
 نام:

 

 تاریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: نام خانوادگی:

 مدت زمان امتحان: نام دبری طراح سواالت:

   
 هفتم عربی

 دومنوبت 
 

 بارم التؤاس ردیف

 .سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترمجه کنید 1
 

ُل َموجُت األحیاء   هج  .الف( َاْلَج
 

نسان  فی ل    .سان ه  ب( َبالُء اْلج 
 

  . م  ج َلسی   السءوء  حدُة َخریجر وَ لج ج( اَ 
 

2 

                                   مجسه های زیر را به فارسی ترمجه کنید.                                                                                          ۲
 

َشبیُّ هدیءًة لس نَّجار    .الف( کاَن الجَبیجُت اْلَج
 .ب( السََّمکتان  خافَتا َو َهربَتا
 .ج( ََنجُ  َشَعرجنا باْلفجت خار  

رانَ  واَن َحَصَد اُْلسج  .د( َم ج َزرََع الجُعدج

3.5 

                    .                                                                                                                            دیترمجه ناقص را کامل کن ۳
تَ رَ  در ی: َلع َب محالف ؟ م  َ  ت  یج َمَع َأصجد قائ ه  .                                                 ب: ماذا إ شج  السءوق 
 ؟یدیرا از ...............خر  زیبا دوستانش...........                                                  چه چ دیمح

0.5 

 (  دی.  ) عالمت بزندیترمجه درست را انتخاب کن ۴
َت اْلََبَل ؟                   دُ یسع ای: الف ل .      ، أ  ما َصع دج  ب: إذا َمَسَک األراذ ُل ، َهَسَک األفاض 

 .شوند یهالک م ستگانیفرمانروا شوند ، شا گانیهرگاه فروما                              ؟یاز کوه باال رفت ای، آ دیسع یا
 .کنند  یم را هالک گانیفرمانروا شوند ، فروما ستگانیهرگاه شا                             ؟یاز کوه باال نرفت ای، آ دیسع یا

۱ 



اشد و  ب شرتیدو مورد ب ایمورد  کی.    )  متضاد ومرتادف با هم باشدو درضم  دیسیکسمات متضاد را در کنار هم بنو  ۵
 مورد هم کم است (                                                                                      کیکسمات االن 

 لیَجم – بیَقر  – ةیَ غال   – حیقَب – دیبَع – َصةیرَخ – لیَقل
 
  .......................≠.....................           ....................≠          ..................

.....................≠..................        ...................≠................. 

 

 کسمه اضافه است(                                                                                             کی. ) دیسیآن بنو  ریز  یرا به عرب رینام هر تصو  ۶
ْفتاح  ارةیّ س –بَ َقرة  – نةیَسف –رُّمان  – م 

۱ 

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

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

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

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

                               معنای کسمه های مشخص شده را بنویسید.                                                                                           7
 أبَیضا َعَسی امل نَضَدة . َلوُن َلوءال   اُمءی َلوءالُ 

0.5 

                                         کسمه نامهاهنگ را معسوم کنید.                                                                                                  8
َود    َ أیج  – َهلج  – م  ج  –أرجزق                               ب( َکمج  –َضر أخج  –راق أوج  –الف( أسج

0.5 

                              در لاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید.                                                                                       9
1 

َ                                     .أنُُتَّ.................والَبکء َّ  : الف سوال   َکَتبجُُتَّ                              َکَتبج
 برای مدارس خاص خوب است 

...............َمالب َسُهم : ب ُتما                           اسلَب                                    ا.الجَوَلدان     لَب سج
   َسَ حجتَ                            َسَ َحتج                        .، هل..............لی بالجکالم   یا استاذُ  : ج

   مَجَعَ                             مَجَعجت                                         .د: هو...............األخشابَ 

۱ 

 .با توله به معنا و مفهوم مجسه در لاهای خالی کسمه مناسب قرار دهید ۱۰
ُصجَحف   الف:

 عباَدةر                    :                                         سخاوةر   النَّظَُر فی امل
وُّ فی الرَّبیع   ب:   بار در                       :                                                ُمعجتدلر  َاْلَج

0.5 

 (                                                                           مورد اضافه است . کی.   ) در ستون ب دیوصل کن« ب»را به کسمه مناسب آن در ستون  «الف»هر کسمه از ستون  ۱۱
 

 ب الف

 الذََّهبُ  سالمُة العیش  

0.5 



 َفریضةر  اَلجَوقجُت م  

  

 فی الجُمداراة   
 

                      پ  از خواندن ای  مُت درستی یا نادرستی عبارت های زیر را معسوم کنید.                                                            ۱۲
 

َنع  صدیَقْیج . فی یوم   ُب َمصج َصجَنع کاَن ََنءارر و صاح 
ب  امل .قاَل النَّجءاُر ل صاح  اَلة  أنا  : م  األیءام  ُب لی التَّقاُعد  إ ِب  .ألاَب صاح 

َنع   َصج
 :  امل

اَلة   َصجَنع  إصرارَهُ  . إلیَک یا َصدیقی.الَنجءاُر ما قَب لَ  ولکنءَک ماهرر فی َعَمس َک و َن  ِب 
ُب امل قَب َل تَقاع َدُه و  ؛ ملءا َرَأَی صاح 

 طََسَب م نجهُ 
ر  عَ  ُصنجَع بَ یجت    .َخَشبیٍّ قَ بجَل تَقاُعد ه  کآخ  بیشرتی داشه باشد  ) مُت خوب است اما هبرت است سواالت  تنوعَمس ه  فی الجَمصَنع 
 ) 

اَلة   َنع  أنا ِب  َصج
ُب امل   نادرست      درست                                      .إلی التءقاُعد   الف: قاَل صاح 

َنع  ل َنجءار:أنَت ماهرر فی عمس َک  َصج
ُب امل   نادرست      درست                                .ب: قاَل صاح 

َنع  تقاُعَد النَّجار  َصج
ُب امل  نادرست        درست                                               .ج: قَب َل صاح 

َنع  ما طََسَب م   النَّجار ُصنجُع بَیت   َصج
ُب امل     نادرست    درست                             .َخَشبیِّ  د: صاح 

   

۱ 

مناسبی دارد ) ای  تصاویر در چاپ  برگه کیفیت نا)در یک یا دو کسمه(  با توله به تصویر به هر سوال پاسخ کوتاه دهید. ۱۳
             تصاویر باید به صورت سیاه وسفید باشد تا در چاپ مناسب باشد .          .( 

۲ 

 
 الف: ماهذه؟                                           

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

 
وز؟                                  

َ
 ب: ما هو َلوجُن امل

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

 
 الرَُّلُل؟      َ یج ج: أ

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

 
                ة ؟             الصءور  ید: َکمج کتاباً ف

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

 

 موفق باشید


