جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران
آزمون نیمسال اول سال تحصیلي 1399 -1400

نام و نام خانوادگی .......................... :
مقطع و رشته :هفتم (گروه)3
نام پدر ........................................... :
شماره داوطلب ............................... :
تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

ردیف

نام درس :عربی پایه هفتم
نام دبیر :عزیزی
تاریخ امتحان1399/10 /15 :
ساعت امتحان 10 :صبح
مدت امتحان  45 :دقیقه

بارم

سؤاالت

مهارت واژه شناسی
.1نام هر تصویر را انتخاب کرده و زیر آن بنویسید  ( .أم ـ أخت – بنت – وردة )

)(.................
)(..................
.2کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید ( .دوکلمه اضافی است )
1

(2نمره)

یسار  /فائز  /صادق /علی  /یمنی /ناجح
..............#...............

................=................

.3کلامت مشخص شده را به فارسی ترمجه کنید .
ُ
أفضل ِمن جلیس السوء ؟ " ...................
"الوحد ُة

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

.4کدام کلمه با سایر کلامت از نظر معنایی یا دستوری نامهاهنگ است ؟
الف  .أمام ◻

اجلنب ◻

بِ .مفتاح◻

نافذة ◻

فوق ◻
غرفة ◻

من◻
اجللوس◻

مهارت ترمجه
(7نمره)

2

.1مجله های زیر را به فارسی ترمجه کنید .
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السموات و األرض فی ستّة أ ّیام ٍ وع ّلمنا .
.1اهلل هو ا ّلذي َخ َل َق ّ
ّ .2
إن األعـامل بِالن ّیـات.
األشجار  ،بِال ٍ
ثـمر.
.3هذه
ُ
الرجال ،جال ِ َ
سون عند النساء.
.4اولئک ِّ
.5أثامر هاتنی الشجرتنی َ ،لذیذة.
.2ترمجه درست را انتخاب کنید .
.علیــ َکم بِ ُّ
الشــکر.
َ 1
الف  .شام باید شکر کنید ◻.
ب .بر تو الزم است که تشکر کردی ◻.
َّظر فی أربعة أشیاء َعبادة عظیمة .
.2الن ُ
الف .نگاه کردن در چهار چیز عبادتی بزرگ بود ◻
ب .نگاه کردن در چهار چیز عبادت بزرگی است ◻
 .3سخنان حکیامنه ی زیر را به فارسی ترمجه کنید .
ُ
أفضــل النّاس أنفعهم لآلخرین........................................... .
.1
الصغر کَالن ِ
َقش ِِف األحجار.
 .2العلوم فی ِّ

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

مهارت شناخت و کاربرد قواعد
.1کدام گزینه برای تکمیل جای خالی مناسب است.
3

هل تِلک ..........؟ ال  ،ذلک َ . ..........
)1طفل /طفلة ◻

)2بنت  /ولد ◻

( 2نمره )

)3ولد/بنت ◻

)4طفلة /طفلة ◻

.2مفرد کدام یک از مجع های زیر مؤنث است ؟
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)1أبواب

َ )3مواعظ

)2األصوات

َ )4مفاتیح

 .3در جای خالی عدد مناسب قرار دهید .
واحد  ،......... ،ثالثة  ،أربعة  ،مخسة .
 .4کلامت زیر را در جای مناسبی در جدول بنویسید (.یک کلمه اضافی است )
(مع ّلمنی َ – ِ
ناجحات – مفتاحان  -األصوات – جمهولتان) -
مجع مذکر سامل

مجع مکرس

مثنی

مجع مونث سامل

مهارت درک و فهم
.1در جاهای خالی یکی از کلامت داده شده را بنویسید (یک کلمه اضافه است )
ق/الصالة  /الوالِدَ ین َ /سالمة  /کثریة
ال ُفندُ
ّ
الف.النظر فی وجه  ...........عبادة .
ُ
ب ............. .مکان ِالسرتاحة املُسافرین .
ج.سکوت اللِ ِ
سان  ..............االنسان.
ُ
(3نمره )

4

د................ .عمو ُد الــدّ ین .
.2کلمه مربوط به هر عبارت را به آن وصل کنید(.یک کلمه اضافی است )
الف ) اجلدة

زمان طویل

فضة
ب ) ال ّ

قیم ُت ُه غال ّیة

ج)سنَة
َ

أ ّم األب

ِ
د)احلوار

خصنی
کالم بنی َش َ
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.3مفهوم رضب املثل با کدام یک از گزینه ها مهاهنگی دارد ؟
(رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود  /رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود )
جل ُ
موت األحیاء
هل ُ
الف)ا َ
َ
ج)خ ُری األمور أوسطها

ب)العجلة من الشیطان
ُ
د)االنسان عبد ُاإلحسان

.4کدام مجله نادرست است ؟
لف)حس ُن اخلُ ِ
لق متام الدّ ین
ا
ُ

حتت أقدا ِم األ ّمهات
جلنَّ ُة َ
ب)ا َ

ج)ال َع َجل ُة ِمن الشیطان

د)الکالم کَاحلُسا ِم بعض األوقات

مهارت مکامله
با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ دهید .

(1نمره)

5

کم کرس ّی ًا فی الصورة ؟

أین الطفل ؟
...............................

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

مجع بارم15:
أرجو لکم النجاح
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربي هفتم (گروه)9

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  0تهران

نام دبیر :قاسم عزیزی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان0911/01/01 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 0911-0011

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

راهنمای تصحیح

ردیف

.1
.2
.3
.4

1

محل مهر یا امضاء مدیر

بنت /وردة
یسار≠ یمین /فائز= ناجح/
تنهایی /بهتر از
الف :من /ب :الجلوس

:1

2

.1
.2
.3
.4
.5

او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید وبه ما یاد داد.
همانا کارها به نیت هاست.
این درختان بدون میوه اند
آن مردان نزد زنان نشسته اند.
میوه این دو درخت لذیذ است

:2
 .1الف/
 .2ب/
:3
 .1بهترین مردم سودمند ترین آنها نسبت به مردم است.
 .2دانش ها در خردسالی همانند کنده کاری در سنگ ها است

3

/2 :1
3 :2
 :3اثنان
 :4معلمین :جمع مذکر سالم /ناجحات :جمع مؤنث سالم /کتابان :مثنی /األصوات :جمع مکسر

4

:1
الف .الوالدین /ب:الفندق /سالمة /د :الصالة
:2
الف :أمّ األب /ب :قیمته غالیة /ج :زمان طویل /د :کالم بین شخصین
 :3ج
:4الف

5

الطفل فی حضن أمه( عند أمه) /أربعة

جمع بارم  02 :نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :قاسم عزیزی

امضاء:
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