جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی:

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :یازدهم ریاضی و تجربی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران

شماره داوطلب:

دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

تعداد صفحه سؤال:

نام درس :عربی
نام دبیر :آقای ارسطویی
تاریخ امتحان2930/26/60 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 57 :دقیقه

ردیف

1

ترجم اللغات التی اُشير اليها بخطٍ:

2

ضع المترادف و المتضاد فی مکانه المناسب:

نمره

« سؤاالت »

1

0/5

(وُدّ  /بَعُدَ  /تکّلمَ  /اجلس /نها
3

عَيِّن کلمةً ال تناسبُ مَعَ بقية الکلمات:

0/5

4

عَيِّن مفرد الکلمات التالية:

0/5

5

تَرجم العبارات التالية:

ء

5

6

انتخب الترجمة الصحيحة:

0/5

7

اکمل ترجمة الجمالت:

1/5

8

ترجم االفعال التالية:

1/5

°

9

إکمل الفراغات بالکلمات المناسبة:

0/75

°
ترجمهما:
 10عين اسم المکان و اسم التفضيل و

1

 11ترجم الجملة الشرطية التالية:

1

 12عين فعل الشرط و جواب الشرط فی العبارة التالية:

0/5

 13ترجم الکلمتين المشاراليهما بخط:

0/5

 14عين المحل االعرابی لِلکلمات المشاراليها بخط( :مبتدا ،خبر ،فاعل ،مفعول و)...

1

 15ما هو نوع الکلمات التالية:

0/5

 16عَرِّب العداد الترتيبی:

0/25

 17ایُّ کلمةٍ من الکلمات تناسب التوضيحات التالية:

1/5

ء
 18اِقرا النص التالی ثُمَّ اجب عن االسئله:

2
ءً

ء

ء
موفق باشيد.

جمع نمره

02

نام درس :عربی

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

پاسخ نامه سواالت

نام دبیر :آقای ارسطویی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  21تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه  /دخترانه

تاریخ امتحان30/26/60 :
ساعت امتحان 8 :صبح
مدت امتحان 57 :دقیقه

ردیف

نمره

1

راهنمای تصحیح
الف) موافقت کرد

2

الف) دنا

3

الف
ب

ب) پرچین
ب) حُبّ

بَعُدَ

1
0/5

وُدّ

0/5

د  ،سه گزینهی دیگر مشتق است ولی «جَبَل» جامد
د « ،اموات» مردگان

4

الف) جزیره

ب) لَحم

0/5

5

الف) بزرگترین عیب این است که عیبگیری کنی بر آنچه که مانند آن در توست.

5

ب) بر خود عیب نگیرید و به یکدیگر لقبهای زشت ندهید.
ج) بهترین برادران شما کسی است که عیوب شما را به شما هدیه دهد.
د) یک بار به پشت سر روی میگرداند و با کسی که پشت اوست حرف میزند.
هـ) و هر آنچه از خوبی انفاق کنید ،پس بیشک خدا به آن آگاه هست.
و) اگر خدا را یاری کنید شما را یاری میکند و گامهای شما را استوار میدارد.
ز) درخت خفهکننده درختی است که در جنگلهای استوایی میروید.
ح) سنجاب بعضی از دانههای سالم بلوط را زیر خاک دفن میکند.
ت) به سوی فرعون پیامبری فرستادیم پس فرعون از رسول نافرمانی کرد.
ی) پدیدههای طبیعی یک حقیقت را اثبات میکند و آن قدرت خداست.
0/5

ب) 2

6

الف) 1

7

الف) انجام دهید

ب) پروا کنید  /قرار میدهد.

ج) دروازه

د) ویژگیهای  /میوههایی
ج) نشستیم

8

الف) خارج شو

ب) نرو

9

الف) میروند

ب) مساوی کردند

د) خواهند نوشت

ج) آگاه خواهند شد

 10الف) احسن :نیکوتر  /اَعلَم :داناتر (هر دو اسم تفضیل هستند)

1/5
هـ) نمینوشید

و) نکشت

1/5
0/75
1

ب) مکتب :کتابخانه ،اسم مکان است  /اکبر :بزرگتر ،اسم تفضیل است.
1

 11هر کس قبل از سخن گفتن بیندیشد؛ خطایش کم میشود.
 12تُقَدِّموا :فعل شرط  /تَجدوا :جواب شرط

0/5

 13افراساً :اسبهایی ،این کلمه نکره است  /االفراس :اسبها ،این کلمه معرفه است.

0/5

 14الف) الکسبُ :خبر  /ب) من الفِ :جار و مجرور  /ج) کُم :مضافالیه  /عیوب :مفعول

1

 -1 15اسم فاعل

0/5

 -2صیغهی مبالغه

 16الدرسُ الخامسُ
 17دایرهی اول ()3
دایرهی چهارم ()6

0/25
دایرهی دوم ()4

دایرهی سوم ()1

دایرهی پنجم ()2

دایرهی ششم ()5

 18الف) لزین الدین العاملی « الشهید الثانی »

ب) من باب المفا

1/5
2

