
 (21درس  )عربی كالس هفتم چهار جوابی از                                     ٌام ٍ ٌام خاٌَادگي:

 کذام کلهه با بقیه ٌاههاهًگ است؟ -1

 خَهسَة -د                                       أحَذ -ج                                     اِثًَیيِ -ب                           سَبت -الف

 وخالف)حارٌّ( کذام است؟ -2

 جََّ -د                                    بارِد -ج                                      وُعتَذِل -ب                           أخضَر -الف 

 )سًََة( یعًی: -3

 هفته -د                                         سال -ج                                            واه -ب                                 خَاب -الف

 کذام دٍ گسیًه با هن، هن وعًی هستًذ؟ -4

 اًغَذ -غُراب -د                        عَیش -حیاة -ج                            شَهر -أیّام -ب                       سًََة -فصَل -الف

 کذام کلهه با بقیه ٌاههاهًگ است؟ -5

 ازرق -د                                       أبیض -جأحهر                                        -باٍراق                                      -الف

 کذام گسیًه به وعًی چهار شًبه است؟ -6

  أربعة -د                                         أربعاء -ج                                         ربیع -ب                                      رابع -الف

       ........... فَصل الجَهالِ ٍَ الحَیاة الجذیذَةِ. -7

 اربعة -د                                          شِتاء -ج                                          خریف -ب                                 ربیع -الف 

 کذام گسیًه به ترتیب فصل ها را بازگَ وی کًذ؟ -8

 خَریف   -شِتاء -صیف  -رَبیع  -ب                        خَریف -شِتاء -صیف -رَبیع -الف

                          -خَریف                    -رَبیع -صیف  -شِتاء  -د   خَریف                       -شِتاء -رَبیع -صیف  -ج 

 رٌگ کذام گسیًه درست است؟ -9

 وَز: أصفر -د                      سَهاء: أسَد -ج                                        عًَِب: أبیض -ب                   سَحاب: أحهر -الف

 قَُطِ االٍراق:فَصلُ سُ  -11

 صَیف -د                                      رَبیع -ج                                                  شِتاء -ب                             خَریف -الف

 کَیف الجََُّ فی اردبیل فی الشِّتاء: -11



 بارِدٌ جِذّاً -د                     وعتذِل                 -ج                                   حارّ -ب                           بارد -الف

 کَیف الجََُّ فی أهَاز فی الصَّیفِ: -12

 وُعتَذلٌ -د                              حارٌّ جِذّاً -ج                              باردٌ -بحارٌّ                                   -الف

 أیُّ لَىٍ لَیسَ فی عَلَنِ ایراى؟ -13

 أبیَض -د                                  أحهر -ج                             أزرق -ب                                 أخضَر -الف

 الیَم، یَمُ الخهیس، کاى قبلَ یَویي: -14

 ثُالثاء -د                                   أحَذٌ -ج                             أربِعاء -ب                                إثًَیي -الف

 غَذاً..... ،کاىَ یَمَ الثُّالثاء أوسِ -15

 إثًَیي -د                              خَهیس -ج                              جُهُعَة -ب                                أربِعاء -الف

 لَىُ اٍراق الشَّجَرَةِ فی الخریف ......ٍ فی الصَّیفِ ..... -16

          أسَد -أصفَر -بأسََد                                -أخضَر -الف

 أخضَر -أصفَر -د                                  أبیَض -أزرَق  -ج

 مُ الــ...أوسِ کاى جُهُعَة ، الیَمُ یَ -17

 خَهیس -د                                 إثًَیي -ج                                     أحَذ -ب                                          سَبت -الف

 کذام گسیًه جهع ٌیست؟ -18

 أربِعاء -د                                فصَل -ج                    ألَاى                  -ب                                       اٍراق -الف

  هِیَ کَتَبَت ....... -19

 ٍاجِباتِها -د                      حَقیبَتَها -ج                               جذارَها -ب                                    وًِضَذَتَها -الف

 بقیخ وتفاٍت است؟گسیًه با کذام  -21

                          غُراب -د                                  سَهَکَة -ج                              سقَط -ب                                   بَقَرَة -الف


