
نام نام خانوادگی  : 
  کد دانش آموز:

  کالس:      

   : ������	
��    

����� ���� � ����	� : ���� 

  جمهوری اسالمی ایران    
وزارت آموزش وپرورش         

 اداره کل آموزش وپرورش استان  چهارمحال و بختیاری 
  شهرکرد ۲مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  

  دبیرستان دوره دوم شهید بهشتی 
      ۱۴۰۰-۱۴۰۱امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 

 :ره به عدد:............  مهر آموزشگاه 
 :ره به حروف: .............

 امضای دبیر:
 تاریخ آزمون: 

۱۱/۱۰/۱۴۰۰ 

۱صفحه                     ۳تعداد صفحه :                      ۱۸تعداد سواالت                  ۷۰مدت آزمون:                 ۳نام درس:  عربی 

 بارم سواالت  شFره
  :اللََّتیِن تَحِتهF َخطٌّ  َمَتیِن تَرِجم الکَلِ  ۱

مُ  )۱  بُّ حِ   تُ کَ لیحٍ مَ  لَّ کُ فُت صَ وَ ) ۲..................                       :َقيَِّمةً  َمَواِعظَ  إلبنه يُقدِّ
۵./

تینِ ـال  َرتاِدَفتَیِن و  اَلکَلََمَتینِ ـُ مـَمَتیِن الالَفراغ اَلکَلِ  ِيف  ْب کتُ اُ   ۲  .ُمتضادَّ

د -بةأألح -العُدوان - َفالة(کل ت:   ) َصحراء -الُعداة - یقالصَّ

 .....................≠ب).......................                            ..........................  =الف)...................

۵/.

  . َمعنیـال ریبََة ِيف غَمة الَ اَلکَلِ  َعیِّن  ۳

 �   َع�4    َوجه �     سواء �فَم   �   ب)      �غشاء     �ناح    جَ  �   ذَيل   �ه   فزعنَ  )لفا

۵/.

 ینِ َمتَ َجمَع اَلکَلِ ُمفرَداً أو   ْب کتُ اُ   ۴

 :....................(مفرد)مهائِ البَ ) ۲        :...................             أکبَـر(جمع) )۱

۵/.

 .ِسیةِ تَرِجم اَلُجَمَل التّالیََة إلی الفارِ   ۵

............... :..........................)/۵( ؛ ِبنَْفِسهِ  ُمْعَجٍب  کّل  يُِحبُّ  ال اللَّهَ  إِنَّ الف) 

 :.......................................)/۵( 4ِ جهَ و الوَ ذُ  اِس النَّ  رُّ ـشَ ب) 

الِه فی وقتِها اقِْصْد ِيف َمْشِيَك َو اْغُضْض ِمْن َصْوتَِك  ج) :....................................... .)/۷۵(اِنَّ اللَه یَحبُّ یُحاِفَظ علی الصَّ

ِ̀ تي و غَ شیَّ عَ  واءٌ سَ  جرْتَ و إْن هَ د)   :..........................)/۵( دا

ُكْم َو يُثَبِّْت أَقْداَمُكْم ﴾  هـ)  .....................:........................)./٧٥(﴿ إِْن تَنُْرصُوا اللََّه يَنُْرصْ

 :.......................................)/۵( فَيَقَرتُِب ِمنُه نَوٌع ِمَن الطُّيوِر ِباسِم الزَّقزاقِ و) 

 :...................................)/۷۵( أخری َشَجرَةٍ  إلی َشَجرَةٍ  ِمنْ  يَْقِفزُ  ِح4َ  يَْفَتُحهُ  کَاملِظلَّة َخاصٌّ  ِغَشاءٌ  لَهُ ز) 

 :..................................)/۷۵( ج4َ رِّ فَ تَ مُ ـن المِ  لئَ متَ ـَ ن يأَ  بَل قَ  ِب عَ لمَ ـإلی ال هاِب الذَّ ا بِ ينَ لَ عَ ح) 

۵ 

حيَحةَ  تَرَجَمتََها نـِّ َعي  ۶  :الصَّ
 َعنْهُ  السکوت ِبـِمْثلِ  اْألَْحَمُق  ُعوِقَب ما الف)  
 ~ی شود كيفر ه نند دم فرو بس{ نادان با (چيزى)  )۱
 نادان با (چيزى) ه نند دم فرو بس{ كيفر نشد) ۲ 

