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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

  نمره  7. 5مهارت ترجمه:  

1 

 فارسی روان ترجمه کنید.جمالت و احادیث زیر را به 

 :دَوران إلی الیمین ممنوعالف( 

 ب( أدب المرء خیرً من ذَهَبِه:

 :ج( الوَحدَة خیرٌ من جَلیس السوء

 :سالمة العیش فی مداراة الناسد( 

 : نعمتان مجهولتان: الصحة و االمانه( ال

 :و الصبر و الحیاء ةسخاولخمسة أشیاء حسنة فی الناس: العلم و العدل و او( 

5.5 

2 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

 العلم                        الدین                            حسن الخلق نصف ..........................الف( 

 أربعة                     إثنا عشر                                      عدد شهور السنة:                 ب( 

 السنة                        الشهر                          زمانً طویلً :                                      ج( 

 ام                            مَن                                  .................هذا العالم؟ هو  إبن سیناد(

1 

3 

 کنید.ترجمه درست را انتخاب 

 هاتان مرأتان مسرورتان (1

 این دو زن، خوشحال هستند.الف( 

 ین ها دو زنی هستند که خوشحالند.ب( ا

 علیک بمداراة الناس (2

 تو باید با مردم مدارا کنی.الف( 

 باید با مردم مدارا کرد.ب( 

1 

  3از  1صفحه  

 ادگی: نام و نام خانو

 پایه هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: 

 : شماره داوطلب

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 مهسا کاشی پور  نام دبیر:

   23/10/1398امتحان:  تاریخ

 صبح08: 00. ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 



  نمره 2.  5مهارت واژه شناسی  

1 

 بنویسید.نام هر تصویر را در زیر آن 

                                                   

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

1 

2 

 و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید.کلمات مترادف 

 «أخت، جالس، والدةعداوة، واقف، األمّ، »

 ....................................................مترادف:............................................................................        متضاد:............................

0.5 

3 

 معنای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.

 :........................................... فی الصورة الجندیّهذا الف( 

 :...............................................................فائزة العبةهی ب( 

0.5 

4 

 مات ناهماهنگ را مشخص کنید.کل

 مکَد(                      فوقج(                    جنبب(                        وراءالف( 

 جبلد( ال                   صورةج( ال                 لشجرةب( ا                   السماءالف( 

0.5 

  نمره 1مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

1 

 بنویسید. در جالی خالی اسم اشاره مناسب

 . )دور(جال فی المسجدرّالف(.................................ال

 . )نزدیک(بیت الجمیلب(.................................ال

 . لمعلمتینِ جالستینِاج(.................................

 . )نزدیک(مومنات مجاهدات.ال...د(..............................

1 

  نمره 2مهارت درک و فهم  

1 

 در جمالت زیر اسم مثنی، جمع مذکر سالم، جمع مونث سالم و جمع مکسر را پیدا کنید.

 بائعات فی الحدیقتینِال( پ                   إخوتی فی المدرسة.               ب( اهلل یحبّ المومنینَالف( 

 ......................... جمع مکسر:..........................جمع مونث سالم. .......................جمع مذکر سالم:.... ...................مثنی:...

1 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 غلط  صحیح                                                                     ثمانیة. :بعد ستةعدد  الف(

 صحیح                       غلط                                البحر مکانً مرتفعً                       ب(

0.5 

  3از  2صفحه   



 نمره15جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 وصل کنید. )یک کلمه اضافی است( "ب"را به کلمه مناسب ستون  "الف"هر کلمه از ستون 

 «ب«                                                        »الف»                        

                                           عداوةال                                                بالء االنسان فیه                   

 حساناال                                                 نسان عبده   الا                   

 لسانال                                                                                            

0.5 

  نمره 2مهارت مکالمه  

1 

 در جالی خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید.

 .......................................حالُک؟أنا بخیر.الف( 

 ..فی البیت؟ کتب القصص......................................ب( 

 .......................................هذه الحقیبة؟ هذه الحقیبة لزهرا.ج( 

 ایران.بحر الخزر؟ فی شمال ........................................د(

1 

2 

 ه آن ها پاسخ دهید.بسواالت زیر از شماست. 

)به هر دو صورت پاسخ داده /....................................................................................................ال، ؟هل أنتِ من شیرازالف( 

 شود(

 ................................................ب( ما إسمکِ؟ 

0.5 

3 

 با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ مناسب بنویسید.

                                                             ؟.......................................عدد المفاتیحالف( کَم 

                                     ؟........ ، ....................................                        ذه الحدیقةب( هل ه

0.5 

 3از  3صفحه ی 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 0.5الف( گردش به راست ممنوع )است( 

 1ب( ادب انسان بهتر از طالیش است 

 1ج(تنهایی بهتر از همنشین بد است 

 1د( سالمت زندگی در مدارا کردن است 

 1ه( دو نعمت ناشناخته اند: تندرستی و امنیت 

 1خوب )حسن( است: دانش، عدالت، بخشندگی، صبر، شرم. و( پنج چیز در مردم 

 (0.25الف( الدین      ب( أثناعشر       ج( السنة         د( مَن       )هر مورد  2

 (0.5( گزینه الف   ) هرمورد 2( گزینه ب              1 3

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25الرمّان، الکرسی، السیارة، الجوّال ) هرمورد کلمات به ترتیب:  1

 (0.25مترادف: االم، الوالدة         متضاد: واقف، جالس     )هر مورد  2

 (0.25الف( سرباز       ب( بازیکن       ) هرمورد  3

 (0.25الف( کَم       ب( الصورة          ) هرمورد  4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25الف( اولئک        ب( هذا           ج( هاتینِ          د( هوالء        ) هر مورد  1

 مهارت درک و فهم 

 (0.25مثنی: الحدیقتینِ               جمع مذکر سالم: المومنینَ        جمع مونث سالم: البائعات     مکسر: إخوتی     )هر مورد  1

 (0.25ب( غلط        ) هر مورد الف( غلط         2

 (0.25به ترتیب: اللسان، االحسان   )هر مورد  3

 مهارت مکالمه 

 (0.25الف( کیف    ب( ما/ماذا      ج( لمن      د( أین     ) هر مورد  1

 (0.25الف( ال، أنا من طهران/ أنا طهرانیة       ب( اسمی) هر اسمی درست است(  )هر مورد  2

 (0.25الف( خمسة           ب( ال، هذه الحقیبة     ) هر مورد 3

 امضاء:   مهسا کاشی پور نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15جمع بارم :

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 11ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

  دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب
 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی  کليد

 نام درس: عربی. هفتم

 نام دبير: مهسا کاشی پور

 23/10/1398تاریخ امتحان: 

 صبح  8:00ساعت امتحان: 

 دقیقه 90مدت امتحان: 


