جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته :یازدهم انسانی
شماره داوطلب:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی
نام دبیر :ندا ترابی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان0936/06/66 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان 8:صبح /عصر

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

مدت امتحان 86:دقیقه

ردیف

ترجم الکلمات التی تحتها خطّ:

1.5

 )1مَن جَرَّبَ المُجرَّب حَلَّت به الندامة.

 )2یَجعَلُ اهلل لکم فرقاناً.

 )3کانت تزدادُ هذه المفردات.

 )4الناسُ سَمُّوها بالمُلمَّعات.

 )5خیر األمور أوسَطُها.
2

نمره

1

« سؤاالت »

 )6یُعَدُّ الحوت اکبر الکائنات.

اُکتُب فی الفراغ الکلمتَینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادَتَینِ( :کلمتان زائدتانِ)

5.5

حَلَّلَ – اُترک – غَداة – دَع – الحِلم – عَشیَّة
3

ب) ............................ ≠ .............................

الف) ........................ = ........................
عَیِّن الکلمة الغَریبة فی المعنی:

5.5

الف) جَناح □ مِظلَّة □ زَعنَفَة □ دِماغ □
4

اُکتُب مفرد أو جَمع الکلمتَینِ:

5

االسنان............................... :
تَرجِم هذه الجُمَل:

ب) مَحمِدَة □ مَحمِل □ مَالعِب □ مَطبَعَة □
5.5
مَوعظة.................................... :
5

الف) وال تُصَعِّر خَدَّک لِلنّاسِ وال تَمشِ فی األرضِ مَرَحاً إنَّ اهللَ ال یُحبُّ کلَّ مُختال فَخورٍ.
ب) نَقرَأُ فی مُلَمَّع سعدیّ الشیرازیّ :سَل المَصانِع رَکباً تَهیمُ فی الفَلَواتِ.
ج) الزِّقراقُ إسمُ طائرةٍ یَقتَرِبُ التّمساحَ فَیُدخلُ فَمَه و یَنقُرُ بَقایا الطَّعامِ مِن فَمِ التِّمساح.
د) یَتذکَّرُ المُتَفرّجونَ الذّینَ کانوا فی المَلعبِ أنَّ الحَکَمَ ماقَبِلَ الهَدَفَ بِسَبَبِ التَّسَلّلِ.
6

ه) ال نَجِدُ لُغَةً فی العالَمِ ما تأثَّرَت مِن اللُّغاتِ االُخری فاللّغةُ الفارسیّةُ ممزوجةٌ بِبَعضِ الکلماتِ العربیَّة
إنتَخِب الترجمة الصَّحیحة:

5.5

 )1لیسَ اإلعجابُ بِالنَّفسِ عمالً مَقبوالً.
ا لف) خودپسندی کار پذیرفته شده ای نیست.

ب) شگفتی به خود عمل مقبولی نبود.

 )2کانَ لِإبن المُقَفَّع دَورٌ عَظیمٌ فی هذا التَّأثیر.
7

الف) إبن مقفّع نقش بزرگی در این تأثیرگذاری داشت.
إمأل الفراغات فی الترجمة الفارسیة:

ب) برای إبن مقفّع نقش بزرگی در این تأثیرگذاری می یابیم.

الف) المُحافظةُ علی الصَّالة یُسخِطُ الشیطان و الصَّمتُ یُعاقِبُ األحمق ولکنَّ السَّبَّ یُبغِضُ اهللَ.
پایبندی به نماز ،شیطان را خشمگین می کند و  ...............شخص نادان را  ...............ولی  ...............خدا را خشمگین می کند.
ب) یُحبُّ اآلباءُ و االُمَّهاتُ رؤیةَ أوالدِهم فی أحسنِ الحالِ لذلک یُرشِدونَهم إلی الصّفات الطَّیبةِ واألعمال الصّالحةِ.
پدران و مادران دوست دارند  .............را در بهترین حال  .................به همین خاطر آنان را به خصلتهای خوب و کارهای نیک
. ..............

1.5

8

1

عیّن الفعل المناسب لِلفِراغ:
 )1مُهاجِمَة الفَریقِ  ...............هدفاً.

الف) سَجَّلَت

ب) سَجَّلَتا

 ) 2أنتنَّ ..............هُ ذخیرةً لِآخرتکُنَّ.

الف) تُحافظینَ

ب) تُحافظونَ

ج) تُحافِظنَ

 ) 3هذانِ الجرسانِ  ................طنیناً.

الف) ما أحدثا

ب) ما أحدَثَ

ج) ما أحدَثتَ

 ) 4هما  ....................بجدٍّ و نشاطٍ.
9

ج) سَجَّلَ

الف) کانوا یعمَلونَ

ب) کانا تَعملونَ

ج) کانا یَعمَالنِ

عیّن إسم التفضیل و اسم المبالغه و اسم المفعول و اسم الفاعل و اسم المکان (إن کان موجوداً) ثم ترجم العبارة الثانیة فقط.
 )2خیر إخوانِکم مَن أهدَی إلیکم عُیوبَکم.

 )1تلک المطاعِم مَملوءةٌ بالزّبائن.
15

عیّن فعل الشّرط و جوابه ثمّ ترجم العبارة:

11

أعرِب ما اُشیر إلیها بخطٍّ:

1.5

 )3هذه الرِّمالُ مُحرِقَةُ األبدانِ.

و ما تُقَدِّموا لِأنفسکُم مِن خیرٍ تَجِدُوه عند اهللِ.

