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5/0 

 25/0هر مورد . بنویسیدفقط ترجمه کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را 

 .ِمَن النجف الی کربالء أْمشیأنا ( ب    الِمَهنإلی کُّل  البالدُ بحاَجةُ ( الف

 

1 

5/0 

 25/0هر مورد ( دو کلمه اضافی است. )کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید و در جای مخصوص بنویسید

 «َصداقَة –شاهَدَ  –غالیة  –ِشراء  – َرأَی –َرخیَصة 

 ...................... ( ............... ب  ................. = ................... .( الف

2 

5/0 

 . کدام کلمه از نظر معنا یا دستوری با بقیه ناهماهنگ است عالمت بزنید

 األََحد                أصفَر               أخَضر          أسَود ( الف

 فَعَلتُم                  نََصَر                 دََخال            نَأَخذُ ( ب

3 

5/0 

 .  ترجمه درست را انتخاب کنید

 را   اتشناسی معنی کلمای برادرم آیا می( الف           .       یا أخی أتعِرُف معنی کلمات الکتاب -1

 را  اتای برادرم آیا شناختی معنی کلم( ب                

 شوی تو در امتحانات نهایی موفق می( الف  . انِت سوَف تَنَجُح فی امتحانات نهایة -2

  شد خواهی موفق نهایی امتحانات  در  تو( ب      

4 

5/4 

 . های زیر را به فارسی ترجمه کنیدجمله

 (5/0)َمتی ِجئتُم؟  -5    (5/0)اهالً و َسهالً  -1

 (5/0)اَْلِعلُم یَحُرُسَک؟  -6            (          75/0. )َمن َسأََل َعِلمَ  -2

؟ أیَّ ِمه -3  (5/0. )یَْعبُُر الفََرس -7                (75/0)نٍة تُِحبُّ

ة   -4  (5/0. )االنساُن بِعَقِلهِ  -8    (5/0. )الکالُم فِضَّ

5 

1 

 .در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید

 قرأُت   أقَرأُ   نقَرأُ   . القُرآن.................. أنا ( الف

 تَطلُبیَن   یَطلُُب    تَطلُب            .ِمنّا ُمساَعدَة....... هی ( ب

 تَصنَُع   تَصنَعیَن            یَصنََع          .االبواب.............. أنِت َحدّادُ و ( ج

 تَفَرُح    نَفرُح            یَفَرُح          .للتجربَِة الجدیدة........... الفََرُس ( د

6 

1 

 .در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید

 َوَصلَن   َوَصلتُم  وصلوا   .الی الَموقفِ ................ أَنتُم ( الف

 َعِملتُم   َعِملَت  َعِملتُنَّ  فی المختبر  ........................... أَنتُنَّ ( ب

 َشِربِت             اکلَت            اُکلِت    . الطعام............ أنِت هل ( ج

 نََجحتُما             نََجحنا  نََجْحُت   .فی الَسنَِة الماِضیَةِ ............... أنتما ( د

7 

1 

 . های زیر پیدا کنید و معنای آنها را بنویسیدهای مضارع را در جملهفعل

 .اَْلعاقُِل یَْصدُقُ ( ج    .اِنَّ الَحَصد یَاکُُل الَحسنات( الف

 .ُحکَ صاانأن( د    .هَل تَعرفیَن ذلک المدرس( ب

8 



5/0 
 . های مشخص شده را ترجمه کنیدفعل

 َسنَکتُبُ نَحُن ( ب   .الی البیت مارجعتُ ( الف

9 

1 

یک کلمه  . )و جمع مونث و مفرد مذکر پیدا کنید و بنویسید مونث در میان کلمات زیر یک جمع مکسر و یک اسم مثنی

 ( اضافی است

 «طالبات –بنتاِن  –ٍمصباح  –جیران  –بَیت »

 .....................جمع مکسر ( ب    : ...............مثنی مونث( الف

 ..................مفرد مذکر ( د    : ..................جمع مونث( ج

10 

5/0 

 . دو کلمه اضافی است. در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید

 

 «تلک، هذا، هاتان، اولئکَ »

