
  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون:   (ریاضی / تجربی)(ریاضی / تجربی)  22  عربی عربی زبان زبان نام درس: نام درس: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی: ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی ازدهم ازدهم ییپایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

 بارم  برگبرگ  33تعداد برگ: تعداد برگ:  ردیف

1 

  تی تحتها خطّ:ترجِم الکلمات الّ

  »تَحت لسانه مخْبوءفإنَّ الْمرْء «... الف) 

 »بِصدقِ مقاله المقالِخَیرُ إخوانک من دعاك إلی صدقِ «ب) 

 نمره 5/0

2 

  أکتب فی الفراغ الکلمتَینِ المترادفَتَین و الْکَلمتینِ المتضادتینِ.

ـ تَکَلَّم بـ ح دعـ ب کَتـ س دو)( 

 ....................  ....................ب)   ....................  ....................الف) 

 نمره 5/0

3 

  عین الکَلمۀ الغریبۀ فی المعنی.

 الف) الزیوت ـ الخباز ـ العامل ـ المزارع

  ب) جذوع ـ غصون ـ أثمار ـ لسان

 نمره 5/0

4 
 »أدعیۀ ـ میت«کلمتین. أکتب مفرَد أو جمع ال

 ....................ب) جمع:   ....................الف) مفرد: 
 نمره 5/0

5 

  تَرْجِمِ هذه الجملَ إلی الفارسیۀ.

 نمره 75/0  الف) خیرُ إخوانکُم منْ أهدي إلَیکُم عیوبکُم!

 نمره 75/0  م!ب) إنْ تَنْصرُوا اهللاَ ینْصرکُم و یثَبت أقدامک

 نمره 75/0  و اهللاِ ما عملَ النّاس عمالً أحلَّ و ال أَطیب منه!«... ج) 

 نمره 75/0  »تَکَلَّموا تُعرَفوا فَإنَّ المرَء مخبوء تَحت لسانه«د) 

 نمره 75/0  هـ) قال رجلٌ: علِّمنی خُلُقاً یجمع لی خَیرَ الدنیا و اآلخرَةِ.

 نمره 75/0 العالَم الغربی المسیحی لفَهمِ حقائقِ الدینِ االسالمی. عوو) کانت شیمل تد

.لیصرِ الجاهنذُ العۀَ مرَبیاللُّغَۀَ الع خَلَتۀُ دالفارسی فرداتنمره 5/0  ز) الْم 

6 

  عین الترجمۀ الصحیحۀ.

1قوا مون.) لَن تنالوا البِرَّ حتّی تُنْفا تُحبم 

 دارید، انفاق کنید.  چه دوست می الف) به نیکی دست نخواهید یافت تا از آن

 دارید انفاق کنید.  چه را که دوستش می یابید تا آن ب) به نیکی دست نمی

 .) ما من رجلٍ یغْرِس غرساً إلّا کَتَب اهللاُ لَه منَ الْأجرِ قدر ما یخْرُج من ثَمر ذلک الغرس2ِ

  نویسد.  که خداوند به اندازه میوه آن نهال پاداش می الف) هیچ مردي نیست که نهالی کاشت مگر این

 نویسد.  که خداوند براي او به اندازه میوه آن نهال پاداش می ب) هیچ مردي وجود ندارد که نهالی بکارد مگر این

 نمره 5/0

7 

 کَمل التَّرجمۀ الصحیحۀ

 ...»بسطُ الرِّزقَ لمن یشاء علَموا أنَّ اهللاَ یی أ ولَم«الف) 

 . ....................که خداوند روزي را براي هر کس که بخواهد  ....................آیا 

  »ب) یقولونَ بأفواههِم ما لَیس فی قلوبِهِم و اهللاُ أَعلَم بِما یکْتمون

 است. ....................کنند  چه پنهان می هایشان نیست و خدا به آن د که در دلگوین چیزي را می ....................با 

  ج) وجدت برنامجاً یساعدنی علی تَعلُّمِ الْعربیۀِ.

 . ....................را یافتم که مرا در یادگیري عربی  ....................

 نمره 5/1

8 

  :تَرجم الْأفعال الّتی تَحتها خطّ

 النّاس علی قَدرِ عقولهم. کَلِّمِب)   .لکَی یجلسالف) إصبِرْ 

  علی اهللاِ. لنَتَوکَّلْد)   النَّبی (ص) لیهدي النّاس. بعثَج) 

 نمره 1
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  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  (ریاضی / تجربی)(ریاضی / تجربی)  22  عربی عربی زبان زبان نام درس: نام درس: 
  

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی:   ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی  ازدهم ازدهم ییپایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

  بارم  برگبرگ  33تعداد برگ: تعداد برگ:   ردیف

9  

  عین الفعل المناسب للفراغ.

