
 
 باسمه تعالی

 بارم  مهارت ترجمه یف رد
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  (4).جمالت عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید

 .....................................الف(الَجهُل موُت االحیاء  
َن الّذهب    .........................................ب(الَوقُت م 

 ......................................ج(ُهو َطَرَق باب المنزل  
 ..........................مهران فی الحدود   مدینه   یوَصلنا الد(

 ...........................وزوجته فالّحه   ه(الّسید الّزارعی فاّلح  
 .....................................ماً ائو(هی کانت وحیدًه د

َم النّ  ن عَ ز(َند   ..........................وقاَل فی نفسه   مله  جاُر م 
 .....................................ح(الجوُّ فی الربیع  معتدل  

 

5 
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 (5/0)ترجمه ناقص زیر را کامل کنید .
  خانه ی توست(   .....     )این....... الف(هذا مفتاح بیت کَ

  بر روی صندلی(... نها.........ب(هما جالسان  علی الکرسی . )آ
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 (5/0)ترجمه صحیح را انتخاب کنید 

 ( آنها رزمندگانی هستند که صبوراند2د      (آن رزمندگان صبور هستن1    صابرات   الف(اولئکَ المجاهداُت 
لم   التجربهُ ب(   (تجربه باالتر از علم است2         (تجربه بهتر از علم است1                   فوَق الع 

 

 یفرد

 
 مهارت واژه شناسی
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 (5/0)نام هر تصویر را به زبان عربی بنویسید

         .........               ............. 
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 (.5/0کلمه اضافه است( )2مترادف و متضادبنویسید)

 مترادف:            متضاد:                   َخلَف(  -بستان -وراءَ  -واق ف -وال د -)جال س
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 (5/0آن خط کشیده شده را بنویسید )معنای کلماتی که زیر 

 ....                      ...............جدتکَ؟ماعرفَت ب(کیَف   ...............             التقاُعد  الف(انا بحاجٍه الی 
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 (5/0) کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.

 (تلک4َ         ( هَی 3     (هذا      2      (هوالء   1                 الف(
 (َذَهبَ 4      (َصبر    3     (َکَتَب    2     (َصَنَع    1                   ب(

 

 ردیف
 
 

 مهارت کاربرد قواعد
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 آموزشگاه : عربیسواالت امتحان درس:

 نوبت دوم  : خرداد ماه
 کالس: هفتمپایه:

تاریخ امتحان : 
مخصوص الصاق مهر  

 2تعدادصفحات :  17تعداد سواالت: شماره صندلی : نام ونام خانوادگی دانش آموز: دبیرستان

 ساعت شروع : دقیقه 45مدت امتحان:   بیر:نام د
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 (5/1) درجمالت زیر فعل ماضی را ترجمه کنید .

 الف(ماذا لَب سَت یا عزیزی؟
. عتما کالَم المعلم    ب(انتما سم 

.   ج(الطفُل َوَقَعت علی االرض 
 

5/1 

 

 
 
 

 باسمه تعالی

 بارم   ردیف 
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 (5/1)در جای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید .

...... .      .............الف(هنَّ   َذَهَبتا         َذَهبنَ                  ل مساعده  جدتهنَّ
.    ........هوالء  الصیادوَن........ب(  ا فَقذَ            َقَذفوا       شبکًه فی البحر 

ن نجاح  اصدقائی .        .............ج(انا ....... حُت          .م  حنا         َفر   َفر 

 

14  

 
 َعَبَر: عبور کرد        (1)ترجمه کنید. 

.............الف(انتنَّ عَ   ....... َبرتنَّ
 ........ ُت ...............َعَبرب(انا 
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 (5/0)در جاهای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.
            .  هما               هم  الف(........َنَظروا الی البعید 
 ُهَو                ه یَ  ب(..........َذَکَر صدیقُه.                  
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 (5/0) قرار دهید. اسم اشاره مناسب

 هذه     هذان                  الف(........َقلَمان.            
.           تلکَ              هوالء               ب(........... مجاهدات 
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 (5/0) کلمه اضافه(2در بین کلمات زیر یک اسم مثنی و یک اسم جمع پیدا کنید)

(الُمعلم-الُبستان-الّناجحات -)الَجَبل  ان 
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 (1د)به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهی

 ما اسُمک ؟الف(
؟ ن ایَن انت   ب(م 
 ج(کیَف حالُک ؟
 د(ایَن بیُتک ؟

 

 ردیف

 
 مهارک درک و فهم
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آموزشگاه : عربیسواالت امتحان درس:

 خ امتحان : تاری کالس: هفتمپایه: نوبت دوم  : خرداد ماه
مخصوص الصاق مهر 

 دبیرستان
 2تعدادصفحات :  17تعداد سواالت: شماره صندلی : نام ونام خانوادگی دانش آموز:

 ساعت شروع : دقیقه45مدت امتحان:    نام دبیر:



15 

 
 (5/0) کلمه اضافه است(1)وصل کنیدستون دوم ستون اول را به کلمه مناسب 

 المسجد       الف(مکانُه فی المکتبه     
 نصُف الدین                                        

 الکتاب             ب(ُحسُن الخلق               
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 (5/0درستی و نادرستی جمالت را بر اساس واقعیت مشخص کنید.)
 غلط     الف(النظُر فی وجه  الوالدین  عباده       صحیح       

 غلط        صحیح                   ب( لوُن السحاب  االخضرُ 
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 (5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید )

 الف(  الیوُم یوُم االربعاء وغداً...........   االَحد        الخمیس
 ب(   َیُد هللا  مع ..........                  الناس       الجماعه   
 

 

 

 
 

                                                                                                                         51بارم          مبارزه هر قدر صعب صعود را ادامه بده شاید قله تنها در یکقدمی توباشد                                               

 نام و نام خانوادگی دبیر نمره نهایی پس از اعتراض نام و نام خانوادگی دبیر نمره گذاری

  با حروف با عدد  با حروف عدد با

 امضاء   امضاء  
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