
       مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بیجار              
 پایه هفتم سواالت ارزشیابی درس عربی               نام ونام خانوادگی:

  59-50سال تحصیلی دبیرستان شهید یوسفیان                    : نام کالس
 .االمام علي )ع( : َثَمَرُه الِعْلِم اْخالُص اْلَعَملِ           مروارید پیران :نام طراح سوال

 السالم علیک آَیُّتها الطّالِبة  کیَف حاُلِک ؟        أَنِت ِبخیرٍ إن شاء الله 
 بده  پاسخخدا وبا آرامش به سواالت زیر ه  دانش آموز خوبم میدونم که خیلی عربی رو دوست داری باتوکل ب 

                        

فُّ  -داِن )ولَ   َورَدٌة ( -شَجَرٌة  -َألصَّ

هذا........  3- ........هذانِ -2...  ......لکَ تِ -0

  ( نادانی         فراموشی     )      .الن ِْسيان اْلِعْلمُِ آفَة ُ-0
بُ  -2 سامُِاکَُ َکالمُ  ر  (    شمشیر             برنده      )      .ْلح 

.ْحسانُِاْلُ َعْبد ُ نسانُ ْلُاَُ -2                          .الذ َهبُِ ِمنَُ ْلَوْقتُ اَُ -0

 

َجَبل               َجدَّة      ّم          َأب               أُ -0

سان              َقَدموَق               لِ َید               فَ -2

 
 

(   ب ْستان  -  غ ْرفَةُ......... (:  َحدیَقة -0
( َرخيَصة - صوَرةُ)  .......... : غالَية -2

بارم

57 /0

7/0

7/0

7/0

7/0

نمره79/2 واژه شناسی

(اضافهدمور  یك)زیر آن بنویس.  انتخاب كن وکمانک از داخل زیرا را  تصاویرام ن -1

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

.را عالمت بزنکلمات مشخص شده  ترجمه احسن اینجا -2

.است هماهنگنا کلمه با بقیهكدام بگو ببینم  –4خوب داری پیش میری 

.اخل شکل بنویسود ترجمه كنرا  فقط كلمات مشخص شده -3      حاال آفرین گلم  

چهرهو اگرچهره خندان مترادف )سدرنقطه چین بنویو انتخاب كن زداخل پرانتاز متضاد و مترادف هر كلمه را  -9
(باشد. خشمگین متضاد

 2سواالت در صفحه  ادامه
2 



 

.الس ي ارةُِ سائِقُ  هوَُ -2                      ..الش اِرعُِ ذَاهُ  نِهایةُِ في -0

.أَْشياءَُ ثاَلثَةُِ في لن َظرُ اَُ-3

          

 .َمْمنوعُ  اْليَسارُِ إلَی الد َورانُ  - 0 
.ب( چرخیدن به راست ممنوع                            .منوعم چپچرخیدن به  الف( 

.اْلعََملُِ َكثيرُ  اْلَكالمُِ قَليلُ  اْلمؤِمنُ ُ-2

الف( مومن پرسخن وکم کاراست.                         ب( مومن کم سخن وپرکار است.

جالََسة ُُ-2).....................(5/0ُُُ.اْْلَْحياءُِ َمْوتُ  َجْهلُ الُْ -0 .....(........)........5/0.ِعبادَة ُ اْلع لَماءُِ م 

بُ ُ-3 ْسنُ ُ-4..(.)..................5/0.یمانُِاْلُ ِمنَُ اْلَوَطنُِ ح  ل قُِ ح  ......(..........).9/6.الد ینُِ نِْصفُ  اْلخ 

 

ُُُُُ...(.......).........../55ُ.َکثيرُ  قَليل ها أَربَعَة ُُ-2.................(...)../55اْْلَْرِض. وَُ الس ماواتُِ َربُ  َمنُُْ-1ُ ُ

ذانُِ-3 ُالحقائُِهوُباُ-4...(ُ...........................)5/6َخَشبي انُِ اْلک رسي انُُِه  (.....................).5/0ُ.بُِئُِع 

ذَُ ِلَمنُُُُْ-5ُ الُ اُألجَُه  .....(....)...........5/0.ه ناكَُ جاِلسونَُ ه مُُْ-6ُ(........................ُ)5ُ/0ُُُ.ُُو 

