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 نام و نام خانوادگی :

 7 - 6 – 5 – 4دروس قواعد امتحان : 

 : یازدهم انسانی و رشته پایه

 نام دبیر : 

بسمه تعالی
 

 

   تاریخ امتحان :

 دقیقه 62مدت امتحان : 

 ساعت شروع : 

.لِ تَرِْجِم الْکَ 1  امِت الَّتي تَْحَتها خطٌّ
لَْت يونِسكو قُبََّة قاموٍس يف  الف( اِث العالَمي  َسجَّ  ِمْن ِسَعِتِه. ذو ِسَعة   لِيُنِْفْق  ب(                       .قاِِئَِة الُّتر
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تَْینِ  وَ  اُکُْتْب يف الَفراغِ الکَلَِمَتْیِن الُْمَُّتاِدفَتْیِن  2  )كَلَِمتان زائَِدتان( .الُْمَتضاد 
 « َحليم،  إخوان،  إضاَعة،  ََيني،  أعداء،  يَسار» 

 ≠................الف................ =................                           ب................
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ِ الْکَلَِمَة الَغریبَة يف املَْعنٰی: 3  َعنين
يَحة الف( ْحن Oالرَّصيد  O الَّشَّ       O احتيال O ِمْفتاح O ِمْصباح  Oِمْشكاة( ب           O  املََرح O الشَّ
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 0.5 :  .............. آيَة:  ............                  الَْجْمَع  لـِ   أُجورالُْمْفرَد لـِ    اُکُْتِب :                      4
 تَرِْجْم ٰهذِه ٱلْـُجَمَل إلی الْفاِرسیَِّة. 5

امِء ماًء فَتُْصِبُح األرُْض ُمْخََضَّةً  الف( ﴿   (1﴾ ) أنْزََل ِمَن السَّ

 (1)اللُُّهمَّ إّني أعوُذ ِبَك ِمْن نَْفٍس ال تَْشبَُع و ِمْن قَلٍْب ال يَْخَشُع. ب(  

اِدُق ِبِصْدِقِه ما ال يَبْلُُغُه الكاِذُب باْحتيالِِه.  د(  (1) يَبْلُُغ الصي

 (1َمْن أراَد أْن يَكوَن أقَْوى النياِس فَلْيَتَوَكَّْل َعََل الليِه. )  ه(

4 

حيَحة .اِنَْتِخِب  6 َْجَمة الصَّ  الُّتَّ
 واْسألوا الل َه ِمْن َفْضلِِه إنَّ الل َه ِبكُلن ََشء  َعليامً. (  1

   و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زیرا او به هر چیزی داناست. الف( 
        و بخشش خدا را خواستند؛ هامنا خدا به همه چیز دانا بود. ب( 

بَْت بَيْتاً َجْنَب شاِطِئ الَبْحِر.َعَصَفْت رياٌح َشديَدٌة    (2  َخرَّ

  .بادهایی وزید که شدید بود و خانه کنار دریا را خراب کردالف( 
  بادهای شدیدی وزید که خانه ای را که کنار ساحل دریا بود خراب کرد.ب( 
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ْجمِة الفارسيَِّة . 7 ِل الَْفراغاِت يِف ٱلُّتَّ  کَمن
ا الَحليُم إ الف(    َمْن إذا َقَدَر َعفا، و كاَن الِحلُْم غالِباً َعىل ُكلن أْمرِِه.ّن 

 .............. و بردباری ...................... غالب باشد. د شودنبار فقط کسی است که هرگاه توامندبر 

 كُْنُت ساِكتاً و ما ُقلُْت كَلَِمًة، ِِلّن  كُْنُت ال أْعرُِف َشيْئاً ِعِن املَْوضوعِ.ب( 

 اکت ................. و کلمه ای نگفتم؛ زیرا چیزی درباره موضوع .................... .س

اطئ و بَْعَد اللَِّعِب صاروا نَشيطنَي. کانَ    ج(  باُب يَلَْعبوَن بالكُرَِة َعىَل الش   الشَّ

 با توپ ......................... و پس از بازی بانشاط ...................... . ساحلجوانان در کنار  
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. ْفعا تَرِْجِم اِل  8  الَّتي تَْحَتها َخطٌّ
ْْيِ. لَْم يَكُنْ   -3 بالَْعْهِد.أْوفوا  ـ1  قاِدراً َعََل السَّ

باَحَة.ماكاَن يَْعرُِف   -4 ِبَصالتِِهم.ْغَُّت وا ال تَ ـ  2  السِّ
 

1 

 املَطْلوَب ِمْنَك:  َعینن 9

 .....: ...... اسُم الفاِعل  واِقفنَي لِلَْحراَسِة. دُ كاَن الُجنو ب(    : ................ اسم التَّْفضيل باَلِء انِْقطاُع الرَّجاِء.الف( أْعظَُم ال
0.5 
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لِ  10  الَجْدَوَ  َحَسَب الِعباَرِة التالي ِة: كَمن
 تُِحبر أْن تُظْلََم و أْحِسْن كاَم تُِحبر أْن يُْحَسَن إلَْيَك. ال تَظْلِْم َكام ال 

