
 (اوّلی )متوسّطه نامنیکدبیرستان غیردولتی  ی صندلی: شماره

 دوم سال:نیم 9315-9314سال تحصیلی    نام و نام خانوادگی: 

 آقای بسطامیمدرّس:  هفتم    کالس:پایه و         عربی آزمون درس:

 ی کلّ آموزش و پرورش استان البرزاداره

 کرج 2ی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

   

 

 

 

 امضای دبیر: :(به حروف)نمره  : (به عدد)نمره 

 بارم سؤاالت

 فارسی ترمجه کنید.های عربی زیر را به مجله-( 1
 57/0 األمساُک َنظَرَن إلی َسفیَنِة الّصیادیَن.  -الف
 1 هذا الَبیُت َهدیٌَّة َلَک؛ أِلنََّک َعّملَت ِعندي َسَنواٍت َکثریًَة. -ب
 57/0مها ساکناِن َمَع أوالِدمِها فی َقریٍَة.  -ج
 7/0. السَّحاِب، أبیضُ َلوُن   -د
دَرَسةِ هِذِه الِبنُت، يف تِلَک -ه

َ
 7/0.امل

 ی زیر را به فارسی ترمجه کنید.های حکیمانهمجله-2
 7/0.دَّهُر یَوماِن؛ یَوٌم َلَک َو یَوٌم َعلیکَ ال-الف
 7/0إذا َمَلَک َاألراِذُل: َهَلَک األفاِضُل.-ب
 7/0.اجلَنَُّة ََتَت أقداِم اأُلمَّهاتِ -ج
 7/0التَّجرِبَُة َفوَق الِعلِم.-د
 
 زیر را کامل کنید. های ناقصترمجه-3

 ها، آیا ......... کودکانتان را .......... .ای خامن                 أی َُّتها السَّیِّداُت، أَ مسَِعُُتَّ َصوَت أطفاِلُکَن؟ -الف
 کرد و از او ...........  ر را باز... را شنید، سپس دصدای .......مادرش،            فَ َتَحت الباِب و سألُتُه. مَسََعت أمُُّه َصوَت الباِب ُثَّ -ب
 ی صحیح را انتخاب کنید.ترمجه-4

 یا َسعیُد، أ ما َصِعدَت اجلََبَل؟      -الف
 ای سعید، آیا باال رفتی از درخت؟-ای سعید، آیا باال نرفتی از کوه؟                                   -
 یا بِنتاِن، َکیَف َقرأُُتا َدرَسُکما؟      -ب
 هایتان را؟ای دخرتها، چگونه خواندید درس-      ای خواهران، چگونه تکالیفتان را اجنام دادید؟               -
 نام هر تصویر را بنویسید.- -7

  
    

 ......................-د ............                .........-ج      .......................     ب           ................-الف
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 مهر

 مدرسه

 21/2/15آزمون:تاریخ 

 8ساعت آزمون: 

 دقیقه 06زمان آزمون: 

 2تعداد صفحات: 



 

 مرتادف و متضاد را مشّخص کنید.کلمات -6
 َوراءَ                َخلفَ  -ب                         غالیة                                       رخیصة -الف

 ص شده را معنی کنید.کلمات مشخّ -5
 النََّجف.  سوقِ َذَهبُت إلی -الف
 .بیَحةٌ قَ  مَسََکةٌ کبرٍی کاَنت فی ََبٍر  -ب
 ی نامهانگ را مشّخص کنید.کلمه-8

 رفَةغُ                باب        ناِفذة         َقصری -الف
 خریف    شتاء        أخَضر          َربیع-ب
 ی مناسب را انتخاب کنید.گزینه-9

  َلِعَبت       َت    َلِعب             الطِّفلُة ............ َمَع َصدیقاِِتا. -الف
 َوَجدِت                 َوَجدمتِک؟                َجّوالَ أ أنِت .............. -ب
 تَ َغَسل                   َغَسلتُ                       أنا ........... َمالِبسي. -ج
 -د

َ
علماُت ........... الی امل

ُ
 َذَهبَ                    َذَهبَ درسة.              امل

 
 مناسب پر کنید.لی را با کلمات جاهای خا-10
 َعیشُ                             َعبدُ       .                      اإلنساُن .......... اإلحسانِ -الف
 اخلری                           اخُلسرانَ         َمن َزرَع الُعدواَن، َحَصَد ......... .                -ب

 نید. را به هم وصل ک «ب»و « الف»کلمات مرتبط در ستون -11
 ب الف

 النظَُر فی َوجِهِهما ِعباَدةٌ 
 

 َکالٌم بنَی َشخَصنیِ 

 اجَلد
 احِلوار

 الواِلدانِ 
  
 

