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 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
ردی

 

ره «سؤاات  
نم

 

  مهارت واژه شناسی)دو نمره( 

1 

 ط.) کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است را ترجمه کنید(ها خَتِحْتی تَلمه الَم الکَجِرتَ

 . الهادیِ حیطِالمُ رِزُو فی جُمُنْتَ زِبْالخُ رهُجَشَ

 

5/0 

2 

 .)کلمتان زائدتان(نِیْالمتضادتَ نِیْو الکلمتَ نِیْالمترادفتَ نِیْالکلمتَ فی الفراغِ بْتُکْاُ

  ه .داقَصَ – هًمرّ – مَتکلَ –جیل بْتَ  - تَکَسَ -تاره 

   ................................. = .................................                          ....................................  =  .................................. 

5/0 

3 

 خری . ) کلمه ای را که مناسب کلمات دیگر نیست ، مشخص کن( ااُ ماتِالکل بُتی اتناسِن الکلمه الَیِعَ

              محمل                  مصنع مولف                                      مطبعهالف( 

 اکرم  اکرم                                         اکرم                       اکرمب( 

5/0 

4 

 . ) مفرد یا جمع دو کلمه را بنویس( نِیْالکلمتَ جمعَ وْمفرد اَ بْتُکْاُ

 )                                      (  لْزِنْمَ                              )                                    (    لفاضِاَ

5/0 

  مهارت ترجمه به فارسی) هفت نمره( 

5 

 بارات التالیه . ) عبارت های زیر را ترجمه کن( م العجِرْتَ

 .  هُلُثْما فیک مِ عیبَتَ نْاَ بِیْالعَ برُکْاَالف( 

 ه.مِلْلی عِاِ اسِالنّ مَلْعِ عَمَجَ نْمَ اسِالنّ مُلَعْاَب( 

 .ی اامتحانِفِ بْسُرْیَ داًیَجَ رسِالی الدَ عْمِتَسْا یَ نْمَج( 

 .تاًنُعَتَ یاءِحْااَ مِلْعِ مَعلِمُ لُاَسْیَ البُالطّ کانَد( 

 

5 
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 صفحه دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی فیزیک

 .هِتوائیَسْااِ الغاباتِ عضِمو فی بَنْه تَقَالخانِ رهُجَالشَذ( 

 .رابِالتُ تِحْتَ لیمهِالسَ وطِالبلُ وزاتِجَ بعضَ نجابُالسِ نُفِدْیَر( 

 .عابدٍ فِلْاَ نْمِ یرَه خَمِعلْبِ فعُتَنْیُ عالمُز( 

 .نها الحیواناتُمِ بُرُهْکریهه تَ النفطٌ شجرهِ هُحَرائِس( 

 .الحسنِ قِلْالخُ نَمِ ی المیزانِفِ لَقَثْشیء اَ سَیْلَش( 

 . رسواً یکونَ نْاَ مُالمعلِ کادَ -بجیاالتَ هُفَوَ مُعلِلمُلِ مْقُص( 

6 

 کن(  . ) ترجمه را انتخابنتخب الترجمه الصحیحهَاِ
 آن دانش آموزان موفق هستند            -2آنها دانش آموزان موفق هستند.          -1.    ناجحونَ التامیذُ ولئکَالف( اُ

 . نداهِعِ دوهُجِتَ ن خیرٍکم مِسِنفُاَموا لِدِقَب( وما تُ
 وهرچه برای خودتان از کار نیک پیش بفرستید آن را نزد خدا می یابید.  -1
 وچیزی که برای خودتان از کار نیک پیش فرستادید آن را نزد خدا می یابید .  -2

0.5 

7 

 الفارسیه.) جاهای خالی را در ترجمه ی فارسی کامل کن(  فی الترجمهِ ل الفراغاتِمِکَ
 کم .   وبَیُم عُدی الیکُهْن اَکم مَخوانِاِ الف( خیرُ

 ........................... را به شما.............................  ......................برادرانتان کسی است که
 ه .رِبَفی کِ جابَاَ هِرِغَفی صِ لَاَسَ نْب(مَ

 .....................در خردسالی اش ........................... در بزرگ سالی اش ........................ . 

