
 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:

 نمره 5/0 .َفريَضة   اْلِعْلمِ  طََلب   الف(
 نمره 1 اْْلَوَِّل. الصَّف   ِفي الّناِجَحة ، الطّالَِبة   ٰهِذهِ  ب(

 نمره 55/0. َذَهِبهِ  ِمنْ  َأَدب  الَمرِء َخي ْر  ( ج
 نمره 55/0.ثََمر   بِل  الشََّجَرتاِن، هاتانِ ( د
 نمره 55/0.انِ نساْلِ َسلمة   نِ ساالل   س کوت   (ه 
ر   اَلَوْحَدة  ( و  نمره 1.وءِ الس   َجليسِ  ِمنْ  َخي ْ
 نمره 1.ِفي الَحَجرِ  اَلِعلم  في الص َغِر َکالن َّْقشِ ( ز

 نمره 55/0 اْلَجميل ؟ اْلَجّوال   ٰذِلكَ  ِلَمنْ ( ح
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 2 

 درست را انتخاب کنید: ترجمة

 :«النّاسِ أَنفَعُهُم لِلنّاسِ فْضَلُأَ»الف( 

    □ .بهترین مردم، سودمندترین از میان مردم است -1

 □.بهترین مردم، سودمندترین آنها برای مردم است  -2

 :«السَّفَرِ؟ فِي أَنتَ يَوْماً کَمْ»  ب( 

    □ ؟رویمیچه روزی به سفر   -1  

 □ چند روز در سفر هستی؟  -2   

5/0 
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 برای تصاویر زیر یک اسم بنویسید:

   ب(  ................             الف(  .................      

 -                                                   3از       1 ـه    حـفــص                                                      

5/0 

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

 هفتمرشته: )دوره اول( مقطع و 

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

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

 صفحه 3تعداد صفحه سؤال: 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 پرورش شهر تهرانآموزش و  کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباد دبیرستان غیردولتی پسرانه

 0010 -0011سال تحصيلی  اولنوبت ترم  نیاپاآزمون 

 

  عربینام درس: 

 علی عزیزنیا نام دبیر:

 1011/ 11/ 6امتحان:   تاریخ

 صبح11:  11 ساعت امتحان:

 دقیقه 61مدت امتحان : 

 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



4 
 مشخص کنید:(   ≠یا    =با ) مترادف یا متضاد بودن واژگان زیر را    

 بَعيد....   َقريب ب(                       ِابن. ...  َوَلدالف(                  

5/0 
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 کلمة ناهماهنگ را در هر گروه مشخص کنید:

 □يَوم      □ َأرض     □َشهر    □ ا سبوعالف(          

 □َکيَف       □َتحت      □ َفوق     □ َوراءب(          

5/0 
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 ترجمة واژگانی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید:

: اَلفَ  َقليل ها ة    َأربَ عَ       . الّنار   وَ  اْلَعداَوة   وَ  اْلَوَجع   وَ  ْقر  َکثير 
 

1 

7 

 :و مفرد آنها را بنویسید را مشخص کنیدکسّر های مجمعدر عبارت زیر 

 الْکِبارِ. وَ لِألَطفالِ عِبَرٌ الْقِصَصِ، کُتُبِ في    

 

25/1 

8 

 مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید: کلمة

، ٰهؤ لءِ ( الف   (نِ اتاِجحَ ن/  ونَ اِجحن/  ناِجحات  ) .اْلق رآنِ  ِحْفظِ  م سابَ َقةِ  في ............الطّالبات 

 (الر جال  / الرَّج لِن / الرَّج ل  )  ِمن َمدينِة شيراز............. ذاِن هٰ  ب(   

5/0 

9 

 مناسب برای جاهای خالی انتخاب کنید: اسم اشاره یا ضمیر

 (ِلکَ / ذٰ  ٰهِذهِ  ا /ذهٰ ) .اْلَحقيبة  ِلَمريَم ..........الف(      
 (ه ما/ أَنت م / أَنت ما) نَ َعم، َنحَن حاِضراِن.؟ حاِضرانِ  .......... أَ  َوَلداِن، يا ب(      

