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 1صفحه                  19 تعداد کل سؤاالت:            1401 خرداد ماه نوبت:           م           تشه  :مقطع و نام کالس                        جعفری نام دبیر :  

 نمره بارم سؤال ردیف

 .دیسیرا بنو ریز یترجمه جمله ها 1

 ....................................................................................................... .رةٍیمَزرعةٍ  کَب ی. تَخرُجُ عُصفورةٌ مِن عُشِّها فالف

 ..................................................................................................  .مٌیعل ءٍیاهللُ االمثالَ لِلناسِ وَاهللُ بِکُلِّ ش ضربُیَ. ب

 .......................................................................................................  .فَشاهَدَتْ حَمامَةً ئِسَتْیَما  رةُی.اَلغَزالةُ الصَّغج
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 .دیرا انتخاب کن حیترجمه صح 2

 بالعدلِ  و االحسانِ امُرُی. انَّ اهللَ الف

 خداوند به عدل و احسان فرمان داد .۱

 دهد یفرمان م یکیخداوند به عدالت و ن .۲

 . الزِّراعةُ عَمَلٌ مُهمٌ لِتَقَدُّم البالدِب

 است یکشور کار مهم تیاهم یبرا یکشاورز .۱

 کشورها است شرفتیپ یبرا یکار مهم  یکشاورز .۲

0.5 

 .دیرا کامل کن ریز یترجمه جمله ها 3

 ............ نادان .....و انسان دانا انسان   صدقُیَو العاقلُ  کذِبُیَ. الجاهلُ الف

 . ......در ......مکان است خانه    .نَفسِ المَکان یف تُنای. بَب

1 

 .دیمناسب قرار ده یکلمات مترادف و متضاد را انتخاب کرده و در جا 4

 (ری،ذَهَبَ  کب تی،ب ثحَزُنَ )

 .....=. مَنزلب                                                                   .....#ری. صغالف

0.5 

 0.25 وردة    انتَ   هُم     انا                                  متفاوت است؟ هیکدام کلمه  با بق 5

 دیشده است را ترجمه کن دهیانها خط کش ریکه ز ییکلمه ها 6

 . ةٍیقر یمعَ اُمِّهِ ف رٌیصغ فَرَسٌ. کانَ لفا

 . المُستوصَفِ  ی. نذهبُ الَب

0.5 

 .دیسیرا بنو ریمفرد کلمه ز 7

 )مَنصَب  - شَراب -   نَصّ -   مُستوصَف(

 ...................... نُصوص

0.25 

 د؟یبا توجه فاعل جمله فعل را ترجمه کن 8

 االوالدُ کَالمَ الوالدِ سمَعُیَ

 ........سخن پدر را فرزندان

0.25 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  با حروف  با حروف

 تاریخ و امضاء                      نام ونام خانوادگی دبیر  : 
 

 تاریخ و امضاء                           نام ونام خانوادگی دبیر   : 

  1401  / 03 /07  تاریخ امتحان : 

 صبح 11   ساعت شروع :

 دقیقه 60 مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 نمره بارم 2صفحه               سؤال          :نام و نام خانوادگی  ردیف

 .دیقرار ده یمناسب یبیعدد ترت یخال یدر جا 9

 (دوم     سوم     چهارم     پنجم    کمی)

 ......................................الخامس       ............................ الثالث        ...................    االول

0.5 

 .دیاسم اشاره مناسب قرار ده یخال یدر جا ۱0

 (هذه ،هوالء ،هاتان اولئک،)

 البحرِ یف نةُی. .....السَّفالف

 .....البنتانِب

0.5 

 .دیرا با توجه به کلمات داده شده کامل کن ریجدول ز ۱۱

 ،شَجرات ، فائزونَ ومانی،  اشجار

 :    مذکر  یمثن •

 :      جمع مونث •

0.5 

 .دیرا با فعل مضارع مناسب کامل کن یخال یجاها ۱۲

 ارجِعُ   ترجِعُ.   نیقتیبعدَ دَق یصَف ی. انا ......ااالف

 تَسمَعُ     سمَعُیَ                   . هو......کَالمَ المُعَلِمب

 تَعمَلُ    عمَلُیَ                  المنزلِ ی. االُمُّ ..... فج

 ناکلُ    اکلتُ               .... الطعامَ یقی. انا وصدد

 نَصعَدُ    تَصعَدُ                          . انتَ.....الجبَله

1.25 

 .دیمناسب کامل کن یرا با فعل ماض یخاا یجاها ۱3

 کَتَبَتْ    کَتَبتِ             المدرسةِ یف نَی. هذه الطالبةُ ...... التمرالف

 طَبَخنا   طَبَخنَ                     ةِی. النّساء.......طَعاماً للسفرةِ  العلمب

0.5 

 .دییداخل پرانتز را ترجمه نما یبا توجه به جمالت داده شده فقط فعل ها ۱4

 المدرسة؟ ی) ذَهَبتُم(ال یمت .۱

 .(الطَّعامجلبنَیَالنساءُ )  .۲

 .المَشهدِ یهُم) سافروا( ال .3

 .انتم)تَسمعونَ( الدَّرس.4

 .نَی) ماکَتَبنا( التَّمار .۵

 .بِالدَکَ یانتَ ) سوفَ تَرجَعُ( ال.۶

1.5 

 .دیمناسب انتخاب کن ریضم ریافعال ز یبرا ۱۵

 (،انتنَّ ، انتم، نحن ، هما انتَ)

