
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر 

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

ف 
ردی

 

بارم  سؤاالت 
 

  مهارت ترجمه 

1 

 جمالت و احادیث زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 

 إنَّ عِدّة الشهور عند اهلل إثنا عشر شهراً: الف( 

 حُسن العهد مِن عالئم االیمان:  ب(

 الخیر کثیر و فاعله قلیل: ج( 

 رّبَّ کالمٍ جوابُه سکوت: د(  

 ام األمهات: أقدالجنّة تحت ه( 

 َعداوَة العاقل خیرٌ مِن صداقة الجاهِل: و( 

5 

2 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید. 

 إثنا َعشَرَ                    أربَعَة                                                    فصول السنةعدد  الف( 

 بَحر ال                         الشارِع                                      مکان السیارة فی...................ب( 

 الوَجَع                         الحُبّ                                              قلیلها کثیر.................. ج( 

 أنفَع                          أفضَل خَیر الناس......................للناس                                      د(

1 

3 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 هوالء العبونَ فائزون  (1

 بازیکنان، موفق هستند. این الف( 

 بازیکنانی هستند که موفق اند. ین ها ب( ا

 

 علیک بحُسن الخلق( 2

 اخالق خوب داشتن بر تو الزم است.الف( 

 باشی. تو باید اخالق خوب داشته ب( 

 

1.5 

 ادگی:  نام و نام خانو

 ( B) 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  12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب 

 1399 - 1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربی نام درس: 

 مهسا کاشی پور  نام دبیر:

   15/10/1399امتحان:  تاریخ

 عصر  /صبح 10: 00. ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 بَالء االنسان فی لِسانه  (3

 گرفتاری انسان در زبانش است.الف( 

 انسان گرفتار زبانش است. ب( 

  مهارت واژه شناسی  

1 

 نام هر تصویر را در زیر آن بنویسید. 

                                            

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

1 

2 

 )دو کلمه اضافی است(  کرده و در کنار هم بنویسید.کلمات مترادف و متضاد را پیدا 

 «والِد ، تَحتَ، وَراء، الجَدّ أمام،  ،باأل»

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

0.5 

3 

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

 :.................................... االسبوعینِیَوماً أیام الف( کَم 

 : ................................... بینَ وَلَدینِحِوارٌ ب( 

0.5 

4 

 مات ناهماهنگ را مشخص کنید. کل

 خامِسَة د(                    نِهایَةج(                 ثالثَةب(                     َعشرَةالف( 

 هَل د(                         مِنج(                   مَن ب(                             ماالف( 

0.5 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد   

1 

 بنویسید.در جالی خالی اسم اشاره مناسب 

 ( نزدیک) النساء جالسات فی الغرفةالف(.................................

 )دور(. بیت جنب البحرب(.................................ال

   . )دور(طبیبینَ ناجحینَلاج(.................................

 طالبتَینِ جالستینِ )نزدیک(.ال...د(..............................

1 

2 

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

 

 فالحات فی الحدیقتینِ( الج          اهلل یغفر التوابینَب(          نحن جالسینِ جنب االطفالالف( 

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

 

1.25 
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 نمره 15جمع بارم : 

  مهارت درک مطلب و مفهوم  

1 

 بنویسید. درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت 

 

 صحیح                      غلط                                                النَظَرُ فی الوجه عبادةالف( 

 صحیح                      غلط                                                  قبل ستّة، سَبعَةب( عدد 

 صحیح                      غلط                                               حَسنُ الخُلق نصفُ العِلمج( 

0.75 

  مهارت مکالمه  

1 

 در جالی خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید.

 هذه الرسالة؟ هذه الرساله فوق المنضدة. .............................. الف( 

 أیام االسبوع؟ أیام االسبوع سبعة أیامٍ. .. ... .. ب( .....................

 هذه الصورة؟ هذه الصورة للولد. ج( ....................................... 

 فی تلک الحقیبة؟ جوائز المسابقة. د(...................................... 

 أنتَ؟ أنا بخیرٍ.ه(.............................

1.25 

2 

 سواالت زیر از شماست. به آن ها پاسخ دهید. 

 شود( ............................................/........................................................)به هر دو صورت پاسخ داده مِن أینَ أنتِ؟  الف( 

   ؟ ................................................ مَن أنتِب( 

0.75 

 3از    3صفحه ی  
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 1.تماه اس 12همانا تعداد ماه های نزد خدا، الف( 

 0.75.ایمان استشانه های خوش پیمانی از نب( 

 0.75.و انجام دهنده اش کم است  خوبی زیاد ج(

 0.75.چه بسا سخنی که پاسخ آن سکوت استد( 

 0.75.های مادران استبهشت زیر پا  ه(

 1 دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.و( 

 (0.25)هر مورد    نفعأد(       الوجعج(      الشارعب(    اثنا عشرالف(  2

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

 مهارت واژه شناسی  

 (0.25هرمورد  ) زرّافة، المُصح ف، الحُسام، اله بالذ  کلمات به ترتیب:  1

 ( 0.25)هر مورد     أماموراء،   متضاد:        لوالداالب و امترادف:  2

 ( 0.25) هرمورد     گفت و گویی ب(    دو هفتهالف(  3

 (0.25) هرمورد         مِنب(         نهایةالف(  4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25) هر مورد       هاتیند(           اولئکج(     لکذ ب(    هوالءالف(  1

 ( 0.25) هر مورد  طفالجمع مکسر: اال             الفالحاتجمع مونث:             توابین جمع مذکر: ال          جالسینِ، الحدیقتینِ مثنی: 2

 مهارت درک و فهم  

 ( 0.25) هر مورد  غلط الف( غلط        ب( غلط             ج(  1

 مهارت مکالمه  

 ( 0.25) هر مورد       یفک    ه(          ما      د(    لمن       ج(         کمب(       أین الف( 1

 (0.25)هر مورد   أنا طالبة، تلمیذةب(         طهرانیة، أنا  طهرانأنا من  الف(  2

 امضاء:    مهسا کاشی پور  نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره 15: جمع بارم  

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 د انقالب واح سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول  کلید

 

 ( B) . هفتمعربينام درس: 

 مهسا کاشي پور نام دبیر: 

 15/10/1399 امتحان:تاریخ 

 صبح  00:10ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




