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تاریخ امتحان :   موّدنوبت  متوسطه اولدوره :  شعبه کالس : سواالت امتحانی در س : عربی 

ساعت شروع امتحان :  دقیقه06مدت امتحان :  1صفحه : 3تعداد صفحات سوال : 

نام طراح :  :یشماره دانش آموزی بر اساس دفتر کالس نام و نام خانوادگی :

: نام و نام خانوادگی دبیر امضا نمره پایانی : نمره مستمر :

«سَّالمُ علیک یا اباعبداهلل الحسینلا»

ترجمه کنید. فارسیکشیده شده را به خط که زیر آن ها  کلمه هاییفقط  -1

 ، خَیرٌ مِن ذَهَبِهِ. المَرءِالف( أَ دَبُ 

 إِلَی مَدینَةِ مِهرانَ. وَصَلناب( 

5/6

دو کلمه اضافی است. ةٌ(ب، سَفینَةٌ، حَقی تُفاح نَبٌ ،)عِپیدا کنید و در زیرآن بنویسید. در بین کلمات ، نام هر تصویر را -2

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

5/6

کلمه اضافه است( یککلمات مترادف و متضاد را پیدا کنید و در جای خالی بنویسید. ) -3

)نِهایَةِ، غالِیَة، وَراء ، بِدایَة ، خَلف(

                                             ......... = .........              .........≠ .........

5/6

را در هر دسته از کلمات مشخص کنید. کلمه ناهماهنگ -4

دَخَلَ  تَحتَ  ذَهَبَ  الف( خَرَجَ 

لِسان    وَجه ماء  ب( یَد 

5/6

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید. -5

وار خریدم لپیراهن مردانه و ش - 2پیراهن مردانه و شلوار خریدی  -1      .الف( اِشتَرَیتُ قَمیصَاً وَسِرواالً

هوا خیلی سرد است  - 2هوا کمی سرد است  -1                   .اَلجَوُّ بارِدٌ قَلیلَاًب( 

1

 ترجمه ناقص را کامل کنید. -0

مرزها ....... .از الف( نَحنُ ماعَبَرنا الحدودَ.                ....... 

دائماً                او ....... تنها ....... . ب( هِیَ کانَت وَحیدَةً

1

ادامه سواالت صفحه بعد 



2نام :                      نام خانوادگی :                         شماره دانش آموزی :                          صفحه :

زیر تصویر بنویسید. )یک تصویر اضافه است(کدام جمله با کدام تصویر ارتباط دارد؟ شماره جمله را در  -7

 ةِ المَدرَسَةِ .رَتِلک السَّیارَةُ لِمُدی -2الطّفلُ عِندَ ُأمِهِ.                                        -1

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

5/6

با توجه به فعلی که ترجمه شده است. فعل جمله مقابل را ترجمه کنید. )مانند مثال( -8

........................ .أَ نتُم وَقَعتُم ⟸قَعَ : افتاد وَ
5/6

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. -9

 (1الف( اَلنَّظَرُ فی وَجهِ الوالِدَینِ عِبادَةٌ . )

 (5/6ب( سَالمَةُ العَیش فی المُداراةِ . )

 (5/6سیانُ  )ج( آفَةُ العِلمِ النِّ

(1األسماکُ. ) سَمِعَت أصواتَ د( الَسّمَکَةُ الحَجَرئِةُ

 (75/6ما أمامَ البابِ اآلنَ. )ه( هُ

 (75/6ی( هُم جَلَسوا فی الحَدیقَةِ. )

 (1ر( صَدیقَتی کانَت مَعَ أُخِتها. )

5/5

با توجه به تصاویر به پرسشها پاسخ دهید.)دریک یا دوکلمه( -16

؟ ................     ب( ما هذا؟ ................. الف(کَم جَوّالَاً هُنا

1

به سواالت زیر پاسخ دهید. -11

الف( فی أَیِّ صَفٍّ أنتِ ؟ ...................

ونُ الغُراب؟ ...................لَب( ما هِیَ 

1

ادامه سواالت صفحه بعد 



3:                      نام خانوادگی :                         شماره دانش آموزی :                          صفحه :نام 

 فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. -12

حَفِظوا          حَفِظ    الف( األطفالُ   ...           سوَرتین مِنَ القرآنِ .        

