
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 مجله های زیر را به فارسی ترمجه کنید. 1
 (1إّن عدَد الُشهوِر عنَد اهلل إثنا َعَشر َشْهراً.)-1
 (1أفَضُل النّاِس أنَفُعُهم لِلّناِس.) -2
 (1ماذا علی املِنَضَدِة؟ َجّواُل أُّمي.)-3
ساِفریَن.)-4

ُ
 (1يف تِلك السیارِة َحقائُب امل

 (0.5الَدَوراُن إلی الَیسار ََمنوع.)-5
دَرَسُة َقریَبٌة.)-6

َ
ْکَتَبُة بَعیَدٌة َو امل

َ
 (1امل
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 ترمجه ناقص زیر را کامل کنید. 2
صَحِف، و الَنظَُر يف َوجِه الواِلَدْین، و الَنظَُر يف الَبحر. الَنظَُر يف َثالثَِة أشیاء ِعبادٌة: الَنظَرُ 

ُ
 يف امل

 نگاه کردن در ..... چیز عبادت است: نگاه در ..... ، و نگاه در .....، و نگاه در...... .

1 

 ترمجه صحیح را انتخاب کنید. 3
 الف( َکم أسبوعا يف الَشهر؟ 

 چند هفته در یک ماه است؟        چند ماه در یک سال است؟                   
 ب( َعَلْیَک ِبُداراِة الناس.

 تو باید با مردم مدارا کنی.                          تو با مردم مدارا می کنی.
 

1 

  مهارت واژة شناسی ) دو و نیم نمره( 

 «َحقیَبة/ َورَدة/ ُکرسي/ الِعَبة  »نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.  4
 

         
 

        

1 

 کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.)یک کلمه اضافی است(. 5
 غالِّیة/ واِقف/ َرخیَصة/ جاِلس/ سوء

 
 
 

5/0 

 2از  1ی  صفحه

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

 پايه 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 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پايانآزمون 

 عربینام درس: 

 فاطمه سلگی نام دبیر:

 10/1400 /06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 معناي كلمايت راكه زیرآهنا خط كشیده شده است داخل كما نك بنویسید . 6
 .  )                           (ساِم ُرَب َكالٍم َكالُ . )                          (  األحیاء َاجَلهُل َموُت 
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 کلمه نا مهاهنگ را مشخص کنید. 7
 َکم يف ََتتَ  الف( َفوقَ 
  أینَ  َمن الصَّف ب ( َهل

5/0 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) یک نمره ( 

 مجع مذکر سامل، مجع مؤنث سامل، مجع مکسر و اسم مثنی را مشخص کنید.  8
 الرِجال:                          حاِفظاِن:
 جاِلسوَن:                       الطالِبات:

1 

  مهارت درک و فهم )دو نمره( 

 در جاهای خالی گزینه مناسب قرار دهید. 9
 الف( طََلُب الِعلِم .....                     َفریضة                 ُُماَلَسة

 ...... اإلحسان.             َعْیُش                     َعْبدُ ب( اإلنسان 

5/0 

 هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید.)یک کلمه اضافی است(. 10
 ََخَسة  قیَمُتُه غالِّیةٌ 

 الذََّهب َکالٌم بنَی َشخَصنْی 
 اِلوار 
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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 11
 الُفنُدق َمکاٌن لِلُمساِفرین.                                          ص                غالف( 

 ب( َعَدُد ُشهوِر السََّنة  أَحَدَعَشَر َشهرا .                                ص                  غ
 ص                   غ      ج( أیاُم األسبوع َسبَعة.                                           

         اسُم َوَلٍد                                                    ص                   غ                                         « ََسريَةُ »د( 

1 

  مهارت مکالمه )دو نمره( 

 به سؤاالت پاسخ دهید. 12
 الف( َمااَْسُِک؟

 حاُلِک؟ب( َکیَف 
 ج( ِمْن أیَن أنِت؟

 د( أْیَن بَیُتِک؟

2 

 3 نمره روانخواني 

 2 نمره مکالمه :        