 .وانیةُ ماهرةُ حلال( ............. ب   .الُزَمالِء واقفونَ ( .............. الف

11 

5/0 

 . مناسب بنویسید فصلدر جای خالی عدد و

 

 .الشتاءِ  –ریف خال................ الربیع ( ب  .ستة. أربَعة، خمسة.............. إثنان  –واحد ( الف

12 

5/0 

 . درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنید

 نادرست   درست   .االرض العُلماِء َمصابیح( الف

 نادرست   درست            .و َمن یشکُُر فِانَّما یشکُُر ِلنفسهِ ( ب

13 

1 

 (. یک کلمه اضافی است. )در جای خالی گزینه مناسب بنویسید

 «الَحةف –الفُستان  –الکُرة القدم  –الَجهل  –القمیص »

 .............نوعاً ِمن الّریاَضة ( ج   ...............ِمن َمالبِس النساِء ( الف

 

ز دُ تَحصُ ( د   .......................َموُت االحیاء ( ب  ..................... الرَّ

14 

1 

 . با توجه به تصویر به سواالت زیر به عربی پاسخ کوتاه دهید

 

 

 

 

 کم َعددُ اَلقَلم؟ ( ب         البیِت؟ ِلَمن هذا ( الف       

 

 

 

     

    

 فی أّی َصٍف أَنِت؟  ( د     ماذا فی یَِدَک؟( ج          

15 

5/0 

 . متن زیر را بخوانید و با توجه به متن به پرسشهای زیر پاسخ دهید

 

یَفَحُص  . ُمجد   طبیب  واِلدُهُ . درسة بالحافِلَةمذهُب الی الیَ   وبَیتُهُ أماَم َحدیقَة َجمیلة ه. سعید طالب  فی الّصِف الثانی المتَوسط

 .واِلدَتُهُ ُمَمرَضة فی المستوصف . الَمرضی بدقةٍ 

 

 َجنَب الَحدیقة  أمام الحدیقة    أیَن بیُت سعیدُ؟( الف

 

 ُمَمِرَضة   َطبیب  ُمّجد    ما هو شغَل واِلدَتُهُ؟( ب

 موفق باشید

16 

 



 خانوادگی: نام و نام 

 پایه: هفتم 
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 به نام خدا 
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5/0 

 (نمره 5/0( )استدو کلمه اضافی . )آن بنویسید کنار  نام هر تصویر را به عربی

 

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

 

 

1 

5/1 

 /(75. )النظافَةُ ِمَن االیمان -1           .  احادیث را به فارسی ترجمه کنید

 

 (75/0). َعلیَک بُِمداراةِ النّاس -2     

2 

4 

 .های زیر را به فارسی ترجمه کنیدعبارت

ُجل -4   (75/0. )َطلُب الِعْلُم فَریَضة   -1  (5/0. )أْیَن الرَّ

یوُف فی الغُرفَة -5    (5/0. )أهالً و َسهالً  -2  (75/0. )الضُّ

فاِن، جمیالنِ  -6   (75/0. )ِلَمْن هذه الَحقیبَة -3  (75/0. )هذاِن الصَّ

 

3 

5/0 

  . کلمه صحیح را عالمت بزنید

 َعیش    َعبد   .االحسان............ ااَلنساُن ( الف

بُر            .َعمودُ الدین( ب  الصَّالةُ          الصَّ

4 

5/0 

 .بزرگ است................ این . هذا البُستاُن کبیر  ( الف  . ها را کامل کنیدترجمه جمله

 ........... . این در آخر . نِهایَة هذا الشارعفی ( ب     

 

5 

5/0 

 (یک کلمه اضافی است. )کلمات متضاد را روبروی هم بنویسید

 «َوحدَة –سوِء  –قریب  –َجماَعة  –ُحسن »

 ...................... ( ................. ب  ............... ( ............... الف

 

6 

5/0 

 .کلمه ناهماهنگ را از نظر معنی و مفهوم مشخص کنیددر هر ردیف 

 هَْل   هذه   هذاِن  هوالِء ( 1

 معلمة   َجبَل  مدَرسة  َصّف ( 2

 

7 

5/0 

 .معنی کلمات مشخص شده را بنویسید

 .ُحسامکالُربَّ کالم ( الف

 .ایام تِسعَةُ تقریباً ( ب

 

