
 

 

 

 

 

 
 

 نمره ۰۲جمع بارم : 

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

 تاریخ و امضاء:                       نام دبیر:            تاریخ و امضاء:            لیال قنبری نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

۱ 

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ )کلماتي را که زیرش خط کشیده شده، ترجمه کن( 

 .علي قَدرِ عُقولِ المُستمعین لیِّناًیَکونَ کَالمهُ  (۲البلوط .             جوزاتیَدفِنُ السنجاب  (۱
۵/۰ 

۲ 

 «اموات، بَعُدَ ، ذنب ، احیاء ، اثم » اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَضادَّتَینِ 

 

 ......... ≠ب(.........    الف( ........ = ........
۵/۰ 

۳ 

 بقیه را بنویس(ی ناهماهنگ با عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني: )کلمه

 

   غاز         لُبّ          نَوَی       بَذر الف( 

 

   حاسوب    مُزارِع    موظّف     ب( مُدرِّس  

        

۵/۰ 

۴ 
  اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ )مفرد یا جمع کلمات را بنویس(

 غُصن :...........            تُهَم: ..........
۵/۰ 

۵ 

 تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي الْفارسیّةِ )جمالت زیر را به فارسي ترجمه کن( 

 

 (۵/۰.اِنَّ مِن شَرِّعِبادِ اهلل مَن تُکرَهُ مُجالَسَتهُ لِفُحشهِ )۱

 

 (۵۵/۰تَقریباً. ) خَمسِ مِئَةِ سَنَةٍ وَ آالفٍ ثَالثَةِ عَلَي عُمرُها یَزیدُ . و۲َ

 

 (۵۵/۰. لَیسَ  شيءُ اثقَلَ في المیزان مِن الخلق الحَسَن. )۳

 

 (۵/۰الْعُجْبِ .) عَنِ نَبتَعِدَ أَنْ . فَعَلَینا۴

 

۵ 

 4از 1ی صفحه 

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

 تجربییازدهم ریاضی و  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱4۴۴ -۱4۴۱سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  ۰عربینام درس: 

 قنبریخانم   نام دبیر:

 1۲/14۲۲ /۰۲ امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح1۲:  ۲۲  ساعت امتحان:

 دقیقه 0۲: مدت امتحان 
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۵ 

 (۵۵/۰.اللهُمّ انّي اعوذُ بِکَ مِن نفسٍ ال تَشبَعُ و من قلبٍ ال یَخشَعُ. )۵

 

 (۵/۰فیکَ مِثلُهُ. ).أکبَرُ العَیبِ أن تَعیبَ ما ۶

 

 (۵/۰اذا تَمَّ العقل نَقَصَ الکالم. ) .۵

 

 ( ۵/۰تَعَنُّتاً. ) األحیاءِ عِلْمِ مُعَلِّمَ یَسأَلُ الطّالِبُ کانَ .۸

 

 (۲۵/۰. الفریقانِ تعاداَل قبلَ اسبوعین . )۹

 

 

۶ 

 ی درست را انتخاب کن( .اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ: )ترجمه
 

 .کَالْخُبزِ أَغصانِها نِهایَةِ في أَثماراً الْخُبزِتَحمِلُ شَجَرَةُ. ۱

     الف( درخت نان درختي است که میوه هایش را درآخربا  خود حمل مي کند.

   ب( درخت نان میوه هایي را مانند نان درآخر شاخه هایش حمل مي کند.

  

 الْقَبیحَةِ.     میَتَهُم بِالْأسَماءِتَسْ بِالْآخَرینَ وَ . حرَّمَ اهللُ اإلِسْتِهزاء۲َ

     الف( خداوند ریشخند کردن دیگران ونامیدنشان با نامهای زشت را حرام کرده است.

    ب( خداوند ریشخند کردن ونامیدن را برای دیگران به هرشکل حرام کرده است.

۵/۰ 

۷ 

 ی فارسي را کامل کن( کَمِّلِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ. )جاهای خالي در ترجمه

 

 صِغَری   أَیّامَ صورَتَها شاهَدْتُ قَریَةٍ إلَي . سافَرْت۱ُ

 ..........که عکسش را در.........دیده ام.يبه روستای. 

 الحَسَنةِ وَجادِلهُم بِالَّتي هِيَ أحسَنُ . . اُدعُ إلي سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمةِ وَالمَوعِظة۲ِ

 باحکمت وپند واندرز نیکو به............دعوت کن وبا روشي که نیکوتراست با آنان .......... .

