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 ................................ام: ن

 پایه: یازدهم تجربی

 باسمه تعالی

 منطقه نازلو آموزش و پرورش

 دبیرستان زینب کبری )س(

  79-79سال تحصیلی 

 79/97/79:  تاریخ

 97:99:  ساعت

 2عربی زبان قرآن  9امتحان: درس

 زادهدبیر: شیوا تقي 

 71:  تعداد سواالت

 دقیقه 51:   زمان 

 

 بارم متن سواالت ردیف

1  

 .تَْرِجِم الَکلِماِت الّتي تَحتَها خطٌّ 

 فَريِق السَّعاَدِة. َمْرمىهََجَم الُمهاِجُم َعلى  -2                          . ُدّري   كأَنَّها َكْوَكب   -1

 ـها.ُمواَصفاتِـكويا ِمْن أَهَم  طوُل َشَجَرِة الس   -4         هذه األَْثماِر.            لُب   سُ يَأُْكُل النّا -3

2 

2  

تَیِن   .اُْکتُْب فِي اْلفَراِغ اْلَکلَِمتَْیِن اْلُمتَراِدفَتَْیِن َو اْلَکلَِمتَْیِن الُمتَضاد 

 (الَدَوران،  َمحاصيل، زاِرع،  فَّّلح، االلتِفاف ، َمزاِرع )

 ........................ ≠...... ب( .............  الف( ................ = ...................

5.0 

3  
 َعیِّن الَکلَِمةَ اْلَغریبَةَ في الَمْعنی: 

           ○ بَْذر  ○َغْرس   ○َزْيت  ○َزْرع ب(               ○الن ْفط   ○البَلوط  ○الِعنَب   ○الُخْبز  الف(
5.0 

4  
    : داً أَْو َجمَع اْلَکلَِمتَْینِ اُْکتُْب ُمفرَ 

 ....................: ُسيّاح  ............... :فََرس                                          
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5  

 :تَْرِجِم اْلُجَمَل التّالیَةَ إلی اْلفارسیِّة 

ثَِة..1  ال يَُسب ُب اِْشتِعاُل َشَجَرةُ الن ْفِط ُخروَج أي  غازاٍت ُملَو 

ْنجاُب بَْعَض َجْوزاتِ . 2  البَلوِط السَّليَمِة تَْحَت التُّراِب. يُْدفُِن الس 

  َمثَُل نوِرِه َكِمْشكاٍة فيها ِمْصباح  الِمْصباُح في ُزجاَجٍة.. 3

جيَن..4  َعلَْينا بالذَّهاِب إلى الَمْلَعِب قَْبَل أْن يَْمتَلَئ ِمَن الُمتَفَر 

 كانَْت لَهُ بِِه َصَدقَة .ما ِمْن ُمْسلٍِم يَْغِرُس َغْرساً فَيأُكُل ِمْنهُ بَهيَمة  إاِّل . 5
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6  

حیَحةَ:   اِْنتَِخِب الت رَجَمةَ الص 

َجَرة هِذهِ  غصانُ أ يتُعط. 7  . َکریَهة   رائَِحة   لَها أثماراً  الش 

  دارند. ناپسندی بوی که دهد می هايی ميوه درخت اين های شاخه الف(

 . کند می منتشر بدی بوی که مي دهد ای ميوه درختان اين های شاخه ب(

 

  إیالم. ُمحافَظَة يف البَلوطِ  َشَجَرة ِمن غابات   تُوَجدُ . 2

  .وجود دارد هايی از درخت بلوط در ايّلمگلجنالف( 

   .شوديافت میايّلم  استان هايی از درخت بلوط درگلجن  ب(
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7  

ِل اْلفَراغاِت في الت رَجَمِة اْلفارسیّةِ   : َکمِّ

 ..... برابر شدند ................ دو تيم ....در ورزشگاه .. عاَدَل الفَریقاِن باِل َهَدفَدِم تَ القَ  في َملَعِب ُکَرة. 7

 طبيعت ................ را اثبات می کند. .............    .ْثبُِت َحقیقَةً واِحَدةً ظَواِهُر الط بیَعِة تُ . 2
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2 

8  

 :الّتي تَحتَها خطٌّ  ْفعالَ تَْرِجِم الَ 

 ...............   .َحياتَها بااِلْلتِفاِف َحْوَل َشَجَرةٍ  تَْبَدأُ . 2............           ... .ِمَن الُعْمِر أَْلفَى َسنَةٍ  یَْبلُغُ  قَدْ  .1

 ..............   .ُمباراةَ إيراَن في َكأُْس العالَمِ  نَتََذك رُ . 4 ..............  النّاُس َعَمّلً أََحلَّ ِمَن الَغَرِس. ماَعِملَ  .3
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 تَْرِجْم الِعبارات التالیّة:

 : ........................ الهَْجَمةُ القَويَّةُ . 2     .............................       َصوت  َعجيب   : .1

 ................غابات  َجميلَة  : ..........  4            : .........................       العالُِم العابِدُ . 3

 : ....................... َجوٌّ باِرد  . 6        . الظَّواهُر الطَّبيعيَّة : ...................        0
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11  
(مورد5) َعیِِّن اْسَم اْلفاعِل َواْسَم اْلـمفعوِل َواْسَم الـْمبالََغِة َو اْسَم اْلـمکاِن َواْسَم الت فضیِل.  

