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kheilisabz.comمدت آزمون: 70 دقیقهکلیءه رشته ها به جز رشتءه انسانیعربی زبان قرآن )2(

نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

َترجم الکلمات الّتي تحتها خّط.1

ِبئَس الَعَمُل الُفسوُق.

0/5

اُذکر المحّل اإلعرابّي للکلمات الّتي تحتها خّط.2

أَحبُّ ِعباِد اللِّٰه أنَفُعُهْم ِلِعباِدِه.

1

عّین اسم المکان في هذه الجملة ثّم َترجمه.3

َقریٌب ِمن َبْیِتنا َمْکَتَبٌة واِسَعٌة فیها ُکُتٌب َقّیمٌة.

0/5

عّین اسم الّتفضیل في هاتین الجملتین ثّم ترجم اسم الّتفضیل فقط.4

ب( لَیَْس َشيٌء أْثَقَل في المیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن.   لَیلَُة الَقْدِر َخیٌر ِمن ألِْف َشْهٍر )الف
1

اُکتب في الفراغ عدداً مناسباً.5

. . َسْبَعٌة َو َخْمسوَن زاِئُد ِسّتٍة َو َثالثینَ ُیساوي ............

0/25

عّین اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المبالغة. )اثنین(6

ب( یا َمعبوَد ال شریَك لَُه. نوِب.   الف( إنَّ اللَّٰه َغّفاُر الذُّ
0/5

رّتب الکلمات و اکتب جملة صحیحة کاملة.7

راویُل ـ توماٍن ـ ٰهِذِه ـ ؟« »ِبَکْم ـ السَّ

0/25

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.8

ُهَو ُمحاَولٌَة َقبیَحٌة ِلَکْشِف أْسراِر الّناِس ِلَفْضِحِهْم.

1

ُْتب في الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضاّدتین. )کلمة واحدة زائدة(اُک9

»إْثم ـ َبعید ـ َدنا ـ َذْنب ـ َبُعَد«
ب( ............... ≠ ............... الف( ............... = ...............  

0/5

ترجم الکلمات الّتي تحتها خّط.10

ب( جاِلس الُعلَماَء َو الُعَقالَء. الف( الُمؤِمُن اْبَتَعَد َعِن الَمعاصي.  

د( َسَیْنَسِحُب الَعُدوُّ ِمْن أراضینا. َم اللُّٰه الَخْمَر.   ج( َقد َحرَّ

ُجَل ِمَن الَغَرِق. و( أْنِقْذ ذلَك الرَّ دریِس.  ُس أسالیَب َجدیَدًة في التَّ هـ( َیْسَتْخِدُم الُمَدرِّ

1/5

َترجم الجملتین إلی الفارسّیة المألوفة.11

ب( کاَن الّطاِلُب َیْسأَُل ُمَعلَِّم ِعلِْم األحیاِء َتَعنُّتاً. َو ما ُتْنِفقوا ِمن َخیٍر َفإنَّ اللَّٰه ِبِه َعلیٌم )الف

2

أجب عن الّسؤال حسب الّصورة.12

. . ٌة؟ ............ أ ٰهِذِه ناِفذَ

0/25

عّین فعل الّشرط في الجملة األُولی و جواب الّشرط في الجملة الّثانیة ُثّم ترجم الجملتین.13

ب( إذا َتمَّ الَعقُل َنَقَص الَکالُم. موا أِلْنُفِسُکم ِمن َخیٍر َتِجدوُه ِعنَد اللِّٰه الف( َو ما ُتَقدِّ
1/5

عّین الفعل الُمناسب للفراغ.14

ْم ِبِدقٍَّه. ُ  ر
ُ . َتماریَنک جاًء ....... َ

 اُْکُتبا  اُکُتْب   اُْکُتبوا    الف( یا َتالمیذ

دیَقَك َفهَو ُیساِعُدَك أیضاً. َ
. ص ب( إْن ............

 َتْنُصْر  َتْنُصُر  َتْنُصري 

ُ ............... ِبدوِن إْذِن الُمَعلَِّمِة.
ِبات

 ال َتَتَکلَّْمَن اَل َتَتَکلَُّم ال َیَتَکلَّْمَنج( الّطال

0/75

لطفًا!  بخونین  خوب  رو  درس  هر  متن  بچه ها! 
چون معّلما معمواًل این جور سؤال ها رو از متن 

درس یم دن!

