جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام پدر........................................... :

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

شماره داوطلب............................... :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عدد:

نمره به حروف:
تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

نام دبیر:

1

نام دبیر :حسن ارسطویی

ساعت امتحان 00 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان  57 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر
بارم

سؤاالت

0 /5

ترجم الکلمات التی تحتها خطّ:

الف) لَه غشاء خاص کالمظله.
2

نام درس :عربی 1

ب) ُيقَدَّم لِابنه مواعظ قيّمة.
0 /5

اکتب فی الفراغ الکلمتين المترادفتين و الکلمتين المتضادتين.

« دنا  /العُداة  /الغَداة  /الحرب  /االَحِبَّة  /اراد َ /قرُبَ  /الفَالة »
الف)
3

4

=

≠

ب)

0 /5

عَيّن الکلمة الغربية.

الف) عناصر 

معادن 

مَحافِل 

مجامع 

ب) َغفّار 

علّامه 

فَتّاحة 

کذّاب 
5

ترجم هذه الجمل:

ع شاتِمک مُهانا:
 -1دَ ْ
 -2انَّ انکر االصوات َلصَوْت الحمير.
 -3شر الناس من ال يعتقد االمانة.
 -4سل المصانع رکبا تهيم فی الفلواتِ.
 -5الصديق الصدوق من َنصَحک فی عيبک.
 -6له طريقة خاصّة فی تنظيف اسنانه.
 -7فاذا َوقَفَ طيرٌ عليها تَصيدهُ.
 -8لِانّه ُيحْدث طنينا بسبب سرعة جناحَيْهِ.
 -9من يحاول کثيراً يصل الی هدفِهِ.
 -10و اذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَالماً.
5

0 /5

انتخب الترجمة الصحيحة.

الف) مَن ساءَ خلقُهُ عَذَّبَ َن ْفسَهُ
 -1هر کس اخالقش بد شود ،خودش را عذاب میدهد .
 -2هر کس اخالقش را بد کند ،خودش عذاب میکشد .
ب) اهلل اعلم بما تعملونَ.
 -1خدا میداند آنچه را انجام میدهيد .
 -2خدا داناتر است به آنچه انجام میدهيد .
صفحۀ  1از 3

ردیف

6

بارم

سؤاالت

1/5

اکمل الفراغات فی الترجمة الفارسية.

الف) اخاف منک و اَرْجُو و استغيث و اَ ْدنُوا.
از تو میترسم و

.

و کمک میخواهم و

ب) و ما تقدموا ال نفسکم من خير تجدُوهُ عندَاهلل.
و هر چه

.

برای خودتان از خوبی ،آن را نزد خدا

ج) و ال تصعر خدک لِلناس و ال تمش فی االرض َمرَحا.
با تکبر
7

8

راه مرو.

از مردم بر نگردان و روی زمين با

3

ب منک.
طلِ َ
اصنع من الکلمات التاليه ما ُ

 -1اسم التفضيل من « شديد »

 -7اسم التفضيل ِمنْ « علیّ » لِلمؤنث:

 -2اسم الفاعل من « يَ ْنصُرُ »

 -8الجمعُ المکسرُ مِنْ « اَحْسَن »

 -3اسم المفعول من « يکتُبُ »

 -9الجمع المکسر مِنْ « َمشْهَد »

 -4اسم المبالغة من « يصبر »

 -10اسم الفاعل مِنْ « َيخْ َترِعُ »

 -5اسم الفاعل من « يُشاهِدُ »

 -11اسم المفعول ِمنْ «کَرَّمَ »

 -6اسم المفعول من « يستخرجُ »

 -12اسم المکان مِنْ « صَنَعَ »
1

عين فعل الشرط و جوابه:

الف) اِنْ تقرأ انشاءک يَتَنَبّهْ زميلُک.
ب) ما تزرع فی الدنيا ،تحصُد فی اآلخرة.
9

10

11

2

اکتب المطلوب منک.

جحْت فی الحياة:
الف) اذا صبرت و شکرت فی المصائب َن َ

اداة الشرط:

 /جواب الشرط:

ب) احب عباد اهلل الی اهلل انفعهم لِعِبادهِ:

اسم التفضيل:

 /خبر:

ج) عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل:

مضافاليه:

 /مجرور به حرف جر:

خ ْلقِی:
َسنْ ُ
د) اللهم کما حَسَّنْتَ خلقی ،فَح َّ

فعل االمر:

 /الفعل الماضی:
1

عين الصحيح:

الف) و ما  ......................من خير يعلمْهُ اهلل

َتفْعَلوا 

َتفْعَلُ 

تَفْعَلونَ 

ب) ان َتجْتهدنَ فی اعمالکنَّ ....................