 ست بودن هر عبارت را مشّخص کنید.درست یا نادر -12
 .قیَمُة اإلنساِن بِعقِلهِ  -الف
 .حار   الشِّتاُء َفصلٌ -ب
 زینُة الظاهِر خرٌی ِمن زیَنِة الباِطِن.-ج
 آَفُة العلِم النِّسیاُن.-د

 های زیر پاسخ کوتاه دید.به پرسش-13
 ؟ِمن أیِن أنتَ -الف
 َکم أُسبوعاً فی الشَّهِر؟-ب
 ؟َهل الَوحَدُة َخرٌی ِمن َجلیِس الّسوءِ -ج
 ؟ أنتَ  َمن-د

 ی شفاهی:نمره
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 ی اوّل()متوسّطه نامنیکدبیرستان غیردولتی

 سال: دومنیم     9315-9314سال تحصیلی 

 میمدرّس: آقای بسطا  هشتم پایه و کالس:      کلید سؤاالت درس: عربی

 ی کلّ آموزش و پرورش استان البرزاداره

 کرج 2ی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

    

 

  

 

 بارم هاپاسخ

 مهارت ترجمه
 های عربی زیر را به فارسی ترمجه کنید.مجله-( 1

 .گریان نگاه کردندها به کشتی ماهیماهی-الف
 های زیادی نزد من کار کردیای برای توست زیرا تو سالاین خانه هدیه-ب
 .آن دو مهرا با فرزندانشان در این روستا ساکن هستند  -ج
 رنگ ابر سفید است.-د
 .دخرت در آن مدرسه استاین  -ه
 ی زیر را به فارسی ترمجه کنید.های حکیمانهمجله-2

 تو.وزی برای تو و روزی بر ضد .روزگار دو روز است، ر -الف
 شوند.هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند، شایستگان هالک می -ب
 .هبشت زیر پای مادران است -ج
  جتربه باالتر از دانش است. -د
 1های ناقص زیر را کامل کنید.ترمجه-3

 انتان را شنیدند.ها، آیا صدای کودکای خامن                 أی َُّتها السَّیِّداُت، أَ َسَِعُُتَّ َصوَت أطفاِلُکَن؟ -الف
 پرسیدرا شنید، سپس در را باز کرد و از او  درصدای   ََسََعت أمُُّه َصوَت الباِب ُُثَّ فَ َتَحت الباِب و سألُتُه.مادرش، -ب
 1ی صحیح را انتخاب کنید.ترمجه-4

 ؟ای سعید، آیا باال نرفتی از کوه-یا َسعیُد، أ ما َصِعدَت اجلََبَل؟      -الف
 هایتان را؟ای دخرتها، چگونه خواندید درس-بِنتاِن، َکیَف َقرأُُتا َدرَسُکما؟      یا -ب
 

 شناسیمهارت واژه
 1نام هر تصویر را بنویسید.- -5

 جّوال -د                     الَشمس    -ج     منضدة   -ب              املاءَ   -الف
 5/0کلمات مرتادف و متضاد را مشّخص کنید.-6
 َوراءَ = َخلفَ -غالیة                                                   ب≠رخیصة -لفا

 5/0کلمات مشّخص شده را معنی کنید.-7
 بازار -الف
 زشتماهی  -ب
 5/0ی نامهانگ را مشّخص کنید.کلمه-8

 

 92/9/9325آزمون:تاریخ

 8:00ساعت آزمون: 

 دقیقه 00زمان آزمون: 

 2تعداد صفحات: 



 

 

 

 

 

 َقصری -الف
 أخَضر-ب

 مهارت شناخت و کاربرد قواعد
 1ی مناسب را انتخاب کنید.گزینه-9

 َلِعَبت-الف
 َوَجدتِ  -ب
   َغَسلتُ -ج
 ذَهبَ -د

 مهارت درک و فهم
 5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.-10
 َعبد -الف
 اخُلسرانَ  -ب
 

 5/0را به هم وصل کنید. « ب»و « الف»کلمات مرتبط در ستون -11
 ب الف

 النظَُر فی َوجِهِهما ِعباَدة  
 

 َکالم  بنَی َشخَصنیِ 

 اجَلد
 احِلوار

 الواِلدانِ 
  
 

 1درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشّخص کنید.-12
 درست -الف
 نادرست -ب
 نادرست -ج
 درست -د

 مهارت مکالمه
 های زیر پاسخ کوتاه دید.به پرسش-13
 أنا ِمن إیران -الف
 أربعة -ب
 نَ َعم -ج
 ی شفاهی:نمرهأنا طالب   -د