این سؤال، نقش لکمه رو یم خواد. حتمًا باید یه 
ناگیه به قواعد کتاب دهمتون بندازین!

اسم ماکن وزن های مخصویص داره!

میاد.  »أفْعَل«  وزن  بر  بیشتر  تفضیل  اسم 
حواستون به اون دو لکمءه خاص هم باشه!

باید ریاضیتون خوب باشه!

اینم یه دوره ای از سال قبله. درس آخر!

چون  بگیرین،  یاد  رو خوب  کتاب  ماکلمه های 
باید  میاد.  درس  هر  ماکلمءه  از  سؤال  این 

جمله سازی کنید شما!
حواستون باشه عالوه بر این که معین لکمات رو 
فاریس  هم  جمله بندیتون  یم نویسین،  درست 

باشه؛ یعین ساختار عریب رو وارد فاریس نکنین!

برای مترادف و متضادها، حتمًا به جدول هایی 
که توی درس نامه ها براتون آوردیم، یه ناگیه 

بندازین.

رو  فعل  زمان  و  نوع  باید  سؤال  این  تو 
خوب تشخیص بدین!

به  حواستون  نشه،  فراموش  روان  فاریس 
اسلوب شرط و مایض استمراری هم باشه!

شرط.  ادات  به  چسبیده  معمواًل  شرط  فعل 
جواب شرط هم معمواًل یه کیم جلوتر میاد!

حواستون به تعداد و جنس لکمه ها باشه تا بتونین 
فعل مناسب رو انتخاب کنین. ضمنًا فعل شرط 

هم مجزومه. از ما گفتن بود!
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kheilisabz.comمدت آزمون: 70 دقیقهکلیءه رشته ها به جز رشتءه انسانیعربی زبان قرآن )2(

نمرهنوبت اول پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

ِانتخب الّترجمة الصحیحة.15

2( دانشمند مرده، هم چنان زنده است.  1( دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد.   الف( العاِلُم َحيٌّ و إْن کاَن َمّیتاً. 
2( که از دستورات معّلم سرپیچی نکند.  1( از دستور معّلم سرپیچی نمی کند. ب( أْن ال َیعِصَي أواِمَر الُمَعلِِّم. 

0/5

ِاقرأ الّنّص الّتالي ُثّم أجب عن األسئلة الّتالیة.16

فِّ الحادي َعَشَر طاِلٌب ُمشاِغٌب َیُضرُّ الطُّّلَب ِبُسلوِکِه َیَتَکلَُّم َمَع الّذي َخلَْفُه و َیلَْتِفُت تاَرًة إلی الَوراِء. شاَهَدُه َمّرًة الُمَعلُِّم و ُهَو َیْهِمُس إلی الّذي َیْجِلُس َجْنَبُه.  کاَن في الصَّ

ْرِس.« َفقاَل الُمَعلُِّم: »ِفْکَرٌة راِئَعٌة. َعلیَك أن ُتطاِلَع ِکتاَب »منیة  َفَحِزَن أَحُد الطُّّلِب ِمن أْعماِلِه َفَذَهَب ِعنَد الُمَعلِِّم َفقاَل لَُه: »أُریُد أن أْکُتَب إنشاًء َحوَل اآلداِب في َمْجِلِس الدَّ

الُمرید« ِلزین الّدین العاملّي َفهَو ُیساِعُدَك علی ِکتاَبِة إْنشاِئَك. إْن َتْقراْ إْنشائَك أماَم الطُّّلِب َفسوَف َیَتَنبَُّه َزمیلَُك الُمشاِغُب« و ٰهذا ِقْسٌم ِمن إْنشاِئِه:

