
 

 

 

 

 

 
 
 

 مهارت ترجمه

 

4 .عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید. 1  

. لمِالعِ صفُنِ والِالسُّ سنُحُ: الف  

. شیبانِ، خَ رسیانِهذانِ کُ: ب  

. کوتُالس ُ هُرُبَّ کَالمٍ جوابُ: ج  

. أهالٌ و  س هالٌ بِکُم ص باح  الخَیر: د  
 

 5./ .در جای خالی گزینه مناسب قرار دهید. 2   

اَلرََّجُل                       الم رأتانِ                            .   ، مسرورتانِ ............................... هاتانِ   
 

/.5 (ه ل الفُندُقُ بعیدً )  .ترجمه صحیح را انتخاب کنید. 3  

آیا هتل دور است؟: آیا هتل نزدیک است؟                                                             ب : الف  

 

 مهارت واژه شناسی

/.5 .نام تصاویر زیر را بنوبیسید. 4  
 

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

 

/.5 (جالس  –کثیر )  .زیر را از بین کلمات داده شده پیدا کنید و بنویسیدمتضاد کلمات . 5  

:قلیل:                                           واقف : الف  

/.5 .کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. 6  

 الف: أَفضَلُ النَاسِ أنفَعُهُم للنَّاسِ .                                     ...........................مردم سودمندترین آنها برای مردم است.

 ب: م ن رب َِّ السماواتِ و  األرضِ ؟                                     چه کسی پروردگار ......................................... و زمین است؟

 

 

/.5 .کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید. 7  

باب: د                       أَمام : ج                       و راء :ب                                فوقَ :الف  

                                                       بسمه تعالی                                                                                                                                              :                     نام ونام خانوادگی

                                                    پرورش و آموزش وزارت                                                                                            :کالسنام 

 17/11/11: تاریخ امتحان         زرندیه         شهرستان وپرورش آموزش اداره                                    هفتم عربی  :نام درس

 صبح9 :ساعت شروع                ادیب اول دوره غیردولتی دخترانه دبیرستان                                 2:تعداد صفحه 

                         دقیقه                                                     61:وقت                      1411-1412 سال تحصیلی  آزمون ترم                                                       13: تعداد سوال 
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 مهارت کاربرد قواعد

5/1 (عالِمانِ -أَطفال – ةورد -جالسونَ –بنتانِ  -کُرسی)   .جدول را کامل کنید.  8  

 

ثنی مذکرم مفرد مؤنث  جمع مکسر مفرد مذکر مثنی مؤنث جمع مذکر 
      

  

1 .وصل کنید ستون اول را به ستون دوم . 9  

عمودٌ کبیرٌ    م ن هذا العالِم؟                        

لِاُمّی یةهذه هد     ماحولَ الب یت؟                        

                           بینَ السیارتَینِ                                      ماهذه ؟

هو ابوریحان                               أَینَ الرجل؟   

1( هذا –اولئک   –هاتانِ  –تلک  )    .اسم اشاره مناسب برای کلمات زیر بنویسید. 11  

العبونَ ........................................: ج                                                        جبل ............................: الف  

لوحتانِ ..................................: د                                  لبةطا ............................: ب  
 
 

2 .دهید کوتاه به سواالت طبق تصویر پاسخ. 11  

 
ه ل هُنا مدینه شیراز؟           ماهذه؟                                                                کَم عددُ المفتاح؟                      أَینَ الو لد؟                                

 

 

2 .کنیددرست را انتخاب ترجمه . 12  

صورتتان                                              صورتشان   :                                                         وّجهِهِما : الف  

مدادتان                             مدادمان                                                                      :             قَلَم کُم : ب  

او معلم است                                       من معلم هستم                   :                                       أنا مُدرسً : ج  

او مدیر است                   تو مدیر هستی                      .                                                            هو مدیرً: د  
 

 مهارت درک و فهم 

/.5 .جای خالی را با کلمه مناسی پر کنید. 13  

و  یومٌ ع لَیک  لَک الدَّهرُ یومانِ ، ی ومٌ    

.............................و روزی  .................................دو روز است ،  روزگار   
 

hamyar.in همیار



hamyar.in همیار



hamyar.in همیار


