
  6نمونه سواالت تستی پایه هفتم درس

 

 کدام واژه نادرست است؟ترجمه ی 11111111-1َ

 :کهد(مِن                  :سپسج(ثُم        از          :در               ب(مَن :الف(فی

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ترجمه ی لغات مشخص شده در عبارت زیر -2

 ق1صیـرٍالمُق1صِـــر لسان 

 زبان،صورت                                             ب(صورت،کوتاهالف(

 ج(صورت،بلند                                                  د(زبان ،کوتاه

 ازجهت معنا با بقیه ناهماهنگ است؟کدام گزینه -3

 د(نِساء            ج(بَنات          ب(امهات                            الف(أصِدقاء         

 کدام گزینه ترجمه عبارت زیر است؟-4

 )مَن زَرَعَ العُدوان1 ،حَصَدَالخُسران1(                           

 الف(هرکسی دشمنی کاشت ،زیان درو کرد.

 ب(هرکسی دشمنی بکارد ،زیان درو می کند.

 می کارد ،زیان درو کرد. ج(هرکس دشمنی

 د(کسی که دشمن شد ،زیان می کند.

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟عُدوان(  –ا1فاضِل  –ق1صیر  –ترجمه کلمات)خُسران -5

 الف(دشمنی ،شایستگان،زیان،کوتاه                            ب( شایستگان،دشمنی،کوتاه،زیان

 د(کوتاه،دشمنی،زیان،شایستگان                                ج(زیان،کوتاه،شایستگان،دشمنی



 تهیه کننده:

 فرانک پورمهدی اهواز

 کدام گزینه اشاره شده است؟با کلمات پراکنده زیر جمله معنا داردر -6

 الناسَ( –ا1نف1عَهُم  -خیرٌ –)للناسِ                                 

 للناسِ ا1نف1عَهُمخ1یرُالناسِ،  ب(الف(الناسِ خ1یرٌلِلناس ا1نف1َعهم                            

  ج(ا1نف1عَهُم خ1یرٌللناسِ،الناس                              د(للناسِ خ1یرٌ،الناسِ ا1نف1عَهُم

 کدام گزینه مناسب جاهای خالی است؟-7

    )اذا مَل1کَ ال.....،هَل1کَ ال.....(                                 

 الف(مُق1صِّر،قصیر                    ب(أفاضِل ،اراذل              ج(اراذل،خُسران               د(اراذل،أفاضِل

 کدام دو واژه با هم متضادند؟-8

 عَداوَة #نِهایة                  د(عُدوان  #وَراء               ج(بِدایة #خیر         ب( خلفَ#الف(أفض1ل

 ناهماهنگ است؟عل با ضمیر خود کدام ف-9

 أنتَ ک1ت1بتَ                  ج(هُوَ رَجَعتِ                 د(أنا ق1رأتُالف(هِیَ خ1ر1جت              ب(

 ؟کدام دو واژه با هم مترادفند-1َ

     د(عُدوان،عَداوة               الف(عَداوَة ،صِداقة                        ب(أراذل،أفاضِل            ج(جاهِل،عالِم

 

                                    

 



 7االت تستی پایه هفتم درسنمونه سو
 

 ؟مشخص شده را در عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه اشاره شده است.ترجمه لغات  -َ

 (واجِباتِها  سألت)  هِیَ                                                

الف(سوال کرد،تکلیفش                                                      ب(سوال کرد ،تکالیفش               

 د(سوال کردند،تکالیفشان ج(سوال می کند ،تکلیفش                                                   

 ؟کدام ترجمه صحیح می باشد-2

 الف(اُختُها:خواهرت               ب(اُمی:مادرم                ج(صَدیقی:دوستش              د(أبیه:پدرم

 ؟ترجمه کدام واژه نادرست است-3

   شستسَ:نالج(ذاهِب:رفته                      د(جَالف(لِا1نَُّه:زیرا                   ب(لِماذا:چطور                

 ؟ترجمه لغات زیر به ترتیب در کدام گزینه اشاره شده است-4

 (سَأ1ل1تُ –تَط1ر1ق -ماأک1ل1ت -)جاءَ                                     

 ب(آمد،نخورد،کوبیدی،پرسیدمالف(نخورد،آمد،کوبیدی،پرسیدم                                             

 ج(کوبیدی،پرسیدم،نخورد،آمد                                                د(پرسیدم،آمد،نخورد،کوبیدی

 ؟ناهماهنگ در کدام گزینه آمده است کلمه-5

 د(خ1ر1جَ        الف(خ1ل1قتَ                 ب(َجل1ستِ                            ج(ماوصَلتُ          

 ؟کدام ضمیر نمی تواند برای مُعَلِمَة بکار رود-6

    الف(أنتِ                   ب(هِیَ                               ج(أنا                               د(هُوَ

 



 تهیه کننده:

 فرانک پورمهدی ازاهواز

 ؟کدام فعل با ضمیر خود ناهماهنگ است-7 

 ب(هِیَ رَف1عَ                   ج( أنا رَجَعتِ                  د(أنتِ جَلستُالف( أنتَ ک1ت1بتَ                

 ؟کدام فعل مناسب جای خالی عبارت زیر است-8

 )یا صَدیقی!هَل ............... مِن صَفِِّکَ ؟(                                     

 ج(خ1ر1جتَ                      د(خ1ر1جتِ        ب(خ1ر1جَت                              الف(خ1ر1جن1

 ؟معادل مونث کلمه أبی در کدام گزینه بکار رفته است -9

 الف( الرَّجُلُ صالِحٌ                                                  ب(أال خُ جاهدٌ                     

 د(أالختُ صالِحَةٌ                                                   ج(ألمَر1أةُ مومنة    

 کدام فعل مذکر است؟ -1َ

 د(خ1ر1جتِ                         ج(خ1ر1جن1                     الف(وَجَدتُ                          ب(سَمِعَ 

     

 

                                             


