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 27/10/400تاریخ آزمون:  دهمیاز پایه نوبت اولآزمون  شماره صندلی:

 صبح 9 ساعت شروع: درس عربی نام: مهر آموزشگاه

 دقیقه 90مدت آزمون:  رشته تجربی و ریاضی :خانوادگی نام

 امضای دبیر: شفی زاده تاریخ و       ..........:دوم تصحیح            ..........به حروف: نمره.............  (:20)از  تصحیح اولنمره 

 بارم مجموعه ی سواالت ردیف

1 
 .(یدالکلمات التی تحتها خط.) کلماتی را که زیرش خط کشیده را ترجمه کنترجم 

 االُولَی. الحِصَّه فِیب(                          بِاآلخِرینَ. االِستِهزاءُالف( 
0.5 

2   

 کلمهدرجای خالی با کمک کلمات داده شده، .)اکتب فی الفراغ الکلمه المترادفه و الکلمه المتضاده

 خَفیّ()مُلَوَّث / فَلّاح / فالِق / خُشونَه /       (مترادف و متضاد بنویسید.

 لَیِّن )المتضاد(: ....................ب(                                   مُزاِرع )المُرادف( : .................. الف(

0.5 

3 

 عین الکلمه الغریبه فی المعنا.)کلمه ی ناهماهنگ با بقیه را بنویس.(

 -فُسُوق      -وُدّ       -ذَنب          -اِثمالف( 

 -اَحمَر      -اَصلَح      -اَجمَل       - اَحسَنب(

0.5 

4 
 .(یداکتب مفردا او جمع الکلمتین. )مفرد یا جمع کلمات را بنویس

 )جمع(: .............. غُصن)مفرد(: .............              ب(  لُحُومالف(
0.5 

5 

 .(یدفارسی ترجمه کنترجم الجمل التالیه الی الفارسیه.)جمالت زیر را به 

 الغَیبَهُ مِن اَهَمِّ اَسبابِ قَطعِ التَّواصُلِ بَینَ النَّاسِ.الف(

 

5 



  کانَ بَینَهُم طالِبٌ مُشاغِبٌ قَلیلُ االَدَبِ وَ یَضُرُّ الطُلَّابَ بِسُلُوکِه.ب(

 

 .االِستِوائیَّهِشَجَرَهُ الخانِقَهِ شَجَرَهٌ تَنمُو فی بَعضِ الغاباتِ ج( 

 

 عَلَیکَ اَن ال تَتَدَخَّلَ فی مَوضُوعٍ یُعَرِّضُ نَفسَکَ لِلتُهَمِ.د( 

 

 عالِمٌ یُنتَفَعُ بِعِلمِهِ، خَیرٌ مِن اَلفِ عابِدٍ.و(

6 

 .(یدانتخب الترجمه الصحیحه.)ترجمه درست را انتخاب کن

 العالِمُ حَیٌّ وَ اِن کانَ مَیِّتَاً.الف( 

 دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد.. 1

 دانشمند مرده است اگرچه زنده باشد. .2

 اِنَّکَ اَنتَ عَلّامُ الغُیُوبِ. ب(

 شاید تو از غیب ها آگاهی کامل داشته باشی.. 1

 قطعا تو، بسیار داننده ی غیب ها هستی. . 2

0.5 

7 

 ترجمه فارسی کامل کن.(اکمل الفراغ فی الترجمه الفارسیه.)جاهای خالی را در 

 اِلَیکُم عُیُوبَکُم.اَهدَی اِخوانِکُم مَن  خَیرُ الف(

 کسی است که عیب هایتان را به شما ................... .شما برادران ................ 

 .ساَلمَاًخَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا  اِذَا وَب(

 خطاب کنند، .................. گویند.و ............... نادان ها آن ها را 

 .نَفسَهُ عَذَّبَسَاءَ خُلُقُهُ  مَنج(

 .................. .اخالقش بد شود، خودش را ............

