نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:

نام دبیر :مهسا کاشی پور

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :پایه هفتم ()A

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام پدر:

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

شماره داوطلب:

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ امتحان1399/10/15 :

ساعت امتحان 10 :00. :صبح /عصر
مدت امتحان  60 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

سؤاالت
مهارت ترجمه
جمالت و احادیث زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف) المُومن قَلیل الکَالم کَثیر العَمَل:
1

ب) الوَحدَة خیرٌ من جَلیس السوء:

5

ج) أفضل النّاس أنفعهم للنّاس:
د) تَفَکّر ساعةٍ خَیرٌ مِن عبادة سَبعین سَنَةً:
ه) هُو الذّی خَلَقَ السماوات و االرض فی سِتَّة أیامٍ:
و) أربعة قَلیلها کثیر « :الفَقر و الوَجَع و العَداوَة و النّار»:
ترجمه های ناقص را کامل کنید.

2

الف) عدد أسبوع فی الشهر

سبعَة

أربَعَة

ب) حُسن الخلق نصف............

العِلم

الدین

ج) عدد أقدام االنسان

أربعة

االثنان

د) بنت أمّی

إخوتی

أختی

1

ترجمه درست را انتخاب کنید.
 )1هذان الزارعانِ قویّانِ
الف) این دو کشاورز ،نیرومند هستند.
ب) این ها کشاورزانی هستند که نیرومندند.
1.5

3
 )2هناکَ الحدیقة الجمیلة
الف) باغ زیبا اینجاست.
ب) باغ زیبا وجود دارد.

 )3علیک بمداراة الناس
الف) بر تو الزم است مدارا کردن با مردم
ب) تو باید با مردم مدارا کنی.
مهارت واژه شناسی
نام هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

1

1

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

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

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

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

کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید(.یک کلمه اضافی است)
2

0.5

«اللغة ،سوء ،اللسان ،حُسن ،عَداوَة»
متضاد.........................................................................................:

مترادف............................................................................:

معنای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.
3

الف) کَم کیلومتراً مَن هُنا إلی البحر؟ أَحَدَ َعشَرَ کیلومتراَ ....................................:

0.5

ب) الضیوف فی الغرفَة................................... :
کلمات ناهماهنگ را مشخص کنید.
4

الف) خَلف

ب) قُرب

ج) تَحت

د) أین

الف) التفاح

ب) الرمّان

ج) الثمر

د) الحقیبة

0.5

مهارت شناخت و کاربرد قواعد
در جالی خالی اسم اشاره مناسب بنویسید.
الف).................................إخوتی فی الساحة( .نزدیک)
1

1

ب).................................المرأتینِ مسرورتینِ( .نزدیک)
ج).................................البنت فی الفندق( .دور)
د)..................................المدرسون الناجحون (دور)
در جمالت زیر اسم مثنی ،جمع مذکر سالم ،جمع مونث سالم و جمع مکسر را پیدا کنید.

2

الف) الولد الصالح فحر للوالدینِ

ب) الرجّال الطبیبون

ج) البنات جنب الشجرتین

مثنی .................................:جمع مذکر سالم ..................................:جمع مونث سالم ................................جمع مکسر.........................:

1.25

مهارت درک مطلب و مفهوم
درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

1

الف) مکان السفینة فی الشارع

صحیح

غلط

ب) عدد بعد ثمانیه ،ستّة

صحیح

غلط

ج) الجَدّة أم األب و أم األم

صحیح

غلط

0.75

مهارت مکالمه
در جالی خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید.
الف) ..............................تخت جمشید؟ فی مغرب ایران.
1

ب)  ............................هذا القلم؟ هذا القلم لتلک الطالبة.

1.25

ج) .......................................خلف المنضدة؟ صدیقتی خلف المنضدة.
د)........................................أنتم؟ نحن بخیرٍ.
ه).............................یوماً أنتَ فی سنندج؟ تقریباً ثالثة أیام.
سواالت زیر از شماست .به آن ها پاسخ دهید.

2

الف) هل أنتِ من أهواز؟ نعم (......................................................../............................................،به هر دو صورت پاسخ داده شود)

0.75

ب) اسمی زهرا ،ما إسمکِ؟ ................................................
صفحه ی  3از 3

جمع بارم 15 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربي .هفتم ()A

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبیر :مهسا کاشي پور

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کلید

تاریخ امتحان1399/10/15 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

ساعت امتحان 10:00:صبح
مدت امتحان60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

مهارت ترجمه

1

الف) مومن کم سخن و پرکار است0.75 .
ب) تنهایی بهتر از همنشین بد است0.75.
ج) بهترین مردم سودمندترینشان برای مردم است0.75.
د) ساعتی اندیشیدن ،بهتر از عبادت هفتاد ساله است0.75.
ه) او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید1.
و) چهار چیز است که اندکش بسیار است :تهیدستی ،درد ،دشمنی ،آتش 1
د) أختی (هر مورد )0.25

ج) إثنان

2

الف) أربعة ب) الدین

3

 )1گزینه الف

1

کلمات به ترتیب :مفتاح (مفاتیح) ،،القریة ،العنب ،الجوّال ( هرمورد )0.25

 )3گزینه ب ( هرمورد )0.5

 )2گزینه ب

مهارت واژه شناسی

2

مترادف :اللغة ،اللسان

3

الف) یازده ب) مهمان ها

4

الف) أین

ب) الحقیبة

1

الف) هوالء

ب) هاتین

2

مثنی :والدینِ ،الشجرتینِ

1

الف) غلط

ب) غلط

1

الف) أین ب) لمن ج) من

2

الف) نعم ،أنا من أهواز  ،أنا أهوازیة

(هر مورد )0.25

متضاد :سوء ،حُسن
( هرمورد )0.25
( هرمورد )0.25

مهارت شناخت و کاربرد قواعد
ج) تلک

( هر مورد )0.25

د) اولئک

جمع مونث :البنات

جمع مذکر :الطبیبون

جمع مکسر :الرجال ( هر مورد )0.25

مهارت درک و فهم
ج) صحیح ( هر مورد )0.25
مهارت مکالمه

جمع بارم 15:نمره

د) کیف

ه) کم

( هر مورد )0.25

ب) اسمی( هر اسمی درست است) (هر مورد )0.25

نام و نام خانوادگی مصحح :

مهسا کاشی پور

امضاء:

