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 بارم سواالت ردیف

نام هریک از تصاویر زیر را بنویسید. 1

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

1

2

 جمالت زیر را ترجمه کنید.

الدَّهرُ یومانِ، یومٌ لکَ و یومٌ علیکَ.

 رایانِ، خیرٌ مِن رایٍ واحدٍ.

 اَفضَلُ الناسِ اَنفَعُهُم لِلنّاسِ.

اَلخیرُ کثیرٌ و فاعِلُهُ قلیلٌ.

4

گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. 3

□اَنا مدرِّسٌ             □الف(مَن اَنتَ؟                   اَنَا مدرِّسهٌ 

□کَم        □ما         □ب(..........عَدد المفاتیح؟ خمسه                    مَن 

□کِ       □کَ           □ی             ج(مَااسمُـ.....؟ اسمی محمدٌ            

□جدّ       □جدّه       د( امُّ االَبِ و اُمُّ االُمِّ.                          

1

متضاد کلمات زیر را بنویسید. 4

 جَماعه –شرّ  –جالس  –بعید 

≠َقریب                    ≠َوحده                         ≠واقف                             ≠خَیر 

1

 مفرد جمع های زیر را بنویسید. 5

مُدُن                          سَنوات                       اِخوَه                       اَصدقاء

1

 با توجه به ترجمه ، با کلمات پراکنده جمله بسازید. 6

ا هستند.وَردتانِ، جَمیلتانِ، هاتان                              این ها، گل هایی زیب

کَم؟                         چند بازیکن در عکس است. –فی  –الصّورهِ  –العباً 
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جاهای خالی را با ضمیر مناسب کامل کنید. 7

□ـهُ□ـها  الف(هُوَ ناجِحٌ و هذه هدیَّتُ      

□هِی□هُوَ  ب(مَن هذا الولَدِ؟ ...............اَخی 

□انتِ□اَنا ج(مَن انتِ؟ ................... طالبهٌ   

□ی              □کِ                        د(اَینَ بیتُکِ؟ بَیت ................ فی هذا الشارع.

1

در جای خالی کلمات پرسشی مناسب قرار دهید. 8

ن........... انتَ؟ اَنا مِنَ الیمالف( ............

ب(........................... هذه؟ هذه هدیهٌ غالیهٌ.

ج(.......................... الحدیقه؟ علَی الیَسار

لِلضَّیف ؟  د(........................... تلک السیّاره

1

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 9

الف(مَن فی الغُرفهِ.     .............................

ب(هل هنا قریهٌ .        ............................

5/0

 در جای خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید. 10

..........................االُوالد، جالسونَ عِندَالباب.الف( 

ب(............................ الشجرهٌ بال ثَمر.

ج(............................ الطالبُ فائزٌ فی المسابقه

د(........................... کتابانِ مفیدانِ

1

است، آنها را به هم وصل کنید.هر کلمه ستون الف به کلمه ی ستون ب مرتبط  11

ب  الف 

زندگی  الطوّاف 

الدّوران حَول المکان                              عَیش 

 الحدیقه                              یازده                 

به معنی بُستان                                 اَحَدَ عَشَرَ 

1

 جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید. 12

.........،  ........................... .واحد، اثنان، ..................، اربَعه، خمسه، .................... ، سَبَعه، ثمانیه، ..................

1
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 ریز بارم عربی هفتم

 کرسی          سفینة                 حقیبة-2وردة                        -1

 روزگار دو روز است. روزی به نفع تو و روزی به ضرر تو-2

 دو نظر بهتر از یک نظر است.

 هستند.بهترین مردم سودمندترینشان به مردم 

 خوبی بسیار و انجام دهنده اش کم است.

 الف(انا مدّرس                     ب( کم                           ج(َک                        د(جدةّ -3

 شّر، جالس، جماعة  ، بعید-4

 مدینة ، سنة ، اخ، صدیق-5

 هاتان وردتاِن جمیلتان-6

 کم العباً فی الّصورة

 ب(هو              ج(اَنا              د(ی        الف( ـه    -7

 الف( َمن          ب(ما                ج(اَیَن            د(لَمن-8

 الف(ضیوف                 ب(نعم، ال-9

 الف(هوالء                ب(هذه           ج( هذا                د(هذانِ -10

 َعَشر  ،     الحدیقة (َعیش ،   الطواف  ،  اََحدَ 11

 ثالثة  ،  ستِّة  ،  َتسَعة  ،  َعشرة-12




