
 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 .معنای لغات زیر را بنویسید

                       :َمسرور:                  بِنت

 :ةَجن َّ:                      لِسان

1 

2 

 .زیر را بنویسید فارسی جمالتترجمه 

 :الََّعَمٍلََّکالش جرَّباِلَّثََمرَِّالعالُِمَّبَِّ -1

ُلَّطبیب -2  :هذاَّالَرجُّ

َّاإلحسان -3  :هلََّجزاُءَّااِلحساِنَّااِلا

 :ُحسُنَّالُخلُِقَّنِصُفَّالدین -4

4 

3 

 قرار دهید.در جای خالی گزینه مناسب 

َرةَُّ -1  باِل( فیَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّب( ثََمٍرَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّالف................تلکَّالَشج 

 فَریَضة( ُمجالََسةَََََََّّّّّّّب( الف.................                       طَلَُبَّالِعلمَِّ -2

حَمِةََّوَّالناوِرََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ....................ُمَّالُموِمِنَّکََّالعالَِّ -3  نِسیانَِّ( َجبَِلَََََََََََّّّّّّّّّّّب( الفالر 

 بِنتٍَّ(َرُجٍلََََََََََََّّّّّّّّّّّّب( الف..............            َسعیٌدَّإسُمََّولٍَدََّوََّسعیَدةٌَّإسمَُّ -4

 

2 

4 

 گزینه درست را انتخاب کنید.

برَََََََََََّّّّّّّّّّّد( الش جاعةَََََََََّّّّّّّّّج( الس خاوةَََََََََّّّّّّّّّب( الفََّّ          :     َعموُدَّالداینَِّ الة( الص   الصا

 االُسبوع( الس نَةَََََََََََّّّّّّّّّّّد( الیَومَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّج( السااَعةَََََََََََّّّّّّّّّّّب( الفََّّ           :     َزماٌنَّطَویلٌَّ

 ست ة( إثنانََََََّّّّّّد( أربََعةَََََّّّّّج( َخمَسةَََََّّّّّب( الف     :     َکمَّصفااًَّفیَّالَمرَحلَِةَّاإلبتِدائیة

 8( د        3( ج          4( ب         5( الفَّ        :     ثَمانِیَة

2 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  دانشسرای  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1عربینام درس: 

 محمدرضا کوهی نام دبیر:

 16/1066 /60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 26جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

5 

 کلمات مرتبط در ستون ))الف(( و ))ب(( را به هم وصل کنید.

 

 دریا                                     أب                                          

 پدر                                    شارع                                        

 خیابان                                   بحر                                         

 میز                                  منضدة                                       

 

1 

6 

 متضاد کلمات زیرکدام است.

 (بَعید،ََّکثیر،َّجالِس،ََّجماَعة) 

 :واقِف:                          َوحَدة

 :قَلیل:                          قَریب

1 

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 .............َهلَّأنَتَّتِلمیٌذ؟ََََّّّّ

 ......................أیَنَّأنَت؟َََََِّّّّّمنَّ

 .......................کیفَّحالَُک؟ََََّّّّ

 (  ......................تلفن همراهم)ماذاَّفیََّحقیبَتَِک؟َّ

1 

8 

 در جمله های زیر جمع های سالم و مکسر و اسامی مثنی را پیدا کنید.

ِعبوَنَّفائِزوَنَّفیَُّمسابِقَتَین جاُلَّ. القُرآنََِّّالطاالِباِتَّناِجحاِتَّفیَُّمسابَقَِةَِّحفظَِّهوالءَّ. هوالءَّالالا أولئَکَّالرِّ

 .فیَُّکتُبَّالقَِصِصَِّعبٌَرَّلألطفالَِّ. جالِسوَنَّعنَدَّعالَِمینَِّ

 جمع مذکر سالم:

 جمع مونث سالم:

 اسامی مثنی:                                                             جمع مکسر:

3 

 2از  2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 معنای لغات زیر را بنویسید.

                    شاد، خوشحال:   َمسرور                دختر:  بِنت

 بهشت   :َجنَّة                    زبان:  لِسان

2 

 ترجمه فارسی جمالت زیر را بنویسید.

 .دانشمند بدون عمل همانند درخت بدون میوه است :العالُِم باِل َعَمٍل َکالشَّجر باِل ثََمرِ  -1

ُل طبیب -2  .این مرد پزشک است :هذا الَرجُّ

 آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ :هل َجزاُء ااِلحساِن ااِلا اإلحسان -3

 .خوش اخالقی نیمی از دین است :ُحسُن الُخلُِق نِصُف الدین -4

3 

 خالی گزینه مناسب قرار دهید.در جای 

َرةُ  -1  باِل( فی             ب( الف                                 ثََمٍر              ................تلک الَشجَّ

 فَریَضة( ُمجالََسة       ب( الف                               .................                   طَلَُب الِعلمِ  -2

حَمِة َو الناوِر          ....................العالُِم الُموِمِن کَ  -3  نِسیانِ ( بَجبَِل           ( الف        الرَّ

 بِنتٍ (َرُجٍل            ب( الف                 ..............          َسعیٌد إسُم َولٍَد َو َسعیَدةٌ إسمُ  -4

 

4 

 گزینه درست را انتخاب کنید.

بر           د( الشَّجاعة         ج( السَّخاوة         ب( الف            :     َعموُد الداینِ  الة( الصَّ  الصا

 االُسبوع( دالسَّنَة           ( الیَوم             ج( السااَعة           ب( الف             :     َزماٌن طَویلٌ 

 ستَّة( إثنان      د( أربََعة     ج( َخمَسة     ب( الف     :     َکم صفااً فی الَمرَحلَِة اإلبتِدائیة

 8( د        3( ج          4( ب         5( الف         :     ثَمانِیَة

5 

 کلمات مرتبط در ستون ))الف(( و ))ب(( را به هم وصل کنید.

 خیابان  شارع: پدر       أب: 

 میزمنضدة: دریا         بحر: 

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 4عربينام درس: 

 محمدرضا کوهينام دبیر: 

 10/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

6 

 متضاد کلمات زیرکدام است.

 (بَعید، َکثیر، جالِس، َجماَعة) 

 جالِس :واقِفَجماَعة                      : َوحَدة

 َکثیر :قَلیل                         بَعید  :قَریب

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 نعمَهل أنَت تِلمیٌذ؟    

 من إیرانأنا إیرانی ، أنا ِمن أیَن أنَت؟     

 أنا بخیرٍ کیف حالَُک؟    

الی(  تلفن همراهم)ماذا فی َحقیبَتَِک؟   جوا

8 

 در جمله های زیر جمع های سالم و مکسر و اسامی مثنی را پیدا کنید.

ِعبوَن فائِزوَن فی ُمسابِقَتَین جاُل . القُرآنِ  هوالء الطاالِباِت ناِجحاِت فی ُمسابَقَِة ِحفظِ . هوالء الالا أولئَک الرِّ

 .فی ُکتُب القَِصِص ِعبٌَر لألطفالِ . جالِسوَن عنَد عالَِمینِ 

 العبون، فائزون، جالسون جمع مذکر سالم:

 طالبات، ناجحات جمع مونث سالم:

 مسابقتین، عالمین اسامی مثنی:                    رجال، کتب، قصص، عبر، اطفال جمع مکسر:

 امضاء:   محمدرضا کوهی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




