
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:نام دبیر:                                    

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 
 تَرِجِم الَکلامِت الّتی تَحتَها خط  

َعلَِّم ِعلِم اإلحیاِء تََعنُّتاً             ب(تَبدأ  َحیاتَها ِباال یَسأَل   الف(کاَن طالِب   ِِ م   َحوَل ِجذعٍ شجرٍة  لتاا

ه         الّصالِحَة ج(َعلَینا  اَن نَکوَن م شتاقیَن اِلَی االَعامِل  ل ق  َب د(َمن ساَء خ   نَاَسه    َعذَّ

1 

2 
 ا کت ب فی الَاراغِ الَکلَِمتیِن املرتادفتیِن و الَکلََمِتیِن امل تَّضاَدتینِ 

 ق م  -َمرَّةً -و دَّ -تارَةً -اِجلِس  -بدایة-َضَّ 

 ≠.................الف(............=..............         ب(..............

5.0 

3 
 َعیِّن الَکلَِمَة الغریبَة فی ک لِّ مجموعةٍ 

 اَموات           ف سوق                ل حوم                      الف(ََساویل 

س                       ب(الغیبة    ی َسّمی              التَنابز           التََجسُّ

5.0 

ارََد اَو َجمَع الَکلَِمتیِن   4  ا کت ب م 

 ِجذع)جمع(=..............                  اموات)مارد(=................

5.0 

0 

َمَل   تَرِجم هذه الج 

ک م أَن یأک َل لَحَم أَخیِه َمیتاً فََکرِهت موه  و  اتَّقوا اللهَ  الف(أَی ِحبُّ أََحد 

َِ یَتَنَبَّه  زَمیل ک م امل شاِغب    ب(اِن تَقَرؤوا اِنشاءَک م  اَماَم الطُّّّلِب فََسو

جِب و اَن ال نَذک َر ع یوَب االَخریَن ِبکّلٍم َخای    ج( فََعلَینا اَن نَبتَِعَد َعن الع 

)ص( اَیُّ املاِل َخیر ؟ قال َزرع  َزَرَعه  صاِحب ه   ِئَل النبیُّ  د(س 

نةِ  َجرِة أَنَّها ت عطی أمَثاراً طوَل السَّ  ه(تَنمو أمَثار ها َعلی ِجذِعها،و ِمن أََهمِّ مواَصااِت هذه الشَّ

  و(ما ِمن م سلٍِم یَزَرع  َزرعاً اَو یَغرِس  َغرساً فَیأک ل  ِمنه طَیر  اَو انسان  اَو بَهیَمة  ااِّل کانَت لَه ِبِه َصَدقَة  

6 

6 
ِجَمِة الّصحیحةَ اِنتَِخب     الرتَّ

 نگاه به گذشته-2نگاهی به گذشته                                    -1الف(نَظرَة  الی املاضی  

 بدترین مردم، انسان دو چهره است-2مردم بد دارای دو چهره اند              -1ب(رشُّ الناِس ذو الَوجهَیِن   

5.0 

7 

ِجَمَة الاارسیّةِ امّلَ الاراغات فی   الرتَّ

ل قی  ن   خ  نَت َخلقی فََحسِّ  الف(اَلّله مَّ کَام َحسَّ

 خدایا هامنطور که آفرینشم را..............پس اخّلقم را...............

 ب(إن َصََبَت،َحَصلَت علی النَجاح فی َحیاتِکَ 

 اگر .............در زندگیت موفقیت.................

1 

 2از  1ه ی صفح

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

 یازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   3 ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2عربی نام درس: 

 منصوری آقای  نام دبیر:

 11/1331 /12 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان : 



 نمره 21جمع بارم : 

ف
ردی

 

 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 ادامه ی سؤاالت           

بارم
 

8 

 تَرِجم الکلامت الّتی تَحتها خط   

وا اللِه یَن ُص  ک م  و  تَز َرعیالف(ما  دی فی االخرِة   ب(اِن تَنُص  نیا تَحص   اقداَمک م   ی ثَبِّت  فی الدُّ

ــــج( ِسک م   اَحَسن ت م  ه م  بالتّی ِهَی اَحَسن          د(اِن  جاِدلـ   اَحَسنت م  ألَنا 

 ِمَن اللهِ  اِستَغِار  ِمنه م     و(خیراً  ه(َعسی اَن تَکونوا

1.0 

 ل املجهوَل، اسم الااعل و اسم التاضیلعیّن الاع 9

 عالِم  ی نتََاع  ِبِعلمِه َخیر  ِمن أَلِف عاِبدٍ 

5.70 

ملة ث مَّ تَرِجمه   15  َعیّن اسم املکاِن فی هذه الج 

 رأیت  َصدیقی فی املَکتَبَةِ 

5.0 

 فََقطَعیّن اِسَم التَّاضیِل فی هاتَیِن الج ملَتَیِن ث مَّ تَرِجم اِسَم التَّاضیل  11

یوبَک م     ب(ا رید  ََساویَل اَفَضَل ِمن هذه  الف(َخیر  اِخوانِک م َمن أَهدی اِلَیک م ع 

1 

ملَةَ  12  عیّن الاعل الََشط و َجواَب الَشط ث مَّ تَرِجم الج 

 َمن َعلََّم ِعلامً فَلَه   اَجر  َمن َعِمَل ِبهِ 

1 

 والنََّکرِة ث مَّ َعیِّن املَعرِفِة)اِثناِن(تَرِجم هذه العبارة َحَسَب قواِعَد املعرفِة  13

