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 تَرجِم الکلمات التی تَحتَها خطّ:

 السُّفُن. .............................. التَشتَهیالف( تجری الرّیاحُ بِما 

 . .....................................محاضَراتٍب( ألقَت عدَّةَ 

 خَدَّک لِلنّاس. ............................ التُصَعِّرج( 

 . .......................السِّباحَةد( ماکانَ یَعرفُ 
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 اُکتُب المترادف و المتضاد لِلکلمتَینِ: 2

 .......................... ≠الضّیاء           أعانَ= ................................  
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 اُکتُب مفرد أو جمع الکلمتَینِ: 3

 المکارم: ............................            الشلّال: ........................
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 عیّن الکلمة الغریبة فیِ المعنی: 4

 الطنّان             ب( نقّار الخشب                      ج(الحمیر                    د( الزقزاقالف( 
25/0 
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 ترجِم الجمالت التالیة:

 الف( الطباشیرُ مادّةٌ بیضاءُ أو مُلوَّنةٌ یُکتَبُ بِها علی السَّبورة و مثلِها.

 علی أعمالِه و حاوَلَ أن یُصلِحَها.ب( یُحکَی أنّ رجُالً کانَ کثیرَ العیوبِ، فَنَدِمَ 

 ج( والّذی کان عزیزاً فَاحتُقِر           أوصَفیّاً عالماً بینَ المُضَر

 ر الجَبّار.د( الحکمةُ تَعمُرُ فی قَلبِ المُتَواضِع و التَعمُرُ فی قلب المتکبّ

 إلتّصاالت.نُ فتَذهَبُ عند موظّف اأن تتَّصِلَ لکن الیعمَلُ الشَّح ه( الزائرةُ تریدُ
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 إنتخَب الترجمة الصَّحیحة:

 مَت یَداه.المَرءُ ماقدَّ* یومَ ینظُرُ 

 ( روزی که آدمی آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می نگرد.1

 ( روزی که انسان آنچه را با دستش پیش فرستاده می بیند.2
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 صَحِّح األخطاء فی الترجمة:

 ذلَّت له المَصاعب.* مَن تَوَکَّلَ علی اهلل 

 کسی که به خدا توکل می کند سختی برایش خوار و ذلیل خواهد شد. -

1 
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 ترجِم األفعال التی تحتها خطّ:

 حِذاءً. ........................... لتِشتریَ( ذَهَبت اُمّی إلی المَتجر 1

 إلی کالم الباطل. ................................. لم نَستَمِع
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 عیّن جواب الشَّرط ثمّ ترجِم هذه العبارة:

 * إن شَکَوتُ إلی الطَّیرِ نُحنَ فی الوُکَناتِ.

  . .............................................. 
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 2از  1صفحه ی 

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

  یازدهم انسانی و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 عربی نام درس:

 ترابی ندا  :نام دبیر

 12/30/1031 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 83 : امتحانمدت 
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 عیّن ) اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغه، اسم المکان(:

 مَن جَرَّب المُجرَّب حَلَّت بِه النّدامة. -

 سل المَصانع رکباً تَهیمُ فی الفَلَوات. -

 یجب علینا أن نکونَ صبّاراً فی حَلّ المُشکِل. -

1 
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 ترجِم العبارات حَسَب القواعد التی قَرَأتَها:

 الف( لَن تَنالُوا البرَّ حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ.

 ب( کانَ لی حاسوبٌ أکتُبُ التّمارینَ علیه.

 موا أنّ اهللَ یَبسُطُ الرِّزقَ.ج( ألم یَعل

5/1 
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 عیّن المعارف فی الجملة التالیة: )ذکر نوع معرفه(

 مَکتَبةُ جُندی سابور فی خوزستان أکبر مَکتَبةٍ فی العالَمِ.کانَت  -
1 
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 التی تحتها الخطّ: اُذکُر المحلّ اإلعرابی لِلکلماتِ

 .عن الظُّلم ناهیاًمَن کانَ  الصَّدیقُالف( 

 من نوعٍ من الغِزالنِ. یُتَّخذُ طرٌب( المِسکُ عِ

 ک.زمیلُیتنبَّهُ  ک فَسوفإنشاءَ تَقرأإن 
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 عیّن الصّحیح و الخَطا حَسَب الحقیقة:

 ........... الف( سَفّانة مَن یُضرَبُ بِها المثلُ فی الکَرم.

