به نام خدا

نام ونام خانوادگي:
نام پایه :هفتم متوسّطه

سالتحصیلي 1397/ 98 :

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقي

ساعت شروع 10 :صبح

امتحان نوبت  :اول

مدیریت آموزش و پرورش صوفیان

مدّت امتحان 50 :دقیقه

نام آزمون :عربي

آموزشگاه شهید علي اشرفي

تعداد سؤال 13 :سئوال

طــرّاح  :احمدی

دوره ی متوسطه اول

تاریخ امتحان 97 /10/24 :

ردیف
1

بارم

سواالت
نام هر تصویر را زیر آن بنویسید( .یک کلمه اضافی است) { عِنب – حَقیبة – العِب – رُمّان – کَنز }

1

...............................
2

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

معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.
الف) تلکَ حَقائِبُ المُسافِرینَ

3

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

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

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

0/5
ب) لِمَن هذا الجَوّالُ الجَمیلةُ؟ ......................

ترجمه درست را انتخاب کنید.
الوَقتُ مِن الذّهَب.
ب) وقت از طال است .

الف)زمان رفتنی است 

0/5

اَلدَّوَرانُ اِلَی الیَمینِ مَمنوعٌ.
الف) گردش به راست ممنوع است.
4

ب) گردش به چپ ممنوع است.

ترجمه ناقص را کامل کنید.
الْوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السّوءِ ................ .از  .....................بد ،بهتر است.
هذا بَیتٌ خَشَبیٌ  ............خانه ای  ........................است.

5

1

عبارات زیر را ترجمه کنید.
الف) هُوَ الّذی خَلَقَ السَّماواتِ و الْاَرضَ فی سِتَّةِ أیّامٍ .......................................................................................................................................

6

ب)هذِهِ الطّالِبَةُ النّاجِحَةُ ،فی الصَّفِّ الْاوَّلِ

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

ج) أینَ المِفتاحُ ؟  -هُناکَ عَلَی البَابِ .

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

د) بَیتُنا فی نِهایةِ هذا الشّارِع جَنبَ الفُندُق.

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

5/5

از میان کلمات داده شده متضاد و مترادف را پیدا کنید و در جای مناسب بنویسید(.دو کلمه اضافی است)
وَراء  -فوق– هُناکَ -خَلف – تحت -بَعید
....................=.....................

7

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

1

کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه ناهماهنگ است؟ (زیر آن خط بکشید)
الف) هاتان – هل – هذه  -ذلک

ب) اُسبوع – شَهر -سَنة  -سَیّدة

0/5

8

با توجه به جمالت داده شده جاهای خالی را کامل کنید.
«اولئک المجاهداتُ  -الوَلَدُ الصّالحُ فَخرٌ لِلوالدَینِ –

هُم العبونَ-

هذه مفاتیح»

1

جمع مذکر سالم  .................. :جمع مکسّر  .................... :مثنّی  .................... :جمع مونّث سالم ...................... :
9

10

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

اَنا  ....................مَالبِسي .

الف) غَسَلتُ

ب) غَسَلتِ

قیمهُ االنسانّ بـ .......................

الف) عَقلِهِ

ب) سِنَّهِ

عددُ أیامُ االُسبوع......................

الف) تِسعهٌ

ب) سَبعَهٌ

0/75

کلمات داده شده را در جاهای مناسب به کار ببرید( .دو کلمه اضافی است)
«بِخَیرٍ – أربَعة – سَبعة – حِوار»
کَالمٌ بَینَ شَخصَینِ ()......................
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کَیفَ اَنتَ؟ ().....................
11

با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ دهید.
أنا طالِبٌ فی الصَّفِّ السّابِعِ.إسمی حَمید .مَدرِسَتُنا قَریبَةٌ مِنَ البَیتِنا.فی حَقیبَتی أَربَعَةُ کُتُبٍ.المُعلمُ جالسٌ عَلَی الکُرسِیِّ أمامَ الّنّافذه.
هُوَ مُدَرِّسُ العَربیّةِ.إسمُهُ السَّیدُ اَحمدی.
1

أینَ المُعَلِّمُ جالِسٌ؟ ..............................
هَل المَدرِسَتُنا بَعیدَةٌ؟ ............................
کَم کُتُبٍ فی حَقیبَتی؟ ............................
مَن هُوَ المُدَرِّسُ العَربیَّة؟ ................................
12

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
مِن أینَ أنتِ؟ ......................

13

مَااسمُکَ؟ .....................

1

با توجه به تصاویر پاسخ دهید.
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أینَ الرجل؟ . .................. .................

ماتلک عَلَی الْجَبَلِ ؟ . ......................
جمع بارم 15 :

نمره کتبی ............... :

نمره شفاهی  ................... :نمره نهایی.......................... :

ارجُو لَکُم التّوفیقَ وَ النَّجاحُ  .احمدی

