


آموزش وپرورش آبادانمدیریت 
غیردولتی پسرانه بهجتدبیرستان 

مهرآموزشگاه

98- 99سال تحصیلیهفتم:پایه :رشته عربی:آزمون درس 
اول: امتحان نوبت دقیقه50:   مدت صبح8:  ساعت شروع 1398/ 18/10:  تاریخ چهارشنبه: روز 

استاد منصوري:نام دبیر :شماره کارت :نام پدر :نام ونام خانوادگی 
نمرهسواالتردیف

مهارت ترجمه
.جمله هاي حکیمانه ي زیررابه فارسی ترجمه کنید1

) 1.   .....................................................  (سالمۀُ العیشِ فی المداراةِ : الف 
)1.       .....................................  (الجنَّۀُ تحت أقدامِ األُمهات : ب 

2

.جمالت عربی زیر رابه فارسی ترجمه کنید2
)75/0.   .......................................  (هم جالسونَ هناك : الف 
)25/1.................................................   (.  هذٌی، لَذرةِیهذه الشَّجرَةِ الکَبةُ ثَمر: ب 
)1.   ..................................................  (والمدرسۀُ قریبۀٌ المکتَبۀُ بعیدةٌ : ج 
)5/0.   ..................................(اولئک مجاهدونَ : د 

5/3

.ترجمه ها ناقص راکامل کنید 3
.است ................... نزد خدا ................  قطعا تعداد .                   انَّ عدةَ الشُّهورِعند اهللا اثنا عشَرَ شهراً : الف 
.است ..............  چه بسا سخنی که مانند .                           رب کَالمٍ کَالحسام : ب 
.هستند ............... این ها دو گل .                  هاتانِ الوردتانِ جمیلتانِ  : ج 

1

.ترجمه ي صحیح راعالمت بزنید 4
آن کوه بلند است                   آن کوه زیباست.        ذلک الجبلُ مرتفع: الف 
وقت را ازدست ندهید                وقت ازطالست.        الوقت من الذَّهبِ  : ب 
مرد زیرماشین استمرد جلوي ماشین است.        الرَّجلُ تحت السیارةِ : ج 
هتل ما در انتهاي خیابان است           خانه ي ما دراین خیابان است.     فُندقُنا فی نهایۀِ الشّارع : د 

1

مهارت واژه شناسی
)العبۀ-مفاتیح - جبل  –مفتاح  –حقیبۀ –کَنز. (کلمه اضافه است 1. ازمیان کلمات داده شده نام تصاویرراپیداکنید وبنویسید 5

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

1

. فقط معناي کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است رابنویسید 6
. ( .................. )هذه  حقیبۀُ  السفرِ : ب . (  ..................  )           الوحدةُ خیرٌ من جلیسِ السوء  : الف 

5/0

)حدیقَۀ –کَثیر–بستان –جالس –قَلیل .( کلمه اضافه است1. کلمات متضاد یامترادف  راپیدا کنید وکنارهم بنویسید 7
...............#................  = .................                    ..............

5/0
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.کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است آن را عالمت بزنید 8

أطفال                قَصص                     معلِّمات                         مفاتیح: الف
أینَ                    فی                               هل                          ماذا : ب 

5/0

مهارت شناخت وکاربرد قواعد
.ازمیان کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است ، جدول را کامل کنید 9

.هؤالء النِّساء جالسات علَی األرضِ 
مثنیجمع سالم مؤنثاسم اشارهجمع مکسر.ِکُرسیانِ  خَشَبیانِ هذان

1

مهارت درك وفهم
.جاهاي خالی راباکلمات مناسب پرکنید 10

مسرورانِمسرورتانِ...................هذانِ  الولَدانِ 
أَربعۀأَربعۀ عشَرة .                أُسبوعاً فی الشَّهرِ .............. 

5/0

)الذّهب - الحوار  -الفَقر .    (   کلمه اضافه است 1. باکلمات داده شده، جاهاي خالی راکامل کنید 11
.قَلیلُها کَثیرٌ : ............  ب .                        غالیۀٌ ..............  قیمۀُ :  الف 

5/0

.صحیح یاغلط بودن جمله هاي زیر رامشخص کنید 12
صحیح               غلط.حب الوطنِ منَ اإلیمانِ :  الف 
صحیح                غلط.             بیستون إسم الولَد : ب 
صحیح                غلط.الفُندقُ منَ األَشجارِ : ج 
صحیح                غلط.السفینۀِ فی البحرِ مکانُ  : د 

1

مهارت مکالمه
.به سؤاالت زیر دریک کلمه به عربی پاسخ دهید 13

1..........................أَینَ بیتُک  ؟  ..............................                        مااسم مدیر مدرستُک؟  

)در یک یا دو کلمه  . ( توجه به تصاویر، به سؤاالت دریک کلمه به عربی پاسخ دهید با 14

.................ما هذا  ؟   ................                                                       کُرسیاً  فی الصورةِ  ؟   ْکَم 

1

15.موفق باشید )  .............                                      شفاهی(مکالمه :  .......................نمره کتبی :  ..............رو خوانی 15
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