 

 

۱ 

۸ 

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ )کلماتي را که زیرش خط کشیده شده، ترجمه کن( 

                  االخیار . ......... جالِسوا. ۲............     .مِن الکَسَل  الیَبتَعِدونَ. ۱

  مَعَ أصدِقائِکَ .  ........... عایَش. ت۳َ

۵/۱ 

۹ 
 عَیِّن نَوعَ الْفِعْلِ: )ماضي ، مضارع ، امر ...( 

 اَنقِذْ نفسکَ . ).........( .۳      . اِنسَحَبَ العدُو . )........(.۲. التَعبُد إلّا اهللَ .  )........(    ۱
۵۵/۰ 

 4از ۰صفحه ی 
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۱۱ 
 عَیِّنْ اسْمَ الْمَکانِ وَ تَرْجِمْهُ: )اسم مکان را مشخص کن و آن را ترجمه کن(. 

 . بَحََث المُسافروَن عَن مَطعٍَم نَظیٍف .  ..............................۱
۵/۰ 

۱۱ 

 )اسم تفضیل را مشخص کن و آن را ترجمه کن(عَیِّن اسمَ التَّفضیلِ وَ تَرْجِمْهُ. 

 )............................................(     . عليٌّ أَکبرُ أوالدِ األسرَةِ . ۱

 ..........................(... لیَلُة القَدرِ خَیٌر مِن ألفِ شَهرٍ. )................۲

۱ 

۱۲ 

 حَسَبَ المَطلوب.عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الصَّحیحَةَ 

 اِستَخدِم              تَستَخدِم             .           اِستَخدِما"تَستَخدِمانِ  "الف: االَمر مِن 

 إِنزال              أنزلَ                .                 تَنزیل "نَزَّل  "ب: المصدر مِن 

 اَجلَسَ               جالَسَ               سَ جَلَ«.            المُجالسة » ج: الماضي مِن

۵۵/۰ 

۱۳ 
  عَیِّن فِعلَ الشَّرطِ وَ جَوابَهُ: )فعل شرط و جوابش را مشخص کن.(

 إن تَتَّقوا اهللَ یَجعَل لَکُم فُرقانًا .  فعل شرط: .....................جواب شرط: .................... .۱
۵/۰ 

۱۴ 
  های زیر را طبق قواعد معرفه و نکره ترجمه کن(الْأَسماءَ حَسبَ قَواعِدِ الْمَعرِفَةِ وَ النَّکَرَةِ )اسمتَرجِمْ 

 رایتُ برنامجاً رائعاً. )............(  ب: الرِّجالُ الصادقون .  )............( :الف:
۱ 

۱۵ 

 عَیِّن الْمَحَلَّ الْإِعرابيَّ لِلْکَلِماتِ )محل اعرابي کلمات را مشخص کن.( 

 . )......................(غرساً.الرجُلُ یَغرِسُ ۱

 مِنها في مُحافظةِ إیالم ولُرستان. )......................( جمیلَةٌ. توجَدُ غاباتٌ ۲

 ).................(نَقَصَ الکاَلمُ . العَقلُ . إذا تَمَّ ۳

 في محافَظَة مازندران . )........................( کُردکُال.معبد ۴

۱ 

۱۶ 

 « المفعول -اسْمَ الْمُبالَغَةِ، اسْمَ الْفاعِلِ» عَیِّن الْمَطلوبَ مِنکَ )موراد خواسته شده را مشخص کن.( 

 مَنصوراً .).............( کانَ إنَّهُ قالَ.۳سَتّارَ العیوب. ) ...........(  . الف: یا۱

      الْمومنین. )...............( یُحِبُّ مَنْ . یا۲

۵۵/۰ 

۱۷ 
 کَمِّلِ الْفَراغِ بِالْعَدَدِ ......  )جای خالي را با عدد مناسب پر کن.( 

      یَومُ السادِس . لْأسُبوعِ ا أَیّامِ الیومُ ال............. مِنْ
۵۵/۰ 

۱۸ 

 ی مناسب بنویس( )دو کلمه اضافه است(الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسَبةً. )کلمتانِ زائِدَتان( )در جای خالي، کلمهضَعْ في 

 « -اِستهزاء – میت –کُرة القَدَم  -الفالح– مواصفات –التّبجیل » کلمات: 

 . ِصفاُت أحَدٍ أو شَيٍء .   ....................۱

 إثناعَشَراَلعِبًا . ...................... في هذِهِ المُبارَةِ ۲

 . الّذی لَیسَ حَیّاً . .......................۳

۱ 

 4از 3صفحه ی 
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  .الّذی یَعمَلُ في المزرعة ..........................۴ 

۱۹ 

حقیقت و واقعیت، درستي یا نادرستي  عَیِّنِ الْجُملَةَ الصَّحیحَةَ و غَیْرَ الصَّحیحةِ حَسَبَ الْحَقیقَةِ وَ الْواقِعِ. )طبق

 جمالت را بنویس(

 الف( عِلمُ األحیاءِ عِلمُ مُطالعَةِ خَواصِّ العَناصُرِ .

