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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                                 آقای فاضل نيا  نام دبير :

  10/10/99تاريخ امتحان :                                 معارف اسالمي  رشته تحصيلي: 

 صبح8اعت شروع امتحان : س                            2عربي نام درس :                                                                                  

 صفحه 1عداد برگ سئوال :ت         دقيقه               65مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 ترجم العبارات التالية الي الفارسية. 1

 الف( ملّا بعث اهلل موسی ع کانت للّسحر منزلة عظیمٌة عند الناِس.

 النّاِس.ب( حینما بعث اهلل حمّمداً ص کان للبیان والفصاحِة اهتماٌم بالٌغ بنی 

 إْن کنتم صادقنَی. ج(فأتوا بسورٍة مثلِه و ادعوا َمن استطعتم ِمن دون اهللِ 

 د( ُتسَتعمُل جلوُد التماسیِح فی ُصنِع احلقائِب.

 ه( صّلی االلُه علی جسٍم تضّمنُه / قرٌب فأصبح فیه العدُل مدفونا.

5 

 1 الجرم=...........           الجناح..........          ..........الحیّة.....    ........:... اکتب جمع الکلمات .       الکفء 2

 5/0 :............ دری      :........... أکتب مترادف الکلمات.    شِمال 3

 عنی اجلواب الصحیح.       4

 ذهبُت عند فریِق ........الالعبوَن          الالعبنَی       -1

 دوست ما گرامی است           صدیقنا العزیز؟    دوست گرامی ما       -2

 حیدث الطنان صوتا بسبب حرکة ...........ــــــــــــــــــــــــه.    جناٍح        جناحان      جناحی       -3

 للتمساح طریقة فی ........اسنانه    تنظیٌف       تنظیِف   -4

1 

.صیغتهاو اذکر  المضاعفو  المهموزعین االفعال  5  

 املسکنی.  طعامو ال حیّض علی  -2               ...ذلک الذی یدّع الیتیم.   -1

 سل املصانع رکبا... -4                  ُخذوا العلم من احلکماء. -3

2 

 1 ماضی:؟.............مضارع:؟  ..............امر خماطب:؟......... مصدر:؟......... َأِمن به باب افعال برود= 6

 را بنویسید.« فرَّ  -سألَ -أخذ -أکلَ »امر افعال  7

 

1 



 
 10/10/99 تاریخ امتحان :                       معارف اسالمی رشته :                 2عربی دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 خواسته شده را بنویسید. نقش هایدر عبارات داده شده  8

 (مضاف الیه -جارو جمرور -نایب فاعل-جمهولفعل الف(  ُتسَتعمُل جلوُد التماسیِح فی ُصنِع احلقائِب. ) 

 (خربکان-سم کانا -اعل فعل های عبارتف -لفعل معتإْن کنتم صادقنَی.) دون اهللِ  ب( فأتوا بسورٍة مثلِه و ادعوا َمن استطعتم ِمن

 (.صفت -مفعول -نوع فاعل–فاعل ج( ملّا بعث اهللُ موسی ع کانت للّسحر منزلة عظیمٌة عند الناِس ) 
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 درعبارات زیر مبتدا و خرب و نوع خرب را مشخص کنید. 9
 خرُی االمور اوسُطها.   ویٌل لَنا.

1 

 عبارات زیر را مطابق قواعد مجله وصفیه ترمجه کنید. 10

 و انصرنا علی القوم الکافرین. -1

 رأیُت طفال یبکی.-2

 اُشاهد معلماً یدرُس. -3

 شاهدُت شرطیاً میشی فی الشارع. -4
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 لإلعراب و التحلیل الّصرفی.) کلماتی که در عبارت زیر مشخص شده را جتزیه و ترکیب کنید( 11
 .لنّاسِ بنی ا بالغٌ  اهتمامٌ  للبیان والفصاحةِ  کاناهلل حمّمداً ص   عثحینما ب

 جتزیه                 ترکیب                                                         
 بعث:................................................................/ ...................
 کان: ............................................................../.....................

 ..............اهتمام: ............................................................/.......
 الّناِس: ............................................................../ .....................

2 

 عنّی اعراب الفرعی و نوعه. 12
 طارْت البطّتاِن.   ذَهب املعّلمون الی املدرسِة. سالم علی آدَم.
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