
 نام و نام خانوادگی: 
 تجربی -م ریاضییازدهمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:
 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه
 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 عربینام درس: 
 ندا ترابی نام دبیر:

 06/0936/ 66 امتحان: تاریخ
 صبح/ عصر   8ساعت امتحان:
 دقیقه57مدت امتحان: 

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

ف
ردی

 

ره «سؤاات  »  
نم

 

 ترجم الکلمات التی تحتها خطّ: 1

 بِعلمِه: یُنتَفَعُ( عالمٌ 2هذه اأثمار:                                                          لُبَ( یأکُلُ 1       

 فیِ الصَف: عَدم النَوم( 4علی سُلوکِه:                                               إستَمَرَلکنَ الطالبَ  (3

 :لتفاف( تبدأ حیاتها باإ6                                                          أنفسکم:       اتلمِزوا( 1

1.1 

 اُکتُب فی الفراغ الکلمتَینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادَتَینِ: 2

 .....             قَرُبَ= ...................   .............. ≠...................           خفیّ = ...................           خُشونة  ≠قُم 

1 

 عَیِن الکلمة الغَریبة فی المعنی: 3

 □الزارع         □اأثمار          □الجِذع            □الغصن 

5.21 

 اُکتُب مفرد أو جَمع الکلمتَینِ: 4

 الثَلج )جمع(: ....................................       اأساوِر )مفرد(: ...............................                     

5.1 

 إمأ الفراغات فی الترجمة الصَحیحة: 1

 الف( علیه أن ایتدخّلَ فی موضوع یُعرِضُ نفسه للتّهم.

 نباید او ................... در موضوعی که او را در معرض ...................... قرار می دهد. -  

 فِنُ السنجابُ بعضَ جوزاتِ البلوطِ السَلیمة تحت التّرابِ و قدینسی مکانَها و فی السنة القادمة تَنمو تلک و تَصیرُ شجرةً.ب( ید

در سال ..... و سنجاب بعضی از ................... سالم را ................... خاک پنهان می کند و .................... مکانش را .............. -  
 آینده آن .............. و ................ می شود.

2 

 إنتَخِب الترجمة الصَحیحة: 6

 الف( مَن یُحاوِل کثیراً، یَصل إلی هَدَفِه.

 □( هر که زیاد تاش کند به هدفش می رسد. 2                     □( هر که زیاد تاش کرد به هدفش رسید. 1

 نَ مَیِتاً.ب( العالِمُ حیٌ و إن کا

 □( دانشمند اگر چه مرده باشد زنده است. 2                           □( دانشمند اگر بمیرد، زنده می شود. 1

5.1 

 تَرجِم العبارات التالیة: 7
 الف( الغیبة هی أن تَذکروا أقربائکم بِما یَکرهونَ.

 غِبٌ یَسألُ مُعلّمَ علم اأحیاءِ تَعنُتاً.ب( کانَ بَینَنا طالبٌ مُشا

1 
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 ج( لِلکامِ آدابٌ یَجِبُ علی المُتکلِمینَ أن یکونوا عاملینَ بِما یَقولونَ.
 د( ما مِن مُسلمٍ یَزرَعُ زَرعاً فیأکُلُ مِنه طیرٌ إلّا کانَت لَه بِه صَدَقَةٌ.

 درة اه.ه( عجائبُ اأشجار مِن الظَواهِر الطبیعیّة تُثبِتُ لَنا قُ
 

 عیّن الفعل المناسب لِلفِراغ: 8
 ( یاأیّها اإخوة ...................... العلماءَ لِتَعَلُم اآداب الحَسَنَة منهم.1

 □ج( جالَسَت               □ب( جالِسوا               □الف( جالَسوا 
 القادمَ. ( ..................... حولَ ما نَقرأ فی علم اأحیاء اأسبوع2َ

 □ج( سَنَتَحدَثُ           □ب( حَدَثنا             □الف( کنّا نَتَحَدَثُ 

5.1 

 عیّن إسم التفضیل و اسم المفعول و اسم الفاعل و اسم المکان فی العبارات التالیة: 9

 خَیرٌ من عبادة سبعینَ سَنة.( مُتفکِرُ ساعةٍ 2( تلک المطاعِم مَملوءةٌ بالزّبائن.                                1

1 

 تَرجِم هذه العبارات حَسَب قواعد المعرفة و النکرة ثمّ عیِن المعرفة )کلّها(: 15

 الف( شاهَدنا سنجابٌ، السَنجابُ یَقفِزُ مِن شجرةٍ إلی شجرةٍ.

 ب( قالَ طالبٌ لِصدیقه: یُعجِبنی نظرُک حولَ قُبَة قابوسٍ.

2 

 أجِب عَن اأسئلة التالیة:إقراء النَص التّالی ثُم  11
فط شجرةُ الخُبز شجرةٌ إستوائیةٌ تنمو فی جُزُر المحیط الهادی، تَحمِلُ أثماراً فی نهایة أغصانها کالخُبز. یُوجَدُ نوعٌ مِن شجرة النَ

یلهم مِن الحیوانات و فی مدینة نیکشهر و یُمکن إنتاج النَفط مِنها و یَستخدمها المُزارعونَ کَسیاج حولَ المزارع لِحمایة محاص
 تَحوی بذور شجرة النَفط زُیوتاً ایُسَبِبُ إشتِعالها خروج أی غازات مُلَوَثَةٍ.

