
 

    1 
 

  96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2آزمون در  دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2عربی  آزمون مستمر درس :   یازدهم ـ نیمسال اول  پایه 

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره)5تَرجم العبارات التالیۀ ( -1

 )75/0(». وا لأَنفُسکم من خیرٍ تَجدوه عنداهللاِتُقَدموما« الف) 

 )75/0( .لفهکان الطالب المشاغب یلْتَفت إلی الوراء و یتَکلَّم مع الّذ ژ خَب)  

 )75/0(س. إعلَموا أنَّ الغیبۀَ من أهم أسباب قَطع التّواصل بینَ النّاج)  

 )75/0(. و أن الیذکُرَ عیوب اآلخَرینَ العجب عن أنَ یبتَعد علی اإلنسانِد)  

 )75/0(سماء القبیحۀِ إثم. هم باألَتَإنَّ اإلستهزاء باآلخَرینَ و تسمیه)  

 )75/0(یسمی بعض المفَسرینَ سورة الحجرات بِسورة األخالقِ. و)  

 )5/0(فژ المیزانِ من الخُلُقِ الحسنِ.  لَیس شیء أثقلَز)  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)2( الف) أکْتب ترجمۀ الکلمات المعینۀ : -2
 ) : .............................بالفارسیۀ( األولی. الحصۀ فژ) 2         ..............         ) : ...........بالفارسیۀ( جنْبه. ژ یهمس إلی الّذ تارةً) 1 

 ........................) : .....بالفارسیۀ. (بعد اإلیمان الفُسوقبِئس اإلسم ) 4        ) : .........................       بالفارسیۀ( ً.تَعنُّتااألحیاء  لمِمعلّم عیسأل ) 3  

 ن الکلمات التالیۀ :  ب) أکْتب المتضادو المترادف م »سدلإج / دو / رَبه / بح / دعنا / ب 

  1 (...........................≠ متضاد)   ...........................(                   (مترادف) =...........................) 2   ........................... 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- نمره)2ل ترجمۀ العبارات التالیۀ : (أکْم 
 ............................... . نیروي تشخیص حق از باطل.............................  اگر از خدا پروا کنید،:  علْ لَکم فُرقاناًإنْ تَتَّقوا اهللاَ یج الف) 

  ما رحم کن در حالی که تو............... هستی. و به.................  پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را:  مینَمنا و أنْت خیرُ الرّاحارح نا آمنّا فَاغْفرلَنا وربب)  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- ن التّعنمره)2( رجمۀ الصحیحۀ :ی 
 : نیۀ و تقول : التعیبوا اآلخَرینَالقرآ ۀتَنْصحنا اآلی الف) 
 جویی کنید. گوید : نباید از دیگران عیب کند و می ه قرآن ما را نصیحت میآی) 1   
 جویی نکنید. گوید : از دیگران عیب کند و می آیه قرآنی ما را نصیحت می) 2   
 ما فَعلْت من الخیرات وجدتَها ذخیرةً لآخرتک :ب)  
 قرار دادي.اي براي آخرت  ر کار خیري که انجام دادي آن را ذخیرهه) 1   
 یابی. اي براي آخرتت می هر چه از کارهاي نیک انجام بدهی، آنها را اندوخته) 2   
 جتَنب الخیانۀَ :یشَرّ النّاسِ من الیعتَقد األمانۀَ وال ج)  
 بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوري نکند.) 1  
 است. مردمانر کس پایبند به امانت نباشد و از خیانت دور نشود از شرترین ه) 2  
 یضُرُّ الطالّب بِسلوکه :د)  
 .رساند با رفتارش به دانش آموزان زیان می) 2  بینند. آموزان از رفتارش زیان می دانش) 1  
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  96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2آزمون در  دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2عربی  آزمون مستمر درس :   یازدهم ـ نیمسال اول  پایه 

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره)3(  تَرْجِم األفعال و المصادر التالیۀ : -5
  
 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)5/1( عین من العبارات التالیۀ : -6
 ث / الفعل المجهول :ر / الجمع السالم للمؤنّفضیل / الجمع المکستّلاسم المکان / اسم الفاعل / اسم ا 
 علیه. شَرٌّ من البهائم / قُم عن مجلسک لأبیک و معلِّمک و إنْ کُنْت أمیراً / ألسبورةُ لَوح أمام الطّالبات یکْتَب ه فَهومن غَلَبت شَهوتُه عقْلَ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)75/1(  :التالیۀ ل من العبارات أکمل الجدو -7
 »شاغب اإلنشاء خَجِلالب المأفضلُ األعمالِ الکسب من الحاللِ / لَما سمع الطّ« 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)5/0(  لحسابیۀ التالیۀ :ات ااُکْتُب العملیالف)  -8
 ینَ . ..........................................................................تّۀ و ستِّس عشَرَ یساو ژ فژ أحد ستّۀ) 1   

   2 (واحد و عینَ. ................................سمخیساو ژ خمسۀ و  ینَثالأربعۀ و ثَ شرون زائد..........................................  