جحْنَ 
تَ ْن َ

حنَ 
يَ ْنجَ ْ

تَ ْنجَحوا 

عين الجمله الصحيحة و غيرالصحيحة حسب الحقيقة) × ، ( :

0 /5

الف) قال سعدیٌ مضی الزمان و قلبی يقول انک ال تأتی.
َدمَ لقمان الحکيم لِابنه مواعظ قيمة.
ب) ق َّ
12

1

ضَعْ فی الفراغ العدد المناسب (کلمه واحدة زائده)

 -1ال َهجْر

 حيوانٌ يمشی علی بطنِهِ.

 -2الوُکْنَة

 عضوٌ يطير الطائر به.

 -3الزقزاق

 يساعد التمساح فی تنظيف اسنانِهِ.

 -4الجناح

 ترک الصديق َاوِ المحبّ.

 -5الحيّة
13

1

اجب عن االسئله:

الف) بکم تومان هذهِ السراويل؟
ب) من يذهب الی النهايي؟
صفحۀ  1از 3

ردیف

14

15

بارم

سؤاالت

1

ترجم اللغات التالية؟

الف) الوُکْنة:

ب) دِماغ:

ج) َتحْرقُ:

د) مُختال:


1

عين المطلوب منک.

 -1المضارع ِمنْ « عَلَّمَ »
 -2االمر ِمنْ « انکسرَ »
 -3المصدر ِمنْ « تَعَلَّمَ »
 -4االمر ِمنْ « حسن » فی باب االفعال
صفحه ی  3از3

جمع بارم  10 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

راهنمای تصحیح

ردیف

1

الف) چتر

ب) ارزشمند

2

الف) دنا = َقرُبَ

ب) العُداة ≠ االحبَّة

3

الف) عناصر

ب) فتّاحه

4

 -1سرزنش کنندهات را خوار رها کن.

نام درس :عربی 2
نام دبير :حسن ارسطویی
ساعت امتحان 08:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 57 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

 -2همانا زشتترین صداها ،صدای خران است.
 -3بدترین مردم کسی است که به امانتداری پایبند نیست.
 -4از آبگیرها ،حال سوارانی را بپرس که در بیابانها سرگردانند.
 -5دوست راستگو کسی است که در مورد عیبت تو را نصیحت کند.
 -6او روش خاصی در پاک کردن دندانهایش دارد.
 -7پس هر گاه پرندهای روی آن بایستد ،آن را شکار میکند.
 -8زیرا او صدایی ایجاد میکند ،به علت سرعت حرکت بالهایش.
 -9هر کس خیلی بکوشد به هدفش میرسد.
 -01و هر گاه جاهالن آنها را خطاب کنند ،سخن به نرمی میگویند.
5

الف) 1

6

الف) امیدوارم  /به تو نزدیک میشوم

ب) 2

ب) پیش فرستید  /مییابید.
ج) چهرهات را  /تکبر
7

 -0اشدّ  -2 /ناصِر  -3 /مکتوب  -4 /صبّار  -5 /مُشاهِد  -6 /مُستَخرَج  -7 /عُلیا  -8 /احاسِن  -9 /مَشاهد /
 -01مُخترع  -00 /مُکرَّم  -02 /مَصْنَع

8

الف) اِنْ :حرف شرط  /تقرأ :فعل شرط  /یتنبه :جواب شرط
ب) ما :اسم شرط  /تزرع :فعل شرط  /تحصُدْ :جواب شرط

9

الف) اذا :ادات شرط  /نَحَجْتَ :جواب شرط
ب) «احب» و یا «انفع»  :اسم تفضیل  /انفع :خبر
ج) العاقل و الجاهل :مضافالیه  /صداقة :مجرور به حرف جر
َسنْ :فعل امر  /حَسَّنْتَ :فعل ماضی
د) ح َّ

01

الف) َتفْعَلوا

جحْنَ
ب) تَ ْن َ

00

الف) نادرست

ب) درست

02

 -ال َهجْر

حيوانٌ يمشی علی بطنِهِ.

 -2الوُکْنَة

عضوٌ يطير الطائر به.

 -3الزقزاق

يساعد التمساح فی تنظيف اسنانِهِ.

 -4الجناح

ترک الصديق اَوِ المحبّ.

 -5الحيّة

03

الف) بخمسة و خمسين توماناً
ب) من سيجّل هدفاً يذهب الی النهايي

04

الف) النه

ب) مغز

ج) میسوزاند

د) خودپسند

05

 -0یُعَلِّمُ

 -2انکسِرْ

 -3تَعَلُّم

 -4اَحْسِنْ

جمع بارم 10:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :حسن ارسطویی

امضاء:

