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 مدیریت آموزش  و پرورش شھرستان خمینی شھر  کارشناسی  سنجش  و ارزشیابی  تحصیلی

 2عربی زبان قرآن:سواالت  امتحان  درس  
     97/  3:     / تاریخ  امتحان  

دقیقه 70: وقت 
:شماره دانش آموزی   

:نام خانوادگی  :   نام 
: نام پدر   

⃝  تجربی ⃝ریاضی : یازدهم کالس 
علی کریمی طاهری: نام دبیر  

 نمره با حروف 
امضا:  نام مصحح اول   
:نمره با حروف   
امضا        :  نام مصحح دوم   

   ماه خردادمتحانات ا
 96-97سال تحصیلی  

دبیرستان استعداد های درخشان  شهید اژه ای

 ردیف خدایا به یادم بیاورآنچه راکه فراموش کرده ام ویادم بده آنچه راکه نمی دانم بارم
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ط  هاخَر تَر حْر جِرمْر الكلماتِر الّرتي تَر :    تَررْر
دَر  اشَت َّد وَر      »  عْر ةِر بَر بیَّ رَر ةِر إلَری الْرعَر سیَّ نَر الْرفارِر ةِر   اْن ِض ماِض  النّرقلُر مِر سالمیَّ ولَرةِر اْلْر « إیرانَر إلَری الدَّ

نِر اکتب  یْر نِر الْرمُرتضادتَر یْر الْركلمتَر نِر وَر یْر نِر الْرمُرترادفتَر یْر تَر فِررااِر الْركلمَر
:  فِري الْر  

عوبَرة » سی   –صُر قال – عَر ن – تَرسمیّرة – مَر نَرووّر – سهولَرة – أأارَر -  اهِررٌر – أحسَر  «کَرالم–  سَر
...........≠ - ............  ب- ........... = ..............  الف

ن الحدیث التالي واذکرمفرده :اِرستخرج الجمع المکسرمِر  

مْر }  قولِرهِر عُر لَری قَردرِر مِر النّراسَر عَر
لِّ  {کَر

نی یِّن الكلمة الغریبة فِري المعْر : عَر

مَّلَر . 1 ثَر  O کَر دَّ کَرلَّمَر  O حَر لَّمَر  O تَر ُرسبوع. O2 کَر نَرة O الشَّهْررO الأَّقافَرة  O اَرْلْر   O اَرلسَّ

لَر  مَر جِرمْر هذهِر الجُر :ترْر  

سالمیّرةش.  1 راساتِر اْلْر الدَّ فَرةِر وَر کتوراه فِري الْرفَرلْرسَر ةِر الدُّ هادَر لَری شَر لَرتْر عَر صَر ل حَر . یمِر  

بوا.  2 جَّ عَر روا إلَری اْلسئلةِر تَر ا نَر َر . لَرمّر  

کَرالمِر  . 3
دْر لِرسانَر َر لینَر الْر وِّ   .عَر

ترٍر  . 4 ةِر مِر ئَر ها أکأَررَر مِر تِرفاعُر بَرعضِر بلُر ُر ارْر . قَردْر یَر  

ةِر کانَر یَرضحَر ُر . 5 الِرأَر ةِر الأّر فِري الْرحِرصَّ . وَر  

کُرمْر .  6 زوا أَرنفُرسَر لمِر التَر . وَر  

ةِر . 7 ةِر الْرفارسیَّ دادَر نُرفوذُر اللُّغَر باسیِّ ازْر الْرعَر صرِر فِري الْرعَر . وَر  
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 ردیف مرکز استعدادهای درخشان شهیداژه ای خمینی شهر   بارم
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:     انتخب الترجمة الصحیحة  

بِر صاروا نَرشیطینَر  » .1 عدَر اللَّعِر بَر ئِر وَر لَری الشّراطِر ةِر عَر بونَر بِرالْرکُررَر لعَر طفالُر یَر
َر :« کانَر اْلْر

O.کودکان درکنارساحل باتوپ بازی می کردند وپس ازبازی بانشاط شدند–    الف 

O.بچه ها  درکنارساحل توپ بازی کردند وبعدازبازی پرنشاط خوشحال هستند -   ب

نْر یَرشاءُر  *. »2 قَر لِرمَر زْر طُر الرِّ سُر بْر لَرموا أَرنَّ هللاَر یَر عْر لَرمْر یَر «:*أَروَر

د؟–    الف  O آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد ، می گسترانَر  

Oآیا نمی دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد ، فراوان می کند؟ -    ب  

:اکمل الفراغات فی الترجمة الفارسیة   

عُر – الف  مَر عاءٍر الیُرسْر نْر دُر بِر َر مِر
 .......... .........از ....... ..........خدایاقطعاًمن : اللهُرمَّ إنّري أَرعوذُر

ةٌر – ب  ریهَر ةَر هذه الشّرجرةِر کَر ........ درخت این .........برای اینکه: ْلنَّ رائِرحَر  

: تَررجم الکلمات التّرالیة 

اَت اِرذنْر فَرقَردْر  رَّد ین اآلیتین  َت ز ءَت  هللاُر تعالی في هاتَر شِضهْن رُی إنَر هللاَر  .  الِضسْن یِّی یِّیرو   مابِرقَروم الیُی َت ّشی یُی َت .مابِرأَرنفسهم َت

