
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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  : ترجم اللغات التی تحتها خطّ

 هذا القَمیصِ                  سِـعرُب( کَم                                 تَعَـنـُّتـاًالف( یسألُ الطالبُ مُعَلّمَ 

 عندَ العَرب کثیران         الدّیباجد( المِسک و                          المُعَمّرةج( شَجَرةُ البَلوط مِن األشجارِ   

 مِن قاعَة االمتیحان زاویّةی( یَجلِسُ الطلّاب فی                                        الحَضاراته( االتّحاد بَینَ  

 

1.1 
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   ≠ =   ضادعین مترادف و مت

 صَداقَة { –خَفیّ –عَداوَة  –إثم  –ضَرّ  –مَخبوء  }   

 .................... =  .....................                                               ..........................≠  .......................... 
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   اکتب الجمع و المفرد

 الف( خُطّة :                                                    ب( تُـهَم :
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 ترجم عبارات التالیه  

 القُرآن اَن ال تَعیبوا اآلخَرینَ و ال تُلَقّبوهم باَلقابٍ یَکرَهونَهاالف( تَنصَحُنا 

 ب( فی الحصّة الثّانی کان التالمیذُ یَستَمعون الی الکَالم مُدَرّسِ عِلمِ االحیاء

 ج( شجرة الخُبز شجرةٌ استوائیةٌ تَنمو فی جُزُرِ المحیطِ الهادِئِ

 د( عَوّد لِسانک لینَ الکَالمِ

 هَرَبَت مِنَ الواقِعِ فَسَوفَ تُـواجِهُ مَشاکلَ و صُعوباتٍ کَثیرةًه( اِن 

 ی( اَوصَت شیمِل زُمَالءَها اَن یُشَکّلوا فَریقاً لـِلحِوارِ الـدّینیّ

 ه( المُفرداتُ الفارسیّة دَخَلَتِ اللّغَةَ العَرَبیّةَ مُنذُ العَصرِ الجاهلیّ

3.1 

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 98-97سال تحصيلی  دومنوبت آزمون ترم 

 2عربی نام درس: 

 ابراهیم غالمی نژاد نام دبیر:

 70/9018 / 70 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 17مدت امتحان : 
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  مة الواحدة زائدة(ضَع فی الدائرة العدد المناسب: )الکل

        ( التفاف                                                                                                                     4( سُلوک         3( السّبورة             2( تَـبَیّنَ               1

 ظَهَرَ و صارَ واضِحاً                      و التَجَمُّع و الدَّوران حَولَ شیءٍ               لَوحٌ اَمام الطلّاب یُکتَبُ علیه

 

5..1 
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  عَیّن الکلمة الغَریبة

 الف(  مَقال             کَالم            اِطار          قَول

 ب( یَـد                 رَأس           قَدَم             سـیاج   

 

5.1 

. 

  عین التَّرجمةَ الصَّحیحةَ:

 .لَـم یَکتُب فیه شَیئاً -1

  .چیزی در آن ننوشته است ب(                .چیزی در آن نمی نویسد الف(       

 رأیتُ اَخشاباً. کانت االَخشابُ جَنبَ الجِدار. -2

 .دیدم. آن چوب ها کنار دیوار بودندچوب هایی را  ب(    . چوب ها را دیدم. این چوب ها کنار دیوار بودند الف( 

 
 کان االطفالُ یَلعَبونَ بالکُرّة عَلی الشاطئِ و بَعدَ اللَّعبِ صاروا النَشیطینَ -3

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

  ب( بچه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پر نشاط هستند.

 ـیَتَوَکّـلِ المومنونَ (فَـل ) ... عَلی اهللِ -4

 ب( مومنان تنها باید بر خدا توکل کنند.             الف( مومنان فقط به خدا توکل می کنند.  

 ـِسنَ هناکالضُیوف لَـن یَجل -5

 ب( آنجا مهمان ها نخواهند نشستند.             الف( مهمان ها اینجا نشستند. 
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  إمأل الفَراغاتِ فی التّرجمةِ الفارسیّةِ:

 

 إن اَحسَـنتُـم اَحسَـنتُـم الَنفُسِـکُم -1        

 ........................ نیکی کنید، به خودتان ................... ..               

 .اَعلَمُ النّاسِ مَن جَمَعَ عِلمِ النّاسِ إلی عِلمِه -2        

 .مردم کسی است که دانش مردم را به ....................... اضافه کند..... ............               

