
 

 

 

 

 

 
 

 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 مهارت ترجمه
 

1 

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

 

 ولکنّکَ ماهرٌ فی عَمَلکَ و نحن بحاجة إلیکَ. الف(

 فرِحنَ لنجاتها و نَظَرنَ إلیها بإبتسامٍ. ب(

 المُسلمُ مَن سَلِمَ النّاس من لسانه و یده.ج( 

 هم أسرة ناجحَة؛ بیتُهم نظیف و بستانهم مملوء. د(

 الخَیر کثیرُ و فاعِله قلیل. ه(

3.5 

2 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

 

 ..........................  ،  ...........................سال های زیادی : عملتَ عندی سنواتٍ کثیرَةٍ الف(

 .............................. ماهی ها را...................... سنگ ماهی: سمعت السمَکَة الحَجَریة آصوات االسماک ب(

1 

3 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 

 لماذا ما ذَهَبتمُ أیّها األوالد؟ .1

 برای چه نرفتید ای پسران؟ الف(

 برای چه نمی روید ای پسران؟ ب(

 

 هذانُ خیّاطان ماهران.. 2

 ن ها، دو خیاط ماهر هستند.الف( ای

 ن، دو خیاط ماهر هستند.ایب( 

 

1 

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

 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 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1400-1399سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 مهسا کاشی پور  نام دبیر:

 03/1400 / 03امتحان: تاریخ

 صبح 08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



  مهارت واژه شناسی 

1 

  نام هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

 

                                   

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

1 

2 

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

 (أکثَر، حیاة خَیر،، شَرّ، مَوت، أحسَن)

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

0.5 

3 

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

 

 .................................................           الحُدودأنتُما ما عَبَرتُما  الف(

 ..................................................   الصیّادینَ بِسُرعَةشَبکة قَطَعَت ب( 

0.5 

4 

 کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید.

 ج( یَد                  د( لِسان               صورةالف( وَجه            ب(  . 1

 جَلَسد(               ضَیفج(                 زَرَعب(            حَصَد.  الف( 2

0.5 

  اخت و کاربرد قواعدمهارت شن 

1 

 مورد( 4در میان جمالت، زیر اسم های مثنی و انواع جمع را خط کشیده و نوع آن را بنویسید. )

 

 .ت المَسرورات فی البیتینِب( کانَ                                العبینَ.إلی ال ذَهَبواخَوتی إالف( 

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

1 

2 

 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

 

 أنتِ یا بِنت؟ أنا صدیقة أختکَ...................... الف(

 .هذه المَفاتیح؟ لمدیر المَصنَع ...................... ب(

 .مقبرة باباطاهر؟ فی مدینة همدان......................  ج(

 .رجعتُم إلی البیت؟ إلقامَة الصالة.....................  د(

1 
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3 

 فعل ماضی را در جمالت زیر پیدا کرده، سپس ترجمه کنید.

 .......................................فعل: ...................................        ترجمه:      ؟           یا ناصرُ، هَل فَتَحتَ الحَقیبَة الف(

 عل: ..................................        ترجمه: ........................................ف                      الرجالُ بَحَثوا عَن کِتابهم. ب(

1 

4 

 در جالی خالی کلمه مناسب بنویسید.

 (وَجَدَتا – وَجَدتُما – وَجَدا)          .......... الوَردَتانِ الجَمیلتانِ.اإلمرأتان............. الف( یا

 (تنَّحَصَد -حَصَدَت  –حَصَدنَ )                        خوات............................ محصولهُنَّ.ب( أ

 (جَلَستُ -جَلَستِ  –جَلَستَ )             أ جَلَستِ علی الکُرسی؟ نعم، .........................ج( 

 (کَتَبَ -کَتَبتَ  –کَتَبتِ )                        ، ....................... ذنوب الخلق.ا اهللید( 

1 

  مهارت درک و فهم  

1 

 متن را با دقت بخوانید و به سواالت پاسخ مناسب دهید.

