
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف 
ردی

 

بارم  سؤاالت            
 

1 

 ترجم عبارات التالیه  

 الف( تَنصَحُنا القُرآن اَن ال َتعیبوا اآلخَرینَ و ال تُلَقّبوهم باَلقاٍب یَکرَهونَها

 ب( فی الحصّة الثّانی کان التالمیذُ یَستَمعون الی الکاَلم ُمدَرّسِ عِلِم االحیاء

 ج( اَلَّفَ عَدَدٌ ِمَن العُلَماء کُتُبًا فی َمجاالتِ التّربیَةِو التّلیمِ 

 د( قَد یَکونُ بَینَ النّاِس َمن هوَ َاحسَنُ ِمنّا فََعلینا َعن نَبَتعِد عَن العُجبِ

 ه( شجرة الخُبز شجرةٌ استوائیٌة تَنمو فی جُزُرِ المحیطِ الهادِئِ

 َمرمی َفریقِ السّعادةو( یُعجِبُنی جِدًّا حارسُ  
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 ترجم اللغات التی تحتها خطّ :

                         تَعَـنـُّتـاًالف( یسألُ الطالبُ مُعَلَّم  

 هذا الَقمیصِ                       سِـعرُ ب( کَم    

 المُعَمّرةج( شَجَرُة البَلوط ِمن األشجارِ  

0/75 

3 

 ضَع فی الدائرة العدد المناسب: )الکلمة الواحدة زائدة(  

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

 لَوحٌ اَمام الطلّاب یُکتَبُ علیه               َمحلّ لبَیع و ِشراء                      التَجَمُّع و الدَّوران حَولَ شیءٍ  

0/75 
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  عین التَّرجمَة الصَّحیحةَ:

 الَفریقاِن تَعَادَلَا قَبلَ أسبوعٍ.- 1
0/5 

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

 یازدهم ریاضی/تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3  تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 آبادسعادتسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1398 -99سال تحصيلي نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربینام درس: 

 ابراهیم غالمی نژاد نام دبیر:

 عصر /صبح 8:  00: ساعت امتحان

 دقیقه 70مدت امتحان : 



 دو تیم قبل از یک هفته متعادل شدند.الف( دو تیم یک هفته پیش مساوی شدند.                ب(  

 رأیتُ اَفراساً. کانت األفراُس جَنبَ صاحبها.- 2

الف( اسب ها را دیدم. این اسب ها کنار صاحبشان بودند.     ب( اسب هایی را دیدم. آن اسب ها کنار صاحبشان   

 بودند.
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   إمأل الفَراغاتِ فی التّرجمِة الفارسیّةِ:

 َمن سَألَ فی صِغَره أجابَ فی کِبَره  - 1

 ..................... در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش ....................... .    

 اَحَبّ عباد اهلل إلی اهلل أنفَعُهم لـعِباده. - 2

 ................. بندگان خدا نزد خدا .................... برای بندگانش است.     

 یَدفن السّنجاب بَعَض جَوزاتِ البَلوط السّلیمة تَحتَ التُّرابِ   - 3

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

1/5 

6 

 لترجمه : عین الصحیح فی ا

   نجات بده                   نجات دهی                الف(اَنقِذی :       نجات داد  

 به یاد نمی آورید                به یاد نیاورید            ب( ال تَتَذَکّروا :   نگویید  

 حرام کرد                حرام کرده بود              ج( قد حَرَّم :        حرام کرده است  

      گناه ها         گوشت ها            د( لُحوم :      تابلو ها  

1 
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 ضَع هذه الکلمات و التراکیب فی مکان المناسب )الکلمة الواحدة رائدة(:

 الطالبتَینِ  - هوالء سیّـدات    –اولئک ریاضیّـون   –شجرة   –هذانِ فَّلاحانِ    –َمفاتیح         

 جمع مونث سالم جمع مذکر سالم مثنای مونث مثنای مذکر مفرد

     

      

1 
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 عیّن المطلوب ُثمّ تَـــــرجِــم العبارات حَسَب قَواعِد :

