جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :متوسطه اول/هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :عربی1

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر :محمدرضا کوهی
تاریخ امتحان1066/16 /60 :

ساعت امتحان 8 : 66 :صبح /عصر
مدت امتحان  06 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

ردیف

نام دبیر:

نام دبیر:

سؤاالت

بارم

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

معنای لغات زیر را بنویسید.
1

بِنت:
لِسان:

َمسرور:

1

َجنَّة:

ترجمه فارسی جمالت زیر را بنویسید.
 -1العالِ ُمََّّبِالَّ َع َم ٍلَّ َکالشجرَّبِالَّثَ َم َِّر:
2

4

هذاَّالر ُّج ُلَّطبیب:
-2
َ
حسانَّاِ االَّاإلحسان:
َّاال
-3
َ
هلَّجزا ُء ِ
ِ
ُ -4حسنُ ُ
قَّنِصفُ َّالدین:
َّالخلُ ِ
در جای خالی گزینه مناسب قرار دهید.

3

 -1تلکَّالشَج َر َّةُ................ثَ َم ٍرَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّالف) فیَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّب) بِال
ریضة
لم.................
بَّال ِع َِّ
 -2طَلَ ُ
سةَََََََّّّّّّّب) فَ َ
الف) ُمجالَ َ
َِّ
سیان
 -3العاَّلِ ُمَّال ُمو ِم ِن ََّ
َّوَّالناو ِرََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالف) َجبَ ِلَََََََََََّّّّّّّّّّّب) نِ
َّک....................الرح َم ِة َ
سعی َدةٌَّإس َُّم..............
َّوَّ َ
َ -4
َّولَ ٍد َ
سعیدٌَّإس ُم َ

2

تَّ
الف) َر ُج ٍلََََََََََََّّّّّّّّّّّّب)بِن ٍ

گزینه درست را انتخاب کنید.
4

این:
عَمودَُّالد َِّ

صالة
ََّّالف) السخاوةَََََََََّّّّّّّّّب) الشجاعةَََََََََّّّّّّّّّج) الصبرَََََََََََّّّّّّّّّّّد) ال ا

زَ مانٌ َّطَوی ٌَّل:

ساعَةَََََََََََّّّّّّّّّّّب) الیَومَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّج) السنَةَََََََََََّّّّّّّّّّّد) االُسبوع
ََّّالف) ال ا

رحلَ ِةَّاإلبتِدائیة:
َکمَّصفااًَّفیَّال َم َ
ثَمانِیَة:

َّالف) 5

سةَََََّّّّّب) أربَ َعةَََََّّّّّج) إثنانََََََّّّّّّد) ستة
الف) َخم َ
ب) 4

ج) 3

د) 8

صفحه ی  1از 2
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2

ردیف

بارم

ادامه ی سؤاالت

کلمات مرتبط در ستون ((الف)) و ((ب)) را به هم وصل کنید.

5

أب

دریا

شارع

پدر

بحر

خیابان

منضدة

میز

1

متضاد کلمات زیرکدام است.
6

سَّ،جماعَة)
َ
( بَعیدَ َّ،کثیرَّ،جالِ
َوحدَة:

واقِف:

قَریب:

قَلیل:

1

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
هَلَّأنتَ َّتِ ٌ
لمیذ؟ََََّّّّ.............
7

1

ِمنَّأینَ َّأنتَ ؟َََََّّّّّ......................
ک؟ََََّّّّ.......................
کیفَّحالُ َ
ک؟َّ(تلفن همراهم) ......................
ماذاَّفیَّحقیبَتِ َ
َ
در جمله های زیر جمع های سالم و مکسر و اسامی مثنی را پیدا کنید.
ا
َّالرجا ُلَّ
رآن.
فظَّالقُ َِّ
َّح َِّ
أولئک ِّ
َ
تَّفیَّ ُمسابَقَ ِة ِ
َّناجحا ِ
هوالءَّالال ِعبونَ َّفائِزونَ َّفیَّ ُمسابِقَتَین .هوالءَّالطاالِبا ِ
ت ِ
َّلألطفال.
َِّ
صَّ ِعبَ ٌر
جالِسونَ َّعندََّعالِ َم َِّ
ین .فیَّ ُکتُبَّالقِ َ
ص ِ