جَمَعتُم   ب( أنتُما   ...                کُتُبَ المَکتَبةِ .                  جَمَعتُما 

نتُ حَزِ        ت نَزِج( قالَت الطفلُ :   أنا   ...     .                               حَ

وَجَدَت            وَجَدَ        د( هُوَ   ...                    کِتابَهُ.                       

1

با توجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید. -13

الرَّبیعِ       ریفِ خَالف( اوّلُ الفُصولِ  فَصلُ ..... .                  ال

سِتَّة          ... أربَعَة.                      ثَالثة  ب( واحِد، اِثنانِ ، 

5/6

را به هم وصل کنید )یک کلمه اضافه است(« ب»و « الف»کلمات مرتبط در ردیف  -14

ب الف

الحِوارُ

العِلمُ

الجَهلُ

بَینَ شخصَینِکَالمٌ 

 مَوتُ األَحیاءِ.

5/6

 متن زیر را بخوانید و صحیح و غلط بودن جمله ها را معلوم کنید. -15

هُما ساکِنانِ مَعَ أوالدِهُما فی مَدیَنةِ الهیجان. هُم أسرَةٌ ناجِحَةٌ . بَیتُهُم نَظیفٌ و  .سةٌمُدَرَّفَالحٌ و زَوجَتُهُ السَّیدُ إبراهیمی 

انُهُم مملوءٌ بِأشجارِ البرتقال وَالرُّمانِ و التّفاحِ.تبُسَ

غ  الف( السَّیدُ إبراهیمی مُدَّرِّسُ الکیمیاء ص 

غفی بُستانِ سَیِّد إبراهیمی ص  مانِرُّب( أشجارُ ال

5/6

 : آزمون شفاهی  10

نمره روخوانی و ترجمه : ...                نمره مکالمه : ...
5

 موفق باشید. 

جمع 

بارم

26



دقیقه 06مدت :                 راهنمای تصحیح امتحان عربی      پایه  :  هفتم   تاریخ امتحان : 

 سواالت

/. 25حقیبة  هرمورد    2عِنب   تصویر    1(   تصویر 2/.  25(   الف ( انسان ،  مرد   ب(  رسیدیم   هرمورد 1

/.25تحت      ب(  ماء   هرمورد   -(  الف  4/.      25هرمورد بِدایَة    #(  وَراء  =  خَلف    نِهایة  3  

/. 5بود   هرمورد    -عبور نکردیم    ب(  همیشه       -(  الف   ما    0/.         5هرمورد     1ب(     2(  الف(   5  

/.52برای تصویر سوم از راست  هرمورد    1جمله   -برای تصویر اول سمت راست    2(  جمله 7  

/25/. عبادت است25/.   پدر ومادر25/.در صورت ) چهره (25( الف(   نگاه  9/.        5( افتادید 8  

. 

/25/. فراموشی است 25/. است  .                ج(   آفت دانش ) علم(25/.  در مدارا کردن 25ب( سالمتی زندگی      

/. اکنون ) حاال ، اآلن(   مقابل ) روبروی( 25/.   ه(  آندو25/.  شنید 25/.  ماهیها را 25/. صدای25د(  سنگ ماهی   

/. 25/.در هستند 25  

/. 25/.   بود 25/. خواهرش  25/.با ) همراه(  25/.    ر(   دوستم  25/. نشستند  25/.  در باغ   25ی(   آنها   

/. 5مسة     ب(   مِفتاحٌ  )  هذا  مفتاحٌ  (      هرمورد خ  -(  الف  16  

/.5/.   ب(  أَسوَد  5(  الف (   فی الصّفِ السّابع    11  

/.25حَفِظوا   ب(  جَمَعتُما     ج(   حَزِنتُ      د(   وَجَدَ    هرمورد  -(  الف 12  

/.  25ثاَلثَة  هرمورد   -الرَّبیع    ب   -(  الف  13  

/. 25/.    الجَهلُ  ،  مَوتُ األَحیاء . 25(  الحِوارُ ،  کالمٌ بینَ  شَخصَینِ  .   14  

/. 25غ     ب(  ص  هرمورد  –(  الف  15  

ت دادید همکار گرامی نظر شما در هنگام تصحیح ورقه قابل احترام بوده و هر موردی که تشخیص پاسخ درس

     می توانید نمره منظور کنید .       

به امید تندرستی و موفقیت در زندگی         


