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: تکلیف شماره 2 عربی 7

دوره اول دکتر حسابی

براي سؤال «ماذا َغسْلِت» کدام جواب مناسب نیست؟ - 21

َغسْلت مالبِسِک و مالبس أسرتِک.  َغسْلِت مالبِسی و مالبس أسرتی.  َغسلت مالبس و مالبِس أسرتَک.  َغسْلت مالبسَک و مالبِس أسرتی. 

کدام فعل عبارت زیر را از نظر معنا و مفهوم کامل می کند؟ - 22
عبۀ، هْل .................. عَلم ایران بعد المسابَقِۀ فی لبنان؟» « أیتها االِّ

َذهبِت رَفعِت صِعدِت لَِعبِت

جواب پرسش « هْل زرعِت الریحان؟ نعم.  .................. .» در کدام گزینه آمده است؟ - 23

زرعُت زرعت زرعِت زرع

در کدام گزینه تمام فعل ها، (اول شخص مفرد) هستند؟ - 24

ِاشتریِت ـ َفتحِت ـ َقربِت ِمْن سألت ـ وصْلت ـ صِعدت َطرْقت ـ َفعْلت ـ رَفعت َخرج ـ دَخَل ـ سِلم

کدام گزینه مناسب جاي خالی است؟ - 25
«سِمعت .................. صوت الْباِب.»

والِدُه ُامه ولَده ه جدَّ

معنی واژه هاي «ُاسرة، ِحوار، الشاِرع» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 26

اسارت – دیدار – شریعت خانواده – گفت وگو – خیابان خانواده – دیدار – خیابان اسارت – گفت وگو – خیابان

کدام گزینه متفاوت است؟ - 27

عدوان أفاِضل أصِدقاء أراِذل

پرسش و پاسخ کدام گزینه نادرست است؟ - 28

 کیَف َانت؟ َانا بَِخیٍر و کیَف َانِت؟  َاین ُفندقُکم؟ - هناَك. 

 َکم یومًا َانتم فی رامسر؟ - تقریبًا َخمسِۀ ایام.  ما ِاسمه؟ - هو َاخی. 

کدام گزینه براي جاي خالی عبارت « .................. لَِعب مع أصِدقاِئه.» مناسب نیست؟ - 29

هو أبی أخی ُاختی

کدام گزینه با بقیه نا هماهنگ است؟ - 30

الواجبات األصوات السماوات الجمالت
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در جواب ماذا َغسْلِت فقط فعل َغسلُت می آید. گزینه 3 - 21

در گزینۀ  َغسلِْت آمده و غلط است.
بقیۀ گزینه ها بعد از َغسلُْت معنادار و کاربردي هستند.

- لباس هاي تو و لباس هاي خانواده ام را شستم.

- لباس ها و لباس هاي خانواده ات را شستم.

- لباس هاي تو و لباس هاي خانواده ات را شستم.

: رَفعِت: باال بردي گزینۀ   گزینه 3 - 22
ترجمۀ  عبارت: اي بازیکن، آیا باال بردي پرچم ایران را بعد از مسابقه در لبنان؟

ـ رفتی ـ باال رفتی        ـ بازي کردي      ترجمۀ  گزینه ها: 

( َزرعُت: کاشتم (گزینۀ  گزینه 4 - 23

در جواب َزرعِت  که پرسش از دوم شخص مفرد است، فقط فعل َزرعُت که اول شخص مفرد است می آید.

گزینۀ  گزینه 3 - 24
ُت: نشانۀ  اول شخص مفرد

ـ بدون نشانه  سوم شخص مفرد مذکر

ـ َت  نشانۀ  دوم شخص مفرد مذکر

ـ ِت  نشانۀ  دوم شخص مفرد مونث

ترجمۀ سؤال: شنید مادرش صداي در را. گزینه 3 - 25

ـ پدرش ـ مادرش           ـ پسرش           ـ پدر بزرگش          

با توجه به اینکه فعل (سِمعْت) مونث است، اسم  هم باید مونث باشد و (ام) مناسب است. در همۀ  گزینه ها ضمیر (ه) به اسم ها چسبیده است، به معنی (ــ ش- ه  ضمیر سوم شخص
مفرد مذکر

گزینه 3 - 26

گزینۀ  گزینه 4 - 27

ـ  شایستگان           ـ دشمنی (همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  جمع مکسر هستند و اشاره به شخص دارد. ولی گزینۀ  این گونه نیست.)  ـ فرومایگان           ـ دوستان          

اسم او چیست؟ او برادرم است.  در این گزینه، پاسخ سوال متناسب نیست. گزینه 4 - 28
ترجمه ي گزینه ها:

- حالت چطور است؟ من خوبم. تو چطور؟

2- هتل شما کجاست؟ آن جا

- چند روز شما در رامسر هستید؟ تقریبًا  روز

گزینۀ   گزینه 1 - 29

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ   مذکر هستند و براي جاي خالی مناسب اند زیرا (لَِعب) فعل سوم شخص مفرد مذکر است.

ـ او (ضمیر سوم شخص مفرد مذکر) ـ پدرم  ـ برادرم  ـ خواهرم  ترجمۀ  گزینه ها: 

گزینۀ  األصوات  جمع مکسر (صوت) گزینه 3 - 30
ولی بقیه ي گزینه ها (ات) جمع دارند.
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