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١
)گزینه اضافی استدو.(بنویسیدکنارآنوانتخابنام هرتصویررا

 ).........................( )...............  (

......... )........... ( )...............              (

١

١
.ترجمه هاي زیررا کامل کنید

.  مدرسه است...........................این .المدرسۀحقیبۀُهذه - الف
.است) بادیگران ( درمدارا کردن .. .....................سالمتی.فی المداراةالعیشِسالمۀُ-ب
.است....... ..................این درخت  .الرُّمانهذه شَجرةُ-ج
.است.......................جلوي درمرد.  الغُرفَۀبابأمام الرَّجلُ -د

٢

١ .ت بزنیدصحیح هرجمله راعالمترجمه ي
□آموزداناستآن جایزه ي طالمال دانش □.آن جایزه مال دانش آموزداناست:تلک جائزَةٌ ذَهبیۀٌ لطّالبِ العالم-الف

□.هتلم درپایان این خیابان است□.هتلتان درپایان این شهراست:فُندقی فی نهایۀِ هذا الشّارِع -ب

٣

١ .راترجمه کنیدیرش خط کشیده شده است که زییفقط کلمه ها
( .................. ) . هذه الهدیۀُ غالیۀ ب -  ***       ( ................... ) . ناكفونَ هاُسرَتنا واق الف -

٤

٥ .جمله هاي عربی را به فارسی ترجمه کنید
...........................................................................................»».اهللاِ فی رِضَا الوالدینِرِضَا-الف

...................................................................................»».مدرسینَاولئک االَوالد جالسونَ عند -ب
...................................................................................»».مدیرُ المکتَبۀ؟ لالجوالذلکلمن-ج

.................................................................................»».تَحت أقدامِ االُمهاتالجنَّۀُ د
...............................................................................»» . ماوات و األرض هو الَّذي خَلَقَ الس-ه

٥

:شماره دانش آموز
::نام ونام خانوادگی

:نام پدر
:شماره کالس 

.ایمان به خدا ودوستی با مردم ازبهترین کارهاست): ص(پیامبر
آموزش وپرورش نیشابور

)دوره اول(شاهد آل یاسیناندبیرست
اولنوبت - پایه هفتمعربیآزمون 

دقیقه 50: وقت 
10/93/:تاریخ 

شایان  : طراح 
14:تعدادسوال

–نديج–وردة –منضَدة

کُرسی-نافذَة –بستان 



٥/٠
.مشخص نمایید) #( ومتضاد را باگذاشتن عالمت (= ) را باعالمت ي مترادف کلمه ها 

البستان..............ۀالحدیقَموت .............حی
٦

٥/٠ .ناهماهنگ است،آن کلمه را مشخص کنیدباکلمات دیگردرهرردیف یک کلمه
□اُخت□مأُ□ما□اَب-ب ***         □أینَ□هاتانِ□اولئک □هذا- الف

٧

٥/٠
.درجاهاي خالی گزینه مناسب را قراردهید

)أربعۀ -تسعۀ  ( . عشَرَة -..............–ثَمانیۀ -سبعۀ-الف
)المرأتانِ–الرَّجالنِ(. العالمتانِ..........................هاتانِ  -ب

٨

٥/٠
.استیک کلمه اضافه.قراردهیدودرجاي خالیاب انتخ)ن بستو(ازروبروي آنراالفستون هرجمله پاسخ 

ب . زهراء ، فاطمۀُ وسعیدةُ  .................. الف-
...............................من هذه البِنت ؟ - ب

٩

٥/٠ .اسم اشاره مناسب را انتخاب کنید
□هذا□تلکالمدینَۀ قَریب ؟...............هل  □ذلک□هذه. البیت بابانِ جمیالنِ ................لِ 

١٠

٥/٠ )صابِرونَ* أخشاب * حدائق * شاکرات (.زیرجمع هاي مکسرخط بکشید ١١

١ .متن زیررا بخوانید سپس پاسخ هرجمله راعالمت بزنید
میدأب. أنا حسردی مرٌ واُمماه یۀ ۀی طَبیبيأنا. الفارسدة جیارالس نبج فة . واقاریی الستی وأخی فدج.
□اُمه□من واقف جنب السیارة ؟ حمید-ب□ال □      نَعم . جد حمید طَبیب –الف 

□جنب السیارة□فی السیارة؟أینَ أخُ حمید-د□ال□نعم الفارسیۀ ؟ۀهل اُمه مدرس-ج

١٢

١ .کوتاه بدهیدسخ پابه هرسوال باتوجه به تصویرها

بانِ؟ هل هذانِ الع..................... ......................        من هو ؟ 

١٣

١ .به سوال هاي زیربایک یادوکلمه پاسخ دهید
..............................................من أنت ؟ -الف
.........................................؟ هل لصفّک لَوحۀ-ب

١٤

١٥ جمع نمره ورقه ***درپیشگاه خداوند متعال موفق وسربلندباشید *** 

ناجِحات-نَظیف -أخت حمید  هیالف


