
 

 

 

 

 

 
 

            : نمره به حروف         : ددعبه دید نظر جت نمره             : نمره به حروف             : ددعبه  نمره

 محل مهر و امضاء مدیر
 : و امضاء ختاری                         : نام دبیر : و امضاء ختاری                      : نام دبیر

ف 
ردی

 

بارم                                                                                                     االت           ؤس 
 

1 

کنید.  ترجمه فارسی به را زیر هایجمله  

.اَلعالِمُ بِالعَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِالثَمَرٍ-1  

.اَلجَهلُ مَوتُ األَحیاءِ -2  

. ذَهَبِهِأَدَبُ المَرء خَیرٌ مِن  -3  

.هاتان البِنتانِ نَظیفَتانِ -4  

جَمیلَتانِ.لِهذَا الصَّفّ، نافِذَتانِ  -5  

؟هَل هُوَ بائِعُ الحَقائبِ -6  

. اَلضُّیوفُ فِی الغُرفَةِ -7  

اَلجَنَّةُ تَحتَ أَقدامِ األُمَّهاتِ.  -8  

ما مَعنَی هذِهِ العَالمَةُ؟ -9  

 .کَ بِمُداراةِ النّاسِعَلَیْ -10

 خَیرُ األُمورِ أَوَسطُها. -11

5/5 

2 

ی ناقص را کامل کنید. ترجمه  

و آتش. الف( أَربَعَةٌ قَلیلُها کَثیرٌ: اَلفَقرُ وَ الوَجَعُ وَ العَداوَةُ وَ النّارُ.     چهارچیز کمش زیاد است: نداری و .... و ....   

 . .... زیاد و .... کم است          اَلخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.                          ب(

1 

3 

کنید. انتخاب را درست ی ترجمه  

أولئِکَ المُجاهِداتُ، صابِراتٌ.  -1  

ای صبور است. ها شکیبایند.                      ب( هر رزمنده الف( آن رزمنده   

  مُؤَدَّبانِ.هذانِ وَلَدانِ  -2

1 

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

 ........ هفتم ........ مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  ..2... تعداد صفحه سؤال:
 

 مهوری اسالمی ایران ج

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 1400 - 1401سال تحصيلی  نوبت اول ترم    پایانآزمون 

 ........ ربیع........  : نام درس

 ...... یدسقراطجم......  : نام دبیر

  /  ... 6...   : امتحان ختاری

...10.../1400 
 صرع / صبح ... 8.  :  ....   : ت امتحانعسا

 دقیقه .... 70.....  : مدت امتحان 

hamyar.in همیار



 . الف( اینها دوپسر باادب هستند.                     ب( این دوپسر باادب هستند

4 
   معنای کلمات زیر را بنویسید.   

                       :         ب( رِجال:          ج( العِب:                د( أُسرَة      خَشَب:      الف( 
1 

5 
واقِف( -غالیَة-حُسن-رَخیصَة-یک کلمه اضافه است. )جالِسمتضادها را مشخص کنید.   

 ........≠                      ........                                                                           ........≠ ........  
5/ 
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 کدام کلمه با سایر کلمات ناهماهنگ است؟ 

      Oهُو                     Oهؤالء                  Oهذا                 Oهذهالف( 

ل د                      Oأُم                   Oباب                Oوالِد ب(           Oو 

5/ 

7 

ی پرسشی مناسب بنویسید. در جاهای خالی زیر با توجّه به پاسخها، کلمه   

Oماذا         O........ عَلَی السَّیّارَةِ؟ اَلحَقیبَةُ.                    لِماذاالف(   

               Oأ ین           O........ البُستانُ؟ عَلَی الیَمینِ.                     ما ب(

ن           O........ عَددُ المَفاتیحِ؟ سَبعَةٌ.                     کَمج(  Oم   

75/ 

8 
ی زیر اسم اشاره، جمع مذکّر سالم و جمع مکسّر را مشخّص کنید. در جمله   

 .األَوالدُ ناجِحونَأولئِکَ 
75/ 

9 

 درجای خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید. 

Oهذه              Oالف( ..... البِنتُ مُحَجَّبَةٌ.                    هذا  

Oذِلک                Oب( ..... إِمرَأَةٌ.                              تِلکَ  

Oهاتانِ              Oهذانِ       ج( ..... والدانِ مُنَظَّمانِ.                

Oهؤالءِ            Oیفاتٌ.                   هذهد( ..... الطَّبیباتُ نَظ  

1 

10 
 معادل مؤنّث کلمات زیر را بنویسید. 

 : الف( أَب:                   ب( أَخ:                   ج( ذلِکَ:                د( َشجَر
1 

11 

زیر پاسخ بدهید. به سؤاالت    

 الف( مِن أَینَ أنتَ؟                                  ب( کَیفَ حالُکَ؟ 

 ج( کَم أُسبوعاً فِی الشَّهرِ؟                            د( کَم صَفّاً فِی المَرحَلَةِ اإلبتدائیةِ؟ 
2 
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 2از  1صفحه ی 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف 

1 

 میوه است. دانشمند بدون عمل مانند درخت بی  -1

 نادانی مرگ زندگان است.  -2

 ادب انسان بهتر از طالیش است.  -3

 این دو دختر پاکیزه هستند. -4

 دارد.این کالس دو پنجرۀ زیبا  -5

 فروش است؟ آیا او کیف -6

 مهمانان در اتاق هستند.  -7

 بهشت زیر پاهای مادران است.  -8

 معنی این نشانه چیست؟  -9

 تو باید بامردم سازش کنی. -10

 ترین آنهاست. بهترین کارها میانه -11

2 
 دشمنی -الف( درد

 اش دهندهانجام -ب( خوبی

 الف( اینها دوپسر باادب هستند.                       ها شکیبایند.                      الف( آن رزمنده  3

 الف( چوب                       ب( مردان                      ج( بازیکن                           د( خانواده 4

 غالیة ≠واقِف                                                                                             رَخیصَة ≠جالس  5

 الف( هو                                   ب( باب  6

 الف( ماذا                         ب( أَینَ                         ج( کَم 7

 أولئکَ                            جمع مذکر: ناجِحونَ                                 جمع مکسر: االوالد اسم اشاره: 8

 الف( هذه                  ب( تلک                           ج( هذان                         د(هؤالءِ  9

 ج(تلک                        د( شجرۀ                     الف( أُمّ                        ب( أُخت     10

 تَّةالف( أَنَا مِن طَهران                       ب( أَنا بِخَیرٍ                       ج( أَربَعَة                           د( ِس 11

  

  

  

  

  

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ  واحد سرای دانشپسرانه  دولتیغیر   دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید 

 ............. عربي.............نام درس: 

 .......... مجیدسقراط.......نام دبیر: 

  / .....6.. تاریخ امتحان:

.....10.../1400 

 عصر /صبح   ....8..... ساعت امتحان:

 دقیقه  ....70...مدت امتحان: 
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 : امضاء    : ی مصحح گانوادخنام و نام     نمره 20: بارم  عمج
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