 الِفْعُل املَْجهول ِفْعُل النَْفي ِفْعُل األمر ِفْعُل النَّهي
     

1 

حيَح: 11 ِ الصَّ  تََقرَّْب          قَرِّْب           تََقرََّب                           الف( اِلمُر ِمْن "تََتَقرَُّب"      َعنين

  أْن أْذَهَب     إْن أَْذَهْب    لَْم أْذَهْب           .الَقْريَةِ ب( أريُد ................ إىل                        
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. )دو تا اسم معرفه( 12 ْ اَِسمنَيِ َمْعرَِفَتنْيِ  تَرِْجِم الِعباَرِة الت الَيِة ثُمَّ َعنين

سوَ .أْرَسلْنا إىل   ِفْرَعْوَن َرسوالً َفَعىص ِفْرَعْوَن الرَّ

َْجَمة: ................................................................. .    اْسُم املَْعرِفَِة: ....................  ..   و  .....................الَّتَّ

1 

 :تََعلَّْمَت َعِن الِفْعِل املُضاِرِع املَْنصوِب َحَسَب ما تَرِجم هاتیِن الِعباَرتنَْيِ    13
لوا كاَلَم الليِه. ( 1   يُريدوَن أْن يُبَدِّ
 لَْن أكْتَُب َشيْئاً َعََل اآلثاِر التياريخيَِّة.  ( 2

1 

 :َحَسَب ما تََعلَّْمَت َعِن الِفْعِل املُضاِرعِ املَْجزومِ تَرِجم هاتیِن الِعباَرتنَْيِ  14
  ِه فَلْيَتَوَكَِّل املُْؤِمنوَن.َعََل اللي  ( 1
 لَْم يَرِْجْع َصديقي َحتيى اآلِن.  ( 2

1 

 ثمَّ َعنين اِْسَم الِفْعِل الن اِقِص و َخََبَُه.تَرِْجِم الِعباَراِت الت الَيَة  15
 صاَر الط الُِب عالاِمً بَْعَد تََخررِجِه ِمَن الجاِمَعِة. الف(

 ُه : ................................................................................... .         اسم الِفْعِل الناِقص: .................   َخَبُ تَرَْجَمة : 
 ب( يَقوُ  الكاِفُر يا لَْيَتني كُْنُت تُراباً. 

 ................... .         اسم الِفْعِل الناِقص: .................   َخَبُُه : ................تَرَْجَمة : ................................................

2 

 "كاَن" : تَرَْجَمةِ  تَرِْجِم الِعباراِت الت الَيِة َحَسَب ما تََعلَّْمَت َعنْ  16
 إنَّ الليَه كاَن َغفوراً رَحيامً. -1
 كَاَن ِعنْدي ََسيٌر َخَشبٌي. -2
 كُنيا قَْد َسِمْعنا إىل كَالِم املَُعلِِّم. -3
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. َعالَمَتهُ اُذکُر املََحلَّ اإلعرايب و  17  للْکَلاِمِت ال تي تحَتها خطٌّ
 ............................   الل هِ ُمْحََّتَماً ِعنَْد  الكاِذُب ( لَْيَس 2          ..........................ال تُْدرَُك.  غايَةٌ إرْضاُء النياِس ( 1
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  . َضْع يف الفراغ َعَدداً ُمناِسباً  18

 َمْن ال يَْستَطيُع أْن يَري                              الُحم ى -1

بيورَةِ                            اِلْعمى   -2 نٌَة يُْكتَُب ِبها َعََل السَّ  مادٌَّة بَيْضاٌء أْو ُملَوَّ

َشف -3  اِرْتِفاُع َحرارَُة الِجْسمِ                           الََشْ

يرِ                            الطَّباشري -4  قطَْعُة قاُمٍش توَضُع َعََل الَّسَّ
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 اِنَْتِخْب لِلَفراغِ الكَلَِمَة املُناِسَبَة: )كَلَِمٌة زائَِدٌة( 19
ُ    -ِبطاَقًة  يل - إْشكاٌ    -اإلنُِّْتْنِِت   -أُبَدن  تََفضَّ

 ِِبَبْلَغِ َخْمَسِة و ِعَّْشيَن رياالً...................... أْعِطني  -
 ..................... +    تَْستَطيعنَي أْن تَْشَحني رَصيَد َجويالِِك َعْبَ      

ْحنِ  -  ..................... َعْفواً، يف ِبطاقَِة الشَّ
. + أْعِطني الِبطاقََة ِمْن فَْضِلكِ        لََك الِبطاقََة. .................... . ساِمحيني؛ أنِْت َعََل الَحقِّ

1 

عادة جمع ة و السَّ حَّ  22 أرجو َلكُم التوفيق و الصن


