
 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : عربي  سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

  طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١ 
 ترجم الكلمات التي تحتها خط:

 الف) غَرَسَ اآلخَرونَ اشجاراً                                           ب) عَمِلَ عَلَي تَطويرها 
 ج) فذهب الي خبيرِ الزراعةِ                                             د) و املَاِ الصَّدرَ انشِراحاً 

١ 

٢ 
 اكتب في الفراغ الكلمتين المترادفتين و الكلمتين المتضادتين: 

 » قَدَرَ، اَعطَي، الَشِراء، اِستَطاعَ، البَيع، رَخُصَ«
 .................... ≠ب) ..................            الف) ............... = .......................         

٥/٠  

٣ 
 عين الكلمه الغريبة في المجموعه التالية: 

 (األفراس ، القصير ، الكِالب ، الذِئاب ، األسود) 
٢٥/٠  

٢٥/٠ صغيرٌ : ......................................................................اكتب جمع الكلمة: اتَزعَمُ اَنَّكَ جرمٌ  ٤  

٥ 

 ترجم هذه الجُملَ: 
 . فَهذا يَومُ البَعثِ و لكِنَكُم كُنتُم ال تَعلَمونَ ١
 . رَبِّ اجَعلني مقيم الصَالةِ وَ من ذريتي ربَّنا و تَقَبَّل دُعاءِ ٢
 الفَهيمُ بنظافةِ البيئةِ اِهتماماً بالغاً . تَهتَمُّ المواطِنُ ٣
 . و مِن مُهَدِّداتِّ نَظام الطَبيعَةِ تَلَوُّثُ الهواءِ الّذي يُسَبِّبُ امطاراً حَمضيَةً ٤
 . ال عِلمَ لَنا اِلّا ما عَلَّمتَنا ٥
 . يا داوُدُ اِنّا جعلناكَ خليفةً في االرضِ ٦
 وٌ . و ما الحياةُ الدنيا الّا لَعِبٌ و لَه٧
 . رَايتُ الفالحَ و هويَجمَعُ المحصولَ ٨
 . هذا خَلقُ اهللا فَاَروني ماذا خَلَقَ الذّينَ مِن دونِهِ ٩

 . اِنّكَ تَعَدَّيتَ علي نظام الطبيعةِ تَعَدَّيَ الظّالمِين١٠َ
 . كأنَّ اِرضاءَ جميعِ الناسِ غايَةٌ ال تُدرَك١١

٥/٧  

٦ 

 انتخب الترجمه الصحيحة: 
 الف) و نُزِّلَ المالئِكةُ تنزيالً. 

و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.                         و مانند مالئك فرود آمدند.  )١
 ب) ليتَ صديقي يَنجَحُ في المسابقةِ 

 كاش دوستم در مسابقه پيروز مي شد.            كاش دوستم در مسابقه پيروز شود.  )١

٥/٠  

٧ 

 كَمِّل الفراغات في الترجمة الفارسية: 
 الف) وَ ال يَحزُنكَ قَولُهُم اِنَّ العَّزةَ لِلّه جميعاً 

 گفتارشان تو را .............................. ، زيرا ارجمندي، همه .......................... خداست.  
 ب) ال اكراهَ في الدين 

 دين ............................. ................................ در 

١ 

٨ 

 ترجم االفعال التي تحتها خط : 
 الف) كانوا يعامِلونَنا جيداً.                                ب) ال اَتَذَ كَّرُكَ يا زميلي 

 ج) لِمَ التَكتُبينَ درسَكِ                                     د) و ال تَسُبُّوا الذين يدعونَ من دونِ اهللاِ  
 هـ) رجاءً تَناصَروا                                           و) هَو لَم يُجادِل 

٥/١  

 



  مدت امتحان :شروع :ساعت علوم انساني رشته : عربي  سؤاالت امتحان نهايي درس:
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره سوًاالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٩ 
 عين الفعل المناسب للفراغ 

 قاما)  –قامتا  –الف) هاتانِ البنِتانِ .............................. بجولة علمية في االنترنت مُبتَسمَتينِ . (قامت 
 ب) يا اَيُها االوالدُ المودبونَ ........................  علي نظافة الطبيعة. (حافِظوا، حافِظن، حافِظا) 

٥/٠  

١٠ 
 العبارات التالية: ميز

 ) الفعل المجهول ٧   ) المضاف اليه، ٦   ) الصفة ،٥   ) المستثني٤   ) الحال ،٣   ) المفعول المطلق و نوعه ،٢  ) المنادي،١ 
  االنسانُ ضعيفاً. لِقَكَلّمَ اهللاُ موسي تكليماً . يا الهي أَنِر عقلي و قلبي بالعلومِ النافعاتِ . كُلُّ شيءٍ ينقصُ باالنفاقِ إلّا العلمَ و خُ

٢ 

١١ 

 عين المحل االعرابي للكلمات التي تحتها خط 
 الف) ال لباسَ اجمَلُ من العافية. 