َب  يُثxان الرسيعان تَوّقفهُ  وَ  انطالُقهُ ب)    التََّعجُّ
  حرکت کردن و ایستادنش رسیع است و تعجب را بر می انگیزد )۱
 حرکت کردن و ایستادن رسیعش تعجب را بر می انگیزد)۲ 

۵./

ادامه سواالت در صفحه دوم 
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نام نام خانوادگی  :                                          
  کد دانش آموز:

  کالس:      

   : ������	
��    

����� ���� � ����	� : ����                                                       

  
  جمهوری اسالمی ایران    

وزارت آموزش وپرورش                                                                                     
  اداره کل آموزش وپرورش استان  چهارمحال و بختیاری 

  شهرکرد ۲مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  
  دبیرستان دوره دوم شهید بهشتی 

                     ۱۴۰۰-۱۴۰۱امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 

  مهر آموزشگاه 

  

  :ره به عدد:............
  :ره به حروف: .............

  امضای دبیر:
  تاریخ آزمون: 

۱۱/۱۰/۱۴۰۰  

  ۲صفحه                    ۳تعداد صفحه :                    ۱۸تعداد سواالت                  ۷۰مدت آزمون:                 ۳نام درس:  عربی 
  

  

  

  ��رم  �وا�ت   ���ره 

ْل   ۷   : رجمةـَ  التالَفراغاِت يف کَمِّ

 یَُعدُّ الحوُت االرزُق اکربُ الکائناِت الّحیِه فِی العالَم .  - ۱
 نهنگ آبی از ............................... موجودات زنده در جهان ..................................................  

موا ِألَنفِسکُم ِمن َخیٍر تَِجدوُه عنداللهِ  -۲  . ما تَُقدَّ
 ودتان ................................. آنرا نزد خدا ...........................................  هر چه از خوبی برای خ 

 .  َفَقد َشبََّه اللُه کالَم َمن یَرَفُع صوتَُه بصوِت الِحFر -۳
  خداوند سخن ................................. صدایش را باال می برد به صدای االغ .............................................   

۵/۱  

  .األفعال التی تحتها خطّ  تَرِجمِ    ۸

  َفمه ِمنْ  الطََّعام بََقايَا بنقر يَبَْدأُ ج)  /کناِت يف الوُ  حنَ نُ  یرِ إلی الطَّ  کوُت شَ إْن ب)  /مالمه ِبَال  ُحبّاً  رأینا َما واللَّهِ ) الف

نَْت  كََ   لَْهمِّ )ألد   إلی الـمـلَعب نَذَهْب   تَعاْل و)                         طََعامه يَتَنَاَوَل  أَنْ  فَبَْعدَ هـ)         َخلِْقي َحسَّ

۵/۱  

  .ِفعَالً مناسباً   الَْفراغِ  يف الف)َضعْ   ۹
 )  یذهْب  –َمن یَُسجِّل هدفاً ......................... الی الَنهائیٌّ . ( یذهُب   -۱
 ) تَواَضعَ یَ  – نَتَواَضعَ . (أماَم أساتَِذتِنا َو أصِدقائِنا...........َعلَينا أن  -۲
  )  اِغِفرْ  –................................... لَنا  . ( َغَفَر َربنَّا  -۳

۷۵/.  

  ـمفعولاسَم ال و تَرِجمْ الـمـفعوِل و الُْمبالََغةِ  و الْفاِعلِ  اْسمَ  نِ ـِّ َعي  ۱۰

َعرَاء ِمنَْها اْستََفادَ  فََقدِ  )۱   ِبالَْعَرِبيَّةِ  ممزوجة أَبْيَاتاً  بَْعُضُهمْ  أَنَْشدَ  وَ  اإليرانيون الشُّ

  ﴾يوِب الغُ  مُ الّ عَ  أنَت  َك ﴿إنَّ ) ۳

۱  

  .التَّفضيِل و ترِجمهF اْسمَ  وَ  الَْمکاِن، اْسمَ  َعيـِّنِ   ۱۱

  (...............................)(..............................)   َسِبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  ِ�َنْ  أَْعلَمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ الف) 

  (................................)(..................................)  ميِيل َز  رُ تجَ ذ لك مَ ب)  

  ..........................)(...........................)(.... ﴿... َربَّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنا َو اْرَحْمنا َو أَنَْت َخْ�ُ الرَّاِحِم4َ ﴾ج) 