ساکِنٌ فی مَدینَة سَنَندَج. شُغلُه زِراعَة. لَهُ بَستانٌ کبیرٌ فیهِ أشجارُ التُّفاحِ. ذَهَبَ مَعَ هادیٌّ رَجُلٌ مِن کُردِستان فی مَغربِ ایران. هُوَ 

البِس رِجالیَّة و نِسائیّة الجِدِّ و الجَدَّة إلی کَربَالء لِزیارة مَرقَد اإلمام الثالث )ع( فی یوم الجُمعَة. هُم ثَالثَة أیامٍ هُناکَ . هادیُّ إشتَری مَ

 ء.تِها مِن سوقِ کربَاللِأسرَ

 

 . أینَ بیتُ هادیُّ؟1

 . ما هو شُغلُه؟2

 . مِن أینَ هذا الرَّجُلِ؟3

 . ماذا إشتَری هادیُّ مِن السُّوقِ؟4

1 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 غلطصحیح                                          االنسان عَبد العِلم.الف( 

 صحیح             غلط                               إنَّ العَجَلَة مِنَ االنسان.ب( 

0.5 

3 

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

 ......................................أمس:  ،ثالثاء الیومالف( 

 ........................................ :لبرودة هو فصل فَصلُ اب( 

0.5 

  مهارت مکالمه 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 ؟ .........................................یوماً فی األسبوعکَم الف( 

 ........................................ لون الموز؟   ما هو ب( 

1 

 15 جمع نمرات آزمون کتبی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 0.75 اما تو ماهر هستی و ما به تو نیاز داریم.الف( 

 0.75.برای نجات او خوشحال شدند و با لبخندی به سویش نگاه کردندب( 

 0.75.مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش سالم بمانند ج(

 0.75.آن ها خانواده ای )یک خانواده( موفق هستند. خانه شان پاکیزه و باغشان پر است.د( 

 0.5. خوبی بسیار و انجام دهنده اش کم است ه(

 (0.5)هر مورد شنید /  صداهایب(     نزد من/ کار کردیالف(  2

 (0.5) هرمورد   الف           ( گزینه2           الف( گزینه 1 3

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25هرمورد  )    غراب، قمیص، حقیبة، حجرکلمات به ترتیب:  1

 (0.25)هر مورد     موت، حیاة متضاد:             أحسن، خیرمترادف:  2

 (0.25) هرمورد   ورتب(    مرزها   الف(  3

 (0.25) هرمورد         ضیفب(      صورةالف(  4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25) هر مورد  إخوةجمع مکسر:             مسروراتجمع مونث:          لالعبینَجمع مذکر: ا         البیتین مثنی: 1

 (0.25) هرمورد     لماذاد(            أینَج(          لمَنب(          مَنالف(  2

 (0.5بحثوا عن / جست و جو کردند ) هر مورد ب(         فتحتَ/ باز کردیالف(  3

 ( 0.25) هر مورد       کتبتَد(          جلستُج(             حصدنَب(             وَجدتُماالف(   4

 مهارت درک و فهم 

 (0.25) هر مورد . مالبس رجالیة و نسائیة    4. هو من کردستان         3               . زراعة2           سنندج  . فی مدینة1 1

 (0.25الف( غلط         ب( غلط      ) هر مورد  2

 (0.25) هر مورد       شتاءب( ال           ثنینالف( اإل 

 مهارت مکالمه 

 (0.5) هر مورد  موز اصفَرب( لون ال           سبعة أیام فی االسبوع( الف 1

 امضاء:   مهسا کاشی پور نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره15:جمع بارم 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 د انقالب واح سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی دوم سؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 

  . هفتمعربینام درس: 

 مهسا کاشی پورنام دبير: 

 03/03/1400 تاریخ امتحان:

 صبح 08:00ساعت امتحان:

 دقیقه60مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




