


به نام خالق زیبائیها

                نام و نام خانوادگی :                                          آزمون عربی پایه هفتم  

 دقیقه 59وقت امتحان :    نام پدر :                                                 شعبه کالس :                                        
 بارم شرح سواالت ردیف

 نام هر تصویر را به عربی بنویسید ؟ 1

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

 

1 

 جمالت عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید ؟ 2

 بال عمل کالشجر بال ثمر العالم -1

 الجنه تحت اقدام االُمهات  -2

 هذه البنت فی تلک المدرسه  – 3

 بالء اإلنسان فی لسانه  – 4

 ماذا فی تلک سیاره الکبیره  -9

 المکتبه بعیده و المدرسه قریبه  – 6

6 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید ؟ 3

 ⃝کوه بیستون آنجاست                       ⃝الف(هناک جبل بیستون           کوه بیستون اینجاست       

  ⃝تاین مادرم و آن پدربزرگم اس        ⃝ب (هذا أبی و تلک جدتی        این پدرم و آن مادر بزرگم است 

  ⃝نگاه کردن به قرآن عبادت است           ⃝ج(النظر فی المصحف عباده      نگاه کردن به صفحه های کتاب عبادت است

 ⃝میوه دارند  رختاین دو د                      ⃝بی میوه اند        رختد(هاتان شجرتان بال ثمر         این دو د

1 

 ترجمه ناقص را کامل کنید ؟ 4

 الف(رضا اهلل فی رضا الوالدین          رضایت خدا در رضایت .......................... است . 

 قیمه ذلک الجوال غالیه              قیمت آن تلفن ..................... است ب (

  ج ( الوحده خیر مِن جلیس سوء         ............... بهتر از .................... بد است . 

1 

 به عربی پاسخ دهید ؟ 9

 کیف حالک ؟...................................                 ما اسمک ؟...............................................

1 



 

 لمات مناسب قرار دهید ؟در جاهای خالی ک 6

 ⃝هاتانِ                          ⃝..................... حدیقتانِ جمیلتانِ                 هذانِ   

 ⃝  هذه                          ⃝..................... جبل جمیل                          هذا     

9/0 

 متضاد و مترادف کلمات زیر را انتخاب کنید و در جای خود بنویسید  5

 «قریه  –رخیصه  –کثیر  –بستان » 

 حدیقه = ...........................                  غالیه = ...........................                          

9/0 

 را ترجمه کنید ؟ فقط کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است 8

 من اإلیمان حُسن الخلق قریب                                الفندق

9/0 

 با توجهخ به تصویر پاسخ کوتاه دهید ؟ 5

                                                             
 أین السفینه ؟....................................ما هذا؟ ...........................                                 

9/0 

 مشخص کنید  xدر هر ردیف از کلمات داده شده کلمه ناهماهنگ را با عالمت  10

 ⃝   أینَ            ⃝تحت            ⃝فوق           ⃝الف: جنبَ   

 ⃝  مَن             ⃝هَل              ⃝کتاب          ⃝   ب :  ماذا   

9/0 

 کلمه مناسب را انتخاب کنید ؟ 11

 ⃝    عباده          ⃝نِسیان                  الف(مجالسه العلماء ................          

 ⃝   رجل           ⃝   ب (سعید اسم ولد وسعیده اسم ...............          بنت 

 ⃝  صاله            ⃝کبیر                   ج ( عمود الدین ...............                

59/0 

 در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید .  12

 ...................  -خمسه  –..................  -ثالثه  –.....................  -واحد 

59/0 

 کلمات داده شده را در جاهای مشخص شده قرار دهید .  13

 «معلمونَ  –شجرتانِ  –مساجد  –مؤمنات » 

 جمع مکسر  مثنی  جمع مؤنث سالم  جمع مذکر سالم 

    
 

1 

 3  روان خوانی 

 2   مکالمه 


