
 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/1398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: یازدهم پايه: ۲عربی و زبان قرآن نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:    نام و نام خانوادگی:
  

 
 

 بارم متن سوال رديف

  ترجم العبارات  1

 
   ـونَ عامِـالً بِما یـقـولُ. یجـبُ علی المُتکـلِّمِ اَن یک الف(

 

75/0 

 
 غـیبـوا عَـنِ االمـتحـانِ.   قـرَّرَ اربـعَـةُ طُـُلـّابٍ اَن یَـ ب(

 

5/0 

 
 ا الی االَدعیةِ االسالمیّة. اشارَت شیمِل فی اِحدی مُقابَالتِه ج(

 

75/0 

 
  0ماتِ الفارسیة المُعَرَّبةأَلَّفَ الدکتورةُ التونجیّ کتاباً یَضُمُّ الکل د(

 

75/0 

 
 .  یا ایّها الذینَ ءامَنوا ال یَسخَر قومٌ مِن قومٍ  هـ(

 

5/0 

 
 .   خیرُ اِخوانِکم مَن اَهدی الیکم عیوبَکم و(

 

5/0 

 
 .  اِن تنصروا اهللَ ینصُرکم و یُثَـبِّت اقدامکم ز(

 

5/0 

 
 .الشجرة الخانقة تبدأ حیاتها بااللتفافِ حولَ جِذعِ شجرةٍ ح( 

 

75/0 

 ترجم الکلمة التی تحتها خط. 2

 السّبّورَة  یکتب المعلّم علیب(                  لِمَن ال یخافُ الناس مِن لسانه.   طوبی الف(
     

          ایران اِنضِمام د(                                         الثقافیالحوار الدینی و ج(
  

1 

 اُکتب المترادف والمتضاد. 3

 سُهولَة  –کالم  –خَفیّ  –کثرة  –صُعوبة  -مَقال  –مخبوءٌ  –قلّة 

...........................  = ......................                .......................... = ................................ 

.................... .....# ..................         .........       .................... ........# ............................. 

1 

 7 ادامه سواالت پشت صفحه 
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   شماره صندلی:    نام و نام خانوادگی:
  

 

 عین الترجمة الصحیحة . 4

 «یومَ ینظرُ المرءُ ما قدّمَت یداهُ و یقولُ یالَیتَنی کُنتُ تراباً» الف(

 ( روزی که آدمی آنچه را با دستانش پیش فرستاده می نگرد و کافر می گوید کاش من خاک بودم .۱

 فرستاده می نگرد و کافر می گوید من خاک شدم.( روزی که مرد آنچه را با دستش ۲

 کان االطفالُ یلعبون بالکرة علی الشاطئ و بعد اللعبِ صاروا نشیطینَ. ب(

 ( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی با نشاط شدند.۱

 ( بچه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی خوشحال هستند.۲

 «علی اهللِ فَـلـیَتَوکّلِ المؤمِنون» ج(

 ( مؤمنان فقط به خدا توکل می کنند.۲                  ( مؤمنان تنها باید بر خدا توکل کنند.۱

 «اَوَلَم یَعلموا اَنَّ اهلل یبسُطُ الرِّزقَ لِمَن یَشاءُ»د(

 فراوان می کند؟( آیا نمی دانند خدا روزی را برای هر کس بخواهد ۱

 ( آیا نداسته اند که خداوند روزی را برای هرکس که بخواهد می گستراند؟۲

1 

 اکمل الترجمة.     5

 اللهم انی اعوذ بِکَ مِن نفسٍ ال تشبعُ و مِن قلبٍ ال یَخشعُ الف(

 .... . ................... و از قلبی که .........................خدایا پناه می برم به تو از نفسی که ....

 شاهَدنا سِنجاباً یَقفِـزُ مِن شجرةٍ الی شجرةٍ.  ب(

 ........ ............... که از درختی به درختی ......................سنجابی را ........

 «لَن تَنالوا البِرّ حتیّ تُنفِقوا ممّا تُحِبّونَ»(ج

 ........ . ...........دوست دارید ........ تا از آنچه .............به خوبی ........

5/1 

 عین الغریبة.       6

 السّنة                    الثقافة                       الشهر                االسبوع     الف(

 العنب                   التفاح                     الرمان                        القِطّ      ب(

5/0 

 انتخب الجواب الصحیح.                7

 « ال تیأَس –کَی تیأسَ  -اَن تیأسَ  »علیک بالمحاولة و .......... فی حیاتک.       الف(

 «لم یرجِع  –ما رجعَ  –لن یرجعَ  »    هو ......... الی الملعبِ غداً.                   ب(

 «کی اسافرَ –لَم اسافِر  –لَن اسافرَ »      انا ........ فی السنة الماضیة .                 ج(

1 
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 « ذهبَااَن  –لم اذهب  –اِن اذهب  »      اُریدُ ......... الی السوقِ.                       د(

 4 ی بعدادامه سواالت صفحه 

 ضع فی الفراغ کلمة مناسبة.  8

 « الزمیل         الضیف »  .............. هو الشخص الذی یعمل معک .         الف(

 « واجهَ          صَوَّرَ»   ............. بمعنی شاهد وجهاً لِوجهٍ.                   ب(

 «فَشِلَ            فَتَحَ  »   ............ اَی لم ینجح بل خَسِرَ.                      ج(

 «  اجَّلَ            قَصَدَ»       ......... بمعنی  قرّر ان یفعلَ مع التاخیر            د(

1 

 منک.     عین المطلوبالعبارات ثم  ترجم 9

 )فعل نهی(                          ابَ فانّه کالسّراب.                الف(  ال تستَشِر الکـذّ

 

 )فعل مضارع(                     یبلغ الصادقُ بصدقه ما ال یبلغه الکاذبُ باختیاله      ب(

 

1 

 اِبحث عن االسماءِ التالیة فی الجمل.   10

 مجرور به حرف جرّ { –مضاف الیه  –فعل مجهول  –اسم تفضیل  –اسم مکان  –اسم مبالغه  –اسم مفعول  –}اسم فاعل 

اِنّکم   -اِنَّ اَحسَنَ الحسنِ الخلقُ الحسُنُ –یُعرَفُ المُجرِمون بسیماهم  –اِنّ اهلل کان غفّاراً  –} یمشون فی مَساکِنِهم 

 سافرتُ الی قریةٍ {  –کالم اهللِ  –مَسئولونَ 

 

 

 

 

2 

 عیّن المحل االعرابی ممّا اشیر الیه بخطٍ.   11

 . بیتاًخَرَّبَت ریاحٌ عَصَفَت الف( 

 

 یُنقِـذُکَ مِن الجهالةِ. صدیقٌ الکتابُب( 

 

1 

 ترجم الجمل التالیة حسب القواعد.     12

 اَخذتُ کتاباً رایتـُهُ. الف( 

1 
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 کانوا یکتبون رسائلَ.ب( 
 

 5 ادامه سواالت پشت صفحه 

 عیّن المعرفة و النکرة فی ما اشیر الیه بخط.    13

 «مِن دُوَلِ العالم.  سُیّاحاًیجذبُ  کوروشقبرُ  »

 

5/0 

 . جوابهو  فعل الشرطاآلیة وعیّن  ترجم 14

 «و ما تنفقوا مِن خیرٍ فانّ اهللَ به علیمٌ.  »

 

 

1 

 عین العبارة الفارسیة المناسبة لِلعبارة العربیة.   15

 الخیرُ فی ما وقعَ                       گر صبر کنی زغوره حلوا سازی الف( 

 نمک خورد و نمکدان شکست.    الصبُر ِمفتاحُ الفرجِ                    ب(

 از دل برود هر آنکه از دیده رود    اکلتم تمری و عصیتم امری          ج(

 هر چه پیش آید خوش آید  البعیدُ عن العین بعیدٌ عن القلبِ         د(

1 

 .اجِب عن االسئلة فی المحاورة 16

 ایّ لونٍ تُحبُّ؟الف( 

 

 ب( لِماذا تذهبُ الی المَلعبِ؟

 

5/0 

 20 جمع نمره 

 
  

 

 

 

 

 تصحیح -1

 نمره :          با عدد            باحروف

 

 نام و نام خانوادگی مصحح

 امضا

 رسیدگی به اعتراضات -2

 با عدد            باحروف      

 

 تجدید نظر کنندهنام و نام خانوادگی 

 امضا

 2و1درصورت مغایرت نمره های موارد  -3

 با عدد            باحروف       

 

 تایید کنندهنام و نام خانوادگی 

 امضا
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    العبارات ترجم – ۱

 (75/0)واجب است که گوینده به آنچه میگوید عمل کننده باشد.الف(

 (5/0)قرار گذاشتند چهار نفر از دانشجویان که از امتحان غایب شوند.ب(

 (75/0)اشاره کرد شیمل در یکی از مصاحبه هایش به دعاهای اسالمیج(

 (75/0)دکتر توجی کتابی تالیف کرد که در بر دارد کلمات فارسی عربی شده را. د(

 (5/0) هـ(ای کسانی که ایمان آوردید نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کند.

 (5/0) هدیه دهد. رین برادران شما کسی است که عیب هایتان را به شماو(بهت

 (5/0) اگر خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می کند.ز(

 (75/0) درخت خفه کننده زندگیش را با پیچیدن دور تنه ی درختی شروع می کند.ح(

 نمره۱ترجم الکلمة التی تحتها خط.   -۲

 خوش به حال لِمَن ال یخافُ الناس مِن لسانه.    طوبی الف(

 تخته سیاه                         . ةلسّبّورَا یکتب المعلّم علی ب(

              فرهنگی        الثقافیالحوار الدینی وج(

 پیوستن     ایران اِنضِمام د(

 نمره ۱. اُکتب المترادف والمتضاد -3

 ............خفی.......... = .مخبوء ...........                .کالم........ =  مقال.

 ..........سهولة... #....... صعوبة...........             ....قلّه #.......... کثرة.