 یَدفن السّنجاب بَعضَ جَوزاتِ البَلوط السّلیمة تَحتَ التُّرابِ -3        

 سنجاب برخی از .................. سالم بلوط را زیر ...................... دفن می کند.               

1.1 
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 الترجمه : فی عین الصحیح  -9

   همنشینی کردند                  نسشته              الف(جالِسی :       هم نشینی کن 

  دور شد              دور نمی شود          دور نکندُ :   ـِتَعـبـب( ال یَ

  نوشته اید              می نوشتند             نوشتید:         کَـتَبتُمج( قد 

       فرستاده شد       فرستاده است           فرستاد:       النّبی لِـیَهدیَ النّاس بُـعِثَد( 

 

1 

15 

 الکلمة الواحدة رائدة(:الکلمات و التراکیب فی مکان المناسب ) ضَع هذه

 الکَـلِمَـتَـینِ –هوالء سیّـدات  –اولئک غَوّاصونَ  –صُعوبة  –هذانِ زارعانِ  –زَوایـا        

 جمع مونث سالم جمع مذکر سالم مثنای مونث مثنای مذکر مفرد
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 تَـــــرجِــم العبارات حَسَب قَواعِد :عیّن المطلوب ثُمّ 

 الف( ال تَستَشِرِ الکَذّاب فَإنَّـهُ کَـاالسَّراب  : ) اسم مبالغه (     

 : ) اسم مکان ( اَخی یَعمَلُ فی مَصنَـعِ اَبیب(     

 جواب شرط ( –: ) ادات شرط ) مَن یَتَوَکَّـل عَلی اهللِ فَـهوَ حَسبُـهُ( ج(     

 ) اسم معرفه و نکره (إرضاءُ النّاسِ غایَةٌ ال تُدرَکُ د(     
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 نمره(5/0) اِنتَخِب الجواب الصَّحیح:

 لِـکَی اُسافِرَ          لَـم اُسافِر         اَنا ........... فی السَّنَتَینِ الماضیَتَینِ.       لَـن اُسافِرَ  الف(    

 لَـم یَرجِع          ما رَجَعَ         هوَ ............ إلی المَلعَب غَـداً.      لَـن یَرجِعَ  ب(     
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 نمره(55/0)اُکتُب العَملیاتِ الحسابیّة :  کَمّل الفراغ وَ

 ثَمانیة فی اَربَعة یُساوی اثنین و ثالثین :    
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 نمره 27جمع بارم : 
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 نمره(5)عین المَطلوب : 

 ( نونَ الوِقایَة  – الجملة الوصفیّة)  یُعجِبُـنـی عـیدٌ یَفرَحُ فیه الفُقَراءُ الف( 

 ( الفِعل النّاقصَ)  إنَّ اهللَ کانَ بِـکُلّ شَیءٍ عَلیماًب( 

 الجار والمجرور ( –ج( ) یُعـرَفُ المُجرمونَ بِـسیماهُم ( ) الفعل المجهول 

 الجَهل ) المُبتدأ و الخَبَر (د( الکِتابُ صَدیقٌ یَنقِـذُکَ مِن مُصیبة 

 ه( یَـنـظُرُ الوَلَـدُ إلی ساحَةِ البَیتِ ) الفاعل (

2 
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 نمره(1)قرأ النّص ثمّ اَجب عن االَسئله: اِ

 

    قالَجاءَ رَجُلٌ إلی رَسولِ اهللِ )ص( فَقالَ: عَلّمنی خُلُقاً یَجمَعُ لی خَیرَ الدُّنیا وَ اآلخِرة. فَقال الرَّسول )ص(: ال تَکذِب.

 الحَیاة.علیُّ )ع(: خَیرُ إخوانِـکَ مَن دَعاکَ إلی بِصِدقِ مَـقالِه، إذَن فَـکُن صادقاً مَعَ نَفسِکَ و مَعَ اآلخَرینَ فی  اإلمام

 

 ؟مَن ذَهَبَ إلی النّبیّ )ص( -2                                    ؟ماذا طَلَبَ الرَّجُل أن یُعَلّمَ -1

 کَیف لِـنَکون مَعَ نَفسی؟ -4                                              ؟مَن خَیرُ إخوانِکَ -3

 

1 

16 

 نمره(5/0) رَتّب:

 . – الحُبوبَ – الشَّـرابَ – المُـسَکَّـنَةَ – وَ –اَکتُبَ  –لَـکَ 

    .  .......................................................... 
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 «موفق و مویـّد باشید » 

