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1 
 ـ تَرجِمِ الکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطُّ.1

 الوُکنات  و إن شَکَوتُ إلی الطَّیرِ نَحنُ فی  ب(                 و ال تُصَعِّر خَدَّکَ عَزمِ األُمورإنَّ ذلِکَ مِن  الف(
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2 

 الفَراغاتِ الکَلَماتِ المُتَرادِفَةَ و المُتَضادَّةَ.ـ اُکتُب فی 2

 أهل / ضیاء/ أُسرَة/ ظَالم

 .............. #................= ...............          ................ 
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 5/0 الف(أصفیاء:                           ب( صاحب:  اُکتُب مُفرد أو جَمعَ الکَلِمات.                    3

4 

 عَیِّن الکَلِمَةُ الّتی التُناسِبُ الکَلماتِ األُخری.

 □د( قَمیص          □ج( فُستان        □ب( صَمت         □ـ  الف( سِروال1

 □د( أکثَر             □ج( أبیض        □ب( أزرَقِ            □ـ الف( أَصفَر2
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5 

 ـ تَرجِمِ العِباراتِ التّالیَهَ.5

 فَقَد قال اإلمامُ الکاظِمُ ) الحِکمَةُ تَعمُرُ فی قَلبِ المُتواضِعِ و التَعمُرُ فی قلب المُتَکَبِّرِ الجبّار(ـ 1

 تَسقُطُ أسنانُ سَمَکِ القِرشِ دائماً و تَنمو أسنانٌ جَدیدَهٌ مَکانَها. ـ 2

 أن تُعَلِّمَها حُروفَ الهِجاءِ وَ التَّکَلُّمَ عَن طریقِ اللَّمسِ وَ الشَّمِّ.« هیلین»ـ استَطاعَت مُعَلِّمَةُ 3

 قال النَّبیُ)کَبُرَت خیانةً أن تُحَدِّثَ أخاک حدیثاً هو لکَ مُصَدِّقٌ و أنتَ لَهُ کاذِبٌ(.ـ 4

   عَنِ المَکروبِ.یَفُکُّ األسیرَ وَ یَحفَظُ الجارَ وَ یَحمِی األهلَ و العِرضَ وَ یُفَرِّجُـ 5

5 

6 

 اِنتَخِب التَّرجَمَةَ الصَّحیحةـ 6

ـ نزدیک بود جوان دروغگو 2 □ـ نزدیک بود جوان بسیار دروغگو غرق شود1الف( کادَ الشّابُّ الکَذّابُ یَغرِقُ. 

 □غرق شود

ـ مومنان فقط به خدا توکل می 2 □ـ مومنان تنها باید بر خدا توکل کنند1ب( عَلَی اهللِ فَلیَتَوَکَّل المومنونَ. 

 □کنند
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7 

 کَمِّل الفراغاتِ فی التَّرجَمَهِ الفارسیَّه.ـ 7

 ....... خودش را عذاب می دهد.مَن ساءَ خُلقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ                          هر کس اخالقش ......ـ 1

ـ یَعُدُّ الحوتُ األزرَق أکبَرَ الکائناتِ الحَیَّهِ فی العالم.نهنگ آبی ............ موجودات ............ در جهان به شمار  2

 می رود.
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تر از ـ التِّمساحُ عِند ما یَأکُلُ فَریسَهً أکبَرَ مِن فَمِهِ، تُفرِزُ عُیونُهُ سائالً. تمساح هنگامی که ........... بزرگ 3

 نش می خورد چشمانش .............. ترشح می کند.دها

 یُحکی أَنَّ رُجالً کان کثیرَ المَعاصی و العُیوبِ فَنَدِمَ علی أعمالِهِ السَّیِّئَةِ. ـ4

 حکایت می شود که مردی .............. و پر عیب بود پس از کارهای بدش پشیمان شد.

8 

 ترجِم األفعالَ الّتی تَحتَها خَطُّ. ـ 8

 التَغتَرّوا بِصاَلتِهِم و البِصیامِهِم و لکن اختَبِروهم عندَ صِدقِ الحدیث و أداءِ األمانةِ.ـ 1

 با نمازشان و نه با روزه شان ............. ولی آنان را هنگام راستی گفتار و امانت داری.................

