
  بی نام تو نامه کی کنم باز

  10/10/98 تاریخ امتحان:  تهران 6اداراه آموزش و پرورش منطقه  عربی آزمون درس :

  

  دقیقه 80مدت امتحان:   دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوي ممتاز حنان   تجربی-ریاضی  یازدهم پایه:

  3از    1صفحه:    98دي ماه  - متوسطه دوره دوم -آزمون هاي نیمسال اول   سرخوشآقاي نام دبیر: 
    

  شماره صندلی:  کالس:نام و نام خانوادگی:                                                                                                  

    

 

 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 ...................................      امضاء دبیر................................................ نمره با عدد .................       امضاء دبیر           نمره تجدید نظر ....نمره با حروف: 

  

 بارم متن سوال شماره

   شناسیمهارت واژه -1

  ترجم الکلمات الّتی تحتها خط: الف)

  فریق السعادة. حارس مرمییعجِبنی جِداً  -1

  .المشاغبسوف یتَنَّبه زمیلُک  -2

5/0  

  اُکتُب المفرد أو الجمع للکلمات التالیۀ: ب)

  .........................المحاصیل  - .........................  2جِذع  -1
  

5/0  

  اُکتُب المترادف و المتضاد: ج)

1- ......................... = قُم  -2    تَکَلَّم≠ .........................  

5/0  

  عین ما الیناسب االُخري: ح)

  السیاج     لُب       نَوي      قشر      -1

     أقَلّ        أفضَل   أخضَر   أحسن  -2

5/0  

   مهارت ترجمه به فارسی: -2

  ترجم العبارات بالفارسیۀ: الف)

  التراب و قد ینسی مکانَها.یدفَنُ السنجاب بعض الجوزات تحت  -1

2- .ما فیک مثلُه أکبر العیب أن تعیب  

  منَ المتفرِّجینَ. ءعلَینا اَن نَذهب إلی الملعب قبلَ أن یمتَلی -3

4- .لمما لیس لک به ع التَقف  

5- .وا کثیراً من الظَّنّ إنَّ بعض الظَنِّ إثمبنُوا إجتَنها الذینَ آمیا اَی  

  أحب عباد اهللا أنفَعهم لعباده. -6

7- جلْإن تَتَّقُوا اهللاَ یلکم فُرقاناً. ع  

 

1 

5/0  

1 

5/0  

1 

5/0  

5/0  

 مفرد جمع



  10/10/98 تاریخ امتحان:  تهران 6پرورش منطقه اداراه آموزش و  عربی آزمون درس :

  

  دقیقه 80مدت امتحان:   دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوي ممتاز حنان   تجربی-ریاضی یازدهم  پایه:

  3از    2صفحه:    98دي ماه  -متوسطه  دوره دوم -آزمون هاي نیمسال اول   آقاي سرخوشنام دبیر: 

 

  عین الترجمۀ الصحیحۀ: ب)

1- .کضحو ی هنبج سجلإلی الّذي ی سهمکان التلمیذُ ی  

 خندید.گفت و میآموز، با کسی که کنارش بود آهسته سخن میدانش  

 خندد.گوید و میآموز، با همکالسی کنار خود آهسته سخن میدانش  

  خیرُ إخوانکم من أهدي الیکم عیوبکم. -2

 هایتان را نادیده بگیرند.بهترین دوستان شما کسانی هستند که عیب  

 .بهترین برادران شما کسی است که عیوب شما را به شما هدیه کند  

 

5/0  

 

 

5/0  

  فی الترجمۀ:أکمل الفراغات  ج)

  من خاف الناس من لسانه فَهو من أهل النار. -1

  ..................... مردم از زبانش .................... پس او از اهل آتش است.