1.5 

8 
 را ترجمه کنید.( فعل. )فعلال ترجم

 اَنقَذَ:.................االِنقاذ: نچات دادن.        * قَد الف(
0.5 

9 
 .(به عدد بنویسید ) .العملیات الحسابیه

 ................. -سِتَّهٌ وَ سَبعُونَ ناقصُ اَحَدَ عَشَرَ یُساوی خَمسَهً وَ سِتّینَ.     .............= ............ ( الف
75/0 



10 
 .(کنیدترجمه ید و آن را را مشخص کن اسم مکان.)اسم المکان و ترجمهعین 

 کانت مَکتَبَهُ فَتح المُبین فی دزفول. الف(
5/0 

11 
  کنید.( ترجمهرا مشخص، و آن را  اسم تفضیل. )و ترجمه اسم التفضیلعین 

 ب( شَرُّ النَّاسِ مَن یَبخَلُ لِاُسرَتِهِ.              اَحَبُّ عِبادِ اهللِ هُوَ الَّذی یَنفَعُ النَّاسَ.الف( 
 

1 

12 
 کنید.( ترجمهجمله ی شرطی زیر را . )تَرجم الجُمله الشرطیه و ترجمها وِفقَ اُسلُوبِهَا

 وَ مَا تُنفِقُوا مِن خَیرٍ فَاِنَّ اهللَ بِه عَلیمٌ.( الف
1 

13 
 را مشخص کنید.( جواب شرط و  فعل شرط. )فعل شرط و جواب شرطعین 

 مَن سَأَلَ فی صِغَرِه اَجابَ فی کِبَرِه.الف( 
0.5 

14 
 کنید.( مشخصمعرفه و اسم نکره را  اسم.)ترجم اسم المعرفه و اسم النکره

 فی زُجاجَهٍ. المِصباحُفیها مِصباحٌ  مِشکاهٍمَثَلُ نُورِ اهللِ کَالف( 
0.5 

15 

نقش کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده، . )اُشیرُ الیها بخطالمَحَل االعرابی للکلمات التی عین 

 .(بنویسید

 الخُلقِ نِصفُ الدّینِ.  حُسنُ ب(          فَیَأکُلُ مِنه. زَرعَاًیَزرَعُ  مِن مُسلِمٍالف( مَا 

 النَبیُّ: اَیُّ المالِ خَیرٌ؟ سُئِلَد(                      اِلّا وُسعَها.نَفسَاً  الیُکَلِفُ اهللُج( 

1 

16 

 اسم مبالغهو  اسم مفعولو  اسم فاعل.)اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المبالغه فی العبارات عین 

 کنید.( را در جمالت مشخص

 .مَنصُورٌج( التَخَف اِنَّکَ         الذُّنوبِ.     غَفّارَب( یَا     .     لمُتَوَکِّلِینَاِنَّ اهللَ یُحِبُّ االف(

75/0 

17 

 .(جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)اکمل الفراغ

 « اِلتِفاف/ طُوبی /  تَخفیض/  التَوّاب /مُتَفَرِّجونَ/  صَداقَهتَعَنُّتَ / سَدید / » 

 یُشَجِّعُ .............. فَریقَهُم فی المَلعَبِ.الف( 

 . طَرحُ سوالٍ صَعبٍ بهدفِ ایجادِ مَشَقَّهٍ للمسئول..................ب(

 اَرادَ المُشتری .............. السِّعرَ.ج(

 عَداوهُ العاقلِ خَیرٌ مِن ............. الجاهِلِ.د( 

 .هو الذی یَقبَلُ التَّوبَهَ مِن عِباده.و(........... 

 .............. الدَّورانُ حول الشیءِ ، هو ه( 

1.5 



18 

 به سواالت زیر پاسخ بده.(متن زیر را بخوانید و )اقرا النص و اجب عن االسئله.

. تُوجَدُ غاباتٌ جَمیلَهٌ مِنها فی سَنَهً مِئَهَشَجرهُ البَلُوطِ هِیَ مِنَ االَشجارِ المُعَمَّرَهِ وَ قَد تَبلُغُ مِنَ العُمُرِ 

مُحافظهِ ایالم وَ لرستان. یُدفَنُ السِّنجابُ بَعضَ جَوازاتِ البَلُوطِ السَّلیمَهِ تَحتَ التُّرابِ وَ قَد یَنسی 

