
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف 
ردی

 

بارم  سؤاالت 
 

  مهارت ترجمه  

۱ 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 

 

 أَیُّ َسورة بِإسم أحَِد الفِلِزّات؟ سورة »الحَدید«.  الف(

 

 إنَّ عِدَّة الشهور عند اهلل أثنا عشرَب( 

 

 النّاس.عَلَیکَ بمداراة ج( 

 

 الخیر کثیر و فاعله قلیل. د( 

 

 الوحدة خیر من جلیس السوء. ه(

 

۵ 

۲ 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید. 

 

 إحسان االنسان عَبده                                                إیمان                     الف( 

 أربَعَة           ( عدد الشهور فی فصلٍ                                        ثاَلثَة                    ب

 حُسنُ العَهد    الوَطَن                            حُبُّه مِن األیمان                                     ج( 

   الوَجَع     الصّبر                        قَلیلها کثیر                                                 د( 

۱ 

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

 فتم ه مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ۴ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب  دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زبان قرآن  عربینام درس: 

 مهسا کاشی پور   نام دبیر:

 ۶/۱۰/۱۴۰۰  امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰    ساعت امتحان:

 دقیقه ۷۵مدت امتحان : 
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۳ 

 ترجمه درست را انتخاب کنید. 

 

 

 اولئکَ خیّاطونَ ماهِرونَ. ( 1

 

 آن خیاط ها زیردست هستند.الف( 

 ها خیاطانی هستند که زبردستند.آن ب( 

 

 

 هُنا الغُرفَة النَظیفَة. ( 2

 

 تاق پاکیزه وجود دارد. الف( ا

 تاق پاکیزه اینجاست.ب( ا

 

 

 أیام المَدرسة خیر األیّام. ( 3

 

 روزهای مدرسه بهترین روزهاست.الف( 

 بهترین روزها در مدرسه است.ب( 

 

۵/۱ 

  مهارت واژه شناسی  

۱ 

 در زیر آن بنویسید. نام هر تصویر را 

                               

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

۱ 

۲ 

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

 

 ( القَریة، الغالیةالبُستان، رخیصَة، الحدیقَة، )

 

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

 

 

۵/۰ 
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۳ 

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

 

 مکان لألمهّات : ........................................................ مَکتَبَةال الف(

 ...: ................................................... الهاتف الجَوّاللمَن ذلک ب( 

۵/۰ 

۴ 

 کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید. 

 

 الصَدیقد(                        أختج(                            أمّب(                        الوالِد الف( 

 الموعظة د(                      القرآن ج(                        السورة ب(                   المُصحَف الف(

۵/۰ 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

۱ 

 در جای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید. 

 

 ............................. السیّارات فی هذا الشارع. )نزدیک( الف( 

 

 ب( ............................... البیت الکبیر لجّدتی. )دور( 

 

 ج( ............................... الوَردَتانِ الجمیلتانِ. )نزدیک( 

 

 ............................... الطاّلب الواقفون. )دور( د( 

 

۱ 

۲ 

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

 

 الف( فی کتاب قصِة عَبَرات مفیدة           ب( المرأتانِ فی الحَدائِق            ج( عدد الطبیبینَ هنا کثیرا  

 

....................           مثنی: ...................................................                        جمع مذکر سالم: .............................

 ....................................... جمع مونث سالم: ...................................                    جمع مکسر:......................

۲۵/۱ 

  مهارت درک مطلب و مفهوم 

۱ 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید. 

 

 صحیح                  غلط                                    اللسان سالمَة االنسانالف( 

 

 صحیح                  غلط                                       عدد قبل ثَمانیة، ستّةب( 

 

 صحیح                  غلط                                         رُبَّ کاَلمٍ کَالحُسامج( 

۷۵/۰ 
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 نمره  ۱۵رم: جمع با

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهارت مکالمه 

۱ 

 در جای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید. 

 

 .................................هذا الکنز؟ هذا الکنز ألبی. الف( 

 

 ................................... خَلَقَ اهلل؟ السماوات و األرض. ب( 

 

 ................................... الصالة عمود الدین؟ نعم.  ج(

 

 ... فی بیتک؟ صدیقی ناصر.............................. د(

 

 ............ سنة مِن عُمرکَ؟ أحََد عَشَر سنة. .......ه(..............

 

۲۵/۱ 

۲ 

 زیر از شماست. به آن ها پاسخ بدهید.  والس

 

 مصر(الف( هلَ سمیرٌ مِن عِراق؟ ال،......................................... / .................................................. )

 

 ب( کیف حالکِ؟ ............................................................ 

 

۷۵/۰ 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه  

۱ 

 نمره( 1) هر مورد    کدام سوره به نام یکی از فلزات است؟ آهنالف( 

 ب( همانا تعداد ماه های نزد خدا، دوازده ماه است. 

 ج( تو باید با مردم مدارا کنی. 

 انجام دهنده اش کم است. د( خوبی زیاد است و 

 ه( تنهایی بهتر از همنشین بد است.

 (0.25)هر مورد      د( الوجع     الوطن ج(    ( ثالثة     ب   احسانالف(  ۲

 (0.5)هر مورد    ( الف3(  الف      2       ( ب1 ۳

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25به ترتیب: نافذة / حقیبَة / سفینة / رمّان   ) هر مورد   ۱

 (0.25مترادف: بستان، حقیبة          متضاد: رخیصة، غالیة       ) هر مورد  ۲

 (0.25کتابخانه      ب( تلفن همراه       ) هر مورد  الف( ۳

 ( 0.25الصدیق    / الموعظة        ) هر مورد  ۴

 شناخت و کاربرد قواعد مهارت  

 ( 0.25ذلک       ج( هاتان         د( اولئک     ) هر مورد هوالء         ب( الف(  ۱

 (0.25به ترتیب: المرأتان / الطبیبینَ / عبرات / حدائق    ) هر مورد  ۲

 مهارت درک مطلب و مفهوم  

 (0.25الف( غلط      ب( غلط        ج( صحیح    ) هر مورد  ۱

 مهارت مکالمه  

 (0.25الف( لمن   ب( مَن      ج( هل/ أ     د( مَن    ه( کَم         ) هر مورد  ۱

 (0.25(             ب( أنا بخیر  )0.5الف( ال هو من مصر   / هو مصریّ   ) ۲

 امضاء:                                            نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره ۱۵جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 د انقالبواح سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 هفتم  -زبان قرآن    عربینام درس: 

 مهسا کاشی پور نام دبير: 

 ۶/۱۰/۱۴۰۰ امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۷۵مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