 نمره۱. عین الترجمة الصحیحة  -4

  ۲د(      ۱ج(      ۱/   ب(   ۱الف( 

 نمره     5/۱اکمل الترجمة.     -5

 خدایا پناه می برم به تو از نفسی که ........... و از قلبی که .............. . الف( 

 سیر نشود                فروتن نگردد                                                    

 سنجابی را ........... که از درختی به درختی ............... .ب( 

 می پرید                                      دیدیم                     

 به خوبی ............ تا از آنچه دوست دارید ............ . ج( 

 نخواهید رسید                        انفاق کنید .             

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 بي نام تو نامه كي كنم باز

 07/03/1398تاريخ امتحان: جربیت -ریاضی  رشته: یازدهم پايه: ۲عربی و زبان قرآن نام درس:

 

 دقیقه 70     مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 

 4  تعداد صفحات:  تهران 6منطقه  –دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوی ممتاز حنان 
 

   شماره صندلی:    نام و نام خانوادگی:
  

 

    5/0عین الغریبة.       -6

 الثقافة                   ة     السّنةالثقاف     الشهر     االسبوع الف( 

 القطّ                    القِطّ      الرمان       التفاح      العنب ب(

 نمره  ۱انتخب الجواب الصحیح.                -7

 تیأَس ال – تیأسَ کَی - تیأسَ اَن.       حیاتک فی..........  و بالمحاولة علیک الف(

  یرجِع لم – رجعَ ما – لن یرجعَداً.                     هو ......... الی الملعبِ غ ب(

 اسافرَ کی – لَم اسافِر –انا ........ فی السنة الماضیة .                  لَن اسافرَ  ج(

 اَن اذهبَ – اذهب لم –اُریدُ ......... الی السوقِ.                       اِن اذهب  د(

 نمره      ۱ضع فی الفراغ کلمة مناسبة.  -8

 الضیف         .       الزمیل.............. هو الشخص الذی یعمل معک    الف(

 صَوَّرَ          واجهَ............. بمعنی شاهد وجهاً لِوجهٍ.                   ب(

 فَتَحَ             فَشِلَ  ............ اَی لم ینجح بل خَسِرَ.                      ج(

 قَصَدَ            اجَّلَ......... بمعنی  قرّر ان یفعلَ مع التاخیر              د(

 نمره     ۱منک.     عین المطلوبالعبارات ثم  ترجم -9

 )فعل نهی(        .             کالسّراب فانّه ابَالکـذّ تستَشِر الالف( 

 نکن مه او مانند سراب است    التستشربا بسیار دروغگو مشورت 

 یبلغ الصادقُ بصدقه ما ال یبلغه الکاذبُ باختیاله      )فعل مضارع( ب(

 راستگوبا راستگوییش به چیزی می رسد که دروغگو با فریب کاریش به آن نمیرسد

 یبلغ                                                                         

 نمره    ۲اِبحث عن االسماءِ التالیة فی الجمل.   -۱0

 اسم فاعل: مجرم    اسم مفعول  : مسئول      اسم مکان : مساکن   اسم مبالغه  غفّار

 اسم تفضیل: احسن    فعل مجهول : یُعرَفُ     مضاف الیه : اهلل    مجرور :  قریة

 نمره   ۱عیّن المحل االعرابی ممّا اشیر الیه بخطٍ.   -۱۱

 . بیتاًخَرَّبَت ریاحٌ عَصَفَت الف( 

 فاعل         مفعول            

 یُنقِـذُکَ مِن الجهالةِ. صدیقٌ الکتابُ ب(

 مبتدا       خبر   
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 نمره    ۱جمل التالیة حسب القواعد.    ترجم ال -۱۲

 گرفتم کتابی را که آن را دیده بودم الف(

 نامه هایی می نوشتندب( 

 

 

  5/0عیّن المعرفة و النکرة فی ما اشیر الیه بخط.    -۱3

 مِن دُوَلِ العالم.  سُیّاحاًیجذبُ  کوروشالف( قبرُ 

 معرفه              نکره         

 نمره  ۱. جوابهو  فعل الشرطاآلیة وعیّن  ترجم -۱4

  فانّ اهللَ به علیمٌ.مِن خیرٍ  تنفقوا و ما    

 فعل شرط             جواب شرط        

 هرچه از خوبی انفاق کنید چس خداوند به آن آگاه است .

 نمره   ۱عین العبارة الفارسیة المناسبة لِلعبارة العربیة.   -۱5

 الف( گر صبر کنی زغوره حلوا سازی -۲                       وقعَ ما فی الخیرُ الف(

 ب( نمک خورد و نمکدان شکست. -3الصبرُ مِفتاحُ الفرجِ                      ب(

 ج( از دل برود هر آنکه از دیده رود -4اکلتم تمری و عصیتم امری            ج(

 د( هر چه پیش آید خوش آید -۱البعیدُ عن العین بعیدٌ عن القلبِ         د(

   5/0اجِب عن االسئلة فی المحاورة.     -۱6

 االحمر) اشاره به هر رنگی(  الف( ایّ لونٍ تُحبُّ؟

 لمشاهدة مباراة کرة القدم ) بیان هر ورزشی(  ب( لِماذا تذهبُ الی المَلعبِ؟
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