۵/۱  

     ثمَّ ترِجِم الِعبارتینِ  ةانیعیّن فعل الّرشط فی الجملۀ األولی وجواب الّرشِط فی الجملِۀ الثّ  ۱۲
  ﴿ َو ما تَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ يَْعلَْمُه اللَُّه ﴾الف) 

  َالتَْقِدر َجنَاَحْيهِ  ُرْؤيَة تحاول فَإِنْ ب) 

۵/۱  

    سوم ادامه سواالت در صفحه 
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نام نام خانوادگی  :                                          
  کد دانش آموز:

  کالس:      

  ��	
��   : ����  
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  جمهوری اسالمی ایران    

وزارت آموزش وپرورش                                                                                     
  اداره کل آموزش وپرورش استان  چهارمحال و بختیاری 

  شهرکرد ۲مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  
  دبیرستان دوره دوم شهید بهشتی 

                     ۱۴۰۰-۱۴۰۱امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 

مهر 
  آموزشگاه 

  

  :ره به عدد:............
  :ره به حروف: .............

  امضای دبیر:
  تاریخ آزمون: 

۱۱/۱۰/۱۴۰۰  

  ۳صفحه                    ۳تعداد صفحه :                    ۱۸تعداد سواالت                  ۷۰مدت آزمون:                 ۳نام درس:  عربی 
  

  بارم  سواالت  شFره
  الَِّتي تحتها خطّ  لِلْکَلFِِت  اْإلعرابـيَّ  الَْمَحلَّ  َعيـِّنِ   ۱۳

   تلُ يف الظُّ  ياةِ الحَ  ینُ عَ  ُش تَّ فَ د تُ قَ   ب)                   رٌ ـثيکَ دُ الواحِ  وَ  داً واحِ  واً دُ عَ  خذّ تَ تَ  ال )الف

كوُت   د)                     القيامه كَهجرِ  ِمنْ  َدْهراً  رأیت إِ�ِّ   ج)  ة           الَْكَالمُ  وَ  ذََهٌب  السُّ    ِفضَّ

۱  

  ثالُث کلFٍت زائدٌة):  ( ةَ ُمناِسبکَلَِمًة َضع ِفی الفراغِ   ۱۴
                                                                                                                            التِّمساح)-الخالِق –الـِمظَلَّة  -االرض  - يزانامل -ةالَغدا -اَإلقِتصاد  -الخلُق الَحَسنُ  -الُفرقان «

  رِ طَ مَ ـال ولِ ُز نُ  أمامَ  نسانِ اِإل  فِظ حِ لِ  داةٌ أَ   )۱ 

  ِبدایُة النّهاِر َو نهایَُة اللّیلِ  )۲

  أَثقُل شیٍء فی املیزاِن   )۳

   الّشاِطئِ  َعلَی يَْسَرتيحُ  طَعاَمُه، يَتَناَوَل  أَن قبَل    )۴

  َعلَینا أن النَتََفکََّر فیه )۵

حیح فی املاِء َو الَکهرباءِ   )۶   اَإلستِهالُک الصَّ

۵/۱  

  األسئلۀَ إقرأ النَّصَّ التّالَی ثُّم أِجِب   ۱۵
َمُک الطّائُِر نَْوٌع ِمَن اْألَْس ِک یَْقِفُز ِمَن الْ ِء ِبَحَرکٍَة ِمْن ذَیْلِِه الَْقویِّ َویَِطیُْر فَْوَق َسطْ    ِح الْ ِء ، َحیُث یَُمدُّ « السَّ

  سمک خمساً واربعیَن ثانیة»زَعانَِفُه الکبیرة الّتي تَعَمُل َکَجناَحیِن .یَفَعُل ذلَک لِلِفراِر ِمن أعداِءِه.یَطیرُهذاال 
  . لِ ذا یَُمّد السمک الطائُر زَعانفه؟ ..................     ۱
  . هل السمک الطائریَقفُز؟ ........................ ۲
  کَم ثانیة یطیرُالسمک الطائُر؟ ....................... .۳

۵/۱  

  َضع فی الَفراَغ َمعدوداً مناسباً   ۱۶
  ) قََدَمینِ   - قََدَماً   - أقدامٍ  (  ............. َخْمِس4َ  وَ  مئة ِمنْ  أک¢ يَِط�َ  أَنْ  يَْستَِطيعُ  وَ 