  من اَهم مواصفات هذه الشجرة أنّها تُعطی أثماراً طول السنۀ. -2

  در تمام ............................ .از .................... این درخت این است که 

 

5/0  

 

5/0  

   مهارت شناخت و کاربرد قواعد: -3

  أملَا الفراغ بما یناسبه: الف)

  عصف) –........................ ریاح شدیدةٌ خَرَّبت بیتاً. (عصفَت  -1

  الفقراء) –عید) یفرَح منه ........................ (الفقراء  –یعجبنی ........................ (عیداً  -2

  سیاح) –سیاحاً (قَبرُ کوروش یجذب ........................ من دول العالَم.  -3

 

52/0  

5/0  

52/0  

  ترجم العبارات حسب القواعد: ب)

1- .عابد ن ألفلمه خیرٌ مبِع نتَفَعی معال  

  رأیت أفراساً، کانَت األفراس جنب صاحبها. -2

1 

  عین نوع المشتقات ألّتی تحتها خط: ج)

  .مبشِّرینَإلّا  المرسلینَو ما نُرسلُ  -1

  اآلخرة مزرعۀ الدنیا -2

  األعمال الکَسب منَ الحالل. أفضَلُ -3

4-  لُ السماءۀو هذه األلوان تَجعخَلّاب.  

5/1  

  المحلّ اإلعرابی للکلمات ألّتی تحتها خط:عین  ح) 

  الدین نصفالخُلقِ  حسنُ -1

  شجرةٍ.حول جذع  اللتفاتبا حیاتَها الخانقۀتَبدأ الشجرةُ  -2

5/1  



  10/10/98 تاریخ امتحان:  تهران 6پرورش منطقه اداراه آموزش و  عربی آزمون درس :

  

  دقیقه 80مدت امتحان:   دبیرستان پسرانه دوستی و گفتگوي ممتاز حنان   تجربی-ریاضی یازدهم  پایه:

  3از    3صفحه:    98دي ماه  -متوسطه  دوره دوم -آزمون هاي نیمسال اول   آقاي سرخوشنام دبیر: 

 

  .شرط و جواب الشرط ثم ترجم العباراتعین ال خ)

  .فعلُوا من خَیرٍ یعلَمه اهللاما تَ -1

  ان تَزرع خیراً. تَحصد سروراً. -2

1 

  ترجم التراکیب التالیۀ: د)

1- ماَفه ی  ما کُنتکالم اُم .....................  

2- لَّمۀ  سوف أتَعاللّغۀ الفارسی .....................  

  ..................... طول السنۀ الدراسیۀ  لَم اُسافر -3

  .....................  فی دروسیکانَت اُمی قَد ساعدتنی  -4

1 

  ضَع فی الفراغ کلمۀً مناسبۀً. ذ)

1-  مهم. (نَدلمن عو ........................... م وا) –خَجِلَ الطلّابمنَد  

2-  کتُبالطُلّاب، ......................... علیه. (ی اَمام ورة لوحبالس– (کتَبی  

 

5/0  

5/0  

   فهم:مهارت درك و  -4

  ضَع فی المربع عدداً مناسباً (کلمۀً واحدةً زائدةً) الف)

  الّذینَ یشاهدونَ المباراة   المعمر -1

  ءادياستوائیۀ تَنموا فی جزُر اله شجرةٌ   التعنَّت -2

  الّذي یعطیه اهللا عمراً طویالً   شجرة النفط -3

  للمسؤول طرح سؤالٍ صعبٍ بهدف ایجاد مشقّۀٍ   المتَفَرِّجون -4

    الشجرة الخبز -5

1 

  عین الصحیح و الخطأ حسب الحقیقۀ و الواقع. ب)

  خطأ   صحیح     معرفۀ أسرار اآلخرینَ أمرٌ قبیح.لالسعی  -1

  خطأ   صحیح     معبد کُرد کُال من أحد اآلثار القدیمۀ. -2

5/0  

   مهارت مکالمه: -5

  أجِب عن األسئلۀ: الف)

  فی اَي فَصلٍ یبدأ العام الدراسی؟ -1

2- ۀ؟ بِمسإلی مشهد المقد سافرت  

 

25/0  

25/0  

  رتِّب الکلمات و اکتُب جملۀً صحیحۀً. ب)

 »بذهفاً ، إلی ، یدن ، هم ، لُ ، النهائیجسی«  

  

1 

 20  جمع نمره 
  


