باسمه تعالی
سواالت امتحان درس :عربی

نام ونام خانوادگی:

شماره کالس:
تاریخ امتحان91/3/81 :

نام آموزشگاه :دبیرستان دوره اول دخترانه امام رضا (ع) واحد 21
ردیف

ٔ

ٕ

ٖ

4

پایه :هفتم

ساعت شروع 8:صبح

مدت امتحان 05 :دقیقه

تعداد صفحات3 :

شماره صندلی:
بارم

سواالت

آیه و عبارت حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.
الف) ه َُو الذی َخلَ َق اللیل و النهار.

او کسی است که خلق کرد شب و روز را.

ٔ

ص َد ُ
الخسران.
ب) َمن َز َر َع العُدوان َح َ

هر کس دشمنی کاشت  ،زیان درو کرد.

ٔ

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
عن فی ال َش َبکَة.
الف) األسما ُ
ک َو َق َ

ماهی ها در تور افتادند.

حاجةٍ إلی ال َتقاعُد.
ب) أنا ِب َ

من به بازنشستگی نیازمندم.

ٔ

ج) أنا إش َت َر ْی ُ
ت فُستانا ً و عبا ًء.

من پیراهن زنانه و چادر خریدم.

ٔ

ِسون هُناک.
د) هُم جال َ

آن ها آنجا نشستند.

ٓ/57

ٓ/57

ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید.
الف) سال َمة العیش فی المُداراة.

سالمتی زندگی در مدارا کردن است.

ص َ
وت أطفالکُن؟
ب) أیتها السیدات :أ َسمِع ُتن َ

ای زنان ایا صدای کودکانتان را شنیدید ؟

ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

ٔ
ٔ

الف) الفالحتان حصدتا محصولهما.
کشاورزان محصولشان را درو کردند.

کشاورز محصول را درو کرد.
ص َ
ب) َ
لت ألی َبی َتکَ.
أنت ما َو َ
تو به خانه ات نرسیدی .
7

باعدد

تو به خانه ات رسیدی.
ٔ

نام هر تصویر را به عربی بنویسید.

َعلَم

سفینة

ٔ-تصحیح اول
باحروف

باعدد

نام ونام خانوادگی مصحح اول-امضاء

ُکرسی
ٕ-تصحیح دوم
باحروف

نام ونام خانوادگی مصحح دوم-امضاء
ٔ

َجوال
تجدیدنظرپس ازرسیدگی به اعتراضات
باحروف
باعدد
نام ونام خانوادگی تجدیدنظرکننده-امضاء
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شماره صندلی:
بارم

سواالت

الو َ
طن ِمن االیمان.
ج) حب َ

صحیح

غلظ

الربیع.
د) اول الفُصول َفصل َ

صحیح

غلط
ٕ

به سواالت زیر به عربی پاسخ دهید.
الف) مِنْ ِأی َْن أنتِ؟ أنا مِن ایران _ أنا ایرانیة
بخیر.
ْف حالکِ؟ أنا
ب) َکی َ
ٍ
ج)ما ه َُو لون الموز؟ أصفر
بعة.
أیام االُسبوع؟ َس َ
د) َکم َیوما ً ٍ
نمره کتبی

51

نمره شفاهی

1

جمع نمره

02

عزیزاتی هللاُ ُی َقویکُن
میراب

باعدد

ٔ-تصحیح اول
باحروف

نام ونام خانوادگی مصحح اول-امضاء

باعدد

ٕ-تصحیح دوم
باحروف

نام ونام خانوادگی مصحح دوم-امضاء
ٖ

تجدیدنظرپس ازرسیدگی به اعتراضات
باحروف
باعدد
نام ونام خانوادگی تجدیدنظرکننده-امضاء