۲۵./  

اويُل؟لـا ٰهِذهِ  تومان ِبَکم  الف)                    أَِجْب   ۱۷   /.۲۵  ..................... رسَّ

  حیَح:     ـَ الصَّ  اِنتَِخب  ۱۸
  َمن یَصِفُر فی ساحِة ُمباراِة کُرَِة الَقَدِم؟                                                                      

  �حارُِس املَرَمی  -۳              �اَلَحَکم  -۲              �اَملُهاِجم   - ١

۲۵./  

                                                       و ما توفیقنا اال بالله العظیم                                                  
  ۲۰جمع نـمرات 
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     ۱۴۰۰عربی یازدهم انسانی نوبت اول دی ماه  آزمون کلید
  ۱۰/۱۴۰۰... /نام کالس:   .....................                                              تاریخ:       خانوادگی:...............................نام و نام  

  بارم  : سؤاالت  ردیف

  /.۵       با :َک )۲                                        ارزشمند   )  ۱  ۱

  /.۵                األِحبَة#  الُعداة َفالة= َصحراء                               الف :  ۲

  /.۵   الف) ِغشاء                                               ب) َسواء  ۳

  /.۵                                         ب) بَهیَمة        أکابر               الف)      ۴

  خداوند هیچ خودپسندی را دوست ندارد: الف  ۵
  بدترین مردم انسان دو رو است ب:
  خداوند کسی را که وقت ~از را حفظ می کنددوست دارد پایین بیاور.رو باش و صدایت را  رف{ خود میانه  در راهج: 

     اگر دور شوی شب و روزم یکسان است :  د
  اگر خدا را یاری کنید  شF را یاری می کند و گام هایتان را استوار می سازد : ـه 

  پس  گونه ای از پرندگان به نام مرغ باران به آن نزدیک می شود و: 

  پَرَد باز می کندپرده ی خاصی مانند چرت دارد که آن را هنگامی که از درختی به درخت دیگر می  :ز
  ح) ما باید به ورزشگاه برویم پیش از اینکه از �اشاچیان پر شود

۵./  
۵./  

۷۵./  
۵./  

۷۵./  
۵./  

۷۵./  
۷۵./  

  /۵             ۲گزینه  ب:                     ۲گزینه  الف:  ۶

  ۵/۱  تشبیه کرد –:کسی که ۳    می یابید -از پیش بفرستید :. ۲  به شFر می رود   -  بزرگرتین:   ۱  ۷

  ۵/۱  الف)ندیدیم ب) شکایت کنم   ج) رشوع به نوک زدن می کند  د) نیکوگردانیدی  هـ) که بخورد و) بیا   ۸

  /.۷۵  إِغِفرْ  :۳        نَتَواَضعَ :۲        یَذَهْب  :۱  ۹

ماسم فاعل: الشعراء   اسم مفعول: ممزوجة(در آمیخته)           اسم   ۱۰   ۱   مبالََغة: َعالَّ

  ۵/۱                                                     َخیر: بهرتین   -اسم مکان: َمتَجر: مغازه .                   اسم تفضیل : أعلَم: داناتر   ۱۱

  /.)۲۵() جواب رشط: التَقِدر ۲    /.)   ۲۵تَفَعلوا( فعل رشط:)۱  ۱۲
  /.)۵خوبی انجام دهید خداوند آن را می داند(ترجمه: هر آنچه از 

  /.)۵ترجمه: اگر تالش کند که آن را ببیند ، :ی تواند(

۵/۱  

  ۱  الف) صَفة               ب) نایب فاعل               ج)جار و مجرور                د) مبتدا  ۱۳

  ۵/۱  األقتصاد) ۶     الخالق  )۵      التِّمساح) ۴         ُحسَن الُخلق) ۳    الَغداة ) ۲          الـمظِّلَة )۱  ۱۴

  ۵/۱  خمساً واربعیَن ثانیة ج)         یَْقِفُز ِمَن الFِْء ِبَحَرَکٍة ِمْن َذیْلِِه الَْقویِّ  ب) نََعم،     لِلِفراِر ِمن أعداِءهِ  )۱   ۱۵

  /.۲۵  َقَدماً    ۱۶

  /.۲۵  َسبعوَن ألَف تومان  

  /.۲۵  الَحکَم )۲  ۱۸

  پایان
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