ها: ِللّطاِلب في َمْحضِر الُمَعلِّم آداٌب َفأَهمُّ

روَرِة. ُس الُمَعلُِّم.  2( الُجلوُس أماَمُه ِبأَدٍب َو االسِتماُع إلیه ِبِدقٍَّة َو َعَدُم االلِتفاِت إلی الَوراِء إاّل لِلضَّ  1( أن ال َیَتکلََّم َمَع َغیِره ِمَن الطُّّلِب ِعْنَدما ُیَدرِّ
ب( َهل کاَن الّطاِلُب الُمشاِغُب َیْنَفُع الطُّّلَب ِبُسلوِکِه؟ الف( في أّي َصفٍّ الطُّّلُب؟  

د( َعن أيِّ موضوٍع کاَن إنشاُء أَحِد الطُّّلِب؟ ج( في أيِّ حالٍَة شاَهَد الُمَعلُِّم الّطاِلَب الُمشاِغَب؟ 
هـ( ِلَمْن کتاُب »منیة الُمرید«؟

و( أيُّ َجملٍة في النَّصِّ ِمن آداِب الّطاِلِب في َمْحَضِر الُمَعلِِّم؟

َکلُِّم َمَع بَقیِّة الطُّّلِب ِعنَْد التَّْدریِس.  1( أن َیلَْتِفَت إلی الَوراِء َو َعَدِم االسِتماِع إلَْیه. 2( َعَدُم التَّ

1/5

اُکتب ُمفرد أو جمع الکلمتیِن.17

ر: ............. ب( َبذْ صان: ..............   الف( أغْ
0/5

ترجم هذه العبارة حسب قواعد المعرفة و الّنکرة ُثّم عّین المعرفة.18

في ُزجاَجٍة ُ ص باحِ ْ فیها ِمْصباٌح الم
0/5

َضع في المربّع العدد المناسب. »کلمتان زائدتان«19

ِة. َهِب أو الِفضَّ ر  زیَنٌة ِمَن الذَّ 1( الُمَعمَّ
2( ااِللِتفاف  ُهَو َبحٌر َکبیٌر ُیعاِدُل ُثلَث األْرِض.

وار  ِصفاُت أَحٍد أْو َشْيٍء. 3( السِّ
4( الُمحیُط الهاِدئُ  الّذي َیْعَمُل في الَمْزَرَعِة.

َوران َحوَل َشيٍء. ع َو الدَّ َجمُّ 5( الّساِئق  التَّ
6( الُمواَصفات    الّذی ُیعطیِه اللُّٰه ُعمراً َطویًل.

7( ااِلْشِتعال 
8( الُمزاِرع

1/5

ِاْملَ فراغات الّترجمة الفارسّیة.20

الف( الّشَجرُة الخاِنقُة َشَجرٌة َتْنمو في َبْعِض الغاباِت اإلستوائیَِّة:
درخت ............... درختی است که در برخی جنگل های استوايی ............... .

َ ِمنُه:
 أَحلَّ و ال أطیب
ً ُ َعَمل

ِ ما َعِمَل الّناس ر ْ
. َواللّٰه سوا ........... ِ

ب( ِاْزَرعوا َواغ
............... و ............... . به خدا سوگند مردم کاری ............... و ............... از آن انجام نداده اند.

1/5

ترجم إلی الفارسّیة المألوفة.21

عاِلٌم ُیْنَتَفُع ِبِعلِْمِه َخْیٌر ِمن ألِف عاِبٍد.

1

عّین الکلمة الغریبة في المعنی.22
ة     ُوّد  الف(  لُّب     ُحّب     َمَودَّ

ب(    ِسْروال     َقمیص     ُفستان     َسَمك  

0/5

ترجم الجملة إلی الفارسّیة المألوفة.23

َو ال َتْقُف ما لَْیَس لََك ِبِه ِعلٌم
1

جمع نمرات 20موفق باشید

فقط یم تونم بگم دقّت کنید!

زبان چیزی جز درک متن نیست. خوب متن رو 
رو  لکمه ها  تک  تک  معین  نیست  الزم  بخونین؛ 

بفهمین. فقط مفهوم لک متن رو دریابید!

درس نامه ها  توی  مکّسر  جمع  جدول  به  حتمًا 
دقّت کنید.

عالمت های معرفه و نکره که یادتون هست؟!

به  حتمًا  بزنید.  مهارت واژه شناسیتون رو محک 
قسمت لکمات مهم هر درس مراجعه کنین!

