
 

 

 

 

 

 نمره  تجدید نظر به عدد:        نمره به حروف:           نمره به حروف:            نمره به عدد:             
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:            نام دبیر:                      تاریخ و امضاء:                 نام دبیر:    

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 أُکتیب ترمجة اللکامت الیت حتتها خطّ :  1

 هذه الشجرة  ُمواَصفاُت َأنفسمک                                        ب(  اَلتلِمزواالف(      
5/0 

 أ کتیب املطلوب : 2

 « )                     (حمصول » مجع  –« )                       ( کبائر » مفرد   
5/0 

 ) لکمتان زائداتن (  املتضادتنَیِ و  املرتادفتنیعیّین  3

 َأطیب  –َأمثار  –َأکره  –جذوع  –فواکه  –َأحَسن   
5/0 

 عیّین اللکمة الغریبة :   4

 َأتقی   -َأهّ  –َألّف  –مزارعان                    ب( َأجّل  -جندّّین –عنوان  –الف( متفّرجان 
1 

 للرتمجة :  5

َّروا َأقرابئمک ِبام یکرهوَن.         الف( الغیبُة ِهَی َأن تَتََذک

وَن الآخریَن ِبسلوکِهِم.      ب( جاِلس اذّلیَن الیَُُضّ

 ِة اخلانقِة اِباللتفاِف حوَل جذعِ و غصوِن جشرٍة ُأخری  ج( تُبَدُأ حیاُة الشجر     

ن ََتَعل الکَمَک لَِیّنًا یَتغَّرُی سلوُک اخملاطِب.    
ِ
 د( ا

 ن( ََسََّل الِعُبنا هدفًا رائعًا.    

نَّ م     ِ عباِدهللا مَ  ن  و( ا   تُکَرُه جمالس ُتُه ِلفحِشِه. ن  َشّ

َُّه یُنِشیُء العقوَل.        م  هـ( قُ      ُه التبجیال ِلَن  للمعّّلِ َوفِّ
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 :  الرتمجةَ  کِّیل 6

 : تَعنّتاً  املعّّلِ  النَسأ لِ  و َجنّبنا َجلََس  اذّلی الََنِمِس ( الف

 .نکنمی سؤال.... معّل از و......  نشس ته کنارمان که کیس اب

                        . عّلم  ِبهِ  لَک  لیَس  ما اَلتقُف ( ب

آن به که چزیی از  ..........  أ

یاجٍ  النّفط جشرةَ  یس تخدمونَ  املُزارعون اکنَ ( ج  .َمزارعهم حولَ  کَس ِ

 .......... هایشان مزرعه پریامون......  را نفت درخت کشاورزان 
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 3 از 1 صفحه ی

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

 ریاضی و تجربی دهمیاز: مقطع و رشته

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 (2عربی )نام درس: 

 : صدیقه اخترینام دبیر

 20/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10: 00ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



نتخیب( 7 7  :  الصحیحة الرتمجة ا 

 .           قبلِ  ِمن   صورََتا شاهدُت  قریةً  هذه( الف  

 دیدم قبالً  را عکسش که است روس تایی این( 2   بودم دیده قبالً  را اش چهر که است روس تایی این( 1

        مرتٍ  ِمئة ِمن اکرث الشجرة ارتفاع یَبلُغُ  قَد  ( ب 

آن ارتفاع( 2.   رسد می مرت صد از بیش به گاهی درخت ارتفاع( 1  .است رس یده مرت صد از بیشرت درخت أ

 

ب الِصغَر یف یَسأ ل َمن  ( ج   . الِکبَ  یف ََیِ

 داد جواب بزرگسالیش در پرس یده خردسالیش در هرکس( 1

 .دهد می جواب بزرگسایل در بپرسد سایل خرد در هرکس( 2

 . العدوِّ  أ رِض  ِمن   ینَسِحبونَ  اجلنود هوالءِ ( د 

  .کنند می حفاظت دمشنان رسزمنی از که هستند رسابزاین اینها( 1

 .         کنند می نشیین عقب دمشن رسزمنی از رسابزان این( 2

1 

حی ال خطاء یف  8  لکمه خطاست(  2) در هر ترمجه  الرتمجةَصِّ

 .دور مباین هالغزشفکرکن سپس حرف بزن که از  -الف( فَّکِر ُُثَّ تلَکَّم تَسَّل ِمن الّزلل  

