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ف
بارمسؤاالتردی

.یزیررابهفارسیروانترجمهکنیدهایحکیمانهجمله 1

 رِضا اللِّه فی رضا الوالدیِن. -

عداوة العاقِل خیٌر ِمن صداقِة الجاهِل. -

 الوقُت ِمَن الّذهِب. -

 سالمُة العیِش فی املداراةِ  -

2

.هایزیررابهفارسیروانترجمهکنیدجمله 2

اإلنساِن بالعلِم و اإلیامِن.قیمة  -

کِر . -  علیَک بالشُّ

الُفنُدُق فی نهایة هذا الّشارع . -

 هذه هدیٌّة غالیٌة . -

 املفتاُح علی الباِب . -

 الّدَوراُن إلی الیَمین َممنوٌع . -

.هی شاعرٌة جمیلةٌ  -

5/3

هایناقصزیرراکاملکنید.ترجمه 3

زندگاناست.………… نادانی     الَجهُل موُت األحیاء.  الف(

،تندرستیوامنیتهستند.…………دونعمت    نِعمتاِن مجهولَتاِن ، الّصحة و األمان .  ب(

است.………… زیرپاهای…………      الجنّة تحَت أقداِم األّمهاِت .  ج(

1

یدرستراانتخابکنید.ترجمه 4

نگاهبهدریانوردانعبادتاست(بنگاهدرقرآنعبادتاست(الف  النّظُر فی املصحِف ، عبادة . -

تعدادروزهایهفته،هفتروزاست(بماهاست12هایسال(تعدادماهالف   عدُد األیّام األسبوع ، سبعٌة . -

هایایماناستخوشپیمانیازنشانه(بخوشاخالقینیمیازدیناست(الف  ُحسُن الُخلُِق ، نصُف الّدیِن . -

اشکماستخوبیبسیاروانجامدهنده(بهاسختاستانجامخوبی(الف الخیُر کثیٌر و فاعلُه قلیٌل .-

1

ُحسام( –الِعب  –َجّوال  –) ِعنب .تصاویرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسیدنام 5

……………………………………………………

1

2از 1ی  صفحه

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

 فتمه 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  نوبت اولترم  پایانآزمون 

عربینام درس: 

گر سمیه میخچه نام دبیر:

 10/1397/ 02امتحان:  تاریخ

/ عصرصبح 8: 00  ساعت امتحان:
دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 قریب( –)حدیقة  پرانتزبیابیدوبنویسید.هایزیرراازداخلمترادفومتضادکلمه 6

= ............. بُستان ..                      ......... ≠ بعید
5/0 

هایمشخصشدهراترجمهکنید.کلمه 7

عجیبة الحقیبة(ب                                       .الُکرسیّ الکتاُب علی  (الف
5/0 

یناهماهنگراازنظرمعنیمشخصکنید.درهرردیفکلمه 8

                 أمام            أخت           خلَف         فوَق  (الف

 کاِتب          خمسة             بائِع          سائِق  (ب

5/0 

یمناسبراانتخابکنید.گزینه 9

             هذاِن          تلک           ....... ولداِن  ، نظیفاِن .   (الف
 هاتاِن          هذه      ........... السیارة صغیرة .     (ب

              هوالء           هذا   .......... البنات ، مرسورات .   (ج
تلَک        اولئک    ............ املرأُة الکبیرة .         (د

1 

یپرسشیمناسبپرکنید.هایکلمهکلمهجاهایخالیرابا 10

 کم        ............هذه  ؟ منضدة .        ما   الف(
 أ        لِمن  ............هذا ، کتاٌب  ؟ نعم.     (ب

5/0 

()یک کلمه در ستون ب اضافی استهایمرتبطدرستونالفوبرابههموصلکنید.کلمه 11

 ب الف

 صباح الخیر إثنان =واحد + 

 جّدة أّم األب و أّم األم ....

 ثالثة 


5/0 

هایزیررابراساسواقعیتبنویسید.درستییانادرستیعبارت 12

       نادرستدرست الّصالُة عمود الّدین .    (الف

 نادرستدرستیُد اللِّه مَع الَجامعة.        (ب

   نادرستدرست .الّسیارة فی املکتبة( مکاُن ج

 نادرست درستالّلغة الرسمیّة فی إیران ، اللغة الّّتکیة.   (د

1 

بهسوالهایزیرپاسخکوتاهدهید. 13

 ؟............... ِمن أیَن أنِت؟...............              َهل أنِت طالبة   َمن هی ُمدرّسة اللّغة العربیّة ؟...............        
1 

بهسوالهایزیرباتوجهبهتصویرپاسخدهید. 14



 کم عدد األشجار ؟               أیَن البقرة ؟                                                









1 

 5خوانیمکالمهوروان 15

 2از 2ی  صفحه



محل مهر یا امضاء مدیر            راهنمای تصحیحردیف

رضایتخدادررضایتپدرومادراست.- 1

دشمنیباعاقلبهترازدوستیباناداناست.-

وقتازطالست.-

سالمتیزندگیدرمداراکردناست.-

ارزشانسانبهدانشوایماناست.- 2

برتوالزماستشکرکنی.–توبایدشکرکنی-

هتلدرپایاناینخیاباناست.-

اینهدیهایگراناست.-

کلیدرویدراست.-

چرخیدنبهسمتراستممنوعاست.-

 اوشاعریزیبااست.-
ب(مرگ.-الف(ناشناخته3 مادران.-ج(بهشتگمنام.

ب(تعدادروزهایهفته،هفتروزاست.4 الف(نگاهدرقرآنعبادتاست.

ب(خوبیبسیاروانجامدهندهاشکماست. الف(خوشاخالقینیمیازدیناست.

5

عنب  جّوال  العب   ُحسام       

قریب  بُستان  = حدیقة≠ بعید 6

کیف   :الحقیبة : صندلی  ب(  الُکرسیّ الف(  7
خمسةب(   أختالف( 8

 تلکَ  د(  هوالءج(           هذهب(   هذانِ الف( 9
أب(  ماالف( 10

11
بالف

صباح اخلری واحد + إثنان = ثالثة
جّدة أّم األب و أّم األم .... = جّدة

ثالثة

الف( درست      ب( درست         ج( نادرست        د( نادرست 12
َمن هی مدرّسة اللّغة العربیّة ؟ سیدة میخچه گر 13

أنا من إیران   –ِمن أیَن أنِت؟ أنا إیرانیّة 

 َهل أنِت طالبة ؟نعم أنا طالبة

کم عدد األشجار؟  أربعة                       علی الیسار بیت   –أیَن البقرة ؟ جنب البیت  14

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

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 
تهران 4آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  ی اداره

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

97-98پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی سؤاالت  کليد

نام درس: عربی هفتم

 گر نام دبير: سميه ميخچه

02/10/1397تاریخ امتحان: 

/عصرصبح 8:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 


