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 2عربیتستی  ازشیابی مستمر سئواالت

 5-0درس: ساعت برگزاری: 

 نام ونام خانوادگی:                                  تاریخ امتحان: /

80تعداد سؤال:  یازدهم انسانیپایه تحصیلی: 

 نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:                                نمره پس ازتجدید نظر:                         نمره با عدد:           نمره باحروف:      
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 2عربی  تستی تشریحی پاسخ

إن ..... ل: یقینا، مسلما/ آیات، نشانه هایی/قوم: )«: د»گزینه-1

 گروهی/یعقلون: می اندیشند، جمله وصفیه است.

کار رفته است اما کلمه به « کثیرا» در این گزینه اسم نکره«:  ب»گزینه -2

بعدش)یصل(جواب شرط است برای توصیف آن نیامده، گزینه الف: 

بکار رفته است گرینه د: برای « برنامجا» یساعدنی: برای توصیف اسم نکره

 بکار رفته است .«رجل » توصیف اسم نکره

برای ساختن فعل مستقبل)آینده(کافی است که مضارع  «: الف»گزینه-3

قرار دهیم/گزینه ب: مضارع التزامی « لن» رففعل را پس از ح

 مثبت/گزینه ج: مضارع ساده/گزینه د: فعل امر منفی)نهی(

رایت: دیدم/فی حدیقتنا:  درباغ مان/ بالبل جمیلة: بلبل  «: ب»گزینه-4

های زیبایی،/تغرد:  که آواز می خواندند/بصوت جمیل: با صدای زیبایی/ 

 الشجار الخضراء: زیر درختان سبزنحن استرحنا: استراحت کردیم/تحت ا

جمله وصفیه و موصوف آن « یجتهد فی اعمال الیر» جمله «: د»گزینه-5

 است.« فرد» اسم نکره  ی

جمله وصفیه ونقش موصوف « یتنفع علمه» گزینه الف:  «: د» گزینه-6

جمله وصفیه ونقش موصوف قریة « شاهدت»صدیق خبر است.گزینه ب: 

جمله وصفیه ونقش « یساعدنی» مجرور به حرف جر است، گزینه ج: 

جمله وصفیه « یفرح فیه الفقرا» موصوف برنامجا مفعول است، گزینه د:

 ونقش موصوف عید فاعل است.

گزینه الف: لیس حرف زائد، له حرف زائد، گزینه  ج: اسم  «: ب»هگزین-7

 مبالغه، لیس اسم مبالغه، گزینه د:إبعاد، تبعید.

ترجمه صحیح گزینه د: زیان برسانند یا زیان می رسانند/  «: د»گزینه-8

در گزینه الف:ماضی+مضارع: ماضی استمراری(/ گزینه ب :ماضی+ماضی: 

ماضی بعید یا ساده(/ گزینه ج: مضارع+مضارع: مضارع التزامی یا اخباری( 

ترجمه صحیح گزینه د: اموالی را بدست می آورید که متاسفانه بیشتر به 

 ی رساند.شما زیان م

حرف ال فعل را نهی می کند ولی در گزینه قبل از حرف   «: د»گزبنه-9

که مضارع را به مضارع التزامی تبدیل کرده است و چون  کلی آمده است

حرف ال آمده است همراه لکی بصورت مضارع التزامی منفی ترجمه می 

 شود ونهی نیست.

علم است ودر بقیه گزینه دراین گزینه اسم اهلل اسم معرفه «:ب »گزینه-11

 ها اسم ها یا نکره هستند یا اسم معرفه غیر علم هستند.

جمله « ان کان میتا» گزینه الف: حی خبر نره است اما جله «: ج»گزینه-11

وصفیه نیست زیرا در بر سر جمله وصفیه حرف واو بر سر آن نمی 

نیست زیرا جمله وصفیه « یوم لک» آید/گزینه ب: یومان: خبر نکره اسا اما

یوم می توان بدل از یومان گرفت که جز اهداف کتاب درسی نیست/ 

گزینه ج: تنمو: جمله وصفیه است که شجرة را که خبر و اسم نکره را 

نمی  « قد تبلغ» /گزینه د: حی: خبر واسم نکره است اماوصف می کند

 تواند جمله وصفیه باشد، زیرا حرف واو بر سر آن آمده است.

مفیدة: خبر ، گزینه ب: توضیح یلهث ....جمله وصفیه   «:  الف »گزینه -12

برای کلبا، گزینه ج: یمشس جمله وصفیه برای طیبا. گزینه د: یبعدک 

 است. جمله وصفیه برای صدیق مخلص

جمله وصفیه است وعلم اسم «: ینتفع علمه» این گزینه  «: الف»گزینه-13

تدرک: جمله وصفیه و غایه / گزینه ب: ال نکره و مبتدا را وصف می کند

نقش خبر را وصف می کند/گزینه ج: ال تنتقل: جمله وصفیه ریح نقش آن 

خبر را وصف می کند/گزینه د: ینقذک: جمله وصفیه و صدیق نقش خبر 

 .آن را وصف می کند 

لم یعلموا: آیا ندانسته اند/ أن: که/ یبسط: می گستراند/  «: الف»گزینه-14

 لمن: برای کسی که/ یشاء: بخواهد

الدکتور: فاعل، نائب فاعل توجه: بعد از فعل مجهول فاعل  «: ج»گزینه-15

 نمی آید.

فعل لنعمل؛ باید عمل کنیم/ گزینه الف: حرف لِ به معنی «: ج»گزینه-16

زینه ب: حرف  لِ در این عبارت به داشتن است: مدرک رایانه دارم/گ

معنای مال، ازآن است: این سیم کارت مال کیست/گزینهد: حرف لِ در 

 .این جا به معنی: تا می باشد: به مغازه رفتن تا یک گوشی همراه بخرم

 

 


