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دوره ی متوسطه ی اول دومامتحانات داخلی نوبت    هشتمپایه: 
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 منره به عدد:
 منره به حروف:

نام و نام خانوادگی دبیر:
 :امضا

 بارمؤاالتـــسردیف
منره(۷) مهارت ترجمه

منره(۲) زیر را به فارسی ترجمه کنید. سخنان حکیامنهآیه و  1
َو اللُّه یَعلَُم َو أَنتُم ال تَعلَموَن.الف( 
 اَلُعلاَمُء َمصابیُح األَرِض.ب( 
 أَلَْعقُل ُحساٌم قاِطٌع.ج( 
 .ةٌ ض  فِ  المُ الکَ  وَ  ٌب هَ ذَ  وتُ کُ لس  اَ د( 

0.5
0.5
0.5
0.5

منره(3). جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید 2
 أَنِت ُمَوظ َفٌة. تَکتُبیَن رَسائَِل إِداری ًة.الف( 
ِمَن الل غاِت الر سمی ِة يف ُمنَظ َمِة ااْلَُمِم الُْمت ِحَدِة. ةُ بی  رَ لعَ أَ  ب(
 ِذِه الِْبنُت تَعَمُل يِف الُْمختَََبِ.ه  ج( 
َة َو تَسَمُع ااْلُم  کَالَمُه. د( یرََشُح الَْفرَُس الِْقص 
 َمرقَُد اْْلِماِم الْعاِِشِ َو الْحادي َعرَشَ يف ساَمرّاَء.ه( 

0.75 
0.75 
0.5 
0.5 
0.5 

ترجمه ناقص را کامل کنید. ۳
............. .نَأْکُُل الَْعشاَء يف َمطَعٍم نَظیٍف.   شام را در ............. متیزی الف( 
 زَمیلَُک لَِبَس َمالبَِس َخریفی ًة فَلاِمذا أَنَت التَلبَُس؟  ب(

همکالسی ات لباس های ............. پوشید؛ پس چرا تو.................. ؟

1

 مه صحیح را انتخاب کنید.ترج ۴
الف( إِذا َملََک اأْلَراِذُل؛ َهلََک اأْلَفاِضُل.

□.هروقت فرد پَستی حاکم شود؛ فضلیت را نابود می کند (۱
□.هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند؛ شایستگان هالک می شوند (۲

أَنتُْم نَََصتُْم أَصِدقاءَکُْم.ب( 
□.شام دوستتان را یاری می کنید( 2                      □.شام دوستانتان را یاری کردید( 1

0.5 

 مشخص شده را ترجمه کنید.های  فعل ۵
               ...................  بِِه. تَعَمالنِ کَالَم الُْمَعلَِّمِة َو ُهام  َسِمَعتاأالُختاِن الف( 
..................َغداً.  َسوَف تَذَهُب أَنَا ذََهبُت أَمِس َو أَنَت ب( 

0.5 



صفحــــــــه ی دوم
منره( ۲مهارت واژه شناسی)

.مشخص شده را ترجمه کنیدهای  فقط واژه ۶
    ............... .مِ دَ القَ  ةِ َر کُی فِ  متازٌ مُ  ٌب ا العِ أنَ الف( 
................َو یَجلِبوَن الاْمَء.  الَْحطََب أَلرِّجاُل یَجَمعوَن ب(

0.5 

()یک کلمه اضافی است از میان کلامت داده شده، متضاد و مرتادف را مشخص کنید. ۷
( َحدیَقة /یَسار /بُستان /ُعدوان /یَمین )

............... = ............                ..                 ................. ≠ ...............

0.5 

کلمه اضافی است( دو) .آن بنویسید کنارلامت داده شده، نام هر تصویر را با استفاده از ک ۸
(میصقَ / طَبّاخ / رِسوال / ُِشطيّ )

 ...................          ..............

