
 اقراء النص ثم اَجب عن األسئله : 

ض األحیان . یبلغ متوسط طول عطازجا أو بشکل الشراب ب وله.نَتناشتاء برتقال مِن الفواکه المحبیه صیفا و ال

و والبوتاسیوم صغیره جمیله . ثمرتُه غنیه باألمالح مثل الکالسیوم  رهاشجرته سته امتار و هی دائمه الخضره.اُزها

انّ ازهار البرتقال تستخدم کمُهدی فی عالج أمراض البرد و الزکام. م معروف بأنه یُساعددیقالبرتقال مُنذ ال

 لِالعصاب
 

 

 

 عربی مشترک یازدهم – 4ای مربوط به درس چهارگزینه  بتول نباتی گروه ادبیات عرب متوسطه دوم شهرستان شهرضا 
 

 ردیف صفحه اول -متن سؤاالت  

  عین الصحیح: 

 البرتقال فی الصیف اکثر من الشتاء تناولالف( 
   تناول البرتقال یُهدی أعصاب االنسانب( 
   تناوله بشکل الشراب أقل من تناوله طازجاًج(  
  اِنّ البرتقال مفید فی عالج الزکامد( 
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  و کثیرٌ من األشجار بأنَّ:الفرق بین البرتقال 

 اوراقه فی الشتاء مخضرالف( 
 االنسان من قامه طول هذا الشجره أقلّب( 
   التتساقط أوراق اکثر األشجار خالف شجره البرتقال ج(  
   ازهارها کبیرهٌ جّداد( 
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 جمةعین األصح و األدق  فی الجواب لِلتر:  

 (یجب عَلَی االنسان االجتناب عن ذکر األقوال التّی فیها احتمالُ الکِذب)

 ل دارد دروغ باشد پرهیز کند.الف( انسان عاقل باید از گفتن سخنانی که احتما
 ب( بر هر انسانی الزم است که از ذکر سخنان دروغ آمیز بپرهیزد. 

 اند بپرهیزد.بایست از سخنانی که دروغج( هر انسانی می
 د( بر انسان الزم است که از بیان سخنانی که احتمال دروغ در آن هست پرهیز کند. 
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:رُب کالمٍ کالحُسام(            عین الصحیح فی المفهوم( 

 الف( رُبّ کالم یجلب لک المشاکل                                 ب( فکِّر ثمّ تکلّم 
 الکالم أقوی مِن السالح              د( طوبی لِمن ال یخاف الناس من لسانه ةقدرج( فی بعض األوقات 
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 :عین الصحیح 

  نفیمضارع مما لیس لک به علم :  ال تقفالف( 
 فعل مضارعتُعَرفوا :  تکلّمواب( 

 مضارع منفی:  ال تفعلونج( لِم تقولون ما 
  فعل مضارعإلی سبیل ربک :  اُدُعد( 
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 عین الصحیح فی المفردات: 

                          کشد                                                   ب( مُرّ : مرور کردن                         الف( یجُرّ : می
             ج( کبائر : بزرگان                                                   د( زیوت : زیور آالت                                      
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 :عین الصحیح فی الترادف أو التضاد 

   نةخشو ب( لِین               الف( مخبوء = مغبون                                    
  نةخشو  ج(  اُدع = عَوِّد                                                           د( لَیِّن 
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 صفحه دوم  -متن سؤاالت  
 ردیف

   ما هو  المناسب للفراغ ؟     

 (.......................... و من صالة ....................... ...)اللهم اِنّی اعوذ بک من نفس 
   ال یُرفَع –ب( ال یُشبِع                                 الف( ال مُشبع = ال اِفع 

  ال تُرفِع –د( ال تُشبِع             ج(  ال تَشبع = ال تُرفَع  
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   ما هو  المناسب للفراغ ؟    

 سُلوکهم(.......................... بما یقول،  ..........................  )یجب أن یکون
   حتَّی یتغیّرَ  –ب( العامل                               لِکی یُغیَر  –الف( آمراً 
 حتی یُغیّرَ –حتَّی یتغیّر                               د( عامالً  –ج( عالِماً 
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 ی المحل االعرابی لما تحته خط:عین الصحیح ف 

 : حرف نفی  مالیس لک به علم  :  ماالف( ال تقفُ 
  : مضاف الیه  منقال الحق  :  مَنب( أتقی الناس 

 : مفعول   حق:  الحقج(  قُل 
  : مفعول الناسمِن لسانه :  الناسد( من خاف 
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 کل افعالها أمر: ةفی ایّ عبار 

                                         ب                                      ب( باحِث ، فکِّر ، اِنجمَدالف( تفتَّح ، اِنزَل ، تقرُّ
  ج(  تخلَّق ، تَمارَض ، اَعرِض                                   د( نَزَّل ، جالِس ، اِسمع 
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 :)عَیِّن المنتخب الذی کلّ کلماته جمع تکسیر )مکسر 
 لف( اِخوان ، مساکین ، مَمدوحین                       ب( شیاطین ، اَخَوان ، أصوات ا

  ج(  ابیات ، آیات ، اموات                                   د( عناوین ، یتامی ، اوقات
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 ایّ الجواب یکونُ تفضیالً ؟ 

                 ب( أعلی :                 الف( خضراء :  
                 د( أحَبَّ :                            ج(  أذَهَبَ :
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  : عیّن الصحیح 

