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درس 1-ُمراَجَعُۀ ُدروِس الصَّفِّ الّسابِِع

در کدام گزینه فعل ماضی به صورت درست ترجمه شده است؟  1

لَِعبوا: بازي کنید َرَجْعُت: برگشی : کوبیدید َطَرْقُتنَّ نََصْرَت: یاري کرد

ترجمۀ کدام عبارت نادرست است؟  2

 هوالِء البائعون، شاِکروَن: این فروشندگان شکرگزار هستند. اولئک الصدیقاُت، واقفاٌت: آن دوستان ایستاده اند.

بیبتان، ناِجَحتاِن: این دو پزشک خانم موفق هستند. "هاتاِن الطَّ هات مؤمناٌت: این مادران مؤمن هستند.  هوالِء اُمٌّ

درس 2-أَهّمیَُّۀ اللَُّغِۀ الَْعَربیَِّۀ

کدام گزینه مناسب جاي خالی عبارت زیر می باشد؟  3
ْ«یا ُاختی، َهْل .................. قبل دقیَقَتیِن.»

َستأکلیَن أَکْلِت تأُکلیَن أَکْلَت

در کدام گزینه، کلمه ي مورد نظر با توضیح داده شده، ارتباطی ندارد؟  4

 زکاُة الِعلم: نَْشُرُه  َمْوُت األحیاء: الَجهل  طریُق الَجّنۀ: ُحْسُن الُخلق  اَْفَضُل ِمن العبادة: العلم 

درس 1-ُمراَجَعُۀ ُدروِس الصَّفِّ الّسابِِع

کدام فعل مناسب جاي خالی جمله ي زیر می باشد؟  5
«أنُتم .................. أصدقاَئُکم.»

نََصْرُتنَّ نََصْرِت َکَتْبُتْم نََصْرُتْم

درس 2-أَهّمیَُّۀ اللَُّغِۀ الَْعَربیَِّۀ

6 جمع کلمۀ «َقَدم» در کدام گزینه آمده است؟

مقاِدم اَقدام َمقَدم ُقدوم

فعل مناسب جمله ي زیر در کدام گزینه آمده است؟  7
 «َایُّها المعّلم، َهْل .................. ِمن المدرسۀ أمِس؟» 

َتْخُرجیَن َخَرْجِت َتْخُرُج َخَرْجَت

» در کدام گزینه به درستی آمده است؟ معناي جمله ي «َو َجَعْلنا ِمَن الماِء ُکلَّ شیٍء َحیٍّ  8

هر چیز زنده اي را از آب قرار دادیم. هر چیز زنده اي را از آب گرفتیم. به وسیله ي آب هر چیزي را زنده کردیم. و هر چیز زنده اي را از آب قرار می دهیم.
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فعل مناسب جمله ي زیر در کدام گزینه آمده است؟  9
 « أ .................. َمَع ُاختَک؟ نََعْم أْذَهُب. »

َذَهْبِت َذَهْبَت َتْذَهُب َتْذَهبیَن

کدام گزینه سؤال مناسبی براي جمله ي «َانا َکَتْبُت َدْرسی.» می باشد؟  10

 ماذا َتْفَعلیَن؟  ماذا َتْفَعُل؟  ماذا َفَعْلِت؟  أْیَن َتْکُتُب َدْرَسَک؟ 

معادل عربی «من می نویسم – تو می سازي (مؤنث)» در کدام گزینه آمده است؟  11

 اَنا َکَتْبُت – أنِت َصَنْعِت  اَنا اَْکُتُب – أنِت َتْصَنعیَن  اَنا اَْکُتُب – أْنَت َتْصَنُع  اَْنَت َتْکُتُب – اَنِت َتْصَنُع 

درس 1-ُمراَجَعُۀ ُدروِس الصَّفِّ الّسابِِع

توضیح کدام گزینه با توجه به جواب آن نادرست است؟  12

نۀ)  الُفستان (ِمن مالبِس الّنساء)  أُب اُالب (الَجّد)   الحدیقۀ (مکاُن اَالشجار)  َسبَعۀ (َعدُد الُفصوِل السَّ

در کدام گزینه فصل هاي سال به ترتیب درست آورده شده است.  13

یف - الّشتاء الخریف - الّربیع - الصَّ بیع - الخریف - الّشتاء - الّصیف الرَّ یف - الخریف - الّشتاء بیع - الصَّ الرَّ بیع الشتاء - الخریف - الصیف - الرَّ

کلمات مناسب جاي خالی به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  14
ماُن .................. .» حاب .................. و لَوُن الرُّ «لَوُن السَّ

أسَود - أحمر أبیض - أرزق أبیض - اَحمر اَحمر - أبَیض

«َعدُد أیِّام اُالسبوع .................. »  15

اِثنا َعشر ِتسَعۀ َسْبَعۀ ِسّتۀ

ترجمه ي درست کلمات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  16
یف» «ِتسَعۀ- نافذة- ُهناَك- الصَّ

نُه- پنجره – آنجا- بهار نُه- پنجره -آنجا- تابستان نُه- پنجره – اینجا – تابستان شش- پنجره – اینجا – پاییز

ترجمه ي کدام گزینه به صورت نادرست آمده است؟  17

اَنِت َحَصْدِت: تو درو می کنی. ُهما َهَربا: آنها فرار کردند. : شما عبور کردید. اَنُتنَّ َعَبْرُتنَّ اَنُتم ما َقَطْعُتم: شما نبریدید.

کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟  18

ِسّتۀ َشهر َیوم َسَنۀ

مترادف یا متضاد کدام کلمه به صورت نادرست آمده است؟  19

َذَهَب  َرَجَع ُعدوان  َعدّو کبیر  صغیر ≠=≠=أب  والِد

در کدام گزینه فعل ماضی درست به کار نرفته است؟  20

 یا صدیقاتی أ ذهبتنَّ إلی صفوفکّن أمِس؟  هاتان البائعتان، َرجعتا ِمن السوِق َمسرورتیِن. 

 اولئَک اُالّمهات، َجَلسَن خلف المنضدة فی غرفۀ المدیرة.  یا اُّم حمید، من أین إشتریَت هذه المالبس الغایۀ؟ 
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ی
محمدبیگ

سینا دوره اول


