
 یازدهم ریاضیآزمون آغازین 

حیَحَة :ا   -1 ُجمَة الصَّ ب الّتر  نتَخ 

روس  ج عُ یو هي تَستَط ة  یر لَها ذاکرةٌ قو لة  یزم نایلَدَ »   «.ت هایو تؤدري أمُّها دورا  مهّمر  يف ترب دا  یر أن تحفَظ نُصوص الدر

حفظ کند و نقش  یتواند منت دروس را به خوب یاست و او م یقو  یاو حافظه ا یکه برا میدار یهمشاگرد کی (1
 !مهم است تیترب نیمادرش در ا

 تیدر ترب یحفظ کند و مادرش نقش مهم یتواند منت درس ها را به خوب یم یقو  یکه با حافظه ا میدار یا یهمکالس(2
 !دارد
در  یو مادرش نقش مهم به خاطر بسپارد یدارد و قادر است منت درس ها را به خوب یقو  یما حافظه ا یهمکالس(3
 !او دارد تیترب
حفظ کند و مادرش نقش  یدرس ها را به خوب یتواند منت ها یدارد و م یقو  یکه حافظه ا میدار یهمشاگرد کی( 4

 کند! یم فایا تشیدر ترب یمهم
حیَحَة :ا   -2 ُجمَة الصَّ ب الّتر  تُصیبوَن باألمراض  املُختلفة  . ماعلیکم أن  تستعینوا ب األعشاب  الطربيرة  عند نتَخ 

 ( باید از گیاهان دارویی یاری بجویید هنگامی که به بیّمریهای مختلف دچار می شوید.1

 (یاری جسنت از گیاهان دارویی بر شّم واجب است وقتی که به بیّمری خاص دچار می شوید .2

 طبی استفاده کنید .( زمانی که به بیّمری های مختلف دچار شدید الزم است از گیاهان 3

 واجب است از گیاهان دارویی وقتی که دچار بیّمری مختلف هستید کمک بگیرید.( 4

حیح :-3  عیرن الصر

بخاطر توجه به یکدیگر هموطنامنان احساس مسئولیت می  (املواطنوَن یشعروَن باملسؤوليرة  ال هتّممهم إلی بعضهم بعضا :1
 کنند.

هبیرة  :( الَّذیَن یناُموَن کثیرا  2  کسانی که بسیار می خوابند زمان های طالیی را از دست خواهند داد. سیف قدوَن األوقات  الذَّ

3: آنکه مسلّمنان را با کالمهایش پراکنده می سازد پس او از مزدوران  ( الَّذي یُـفرِّق املُسل میَن بکـالمـه فهُو َعمیـل العـدوِّ
        دشمند.                               

جستجو کردند و گفتند آن هّمن خدایی است که نعمتهایش ریزان  ( ابَحثـوا و قـولـوا ذاک هو الله الرذي أنعمُه منهمرة:4
 است.  



 الفراَغ . ال یُناسُب أيُّ فعٍل  -4

.                              ا بَحثي َعن (1  ( ) أَوَجَدت         الَحبرة  الرتي .........  يف الَحدیَقة 

نَدمات ال (2 َك ع   َدرُِّس(  تُ )       املَُعلُِّم.                             .......... تََکلَّم  َمَع َصدیق 

 ) سیکتُُب (  أَخي العزیز .......... أبحاثا  َغدا  .                                               (3

 ( ) تَُحبرینَ      لی إیران ؟ نعم .............            .       هل تُحبریَن أن تُسافري إ (4

 

 عیِّن الجملَة املجهولَة:                                                           -5

1                      . یَّة  الَعقیدة   ( َشهُر رََمضاَن الَّذی أُنز َل فیه الُقرآُن .  2(یَُؤکُِّد الُقرآُن علی ُحرر

هاُت یُجل سَن األَوالَد .                                3 ُل البضائ َع . 4( األمَّ  (یُنَزُِّل الُعّمَّ

 

ل : جاءتمايف أي  عبارٍة -6  اسم الفاع 

عاٌت َجمیلٌة .                                 1 لفیُن َصدیُق اإلنسان  .2(ل حاف ٍظ و َسعدیٍّ ُملَمَّ  ( قاَل املَُدرُِّس : الدُّ

بُّ و ترَضی .                          3 تَّةٌ ( کم عَدُد املُراف  4(وصفُت کُلَّ َملیحٍ کّم تُح   قیَن ؟ س 

حیح يف ک تابَة  -7 اَعة بالعربیَّة : عیرن الصَّ  «  05:  45» السر

ادَسُة ََتاما  1 َسُة 2                ( السر  ا  بعإالر رُ ( الخام 

ادَسُة إالر ُربعا  3 َسُة َو النِّصُف 4   ( السر  ( الخام 

 

 ف یه ف عٌل َمزیٌد ثالثی : ما لَیَس َعیرن  -8

نَد النراس  کَثیرا .1                 ( َربِّی الَکریم، أسالَُک التَّوفیُق يف أُموری .    2                            ( قاَل الوال ُد إنَُّه أکرََمني ع 

َن املَیِّت  .3 ی یُخر ُج الَحیَّ م  .4                                      ( ُهو الَّذ  یِّ  ( أجل َس األُب وال َدُه َعلَی الُکرس 



حیح عیرن  -9 فیفی التَحلیل الصر  : و اإلعراب الَّصَّ

الف  َعلی ن قاط   اال رصار  ال یَجوُز »   نَُّه  الُعدوان  َو َعلی  الخ   « ب ه  اََحٌد  الیَنتَف عُ أل 

 شعرب /  فاعل م –جمع للتكسري  –( اال رصار: مصدر )علی وزن إفعال( 1

الف : اسم 2  مضاف إلیه  /مذکر )جمعه اختالف (  –مفرد  –(  الخ 

 مجرور بحرف الجر   /مذکرر  -مثنی  مفرده ) عدور (  –( الُعدوان : اسم 3

ُع : فعل مضارع ل لنفي 4  / فعل و فاعله أحد مزید ثالثی )يف باب افتعال( –)للغائب(  –( ال یُنتَف 

 

   ل:عیرن الخطأ يف نفي الفع-10

ل  مع صدیقک يف موضوع (1 ل  مع صدیقک يف موضوع صغیر = ال تُجاد   . صغیر جاد 

 . تبحثون عن موضوعا  علمیرا  للنباتات = ال تبحثوا عن موضوعا  علمیرا  للنباتات (2

 . وجدُت موضوعا  علـمیرا  لـمقـالتـي = ما وجـدُت موضوعا  علمیرا  لـمقـالتـي (3

                                                   . اُفکِّر يف نفيس حول موضوعات عدیدة  = ال اُفکُِّر يف نفيس حول مـوضوعات عدیدة (4
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