
 انم:

 

 اتریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: انم خانوادگی:

 انم دبری طراح سواالت:
 عباسی

 مدت زمان امتحان:

   
 هفتم عربی

 دومنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 .دیترمجه کن یشده را به فارس دهیآهنا خط کش ریکه ز   ییفقط کلمه ها 1
 كثری  الفندقعدد املسافرین يف                      .حةیقبمسکة  ریحبر کب یف کانت

0.5 

 یی.  )در مجله اسم هادیسیآن بنو  ریو در ز  فتهایرا  ریانم هر تصو ..« تلك الورده مجیله و هي  فوق  املنضده »..در مجله  ۲
 است( ریوجود دارد که مربوط به دو تصو 

0.5 

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

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

 است.( یاضاف یکیو سه کلمه که  ری.  )دو تصو دیسیآن بنو  ریو در ز  فتهایرا  ریکلمات ، انم هر تصو   نیدر ب ۳
 مسكه ( –فالح  –)  العب                                                  

0.5 

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

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

 . )دو کلمه اضافه است.(دیسیمناسب بنو  یو در جا فتهایمرتادف را  ایکلمات متضاد  ۴
 بعيد ( –جالس  –مجاعه  –خري )  

 =                   افضل  = قریب

0.5 

 . دیکلمه انمهاهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کن ۵
 امحر ازرق اصف اكرب      -:    َخرَج   دخل   هلك  حتت                                                    بالف

0.5 

 کل کتاب خمصوصا نوبت دوم(  ی. )منت اب استفاده از واژه هادیو به پرسش ها اپسخ )کواته( ده دیمنت را خبوان ۶
 

1 



اان و اخواين  جالسون يف الغرفه . جاء ايب الینا وقال يل علیك ابلدرس الن الدرس كنز و قال الخي ملاذا تركَت درسَك. غدا  
 جاءت امي الینا و قالت لنا هل مسعتم ما قال ابوكم ؟  اجاب اان و اخواين نعم مسعنا 

 االطفال واقفون يف الغرفه ؟  ص      غ   
 ص     غ   غدا ماجاء االم ؟    
 من ترك الدرس ؟   
 هل مسع االطفال كالم ابوهم ؟ 

 . )دو  مجله اب ترمجه انقص(دیترمجه انقص را کامل کن 7
 ........................ مجهوري اسالمي ایران چیستند؟ هي الوان علم اجلمهوریه االسالمیه االیرانیه : رنگهاي ما

 يف وجه الوالدین عباده : نگاه كرده به ........................ پدر و مادرعبادت است   النظر

1 

سخن  کیاز نظر مفهوم ، اب كدام سخن حكیمانه ارتباط دارد ؟ )« ابدزابن سرخ سر سبز مي دهد به »ضرب املثل   8
 شعر( تیو دو ب مانهیحک
 االنسان يف لسانه   بالء

 اللسان سالمه االنسان سكوت

0.5 

 است. ( حیاز آن ها صح یکیهرکدام دو ترمجه ذکر شده و  ی. )دو مجله که برادیرا انتخاب کن حیترمجه صح 9
 يف نفسه :     اب خودش گفت             به  آهنا  گفت  قال

 رفته بود             رفته بودمي               ذاهبه : كانت

0.5 

اضافه  ریتصو  کیکه   ریتصو  3. )دو مجله اب دیسیبنو  ریارتباط دارد؟ مشاره مجله را در کنار تصو  ریمجله اب کدام تصو کدام  ۱۰
 است.( 

 
 نظرت الطالبه ايل صدیقتها  .  كتب الطالب واجباته

0.5 

   

۱۱ 

 مثال(. )مانند دیکه ترمجه شده است ، فعل مجله مقابل را ترمجه کن  یاب توّجه به مجله ا
 

 قبلُت كالم املعلم .  ............ مثال: قبل كالم املعلم سخن معلم را گوش كرد.
 
 

0.5 

 ۱ اب دو پرسش( ریدو کلمه( )دو تصو  ای کی. )در دیبه پرسش ها اپسخ ده ریاب توجه به تصاو  ۱۲



 
 ...................؟ ماذا أكلت

 
 ................... كم كرسیاً؟

 ابشد.( یکیمهه  یکه اپسخش برا  دیسیبنو  ی. )دو مجله پرسشدیاپسخ کواته ده ریسؤاالت ز به  ۱۳
 ما اسم االستاذ اللغه العربیه؟         )ماذا يف حقیبتك ؟(                          

۱ 

 مجله( 6. )دیترمجه کن یبه فارس ۱۴
 1سالمه العیش يف املداراه 

 1ذهب عند صاحب املصنع  بعدشهرین
 1.25لنا مثال و نسي خلقه  ضرب

 ./75مامجع اخلشاب  هو
 ./5عبد االحسان  االنسان

4.5 

هرکدام دو فعل درون پرانتز نوشته  یکه جلو   یخال یمجله اب جا 4. )دیسیبنو  یخال یو در جا دیفعل مناسب را انتخاب کن ۱۵
 شده ابشد.(

 حامد و محید ................... من البیت  ) خرجا   خرجتا ( 
 حنن ................... ايل مدینه مهران ) وصلتُ      وصلنا (

 ای سعیُد هل ................... قمیصا مجیال ) لبسَت   لبستِ  (
 (السیدات ملاذا ................... ابواب الصفوف ) فتحتم      فتحنت  ایتها

۱ 

 داشته ابشد.(  نهیدو گز  کیهر  ی. )دو مجله نوشته شود و برادیانتخاب کن یخال یجا یکلمه مناسب را برا ۱۶
 العنب( –: لونه امحر . )املوز  مثال
 جنار ( –بیتا خشبیا ) العب  صنع

0.5 

 کلمه اضافه است.(  کیپیدا كنید ودر قسمت )ج( بنویسید ؟ )« ب»جواهبایي  از ستون « الف»براي کلمات ستون  ۱۷
 

 ب ج الف
 قیمته غالیه
 مفتاح العلم

 

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

 النسیان
 َذَهب
 السئوال

 
 

0.5 

 

 موفق ابشید