 الف( هل یمکنُ إنتاج النّفط من شجرة النّفط؟
 ب( کیفَ یستفیدُ المزارعونَ مِن شجرة النَفط؟

 ج( أین تنمو شجرة الخُبز؟

1.1 

 (لِإعراب: ) أعرِب ما اُشیر إلیه بخطٍ 12

 ه.عبادهم لِأنفَعُعباد اه  أحبُ.                          ب( اأخاقلِإتمام مکارم  بُعِثتُالف( إنّما 

 فَهو حسبُه.علی اه  یَتوکّلج( مَن 

2.21 

 رتّب الکلمات و اُکتُب سؤااً و جواباً صحیحاً: 13

 نّهائی / یَذهَب / إلی.یذهَبُ / هدفاً / مَن / النّهائی / یُسَجِل / إلی / مَن / ال

1 

 :"کلمتان زائدتان"ضَع فی الدائرة العدد المناسب  14
 علم مطالعة خواصّ العناصر □( حارس المَرمی                                       1
 مَن یُحافظ مِن المَرمی □( تابَ                                                    2
 لوحٌ أمام الطّاب یُکتَبُ علیه □                                        ( علم اأحیاء   3
 الذی یقبلُ التّوبة عَن عبادِه □( السّبورة                                                4
 ( الکیمیاء1
 ( توّاب6

1 
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 پاسخ نامه سواات
  

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه
 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 عربی یازدهم ریاضی و تجربینام درس: 
 ندا ترابی  نام دبیر:

 06/0936/ 66امتحان: تاریخ
 صبح/ عصر  8 ساعت امتحان:
 دقیقه 86مدت امتحان:

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

ف
ردی

 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 ابیلب : مغز                     یُنتَفَعُ : سود برده می شود                   استَمَر: ادامه داد                عدم النوم: بی خو 1
 ا تلمزوا : عیب نگیرید                           االتفاف : در هم پیچیدن

1.1 

 1 قُم : اجلِس           خفی : مجنوء           خُشونه: لَینة        قَرُبَ : کادَ 2
 5.21 اُسورة         التلوج 3
 5.1 الزارع 4
 او نباید در موضوعی که خودش رادر معرض تهمت ها قرار می دهد دخالت کند.الف(  1

 درختی -می کندرشد  –فراموش می کند  –گاهی  –زیر  –بلوط  ب( دانه های
2 

 5.1 2ب(                2الف( 6
 الف( غیبت آن است که نزدیکانتان را با آنچه ناپسند است به یاد آورید. 7

 ب( در بین ما دانش آموزای اخالگر بود که از معلم زیست شناسی برای مچ گیری سوال می پرسد.
 ست که باید صحبت کنندگان به آنچه می گویند عمل کنند.ج( برای صحبت کردن آدابی ا

 د( هیچ مسلمانی نیست که کشتی را بکارد پس پرنده ای از آن بخورد مگر اینکه برای صدقه باشد.
 ه( شگفتی های درختان از پدیده های طبیعی برای ما قدرت خدا را ثابت می کند.

1 

 5.1 ( ج2( ب           1 8
 1 المطاعم )اسم مکان(       مملوة )اسم مفعول(  متفکر )اسم فاعل(      خیر)اسم تفضیل( 9
 اب )معرفه به ال( سنجابی را دیدیم آن سنجاب از درختی به درخت دیگر می پرد.الف( السنج 15

 ب( صدیق )معرفه به اضافه( نظر) معرفه به اضافه( حل)معرفه به اضافه( قبة )معرفه به اضافه(  قابوس) علم(
 دانش آموزی به دوستش گفت : نظرات مرا پیرامون گنبد کاووس به وجود می آورد.

2 

 انتاج النفظ من شجرة الفظ. الف( نعم، یمکن 11
 ب( المزارعون یستخدم شجرة النفظ کساج حول المزارع لحمایة محاصیلهم من الحیوانات.

 ج( شجرة الخبز شجرة استوائیه تنمو فی جزر المحیط الهادی.

1.1 

 الف( بعثتُ : فعل مجهول نائب فاعل ضمیر بارز تُ و مرفوع       ااخاق : مضاف الیه و مجرور 12
 مبتدا و مرفوع           انفعُ : خبرو مرفوع          لِعباد:جارو مجرور ب( احبُ :

 ج( یتوکل : فعل شرط و مجزوم فاعل هو مستتر و مرفوع
 فهو حسبه : جواب شرط و مجزوم           هو : مبتدا و مرفوع         حسبُ : خبر و مرفوع             هه: مضاف الیه و مجرور

2.21 

 1 ؟ من یسجل هدفا یذهب الی النهایی. من یذهب الی النهایی 13
 1 6و4و1و1 14
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