 «غالمی نژاد» 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

 

 1سوال 

 ها        ی( گوشه الف( مچ گیری      ب( قیمت     ج(  کهن سال    د( ابریشم     ه( تمدن

               صَداقة ) دوستی (  #عَداوة ) دشمنی (              ) پنهان ( مَخبوء  =  خَفیّ    5سوال 

 الف( خُطَط ) نقشه ها (             ب( تهمة ) تهمت (    3سوال 

   4سوال 

 لقب هایی که آنها را ناپسند می دارند، لقب ندهیم. قرآن ما را پند می دهدکه از دیگران عیب جویی نکنیم و آنان را با -الف

 در زنگ درسی دوم دانش آموزان به سخن معلم زیست شناسی گوش می دادند. -ب

 درخت نان درختی استوایی است که در جزایر اقیانوس آرام رشد می کند. -ج

 زبانت را به نرمی سخن عادت بده. -د

 سختی های زیادی روبرو خواهی شد.اگر از واقیت فرار کنی با مشکالت و  -ه

 شیمل همکارانش را وصیت کرد که تیمی را برای گفتگوی دینی تشکیل دهند.  -ی

 واژگان فارسی در زمان جاهلی وارد زبان عربی شد. -و

   5سوال 

 4=  شیءٍ حَولَ الدَّوران و التَجَمُّع                      1= ظَهَرَ و صارَ واضِحاً                2علیه =  یُکتَبُ الطلّاب اَمام لَوحٌ

 الف( اِطار ) تایر (       ب( سیاج ) پرچین (   6سوال 

 حرام کرده است   د( گوشت ها -به یاد نیاورید   ج -نجات بده    ب -الف

 ب -5ب             -4الف           -3ب           -2ب         -1        7سوال 

   8سوال 

 دانه های /  خاک -3داناترین /  دانش خود       -2نیکی می کنید      / اگر  -1

    9سوال 

 الف( هم نشینی کن        ب( دور نمی شود        ج( نوشته اید           د( فرستاده شد

   10سوال 

 مفرد = صُعوبة            مثنای مذکر = هذان زارعانِ                 مثنای مونث = الکَـلِمَـتَـینِ    

 جمع مذکر سالم = اولئک غَوّاصون                         جمع مونث سالم = هوالء السّیدات

   11سوال 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد  پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 98-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 2عربی نام درس: 

 ابراهیم غالمی نژاد نام دبیر:

 70/9018/  70 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8:  77  ساعت امتحان:

 دقیقه 17مدت امتحان : 
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برادرم در کارخانه پدرم کار می کند /   -کَذّاب       ببا بسیار دروغگو مشورت نکن زیرا او مانند سراب است /  ال -الف

 مَصنَـع

 شرط = فَـهوَ حَسبُـه جواب شرط = مَن ، هر کس به خدا توکل کند پس او برایش کافی است /   ادات -ج 

 نکره = غایةٌ معرفه = النّاس ، راضی کردن مردم هدفی است که به دست نمی آید/  اسم -د 

 م اُسافِر   ب( لَـن یَرجِعَالف( لَـ    15سوال 

 8 × 4=  32       13سوال 

    14 سوال

  ب( فعل ناقصه = کـانَ          الف( جمله وصفیه = یَفَرحُ فیه الُفقَراءُ  ،  نون وقایه = ن  ُیعجِبُنـی          

 د( مبتدا = الکتابُ   ،   خبر = صدیقً                                           جار و مجرور = بِـسیما    مجهول = یُعـرَفُ ،  ج( فعل 

 ه( فاعل = الوَلَـدُ 

 15 سوال

    قالَ: عَلّمنی خُلُقاً یَجمَعُ لی خَیرَ الدُّنیا وَ اآلخِرة -1

 رَجُلٌ  -2

 خَیرُ إخوانِـکَ مَن دَعاکَ إلی بِصِدقِ مَـقالِه -3

 نَفسِکَ و مَعَ اآلخَرینَ فی الحَیاةإذَن فَـکُن صادقاً مَعَ  -4

      16سوال

 اَکتُبُ لَکَ الشَّرابَ و الحُبوبَ المُسکَّنة 

 ابراهیم غالمی نژاد –موفق و مویّد باشید 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره27جمع بارم :

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/

	11.pdf
	Untitled.pdf
	Full page photo2.pdf
	Full page photo.pdf




