
 9911دی  -آزمون عربی یازدهم تجربی دبیرستان غیر انتفاعی امام حسین )ع(

 آزمون در تست ماز برگزار گردید

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید -1  

کد ملی خود را وارد نمایید -2  

عین ما لیس فیه ادات شرط: -3  

إذا تم العقل نقص الکالم □  

مَن یُحاوِل کثیرا یَصِل إلی هَدَفه □  

الناسُ أعداءُما جَهِلوا □  

من علَّم عِلما فَلَهُ أجرُ □  

 

اسم خاص («: ) اسم العَلم»عین عباره یکون فیها  -4  

سُئلَ النبیُ:أیّ المالِ خیرٌ . □  

رأیتُ أفراسا کانت االفراسُ جنبَ صاحِبها. □  

شر الناس ذو الوَجهَین □  

ذهبتُ الی بیتِ حمیدِوشاهدتُ هناک اُستاذاًلِتربیهِ أوالدِه □  

 

الجمع:عین الخطا فی  -5  

أکابر-أکبر □  

أبناء–إبن  □  

أکابر -کبیره □  

أعاصیر -إعصار  □  

 

عین ما یکون غریبا فی هذه المجموعه : -6  

غاز □  

قشر □  



لبّ □  

نوی □  

عین ما لیس فیه   اسم التفضیل: -7  

شر الناس ذو الوَجهَین □  

لیلهُ القدرخیرٌ من الف شهر □  

أعوذُ بربّ الفلق من شرّما خلق. □  

حیّ علی خیر العمل □  

 

عین الصحیح: -8  

ذلک متجر زمیلی:این مغازه همکارم است □  

کم صارَالمبلغ :مبلغ چقدر می شود. □  

له سراویل أفضل:اوشلوارهای بهتری دارد. □  

أعطِنی سِرواالً مِن هذا النوع:به من شلوار این مدلی داد. □  

 

عین مالیس فیه جارو مجرور -9  

ین.شرّالناسِ ذو الوجه □  

لیله القدرِخیرٌ من الف شهرِ □  

أعوذُ بربّ الفلقِ مِن شرّماخلق. □  

حَیَّ علی خَیر العَمَل. □  

 

عین ما یکون غریباًفی هذه المجموعه: -11  

فستان □  

قمیص □  

سِروال- □  

سِوار □  

 



ایُّ کلمةٍ ال تُناسِبُ للتوضیحات التالیة : -11  

کالمٌ خفیٌّ بینَ شخصینِ: الهَمس □  

علمُ مُطالعةِ خواصّ العناصُر : الکیمیاء □  

إعراضُ الوجه إلی الوراء : االلتِفات □  

الّذی یَعمَلُ فی المَزرَعة : الخبّاز □  

 

«:عَلینا أن نبتَعِدَ عَنِ العُجبِ »إنتَخِب الترجمة الصحیحة   :              -12  

برماست که خود پسندی را از خودمان دور کنیم . □  

ب جویی دوری می کنیم .ما از عی □  

ما باید از خود پسندی دور شویم □  

دوری از خودپسندی واجب است □  

 

«تَعَلَّمَ-إستِغفار–قد سافَرتُ –إقتَرِبوا »عین الصحیح فی الترجمه الکلمات :                  -13  

یاد می دهد-آمرزش طلبیدن–سفر کردم –نزدیک شدند  □  

یاد گرفت-رزش خواستنآم–سفر کرده ام –نزدیک شوید  □  

یاد داد–آمرزیدن  –سفر کرده ام –نزدیک کنید  □  

یاد می گیرد–آمرزش –شاید سفر کنم -نزدیک کردند □  

 

عین الخطا فی الترجمة حسبَ القواعد المعرفة والنکرة: -14  

دند .رأیتُ أفراسا.   کانت االفراسُ جنبَ صاحبها:اسب هایی رادیدم .اسب هایی که کنار صاحبشان بو □  

أُرسِلَ إلی فرعونَ رسولٌ. فرستاده ای نزد فرعون فرستاده شد. □  

شجرةٌ البلوطِ شجرةٌ مُعَمّرةٌ توجَدُ فی االیالم.درخـت بلوط درختی کهنسال است که درایالم یافت می شود . □  

 

عین عبارةً الیکون فیها الفعل المجهول: -15  

بحرٌیُعادِلُ ثلث االرض □  

سُئلَ النبی: أیُّ المالِ خیرٌ □  



سُجِّلَتْ قبَّةٌ قابوسِ فی مُنَظَّمَةِ الیونسکو □  

عالمٌ یُنتَفَعُ بِعلمه خیرٌ من ألفِ عابدٍ □  

 

