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 د(سزب       ج(زرد        ب(آیب          الف(قرمز    چیست.خَضراءُ(ترمجه لکمه ی )(أوراُق األشجارِ،َخرضاءُ باتوجه به مجله) -1
 .ه استدر کدام گزینه بکاررفتپاکیزه(معادل عریب لکمه ) -2

ٌ  مَج ،ف هذاالص  (الف  ذهبی  فتاح  مِ ،هذاد(           ظلیف  نَ  ،ُف الص   ذلکَ ج(           رتفع  مُ  ،هذااجلبٌب(             لی
حوَن َحصدوادرعبارت)-9  است. شدهن(کدام لکمه درست معین .اکشتندصول را : این کشاورزها حماملحصولَ  هوالءالفّلا

حونَ د(                      هوالءج(                   املحصوَل ب(               َحصدواالف(  الفّلا
َمکُة الَ درمجله) -4 سماکُة َذَهبْت َجری  الس 

َ
بََکةَ  ِِلِجاةِ األ  .یم باشدماهی((کدام لکمه به معنای )َو َقَطعْت الشا

سماک
َ
َمکةُ                    ب( اَلَجری ُة                      الف( األ َبَکةَ               ج( الس    د( الشا

مان و......،یف اَلدیقةِ خاب کنلید.)انت مجه گزینه مناسب رااتوجه به تربرای جاهای خایل ب -5  (:درختان انگور وانار وسلیب درباغ هستندأشجاُر......والرا
اح الف( اح -ب(العِنب            العِنب -اتلُّفا  الربتقال -د(العِنب              الفواکه-ج(العِنب              اتلُّفا

 (ترمجه کدام مجله عریب یم باشد.به اکرخانه آمدراننده این مجله فاریس) -6
ائُق إیل اْْلَْحرِ  ائُق إیل الَْمصنَعِ            الف( جاَء السا لیاُح إیل الَْمصنَعِ  ج(             ب( جاَء السا  د(جاَء صاحُب الَمصنعِ         جاَء السا

وءِدرعبارت) -7 ْن َجلیِس السُّ   است. نشده(کدام لکمه معین ترمجه:تنهایی از همنشنی بهرتاست. :الوَحدُة،َخری  مِ
وء ج(                      َجلیس ب(                   الف(الوحدة  د(مِنْ                         السا

 (چندلکمه ترمجه فاریس آن غلط یم باشد.ترمجه:زائران به کشورایران رفتند.- یرانِ اجلُنوُدَوصلوا إیل ُحدوِد إدرمجله) -8
 1د(             2ج(             9ب(            4الف(

 یم باشد..«ُهنا َسبَْعُة بَساتنَی َو تِْسَعُة أبْواَب »کدام گزینه ترمجه ی مجله  -3
  در است. 3باغ و  7د(آجنا     در است. 7باغ و  8ج(اینجا در است. 8و  باغ 7ب(آجنا  در است. 3باغ و  7الف(اینجا 

  در کدام گزینه ، ترمجه لکمایت که زیر آنها خط کشلیده شده ، صحلیح است؟ -11
ْ يف  اَِل َظرُ الف(   . خلیابان،ارزاناغیلة  ؛  السلیاارةِ هِذه  ب(                                    ِعباَدة .  ناگه کرد ، قرآن َحِف ُمْص ال

هرأسبواعً یف ا َکمْ ج( ْ َمفاتلیَح لََعَ  ثَمانلیةُ  د(                                                   هفته، اندک؟  لشا ِ ُمنْ ال   هشت ، مزی  .َضدة
 یم باشد؟درست کدام مجله ، ترمجه اش  -11

َقلیبُة الَْکبریةُ؟ این کلیف کوچک مال من است؟ َکلُوا الطعام. مهمان غذا       الف(لَِمْن َهذهِ الْ
َ
لیُوُف أ     خورد. ب(اَلضُّ

؟ آ  ٌ ٌْ ُهنا ُفنُْدق  مَجلی   د(َصدیيق اْشرَتی َجوااالً َرخلیصاً. دوستم تلفن همراه گراین را خرید.                             یا اینجا هتیل زیباست؟ج(َه
 نمی باشد؟کدام مجله ، ترمجه اش صحلیح  -12

اِْلاِن ، َطرَْقتُما اْْلاَب.  ای دانش آموزان ، در را کوبلیدید.                  ماذا سألِت أی تهااجَلدةُ؟ای پدربزرگ چه پرسلیدی؟ الف(  ب(أیَُّها الطا
ُْنديُّ َجَلَس ِعنَْد اْْلائعِ  د(                        أنتُم َصنعتُم بیتاً َخشبلیاً.شما خانه ای چویب ساختلید. ج(  . رسباز نزد فروشنده نشست.اجَلْ

 آمده اند . مجله( درکدام پوشلیدند-پریاهن-شلوارلکمات ) عریبمعادل مشخص کنلید  -91
بِ ب( یف القلیبةِ  وقملیصاً  هما َجعّلرِسواالً الف(

