
 باسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

 وزارت آموزش و پرورش

 جنوبی خراساناداره کل آموزش و پرورش استان 

.بشرویهشهرستان: آموزش وپرورشمدیریت   

حضرت مریم )س( دبیرستان:  

محل مهر  (2)عربی  نام درس

 51/51/11 تاریخ امتحان :شماره صندلی نام پدر: آموزشگاه

 51 :تعداد سوال 3 :تعداد صفحه :شعبه کالس یازدهم:  پایه 

 دقیقه  11وقت:      صبح8    زمان شروع: انسانی رشته: شماره صندلی:

 

 1 

 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ
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 نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف ایمانی  با حروف

 

 نمره سؤال شماره

 نمره( 2)واژه شناسي                                                َترجِمِ الکَلِماتِ الَّتي تَحَتها خَطٌّ:                              1

 .األسفلهو یَطیرُ إلي األعلي و ب(               فَخور.                  مُختالٍلف( إنَّ اهللَ الیُحبُ کُلَّ أ
5/0 

 تانِ(تانِ زائدَمَلِتَضَادَّتَینِ:)کَمُتَرادِفَتَینِ والکَلِمَتَینِ المُکتُب في الفَراغِ الکَلِمَتَینِ الأُ 2

 .............   ب(.............    .............    لف( ............. أ     لحِلملحَرب/ إِنتَخَبَ/ اَ/ اَالودّلسِّلم/ / اَلحُبّا
5/0 

  :ةَ الغَریبَةَنِ الکَلِمَعَیِّ 3

 لمُتَفَرِّجاَ     لنَّماذِج             لحَکَم             اَاَ  حاِرسُ المَرمَي              ألف( 

 فَهّامَة             ذّاب      کَ                  مَرّات       مّارَة                   أَ ب(

5/0 

 5/0 : ............                   سِعر: ............وکنات                           فردَ أو جَمعَ الکَلِمَتَینِب مُکتُأُ 4

 نمره( 7)ترجمه به فارسي                                                                                  :العِباراتِ التّالیَةَ تَرجِمِ 5

 (1) ﴾وَ اقصِد في مَشیِک وَ اغضُض مِن صَوتِکَ إنَّ أَنکَرَ األَصواتِ لَصَوتُ الحَمیرِ﴿. 1

 (1رَکباً تَهیمُ في الفَلَواتِ. ). یَقولُ سَعديٌّ الشّیرازيُّ في مُلَمَّعِهِ: سَلِ المَصانِعَ 2

 (1. إیاکَ وَ مُصَادَقَة األحمق، فَإنَّه یُریدُ أن یَنفَعَکَ فَیَضرُّکَ. )3

 (1). لَه غشاءٌ خاصُ کَالمظله یَفتَحُهُ حینَ یَقفزُ من شَجره إلي شجره أُخري.4

 (1نَستَطیعُ أَن نَجِدَ لُغَةً بِدونِ کَلِماتٍ دَخیلَةٍ. ). تَبادُلُ المُفرَداتِ بَینَ لُغاتِ العالَمِ أَمرٌ طَبیعيٌّ وَ ال 5

 

5 

 إنتَخِبِ التَّرجَمةَ الصَّحیحَةَ: 6

 . وَجدتَ رائِحَةَ الوُدِّ إِن شَمَمتَ رُفاتي. 1

  الف( اگر خاک قبرم را ببویي، بوي عشق را مي یابي.

 کرد. ي، بوي عشق را استشمام خواهيبویب( اگر استخوان پوسیده ام را ب

 لِکَثیر مِنَ الشعراء اإلیرانیین مُلَمَّعاتٌ. . 2

  بسیاري از شاعران ایراني ملمعاتي دارند.الف( 
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 براي شاعران ایراني ملمعات بسیار است.ب( 

 سیَّةِ:ةِ الفارِمَرجَالفَراغاتِ في التَّ إمال 7

 یَأکُلُ فَریسَةً أَکبَرَ مِن فَمِهِ، تُفرِزُ عُیُونُهُ سائِالً کَأَنَّهُ دُموعٌ.. اَلتِّمساحُ ال یَبکي عِندَ أَکلِ فَریسَتِهِ؛ بَل عِندَما 1

اي .............. از دهانش مي خورد، چشمانش ................ ؛ بلکه هنگامي که طعمهاش طعمهتمساح هنگام خوردن 

 کند که گویي آن .............. است............... را ترشح مي

 أَنفَعُهُم لِعِبادِهِ. هِإِلَي اللّ لّهِأَحَبُّ عِبادِ ال. 2

 ها براي بندگانش است............... بندگان خدا نزد خداوند، .............. آن.
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 نمره( 5/7اعد )شناخت و کاربرد قو                                                        تَرجِمِ األفعالَ الَّتي تَحتَهَا خَطٌّ: 8

