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نمرهنوبت دوم پايءه يازدهم دورءه متوسطءه دومرديف

الف( مهارت واژه شناسی )2 نمره(

ترجم الکلمات الّتی تحتها خّط.1

نیا َو اْلِخَرِة. َفقاَل: ال َتْکِذْب. ُلُُقاً َیْجَمُع لي َخْیَر الدُّ جاَء َرُجٌل إلَی َرسوِل اللِّٰه ملسو هيلع هللا ىلص َفقاَل: َعلِّْمني خ

0/5

اکتب في الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضاّدتین. )کلمة واحدة زائدة(2

»قیام ـ دیباج ـ َبَعَث ـ ُجلوس ـ أَْرَسَل«

ب( ............... ≠ ............... الف( ............... = ...............   

0/5

أکتب مفرد أو جمع الَکلمتین.3

ة: ............... َ
َبهیم
ب(

الء: ...............    َ
م ُ

الف( ز
0/5

عّین الکلمة الَغریبة في المعنی.4
َل    َتَکلََّم  َث    َکمَّ الف(  َکلََّم    َحدَّ
ب(    َأکَْرم    أَْسَود    أَْبَیض    أَْصَفر 

0/5

ب( مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

ترجم هذه الجمل إلی الفارسّیة المألوفة.5

ب( کاَن ُعمُر شیِمل َخْمَسَة َعَشَر عاماً حیَن َبَدأَْت ِبِدراَسِة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة. الف( أْتَقی الّناِس َمْن قاَل الَحقَّ في ما لَُه َو َعلَْیِه. 
د( اَللُّهمَّ إّني أَعوُذ ِبَك ِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع. ج( ِمْن أَخالِق الْجاِهِل اْلجاَبُة َقبَْل أَْن یَْسَمَع َو الُْمعاَرَضُة َقبَْل أَْن یَْفَهَم. 

. هـ( ال ُبدَّ أَْن َنْعلََم أَنَّ َتباُدَل الُْمْفَرداِت َبیَن اللُّغاِت في الْعالَِم أَْمٌر َطبیعيٌّ

5

انتخب الترجمة الّصحیحة.6

َیقولوَن ِبأَْفواِهِهم ما لَْیَس في ُقلوِبِهم َو اللُّٰه أَْعلَُم ِبما َیْکُتموَن )الف
1( با دهانشان آن چه را که در قلب هايشان نیست می گويند و خدا به دروغی که بر زبان می رانند، آگاه است. 
2( با دهان هايشان آن چه را که در دل هايشان نیست می گويند و خدا به آن چه پنهان می کنند، داناتر است. 

ب( ُقِل الحقَّ َو إْن کاَن ُمّراً.
2( حق را می گويم آن چنان که تلخ است.  1( حق را بگو، هر چند تلخ باشد.  

0/5

امأل فراغات الترجمة الفارسّیة.7
. با او به خاطر گفتار و کردار زشتش، ناپسند شمرده شود. . از ............... بندگان خدا کسی است که ............. ِ

الف( إنَّ ِمْن َشرِّ ِعباِد اللِّٰه َمْن ُتْکَرُه ُمجالََسُتُه ِلُفْحِشه
ٍب أْن َیغیبوا َعِن ااِلْمِتحاِن َفاتََّصلوا ِباْلُستاِذ هاتِفّیاً َو قالوا لَُه: أََحُد إطاراِت َسّیاَرتِنا اْنَفَجَر، و ال توَجُد َسّیاَرٌة َتْنُقلُنا إلَی الْجاِمَعِة َو لَْن َنسَتطیَع الُحضوَر. َر أَرَبَعُة طاُّل ب( َقرَّ

چهار دانشجو ............... که در امتحان غیبت کنند و با استاد تماس تلفنی گرفتند و به او گفتند: »............... خودروی ما ترکید و خودرويی نیست که ما را به 
............... منتقل کند و ............... حاضر شويم.«

1/5

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

َترجم الفعال الّتي تحتها خّط.8

ب( أَیَُّها الُْمؤِمنوَن، اُْشُکروا َربَُّکم. الف( ِلماذا ال َتْخُرجوَن ِمْن ُصفوِفُکم؟  

َسِة. د( إّني َسْوَف أُساِفُر ِلِزیاَرِة الَْعَتباِت الُْمَقدَّ ْفَرِة الِْعلْمیَِّة.   ج( اَلتَّالمیُذ ما َرَجعوا ِمَن السَّ

1

عّین نوع الفعال في الجمل الّتالیة.9

، َرجاًء، راِجْع َطبیباً. ب( یا حاجُّ  أَنِفقوا ِمّما َرَزْقناُکم ِمْن َقبِْل أَْن یَأتَي یَوٌم ال بَیٌع فیِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعٌة )الف
1

عّین نوع السماء: اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو اسم المبالغة، أو اسم المکان، أو اسم التفضیل. )اثنین(10

ّوابیَن ب( إنَّ اللَّٰه ُیِحبُّ التَّ الف( ُهناك َمطاِبُع َکثیَرٌة في ساَحِة انقالب.  