 ها  ب( زَلَل : لغزش                                    الف( ال یخشَعُ : فروتنی نکند  
 خَّلَ : دخالت کردد( تَدَ                                          ج( لِکی یُقنِع : تا قانع شود
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 :عیّن الصحیح فی المفردات 

  هاب( أساور : سوره                                   الف( اِعصار : گردباها  
  : باد : رائحةد(                                      ج(  مُزارع : کشاورز 
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   صفة ما جاءتفی أیّ عبارة: 
 ام صِغری الف( شاهدتُ صورتها ای

 العربیةب( وجدتُ برنامجاً یُساعدنی عَلی تعلّم 

 الجهل مصیبةج(  الکتاب صدیقٌ یُنقِذک من 

 د( اُفتّش عن معجمٍ یساعدنی فی فهم النصوص
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 صفحه سوم  –متن سؤاالت 
 ردیف

 :عَیِّن الصحیح فی المحل االعرابی لما تحته خط 
 = جار و مجرور   یکسر شخصیتک الذیالف( ال تقترب من 

  = خبر  ال  تُدرک غایةب( إرضاء الناس 

 قلّ و دَلّ = خبر   ماج(  خیر الکالم 

 شخص شیئاً ما عرفناه قبالً = فاعل  ناد( قد یُعلِّم
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 : عَیِّن الصحیح 
   کنند.ای را دیدم که در حیاط بازی میآموزان مدرسهدانش الف( رأیت تالمیذ المدرسة یلعبون فی الساحة 

    کودکی را که در مسابقه برنده شد دیدم. ب( شاهدت طفالً قد فاز فی السباق 

 ما باید شهیدان را مانند چراغی بگیریم که ما را به سعادت هدایت کنند.   ج( علینا أن نتخذ الشهداء سراجاً یرشدنا إلی السعادة 

 قناعت گنج تمام نشدنی است. د( القناعه کنز ال ینفد 
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  فی المحل االعرابی لما تحته خط: الصحیحعَیِّن 
 = مفعول   التُهمالف( اِتقوا مواضع 

  = مجرور  الکالمب( یجب أن یُسلّم قبل 

 هی احَسن = جار و مجرور   بِالتیج(  جادِلهم 

 ما عمل مِن خیر و شرّ =  مضاف الیه بکلّد( یفرح 
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  الکلمات: نوعیةعین الصحیح عن 

 مجالسته لِفحشه : فعل مجهول   تُکَرهُنَّ من شر عباداهلل مَن الف( اِ

  : مضارع منفی ما تعلَم ب( ال تقل کلّ 

 اآلخرین بلساننا  : فعل نهی  ال نجرَح ج(  علینا أن 

 :  جمع مکسر  الفارسیة باللغة برنامجاًد( وجدتُ 
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   الترجمةعین الصحیح فی :  

 (اً خبیراً بمسالک الغابة یمشی بِهدوءٍ لِصید الظبیرأیت فی ظَالم اللیل صیاد) 

 کرد برای شکار آهو.الف( در تاریکی شب یک شکارچی آشنا به راههای جنگل را دیدم که آهسته حرکت می
 رفت. خواست آهویی را شکار کند که به آرامی راه میب( یک شکارچی آشنا با راه جنگل را دیدم، در حالی که می

 رفت تا آهو شکار کند. به راه جنگل را در ظلمات شب دیدم که به آرامی راه می ج( صیاد آشنا
 کرد تا آهویی را شکار کند. های جنگل آشنا بود و آهسته حرکت مید( در تاریکی شب صیادی را دیدم که به راه
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   نفسه للتُهِم(.......................... ضوعٍ،  فی مو.......................... )و علیه أن ال     ما هو  المناسب للفراغ ؟ 

 ب( یُداخِل ، یُعرِض                              الف( یدخُل ، یُعرِض 
 یتعرّض -یُعرِّض                                   د( یُداخل  -ج( یتدّخل 
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   :خیر الکالم ما قلّ و دَلّ (    عین الصحیح فی المفهوم( 

 شان سخن گوی.ب( با مردم به اندازه درک و فهم                                  ( کم گوی و گزیده گوی چون دّرالف

  شود.د( گوینده با سخنانش شناخته می        برآدمی است که سخن درست و استوار بر زبان جاری سازد.ج( 
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 :عیّن الصحیح  فی تعیین نوع األسماء 

  : جمع تکسیر أغصانب(                 : جمع مؤنث سالم    العُداةالف( 

  : اسم مثنی  اوزاند(                               : جمع تکسیر  بنونج(  
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 کلّ افعالها مضارع: ةفی ایّ عبار 

 الف( تکاتَب ، تُشکّل ، تُشرِک                     ب( تَتعجّبُ ، یستوی ، أستمّرُ 
 ر ، أمکَن ، اَغفَر                               د( اَخرَج ، تعَّرفَ ، أذهَبج( غَیِّ
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  التالیةعین الصحیح فی الکلمات: 

 الف( تعنُّت : مچ گیری                                        ب( سیاج : سیاه 
 ب : تخریب شدج( نَوَی : درهم پیچیده شدن                                د( خَرّ
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  اِنتصَروا ( -)تظاهَروا             التالیة:عین الصحیح عن االأفعال 

 امر –ماضی             د( ماضی  –امر             ج( ماضی  –امر            ب( امر  -الف( ماضی 
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