این  طرح  اکندیدای  تمرین ها،  و  متن درس ها 
سؤالن! 

تمرین ها هم توی این نوع سؤال، مهّمن!

ییک  اون  دارن.  معنایی  ارتباط  لکمه  تا  سه 
معمواًل خییل پرته!

و  قرآن  از  جدید  کتاب های  عبارت های  بیشتر 
احادیث گرفته شده. لطفًا و حتمًا خوب این عبارت ها 

رو یاد بگیرین، چون پای ثابت امتحانا هستن!



آلوده شدن به گناه )چه( بد کاری است.-1
: مبتدا و مرفوع« )اسم مرفوع ابتدای جمله، مبتدا است(، »ِعباِد: مضاف الیه و 2-  »أَحبُّ

« می گیرد(، »أْنَفُع: خبر و مرفوع« )اسم مرفوعی  ـٍ ـ ـِ مجرور« )مضاف الیه بیشتر وقت ها »
که معنای مبتدا را کامل کند، خبر است( و »ِعباِد: مجرور به حرف جّر« )اسم های بعد از 
ـٍ« دارند.(  ـِـ حرف جّر »ِلـ، ِبــ ، في و ...« مجرور به حرف جّرند. این اسم ها بیشتر وقت ها »
بندگانش  برای  سودمندترینشان  خداوند،  بندگان  »محبوب ترین   

است.«
اسم مکان بر وزن های »َمْفِعل، َمْفَعل و َمْفَعلَة« می آید، درست مثل »َمْکَتَبة« -3

کتاب های  آن  در  که  هست  بزرگی  کتابخانءه  ما  خانءه  »نزدیک   
ارزشمندی وجود دارد.«

به -4 و »َشّر« هم  بر وزن »أْفَعل« می آید. دو کلمءه »َخْیر«  بیشتر وقت ها  تفضیل  اسم 
شرطی که مضاف شوند یا بعدشان »ِمن« بیاید، اسم تفضیل اند. پس در »الف« »َخیر« و 

در »ب« »أْثَقل« اسم تفضیل اند.
 الف( شب قدر از هزار شب، بهتر است.

ب( در ترازوی اعمال، چیزی سنگین تر از اخالق خوب نیست.
َثالَثًة َو تِْسعیَن. پنجاه و هفت به اضافءه سی   و شش برابر است با نود و سه.-5

»َغّفار« اسم مبالغه است. چرا؟ چون بر وزن »َفّعال« است. اسم مفعول هم از فعل هایی 6- 
اسم  عول می آید؛ پس »َمْعبود«  ْ م بر وزن  است،  فکه سوم شخص مفردشان سه حرف  َ

مفعول است. 
 الف( بی شک خدا بسیار آمرزندءه گناهان است.

ب( ای معبودی )پرستیده شده ای( که شریکی نداری.
به به! زبان است و مکالمه اش! در جمالت پرسشی، ادات پرسشی ابتدای جمله می آید.-7

راویُل؟: این شلوارها چند تومان است؟ ِبَکْم توماٍن ٰهِذِه السَّ

آن تالشی زشت برای نمایاندن رازهای مردم به منظور رسواکردنشان است.-8
الف( إْثم = َذْنب: گناه / ب( َدنا: نزدیک شد ≠ َبُعَد: دور شد-9

کلمءه اضافی: َبعید: دور
الف( مؤمن از گناهان دوری کرد. )»ِاْبَتَعَد« فعل ماضی باب افتعال است.(- 10

ب( با دانشمندان و خردمندان همنشینی کن. )»جاِلْس« فعل امر باب مفاعله است.(
َم« فعل ماضی باب تفعیل است. ضمن این که  ج( خداوند، شراب را حرام کرده است. )»َحرَّ

»َقد« باعث شده این فعل به صورت ماضی نقلی ترجمه شود.(
ب « فعل مستقبل و از ِ ُ د( دشمن از سرزمین های ما عقب نشینی خواهد کرد. )»َسَیْنَسح

باب انفعال است.(
هـ( معّلم در درس دادن، شیوه هایی جدید را استفاده می کند. )»َیْسَتْخِدُم« فعل مضارع 

باب استفعال است.(
و( آن مرد را از غرق شدن نجات بده. )»أْنِقذ« فعل امر باب إفعال است.(

