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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس
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  مهارت ترجمه 

1 

 را به فارسی روان ترجمه کنید. جمالت زیر

 دود.هران فی الحُدینة مِوَصلنا إلی مَ الف(

 

 هما ساکنانِ معَ أوالدهما فی القریة. ب(

 

 السَّمکة الحَجَریة وَقَعت فی الشبکة لنِجاتِهُنَّ. ج(

 

 نجّارٌ و صاحبُ المَصنع صَدیقینِ. کانَ د(

 

 الخریفُ، فصلُ سقوط األشجار و الشِّتاء باردٌ. ه(

 

 هی واجِباتُکَ؟ حفظُ هذه الجُمَالت الذَهَبیّة. ما و(

 

 یتُ المالبس النسائیة و عباءَةً و سرواالً.إشتَر ز(

 

3.5 

2 

 را به درستی ترجمه کنید. آیات و احادیث

 المُسلمُ مَن سلَّم الناس من لسانِه و یدِه. الف(

 

 اس فی هذا القرآن من کلِّ شَیءٍ.ضَرَبنا للنّ ب(

 

 رُبَّ کَالمٍ جَوابُه سکوت. ج(

 

 الوحدة خیرٌ من جَلیس السوء. د(

2 

 4از  1صفحه ی 

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

 هفتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 4 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
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3 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

 ........ است.الف( السَماء األزرق و المُوزُ األصفَر.                      آسمان..............................و موز ........................

 ................نابود می شوند.مَلَکَ األَراذل، هَلَکَ األفاضِل.                    هرگاه،................................فرمانروا شوند، ...................ب( إذا 

1 

4 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 یا سعیدُ، أ ما صعِدتَ من الجَبَل؟ -1

 فتی؟الف( ای سعید، آیا از کوه باال ر

 ب( ای سعید، آیا از کوه باال نرفتی؟

 

 التَّجربة فوقَ العِلم.-2

 الف( تجربه باالتر از علم است.

 ب( تجربه مهم تر از علم است. 

1 

  مهارت واژه شناسی 

1 

 نام هر تصویر را پیدا کرده و در زیر آن بنویسید.

 ) السَمَک، الرُّمان، الجُندی، الغُراب، الخَریف(

 

                                                                      

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

1 

2 

 کلمات مترادف و متضاد را کنار هم بنویسید. ) یک کلمه اضافی است.(

 زَرَعَ، مُعَلِّم، حَصَدَ، دَخَلَ، مُدَرِّس () 

 ............................................ = ..............................................................................            ب( ≠ الف( ................................

0.5 
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 معنی کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.

 .                    معنی:.....................................................التَقاعُدالف( أنا بحاجة إلی 

 ایران.             معنی:..................................................... عَلَمب( األخضر، من ألوان 

0.5 

4 

 در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.

 الف( الحدیقة           ب( الخمسة                  ج( المزرعة                         د( البُستان

 ب( أحمَر                     ج( أحَد                             د( أبیَض              ب( أزرق  

0.5 

 4از  2صفحه ی 
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  مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

1 

 سالم و جمع مکسر را پیدا کنید.مذکر در عبارات زیر جمع 

 ب( عباسٌ و هاشمٌ و میثمٌ، مسرورون.  الف( هَناکَ قصصٌ للطالبات.                                     

 .......جمع مذکر سالم:......................................                          جمع مکسر:......................................

0.5 

2 

 در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

 حَصَدتا (                _حصولهما فی المزرعة.       ) حَصَدتَ الف( الفلّاحَتانِ............................ مَ

 وقَفتِ( _ب( النِّساء..............................إلستقبالِ ضیوفِهُنَّ.                ) وَقَفنَ 

 عَبَرنا ( _ج( نحنُ..............................مِنَ الجَبَل.                             ) عَبَرتُ

 جَلَسَ( _د( المسلمون.........................علی الکِرسیّ.                       )جلسوا

1 

3 
 جاهای خالی را کامل کنید.