 .قَبلَ الکَالم فَکِّروارجاءً ، . 2                                  .      أَرخَصَ مِن هذا أُریدُ. 1

 في األُسبوعِ القادِمِ. سَوفَ نَتَخَرَّجُ. کُلُّنا 4                            تَمارینَهُم.      ما کَتَبُوا. الطُّلّابُ 3

 في قِیامِ الدَّولَةِ العَبّاسیَّةِ. کانوا یُشارِکونَ. اإلیرانیُّونَ 6األثر التاریخي                                علي التَکتُبْ. 5
 

5/1 

 بَ لِلفَراغِ:ناسِعلَ المُالفِ عَیِّن 9

 تَعادَالنِ           تَعاَدال                 تَعاَدلوا                 لف( الفَریقانِ ....... قَبلَ أُسبوعَینِ.            أ

 دَع              َدعي                   َدعا                    ب( َمهالً یا قَنبَرُ، ....... شاتِمَکَ ُمهاناً.        

 یُحافِظَ           ظوا             نُحافِظَ             تُحافِ ج( عَلَینا أَن ....... عَلَي أَداءِ الصَّالةِ في وَقتِها.  

55/0 

 سِیَّةِ:ارِاسمَ الفاعِلِ، اسمَ المَفعولِ، اسمَ المُبالَغَةِ، اسمَ المَکانِ وَ اسمَ التَّفضیلِ؛ ثُمَّ تَرجِمِ العِبَارَةَ األولي إلي الفَ عَیِّنِ 11

  . إِیّاکَ وَ مُصادَقَةَ الکَذّابِ.2       . لَیسَ شيءٌ َأثَقلَ في المیزانِ مِنَ الخُلقِ الحَسَنِ.               1

...................................................................... 

 ﴾مَنصوراً کانَ إِنَّهُ قالَ﴿. 5    . ذلِکَ مَتجَرُ زَمیلي.     4         ﴾یُحِبُّ المُتَوَکِّلینَ اهللَ إِنَّ﴿. 3

2 

 ثُمَّ تَرجِمِ العِبارَةَ:  ،عَیِّن فِعلَ الشَّرطِ وَ جَوابَه 11

 . ....................................................   ﴾إنْ تَنصُروا اهلل یَنصُرْکُمْ وَیُثَبّتْ أقدامَکم(﴿لفا

 ........................................................................﴾یَتَوَکَّل علي اهللِ فَهُوَ حَسبُهُمَن ﴿( ب

2 

 أَعرِبِ الکَلِماتِ الَّتي تَحتَها خَطٌّ: 12

 هِم.في دِراساتِهذَا التَّأثیرِ  أَبعادَالعَرَبیَّةِ وَ الفارِسیَّةِ  اللُّغَةِ عُلَماءُوَ قَد بَیَّنَ 
1 

 25/0 ........................... . عَن الوطن یُدافعونَجُنودنا                                 :عَیّن بابَ الفعل 13
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 نمره( 3)درک و فهم                                                     کلمتانِ زائدتانِ(:)ناسِبَالعَدَدَ المُ دّائِرَةِال يضَع ف 14

 إلِقتِراح . ا1َ

 . اَلوُکنَة                                          أَداةُ لِحِفظِ اإلِنسانِ أَمامَ أَشِعَّةِ الشَّمسِ أَو نُزُولِ المَطَرِ.2

 . اَلتَّخفیض                                     زینَةٌ مِن الذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ في یَدِ المَرأَةِ.3

 . اَلعَجین                                       بَیتُ الطُّیورِ. 4

 .اَلسِّوار                                         اإلِنسانُ الَّذي یَفتَخِرُ بِنَفسِهِ کَثیراً.5

 لِلقِیامِ بِعَمَلٍ. . اَلمِظَلَّة                                         إِعطاءُ حَلٍّ وَ بَیانُ طَریقَةٍ 6

 . اَلمُختال                                       یُصنَعُ الخُبزُ مِنهُ.7

 . اَلدِّیباج8
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 صِناعَةُ النِّفطِ                  النَّصَّ التّاليَ، ثُمَّ أجِب عَنِ األسئِلَةِ: إقرا 15

وَ هذَا اإلِستِخراجُ في بَعضِ األَوقاتِ یَستَغرِقُ وَقتاً طَویالً، لِأَنَّ الحَفرَ یَکونُ یَستَخرِجُ اإلِنسانُ النِّفطَ مِن باطِنِ األَرضِ؛ 

ماً مِنهُما  قِسفي طَبَقاتِ الصُّخورِ. في إیرانَ ثَرَواتٌ کَثیرَةٌ في باطِنِ األَرضِ؛ باِلدُنا غَنِیَّةٌ بِالنِّفطِ وَ الغازِ وَ هِيَ تُصدِّرُ

