
 :عدد به نمره عربی : درس آزمون :یخانوادگ نام و نام

 :حروف به نمره 01/01/89: آزمون تاریخ :دبیر نام

 صفحه2 :صفحات تعداد دقیقه 01: آزمون مدت :صندلی شماره هفتم :کالس

 یتعال باسمه

 رانیا یاسالم یجمهور

 شهر شوش  پرورش و اداره آموزش

 ی سرای دانشتدبیرستان غیردول اول نوبت امتحانات

 99-99 یلیتحص سال 

 .کنید ترجمه روان فارسی به را زیر ی حکیمانه های جمله ردیف

 .والنارُ داوهوالعَ عُجَوالوَ الفقر :کثیر قلیلها عهربَأَ الف(

 .علیك يومٌ و لك يومٌ يومانِ الدّهرُب( 

 فُندقٌ؟ المدينة هذِهِ فی هَل  ج(

 . مسرورانِ الولدانِ هذانِ د( 

 . ايام سته فی واالرض السماوات خلق الذی هوه( 

 بارم

1 5 

 ( نافذه -سیاره– رُمّان- العِبه -کُرسی -عِنب ت.)اس اضافی دوکلمه. بنویسید آن زیر را تصویر هر نام 2

 
      -----------                                       -----------                                     -----------                                    ----------- 

1 

 .کنید کامل را ناقص ترجمه 3

 .است............و ............. موٌمن     .العمل کثیرُ الکالم قلیلُ الموُمنُ( 1

 .است ....................خانه........          .                    خَشَبی بَیت هذا ( 2

1    

 .کنید انتخاب را درست ترجمه 4

 .الوحده  خیر من جلیس السوء
 تنهایی بهتر از همنشین بد است.الف. 

 تنهایی بدتر از همنشین بد دارد.ب. 

       فی کُتُبِ القصِصِ عِبَرُ لألطفالِ.
 الف. در کتاب داستان ها عبرت هایی برای بچه هاست   

 ب.  در کتاب های داستان ها عبرت هایی برای بچه هاست  

1 

 )است اضافی کلمه دو(.بنویسید مناسب جای در و کنید پیدا را مترادف و متضاد شده داده کلمات میان از 5

 ................=....................                           .....................≠..................           غالیه -تحت -خَلف -هُناکَ  -رخیصه– وَراء

5 / 0 

 .بنویسید را شده مشخص کلمات معنی 6

 ....................         الجاهلِ صداقة مِن خَیرٌ العاقل عداوةُ  ده          ................                                        المنض علی اُمّی جَوّالُ. 

5 / 0 

 است؟ ناهماهنگ بقیه با دستوری یا معنایی نظر از کلمه کدام 7

 □تح ت  □ و راءَ  □ جمیل □ أمام َ                                       □سبعة □ أربعة □ صورة □ عشرة

5 / 0 



 

 .کنید کامل را خالی جاهای شده داده جمالت به توجه با 8

 » مجاهدون اولئک -لِلوالدَینِ فَخر الصّالحُ  الوَلَدُ  -فالطاال عند االمهات هوالء»

 .................سالم مونّث جمع .................مثنی ..................  مکسّر جمع ................  سالم مذکر جمع

1 

 .کنید کامل مناسب کلمات با را خالی جاهای 9
 مَسروره           مَسرورون       هاشم و میثم ..........الف(عباس و 

  نمِ             ن     مَ         .االیمان............  العَهدِ ب( إن حُسنَ 

5 / 0 

 (البستان- الذهب -حِوار -سَبعة -سِتَّه ٍ -بِخَیر))است اضافی کلمه دو(ببرید کار به مناسب جاهای در را شده داده کلمات 11
 ...(.......االشجار)...... .....(   د(مکان.......)....غالیه قیمته...( ج( ......)...... شَخصَینِ بَینَ م کاَل.......(   ب( ......)..یهِ؟ئالف(کَم صَفّاً فی المَرحَلَه االِبتِدا

 

1 

 . کنید مشخص را زیر جمالت بودن غلط یا درست 11

  غ               ص                 . عمودالدین الصاله)الف

 غ              ص           .بعقله ال بسنه االنسان قیمه)ب

5 / 0 

 . کنید پر مناسب پرسشی ی کلمه با را خالی جاهای 12
 ماذا    لمن         .  لِمریم ؟ القلم هذا........ ب(                            هل            کم      .  مُعَلِّمٌ أنا ال ؟ الکُتُب بائعُ أنتَالف(........

5 / 0 

 . دهید کوتاه پاسخ زیر های سوال به 13

                   ؟ البنات عددُ کم                                                              ؟ الدفتر علی ماذا

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

5 / 0 

 .دهید پاسخ زیر سواالت به متن به توجه با 14

 حفظ فی و الدرس فی ناجحه هی . جمیلتان نافذتان لصفها . بیتها من بعیده مدرستها . السابع الصف فی هی . قویه العبه حمیده

 .الصف فی واقفه وهی"غالمی" سیده معلمتها اسم. رانقال

 - .............................. واقفه؟ المُعَلِّمه أینَ  1

 - ............................؟ قریبه المَدرِسَته هل  2

 - ............................الصف؟ فی نافذه کَم  3

 ................................ المعله؟ اسم ما  4

1 

 معنی عربی واژه های زیر را بنویسید. 15

 
 سرباز............           گُل............          

5 / 0 

 00جمع بارم:                                                                                                                                     السالمه و التوفیق لکم نرجو                 

 

 .......................نهایی نمره ...................  شفاهی نمره ...................... کتبی نمره
 
 
 
 

 

 


