جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته :هفتم

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

تاریخ امتحان3118/31/31 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

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

دبیرستان غیر دولتی پسرانه

تعداد صفحه سؤال 3:صفحه

واحد سعادت آباد

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 89 -89

سؤاالت

ساعت امتحان 8:33 :صبح /عصر
مدت امتحان :

محل مهر یا امضاء مدیر

 03دقیقه

بارم

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

ردیف

نام درس :عربی
نام دبیر :آقای موثقی

عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید:
الف) سَالمَه العیش فی المداراه :
ب) ذَهَبت الی سوق النجف :
1

ج) صَدیقی طُرُق الباب : :
د) هُم اُسرَه ناجحه :

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

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

5.2

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

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

هـ) الغُراب اَسوَد و الخریف الحار:

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

درجاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید :
الف)  ..............................................مَجاهِدانِ
5

ج)
د)

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

ب)

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

طالِبتانِ
1.52

العاقِلَه « دور»
بائِع « نزدیک»

هـ )

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

اَلالعِبات « دور»

نام عربی هر تصویر را بنویسید :
3

الف)

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

ب)

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

5.2

به سؤاالت پاسخ دهید  « :با توجه به تصویر »
4

الف) هَل هذا مُصحَف ؟

ب)کَم عَدَدُالمِفتاح

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

.........................................................................................
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5.2

کلمات مقابل را در جدول قرار دهید  « :جاهِالنِ ـ مکتبه ـ اطفال ـ حافِظین ـ مُعلِمون »
2

مفردمؤنّث

مثنی مؤنّث

مثنی مذکر

جمع مکسّر

جمع مذکّر

1.52

معنی لغات مشخص شده را بنویسید :
الف) آفه العلم نسیان :

ب) رُبَّ کالم جوابهُ السکوت

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

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

5.92

6
ج) صدیقتی ماسَمِعت:

9

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

به پرسشهای زیر پاسخ دهید :

1
ب) مِن اَینَ اَنتِ ؟

الف ) مُن اَنتَ ؟
برای افعال زیر  ،ضمیر فعلی مناسب بنویسید :
9

الف )  ..........................................................ضَرَبتُنَّ

ب)  ..........................................................رَجَعنا

ج)  ..........................................................سَمِعنَ

د)  ..........................................................دَخَلَت

1

برای جاهای خالی قعل ماضی مناسب بنویسید :
8

ب) آَنتِ « ..........................................................شرب»

الف) السمکتان « ..........................................................هَرَبَ»

5.92

ج) یا عارف هَل «..........................................................ذَهب»
کدام گزینه ناهماهنگ است ؟
15

الف) ما  ماء  مَن  هَل 

ب) خَلفَ  اَمامَ  اِمامَ  عَلی

ج) الرَّبیع  الشِتاء  الصیف  الخمیس 

د) اَصغَر  اَحمَر اَخضر  اَزرق 

5.2

کلمات مرتبط ردیف «الف» و «ب» را با شماره مشترک مشخص کنید  « :دو کلمه اضافی است »
11

الف) الصاله ـ خیراالمور ـ المکتبه ـ الوقت ـ العلم
1

5

3

4

ب) قلیل الکالم – عمودالدین – من الذهب – اَوسَطِها 1.52

2

کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید ) = ، = ( :
15

13
14

*عدوان  صداقه

 /اراذل  افاضل

 /صَباح النّور  الی اللِقاء

ترجمه کنید :

5.92

1

الف) انتم ما قطعتم :
فعل جمله را بیابید و منفی کنید  « :یا لَیسَ صَنَعتُ هذا البَیتِ جَیّداً »

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

5.2

کدام گزینه مناسب نیست ؟  ..........................................................ذَهَبنَ الی الشّارع
12

ب) هُم 

الف) هؤالء 

ج) هنَّ 

د) النّساء 

5.2

درک مطلب « متن را بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید » :
*السید زارعی فالح و زوجته فالحه  .هما ساکنان مع اوالدهما فی قریه  .عارف اکبر من االخوین و سمیه اکبر من
االختین  .هم اُسره ناجحه  ،بیتهم نظیف :
16

1

الف) اَین بیت السیدزارعی ؟
ب) کم عدد االوالد السید زارعی ؟

جمع نمرات 51 :
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی

نام دبیر :آقای موثقی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه

کلید

ردیف

تاریخ امتحان3371/33/ 33

واحد سعادت آباد

ساعت امتحان 1:33 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 79-79

مدت امتحان 93 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح
الف :سالمتی زندگی در سازگاری است.
ب :رفت به سوی بازار نجف.

1

ج :دوستم کوبید در را.
د :آنان خانواده ای موفق اند.
ه :کالغ سیاه است و پاییز نیست گرم
ج :تلک

ب :هاتان

5

الف :هذان

3

الف :تسمک  /سمکه

4

الف :ال هذا عنب

2

مثنی مونث :حافظتین

6

الف :نسیان :فراموشی

9

الف :انا طالب....

9

الف :انتن

8

الف :هربتا

15

الف :ماﺀ

11

الصاله عمودالدین _ خیراالمور اَوسَطِها _ الوقت من الذهب

15

الف  :عدوان ≠ صداقه

ب :اراذل ≠ افاضل

13

شما نبریدید

14

ما صَنَعتُ

è

ه :اولیک

د :هذا

ب :سحاب
ب :اثنان مفتاحان
جمع مکسر :اطفال

مفرد مونث :مکتبه

مثنی مذکر :جاهالن

ب :رب :چه بسا

جمع مذکر :معلمون

ج :ماسمعت :نشنید

ب :انا من طهران
ب :نحن

ج :هن
ب :شربت

ب :امام

د :هی
ج :ذهبت
د :اصغر

ج :الخمس

ج :صَباح النّور ≠ الی اللِقاء
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12

ب (هم)

16

الف :بیته فی قریه

جمع بارم :

ب :ستته اوالد
نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