یّرن  :   نوعَر اْلفعال عَر  

سَت ْن  لذل َر  رَّد ندوالباکستان َت ة طویلة في الهِر دّر یئاً یَت شُی ْن لَرمْر . یَت لِض َت  لِرکي  ِض ْن ِضرْن .  مُر . فیه شَر  

یّرن اسم المکان واسم التفضیل  :عَر  

ةِر  لمیّر فَرعَر الْرکُرتُربِر الْرعِر أی فیهااَرنْر رَر ةِر وَر نَر ةِر الأّرامِر اعَر ةِر فِري السّر بَر کْرتَر بَر التلمیذُر إلَری الْرمَر هَر .ذَر  

   : اُرکتب العملیة الحسابیة التالیة 

شرة زائد اَرربعة یُرساوو اربعة عشر  .   عَر  

:ترجم العبارة بعداالسم النکرة 

نجاباً  نا سِر دْر رٍة إلَتی اَت رٍة  شاهَر نْن اَت َت قفِضزُی  ِض .یَت  

ین المحل اْلعرابي للکلمات المُرعینة  :عَر  

شرینَر کلمًة  رَّد َت ًة اُرکتُربْر عِر سسٌّي ها أَت لُـی  ُی َت نْر  مرِض هِر الکُرتُربِر أَت َت ِض  مِر .  هذِر
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: ترجم الکلمات المعینة   

شُی َت  ملةً لَتنْن أَتکْن د هللاُر الصمد .  جُر هللاُر أحَر وَر لِض ْن قُرلْر هُر کُرنْر لهُر کفواً اَرحدلَتاْن یَت لَرمْر یَر لَرمْر یُرولَردْر وَر ماالتُرحبُّ الشَت لِضاْن . وَر . أنْن شُی لَتاَت  کَر

ها  نَر رِض ُی .  هکذاکماَت ْن ْلِر اْن ُی  َتعْن میلةً شُی ْن ِض ُی .  تِرلمیذاً کُی . المدرسةُر نَر یفةً  مرَت ِض .  اْلررُر جَر  

:نتخب الصحیح في الترجمة  ا

لَر هللاِر . 1 کَّلْر عَر وَر تَر :لِرنَر  

 Oبرای توکل کردن به خدا -     جOبرای اینکه به خداتوکل کنیم -    بOبایدبه خداتوکّرل کنیم -  الف

نَر . 2 حْر فْررَر : لِرکَري یَر  

Oخوشحال نمی شوند -              جOتاخوشحال شوند -          بOبایدخوشحال شوند-   الف

لوا . 3 دخُر : أَرنْر التَر

 Oالزم است وارد نشوند-                    جOنبایدوارد شوید-              بOکه وارد نشوید -  الف

تَرشیرُر الکاذِربَر . 4 سْر :التَر  

 Oبادروغگونبایدمشورت کند-  جOبادروغگومشورت نمی کند-    بOبادروغگومشورت نکن-   الف

لْر فِري الدائرة العددالمناسب اج «کلمتان زائدتان » عَر

تکلّرم بهاالباکستانیون. 1 االُرردیة .  لُرغة یَر  

لُر فِري المَرزرعةِر . 2  عمَر هرجان .       الّرذو یَر مِر  

ة واْلدب. 3 مّری مَر اهرالتقدم في المیادین والصناعَر لَر َر.  تُرسَر هَر  

جهاًلِروجه. 4 وَر دَر النّرهایة.      شاهَر  

ة کُرلّر شیء. 5 ع.      غایَر مُرزارِر  

کانٌر لمعالجة المَررضی. 6 هَر .  مَر واجَر  

ة  الحِرضارَر

ف صَر تَروْر  المُرسْر

تّرب الکلمات واکتب سساال وجواباً صحیحاً  :رَر  

داع  رُر – ما –صُر ندو – بِر َر – اَرشعَر درو – وَر – عِر ؟. ألم ٍر– بـِر – فِري – صَر
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: اقرأالنص التالی أمّر اَرجب عن اْلسئلة   

لَّمَرت اللغة التّررکیة» عَر مره ؛ تَر ن عُر شرة مِر عة عَر لَری شهادةِر الدکتوراه في الفلسفةِر وهي في التّراسِر لَرت شیمل عَر صَر حَر  

عة أنقرة  ت في جامِر سَر رَّ دَر دعوالعالم الغربيّر المسیحيّر لِرفهم الحقائق الدین اْلسالمي . وَر «کانَرت شیمل تَر

لّرمَرت شیملماذا. 1 عَر ؟      تَر  

؟ لِرمَر کانَرت تدعوشیمل العالم الغربي المسیحیّر . 2  

لَری شهادة الدکتوراه. 3 لَرت شیمل عَر صَر تی حَر ؟ مَر  

ت شیمل. 4 سَر رَّ ؟أینَر دَر  

:  اجب عن السسال  

؟ فَرریق کُررة القدم یُرعجِربُر َرأیّر . 1  

ع  سب الحقیقة  « غ» أو  « ص» ضَر :فی المربع حَر  

زالن  ن الغِر ن نوع مِر ذُر مِر طرٌر یُرتَّخَر  المِرس ُر عِر

همواره پیروزوسرافرازباشید ودرآینده ی نزدی  یکی ازآینده سازان سرزمین دوست داشتنیمان ایران زیباباشید 
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