
 ))عربی پایة هفتم((

 نمره(25/2) ا(آیات و احادیث زیر را ترجمه کنید.

 نمره(1) الف(مَن خالِقُ السَّمواتِ وَ األ َرضِ؟

 نمره(25/1) مِن جَلیسِ السّوءِ. ´خَیرُ ۃالوَحدَب(

 نمره(25/3) (عبارتهای زیر را ترجمه کنید.2

 نمره(25/1) .؟ال´فُنُدقُ ِة َهل فی هذِه المدینالف(

 نمره(25/1) ؟ لُِمدیرة المکتبِة.ةِ لَِمن هذِه الحقیبَ ب(

 نمره(75/0مَن هُو؟ اُختی. )ج(

 غ              ص                                     نمره(5/0) .کسره است(  ُ    الف(نام این عالمت(3

 غ ص                                              نمره(5/0) ب(یکی از عالمتهای اسم مثنی )انِ( است.

دا کرده و دو به دو در کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است.( یرا پ( ≠)مترادف )=( و متضاد (کلمات 4

 نمره(1)

 فلّاح( –رَجُل  –واقِف  – ۃعَداوَ –المَرءِ  –)جالِس 

 (                   ≠الف()                          =                   (                   ب()                          

 نمره(5/0(در هر ردیف کلمة ناهماهنگ را مشخص کنید. )5

 َقریُة                      الَحدیقُة                ِمفتاح                   ةُجنِدیالف(

 سُوال     طَلب                                         لمُ عِ                         ۃ(عِبادَب

 نمره(1(در هر ردیف ترجمة ناقص را کامل کنید. )6

 ..................... سُخنی مانند ....................... باشد.       الف(رُبَّ کالمٍ کَالحُسام. 

 ؟         آیا ...........................   ................................ است.´ُغرَفةُ ُهنا  لهَ ب(

 نمره(1ترجمة مناسب را عالمت بزنید. )-7

 .ِقیَمُة االِنسان.ِبالعلِم واالیمانِ الف(

 ارزش انسان به دانش و ایمان اوست.-2ارزش انسان به طالیش است.               -1



 .ُسکوُت اللّساِن، َسالَمُة االِنسانِ ب(

 سکوت زبان، سالمت انسان است.-2چه بسا سُخنی، جوابش سکوت باشد.              -1

 نمره(1(گزینة درست را مشخص کنید. )8

 عَزیز           طالبَتانِ عزیزَتانِ. ´طالبُ.             ´یا وَلَدُ....................  أ َنتَالف(

 حونَ                فَلّاحات....... ناجحونَ.           فَلّانتُم .................ب(أ

ةُ ج(.................................   .            هذا                        تِلکَالّناِفَذةُ، َخَشبیَّ

 د(هاتانِ ..................... جَمیلَتانِ.                    جَبَالنِ                    وَردَتانِ

 نمره(25/2را معلوم کنید و بنویسید. )«مثنی»های سالم و مکسر و نیز ترجمه کنید، سپس جمع-9

 نمره(25/1الف(أولئک الرِّجالُ، جالِسون عَلیِ الکُرسِیّانِ. )

 نمره(1)الدَّرس.  ب(هواُلءِ الطُلّابُ و جَناتُ یَکتُبونَ

 می نویسند                             

 نمره(75/0( پاسخ دهید. )عربیکلمه به «یک، دو»(به این سواالت در حد)10

 .................................................................... ا(لمَن ذلِکِ جوّال نَظیف؟

 .............................................................. (یا وَ لَدانِ، أ َنتُما حاضِرانِ؟2

 ..........................................................مَن أ َنتِ؟ .................................(3

 نمره(1آن بنویسید. ) عربی پائین(نام هر تصویر را پیدا کرده و به 11

 کلمه اضافی است.(دو  – ۃوَردَ – ۃسَیّارَ –ضَیف  –)کَنز 

 

 

 ـــــــــــــ                                         ــــــــــــــ

 روانخوانی ...............................-12

 ...........مکالمه .........................     
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