 .می دهند اکرگردس متزد چزیی است که در مقابل اکر  –ب( ال جُرما یُعَطی مقابَل معِل موّظٍف   

2 

نتخیب اجلواب الصحیح :  9  ا 

 التفات ( –الف( حتریک الرأ س میینًا و شاماًل. ) التفاف    

 فُسوق ( –ب( العصیان َعن طاعِة هللِا.         ) فََسق    

 عّل ال ِحیاء( -ج( عُّل مطالعِة حیاِة الاکئنات.     ) عُّل ال حیاء    

 لنّی ( -د( الکُم بعیدم َعِن اخلشونة.         ) لنی    

 النوی ( -ن( تنبُت َأعضان الشجرة علیه      ) اجلذع    

بورة (    –و( ِمن ال داة احلربیِة یف املایض   ) احلُسام       الس ّ
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 ی هذه ال فعال:ترمج 10

ََّمنا قَد      جیدًا )                  (  عَل

 ال مانََة )               ( َسنَسرتجُع 

 املس تغرق )            (یُنقَُذ  د  قَ 

ث    حوَل موضوعٍ التَعّل )                 ( ال حُتَّدِ

َِّفت    کتبم )                 ( ُأل

 أ صدقائمک ابلقاٍب حس نٍة )                 ( لَقِّبوا

5/1 

ین جواب الرشط و امس التفضیل و ترمجیهام ) فقط مهنی دو لکمه ترمجه شود(  11  عیِّ

دوا نتیجَة مَعَلمک. آخریَن و تلقّبوُه ابلقاٍب یکرهوََنا ََتِ ن تعیبوا ال
ِ
 ا

1 

 3 از 2 صفحه ی

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 عِیین املطوابت یف هذه العبارات: 12

َّه خرُی الالعبنَی  -نَّ املرَء َمخبوءم حتَت لساِنِه تلََکَّموا تُعرفوا فَأ ِ  ُع املُتفّرجون حارَس املَرمی ِلَن َمَررُت ِبمحمٍد یدرُس  -یَُشّجِ

ُِّر یف قلوهبم.  عوَأد   –جم انُُیاِول کثریًا فَهَُو  َمن   -جیّداً   املُخاطبنَی ِبالکٍم یَُؤث

 (           ( امس فاعل ثالیث مزید)                   ( امس مفعول ثالیث جمرد)      امس ماکن )             

 ( فعل شط )                    ( فعل امر )            ( مجهل وصفیه )            (            امس تفضیل) 

2 

قَریئ 13
ِ
 : الاس ئلِ  َعن ُاِجیب و النصَّ  ا

 الیعیُش  احلیاة یف رفیقاً  اختَذهُ  فَمن. النفِس  عیََل  ابالعامتد الشعور ِمنها.  خمتلفةً  اموراً  الانسان یف کند()زنده می ُُییی العّلُ 

یل ِلننظر. حوَلُ  َیری مّعا غافالً  ُم فقط ِلَنفِسهم یعیشوا َأن یس تطیعوا لَم   فَُهم ، التارخی یف العلامء حیاةِ  ا   علّیاً  غایةً  َرَأو ِل َنَّ

لیها یَِصلوا أ ن حاَولوا و احلیاة یف)هدف والایی(   ا 

                      الانساِن؟ یف العّلُ  ُُییی ماذا( الف

 فقط؟ َلنفسهم العلامءِ  الیعیش ِلامذا( ب

 : املعّینة للکامت الاعرایب احمللّ  أ کتیب (ج

 )                  ( الاعامتد)            ( ُمختلفةً )         (  اموراً )                (  ُُییی  