0/5

عّین جواب الّشرط، ُثّم َعیِّن الّترجمة الّصحیحة.11

إْن َصَبْرَت َحَصلَْت َعلَی النَّجاِح في َحیاتَِك.

ب( اگر صبر کنی، موفقیت را در زندگی ات به دست می آوری.  الف( قطعاً اگر صبر کنی، موفقیت را در زندگی به دست می آوری.  

0/5

اُکتب فی الفراغ عدداً مناسباً.12

. . ِعْشروَن زاِئُد َعَشَرٍة ُیساوي .............
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ترجم هاتین اآلیتین حسب القواعد الّتي قرأتها.13

لوا َکالَم اللِّٰه ب( ُیریدوَن أَْن ُیَبدِّ  ی ُتْنِفقوا ِمّما ُتِحّبوَن الف( لَْن َتنالوا الِْبرَّ َحتَّ
1

ترجم هاتین اآلیتیِن حسب القواعد الّتي قرأتها.14

قالَِت اْلَعراُب آَمّنا ُقْل لَْم ُتؤِمنوا )ب   َعلَی اللِّٰه َفلَْیَتَوکَِّل الُْمؤِمنوَن )الف
1

ترجم هاتین الجملتین حسب القواعد الّتي قرأتها في معاني الفعال الّناقصة.15

ب( کاَن َسعیٌد ُیساِعُد َصدیَقُة. الف( کاَن َسعیٌد ساَعَد َصدیَقُه.  
1

اُذکر المحّل اإلعرابّي للکلمات الّتي تحتها خّط.16

رِس َعلَی اللَّْوِح. ُس َقواِعَد الدَّ َیْکُتُب الُْمَدرِّ

1

د( مهارت درک و فهم )3 نمره(

ضع في الفراغ کلمة مناسبة من الکلمات الّتالیة. )کلمتان زائدتان(17

قاَفَة« ًة ـ الُْمْفَرداُت ـ الثَّ ُفُن ـ ُمْخَضرَّ ریِر ـ السُّ ْرواِل ـ اَلَْبرناَمُج ـ ُمحاَضَرًة ـ السَّ »غاَیٌة ـ السِّ

بیَُّة في اللَُّغِة الْفاِرسیَِّة. َ
، ا ِ

. الَْعر ِزداَدت ........... سالم ب( َبْعَد ُظهوِر اإْل  ............... ُ
ض ْ

ماِء ماًء َفُتْصِبُح اْلَر الف( أَْنَزَل ِمَن السَّ
ُك. َ

ر ْ
. ال ُتد ............. ِ

د( َکأَنَّ إرضاَء َجمیِع الّناس . هَي الِْقَیُم الُْمْشَتَرَکُة َبْیَن َجماَعٍة ِمَن الّناِس.  ج( إنَّ ..........
َل شیِمل. ْ

. َحو ............ ِ
و( أَلَْقی أُستاُذ الْجاِمَعة ُ َعلَی .............. . 

ع َ
رَشُف ِقطَعُة ُقماٍش توض هـ( اَلشَّ

1/5

عّین الّصحیح و الخطأ حسب الحقیقة.  18

ب( اَلِْکتاُب َصدیٌق ُیْنِقُذنا ِمْن ُمصیَبِة الَْجْهِل.   الف( َمْن خاَف الّناُس ِمْن ِلساِنِه َفُهَو ُشجاٌع. 
َخریَن َعلَی َقْدِر ُعقوِلِهم.   د( َعلَینا أَْن ُنَکلَِّم اآْل ج( ِعلُْم اْلَحیاِء ِعلُْم ُمطالََعِة َخواصِّ الَْعناِصِر. 

ناَعِة َو اْلََدِب َحضاَرًة.  ِم في َمیادیِن الِْعلِْم َو الصِّ َقدُّ ی َمظاِهُر التَّ و( ُتَسمَّ هـ( َیلَْعُب في َفریِق ُکَرِة الِْمنَضَدِة أََحَد َعَشَر الِعباً. 

