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خالصه درس عربی هفتم

الدرس األول 

قیمة َالِعلِم










1- مذکر  :   مثال : طالب : دانش آموز ) پسر (

2- مونث  :   مثال : طالبة : دانش آموز ) دختر (
اسم 

مذکر : اسمی است که عالمت » ة « نداشته باشد . مثال :  َقلم - َرُجل

مونث : اسمی است که معموالً » ة « داشته باشد .

توجه : ممکن است اسمی » ة « نداشته باشد ولی مونث باشد. مثال : مریم ) نام ( ، بنت ) دختر ( 








 1- نزدیک

2- دور
اسم های اشاره مفرد  

 

1- مذکر      ذلَِک 

2- مونث    تِلَک       

















آن        2- اسم های اشاره دور  
1- مذکر       هذا  

2- مونث     هذه   
این



















1- اسم های اشاره نزدیک 








 1- مفرد

2- مثنی 

3- جمع

اسم ها از نظر» تعداد «  

الف( مفرد مذکر : تلمیذ - طبیب - َقَلم

ب( مفرد مونث : تلمیذة - طبیبة - شجرة
اسم مفرد : اسمی است که بر یک چیز و یا یک شخص داللت کند .  مثال : 

مثال همراه با اسم اشاره : 

نزدیک : هذا طبیٌب   ،   این پزشک است. ) مذکر (                               هذه َطبیبٌة    ،    این پزشک است. ) مونث ( 

دور : ذلَِک طبیٌب      ،    آن پزشک است. ) مذکر (                              تلک َطبیبٌة   ،     آن پزشک است. ) مونث ( 

نوُرالَکالِم

اسم مثنی : اسمی است که بر دو چیز یا دو شخص داللت می کند و در انتهای دو عالمت » اِن - یِن « گذاشته می شود .








... - 1- مثنای مذکر : طبیباِن - تلمیذاِن - َقَلماِن

2- مثنای مونث : طبیبتاِن - حقیبتاِن - َشجرتاِن - ...
مثال : 



















1- مثنای مذکر : هذاِن - هَذیِْن 

این دو2- مثنای مونث : هاتاِن - هاتَیِن  اسم های اشاره مثنی مذکر 



آزمون شماره
درس  :  عربی
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1 1- نام تصویرهای زیر را به عربی بنویسید:

0/5 2- کلمه های متضاد و مترادف را در جای مناسب خود قرار دهید: )یک کلمه اضافی است(

حدیقة - َخَشب - قریب

ب( بستان = ................ ألف( بعید ≠ ................  

1 3- ترجمه های ناقص را کامل کنید:

خانه ................ هدیه ای برای نجار ................ . ألف( کاَن الَبیُت الَخَشبیُّ َهدیًة لِلّنجاِر. 

................ مسافرها در ................ زیاد است. ب( َعَدُد الُمساِفریَن فی الُفنُدِق َکثیٌر. 

0/5 4- کدام کلمه با سایر کلمه ها از نظر معنا ناهماهنگ است:

 سبعة    إثنان    َوَجعَ    ألف( خمسة 

 ُرّمان    َخلف    فوق    ب( تَحت 

5/5 5- جمله های زیر را ترجمه کنید:

ب( ُحسُن الُخُلِق نِصُف الّدین. َهِب.   ألف( الوقُت ِمن الذَّ

د( یا لیَتنی َصَنعُت هذا الَبیت َجّیداً. ج( َعَدُد األوالِد و الَبناِت خمسٌة.  

و( زینُة الباِطِن خیٌر ّمن زینُة الّظاِهِر. َجِر باِلثََمٍر.  هـ( اَلعالُِم باِل َعَمٍل َکالشَّ

ز( اَلّصیُف حاٌر و َفصُل الَفواِکِه الّلذیذِة.

