
 نمره تجدید نظرنمره با عدد
در صورت داشتن اعتراض

نمره با عدد

نمره با حروفنمره با حروف

نام و امضا دبیرنام و امضا دبیر

 بسمه تعالی

نام.....................................         اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان        شماره صندلی....... کالس 

14/10/98و پرورش شهرستان خدابنده       تاریخ امتحان نام خانوادگی...................        ادراه آموزش 

نام پدر.............................                 امتحان درس عربی پایه هفتم                     مدت امتحان 70 
دقیقه نام آموزشگاه راهنمایی صدرا                                                          صفحه 1از 3 از 15 

بارمپرسشردیفنمره

نمره(و نیم مهارت ترجمه )هفت 

1
زیر را به فارسی ترجمه کنید. سخنان حکیمانه

هُر یوماِن َیوٌم َلَک َو َیوٌم َعلیَک   _1  (1) الدَّ

(0.5) إنَّ ُحسُن الَعهِد ِمَن اإلیامنِ  _ 2

(0.5)  َعلیََک بُِمداراِة النَّاسِ   _3

2

را به فارسی ترجمه کنید. جمله های زیر 2

 الالِعباُت الفائزاُت. _1 
ِ
(0.5)هوالء

 ( 1)  ماذا علی املِنَضَدِة؟ جواُل ُأمي؟ _ 2

یاَرُة)   _ 3 َن هذه السَّ
 (0.5ملِ

 (0.5) َمدینٌَة کبرَیةٌ ُهنا  _4

َفِر؟ َنعم_ 5  (0.5)  أ هذه حقیَبُة السَّ

 (0.5)  َمن هَي؟ هي ُُماِهَدةٌ  _ 6

3.5

ناقص را کامل کنید.ترجمه  3

 َخرٌی ِمن َذَهبِهِ 
ِ
 است.ادب ........ هبرت از .......  َأَدُب املَرء

دون درخت ب بدون عمل مانند دانشمند الَعاِِلُ باِل َعَمٍل َکالَشَجَرِة باِل َثَمرٍ 

 .است.......

فِّ ، نافذتاِن ََجیَلتانِ   برای این کالس ..... زیبا است. ِِلذا الصَّ

1

ترجمه درست را انتخاب کنید. 4

َوراُن إلی الیساِر ممالف( ال  نوعٌ دَّ

است.است ممنوع چرخش به راستچرخش به چپ ممنوع 

 ب ( َرأیاِن ، َخرٌی ِمن رأٍي واِحدٍ 

1

سواالت صفحه بعدادامه 



3از  2صفحه   98تم  آموزشگاه صدرا  نوبت اول سال ادامه سواالت درس عربی  پایه هف

رأی خوب از رأی همه بهتر است. یک نظر بهتر است دو نظر از

نمره(و نیم مهارت واژة شناسی ) دو 

با توجه به تصاویر داده شده نام هریک را از داخل پرانتز انتخاب کرده و 5

 َرة، الرمان ، البقَعبَةال، ال، الَورَدةالِعنَب ، اجلُنديبنویسید.) دو کلمه اضافی است. () 

) 

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

1

َخلف ي،الَ ) یک کلمه اضافی است.  ادف و متضاد را کنار هم بنویسید.کلمات متر6

  ( امَلیت، َوراء ،  الَداِئق،

 ُمَتضاد:         :                                                  ُمرتاِدف

0.5

ترجمه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید.7

َة ا  َشهرا   اثنا َعَشَ ِعنَد اَّللَِّ  لُشهورِ إنَّ ِعدَّ

0.5

کدام کلمه از نظر معنایی با کلمات دیگر متفاوت است.8

مان  التُفاح األم الَشَجَرة الف( الرُّ

 ماذا الُکريس  َمن ب ( َهل

0.5

نمره ( قواعد ) یکمهارت شناخت و کاربرد 

در هر جمله یک اسم مثنی ، جمع مذکر سالم ، و جمع مونث سالم و جمع مکسر پیدا  9

 کنید.

 هاتاِن التلمیذتاِن َنظیَفتان _ 1

 فاطَمُة جالِساٌت َعَلی الُکريس نُب وَ اُء َو زیَزهر _  2

ُُالُب هوال  _ 3  ال
ِ
فِّ  ممتازونَ ء        يف الصَّ

1

نمره( مهارت درک و فهم ) دو

هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید. 10

 أرَبَعة ِمثُلهُ  الکالمُ 

 ُحسام َعَدٌد َبعَد ثالَثة

 املنَضَدة

0.5

صفحه بعدادامه سواالت 



3از  3صفحه   98ادامه سواالت درس عربی  پایه هفتم  آموزشگاه صدرا  نوبت اول سال 

درستی و یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.  11

 ُحسُن اخلُلِق نِصَف الّدینِ  _ 1

 َبالُء اإلنساِن يف َعقلِهِ  _ 2

هُب قیَمُتُه غالیةٌ  _ 3  الذَّ

 َعَدُد أیاِم األُسبوِع ، ثالَثُة أیامٍ  _ 4

1

با توجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای هالی کلمه مناسب قرار دهید. 12

 جِل                      بِنٍت رَ         اسُم ....              َو َوحیدُ  بِنٍت  سمُ ا ةُ َوحیدٌ _ 1

 عیُش                      َعبدُ                                الناسِ  داراة..... يف  مُ َسالَمُة .. _ 2

0.5

نمره( مهارت مکالمه ) دو

پاسخ به عربی باشد(با توجه به تصاویر به هر سوال پاسخ کوتاه بدهید. )  13

 ؟لف( ما اسُمِک یا َعزیَزيتا

َمُة الَعريب ب ( َمن  ؟هَي ُمَعلِّ

هنا؟        کِتابا   ج( َکم 

؟        ب( أیَن الَوَلدُ 

2

نمره15

نمره شفاهی

3روان خوانی 14

2مکالمه 15


