
 باسمه تعالی

 عربی درس: سواالت امتحان  شماره کالس: پایه: هفتم

 نام ونام خانوادگی: 81/3/91    تاریخ امتحان: صبح 8 ساعت شروع: دقیقه 05 مدت امتحان:

 21امام رضا )ع( واحد دبیرستان دوره اول دخترانه   نام آموزشگاه: 3تعداد صفحات:  شماره صندلی:

 دیفر سواالت بارم
  

 ولاتصحیح -ٔ تصحیح دوم-ٕ تجدیدنظرپس ازرسیدگی به اعتراضات

 باعدد باحروف باعدد باحروف باعدد باحروف

      

 امضاء-تجدیدنظرکنندهنام ونام خانوادگی 
 

 امضاء-نام ونام خانوادگی مصحح دوم
 

 امضاء-نام ونام خانوادگی مصحح اول
 

ٔ 
 

 .حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید عبارتآیه و  ٔ

 او کسی است که خلق کرد شب و روز را.            یل و الن هار.ُهَو الذی َخلََق الل  الف( 

 هر کس دشمنی کاشت ، زیان درو کرد.         .َمن َزَرَع الُعدوان َحَصَد الُخسرانب( 

 

ٔ 

ٔ 

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. ٕ

 ماهی ها در تور افتادند.              .األسماُک َوَقعَن فی الَشَبکَةالف( 

 من به بازنشستگی نیازمندم.                     أنا بِحاَجٍة إلی الَتقاُعد.ب( 

 من پیراهن زنانه و چادر خریدم.                 .و عباءً ُت فُستاناً أنا إشَتَریْ  ج(

 آن ها آنجا نشستند.                          .ُهم جالِسوَن ُهناکد( 

 

57/ٓ 

ٔ 

ٔ 

57/ٓ 

 ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید. ٖ

است. کردنمدارا در  زندگیسالمتی                              .سالَمة العیش فی الُمداراةالف(   

؟ب(  تها السیدات: أ َسِمعُتن  َصوَت أطفالکُن   ؟ شنیدیدایا صدای کودکانتان را  زنان ای              أی 

 

ٔ 

 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید. 4

 .الفالحتان حصدتا محصولهما الف(

 .کردندکشاورزان محصولشان را درو                 .        محصول را درو کردکشاورز 

 

 أنَت ما َوَصلَت ألی َبیَتکَ.( ب

 .تو به خانه ات رسیدی              .                  تو به خانه ات نرسیدی

ٔ 

 نام هر تصویر را به عربی بنویسید. 7

 

 

   

   

 َجوال                        ُکرسی                          سفینة                               َعلَم       

ٔ 
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ٕ 
 

 کلمه اضافی است.( دومتضاد و مترادف کلمات زیر را از میان کلمات داده شده بنویسید. ) 6

 «، لَوَحة ، جالِس ، ناِجح  غالَیة »                                

 غالیة َرخیَصة ب(                                  ناجح زفائِ الف(          

7/ٓ 

 کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده ترجمه کنید. 5

 . الّطالب بالخروج َسَمحَ  مالُمعل  ب(                     .                        األخشابُهَو َجَمَع الف( 

 چوب ها                                                      اجازه داد                 

7/ٓ 

 ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید. در هر 8

 َوجه                      بابَید                           لِسان                                  الف(

 أنتَ  َوَصَل                     َجلََس                               َکَتَب                           ب(

7/ٓ 

 جاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید.در  9

 َغَسلتَ                   َغَسلتُ                   .                 أنا ........ مالبسي الف(

 لَِعَبـتْ              لعبَت                                   ......... مع صدیقاتها ب( الطفلةُ 

 َحفِظا                  َحِفظوا            من القران.         نِ یْ تَ الب ........ سورَ ج( الط  

 قرأُتما       قرأتن                               د( یا بنتان: َکیَف َدرَسکُما؟                 

ٔ 

 . )یک کلمه اضافی است.(جمله را به کلمه مناسب آن وصل کنیدهر  ٓٔ

 والدین                            فی ذلک          الف( بالء اإلنسان

 صالة                             ب( رضا هللا فی رضا ...          

 اللسان                             ج(عمود الدین                       

 مکتبة                              د( مکان للمطالعة                  

 األزرق                                                                   

ٔ 

 یا غلط بودن جمله های زیر را مشخص کنید. صحیح  ٔٔ

    غلط               .                صحیحزینة الظاهر َخیر من زیَنة الباِطن الف(

 غلط               صحیح   ب( الَسفیَنُة فی الشاِرع.                                   

ٔ 
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ٖ 
 

    غلظ            صحیح                    .             ن االیمانج( حب  الَوَطن مِ 

 غلط              صحیح                               د( اول الفُصول َفصل الَربیع.

 دهید. به عربی پاسخبه سواالت زیر  ٕٔ

 أنا ِمن ایران _ أنا ایرانیة   ( ِمْن ِأْیَن أنِت؟الف

 أنا بخیٍر. ؟َکْیَف حالکِ (ب

 أصفر ؟ما ُهَو لون الموز(ج

 َسبَعة. د(َکم َیوماً أیاٍم االُسبوع؟

ٕ 

                                                        

                                        

                                        

 51 نمره کتبی

 1 نمره شفاهی

 02 جمع نمره

هللاُ ُیَقویکُن  عزیزاتی   

 میراب

 

 

 

 

 

 