8 

 9 (نمره 5/0( )دو کلمه اضافی است. )روبروی آن بنویسیدمعادل مونث هر کلمه را پیدا کنید و  5/0



 «هی  –هذه   –النِّساء  –نات اَلب»

جال ( الف  ................. .هو ( ب    .................... .الّرِ

 

1 

 (نمره 1. )اسم اشاره مناسب را عالمت بزنید

 هذه   هذا   .الشجرةُ کبیرةُ ( .............. الف

 هذان   هاتان  . التلمیذاِن نظیفان( ............... ب

 اولئَک    هذان  .االوالدُ ناجحونَ ( ............... ج

 ذلک    تلک   .کتاب  مفید  ( ............... د

 

10 

1 

 (نمره 1( )یک کلمه اضافی است. )هر کلمه را در جای مناسب خود بنویسید

جال  –مسافریَن  –أنَت  –صغیرتاِن »  «واقفاتِ  –الّرِ

  ..........جمع مذکر  -4 ...........مفرد مذکر  -3   ...........جمع مکسر  -2    .............مثنی مونث  -1

11 

1 

 .در جای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید یا عالمت بزنید

 أیَن   َمْن   ما  .هی؟ هی شاعرة( ............. الف

 أیَن   ما   هَْل  .أنِت؟ أنا فی المدرسة( ............. ب

 

12 

5/0 

 (نمره 5/0. )گزینه درست کدام است

 أربَعَة   َعَشَرة              . َکْم اُسبوعاً فی الشَّهر ( الف

 البُستان   البَحر   ........ نب فی عأشجاُر الرماُن و ال( ب

 

13 

1 

 (نمره 1. )شماست به انها پاسخ کوتاه دهیددو سوال زیر برای 

 هَْل أنِت طالبة؟ ( الف

 ِمْن أیَن أنِت؟( ب

 

14 

5/1 

 .با توجه به تصویر پاسخ کوتاه دهید 

        

 

       

 

 این الجوال؟  -3؟            کم عدد کتاب -2  ؟ما هذه -1

 

 

 

 

 موفق باشید

15 

 



 نام و نام خانوادگی: 
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 .فقط ترجمه کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید   1

 بالمواصلة یا شباُب علیکم  ( ب    .هادی  هو ولدُ زکی  و -الف

5/0 

 . های زیر را به فارسی ترجمه کنیدجمله 2

 (25/1. )ُف؟ نَبقی یومینِ جوَن فی النقَکم یوماً تب: الف

 (1. )ماذا فعلَت ِلَم َصنعَت جسراً : ب

 (75/0)ین صاُطلبوا العلَم ولوبال: ج

 (1. )َمِن طلَب شیئاً َوَجدً، وَجدَ : د

4 

 ( یک کلمه اضافی است. )کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید  3

 (تلمیذ  –مماة   –طالب   –شقاوة   –َحیاة   )

 ................... ( ................. ب ........... ( ............ = ....الف

5/0 

 . کدام کلمه از نظر معنا با بقیه ناهماهنگ است 4

 نادی   ِسّن    یَد   ِلسان 

5/0 

 . در جمله زیر یک اسم جمع مکسر بیابید و مفرد آن را بنویسید 5

 .فَتََح حمیدُ ابواَب البیت 

5/0 

 0. ترجمه درست را انتخاب کنید 6

 .الکالم الحق اِقبل: الف

 سخن حق را بپذیر  -   2سخن حق را پذیرفتم  -1

 .فِرَح الطُالُب و سألوا الُجنود: ب

  . آموزان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدنددانش -1

 . پرسندشوند و از سربازان میآموزان خوشحال میدانش -2

5/0 



 . خواسته شده بنویسیدهای در آیات و احادیث زیر کلماتی بر وزن 7

 .....................فاِعل     ................... اَفعَلُ 

 .اِّن هللا عاِلم الغیب السماوات َو االرض ( ب   نصُف العلم   ال اَعلَمُ قَولُ ( الف

