باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  1کرج
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه  1کرج
امتحانات نوبت اول مجتمع آموزشی سالله سال تحصیلی 97_98

نام و نام خانوادگی:

آزمون درس  :عربی

نام دبیر :سرکار خانم رضاپور
کالس :هفتم

شماره صندلی:

نمره به عدد:

تاریخ آزمون :

97/ 10 /12

نمره به حروف:

مدت آزمون :

 50دقیقه

تعداد صفحات2 :

صفحه

مهارت ترجمه  7/5نمره

ردیف
1

بارم
5/5

الف)هو الذی خلق السماوات واالرض فی سته ایام )1( .
.......................................................................................................
ب) حقائب المسافرین فی تلک السیاره الکبیره )1(.
......................................................................................................
ج)النظر فی وجه الوالدین و فی البحر عباده )1( .
.....................................................................................................
د) َبیتُنا فی ِنهای ِة هذا ال ّ
نب الفُند ُق)1/25( .
ارع َج َ
ش ِ
.....................................................................................................
ه)اربعه قلیلها کثیر :الفقر والوجع والعداوه والنار)1/25(.
.....................................................................................................
ترجمه ناقص را کامل کنید.
)1عددالمسافرین فی الفندق کثیر.

2

 )2هذا بَیت َخشَبی .
3

4

1

تعداد مسافرها در  ............ ...........است.
 ...........خانه ای  ........................است.

ترجمه درست را انتخاب کنید.
مین َممنوع.
اَلد ََّورا ُن اِلَی ال َی ِ
ب) چرخیدن به چپ ممنوع است.
الف) چرخیدن به راست ممنوع است.
علیک بحسن الخلق .
ب) تو باید اخالق خوب داشته باشی .
الف) اخالق خوب داشتن بر اوالزم است  .

1

واژه شناسی ( )2/5نمره
نام هر تصویر را زیر آن بنویسید( .دوکلمه اضافی است) { ِعنب –سفینه – ال ِعبه – ُر ّمان – سیاره  -نافذه }

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

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

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

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

5

از میان کلمات داده شده متضاد و مترادف را پیدا کنید و در جای مناسب بنویسید(.دو کلمه اضافی است)
ک  -خَلف – تحت  -غالیه
َوراء – رخیصه– هُنا َ
..................≠.....................
....................=.....................

6

معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.
ک َحقائِبُ ال ُمسافِرینَ .....................
الف) تل َ

7

ب)ادب المرء خیر من ذهبه .......................

کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه ناهماهنگ است؟
الف) َعشرة

ثَالثة

نِهایة

خَمسة

ب)خلف

1

0/5

0/5

0/5

قریب

این

تحت ة

8

کاربرد قواعد  1نمره
با توجه به جمالت داده شده جاهای خالی را کامل کنید.
ین –اولئک مجاهدون»
الولَد ُ ال ّ
صال ُح فَخر ِللوالدَ ِ
«هوالء االمهات عنداالففال َ -
جمع مذکر سالم  ................ :جمع مکسّر  .................. :مثنّی  ................. :جمع مونّث سالم.................:

1

درک وفهم  2نمره
9

10

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
ب) من
الف)من
حسن العهد  ............عالئم االیمان.
ب) العبات
الف)العبون
اولئک االوالد  ..........ممتازون .
کلمات داده شده را در جاهای مناسب به کار ببرید( .دو کلمه اضافی است)
سبعة ِ -حوار -الذهب  -البستان»
َیر – أربَعة َ -
«بِخ ٍ
قیمته غالیه ).................( .
ین ()..................
ص
َخ
ش
ب
کَالم
ینَ
َ
َ
ِ
کَم اُسبو َعا ً ِفی ال َّ
هر؟()..................
ش ِ

11

0/5

1

مکان االشجار ) .................( .
0/5

درست یا غلف بودن جمالت زیر را مشخص کنید .
الف)الصاله عمودالدین .

ص

ب)قیمه االنسان بسنه ال بعقله.

ص

غ
غ

مکالمه  2نمره
12

13

با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید.
حمیده العبه قویه  .هی فی الصف السابع  .مدرستها بعیده من بیتها  .لصفها نافذتان جمیلتان  .هی ناجحه فی الدرس و فی حفظ
الفران .اسم معلمتها سیده "غالمی"وهی واقفه فی الصف.
 -1أینَ ال ُم َع ِلّمه واقفه ؟ ..............................
سته قریبه ؟............................
در َ
-2هَل ال َم ِ
-3کَم نافذه فی الصف؟............................
 -4ما اسم المعله؟ ................................
الف)به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
ِ -1من أینَ أنتَ ؟ ......................

1

 -2ما فی یدک؟ .....................

ب) با توجه به تصاویر پاسخ دهید.

 -1کم عدد المفاتیح؟ ............................

 -2هل هذا بقره ؟ .......................

نرجو لکم التوفیق و السالمه
نمره کتبی ........... .... :

نمره شفاهی  ................... :نمره نهایی................ :

2

1

جمع بارم 15 :

