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 باسمه تعالی  

 02/9/99سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان شرقی                              تاریخ آزمون : 

 مدیریت آموزش وپرورش ملکان                                    عربی یازدهم ) علوم تجربی و ریاضی (             

 آزمون هماهنگ                     سؤاالت پاسخنامه دارد.     دبیرستان : نمونه دولتی شهید نظیری       

 سؤال تستی               02نام ونام خانوادگی :....................................... طراح : بالل هوشیار             تعداد  : 

 عَیِّن الصحیحَ لِلفراغِ :  -1

 «.....قَومٌ مِن قَومٍ عَسَی أَن یَکونوا خَیراً مِنهُم.یا أَیُّهَا الَّذیَن آمَنوا .........» 

 (الیَسْخَرونَ          التَسخَر3ْ( الیَسخَرُ          0ال یَسخَرْ          (1

 مَیتاً فَکَرِهْتُموهُ.أَیُحِبُّ أَحَدُ کُم أَن یَأْکُلَ............أَخیهِ  -0

 ( مَیتَ 4( مَیتِ            3( لَحْمَ            0(لَحْمُ          1

 !«مَن ساءَ خُلُقُه............نَفْسَهُ »  -3

 ( لَمَزَ 4( عَذَّبَ           3(جَعَلَ        0( حَسَّنَ            1

 «بَینَ النّاسِ!مِن أهَّم أسباب قَْطع...........الذّنوب وَهِیَ الغیبُة مِن..........» -4

 التَّواصُل    -(کَبائِر0التَّجسُّس                           –(فَضْحَ 1

 المُحاولة -(فُسوق4التَّسمَیة                               -(خَفی3ّ

 عَیِّن الخَطأ : -5

 الکریهة≠( القبیحة4  التَّقاطُع ≠التَّواصل(  3الظّاهر ≠الخفیّ   (0نِعْمَ  ≠بِئسَ  (1

 سَمَّی بَعْضُ الْمُفَسِّرینَ سورَةَ ............بِسورَةِ الْأخالقِ.  -9

 (الْحُجُراتِ 4( اَلْقَدر      3         الْعَلَق  ( 0( الْبَقَرةِ      1

 مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ .............»  -7

 ( الْبَهائِمٍ 4( الْبَهائِمُ           3( الْبَهائِمَ         0(الْبَهائِمِ         1 

 سِتَّةٌ وَسَبعونَ ناقِصُ أَحَدَ عَشَرَ یُساوی ............... -8
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 مْسَةً وسَبعینَ ( خ4َ(تِسعَةً وتِسعینَ            3              ( خَمْسَةً وَسِتّینَ   0   وسِتّینَ           (أربَعَة1ً

 عَیِّن الفعلَ المجهولَ  -9

  یُکَذِّبُ (4       بَعَثَ (3ثْتُ            ( بُع0ِبَعَثْنا          (1

 عَیِّن الصَحیحَ عن الترجمَةِ للعبارات التالیة : 

 «اللّهمَّ کَما حَسَّنْتَ خَلْقی،فَحَسِّنْ خُلُقی!» -12

 همان طور که آفرینش مرا نیکو گرداند،اخالقم را نیکو کرد. ا( خداوند1

 کنی،اخالقم را نیکوگردان.می ( خداوندا! همان طور که آفرینش مرا نیکو 0

 .گردان نیکو را ،اخالقمی( خدای من! همان طور که آفرینش مرا نیکو کرد3

 اخالق مرا نیکو کن،همانطور که مرا به نیکی آفریدی! ( خداوندا!4

 واَل تَنابزوا بِاأللقابِ :  -11

 ( از لقب های زشت پرهیز کنید!0               (به یکدیگر لقب های زشت ندهید! 1

 ( از همدیگر عیب گیری نکنید!4            (به همدیگر دشنام های زشت ندهید!  3
 

 

