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 هفتم عربی

 اولنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 .دیرا ترمجه کن ریعبارات ز  1
َة الشُّهوِر ِعندهللا اثناَعَشر َشهرا.     الف ( إنَّ ِعدَّ

....................................................................................................... 
لِلفائِز االّول.         ةٌ یالغال ةٌ یَّ هذه جائِزٌة َذَهب (ب

....................................................................................................... 
الَباِب .          یُهناَک َعلَ  -املِفتاُح ؟  نَ ی( أج

....................................................................................................... 
هذا الّشارِع َجنَب الُفنُدق.      ةِ یِِنا یف تُنای( بَ د

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

5.5 

 .دیترمجه انقص را کامل کن ۲
 که ........................ است.  یچه بسا سخن      کالم کاحُلسام                    ُربَّ 
 ........................ است.          ی.                       ........................ خانه ا یٌ َخَشب تٌ یبَ  هذا

1 

 ترمجه درست را انتخاب کنید. ۳
 اَلدََّوراُن اَِلی الَیمنِی ََمنوٌع.                                          

           الف( چرخیدن به راست َمنوع است.
 ب( چرخیدن به چپ َمنوع است.

 َکم اُسبوعاً فی الشَّهر؟
 الف( در ماه چند هفته وجود دارد؟ 

 ب( در هر ماه چند روز است؟ 

1 

 1 َکنز {  –رُّمان  –الِعب  – بةیَحق –} ِعنب است(     یکلمه اضاف  کی. )دیسیآن بنو  ریرا ز  ریانم هر تصو  ۴



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

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

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

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

 است( ی.)دو کلمه اضافدیسیمناسب بنو  یو در جا دیکن  دایکلمات داده شده متضاد و مرتادف را پ  انیاز م ۵
 دیبَع -حتت –َخلف  -ُهناکَ  –فوق -َوراء 

.................. = ..................                              .................. ≠ .................. 

0.5 

 .دیسیکلمات مشخص شده را بنو   یمعن ۶
ساِفر  َحقاِئبُ ( تلَک الف

ُ
 ......................  لُة؟یاجَلم اجَلّوالُ .......................          ب( ِلَمن هذا   نَ یامل

0.5 

 (دیآن خط بکش ریانمهاهنگ است؟ )ز  هیاب بق یدستور  ای ییکدام کلمه از نظر معنا 7
 دةیّ سَ  -َسنة  -َشهر –ب( اُسبوع ََخسة                                  -ةیِِنا –َثالثة  –( َعشرة الف

0.5 

 .دیرا کامل کن یخال یاب  توجه به مجالت داده شده جاها 8
 «ُهم َمسرورونَ  – نِ یالَوَلُد الّصاحلُ َفخٌر لِلوالدَ  -ََتُت اقداِم اُمهاتِ  اجلَنةُ »

 : ..................   یمذکر سامل : ..................    مجع مکّسر : ..................    مثنّ  مجع
 مجع موّنث سامل : ..................

1 

 .دیرا اب کلمات مناسب کامل کن یخال یجاها 9
 ب( املِفتاحُ               نةُ ی.           الف( السَّفی  الباِب اخَلَشب ی.................. َعلَ 

 ةی.................. هذا الشارِع.          الف( َصباح               ب( ِِنا یف تُنایبَ 

0.5 

 است( ی. )دو کلمه اضافدیمناسب به کار بب  یکلمات داده شده را در جاها ۱۰
 « ِحوار –َسبعة  –أربَعة  – ریر ِبَ »

 )......................(  نیِ َشخصَ  نیَ بَ  َکالمٌ 
 الشَّهِر؟ )......................( یاُسبوَعاً فِ  َکم

0.5 

۱۱ 

 .دیاپسخ ده ریاب توجه به منت به سواالت ز 
رَحلِة االبتدائ یطالِبةٌ ف أان

َ
علُم جالٌس َعلَ  یَبتیَحق ی.فِتنایِمَن البَ  َبةٌ ی. َمدرَِستُنا َقر دیحَ  ی.إمسةِ یّ امل

ُ
.امل أماَم  یِّ الُکرسِ  یأَربَ َعةُ ُکُتبر

 .یالَرسول دُ ی.إمسُهُ السَّ ةِ یّ اللَّوَحِة.ُهَو ُمَدرُِّس الَعرب
َعلُِّم جاِلٌس؟ .............................. نَ یأ

ُ
 امل

درَِستُنا بَع َهل
َ
 ..............................؟ َدةٌ یامل

 ..............................؟ یَبتیَحق یُکُتبر ف  َکم
َدرُِّس الَعرب َمن

ُ
 .............................. ة؟یَّ ُهَو امل
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  .دیاپسخ کواته ده ریز  یالف(به پرسش ها ۱۲



 َمدرَِسِة؟ ..................... یَهل أنَت ف                            أنَت؟ ..................... نَ یأ ِمن
 .دیاپسخ ده ری( اب توجه به تصاو ب

 
َعلُِّم؟ نَ یأ

ُ
 ......................... امل

 
 ......................... ماذا َخلف الَشجرُة؟

 

 موفق ابشید


