
باسمه تعالی

 دقیقه 06نام و نام خانوادگی: .........................    شماره دانش آموز:                           مدت امتحان: 

 ساعت شروع:                    سواالت امتحانی درس عربی        تاریخ امتحان:                   نام مدرسه: 

1صفحه            2تعداد صفحات سوال:                             دوره  متوسطه                        هفتمپایه: 

بارم  نمره مستمر:      نمره پایانی:              جمع:         نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا:  

جمالت زیر را ترجمه کنید:   -1

 المَصنَعِ و اَعطاهُ مِفتاحاً ذَهَبیّاً.جاءَ صاحبُ الف. 

اَالَسماکُ وَقَعنَ فی الشَّبَکَةِ. ما جاءَ اَحدٌ للمُساعَدَةِ.ب. 

 "اِذا مَلَکَ االراذلُ، هَلَکَ االَفاضِلُ.". ج

"مَن زَرَعَ العُدوانَ، حَصَدَ الخُسرانَ ". د

ـــــــــ
 5/5

 ترجمه جمله ناقص را کامل کنید.   -2
.............. است. و ........... مومن المؤمنُ قَلیلُ الکالمِ کَثیرُ العَمَلِ.                 الف. 

.است همانا ................ از ایماناِنَّ حُسنُ العَهدِ مِنَ االیمانِ.                      ب. 
ـــــــــ

  1  

ترجمه درست را انتخاب کنید.   -3

 یُداهللِ مَعَ الجماعةِ.الف. 

  . یاری خدا در همبستگی است.2       دست خدا با جماعت است.          .1

 ب. الوحدة خیرٌ مِن جَلیس السّوء.

 . وحدت از پراکندگی بهتر است.2         . تنهایی از همنشین بد بهتر است.   1

ـــــــــ
  1  

نام هر تصویر را به عربی بنویسید. -4

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

ـــــــــ
  1  

متضاد را معلوم کنید.کلمات مترادف و  -5

ـــــــــ)اَبیض       اَسوَد(     )اُمّ         والدة(
 5/0

نمره کتبی

با عدد و حروف

عملی -نمره شفاهی

 با عدد و حروف

جمع نمره پایانی

با عدد و حروف

نمره تجدید نظر

با عدد و حروف

«امضاء»نام و نام خانوادگی دبیر 

مسعوده اشراقی



بارم   نمره مستمر:      نمره پایانی:              جمع:         نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا:

ـــــــــ.باردٌو الشّتاءُ حارٌ الصَّیفُ        لغات مشخص شده در جمله زیر را ترجمه کنید.   -0
 5/0

کلمه ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟ -7

 یَد                ماء              وَجه               لِسان

خَرَجَ           دَخَلَ            هَلَکَ               تحتَ  
ـــــــــ

 5/0

در جمالت زیر فعل ماضی را مشخص کرده و ترجمه کنید.   -8

ـــــــــنحنُ ذَهَبنا اِلی صَفِّنا.ب.                    اَنَا مارجعتُ اِلی بیتی.الف. 
  1  

را به هم وصل کنید. "ب"و  "الف"کلمات مرتبط در ردیف    -9

مِفتاحُ العِلمِ      الصَّالةُ         

عَمودُ الدّین              السؤالُ

 العلمُ

ـــــــــ
 5/0

گزینه مناسب را انتخاب کنید. -01

 الطفلةُ ............... مَعَ صَدیقاتِها.        لَعِبتِ                 لَعِبَتالف. 

اَ اَنتِ ............. جَوّالکِ؟                 وَجَدتِ              وَجَدتُب. 
ـــــــــ

 5/0

درک مطلب -11

به متن داده شده به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:الف. با توجه 

اکبرُ  عارفٌ اَکبَرُ مِنَ االَخَوَینِ و سُمَیَّةُ السیدُ زارعی فالحٌ و زَوجَتُهُ فالحةٌ. هُما ساکنانِ مَعَ اَوالدهما فی قَریةٍ.

ختَینِ. هَم اَسرةٌ ناجحةٌ.من االُ

ما هُوَ شُغِل السَّیِّدُ زراعی؟ .1

ساکنان؟ اَین .2

عارفٌ اکبرُ مِنَ االَخَوَینِ؟هل  .3

 کَم عَدَدُ االَوالدِ وَ البناتِ؟ .4

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ب.

 هل زینةُ الظّاهِرِ خیرٌ مِن زینة الباطِنِ؟ .1

یةِ االسالمیةِ االیرانیةِ؟ما هِیَ اَلوانُ عَلَمِ الجمهور .2

 مَن اَنتِ؟ .3

 مِن اَینَ اَنتِ؟ .4

ـــــــــ
  3  

موفق باشید