1
2.5

الف) عندما یأکُلُ فریسَتَهُ اکبرَ مِن فَمِه تُفرِزُ عُیونُه سائالً کأنَّه دُمُوع.
ب) مَن فَکَّرَ قبلَ الکالمِ قَلَّ خَطَوُهُ.
ج) دَخَلَتِ المفردات الفاسیةُ اللّغةَ العربیةِ.
 12ضَع فی المربّع العدد المناسب( :کلمتان زائدتانِ)
 )1تصعیر عن النّاسِ
 )2اآلتیة

1.5

□ شرفٌ وعَظَمةٌ و عزَّةٌ لِلنَّفسِ.
□ زینةٌ مُن الذَّهَبِ أو الفضّةِ فی یَدِالمَرأةِ.

 )3السِّروال

□ األیّام الّتی ما حَلَّتنا حتی اآلن.

 )4الفریق

□ مِن المَالبس.

 )5الکرامة

□ نتیجةُ بعضِ المُباراة.

 )6التَّخفیض

□ ال یَأمُرُ اهللُ المسلمینَ بهذا العَمَلِ.

)7التّعادل
 )8السِّوار
 13إقرأ النَّص التّالی ثُمَّ أجِب األسئلة:

1.5

بَعدَ ظهور اإلسالم فی شبه الجزیرة العربیة ،سَطَعَت حُدود اإلسالم إلی البالد المجاورة کإیران و العِراق حتی إلی مصرو شام.
هکذا إشتَدَّت نَقلَهُ المفردات العربیةِ إلی اللّغات األخری .حینما أسِسَّت الدّولة العباسیّة بِمساعَدة کثیرٍ من اإلیرانیین هُم شارکوا
فی بناء هذه الدولة ولَعِبَ العلماءُ اإلیرانیونَ دوراً کبیراً فی شؤون الثَّقافیّة والعلمیّة واألدبیة ک " إبن المُقفّع " و " آل برمک "
و " آل نوبخت " و ...
الف) إلی أینَ إنتشرت حُدودُ اإلسالم؟
ب) متی إشتدَّت حرکةُ نقلِ المفردات العربیة إلی اللُّغاتِ االُخری؟
ج) مَن ساعَدَ العَباسیینَ فی بناء دولتهم؟
 14رتّب الکلماتِ و اُکتُب سؤاالًو جواباً صحیحاً:
الف) یُعجِبک – الیابانیّ – الالعبینَ – الفریقِ – مُهاجِمُ – یُعجِبنی – بَینَ – مَن
....................................................................................................؟ .................................................................................
ب) از میان بازیکنان از کدام یک خوشت می آید؟ از مهاجم تیم ژاپن خوشم می آید.
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جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

پاسخ نامه سواالت

نام درس :عربی یازدهم انسانی
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اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

تاریخ امتحان0936/06/66 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان  57:دقیقه

ردیف

نمره

1

راهنمای تصحیح
 )2فرقانا  :تشخیص حق از باطل

 )1المجرب  :آزموده
 )5اوسط :میانه رو ترین

 )3کانت تزدادُ  :زیاد می کرد

 )4سموها  :نامیدند آن را

1.5

 )6یُعَدُ  :به شمار آورده می شود

2

اُترک  :دَع

غداة  :عَشیة

5.5

3

الف) مظلة

ب) ممددة

5.5

4

اسنان  :سن

موعظة  :مواعظ

5.5

5

الف) رویت رااز مردم برنگردان و بر زمین با تکبر را نرو همانا خداوند هر خودخواه فخر فروشی را دوستندارد.

5

ب) در شعر سعدی شیرازی می خوانیم  :از انبارهای آب درباره سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردانند بپرس.
ج) مرغ باران اسم پرنده ای است که به تمساح نزدیک می شود پس وارد دهانش می شود و باقیمانده غذای دهان تمساح را
نوک می زند.
د) تماشاچیانی که داخل ورزشگاه بودند به یاد می آورند که داور گل را به دلیل آفساید قبول نکرد.
ه) زبانی در جهان وجود ندارد که از زبان های دیگر تاثیر نپذیرفته باشد پس زبان فارسی آمیخته ای از بعضی کلمات عربی
است.
5.5

 )2الف

6

ا) الف

7

الف) دم فرو بستن-مجازات می کند -دشنام دادن

1.5

ب) فرزندانشان – ببینند -راهنمایی می کنند
 )3ما احدثا

 )2تُحافِظنَ

1

 )4کانا یَعمالنِ

8

 )1سَجلَت

9

 )1المطاعم ( اسم مکان) مملوة (اسم مفعول) خیر(اسم تفضیل) مُحرِقَة ( اسم فاعل)

1.5

ترجمه  :2بهترین برادرانتان کسی است که شما را به سوی عیب هایتان هدایت کرد.
15

تُقدِموا ( فعل شرط)

1

تَجِدوه ( جواب شرط)

و هر آنچه از خیر و نیکی برای خودتان پیش فرستید آن را نزد خداوند می یابید.
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الف) فریسةَ  :مفعول اول و منصوب

اکبر :مفعول ثانی و منصوب

مِن فَمِ  :جارو مجرور

ه :مضاف الیه و مجرور

2.5

عیونُ  :فاعل و مرفوع
ب) مَن :مبتدا و مرفوع

الکالم  :مضاف الیه و مجرور

ج) المفردات  :فاعل و مرفوع

قَلَ :جواب شرط

العربیه  :صفت

 12اعداد به ترتیب 5 :و8و2و3و7و1

1.5

 13الف) انتشرت حدود االسالم الی ایران و العراق حتما الی مصرو شام

1.5

ب) اشتدت حرکه نقل حینَ تاسیس الدولة العباسیه
ج) ساعَدَ کثیر من االیرانینین العباسیینَ فی بناء دولتهم
 14من یُعحبک بین االعبینَ  :یُعجبنی مهاجم الرفیق الیابانی.

1