 الحافِلَةَ و يَْذهَبوَن إلى الَمْدَرَسِة َمسرورين. الطُّّّلبِ  أْكثَرُ  يَْرَكبُ 
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 َمْعِرفَتَْیِن.الْملَةَ التّالیَةَ ثُم  َعیِّن تَْرِجِم الجُ 

سوَل.  أَْرَسْلنا إلى فِْرَعْوَن َرسوالً فََعصى فِْرَعْوُن الرَّ

 ........   اسم معرفه: .............. / ...............ترجمه جمله: .................................................
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12  

 :ةالعبار هذهفي  عیّن المحل اإلعرابي للكلمة المعیّنة

ْل . 1                      َعلى ِجْذِعها.البَرازیليِّ َشَجَرِة الِعنَِب  أَْثمارُ . تَْنمو 2.                 النِّهائيِ إلى  يَْذهَبْ َهَدفاً َمْن يَُسج 
1 

13  

ْل الَجْدَوَل:   َكمِّ

 اِْسُم الَمفعول اسُم الفاعل المصدر المر الُمضارع الماضي

  ...... ..... ..... ..... ..... أَْكَرمَ 
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14  

ِن الَكلَِمة الَغريَبة :الف(  َعيِّ  

ج    ○ الَحکَم  ○الُمهاِجم  -2        ○َتَسلُّل   ○ِکال   ○َمرمی   ○ ُكَرةُ الَقَدم -1  ○ الَمرمی   ○ الُمَتَفرِّ

َرِة الَقَدم؟ ب( أَْيَن ي   ○في النِّهائي        ○في الُمباراة        ○َعب فی الَمل          سابِق  َفريقان ك   

ناِسَب لِِعباَرِة  ِن الم  َل َهَدفاً         ○َصَفَر الَحکَُم     : «گل زد»ج( َعيِّ        ○ماَقِبَل الَهَدَف       ○َسجَّ

1 

15  

 إقرأ الن صِّ التّالي ثُم  أَِجب َعِن السئلة : 

َشَجَرةُ الُخبِز َشَجَرة    ؛ ِمْنها األَْشجاُر الَغريبَِة. َمثَّلً ظواِهُر الطَّبيَعة ِ تُثبُِت َحقيقَة ً واحدةً  َو هي قُدَرةُ هللاِ  »

راً في نِهاية ِ أغصانِها َکالُخبِز َو يَأُکُل النّاُس لُبَّ هِذهِ استِوائيّة   تَنمو في ُجُزِر الُمحيط ِ الهادئ ِ ، تَحِمُل أثما

 األثماِر.

نَة ِ . تَنمو أثماَر الِعنَِب البَرازيلي  َعلَی ِجذِعها ؛ ِمن أَهَم  ُمواَصفاِت هِذِه الشََّجَرة ِ أَنَّها تُعطي أثماراً طوَل السَّ 

ي َسنَة ؛ السَّنجاُب يَدفُِن َجوزاِت البَلوِط السَّليَمة َ تَحَت التُّراِب , و قَد قَد يَبلُُغ ُعمُر بَعِض األشجاِر البلوِط بِألفَ 

 يَنسی َمکانَها , تُوَجُد غابات  ِمن َشَجَرة ِ البَلوِط في ُمحافَظَة ِ إيّلم .

 .........................................یَن تَنمو َشَجَرةُ الُخبِز ؟ أ( الف

 ..........................................واِهُر الط بیَعِة ؟ تُثبُِت ظَ ماذا ( ب

 .........................................هو أهّم ُخصوصی ة ِ الِعنَِب البَرازیليِّ ؟ ما ( ج

 ............ أیُّ َحیواٍن یَنَسی َجوزاِت البَلوط الَمستوَرة ؟د( 

َجَر.      تَْنمو أَْثماُر البَلوِط و الخُ هـ(   ○َخطَأ      ○صحيح  ْبِز في َمكاٍن واِحٍد َعلى الش 

 ○َخطَأ      ○صحيح و( إِْحدى ِمْن هذه الَْشجاِر تُوَجُد في إیران.                          

1.0 

عمج
 

 25 أرجو لكُنَّ التوفيق والسَّعادة
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