 ب( الّذی یَتَکلّمُ في ما ال یعلَمُ یَقَعُ في خطا.

۵/۰ 

۲۱ 

  جواب بده(اِقْرَأْ النَّصّ التّاليَ ثُمُّ أَجِبْ عَنِ الْأَسئِلَةِ: )متن زیر را بخوان سپس به سؤاالت 

بااللتخفاف حولَ جذع شجرة وغصونها ثمّ الشجرة الخانقةُ شجرة تنمو في بعضِ الغابات االستوائیه تبدأ حیاتها 

 .تختفها تدریجیّا . یوجد نوعُ مِنها في جزیرة قِشم الّتي تَقَعُ في محافظة هرمزجان 

 ؟....................این تنمو الشجرة الخانقه الف( 

 ؟.............................الشجرة الخانقه حیاتها کیف تبدأب( 

 ؟..........................هل توجد الشجرة الخانقة في ایرانج( 

۵/۱ 

۲۱ 

 رَتِّبِ الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً. )کلمات زیر را مرتب کن و یک سؤال و جواب درست بنویس(                    

 «- ربّما – بِسبب - ؟ – تسلّل – الحَکَم – لِماذا –ما قَبِلَ  -الهَدَف » 

  

۵/۰ 

 4از 4صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ۵/۰ نرم -۲دانه ها    -۱ ۱

 ۵/۰ احیاء ≠ذنب = اثم   اموات  ۲

۳ 
 الف( غاز  ب( حاسوب

 
۵/۰ 

 ۵/۰ غصون -۲تهمة    -۱ ۴

۵ 

 .قطعا از بدترین مردم کسی است که همنشینی اش ناپسند شمرده شود بخاطر رفتار و کردار زشتش -۱

(۵/۰) 

 (۵۵/۰).و عمرش تقریبا از سه هزارو پانصد سال زیاد تر میشود  -۲

 (۵۵/۰)و چیزی سنگین تر و با ارزشتر از اخالق خوب در ترازوی اعمال نیست . -۳

 (۵/۰)پس ما باید که از خودپسندی دوری کنیم . -۴

 (۵۵/۰)خدایا همانا من پناه میبرم به تو از نفسی که سیر نمیشود و از قلبی که فروتنی نمیکند.-۵

 (۵/۰)مانند آن است عیب بشماری.بزرگترین عیب این است که آنچه را درتو -۶

 (۵/۰)هرگاه عقل کامل شود سخن کم میشود.-۵

 (۵/۰)دانش اموز از معلم زیست شناسی برای مچگیری میپرسد.-۸

 (۲۵/۰)دو تیم دو هفته قبل مساوی کردند .-۹

۵ 

 ۵/۰ : الف۲: ب      ۱ ۶

۷ 
 سفر کردم     کودکی  -۱

 راه پروردگارت     بحث کن -۲
۱ 

 ۵/۱ همزیستی کن -۳همنیشنی کنید    -۲دوری نمیکنند     – ۱ ۸

 ۵۵/۰ امر  -۳ماضی    -۲مضارع    -۱ ۹

 ۵/۰ < رستوران-مطعم  ۱۱

 ۱ اکبر: بزرگترین   خیر: بهتر ۱۱

 ۵۵/۰ الف( اِستخدِما   ب( تنزیل   ج(جالَس ۱۲

 ۵/۰ :فعل شرط  یجعل : جواب شرط تَتَّقوا ان: ادات شرط    ۱۳

 ۱ الف برنامه ای جالب   ب( مردان راستگو ۱۴

 ۱ مضاف الیه -۴فاعل    -۳صفت        -۲مفعول          -۱ ۱۵

 ۵۵/۰ منصور : اسم مفعول  -۳مومنین : اسم فاعل     -۲ستّار: اسم مبالغه    -۱ ۱۶

 ۵۵/۰ الخامِس ۱۷

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۰۴۴-۱۰۴۱سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 عمومي ۲عربي نام درس: 

 قنبری خانمنام دبیر: 

 ۱۴/۱۰۴۴ / ۲۴تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  ۱۴:۴۴ ساعت امتحان:

 دقیقه 0۴مدت امتحان: 
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 ۱ میت  -۳کرة القدم   -۲مواصفات  -۱ ۱۸

 ۵/۰ الف( غلط  ب( صحیح ۱۹

۲۱ 
 شجرة تنمو فی بعضِ الغابات االستوائیه الف( 

 ب( تبدأ حیاتها بااللتخفاف حولَ جذع شجرة

 ج( نعم ،  یوجد نوعُ مِنها فی جزیرة قِشم الّتی تَقَعُ فی محافظة هرمزجان.

۵/۱ 

 ۵/۰ لماذا ما قل الحکم الهدف ؟    ربّما بسبب تسلل  ۲۱

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره۰۲جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




