
 

 1صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

 نمره به عدد:                نمره به حرروف:           نمره تجدید نظر به عدد:               نمره به حرروف:           محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ و امضاء:

 ردیف سواالت     بارم

 
1 

5/0 

1 

1 

1 

5/0 

1 

5/0 

 نمره( 5/6جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.)
 

  َمن یَذُکُر َحدیثاً َحوَل التَّفَُکر؟ لف(ا

  الُکتُُب بَساتیُن الُعلَماِء. ب( 

  ﴾َجمیعاً إنَّ هللاَ یَغفُِر الذنوَب ج( ﴿

  قالَت أمُّ الفِراخ: االَن َعلینا بالمهاجرة. د(

  ﴾َمتَی نَصُر هللاِ أال إنَّ نَصَر هللاِ قَریب   ه( ﴿

  َکیَف اإلستِفاَدةُ ِمنها؟ و(  

زَق و الخیانَةُ تَجلُِب ز(   األمانَةُ تَجلُِب الرِّ

 الفَقَر.

 

  أنَت َستَغَرُق فی الماء.ح(  
 

1 

5/0 

 

 (5/0درست را انتخاب کنید.)ترجمه 

 إنّی رأیُت َدهراً ِمن هَجِرَک القیاَمة. الف( 

 به درستی که من از دوری تو روزگار را همچون قیامت دیدم.   -1       

 قطعا من از دوری تو قیامت را به چشم خود دیدم.     -2       
 

 بَقِیَت ُمدَّةَ أُسبوَعیِن َوحیَدةً. هی  ( ب

 او چند هفته تنها بود.         -1      

 او به مدت دو هفته تنها ماند.        -2           

2 

5/0 

 (5/0نام هر تصویر را از میان کلمات داده شده بنویسید.)دو کلمه اضافی است( )

 ِمنَشفَة   ( - طائرة – قَمح – فُرشاة   )                                                         

 

 

 

                            ------------------                                                                       ---

-------------- 
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 2صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

5/0 

 (5/0کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. ) فقط       

الباِلُد بَحاَجٍة إلی ُکلِّ  ب(             ...........................لَنا.              َمسموح  هَل الَجّواُل  الف( 

 4 ............................     الِمهَنِ 

5/0 

 (5/0) کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنی ناهماهنگ است؟

 َجَدل                     قََمر                   َشمس             َکوَکبالف( 

 ُعصفور                   َعین                  فََرس               ِذئب    ب( 

5 

5/0 

 (5/0ترجمه ناقص را کامل کنید. )      

 نَحُن قادرون علی قِراءِة الِعباراِت و النُّصوِص البَسیطَة. الف( 

 ما بر خواندن عبارت ها و متن های ............... توانا هستیم.         

. قَلیلُهُ یَنفَُع والَکالُم کالدَّواِء. ب(   َکثیُرهُ قاتِل 

 سخن مانند دارو است. اندک آن ............................ و زیاد آن کشنده است.        

6 

5/0 

 (5/0کلمه اضافی است( ) دوکنار هم بنویسید. )کلمات مترادف و متضاد را دو به دو       

 (   نَهایَة  - أتی  - بِدایَة - َحِزنَ  – حارّ  - )   جاءَ 

ب (                          ..........................            =الف( ......................              

   ......................≠  ...................... 

7 

5/0 

 نمره ( 5/0. ) پیدا کنید و در جدول بنویسیدرا ه زیر فعل های ماضی، مضارع در جمل

 

   .اْلَجوائِزِ  أِلْخذِ  نَذهَبُ  وَ  اْلُمسابَقَةِ  فِي نََجْحنا  
 

8 

1 

 نمره ( 1گزینه ی مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. )  -6

                            هاتاِن البِنتاِن ........................ واِجبَهُما.                               یَکتُبنَ الف( 

 تَکتُباِن              

                          َذهَبتُم            أیُّها الِّرجاُل، أیَن ........................... فی االسبوِع القاِدم؟ب ( 

  تَذهَبوَن      سوف

. -أ تَفهَمَن الدَّرَس؟  ج(                                 نَفهَمُ                 نََعم؛.................. . الدرُس َسهل 

 فَِهمُت              
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 ماضی مضارع

  

 



 

 3صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

                           طََرقتَ                           أ أنَت ........................ الباَب قَبَل َدقیقَتَیِن؟د(    

 تَطُرقیَن             

1 

 1اضافی است( ) کلمه یکوصل کنید. ) «ب»ستون کلمات را به  «الف»ستون  عبارات     

 نمره(
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1 

 نمره ( 1تصاویر پاسخ دهید. ) با توجه به       

 

 

           (75/0)؟ َمتی یَکتُُب واِجباتُهُ ب (                                           (      25/0)؟  َمن هذا الَرُجلالف(      
 

                                                                  .............................     ............................. 
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5/0 

 (5/0به سواالت زیر پاسخ دهید. )      

 

