
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

2   

1 
 (بُستان -کنز –جاهل)های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید.  مترادف و متضاد کلمه

 ............. = حدیقة...........                       ≠عاقل              
5/0 

2 

 ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. های حکیمانه جمله

.هل جزاءُ اإلحسانِ إلّا اإلحسان -  

.رضا اهللِ فی رضا الوالدینِ -  

.أدبُ المرءِ خیرٌ مِن ذهبه -  

            . حُسنُ السّوالِ نصفُ العِلمِ -

2 

3 

  های ناقص زیر را کامل کنید. ترجمه

النّظرُ فی وجه الوالدینِ عبادةٌ.  ........ در چهره ی ......... عبادت است . الف(  

.در اتاق هستند................     الضّیوفُ فی الغُرفة  ب(  

 قطعاً تعداد ماه ها نزد خدا .......... ماه است .   .إنَّ عدّة شُهورِ عند اهلل إثنا عشرَ شهراً  ج(

1 

4 

 به فارسی روان ترجمه کنید. های زیر را جمله

. فی نهایة هذا الشارع سرای دانشمدرسة  -  

. مدینةُ بدرة قریبة مِن إیالم -  

. عددُ المُسافرینَ فی الفُندُقِ کثیرٌ -  

.   هذا مِفتاحُ بیتُ أحمد  -  

 . الطالبة ، ناجحةٌ فی مسابقة حفظ القرآن -

.  سیّد رجبی ، العبٌ إیرانیٌّ -  

 . اإلنسانِ ، بالعلمِ و اإلیمانِقیمة  -
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5 

 (حجر – عنب – حقیبة –بنت) نام تصاویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید. 

 

                              
 

1 

6 
 های مشخص شده را ترجمه کنید. کلمه  

 : ............     قریبة            : .........    المکتبة              . قریبةٌبعیدةٌ و المدرسةُ المکتبةُ الف( 

      

5/0 

 2از 1صفحه ی 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2تعداد 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 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 سمیه میخچه گر نام دبیر:

 51/5311 / 51 امتحان:  تاریخ

 صبح 51: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 21جمع بارم :         نجاحکِ أملی                                                                                                                  

7 

 به سوال  های زیر با توجه به تصویر پاسخ دهید.
 ؟کُتُبکم عدد ال  -2                                                             اللوح ؟لِمَن هذا  -1

 ستّةالف (                                                                   لِمریم الف( 

 أربعة ب(                                                                       زهراب( 
 

1 

 دهید. پاسخ  براساس واقعیت به سوال های زیر 8

 ؟...........  إسم ولد "سعید"؟...............              هَل  أبوک ؟...............           ما إسم  مِن أینَ أنتِ 
1 

9 

 ی پرسشی مناسب پر کنید. های کلمه جاهای خالی را با کلمه

  ما               .        مَن    هذا کتاب؟   هذا............الف( 

   فی الصف     نعم            .    ...........؟أینَ الطّالبات  ب(

5/0 

10 

 های زیر را  براساس واقعیت بنویسید. درستی یا نادرستی عبارت
                نادرست    درست               .      الّلغة الرّسمیّة فی ایران اللغة العربیّةالف(

 نادرست    درست                              .      أنتِ اآلن فی المدرسة ب(  

     نادرست    درست                    .                   البقرةُ حیوانٌ صغیرةٌ ج( 

 نادرست    درست                                     .    الصّالةُ عمودُ الدّینِ د( 

1 

11 

 کنید. )یک کلمه در ستون ب اضافی است(های مرتبط در ستون الف و ب را به هم وصل  کلمه

 ب الف

 کبیر = خمسة -ثمانیة 

 ثالثة أمّ األب و أمّ األم

 جدّة 

 

5/0 

12 

 ی ناهماهنگ را از نظر معنی مشخص کنید.  در هر ردیف کلمه

                  هُنا          سبعة           علی الیمین       جنبَ الف(

   مُدیر         شاعر             منضدة          کاتب ب(

5/0 

13 

 ی مناسب را انتخاب کنید. گزینه

               ذهه         هوالء        .  ابرونَ، ص  ونَمجاهدال....... الف( 

 ذلک          هذه            .       جالسة األستاذة........... ب( 

              تلک           نِهذا      .       انِمسرور، رجالنِ.......... الج( 
  اهذ           اولئک        .  العمودُ ، حول البیت............ د( 

1 

14 

ی درست را انتخاب کنید. ترجمه  

  آنها آنجا نشسته اند ب(            من اینجا نشسته امالف(                        .  هم جالسونَ هناک  -1

   . هو الّذی خلق السّماوات و اإلرض فی ستّة األیّام -2

                  او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفریدب(                         او آفریننده استالف(    

  دست باالی دست بسیار استب(        دست خدا همراه گروه استف( ال                    . ید اهللِ مَعَ الجماعة -3

   وقت را هدر ندهب(                 وقت از طالستالف(                         . الوقتُ مِنَ الذّهبِ  -4