1/5

هـ( مهارت مکالمه )0/5 نمره(

أجب عن الس19
ؤال الّتالي. ّ

د؟ ............... َ
ُر إلَی َمشه ِ

 ُتساف

َ

ِبم

0/25

رّتب الکلمات و اکُتب سؤااًل و جواباً صحیحاً.20

»ِبأَلٍَم ـ َرأسي ـ في ـ ِبَك ـ أَْشُعُر ـ ما ـ ؟ ـ .«
...........................................................................................

0/25

جمع نمرات 20موفق باشید
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مردی نزد پیامبر خدا ⑦ آمد و گفت: »اخالقی به من بیاموز که خیر دنیا و آخرت -1
را برایم جمع کند.« پیامبر فرمود: »دروغ نگو«

یک نکتءه خیلی جالب دارد این سؤال. »ن« در »َعلِّمني« »ن« وقایه است.
الف( َبَعَث = أْرَسَل: فرستاد / ب( ُجلوس: نشستن ≠ قیام: ایستادن-2

کلمءه اضافی: دیباج: ابریشم
¬[Íµ َبهاِئم: چارپایان-3 ¾¾¾ ب( َبهیَمة ¬¶joÿ َزمیل: همکار  ¾¾¾¾ الف( ُزَمالء
الف(  سخن گفت  حرف زد-4

 کامل کرد   حرف زد
فکر می کنم خیلی واضح است!

ب(  گرامی تر  سیاه  سفید  زرد
به جز »أْکَرم« که اسم تفضیل است، بقیءه کلمات، رنگ اند. بعضی رنگ ها بر وزن »أْفَعل« 

می آیند. آن ها را با اسم تفضیل اشتباه نگیرید!
الف( باتقواترین مردم کسی است که حق را در آن چه به سود یا ضررش است، بگوید.-5

ب( شیمل پانزده سالش بود، هنگامی که شروع به تحصیل زبان عربی کرد.
ج( از اخالق نادان است پاسخ دادن قبل از شنیدن و مخالفت  قبل از فهمیدن )از اخالق 
نادان این است که پاسخ دهد قبل از این که بشنود و مخالفت کند قبل از این که بفهمد.(

د( خدایا، به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود.
هـ( باید بدانیم که تبادل واژگان بین زبان ها در جهان، امری طبیعی است.

الف( گزینءه »2« »أفواه« جمع است نه مفرد، »أْعلَم« هم اسم تفضیل است. ضمن -6
این که قسمت دوم عبارت در گزینءه »1« به کل اشتباه ترجمه شده!

ب( گزینءه »1« »ُقْل« فعل امر است نه مضارع، ضمن این که »و إْن« یعنی »هر چند« نه 
»آن چنان«.

الف( از بدترین بندگان خدا کسی است که همنشینی با او به خاطر گفتار و کردار -7
زشتش، ناپسند شمرده شود.

با استاد تماس تلفنی  ب( چهار دانشجو تصمیم گرفتند که در امتحان غیبت کنند و 
گرفتند و به او گفتند: »یکی از تایرهای خودروی ما ترکید و خودرویی نیست که ما را 

به دانشگاه منتقل کند و نخواهیم توانست حاضر شویم.«
حتماً حواستان هست که »لَْن + فعل مضارع: مستقبل منفی«

ر-8 جوَن« فعل مضارع منفی است.(ْ ُ الف( چرا از کالس هایتان خارج نمی شوید؟ )»ال َتخ
ب( ای مؤمنان، از پروردگارتان سپاس گزاری کنید. )»اُْشُکروا« فعل امر است.(

َجعوا« فعل ماضی منفی است.(ج( دانش آموزان از گردش علمی برنگشتند. )»ما ر َ
َ أساِفُر« فعل مستقبل است.( وفد( من برای زیارت عتبات عالیات مسافرت خواهم کرد. )»س َ

الف( »أَنِفقوا« فعل امر از باب إفعال، »َرَزْقنا« فعل ماضی و »یأتي« فعل مضارع است. -9
 »از آن چه به شما روزی دادیم، انفاق کنید، قبل از آن که روزی بیاید

که در آن داد و ستدی، دوستی و شفاعتی نیست.«
ب( »راِجْع« فعل امر از باب مفاعلة است. 

