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 نام و نام خانوادگی: 

 هفتممقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانهدوره اول دبیرستان 

 
 

 )واحد رسالت(

   عربینام درس: 

 گرمیخچهخانم  دبیر:نام 

 16/10/1396 امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                             دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 .ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدهای حکیمانهجمله 1

 طَلَبُ العِلمُ ، فریضةٌ .

 المَرءِ خَیرٌ مِن ذَهَبِه . أدَبُ

 الجَهلُ مَوتُ األحیاء .

2 

 .های زیر را به فارسی روان ترجمه کنیدجمله 2

 عَلَیکَ بالصَّبرِ . -

 الفُندُقُ فی نِهایَةِ الشّارع . -

 هو جالسٌ خَلفَ الباب . -

 عددُ المسافرینَ ، کثیرٌ . -

 .زَةُ الذَّهَبیّةُ لِلطّالبَة النّاجِحة ئالجا -

 الدّوَرانُ إلی الیَسار مَمنوعٌ . -

 هی عالِمَةٌ کبیرةٌ . -

5/3 

 های ناقص زیر را کامل کنید.ترجمه 3

 الصّالةُ عمودُ الدّین.  ............ ستون دین است.                                              (الف

 باغ است. شَجَرةُ الرّمان ، فی الحدیقة. درخت ............ ، در (ب

 دانا بهتر از ............ نادان است. عَداوةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقِة الجاهلِ. ............ (ج

1 

 .ی درست را انتخاب کنیدترجمه 4

 المکتبةُ بعیدةٌ و المدرسةُ قریبةٌ .             -

 کتابخانه دور و مدرسه نزدیک است  ب(                        الف( کتابخانه نزدیک و خانه دور است    

 رضا اهللِ فی رضا الوالِدَینِ .                  -

 ب( رضایت مادر در رضایت پدر است              الف( رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است     

 نِعمتانِ مَجهولَتانِ ، الصّحةُ و األمان .     -

 ب( دو نعمت دوست داشتنی ، سالمتی و موفقیت هستند        ی و امنیت هستند. الف( دو نعمت ناشناخته ، تندرست    

 اإلنسانُ عَبدُ اإلحسانِ .                  -

 ب( انسان بنده ی نیکی است                            الف( نیکی بنده ای پاکیزه است    

1 

 2از  1صفحه 
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 طِفل (  –سَفینة  –بَقَرَة  –) جَبَل  بید و بنویسید.نام تصاویر را از داخل پرانتز بیا 5
 
 
 

           …………                         ……………                                     ……………             ……………… 

1 

 رَخیصَة ( –های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید.  ) مُعَلّم مترادف و متضاد کلمه 6

 ...........                      مُدَرِّس = ............. ≠غالیة 
5/0 

 .های مشخص شده را ترجمه کنیدکلمه 7

 ناجحةٌ   العبةٌمریمُ ،  –ب                                                     المنضدةالکتابُ علی  –الف 
5/0 

 .معنی مشخص کنیدی ناهماهنگ را از نظر در هر ردیف کلمه 8

 خالِق    أربعة      واحد    خَمسَة  –ب                     أُخت    لَوحَة      بِنت       جَدّة  –الف 
5/0 

 .ی مناسب را انتخاب کنیدگزینه 9

 هذا   دینةُ ، جمیلةٌ .    هذه ........... الم (ب                            ذلک   ....... العنبُ ، لذیذٌ .  هاتانِ  (الف

 تلکَ   ............ صابرونَ .        اولئک  (د                   هوالء   .......... الطالبانِ ، مسرورانِ .  هذانِ  (ج

1 

 .ی پرسشی مناسب پر کنیدهای کلمهجاهای خالی را با کلمه 10

 هَل       ............هذا الدّفتر ؟ لِطالبة .     لِمن  -                    مَن       ذا ............هو ؟ هو جُندیٌّ .        ما -
5/0 

 های مرتبط در ستون الف و ب را به هم وصل کنید. کلمه 11

 ب                           الف                                  

 اُسرة                   کالم بَینَ شَخصَینَ                 

 أنا و أبی و اُمّی و أخی یعنی ....              مَع السّالمة    

 حِوار                                                         

5/0 

 .های زیر را براساس واقعیت بنویسیددرستی یا نادرستی عبارت 12

 نادرست      درست    مکانُ السیّارة فی البحرِ.     (ب               نادرست      عددُ بَعد إثنان ، ثالثة.     درست  (الف

 نادرست    جَلیسُ السّوءِ خَیرٌ مِن الوحدَة.   درست( د         نادرست     صباح الخیر مترادف صباح النّور.  درست (ج

1 

 .های زیر پاسخ کوتاه دهیدبه سوال 13

 مِن أینَ أنتِ؟                                            ماذا فی الحقیبة؟                                 کیفَ حالک؟      
1 

 .های زیر با توجه به تصویر پاسخ دهیدبه سوال 14

    ماذا جنبَ الشّجرة ؟                                                          کم عدد األوالد؟ 

 

1 

 رافقتکِ السّعادة أینما کنت 15 

 2از  2صفحه 

 امضاء دبیر: نمره به حروف: نمره به عدد:
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 پاسخ نامه سواالت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانه دوره اول دبیرستان              

 
 

 )واحد رسالت(

 هفتم عربینام درس: 

 گرمیخچهخانم   نام دبیر:

 16/10/96  امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 .جمله های حکیمانه ی زیر را به فارسی روان ترجمه کنید 1

 طَلَبُ العِلمُ ، فریضةٌ . خواستن علم واجب دینی است.

