
 

دبیرستانمهر   

 
  نام : برتران علم  :دبیرستاننام   : تعداد سئواالت  

اول  امتحان نوبت نمره :   نام خانوادگی: 

 2  هفتمکالس :  ساعت شروع:   :  طراح

 

و امضاء: تصیح کننده نام   

 

دقیقه   06 مدت زمان امتحان:     عربی درس: 

  :صندلی شماره   51/56/5066   تاریخ امتحان:

 دانش آموزان عزیز با توکل به خدای مهربان با ذکر صلوات بر محمد وآل محمد با آرامش کامل به سئواالت زیر پاسخ دهید

اول                                     صفحه اول ـــواالت نوبتــــشــــــــــــرح ســــــ بارم  ردیف     

  مهارت واژه شناسی 

1 

 کلمه اضافی است( ۳زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید)

 عِنَب( -نِاتطالب –طالبانِ  –حَدیقَة  –جَدَّة  –حَقیبَة  –)جَدّ 

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

 

1 

/5 

 فقط معناي کلمات مشخص شده را بنویسید. 

 عَلَی البابِ هناکَب( المفتاحُ                           علی المنضدة جوازاًکَم الف( 

 

2 

/5 

 ناهماهنگ است.کدام کلمه از نظر معنا یا دستوري با کلمه هاي دیگر 

 ذلکَ   هو   هاتانِ    اولئک ب(                    أ    ما    عِند    الف( کم 

 

3 

 

/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کلمات مترادف و متضاد را در بین کلمات داده شده پیدا کنید و در جاي مناسب بنویسید.

 کلمه اضافی است( 2)

 فوق -خلف  –الغالی  –وراء  -الحدیقة -الرخیص

.....................≠   ......................... 

 

  ......................=........................ 

4 



«

ردیف

» 

  مهارت ترجمه

 جمالت داده شده را به فارسی ترجمه کنید؟ 4

 الجنَّة تحت اقدام االُمهات.الف( 

 فُندُق( فی نهایة هذاالشارعُ ب

 ( هل هو بائِعُ الحقائِبج

 ( اُسرة صدیقی جالسونَ فی الصَّفد

5 

 ترجمه صحیح را عالمت بزنید. 25/

 ( هذا أبی و هی أمّی الف

    این پدرم است و او مادرت است                   این پدرم است و او مادرم است      

6 

 ترجمه عبارت داده شده را کامل کنید. 5/

 إنَّ عِدَّةَ الشّهورِ عِندَ اللّهِ إثنا عَشَر شَهراً   

    . قطعا تعداد...........نزد خداوند...........ماه است  

 

7 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

25/1 را پیدا  ، مفرد مونثدر جمالت داده شده یک اسم مثنی، جمع مکسر، جمع مذکر سالم، جمع مونّث سالم 

 کرده و نوع آن را بنویسید.

 ( الطالبُ بینَ السَّیّارتینِ          ب                      الف( هوالء الضیوفُ فی الغرفةِ     

 و هوالء المجاهداتُ فی المَسجد ( اولئکَ المومنونَج

 

8 

 ( کیفَ -کَم  – لِمَن –ما  –مَن  –در جاي خالی کلمه ي پرسشی مناسب بنویسید.  )أینَ  1

 .الف(........... المعلّمُ؟ المعلّمُ وراءَ المنضدة            ب(.......... هو؟ هو جُندي

 ج(........ تلک؟ تلکَ  نافذة.                               د(.......... حالکَ؟ أنا بخیر.

9 

 در جاي خالی اسم اشاره بنویسید. 1

 هذان( -خَشَبیّیانِ. )هاتانالف( ............ الکرسیان 

 اولئک( -ب( .............. الطالب ناجحونَ. )هذا

 هذان( -ج( ............... البیتان نَظیفان )هاتانِ

 هذه( -د( ................اللّوحة جَمیلَةُ )هوالء 

11 

5/1  «یک کلمه اضافه است» انتِ( -انتنَّ -انتَ –هم  -در جاي ضمیر مناسب بنویسید. )هما 

 الف( فاطمه و سعیده مسرورتانِ ........... فی الصفِّ االول.

 ب( .............. العبونَ ممتازونَ.

 ج( مِن أَینَ............ یا رَجُل؟ مِن شیراز.

 

11 



  مهارت درک و فهم 

 است(کلمه اضافی  ۳وصل کنید.)« ب»را به کلمه ي مرتبط در ستون « الف»ستون   5/

 ب                                                                     الف       

 سَبعة                                                                              عَدَدُ َبعدَ ثَمانیَة                                                   

 تِسعة           اُمُّ األبِ و اُمُّ االُمِّ                                               

 جَدَّ                                                                                       

 جَدَّة                                                                                     

12 

 بر اساس واقعیت جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. 5/

 غ            ص            الف( العلمُ، َموتُ االَحیاء                  

 غ            ب( البَحرُ مکانٌ مناسِبٌ لِسَّفینَةِ                 ص 

13 

55/0  را انتخاب کنید.در جمالت زیر کلمه ي مناسب  

 

  مَن               ما                   (.......... هذا؟ هذا خََشبٌ                  الف

  أَخ               بنت                                    هی ........... محمّد       (ب

  خَمسَة            ( عَدَدُ بَعدَ أربَعَة                                                 سِتَّة ج

14 

  مهارت مکالمه 

 لطفاً به عربی پاسخ دهید. "سوال از شماست" 5/

 مِن أینَ أنتَ؟..............             کَم اُسبوعاً فی الشَّهرینِ؟........  

15 

 

/55  

 توجه به تصاویر پاسخ کوتاه دهید.با 

 

 الف( مَن هی؟..............       

 

 

 ب( ما هذانِ؟.............

 

 

 ( کَم العِباً فی الصّورَة؟................ج

 

16 

 (1مکالمه ) -11                                           (                                              4روانخوانی ) - 15 

 )موفق وسربلند باشید(
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