
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

 ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید.

بارم
 

 52/0 نیمی از دین است.. ............ حسنُ الخُلقِ نصفُ الدینِ 1

 52/0 هی کانت وحیدة دائماً. او دائماً ................... بود. 5

 52/0 ت.اس ...............در... . مصیبت انسانلِسانه یف بالءُ اإلنسانِ 3

 52/0 زینةُ الباطنِ خیرٌ مِن زینةِ الظاهر.  ..................... بهتر از ................................ است. 4

  جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 

 2/0 طلبُ العِلمِ فریضةٌ 2

 2/0 قلیلٌ. الخیرُ کثیرٌ و فاعلُهُ 6

 2/0 خیرُ الناسِ أنفعهم لِلناسِ. 7

 2/0 أنَا بحاجةٍ الی التقاعدِ. 8

 2/0 ما ندمَ النجارُ مِن عملهِ. 9

 2/0 لونُ السماءِ، أزرقُ 10

 2/0 الشِّتاءُ فصلٌ باردٌ.  11

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 هو ما جمعَ األخشابَ. 15

 بود را جمع کرد. او هرآنچه چوبی (ب                             .او چوب ها را جمع نکرد الف(

52/0 

 .الشهور عنداهلل إثنا عشر شهراً عّدةُ نَّإ 13

 .ماه است 15قطعاً تعداد ماه ها نزد خدا  .      ب(ماه است 10 چه بسا تعداد ماه ها نزد خدا الف(

52/0 

 متضاد و مترادف کلمه های زیر زیر را بنویسید.

 ≠غالیة                                                                        ≠قلیل 14

   =خلفَ                                                             =حدیقة

1 

 3از  1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد                      پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

  عربینام درس: 

 سعید آزادمنش نام دبیر:

 03/1398 / 13 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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ف
ردی

 
بارم سواالت

 

 جمالت زیر را ترجمه کنید و زیر فعل ماضی خط بکشید.

 72/0 إشتریتُ مالبسَ رجالیةً.  12

 72/0 البابِصدیقی طرقَ  16

 72/0 نحنُ عبرنا الحدودَ. 17

 72/0 أنتُم رجعتُم مِنَ الجبلِ 18

 نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است(

19 
 )سمک، رّمّان، غراب، عنب، علم(

                                                 

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

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 2/0  ؟ ما اسمُکَ 50

 2/0 ؟أنتَ نَیمِن أ 51

 2/0 کم اُسبوعاً فی الشهرِ؟ 55

 2/0 مَن هو اُستاذُ اللُّغةِ الفارسیَّةِ؟ 53

 کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید.

 52/0 .الجاهِل  صداقةِمن  رٌیعداوةُ العاقل َخ 54

 52/0 .فالحٌالسیدُ الزارعی  52

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 52/0 الف( الجَدّ                                        ب( الوالد                                           أبو األبِ و أبو االُمِّ:  56

 52/0 الجبالنِ ب(                                      الوردةُ  الف(                            مرتفعانِ.          ...........  هذانِ 57

 52/0 هَل ب(                                          لِمن الف(                                 لِطالبة ............ هذا الدّفتر؟ 58

 52/0 هُنَّب(                                           أَنتُنَّالف(                                 بِالکَالم.ِ  یل ........ سَمحِتُنَّ 59

 52/0 ب( أخذتَ               أ أنتَ .......... هدیَّتَکَ؟                                      الف( أخذتُ                         30
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 نمره 11جمع بارم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3از  2ی  صفحه
ف

ردی
 

بارم سواالت
 

 52/0 األحدِ  ب(                                       االثنَینِ  الیومُ یومُ السَّبتِ و غداً یومُ.............. .              الف( 31

 درک مطلب )با توجه به متن به سواالت پاسخ دهید(

 

 

 

35 

 

 

33 

بَ النجّارُ الی السّوقِ لِشراءِ الوسائلِ لِصُنعِ البیتِ الخشبیِّ الجدیدِ. هوَ اشتری وسائلَ غیرَمناسبةٍ و بدأ بالعملِ لکنَّه ذه

جاءَ «. هذا آخرُ عملی»مجداً و ماکانت أخشابُ البیتِ مرغوبةً. بعدَ شهرینِ ذهبَ عندَ صاحبِ المصنعِ و قالَ لهُ:  ماکان

 «.هذا مفتاحُ بیتکَ. هذا البیتُ هدیةٌ لکَ»صاحبُ المصنعِ و اعطاهُ مفتاحاً ذهبیّاً و قالَ لهُ: 

 با توجه به متن کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است.

 کانَ النجّارُ مجداً فی صنعِ البیتِ الخشبیِّ.                      ص ) (                               غ ) ( -الف

 کانَ البیتُ الخشبیُّ هدیةً للنجّارِ.                                     ص ) (                               غ ) ( -ب

 سخ کوتاه دهید.با توجه به متن به سواالت، پا

 مَن اعطَی مفتاحاً ذهبیاً الی النّجّارِ؟  -الف

 ماذا اشتری النّجّار لصنعِ البیتِ؟  -ب

1 

 3از  3ی  صفحه

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 خوش اخالقی 1

 تنها 5

 زبانش 3

 زیبایی بیرونی -زیبایی درون 4

 دینی است.به دنبال دانش بودن واجب  2

 خوبی فراوان و انجام دهنده آن اندک است. 6

 بهترین مردم، سودمندترین آنها برای مردم است. 7

 من به بازنشستگی نیازمندم. 8

 نجار از عمل خود پشیمان نشد. 9

 رنگ آسمان آبی است. 10

 زمستان فصل سرما است. 11

 الف 15

 ب 13

 رخیصة –کثیر  14

 وراء -بستان

 اشتریتُ -لباس های مردانه خریدم  12

 طرقَ -دوستم در را کوبید 16

 عبرنا -ما از مرز عبور کردیم 17

 رجعتم -شما از کوه برگشتید 18

 سمک -علم -رمان -غراب 19

 اسمی سعید )نام دانش آموز( 50

 انا ایرانیًّ / أنا من ایران 51

 أربعة 55

 السید الزمان وزیری 53

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه                      واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 عربی نام درس: 

 سعيد آزادمنشنام دبير: 

 03/1398/ 13تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08: 30ساعت امتحان: 

 دقیقه60مدت امتحان: 
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 دوستی 54

  کشاورز 52

 الف 56

 ب 57

 الف 58

 الف 59

 ب 30

 ب 31

 ب( ص                                      الف( غ                         35

 الف( صاحب المصنع                ب( وسائل غیرمناسبة 33

 امضاء:   سعید آزادمنش  نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11 جمع بارم :
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