 2از  2ی  صفحه

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 زیر را به فارسی ترمجه کنید.مجله های  1
 ماه است. 12قطعا تعداد ماه ها نزد خدا ( 1إّن عدَد الُشهوِر عنَد اهلل إثنا َعَشر َشْهراً.)-1
 هبرتین مردم سودمند ترین آهناست.(  1أفَضُل النّاِس أنَفُعُهم لِلّناِس.) -2
 تلفن مهراه مادرم.چه چیزي روي میز است؟ ( 1ماذا علی املِنَضَدِة؟ َجّواُل أُّمي.)-3
ساِفریَن.)-4

ُ
 در آن ماشني، كیف هاي مسافرین است.( 1يف تِلك السیارِة َحقائُب امل

 گردش به چپ َمنوع(. 0.5الَدَوراُن إلی الَیسار ََمنوع.)-5
دَرَسُة َقریَبٌة.)-6

َ
ْکَتَبُة بَعیَدٌة َو امل

َ
 .كتاخبانه دور است و مدرسه نزدیك است( 1امل

 ر را کامل کنید.ترمجه ناقص زی 2
صَحِف، و الَنظَُر يف َوجِه الواِلَدْین، و الَنظَُر يف الَبحر.

ُ
 الَنظَُر يف َثالثَِة أشیاء ِعبادٌة: الَنظَُر يف امل

 ... .دریا......، و نگاه در..در صورت پدر و مادر... ، و نگاه ..قران. چیز عبادت است: نگاه در 3نگاه کردن در ....
 انتخاب کنید.ترمجه صحیح را  3

 الف( َکم أسبوعا يف الَشهر؟ 
 چند هفته در یک ماه است؟چند ماه در یک سال است؟                           

 ب( َعَلْیَک ِبُداراِة الناس.
 .                          تو با مردم مدارا می کنی.تو باید با مردم مدارا کنی

 مهارت واژة شناسی ) دو و نیم منره( 
 «َحقیَبة/ َورَدة/ ُکرسي/ الِعَبة  »نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.  4

         
 حقیبة                                            وردة                                                    العبة    -كرسي

 اضافی است(. کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.)یک کلمه 5
 غالِّیة/ واِقف/ َرخیَصة/ جاِلس/ سوء

 رخیصة # غالیة                                   واقف# جالس
 معناي كلمايت راكه زیرآهنا خط كشیده شده است داخل كما نك بنویسید . 6

 (   مششري)        . ساِم ُرَب َكالٍم َكالُ         (      زندگان. )       األحیاء َاجَلهُل َموُت 
 کلمه نا مهاهنگ را مشخص کنید. 7

 َکم يف ََتتَ  الف( َفوقَ 
  أینَ  َمن لصَّفا ب ( َهل

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) یک منره ( 
 مجع مذکر سامل، مجع مؤنث سامل، مجع مکسر و اسم مثنی را مشخص کنید.  8

 حاِفظاِن: مثنی         الرِجال: مجع مكسر                            
 جاِلسوَن: مجع مذكر سامل                                الطالِبات: مجع مؤنث سامل

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هفتم عربينام درس: 

 فاطمه سلگينام دبیر: 

 10/1400 /06 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 مهارت درک و فهم )دو منره( 

 در جاهای خالی گزینه مناسب قرار دهید. 9
 ُُماَلَسة                 َفریضةالف( طََلُب الِعلِم .....                     

 َعْبدُ ب( اإلنسان ...... اإلحسان.             َعْیُش                     
 هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید.)یک کلمه اضافی است(. 10

 ََخَسة  الذهبقیَمُتُه غالِّیٌة: 
 الذََّهب الوارَکالٌم بنَي َشخَصنْي: 

  اِلوار 
 مشخص کنید.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را  11

 غ                صالف( الُفنُدق َمکاٌن لِلُمساِفرین.                                          
 غب( َعَدُد ُشهوِر السََّنة  أَحَدَعَشَر َشهرا .                               ص                     

 غ                    ص                       ج( أیاُم األسبوع َسبَعة.                         
                                                  غاسُم َوَلٍد                                                   ص                      « ََسريَةُ »د( 

 مهارت مکامله )دو منره( 

 به سؤاالت پاسخ دهید. 12
 اَسي مرميالف( َمااَْسُِک؟ 

 والمد هلل خبري،ب( َکیَف حاُلِک؟ 
 ؟ أنا من ایرانج( ِمْن أیَن أنتِ 
 يف شارع فردوسيد( أْیَن بَیُتِک؟ 

 امضاء:    فاطمه سلگی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