 »ای حاجی، لطفاً به پزشک مراجعه کن.«
جمع - 10 که  »َمطاِبع«  همین  مثل  می آید؛  ل«  ِ »م وزن  بر  مکان  اسم  جمع  فاعالف(  َ
ْطَبَعة« است. »م َ

 »چاپخانه های بسیاری در میدان انقالب هست.«
ّوابین«.  َّ ال« می آید؛ مثل »التب( اسم مبالغه بر وزن »فَع ّ

 »قطعاً خداوند بسیار توبه کنندگان را دوست دارد.«
: قطعاً« اشتباه بگیریم. - 11 ب( »إْن« ادات شرط به معنای »اگر« است و نباید آن را با »إنَّ

ضمن این که در »الف« ضمیر »ك« ترجمه نشده است.
ثاَلثین: بیست به اضافءه ده مساوی است با سی.- 12
الف( به نیکی دست نخواهید یافت تا این که از آن چه دوست دارید، انفاق کنید. - 13

شود. )»لَن حذف  »ُتحّبوا«  و  »تنالوا«  فعل های  از  »ن«  شدند  باعث  دو  هر  »َحّتی«  و   » ْ
ْ + مضارع: مستقبل منفی« و »حّتی + مضارع: تا + مضارع التزامی«(هم چنین »لَن

ترجمه  »که«  به صورت  )»أن« خودش  دهند.  تغییر  را  خدا  که سخن  می خواهند  ب( 
می شود و فعل بعدش هم به صورت مضارع التزامی(

الف( مؤمنان فقط باید بر خدا توّکل کنند. )»ِلـ« امر بر سر صیغه های اول شخص و - 14
سوم شخص به معنای »باید« است، چون قبلش »َفـ« آمده »ِلـ« ساکن شده. ضمناً آخر 

فعل هم برای راحتی در تلفظ، کسره گرفته است.(
ْ + فعل مضارع: ماضی منفی ب( اعراب گفتند: »ایمان آوردیم« بگو ایمان نیاورده اید. )لَم

)ساده یا نقلی((
الف( سعید به دوستش کمک کرده بود. )کاَن + فعل ماضی: ماضی بعید(- 15

ب( سعید به دوستش کمک می کرد. )کاَن + فعل مضارع: ماضی استمراری(
د- 16 ِ » ـَ « » َ « دارد و انجام دهندءه فعل »َیکُتُب« است. پس فاعل است. »َقواع ـُ ُس« » »الُمَدرِّ

دارد و کاری رویش انجام شده، پس مفعول به است. »الّدرِس« به »قواعد« اضافه شده و 
کسره گرفته، پس مضاف الیه است. »اللّوِح« هم بعد از حرف جّر »علی« آمده و مجرور به 

ّ محسوب می شود.حرف جر
ة / از آسمان آبی نازل کرد و زمین سرسبز می شود.- 17 الف( ُمْخَضرَّ

فردات / بعد از ظهور اسالم، واژگان عربی در فارسی افزایش یافت.ب( الم ُ
قاَفة / فرهنگ، ارزش های مشترک بین گروهی از مردم است. ج( الثَّ

د( غاَیة / گویا راضی کردن همءه مردم، هدفی دست نیافتنی است.
ریر / ملحفه، قطعه پارچه ای است که روی تخت قرار داده می شود. هـ( السَّ

و( ُمحاَضَرة. استاد در دانشگاه، دربارءه شیمل سخنرانی کرد.
روال: شلوار/ الَبرنامج: برنامهکلمات اضافی: الس ِّ

الف( نادرست/ هر کس مردم از زبانش بترسند، شجاع است. )قسمت آخر عبارت - 18
باید این باشد: »َفْهَو مِْنأْهِل الّناِر: او اهل آتش است.«(

ب( درست/ کتاب، دوستی است که ما را از مصیبت نادانی نجات می دهد.
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األحیاء: »علم  نه  است  شیمی«  »الکیمیاء:  به  مربوط  ارائه شده  تعریف  نادرست/  ج( 
زیست شناسی«. علم مطالعءه خواص عناصر!

د( درست/ باید با دیگران به اندازءه عقل هایشان حرف بزنیم.
القدم:  »ُکَرة  )در  می کنند.  بازی  بازیکن  یازده  میز،  روی  تنیس  تیم  در  نادرست/  هـ( 

فوتبال« یازده بازیکن بازی می کنند.(
و( درست/ نمادهای پیشرفت در عرصه های دانش، صنعت و ادبیات، تمّدن نامیده می شود.

ِبالّطاِئَرة. با چه چیزی به مشهد سفر می کنی؟ با هواپیما.199

ما ِبَك؟ أشُعُر ِبأَلٍَم َشدیٍد في َرأسي: ِچت شده است؟ در سرم احساس درد شدیدی 9 20

 کنم. )جای کلمءه پرسشی، ابتدای جمله است.(
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