  إلی الْملعب أمس. (لم یرْجعوا ـ لن یرْجعوا ـ ما رجع) ....................الف) هم 

  سیاحاً من دولِ العالم. (یجذَب ـ یجذب ـ تَجذب) ....................ب) قَبرُ کورش 

  لَکُم فرقاناً. (یجعلْ ـ یجعلُ ـ تَجعلَ) ....................ج) إنْ تَتَّقوا اهللاَ 

  شرُ)الکذّاب فَإنَّه کالسراب. (تستَشرُ ـ ال تستشرِ ـ یستَ ....................د) 

  نمره 1

10  

  عین اسم الفاعل، اسم التفضیل، اسم المکان و اسم المفعول.

  الف) أعلم النّاس من جمع علم النّاسِ إلی علمه.

  ابور فی خوزستان.سب) کانت مکْتَبۀُ جندي 

  لَّ معیوب.ج) یا ساترَ کُ

  نمره 1

11  
  عین جواب الشَّرط و کَمل الترجمۀ.

  کنید. شادي درو می ....................إن تزرعوا خیراً تَحصدوا سروراً: اگر خوبی 
  نمره 5/0

12  

  تَرجم األفعال الّتی تَحتها خط حسب قواعد الجملۀ بعد النکرة.

 یدنی عجِبعالف) یفْرَحفیه الفُقَ ی.راء  

  بمالبِسه. یفْتَخرُب) وقَف رجلٌ جمیلَ الْمظْهرِ أمام سقراط 

  نمره 5/0

13  

  تَرجم الجمل التالیۀ حسب معانی األفعال الناقصۀ.

  .............................................. الف) کان الباب مغلقاً:

  .............................................. ب) کان لَک خاتَم فضَّۀٍ.

  .............................................. ج) کان الطّالب قد سمع کالم المعلّمِ.

  نمره 75/0

14  

  أکتب فی الفراغ عدداً مناسباً.

  ....................الف) إثنا عشَر فی خَمسۀِ یساوي 

  االیرانیۀ الفصل الصیف. فی السنۀِ ....................ب) الفَصل 

  نمره 5/0

15  

  أذکُرْ المحل اإلعرابی للْکَلمات الّتی تَحتها خطّ:

  .الکالمِک لین لسانَالف) عود 

 ۀُب) قَرَّرعغیبوا  أربن اإلمتحانطُلّابٍ أن یع.  

  .واحدةًج) ظواهرُ الطبیعۀِ تُثبت حقیقۀً 

25/1  

16  

  ۀِ و النَّکرةِ.تَرْجِم حسب قواعد المعرفَ

  ر المحیط الهادي.مو فی جزُالف) شَجرةُ الخُبزِ شجرةٌ استوائیۀٌ تَنَ

.خْشَعن قَلْبٍ ال یم أعوذُ بِک مب) اللّه  

  نمره 1

17  

  ضَع فی الفراغ کلمۀً مناسبۀً.

  الف) قطعۀُ قُماشٍ توضَع علی السریر. (الشَّرشف ـ فستان)

عو الشَّخص الّذي یب) ه(ـ الزَّمیل ضیافالْم) .کعلُ مم  

  نمره 5/0

18  

   عین الجملۀ الصحیحۀ و غیر الصحیحۀ حسب الواقع.

  الف) ارضاء النّاس غایۀٌ ال تُدرك.

  ب) السبورةُ لوح أمام الطّلّاب یکتب علیه.

  ج) علم االحیاء علْم مطالعۀ خواص العناصر.

  نمره 5/1
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  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  9999//0303//1919  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون:   (ریاضی / تجربی)(ریاضی / تجربی)  22  عربی عربی زبان زبان نام درس: نام درس: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی: ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی ازدهم ازدهم ییپایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

 بارم  برگبرگ  33تعداد برگ: تعداد برگ:  ردیف

19 

یۀ المناسبۀ للعبارة العربیۀ.عن العبارة الفارسی 

.قَعرُ فی ما والف) الخَی  

) هر چه پیش آید خوش آید   2گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي ) 1

 ب) الدهرُ یومانِ، یوم لک و یوم علیک.

  ) روزگارست آن که گه عزت دهد گه خوار دارد. 1

 ف است / با دوستان مروت با دشمنان مدارا ) آسایش دو گیتی تفسیر این دو حر2

 نمره 1

20 

  رتِّب الکلمات و اُکْتُب سؤاالً و جواباً.

