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  جمهوري اسالمي ايران
  اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

  
  
  
  
  

  بارم  متن سوال  
 .نام هر تصوير را به عربي زير آن بنويسيد 1

  
  
       

        ...............   ...............   ..............   ..........  

1  

 .هاي مشخص شده را ترجمه كنيدفقط واژه 2
   قَصيرٌلمقَصرِ لسانُ ا) الف
  . سورتَينِ منَ القُرآنِ حفظوااألطفالُ ) ب
  . جميلةٌ  أسماكفي عمقِ البحرِ ) ج
  . هذا باطالً ما خَلَقت) د

1  

  . ي نافقص را كامل كنيدترجمه 3
فن سوقِ النَّجةً ميرِجال مالبِس شتَرَيتا .  

  ...............................................ه از مردان.......... .......................
  . التَّجرِبةُ فَوقَ العلمِ

  .........................................از علم .......... ..........................

1  

  كدام كلمه با بقيه ناهنگ است؟  4

  □أنت   □كَتَب   □أَكَلَ   □وصلَ 

  □تُفّاح  □جرَ شَ  □ برتقال  □رمان 

  □فْحأن  □الد وأ  □إِخوة   □بنات 

  □خُسران                             □بحر   □سمكَة حجريةِ   □شَبكه 

1  

 .هاي زير را به فارسي روان ترجمه كنيدجمله 5
  . اذا غَسلت؟ غَسلت مالبِسي و مالبِس اُسرَتيم) الف

  
  
  . لَقَ السماوات و األرضاَلحمد للِّه الَّذي خَ) ب
  
  
  

5  

 ميان ترم دوم  :نوبت امتحاني        نخبگان عالمه طباطبايي :نام واحد آموزشي    ):ش داوطلب(ش صندلي
  دوره اول متوسطه:  مقطع  هفتم  :پايه   :نام و نام خانوادگي

  1395 - 1396  :  سال تحصيلي  بقاييخانم  :دبيران/م دبيرنا  عربي   : ال امتحان درسسؤ
 

  صبح  7:30  :ساعت امتحان
  دقيقه  75  :وقت امتحان

  صفحه  3  :تعداد برگ سئوال

  محل مهر يا امضاء مدير
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 .سمعت اُمه صوت البابِ ثُم ذَهبت و فَتَحت الباب)پ
  
  

  من زرع العداونَ؛ حصد الخُسرانَ ) ت
  
  

  . تلك الطّالبةُ ما رفَعت يدها) ث
  
  

  . يا صديقَتي، أما ذَهبت الي بيتك) ج
  
  
  . هذَا القُرآنِ من كُلِّ مثَلٍضَرَبنا للنّاسِ في ) چ
  
  
  . أنتُما جمعتُما كُتُب المكتَبةِ) ح
  
  
  ت أطفا لكُنَّ؟ وا السيدات، أَسمعتُنَّ صأَيتُه) خ
  
  
  . فَنَظَرَت إلي الشَّبكَةِ فَخَرِنَت و ذَهبت لنَجاةِ األسماك) د
  
  

 .م وصل كنيدرا به ه»ب«و» الف«عبارات مرتبط در ستون  6
  ب الف

  مفتاح العلمِ البستان
  آفةُ العلمِ السؤال
  كَنزٌ السنيان
لممكانُ األشجار الع   

1  

 . ي مناسب را انتخاب كنيدگزينه 7

  □أنت  □أنتم       . لَبِست عباءةً جميلةً.................... 

  □نَحن  □هم       . وقَفنَا ألخذ الَجوائزِ..................... 

  □هنَّ  □أنَا     فَرِحنَ و نَظَرنَ إليها بِابتسامٍ .................... 

  □أنت   □هي       ذَهبت إلي سمكَتَينِ .................. 

1  
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 .در جاي خالي فعل مناسب قرار دهيد 8

  □ذَهبت   □ذَهبت       .إلَي الفُندقِ................... .أيها المسافرُ أ

  □زرع  □زرعتُم       الرَّيحانَ ......................... اح الفَلّ

  □لَعبت   □لَعبت       مع صديقاتها ........................ الطِّفلَةُ 

  □جلسا   □جلَسنا        ةِفي المكتَب................ ..........نَحنُ 

  □سمعتُنَّ            □سمعنَ      . كَالمي بِدقَّةٍ...................... أنتُنَّ 

  □خافا   □خافوا                                           . منَ السمكَةِ الحجرَّيةِ.................... الصيادونَ ما 

3  

 .را مشخص كنيدهاي مترادف و متضاد كلمه 9
  خَير ... ..........اَفضَل   صداقَة .. ........عدوان

  وراء.... ...........خَلف   غالَية... ........رخيصه 

1  

  15 جمع نمرات     
 

  .مراجعه كنيد حي آزمون امروز ، به كانال بانك سواالت نخبگانپاسخ تشري دانش آموز گرامي جهت مشاهده
https://telegram.me/banksoalnokhbegan 
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