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  نمره  7. 5مهارت ترجمه:  

1 

 فارسی روان ترجمه کنید.جمالت و احادیث زیر را به 

 : الف( خیرُ االمور أوسطها

 : ب( المومنُ قلیلُ الکالم کثیرُ العَمَل

 : ج( الوَحدَة خیرٌ من جَلیس السوء

 : د( أفضَل النّاس أنفعُهُم للنّاس

 : ه( الجَنَّة تحتَ آقدام األمَّهات

 : «الفقر، الوَجَع، العداوة، النّار:» أربعة قلیلها کثیرٌ و( 

5.5 

2 

 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

 الف( االنسانُ .......................االحسان.                               عبد                          عَیش

 ب( قیمة االنسان ب.......................                                 سنه                           عقله

 اسم.............                  رَجُل                          بِنت "مهدیة"اسم وَلَد و  "دیمه"ج( 

 طَلب العلم............................                                     فَریضة                        مُجالسة د(

1 

3 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 خَلَق السّماوات و االرض فی ستَّة أیام(هو الذّی 1

 روز آفرید. 6الف( او کسی است که آسمان ها و زمین را در 

 روز آفرید. 7ب( او کسی است که آسمان ها و زمین را در 

 

 (هذانِ الصّفان، کبیران2

 الف( این دوکالس، بزرگ هستند.

 هستند. یب( این ها دو کالسِ بزرگ

1 

  3از  1صفحه  

 ادگی: نام و نام خانو

 پایه هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: 

 : شماره داوطلب

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

   نام دبیر:

   امتحان:  تاریخ

  ساعت امتحان:

 دقیقه90مدت امتحان : 



 

  نمره 2.  5واژه شناسی مهارت  

1 

 نام هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

                                                                                         

..................………            ………………………           ……………………………             ………………………. 

 

1 

2 

 مترادف و متضاد را پیدا کرده و در کنار هم بنویسید.کلمات 

 أخ( -بستان -أخت -حدیقة -رخیصة»

 .............................................................مترادف:............................................................................        متضاد:............................

0.5 

3 

 معنای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.

 الیسار:...........................................  بالدّوَران الف( علیک

 ألبی:............................................................... الکَنزب( هذا 

0.5 

4 

 مشخص کنید.مات ناهماهنگ را کل

 د( ال                       الف( کَم                         ب( أینَ                      ج( لِمن  

 وردةد( ال الف( الجَبَل                     ب( البیت                   ج( البنت                       

0.5 

  نمره 1مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

1 

 در جالی خالی اسم اشاره مناسب بنویسید.

 الف(.................................المعلّم فی هذه المدرسة. )دور(

 ب(.................................الشجرتان جمیلتان. )نزدیک(

 النساء واقفات عند الباب. )دور(ج(.................................

 .الالعبة فائزة. )نزدیک(...د(..............................

1 

  نمره 2مهارت درک و فهم  

1 

 در جمالت زیر اسم مثنی، جمع مذکر سالم، جمع مونث سالم و جمع مکسر را پیدا کنید.

 فی الغرفتینِ. التلمیذاتتحت الشجرة.                                               ب(  جال جالسینَالف( الرّ

 ............ جمع مکسر:.........................مثنی:.................................   جمع مذکر سالم:...................................  جمع مونث سالم....................

1 

2 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.

 عدد أسبوع فی الشهر، اربعة                                                  صحیح                      غلط الف(

 تعداد الصفوف فی المرحلة االبتدائیة، إثنان                                 صحیح                       غلط ب(

0.5 

  3از  2صفحه   



 

 نمره15 جمع بارم :

 

 

 

 

 

 

 

3 

 وصل کنید. )یک کلمه اضافی است( "ب"را به کلمه مناسب ستون  "الف" هر کلمه از ستون

 «ب«                                                        »الف»                        

                             االحسان                   النظر فیه عبادة                                                               

 العداوة     االنسان عبدُه                                                                  

 البحر                                                                                       

0.5 

  نمره 2مهارت مکالمه  

1 

 کلمه پرسشی مناسب بنویسید. در جالی خالی

 الف( ....................................جبل بیستون؟ فی مغرب ایران.

 ب( .......................................هذا القلم؟ لذلک الطالب.

 ج( ......................................فی هذه الغرفة؟ جوائز المسابقة.

 ..................حالُک؟أنا بخیر.د(.....................

1 

2 

 سواالت زیر از شماست. به آن ها پاسخ دهید.

 الف( من أین أنتِ؟............................................

 ب( ما إسمکِ؟ ................................................

0.5 

3 

 بنویسید.با توجه به تصاویر به سواالت زیر پاسخ مناسب 

 

                                           الف( کَم شجرة فی الصورة؟.......................................

 ب( هل هی المعلمة؟........ ، ....................................                                           

0.5 

 3از  3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ترجمهمهارت  

1 

 (0.5) الف( بهترین کارها میانه ترین آن هاست.

 (0.5) ب( مومن کم صحبت و پرکار است.

 (1) ج( تنهایی بهتر از همنشین بد است.

 (1) د( بهترین مردم سودمندترین آن ها برای مردم هستند.

 (1) ت زیر پاهای مادران است.شه( به

 (1.5) تنگدستی) تهیدستی(، درد، دشمنی و آتش.و( چهار چیز اندک )کم( آن بسیار )زیاد( است: 

 (   0.25الف( عبد          ب( عقله       ج( بنت      د( فریضة       )هر مورد  2

 نمره( 0.5)هر مورد  ( گزینه الف      2(گزینه الف                1 3

 مهارت واژه شناسی 

 (0.25سفینة  )هر مورد نام تصاویر به ترتیب: مفتاح، جوّال، حقیبة،  1

 (0.25مترادف: حدیقة و بستان              متضاد: أخت و أخ        )هر مورد  2

 (0.25الدّوران: چرخش     الکنز: گنج       )هر مورد  3

 (0.25الف( گزینه د              ب( گزینه ج             )هر مورد  4

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 (0.25ذلک       ب( هاتان       ج( اولئک       د( هذه     )هر مورد الف(  1

 مهارت درک و فهم 

 (0.25مثنی: الغرفتینِ            جمع مذکر سالم: جالسینَ       جمع مونث سالم: الطبیبات       جمع مکسر: الرجال   )هرمورد  1

 (0.25الف( صحیح        ب( غلط       )هر مورد  2

 (0.25النظر فیه عبادة: البحر              االنسان عبده: االحسان       )هرمورد  3

 مهارت مکالمه 

 (0.25الف( أین    ب( لمَن     ج( ماذا/ما     د( کیف     )هر مورد  1

 (0.25الف( أنا من ایران / أنا ایرانیة       ب( اسمی )اسم دانش آموز(      )هر مورد  2

 ثمانیة        ب( ال، هی الطبیبةالف(  3

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 15جمع بارم: 

 
 سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 / هفتمعربی نام درس: 

 نام دبير:  

  تاریخ امتحان:

 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 
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