
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 .زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدهای  جمله 1
 َلوُن الّشجِر أخضُر و لوُن املوِز أصفُر. ♦
 الّنجار إشرتی وسائَل رخیصًة و غری مناسبة. ♦
 هو َذَهَب إلی سوق النجف. ♦
 حنُن مِسعنا کالَم املعّلم . ♦
 رضا خرََج ِمن الّصف. ♦
    .الّسّید زارعی فاّلح   ♦
                                                      .بالّشکرِ علیَک  ♦
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 های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. ها و حکمت آیه 2

 حّب الوطِن ِمن اإلمیاِن. ♦
 یُد اهلِل َمَع اجلماعة . ♦
 ُحسُن اخلُلِق نصُف الّدیِن  . ♦
  جمالسُة العلماِء عبادة  . ♦

2 

 .را کامل کنیدهای ناقص  ترجمه 3

 . جلمعة و یوم األّول، یوم الّسبتیوُم األِخر فی األسبوع، یوم ا ♦

 است. ………، روز جمعه است و روز اول ، روز ……… روز آخر در
 تفّکُر ساعٍة خری  ِمن عبادة سبعنَی سنة.   ♦

 سال عبادت است. ………از  ……… ساعتی فکر کردن

1 

 ی درست را انتخاب کنید.  ترجمه 4

 □ عجله دوست شیطان است                □عجله از شیطان است ُة ِمن الّشیطاِن.          العجل ♦

 □کتابخانه کنار باغ است                    □مدرسه در باغ است املکتبُة َجنب البستاِن.         ♦
1 

 ( تُ ّفاح -ِسروال  -َعَلم  -سفینة )        نام هر تصویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید . 5
 
 
 

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

1 

 ُعدوان( –بعید  –عداوة  -)قریب          کنار هم بنویسید.های متضاد و مترادف را از داخل پرانتز بیابید و  کلمه 6
1 - ...............≠          .................                    2 - ................=.................. 
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 معنی کلمه های مشخص شده را بنویسید. 7

 ..............الّدهر : یوماِن ، یوم  لَک و یوم  علیَک .      الّدهُر  ♦
 المصنع : ..........                .المصنع هو حباجٍة إلیَک فی  ♦
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 2از 1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 میخچه گرسمیه  نام دبیر:

 13/03/1398 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 های ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر مجموعه کلمه 8

 □خریف     □ِشتاء      □کرسّی       □ربیع   :الف       
 □سائق      □جبل       □کاتب      □شاعر   :ب       
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 در جاهای خالی فعل ماضی مناسب را قرار دهید. 9
 □َغَسَل       □أنا .......... مالبسی .                غسلُت   ♦              

 □وجدِت        □أنِت  .......... مفتاحِک .           وجدتنَّ  ♦             
 □َندمَت           □مها  ........... ِمن عملهما .           َنِدما   ♦             
 □کتنَب            □أنتم ........... واجبکم.                 کتبُتم  ♦             

1 

 ی مناسب را انتخاب کنید. گزینه 10

 □أربعة            □عشرة    عدُد بعد ثالثة :          ♦             

 □مساوات        □مجع کلمة " خَشب" :      أخشاب  ♦            
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 وصل کنید. "ب"ی مناسب با آن در ستون  را به گزینه "الف"های  از گزینههر یک  11

 ب                الف                                      

 الّنورِمن الفواکه                           صباَح          
 صباَح اخلری                           ُرّمان         

 مشس                                               
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 های زیر را مشخص کنید. با توجه به متن درستی یا نادرستی جمله 12

دائماً . جاَء مخسة  ِمن الّصّیادیَن و الّسمکُة احلجریُّة َذَهَبت  کانت فی حبٍر کبرٍی مسکة  قبیحة  إمسها " الّسمکة احلجریّة " و هی کانت وحیدةً  "
 ِلمساعدِة األمساک.

 □نادرست             □درست      السمکُة احلجریُّة کانت مجیلة.                   ♦
 □نادرست             □درست        .                      کانت البحُر صغری  جّداً   ♦
 □نادرست              □درست      ة احلجریّة ذهبت ِلمساعدة األمساک .   الّسمک ♦
 □نادرست            □درست                    جاَء مخسة  ِمن الّصیادیَن.           ♦

1 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید. به سوال 13
 لغة العربّیة؟الَمن هي معّلمة  ♦
 کیَف حالِک؟  ♦

1 

 با توجه به تصویر پاسخ درست را انتخاب کنید.  14

 کم قلماً فی الّصورة ؟ ♦
  □ إثنان :ب        □ سبعة :الف  

    

 ما إسم هذه العالمة ؟  ♦
  

 □السّیارة علی الیسار  :ب        □الّدوراِن إلی الیمنِی ممنوع    :الف

1 

 5 مکالمه روان خوانی.  

 ♥  نجاحِک أملي  ♥

 2از 2ی  صفحه



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 و رنگ موز زرد است.رنگ درخت سبز  ♦ 1
 جنار وسایلی ارزان و نامناسب خرید. ♦
 او به بازار جنف رفت. ♦
 ما حرف معلم را شنیدمی. ♦
 رضا از کالس خارج شد. ♦
    .آقای زارعی کشاورز است ♦
             .تو باید شکر کنی ♦

 دوست داشنت وطن از امیان است. ♦ 2
 دست خدا مهراه گروه است. ♦
 خوش اخالقی نیمی از دین است. ♦
 مهنشینی با دانشمندان عبادت است. ♦

 . 70 -هبرت  ♦                       شنبه -هفته  ♦ 3

 ■کتاخبانه کنار باغ است  ♦           ■عجله از شیطان است  ♦ 4
5                                

 سروالد .         علم                        -ج .سفینه                                   -ب تفاح                          -الف 
 

 عدوان = عداوة - 2بعید               ≠قریب - 1 6
 کارخانهالمصنع :   ♦             الّدهر : روزگار ♦ 7
 □خریف     □ِشتاء      ■کرسّی       □ربیع   -الف  8

 □سائق      ■جبل       □کاتب      □شاعر   -ب 

 ■أنِت  .......... مفتاحِک .        وجدِت  ♦                   ■أنا .......... مالبسی .                غسلُت   ♦ 9
 ■أنتم ........... واجبکم.           کتبُتم  ♦                    ■َنِدما     مها  ........... ِمن عملهما .           ♦

              ■أربعة        عدُد بعد ثالثة :      ♦ 10

  ■مجع کلمة " خَشب" :      أخشاب  ♦
 ب       الف                     11

 رمان                     ِمن الفواکه     =          
 صباح النور                       =     صباَح اخلری         

 ■نادرست  کانت البحُر صغرٌی جّداً .   ♦                           ■. نادرست السمکُة احلجریُّة کانت مجیلة ♦ 12
 ■.  درست   جاَء مخسٌة ِمن الّصیادینَ  ♦            ■الّسمکة احلجریّة ذهبت ِلمساعدة األمساک .   درست   ♦

 َمن هي معّلمة اللغة العربّیة؟ سّیدة میخچه گر ♦ 13
 شکرا -کیَف حالِک  ؟ أنا خبری   ♦

                    ■إثنان :ب کم قلماً فی الّصورة ؟   ♦ 14
                                        

         ■الّدوراِن إلی الیمنِی ممنوٌع   :الف ما إسم هذه العالمة ؟  ♦
 (5)  .مکالمه روان خوانی 15

 امضاء:   گر سمیه میخچه نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 عربي هفتمنام درس: 

 میخچه گرسمیه نام دبیر: 

 03/1398/ 13 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 امتحان: ساعت

 دقیقه 60مدت امتحان:


