


 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله
 1 . هَو اّلذی َخَلَق السماواِت و األرَض فی سّتة أیّام   (1
 /5 ُحْسُن اْلُخلِق ِنْصُف الّدیِن. (2
 /5سالمُة العیِش فی المداراة.  (3
 /5 ؟َمْن هذِه البنُت الصغیرةُ  (4
 /5 .لیِس السوءِ خیٌر ِمن جَ  الوحدةُ  (5
 /5َهْل فی تلک المدینة فُندٌق؟  (6
 /5المؤمُن قلیُل الکالِم کثیُر العمِل.  (7
 1 أولئَک الرِّجاُل جالسوَن عنَد الُعلماء. (8
 1 عداوُة العاقِل خیٌر ِمن صداقِة الجاِهِل. (9

 /5 الَوَلُد الّصاِلُح، َفخٌر لِْلواِلَدیِن. (11
 /5 آفُة العلِم الّنسیاُن . (11

7 
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پُر کنید: 
 ما إسُمَک ؟ .................... .               ) اسمَک علیٌّ  ،  اسمی سعید (  (1
 َکم أسبوعاً فی الشهر؟ ...................     ) َعَشرة ، أربعة (      (2
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 ی درست را انتخاب کنید: ترجمه
 إنَّ ُحسَن العهِد مَن اإلیمان. »  (1

 الف ـ قطعاً خوش اخالقی از ایمان است. 
 ب ـ واقعاً خوش پیمانی از ایمان است. 

 َهل هؤالِء الطاّلُب ُممتازوَن؟ (2
 الف ـ آیا این دانش آموزان ممتاز هستند؟ 

 ها دانش آموزان ممتاز هستند؟آیا این -ب 
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  2از  1صفحه  

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 



 

 نمره 21جمع بارم : 
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 (  ≠الف ـ متضاد و مترادف را مشخص کنید: ) =  ، 
 } جالس ، األّم ، یمین ، صغیر {

 ( الوالدة  =  .................2...........                                  ≠یسار  (1
 ها خط کشیده شده ترجمه کنید: ب ـ فقط کلماتی را که زیر آن

 اهلِل مع الجماعة.  یدُ ( 2األحیاء.                           موتُ الَجهُل  (1
 ی نا هماهنگ را مشخص کنید: ج ـ کلمه

 َکمْ  هنا یَن أ َمنْ  ـ 1
 شجرة َعشرة اثنانِ  ثمانیة ـ 2
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 ی ناقص را کامل کنید:ترجمه
 أربـََعٌة قلیلها کثیٌر: الفقُر و الَوَجُع و العداوُة و الّنار.  (1

 .  چهار چیز اندکش زیاد است:               فقر و ............. و دشمنی و .............
 آنان برای مردم است. ......... مردم، .......للناِس.                  .أفَضُل الناِس أنَفُعهم  (2

1 
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 های زیر اسم ُمثّنی ، جمع مذّکر سالم ، جمع مؤّنث سالم و جمع مکّسر را مشخص کنید:در جمله
 الجّنُة َتحَت أقداِم األّمهات.  (1
 الَوَلُد الّصاِلُح، َفخٌر لِْلواِلَدیِن.  (2
 المدرسة.الُمَعلِّموَن فی  (3

1 
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 های زیر جاهای خالی را با اسم اشاره مناسب کامل کنید:در جمله
 ...............  البناُت فی المدرسة. ) اسم اشاره دور (  (1
 .............. الجبالِن ُمرتفعاِن. )اسم اشاره نزدیک (  (2
 ............... رِجاٌل. ) اسم اشاره نزدیک (  (3
 ............. الشجرة جمیلٌة. ) اسم اشاره دور (  (4

1 
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 را به هم وصل کنید: « ب » و « الف » کلمات مرتبط در ستون 
 ب الف

 أبو األمّ 
 

 النظر فیه عبادة

 الجّدة
 البحر
  الجدّ 
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 با توّجه به متن زیر پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید: 
 حوار بین ولدینِ 

 ُمحّمد: و علیک السالم و رحمة اهلِل و برکاتُه.  حمید: السالم علیَک 
 مصر . و ِمن أین أنَت؟ من ـ أنا  ـ ِمن أیَن أنَت؟

 ـ محّمد و ما إسمک؟  ـ و أنا من شیراز. ما اسمَک؟
 ـ فی نهایة هذا الشارع.  ـ حمید. أیَن فندقَک؟ 