 الف( عَداوة العاقِل خَـیرٌ ِمن صداقة الجاهل : ) اسم تفضیل (

 شهر ری یَکون َمملوءً بکُتُبٍ : ) اسم مکان (ب( َمکتَبةٌ فی  

 جواب شرط (  –ج( َمن یُفَکّر قَبلَ الکَالم یَسلَم ِمن الخَطأِ غالِبًا : ) ادات شرط  

 د( تَنمو الجوزة و تصیُر شجرًة ) اسم معرفه و نکره (

3/5 

 1   ≠عین مترادف و متضاد  =    9



 

 نمره  20جمع بارم : 

 

 اِجلِس                         بِدایة         نهایة        فَـرّ          هَرَبَ              تارة         َمرّة                           قُم     
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 کَمّل الفراغ َو اُکتُب الَعملیاتِ الحسابیّة 

 .......................... .الف( ستّة و سَبعونَ ناقصُ اَحَد عَشر ُیساوی  

 …………………ب(  ثَمانیة فی اَربَعة یُساوی اثنین و ثالثین :  
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 عین المَطلوب 

 الصفت (  –الف( لیس شیءٌ اَثقل فی المیزانِ َمن الخُلُقِ الحسنِ ) الجار و المجرور  

 مترادف »إذا« (  –ب( إذا تَـمّ العَقلُ َنقَصَ الکاَلمُ ) الفاعل  

 المضاف الیه (  –ج( إنّما بُعِثتُ ألَُتمَّم َمکارَِم االَخالقِ ) الفعل الماضی المجهول 
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 اِقرأ النّص ثّم اَجب عن االَسئله القَصیره 

ةًذ هَذِهِ القُوَی تَدُلُّ  عَلَی الذّکَاءِ عِندَ هَذِهِ  إذَا نَتَفَکَّر فی خَلقِ اهللِ ، فَجَمیعُ  غیرَةِ والکَبیرَةِ تَملِکُ قوّةً خَاصــَّ الحَیَوَانَاتِ الصــَّ

دَمَـا یَ ة عَن عَجَـائِـبِ عَـالَمِ الحَیَوَانَـاتِ:   األوّل: عِـن ذـکاء الَـّذی أعطَـاهُمُ اهللُذ وإلـیکَ اآلنَ أمثـل ألرضِ فقِـدُ دُودَةُ االحَیَوَانَـاتِ، اـل

تَها   حرایی( تَبحَثُ فَریسـَ حرَاءِ )مار ـص فِهَا.  الثّانی: حَیَّةُ الصَـّ هَا تَنمُو دودةٌ أخری ِمن نِـص کلٍ  )کِرم خاکی( ذَنَبها أو رَأـس بِشـَ

عُ ذَنَبهَا فی األعلَی وتَنتَ ِرُ الفریســةَ ، إلی أن ا فی الرَمَالِ المُحرِقَةِ حَیثُ تَضــَ تَقتَرِبَ فَریســتَهَا   خَاصٍّ، هِیَ تَقِفُ کَالعَصــَ

اءَهُ الخا نجابُ الطَائِرُ حَیَوَانٌ عَجیبٌ فی القَفزَةِ )پَرِش( فَهوَ یَفتَحُ غِشـَ یدُهُ.  الثّالث: السـّ بِهُ وحینَ جَاءَ طَیرٌ،تَصـِ صّ الَّذی یُـش

 )ویژگی( یُعجِبُ اإلنسَانَ کَثیرَاً.یُسَاعِدُهُ فی قَفزِهِ، هَذِهِ المَیَزَةِ  بِالمِ َلَّةِ )چتر( وهَذَا الغِشَاءُ

 َماذَا نُشَاهِد عِندَمَا نَتَفَکَّرُ فی خَلقِ اهللِ؟ -1

 َمن أعطَی لِکُلَ الحَیَوَاناتِ الذکَاءَ والقُدرَةَ؟ -2

 أیُّ نَوعٍ ِمنَ الحَیَوَانَات تَصیدُ فَریسَتَه بَعدَ اِنتِ َارٍفی الرمل؟ -3

 الصَّحرَاءِ فَریسَتَها؟َمتَی تَصیدُ حَیَّةُ   -4

 بِمَاذَا یُشبِهُ غِشَاءُ السَّنجاب الطَّائِر؟ -5

 هَل تَقدِرُ دودةُ األرضِ أن تَقفِزَ؟ -6
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  أجِب بِاللُّغَةِ العَرَبِیَّةِ:

 ..................................................الف( لِـمَن هذه السیّارة ؟     

 ب( کَیفَ الجوّ فی اَردبیل فی الشّتاء ؟  ...............................................  

