
محل مهرآموزشگاه

دقیقه 07وقت آزمون :   باسمه تعالی

 وزارت آموزش وپرورش

زنجانسازمان آموزش وپرورش استان   

ناحیه دو زنجانمدیریت آموزش وپرورش   

امام سجاد)ع(دبیرستان شبانه روزی   

 9911خرداد-دومنوبت  

 سئواالت درس:عربی ،زبا ن قرآن

 تجربی وریاضی یازدهم 

صبح97ساعت برگزاری:  نام ونام خانوادگی:                                 

91/79/1991تاریخ امتحان: نام پدر:

عباس نوریطراح سؤال: شماره دانش آموزی:

17تعداد سؤال:
 یازدهمپایه تحصیلی:

4تعدادصفحه:

 نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:                                نمره پس ازتجدید نظر:                         نمره با عدد:           نمره باحروف:      

.دانش آموزان عزیز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانید وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنویسید
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 : (أحیاء  ≠ أموات( )  مرة= تارة)الف-9

 به تأخیر انداختنب:  مصاحبه  هاالف:  -4

 9ب( 1الف(:-5     

 ج(یافتم، كمک كرد الف(:هدایت كند ب(مشورت نکن -6 

 رشدمی كندمیوه های انگور برزیلی بر تنه اش ب(   از چیزی كه به آن دانشی نداری پیروی نکن:     الف( 0سوال 

 دانش آموز بی ادبی  بود با رفتارش به همکالسی هایش زیان می رساند.ج(                  

 پس بر ما الزم است از خودپسندی دور شویمد(                  

 ش نخواهیم كرددرسی كه یاد گرفتیم كه هرگز آن را فرامو  دانشجویان  به استادشان گفتند: پشیمان هستیم(  ر                 

 شیمل به همکارانشان سفارش كرد كه تیمی برای گفتگوی دینی وفرهنگی تشکیل دادند( ز                 

 فعل ماضی، فعل مضارعب( فعل امرالف (: 8سوال    

 عقب نشینی خواهد كرد  ج(همنشینی كنیدب(سفر نکردم الف (: 1سوال

    الرابعب(  تسعةالف (:   99سوال      مرقد: اسم مکانب(  أحسن: اسم تفضیلالف (:         97سوال  

     فاعل، مفعولب(         خبر:   الف( 91سوال 

 پس صبر كنید تا خداوند میان ما داوری كند.ب(  می خواهند سخن خدا را تغییر دهند( الف  :99سوال   

     باید بپرستند پروردگار این خانهب(      نیاورده اندبادیه نشیان گفتند؛ ایمان آوردیم بگو ایمان الف(    :94سوال 

   (الخانقة ج( السالح   د(الثقافةب الفخریة: الف( 95سوال

 ص     ج(   ص     د(ص  ب(         غالف(    :96سوال  

:پس بر ما الزم است از خودپسندی دور شویم برای معلم برخیز واحترامش را  9الف(  :91سوال :  الف 98سوال  بالحافلة:   90سوال  

:الکذاب: اسم 9(سنجاب برخی از دانه های سالم بلوط را زیر خام پنهان می كند.ب(دارده، گوینده، عمل نماید ج(1كامل به جا بیاور  

 درسوا: فعل شرط ، المطاعم: اسم مکان(الطالب: اسم معرفه صوتا: اسم نکره د خیر: اسم تفضیل: بهتر، ت1مبالغه  

و نمی توانیم زبانی بدون كلمه های (1  انتقال از فارسی به عربی پس از پیوستن ایران به دولت اسالمی شدت گرفت: 9الف(  :17سوال 

 (د كانوا(1  صارت:9ج( شنیده بودند،داشتم خواهم نوشت.ب(،خاندان خود را به نماز و زكات فرمان می داد.وارد شده بیابیم

 غ-1ص  -9  ذ( لیس،كانوا، صارت
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