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 ترجمه کنید:
أولئَک الّالِعبوَن، فائزوَن.  )١

 ُحسُن الُخلِق ِنصُف الدِّیِن.  )٢

 إشَتَریُت ُفستانًا و عباءًة . )٣

 هو الِذی َخَلَق الّلیَل و النهاَر.  )٤

 ِتلَک الطالبُة ما َرَفَعت َیَدها.  )٥

 َضَرَب َلنا َمثًال و َنِسَی َخلَقُه . )٦

 ُهم ُأسَرٌة ناِجَحٌة و َبیُتُهم َنظیٌف.  )٧

 ِزیَنُة الباِطِل َخیٌر ِمن زینِة الظاِهِر.  )٨

  ن َقَذَف الشََّبَکَة فی الماِء؟مَ  )٩

 صاِحُب الَمصَنِع أعطاُه ِمفتاحًا َذَهِبّیًا.  )١٠

الیوُم َیوُم الثالثاِء و الفصُل فصُل الخریِف.  )١١

5,5 
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 متضاد و مترادف کلمات زیر کدام است؟  (  َرخیصة ، َوحدة ، َخلف ، نهایة )

 : .......... »َوراء « ) مترادف ٢» : ........    جماعة « متضاد  )١
5/ 

3 
 فقط معنای کلمه مشخص شده را بنویسید.

صوَتَک. ................ ما َعَرْفتُ ) ٢............        الناِس. ُمداراةَعلیَک بِ   
5/ 

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

 هفتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 3سؤال: صفحهتعداد 

 جمهوري اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي

 تهران12اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 د��ر  د��ر�تان

نام درس: عربی 
حسینی  نام دبیر: 

تاریخ امتحان:19 /1397/03 
ساعت امتحان:  8  صبح 
مدت امتحان :60 دقیقه
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 ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
 الف ـ هذاِن ِطفالِن َجمیالِن. 

 ها، کودکانی زیبا هستند.این )١
 هستند.کودکان، زیبا  این )٢

 ب ـ َمن َزَرَع العدواَن َحَصَد الُخْسراَن. 
هر کس دشمنی درو کرد، زیان کاشت.  )١

کند.هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می

1 
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ترجمه ناقص را کامل کنید. 
الَوَلُد الصاِلُح َفْخٌر للواِلَدیِن .     فرزند صالح، ............. برای والدین است.  )١

ُربَّ کالٍم َکالُحساِم.  ........ سخنی مانند شمشیر است.  )٢

أنا َقُربُت ِمَن القریِة.  من به روستا ...............  .  )٣

 َلوُن السَّحاِب أبیُض.  رنگ .............. سفید است . )٤

1 
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ی نا هماهنگ در هر مجموعه کدام است؟ کلمه
َید               ماء  َوْجه  ِلسان  .١

َهْل             ماذا  ِمن  أیَن  .٢

5/ 
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در جای خالی از فعل ماضی یا ضمیر مناسب استفاده کنید. 
 الفالحاُت ............ المحصوَل .        ( َحَصدَن ، َحَصَدْت ) .١

 الطالباِن ، َهْل .......... الُمَعلَِّم ؟    (  َعَرْفتم ، َعَرْفتما  )أیُّها  .٢

.  (  هی ،  ُهنَّ )  .٣ ...... َخَرْجَن ِمَن الّصفِّ

...... َجَلَستا َتحَت الشجرة.  ( هما ،  أنتما  )  .٤

1 

8 

ی مناسب پر کنید . جای خالی را با  کلمه
َزهراء و زینب و مریم ............ . ( مسروراٌت ، مسروروَن )  .١
........ الرجاُل جالسون.           (  هذا   ،  هؤالء )   .٢

5/ 
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 نمره 15جمع بارم : 
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های زیر را مشخص کنید . درست یا غلط بودن جمله

 کاَن الّنّجاُر ماهرًا.  درست  غلط .١
 السمکة الحجرّیُة صغیرة و جمیلًة.       درست  غلطکانت  .٢
 السّید زارعی ُمدرُِّس الکیمیاء.                  درست  غلط .٣
 البیُت الخشبیُّ هدّیٌة للنجاِر.                    درست  غلط .٤

1 

10 

به سؤالهای زیر پاسخ کوتاه دهید. ( در حد یک یا دو کلمه ) 
ِمن أیَن أنَت؟  .١

 َکْم عدد الشهور فی السنة؟  .٢

 ما اسمَک؟  .٣

َهْل هذا الفصل فصُل الّصیِف؟  .٤

2 
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را به هم وصل کنید. « ب « و » الف « کلمات مرتبط در ستون 
الف                                    ب  

أبو األب و أبو األّم:                    الوالدین  
 الجدّ        

 النظُر فیه عبادة :                      المصحف 

5/ 

12 

 بنویسید.نام هر تصویر را زیر آن 

1 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنماي تصحیح ردیف
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 اند..این بازیکنان، برنده1

 . نیک رفتاري نصف دین است.2

 . یک پیراهن زنانه و یک چادر خریدم.3

 . او کسی است که شب و روز را آفرید.4

 . آن دانش آموز دستش را بلند نکرد.5

 .  براي ما مثالی زد و خلقتش را فراموش کرد.6

 ها خانواده موفقی هستند و خانه آنها پاکیزه است. آن7

 . زینت درون از زینت ظاهر بهتر است.8

 . چه کسی تور را در آب انداخت؟  9

 . صاحب کارخانه کلیدي طالیی به او داد.10

 . امروز روز سه شنبه و فصل، فصل پاییز است.11

 . خَلف2وحدة          .1 2

 .ندانستم،نشناختم2.مدارا کردن                1 3

 ٢ب)               ١الف) 4

5 

 .افتخاری١
 .چه بسا٢
 .نزديک شدم٣
 .ابر٤

 . من2.ماء                1 6

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي
 تهران 12ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 عربینام درس: 

  حسینینام دبیر:

    19/03/1397:امتحانتاریخ 

 صبح8  ساعت امتحان:

 دقیقه60 :امتحانمدت 
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 .حصدن١
 .عرفتما٢
 .هن٣
 .هما٤

8 
 .مسرورات8
 .هوالء9

 . درست4.نادرست               3. نادرست             2.درست         1 9

10 

 انا من ایران.1

 إثنا عشر .2

 . اسمی .........3

 . ال، ( هذا الفصل فصل الربیع )4

 المصحف-الجد 11

 الکرسیان                   -السمکۀ الحجریۀ 12
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13 
هدف از گردش خونی ششی اکسیژن دار شدن خون تیره می باشد و هدف از گردش خون عمومی انتقال خون 

 اکسیژن دار شده به کل سلول هاي بدن است.

14 

سلول خونی: گلبول هاي سفید که در خون از دو بخش پالسما و سلول هاي خونی تشکیل شده است. سه نوع 
ایمنی بدن نقش دارند، گلبول هاي قرمز که در انتقال گازهاي تنفسی نقش دارند و پالکت ها که در انعقاد خون 

 نقش دارند.

 آپاندیس -کیسه صفرا -پانکراس -کبد 15

 پیش(گرفتن غذا)، نیش(بریدن غذا، آسیاب کوچک و آسیاب بزرگ(خرد کردن غذا)  16

 امضاء:    حمیدرضا چراغیاننام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 20جمع بارم :
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