 الماء نی. .......تَشربالف

 قهیالحد یتَجلِسنَ ف.... ب

 . .......تَسمعونَ الدَّرسج

 المکتبه ی.....نَذهبُ ال...د

1 

 .دیابیب  ریز یپرسش ها یپاسخ مناسب را برا ۱۶

 ارةی. بالسَّب              الدَّرس مِی. لِتعلالف            المدرسة؟ یلماذا تَذهبونَ ال.۱

 . نَعَم، اقراُ الدَّرسب          . اقراُ الدَّرسَ صَباحاًالف                       تقراُ الدَّرس؟ یمَت .۲

0.5 

 .دیمناسب را انتخاب کن یداده شده و پاسخ ،کلمه پرسش یا توجه به کلمات پرسشب ۱7

 (فَیماذا، ک نَ،هَل،یا)

 .المَسجِد ی........نَذهَبُ؟ انتُنَّ تَذهَبنَ الالف

 ری. .....حالُکَ؟ انا بِخَب

0.5 

  2 جمع نمرات صفحه 
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 عربی   : درسامتحان داخلی  االتؤس

 3صفحه                  19 تعداد کل سؤاالت:            1401 خرداد ماه نوبت:           م           تشه  :مقطع و نام کالس                        جعفری نام دبیر :  

 .دین ها را به هم وصل کنآدهد؟  یم حیهر جمله درباره چه توض ۱8

 الرُّزَّ نَی. انا طَباخَةٌ     تحصُدالف

 یاَخدِمُ وَطَن . انتَ طالبٌ     ب

 ساصنَعُ البابُ   . انا نَجارٌ       ج

 تَقرا دَرسَکَ        یٌ. انا جندد

 ذایسَاطبُخُ طَعاماً لذ                        

1 

  د؟یمعلوم کن تیهر جمله را بر اساس واقع ینادرست ای یدرست ۱9

 
 ذةی. التُّفاحُ مِنَ الفَواکهِ اللَّذالف

 الخُبز طبخُیَ. الحَدّادُ ب

 قاتِل رُهُیو کث نفَعُیَ لهُی. الکَالمُ کَالدَّواءِ ،قَلج

 االرضِ حی. العُلَماءُ مَصابد

 

1 

 20 اتنمر جمع 

  موفق باشید 

  1401  / 03 /07  تاریخ امتحان : 

 صبح 11   ساعت شروع :

 دقیقه 60 مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 

 بسمه تعالی 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 راهنماي تصحيح 

 عربی :درسامتحان داخلی االت ئوس

 :   هشتم پايه                                                                                               

 بارم نمره پاسخ  ردیف

 نمره( ۱)   شود ی. الف. گنجشک از النه اش در مزرعه بزرگ خارج م۱ 

 نمره( ۱) داناست. يزيزند و خداوند برهر چ یمردم م يبرا یی. خدا مثالهاب

 نمره( ۱)  دینشد پس کبوتر را د ديکوچک ناام ي. اهوج

 (0.۲5) ۲. ب    (0.۲5) ۲. الف.۲

 (0.5). ما     همان ب       (0.5)   دیگو یراست م    دیگو ی. الف. دروغ م۳

 (0.۲5) تي=بمنزل          (0.۲5)      ريکب#ريي. صغ۴

 (0.۲5) . وردة5

 (0.۲5)درمانگاه  (0.۲5).اسب   ٦

 (0.۲5).نص۷

 (0.۲5)دهند ی. گوش م۸

 (0.۲5)الرابع - (0.۲5)ی. الثان۹

 (0.۲5)هاتان-(0.۲5)هذه  ۱0

 (0.۲5)جمع مونث شجرات              (0.۲5)                  مذکر یمثن ومانی. ۱۱

 (0.۲5)ه. تصعدُ  (0.۲5).ناکلُ  د   (0.۲5)تعملُ  ج    (0.۲5)    سمعُیب.  (0.۲5). الف .ارجعُ  ۱۲

 (0.۲5)ب. طبخنَ   (0.۲5). کَتَبتْ  ۱۳

. ٦ (0.۲5)    مي.ننوشت5  (0.۲5)شنوند ی. م۴     (0.۲5).مسافرت کردند۳ (0.۲5)  اورند یم ۲    (0.۲5) دي. رفت۱. ۱۴

 (0.۲5)گشت یبرخواه

 (0.۲5).نحند ج.انتم   (0.۲5)ب. انتنَّ    (0.۲5). الف.انِت   ۱5

 (0.۲5). الف۲   (0.۲5). الف      ۱   ۱٦

 (0.۲5)فَ يب. ک   (0.۲5) نَی. الف. ا۱۷

 (0.۲5)ی. اَخدمُ وَطند(0.۲5) . ساَصنعُ البابَج (0.۲5)  . تَقرا دَرسَکَب  (0.۲5) ذاًی.الف. ساَطبخُ طعاماً لذ۱۸

 (0.۲5).صحد (0.۲5).صحج (0.۲5). خطاب(0.۲5) . صح الف .۱۹

 

  ۱۴0۱  /0۷/0۳تاریخ امتحان : 

 ۱۴0۱خرداد نوبت امتحان : 
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