جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :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 دوم سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :سید بدیع حسینی

تاریخ امتحان1398 / 03 / 13 :
ساعت امتحان 8 :صبح

مدت امتحان  60 :دقیقه

سؤاالت

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

ردیف

نام دبیر:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام درس :عربی

ترجمه کنید:
 .1تَفکُّرُ ساعة خیرٌ من عبادةِ سبعینَ سنة.
 .2هَل جزاء اإلحسانِ إالّ اإلحسانُ.
 .3سالمةُ العیشِ في المداراةِ.
 .4النظرُ في البحرِ عبادةٌ.
1

 .5أخَذتُ قَمیصي منَ السُّوقِ.

6

 .6خَیرُ الناسِ أنفَعُهم للناسِ.
 .7ما کانت صَدِیقَتي معَ أُمّها.
 .8ضَربنا للناسِ في هذا القرآن منْ کُلِّ مَثَلٍ.
 .9أنتم رَجَعتُم منَ الجبلِ.
 .10الْأسْماكُ نَظَرْنَ إلي سَفینةِ الصَّیّادینَ.
 .11طَلَبَ صاحب المصنع مِنْ النّجّارِ صُنْعَ بَیتٍ خَشَبيٍّ قَبْلَ تَقاعُدِهِ.

2

ترجمه زیر را کامل کنید.

0 /5

الجوُّ في الربیعِ معتدلٌ و في فصل الشّتاء باردٌ ( .هوا در بهار  ..............و در فصل  .............سرد است) .
3

کلمات متضاد یا مترادف را یافته و در جاي مناسب بنویسید « :لَهُ  -فَائِز  -قَلیل  -عَلیهِ – نَاجِح »
« ( » .............. = .............مترادف)

0 /5

« ( » ............... # ..............متضاد)

فقط کلماتي را که زیر آنها خط کشیده شده اند را ترجمه کنید:
4

ماذَا اشْتَرَي النَّجّارُ لِصُنْعِ الْبَیْتِ؟

0 /5

صفحه ی  1از 2
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گزینه درست در ترجمه را مشخص کنید.
 .1هؤالء الطالباتُ ناجحاتٌ في اإلمتحان.
الف) این ها ،دانش آموزان موفق در امتحان هستند .ب) این دانش آموزان ،در امتحان موفق هستند.

5

1

 .2لَونُ السماء أزرقُ و لونُ السحاب أبیض.
الف) رنگ آسمان آبي و رنگ ابر سفید است .ب) رنگ ابر آبي و رنگ آسمان سفید است .

6

7

دور کلمه ناهماهنگ را در هر دسته از کلمات از نظر قواعد یا ترجمه خط بکشید:
الف)

العب

رجل

ب)

مدرسَة

رُمَّان

صورة

1

طفل
الطالب

الصَّف

در کلمات زیر اسم مثناي مؤنث  ،اسم جمع مذکر سالم  ،اسم جمع مؤنث سالم و جمع مکسّر را مشخص کنید.
{ الکُنوز  ،البنتانِ  ،المعلّمانِ  ،الالّعِبِینَ  ،الناجحات  ،مُجالسة }

1

( 2کلمه اضافه است)

با توجه به معنا و مفهوم جمله  ،گزینهي مناسب را براي جاي خالي انتخاب کنید:
8

الف)  .............عَمودُ الدِّینِ .

1

 .1اَلصَّبرُ  .2اَلصَّالةُ

ب)  ............مَکانُهُ فِي المَکتَبَةِ  .1 :اَلکِتابُ  .2اَلمَسجِدِ
با توجه به متن جمله درست و نادرست را مشخص کنید.
« ذَهَبَ النجّارُ إلَي السّوقِ لِشِراءِ الْوَسائِلِ لِصُنْعِ الْبَیتِ الْخَشَبيِّ الْجَدیدِ  .هوَ اشْتَرَي وَسائِلَ رَخیصةً وَ غَیرَ مُناسِبةٍ وَ
9

بَدَأَ بِالْعَمَلِ لٰکِنَّهُ ما کانَ مُجِدّا و ما کانَتْ أخْشابُ الْبَیْتِ مَرْغوبَةً .بَعْدَ شَهْرَیْنِ ذَهَبَ عِنْدَ صاحِبِ الْمصنَعِ وَ قالَ لَهُ :هذا
آخِرُ عَمَلي  .جاءَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ وَ أعْطاهُ مِفْتاحاً ذَهَبیّاً وَ قالَ لَهُ :هٰذا مِفْتاحُ بَیتکَ .هٰذَا الْبَیْتُ هَدیَّةٌ لَکَ ؛ لِأنَّکَ

1/5

عَمِلْتَ عِنْدي سَنَواتٍ کَثیرَةً .نَدِمَ النَّجّارُ مِنْ عَمَلِهِ وَ قالَ في نَفْسِهِ  :یالَیْتَني صَنَعْتُ هٰذَا الْبَیْتَ جَیِّداً»
 .3نَدِمَ النَّجّارُ مِنْ عَمَلِهِ.

 .1کانَ النَّجّارُ مُجِدّاً في صُنْعِ الْبَیْتِ الْخَشَبيِّ.
 .2کان البیتُ الخشبيُّ هدیةً للنجّار.
به سؤالهاي زیر پاسخ کوتاه دهید.
10

 .3أيّ فصل یأتي بعدَ الصّیفِ؟

 .1مَن هو مدیر مدرستکم؟

1/5

 .2ما اسمکَ؟
11

ترجمه کنید.

12

مهارت خواندن  ،شنیدن و سخن گفتن(  5نمره) ........... :

رَجَعَ :برگشت /

أنا ما رَجَعتُ:

صفحه ی  2از 2

هنِّ رَجَعنَ :

0 /5
5

(وفقکم اهلل )

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربي هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  0تهران

نام دبیر :سید بدیع حسیني

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

کلید

تاریخ امتحان3189 / 31 / 31 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلي 89-89

ساعت امتحان 9 :صبح
مدت امتحان 03 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

 .1یک ساعت اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.
 .2آیا پاداش نیکی جز نیکی کردن است.

 .7دوستم با مادرش نبود.

 .3سالمت زندگی در مدارا (سازش) کردن است.
1

 .6بهترین مردم سودمندترین آنان برای مردم است.

 .8برای مردم در این قرآن از هر مثالی زدیم.

 .4نگاه کردن به دریا عبادت است.

 .9شما از کوه برگشتید.

 .5پیراهنم را از بازار گرفتم.

 .11ماهیها به کشتی ماهیگیران نگاه کردند.

 .11صاحب کارخانه از نجار خواست پیش از بازنشستگیاش یک خانه چوبی بسازد.
2
3
4
5

هوا در بهار معتدل و در فصل زمستان سرد است) .
« لَهُ  #عَلیهِ » (متضاد)

« فَائِز = نَاجِح » (مترادف)
اشْتَرَی  :خرید /
 .1ب

صُنْعِ  :ساختن
 .2الف

6

الف) صورة ب) رُمَّان

7

مثنای مؤنث :البنتانِ  /اسم جمع مذکر سالم  :الالّعِبِینَ  /جمع مؤنث سالم :الناجحات  /جمع مکسّر :الکُنوز

8
9
11
11

الف)  .2اَلصَّالةُ
 .1نادرست

ب)  .1اَلکِتابُ
.2

درست

 .1اسم مدیر کافی است
أنا ما رَجَعتُ :برنگشتم

جمع بارم 02:نمره

 .3درست

 .2اسم دانش آموز نوشته شود

 .3الخریف

هنِّ رَجَعنَ  :برگشتند
نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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