
 

 

بسمه تعالی

 

 عربی   : درسامتحان داخلی  االتؤس

 1صفحه              17   تعداد کل سؤاالت:            نوبت:              م            هفت  :مقطع و نام کالس                         نام دبیر :  

 بارم نمره سؤال ردیف

 .دیروان ترجمه کن یرا به فارس ریجمالت ز 1

 ....................................................................................................................... . مَن رَبَّ السماواتِ وَاالرضِ؟الف

 .................................................................................................................. .وَ سِرواالً ةِیماَلبِسَ رِجال تُی. اشترب

 ............................................................................................................. حالُکَ؟ فَی.عَفواً   ماعرفتُ صَوتَکَ. کج

 ......................................................................................................................... .رعَةِبِسُ نَیادی. قَطَعتْ شَبکةَالصد

4 

 .دیترجمه درست را انتخاب کن 2

 مُعتَدِلٌ.     عِیالرب ی. الجَوّ فالف

 هوا در بهار معتدل است.2                     معتدل است      زییهوا در پا.1 

    بَصرَة نةِی. انا مِنَ العراقِ  مِن مَدب

 بصره هستم یاهل عراق و از روستا من.2                 عراق از شهر بصره هستم اهلمن.1
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 .دیکامل کن ریترجمه ناقص را در جمالت ز 3

 .از ........نزد صاحب کارخانه رفت بعد         ذَهَبَ عِندَ صاحب المَصنَع نِی. بَعدَ شَهرالف

 .......است و انار قرمز استابر                    و الرُّمانُ اَحمَرُ ضُی. السحابُ ابب

0.5 

 .دیسیخود بنو یو در جا دیمتضاد کلمات داده شده را مشخص کن 4

 (اُخت -افاضل  -فَوقَ  -باردٌ )

 ........... حارٌ........      ب. اراذلالف

0.5 

 .دیکلمه ناهماهنگ را به لحاظ معنا مشخص کن فیدر هر رد 5

 سُیاالربعاءَ    ثالثةٌ     الخَم     نیاالثن

 اشجارٌ     قةٌینجارٌ     حد     بستانٌ

0.5 

 .دیسیبنو قیبه شکل دق ریرا در جمالت ز یماض یترجمه فعل ها 6

 ..................................................................  رةًیقَذفوا  شَبَکَةً کب. الف

 ..................................................................       تاً؟ی. ما صَنَعتما بب

 ..................................................................  .. انتُنَّ عَبرتُنَّ الحُدودج

 .................................................................. تِ؟یالب ی. هنَّ ذهبنَ الد

 ..................................................................       .ی. غسلتُ وَجهه

 ..................................................................  تهایب یوَصَلَتْ ال ی. هو

1.5 

 نمره ورقه
 

  با عدد

 نمره تجدید نظر

  با عدد

  حروفبا   با حروف

 تاریخ و امضاء                      نام ونام خانوادگی دبیر  : 
 

 تاریخ و امضاءنام ونام خانوادگی دبیر   : 

  تاریخ امتحان : 

 ساعت شروع :

 دقیقه 60 مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 نمره  بارم 2صفحه               سؤال         نام و نام خانوادگی :  ردیف

 .دیسیبنو یخال یکلمات مشخص شده را در جاها یمعنا 7

 ..................................       بِاالشجارِ البُرتُقالِمَملُوء . بُستانُهُم الف

 ..................................                         التقاعُدِ. انا بِحاجَةِ الی ب

0.5 

 .دیرا کامل کن ریترجمه جمالت زبا توجه به فعل داده شده  8

 ......) انتم سَمعتم.  شمادی. سَمعَ: شنالف

 .....ما قَطَعَت: او ی) هدی. قَطَعَ:برب

 ...... انیکرد ) الطالبُ نَصَروا : دانشجو یاری. نَصَرَ :ج

 ......ی. هَرَبَ:فرار کرد) السمکتانِ هَرَبَتا : دو ماهد

1 

 .دیسیو متصل و منفصل بودن ان را بنو دیخط بکش ریضم ریدر هر جمله ز 9

 . مَا اسمکَ؟الف

 . هل انتُم فائزونَ؟ب

0.5 

                                 . . )دو کلمه اضافه است(دیسیمورد نظر بنو ریتصو ریواژگان داخل پرانتز انتخاب کرده و ز انیرا از م رینام هر تصو 10