الف( هر چه از نیکی انفاق کنید، خداوند به آن داناست. )»ُتْنِفقوا« فعل شرط است - 11
و به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. جملءه »إّن اللّٰه ...« هم جواب شرط است و 

ـ  « ابتدای آن ترجمه نمی شود.( »َف
)یادتان هست که  برای مچ گیری سؤال می کرد.  از معّلم زیست شناسی  ب( دانش آموز 

»کاَن + مضارع« را به صورت ماضی استمراری ترجمه می کردیم؟!( 
ال، ٰهِذِه َسّبوَرٌة. آیا این پنجره است؟ نه؛ این یک تخته سیاه است.- 12

موا« فعل شرط است. چرا؟ چون چسبیده به ادات شرط )ما( و »ن« اش - 13 الف( »ُتَقدِّ

هم حذف شده! بد نیست بدانید که »تَجدوا« هم فعل جواب شرط است.
 »هر چه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید.«

تغییر  که  است  شرطی  ادات  »إذا«  می شود.«  کم  سخن  شود،  کامل  عقل  »هرگاه  ب( 
وقتی  این که اصالً  به وجود نمی آورد، ضمن   ظاهری در فعل های شرط و جواب شرط 
فعل های شرط و جواب شرط ماضی باشند تغییری در ظاهرشان نخواهیم دید. خالصه! 

»َنَقَص« جواب شرط است. فعل جواب شرط از ادات شرط کمی دورتر است!
14 -. . الف( ای دانش آموزان، تمرین هایتان را به دقّت .............

 بنویسید    بنویس    بنویسید
اُْکُتب« فعل  از فعل جمع مذکّر استفاده کنیم. » باید  جمع مذّکر است  چون »َتالمیذ« 

اُْکُتبا« مثّناست. مفرد مذکّر و »
ب( إْن َتْنُصْر َصدیَقَك َفْهَو ُیساِعُدَك أیضاً: اگر دوستت را یاری کنی، او هم به تو کمک 

خواهد کرد. 
»إن« ادات شرط است و باعث می شود فعل بعدش تغییر کند. پس »َتْنُصُر« غلط است! 
از طرفی ضمیر »َك« نشان می دهد که باید از فعل مذّکر استفاده کنیم. »َتْنُصري« فعل 

مؤّنث است.
. . ج( دانش آموزان بدون اجازءه معّلم ............

 حرف نمی زنند    حرف نمی زند  حرف نمی زنید
اوالً که »الّطالبات« جمع است، پس »ال َتَتکلُّم« که مفرد است می رود پی سرنوشتش! 
از فعل سوم شخص  باید  و  دربارءه دانش آموزان صحبت می کند  دارد  از طرفی، جمله 

استفاده کنیم. »ال َتَتَکلَّْمَن« فعل دوم شخص است.
الف( گزینءه »1«، در گزینءه »2« »إْن« ترجمه نشده و جای »مرده« و »زنده« عوض - 15

شده است.
ب( گزینءه »2« »أن + فعل مضارع« به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. ضمن این که 

»أوامر« جمع است.
به - 16 رفتارش  با  که  بود  اخاللگر  دانش آموزی  یازدهم،  کالس  در   

دانش آموزان ضرر می رسانْد، با پشت سری اش حرف می زد و یک بار به عقب برمی گشت. 
آهسته صحبت  بود،  نشسته  با کسی که کنارش  در حالی که  دید  را  او  بار  معّلم یک 
می کرد )پچ پچ می کرد(. یکی از دانش آموزان از کارهایش ناراحت شد و نزد معّلم رفت و 
به او گفت: »می خواهم انشایی دربارءه آداب کالس درس بنویسم.« معّلم )در پاسخ( گفت: 
»ایدءه جالبی است. باید کتاب »منیة المرید« زین الدین عاملی را مطالعه کنی که آن، به تو 
در انشایت کمک می کند. اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی، هم کالسی اخاللگرت 

هم آگاه خواهد شد.« این، بخشی از انشایش است:
دانش آموز در پیشگاه معّلم، آدابی دارد که مهم ترینشان عبارت   اند از:

1( هنگامی که معّلم در حال درس دادن است، با کسی از دانش آموزان صحبت نکند.
2( با ادب مقابلش بنشیند و به دّقت به او گوش کند و جز به هنگام ضرورت، به عقب 

رو برنگرداند.
الف( الحادي َعَشَر. دانش آموزان در کدام کالس هستند؟ یازدهم.