 غیر ـ مسموح ـ . ـ ؟ ـبیعها ـ ال ـ لماذا ـ ألنَّ ـ تعطینی 

 . ....................؟ ............................................................

 نمره 5/0
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  دومدومپایان نوبت پایان نوبت   ز ��واره � �ور دا�ش ��ویز ��واره � �ور دا�ش ��وی  نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

  9999//0303//1199  تاریخ برگزاري آزمون: تاریخ برگزاري آزمون:   ))تجربیتجربی  //ریاضی ریاضی ((  22  زبان عربیزبان عربینام درس: نام درس: 

  دقیقهدقیقه  9595مدت زمان پاسخگویی: مدت زمان پاسخگویی: ويويــعلعل  آموزشیآموزشی  مؤسسه علمیمؤسسه علمی ازدهم ازدهم ییپایه تحصیلی: پایه تحصیلی: 

  برگبرگ  11تعداد برگ: تعداد برگ:  ردیف

نمره)  25/0کدام ب) گفتار (هر   الف) پنهان 1

2 الف) ود حب  کَتس (ب  هر کدام) نمره) 25/0تَکَلَّم 

 نمره) 25/0ب) لسان (هر کدام   الف) الزیوت 3

 نمره) 25/0ب) أموات، موتی (هر کدام   الف) دعاء 4

5 

  نمره) 75/0کند. (هدیه کرد) ( هایتان را به شما هدیه می یبالف) بهترین برادرانتان کسی است که ع

  نمره) 75/0سازد. ( هایتان را استوار می دهد و گام ب) اگر خدا را یاري کنید شما را یاري می

  نمره) 75/0اند. ( تر از آن انجام نداده تر و خوب ج) به خدا سوگند مردم کاري را حالل

  نمره) 75/0ا انسان زیر زبانش پنهان است. (د) سخن بگویید تا شناخته شوید زیر

 نمره) 75/0(جمع کند خوبی دنیا و آخرت را براي من هـ) مردي گفت: رفتاري را (اخالقی) به من بیاموز که 

  نمره) 75/0خواند. ( شیمل جهان مسیحی غرب را به فهم حقایق دین اسالم فرا میو) 

  نمره) 5/0بی شدند. (ز) واژگان فارسی از دوره جاهلیت وارد زبان عر

 نمره) 25/0) ب (هر کدام 2  ) الف1 6

7 
کند  اي / کمک کند، کمک می ج) برنامه                    تر هایشان / داناتر، آگاه ب) دهان  گستراند اند / می الف) ندانسته

 نمره) 25/0(هر کدام 

8 
 د) باید توکل کنیم  ج) برانگیخته شد  ب) سخن بگو  الف) تا بنشیند

 نمره) 25/0(هر کدام 

9 
 ال تستشرِد)   ج) یجعلْ  بب) یجذ  الف) لم یرجعوا

 نمره) 25/0(هر کدام 

10 
 اسم التفضیل: أعلم  اسم المکان: مکتبۀ  اسم المفعول: معیوب  اسم الفاعل: ساتر

 نمره) 25/0(هر کدام 

 نمره) 25/0ترجمه: بکارید (هر کدام   جواب شرط: تحصدوا 11

 نمره) 25/0کرد (هر کدام  ب) افتخار می  شوند الف) خوشحال شوند، خوشحال می 12

13 
آموز سخن معلم را شنیده بود  ج) دانش  ب) تو انگشتر نقره داشتی  الف) در بسته بود. 

 نمره) 25/0(هر کدام 

 نمره) 25/0ب) الثانی (هر کدام   الف) ستّین 14

15 

  الیه  / الکالم: مضافبه  الف) لسان: مفعول

 ب) اربعۀ: فاعل/ عن اإلمتحان: جارومجرور

  ج) واحدة: صفت

 نمره) 25/0(هر کدام 

16 

. هاي اقیانوس آرام جزیرهکند در  است که رشد می یئدرخت نان درختی استواالف) 

کند.  که فروتنی نمی قلبیبرم به تو از  ب) خدایا پناه می

نمره)  5/0(هر کدام 

 نمره) 25/0(هر کدام  زمیلالب)   الشرشفالف)  17

 نمره) 5/0(هر کدام  غلط  ج)  ب) صحیح  الف) صحیح 18

19 
(روزگارست آن که گه عزت دهد گه خوار دارد)  1ب)   (هر چه پیش آید خوش آید) 2الف) 

 نمره) 5/0(هر کدام 

 نمره) 25/0نمره) لأنَّ بیعها غیرمسموح ( 25/0لماذا التعطینی؟ ( 20
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