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 باسمه تعالی
 نام و نام خانوادگی:

.................................. 
 منطقه نازلو آموزش و پرورش

 دبیرستان زینب کربی )س(
 21/21/69 : تاریخ آزمون

 96:54ساعت آزمون : 
 1 عربی 9و  4 امتحان: درس

 انسانییازدهم پایه : 
 69-69سال تحصیلی 

 زادهدبري: شيوا تقي
 21:  تعداد سواالت

 دقیقه 99مدت آزمون:   
 

 بارم متن سواالت ردیف

  .تَْرِجِم الَکِلماِت الّتي تَحتَها خطٌّ   1

 .خائِبا  ما أتاهُ أَحداً فََردَّهُ  (2       .السَّالمَ الِمْسكيَن و يَْنِشُر يُْطِعُم  (1
1 

2  

 . الَكِلماِت الُمتَراِدفَةَ َعيِِّن 

 (األْنظار،  َنَوىَعْفواً ، ،  العُيون،  األْسَرة ساِمحيني ، ، لُب  ،  األهل)
 ........................=ب( ...................   الف( ................ = ...................

 ........................=( ................... د  ( ................ = ...................ج 

1 

 .05 ِخصال:..................  .................: أسير .............. :َمكاِرم   : دا  أَْو َجمَع اْلَکِلَمتَْينِ اُْکتُْب ُمفرَ   3

4  

 :تَْرِجِم اْلُجَمَل التّاليََة إلی اْلفارسيِّة 

 ﴾ال تَْحَزْن إنَّ هللاَ َمَعنا﴿.1

 سيَر و يَْرَحُم الصَّييَر.رأْيتُهُ يُِحبُّ الفَقيَر و يَفُكُّ األ. 2

3 . ً   فَاْفتَقََر و الَّذي كاَن َعزيزاً فَاْحتُِقَر. َمْن كاَن َغني ا

اِدُق بِِصْدقِِه ما ال َيْبلُيُهُ الكاِذُب باْحتياِلِه..4  َيْبلُُغ الص 

لي ، َهْل تُريديَن بِطاقَةَ الشَّْحِن.. 5  تَفَضَّ

. 

5  

 : اِْنتَِخِب التَّرَجَمةَ الصَّحيَحةَ 

 ِلْم َكما ال تُِحبُّ أْن تُْظلََم.ال تَظْ .1

 . انگونه که دوست نداری مورد ستم واقع شویستم نكن هم الف(

  .نبايد ستم کنی ، اگر دوست داری مورد ستم واقع نشوی ب(

.لِ . 2  نَْستَِمْع إلى َكالِم الَحّقِ

   .بايد به سخن حق گوش دهيم  ب(   .برای اينکه به سخن حق گوش دهيم الف(

1 

6  

ِل اْلفَراغاِت في التَّرَجَمِة اْلفارسيّةِ   : َکّمِ

 ُهم أْن یَْنَجحوا في بَراِمِجهم.َكلَّْمُت َمَع أْصِدقائي ِليَْعلَموا َكْيَف یُْمِكُن لَ تَ . 1

 موفق شوند.دوستانم سخن گفتم .............. چگونه برايشان امکان دارد که در ................ با 

 ةَ الَجّواِل.ذََهْبُت إلى الَمتَْجِر ِِلْشتَرَي بَّطاریَّ  .2

 رفتم تا باطری ............. بخرم................. به   

2 



 

2 

7  

 :تَْرِجِم الَکِلماِت الّتي تَحتَها خطٌّ 

   .............  َمكاِرَم األْخالِق. كاَن یُِحبُّ إنَّ أباها . 1

 ..............   .أْجَودَ و ال أْكَرَم ِمْنهُ  ما َرأَْیتُ . 2

 ..............  .َعزيزاً ذَلَّ  اِْرَحُموا. 3

 ................   .إلى البِالِد العََربيَِّة َحت ى اآلنِ  أُسافِرْ لَْم . 4

2 

8  

 التاليّة:تَْرِجْم الِعبارات 

 ايَةٌ ال تُْدَرُك.إْرضاُء الن اِس غ -1

 أفَت ُِش َعْن ُمْعَجٍم يُساِعدُني في فَْهِم النُّصوِص. -2

  صوَرتَها أي اَم ِصيَري. تُ دْ إلى قَْريٍَة شاهَ سافَْرُت  -3

 

15. 

9  

 :ةالعبار هذهفي  عيّن المحل اإلعرابي للكلمة المعيّنة

 .الَجْهلِ  يُْنِقذَُك ِمْن ُمصيبَةِ  َصدیق  تاُب الكِ  .1

 .الفُقَراءُ يَْفَرُح فيِه  عيد  يُْعِجبُني  .2

1 

11  

 ْطلوَب ِمْنَك:عيّن المَ النَّصَّ التاليَّ و إْقَرأْ 

ائَِرةُ  واً ، في : َعفْ  لَهُ ت ِصاالِت و تَقوُل ُمَوظَِّف االِعْندَ تَْذَهُب لكْن ال َيْعَمُل الشَّْحُن فَ تَِّصَل تُريدُ أْن تَ الز 

ُل لَها البِطاقَةَ.فيأُْخذُ كاٌل. بِطاقَِة الشَّْحِن إشْ   الُمَوظَُّف الِبطاقَةَ و يَُبد ِ

   ....................: الُمتَعَّديالفعل                       ........................: فينَ الفِْعُل 

                ..........................: الَمْفعولاسم                   ..........................اسم الفاِعل: 

           .......................: عالإِفْ َمْصَدر ِمْن باب          .......................: عالإِفْ َمْصَدر ِمْن باب 

15. 

11  

ْل الَجْدَوَل:   َكّمِ

 اسُم الفاعل المصدر اِلمر الُمضارع الماضي

 ..... ..... ..... ..... أَْنَزلَ 

 ..... ..... ..... ..... تَفَكَّرَ 
 

2 

12  

 ُمناِسبَة : )َكِلَمتان زائَِدتان( أْكتُْب في الفَراغِ َكِلَمة  

رَ  – یَْغِرقُ كاَد   َكبُرَ  – أْضَمرَ  – أْنَكرَ  –اِْلتََفَت  – َكرَّ

 ..................       َشْيئاً. أَْخفى  -1

اٍت.  لَ َعمِ  -2  .................   َعَمالً ِعدَّةَ َمر 

 .................        . ِكْذباً و ما قَبِلَهُ بَهُ َحسِ  -3

 .................       . نَّْجدَةكاَن يَْعِرُف السَّباَحةَ فََصَرَخ النَّْجدَة الما  -4

1 
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 20 ***پیروز و سربلند باشید***

 


