
 

سواالت   نمره   شماره 
5/0                                                                                                                                                                 

 
 

 نام تصاویر مقابل را از بین کلمات داده شده انتخاب کنید و درمقابل تصاویر بنویسید. 
( َسَمَکة  –فاِکَهة  -َسحاب  –ِمفتاح )   
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5/5  این عبارات را به فارسی ترجمه کنید.  
.َبالُء االنساِن فی ِلساِنِه ب:                       . اَلنََّظُر فی الُمصَحف عبادة  الف:   

 
د: َمن َزَرَع العُدواِن َحَصَد الُخسراِن.                 ج: زیَنةُ الباِطِن َخیر  ِمن زینِة الظاِهِر.  

 
. : یا لَیتَنی َصنَعُت هذا الَبیِت َجّیِدا  قاَل النّجارُ  :و   
 
.اَلواُن الفَواِکِه ، ااَلَخَضر َو ااَلَحَمُر َو ااَلَبَیضُ  :ه  
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  1
 

بِر.           ب: تو باید صبر کنی.          الف: برای تو صبر است.      َعلَیَک ِبالصَّ  
درخت است.  کنارب: کالغ      الغُراُب فَوَق الشَجَرة.    الف: کالغ روی درخت است.     

ماَعَرفُت َصوِتَک.      الف: صدایت را نشناختم .             ب: صدایت را شناخت.    
یِن ذََهَب صاحِب الَمصَنعِ. قَبَل َشهرَ   

ب: ماه قبل ، صاحب کارخانه رفت.     الف: دو ماه پیش ،صاحب کارخانه رفت.            
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5/0  ترجمه زیر را کامل کنید. 
نجار گفت: من به ........... نیاز دارم.    قال النّجار: انا بحاجِة اِلی التقاُعِد.   الف(   

 
       قَذَفوا شبکة  کبیرة  فی البحِر.  ماهیگیران ........ بزرگی را دردریا انداختند.( الصیادوَن ب
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 تاریخ آزمون:  
دقیقه  70زمان آزمون :   

سوال  13تعداد سواالت :     

به نام خداوند جان وخرد

 
نمره(  15)   آزمون درس : عربی  

 
 نام ونام خانوادگی: 

 پایه : هفتم 
 نام دبیر:الهه 



5/0 )=  # ( را در جای مناسب بگذارید. عالمت مترادف یا متضاد    
            )الواِلد   ااَلَب(          )َوحَدة    َجماَعة (   
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.  1
( اَلفُستان -اَللَوَحة ؟) ِمن َمالبس النساء و الَبناتب:                    ( اَلَجدَّة -اَلَجّد ؟)االَباُمُّ الف:  

 
ُکما(  –ی(             د: اَنتُم قََرأتُم َدرَس..... ) ُکم  –ج: انا َکتَبُت واجبات.....)َک   
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کنید. با توجه به معنی فعل داده شده، افعال زیررا ترجمه   1  
 َعَرَف: شناخت           ُهنَّ َعَرفَن:                       الرجاُل ما َعَرفوا:
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( الغُراب-ُمَدِرَستانِ  -صیادانِ  –اَبیات –ُموِمنوَن )،یک کلمه اضافی است.جدول زیرراکامل کنید  1  
 

ذکر مفرد م مثنی مذکر  جمع مذکر سالم جمع مکسر   
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انتخاب کنید. گزینه درست را  1  
ُمنتَِظَرة (   -ج(قالَت اُمُّ حمیٍد:أنا .......)ُمنتَِظر            (َعَرفتُم –الف( انتُم......... ) َعَرفتُنَّ   

  
َرفَعَتا(  -هاتاِن الَمراَتاِن.......َعلََم ایران.)َرفَعواد(             َهَرَبت( –ب( ِهَی  ......... ) َهَرَب   
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5/0  درهرمجموعه کدام کلمه با کلمات دیگر ناهماهنگ است. 
َخریف شتاء        ب( َصیف        ج(نافذة           د(الف(   

 ب( هذا           ب( هاتاِن        ج( اولئَک        د( هوالء 

10 

5/0  ضمیرمناسب را برای موارد خواسته شده مشخص کنید.  
جال   (                ب:  □  ُهنَّ      □انتما  )  اولئک الَبناتالف: (  □  انتنَّ      □انتُم  )اَیُّها الّرِ  
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5/0  به سواالت زیر براساس واقعیت پاسخ دهید.  
؟ َنحُن فی اَّیِ فَصل اآلنَ ؟                                   ب( ِمن اَیَن اَنتِ الف(   

21  

5/1 دهید. با توجه به متن به سواالت زیر پاسخ    
ئک ذهبوا فی یوم السَّبِت و َرَجعوا فی یوم  وا الی مشهد. اولسافَرَمَع والدها ِمن تَبریز. هی مریم  

فی یوٍم اُّمها ذََهَبت الی السوق و اِشتََرت ِلمریم  .فُنُدقُهم قَریب  الی السوق .الی تبریز الخمیس 
. مریم فَِرَحت جّدا . فُستانا  جمیل    

ب:ما اشتََرت اُمُّ مریم؟                    ؟      بریزالی ت الف: متی َرَجعوا  
□  نادرست      □ درست     فندقهم بعید  الی السوق. ج:  

□  نادرست       □ درست                  فَِرح  . د: مریم   
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 موفق و پیروز باشید. 



 

 Biamoz.com | بیاموز
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| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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