0/5 6- در جای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید:

ب( ................ ُمجاِهدوَن. )هؤالء - هذان( ألف( ................ منضدتان. )هاتان - أولئک( 

1/5 7- هر کلمه را در جای خود قرار دهید: 

مؤمنوَن - ُمَعّلمات - ُمْسِلم - العباِن - ِرجال - شجرة

جمع مکسرجمع مذکر سالمجمع مونث سالممثنی مذکرمفرد مونثمفرد مذکر

مدت امتحان  :  50 دقیقه

تاریخ امتحان :  97/3 سؤاالت امتحان کالس هاي هفتم
10دبیرستان مکتب الزهرا )س( )خرداد 97(



آزمون شماره
درس  :  عربی
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10
1 8- ترجمه درست را انتخاب کنید:

ُر ساعٍة َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسبعیَن سنًة. ألف( تَفکُّ

2( ساعت فکر کردن بهتر از هفت سال عبادت است. 1( ساعتی فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است. 

. ب( اَلّنساُء َوَقفَن ِلسِتقباِل ضیوِفِهنَّ

2( زنان برای استقبال مهمان ها ایستادند. 1( زنان برای استقبال مهمان هایشان ایستادند. 

1 9- در جاهای خالی کلمه مناسب بگذارید:

 أنا    نَحنُ  ألف( ................ َکَتبنا واجبنا.  

 َکم    کیف  ب( ................ ِطفاًل فی غرَفِتُکم؟ خمسة. 

 ُهنَّ    ُهم  ج( هؤالء سّیداٌت ................ َحَصدَن الَمحصوالت. 

   األربعاء  رابع  الثاء - ................  بت - األحد - الثنین - الثُّ د( السَّ

1 10- فعل مناسب را در جای خالی قرار دهید:

) )َسمعَن - َسمعُتنَّ ألف( َهل أنُتنَّ ................ َکالمی بِدقٍة. 

)َرَجعُتم - َرجعوا( ب( أیّها الّطالب! ................ َمن الَجَبِل. 

)َحَصدتُم - َحَصَدتا( ج( ُهما ................ َمحصولَُهما. 

)َفَتحوا - َفَتحُت( وف.  د( أنا ................ أبواَب الصُّ

0/5 11- کلمه های مرتبط در ستون اول و دوم را به هم وصل کنید:

ستون دومستون اول

الف( اَلنََّظُر فیه ِعباَدٌة

ب( اُّم األب

1- الّنار

2- البحر

دة 3- الجَّ

1 12- به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

ب( کم صفًا فی الَمدَرسِة؟ الف( ما إسُم َمدَرَسُتِک؟  

مان؟ د( ما هی لون الرُّ ج( کم اُسبوعًا فی الّشهِر؟  

15 جمع  

مدت امتحان  :  50 دقیقه

تاریخ امتحان :  97/3 سؤاالت امتحان کالس هاي هفتم
دبیرستان مکتب الزهرا )س( )خرداد 97(
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1- جوال - غراب - سمکة - ُحسام

2- ألف( بعید ≠ قریب

ب( بستان = حدیقة

3- ألف( چوبی - بود

ب( تعداد - هتل

4- ألف( َوَجَع

ب( ُرّمان

5- ألف( وقت از طالست.

ب( خوش اخالقی نیمی از دین است.

ج( تعداد پسران و دختران پنج تاست.

د( ای کاش این خانه را خوب ساخته بودم.

هـ( دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.

و( زیبایی باطن بهتر از زیبایی ظاهر است.

ز( تابستان گرم و فصل میوه های خوشمزه است.

ب( هؤالء 6- ألف( هاتان  

 -7

جمع مکسرجمع مذکر سالمجمع مونث سالممثنی مذکرمفرد مونثمفرد مذکر

رجالمؤمنوَنُمَعّلماتالعباِنشجرةُمسلم

8- ألف( )1( ساعتی فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است.

ب( )1( زنان برای استقبال مهمان هایشان ایستادند.

د( اأَلربِعاء ج( ُهنَّ  ب( َکم  9- ألف( نحن 

د( َفَتحُت ج( َحَصَدتا  ب( َرَجعُتم   10- ألف( َسمعُتنَّ 

ب( 3 11- ألف( 2  

د( أحمر ج( أربعة  ب( تسعة  12- ألف( مکتب الزهراء 

  هفتم دبیرستان
  تاریخ امتحان  : 97/3

درس  :  عربی
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