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 .للترجمة

 ِکذبی کاَذ َیْفَتلُنی َفلَن أَکذَب بعَد الیوم أبداً.الف( 

ُل لکَ البطافَة.ب(   سامحینی أَنِت َعلی الحّق أُبدِّ

 کان حاتم الّطائی َیفُکَّ األ سیرو َیْحمی الِعرض و ُیعین الضعیف َعلی شدائد الّدهر.ج( 

 لَِمن یشاُء.لُِیْنِفق ذوسعٍة ِمن سعِتِه َفإِّن هللِا َیْبسط الرزَق د( 

 أَصبَح رّساماً و شاعراً. بالّشلل الّدماغی و لکن إْجَتَهد وکریستی براون کاَن مصاباً هـ( 

 ال مشکلَة قادرةٌ َعلی هزیمتکم َفال َنْقَنطوا.ی( 
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 انتخب الترجمة الصحیحة.

 َرأَْیُت ولداً َیمشی بسرعٍة.الف( 

 پسری را ىی بیٍو کَ بَ سرعت راه ىی رود.( 2              پسری را دیدم کَ بَ سرعت راه ىی رفت.( 1

 لَِنْسَتمْع إلی کالِم الحّق.ب( 

 باید بَ سخً حق گّش کٍیو.( 2                  برای ایٍکَ بَ سخً حق گّش دُیو.( 1

 کاَن ِعندی سریٌر خشبی  ج( 

 .چّبی داشتوتختی ( 2                            یک تخت چّبی ٌزد ىً بّد.( 1
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 کّمل الترجمة.

 ْدُت صورَتها ایاَم ِصَغری.سافرُت إلی قریٍة شاهَ الف( 

 ................. ......................... را دوران ....................بَ روستایی سفر کردم کَ .............

 عباَده.أَلَْم َیْعلَموا أَّن هللا ُهَو َیْقَبل التوبة َعْن ب( 

 ......... ................... تّبَ را .................................... کَ تٍِا خداست کَ از ................................آیا ...................
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 معنی الکلمات التی تحتها خّط.اکتب 

 الصّدق. بالتزامِ کَ لساِنه.               ب( نصحتُ  لَتاتفَ الف( ما أَْضَمر أحٌد شیئاً إاّل فی 

قین.                                        د( کّثر ِمن الناجحین کانوا إْفَتَقرج( إرحموا غنّیاً   .ُمَعوَّ

 .الّصمدالجوال.                           ی( هللاٌ  شریحةهـ( رجاًء أَْعِطنی 
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 2از  1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی و رشته: قطعه

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

 ............................... :داوطلبشواره 

 صفحه 2: سؤال صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن   دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 97 - 98سال تحصیلی  دوم نوبت ترم  هیاىآزهوى 

 2 عربی نام درس:

 اختری صدیقه :نام دبیر

 25/01/1398:امتحان تاریخ

 صبح   7  :ساعت امتحان

 دقیقه 50 : امتحانمدت 
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 اکتب الکلمة المناسبة لهذه التوضیحات.

 َمن ال یستطیع أَن َیتکل م. الف( َعِمَل عمالً ِعّدةُ مّراٍت.                                ب(

 ج( الدی ال رجاَء لَُه للنجاح فی هدِفه.                      د( األُسرة و االُقرباء.
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 اکتب المطلوب.

 «َصفیّ »د( جمع «       أَْعمی»ج( مونث «      أََسرَ »ب( متضاد «    عادَ »الف( مترادف 
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 عّین الکلمة الغریبة َمَع بیان السبب.

 آَخر. -أَْحَسن -أَْربع -لیالف( أَعْ 

  أَْلطف. -أَْلحیّ  -ألوانِ  -فینب( أَلْ 

 الجّوال. -الرصید -الشریحة -ج( الصالة

 کانَ  -لیسَ  -ثارَ  -َبحَ د( أَصْ 
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 أُکتب بیناً فارسیاً الذی یرتبط بهذه األحادیث فی المعنی.

 الف( المومُن قلیُل الکالم کثیُر العمل.

 یوماِن، یوٌم لکَ و یوٌم علیکَ.ب( الّدهر 

1 
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 َمَع بیان السبب.« لِـ»عّین انواع 

ِل المومنوَن.  الف( َعلَی هللِا َفْلَیَتوکَّ

 ب( ذهبُت إلی السوِق أِلَْشَتری حقیبًة.