1 

 5  مکالمه و روان خوانی 15

 2از 2صفحه ی 

 أنا مریم

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

رابهفارسیروانترجمهکنید.هایزیرجمله
 . مدرسه سرای دانش در پایان این خیابان است  -
 شهر بدره نزدیک ایالم است.. مدینُة بدرة قریبة ِمن إیالم -
سافریَن فی الُفنُدِق کثیر  -

ُ
 تعداد مسافران در هتل زیاد است . . عدُد امل

 این کلید خانه امحد است . .   هذا ِمفتاُح بیُت أمحد  -
 دانش آموز ، در مسابقه ی حفظ قرآن موفق است. . الطالبة ، ناجحةر فی مسابقة حفظ القرآن -
 آقای رجبی ، بازیکن ایرانی است . .  سّید رجبی ، العبر إیرانی   -
 ارزش انسان ، به دانش و امیان است . . قیمة اإلنساِن ، بالعلِم و اإلمیانِ  -

2 
کنید.هایناقصزیرراکاملترجمه

 21 ج(مهمان ها      ب(.پدر و مادر     –الف ( نگاه کردن 

3 

یزیررابهفارسیروانترجمهکنید.هایحکیمانهجمله
 آیا پاداش نیکی به جز نیکی است ؟.هل جزاُء اإلحساِن إاّل اإلحسان -
 رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است. .رضا اهلِل فی رضا الوالدینِ  -
 ادب انسان هبرت از طالیش است. .املرِء خیر ِمن ذهبهأدُب  -
 خوب پرسیدن نیمی از دانش است .  . ُحسُن الّسواِل نصُف الِعلمِ  -

 بنت -حجر–حقیبة  –عنب نامتصاویرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسید. 4

5 

یدرستراانتخابکنید.ترجمه
  آهنا آجنا نشسته اند ب(    من اینجا نشسته امالف(                                  .  هم جالسوَن هناک  -
   . هو اّلذی خلق الّسماوات و اإلرض فی سّتة األیّام -

                  او کسی است که آمسان ها و زمنی را در شش روز آفریدب(                         او آفریننده استالف(          
  دست باالی دست بسیار استب(      دست خدا مهراه گروه استالف(                              . ید اهلِل َمَع اجلماعة -
   وقت را هدر ندهب(                 وقت از طالستالف(                                   . الوقُت ِمَن الّذهِب  -

6 

 مرتبطدرستونالفوبرابههموصلکنید.)یککلمهدرستونباضافیاست(هایکلمه
 مخسة = ثالثة –مثانیة 

 أّم األب و أّم األم = جّدة
 

7 

یپرسشیمناسبپرکنید.هایکلمهجاهایخالیراباکلمه
  ما            .        َمن    هذا کتاب؟   هذا............الف( 

   فی الصف   نعم             .    ...........؟أیَن الطّالبات  ب(

8 

یناهماهنگراازنظرمعنیمشخصکنید.درهرردیفکلمه
                  ُهنا          سبعة           علی الیمنی       جنبَ  الف(
   ُمدیر         شاعر             منضدة          کاتب ب(

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هفتم عربينام درس: 

 سمیه میخچه گرنام دبیر: 

 01/0911 /01 تاریخ امتحان:

 صبح  01ساعت امتحان:

 دقیقه01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

9 

 بهسوالهایزیرباتوجهبهتصویرپاسخدهید.
 ؟ُکتُبکم عدد ال                                                               لَِمن هذا اللوح ؟

     ِلمرمی                                                 سّتة 
 أربعة ب(                                                    زهراب( 

 

 

11 

.پاسخدهیدبراساسواقعیتبهسوالهایزیر
نعم سعید اسم ولد؟  "سعید" إسم ولدَهل              هو علی–امسه علی ؟ أبوک ما إسم         انا ایرانیة–أنا من ایران ؟  ِمن أیَن أنِت 

 

11 
(ُبستان-کنز–جاهل)هایزیرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسید.مترادفومتضادکلمه

 ُبستان=  حدیقة                     جاهل ≠عاقل              

12 
 هایمشخصشدهراترجمهکنید.کلمه

        نزدیک:  قریبة              کتاخبانه:  املکتبة              . قریبةر بعیدةر و املدرسُة املکتبُة الف(   

13 

یمناسبراانتخابکنید.گزینه
               ذهه         هوالء        .  ابرونَ ، ص  ونَ اهداجمل....... الف( 
 ذلک         هذه      .       جالسة األستاذة........... ب( 
              تلک           نِ .          هذاانِ ، مسرور رجالنِ .......... الج( 
  اهذ           اولئک   .   العموُد ، حول البیت............ د( 

14 

 هایزیررابراساسواقعیتبنویسید.درستییانادرستیعبارت
                نادرست    درست       .      الّلغة الّرمسّیة فی ایران اللغة العربّیةالف(
 نادرست    درست                 .      أنِت اآلن فی املدرسة ب(  
     نادرست   درست        .                   البقرُة حیوانر صغیةر ج( 
 نادرست    درست                       .    الّصالُة عموُد الّدیِن د( 

 مکالمهوروانخوانی 15

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02بارم :جمع 

 أنامریم

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




