
 تعدادصفحات: سمه تعالیاب شماره صفحه:

 عربی  نام درس:

 انسانیرشته:

 یازدهمپایه:

 نام و نام خانوادگی :

 کالس:                               نام دبیر:

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

 کرج و شهرستان فردیس2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 متوسطه غیردولتی پژوهش دومدبیرستان دوره 

 1400-1401 نوبت اول ) دی ماه(

 

 

 دقیقه  70   مدت امتحان              

 10/1400/   تاریخ امتحان :

 ساعت امتحان:

 شماره داوطلب:

 بارم تذکر : پاسخ سئواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخنامه بنویسید . ردیف

 التی تحتها خط:الف(ترجم الکلمات  1
 

 االیرانیون فی قیام الدولة العباسیة. شارکنفوذاللغة الفارسیة حین  ازدادفی العصرالعباسی 
 

 ب( اکتب فی الفراغ الکلمتین المترادفتین والکلمتین المتضادتین:
 

 األسفل / العشیة / الحب / األعلی / الود
 

 (.............#............2 ا( ............=................                   

 
 ( القمیص     المتجر    الفستان     السروال1ج( عین الکلمة الغریبة فی المعنی:  

 
 ( الزقزاق     الرمل     الحیة     نقارالخشب2

 
 د( اکتب مفرد أو جمع لکلمتین :   أجنحة : .............  /   وکنة :.................

 

2 

 الجمل :ترجم هذه  2
 

 «.التصعر خدک للناس والتمش فی األرض مرحا» الف( 
 

 ب( إنی رأیت دهرا من هجرک القیامة.
 

 ج( السنجاب الطایر له غشاء خاص کالمظلة یفتحه حین یقفز من شجرة إلی شجرة أخری.
 

 د(للفیروزآبادی معجم مشهورباسم القاموس یضم مفردات کثیرة باللغة العربیة.
 

 ناهیا عن الظلم والعدوان معینا علی البر واالحسان. ذ(الصدیق من کان
 

 ر(خیرإخوانکم من أهدی إلیکم عیوبکم .
 

5 

 ترجم الکلمات التی تحتها خط: 3
 
 البیت . من کانوایخرجونهم  -3المؤمنة من هللا.    تستغفر -2إلی مشهد.  ماسافرت -1
 

 دروسک. أکتبی -6بسرعة.     ذهبنست أنتن -5ا بالنار.   التقتربو -4

 
 

1.5 



 انتخب الترجمة الصحیحة: 4
 

 یعد الحوت األزرق أکبر الکاینات الحیة فی العالم : -1
 

 الف( نهنگ آبی نسبت به موجودات زنده درجهان بزرگتراست .
 

 ب( نهنگ آبی ازبزرگترین موجودات زنده درجهان به شمارمی رود.
 
 وجادلهم بالتی هی أحسن : -2

 
 به روشی که نیکوتر است ستیز کن .الف( وبا آنها 

 
 ب( وآنها به روشی که نیکوتر بود باهم ستیز کردند .

 

0.5 

 إمأل الفراغات فی الترجمة الفارسیة : 5
 

 الف( أحبتی هجرونی کما تشاء عداتی :...........ازمن جداشدند،همانطورکه دشمنانم ...........
 

 دلیل منطقی بصوت الحمار:خداوندسخن کسی راکه بدون دلیلب( فقدشبه هللا کالم من یرفع صوته دون 
 منطقی صدایش را............به صدای خر.............

 
 ج( فقدألف الدکتورالتونجی کتابا یضم الکلمات الفارسیة المعربة : دکترتونجی کتابی را..............که

 کلمات فارسی.............رادربرمی گرفت .
 

1.5 

 الفعل المناسب للفراغ:عین  6
 

 أنشدوا ( -الف( الشعراء االیرانیون ...........أبیاتا ممزوجة بالعربیة.) أنشدت 
 

 تستمعن ( –ب( التلمیذات ............إلی کالم أستاذهن. ) یستمعن 
 

 تعمر( –ج( الحکمة ...........فی قلب المتواضع. ) یعمر 
 

0.75 

 الجملة ،ثم ترجمه :    ذهبت إلی الملعب.الف (عین اسم المکان فی هذه  7
 

 ب( عین اسم التفضیل فی هاتین الجملتین ،ثم ترجم اسم التفضیل فقط:
 
 جبل دماوند أعلی من جبل دنا. -2یحب اآلباء واألمهات رؤیة أوالدهم فی أحسن الحال .         -1
 

1.5 

 فی الدنیا تحصد فی اآلخرة.عین فعل الشرط وجواب الشرط ،ثم ترجم الجملة :  ما تزرع  8
 

1 

 عین اسم الفاعل واسم المفعول واسم المبالغة، ثم ترجمها: 9
 

 یا صانع کل مصنوع . –صدیقی فهامة 
 

1.5 

 عین الصحیح :) عشرة زاید أربعة یساوی.......... (:    سبعة عشر     أربعة عشر 10
 

0.25 



 

 أعرب الکلمات التی تحتها خط:                                                                                   11
 

