
 «سؤاالت تستی عربی پایه یازدهم انسانی )درس ششم( استان زجنان»

 في جمِع الکلماِت : الخطأعّین  - 1
 الف( َمکُرمة : َمکارِم         ب( أسری : أْسَری          ج( ِعرض : ُعروض            د( َخصَلة : ِخصال

 في المتضاّد : الخطأعّین  -2
 ذلیل  ≠عاِِل             د( َعزیز  ≠َحرب         ج( َصفّي   ≠َمکُرَمة         ب( َسالم  ≠الف( َمَذّلة 

 في المترادف : الخطأعّین  -3
 الف( اُحُتِقَر = َذلَّ           ب( َمکروب = ََمزون      ج( ساَعَد = أعاَن             د( یُ َفرُِّج = یَ ُرد  

 في الَمعَنی :َعّین الکلمَة الَغریبَة  -4
 الف( األهل                      ب( اجلار                      ج( اأُلسرَة                         د( الواِلدانِ 

 َعّین األَصحَّ َو األَدقَّ في الترجمة ِمن رقم :
 :  هِذِه صفاُت المؤمنیَن َحقا   -5

 ب( این ، به راستی صفت های مؤمنان است .   الف( این صفات ، خمصوص مؤمنان حقیقی است .       
 ج( این ویژگی های بر حّق مسلمانان است .                  د( این ویژگی مؤمنان ، حقیقی و واقعی است .

 « ال َتظِلْم َکما ال ُتِحبُّ أن ُتظَلمَ »  -6
 الف( مهان طور که دوست نداری به تو ستم شود ، تو نیز ستم مکن .

 منی کنی به خاطر آنکه دوست نداری به تو ظلم کنند .ب( ظلم 
 ج( به کسی ستم منی کنم مهان طور که دوست ندارم ، کسی به من ستم کند .

 د( نباید ظلم کند مهان طور که دوست ندارد به او ظلم شود .
 : «المؤمنوَن  َعَلی اهلِل یَ َتوکَّلُ »  -7

 الف( مؤمنان تنها باید به خدا توّکل کنند .                 ب( مؤمنان فقط به خدا توّکل می کنند .   
 ج( مؤمنان به خدا ، توّکل کنند .                 د( توّکل مؤمنان فقط برای خداست .

 «َن َلم َتکُتبْ » َعّین الترجمَة الّصحیحَة :  -8
                 ب( ننویسید                     الف( ننوشته اید      

  د( منی نوشتید                          ج( منی نوشته اند 
 َفلَیعُبدوا َربَّ هذا الَبیِت ، :»  -9

 الف( پس پروردگار این خانه را پرستش می کنند .            ب( پس پروردگار این خانه را باید بپرستند .
 کعبه را عبادت کنید .                         د( پس پروردگار کعبه را باید عبادت می کردند .ج( پس پروردگار  

 
 
 



 «)ص( لَِیهِدَي الّناَس  يّ بُِعَث الّنب»  -11
  الف( پیامرب )ص( فرستاده شد تا مردم هدایت شوند .         ب( پیامرب )ص( فرستاده شد تا مردم را هدایت کند . 

 ج(او پیامرب )ص( را فرستاد تا مردم هدایت شوند .           د( پیامرب )ص( را فرستادمی تا مردم را هدایت کند . 
 

 سخنشان تو را .....« َو ال َیحُزْنَک َقوُلُهم إنَّ الِعّزَة ِلّلِه َجمیعا  »  -11
 الف( اندوهگنی منی کند ، مهانا عّزت ، مهگی برای خداست. 

  نکند ، مهانا عّزت ، مهگی از آن خداست.  ب( اندوهگنی
  ج( اندوهگنی نکرد ، قطعاً شکوه ، برای خداست. 

 د( ناراحت نکند ، قطعاً شکوه و عّزت از آن خدا بوده و هست. 
 «إَلی الَمتجِر أِلشَتِرَي َشریَحَة الَجّواِل .  أِلذَهبْ »  -12

 ب( برای خریدن شارژ تلفن مهراه به بازار رفتم .                الف( به بازار می روم تا باتری تلفن مهراه خبرم .
 ج( به بازار می روم تا سیم کارت موبایل خریداری کنم .       د( باید به بازار بروم تا سیم کارت تلفن مهراه خبرم .  

 «الجاِهِل َعداَوُة العاقل خیٌر ِمن َصداقِة » ما ُهَو األقَرُب ِلَمفهوِم العبارِة ؟  -31
 الف( آسایش دو گیتی تفسری این دو حرف است       با دوستان مرّوت با دمشنان مدارا

 ب( دمشن دانا که غم جان بود         هبرت از آن دوست که نادان بود
 ج( اندازه نگه دار که اندازه نکوست        هم الیق دمشن است و هم الیق دوست

 بر زمنی می زند ناداِن دوست     د( دمشن دانا بلندت می کند     
 ما ُهو األقرُب لَمفهوم هذا البیت ؟ -14

 «ت دهد گه خوار دارد         چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد .گه عزّ که  روزگارست آن  »  
هُر یوماِن : یَوٌم َلَک َو یوٌم َعلیَک .           فَ ُهَو َمغبوٌن .      الف( َمن ساَوی یوماهُ   ب( الدَّ

 احُتِقَر بنَی الّناس .   د( ِارََحوا َعزیزاً                           ِه مجیعاً .   لِلّ  ج( إّن العَّزةَ 
 ِاقرأ النّص التاِلي ثّم أِجب َعِن األسئلِة بما یُناِسب النّص :

