بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :عربی

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

پايه :هفتم

نام و نام خانوادگي:

مدت امتحان 70 :دقيقه

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر
كالس:

تعداد صفحه سوال3 :
محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

رديف

1

تاريخ امتحان97/10/03 :

بارم

متن سوال

1

نام هر تصویر را بیابید و زیر آن بنویسید ( .دو کلمه اضافی است).

( بیت – مکتبة – مفتاح – جنود – سفینة– وردة )

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

2

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

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

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

از بین کلمه ها دو کلمه مترادف و دو کلمه متضاد بیابید و در جای خالی بنویسید ( .یک کلمه اضافی است).

0/5

( واقف– بُستان – جالس – حدیقة – مِنضَدَة )
..................................................≠ ..................................................

= ..................................................
( مترادف )

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

3

( متضاد )
0/5

کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید.

الف .مَن رَبُّ السماوات و االرض؟
ب .اَفضَلُ الناس انفَعهم للناَس
4

5

0/5

در هر ردیف کلمة ناهماهنگ را از نظر دستوری و معنایی مشخص کنید.

 .1هل 

مَن 

ماذا 

هذا 

 .2اُمّ 

اُخت 

اَخ 

مِنضدة 
1

ترجمة درست را انتخاب کنید.

الف .کَم یومأ اَنتَ فی السَّفر؟
.1

تو چند روز در سفر بودی؟ 

.2

تو چند روز در سفر هستي؟ 

ب .الدوران الی الیسار ممنوع
.1
6

گردش به چپ ممنوع است 

.2

گردش به راست ممنوع است 

جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.
1

الف .الجَنّةُ تحت اَقدامِ االَمّهات

1

ب .بالء االنسان فی لِسانة
جمع نمره صفحه
نمره با حروف ................................................ :نمره با عدد .................

امضاء دبیر

نمره تجديد نظر .......................................

امضاء دبیر
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بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :عربی

تاريخ امتحان97/10/03 :

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان

پايه :هفتم

دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر
نام و نام خانوادگي:

مدت امتحان 70 :دقيقه

كالس:

تعداد صفحه سوال3 :
محل مهر يا امضاء مدير

شماره صندلي:

ج .النَظر فی ثالثَةِ اَشیاءَ ،عبادةٌ

1

د .حُسن السوال نِصفُ العلم

1

هـ  .مُجالسة العلماء عبادةٌ

1

0/5

و .االعمالُ بالنیّات

7

8

9

ترجمه جمله های زیر را کامل کنید.
الف .خَیرُ النّاس انفعُ النّاس =  ..................................................مردم  ..................................................مردم است.

0/5

ب .یدُ اهلل مع الجماعة =  ..................................................خداوند همراه با  ..................................................است.

0/5

با توجه به هر عبارت کادر مربوط به آن را کامل کنید.

الف .اَینَ الرَجُل؟ بینَ سیّارتَینِ.

اسم مثني ←

(

)

0/25

ب .اولئک االوالد ،العبون.

اسم جمع مذكر سالم ← (

)

0/25

ج .الضیوف فی الغرفة.

اسم جمع مکسر ←

(

)

0/25

د .زهراء و زینب و فاطمة ،واقفاتٌ.

اسم جمع مونث ←

(

)

0/25

جاهای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

الف  .................................................. .هذه الحقیبة؟ لمریم .
 ..................................................فی هذا الصف؟ الکتاب.
10

لِمَن 

مَن 

ماذا 

اَین 

0/5

عبارت های مرتبط را به هم وصل کنید ( .یک کلمه اضافی است).

قیمتهُ غالیة

االَب

خالق السماوات واالرض

الذَهَب

0/25
0/25

اهلل
جمع نمره صفحه
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بي نام تو نامه كي كنم باز
آزمون درس  :عربی
پايه :هفتم

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگو ممتاز حنان
دوره اول متوسطه

نام دبیر :آقای جعفر
نام و نام خانوادگي:

11

12

تاريخ امتحان97/10/03 :

كالس:

مدت امتحان 70 :دقيقه
تعداد صفحه سوال3 :

شماره صندلي:

محل مهر يا امضاء مدير

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف .مِن اَینَ اَنت؟

0/5

ب .مَن اَنت؟

0/5

ج .مَن مُدِّرَسُ اللغة العربیّة؟

0/5

د .کَم أُسبوعأ فی الشهر؟

0/5

با توجه به متن گزینه مناسب را انتخاب کنید.

السیّد اَحمدِی مُهندسٌ معروفٌ .له مکتبةٌ کبیرةٌ و نظیفةٌ .فی غرفتهِ ثالثةِ اَقالمٍ و دَفترانِ علی مِنضدتهِ .لَهُ اُسرةٌ مِن سِتَّةُ
افرادٍ .اِسمُ اخیه حسن و هو طالبٌ فی مدرسةِ اشراق و مدرستُهُ خلفَ فُندُق المدینة.
الف .السیّد احمدیّ طبیبٌ معروف.

درست 

نادرست 

0/25

ب .للسیّد احمدیّ اُسرةٌ من ستة افراد.

درست 

نادرست 

0/25

ج .حسنُ طالبُ فی مدرسة حنان.

درست 

نادرست 

0/25

د .مدرسة حسن جنبَ فندق المدینة.

درست 

نادرست 

0/25
جمع نمره

اقادم و عمل لکید رس یند هب هر موفقیتی اتس "اپلبو پیاک سو"
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