
 نام و نام خانوادگی: 
 یازدهم ریاضی و تجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:
 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

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

 عربینام درس: 
 آقای ارسطویی دبیر: نام

 60/26/2930: امتحان تاریخ
 صبح 8: ساعت امتحان

  دقیقه 57 امتحان: مدت

ف
ردی

 

ره «سؤاات  »  
نم

 

لي 1 َُشيرَ لتی َ للغ ٍط:ترجمَ  1ََب

 المناسب:ضع المترادف و المتضاد فی مکانه  2
/ نها)وُدّ / بَعُدَ / تکّلمَ / اجلس   

5/0 

سب عَيِن 3 ًَاَت :َکل لکل َ  5/0َمعَبقي

:مفرد الکلمات عَيِن  4 لي  5/0َلت

5 : لي لت َ ر لع ََترجمَ

ء

5 
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6 : لصحيح َ لترج بَ  5/0َنت

7 : ا لج َ لَترج  5/1َک

8 : لي لت لَ افع  5/1َترجمَ

َب 9 غ لفر لَ :إک س ل َ  75/0َلکل

سمَ 10 :عينَ َترج يلَ لتف سمَ َ َ ک  1َل

11 : لي لت َ لشرطي َ ل لج  1َترجمَ

12 : لي لت َ ر لع َفیَ لشر َ َجو َ لشر  5/0َعينَفعلَ

ط: 13 َب لي ر ش ل تينَ لکل  5/0َترجمَ

14 َ... عل،َمفعولَ ر،َف ،َخ تد ط:َُم َب لي ر ش ل َ بیَِللکل اعر حلَ ل  1َعينَ

° 

° 
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15 : لي لت َ لکل َهوَنوعَ  5/0َم

ی: 16 لترتي َ لعد َ  25/0َعِر

17 : لي لت َ لتوضيح سبَ َت لکل ٍَمنَ َیَکل

ء

5/1 

لیَُثم 18 لت صَ ل َ له:َِقر اس َجبَعنَ
ءً

ء

ء

2 

ر عَن شيد.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََج  02َموفقَب
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 پاسخ نامه سواات
  

 جمهوری اسامی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

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

 عربینام درس: 
 آقای ارسطویی نام دبیر:

 60/26/30: امتحان تاریخ
 صبح 8: ساعت امتحان
          دقیقه 57مدت امتحان: 

ف
ردی

 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 1 الف( موافقت کرد                         ب( پرچین 1
 5/0     وُدّ  بّ بَعُدَ                           ب( حُ  الف( دنا  2
 جامد« جَبَل»ی دیگر مشتق است ولی  الف      د ، سه گزینه 3

 ردگانم« اموات»ب       د ، 
5/0 

 5/0 الف( جزیره                               ب( لَحم 4
 در توست. نآنچه که مانند آگیری کنی بر  الف( بزرگترین عیب این است که عیب 5

 های زشت ندهید. بر خود عیب نگیرید و به یکدیگر لقب ب(
 ج( بهترین برادران شما کسی است که عیوب شما را به شما هدیه دهد.

 زند. گرداند و با کسی که پشت اوست حرف می د( یک بار به پشت سر روی می
 هست. شک خدا به آن آگاه و هر آنچه از خوبی انفاق کنید، پس بیهـ( 

 دارد. های شما را استوار می کند و گام و( اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می
 روید. های استوایی می کننده درختی است که در جنگل ز( درخت خفه

 کند. های سالم بلوط را زیر خاک دفن می ح( سنجاب بعضی از دانه
 به سوی فرعون پیامبری فرستادیم پس فرعون از رسول نافرمانی کرد. ت(

  کند و آن قدرت خداست. های طبیعی یک حقیقت را اثبات می ی( پدیده

5 

 5/0 2ب(                        1الف(  6
 دهد. الف( انجام دهید                        ب( پروا کنید / قرار می 7

 هایی های / میوه د( ویژگی                       ج( دروازه          
5/1 

 5/1 نوشید          و( نکشت الف( خارج شو           ب( نرو             ج( نشستیم              د( خواهند نوشت           هـ( نمی 8
 75/0 روند             ب( مساوی کردند           ج( آگاه خواهند شد الف( می 9
 الف( احسن: نیکوتر / اَعلَم: داناتر )هر دو  اسم تفضیل هستند( 10

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

 1 شود. هر کس قبل از سخن گفتن بیندیشد؛ خطایش کم می 11
 5/0 تُقَدِموا: فعل شرط / تَجدوا: جواب شرط 12
 5/0 ها، این کلمه معرفه است. ، این کلمه نکره است / اافراس: اسبهایی افراساً: اسب 13
 1 الیه / عیوب: مفعول الف( الکسبُ: خبر / ب( من الفِ: جار و مجرور / ج( کُم: مضاف 14
 5/0 ی مبالغه صیغه -2اسم فاعل                      -1 15
 25/0 الدرسُ الخامسُ 16
 (1ی سوم ) دایره         (           4ی دوم ) (                 دایره3ی اول ) دایره 17

 (5ی ششم ) (                  دایره2پنجم ) ی (              دایره6ی چهارم ) دایره
5/1 

 2 ب( من باب المفا                        «الشهید الثانی » الف( لزین الدین العاملی  18
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