عین الصحیح فی الترجمة: -16  

خیرُإخوانِکُم مَن أهدی إلیکُم عیوبَکُم  :بهتر است برادرانتان عیب هایتان را به شما هدیه دهد . □  

ق یُریدُ أَنْ یَنفَعَکَ  فَیَضُرُّکَ : احمق بخواهد به تو سود برساند پس به شما ضرر می رسانداالحمَ □  

اهللُ فالقُ الحبِّ والنوی: خداوند شکافنده دانه وهسته است. □  

 

«.مَن فَکَّرَ قبلَ الکالمِ قَلَّ خطَؤُهُ»عین الصحیح :  -17  

.هر کس قبل از اشتباه بیندیشد کم سخن می گوید □  

هر کس قبل از سخن گفتن بیندیشد خطایش کم می شود. □  

هر کس قبل از سخن گفتن اندیشید خطایش کم خواهد شد. □  

هر کس قبل از سخن گفتن بیندیشد خطایش کم بشود. □  

 

«.یبلُغُ طولُهُ ثالثین مترا   ووزنُهُ مِئةً وسبعینَ طنّا تقریباً»عین الصحیح :  -18  

و وزنش صد وهفتاد تن تقریبا وزن دارد طولش به سه متر می رسد □  

طولش به سی متر می رسد و وزنش  تقریبا صد وهفتاد تن است . □  

طولش به سی متر می رسد و وزنش هفتاد تن تقریبا وزن دارد. □  

 

«عمارةُ )خسرو آباد( فی )سنندج( یَجذِبُ )سُّیاحا(.»عین الصحیح    -19  

معرفه–نکره -معرفه   □  

معرفه–نکره -معرفه   □  

نکره -معرفه–معرفه  □  

نکره-نکره -معرفه □  

 

 



«.امر من تَهاجَمَ:»عین الصحیح  -21  

تَهاجُمْ □  

تَهاجَم ْ □  

تَتَهاجَمْ □  

إتَهاجَم □  

 

«.إذا إجتَهَدتَ   نَجَحْتَ:»عین الصحیح عن الترجمه  -21  

اگر تالش کند موفق می شود . □  

هر کس تالش کند قطعا موفق می شود. □  

اگر تالش کنی موفق می شوی. □  

هر کس تالش کرد موفق شد □  

 

«.أکبر العیب أن تَعیبَ ما فیکَ مثلُهُ»عین الصحیح:  -22  

بزرگترین عیب آن است که آنچه را در تو مثل آن است را عیب  شماری □  

ی.عیب بزرگی است که آنچه را در تو است را عیب شمرد □  

عیب بزرگ را شمردن عیب بزرگی محسوب می شود. □  

 

«تکلَّموا تُعرَفوا »عین الصحیح: -23  

سخن بگویید تا شناخته شوند □  

سخن بگویید تا شناخته شوید □  

سخن گفتند تا شناخته شوید □  

 

انتخب الترجمة الصحیحةلما تحته خطّ :   وقف رجل )جمیل المظهرِ( اَمام سقراط -24  

خوش بیان □  

خوش سیما □  

خوش برخورد □  



 

للکالمِ آدابٌ یجبُ علی المتکلّمِ ان یعمل  بها -25  

سخن گفتن باید بر اساس آدابی باشدکه به ان ها عمل شود □  

سخن گفتن آدابی داردکه گوینده باید به ان ها عمل نماید □  

 

االلتفاف...... -26  

کالمٌ خفیٌ بین شخصینِ □  

طرح ُسوالٍ صعبٍ □  

التّجمّعُ والدّورانُ حول شیءٍ □  

 

عیّن المحل االعرابی للکلمات المعینة)نقش کلمات(    تحملُ) شجرة( )الخبزِ ( )اثماراً(   فی نهایة اغصانها -27  

مبتدا، مفعول، جارومجرور □  

فاعل صفت. مضاف الیه □  

فاعل ، مضاف الیه ، مفعول □  

 

اباتِ االستوائیةءشجرة )الخانقة( شجرةٌتنمو فی بعضِ الغ -28  

پوشاننده □  

خفه کننده □  

بلند □  

 

عیِّن الصَّحیح : یا )ساتِرَ( کُلِ )مَعیوبٍ(ذلکَ )مَتجَرُ( زَمیلی له سراویلَ   )أفضَلُ( -29  

اسم فاعل ، اسم مفعول، اسم مکان ، اسم تفضیل □  

اسم فاعل ، اسم مکان، اسم مکان ، اسم مفعول □  

اسم فاعل ، اسم مفعول، اسم تفضیل ، اسم مکان □  

 