ُیضَرُب بِِه املثُل يف الَکَرِم و َذَهَبت َمَع األسَری إَلی رسوِل اهلِل ،  يأّلذ« يّ حامٍت الطّائ» ، اِبَنَة « َة َسّفانَ » أَسَر املسلموَن يف غزوِة طّیَء 
کروِب َو یَنُشُر الّسالَم ، أنا ابنَ 

َ
:  . فقاَل الّنب   يِّ لطّائا ُة حامتٍِ قاَلت َلُه : إنَّ أيب کان یَ ُفک  األسرَی و ََیِمي األهَل و الِعرَض و یُ َفرُِّج َعِن امل

َو ُهَو َرئیُس َقوِمِه بَعَد وفاة أبیِه ، فقاَلت َلُه یا « َعدّي » )ص( َرَجَعت إَلی أخیها  فَ َلّما أطَلَقها الّنب   هِذِه صفاُت املؤمننَی َحّقاً اُترُکوها ،
ی إل ي  َعد ب  الَفقرَی َو یَ ُفک  األسرَی ، فإذا یکوُن نَبّیاً فَِللّساِبِق َفضُلُه ، َفجاءَ أِخي : إّّن رَأیُت ِخصااًل ِمن هذا الرَُّجِل تُعِجُبِِن . َرأیُتُه َیُِ 

 )ص( بإطالق أسراهم .   َء ُکل ها بَعَدما أَمَر الّنبّ يّ قبیلُة ط َسّفانَُة  َو أسَلَمتْ  رسوِل اهلل )ص( فَأسَلَم َو أسَلَمتْ 
 المَثُل: يّ الطائ حاِتم  بِ ِبَم ُیضَرُب  -15 

 محّبة                 ب( اجلود                     ج( الّساَدة                       د( العزّةالف( الْ 
 
 



 َحَسَب النّص : الخطأعّین  -16
 مشرتکًة بَیَنهما . يّ و حامتٍِ الطائ صفات الّنبّ  َو أهِلِه                  ب( کاَن بعضُ  يّ حامتٍ  الطائ شأنَ  الف( َکّرَم الّنبّ 

 َء أکثُرها بالرَّسول )ص( .              د( ِانَّ اإلحسان و إعانََة الضعفاِء ِمن اخلصاِل احلمیدة .يّ ج( آَمَنت قبیلُة طَ 
 بالرَّسول )ص( ؟ يّ َعد َمَتی آَمنَ  -11

          .                                                       تهالف( بَعَد إطالق َسّفانََة .                      ب( بَعَد إطالق أسَری قَبیل
 َقد آَمَن بالرَّسوِل )ص( ِمن الِبدایَِة . ي  .                   د( کاَن َعد)ص(  ج( بَعَد زیارِة الّنبّ 

 ؟« سّفانة»ماکاَن َسَبُب إعجاِب  -18
 ب( کاَنت َخصائُص الَقوِم َسَبَب إعجاهِبا .            )ص( َسَبَب إعجاهِبا .  َخصائُص الّنبّ الف( کاَنت 

 َسَبَب إعجاهِبا .« يّ حامِت الطّائ»َخصائُص ج( کاَنت َخصائُص أخیها َسَبَب إعجاهِبا .                     د( کاَنت 
 ُأریُد .......... إَلی سوِق الَحقائِب.»عّیِن الّصحیَح لِلَفراِغ:        -11

 أذهْب                ب( إن أذهْب             ج( أن أذهَب                     د(َحّتی َنذهبَ الف(َِل 
 للفراِغ : الخطأعّین  -21
 َمن ........  يف األعماِل .  -

 تَنَجحْ  -ِهْد یَنَجحوا       د( ََتتَ  –الف( ََیَتِهْد ، یَنَجْح          ب( ََیَتِهدوَن ، یَنَجحوَن        ج( ََیَتِهدوا 
 :  فیه الفاعل لیسَ َعّین ما  -21

 ذو َسَعٍة ِمن َسَعِتِه . د( لُِینِفقْ الف( واّلذي کاَن َعزیزاً فَاحُتِقَر      ب( الََیزُنَک َقوُُلم       ج( قاَلِت األعراُب آَمّنا .      
 .«أصدقائي لَِیعَلموا کیَف ُُیِکُن َُلُم أن یَنَجحوا يف بَراِِمِِهم َتَکلَّمُت َمَع » کم فعاًل مزیداً یُوَجُد يف هِذِه العبارَِة ؟   -22

 د( أربعة            ج( ثالثة           ب( اثنان      الف( واحد  
 َکم مفعواًل یُوَجُد يف هِذِه اآلیَة الکرُیة ؟   -23
 .«ِمنهم أولئَک سوَف یُؤتیِهم اُجوَرهم َو اّلذیَن آَمنوا بِاهلِل َو ُرُسِلِه َو َِل یُ َفرِّ قوا َبنَی أَحٍد » 

 د( لیَس فیها مفعولٌ       ة   عج( أربَ          ب( إثنان         الف(واحد  
 َعل ِم ت َ ُتساِعُد مجیَع الّطاّلب لِ  املستمرَّةَ  متحاناتِ قاَل ُمدیرُنا : إنَّ اال» ارة : َکم مضافاً إلیه یُوَجُد يف هِذِه العب  -24

 «   ُدروِسِهم .
 د( ََخسة            ج( أربَ َعة             ب( ثالثة         الف( اِثنان  

 َعنّی ما لیَس فیه الفعل اجملهول :  -25
 « َو ال تَأُکلوا ِمّا َِل یُذَکِر اسُم اهلِل َعَلیه ... » ب(                     .   َو َِل یُوَلدْ  الف( َِل یَِلدْ 

سلُم املِسکنَی .   
ُ
 َء .يّ ِسَرت َسّفانَُة يف َغزَوِة طَ أُ د(                 ج( یُطِعُم امل

 گروه ادبیات عرب استان زجنان

 