ِلكَُُُهاتاِنُ )   .نَظيفَتانُِ ،ْلبِْنتانُِاَُ ...........-0  (ذ 

جاِهدونَُاَُ ........ُ-2 ذانُِ).صابِرونَُ ،ْلم  ِكَُُُه  ( أولئ 

یوُف فی الُغرفِة.   .........  -0 . ........ألولُد الّصاِلُح َفخٌر، ِللَوَلَدینِ  -2هوالءالضُّ

.مناسب بگذار اسم اشارهدر جاهای خالی  -06

ترجمه كن. فارسيجمله هاي عربي زیر را به  -5   دانش آموز خوبم خسته نباشي

.كنرا كامل  ترجمه هاي ناقصبا دقت بخوان سپس  همجمالت زیر را -0  عزیزم آفرین گل کاشتی

نمره 29/7:ترجمه  2ص  هفتم ادامه سواالت عربی پایه

ست.ا او........خودرو  پایان این..........در 

.را انتخاب كن ترجمه درستخوب فکر کن  -7   خیلی عالی بود  

 

.بنویسمقابلش ن را آ ترجمهآفرین دخترم حاال سخنان حکیمانه زیر را با دقت بخوان و  -8

بارم

57/0

1

2

7/3

7/0

7/0

3ادامه سواالت در صفحه 

 نمره0:قواعدوکاربرد تشناخ
 نمره 2قواعد:  نمره

  نگاه در ........چیز.

.بنویس روی نقطه چینو  را پیدا کنر ع مکسجمو  مثنیدر جمالت زیر  -00   لمآفرین گ 

(اضافه



نام ونام خانوادگی:

   نام ونام خانوادگی:

ُُ)َُُطویلُ  َزمانُ -0 (ُُُُلس نَةاَُُْليَْوماَُ ..........ُ

( بُِ الْنسانُِ قيَمة ُُ-2  (  ِسن ِهَُِعْقِلهُِ ..........     

لص الة ُاَُ.بَْيَنَُشْخَصْين َکالمُ ُ-1

ة ُغَُأَلل ُ.الد ینُِ َعمود ُُ-2

ْلِحوارُ اَُ

  
طالقانی. عِ الّشارِ  ةِ هایَ بیتنا فی نِ .إیران َمغِرِب  في بیجار ِمن أنا. أنا الَسّیَدُة بیران ُمَدرَّسُة الَُّغِةالعَربیَّةِ  

.یَّةُ ضِ ر واسُم ِبنتی مَ  سینٌ أمیرحُ  ُاسَرتی جاِلسوَن ُهناَک.ذلک وَلدی وِتلَک ِبنتی. ِإسُم َوَلدی 
الف( با توجه به متن باالصحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کن   

غ ص  بیجاٌر. ِمن الَسّیَدُة بیران -0
یَِّدُة بیران فاطَمُة.-2 غ ص ِإسُم ِبنِت السَّ

      زیر در یک کلمه به عربی پاسخ بده: به سوالاالبا توجه به متن بب(  
یِّ -0   ..........َغِةالعَربیَِّة؟ َدُة بیران ُمَدرَّسُة اللُّ هل السَّ

با توجه به متن باال گزینه درست انتخاب کن: ج( 
یَِّدُة بیران فی ِنهاَیِةالشّ  -0 طالقانی   اِرِع.......  توحید           َبیِت السَّ

0

ِذهُِ ما -3 ........ هی؟هيَُ َمنُْ - 2 ....... اْلَمفاتيحِ؟ َعدَد ُ َکمُْ -0 ....؟ه 

..........  ِمن َأیَن أنِت؟ -0

المة  .ءقاَأیَُّتها الّطالبات ِإلی اللِّ  بیران   شکرا   مع السَّ

یکُکلمهُاضافه().وصلُکنُچپبهُآنُدرُسمتُُمربوطُهرکلمهُازُسمتُراستُراُبهُکلمهُ-13مرحبا

.پاسخ بده در یک کلمه به سواالت زیر رتصاویبا توجه به  -90

3ص ادامه سواالت عربی پایه هفتم

.انتخاب کنکلمه را  درست ترینبا توحه به معنا ومفهوم جمالت برای جای خالی -02  

بارم

7/0

7/0

1

7/1

7/0

 

22

.زیر پاسخ بده سواالت متن زیر را به دقت بخوان و به -40   آفرین عالی بودی   

.پاسخ بده عربی زیر به ی به جمله  -00  مرحبا به صبر تو آخرین سوال

نمر

ه

17

 نمره 2مکالمه :
نمره

نمره2درک وفهم :

خدا قوت