 سبعة أیّام کم یوماً أنَت فی ایران؟
 مع السالم أمان اهلل .فی 

 
 نعم                  ال.                              حمید من مصر (1
 ال فندُق محّمد فی بدایة الشارع.               نعم                  (2
 نعم                 ال محمد سبعة أیّام فی ایران.                    (3
 نعم                  ال             حمید من شیراز.                  (4

2 

 5نمره مکالمه و درک مطلب:                                                

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 به فارسی ترجمه کنید.های زیر را جمله
 ها و زمین را در شش روز آفرید.او کسی است که آسمان (1
 خوش اخالقی نیم )نصف( دین است.  (2
 سالمت زندگی در مدارا کردن است. (3
 این دختر کوچک کیست؟ (4
 تنهایی از همنشین بد بهتر است. (5
 آیا در آن شهر هتل است؟ (6
 مؤمن کم سخن و پر عمل است. (7
 اند.نشستهآن مردان نزد دانشمندان  (8
 دشمنی عاقل از دوستی نادان بهتر است. (9

 فرزند صالح )خوب( افتخاری برای پدر و مادر است. (11
 آفت دانش فراموشی است. (11
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پُر کنید: 
 اسمی سعید ما إسُمَک ؟  (1
       أربعةَکم أسبوعاً فی الشهر؟  (2
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 ی درست را انتخاب کنید: ترجمه
 إنَّ ُحسَن العهِد مَن اإلیمان. »  (1

 ب ـ واقعاً خوش پیمانی از ایمان است. 
ُب ُممتازوَن؟ (2  َهل هؤالِء الطالا

 الف ـ آیا این دانش آموزان ممتاز هستند؟ 
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 (  ≠الف ـ متضاد و مترادف را مشخص کنید: ) =  ، 
  ألما ا( الوالدة  =  2                               یمین   ≠یسار  (1

 ها خط کشیده شده ترجمه کنید: ب ـ فقط کلماتی را که زیر آن
 دست : یدُ ( 2                        مرگ  :موتَ  (1

 جرةش.  2      هنا . 1ی نا هماهنگ را مشخص کنید: ج ـ کلمه
 

 
 سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 عربینام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 
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 ی ناقص را کامل کنید:ترجمه
 أربـََعٌة قلیلها کثیٌر: الفقُر و الَوَجُع و العداوُة و الناار.  (1

 . آتشو دشمنی و  دردچهار چیز اندکش زیاد است:               فقر و 
 آنان برای مردم است. سودمندترینمردم،  برترینأفَضُل الناِس أنَفُعهم للناِس.                   (2

 أقدامِ  جمع مکسار: / األماهات  : جمع مؤناث سالم / الُمَعلِّمونَ  : جمع مذکار سالم  / ْلواِلَدینِ لِ   : م ُمثنای
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 های زیر جاهای خالی را با اسم اشاره مناسب کامل کنید:در جمله
 البناُت فی المدرسة. ) اسم اشاره دور (   أولئکَ . (1
 الجبالِن ُمرتفعاِن. )اسم اشاره نزدیک (  هذانِ . (2
 رِجاٌل. ) اسم اشاره نزدیک (  هؤالء  (3
 الشجرة جمیلٌة. ) اسم اشاره دور (  تِلکَ  (4
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 را به هم وصل کنید: « ب » و « الف » کلمات مرتبط در ستون 
 ب الف

 أبو األما 
 

 النظر فیه عبادة

 الجداة
 البحر
 الجدا 
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 با توجاه به متن زیر پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید: 
 ولدینِ حوار بین 

 ُمحماد: و علیک السالم و رحمة اهلِل و برکاتُه.  حمید: السالم علیَک 
 مصر . و ِمن أین أنَت؟ من ـ أنا  ـ ِمن أیَن أنَت؟

 ـ محماد و ما إسمک؟  ـ و أنا من شیراز. ما اسمَک؟
 ـ فی نهایة هذا الشارع.  ـ حمید. أیَن فندقَک؟ 

 سبعة أیاام کم یوماً أنَت فی ایران؟
 مع السالم فی أمان اهلل .

 
 ال               .               حمید من مصر (1
 الفندُق محماد فی بدایة الشارع.                (2
 نعم                  محمد سبعة أیاام فی ایران.                    (3
 نعم                  حمید من شیراز.                               (4

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :
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