1.5 

  هفت و نیم نمره( مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) 

8 

 ) کلماتی را که زیرش خط است ، ترجمه کن( . ها خط حتَتی تَالّ م الکلماتِرجِتَ
 .  سوا ااعداءَجالِ.               ا تُ البابُ حَتِ.        فُ من المدرسهِ خرجونَکانوا یَ التامیذُ

 
 .  الَمّم العُتُمْدَخْتَسْنتم ما اِ.                اَ باحهَالسِدیقی نی صَمُلِعَ.                 یُ ذوا الغریقَقِنْاَ

 

1.5 

9 
 . ) آنچه را از تو خواسته شده بنویس(  منکَ بَلِکتب ما طُاُ

 .........................( ماضی ) نزل(     مضارع)............................(        امر)............................(           مصدر).............
0.75 

10 
 ما .) اسم مکان و اسم تفضیل را مشخص کرده و ترجمه کنید(رجمهُو تَ و اسم التفضیلِ المکانِ ن اسمَیِعَ
 کثیره.         مُطاعِنا مَتِدینَ.                        فی مَالعملِ علی خیرِ یَمنک .                 حَ نا اکبرُاَ

1.5 

11 

 ترجم الکلمات التی تحتها خط حسب القواعد . ) کلمه هایی که زیر آنها خط است براساس قواعد ترجمه کن(
         .                     مهًنائِ فراسُکانت ااَ فراساًاَ یتُ.           راَ تَحْجَ، نَ تَدْهَتَجْ.          اذا اِ ی ااخرهِفِ دْصُحْنیا تَی الدُفِ عُرَزْما تَ

 

1.5 

https://saednews.com


  کیزیف یاضیر و یتجرب یازدهم یعرب سوم صفحه 

12 
 . ) فعل شرط و جواب شرط را مشخص کن(  هُو جوابَ ن فعل الشرطِیِعَ

 .  هُبُسْحَ هوَفَ ی اهِلَعَ لَکَوَتَیَ نْومَ
0.5 

13 
 ماتی که زیر آنها خط است را مشخص کن( ط .) نقش کلها خَحتَتی تَالَ کلماتِلْلِ عرابیَااِ لَحَن المَیِعَ
 .                      من ساء خلقه عذب نفسه .    الجاهلِ داقهَن صَیر مِل خَالعاقِ داوهُعَ

1 

14 
 ن اسم الفاعل و اسم المبالغه . ) اسم فاعل و اسم مبالغه را مشخص کن( یِعَ

  لنا .       رْفِغْاِ نوبِالذُ ارَ.                                   یا غفّ حسنینَالمُ بُحِیُ نْیا مَ
0.5 

15 
 . ) عمل ریاضی را به رقم بنویس (  الرقمِبِ سابیهَالحِ هَملیَب العَکتُاُ
 .......... +.............................          ....................... =  .............. رَشَعه عَبَرْساوی اَعه یُربَد اَه زائِرَشَعَ

0.25 

  مهارت درک و فهم  ) سه نمره(                                            

16 

 اجعل فی الدائره العدد المناسب . ) کلمتان زائدتان( 
 الذی یعمل فی المزرعه.                       رُمِعَالمُ-1
 صفات احد او شی ء.                      عُزارِالمُ-2
 الذی یعطیه اه عمرا طویا.                  فاتُواصَالمُ-3
 تسمیه ااخرین با ااسماء القبیحه.                        لتفاتُاِ-4
 التجمع و الدوران حول شی ء.                    سُسُجَالتَ-5
 محاوله قبیحه بکشف اسرار ااخرین.                          هزاءُتِسْااِ-6
 اعهُنالقَ-8     هُصَالحِ-7

1.5 

17 

 عین الجمله الصحیحه و غیر الصحیحه حسب الحقیقه . 
 .  سئوولِمَلْلُ هِقَشَمَ ایجادِ بهدفِ عبٍصَ سوالٍ طرحُ تُعنَالف( التَ

 .ناصرِالعَ خواصِ عهِطالِمُ لمُعِ حیاءِااَ لمُب( عِ
 .  علیهِ بُتَکْیُ ابِالطَ لفَخَ لوحَ بورهُسَج( ال
 .حراءِی الصَه فِنَجَ کرمانَ ربَشاهزاده قُ دیقهُد( حَ

 میل.ر جَمْاَ ااخرینَ سرارِاَ هِرفَعْمَلِ عیُذ( السَ 
 . هانِکرَما یَبِ کَختَاُ خاک وَاَ رَکُذْتَ نْهی اَ لغیبهُر( اَ 

1.5 

  مهارت مکالمه )نیم نمره(                                   

18 
 اجب عن السوال. 

