
 

 

  ١۴٠٠/ ٨/ : تاريخ          تان قدس                     شهرسآموزش وپرورش                    :               نام ونام خانوادگي
  دقيقه     :زمان      غير دولتي ابوريحان                                مدرسه                             یسيدعلي حسين: نام دبير

  هفتم عربي                                                     ٧/  : كالس
  ٢ :تعدادصفحه                                           دوره ی اول متوسطه                                                             

             ١۴٠٠-١۴٠١سال تحصيلي                                                             
  نمره  ) ۴۵از اول كتاب تا آخر صفحه ( سؤالها  رديف

  
١  

  .كلمه اضافي است٢»  -  منْضَدة – حقيبة  – مرأَة -عمود  «.نام هرتصوير رازيرآن به عربي بنويسيد

  

 
                                                           

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

١  

  
٢  

  .جمله هاي زيررابه فارسي ترجمه كنيد

  ....................................................................................................................................................الْمداراةِسالمةُ الْعيشِ في )الف

  ...................................................................................................................................................إِنَّ حسنَ الْعهد منَ اإليمانِ) ب

   ...............................................................................................................................................؟هلْ جزاء اَلْإحسانِ إلّا الْإحسانُ)ج

٣  

  
٣  

  .ترجمه هاي ناقص راكامل كنيد

                  ..................................و........................اند، نعمتاِن مجهولَتانِ، الصحُة و اَلْأمانُ            دونعمت ناشناخته

  

١  

  
۴  
  

  .ترجمه درست راانتخاب كنيد

  .َالْولَد الصالح، فَْخرٌ للْوالدينِ   

  .فرزند نيكوكار مايه خوشحالي پدرومادراست) ب    .فرزند شايسته افتخار پدرومادراست) الف   

۵/  

  
  

۵  
  

  .مشخص شده راترجمه كنيد هفقط كلم

  .    ..................................                خَيٌر منْ جليسِ السوء َالْوحدةُ

۵./  

  

  .قراردهيد ≠وبين كلمات متضاد،عالمت=،عالمت)هم معني(بين كلمه هاي مترادف  ۶

  بستان  )        (حديقَة )ب                                   قَليل)       (كَثير)الف 

  
۵/  

  كدام بابقيه هماهنگ نيست؟  ٧

   معلِّمات) د                      مفاتيح) ج                   واقفونَ) ب             عالمونَ

  
۵/  

  .يك ازمواردزيراستمربوط به كدام درجمله هاي زيركلمه هايي كه مشخص شده   ٨

           ...............مَثني   –  ٢                                                               . ................مَكسر جمع  - ١

                         .جميلَةٌ اَلْحدائقُهذه ) ب                                                         .      ناجِحانِ في َالدرسِ الطّالبانِ) الف

  
  
١  

  .درجاهاي خالي اسم اشاره مناسب قراردهيد  ٩

  )نزديك(  جبلٌ.. ....).......ب                                       .َالْعالمانِ ناجِحانِ) ...........الف

  
١  

  .كنيدبراي جاي خالي كلمه  مناسب را انتخاب   ١٠

تابانِ  - ١             ........     هؤالءك   س -  ٢رداتم  ٣- لِّمعتانِم        ة -٤بطال      

  
۵/  

  /.۵  .لط مشخص شده رادرست كنيدغ  ١١

 
 



 

 

  .  ............مؤمنانِ،معلِّمانِال هاتانِِ

  .بااستفاده ازكلمات داده شده جدول راكامل كنيد  ١٢

   جاهدونَم  - لوحة  – انِتجميل – انِطالب – رِجال – اتمسلم

  مفردمؤنث  جمع مذكرسالم  مثني مذكر  مثني مؤنث  رسجمع مكَّ  جمع مؤنث سالم

            
  

  
۵/١  

  )بِنت    -تلك .(مؤنث هركلمه راازميان كلمه هاي داده شده پيداكنيد ودرمقابل آن بنويسيد  ١٣

  .........                            ذلك .........                             ولَد

۵./  

  » زندگان  – چوب « .هركلمه رامقابل ترجمه ي عربي آن بنويسيد  ١۴

  ............َخشَب  )ب                                  ........    أحياء )  الف

١  

  .مناسب قراردهيددرجاي خالي گزينه   ١۵

    الْجاهل          اوسطُها ...............                                 ،خَيرُ اَلْأُمورِ 

۵/  

  .باتوجه به عكسها به سوالها پاسخ عربي دهيد  ١۶

  ؟هلْ هنا مدينَةُ شيراز -٣                                                                                ؟                ما هذا  -١               

  

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

١  

  .درجاي خالي كلمه ي پرسشي مناسب قراردهيد  ١٧

  □من                 □ هل                    ؟رةِ اَلْكَبيرَة ا في تلك السي...................

۵./  

  .مفرد اسم هاي زيررابنويسيد  ١٨

  .......                 هذانِ                                                  ........        مسافرينَ 

١  

  .جمع مكَسر اسم هاي زيررابنويسيد  ١٩

  ........... ضَيف ........                         رجلْ 

١  

  /.۵  .صورت جمع سالم بنويسيد رابه»  ممتاز«   ٢٠

  .انتخاب كنيد راترجمه مناسب   ٢١

            مكْتَبة                   واقف                  موت        ايستاده

۵/  

  .صحيح مي باشد»   تَفَكُّرُ ساعةٍ« كدام گزينه درمورد  ٢٢

    □ صداقَةِ اَلْجاهلِ)  ب                             □  خيرُ منْ عبادةِ سبعينَ سنَة) الف

۵/  

  اسم اشاره ي مناسب بنويسيدباتوجه به دوريا نزديك بودن عكس درجاي خالي   ٢٣

                              شَجرة........... 

                                             )نزديك(                                                                      

۵./  

  .)دوكلمه اضافي است)( سيارة  – فُندق – عمود – بستان .(زيرآن بنويسيدنام هرتصويررابه عربي   ٢۴

  

  

                    ...  

١  

 ali135106.loxblog.com ی وبالگ          https://telegram.me/arabic7: كانال عربي هفتم         ali1351.blogfa.com ی وبالگ

  

 

 
 


