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 تاریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: نام خانوادگی:

 نام دبری طراح سواالت:
 حسینی

 مدت زمان امتحان:

   
 هفتم عربی

 دومنوبت 
 

 بارم التؤاس ردیف

 عبارهتاي زیر را به فارسي ترمجه كنید         1
     الف(﴿ هل َجزاُء اإِلحساِن ِإالا اإِلحساُن ﴾

     .  وِفِهن  یَوقَ ْفَن إِلسِتقباِل ضُ ب(النِّساُء 
   (ما هَو اْلِمثاُل ِِلِٰذِه اْْلْلواِن؟ج
          ( ََنُن ما َعبَ ْرنا اْلُْدوَد. د
 ( ااَلمساک َفرِحَن لَِنجاهِتا:اذ

4.5 

 حكیمانه زیر ر ا ترمجه كنید.  یمجله ها ۲
 اْلمؤِمُن قَلیُل اْلَكالِم َكثرُی اْلَعَمِل.           ( الف
 السُّوِء.          سِ یِمْن َجل ر  ی ْ اْلَوْحَدُة خَ  (ب

2 

 ترمجه صحیح هر عبارت را عالمت بزن ۳
                                  (  أکثر َخطایا ابِن آَدم ، يف ِلسانِِه .1

 آدم در زبانش است.                   یالف. بیشرِت گناهاِن بن
             زاد بیشرت در سخن گفنت است . یآدم ی. خطاهاب
 
 ( قیَمُة اإْلنساِن، بِاْلِعْلِم َواإْلمياِن. 2

  انميالف( ارزش انسان،به علم وا
 ،به انسان وعلم است انميب( ارزش ا

0.5 

 0.5 ، وردة  ، َعَلم َبةیکلمه اضافه است( حق  کیبنویسید )با توجه به كلمات داده شده نام هر تصویر را  ۴

  



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

 کلمه اضافه است(    کیكلمات مرتادف یا متضاد را مشخص كنید) ۵
 ،   حديقة  ، بارِد(    حی) بستان ،  حاّر   ،     قَب

# ................. .................                       = ................. ................. 

0.5 

 ترمجه كلمايت كه زیرشان خط كشیده شده را بنویسید  ۶
 اْلْفاِضُل. ).....................( َهَلكإذا َمَلك اْلْراذِلُ؛  الف(
 ).....................(    بَ ْْيَ اْلواِلِد َو اْْلَْوالِد. ِحوار   ب(

0.5 

 كلمه نامهاهنگ را در مقابل بنویسید 7
 والد، أخ، أخت، علم الف(

 ب( خرج، دخل، هلک، حتت

0.5 

 2 براي عبارهتاي قسمت الف جواهبایي از قسمت ب پیدا كنید و مقابل آن بنویسید ) یك كلمه اضايف است ( 8

 قسمت الف
 آِخُر ُفصوِل الَسَنة الف(
 ااَلوِل ِمَن ااُلسبوع ومُ یَ ال ب(

 ( َلوُن الَبحرِ ج

 قسمت ب 
 الَنجاار
 الَسبت
 ااَلزَرق
 الشتاء

 .دیو به سواالت پاسخ کوتاه ده دیمنت را خبوان 9
 «ناِسَبة . مُ  ریُ ***** َو غَ  لَ یِ َوسا ی. ُهَو ِاشرتَ یاخَلَشب تِ یِلُصنِع البَ  لیالسوِق ِلشراء الوسا یَذَهَب الَنجااُر اِل »

 السوق؟ ی( ِلماذا َذَهَب الَنج اُر اِلالف
                                                                                                                      ل؟یکانت الَوسا  فَ ی( کب

0.5 

 . دیسیمناسب بنو  یفعل ماض یخال یدر جاها ۱۰
 (اْلُمَعلُِّم ................................ َصف ُه.                             َدَخَل        َدَخلتُ الف
 .              أَکْلِت       أَکْلتُ ْيِ (َکم تُ فااحًة أَکْلَت؟ ................................ تُ فااَحتَ ب

0.5 

۱۱  ۱ 

 ۱ .دیپاسخ کوتاه ده ریبه سؤاالت ز  یبه پرسش ها ریبا توجه به تصاو  ۱۲

 
وز؟                                                               

َ
 ما هو َلون امل

 
 ما هذا؟



 .به سؤاالت زیر به عريب پاسخ  بدهید ۱۳
      ......................      ُمَدراسةاللُّغةالَعربی ِة ؟ یَ ب : َمْن ه       ......................      الف : َمْن اَنِت؟

۱ 

 

 موفق باشید