8

3

جمع مذکر سالم:
جمع مونث سالم:
جمع مکسر:

اسامی مثنی:
صفحه ی  2از 2

جمع بارم  26 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربي4

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :محمدرضا کوهي

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان4111/41/10 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 0:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

معنای لغات زیر را بنویسید.
1

بِنت :دختر

َمسرور :شاد ،خوشحال
َجنَّة :بهشت

لِسان :زبان

ترجمه فارسی جمالت زیر را بنویسید.
 -1العالِ ُم بِال َع َم ٍل َکالشَّجر بِال ثَ َم ِر :دانشمند بدون عمل همانند درخت بدون میوه است.
2

الر ُّج ُل طبیب :این مرد پزشک است.
 -2هذا َ
حسان اِ اال اإلحسان :آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟
اال
 -3هل َجزا ُء ِ
ِ
ُ -4حسنُ ُ
ق نِصفُ الدین :خوش اخالقی نیمی از دین است.
الخلُ ِ
در جای خالی گزینه مناسب قرار دهید.
 -1تلک الش ََّج َرةُ................ثَ َم ٍر

الف) فی

ب ال ِع ِلم.................
 -2طَلَ ُ
3

ب) بِال
ریضة
ب) ف َ َ

سة
الف) ُمجالَ َ

ک....................ال َّرح َم ِة َو الناو ِر
 -3العالِ ُم ال ُمو ِم ِن َ
سعی َدةٌ إس ُم..............
سعی ٌد إس ُم َولَ ٍد َو َ
َ -4

سیان
ب) نِ
ِ

الف) َجبَ ِل

ت
ب)بِن ٍ

الف) َر ُج ٍل

گزینه درست را انتخاب کنید.

4

این:
عَمو ُد الد ِ

سخاوة
الف) ال َّ

ب) الشَّجاعة

صبر
ج) ال َّ

صالة
د) ال ا

زَ مانٌ طَوی ٌل:

ساعَة
الف) ال ا

ب) الیَوم

سنَة
ج) ال َّ

د) االُسبوع

رحلَ ِة اإلبتِدائیة:
َکم صفاا ً فی ال َم َ
ثَمانِیَة:

الف) 5

سة
الف) َخم َ
ب) 4

ج) 3

ب) أربَ َعة

ج) إثنان

د) ستَّة

د) 8

کلمات مرتبط در ستون ((الف)) و ((ب)) را به هم وصل کنید.
5

شارع :خیابان

أب :پدر
بحر :دریا

منضدة :میز
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متضاد کلمات زیرکدام است.
( بَعیدَ ،کثیر ،جالِسَ ،جماعَة)
َوحدَةَ :جماعَة
6

واقِف :جالِس
قَلیلَ :کثیر

قَریب :بَعید

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
هَل أنتَ تِ ٌ
لمیذ؟ نعم
7

ِمن أینَ أنتَ ؟

أنا إیرانی  ،أنا من إیران

ک؟ أنا بخی ٍر
کیف حالُ َ
ک؟ (تلفن همراهم) ج اوالی
ماذا فی َحقیبَتِ َ
در جمله های زیر جمع های سالم و مکسر و اسامی مثنی را پیدا کنید.
هوالء ا
الرجا ُل
رآن.
أولئک ِّ
َ
ت فی ُمسابَقَ ِة ِح ِ
ناجحا ِ
الال ِعبونَ فائِزونَ فی ُمسابِقَتَین .هوالء الطاالِبا ِ
ت ِ
فظ القُ ِ
لألطفال.
ص ِعبَ ٌر
ین .فی ُکتُب القِ َ
ِ
ص ِ
جالِسونَ عن َد عالِ َم ِ

8

جمع مذکر سالم :العبون ،فائزون ،جالسون
جمع مونث سالم :طالبات ،ناجحات
جمع مکسر :رجال ،کتب ،قصص ،عبر ،اطفال

جمع بارم  22 :نمره

اسامی مثنی :مسابقتین ،عالمین

نام و نام خانوادگی مصحح  :محمدرضا کوهی

امضاء:
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