
 نام و نام خانوادگی:

 عربی هفتم نام درس و پایه:

 تاریخ امتحان:

 طراح سوال:

 بنام خدا
 اداره آموزش و پرورش شهرستان 

 سال تحصیلی 

 امتحان نوبت اول

 ساعت شروع:

 مدت امتحان:

 تعداد سوال:

 دبیرستان:

 الف( مهارت واژه شناسی

 نمره 1نام عربی هر تصویر را زیر آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است(  با توجه به کلمات داخل پرانتز -1 

 «جَّوال  -ناِفذَه  –وَردَه  –حَقیبَه  –سَیاره » 

 

 

 

 

 نمره 5/0کلمات متضاد و مترادف را کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافی است(  -2 

 ..................................... =بستان ................................                 ≠قلیل «     جالس  -حدیقه  –کثیر  –بعید  –قلیل »  

 

 نمره 5/0معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید.  -3 

 کَبیرٌ الصَّفَ؟                                         ب( هذا دٌیعبَ قَندَلفَاَل هَالف( 

 

 نمره 5/0کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.  -4 

 □کُرسی  □لوحَه  □نافِذَه  □ب( شََجره            □ذلک  □هذان  □هذا   □الف( جَبَل 

 

 ب( مهارت ترجمه

 نمره 5/0. ترجمه درست را انتخاب کنید -5 

 □همنشینی بد از تنهایی بهتر است  -2  □تنهایی از همنشینی بد بهتر است  -1       الْوَحْدَُة خَیْرٌ مِنْ جَِلیسِ السُُّوءِالف( 

 □آن پسر کنار ستون است  -2            □پسر جلوی در خانه است  -1ب( َالوَلَدُ اَمامَ بابَ َالبُیِت                    

 

 نمره 1ترجمه ی ناقص را کامل کنید.  -6 

 .   ساعتی ................................. بهتر از ...................................... عبادت است.َسنَةً نَیمِنْ عِبادَةِ سِتُّ رٌیْخَ تََفكُُّرُ ساعَةٍ الف( 

 ؟       تعداد ............................................ در قرآن چند تا است؟لقرآننبیاء فی اَاألَ م عددُکَب( 

 چه بسا سخنی که مانند ......................................... است.          کالمٍ کالحُسامِ ُربَُّج( 

 

 نمره 2سخنان حكیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.  -7 

 .هِلجماعَاَ  عَمَ االلِ دُیَالف( 

 َالوَقت مِن اَلذَّهَبِ.ب( 

 

 نمره 4 جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید؟ -8 

 الف( هاتان اَلشَجَرِتان بِال ثَمَرٍ 

 ب( هذا مِفتاُح اَلَبیتِ 

 ج( اَلدَّورانُ ِالی اُلَیساِر مَمنوعٌ 

 د( ُهم جالسونَ هُناکَ 

 

   
 



 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد

 نمره 5/0. گزینه درست را انتخاب کنید -9 

 (□طالبتان    □الف( هاتان ............................. مسرورتان .                            )اَلرَّجُل 

 (□واقفاتُ     □ب( زهراء و زینبُ و فاطمهُ ....................................                   ) واقِفٌ 

 

 نمره 5/0 در جای خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید. -10 

 □هذان        □الف( ............................. الطلباتُ ناجحاتُ.                          اولئَِک 

 □هاتان         □ب( ............................... جبال مُرَتفعان.                             هذان 

 

 نمره 1کامل کنید. )یک کلمه اضافی است(  جدول زیر را با توجه به کلمات داده شده -11 

 «اطفال  –مؤمنون  –جبل  –شجرات  –طالبتان » 

 جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم مثنی اسم مفرد

    
 

 

 نمره 1به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  -12 

 ب( هَل هذا الرُّمان؟ .............................................................           الف( مَن هو؟ ..................................................                 

 

 با توجه به تصاویر به پرسش های زیر پاسخ دهید. -13 

 

  

 
 الف( کم عددُ المفاتیح؟                                         ب( اََین الطِّفلُ؟

 

 نمره 5/0کلمه پرسشی مناسب قرار دهید. در جال خالی  -14 

 □ماذا          □َکم                  الف( .............................. طالباً فی الصَّفِ؟ عَشرَُه                    

 □اَیَن          □                  لَمِن هِسَدرِ لمَدیر اَمُ؟ لِ هُمیلَالجَ  هَب( ................................ تِلکَ السَّیارَ

 

 نمره 5/0پاسخ درست را انتخاب کنید.  -15 

 □خمسَتُه سجداتٍ         □الف( َکم عََددُ السَّجداتِ الواجِبَهِ فی آیاِت القُرآن                 اَرَبعُ سجداتٍ 

                            □اَربَعَه                       □َعشرَه             ب( کَم اُسبوعًا فی الشَّمرِ.                               

 

 نمره 5/0برای جمالت زیر ضمیر مناسب انتخاب کنید.  -16 

 □انتَ        □الف( ................................... العبان                    هما 

 □انتُم           □ب( ..................................... طالبَهُ                     انا 

 

  موفق باشید 

 