5/0 

 . موارد خواسته شده را بنویسید  8

 ....................سه حرف اصلی استعمال ( الف

 ..............معنی کلمه معروف ( ب

5/0 

 .در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب قرار دهید 9

 ظِلُم ن     َظلَمنا  ظلموا   الغزالةُ علینا بُِمساعدتها  .................. نحُن ( الف

ر       قدرت    تقدرین    االن بسهولة الخروج علی................  أنت  ( ب   تقد 

5/0 

 ( مضارع  –ماضی )هایی که زیر انها خط کشیده شده را مشخص کنید  نوع فعل 10

 ِمنّی؟ تطلبُ ماذا : حمید باب البیِت شاَهدَ نجاراً، فسالهُ  فَتَحَ عندما  -

5/0 

 . های داده شده دو فعل امر و دو فعل نفی را مشخص کنیددر گزینه 11

 .اُسجد هللا َربَّ العالمین: ب   .َربُّ إغفر و اِرَحم و انَت خیر الراحمین: الف

 .ةً َمعذرُل نزنحُن، ال ن: د     فَما َوَجدوا أَحداً فی الجزیرة : ج

1 

 . در جاهای خالی ترجمه فعل امر و نهی مناسب قرار دهید 12

 .............................خواهشاً از اتوبوس    . افلهرجاًء، اِنزلوا مَن الح( الف

 .....................آموز پروردگارت را ای دانش   یا ایها التلمیذ اُشکر ربِک ( ب

 .............................روی درخت چیزی    .ال تکتُْب شیئاً علی الَشجر( ج

 ..................قطعا خدا با ماست      تحزن اّن هللا َمعَناال ( د

1 

 . گزینه مناسب را انتخاب کنید  13

 َمصنَع    َملعَب   .الکراسی..................... یعمُل فی  جاَرنا( الف

 أسال تی  ال تشَربی  . شایاً حاراً ( ........................ ب

5/0 

 . کنید و معنی انرا بنویسیدهای زیر مشخص فعل نهی را در هر یک از جمله 14

 اُصدق فی حیاتََک و ال تکذب ابداً ( ب   یا ایتها الطفله اُسکتی و ال تصُرخی( الف

1 



 . های زیر را بخوانید و فعلهایی که زیر آنها خط کشیده شده را ترجمه کنیدجمله 15

 . باسمی هللا ِکتابی أقراُ ( الف

 .یناً سجاد ِمن المدرسة حز َرَجعَ ( ب

 .داراً صنع جسراً ج َصنَعَ النجاُر ما ( ج

 .تَصعَدال فائدَة ِللُمحاولة ال ( د

1 

 . با توجه به تصویر به سواالت زیر به عربی پاسخ کوتاه دهید 16

 

 

 

 ماذا علی الشجرة؟ ( ب      ِلَمن هذا الکتاب؟   -الف     

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

5/0 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید  17

 طاِلیةُ  تلمیذُ   .فی الصف السادس.................. أخی ( الف

 اُحُب   غضباُن   .علیک............... ظلمت صدیقَُک فَُهَو ( ب

5/0 

 (نمره 1. )بخوانید و با توجه به متن به پرسشهای زیر پاسخ دهیدمتن زیر را  18

ثُم َسئرِوها ِلَصیدا الَحیَوانات و بَیِعها ِلحدیقَة  . فی یَوِم ِمن االیام جاَء ِستَةُ َصیّادیَن َو َحفَروا ُحفرة َعمیقَة 

یَوانات َهَربَن، النُُهَن َسِمعَن ِمن بَعید أصوات لکن الحَ . فِطلَبا ُمساَعدة. َوقََع الثَعلَب و الغَزالَةُ بَغتَةُ . الَحیَوانات 

 .الصیّادینَ 

 بَیِعها ِلحدیقَة الَحیَوانات   عَن أصوات الصیّادیَن َسم ِلماذا َهَریَن الَحیَوانات؟ ( الف

 ِستَّة       َسبعَةُ      َکم َعدَدَ الصیّادیَن؟( ب

 نادرست   درست  .الُحفَرةَوقََع الثَعلَب و الغَزالَة فی  ( ج

 نادرست           درست        الَحیوانات َحفروا ُحفرةً َعمیقةُ ( د

1 

 

 