 ج( إِن العّزة لِللِه جمیعاً.
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 عین المطلوبات فی العبارات التالیة:

 مضاف الیه -فی َعلَی َتَعل م العربیة: جمله وصفیهالف( َوَجدُت برنامجاً ُیساِعُد 

دِث الناس بکلِّ ما َسِمْعَت ِبه َفال َیقبلوَنها:   مفعول. -«الی نهی»ب( الَتحِّ

بت بیتاً: فعل متعدی  فاعل -ج( َعَصَفت ریاٌح شدیدًة َخرَّ

قیَن: اسم فاعلد( کثیًر ِمن الناجحین أَثاروا إعجاَب اآلَخریِن َمَع أَنَّهم کانوا   فعل ناقصه -اسم تفضیل -اسم مفعول -ُمَعوَّ

 جواب شرط. -هـ( َمْن َیْجَتهد فی أعمالِه َفهو ناجٌح: فعل شرط
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 اکتب المحل االعرابی للکلمات التی تحتها خّط.

 .الماضیَتْینلَم أساِفر فی السنتین  أَنا -الجهلِ َینِقذک ِمن  صدیقٌ الکتاُب 

1 

 1 بینکَ و بائع الجّوال فی اربعة سطوٍر. اکتب حواراً  12

 2از  2صفحه ی 
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 .للترجمة

 الف( 

 ب( 

 ج( 

 د( 

 هـ( 

 ی( 
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 انتخب الترجمة الصحیحة.

 (                  )                  ج(    (                          )         ب(    (                       )               انف(
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 کّمل الترجمة.

 (                                        ()                                        )                   انف( 

 (                                            ()                                   )                ب( 
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  التی تحتها خّط.اکتب معنی الکلمات 

  (                               )          ج(  (                              )             ب(  (                     )                 انف( 

 (                                       )  ی(      (                     )                 ُـ(     (                           )           د( 
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 اکتب الکلمة المناسبة لهذه التوضیحات.

 (             )                  د( (                )               ج( (                     )             ب( (                     )        انف( 
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 المطلوب.اکتب 

 (                  )             د( (                     )           ج( (                        )           ب( (                 )               انف( 
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 عّین الکلمة الغریبة َمَع بیان السبب.

 (                                      )             ب( (                                          )             انف( 

 (                                        )           د( (                                                )         ج( 
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 أُکتب بیناً فارسیاً الذی یرتبط بهذه األحادیث فی المعنی.

 (                                                          )                                       انف(

 (                                                            )                                    ب( 

1 

 2از  1صفحه ی 

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

 یازدهن انسانی هقطع و رشته:

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

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 2: تعداد صفحه سؤال

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن   دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 97 - 98سال تحصیلی  دوم نوبت ترم  هیاىآزهوى 

 2عربی نام درس: 

 اختری صدیقه نام دبیر:

 25/01/1398امتحان: تاریخ

 صبح   7  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 
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 َمَع بیان السبب.« لِـ»عّین انواع 

 انف( )                                                       (

 (                           ب( )                            

 ج( )                                                       (
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 عین المطلوبات فی العبارات التالیة:

   (                      )           (  الی ٌِی                          )         (  ىضاف انیَ                         )         جيهَ وصفیَ

  (                                  (   فاعم )                                        ) ( فعم ىتعدی                                 )      ىفعّل 

 (                         )       (  اسو تفضیم                               )  (   اسو ىفعّل                             )        اسو فاعم 

   (                           جّاب شرط )    (                                 )   فعم شرط   (                          )          فعم ٌاكصَ 
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 اکتب المحل االعرابی للکلمات التی تحتها خّط.

 (                                      )         الجهلِ (                                            )             صدیٌق 

 (                                        )    الماضیَتْین(                                           )                 أَنا  
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 حواراً بینکَ و بائع الجّوال فی اربعة سطوٍر.اکتب 
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 2از  2صفحه ی 



 

 

 عربی یازدهن انسانینام درس: 

 صدیقه  اختری نام دبیر:

   1398/.01/ 25تاریخ اهتحاى:

  صبح  7 ساعت اهتحاى:

 دكیلَ  50  هدت اهتحاى:

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 97-98سال تحصیلی  دوم ترم نوبت  هیاى سؤاالت  کلید



 