 لسَّنَه القادِمَه تَنمُو تلکَ الجَوزَه وَ تُصیرُ شَجَرَهً.مَکانَها. وَ فی ا

 الف( اُذکُر اِسم شَجَرَهٍ مُعَمَّرَهٍ؟

 عُمُرُ شَجَرَه البَلُوطِ؟ تَبلُغُ ب( کَم

 ج( اَینَ یُدفَنُ السِّنجابُ بَعضَ جَوازاتِ البَلُوطِ؟

1.5 

19 

 .(گزینه ی مناسب را عالمت بزنید.)انتخب الصحیح

 لَونٍ عِندَکُم مِن هذا القَمیص؟اَیُّ الف(

 بَنَفسَجیّ             فُستان            سِتُّون اَلف تومان           االسعار الغالیه

 بَینَ مَن هذه المُباراه؟ب(

 -الهَدَف لِالحُکمُ ما قبَ         -بَینَ فَریق استقالل و بیروزی        -تَعالَ نَذهَبُ          -عَلی عَینِی

5/0 

20 

 انتخب الصحیح. )گزینه ی مناسب را عالمت بزنید.(

 –االرتجاع       المُرَجِّع          -االسترجاع       -راجِع«:     اِستَرجَعَ»الف( مصدر 

 -صدای عجیب     -ب(صَوتَاً عَجیباً:             صدای عجیبی 

0.5 

 0.5 )محمدٍ( در جمله ی )اللهم صلّ عَلَی مُحمّدٍ وَ آلِ مُحمّدٍ(، معرفه است یا نکره؟ چرا؟کلمه ی  21

 20 ساعَدَکِ اهللُ.......مجموع نمره                                                                                

  

      من اهلل التوفیق. شفی زاده

 

 

 



 حجابدبیرستان غیر انتفاعی . 1400و ریاضی . عربی یازدهم تجربی نوبت اولپاسخ نامه امتحان 

 دبیر و طراح سوال: فاطمه شفی زاده

 (0.5)(الف( مسخره کردن. ب( زنگ درسی، قسمت.1جواب

 (0.5)( الف( زارع، فالح. ب( خشن، خشونه.2جواب

 (0.5) .4. ب( 3( الف( 3جواب

 (0.5).غصان. ب( الَحم( الف( 4جواب

 (1)( الف( غیبت از مهمترین وسیله های قطع ارتباط میان مردم است.5جواب

 (1)ب( بین آن ها دانش آموزی شلوغ کننده ی کم ادب بود و با رفتارش به دانش آموزان ضرر می رساند.

 (1)ند.ج( درخت خفه کننده درختی است که در برخی جنگل های استوایی رشد می ک

 (1)د( تو باید در موضوعی که تو را در معرض تهمت ها قرار می دهد، داخل نشوی )دخالت نکنی(.

 (1).عابد )عبادت کننده( است 1000دانشمندی که با علمش سود رسانده شود، بهتر از و( 

 (0.5).2. ب( 1( الف( 6جواب 

 (1.5عذاب می دهد.)/  هرکس( ( الف( بهترین / هدیه کند. ب( هنگامی که / سخن آرام. ج7جواب

 (0.5نجات داده است. )( الف( 8جواب

 (0.75. )65=  11 – 76( 9جواب

 (0.5)( مکتبه: کتابخانه.10جواب

 (1)( الف( احب: اسم تفضیل )محبوب ترین(. ب( شر: اسم تفضیل )بدترین(.11جواب



 (1)است.( و آنچه را از خوبی انفاق بکنید، پس همانا خدا به آن آگاه 12جواب

 (0.5)( الف( سال: فعل شرط. ب( اجاب: جواب شرط.13جواب

 ( 0.5معرفه ). المصباح: نکره( الف( مشکاه: 14جواب 

 (1د( فعل مجهول) .مفعول( الف( جارومجرور. ب( مبتدا. ج( 15جواب

 (75.0)الف( المتوکلین: اسم فاعل. ب( غفار: اسم مبالغه. ج( منصور: اسم مفعول. (16جواب

 (1.5).التفاف. ه( توّابو(  صداقه.. د( تخفیض. ب( تعنت. ج( متفرجون( الف( 17جواب

 (1.5)سنه. ج( تحت التراب. مئه( الف( شجره البلوط. ب(18جواب

 (0.5).3. ب( 1( الف( 19جواب

 .(05)ب( صدای عجیبی.( الف( االسترجاع. 20جواب 

 (0.5( معرفه. زیرا تنوین در این واژه، نشانه ی اسم بودن است.)21جواب 

 پایان...