 یَفرَحُ فیه الفُقراءُ. عیدی مرا به .....................که در آن فقیران خوشحال شوند.ـ یُعجِبُنی عیدٌ 2

 ـ سَأَکتُبُ ذِکریاتِ السَّفَرَةِ العلمیَّةِ. خاطرات گردش علمی را .....................3

1 

9 

 عَیِّن الفعل المناسب للفراغ.ـ 9

 الماضَیَتَینِ.)لن أسافِرَ، لم أُسافِر، لکی أُسافِرَ(الف( أنا .................... فی السَّنَتینِ 

 ب( هو ...................... إلی المَلعَبِ غَداً )لن یَرجِعَ، ما رَجَعَ، لم یَرجِع (

 ج( مَن ...................... یَنجَح فی أعمالِهِ )الیَجتَهِدُ، الیَجتَهِد، یَجتَهِد(

 ............... فی حیاتِکَ )أن تیأَسَ، کی تَیأسَ ، التَیأس (د( علیک بالمُحاوَلَةِ و  ........

1 

10 
         عَیِّن اسم المکان و اسم التَّفضیل.        الف( یا أسمَعَ السّامعین              ب( رَبُّ  المَشرِقِ و المَغرِبِ ـ10
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 عَیِّن اسم الفاعل و اسم المفعول. ـ 11

 مَنصوراً .                        ب( قالَ أنَّهُ کان المُتَوَکِّلینَالف( إنَّ اهللَ یُحِبُّ 
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 ترجم هذه الجمله حَسَبَ قواعِدِ النّکرة.ـ 12

 رأیتُ وَلداً یَمشی بِسُرعَة .
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 ـ ترجِم اآلیَتَینِ حَسب قواعد.13

 لَکُم و عَسی أن تُحِبُّوا شیئاً و هُوَ شَرٌّ لَکُم.الف( وَ عَسی أن تَکرَهوا شیئاً و هُوَ خیرٌ 

 

 ب( إنَّ اهللَ الیُغَیِّرُ ما بِقَوم  حَتّی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم.

 

 صبَحتُم بِنِعمَتِهِ إخواناً.ج( واذکُروا نِعمَتَ اهللِ عَلَیکُم إذ کُنتم أعداء  فَأَلَّفَ بینَ قُلوبِکُم فَأ

 

3 

 

 الکَلمات الَّتی تَحتَها خَطٌّ.اُکتُب إعرابَ ـ 14

  علی رَسولِه و علی المؤمنینسَکینَتَهُ  اهللُب( ـ فَأَنزَلَ   .   العَرَبیَّةِیُساعدنی علی تَعَلُّمِ  برنامجاًوَجَدتُ الف ـ 

 

1 

 

 عَیِّن الکلمه الصَّحیحه للعبارتین.ـ 15

 العامِل / المَکروب /الرَّسام / الجَوز / األهل / اِفتَقَرَ / األطراف / الخائب 

 ....... الف( الّذی الرَجاء لَهُ لِلنَّجاحِ فی هَدَفِهِ ...................            ب( أصبَحَ فقیراً و الثروةَ لَهُ ...............

 باءُ ...........................ج( الّذی حُزنُهُ کثیرٌ ...............                                            د( األسرَةُ و األقر
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 و( مَن یَشتَغِلُ  فی مِهنَة  أو صناعَة .........................

 أو صُوَراً أو خطوطاً ......................ه ( مَن یَرسُمُ بالقَلَمِ أشکاالً، 

 

 

 إقرأ النَّصَّ ثُمَّ أجِب عَن األسئِلَهِ.ـ 16

صارت عَمیاء، صَمّاء و بکماء. أرسَلَها والدُها إلی مُؤسَّسَة  اجتِماعیَّة  لِلمُعَوَّقینَ. هیلین کیلِر فی طُفولیّتهِ 

واصَلَت إجتهادها حتی حَصَلت علی عَدَد  مِنَ « هیلین»أن تُعَلِّمَها حُروفَ الهِجاءِ « هیلین»اِستَطاعَت مُعَلِّمَةُ 

 أصبَحَت أُعجوبَةَ عَصرها. الشَّهاداتِ الجامِعیَّةِ و ألقَت عِدَّةَ مُحاضرات  و

 عَمیاء وَ بَکماء؟ـ متی صارَت هیلین کِیلر 1

 ـ مَن عَمَّلَت هیلین حروفَ الهِجاء؟ 2

 ـ إلی أینَ أرسَلها والدُها؟3
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 ـ رَتِّب الکَلِماتِ و اکتُب سُؤاالً و جواباً صَحیحاً.17

 مِن / الشَّحنِ / ؟تُریدینَ / أعطِنی / نَعَم / بِطاقَةَ / فَضلِکَ / هل / 
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 )شماره صفحه(                                          جمع نمرات:       نمره                                                                                           