 «أَحَبُّ عِبادِ اهللِ إِلی اهللِ أَنْفَعُهُم لِعِبادِهِ.» -10

 بندگانِ خدا نزد خدا پرعبادت ترین آنها برای بندگانش است.محبوب ترین  (1
 محبوب ترین بندگانِ خدا نزد خدا دلسوزترین آنها برای بندگانش است. (0
 محبوب ترین بندگانِ خدا نزد خدا بخشنده ترین  آنها برای بندگانش است. (3
 محبوب ترین بندگانِ خدا نزد خدا سودمند ترین آنها برای بندگانش است. (4

 تَحْصُدْ سُروراً. إِنْ تَزْرَعْ خَیراً،  -13
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 ( اگر نیکی می کاشتی،شادی به دست می آمد.0    اگر نیکی می کردی ،شادی درو می کردی.(1

 ( اگر نیکی انجام دهی،به شادی می رسی. 4( اگر نیکی بکاری،شادی درو می کنی.           3

 « :تَجِدوهُ عِندَ اهللِ وَما تُقَدِّموا لِأَنفُسِکُم مِنْ خَیْرٍ» -14

 هر کارخیری را که برای خودتان پیش فرستادید،نزد خداوند می یابید! (1
 هر چه از خیر وخوبی پیش می فرستید،نزد خداوند یافته خواهد شد! (0
 برای خودتان کار خیر پیش بفرستید تا آن را نزد خداوند بیابید!  (3
 خداوند می یابید! را نزدهر چه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید،آن  (4

 «:النّاس أعداءُ ما جَهلوا» عَیّن الصحیح عن مفهوم العبارات :  -15

 ( النّاسُ الیُحبّونَ الّذی یَجْهَلُ ! 0              الجهلُ یُسَبّبُ العداوة فی النّاسِ! (1
 ( الجاهِلُ مِن أعداء النّاس !4                     الجهالةُ تَمنعُ تَقدُّم النّاس !( 3

 « وافَقَ » عَیِّن الفعل َالمضارعَ مِن  -15

 O( وَفَّقَ O       4وافِق ( O           3( یُوافِقO         0ُیُوفِّقُ  (1

 عَیّن عبارة ً لَیْست المفعول:   -19

 (  اَللّهُمَّ کَما حَسَّنتَ خَلْقی،فَحَسِّنْ خُلُقی.0             نَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأخالقِ.(1ِِإ

 ( حُسْنُ الْخُلُقِ نِصفُ الدّینِ. 4                  مَن ساءَ خُلُقهُ عَذَّبَ نَفسَه !( 3  

 «. رأَیتُ أَفراساً.کانَتِ الْأَفراسُ جَنبَ صاحِبِها» عَیِّن الصحیح فی الترجمةِ:       -17

 ی را دیدم که اسب ها نزد صاحب خود بود. اسب های (1
 اسب هایی را دیدم .آن اسب ها نزد صاحب خود بودند.  (0
 اسبی را دیدم که آن  اسب  نزد صاحب خود بود.  (3
 اسب هایی را دیدم که اسب ها با صاحبان خود حرکت می کردند..  (4
 «. کُم وَ یُثَبِّتْ  أَقدامَکُمإنْ تَنْصُروا اهللَ یَنْصُرْ» عَیِّنْ فِعلَ الشَّرطِ :         -18
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 ( تَنْصُروا4( أَقدامَ             3( یَنْصُرْ               0یُثَبِّتْ            (1

 «. یُحاوِلْ کثیراً،یَصِلْ إلَی هَدَفِهِ»......... عَیِّن الصحیحَ لِلفراغِ :           -19

 ( إِذا        مِنْ 3( مَنْ       0ما                (1
 لِلکلماتِ الَّتی ما أُشیرَ بِخط ّ : عَیِّن الْمَحَلَّ اإلعرابیِّ  -02

 «. الْجاهِلِالْعاقلِ خَیرٌ مِن صَداقةِ عَداوةُ » 

 ( مفعول / خبر 4( مبتدا /مضافٌ الیه   3( فاعل/ مضافٌ الیه   0مبتدا / خبر       (1
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