
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

 عربی یازدهم : نام درس مالاحمدی جناب آقای نام دبیر: آزمون ترم اول شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی: تجربی -یازدهم ریاضی  پایه و رشته: پنج شنبه روزامتحان:

 دقیقه ۷۵ مدت آزمون:  شماره صندلی : ۱۲/۱۰/۹۸تاریخ امتحان:

 خیر نیاز دارد؟ ماشین حسابیا به آ داخل خودش بنویسیدنیاز دارد؟  پاسخنامه چندصفحه خیرآیا به چکنویس نیاز دارد؟ 

 (دو نمرهمهارت واژه شنایس ) (الف

                                                                                ۵/۰                                 (کلمه ای که زیرش خط است، ترجمه کنترجم الکلمة الیت تحتها خط: ) -۱

 قلیل االدب : مشاغبطالب  -۲                                     :  القادمهفی سنة  -۱

 

 ۵/۰                        «کلمتان زائدتان»اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفین و الکلمتین المتضادتین:  (۲

 دو کلمه متضاد و دو کلمه مترادف را در جای خایل بنویس، دو کلمه اضافه است()

 « امتالء -حصد  – بّ ح   –ُوّد  –زرع  – نوی» 

 

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

 

 ۵/۰                                                                      الکلمات االخری: ( عین الکلمة الیت التناسب ۳

 (کلمه ای را که مناسب کلمات دیگر نیست را مشخص کن)

 عاب                           ینهی                         لمز                         ( ذنب ۱

 ( احترام                       صداقة                         تبجیل                      اکرام۲

 

 ۵/۰                                              (مفرد یا جمع دو کلمه را بنویس( اکتب مفرد او جمع الکلمتین )۴

 ................ ( جنود : ۲( القول : ................                                    ۱

 (هفت نمرهمهارت ترجمه به فاریس ) (ب

 ۵                                                          (عبارت های زیر را ترجمه کنیدترجم العبارات التالیة )( ۵

 سّّم بعض المفسرین سورة الحجرات الیت جاءت فیها هاتان اآلیتان بسورة االخالق  -۱

 

 الغیبة هی اْن تذکر اخاک و اُختک بما یکرهان  -۲

 

 الیت هی احسن، اّن رّبک هو اعلم بمن ضّل هن سبیله و جادلهم ب -۳

 



 

 لس جنبه  الوراء و تارة یهمس ایل الذی یجایلیلتفت تارة  -۴

 

 ا  علمت اشرف اْو اجّل من الذی                         یبین و ینیش انفسا و عقوًال -۵

 

 التعّنت طرح سواٍل صعٍب بهدف ایجاد مشّقة للمسوول  -۶

 

 ِاْن تتقوا الله یجعل لکم فرقانًا -۷

 

 ، ال یسّبب اشتعالها خروج اّی غازات ملّوثهتحتوی بذورها عیل مقدار من الزیوت -۸

 

 هو هجم عیل مریم فریق السعادة، هدٌف هدٌف  -۹

 

ث ل والسماوات نور الله -۱۰  دّری کوکبهاکانّ المصباح فی زجاجة ،مصباحٌ فیهاکمشکاة  نورهاالرض م 

 

 

 

 ۵/۰                                                      (ترجمه صحیح را انتخاب کن( انتخب الترجمة الصحیحه )۶

 فریقنا فائزٌ  -۱ 

 ب( تیم ما یک برنده است                                   الف( تیم ما برنده است  

 لتلمیذ هذا کتاب ال -۲ 

 الف( این کتاب برای دانش آموز است                ب( این، کتایب برای دانش آموز است. 

 ۵/۱                  (جاهای خایل را در ترجمه فاریس کامل کنفارسیه )الفراغات فی الترجمة ال(اکمل ۷ 

 .. جهان جذب یم کند........را از ....قبر کوروش ..م/ل العالقبر کورش یجذب سیاحًا من دو -۱

 .................. ...... ،......عالم ینتفع بعلمه خیر من الف عابد/ دانشمندی که از دانشش ... -۲

 بهتر است. از هزار عابد 

 و جادلهم بالیت هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله  -۳

 و با آن ها به رویش که ................ ستیز کن . به راسیت پروردگارت به کیس که از راه او 

 گمراه شد .......است



 

 

 (هفت و نیم نمرهمهارت شناخت و کاربرد قواعد ) ج(

 ۵/۱              (ترجمه کندقیق کلمایت که زیرش خط است را : ) بدقة ( ترجم الکلمات الیت تحتها خط۸

