


 

 

 

 

 

 

 
 

 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 سواالت
 

 ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید.

 5/0 .تاس نی. ............ ستون دنیالصاّلةُ عمودُ الدّ 1

 5/0 .ت، در باغ اس. درخت ...........قةیالحد یشَجَرةُ الرّمان، ف 2

 5/0 ت.اس ...............در... . مصیبت انسانلِسانه یف بالءُ اإلنسانِ 3

 5/0 .تاس ...........مانند نقش در... .........در. علم الحَجَرِ . یالصّغَرِ کالنّقش ِ ف یفِالعِلمُ  4

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 55/0 .مِن ذَهَبِه رٌیالمَرءِ خَ أدَبُ 5

 55/0 .اءیمَوتُ األح الجَهلُ 6

 55/0 .نِعمَتان ِ مَجهولَتان ِ، الصّحّة ُ وَ األمانِ 5

 55/0 .طانیالَعجلةُ ِمن الش 8

 55/0 .عممنو نِیمیال یإل نِالّدورا 9

 55/0 .الشّارع ةِیَنِها یالفُندُقُ ف 10

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 ؟السّماوات ِ وَ األرضِ مَن رَبُّ 11

 ؟ستیک یبرا نیآسمان و زم (ب                              است؟ نیپروردگار آسمانها و زم یچه کس الف(
5/0 

 .الشهور عنداهلل إثنا عشر شهراً عّدةُ نَّإ 12

 .ماه است 12قطعاً تعداد ماه ها نزد خدا  .      ب(ماه است 10 چه بسا تعداد ماه ها نزد خدا الف(

5/0 

 را بنویسید. )دو کلمه اضافی است(متضاد و مترادف کلمه های زیر 

 )جالس ـ وراء ـ قریب ـ حسن( 13

 = ....................                                            واقف = .......................خلف 

1 

 2از  1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  عربینام درس: 

  نام دبیر:

   امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 



 

 

 51جمع بارم: 
 

 

 

 

ف
ردی

 
بارم سواالت

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 5/0 حالک؟  فَیک 14

 5/0 أنتِ؟ نَیمِن أ 15

 5/0 بة؟یالحق یماذا ف 16

 5/0 األُسبوعِ؟کم یوماً أیامُ  15

 کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید.

 5/0 .الجاهِل  صداقةِمن  رٌیعداوةُ العاقل َخ 18

 5/0 .ناجحة العبةٌ،  مُمری 19

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 5/0           مَن ب(                                ماذا  الف(             . یّ............هو ؟ هو جُند 20

 5/0 هَل ب(                                لِمن الف(          لِطالبة ............ هذا الدّفتر؟ 21

 5/0 القَلَمُ هُناب(                     لِتِلکَ الطّالِبَةِ الف(                       لِمَن هذا القَلَم ُ؟  22

 5/0 زةٌیطالِبَة ٌ عزب(                          زٌیطالِبٌ عز.                       الف( وَلَدُ ایأنتَ ......  23

 5/0 مجاهداتب(                               مجاهد  الف(    .          هؤالء ........... صابراتٌ 24

 جدول را با کلمات داده شده کامل کنید.

25 

 قِصَصال -ٌ طالِبَة – العِباتٌ – مَسرورونَ –ِ  نیعالِمَ

 مفرد مؤنث جمع مذکر سالم مثنی مذکر جمع مکسر

    
 

1 

 

 

 

 

 روخوانی  : ....................                                 نمره کتبی: ...........................

 : ................... یوشفاه ینمرات کتبمجموع مکالمه شفاهی:   ...................                     

 2از  2ی  صفحه



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نماز 1

 انار 2

 زبانش 3

 سنگ -کودکی  4

 ادب انسان بهتر از طالیش است. 5

 نادانی مرگ زندگان است. 6

 دو نعمت ناشناخته هستند، سالمتی و امنیت. 5

 عجله از شیطان است. 8

 است. چرخش به راست ممنوع 9

 هتل در انتهای خیابان است. 10

 الف 11

 ب 12

 بستان/ والدة                      بعید/ جدة 13

 أنا بخیر 14

 أنا من ایران/ أنا ایرانیّ 15

 الکتاب/ القلم 16

 سبعة 15

 دوستی 18

 بازیکن زن 19

 ب 20

 الف 21

 الف 22

 الف 23

 ب 24

 مسرورنَ: جمع مذکر سالم / طالبة: مفرد مؤنث / القصص: جمع مکسرعالمینِ: مثنی مذکر /  25

  16جمع بارم : 

 

 سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 هفتمعربی نام درس: 

 نام دبير: 

 تاریخ امتحان: 

 ساعت امتحان: 

 دقیقه60مدت امتحان: 


	-'A8.pdf (p.1-3)
	13'D*.pdf (p.4-6)
	E12'/'1'F.pdf (p.7-10)
	'FBD'(.pdf (p.11-14)