 قیمة . مواعظالحکیم إلبنه  لقمانواألحادیث .    ب( قدم  القرآنلغة  العربیة اللغةالف( 
 

1.25 

 ضع فی الدایرة العدد المناسب ) کلمة واحدة زایدة( :                                                               12
 
 السوار                      إناء یشرب به الماء أوالشای. -1

 
 الخد                         العمل السیء والقبیح. -2

 

 زینة من الذهب أوالفضة فی یدالمرأة . الکأس                      -3

 

 الکرامة                     عضوفی الوجه. -4

 
 المنکر -5

 

1 

 عین الجملة الصحیحة وغیرالصحیحة حسب الحقیقة : 13
 

 الف( اإلعجاب بالنفس عمل مقبول.           صحیح        خطا
 

 خطاب( تفتش عین الحیاة فی الضوء فقط .       صحیح       
 

 ج( یصنع الخبز من العجین .                  صحیح       خطا
 

 د( الطایرالطنان أصغرطایر علی األرض.   صحیح        خطا
 

 ذ( الرکب جماعة من المسافرین یسافرون علی الدواب.    صحیح     خطا
 

 ر( الجبار،االنسان الذی یفتخر بنفسه کثیرا.            صحیح     خطا
 

1.5 

 اجب عن السوال )پاسخ بده(: 14
 

 أین مدرستک ؟
 

0.25 

 رتب الکلمات واکتب سواالوجوابا صحیحا:                                                                        15
 

 کم ؟ –تومان  -صار –تسعین ألف  –المبلغ 
 

0.5 

  
 

 «من هللا التوفیق» 
 راستی

 
 

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تعدادصفحات: سمه تعالیاب شماره صفحه: 

 عربینام درس:   

 انسانی رشته: 

 یازدهم پایه: 

 نام و نام خانوادگی : 

 نام دبیر: :                    کالس

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

 کرج و شهرستان فردیس2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 متوسطه غیردولتی پژوهش دومدبیرستان دوره 

 1400-1401 نوبت اول ) دی ماه(

  

 بارم تذکر: تصحیح اوراق مطابق با کلید سئواالت باشد. ردیف

 #ـ االسفل  2   ـ الحب = الود1الف( ازداد : افزایش یافت  / شارک : شرکت کرد )کردند (    ب (  1

 االعلی  

        وکنات   ـ الرمل  /  د( جناح   /   2ـ المتجر    1ج (
 

2 

 ترجمه جمالت به فارسی  2

ه مرو و با تکبر رویت را از مردم برمگردان و در زمین با خودپسندی و شادمانه راالف(   

 ب( همانا من دنیا را از دوری تو مانند قیامت دیدم 

 خت دیگر میج( سنجاب پرنده دارای پرده ویژه ای مانند چتر است که هنگامیکه از درختی به در

می کند پرد آن را باز  

مشهوری دارد که واژگان زیادی را به زبان عربی در بر می گیرد ( فیروزآبادی فرهنگ لغت د  

 ذ( دوست کسی است که بازدارنده از ستم و دشمنی ، یاری رساننده بر نیکی و احسان باشد 

 ر( بهترین برادران شما کسی است که عیبهایتان را به شما هدیه کند 
 

5 

ـ خواهید  5 نزدیک نشوید ـ  4دند  ـ خارج می ش 3می خواهد  ـ آمرزش 2ـ مسافرت نکردم  1 3

 رفت 

ـ بنویس 6  
 

1.5 

ـ الف 2ـ )ب(   /    1 4  0.5 

 1.5 الف( دوستانم ـ می خواهند / ب( باال می برد ـ تشبیه کرده است / ج( نوشته است ـ عربی شده 5

یستمعن  ج( تعمرالف( انشدوا  ب(  6  0.75 

: اعلی : بلندتر 2ـ احسن : بهترین /  1الف( الملعب : ورزشگاه   ب(  7  1.5 

 1 تزرع : فعل شرط / تحصد : جواب شرط    ترجمه : ) هر چه در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی ( 8

ه (اسم مفعول ) مصنوع : ساخته شداسم مبالغه ) فهامه : بسیار فهمیده ( / اسم فاعل )صانع : سازنده (  9  1.5 

 0.25 أربعه عشر 10



 

الف( اللغه : مبتدا و مرفوع / العربیه : صفت و مرفوع / القران : مضاف الیه و مجرور    ب( لقمان :  11

 فاعل و مرفوع 

 مواعظ : مفعول و منصوب 
 

1.25 

به الماء أو ـ الکأس : اناء یشرب  3ـ الخد : عضو فی الوجه  2ـ السوار : زینه من الذهب أو الفضه فی ید المرأه  1 12

ـ المنکر : العمل السیء و القبیح 5است ( الکرامه : )این کلمه اضافی ـ  4 شای  
1 

 1.5 الف( نادرست ب( نادرست ج( درست د( درست ذ( درست ر( نادرست 13

 0.25 فی فردیس و .....)نام یک مکان برده شود ( : البرز و ...... 14

مبلغ ؟ تسعین ألف تومانالکم صار  15  0.5 

  

 من اهلل توفیق

 راستی

 

20 