َب ِبُسلوِکِه. آیا دانش آموز اخاللگر با رفتارش به دانش آموزان  ب( ال؛ ُهَو کاَن َیُضرُّ الطُّاّل
سود می رسانْد؟ نه؛ او با رفتارش به دانش آموزان، ضرر می رسانْد.

ج( ِعْنَدما َیْهِمُس إلَی الّذي َیْجِلُس َجْنَبُه. معّلم در چه حالتی دانش آموز اخاللگر را دید؟ 
هنگامی که با کسی که کنارش نشسته بود، آهسته حرف می زد.

ْرِس. انشای یکی از دانش آموزان در مورد چه چیزی بود؟  د( آداب الّطاِلِب في َمْجِلِس الدَّ
آداب دانش آموز در کالس درس.
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هـ( زین الّدین عاملي. کتاب »منیة المرید« برای چه کسی است؟ برای زین الدین عاملی.
و( کدام جمله در متن از آداب دانش آموز در محضر معّلم است؟

1(  که به پشت سر برگردد و به او گوش نکند. 
2(  هنگام آموزش با بقیءه دانش آموزان، حرف نزند. 

¬¶joÿ ُغْصن )شاخه(177 ¾¾¾¾ الف( أغصان 
¬[Íµ ُبذور )دانه ها( ¾¾¾ ب( َبْذر 

در آن چراغی هست. آن چراغ در شیشه ای هست.7 18
می گیریم.  کمک  ی«  »یک،  از  »زجاجٍة«  و  »مصباٌح«  مثل  نکره  اسم های  ترجمءه  در 

»المصباح« هم چون »ال« دارد، معرفه است. در ترجمه اش هم از »آن« استفاده کردیم.
ُر ُهَو الّذي ُیْعطیُه اللُّٰه ُعْمراً َطویاًل: کهنسال، کسی )چیزی( است که خداوند 7 19 1( الُمَعمَّ

به او عمر درازی می دهد.
و  جمع شدن  پیچیدن،  چیزی  دور  به  َشْيٍء:  َحوَل  َوراُن  َوالدَّ ُع  َجمُّ التَّ ُهَو  ااِللِْتفاُف   )2

چرخش دور چیزی است.
ِة: دستبند، زینتی از طال یا نقره است. َهِب أو الِفضَّ واُر زینٌة ِمَن الذَّ 3( السِّ

4( الُمحیُط الهاِدُئ ُهَو َبْحٌر َکبیٌر ُیعاِدُل ُثلَْث األْرِض: اقیانوس آرام، دریای بزرگی است که 
معادل یک سوم زمین است.

5( الُمواَصفاُت ِهَي ِصفاُت أَحٍد أو َشْيٍء: مشخصات، ویژگی های یک نفر یا یک چیز است.
6( الُمزاِرُع ُهَو الّذي َیْعَمُل في الَمْزَرَعِة: کشاورز کسی است که در مزرعه کار می کند.

ِق: راننده / ااِلْشِتعال: سوختن ائکلمات اضافی: الس ّ
الف( درخت خفه کننده، درختی است که در برخی جنگل های استوایی رشد می کند.7 20

ب( کشاورزی کنید و نهال بکارید. به خدا سوگند مردم کاری حالل تر و خوب تر از 
آن انجام نداده اند.

دانشمندی که از دانشش سود برده می شود، بهتر از هزار عابد است. دّقت کنید که 7 21
»ُیْنَتَفُع« فعل مجهول است.

الف(  مغز میوه    دوست داشتن 7 22
 دوست داشتن    دوستی

ب(  شلوار    پیراهن    پیراهن زنانه    ماهی
از چیزی که نسبت به آن علم نداری، پیروی نکن. )ترکیب لَیس + ِلـ + اسم )ضمیر( 7 23

مفهوم »نداشتن« را می سازند.(
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