 ؟تاءِفی الشِ ردبیلَفی اَ وُالجَ فَیْکَ
0.25 

 الکلمات التالیه . ) کلمات زیر را مرتب کنید تا جمله ی کاملی شود(  بَتَرَ 19
 ؟میصِالقَ -مْکَ -جالیّالرِ -هذا -رُعْسِ

0.25 
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 پاسخ نامه سواات

 

 یرانجمهوری اسامی ا
 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 عربینام درس: 
 آقای محمدی  نام دبیر:

 0360/ 06/ 60امتحان:  تاریخ
 صبح 60:66ساعت امتحان: 
 دقیقه 57مدت امتحان: 

ر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....) مه         

ف
ردی

 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 /.5 ارام -جزیره ها                                               الهادی  -ر زُجُ 1

 /.5 مَتکلَ ≠سکت                  = مره                                       تارهً 2

 /.5 مَرَکْب( اَ                         ف                               لِوَالف( مُ 3

 /.5 لنازِمَ -ل                                                منزل فضَاَ –ل فاضِاَ 4

5 

 انچه مانند ان در تو وجود دارد.الف( بزرگترین عیب ان است که عیب جوئی کنی از 

 ب(داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خود بیافزاید.

 ج( هرکس به درس خوب گوش نکند در امتحان مردود می شود.

 د( دانش اموز از معلم زیست به خاطر مچ گیری سوال می کرد.

 ذ( درخت خفه کننده در بعضی از جنگل های استوایی می روید.

 سنجاب بعضی از دانه های سالم بلوط را زیر خاک دفن می کند.ر( 

 ز( دانشمندی که از علمش سود برده می شود بهتر از هزار عابد است.

 س( درخت نفت بوی بدی دارد که حیوانات از ان می گریزند.

 ش( در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از اخاق نیکو نیست.

 کامل بجا اور نزدیک است معلم پیامبر شود.ص( برخیز برای معلم و احترامش را 

5 

 /.5 1ب(                                                2الف(  6

 5/1 پاسخ می دهد. –سوال کند  -هدیه کند.                           ب(هرکسی  –عیوبتان  -الف(  بهترین  7

8 
 فتح ) باز شد(                        ا تجالسوا )همنشینی نکنید(   کانوا یخرجون ) خارج می شدند(                

 انقذوا   ) نجات دهید(                   یعلمنی  ) مرا تعلیم می دهد(                ما استخدمتم  ) استخدام نکردید(

5/1 

 /.75 نزیل(مصدر ) تَ                                   ل(    زِ(                                   امر) نَلُزِنَمضارع ) یُ 9
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  تجربی -صفحه دوم کلید درس عربی پایه یازدهم ریاضی  10

 رستوران ها( –طاعم ) اسم مکان بهترین(             مَ –بزرگتر(          خیر ) اسم تفضیل  –اکبر ) اسم تفضیل  

5/1 

 

11 
 ) تاش کنی(   تَدْهِتَجْد ) درو می کنی(                 اِصُحْتَ                     ع ) بکاری(              رَزْتَ

 ) ان اسب ها ( ) اسب هایی(                         اافراسُ فراساً) موفق می شوی(                     اَتَحْجَنَ

5/1 

 /.5 جواب شرط –فهو حسبه                     فعل شرط                                 –ل وکَتَیَ 12

 1 عداوه ) مبتدا(         خیر ) خبر(                                 خلق) فاعل(           نفس ) مفعول( 13

 /.5 المحسنین )  اسم فاعل(                                               غفار ) اسم مبالغه( 14

15 14=4+10 25./ 

16 2- 3- 1-6 - 4-5    5/1 

 5/1 √ر(   Xذ(   √د(   Xج(   Xب(   √الف(  17

 /.25 باردا 18

 /.25 کم سعر هذا القمیص الرجالی؟ 19
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