


صفحات: 3تعداد : سئواالت 33تعداد خانوادگی: نام و نام

برگزاری: تاریخ

..31/...33/81

پاسخگویی: دقیقه03وقت

آبادی خسرو :مرضیه طراح
: شماره

درس: عربینام

هفتم:پایه

تعالي» «باسمه

بده پاسخ زیر سواالت به دقت و آرامش با دخترم
بارمسوالردیف

( شناسي (5/2واژه نمره

هرتصوب1 شدنام داده کلمات به یررابنویسید.اتوجه

سَالعِبَةٌ) ،،مِنضدَةٌ،نَةٌیف، (عَمودٌسَیّارَةٌ

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

1

رابنویسید.2 شده مشخص کلمات معنای

کَثیرٌالوَجَعُالف( ............قَلیلُهُ

بِسُرعَةٍشَبَکَةَقَطَعَتب( ...........الصَّیّادینَ .

5/0

و3 کنید.رادرمتضادمترادف زیرمعلوم ≠  )         کلمات ═  )   

العَیش)(خَیْر......أفضَل) ..... (المَوت

5/0

کنید.4 رامشخص ناهماهنگ ی کلمه

،الف( َید حَجَر، ، ()..لِسانوَجه ............

،(ب لَعِبَ ، ،خَرَجَ (.جَنبَدَخَلَ .............(

5/0

رضا امام دختراهن السالمدبیرستان اولعلیه 6واحد–دوره





کنید.11 وصل درستون)ب( آن مناسب ی کلمه رابه الف( ازستون) هرکلمه

بالف

لِلمُطالِعَةِ السَّخاوَةُ.مَکانٌ

الصِّفَةُ الشارعهذِهِ النّاسِ. في حَسَنَةٌ

المَکتَبَة

5/0

بخوانیدسپس12 زیررابادقت بدهید.متن مناسب پاسخ سؤاالت به

أَشجا فیهِ کَبیرٌ بُستانٌ لَهُ زِراعَةٌ. سَنَندَج.شُغلُهُ مَدینَةِ في إیران.هُوَساکِنٌ مَغرِبِ في کُردِستان مِن رَجُلٌ رُهادیٌّ

)ع(في الثّالِث مَرقَدِاإلمامِ لِزیارَةِ کربالءِ إِلي وَالجَدَّةِ الجَدِّ مَعَ ذَهَبَ هُناکَ.التُّفاحِ. أیّامٍ ثاَلثَةُ ُهم الجُمُعَةِ. هادیٌّیَومِ

کَربالءِ.إ سوقِ مِن لِأُسرَتِها وَنِسائیَّةً رِجالیَّةً مَالبِسَ شتَرَی

هادیٌّ؟1 بیتُ أینَ ــ

شُغلُهُ؟2 ماهوَ ــ

الرَّجُلِ؟3 هذَا أینَ مِن ــ

إش4 ماذا السُّوقِ؟ــ مِن هادیٌّ تَری

1

( مکالمه (2مهارت نمره

دهید.13 پاسخ سؤاالت تصاویربه به باتوجه

العَالمَةِ؟مامَعنَي الحَقیبَةِ؟هذِهِ هذِهِ الطِّفلُ؟لِمَن یوماً       أَینَ األُسبوعِ؟َکم فِي

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

2

( شفاهي (5پرسش نمره

3روخواني14

2مکالمه15

نَجاحَکُنَّ» بارم«یاعزیزاتی:أملی 02جمع



صفحات: تعداد : سئواالت تعداد خانوادگی: نام و نام

برگزاري: تاریخ
...18/..03/98

پاسخگویی: دقیقه60وقت
آبادي خسرو :مرضیه طراح

: شماره
درس: عربینام

هفتم:پایه

تعالی« »باسمه

بارمسوالردیف

(واژه )5/2شناسی نمره
هرتصوب1 شدنام داده کلمات به یررابنویسید.اتوجه

سالعبۀٌ( ،،منضدةٌ،نَۀٌیف، )عمودسیارةٌ

منضدةٌعمودفینَۀٌسالعبۀٌ

1

رابنویسید.2 شده مشخص کلمات معناي
کَثیرٌالوجعالف) درد.قَلیلُه
بِسرعۀٍشَبکَۀَقَطَعتب) تور.الصیادینَ

5/0

و3 زیرمعلومرادرمتضادمترادف )کنید.کلمات ≠ ═ )

)العیش≠الموت()خَیر═أفضَل(
5/0

کنید.4 رامشخص ناهماهنگ ي کلمه
،الف) ید حجر، ، )حجر(.لسانوجه
،)ب بلَع ، خَرَج، )جنب(.جنبدخَلَ

5/0

رضا امام را د تان ر مد ال س ا ه اولع د–دوره ٦وا





کنید.11 وصل درستون(ب) آن مناسب ي کلمه رابه الف) ازستون( هرکلمه
بالف

للمطالعۀِ السخاوةُ.مکانٌ
الصفَۀُ هالشارعهذ النّاسِ. فی حسنَۀٌ

المکتَبۀ

5/0

بدهید.12 مناسب پاسخ سؤاالت به بخوانیدسپس زیررابادقت متن
فی کُردستان من رجلٌ هاديأَشجار فیه کَبیرٌ بستانٌ لَه زِراعۀٌ. ج.شُغلُهنَندس مدینَۀِ فی إیران.هوساکنٌ مغرِبِ

ثَالثَۀُ هم الجمعۀِ. یومِ (ع)فی الثّالث مرقَداإلمامِ لزیارةِ کربالء ِإلی والجدةِ دالج عم بذَه هناك.التُّفاحِ. هاديأیامٍ
مالإ کَربالء.شتَرَي سوقِ من لأُسرَتها ونسائیۀً رِجالیۀً بِس

هادي؟1 بیت أینَ سنَندجــ مدینَۀِ فی
شُغلُه؟2 ماهو زِراعۀٌــ شُغلُه
الرَّجلِ؟3 هذَا أینَ من إیرانــ مغرِبِ فی کُردستان
السوقِ؟ــ4 من هادي إشتَري ونسائیۀًماذا رِجالیۀً البِسم إشتَرَي هادي

1

) مکالمه )2مهارت نمره

دهید.13 پاسخ سؤاالت تصاویربه به باتوجه

العالمۀِ؟مامعنَی هۀِ؟هذقیبالح ههذ الطِّفلُ؟لمن یوماًأَینَ األُسبوعِ؟کَم فی
راست به ؟ممنوعچرخیدن است کسی چه مال کیف این است. درهفته چندروز کجاست؟ ؟کودك

2

) شفاهی )5پرسش نمره
3روخوانی14
2مکالمه15

نَجاحکُنَّ« بارم»یاعزیزاتی:أملی 20جمع


