
 انم و انم خانوادگی : 
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 انم دبیر : خانم میراحمدی

 ریت آموزش و پرورش شاهین شهریمد

تحصیلیکارشناسی سنجش و 
 ارزشیابی 

  ندای معلمآموزشگاه 

 دقیقه    70 : مدت امتحان                                       ، زبان قرآن انم ردس : رعبی   

 1401/10/13:  اترخی امتحان                                                                                پاهی : هفتم        

                                        1صفحه : 

 1401-1402سال تحصیلی : .............. ماه           .

 3 تعداد صفحه :                   ی :    شماره دانش آموز

 جمع با حروف                نمره شفاهی ـ عملی                   نمره کتبی

 نام و نام خانوادگی مصحح :                       امضا

 بارم واژه شناسی مهارت ردیف

 زیر آن بنویسید . ) یک کلمه اضافه است (نام هر تصویر را از میان کلامت داده شده انتخاب کنید و  1

  «ورَدة  ل ،بَ رُّمان ، جَ ،  ، ِِسوال ِمنَضَدة»                                             
                                                                    

 
 
 

                  ..............                   ..         .............        .................                    .............. 
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 فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید :  2

 . ُحسامرُبَّ کاَلٍم کَالب(                                         . الُکتُب بائِعُ هَو  الف(

5/0 

 کلمه اضافه است ( کنار هم بنویسید : ) یک ضاد را درکلامت مرتادف و مت 3

 « ، سوء ، َرخیَصة ، َحدیَقة ، غالیَة بُستان»                                       

              = ...................... ............                   ..........    .......................≠ ....................... 

5/0 

 در هر ردیف کلمه ناهامهنگ را مشخص کنید : 4

 ِبنت              َولَد              أُخت            أُمّ الف( 

 َهل    تَحَت                      أمامَ            ب( َخلَف 

5/0 

  مهارت ترجمه 
 آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید : 5

هاِت الف(   . الَجنَُّة تَحَت أقداِم األمَّ

 طَلَُب الِعلِم فَریَضٌة .ب( 

 .َعلیَک ِِبُداراِة النّاِس ج( 

2 
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  2صفحه :                                                                                                                                                                                        انم ردس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             انم و انم خانوادگی :                                  

 : جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید 6

َجِر ِبال ََثٍَر   .الف( اَلعالُِم ِبال َعَمٍل کَالشَّ

 . ب(  هاتاِن الِبنتاِن ، نَظیَفتانِ 

 بَعیدٌة َو املَدرََسُة قریبٌة . ملَکتَبَةُ اَ ج( 

یارَِة الَکبیرَِة ؟د(   ماذا يف تِلَک السَّ

 .املِفتاُح ؟ ُهناَک ؛ َعلَی الباِب َن أی ن(
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 ترجمه درست را انتخاب کنید : 7

 . جاِهدوَن ، صاِبرونَ ـ أولئَک املُ 1

 . هستند ب( آنها رزمندگانی شکیبا    .                            الف( آن رزمندگان ، صبور هستند

َغِر کَالنَّقِش يف الَحَجِر .2  ـ الِعلُم يف الصِّ

                              . مانند نقش در سنگ است( دانش در بزرگ سالی مانند نقش سنگ است.            ب( دانش در خردسالی الف

1 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید : 8

 «النَّظَُر يف املُصَحِف َو النَّظَُر يف َوجِه الوالَِدیِن َو النَّظَُر يف البَحرِ »الف( النَّظَُر يف ثاَلثَِة أشیاَء ِعبادٌة : 

 «نگاه در قرآن و نگاه در ........... پدر و مادر و نگاه در ........... .  »:  در ........... چیز عبادت استکردن نگاه 

  یوُف يف الُغرفَِة .الض  ب( 

 . در اتاق هستند.............. 

1 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد 
 سامل و جمع مکرس را پیدا کنید و بنویسید : در عبارت های زیر جمع مؤنث 9

 طالِباٌت ــ اؤلئَک                                   ــ َحقائُب املُساِفِر            

 سامل : ...........................                     ب(جمع مکرس : ............................ الف( جمع مونث
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 برای جای خالی گزینه مناسب را انتخاب کنید : 10

 الِعبوَن            الِعبات              بالعِ                 .   اؤلئَک األَوالُد ، ............... ُممتازونَ  الف(

 هاتانِ                 ......... الَجزیرَُة ، َمجهولٌَة.                             تِلَک                 هذاب( ......

5/0 
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 3صفحه :                                                                                                                                                                                               انم ردس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             انم و انم خانوادگی :                                 

  مهارت درک و فهم 
 گزینه مناسب را انتخاب کنید : 11

 اإلنساُن .............. اإلحساِن .                          َعیُش               َعبدُ الف( 

َهِب        .                           ...............  ِمنَ  ب( اَلَوقُت  یطانِ            الذَّ  الشَّ
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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید : 12

.اِ  سبوعِ یّاِم األُ َعَدُد أَ الف(   صحیح                       غلط                                         ثنا َعََشَ

 صحیح                       غلط                                                .ب(  بالُء اإلنساِن فی لِساِنهِ 

فینَةِ ( الّشارَِع َمکاٌن ُمناِسٌب ج  صحیح                       غلط                                       .لِلسَّ

 صحیح                       غلط                                                   . اآلن يف املَدرَسةِ  نَحنُ ( د

1 

  مهارت مکامله 
 مناسب پر کنید : جاهای خالی را با کلمه  13

 ما       .......... هَذا الَقلَُم ؟ لِِتلَک الطّالبِة                          لَِمن       

 ال         َعلَی الَیمین                               ؟ .........          أیَن البََقرَة 

5/0 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید : 14

 نِت ؟ ......................................ب( ِمن أیَن أَ    ...........            ؟ ......................... کِ ـا اسمُ الف( مَ 

1 

  با توجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید : 15

              
 
 
 

                 
 ؟ ................... کَم َجّواالً ُهنا           ؟ .................         أ هذا ُجندی                      

 

1 

 «موفق باشید »                                                                                                                                
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