 اَرَسلنا الی ِفرَعوَن رسوالً فََعصی ِفرَعون  الرّسوَل 

1 

 ا ذک ر املحّل االعرابی للکلامت التی تَحتَها خط    14

ــ اللهِ ِعباِد اللِه الی  اََحبُّ الف(    هِ ه م لِعِباداَنَاع 

1 

ناِسبًَة  . َخمَسة و اَربَعون ناقص ِستَة َعََشَ ی ساوی................ا کت ب فی الَاراغِ َعَدَداً  10  5.20 م 

 َعیّن اِسَم الااِعِل و اِسَم املَاعوِل واِسَم امل بالَِغِة  16

َو َخّلّق   َوِر ه   الف(اِنَّ اللَه ی ِحبُّ امل تَوَکِّلیَن   ب(اَبی رَّسام  الصُّ

5.0 

17 

ناَسبًَة )الکلمتاِن زائدتاِن(َضع فی الّدائِرَِة   َعَدَداً م 

 الغیبة                       اَلّذی لَیَس َمیتاً -1

 َحیّاً                         بَحر  ی عاِدل  ث لَث االَرِض تَقریباً -2

َو اِتّهام  َشخٍص آَخَر دوَن َدلیٍل َمنِطقی  -3 س                  ه   التَجَّس 

 نِّ                ذَکََر ما ال یَرضی ِبِه اآلخروَن فی ِغیاِبِهمسوء  الظَّ -4

 امل حیط  الهادئ-5

1 

 اجب َعِن الّسؤالَینِ  18

 الف(ِمن أَیَن َمدینةاَنَت؟                    ب(َهل ذََهبَت الی الَعراِق؟

5.0 

19 

 رَتَِّب الَکلِامِت و ا کت ب سؤاالً و جواًب َصحیحاً 

 /ِستّون /کَم /هذا/تومان/أَلف/الرّجالی/ِسعر  الَقمیص 

 سوال:........................................؟ جواب:................................

1 

 موفق و مؤید باشید     منصوری

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره ( 52.0پرسید      ب( توجه کردن    ج( پسندیده       د( شکنجه کرد       ) هر واژه الف( می  1

 نمره ( 52.0) هر مورد                                           ُقم ≠مَرََّۀً            ب( اِجلِس  =الف( تارۀً  2

 نمره ( 52.0) هر مورد                                                   الف( فُسوق                  ب( یُسمَِّی 3

 نمره ( 52.0) هر مورد                                            الف( جُذوع                  ب( میَِّت / موت  4

5 

 و از خدا پروا بکنید. خوش نداریدالف( آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت مرده ی برادر خود را بخورد پس آن را 

 ب( اگر انشای خودتان را در حضور دانش آموزان بخوانید پس همکالسی شما آگاه می شود.

 ج( ما باید از خودبینی دوری بجوئیم و عیب های دیگران را با گفتار پنهانی بیان نکنیم.

 نمره ( 1) هر عبارت                                                                                         

 نمره ( 52.0) هر مورد                               الف( نگاهی به گذشته          ب( بدترین مردم انسان دو چهره است   6

 نمره ( 52.0را بدست می آوری                  ) هر واژه  –ردان            ب( صبر کنی نیکو بگ-الف( نیکو گردانیدی 7

8 
 الف( بکاری          ب( استوار می کند          ج( ستیز کن          د( نیکی کنید          ه( بهتر          و( آمرزش بخواه   

 نمره ( 52.0) هر مورد                                                                                               

 نمره ( 52.0( خیر : اسم تفضیل                      ) هر مورد 3( یُنتفَعُ : فعل مجهول        .(عالٌِم : اسم فاعل        1 9

 نمره ( 52.0مکان        ترجمه : دوستم را در کتابخانه دیدم                                        ) هر مورد  المکتبۀ : اسم 11

 نمره  ( 520الف( خیرٌ : بهترین         ب( أَفضل : بهتر                                                                 ) هر مورد  11

12 
 نمره ( 52.0عَلََّم : فعل شرط      فَلَهُ أَجرُ ...   : جواب شرط                                                            ) هر مورد 

 نمره ( 520) ترجمه :            ترجمه : هرکس دانشی را بیاموزد پس پاداش کسی را که بدان عمل کرده نیز دارد.      

13 
 نمره ( 52.0فرعون : اسم علم     الرَّسول : اسم معرَّف ِبأَل                                                               ) هر مورد 

 نمره ( 520ترجمه :به سوی فرعون پیامبری فرستادیم پس فرعون از پیامبر نافرمانی کرد                       ) ترجمه :  

 نمره ( 52.0مبتدا     اهلل : مجرور     أَنفعُ : خبر     ه : مضاف الیه                                            ) هر مورد أَحبَُّ :  14

 تسعۀ ً و عشرین  15

 نمره ( 52.0مورد الف( المتوکلین : اسم فاعل    ب( خلَّاق : اسم مبالغه                                                      ) هر  16

 نمره ( 52.0) هر مورد                                                                                      1 – 4 – 0 – .به ترتیب :  17

 نمره ( 52.0الف( من مدینۀ زابل / طهران           ب( نعم، ذهبتُ مرَّۀً واحدًۀ                                        ) هر مورد  18

 کم سِعرُ هذا القمیص الرَّجالی ؟ ستَّون الف تومان   19

 امضاء:   حسین منصوری نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 02جمع بارم : 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  3ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سیدخندان واحد سرای دانش رانهپس دولتیغیر  دبیرستان
 7981-89سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2عربي نام درس: 

 آقای منصورینام دبیر: 

 71/7981 / 72 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  9:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 11مدت امتحان: 
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