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 های زير را به فارسی ترجمه کنيد:جمله
  العبارات البسيطةإنَّکم قادروَن علی َفهِم  )1

 
 العربّيُة لُغُة ديِننا و نحُن بحاجٍة إلی تـََعلُّمها  )2

 
 َمْن َسَأَل عِلمَ  )3

 
 َنحُن ُنِحبُّ الّزراعَة ِألنَّها عمٌل ُمِهمٌّ  )4

 
.َوَلُد الَفَرِس َيْسَمُع کالَم الَحَيوانَيِن و يَقوُل فی نفِسهِ  )5

 
 ُة القلوِب َو نوُر األبصار. إنَّ العلَم حيا )6

 
 واِلدی و تـَْقَبُل واِلَدتی. ما َيسَمُح ِلیبَعد  )7

 
 ِلسانِِه و يِدِه.  الُمسِلُم َمن َسِلَم الّناُس ِمن )8

 
 َن الماء ُکلَّ َشیٍء حیٍّ . َو َجَعلنا مِ  )9

 
 ، أْرَفُع َعَلَم وطنی إيران. أنا رياضیٌّ   )10

 
 ر فإنَّما َيْشکُر لِنفِسِه. َو َمْن َيشکُ   )11
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 کامل کنيد:ی ناقص را  ترجمه
 َجدِّی ما طََلَب منّا ُمساعدًة .  ............  از ما کمکی  .............
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 .......................... نام و نام خانوادگی:

 هشتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه3 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوري اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي

 تهران12اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دو��ر  د��ر�تان                                                                                            
         

نام د
 حسینی :نام دبیر

 19/03/1397 :امتحان تاریخ
 صبح  8  :امتحانساعت 
 دقیقه 60: امتحانمدت 
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 ی درست را انتخاب کنيد: ترجمه
 إذا َمَلَک األراذُل؛ َهَلَک األفاضُل . «  )١

 شوند. الف ـ هر گاه فرومايگان به فرمانروايی برسند؛ شايستگان هالک می
 شوند. های شايسته هالک میای حاکم شود انسانب ـ هر وقت فرومايه

 هؤالِء الطّالُب واقفوَن. )٢
 اند. الف ـ اين دانش آموزان ايستاده

 ها دانش آموزان ايستاده هستند.ب ـ اين           

5/ 
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 )  ≠الف ـ متضاد و مترادف را مشخص کنيد: ( =  ، 
 ِمْهنة ، ُشغل  }{ ماضی ، ِبداية ، قادم ، 

٢..........                         ≠...........  )١.................  =  ............... ( 
 ها خط کشيده شده ترجمه کنيد: ب ـ فقط کلماتی را که زير آن

 .  المخَتبر) الطالبُة تَعَمُل فی ٢.                           کرَة القدمنحُن نـَْلَعُب  )١
 
 ی نا هماهنگ را مشخص کنيد: ج ـ کلمه

 جدار رسالة نافذة  باب ـ ١
  ُمَدرِّس مدرسة َمکتبة َمصَنع ـ ٢
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 ی مناسب را انتخاب کنيد.گزينه
 َأ أنَت ................ الباَب بَعَد دقيقتيِن؟                    الف ـ َطَرْقَت            ب ـ َتطُرُق  )١
 الف ـ رََجْعُت            ب ـ أرِجعُ     أنا ................ إلی بالدی فی األسبوع الماضی.  )٢
 الف ـ َنَظْرِت            ب ـ تَنُظرُ     يا أختی! َهل ........... إلی اليميِن ؟                   )٣
 الف ـ َنذهُب            ب ـ َذَهْبنا       نحن  ........... إلی البستاِن بعَد ثالثة أيّاٍم.         )٤
 الف ـ َتعِرُف            ب ـ تَعرفينَ      سوف ............ ذلک الُمعلِّم يا بنتی.                )٥
 أنَت ................ کرسّياً غدًا.                              الف ـ َصنَـْعَت       ب ـ َتصَنعُ   )6
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 های زير فعل ماضی و مضارع را مشخص کنيد:در جمله
 َهل تأتيَن إلی بيتنا . )١
 بَِقَيْت أسريُن ُمّدَة أسبوعيِن.  )٢

 

5/ 
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 های زير پاسخ کوتاه دهيد: (  در حد يک کلمه يا دو کلمه )به سؤال
 ِمْن أيَن أنِت ؟  )١
 أيَن َتجِلُس يا طالُب ؟  )٢
 َمتی رجعَت مَن المدرسة ؟  )٣
 َتدُرُس ؟ِلماذا   )٤
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 نمره 15جمع بارم : 

8 

 

 را به هم وصل کنيد:» ب « و » الف « کلمات مرتبط در ستون 

 

 ب الف
 فی أماِن اِهللا .

