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 هفتم عربی

 اول نوبت
 

 ابرم التؤاس ردیف

 د؟یسیکلمات مشخص شده را بنو   یمعنا 1
 الذََّهبب(الَوقُت ِمن                                 ةَُُضـیَفر الف(طََلَب الِعلُم 

 واقفاُت َجنَب بَناِِتِنَّ  ُهنَّ د(                       .السُّوء سِ یَجلِمن  ریُ خَ  ،ةج(الَوحدَ 

1.25 

 .دیمناسب قرار ده نهی،گز  یخال یدر جا ۲
 ریُ النَّاِس.......................النَّاس.               أنَفُع                        َصغ ریُ (خَ الف
 ةزَ یَعز  ةطالبـ                زُ یَوَلُد.                                طاِلُب َعز  ای(أنَت.............ب
 (الدَّرُس َحرُف َو التِ کراُر................ .               ألُف                   إثنانِ ج

0.75 

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریو عبارات ز  ثیاحاد ۳
 (َربُّ َکالمِ ،کاحُلساِم:                                  ب(َهل َجزاءُ اإلحساِن إال  االحساُن:الف

 :                                    هـ(هوالِء الال ِعبوَن،فایزوَن:انُ یالُعلِم ،النَّسُ  ة(آفَـج
 :تانِ یغال تانِ یَّ (ماهااتِن؟هااتِن ،َهدَ د

4.5 

 .دیکامل کنترمجه انقص را   ۴
 ممنوع است. ............. دنیممنوع.             چرخ ساریَ ال ی(الدَّوراُن ألالف
 است. ............. یاپ ریََتَت أقداِم االُمَّهات.             هبشت ز  ُة(اجلَنَّـب

0.5 

 {دیبع-ُحسن-ریکث-}جالساست(           دایکدام است.)دو کلمه ز   ریمتضاد کلمات ز  ۵
 ................. . ≠ واقف.                                      ................. ≠ بیقر 

0.5 

 .اضافه است ری.توجه دو ضمدیمنفصل کامل کن ریرا اب ضم یخال یجا 6
ن {-أان-أنُتم-أنت   -}ُهو  َن 

 ام.............................واِقف. ستادهیالف(من ا
 واِقفون..............................دیا ستادهیب(مشا ا

0.75 



 .دُ یاست.............................ُمعَِّلُم َشه دی(او معلم شهج

 َکم{-َمن-َهل-.         }ماذادیسیمناسب بنو  یکلمه پرسش  یخال یدر جا 7
 ِةالُغرفَـ یف وفُ ی؟الضُ ِةالُغرفَـ یف ..................( ب .           ُةااُلسبوِع ؟َسبعُـ مِ ای  َعَدُد أ .................. (الف

 ُةعاِلَمـ ُة؟تِلَک ُصورَ  ِةتِلَک الصُّورَ  یف ..................( د                  ُةـیَ ُهنا،َقر  ؟الُةنَـیُهنا ،َمد .................. (ج

1 

 دو کلمه( ای کی.)در دیاز مشاست.به آهنااپسخ کواته ده ریدو سوال ز  ۸
 ........................................ (َما امُسَک؟الف

 ........................................؟ أنتَ  نُ یب(ِمن أ

1 

 1 .دیاپسخ کواته ده ریز  یبه پرسش ها ریاب توجه به تصو  ۹

 
دِرَسـ ُةبـیأَ ِهِذِه،َحق

َ
 .................................. ؟ِةامل

 
 ..................................؟ ُةنَـیالَسف نَ یأ

 الَوَلداِن{-الِعبونَ -ُُماهداتُ -.       }ُکُتبدیتوجه به کلمات داده شده جدول را کامل کن 10
 

 مثنی مجع مذکر سامل مجع مونث سامل مجع مکسر
    

 
 

1 

 .دیسیاسم اشاره مناسب بنو  یخال یدر جاها 11
 (کَ ِئاولـ-تِلکَ -.)ذلکَ بُ ی.................................. الرَُّجُل ،طَب( الف
 هذِه(-هااتنِ -َمسروَراتِن.)هذانِ  .................................. ( ب
 هوالِء(-ذلکَ -طالباُت انِجحاُت.)هذا .................................. ( ج

1.5 

 کلمه اضافه است(  کی.)دیب(را به هم وصل کنکلمات مرتبط در ستون )الف  و  ۱۲
 الف                             ب

ُُ                        نیَعمود الد    َفخُر
 ِةالص ال                        ُةـیَ غال َمُتهُ یق

َهبُ                نِ یالصاحلُ لِلوالِد الَوَلدُ   الذَّ

0.75 

 0.5 .دیرا مشخص کن ریز  یمتصل در مجله ها یهاری ضم ۱۳



 .ُتکِ یَـّ َو هذِه َهد ُة(أنِت انِجَحـالف
 (هوالِء أصِدقاُوان.ُهم جالسوَن.ب

 

 موفق ابشید


