:نام
نام خانوادگی :

« بسمه تعالی »

شماره صندلی :

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

تاریخ امتحان :

اداره آموزش و پرورش ناحیه4

مدت امتحان:

پایه :هفتم

بنیاد فرهنگی رضوی

نوبت :اول

دبیرستان دخترانه دوره اول امام رضا علیه السالم واحد6

درس :عربی

سوال

 66دقیقه

تعداد سوال 66 :
تعداد صفحات 3 :
نام طراح :دبیری

دخترم  :آرامش آن است که بدانی در هر قدم  ،دست تو در دست خداست.

لحظه هایت آرام ...

بارم

« مهارت ترجمه»

-1

سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید .

./75
1
./75

الف) مُجالَسَةُ العُلماء عِبادة .
ب)الوَحدَة خَیرٌ مِن جَلیس ِالسُّوء .
ج) سالمَةُ العَیشِ فِی المُداراة.
-2

جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .

1
1
./5
./5

الف) ذلکَ الطّالِبُ النّاجِحُ  ،فِی الصَّفِ االَوَّل.
ب)فی کُتُبِ القَصَصِ عِبَرٌ لِالَطفال .
ج) هذهِ الحَقیبَةُ  ،لِاُمّی .
ه) الضُّیُوفُ فِی الغُرفَة الکَبیرة
3

ترجمه های ناقص را کامل کنید .

4

گزینه ی درست را مشخص کنید .

الف) اَربَعةٌ قَلیلُها کَثیرٌ  :الفَقرُ و الوَجَعُ والعَداوَةُ وَالنّار :چهارچیز  .............آن ،زیاد است  :فقر و.. ..........ودشمنی وآتش ./5
./25
ب) البُستانُ عَلَی الیَسارِ المَدینة  :باغ در  .................................شهر است .
./25
ج) عَدَد المُسا فِرینَ فِی السَّیارة سِتَّة :تعداد مسافران در خودرو  ........................است .

صبر کردن الزم است .

الف) عَلَیکَ بِالصَّبرِ .

تو باید صبر کنی .

ب) تلکَ السَّیّارةُ وَراءَ البَیتِ .

آن خودرو پشت خانه است .

آن خودرو پشت در است.

./25
./25

« مهارت واژه شناسی »
5

نام هر تصویر را به عربی بنویسید ( .رمّان – مفتاح – جوّال – بقره )

الف) ..............................
6

1

ب).....................................

کلمات متضاد را کنار هم بنویسید( .دو کلمه اضافی است( ).رَخیصة  -بَعید – غالِیة – قلیل  -قَریب  -جالِس)
الف)..................................... ≠............................

ب) ..................... ≠..............................

./5

«مهارت مکالمه»
15

به سواالت زیر به زبان عربی پاسخ کوتاه دهید.
الف) مَا اِسمُکِ؟ ................

16

1

ب) هل اَنتِ طالبةُ؟ ............................

با توجه به تصویر به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

ج) مِن اَینَ اَنتِ؟ ...................
1

الف) مَن هِیَ؟
ب) اَینَ الکُتُب؟
ج)کَم عَدَدِ الحُروف فِی اللُّوحَةُ؟

نمره شفاهی
روان خوانی (3نمره):
مکالمه ( 2نمره):

دختر خوبم  :از امروز طوری زندگی کن ؛
که در آینده از خودت به خاطر امروز تشکر کنی .
منتظر فردا نباش ...
در لحظه زندگی کن و موفقیّت ثبت کن