 واالً وقملیصاً م أخذوا رِس هُ د( باءةً وعَ  ما رِسواالً ستُ بِ أنتما لَ ج(واالً وقَملیصاً سوا رِس هم لَ
 (..... کتاخبانه؟ای.....آیاازَمکتبةِ ن الَت مِ جرخَ  ٌهَ  اکتبها الایا )  کدام گزینه ترمجه ناقص مجله رااکمٌ یم کند: -41

 یخارج شد-نویسندهد(          آمدی-نویسندهج(      خارج شدی-دانشمندب(    آمدی-پزشکالف(
 ه است؟شد ترمجه درست،فعٌ مایض درکدام گزینه -15

ِ د(َجلََس:کردیم یاد:ذَکرواکرد، َذَکَر:یادج(.باالبردید:َرفعتُم، االبرد:بَرَفعَ ب(رفیتلف(َذهََب:رفت ،ذََهْبُت:ا  نَِشستمَشست ،َجلََسْت:ن
 است؟ترمجه  شده  درست در کدام گزینه ، ضمری متصٌ به صورت -16

  بَیْتِنا: شما به خانه ما رفتلید.ب(أْنتُما َذَهبْتُما إیل                     الف(ِِهَ َذَهبَْت إیل بَیتکَ: او به خانه اش رفت.
 د(أنِْت َذَهبِْت إیل بَیيت: تو به خانه ات رفیت.                     ج(أنا َذَهبُْت إیل بَیْتُِکْم: من به خانه ایشان رفتم.

بِت َو َغداً یَوُم ....)ایلبرای جای خایل گزینه درست راانتخاب کنلید -71  .(.........وُم یَوُم السا
َحدِ                            ج( اجلُمعة                          ب(اثلُّّلثاء                   اإلثننیِ  الف( 

َ
 د(األ



  .درست یم باشد مفهومبراساس  کدام گزینه-18
ارِع (ب    ُموزِأصفرُ لَوُن الالف( فلینُة یف الشا بلیِع ،بارد  (ج        الس    ةِ جایلا ْلاس الرا ، ستانُ الفُ (د           اجلَوُّ یف الرا

ٌِ بِدایَ إسُم ما هَو  -13   د(اخلریف        لیفج(الصا          بلیعب(الرا           تاءالف( الشا         ِة الَمدرسِة؟فَص
 ( .ودرد ودشمین وآتش هارچزیکمش زیاداست.ناداریچ: قللیها کثری الفقرو.... والعداوة و........ربعة أ).باتوجه به ترمجه گزینه درست راانتخاب کنلید -21

 جهُ الوَ -ارُ اِل  د(  ار ِل  ا -جعُ الوَ ج(   ءُ لیاالَ  - عُ جَ الوَ  ب(   جعُ الوَ - دُل العَ الف( 
ِ    ؟((اَب م اْلَ حتُ تَ فَ  لیَف کَ پاسخ درست رابرای سئوال مقابٌ انتخاب کنلید)) -21 ِ ب(  فتاحالمِ الف(ب ِ ج(    ظراِل  ب ِ د(    سانلِ لاب  جه الوَ ب
 اِس اِل   حبُّ د(أ         اِس اِل  بریُ کَ ج(            اِس اِل   نفعُ أ ب(        اِس اِلا غریُ َص  الف(           ؟اِس اِلا ریُ خَ َهوَ َمن  -22
 مده است.آبه درسیت قرمز(–سفلید  -سزب)رنگ پرچم ایران سه درکدام گزینه  -29

  األمحَرُ  -األبلیُض  –األخرَضُ  د(    األسودُ  -األبلیُض  –ج( األخرَضُ    سودُ األ -األصَفرُ  -ب(األزَرُق    األسودُ  -األزَرُق –األخرَضُ  الف(
 د( بُستان                      باردج(                 فاحتُ ب(                ماءالف(       ؟ :ماذارشبَت أیاها الولُ  -24

ِ ) فعٌ -52   کند جای خایل کدام گزینه رااکمٌ یمشرتیَت(ا
 ّلبیسمَ سلُت د(ماذا....؟غَ        ؟ج(هٌ......شیئاً         ؟وقِ یل الس  إهٌ...ب(        أنَت....یِل بِالالکمِ  الف(

ة  – أب – بِنتبنی لکمات ) در -62 م - والة –َجد 
ُ
 هماهنگ هستندبه جزلکمه ی........همه لکمات باهم  (أ

