
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 .جمالت زیر را ترجمه کنید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (57/0الف( الوَلدُ الصّالِحُ فَخرٌ لِلوالدَین. )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1ب( العِلمُ في الصِّغَرِ کَالنَّقشِ في الحَجَرِ. )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 57/0ج( فُندُقنا في نِهایةِ هذا الشارعِ. )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1د( اِنَّ عِدَّةَ الشُّهور عِندَ اللَّهِ إثنا عَشرَ شهراً. )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (57/0هـ( عَلَیکَ بِمداراةِ الناسِ. )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (57/0و( اَفضَلُ النّاسِ أنفَعُهم لِلناسِ )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (7/0ز( رُبَّ کاَلمٍ کَالحُسامِ. )
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 های ناقص را کامل کنید.ترجمه

 خوشمزه است. ــــــــــــــ این درختـــــــــــــــ الف( ثَمَرُ هذه الشَّجرةِ الکبیرةِ لَذیذٌ. 

 است. ــــــــــــــبهتر از  ــــــــــــــــب( الوحدةُ خیرٌ مِن جَلیسِ السّوءِ. 
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 را انتخاب کنید.  ترجمه صحیح

  آن مرد شاعر است. - 2 این مرد شاعر است -1 الف( ذلک الرجلُ شاعرٌ:

  چه کسي اطراف خانه است؟ - 2 اطراف خانه چیست؟ -1 ب( ما هُوَ حولَ البَیتِ:

1 
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 اضافه است( نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. )دو کلمه

 (العب - وَجَع - مِنضَدة -وَردَة  - جَوّال -)جُندیّ 

                 

 د: ـــــــــ        ج: ـــــــــ     ب: ـــــــــ      الف: ـــــــــ

 

1 

  3از  1صفحه ی  

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 آقای مصطفوی نام دبیر:
 11/11/1311 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 01مدت امتحان : 
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 ویسید. )دو کلمه اضافه است(متضاد هر کلمه رابنمترادف و 

 (قَریب – وَراءَ – رَخیصَة –)سَفینَة 

 = ـــــــــــ خَلفَب(   ـــــــــــ #الف( غالِیَة 

7/0 

6 

  های مشخص شده را ترجمه کنید.لغت

 ـــــــــــالوَطَنِ مِن االیمانِ.  حُبُّالف( 

 ــــــــــــــ األَحیاءِ. موتُب( الجَهلُ 

7/0 

5 

 ناهماهنگ را مشخص کنید.  درهر عبارت کلمه

 أ    کَیفَ   ما   هِيَالف( 

  حَدیَقة   جَنَّة  فتاحمِ   بُستانب( 

7/0 
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 ی درست را قرار دهید. ي گزینهدر جاهای خال

  اُولئکَ   هذا الف( ـــــــــــ أطفالٌ.

 ة  مَسرورَ  مَسروراتٌ ــــــــــ. فاِطَمة  ب( زَهراءُ و زَینَبُ و 

 هؤالء  ذلک   کَنزٌ. ج( ــــــــــ

 واقِفونَ    د( هذانِ ــــــــــ واقِفانِ

1 
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 را در جای خالي قرار دهید.   ی مناسبکلمه

 الحِوارُ الشارِعُ  الف( ـــــــــــ کالمٌ بَینَ شخصَینِ.

 مَن   مِن  عَالئمِ االیمانِ.ب( حُسنُ العَهدِ ــــــــــ 

7/0 

10 

 بنویسید. )یک کلمه اضافه است( کلمات داده شده را در جای خالي مناسب

 الرُّمانِ( –وَلَدٍ  –)الذَّهَبِ 

 ـ .ــــــب( الوَقتُ مِن ــــ  . ـــــــــاسمُ « داودُ»الف( 

7/0 

11 

 انید و به سؤاالت آن پاسخ دهید. متن زیر را بخو

 واقِفَةٌ.« شیماءُ»جالساً علي الکُرسيِّ في بَیتهِ. اُختُه « سَمیرٌ»کان 

 «.آل أحمد»بَیتُهما کانَ في مدینة طهران و في شارع 

  ال     نَعم ـــــــــــ    ؟هَل سمیرٌ مِن الیَمنِالف( 

  شیماءٌ    سَمیرٌ ـــــ    ــــــــــب( مَن کانتْ واقفةً؟ 

 علي الکُرسيِّ   علي األرضِ ــــــــــــــــ؟.أین کانَ سمیرٌج( 

  «آزادی»في شارع     «احمدآل»في شارع   ـــــــــــــــــــ ؟أین بَیتُهماد( 

 

1 

  3از  2صفحه ی  



 
 نمره 11جمع بارم : 
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 پاسخ دهید.های زیر به پرسشباتوجه به تصویر 

 

 ـــ ــ؟ ــــــکم عَموداً هناکَالف( 

 

 

 ــــــــــــــــــ ؟مَن هَوب( 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــ ج( ماذا بَیَدکِ؟ 

 

 

 العَرَبيِّ؟ ـــــــــــد( ما اسمُ المُعلِّمِ 
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 3از  3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 (57/0و مادر است. )الف: فرزند صالح افتخاری برای پدر 

 (1ب: علم در کودکی همانند حکاکی )نقاشی( بر روی سنگ است. )

 (57/0ج: هتلمان در انتهای این خیابان است. )

 (1ها نزد خداوند دوازده ماه است. )د: همانا تعداد ماه

 (57/0هـ: بر تو الزم است با مردم مدارا کنی. ) 

 (57/0ردم است. )و: بهترین مردم سودمندترین آنها برای م 

 (7/0ز: چه بسا سخنی که همچون شمشیر است. ) 

 (27/0نشین بد )هم –( 27/0ب: تنهایی ) (27/0بزرگ ) –( 27/0الف: میوه ) 2

 (7/0) 1ب:  (7/0) 2الف:  3

4 
 (27/0ب: العب ) (27/0) ةالف: وَرد

 (27/0) ةد: منضد ( 27/0ج: جُندیّ )    

 (27/0وراء )ب:  (27/0) خیصةالف: ر 7

 (27/0ب: مرگ ) (27/0الف: دوست داشتن ) 6

 (27/0ب: مِفتاح  27/0الف: هی ) 5

8 
 (27/0ب: مَسرورات ) ( 27/0الف: اُولئک )

 (27/0د: واقفانِ ) ( 27/0ج: ذلک ) 

 (27/0ب: مِن ) (27/0الف: الحوارُ ) 9

 (27/0ب: الذَّهب ) (27/0الف: ولد ) 10

11 
 (27/0ب: شیماء ) (27/0الف: ال )

 (27/0احمد )د: فی شارع آل ( 27/0ج: علی الکُرسیّ )

12 
 (27/0ب: سائق ) (27/0) ةثالف: ثال

 (27/0د: السید مصطفوی ) (27/0) لحقیبةج: ا   

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 51  جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 عربينام درس: 

 مصطفوینام دبیر: 

 99/91/9998  تاریخ امتحان:

 صبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 