 نمره به عدد:

 نمره به حروف:

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 و امضا: تاریخ

 نمره تجدیدنظر به عدد:

 نمره تجدیدنظر به حروف:

 



 باسمه تعالی

 دبیرستان غیر دولتی حجاب                                                 «راهنمای تصحیح و کلید درس عربی»

 11/3/1401تاریخ امتحان:                        سانی                   پایه: یازدهمرشته: ان                درس: عربی

 نام دبیر: خانم ثوری             1400ـ1401سال تحصیلی:                    دقیقه        90مدت امتحان:

 بارم 

 5/0          25/0 ب( النه ها           25/0ـ  ـ الف( کارهای مهم 1

 5/0   25/0  أهل = أُسرَة        25/0ظَالم   #ـ ضیاء 2

 5/0   25/0 أصحابـ د( 2         25/0   ـ الف( صفّی3

 5/0         25/0  ـ د( أکثَر2       25/0ـ ب( صَمت  1ـ 4

ـ امام کاظم )ع( فرموده است حکمت در قلب انسان فروتن ماندگار می شود و در قلب انسان 1ـ 5

 نمره 1 مغرور ستمکار ماندگار نمی شود.

 های کوسه ماهی همیشه می ریزند و دندان های جدیدی به جای آنها رشد می کند. ـ  دندان2

 نمره1

 نمره1ـ معلم هلن توانست که از راه لمس و بویایی، حروف الفبا و سخن گفتن را به او یاد دهد. 3

پیامبر)ص( فرمود: خیانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگویی، او سخن تو را باور کند ـ 4

 نمره 1که تو به او دروغ بگویی.  درحالی

ـ اسیر را رها می کرد و همسایه را نگاه می داشت و از خانواده و ناموس)آبرو( پشتیبانی می کرد و 5

  نمره 1اندوه غمگین را می زدود. 

5 

 25/0. ـ نزدیک بود جوان بسیار دروغگو غرق شود1الف( ـ 6

  25/0ـ مؤمنان تنها باید بر خدا توکل کنند.  1ب( 
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   5/0ـ طمعه ای، مایعی 3              5/0بزرگ ترین، زنده ـ 2                 25/0ـ بد شود 1ـ 7

 25/0ـ بسیار گناهکار4 
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 1  25/0ـ خواهم نوشت3    25/0ـ شگفتی می آورد 2      5/0ـ فریب نخورید، امتحان کنید 1ـ 8

 1  25/0د( التَیأَس         25/0یَجتَهِد ج(        25/0 لن یَرجِعَ  ب(      25/0 ـ الف( لم أُسافِر9



 

 5/0   25/0ب(  المَشرق )المَغرب( اسم مکان       25/0الف( أسمَعَ ) اسم تفضیل(  ـ10

 5/0  25/0ب( مَنصوراً ) اسم مفعول (                25/0الف( المُتَوَکِّلینَ ) اسم فاعل ( ـ 11

  5/0 پسری را دیدم که به سرعت راه می رفتـ 12

الف( و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست دارید و آن ـ 13

 نمره 1برای شما بد است. 

 نمره 1ب( همانا خدا چیزی را برای ملتی تغییر نمی دهد تا آنچه را در خودشان است، تغییر دهند. 

ج( نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که دشمنان یکدیگر بودند، پس میان دل های شما الفت 

 نمره 1انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید. 

3 

  25/0العَرَبیَّهِ) مضاف الیه و مجرور (    25/0الف( برنامجاً )مفعول و منصوب (  ـ14

  25/0مفعول ومنصوب ( ةَ )سَکین 25/0ب( اهللُ ) فاعل و مرفوع ( 

1 

  25/0و( العامل     25/0د( األهل    25/0ج( المَکروب     25/0ب( اِفتَقَرَ      25/0الف( الخائب ـ 15

  25/0ه( الرَّسام 
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  5/0ـ صارت هیلین کیلر عمیاءَ و بکماءَ فی طُفولیّتة 1ـ 16

  5/0ـ عَلَّمَت حروف الهجاء إلیها معلّمتُها 2

  5/0ـ أرسَلَها والدُها إلی مؤسسة إجتماعیَّةٍ لِلمُعَوَّقینَ 3

5/1 

  5/0 هل تریدینَ بطاقَةَ الشَّحنِ؟ نعم من فضلکَ أعطنی ـ 17

 20 


