
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم های ناقص زیر را کامل کنید. ترجمه
 

 5/0 سالمت انسان است. .. ..............خاموشی . اإلنسانِ سالمٌةسکوتُ اللِّسانِ  1

 5/0 .ت، در باغ اس...... درخت .........قةيالحد یف، عِنَبِال ُةشَجَر 2

 5/0 ت.اس برای مردمشان سودمندترین م،مرد ................... لناسِ أفضلُ الناسِ أنفعهم لِ 3

 5/0 .تاس .............مانند نقش در...دانش در خردسالی  الحَجَرِ . یالصّغَرِ کالنّقش ِ ف یالعِلمُ فِ 4

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 55/0  رأیانِ خیرٌ من رأیٍ واحدٍ. 5

 55/0 العلمِ النسیانُ. آفُه 6

 55/0 .وَ األمانِ الّصّحةُ نِعمَتان ِ مَجهولَتان ِ،  5

 55/0 إنَّ حسنَ العهدِ مِن االیمانِ.  8

 55/0 .عممنو ساریِال یإل نِالّدورا 9

 55/0 .«و النّارُ داوهُعُ و العَجَقرُ و الوَالفَ»قلیلها کثیرٌ:  أربعٌه 10

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 ؟السّماوات ِ وَ األرضِ مَن رَبُّ 11

 ؟ستیک یبرا نیآسمان و زم (ب                              است؟ نیپروردگار آسمانها و زم یچه کس الف(

5/0 

 .الشهور عنداهلل إثنا عشر شهراً ّعدُة نَّإ 12

 .ماه است 12قطعاً تعداد ماه ها نزد خدا  ب(       .      ماه است 10 چه بسا تعداد ماه ها نزد خدا الف(

5/0 

 کلمه های زیر زیر را بنویسید.متضاد و مترادف 

 :قلیل                                                      :واقف       ؛متضاد 13

   :بستان                                                   :خلف     مترادف؛

 

1 

 2از  1صفحۀ 

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد سرای دانش  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  عربینام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 / عصرصبح 30:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 63مدت امتحان : 



 

 نمره 11جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

بارم سواالت
 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0 ؟ ما اسمُکَ 14

 5/0 ؟أنتَ نَیمِن أ 15

 5/0 ؟بةيالحق یماذا ف 16

 5/0 کم یوماً أیامُ األُسبوعِ؟ 15

 کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید.

 5/0 .الجاهِل صداقةِمن  رٌیالعاقل َخ عداوُة 18

 5/0 کثیرٌ.  الفُندقِعددٌ المسافرینَ فی  19

 کنید.جاهای خالی را با کلمه مناسب پر 

 5/0           مَن ب(                                 ماذا  الف(                 . شاعرٌ............هو ؟ هو  20

 5/0 هَل ب(                                 لِمن الف(          لِطالبة ؟کتاب............ هذا ال 21

 5/0 القَلَمُ هُناب(                    لِتِلکَ الطّالِبَةِ الف(                          لِمَن هذا القَلَم ُ؟  22

 5/0 زةٌیطالِبَة ٌ عزب(                         زٌیطالِبٌ عزالف(        .                   وَلَدُ ایأنتَ ......  23

 5/0 ب( العبونَ                                الف( العبفائزونَ.                 هؤالء ...........  24

 جدول را با کلمات داده شده کامل کنید.

25 

 

 

 

 أشجار - ةلوح – العِباتٌ – رجلونَ –ِ  کرسیّان

 مفرد مؤنث جمع مذکر سالم مثنی مذکر جمع مکسر
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 5 روخوانی و مکالمه 

 2از  2صفحۀ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زبان 1

 انگور 2

 برترین 3

 سنگ 4

 فکر و نظر بهتر از یک فکر و نظر است.دو  5

 مصیبت و بالی دانش، فراموشی است.  6

 دو نعمت ناشناخته هستند، سالمتی و امنیت. 5

 همانا خوش پیمانی از ایمان است.  8

 ممنوع است. چرخش به چپ 9

 چهار چیز اندکش زیاد است: فقر و درد و دشمنی و آتش.  10

 الف 11

 ب 12

 کثیرجالس/  13

 حدیقه/ وراء

 اسمی سعید و .... 14

 أنا من ایران/ أنا ایرانیّ 15

 الکتاب/ القلم 16

 سبعة 15

 دوستی 18

 هتل 19

 ب 20

 الف 21

 الف 22

 الف 23

 ب 24

 : جمع مکسرکرسیانِ: مثنی مذکر / رجلونَ: جمع مذکر سالم / لوحة: مفرد مؤنث / أشجار 25

 امضاء:   سعید آزادمنش نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره23جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 عربینام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 00مدت امتحان: 