 السَّبت،......................،اإلثنین،.........................األربعاء. الف(
0.5 

  مهارت درک و فهم 

1 

 )یک کلمه اضافی است( مناسب پر کنید.جاهای خالی را با کلمه 

 الحِوار، االیمان، الوَقت، الشیطان، الفریضة( )

 الف( العَجَلة من ........................................                   

 ب( .............................کالمُ بینَ الشخصین.

 ..................................ج( حبُّ الوطَن من 

 د(....................................مِن الذَهَب.

1 

2 

 متصل کنید. "ب"را به ستون  "الف"هر کدام از کلمات ستون 

 «ب»       «                                                                 الف»           

 الجنَّة                                                               مکانُ الشمس          

 السّماء                                                              فصل الفواکة اللذیذة          

 تحتَ أقدام األمهات                                                                               

0.5 

3 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 الف( السفینة فی الشارع.                                درست                      غلط

 غلط    ب( الجوّ فی الربیع معتَدلٌ.                             درست                  
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 4از  3صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهارت مکالمه 

1 

 دهید.به سواالت زیر پاسخ 

 الف( مِن أینَ أنتِ؟     .....................................................................

 ......................................................................ب( ما إسمکِ؟         

 ج( کَم شهراً فی السِنة؟     ............................................................

 د( کیفَ حالُکِ؟     ..........................................................................

0.5 

 15 جمع نمرات آزمون کتبی 

 5 مهارت های خواندن، شنیدن، سخن گفتن 

 4از  4صفحه ی 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 مهارت ترجمه 

1 

 (0.5رسیدیم. )الف( به شهر مهران، در مرزها 

 (0.5ب( آن دو، به همراه فرزندانشان در روستا ساکن هستند. )

 (0.5ج( سنگ ماهی برای نجات آن ها، در تور افتاد. )

 (0.5د( نجار و صاحب کارخانه، دو دوست هستند. )

 (0.5ه( پاییز فصل ریختن برگ درختان و زمستان سرد است. )

 (0.5الیی. )و( تکالیفت چیست؟ حفظ کردن این جمالت ط

 (0.5خریدم. )و شلوار ز( پیراهن زنانه و چادر 

2 

 (0.5الف( مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در امان باشند.)

 (0.5ب( در این قرآن برای مردم، از هر چیزی مثال زدیم.)

 (0.5ج( چه بسا کالمی که پاسخ آن سکوت است. )

 (0.5د( تنهایی از همنشین بد بهتر است. )

3 
 (0.25(   زرد )0.25الف( آبی )

 (0.25(      فرومایگان )0.25ب( شایستگان )

 (0.25(گزینه الف )2(                                0.25(گزینه ب  )1 4

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25به ترتیب: الرمان، الغراب، الجندیّ، السمک ) هرمورد  1

 (0.25ب( معلّم، مّدرس )                                      (     0.25الف( زَرَع، حَصد ) 2

 (0.25(                                         ب( پرچم )0.25الف( بازنشستگی  ) 3

 (0.25گزینه ج  )-2(                                                0.25گزینه ب )-1 4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25(                                        قصص )0.25مسرورون ) 1

 (0.25الف( حصدتا       ب( وقفن         ج( عبرنا          د( جلسوا       )هر مورد  2

 (0.25االحد، الثالثاء  )هرمورد  3

 مهارت درک و فهم 

 (0.25د( الوقت         )هرمورد      الف( الشیطان      ب( الحوار         ج( االیمان    1

 (0.25(            السماء مکان الشمس )0.25جنة تحت أقدام االمهات  ) 2

 (0.25الف( غلط                ب( درست      )هرمورد  3

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کليد

 عربینام درس: 

 مهسا کاشی پور نام دبير:

 1397/ 19/03 :امتحانتاریخ 

 صبح  8:00ساعت امتحان:

 دقیقه 90 :امتحانمدت 
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 مهارت مکالمه 

 (0.25إثنا عشرة            د( شکرا، أنا بخیر  )هرمورد الف( أنا من ایران      ب( اسمی )هر اسم مونثی می تواند باشد(               ج(  

 امضاء:    مهسا کاشی پور نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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