نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران

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

ادارهی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هفتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

ادارهی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1397/10/ 02 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان 8 :00 :صبح /عصر

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام دبیر :سمیه میخچهگر

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

مدت امتحان  60 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

بارم

سؤاالت
هایحکیمانهیزیررابهفارسیروانترجمهکنید.


جمله

 -رِضا اللّ ِه فی رضا الوالدینِ .

 -عداوة العاقلِ خی ٌر ِمن صداق ِة الجاهلِ .

2

ّهب.
الوقت ِم َن الذ ِ
ُ
ِ
العیش فی املدارا ِة
 سالم ُة2

جملههایزیررابهفارسیروانترجمهکنید.


 قیمة اإلنسانِ بالعلمِ و اإلیامنِ . -علیکَ بالشُّ ک ِر .

 الفُند ُُق فی نهایة هذا الشّ ارع .3/5

 هذه هدیّ ٌة غالی ٌة .الباب .
املفتاح علی
ِ
ُ
 -ال ّد َورانُ إلی ال َیمین َممنو ٌع .

 هی شاعر ٌة جمیل ٌة.3

ترجمههایناقصزیرراکاملکنید.


هل موتُ األحیاء.
الف) ال َج ُ

نادانی………… زندگاناست.

الصحة و األمان .
ب) نِعمتانِ مجهولَتانِ ّ ،
تحت أقدامِ األ ّم ِ
هات .
ج) الجنّة
َ
4

دونعمت…………،تندرستیوامنیتهستند.

………… زیرپاهای………… است.

ترجمهیدرستراانتخابکنید.


ِ
املصحف  ،عبادة  .الف)نگاهدرقرآنعبادتاست
 -النّظ ُر فی

 -عد ُد األ یّام األسبوع  ،سبع ٌة  .الف)تعدادماههایسال12ماهاست

ب)نگاهبهدریانوردانعبادتاست 
ب)تعدادروزهایهفته،هفتروزاست

خوشپیمانیازنشانههایایماناست

نصف الدّینِ  .الف)خوشاخالقینیمیازدیناست ب)
سن ال ُخلُقِ ،
ُ
ُ -ح ُ

قلیل .
 -الخی ُر کثی ٌر و فاعلُه ٌ

5

1

انجامخوبیهاسختاست

الف)

1

خوبیبسیاروانجامدهندهاشکماست

ب)

نامتصاویرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسیدِ (.عنب – َج ّوال – ال ِعب – ُحسام)
1
……………

………………………………………
صفحهی  1از2

ردیف

6

مترادفومتضادکلمههایزیرراازداخلپرانتزبیابیدوبنویسید( .حدیقة – قریب)


بعید ≠ ...........
7
8

درهرردیفکلمهیناهماهنگراازنظرمعنیمشخصکنید .


ُرسی.
الف)
ُ
الکتاب علی الک ّ
الف) َ
فوق 

خلف 
َ

أخت 

ب) سائِق 

بائِع 

خمسة 

کا ِتب 

گزینهیمناسبراانتخابکنید .


الف)  .......ولدانِ  ،نظیفانِ .

تلک 

هذانِ 

هذه 

هاتانِ 

ج)  ..........البنات  ،مرسورات  .هذا 

هوالء 

د)  ............املرأ ُة الکبیرة .

11

اولئک 

0 /5

1

تلکَ  

هایکلمهیپرسشیمناسبپرکنید .

جاهایخالیرابا 
کلمه

الف) ............هذه ؟ منضدة .

ما 

کم 

کتاب ؟ نعم.
ب)............هذا ،
ٌ

لِمن 

أ 

0 /5

کلمههایمرتبطدرستونالفوبرابههموصلکنید(.یک کلمه در ستون ب اضافی است) 

الف

ب

واحد  +إثنان =

صباح الخیر

أ ّم األب و أ ّم األم ....

جدّة

0 /5

ثالثة


12

0 /5

ب)الحقیبة عجیبة 

أمام 

ب)  ...........السیارة صغیرة .

10

0 /5

بُستان =  .............

کلمههایمشخصشدهراترجمهکنید .


9

بارم

ادامهی سؤاالت

درستییانادرستیعبارتهایزیررابراساسواقعیتبنویسید .


الصال ُة عمود الدّین  .درستنادرست
الف) ّ

ب) ی ُد اللّ ِه م َع ال َجامعة.

1

درستنادرست

السیارة فی املکتبة .درستنادرست
ج) مکانُ ّ
الّتکیة .درست نادرست
د) الّلغة الرسم ّیة فی إیران  ،اللغة ّ
13

بهسوالهایزیرپاسخکوتاهدهید .

14

بهسوالهایزیرباتوجهبهتصویرپاسخدهید .


َمن هی ُمد ّرسة اللّغة العرب ّیة ؟...............

أین البقرة ؟
َ

أین ِ
أنت؟...............
ِمن َ

کم عدد األشجار ؟





15

مکالمهوروانخوانی 


َهل ِ
أنت طالبة ؟...............

1

1

5
صفحهی  2از2
جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی هفتم

ادارهی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :سميه ميخچهگر

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

تاریخ امتحان1397/10/02 :
ساعت امتحان 8:00 :صبح/عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

مدت امتحان 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

رضایتخدادررضایتپدرومادراست .دشمنیباعاقلبهترازدوستیباناداناست.وقتازطالست .-سالمتیزندگیدرمداراکردناست.

2

ارزشانسانبهدانشوایماناست .توبایدشکرکنی–برتوالزماستشکرکنی.هتلدرپایاناینخیاباناست .اینهدیهایگراناست .کلیدرویدراست .چرخیدنبهسمتراستممنوعاست.-اوشاعریزیبااست.

3

الف)ناشناخته-گمنام.

4

الف)نگاهدرقرآنعبادتاست.
الف)خوشاخالقینیمیازدیناست.

ب)مرگ.ج)بهشت-مادران.
ب)تعدادروزهایهفته،هفتروزاست.
ب)خوبیبسیاروانجامدهندهاشکماست.

5

ُحسام
6

بعید ≠ قریب

7

ُرسی  :صندلی
الف) الک ّ

عنب

العب

ج ّوال

ُبستان = حدیقة

ب) الحقیبة  :کیف

8

الف) أخت

ب) خمسة

9

الف) هذانِ

ب) هذه

10

الف) ما

ب) أ

ج) هوالء

11

د) تلکَ

الف

واحد  +إثنان = ثالثة
ّأم األب و ّأم األم  = ....ج ّدة
ب) درست

ج) نادرست

12

الف) درست

13

َمن هی مد ّرسة اللّغة العرب ّیة ؟ سیدة میخچه گر

ب

صباح اخلری
ج ّدة
ثالثة

د) نادرست

أین ِ
أنت؟ أنا إیران ّیة – أنا من إیران
ِمن َ
َهل ِ
أنت طالبة ؟نعم أنا طالبة

14

أین البقرة ؟ جنب البیت – علی الیسار بیت
َ

جمع بارم 20:نمره

کم عدد األشجار؟ أربعة

نام و نام خانوادگی مصحح :سمیه میخچهگر

امضاء:

