نام...........
نام خانوادگی...............
نام پدر......................
شماره دانش آموزی ..........
نام درس:عربی
ردیف
1
درهر ردیف کدام

2

باسمه تعالی
سازمان آموزش وپرورش فارس
کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش وپرورش قیروکارزین
مهر آموزشگاه

امتحان نوبت اول
پایه ی هفتم
تاریخ ساعت
نام دبیر:کرامت عباسی
مدت امتحان06دقیقه
بارم
2

سواالت

کلمه درست معنا نشده است.

-1

الف -ذهبه  :طالیش

بَ -لکَ  :به سود تو

ج -مِن  :کسی که

َومان  :دوروز
د -ی
ِ

-2

الف-أَ  :آیا

ب -هَل  :آیا

ج -قلیل  :بسیار

د -جَ زاء  :پاداش

-3

الف-حُ بّ  :دوست داشتن

ت  :تومذکر
ب -أَن ِ

ج -حُ سام  :شمشیر

د -سوء  :بدی

-4

الف-ماه َُو :چیست

ب -دَ َوران  :چرخیدن

ج -یسار  :راست

د-عَیش :زندگی
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جمالت داده شده را معنا کنید.
اس......................................................................./57.
أ ْف َ
اس أ ْن َف ُعهُم لِل ّن ِ
ض ُل ال ّن ِ
أَر َب َعة َقلیلُها َکثیر « :الفقر و الوجعُ َوالعداوةُ َوال ّنارُ »........................................1/27
جالسون هُنا....................................................................1
ین أُسر ُتکَ ؟ هُم
َ
أَ َ
لِ َمنْ ٰذل َِك ْال َجوّ ا ُل ْال َجمی ُل ............................................................................1
تان............................................................................1
تانَ ،جمیلَ ِ
هاتان ْال َورْ دَ ِ
ِ
ٰه َذا الصَّفَ ،کبیر............................................................................... /7 .

3

نام هر تصویر را به عربی بنویسید.

..........

4

1

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

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

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

ازمیان کلمات داده شده مترادف ومتضاد را پیدا کنید ودرجای مناسب قرار دهید.
لف َ -وراء )
) حُسْ ن َ -ش ّر -جاِلس  -عدوان – عداوة َ -بعید – َخ َ
.......... #..............

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

1

1

7

معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید.
ار ِع.
في نِهای ِة ٰه َذا ال ّش ِ
در آخر این ............

َک ْم َیوما أیّا ُم األ ُ
سبوع؟
ِ
تعداد روزهای........چند است؟

0

درهرردیف کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟
شجرة بیت بقرة
الف-صورة

5

گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الفندق .......
المسافرین فی
عد ُد
َ
ِ
َمنْ ٰذلک الرَّ جُ ُل ؟

8

ب -المفتاح

الباب

قریب
هو سائق ُال ّسیّارة

کثیر
ت سائق ُة ال ّسیّارة
أَن ِ
1

فریضة

رجل

کلمات گروه الف را به کلمه مناسب گروه ب وصل کنید.
الف
کالم بین شخصین
قیمة غالیة

الجوّ ال

الجدار
1

باتوجه به معنای جمله کلمه مناسب انتخاب کنید.
مُجالسة
َطلَبُ ْالع ِْل ِم...............
«سعید» اِس ُم َولَد و «سعیدة»اِس ُم............

9

/7

بنت
1

ب
الجد
الحوار
الذهب

16

به عربی پاسخ سوال های زیر را بنویسید.
کیف حالکَ؟.............................
لمن هذه السیارة؟...................

موفق باشید.

1
ما اسمک َ؟......................
أَین الطالبُ ؟...................

