


 

 

 

 

 

 

 

 

 بارم سواالت ردیف

 مهارت ترجمه 1
 عبارت های حکمت آمیز زیر را به فارسی روان برگردانید.

 الف(تفکر ساعه خیر من عباده سبعین سنه.

 ب(العالم بال عمل کالشجر بال ثمر.

 ج(ضرب لنا مثال ونسی خلقهُ.

 الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر.د(هو

 

2 

 جمله های زیر را به فارسی برگردانید. 2

 الف(اذا ملک االراذل؛هلک األفاضل.

 ب(فوقعت السمکه الحجریه فی الشبکه و الصیادون أخذوها.

 ج(قال النجارُ لصاحبِ المصنعِ: أنا بحاجهٍ إلی التقاعدِ.

 د(لون السحابِ؛أبیضُ.
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 حیح را انتخاب کنید.ترجمه ص 3

 الف(هذان الزارعانِ قویان.

 اینها کشاورزان نیرومند هستند.                                این کشاورزان نیرومند هستند.

 ب( من هو استاذٌ اللغه الفارسیه؟

 معلم زبان فارسی کیست؟                                      کیست او معلم زبان فارسی؟ 
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 ترجمه های ناقص را کامل کنید. 4

 .______________الف(أسمحتما لصد یقکما بالرجوع؟آیا به دوستتان

 ._____________ب(رجعنا إلی غرفتنا بعد دقیقتین. پس از دو دقیقه
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 مهارت واژه شناسی 5
 زیر هر تصویر نام آنرا به عربی بنویسید.  )دوگل,پزشک,کشتی,خانه(    
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 رادف ومتضاد کلمه ی داده شده را بنویسید.      )مسرور,خیر,صداقه(مت 6

 عدوان=                                              أفضل=
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 فقط کلمه مشخص شده را از عربی به فارسی برگردانید. 7

 اصدقائه.ب(کان یاسر مع                    الکتب.الف(هو بائع 
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 کلمه ناهماهنگ را از نظر معنا ومفهوم مشخص کنید. 8

 الف(      رأس                  ید                 ماء                وجه

 ب(       أفضل                أقدام               أنفع              اکبر

5/0 

 5/0 مهارت شناخت و کاربرد قواعد 9

 2تعداد صفحه :  دقیقه 011 مدت امتحان: ساعت شروع:  عربی سواالت امتحان درس:

اول آموزش متوسطه هفتم پایه   اداره آموزش و پرورش  01       : سوال  تعداد /   /        تاریخ امتحان:    کلید سواالت: 

 ........................................دبیرستان      ی دبیر:نام خانوادگ شماره دانش آموز: نام و نام خانوادگی دانش آموز:

 هب انم خدا  



 

 شید.زیر فعل های ماضی خط بک

 الف(أنا حصدتُ المحصولَ.                                        ب(انتما بدأتما بالمسابقه.

 

 در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. 10

 قمیصکِ                أخذتَ           أخذتِ_________الف(مِن أینَ

 غسلتُ           مالبسنا.           غسلنا __________ب(ماذا غسلتم؟
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مهارت درک وفهم 11


 تکمیل کنید.

 الف(..........................مانظرتا.                     الطالبهُ             الطالبتانِ

  ب(مریم وسعیده وفاطمه......................        أختان              أخوات
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 ا به کلمه مناسب آن در ستون)ب( وصل کنید.)یک کلمه اضافیست.(هرکلمه از ستون )الف( ر 12

 ب( الف( 

 * مفتاح العلم العلم  *                       

  * کنز الدنیا * 

 * مزرعه اآلخره 
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 درک مطلب 13
ه اکبر من االختین. هم أسره السید الزارعی فالح و زوجته فالحهٌ. هما ساکنان مع اوالدهما فی قریه. عارفٌ اکبر مِن االخوین وسمی

 ناجحه. بیتهم نظیف وبستانهم مملوء باشجار البرتقال و العنب و الرمان والتفاح.

 *(هل السید زارعی مدرس الکیمیاء؟

 *(هل هما ساکنان فی مدینه؟

 *(کیف کان بیتهم؟

 *(هل هم اُسره ناجحه؟
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 مهارت مکالمه 14
 به سواالت زیر به دلخواه پاسخ دهید.

 (لمن هذا الکتاب؟الف

  ب(کم أسبوعاً فی الشهر؟

 ج(من خالق السماوات و االرض؟

 د(ماذا أکلتِ؟

 

 

 

 

 
 )ارجو لکن التوفیق والنجاح (

 نمره    نمره روان خوانی

 نمره    نمره مکالمه

  نمره برگه

  جمع نمرات
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