
  مشخصات دانش آموز زمان امتحان مشخصات امتحان

 مهر آموزشگاه

 
 نام:  صبح 10:30 ساعت: درس: عربی  

 نام خانوادگی: 12/03/1400تاریخ:   پایه: هفتم 

 برتران علمآموزشگاه  دقیقه   70مدت:    متوسطه اول

 بارم ســـــــــــواالت ردیف

 سید)دو کلمه اضافه است(یوبننام هر تصویر را به عربی زیر آن  1

 مائده( -باب -لوحه -شجره -بنت -)جَبل 

 

 

 

 

1 

 جمالت داده شده را به فارسی ترجمه کنید. 2

 الظاهر.زینه زینهُ الباطن خیرٌ مِن  -الف

 الربیعُ فصلُ الجَمالَ و الحیاه. -ب

 مملوءٌ بأشجار.نُهم  ستابُبَیتُهم نظیفً و  -ج

 الحُدود.عَبرنا نحنِ ما  -د

 ما خَلقت هذا باطالً -هـ

25/5 

 کلمات متضاد و مترادف را مشخص کنید. 3

  حُزنَ.................فَرحَ جَمیل................قبیح         جاءَ .........................ذَهبَ      والده........................أُم  

1 

 معنای کلمه مشخص شده را بنویسید. 4

 )...................................(وحیدهٌفی کانت  -قلیالً).................................(.           ب باردٌاَلجوُ  -الف

5/0 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 5

 ها از او...........................................خائفاتٌ منها.             ماهیااَلَسماکُ  -الف

 ........، ..............................درختان..........................فَصلٌُ سقوطِ أوراق اأَلشجار.      فصل...... -ب

5/1 

 در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید. 6

 طرقَ              صَفّ     جِدار          باب -الف

 أُسبوع            غَداً      بارد            أمس -ب

5/0 

 درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. 7

 نادرست         لَون الرُِِّمان، أزرقُ.              درست -الف

5/0 



 نادرست      اَیام األسبوع، سِتهٌ.               درست -ب
 

 ترجمه درست کدام است. 8

 چه کسی برای کمک آمد         ماجاءَ اَحدٌ لِلمساعده.          کسی برای کمک نیامد  -الف

 ها ترسیدند و فرار کردندماهی  .     ماهی ها از او ترسیدند و رفتندهربتاالسمکتانِ خافَتا و  -ب

5/0 

 فعل مناسب هرشخص را در جای خود قرار دهید.)دو فعل اضافی است( 9

 «فَرجنا -علمَ -قذفت -ربتاضَ -کتبوا -مقطعتُ»

 هُم انتمُ نحنُ انتَ

 

 

   

 

1 

 به سواالت داده شده به عربی پاسخ دهید. 10

 ما هُوَ اللونُ السّحاب؟................................ -الف

 مَا اسمکَ )اسُمکِ(؟.................................... -ب

5/0 

 انتخاب کنید.گزینه مناسب را  11

 اَلعَداوهُ          حَسنَهُ فی النّاس...............................      اَلسّخاوهُ -الف

 غالیه           قیمهُ الذَّهبِ......................................       رَخیصهٌ  -ب

5/0 

 اضافه است(جمله ها را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید.)یک کلمه  12

 «مَوتُ -اَلفُفدق -الذَهبِ»

 اَلجَهلُ........................اأَلحیا.                  ب( اَلوقتُ مِنَ....................................... -الف

5/0 

 وصل کنید.« ب»را به عبارت مناسب در ستون « الف»هر عبارت از ستون  13

 ب الف

 حُبّ الوطن

 طلبُ العلم

 سُکوت اللسان

سالمته االنسان 

مِنَ اإلیمان 

ٌفَریضه  

75/0 

 پاسخ درست را انتخاب کنید. 14

 
 

5/0 

 5/0 متن زیر را با دقت بخوانید و به سواالت پاسخ دهید. 15

 



هُو فی مدینه آبادان، بَیتهُ جنبَ حدیقه جمیله. أمام بیتٌ مسجدٌ. للسید  ،السید الحسینی کاتبً

 سیارهٌ جمیلهٌالحسینی 

 مِنَ أینَ السیدِ الحُسینی؟.................................... -الف

 مُعلمٌ السید الحسینی............................کاتبٌ -ب

 2 مکالمه 16

 3 روخوانی و روان خوانی 17

  موفق باشید 
 