 ب( َکیَف حالُِک؟                                                              ؟الف(لِماذا تَذهَبیَن إلی الَمکَّة 
12 

1 

 نمره ( 1پس از خواندن متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )       

 

َوجِهِه. َوَصَل ُغراب  َجنَب البَحِر و َجلََس َعلَی الَحَجر َو بََدأ بِنََظِر نَفِسِه في الماِء. فَخاَف ِمن لَوِن 

 «زینَةُ الباِطِن َخیر  ِمن زینَِة الظّاِهِر.» َخَرَجت َسَمَکة  ِمن البَحر و قالَت:   

 مشخص کنید. و عبارت نادرست را با عالمت   عبارات درست را با عالمت  -1

.                        الف( َذهََب الُغراُب إلی البَحر لِنَظَِر وجِهِه.       ب ( َسَمَکةُ قالت لِلُغرابِ هو قَبیح 

 .با توجه به متن به پرسش های زیر پاسخ دهید -2

 أیَن َجلََس الُغراب؟الف(  

                ماذا قالت الَسَمَکة؟  ب( 

31  

 قَلیُل الَکالِم َکثیُر الَعَمل

 َموُت األحیاءِ 

 یأُکُل الَحَسنات

 َمصابیُح األرض

 الُعلَماء

 اَلَحَسد

 اَلمال

 المؤِمن

 اَلَجهل



 

 4صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

5/0 

 (5/0)درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.       

.                                      درست  نَِة ِشتاء                         الف( الفَصُل الّثالِث في السَّ

           نادرست  

نادرست                         ب(  الغابَةُ َمکان  للَحیوانات.                                             درست  
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 نمره( 5شفاهی )نمره 

 
 

3 

 

 روانخوانی 

 

15 

2 
 

 مکالمه
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 5صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

 

 
1 

5/0 

1 

1 

1 

5/0 

1 

5/0 

 نمره( 5/6جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.)
 

َفُکر؟ الف( ورد؟ َمن َیذُکُر َحدیثًا َحوَل التَّ
 
 چه کسی حدیثی درباره ی تفکر به یاد می ا

ُتُب َبساتیُن الُعَلماِء. ب(   ک تاب ها باغ های دانشمندان هستند. الک ُ

 قطعا خداوند همه ی گناهان را می بخشد. ج( ﴿إنَّ هللَا َیغِفُر الذنوَب َجمیعًا﴾

مُّ الِفراخ: االَن َعلینا بالمهاجرة.
 
ت ا

َ
 مادر جوجه ها گ فت: االن باید مهاجرت کنیم. د( قال

ال إنَّ َنصَر هللِا َقریب   ه( ﴿
 
گاه باش که ﴾َمَتی َنصُر هللِا ا

 
 یاری خدا نزدیک است. قطعا یاری خدا چه زمانی است؟ ا

ن چطور است؟ َکیَف اإلسِتفاَدُة ِمنها؟ و(  
 
 استفاده از ا

زَق و الخیاَنُة َتجِلُب الَفقَر. ِ
ماَنُة َتجِلُب الر 

 
ورد و خیانت فقر م ز(  اال

 
ورد.امانت رزق می ا

 
 ی ا

نَت َسَتغَرُق فی الماء.ح(  
 
ب غرق خواهی شد. ا

 
 تو در ا

 

1 

5/0 

 

 (5/0ترجمه درست را انتخاب کنید.)

یُت َدهرًا ِمن َهجِرَک القیاَمة. الف( 
 
ی را  إن 

  به درستی که من از دوری تو روزگار را همچون قیامت دیدم.   -1       
 قطعا من از دوری تو قیامت را به چشم خود دیدم.     -2       

 

َة ُاسبوَعیِن َوحیَدًة.  ب(   هی َبِقَیت ُمدَّ

 او چند هفته تنها بود.         -1      
 او به مدت دو هفته تنها ماند.        -2           

2 

5/0 

 (5/0کلمه اضافی است( ) نام هر تصویر را از میان کلمات داده شده بنویسید.)دو

 ِمنَشَفة   ( -طائرة  –َقمح  –)   ُفرشاة                                                                           

 

 

 

----َقمح  --------                                                                                                 ---ِمنَشَفة    ----                                             
 

3 

5/0 
 (5/0فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. )       

اُل  الف(  نا.              َمسموح  َهل الَجو 
َ
ِ  .......            ب( مجاز  .........ل

 ..........شغل ها.........     الِمَهِن الِبالُد َبحاَجٍة إلی ُکل 
4 

محل مهر و امضاء مدیر                       سواالت                                                                                                                        بارم  ردیف 

سواالتکلید   



 

 6صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

5/0 

 (5/0کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنی ناهماهنگ است؟ )

 َجَدل                     َقَمر                  َشمس              الف( َکوَکب

 ُعصفور                  َعین                  َفَرس                ب( ِذئب    

5 

5/0 

 (5/0ترجمه ناقص را کامل کنید. )      

صوِص الَبسیَطة. الف(   َنحُن قادرون علی ِقراءِة الِعباراِت و النُّ

 .... توانا هستیم. ساده  ما بر خواندن عبارت ها و متن های .....        

