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 2و1   امتحان میان ترم درس                                 اداره کل آموزش و پرورش         شماره صندلي:                                                   

  22/82/1314تاريخ امتحان :               اداره سنجش آموزش و پرورش                          شعبه کالس:                                                     

 دقیقه08مدت امتحان: ــ  صبح2ساعت شروع:                    مديريت آموزش وپرورش شهرستان                                                         عربيدرس:نام 

 صفحه     2سئوال و 10تعداد سؤال و صفحه :               )دوره اول(                                دبیرستان                                              دشتينام دبیر:مبین 

 نمره                                                             28بارم نمرات :                                      (متوسطه )اولسال هفتمداخلي امتحانات                                             1شماره صفحه: صفحه  

 بارم  (مام باار رَوَاهُ اال) .: از گمان بد اجتناب کنید، زيرا گمان بد، بدترين دروغ استپیامبر)ص( مي فرمايند رديف

 واژه اضافي است(باتوجه به واژه ها  داخل کمانک کلمات عربي رامعني کنید)دو -1 1

 زيبا(-مرگ–خوشحال –زندگان -راننده –)نويسنده 

   سائقة:  مُوت:  کاتب:  مسرور:
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  ش بنويسرناکهريک ازکلمات را درجا  باتوجه به تصاوير  -2 2

 طبیبة( –طالب  –سیارتان  –)العب 

                   

1 

 گزينه درست را انتااب کن-3 3

 اللسان  الحقیبة البستان           مي شود:« الحديقة »کلمهالف(مترادف 

 واقف          داخل  خارج   مي شود:«جالس»ب( متضادکلمه

 هي هل أنا هي(کدام کلمه بابقیه ناهماهنگ است. -هو هل–ج( درمیان کلمات)أنا 

 جبل-أخت  إمراة-اولئک بنت-إمراة  هماهنگ است. ازنظرمفهوم باکدام کلمات«وَلد»د(کلمه 

1 

 احاديث داده شده راترجمه کن 4

 الف(مجالسة العلماء،عِبادة:

 الایرُ کثیرٌ وفاعلهُ قَلیلٌب(

2 

 باتوجه به الگو ترجمه کن 5

 هذان الایاطان ،ماهران)..........................................(♣ (موفق هستندمهندسدواين )مهندسان،موفقتان:اين مهندستاناتان اله♦

5/8 

 ترجمه ناقص جمالت راکامل کن 6

 ... :سالمتي وامنیت.:دونعمت......ب(نعمتان مجهولتان:الصحّة واالمان   ست.کوچک ا........صغیرة:اين....هذه،لوحة الف(
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 ترجمه درست هرجمله راعالمت بزن 7

 چه کساني هستند؟ مالاين ماشین ها  چه کسي است؟ مالاين ماشین  لِمنْ هذه السیارات؟الف(

 اولئک المومناتُ،شاکراتٌ : آن مومنان )زن(،سپاسگزار هستنداين مومنان)زن( سپاسگزار هستندب(

1 

 کنترجمه  عبارات عربي را به فارسي روان 8

 الشجرةُ-ماتلک علي الجَبل؟الف(

 هاتان البنتان الصغیرتان في الغرفة:ب(

        هذه الطالبة،فائزة في المسابقة:ت(

 لِکلّ صَفِّ،نافذتان خَشَبیّتانث(

4 
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 به کدام مفهوم نزديکتر است:« سکوتُ اللسانِ،سالمة االنسان»اين جمله عربي  9

 بر باد مي دهد بزسر س، رخزبان س   زخم زبان از زخم شمشیر بدتر استالف(

5/8 

 را باخطي به هم وصل کنید "ب "و ستون "الف"کلمات مرتبط در ستون  11

 ستون ب ستون الف

 ◘آفة العلم

 ◘حُسن السّؤال

 ◘الولد الصّالح

 ◘الوقت مِنْ

 فارالوالدين◘

 الذَّهبِ◘     

 نصف العلم◘    

 النسّیان◘   
 

1 

 براساس واقعیت مشاص کن را گزينه درست 11

 لفندقا  الصّف لمسافرينمَکان لِ

 شاعرال                 الطالب کاتب التمارين

 الکتاب جَبل في المکتبة
 

5/1 

 جاها  خالي مکالمه راکامل کن 12

 هل أنتَ مُدرسٌ؟.........أنا.........♠

8/5 

 هريک از پاسخ ها  داده شده را درجا  خالي مناسب بگذار)يک پاسخ اضافي است( 13

 ال،هاتان وردتان ( –لِمديرة المدرسة  -هو جند -)نعم

                                        
 .....مَنْ هُو؟......                  ...             ......هل هاتان الشجرتان؟....          لِمَن هذه الحقیبة؟     

1/5 

 بش بنويس)يک کلمه اضافي است(از اسم ها  اشاره را در جا  مناسهريک  14

 هذان( -هذه –اولئک  –ذلک  –)هاتان 

 في القرية. المسافرتانجمیلٌ.       د(......... ،بیتالمرتفعان.     ب(........االُوالدُ،موفقون        ج( .......الف(.......الجبالن 

2 

 .رابیابید ودر جا  مناسبش بنويس"جمع"وکلمات  "مثني"کلمات  15

 [في الحديقة ، شجراتٌ  -هذان الولدانِ،شجاعانِ -المسجد جالسون فيأنتم  -انِ في الصّف تالمعلّم -الغرفة]الضّیوف في  

    جمع

    مثني
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 درست راانتااب کن گزينه 16

 ناجحون ناجحاتٌ ب(حمیدٌوحسینٌ وعليٌ........        مَن    هل   ؟نعمالف(.......تلک معلمةٌ
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 موفق باشید
 کلیک کنیدزيرجهت دريافت سئوال جديددرقالب ورد با پاسانامه بررو  آدرس 
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