


 

  

 نمره(5/6جمله ها را به فارسی ترجمه کنید.) 1
َنة: .......................................................1  (تََفکُُّرالساعَة؛خیرٌِمن ِعباَدِة َسبَعیَن السَّ
 ..............................................(َرأیاِن؛َخیرٌِمن َرأٍی واِحد: 2
 (َعداَوُةالعاِقل؛َخیرٌِمن صداقةالجاهل: ........................................................3
 هَی اُخُت الرضا: .............................................................-(َمن هِذِه البنُت الَصغیرَة؟4
 لَخیُرکَثیٌر َو فاِعلُه, َقلیل: ................................................(ا5
 ..............................................................اََحَدَعََشَ کیلومرتا:-(کَم کیلومرتاً ِمن ُهنا إلَی الُفندق؟6
 ................(طَلَُب الِعلُم؛َفریضة: ..........................7
هات: ....................................................8  (الَجنَُّة تَحَت األقداِم األُمَّ
 (ُربَّ کَالٍم؛ کَاالُحسام: ..........................................9

 (یَُداللِه َمَع الَجامعة: ..........................................01

 

 

 

 

 

 نمره(4گزینه درست را انتخاب کنید.) 2
 الوردتان                 (هذان............ُمرتََفعان:   الجبالن       1
 صابرات          (زهراء و زینب و فاطمه............ :   صابرون      2
 اُسبوع       (زَماٌن طَویل:  َشهر         3
 طالبانِ       :   طالبات       (أنتام...........ناجحتانَ 4
 أنا صدیقٌة زینب            (َمن أنِت یا بنت:   أناصدیٌق زینب     5
 القلم هناک    (لَِمن هذا القلم:   ِلِتلَک الطالبة           6
 کثیر      بعید        (عدد املسافرین ِفی الُفندق:   7
 عیش     د        اإلنسان .......... اإلحسان:   عب(8
نة:   أَربعة         (9  إثنا َعََش         کم عدٌد شهور السَّ

 أین            ما    ِمن خراسان :  -ن .........أنتم؟مِ ( 01
 هَی کاتبة          َمن هذا املرَء:   هو کاتب          (00
 حدیقة       مبعنی البستان:   حقیبة        (02
 َجدة        أُُم األب و أُُم األُم:   َجد        (03
 ذهب          َقیَمٌة غالیه:   خشب      (04
 وجع          نَظٌَر فی ...... الوالدین:   وجه       (05
 حسن العهد       اِنَّ ......... ؛ِمَن اإلیامن:   حسن الخلق     (06

 

 نمره(1پراکنده جمله بسازید.)باتوجه به ترجمه با کلمات  3
 (الرَُّجل ؛ َقویٌّ ؛ ذلَک ؛ کَاالجبل                            )آن مرد مانند کوه نیرومند است(0

...................................................... 
 ناشناخته است((ُجندّی ؛ مجهول ؛ هِذِه ؛ صورة                           )این عکس رسبازی 2

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

 

 
 
 
 

 نام: 

 نام خانوادگی:

 آمار:

 کالس هفتم:

 بسمه تعالی

 .............ناحیه آموزش وپرورش

 ................... )دوره اول(دبیرستان 

 آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم

 عربی   نام درس:          

  تاریخ:   

 دقیقه  07     مدت:       

 .....................نام دبیر: 

 مهر

 آموزشگاه



 

 نمره(5/0ترجمه را انتخاب کنید؟) 4

 اینها؛ دومرد قوی هستند-2_این دو مرد؛ قوی هستند             0الف(هذاِن؛َرُجالِن قویّاِن:   
           اینها؛ دو گل زیبا هستند-2این دوگل؛زیبا هستند              -0ب(هاتاِن الَورَدتان؛َجمیالن:    
 

 نمره(5/1به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.) 5

 (ِمن أیَن أَنَت: .............................2(َمن أَنَت: ...........................                1
 الَعَربیه: ................................ (َمن هَو ُمَدرَُّس اللُّغة3
 (ما هَی اللُّغُة الرَّسمیٌَّة فی ایران: ..............................4
 (َهِل الَوحدُة خیٌر ِمن َجلیُس السوء: .............................5
 ......................(َهل َجزاُء اإلحساِن إِّلا اإلحسان: ......6

 نمره(1نام هر تصویر را به عربی بنویسید.) 6

                                    
    1                                    ......................)2            ...........................)     

 نمره(1کلمات زیر را بنویسید.)با توجه به کلمه های داده شده متضاد  7
 وق (فَ  -ة سَ جالِ مُ  –ُحسن  –ة حدَ وَ  -س)جالِ 

     ....       َجامعة # ...........        واقف # ............       سوء # ............ # .......تَحت  

 

 نمره(5/1معادل مؤنث و مذکر کلمات داده شده را بنویسید.) 8

 (املَرأة: .........6(اُخت: ......... 5(أنَت: ..........  4(األوّلد: ...........   3(هَی: .........   2   (الرَّجال: ..........1

 

 نمره(5/0معنای کلماتی راکه مشخص شده اند بنویسید.) 9
ّیارٌة کَبیرة: )................( سائُق هَو (:).................(           بالکیمیاءهَو عاملُ ایرانٌی فی علم  (الف   السَّ

 

 نمره(1در دو جمله زیر؛ضمیرها را مشخص کنیدو بنویسید.) 11
 الف(أنَت العبة فائزة َو أنا معلٌم ناجح:  ................................

 ب( نحن َصدیقاِن َو هَی َوحدة:  ...............................

 

 نمره5/0ای مرتبط نیست.)زیر آن را خط بکشید( در هر گروه کلمه  11
 أنِت   -أنتم  –هَو  –ب(ُهم      کَم               -هوالء  -أین  -هل الف( 

 

          پاسخ مناسب با هر سوال را با نوشتن حرف مربوطه مشخص کنید 12
 ِحجاَرة  الف(                                           )       ( جمع مذکر سالم    

 صاِبرات ب(                                                   )       ( مفرد مؤنث    

 ناِجَحتانِ  ج(                                                   )       ( جمع مکسر    

 طالِبینَ  د(                                                     )       ( مثنی مؤنث    

 َشَجرَة ی(                                                                                  

 موفق باشید      
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