 (السمَکةُ-جَبَلٌ -التینُ - بةٌیحق)

 

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

0.5 

 .دیسیو جمع بنو ینوع اسم مشخص شده را به لحاظ مفرد و مثن ریدر جمالت ز 11

 ..............................................       لتانِی. هاتان الشَّجرتانِ جمالف

 ..............................................              . لَبسنا ماَلبسَ مُناسبةًب

0.5 

  دیسیاسم اشاره مناسب را انتخاب کرده و بنو یخال یجاها یبرا 12

 (. هاتان. هذانِ . ذلکَهذه)

 . ......سوقُ النَّجَفالف

 انِی. ......کُرسب

0.5 

 .دیانتخاب کن ریجمالت ز یمناسب را برا یفعل ماض 13

 وَجَدتُما   وَجَد    وَجَدنا   وَجَدتا    حامد؟ ایصادقُ و  ای......فَی. کالف

 کَتَبوا   کَتَبتَ    کَتَبا   کَتَبنَ               .. هُم.....واجباتِهِم امسِب

 شَربَتا   شَرِبتُ    شَربُوا   شَرِبنا                   ..... الماءَ ی. انا و علج

  وَقَعا   وَقعَ    وَقعنَ     وَقَعتُما               االرضِ یَ.....عَلذُی. التلمد

 نَصَرا   نَصَروا   نَصَرتُم   نَصَرتَ                       . انتَ ......والدَکَه

 فَرحتُم   فَرًحَ   فَرِحنَ    فَرِحتُنَّ         راًیلِماذا ......کثکوثر  ایفاطمه و  ایو  نبُیز ای. و

1.5 

 .دیپاسخ کوتاه ده ریبه جمالت ز 14

 الکتابُ؟ نَی.االف

 ذٌ؟ی. هل انتَ تلمب

 نَ؟ی.کم عَدَدُ المسافرج

 المدرسةِ؟ رةُیمُد ی. مَن هد

1 

 .دیوصل کنکلمات ستون سمت چپ را به جمالت مربوطه در سمت راست  15

 ومِیج.ال         ب. االم           الف. الجماعة                 الجنةُ تحتَ اقدامهِنَّ    .1

 ....               یَدُاهللِ مَعَ . .2
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  2 جمع نمرات صفحه 



 

بسمه تعالی

 

 عربی   : درسامتحان داخلی  االتؤس

 3صفحه              17   تعداد کل سؤاالت:            نوبت:              م            هفت  :مقطع و نام کالس                          نام دبیر :  

 .دیانتخاب کن یخال یجاها یکلمه مناسب را برا فیدر هر رد 16

 الشَّجرةِ   المکتَبَةِ    نةِیالسف    الجَبَلِ        البحرِ یبِ......ال ادُی. ذَهَبَ الصالف

 الثُّالثاء     الجُمعَةِ    نِیاالثن    السَّبت     االسبوعِ ی..... ف ومُیَالرابعُ    ومُیَ. الب

0.5 

 .دیبه سواالت پاسخ ده ریمتن زبا توجه به  17

و   تِیغُرفَتها . هُما اَکال  تُفاحَتانِ وَ خَرَجا مِنَ الب یف یقالَ : ه  ن؟یحس ای یاسماءُ  لِباسَ المدرسة  و قالت : ماذا فَعَلتْ اُم لَبسَتْ

 .: اهالً و سَهالً بِکُم  رُیالمدرسةِ .دَخَلَ االوالد  المدرسة و قالَ  لَهُمُ المُد یوَ وَصل ال  قَیعَبَرل الطَّر

    . ماذا لَبِست اسماء ؟الف

 دَخال المَدرَسَةَ ؟ نُی. هلِ االسماءُ   وَ الحُسب
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 15 جمع نمرات 

  موفق باشید 

  تاریخ امتحان : 

    ساعت شروع :

 دقیقه 60 مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

