
 

 با یاد او و برای او
 

 دومسال نیم مستمر آزمون

 1398-99سال تحصیلی 
    هفتمپايه:          عربی :درس 

 2از  1صفحه  دقيقه   60مدت آزمون:

 خانوادگي:نام و نام

 شماره صندلي: ( 70  : )    كالس

 عليايي استاد نام دبير:

 99 بهشتاُردی 8 شنبهيکتاريخ: 

 

۱ 

 

 . جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید 

 أنتِ ما وَصَلتِ الی مَدرِسَتِِک.الف( 

 ماذا عَلی المِنضَدَةِ ؟ جَوّالُ اُمّی. ب( 

۲ 

 

۲ 

 

 نور الکالم. 

 الف( نِعمَتانِ مَجهولَتان ، الصِّحَّةُ و األمانُ.

  حُسنَ العَهدِ مِنَ االیمان.ب( إنَّ

۲ 

 کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید. معنای   ۳

 .لخَشَبالف( نحنُ قَطَعنا ا

 الکُرسیب(الطالبة جَلَسَت عَلی 

۱ 

 

۴ 

 زیر فعل ماضی خط بکشید و ترجمه را کامل کنید. 

 بابَ الحَدیقَة.         تو..................................................... الف( اَنتَ فَتَحتَ

 ب( الوَلَدانِ لَبِسا مَالبِسَهُما              ........................................................

۲ 

۵ 

 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 

 لِهذَا الصَّفِّ ، نافِذَتانِ جَمیَلتان. الف(

 پنجره این کالس زیباست                      این کالس ، دو پنجره زیبادارد                   

۱ 

 

۶ 

 ترجمه را کامل کنید. 

 جَلَسَ)نشست(                     انتِ جَلَستِ:................. 

 .ضَرَبوا:..................ضَرَبَ)زد(                           هُم 

۱ 

 کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید.  ۷

 ة          غالیَة                           خَلفَ              وَراَء رخیصَ

۱ 

 کلمات نا هماهنگ را مشخص کنید.  ۸

 اَخ                والِد        الف( عَلَمَ             اُخت     

 ب(قَمیص            فُستان           وَجه             سِروال 

۱ 



 2از  2صفحه  کالس:                                                نام و نام خانوادگی:        اولسال نیم پایانی آزمون سواالت 
 
 

 . در جای خالی گزینه مناسب به بکار ببرید ۹

 الف( ............. المَرأتانِ ، مَسرورتانِ.                                  هذانِ            هاتانِ 

 .............  االَوالدُ ، العِبونَ مُمتازونَ.                            هؤالِء            هذا ب( 

۱ 

 . را بنویسید گزینه مناسب در جاهای خالی   ۱۰

 الف( اولئکَ المُجاهداتُ .................                                 صابرات          صابرون

 ...................... کَبیرَةٌ.                                         المَسجِد           المَدرسَةب(هذه 

۱ 

 )به عربی( متن به پرسشهای آن پاسخ دهید.ن  درک مطلب : پس از خواند  ۱۱

ارع کارون و والدُهُ  بیتُهُ فی الش السیِّد علیائی مُدّرِّسُ العربیَّة. هو اهلُ المدینَةِ کرمانشاه فی ایران.

 .)کارمند(مُوَظَّفٌ

 إلی المدرسَةِ باالسَّیارَة ابوه. ذَهَب مُدَرِّسُ الحساب . هو اهلُ المدینَةِ الطهران. مهدی زادهالسیِّد 

ما ذّهَبَ الی المَدرسَةِ و   مهدی زاده. فی یومٍ من األیّام السیِّد حلّیهما صدیقان و مدرَّسان فی المدرسَةِ 

 غائباً فی الصفِّ. لِأنَّه کانَ مریضٌ.کانت 

 أینَ بَیتُ السید علیائی؟الف( 

 والد السیِّد علیائی؟ )شغل(ما مهنَةُب( 

 إلی المَدرِسَةِ؟ مهدی زادههبُ السید کَیفَ ذَج( 

 الی المَدرِسَةِ؟  مهدی زادهلِماذا ما ذَهَبَ السّیِّد د( 

۲ 

 سواالت مکالمه ای پاسخ کوتاه دهید.)به عربی( به   ۱۲

 الف(کیفَ حالُک؟.....................................

 ب(مِن اَینَ اَنتَ؟.......................................

۲ 

 در جای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید  ۱۳

 المُعَلِّمات................... فی الصَّفِّ. )دَخَلَ( الف(

 ب( اَنَا ............... المَحصولَ.)حَصَدَ(

 ج( اَنتِ ............ رسالَةً لِصدیقَک. )َکتَبَ(

 د( حسَن و حُسین .............. فی الحَدیقَةِ. )لَعِبَ(

 ه( ایَّتُها طالبَة هَل ............ مِنَ المَدرِسَةِ . )خَرَجَ(

 نَعَم ............. کَالمَ استاذ علیائی. )َسمِعَ(و( هَل سَمِعتُم کَالمَ استاذ علیائی؟ 

۳ 

 سربلندی شما.با آرزوی موفقیت و 


