جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :عربی

محل مهر یا امضاء مدیر

سئوال

ساعت امتحان:
نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
وقت امتحان 60 :دقیقه
پایه :هفتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
تاریخ امتحان:
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم دهستانی
تعداد برگ سئوال:

سواالت

ردیف

بارم
بارم

من اشرف مخلوقاتم  ,به حکم پروردگارم جاده های موفقیت را طی می کنم
من ایمان دارم که خداوند و تمام کائنات برای من بهترین ها را در نظر گرفته اند
پس من میتوانم .....

1

2

سخنان حکیمانه و آیه زیر را ترجمه کنید .
الف-عداوة العاقل خیرٌ من صداقه الجاهل ............................................. .
ب -الجنّة تحت أقدام االمّهات ......................................................... .
ج -إذا ملک األراذل هلک األفاضل .................................................. .
د -الحمد للّه الذی خلق السّماوات و االرض ............................................. .

2

3/5

جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید .
الف -لمّا رأی صاحب المصنع إصراره قبل تقاعده ......................................... .
ب -بیت السید زارعیّ نظیفٌ و بستانهم مملوء باألشجار .................................... .
ج -هو طرق باب المنزل و سمعت اُمّّْه صوت الباب ....................................... .
د -ماذا فی تلک السیارة الکبیرة ؟ حقائب المسافرین ........................................ .
ه -جوال اّْختی علی المنضدة ............................................................ .

3

1

ترجمهی ناقص را کامل کنید.
 -1خرجت األسماک من الشبکة و هربن جمیعاً  .ماهی ها از……………… خارج شدند و همگی …………..
 -2النساء وقفن إلستقبال ضیوفهن.

4

……………برای استقبال …………… شان ایستادند.

ترجمهی درست را انتخاب کنید.

1

 -1سالمة العیش فی المداراة .
الف -سالمتی زندگی در مدارا کردن است .

ب -سالمتی زندگی در فراموش کردن است .

 -2هوالء الالعبون  ،فائزون فی المسابقه.
الف -این بازیکن در مسابقه برنده شد  .

ب -این بازیکن ها در مسابقه برنده هستند .

 -3أ أنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم.
الف -ابراهیم آیا او با خدای ما این چنین کرد ؟  / ب -ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما این چنین کردی ؟ 
 - 4إیَّتّْها السّیّدات  ،أ سمعتن صوت أطفالکنّ.
الف -خانم ها  ،صدای کودکان شان را شنیدند  /  .ب -ای خانم ها  ،آیا صدای کودکان تان را شنیدید .

دنباله سئوال امتحان درس :عربی

5

تاریخ امتحان:

پایه :هفتم

متضاد و مترادف هر کلمه را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در مقابل کلمه بنویسید  ( .دو کلمه اضافه است )

0/5

(أبیض  -الرجل -کنز – أسود -شتاء  -إمرأ )
..................................... ≠ ...................................

.................................. = ..................................

6

نام هر تصویر بنویسید .

..........

7

1

.......

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

کلمه ناهماهنگ را در هر جمله مشخص کنید .
الف -اإلثنین □ أربع□ الخمیس□ األحد □

8

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

0/5
 //ب -حزن□ السائق□ لبسوا□ قذف□

معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید .

0/5

هل اشتریتَ قمیصا و سرواال ؟ ال – ما اشتریتُ ألنّ کانت المالبس غالیة

9

در جای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید .

1

الف -هی  ................القرآن  ( .قرأت  –قرأنا )
ب -یا سعید !أ ما ..................الجبل  ( .صعدت  –صعد )
ج-الفالحتان  ..........محصولهما  ( .حصدوا  -حصدتا ) 
د-نحن ........سورتین من القرآن  ( .حفظتنّ  - حفظنا )

10

الف -در جمله زیر اسم مثنی و جمع مکسر را مشخص کنید .
ب -گزینه مناسب انتخاب کنید .
-1تلک  .......جمیله  (.الجبل – اللوحه )
-2من این انتن ؟  ........من ایران  ( .انا – نحن )

اولئک الرجال جالسون عند عالمین .

1

دنباله سئوال امتحان درس :عربی

پایه :هفتم

ردیف

سواالت

11

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

1

الف -با توجه به معنی و مفهوم جمله  ,ستون الف را به ستون ب وصل کنید .
ب

الف
الجوُّ فی هذا الفصل حارٌّ

قبیحة

کانت وجه السمکة الحجریة

الشتاء
الصیف

ب -با توجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید.
الف -عدد شهور السّنة  .............شهراً  ( .سبعة  -اثناعشر ) 
ب-لون الشمس  (. ..........أزرق  –أصفر) 

12

پس از خواندن این متن  ،درستی یا نادرستی عبارت های زیر آن را مشخص کنید.

1

ذهب النجار الی السوق لشراء الوسائل لصنع البیت الخشبیّ  .هو اشتری وسائل رخیصة و غیر مناسبة و بدأ بالعمل ولکنّه
ما کان مجدّاً و ما کانت أخشاب البیت مرغوبة  .بعد شهرین ذهب عند صاحب المصنع و قال له  :هذا آخر عملی  .جاء
صاحب المصنع و أعطاه مفتاحاً ذهبیّاً و قال له  :هذا مفتاح بیتک و هذا هدیّة لک  ،ألنّک عملت عندی سنوات کثیرة  .ندم
النجار من عمله و قال فی نفسه  :یا لیتنی صنعت هذا البیت جیّداً .

13

الف -مااشتری النجار وسائل مرغوبة .

ب -کان النجار فی عمله مجدّا .

ج -أعطی صاحب المصنع البیت الخشبیّ هدیّة للنجار.

د -ما ندم النجار من عمله .

با توجه به تصویر به هر سوال پاسخ کوتاه دهید .

1

هل هذه العالمة الدوران الی الیمین؟

کم البقرة فی الصورة؟

لِمَن هذه الهدیة؟

ما تلک ؟

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

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

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

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

جمع نمره برگه امتحانی  15نمره
روان خوانی ( شفاهی )  3نمره
مکالمه (شفاهی)  2نمره

موفق باشید

جمع کل