 ............. ب( األصَمّ مَن الیَستطیعُ أن یَسمَعُ و مؤنّثهُ صَمّاء.

 ............ ج( کلّ الحروف الفارسیّة تُوجَدُ فی اللّغة العربیة أیضاً.

 ............. الذین یذهبون إلی الملعبِ لِمشاهدة اللُّعبة.د( المتفرِّجونَ 

1 
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 ضَع فی الفراغ کلمةً مناسبةً من الکلمات التالیة:

 الهَمس، یرسُب، المکروب، یَنجَح، الحُسامدَخیلة، 

 .... الذی حُزنُه کثیرٌ.الف( ..........

 اإلمتحان...... فی لدَّرس جیداً ............ب( مَن الیستَمِع إلی ا

 ...... .ون کلماتٍ .............ج( النَستطیعُ أن نَجِدَ لغةً بد

 ............. .بِها فی الحرب ...د( من األدوات التّی یُقاتِلُ الجُنودُ 
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 أجِب عَن األسئلة التالیة: 16

 کم عَددُ أفراد اُسرتِک؟ ......................... 
5/0 
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 رتِّب الکلمات:

 نَ، بِمبلغِ.ینِ، خَمسةٍ، فَضلِک، بِطاقةً، تُریدبطاقةَ، وعشرینَ، نَعَم، أعطِنی، هَل، ریاالً، مِن، الشَّح

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

5/1 

 2از  2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 سخنرانی ها                        ج( با تکبر برنگردان                          د( شنا کردنالف( نمی خواهند          ب(  1

 الظالم ≠اعان : ساعَدَ، نَصَرَ                الضیاء  2

 الکرمة         الشالالت 3

 الحمیر 4 

 5 

 آن نوشته می شود.الف( گچ ماده ای سفید یا رنگی است که با آن بر روی تخته سیاه یا مثل 

 ب( حکایت می شود که مردی پر گناه بود و از کارهایش پشیمان شد و تالش کرد که آن ها را اصالح کند.

 ج( پس کسی که عزیز بود پش خوار شد یا برگزیده ی دانایی بین قبیله مُضَر بود.

 ماندگار نمی شود.د( پند و حکمت در قلب انسان فروتن ماندگار می شود و در قلب خودخواه ستمکار 

 ه( زائر می خواهد که تماس بگیرد ولی شارژ نمی شود پس به سوی کارمند مخابرات می رود.

 الف 6

 هر کس به خدا توکل کند سختی ها برایش خوار و ذلیل می شود. 7

 ( گوش ندادیم2                تا بخرد  (1 8

 کنند.جواب شرط: نُحنَاگر به پرندگان گالیه کنم در النه ها شیون می  9

 المُجرَب : اسم مفعول         المصَانع : اسم مکان           صبارا : اسم مبالغه             المُشِکل : اسم فاعل 11
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 الف( هرگز به نیکی دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید.

 نوشتم.ب( رایانه ای داشتم که تمرین ها را بر آن می 

 ج( آیا ندانستند که خداوند رزق و روزی را می گستراند.

 خوزستان : معرفه به عَلَم        العالَم : معرفه به ال                ملَور: معرفه به عَبمکتبة : معرفه به اضافه               جُندی سا 12
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 منصوب                   من الظلم : جار و مجرورالف(الصدیق : مبتدا و مرفوع       ناهیا : خبر کان و 

 ب( عِطرُ : خبر و مرفوع        یُتَخَدُ : فعل مجهول و نائب فاعل هو مستتر و مرفوع و جمله وصفیه

 ج( تَقرا : فعل شرط و مجزوم به ساکن و فعل و فاعل انت مستتر و مرفوع

 ل و مرفوعانشاء: مفعول و منصوب                  زمیللُ : فاع

 الف( صحیح       ب( صحیح       ج( خطا       د( صحیح 14

 الف( المکروب                  ب(یرسُب            ج( دخیلة      د( الحُسام 15

 عدد به دلخواه دانش آموز : عددُ اُسرتی ثالثة افراد 16

 بِطاقَةَ بِمبلَغِ خَمسة و عشرینَ ریاال. هل تُریدینَ بِطاقَةَ الشَمنِ ؟ نَعَم، مِن فَضلِک اعطِنی 17

 امضاء:   ندا ترابینام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 79-79سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 عربي یازدهم انسانينام درس: 

 نداترابي نام دبیر:

   30/2079/ 21:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه 83 :امتحانمدت 