2 

 : جواابً  و سواالً  اکتیب و اللکامت هذه رتیّب( الف 14

َّام – احلمََکُ  -بسبِب  – الهدف – ِلامذا – التَسلّل – ِقبَلَ  ما        ُرب

 :ابلعربیة َأجیب( ب     

؟ الصّفِ  یف تدرسنیَ  ُانتِ  َهل         العاِشِ
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 3 از 3ی  صفحه

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 (         25/0الف( عیب جویی نکنید )

 (25/0)ب( ویژگی ها 

2 
 (           25/0( )ةمفرد )کبیر

 (25/0جمع )محاصیل( )

3 
 (                 25/0فواکه = أثمار )

 (25/0)اُکره  ≠أَحسن 

4 
 (                     5/0الف( عُنوان  )

 (5/0أَلَّف )ب( 

5 

(5/4 ) 

 الف( غیبت کردن آن است که در مورد نزدیکانتان چیزی را یادآوری کنید که دوست ندارند.

 با کسانی که با رفتارشان به دیگران ضرر نمی رسانند هم نشینی کن.ب( 

 ج( زندگی درخت خسته کننده با پیچیدن دور تنه و شاخه های درخت دیگری شروع می شود. 

 سخنت را مالیم قرار دهی رفتار مخاطب تغییر می کند.د( اگر 

 ن( بازیکن ما گل جالبی زد.

 شود.و( از بدترین بندگان خدا کسی است که هم نشینی با او به خاطر گفتار و کردار زشتش ناپسند شمره می 

 از جایت( برخیز و احترامش را کامل بجا بیاور زیرا او اندیشه ها را می سازد.)هـ( برای معلم 

6 
 ( 5/0)با هدف مچ گیری  -الف( نباید پچ پچ کنیم

 (5/0پیروی نکن ) –ب( آگاهی نداری 

 (5/0بکار می گرفتند. ) –ج( همچ.ن پرچینی 

 (5/0) 2(        د( 5/0) 2ج(           (5/0)   1(            ب( 5/0) 2الف(  7

 ( 1داده می شود ) –(         ب( کارمند 1سالم بمانی ) –الف( لغزش  8

9 
         (25/0) عمُل الأحیاء ج(           (25/0)فُسوق  ب(       (25/0)التفات  الف( 

 (25/0) احلُسام و(            (25/0)  اجلذع ن(              (25/0) لّی  د( 

10 
 (25/0)گاهی نجات می یابد       (25/0)پس خواهیم گرفت        (25/0)به ما یاد داده است 

 (25/0)لقب دهید                 (25/0)تالیف شده                   (25/0)سخن نگو 

 (25/0)معنی: دیگران        (25/0)اسم تفضیل: االخرینَ        (25/0)معنی: می یابند        (25/0)جواب شرط: تَجدوا  11

12 
  مَخبوءٌ اسم مفعول ثالثی مجرد:              اسم فاعل ثالثی مزید: المتفرِّجون            اسم مکان: المَرْمی 

 یُؤَثِّرُ فعل امر: تَکَلَّموا         جمله وصفیه:                                فعل شرط: یُحاول             ضیل: خَیر   اسم تف

13 
 عتماد عَلَی النفس الف( اموراً مختلفةً منها الشعور باال

 ب( لِأَنَّهم أَوغایةً علیاً فی الحیاة

 (حرف جرمجرور به ) االعتماد     (صفت)مُختلفةً    ( مفعول) اموراً     خبر() یُحیی  ج( 

14 
 التسَلَّل بسببِ  رُبََّما الف( لماذا ما قَبِلَ الحکمُ الهدفَ؟ 

 ب( ال، أَنا أدرس فی الصفِّ الحادی عَشَرَ. 

 امضاء:   صدیقه اختری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 یازدهم ریاضي و تجربي 2عربينام درس: 

 صدیقه اخترینام دبیر: 

 20/10/1400 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