5/0 
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 :تا جمالت کامل شوند وصل کنید سمت چپقسمت مناسب در راست را به  سمت کلمات   

 .الشَّْيطانِ  ِمنَ                          لنَّظاَفة  اَ              

 .اْْلوَّلِ  لِْلفائِزِ                اْلک رسي       آيَة              

 .ِمَن اإليمانِ                           اَلَعَجَلة              

 اْلق رآِن. آياتِ  َسي َدة              َهبيَّة      ذَّ لجائَِزة  الاَ            

 

 

                                                         

 

1 

                                                      3از        2     صــفـحـه                                                      

3  
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  کلمه اضافی است(: دوجاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. )  

 (َهبذَّ ال  /نِهايةِ / اْلَقميص  /  ْلَحديدِ اَ  / غالية  )      

 .اْلَحقيَبةِ  الس روال  ِفي و............ الف(    
 اْلِفِلّزاِت. َأَحدِ  بِاْسمِ  سورَة  ............( ب   
 .الّشارِعِ  ٰهَذا ...........في  ف ند ق ک م؟أيَن  (ج   

75/0 

12 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 ؟نتَ أَ  أينَ  ِمن الف(   

 ماذا في يَِدَک؟ ب(   

1 

11 

 درست و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید:  

 □غ     □ص . غالَيتانِ  َهديَّتانِ  ِن،اتاه( 1    

 □غ    □ص أ ولئَک طالِباِن ناِجحاِن. ( 2   
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   هه                                            رـــــــنم 11ارم : ـــــع بــــمــج                                                
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 نمره 0/ 5 علم جویی واجب دینی است. الف( 

 نمره. 1 آموز موّفق، در کالس اّول است.دانشاین ( ب

 نمره 55/0ادب انسان بهتر از طالی او است. ج(  

 نمره 55/0 سکوت زبان )باعث( سالمتی انسان است.هـ(               نمره 55/0 این دو درخت، بدون میوه هستند. د(  

  نمره 1( دانش در کودکی مانند نقش زدن بر سنگ است.ز                     مرهن1 تنهایی بهتر از همنشین بد است. و( 

 55/0 آن موبایل زیبا برای کیست؟ ح( 

 نمره        25/0   2ب(           نمره  25/0   .2الف(   2

 نمره        25/0 بقرةب( ال     نمره        25/0 مفتاحالف( ال  3

 نمره        25/0      ≠ ب(       نمره        25/0       =الف(    4

 نمره        25/0   َکیفَ  ب(     نمره        25/0  أرضالف(    5

 نمره 25/0ش  آت             نمره 0 /25 دشمنی             نمره  25/0  درد          نمره  25/0  چهارالف(  6

          نمره . 25/0 َکَتب: ِکتاب     / ِقَصص: ِقّصة /       ِعَبر : ِعبَرة /      أطفال: ِطفل /      ِکبار: َکبیر            هر کدام 7

 نمره        25/0 الرَُّجالنِ  ب(    نمره        25/0   ناِجحات  ( الف 8

 نمره        25/0 أنُتما ب(           نمره        25/0    هذه  (الف 9

11 

 ( 25/0نمره؛ هر کدام  1)   .           الشَّْیطانِ  ِمنَ                          لنَّظاَفةُ اَ              

 .اْْلوَّلِ  اْلُکرسيِّ                    لِْلفائِزِ  آیَةُ             

 ِمَن اإلیماِن.                          اَلَعَجَلةُ             

 اْلُقرآِن. آیاتِ  َسیَِّدةُ             اَلجائَِزُة الذََّهبیَُّة                

11 

     نمره  25/0  الَحدید ب(       نمره    25/0 الَقمیص الف(    

        نمره   25/0 نهایة  ج (   

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0411-0410سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 عربي هفتمنام درس: 

 علي عزیزنیانام دبیر: 

 01/0411 / 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  00:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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          نمره        25/0   الکتاب في یدي. القلم في یدی و ...ب(         نمره        25/0   ایران ، من طهران و...أنا من    الف(  12

13 

            نمره        25/0    (     ص 1  

      نمره      25/0     غ    (2   

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :
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