
 (11درس  )عربی كالس هفتم چهار جوابی از                                     ٌام ٍ ٌام خاٌَادگي:

 کذام کلهه با بقیه ٌاههاهًگ است؟ -1

 طِشاء -د                                       ٌَذِمَ -ج                                   اَجابَ -ب                           قال -الف

 کذام گضیًه جهع وکسش است؟ -2

 صَذیقَیي -د                                    صًُع -ج                                      اِصشاس -ب                           اَخضاب -الف 

 وعًی است؟دس عباست) لَهّا سَای صاحِبُ الهَصًَعِ اِصشاسَهُ ( )لَهّا( با کذام گضیًه هن  -3

 اِلّا -د                      اِرا                    -ج                                            بِال -ب                             عًِذَ     -الف

 )جَیِّذاً( با کذام گضیًه هن وعًی است؟ -4

 وُجِذّ -د                                    حَسًََةً -ج                                          جِذّاً -ب                           حاجَةٌ -الف

 است؟ ٌادسستتشجهه کذام گضیًه -5

 با لَیتًَی صًََعتُ : ای کاش ساخته بَدم .             -الف

                                     اَعطاهُ وِفتاحاً رَهَبِیاً: کلیذ طالیی به اٍ داد  -ب

                                        بَعذَ طَهشَیيِ رَهَبَ عًِذَ صاحِبِ الهَصًَعِ: صاحب کاسخاٌه بعذ اص دٍ واه سفت. -ج

 ٌَحيُ بِحاجَةٍ اِلَیکَ یا صَذیقی: ای دٍست وي وا به تَ ٌیاصوًذین -د

 تشجهه کذام فعل دسست است؟ -6

  صًََعتُ: ساختن -د                   اِطتَشی: خشیذی -ج           سَای: پضیهاى طذ -ب          ٌَذِمَ: پزیشفت  -الف

 پافضاسی کشدى -د        باصٌضستگی             -ج                  خَاست -ب             ساختي -الف       تَقاعُذ یعًی: -7

 الًَّجاسِ: وَکاىٌ لِعَهَلِ -8

 بَیتٌ خَضَبِیٌّ -د                            وَصًَعٌ -ج                          صاحِبُ الهَصًَعِ -ب                        صًُعٌ -الف

 هًُاکَ وَکاىٌ لِضِشاءِ الََسائِلِ: -9

 السَُّقُ -د                      ٍَسائِلُ سَخیصَةٌ -ج                                        فًُذُقٌ -ب                   طاسِعٌ -الف

 یعًی: ) لکًَِّهُ وا کاىَ وُجِذاً (  -11

 ٍلی اٍ کَطا بَد -د               ٍلی اٍ کَطا ٌبَد -ج                اوا اٍ قبَل ٌکشد -ب            اوا اٍ خَب ٌبَد -الف



 دس کذام گضیًه دٍ کلهه با هن استباط وعًایی داسٌذ؟ -11

 سَخیصَة، وُجِذاً -د                    ٌَذِمَ ، قَبِلَ -ج                       ٌَجاّس ، طِشاء -ب                وِفتاح ، بابُ البَیتِ -الف

 کذام است: «لِاٌََّکَ عَهِلتَ عًِذی سًَََاتٍ کَثیشَةً» تشجهه-12

                                     به خاطش ایي که تَ ٌضد وي سال های صیادی کاس کشدی -ب           صیشا تَ واه های صیادی سا ٌضد وي تالش کشدی -الف
 به خاطش ایي که تَ سال های صیادی سا به اٍ کاس کشدی -د                        صیشا تَ سال های صیادی سا ٌضد وي بَدی -ج

 «....... ٍَسائِلَ سَخیصَةً.هََُ ....»  جای خالی سا کذام گضیًه پش وی کًذ؟ -13

 اِطتَشی -د                                  جاءَ -ج                                      لَیسَ -ب                                       اَجابَ -الف

 وا اَخَزَ الًَّجاسُّ وِي صاحِبِ الهَصًَعِ؟ -14

 صًُعَ البَیتِ -د                          طِشاءَا الََسائِلِ -ج                  وِفتاحاً رَهَبِیاً -ب                     البَیتُ الخَضَبِیُّ -الف

 کَیفَ الًَّجّاسُ فی عَهَلِهِ؟ -15

 لَیسَ وُجِذّاً -د                     ا کاىَ واهِشاً         و -ج     کاىَ واهِشاً                -ب                        وا کاىَ وُجِذّاً -الف

 قَبِلَ تَقاعُذَهُ یعًی: -16

         ای کاش وی ساختن  -ب                               با سفتًص وَافقت کشد -الف

 اص اٍ خَاست بًضیًذ -د                 باصٌضستگی اش سا پزیشفت         -ج

 ....وَي عَهِلَ کَثیشاً فَهََُ .... -17

 جَیِّذُ -د                                 وُجِذٌّ -ج                                     واهِشٌ -ب                                          صًُعٌ -الف

 تشجهه ) کَآخِشِ عَهَلِهِ( کذام است؟ -18

 کاسِ آخش تَ -د              واًٌذ کاس آخشخَد -ج                 به عًَاى آخشیي کاسش -ب            آخشیي کاسَت -الف

  اٌَا اِطتَشَیتُ ....... لَکَ لِاٌََّکَ صَذیقی: -19

 هَذِیَّةً -د                      ٍَسائِلَ سَخیصَةً -ج                               اَخضابَ -ب                                    وِفتاحاً -الف

 کذام وَسد جهع وکسش ٌهی باطذ؟ -21

                          اَیّام -د                                  ٍَسائِل -ج                              اَخضابٌ -ب                                   وشغَبَةً -الف