 ...............:  مع بعضٍ  اکنواُیتعارفونالزمالء  -۲ ........   : ....... االبل بسفینة الصحرا بُ ق ُل ُت ُ -۱

ر -۳ عُ عیل الطالب  -۴          ........   .......: من قومٍ  قومٌ  الُیْسخ   ...............:امام المعلم اْنُیتواض 

 ...............:هدفًا ل ج  س  یُ س   -۶                   ........   .......:من الّشر هریبا ُ -۵

 ۵/۲       ((عالمت - حالت –که زیرش خط است را اعراب کن)نقش  کلمایت( اعرب کلمات الیت تحتها خط )۹

 البلوط / من اشجار جمیلة/ توجد غابات  العناصرمطالعه خواص  علمعلم االحیاء 

 یصل ایل هدفه  یجتهدمن  / المحسنینیا من یحب  

 عالمت حالت نقش کلمه عالمت حالت نقش کلمه

    جمیلة    علم

    من اشجار    العناصر

    یجتهد    المحسنین

 

 

 

 

 

 ۵/۰       (عمل ریایض زیر را به عدد بنویسجواب العملیة الحسابیة التالیة بالرقم : )جواب ( اکتب ۱۰

 ...................تسعون ناقص اربعه یساوی : 

 

 ۱           که زیرشان خط است را مشخص کن( عین نوع االفعال الیت تحتها خط ) نوع فعل هایی  (۱۱

 :معین         :عدد          :جنس          :زمان  /قد یبلغ ارتفاع بعض اشجار اکثر من مئة متر

 :معین         :عدد          :جنس          :زمان سافری ایل المدینه / 

  

 ۵/۲                                            (آنچه از تو خواسته شده را مشخص کنعین ما طلب منک )( ۱۲

 و اذا  /لیس یش ء اثقل فی المیزان من الخلق الحسنفهو خیر لک / ان تذهب ایل المدرسة 

   /یزید عمرها عیل ثالثة آالف/ ان الله ال یحب المسرفین /  سالما  اخاطبهم الجاهلون قالو

 قم عن مجلسک البیک 

 اسم فاعل:  -۳سم معرفه :                     ا -۲اسم تفضیل :                  -۱

 فاعل:  -۶مفعول :                             -۵جواب شرط :                  -۴

 فعل امر: -۱۰       صفت:        -۹     حرف شرط:           -۸            اف الیه:    مض -۷



 

 (سه نمرهد( مهارت درک و فهم )

 ۱                                     (در دایره عدد مناسب قرار بده)اجعل فی الدائره العدد المناسب : ( ۱۳

 وسیلة حول المزاراع لحمایة محاصیلهم من الحیوانات                                      المعمر  -۱

             بحر عظیم مع جزر الذی منطقه االستوا تقع فیه                                        سیاج  -۲

                         ذکر ما ال یریض به االخرون فی غیابهم                          المحیط الهادی    -۳

 الذی یعطیه الله عمرا طویال                                     اغتاب    -۴

 

 ۲                                         (متن را بخوان سپس جواب بده( اقراء النص ثم اجب عن االسئله )۱۴

 ف عدد من العلماء کتبا فی مجاالت التربیة و التعلیم، یرتبط بعضها بالمتعلم. احد من هذه الکتبال

 للطالب فی محضر المعلم آداب، من  «الشهید الثاین»لزین الدین عامیل  «منّیة المرید»کتاب  

 اجبات یلتزم بها ینجح . منها عیل الطالب ان ال یعیص اوامر المعلم، و ان ال یهرب من اداء الو

 ائفه االستماع من اساءة االدب فی الکالم. من وظ ان یجلس امامه بادب و یجتنبة. و علیه المعین

ایل المعلم بدقة و عدم االلتفات ایل الوراء و عدم الهمس مع من جلس جنبه عندما یدرس المعلم . 

 بالکالمتواضع الطالب امام المعلم کتواضع الولد امام والده! فعلیه ان ال یقطع کالمه، و ال یسبقه 

 و یصبر حیت یفرغ من الکالم.  

 عین الخطاء حسب النص : -۱

 ( االستماع ایل کالم المعلم من وظائف الطالب۱

 ( الطالب یستطیع ان یتکلم عند کالم المعلم ۲

 ( یطیع الطالب من امر المعلم ۳

 «منیه المرید»( الف زین الدین عامیل کتاب ۴

 د؟ماذا موضوع کتاب منیة المری -۲

 

 میت  یمکن المتعلم ان یتکلم ؟ -۳

 

 کیف تواضع الطالب امام المعلم ؟ -۴

 

 من الله توفیق                                                                                                 

 