. ثیُرُه قاِتل  واِء. َقلیُلُه َینَفُع و ک َ  ب( الَکالُم کالدَّ

ن ..........        
 
ن کشنده است.سود می رساند  سخن مانند دارو است. اندک ا

 
 ....... و زیاد ا
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5/0 

 (5/0کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافی است( )      

تی   -ِبداَیة  -َحِزَن  –حار   -)   جاَء 
 
 َنهاَیة   (  -ا

تی  .......   =........   جاَء  الف( ........           
 
 ......َنهاَیة   .....  ≠.   ِبداَیة .... .ب ( ...              ......                    ا
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5/0 

 نمره ( 5/0در جمله زیر فعل های ماضی، مضارع را پیدا کنید و در جدول بنویسید. ) 
 

ُمساَبَقِة  ِفي َنَجْحنا  
ْ
ْخِذ  َنذَهُب  َو  ال

 
َجواِئِز. اِل

ْ
   ال
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1 

 نمره ( 1گزینه ی مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید. )  -7

 َتک ُتباِن                                          َیک ُتبَن             الف( هاتاِن الِبنتاِن ........................ واِجَبُهما.                           

یَن ........................... فی االسبوِع القاِدم؟            َذَهبُتم    
 
ِرجاُل، ا

 
ها ال یُّ

 
  سوف َتذَهبوَن                                ب ( ا

رَس؟    َتفَهمَن الدَّ
 
.            -ج(   ا  َفِهمُت                                             َنفَهُم           َنَعم؛.................. . الدرُس َسهل 

نَت ........................ الباَب َقبَل َدقیَقَتیِن؟                    
 
 ا
 
 َتطُرقیَن                                         َطَرقَت               د(    ا
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1 

 نمره( 1وصل کنید. )یک کلمه اضافی است( )« ب»را به کلمات ستون « الف»عبارات ستون      
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 ماضی مضارع

ذهَبُنَ  نَجَحنا 

 

 قَلیُل الَکالِم َکثیُر الَعَمل

 َموُت األحیاءِ 

 یأُکُل الَحَسنات

 َمصابیُح األرض

 الُعلَماء

 اَلَحَسد

 اَلمال

 المؤِمن

 اَلَجهل



 

 7صفحه 

 

...............نام و نام خانوادگی: ........  

 هشتمپایه و رشته : 

...............................نام پدر: ..........  

......................شماره داوطلب: .......  

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

4مدیریت منطقه   

سرای دانش( ) دخترانه اولدبیرستان دوره   

4139-59سال تحصیلی نوبت دوم امتحانات   

 عربی: نام درس

03/5139/.03:  تاریخ امتحان  

صبح8: ساعت امتحان  

.دقیقه 80: مدت امتحان  

 

 نمره ( 1دهید. )  با توجه به تصاویر پاسخ       1
 
 
 (          75/0ب ( َمتی َیک ُتُب واِجباُتُه؟ )                                                                      (    25/0الف( َمن هذا الَرُجل؟  )     

 

 ..................فی الساعة الخاِمسة                                                                                     .........   خباز هو .........        
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 (5/0به سواالت زیر پاسخ دهید. )       5/0
 

ة ؟ ِک؟ب( َکیَف                                                     للزیارة    الف(ِلماذا َتذَهبیَن إلی الَمکَّ
ُ
 انا بخیرٍ    حال
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 نمره ( 1پس از خواندن متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. )        1
 

وِن َوجِهِه. َخَرَجت َسمَ 
َ
 ِبَنَظِر َنفِسِه في الماِء. َفخاَف ِمن ل

 
تَوَصَل ُغراب  َجنَب الَبحِر و َجَلَس َعَلی الَحَجر َو َبَدا

َ
:   » َکة  ِمن الَبحر و قال

اِهِر.زیَنُة   «الباِطِن َخیر  ِمن زیَنِة الظ 

 مشخص کنید. و عبارت نادرست را با عالمت   عبارات درست را با عالمت  -1

.                        الف( َذَهَب الُغراُب إلی الَبحر ِلَنَظِر وجِهِه.       ب ( َسَمَکُة قالت ِللُغراِب هو َقبیح 

 .پاسخ دهیدبا توجه به متن به پرسش های زیر  -2

یَن َجَلَس الُغراب؟
 
 علی الَحَجر  الف(  ا

اِهرِ ب(   ماذا قالت الَسَمَکة؟                 زیَنُة الباِطِن َخیر  ِمن زیَنِة الظ 
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 (5/0)درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.        5/0

.                                      درست  َنِة ِشتاء  ثاِلث في السَّ
 
           نادرست                         الف( الَفصُل ال

 نادرست                         ب(  الغاَبُة َمکان  للَحیوانات.                                             درست  
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 نمره( 5شفاهی )نمره  
 

 

3  
 روانخوانی 

 

15 

2  
 مکالمه
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