0.5 

است؟ نگناهامهر یگت دلامزینه از لحاظ معنا با کگکدام  ۹
□شاِرع             □بوعسْ أُ                   □رهْ شَ                 □یَوم الف(

□ُغراب             □ِمنَْشَفة               □َحامَمة                □ِذئْبب(  

0.5 

(منره۲) شناخت و کاربرد قواعد
ید.بنویسدر جای خالی فعل مناسب  10

□تَبَدئینَ                □بََدأتَ              .بَِجمعِ الَْفواکِِه بَعَد یَوَمینِ ..... ........ أنِت  أ الف(

□تَطبُخانِ              □طَبَخَت                             أَی تُها الِْبنتاِن َهل ............. الط عاَم؟ب( 

□تَغِسلینَ                □َغَسلتُم                    أَنتُم ............. َمالبَِسکُم أَمِس؟            أَ  ج(

□نَذَهُب                □أَیَن تَذَهبوَن؟ ...........إلی ُمنَظ َمِة الَْحجِّ و الّزیارَِة.        أَذَهُب  د(

1 

فعل های ماضی و مضارع را مشخص کنید. ۱۱
.ةَ دَ ساعَ الُ  ُب طلُ تَ ی تِ د  جَ  وَ  ةً دَ ساعَ ا مَ نّ مَ  َب لَ ی ما طَ دِّ جَ  الف(
 أَنُُت  قَِبلُُْت  کاَلَم والِِدکُن  َو اْْلَن تَعَملَْن بِِه. ب(

1 

منره(۳) درک وفهم

ینه مناسب را انتخاب کنید.گز ۱۲
□ِغزاْلن            □ ضیافَةِ  ِئَک الْجاراُت یَرِْجعَن ِمَن الـ............ .     أُول   الف(

□ألُجنود            □ألَجهُل       .َموُت اأْلَحیاءِ .............  ب(

□َمسموحٌ                 □قَمحٌ       الَْجّواُل .............. يِف الْمدرََسِة؟ َهلِ  ج(

□ینِ تَ بَ الِ الطّ             □ینِ بَ الِ الطّ   «.   دأحمَ »و « دمّ حَ مُ »  ........... ینَ بَ  وارُ لحِ اَ  د(

1 



ی ســـــوم صفحــــــــه
 د.کنی مشخص رات زیر درستی یا نادرستی جمال  13

ٌة َو الِْبالُد بِحاَجٍة إلَی کُلِّ الِْمَهِن.الف( □نادرست         □درست     کُل  ِمهنٍَة ُمِهم 

تاءِ ب(  نَِة فَصُل الشِّ □نادرست         □درست       .أَلَْفصُل الثّاين يِف الس 

□نادرست         □درست       .یرََشُح َمعاينَ الْکَلاَمِت  أَلُعَجُم کِتاٌب ( ج

باحِ د(  □نادرست        □درست       .أَلَغداُء طَعاٌم نَأْکُلُُه يِف الص 

1 

 ت آن، به عربی پاسخ دهید.مُت زیر را بخوانید و به سؤاال  ۱۴
َسِة.ُهْم  سافَرَتْ  یِِّد فَتّاحّي ِمْن کِرمان إلَی الِْعراِق يف قاِفلَِة الز ّواِر لِزیارَِة الُْمُدِن الُْمَقد  أرُسَُة الس 

یُِّد فَتّاحي مَوظ ٌف َو َزوَجتُُه ُمَمرَِّضٌة. لِه   ِذِه اأْلرُْسَِة ِست ُة أَوالٍد.سافَروا ِبالطّائِرَِة. الس 
یِِّد فَتّاحيّ  أَیَن سافَرَتْ  إلی   الف(  ؟  أرُسَُة الس 
یِِّد فَتّاحّي؟ب(   ما ِهَي ِمهنَُة الس 
یِِّد فَتّاحّي؟ بَِم سافَرَتْ ج(   أرُسَُة الس 

یِِّد فَتّاحيّ   ؟د( کَم َعَدُد أَفراِد أرُسَُة الس 

1 

منره(۱) مکاله

)پاسخ کوتاه(. پاسخ دهیدمکاله زیر را سؤاالت  ۱۵
         يف أَیِّ َصفٍّ أَنت؟ الف(
؟تَخُرُج ِمَن الَْمدرََسةِ  َمتی  ب( 

 ج( ِمْن أَین أَنَت؟
 ؟لاِمذا تَحُُضُ يِف الْمدرََسةِ د( 

1 

 ۱۵  جمع منره
5منره2مکاله:                    منره۳:روان خوانیامتحان شفاهی:        

ناظمـــی –موفق باشیــــــد 


