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

 ............................... شماره صنذلی : 

 1عربی  : نام امتحان

                                                                                                   1متوسطه–هفتم    رشته: -پایه

                                                                                                             103-102-101    شماره کالس:  

              3  :تعذاد صفحه
          
 نمره(7مهارت ترجمو ) 

 بو فارسی ترجمو کنید.عبارت ىاو حکمتهای زیر را -الف(
 ذلک الرجُل سائقُ السیارة.......................................... -1
 المفاتیُح ىناکَ  ،علی الباِب....................................-2
       السوء.........................................                                                                               الوحدةخیٌر ِمن جلیس -3
 حقائُب الضیوِف فی الفندِق........................................... -4
 .........علیَک با لخروج....................................-5
 العداوة قلیلها کثیٌر.............................................                                 -6 

 ترجمو ناقص ىر عبارت را کامل کنید.             -ب(
 ِانّ عدةالشهوِر عند اهلل اثنا عشرشهراً.قطعا ...... ماىها نزد خداوند ......... ماه است-1
 
 ائزة الذىبیة للفائز االول           جایزه ...... برای ....... اول استالج-2

 ترجمو درست را انتخاب کنید.             -ج(
 َافضلُ الناِس انفعهم للناس-1
 □برترین مردم، سود مندترین آنها برای مردم است  -2    □سودمندترین مردم، برترین آنها برای مردم است -1
 
 ،ناجحوَن.ىدونَ ُاولئک المجا-2
 □آنها ، مجاىدانی موفق ىستند -2                      □ آن مجاىدان موفق ىستند-1
 

 نمره(5/2مهارت واژه شناسی)
 .نام ىر تصویر را بو عربی زیر آن بنویسید-الف(

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

 

 دقیقه     60     مذت پاسخگویی:

 10/96 /        تاریخ امتحان :  

 خسروی    آقای نام دبیر:

 .....................................:نمره 

 

 : امضاء دبیر
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 کلمات مترادف ومتضاد را دو بو دو کنار ىم بنویسید.)یک کلمو اضافی است(                                       -ب(
 ........                 ............=............≠وراء(                           .......-جماعة-تحت -وحدة –)خلَف  

 کنید.فقط کلمات مشخص شده را ترجمو  -ج(
 الشارعِ  نهایة الفندُق فی-2علی الکرسی                                میاُ جوال -1
 
 کدام کلمو با بقیو ناىماىنگ است؟-د(

 □صابرونَ                □ِعَبر                □قصص         □ُکُتب         
        □َامام               □عندَ                  □بینَ                □َکم          

 نمره( 2)مهارت شناخت وکاربرد قواعد
 در عبارتهای زیراسم اشاره،جمع مونث سالم،اسم مثنی وکلمو پرسشی را مشخص کنید -الف(
 البیتاِن جنَب البحر ِ   -2اَیَن اُولئک الشاعراُت؟  فی المکتبة                -1    
 

 ودر جای خالی قرار دىید.کلمو مناسب را انتخاب کرده   -ب(
 ىاتان(  -................البیتانِ  فی القریة )ىذان-1

 َمن(-.....القلم ؟لسید موسوی.)لَمن -2

 فائزات(-فاطمة ومریم وزینب .......... )فائزتاِن -3

 َکم(-........ الکرسی فی ذلک الصف؟عشرة )ماذا -4

 
 (5/3مهارت درک وفهم ومکالمو ) 

 بو معنا ومفهوم جملو کلمو مناسب را انتخاب کنیدباتوجو -الف(
 فاعُل الخیر ........)قلیل ،کثیر( -2عدُد االسبوع فی الّشهر،.........)سبعة ،اربعة(    -1 
بیَن َشخَصینِ  ،.........)حوار ،َحول(     -3   سالمة ....... فی المداراة.) العیش،اللسان(-4کالم ٌ

 را با توجو بو معنی ومفهوم آنها مشخص کنید درستی یا نادرستی جملو ىا-ب(
 المومن کثیر الکالم قلیل العمل.)     (-1
 االحسان عبد االنسان.)    (-2
 الصالة عمود الدین)        (-3
 الجهل موت االحیاء)     (-4

 باتو جو بو تصاویر بو ىر سوال پاسخ کوتاه دىید.)در یک کلمو( -ج(
  ما اسُم ىذه الشجرة؟-2                                       فی ىذه الصورة؟َکم العباً -1
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 نمره(1). با توجو بو آموختو ىای خودتان پاسخ دىیدبو پرسش ىای زیر -د(
 
 َکم صفاً فی المرحلة االبتدائیة؟-1
 
 االیمان؟ىل ُحّب الوطن ِمن -2
 
 ِمن اَین انَت؟-3
 
 اَین بیُتَک؟ -4
 
 
 
 
 
 

 «موفق باشید» 
 

 نمره شفاىی:
 

 نمره کتبی:
 

 نمره نهایی:
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 «پاسخنامو»                                                                 

ترجمو -الف:                                                                                                          نمره(7)مهارت ترجمو
-4تنهایی بهتر از ىمنشین بد است/ -3کلیدىا آنجا ،روی در است /-2آن مرد راننده ماشین )خودرو( است /-1جمالت:

دشمنی کمش زیاد  -6برتوالزم است خارج شوی،  یا ،تو باید خارج شوی/-5ىست./چمدان ىای)کیف ىای( میهمان ىا  در ىتل 
 است.

 برنده -: طالیی2دوازده       جواب -: تعداد1جواب  -ب
 1پاسخ جملو دوم:گزینو  2پاسخ جملو اول:گزینو  -ج

 نمره(5/2)مهارت واژه شناسی

 )لوحة(تابلو -میز )المنضدة(-انار )رمان(-الف(نام تصاویر:گل )وردة(

 خلف ،وراء/          کلمات مترادف: وحدة ،جماعةکلمات متضاد:-ب(

 امی:مادرم /نهایة:پایان، انتها-ج(

 کم/    صابرونکلمات ناىماىنگ بترتب عبارتند از:-د(

 نمره( 2)      مهارت شناخت وکاربرد قواعد

 پرسشی:ایناسم اشاره:اولئک/جمع مونث سالم:الشاعرات/اسم مثنی:البیتان/کلمو -الف(

  کم-4  فائزات-3 لمن-2 ىذان -1-ب(

 نمره(5/3ومکالمو) مهارت درک وفهم

 العیش-4         حوار-3 قلیل-2 اربعة-1-الف(

       ص-4/ ص-3/ غ-2/ غ-1:-ب(
 العنب-2                      خمسة-1-(ج
 فی شارع سجاد-4مدینةمشهد         من ایران یا من  -3نعم             -2ستة                   -1-د(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موفق باشید                                                                      
 

  
 