 َهل أنَت من العراق ؟
 أيَن والُدَک؟
 ما إسُمِک؟ 

  
 

 إسمی سعيد.
 فی المکتبة. 
 مَع السالمة

 زينب
 ال أنا من إيران

 

 

 

1 
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با توّجه به متن زير پاسخ صحيح و غلط را مشخص کنيد: 
 هِذهِ  حَمَل◌ْ  ِمْنكَ  أطُلبُ  ِلذا َنخِدُمُه؛ وَ  اْإلنسانِ  َمعَ  نَعيشُ  ِلَوَلِدها : َنحنُ  اْلَفَرسِ  أُمُّ  قاَلتْ  .َقريَةٍ  في أُمِّهِ  َمعَ  َصغيرٌ  فـََرسٌ  کانَ 

اْلُمجاِورَةِ  اْلَقريَةِ  إَلی َيْذَهبُ  وَ  اْلَحقيَبةَ  َيحِملُ  هوَ   .اْلُمجاِورَةِ  اْلَقريَةِ  إَلی اْلَحقيَبةِ 
 :النَّهرِ  َجْنبَ  واِقَفةً  بـََقَرةً  َيسألُ  وَ  اْلَفَرسُ  َيخافُ  . نـَْهراً  ُيشاِهدُ  طَريِقهِ  في
 .َعميقاً  النـَّْهرُ  لَيسَ  نـََعم؛» : تَقولُ  اْلبَـَقَرةُ  « اْلُعبوِر؟ َعَلی أقِدرُ  هلْ 

 درست              نادرست                                                                           
  . َحقيَبةٍ  َحْملَ  َوَلِدها ِمنْ  اْلَفَرسِ  أمُّ  ما طََلَبتْ  )١
 أجابت البقرة أنَت تقدُر علی العبور .              )٢
  .کان الفرس و أمُُّه  فی مدينٍة  )٣
 قالت البقرة النهُر عميٌق.  )٤
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنماي تصحیح ردیف

1 

 شما بر فهم عبارتهای ساده توانا هستيد. .1
 ما است و ما به يادگيری آن نيازمنديم.عربی زبان دين  .2

 داند.هر کس بپرسد می .3

 ما کشاورزی را دوست داريم زيرا آن کار مهمی است. .4

 گويد...شنود و پيش خود میبچه اسب سخن دو حيوان را می .5
 هاست و نور ديدگان است.براستی دانش زندگی دل .6

 پس از اينکه پدرم به من اجازه دهد و مادرم بپذيرد. .7

  مسلمان کسی است که مردم از زبان و دست او در سالمت باشند. .8
ای را از آب قرار داديم.و ما هر چيز زنده .9

 برم.من ورزشکار هستم، پرچم کشورم ايران را باال می .10

 کند.و هر کس تشکر کند پس فقط برای خودش تشکر می .11

بزرگم 2  نخواست. -  پ

 . الف٢. الف     ١ 3

4 

 )    ِمْهنة =   ُشغل  ٢قادم                            ≠ماضی  .1)الف 
 . آزمايشگاه٢فوتبال           .1ب)

 ُمَدرِّس . ٢      رسالة . ١ج)

5 

 ب ـ َتطُرُق  )١
 الف ـ رََجْعُت             )٢
 الف ـ َنَظْرِت             )٣
 الف ـ َنذهُب             )٤
 ب ـ َتعرفينَ  )٥
 ب ـ َتصَنعُ  )6

6 
 .مضارع1

 .ماضی2

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي
 تهران 12ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 عربینام درس: 

 حسینینام دبیر:

    19/03/1397:امتحانتاریخ 

 صبح8  ساعت امتحان:

 دقیقه60 :امتحانمدت 

nd
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7 

 .أنا إيرانية ( أنا من إيران )١
 . أجلس فوق الکرسی٢
 . أجلس فوق الکرسی٣
 . ِألّنی أحبُّ العلم .٤

 

8 

 ب الف
 فی أماِن اِهللا .

 َهل أنَت من العراق ؟
 أيَن والُدَک؟
 ما إسُمِک؟ 

  

 إسمی سعيد.
 فی المکتبة. 
 مَع السالمة

 زينب
  ال أنا من إيران

9 

 .نادرست1

 .درست2

 .نادرست3

 .نادرست4

10  

11  

12  
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13 
هدف از گردش خونی ششی اکسیژن دار شدن خون تیره می باشد و هدف از گردش خون عمومی انتقال خون 

 اکسیژن دار شده به کل سلول هاي بدن است.

14 

گلبول هاي سفید که در  خون از دو بخش پالسما و سلول هاي خونی تشکیل شده است. سه نوع سلول خونی:
ایمنی بدن نقش دارند، گلبول هاي قرمز که در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارند و پالکت ها که در انعقاد خون 

 نقش دارند.

 آپاندیس -کیسه صفرا -پانکراس -کبد 15

 پیش(گرفتن غذا)، نیش(بریدن غذا، آسیاب کوچک و آسیاب بزرگ(خرد کردن غذا)  16

 امضاء:    حمیدرضا چراغیاننام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 20جمع بارم :
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