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بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

معنی کلمات زیر را بنویسید.   

ح:                 د( تَجَسَّسَ: عُجب:                ج( فَضْالف( عابَ:                ب(   

 م( تَعَنُّت:                  ن( تَبجیل:                 و(سیاج:                  ی( مُعَمَّر:

2 

2 

 جمالت زیر را ترجمه کنید.

 الف( عَلَینا أَن نَبتَعِدَ عَنِ العُجبِ وَ أَن النَذکُرَ عُیوبَ اآلخَرینَ. 

 ب( التَعیبوا اآلخَرینَ وَ التُلَقّبوهُم بِألقابٍ یَکرَهونَها. 

 ج( أَعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلَی عِلمِهِ. 

رَةُ اهللِ.د( ظَواهِرُ الطَّبیعَةِ یُثبِتُ حَقیقَةً واحدَةً وَ هیَ قد  

 م( کانَ الطُّلّابُ یَستَمِعونَ إلَی کاَلمِ مُدَرّسِ الکیمیاءِ.

5 

3 

 جمعِ مُکسّرِ اسمهای زیر را بنویسید.

 لف( لَحم:                         ب( جَزیرَة:

ع:                           د( کَبیرَة:ج( جِذْ  

1 

4 

 مترادف و متضاد را مشخّص کنید.

ب/ ظاهِر/ تابَخَفیّ/ ذَنْم/ إثْ  

................................. = ...........................                                     ......................... ...≠ .............................  

1 

5 

 جای خالی را باترجمه مناسب پرکنید. 

إنشائَکَ أمَامَ الطُّلّابُ فَسَوفَ یَتَنَبَهُ زَمیلُکَ المُشاغِبُ. تَقرَأْ الف( إنْ  

.... آگاه خواهد شد...................آموزان همکالسی ......... انشایت را جلوی دانش......................اگر ...  

 ب( تَبدَأُ حَیاتَها بِاالِلتِفافِ حَولَ جِذعِ شَجَرَةٍ.

... درخت....................... دور ........................ا با ....کند زندگیش رمیشروع  

1 

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

 ریاضی و تجربی یازدهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظ سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044 -1041سال تحصیلی  اولترم  میانآزمون 

   عربی یازدهمنام درس: 

 ریاضی و تجربی                               

  آقای سقراط نام دبیر:

 02/0022 /02 امتحان:  تاریخ

 صبح 02  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 02جمع بارم : 

6 

 در دوجمله زیر اسم تفضیل را مشخّص و ترجمه کنید. 

 الف( أحَبُّ عِبادِ اهللِ إلَی اهللِ أَنفَعُهُم لِعِبادِهِ

 

 ب( حَیَّ عَلَی خَیرِ العَمَلِ

 

1 

7 

اش کنید. اسم مکان را پیداکرده و ترجمه  

 الف( جُندی سابور فی خوزستان أکبَرُ مَکتَبَةٍ فِی العالَمِ القَدیمِ

 

 ب( نَحنُ نَذهَبُ إلَی المَلعَبِ

 

1 

8 

 جمله زیر را ترجمه و فعل شرط و جواب شرط را در آن معیّن کنید.     

مَن سَأَلَ فی صِغَرِهِ أَجابَ فی کِبَرِهِ   
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9 

را در جمالت زیر مشخّص کنید. اسم مبالغه، اسم فاعل و اسم مفعول  

 الف( یا أَرحَمَ الرّاحِمینَ

 ب( یا غَفّارَ الذُّنوبِ

 ج( یا ساتِرَ کُلّ مَعیوبٍ

75/ 

11 

شده را بنویسید.نقش کلمات معیّن  

 الف( اَلعالِمُ حَیٌّ وَ إن کانَ مَیتاً.

 ب( قُمْ عَن مَجلِسِکَ لِأَبیکَ.

 ج( مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ.

75/ 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 کردکرد                 ب( خودپسندی                      ج( رسوایی                       د( جاسوسیجوییالف( عیب

 و( پرچین                           ی( سالخورده   م( مچگیری                           ن( گرامیداشت                    

2 

 های دیگران را.الف( باید دوری کنیم از خودپسندی و اینکه یادنکنیم عیب

 آید ندهیم.های زشتی که بدشان میجویی نکنیم از دیگران و به آنها لقبب( عیب

 ج( داناترین مردم کسی است که بیفزاید دانش مردم را به دانشش.

 کند یک حقیقت را و آن توانایی خداست.های طبیعت اثبات میپدیده د(

 دادند به سخن معلّم شیمی.آموزان گوش میم( دانش

 الف( لُحوم                     ب( جُزُر                          ج( جُذوع                     د( کَبائِر 3

 .....ظاهر... ≠...خَفیّ.....                            ....إثم.... = ....ذَنب....           4

5 
 کنندهشلوغ -الف( بخوانی

 تنه -ب( پیچیدن

6 
 ترینالف( أَحَبُّ: محبوب

 ب( خَیر: بهترین

7 
 الف( مَکتَبَة: کتابخانه

 ب( المَلعَب: ورزشگاه

8 
 دهد.هرکس در خردسالیش بپرسد در بزرگسالیش جواب می

 سَأَلَ                         جواب شرط: أَجابَفعل شرط: 
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 الف( اَلرّاحِمینَ: اسم فاعل

 ب( غَفّار: اسم مبالغه

 ج( مَعیوب: اسم مفعول

 الف( حَیّ: خبر                            ب( مَجلِس: مجرور بحرف جرّ                        ج( نَفس: مفعول 11

  

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
 تهران   6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
 1044-1041سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی  کلید

 نام درس: .عربی

 ریاضی و تجربی ازدهم ی                  

 نام دبیر: سقراط 

 1044تاریخ امتحان: ....... / ......../

 / عصرصبح  ساعت امتحان: .........

 دقیقهمدت امتحان: ....... 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