 نمره)75/0(   رط و جوابه.عین أداة الشّرط و فعل الشّب)  

 »صرْکُمتَنصروا اهللاَ ینْ إنْ«    

 نمره)5/1(  من الکلمات التالیۀ : ژالج) أکمل الجدول التّ 

  مجالسۀ / یتَعایش/  ذَکَّرْأنْقذوا / تَذَکَّرَ / التَتَ/ الیقْتَرِبونَ       

  

 رّجالمجرور بحرف ال الخبر المبتدأ المضاف الیه الصفۀ المفعول الفاعل

    
   

 

 المصدر و النّهژ راألم المضارع الماضژ

 ردناإلجتهاد : تالش ک إجتَهِدوا : .....................  یجتَِهدونَ :................. إجتَهدتُنَّ : .................

سبه کار گرفتا : متَخْد تَخدمونَ : .................سوف تَس ................. : متَْخدخدام : ................. التَستاإلس 

 

 مضارع النفژال المصدر النّهژ األمر المضارع الماضی
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2عربی  آزمون مستمر درس :   ـ نیمسال اول  دهمیازپایه  

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره) 5ها را در جاي مناسب بنویسید. ( عبارت ترجمه -1

 )75/0یابید. ( و هر چه از خیر براي خودتان پیش بفرستید آن را نزد خدا میالف)  

 )75/0( کرد. گرداند و با کسی که پشت سرش بود صحبت می میپشت روي بر گر به آموز اخالل دانشب)  

 )75/0(میان مردم است.  قطع ارتباط هاي ترین علت بدانید که غیبت از مهمج)  

 )75/0( هاي دیگران را بیان نکند. انسان باید از خودپسندي دوري کند و عیبد)  

 )75/0( هاي زشت گناه است.  گذاري آنها با نام مسخره کردن دیگران و نامهـ)  

 )75/0( نامند. ران سوره هجرات را سوره اخالق میفسبرخی از مو)  

 )5/0( تر از خوش اخالقی نیست. یزي سنگینترازو چ ردز)  

 نمره) 2الف) ترجمه و تعریب کلمات مشخص شده را بنویسید. ( -2

 آلوده شدن به گناه) 4     گیري مچ) 3     زنگ) 2     بار یک) 1 

 ب) متضاد و مترادف  

 (مترادف)  ود =حب ) 2                      (متضاد)   بعد  ≠دنا ) 1 

 نمره) 2فقط کلمات مناسب جاهاي خالی را بنویسید. ( -3

  ) ها کننده بهترین رحم)  (  بیامرزب) (   ) دهد قرار می)  ( براي شماالف) (  

 نمره)2( (فقط شماره گزینه صحیح را بنویسید) -4

 2) د    1ج)     2ب)    2الف)  

 نمره) 3نمره) (  75/0ها و مصدر زیر را بنویسید. ( جمه فعلتر -5

  

 

 

 

 

 

 المصدر و النّهژ راألم المضارع الماضژ

 اإلجتهاد : تالش کردن تالش کنیدإجتَهِدوا :   کنند تالش می یجتَهِدونَ : تالش کردیدإجتَهدتُنَّ : 

 به کار گرفتناإلستخدام :  به کار نگیرالتَستَخْدم :  به کار خواهید گرفتمونَ : تَستَخد سوف استَخْدم : به کار گرفت

 



 

    2 
 

 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   40زمان پاسخگویی: 

 2عربی  آزمون مستمر درس :   ـ نیمسال اول  دهمیازپایه  

  13/08/1396 تاریخ :  2و  1درس مبحث : 

 

 نمره) 5/1(  -6

 شَرّاسم تفضیل :    بهائمجمع مکسر :    معلِّماسم فاعل :   مجلساسم مکان :  

 یکْتَبفعل مجهول :  الطالباتجمع مؤنث سالم :  

 )75/1جدول زیر را کامل کنید. ( -7

 المجرور بحرف الجرّ الخبر المبتدأ المضاف الیه الصفۀ المفعول الفاعل

بالطّال اإلنشاء بشاغاَفْضَلُ األعمال الم الحاللِ الکسب 

 

 نمره) 5/0ها را در جاي مناسب بنویسید ( سؤال  الف) پاسخ -8

 ۱ (× =6 11 66  

 ۲ (+ =21 34 55  

 نمره) 75/0( ل شرط و جواب شرط را بنویسید.ادات شرط، فعب)  

  ینْصرْجواب شرط :     تَنْصروافعل شرط :    إنْ:  اداة 

 نمره) 5/1جدول زیر را با کلمات مناسب پر کنید. () ج 

 المضارع النفژ المصدر النّهژ األمر المضارع الماضی

 تَرِبونَالیقْ مجالسۀ التَتَذَکَّرْ أنْقذوا یتعایش تَذَکَّرَ
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