 أدَبُ المَرءِ خَیرٌ مِن ذَهَبِه . ادب انسان بهتر از طالیش است.

 یاء .نادانی مرگ زندگان است.الجَهلُ مَوتُ األح

 .الجَنّةُ تَحتَ أقدامِ األمّهات .بهشت زیر پاهای مادران است

2 

 .جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید 2

 عَلَیکَ بالصَّبرِ .تو باید صبر کنی. -

 الفُندُقُ فی نِهایَةِ الشّارع .هتل در پایان این خیابان است. -

 .تو پشت در نشسته است. هو جالسٌ خَلفَ الباب -

 عددُ المسافرینَ ، کثیرٌ .تعداد مسافرها زیاد است. -

 زَةُ الذَّهَبیّةُ لِلطّالبَة النّاجِحة .جایزه ی طالیی برای دانش آموز موفق است.ئالجا -

 الدّوَرانُ إلی الیَسار مَمنوعٌ .چرخیدن به چپ ممنوع است. -

 است. هی عالِمَةٌ کبیرةٌ .او دانشمندی بزرگ -

5/3 

 های ناقص زیر را کامل کنید.ترجمه 3

 الصّالةُ عمودُ الدّین .  ............ ستون دین است . : نماز                                             -الف 

 شَجَرةُ الرّمان ، فی الحدیقة . درخت ............ ، در باغ است . : انار –ب  

 دوستی -رٌ مِن صَداقةِ الجاهلِ . ............دانا بهتر از ............ نادان است . : دشمنی عَداوةُ العاقِلِ خَی –ج 

1 

 انتخاب کنید.ی درست را ترجمه 4

 المکتبةُ بعیدةٌ و المدرسةُ قریبةٌ .       -

 ک است کتابخانه دور و مدرسه نزدی –ب                      کتابخانه نزدیک و خانه دور است  -الف 

 رضا اهللِ فی رضا الوالِدَینِ .       -

                  رضایت مادر در رضایت پدر است  –ب             رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است  –الف 

  نِعمتانِ مَجهولَتانِ ، الصّحةُ و األمان .  -

 دو نعمت دوست داشتنی ، سالمتی و موفقیت هستند  –ب            دو نعمت ناشناخته ، تندرستی و امنیت هستند .  –الف 

 اإلنسانُ عَبدُ اإلحسانِ .                  -

 انسان بنده ی نیکی است  –ب                                نیکی بنده ای پاکیزه است  –الف 

1 

 2از  1صفحه 
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 طِفل ( –سَفینة  –بَقَرَة  –جَبَل  نام تصاویر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید .) 5

 

 طفل                سفینة     جبل                 بقرة                                                                                              

1 

 رَخیصَة ( –) مُعَلّم   .مترادف و متضاد کلمه های زیر را از داخل پرانتز بیابید و بنویسید 6

 رخیصة                     مُدَرِّس = معلّم ≠غالیة 
5/0 

 .کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید 7

 ناجحةٌ  : بازیکنالعبةٌ مریمُ ،  –ب                       : میز                       لمنضدة الکتابُ علی ا –الف 
5/0 

 .اهنگ را از نظر معنی مشخص کنیددر هر ردیف کلمه ی ناهم 8

 خالِق    أربعة      واحد    خَمسَة  –ب                     أُخت    لَوحَة      بِنت       جَدّة  –الف 
5/0 

 .ی مناسب را انتخاب کنیدگزینه 9

 هذا   ........... المدینةُ ، جمیلةٌ .    هذه  -ب                             ذلک   ....... العنبُ ، لذیذٌ .  هاتانِ  -الف 

 تلکَ  ک ئ............ صابرونَ .        اول -د                      هوالء   .......... الطالبانِ ، مسرورانِ .  هذانِ  -ج 

1 

 .ی پرسشی مناسب پر کنیدهای کلمهجاهای خالی را با کلمه 10

 مَن       جُندیٌّ .        ماذا  ............هو ؟ هو -

 هَل       ............هذا الدّفتر ؟ لِطالبة .     لِمن  -

5/0 

  .های مرتبط در ستون الف و ب را به هم وصل کنیدکلمه 11

 الف                                                      

                    کالم بَیَن َشخصَینَ      : حِوار           

 أنا و أبی و اُمّی و أخی یعنی ....  : أسرة                

5/0 

 .های زیر را براساس واقعیت بنویسیددرستی یا نادرستی عبارت 12

 نادرست     مکانُ السیّارة فی البحرِ .      درست  –ب               نادرست      عددُ بَعد إثنان ، ثالثة .    درست  -الف 

 نادرست   جَلیسُ السّوءِ خَیرٌ مِن الوحدَة .   درست -د     نادرست      درست   صباح الخیر مترادف  صباح النّور. –ج 

1 

 .های زیر پاسخ کوتاه دهیدبه سوال 13

 الدفتر -القلم  –ماذا فی الحقیبة ؟ الکتاب         کیَف حالک ؟ أنا بخیر                  مِن أینَ أنتِ ؟ أنا من طهران ، أنا إیرانیة          
1 

 .به سوال  های زیر با توجه به تصویر پاسخ دهید 14

 ماذا جنبَ الشّجرة ؟                                                          کم عدد األوالد؟  ثالثة  

 البیت

  

1 

 15 موفق باشید.                                                                            جمع کل                                                                                     

 2از  2صفحه 
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