1 

14 

   رَتّب:

 .   -؟    - رُبَّما   –بِسَبَِب    –تَسلُّل    –الهَدَفَ    –لِماذا    –ما قَبِلَ   - الحَکَمُ   

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

1 

 3از  3صفحه ی 



 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

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

 ندهیم.

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

 تعدادی از دانشمندان کتاب هایی را در زمینه های تربیت و آموزش نگاشتند.  - ج

 شاید میان مردم کسی باشد که او بهتر از ما است ، پس ما باید از خود پسندی دوری کنیم.  - د

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

 از دروازبان تیم سعادت خیلی خوشم می آید. - و

 الف( مچ گیری      ب( قیمت    ج( کهن سال 2

 4التَجَمُّع و الدَّوران حَولَ شیءٍ =                         1َمحلّ لبَیع و شِراء =                  2لَوحٌ اَمام الطلّاب یُکتَبُ علیه =  3

 ب  - 2الف       - 1 4

 دانه های /  خاک  - 3محبوب ترین /  سودمندترینشان         - 2پاسخ می دهد        /هرکس    - 1 5

 حرام کرده است   د( گوشت ها  -به یاد نیاورید   ج  - نجات بده    ب  - الف 6

7 

مثنای مذکر = هذان فلّاحان     مثنای مونث = الطالبتینِ    جمع مذکر سالم = اولئک ریاضیّون     جمع مفرد = شجرة       

 مونث سالم = هوالء السّیدات

8 

کتاب خانه ای در شهرری است که پر از کتاب هایی   - دشمنی با عاقل بهتر از دوستی با نادان است /  خَیر       ب  - الف

 می باشد / َمکتَبه

 هرکس قبل از سخن گفتن فکر کند غالبا از خطا ایمن می ماند / ادات شرط = َمن ، جواب شرط = یَسلَم  - ج

 دانه رشد می کند و درختی می شود / اسم معرفه = الجوزه ، نکره = شََجرَهً   - د

 نهایة   #اِجلِس                            ِبدایة      #ُقم   فَـرّ  =  هَرَبَ              تارة  =  َمرّة                                         9

 8×    4=    32الف( خمسه و سِـتّـین       ب(    10

11 

   الف( الجار و المجرور = فی المیزانِ  ،  الصفت = الحَسِن                    ب( الفاعل = العقلُ / الکالمُ  ،  مترادف »إذا« = إن  

 المجهول = ُبعِثتُ  ،  المضاف الیه = االَخالقِ  ج( الفعل الماضی  

 ال  - 6یُشبُِه ِبالمِ َلَّةِ      - 5حینَ جَاءَ طَیٌر،تَصِیدُهُ     -4حَیَّةُ الصَّحرَاِء    - 3أعطَاُهمُ اهلُل     - 2ُنشَاهِد قُدرَةَ اهللِ     - 1 12

 ی کل آموزش و پرورش شهر تهراناداره 

 تهران 2ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه اداره 

 دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد 

 98-99سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی   لیدک

 عربی یازدهمنام درس: 

 ابراهیم غالمی نژاد نام دبیر:

 عصر /صبح  00:8ساعت امتحان: 

 دقیقه 70مدت امتحان: 



 

 

  

 هذه السیّاره لِـأبی / لِـمدیر المدرسة / لِـصَدیقی و ...     ب( الجوّ فی اَردبیل فی الشّتاء بارِدالف(   13

 لِماذا ما قَبِلَ الحَکَمُ الهَدَفَ ؟  رُبّما ِبسَببِ تَسَلّل . 14

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره 20جمع بارم : 


