بسمه تعالی
آزمون عربی میان ترم اول – پایه هفتم
 - 1ترجمه صحیح هر یک از عبارات زیر را انتخاب کنید 1 ( .نمره )
 -1لِهذا الصَّفِ نافِذَتانِ جَمیلَتانِ
◄ الف) برای این کالس دو پنجره زیباست
ب) برای این دو کالس پنجره زیباست
 -2کَالمُ الوالِدَینِ مِنَ ال َّذهَبِ
الف) سخن پدر و پدبزرگ طالست
◄ ب) سخن پدر و مادر از طالست
 - 2جمالت زیر را ترجمه کنید 4 ( .نمره)
الف) اَلعِلمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الحَجَرِ
دانش در کودکی مانند نقش بر سنگ است.
ب) اَلجَهلُ مَوتُ االَحیاء
نادانی مرگ زندگان است.
ج) رِضَا اهللِ فِی رَضَا الوالِدَینِ
رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است.
د) العالِمُ بِال عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِال ثَمَرٍ
دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.
 – 3جدول زیر را با کلمات داده شده کامل نمایید 1/5( .نمره)
شجَرَه – واقِفینَ – جالِسات – مُ َدرِّسِتانِ
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 -4برای هر عبارت گزینه مناسب را انتخاب کنید 1( .نمره)
الجُندیّ ○

هاتانِ  .................مَسرُورَتانِ.

المَراَتانِ●

الطالِبَۀ ○

ذلِکَ  ....................نَظیف

الطالِب●

واقِفات●

زَهراء و زَینَبُ و فاطِمَۀ ..............

واقِف○

فَلّاحُونَ ●

اَنتُم  ...............ناجِحُونَ

فَلّاحات ○

 -5عبارات زیر را ترجمه نمایید 1/5( .نمره)
خَیرُ االُمُورِ اَو َسطُها
بهترین کارها میانه ترینشان است.
قیمُۀ االِنسانِ بِالعِلمِ و االِیمانِ
ارزش انسان به دانش و ایمان است.
هذانِ الصَّفانِ کَبِیرانِ
این دو کالس بزرگ هستند.
 -6معنی لغات زیر را بنویسید (2نمره)
دَهر :روزگار
مِفتاح :کلید

کُرسیّ:

صندلی

تابلو

رَجُل:

لَوحَه:

مَکتَبَه :کتابخانه صَداقَه :دوستی
مرد

بِنت :دختر

 -7با توجه به کلمات خط کشیده شده اسم اشاره مناسب بنویسید 2( .نمره)
الف) .هذا ...اَلرَّجُل طَبیبُ.
ب)......هاتان .........البِنتانِ نَظیفَتانِ.
ج)......هوالء ........المُجاهِدُونَ صابِرُونَ.
د).......هذه ........المَراَهُ طَبیبَه.
 -8با توجه به کلمات زیر جای خالی را پر کنید(یک کلمه اضافه است)2 ( .نمره)
کُرسیّ-العِبَۀ-کَنز-مَکتَبَۀ-وَردَة
الف)هذِه..مکتبه...کَبیرَة.

ب)هذا.کنز...ذَهَبی

ج)هذِه..العبه.....ناجِحَۀ.

د)هذِه.ورده...جَمیلَۀ

جمع نمرات 15 :نمره

روانخوانی و مکالمه 5 :نمره

