
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 کلمه اضافه است . ( دونام هر تصویر را از بین کلمات داخل کمانک انتخاب کنید . )

 ( جّوال ال –قمیص   – رّمان –وردة )

 

 

.....................................              ........................................ 

5/0 

2 
 دوبه دو کنار هم بنویسید . ) دو کلمه اضافه است . (کلمات مترادف و متضاد را 

 

 ( جنب – غالیة – قلیلة –وراء  –رخیصة  –کثیرة )        

......................           ....................... # ..............................#..................... 

5/0 

3 

 را بنویسید . معنای کلمات مشخص شده در هر عبارت

 

 .............   الجلوسأنا بحاجة إلی الف ( 

     

 ..............قصیر   لِسان الُمقّصرب (  

5/0 

4 

 را مشخص کنید  . ناهماهنگدر هر عبارت کلمه ی 

 

  اثنان       الَخریف       أربع      واحدالف ( 

         ماذا               هن               أنتَ        هماب ( 

5/0 
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 عبارت های زیر را ترجمه کنید . 

 (1.)المؤمُن قلیُل الکالم و کثیُر العمل ِالف ( 

....................................................... 

 

 (1.)الوحدةُ خیر  ِمن َجلیُس الّسوءب (

.......................................................... 

 

 (1.)الفاّلح حَصد محصولَهج (

..................................................... 

 

 ( 5/0) ذاهبونُهـم د( 

......................................... 

 

 (1ه(نحن َذَهبنـا ِِلخذ الجوائز. )

............................................ 

 

5/4 

 3 از 1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (3)نمونه 1عربینام درس: 

 عزیزی قاسمنام دبیر:

 33/1033 /33امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 0:33  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



ف
ردی

 
بارم سؤاالتادامه ی 
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 . ترجمه های ناقص را کامل کنید 

 (............ابر...........است .5/0الف(لوُن الّسحاب أبیض . )

 

 ( ........... لباس هایم را و لباس های ............ را.5/0ب(َغَسلُت مالبِسی و َمالبس أسرتی  .)

 

 ( امروز ، روِز ............و فصل ........... است .5/0.)  الخریفج( الیوم ، یوم االربعاء و الفصل 

 

 ( .......... جمع نکرد ........... را .5/0د(هــو ما جمَع االخشاَب )

2 

7 

 ترجمه ی صحیح هر جمله را انتخاب کنید .

 التجربةُ فوق العلم ِ  .  (1

 ب(تجربه باالتر از علم است            الف( تجربه بهتر از علم است  

 عَملَت عندی سنوات کثیرة  .  (2

 الف(سال های زیادی نزد من کار کردی 

 ب(سال های زیادی نزدت کار کردم  

5/0 

8 
 در عبارت زیر فعل ماضی را بیابید سپس ترجمه کنید .

 " النّساُء وقفَن الستقبال ضیوفهّن "   

 فعل ماضی : .................         ترجمه : ....................

5/0 
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 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید .

 َوَجدوا                   الف( هوالء الرجال ..............صندوق کنــز.     وجدتُّن 

 دخلنا                     َجلستُم                        ........ هنا  .           أنتمب(

 َحَصدتُ                 .......... المحصول .                             َحصَد    هوج(

 أکلتُ                    ؟ ..........تُفّاحتَین .                 أَکلِت    د(کم تفّآحة أکلتِ 

1 

10 
 در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید .

 الَمرأتانِ              الف( هاتاِن ........... مسرورتان ِ.              الّرُجل 

  قلیل              ب( عدُد المسافرین فی الفندق ..........         قریب  

5/0 
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 بر اساس متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید . 

 السالم .ك حمید : و علی –ك هذا حوار  بَین َولدین ِ فی عراق : محمد : السالم علی

 أنا بخیر ٍ ك؟ حمید: محمد :صباح الخیر کیف حال

 جنب السیّارة .  جالسونحمید:هم  -محمد : أین أسرتك ؟ 

 حمید:هو جّدي و تلك اإلمراة ُ أّمي  -محمد:َمن هو ذلك الرجل ؟ 

 أیّاٍم  عشرةمحمد: کم یوماً أنتم في کربالء ؟  حمید:

 حمید: إلی اللّقاء . –محمد: في أماِن هللا 

 الف( ماذا بَین الَولَدین ؟ .............

 ب( أین أسرة حمید ؟...............

؟............... ج(هل هم جالسون جنب السیّارة  

 د(کم یوماً في کربالء؟...................

2 

 3 از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 23جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتادامه ی 
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 هر کلمه را به توضیح مربوط به آن وصل کنید . ) یک کلمه اضافه است .(

 ّجدة ال                       عموُد الدین                          

 صالةال                                 جائزة للفائز االّول      

  ّسنة ال                                      أمُّ اِلب وأمُّ اِلم     

 ّذَهبال                             زمـان  طویل                  

                                                             والَدینال 

1 

13 

 به سواالت زیر پاسخ دهید . 

 

 ؟      كالف ( ماذا فی یَد

 

 ب (ما هو لون الغراب ؟ 

 

 ج( َمن أنِت ؟  

 

 ؟ كد(مـا إسم 

1 

 
 روخوانی 

3 

 
 مکالمه 

2 

 
 جمع نمرات 

20 

 3 از 3صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 قمیص –رمان  1

 رخیصة≠غالیة – قلیلة ≠ کثیرة 2

 کوتاه –نشستن  3

 ذاماب(  – الخریفالف(  4

5 

 الف( مومن کم حرف می زند و زیاد عمل می کند

 ب( تنهایی بهتر از همنشین بد است

 محصولش را درو کردج( کشاورز 

 رفتندد( آنها 

 ه( ما برای گرفتن جایزه رفتیم

6 

 الف( رنگ، سفید

 ، خانواده امب( شستم

 پاییز، ج( چهارشنبه

 د( او ، چوب ها

 ( الف2 (ب   1 7

 وقفن ایستادند 8

 د( أکلت   – حصدج(  – ب( جلستم – وجدواالف(  9

 قلیلب(  –الف( المرأتان  11

 أیام عشرةد(  – نعمج(  –جنب السیارة  جالسونب(  –الف( حوار  11

12 

 جّدة ال                       عمود  الدین                          

 صالةال                                 جائزة للفائز االوّل      

  سّنة ال                                      أمّ  األب وأمّ  األم     

 ذّهَبال                             زمـانٌ طویلٌ                 

                                                             والدَینال 

 

 د( إسمی محمد –ج( أنا طالبة  –ب( األسود  –الف( القلم  13

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (9)نمونه  0نام درس: عربي

 نام دبیر: قاسم عزیزی

 19/0011/ 19تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  0:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 
 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




