
 

 

 

  عربی امتحان درس:

  1398/ 5/ 12تاریخ امتحان:   

  دقیقه 50  مدت امتحان:

   بابایی : آقايطراح سوالنام 

  تعالی باسمه

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان حاج حسین نوایی

  98 مرداد

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  شماره دانش آموزي:

  نمره             هفتم کالس:

  1  صفحه                      صفحه   2سواالت در                                                            هرکس به دانش پیشتر است، قیمتش بیشتر است.   پیامبر اعظم (ص)

 
  .یدترجمه کن یرا به فارس یرجمالت ز 1

  ........................................................            )25/1(الف) الربیُع فصُل الج�ل والحیاة الجدیدة. 
  

  ........................................................                           )1(االس�ُک َخرَجَن وَهَربَن جمیعاً.  ب)
  

  ........................................................                                  )1(ج) انت� َجَمعتُ� کُتَُب املَکتبة. 
  

  ........................................................                                    )1(سالَمة الَعیُش فی املُداراة.  د)
  

  ........................................................          )25/1(م) قبل تقاعده و طلب منه صنع بیت خشبی. 
  

5.5  

                                        .ییدنما یلتکم را یرناقص زجمالت   2

  او چیزي را ..................     الف) هَی نسیَت شیئاً.              

  لباسهاي .................. خریدم.          ب) اِشَرتیُت َمالبَس رجالیة.    

بکَة.      .................. افتادند.ها در  ماهی     ج) اَالَس�ُک َوَقعَن فی الشَّ

  وقت از .................. است.      د) الوقُت ِمن الَذَهب.             

  

1  

  .یدترجمه درست را انتخاب کن  3

  أَما َسِمعِت َصوتاً. -۲  ُحسُن العهد ِمَن االی�ن. -۱

  الف) خوش اخالقی از ایمان است.

  ب) خوش پیمانی از ایمان است.

  ؟  صدایی را شنیديالف) آیا 

  ب) آیا صدایی را نشنیدي؟
    

  

1  

  .یسیدبنو یرا به عرب یرنام هر تصو  4

    
  

  

(                ) (                ) (                ) (                )  
          

1  

  :یدمشخص کن ≠= و دو کلمه متضاد را با عالمت  عالمتدو کلمه مترادف را با   5

  َوراءَ         َخلفَ  )ب                                            یةنِها        یةبدا) الف
  

5/0  

  .یسیدشده را بنو  یدهکلمات خط کش يمعنا  6

  (                 ) الَجبَل. َعَربنانَحُن  )ب              (                 ) الناس.  اَنفعُ الناس  یرخَ ) الف
  

5/0  



 

 

 

  و زیر آن خط بکشید. یابیدکلمه ناهماهنگ را بدر هر مجموعه از کلمات،   7

  االَرزق) -االَصفر  -الخریف   -لِسان)                               ب) (االَسود  -َوجه  -ماء   -الف) (یَد 
  
  

5/0  

                .بالکالم ی، َهل َسِمحَت ل اَستاذُ  یا -   و زیر آن خط بکشید. یابیدب روبرو جمله  را در یفعل ماض  8
  

  

  

5/0  

  .یدرا با کلمات مناسب کامل کن یخال يجاها  9

  )5/0( َرَجعِت)  –الف) انتُم ............... ِمَن الَجبَل. (رَجعتُم 

  )25/0( )االَربعاء -ب) أَمس کَاَن یَوم الثُالثا فالیوُم یوم ............... (الَخمیس 

ُه. (َدَخَل ج   )25/0( )َدَخلُت  -) املعلم ............... َصفَّ
  

1  

  است) یکلمه در ستون ب اضاف یک( .ییدوصل نما »ب«را به ستون  »الف«ستون   10

  --------- ب ---------   --------- الف --------- 

  الف) الجد  عدة الُشُهور ِعنَد هللا -۱

  ب) اثنا َعَرش   کَالم بَیَن شخصین -۲

  الحوارج)   
      

5/0  

  .یدپاسخ ده یرو به سواالت ز یدرا با دقت بخوان یرمتن ز  11

ارُع مولوی. هو ابن منظٌم. و من ُمساَعَدة ِالُرسة َمرسوراً دا�اً هو دملمحمد ِمَن ا ینة ارومیة و ساکن فی الشَّ

  طالب ناجحة ِالَنَّها َقَراَ دروَسه جیداً. و َسِمع کالُم املُعلم ِبِدقٍة.
  

  نعم       الف) هل محمد ابن نامنظمة؟                   ال         

  نعم               ال) هل محمد لُِمساَعَدة اُرسة َحزیُن دا�اً.    ب

  نعم  ال                هل هو قرا دروسه ؟                         ج)

  ....د) ِمن أَیَن محمد؟ ..............................
  

1  

  .یدپاسخ کوتاه ده یربه سواالت ز  12

  .................. )5/0(َما هی لَوُن الرُّمان؟  -۱

  .................. )5/0(هل الوحدُة َخیٌر ِمن َجلیِس الُسوء؟  -۲

  )1(. به تصاویر به سواالت خواسته شده پاسخ دهید با توجه

    
  اَین الرُجل؟ -۴کَم َعَدُد االوالد؟                                                 -۳

  .امام باب البیتالف) ثالثة                                                           الف) 

  ة.وراَء الشجَر ب) َسبَعة                                                            ب) 

  

2  

  15  جمع نمرات

   