 ب(             تبِنْ الف(
َ
مد(             ةواِل ج(            بأ

ُ
 أ

 (.استاسدیه کجاست؟نزدیک طبس شهرترمجه :-ریبة/قَ نْ /مِ أسدیه/أین/طبسدینة/مَ ) ؟   رخیته مقابٌ کدام استهم مجله مرتب شده لکمات به  -27
 سدیهأ  نْ ریبة مِ ق دینة؟طبسمَ  ینَ أب(                           أسدیه نْ ؟قریبة مِ طبسدینة مَ  ینَ أ(الف
 سدیهأدینة ؟مَ طبس نْ قریبة مِ  ینَ أد(                                 طبس نْ مِ  ةقریبسدیه أدینة؟مَ  ینَ أج(
  سنًة.ُعْمری،اِثناَعَشَ .....عمُرکَ؟           کدام لکمه پرسیش برای جای خایل مناسب است.  -28

 د(َکمْ                        ج(ملِاذا                    ب(أینَ                       الف(َمنْ 
 .نمی باشد( اهلل ،یف امانِ ربوک مَ )کداملیک جواب مناسب برای مجله:-23

ّلمِ  ب(                   ُشکراًَجزیّلً  الف(  قاءِ یل الل  إد(              ةِ ّلمع السُ مَ ج(                  َعللیکَ السا
 د(أنت             ََننُ ج(         ب(أنتم        ف(أناال       .َکلیَف حالُکم؟........خِبریر جای خایل ماکمله با چه لکمه ای اکمٌ یم شود.-91
 ؟ .درست یم باشد ؟(إیل املدرسة ٌ ذهبَت ه)کدام پاسخ برای -91

 یل املسجدِ إهبناذَ ،الد(              ةِ درسیل المَ إ هبَت ذَ ،نعم ج(        ةِ املدرسیل إ هبناذَ ،نعم ب(      ةِ یل املدرسإذهبُت ،نعم (الف
مامَ      درکدام گزینه هر دو اسم ، مرتادف هستند؟ -92

َ
ب ، واِل ج(      ب(َجبٌَ ، مَجلیٌ     الف(َخلَْف ، أ

َ
د(َهٌ ، َمن        أ

 ندارد.در کدام گزینه متضاد وجود  -99
ٌُ الف فاِض

َ
راِذُل،َهلَکَ األ

َ
ِف الُمدرُس جاَء ج(   ب(َمْن َزَرَع العُدواَن؛ َحَصَد اخلرُسانَ     (إذا َملَکَ األ ، قَصری   د(       وَذهَب إیل الص  ِ  لِساُن الُمَقِّص 

 اسم اشاره در کدام گزینه به طور صحلیح به اکر رفته است؟ -94
 د(هذا َزینَُب.               رَُجّلِن.ج(هاتاِن               ب(هؤالءِ ناِجحاِن.           الف(هذهِ َمْریَُم.

 ِحوارد(           ِعرَبْ ج(          تَقاُعدب(      ُمسابقاتالف(           .یم باشد مجع مکرسکدام گزینه -95
 است. نرفتهدرکدام گزینه فعٌ مایض به اکر -69

؟  الف( َدُب الَْمْرءِ َخرْی  مِْن َذَهبِهِ         أْیَن َذَهبَْت یا أبا مَحلیدر
َ
تِِهمْ            ب(أ رْسَ

ُ
ِعبوَن لَعِبُوا َمَع أ  فَيتد(َرَجْعُت إیل ُغرْ         ج(اَلّلا

......        .....ج(أوئلک         ......ب(أنت        الف(هاتان......     نمی باشدبرای کدام جای خایل مناسب  «فائزات»لکمه -97  د(ُهن 
 مبتُ رَشِ د(  أَکلواج(   أَکّل  ب(  تابَ رَشِ  الف(    (مِن الفواکهِ ........أمری   و لَع  )خایل مناسب است: کدام فعٌ مایض برای جای-98
 أنتماد(      ُهن  ج(              ُهمب(            أنُت  الف(                   با کدام ضمری درست یم باشد. (نَجحنَ)فعٌ-93
 است. ماضی منفیفعٌ دارای کدام مجله -41

 د(ماَفَعلُت واجبایت            ما؟کج(ماهَو واجبُ       ب(ماذا فَعلتُم؟          الف(ملِاذا َفَعلَت واجبَکَ؟
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 پاسخنامه عریب هفتم
شماره 
 سؤال

شماره   د ج ب الف
 سؤال

شماره   د ج ب الف
 لسؤا

شماره   د ج ب الف
 سؤال

 د ج ب الف

1    × 11   ×  21 ×    91 ×    

2   ×  12 ×    22  ×   92   ×  

3 ×    19  ×   29    × 99    × 

4   ×  14    × 24 ×    94 ×    

5  ×   15  ×   25   ×  95   ×  

6  ×   16  ×   26  ×   96  ×   

7   ×  17    × 27 ×    97 ×    

8  ×   18 ×    28    × 98  ×   

9 ×    13    × 23  ×   93   ×  

11    × 21   ×  91   ×  41    × 
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1     11     21     91     
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3     19     29     99     

4     14     24     94     

5     15     25     95     

6     16     26     96     

7     17     27     97     

8     18     28     98     

9     13     23     93     

11     21     91     41     