وانِئِ یَّةِ. نَحنُ نَحصُلُ مِنَ النِّفطِ عَلَي مُشتَقّاتٍ کَثیرَةٍ کَالبِنزینِ وَ الزُّیوتِ. یُنقَلُ النِّفطُ مِنَ اآلبارِ أَوِ المَإِلَي البُلدانِ الصِّناعِ

 ي الباِلدِ.إِلَي المَصافِي عَبرَ األَنابیبِ. ثُمَّ تَنقُلُ النّاقِالتُ مُشتَقّاتِ النِّفطِ مِنَ المَصافِي إِلَي مَحَطّاتِ الوُقودِ فِ

 /.25. مِن أَيِّ مَکانٍ یُستَخرَجُ النِّفطُ؟ 1

 /.25. ماذا نَکسِبُ مِنَ النِّفطِ؟ 2

 /.25إِلَي مَحَطّاتِ الوُقودِ؟ مِنَ المَصافِي . أَيُّ وَسیلَةٍ تَنقُلُ مُشتَقّاتِ النِّفطِ 3

 /.25. مِن أَینَ یُنقَلُ النِّفطُ إِلَي المَصافِي؟ 4

 /.5یَستَغرِقُ إِستِخراجُ النِّفطِ وَقتاً طًویالً؟ . لِماذا 5
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 نمره( 5/0مکالمه أَجِبْ بِاللُّغَةِ العَرَبیَّةِ:                                                                                            ) 16

 ا اسمُ الشَّخصُ الذي یَصفِرُ في ساحَة المُباراة؟مَ
25/0 

 رَتّبِ الکلماتِ وَ أکتُب سُؤاالً و جَوَابَاً صَحیحَاً: 17

 یُساعِدُ/ أَسنانِهِ/ طائِرٍ/ الزَّقزاقُ/ أَيُّ/ تَنظیفِ/ في/ التِّمساحَ/ ؟/ .

.......................................................... 

                                                                باران                                 دام پرنده تمساح را در تمیز کردن دندان هایش کمک مي کند؟ مرغک

25/0 

 20 ))وَ مِنَ اهللِ التَّوفیقُ(( 
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 نظر

  با عدد
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 نمره پاسخنامه شماره

 5/0 ب( پایین            خودپسند                  الف( 1

 5/0 الحرب  ≠= الود                        ب( السلم   الحب  الف( 2

 5/0 َمّراتالنماذج                               ب(  الف( 3

 5/0 وکنه                                  ب( أسعار الف( 4

5 

 صدای ،. در راه رفتنت میانه رو باش و صدایت را پایین بیاور بدون شک )قطعا( زشت ترین صداها1
 خران است.

 بپرس.سواران تشنه ارهای آب درباره . سعدی شیرازی در ملمعش می گوید: از انب2
 پس ضرر می رساند.تو سود برساند زیرا او می خواهد به  از دوستی با احمق بپرهیز. 3
دیگر می پرد آن را باز می . او دارای پرده خاصی همانند چتر است زمانی که از درختی به درخت 4

 کند.
 یم.بیاب ارد شده. تبادل واژگان میان زبان ها امری طبیعی است و ما نمی توانیم زبانی را بدون کلمات و5

5 

 5/0 . الف                         ب. الف1 6

 5/1 سودمندترین آن ها . محبوبترین،2رگتر، مایعی، اشک.              . گریه نمی کند، بز1 7

8 
 التحصیل خواهیم شد.. فارغ 4   . ننوشتند.3 کنید. . تفکر 2 . می خواهم.1
 می کردند.. مشارکت 6 . ننویس 5 
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 55/0 حافظَ عادال    ب( َدع            ج( نت الف( 9

11 
 . أثقل )اسم تفضیل( ترجمه: چیزی سنگین تر از خوش اخالقی در ترازوی اعمال نیست. 1
لین:3. کّذاب: اسم مبالغه        2  اسم مفعول . منصور:5مکان         . َمتجر:4اسم فاعل        . المتَوکِّ

2 

11 
 شما را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می سازد.. اگر خدا را یاری کنید  تنصروا ، ُیثّبت الف(
 ند پس او برایش کافیست.هر کس بر خدا توکل ک. ، َفهو َحسُبه  َیتوَکل  ب( 

2 

 1 مفعول ، جار ومجرور مضاف الیه، فاعل، 12

 25/0 اعلهفمُ  13

 5/1 ، الّسوار ، الوکنه، الُمختال ، اإلقتراح ، الَعجینالمظله  14

15 
 أو الموانی ر . اآلبا4  . الناقالت 3کثیره کالبنزین و الّزیوت     . مشتقات 2. من باطن األرض     1
خور 5  . ألنَّ الحفر یکون فی طبقات الصُّ
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 25/0 الَحکَم 16

 25/0 فی تنظیف أسنانه؟ الزقزاق طائٍر ُیساعُد التمساحَ أیُّ  17

 20 ************ موفق باشید************ 
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