
  حیدریه(تربیت  –)حسن ساالری پور نوبت اول عربی ایزدهم رایضی و جتربیاپاینی آزمون  
 ابرم (صفحـــــــــــــــــــــــــــه2)  منت سواالت دیفر 

1 
  .حَتها خطٌّ لمات اّلتي تَتْرِجِم الکَ 
 /5 جرةحول جذع ش اللتفافتبدأُ حیاهتااب                             أنفَسکم   التَلمزوا

2  
 
َتْیِن َو أ

َ
َتراِدف ْب ِفي اْلَفراِغ اْلَکِلَمَتْیِن اْلم  َتیِن  ْکت  َتضادَّ  /ُودّ /َتکّلمَ  /بَذن / تَ سکَ /إمث .اْلَکِلَمَتْیِن الم 

 ..............≠الف:........=...............     ب:...............
5/ 

3 
  .الَکِلَمَة اْلَغریَبَة في الَمْعنی نَعی  

     املعروف    التنابز      التجّسس         الغیبةالف.
                 احَلسام        الحالس          الّلیِّ          .السیف ب 

5/ 

4  
 
فَرَد أ ْب م  ْو َجمَع اْلَکِلَمَتْیِن  ْکت 

َ
 /5 ....... :ذعجِ ب:          ......         : ُجُزر.الف: أ

5 

َمل.َتْرِجِم   هذه الج 
               .َفکِّر مثّ َتکّلم َتسَلم ِمن الَزَلل1
 ثة.الُیسّبُب إشتعاُل بُذورِها خروَج أیِّ غازاٍت ُمَلوّ 2
 .ُقم عن ََملسک ألبیک ومعّلمک  َوإن کنَت أمریا.       3
 .الطالُب املُشاغب یضّر الُطالب ِبسلوکه4
 ه..أکرب العیِب أن تَعیَب مافیک ِمثلُ 5

5 

6 
حیَحةَ  رَجَمَة الصَّ  :ِاْنَتِخِب التَّ

 م دوچهره استبدترین مرد           ای دوچهره اندمردم بد دار       شّرالناِس ذوالَوجهِی.: .1
عُت صوات عجیباً:  .2     یدمصدای عجیبی شن           صدای عجیب شنیدم             َسَِ

5/ 

7 

رَجَمِة اْلفارسّیِة  إمأل  :.اْلَفراغاِت في التَّ
 دهد. ..... قرار میمعرض .. در را ه اوک.درموضوعی  ....ابید او ..  :موضوع یُعرُِّض نفسه للّتهم علیه أن ال یـََتدّخَل يف.1

 ..... کالم معلم ...  موزان بهانش آ:در زنگ....... دفی احلصة األولی کان الطالب یستمعون إلی کالم ُمدّرس الکیمیاء.2 
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8 

  َتْرِجِم الَکِلماِت اّلتي َتحَتها خطٌّ 
  ی االخرةف ُصدماتزرع تَ .3      أوامَراملعّلم الیَعصيَ  أن.2 مهران حول هذا االمر َفّکرَ .1

 إلیکم ُعیوبکم أهَدیوانکم َمن خریإخ .6 هم ابأللقاب        التـَُلقِّبو .5 أِلنفِسکم       احسنتمإن أحسنتم .4
5/1 

9 

ن   العبارات.: يف يالفعل المجهول،اسم الفاعل والفعل الماض عی 
 .ُسِئَل النبیُّ: أیُّ املاِل خری؟1
  َزرعًافَیأکُل ِمنه طریٌااّلکانت َله بِه صدقة.ما ِمن ُمسِلٍم یَزرعُ 2

75/ 

 /5 يذلَک َمتَجُر زمیل .مه  رِج ثّم تَ  هذه الجملة، يالمکان ف اسَم عّین  10

11 
ْن   التَّ  م اسَم رِج ثّم تَ  ،هاتین الجملتیِن  ياسم التفضیل ف َعی 

َ
   قط.فضیل ف

 وُن بی الناس َمن هوأحَسن ِمّنا.َیک قد .2                             الغیبة هی ِمن أهمِّ أسباب قطع التواصل. .1
1 



 

12 
 .یِن ملتَ م الج  رِج ثّم تَ  الثانیه، ةملالج   يف رِط الّش  جواَب  األولی و ةملالج   يف رِط الّش  عَل ن فِ ی  َع 

 إذا اجَتهدَت ََنحَت.                         َمن یَتوّکل علی هللِا َفهو حسُبه.
5/1 

 فـََعَصی فرعوُن الرسوَل. رسوالً  أرَسلنا إلی فرعونَ     .ةَ ن المعرفی  َع  ،ثّم ة النکر  المعرفه و ب قواعدَس ترجم هذه العباره ح 13
  

5/ 

14 

  الَمَحلَّ اإلعرابيَّ للکلمات اّلتي تحَتها خّط. أذکر
 أنَفُعهم ِلعبادِه. إلی هللاِ  هللاِ ِعباِد  أَحبُّ االخالق.     َمکارمَ إّّنابُِعثُت أِلمِتَم  

 
1 

ن  15  /5 إّن هللا تـَّواٌب رحیمٌ ای َمن ُُیبُّ املُِحسنَی  .       )اثنین(.ةاسم المبالغ فعول أواسم الم واسم الفاعل َعی 

 /25 سبعوَن زائُدسبعٍة ُیساوی.......................    .مناسبا   راغ عددا  الفَ  يأکتب ف 16

17 

 .َضع في الّدائَرة الَعَدَد المناِسَب .)کلمتان زائدتان(

 ِلشخٍص آَخربدوِن دلیٍل َمنطقیّ  اهتام شخصٍ            احلُجرات  .1
 کالم خفیٌّ بی شخصیِ                    النور .2
    عروس القرآن                  مهس .3
                          الذی َیضّرالطالب وقلیل االدب              التجسُّس .4
 علم ُمطالعة خواّص العنِاصر              املُشاِغب  .5
                  السعی ِلَمعرفة أسرار اآلَخرین        الکیمیاء .  علم6
 علم األحیاء .7
 سوءالظن.8
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 .ةالتالی ةثّم أجب عن االسئل يإقرأ التال

 مثّ ختنُقها اُغصونِ  جرٍة وذع شَ جِ  ولَ حَ  فافِ بدأ حیاهَتا ابإللتِ تَ  اإلستوائّیةِ  الغاابتِ  عضِ بَ  يف نموتَ  رةٌ جَ شَ  قةُ اخلانِ  الشجرةُ 
 رمزجان.هُ  ظةِ افَ مُ  يف عُ قَ تی تَـ شم الّ زیرة قِ جَ  يف نهامِ  وعٌ یوجد نَ تدرجیّیا.

 .أین تنمو الشجرة اخلانقة؟.........................     1
 حیاهَتا؟............................................ الشجرة اخلانقة .کیف تبدأ2
 .هل توجد الشجرة اخلانقة فی ایران؟..................................3
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19 
ْسِئَلِة الّتالَیِة. )

َ
 بده( پاسخأِجْب َعِن اأْل

 .کیف حالک؟............................1
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ب الکلمات و ب سؤاال  و َرت  .جوابا  صَ  اکت   حیحا 

                                                                  ؟/. لوٍن/عنَد/ ُکم/  أسَود،/ أبیض/
@Arabi5plus1 
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