 ب) ذاتَ يومٍ ال حظَ المُزارِعُ أَنَّ عدَدَ افراخِ الطُيورِ يَنقُصُ .
 ج) رَبَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً.

٢٥/١  

١٢ 

 عين الجملة التي فيها اسلوب الحصر 
 الييأسُ من روحِ اهللاِ اال القومُ الكافرونَ .) ١
 ) حَضَرَ الزُمالءُ في صالَةِ االمتحانِ اال حامداً .٢
 ) كُلُّ وعاءٍ يضيقُ بِما جُعِلَ فيه إلّا وِعاءَ العِلمِ. ٣

٢٥/٠  

١٣ 

 عين الصحيح في التحليل الصرفي و االعراب لما اشير اليه بخط: 
 الطالِبةُ تَجتَهِدُ في اداءِ واجباتِها راضيةً 

 الف) تَجتَهِدُ: 
 ) فعل مضارع، مفرد مونث غائب، ثالثي مزيد، معلوم، معرب / فعل مضارع و خبر ١
 ) فعل ، مفرد مذكر مخاطب، مجهول ثالثي مجرد، مبني، / فاعل و مرفوع ٢

 ب) راضيةً: 
 اسم مفعول / مفعول و منصوب ) اسم ، جمع تكسير، مذكر ، نكره ، مبني ، ١
 ) اسم فاعل ، مفرد ، مونث ، نكره ، معرب / حال و منصوب ٢

٥/٠  

١٤ 

 عين اسم الفاعل و اسم المبالغه و اسم المكان و اسم التفضيل في مايلي 
 ذَكَرَ المُؤمِنُ ربَّهاهللاُ أَعلَمُ بِما يَكتُمونَ . اِنَّ النَفسَ لَأَمّارَةٌ بالسوءِ. المَعمَلُ مُعَطَّلٌ اليومَ . قَد 

 ) اسم المبالغه ..........................٢) اسم الفاعل ....................        ١
 ) اسم التفضيل ........................ ٤) اسم المكان ......................      ٣

١ 

١٥ 

 ضع في الدائرة العدد المناسب : 
 الف) شريطٌ يَستَعمِلهُ رُكّاب السيارات للنجاةِ من الخطرِ        ) النُّحاس             ١
 ب) قسمٌ مِن الجسم بينَ الجِلدِ و العَظمِ    ) حزام االمان           ٢
 ج) عنصرٌ فلزيٌ مُوَصِّل للحرارة و الكهرباء           ) العَصَب           ٣
 مختلطٌ بالماءِ  د) ترابٌ             ) اللَّحم           ٤
 ) الطين ٥
 ) الجرادة ٦

١ 

١٦ 

 اقرا النص التالي ثم اجب عن االسئلة التالية. 
ةِ و مَنَحَ رشَعَرَ نوبلُ بالذَّنبِ بَقيَ حَزيناً و خافَ اَن يَذكُرهُ الناسُ بالسوءِ بعدَ موتِه. لذلكَ فقد بني موسسةً لمنحِ الجوائزِ الشهي

  ..ثروته لكي يُصَحِّحَ خطأه. تُمنَحُ هذه الجائزةُ الي مَن يُفيدُ البشريةَ في مجاالتِ السالمِ و الكيمياءِ و الفيزياءِ و ..
 الف) هَل شَعَرَ نوبلُ بالّذَنبِ ؟ 

 ب) كيفَ بَقيَ نوبلُ؟ 
 ج) ماذا عَمِلَ نوبلُ حينَما خافَ اَن يذكُره الناسُ بالسوءِ؟ 

                                  د) الي مَن تُمنَحُ جائِزةُ نوبل؟ 

١ 



 باسمه تعالي
 

  مدت امتحان :ساعت شروع :علوم انساني رشته : عربي  سؤاالت امتحان نهايي درس:
١تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

 ١ نمره)٢٥/٠(هر مورد الف)كاشت             ب)بهينه سازي                   ج)كارشناس             د)شادماني            ١

٥/٠ )٢٥/٠البيع              (هر مورد  ≠الف) قدر = استطاع                       ب)الشراء  ٢  
٢٥/٠ )٣القصير (درس ٣  
٢٥/٠ )١اجرام (درس  ٤  

٥ 

 نمره  ١)و اين روز رستاخير است ولي شما نمي دانستيد . ١
 نمره  ١)پروردگارا مرا و فرزندانم را برپا دارنده نماز قرار بده ، پروردگارا دعايم را بپذير .٢
 نمره  ٥/٠)شهروند فهميده به پاكيزگي محيط بسيار اهتمام مي ورزد . (توجه مي كند)٣
 نمره  ١. )و از جمله تهديد كننده هاي نظام طبيعت : آلودگي هوا است كه موجب باران هاي اسيدي مي شود٤
 نمره  ٥/٠)جز آنچه به ما آموخته اي ، هيچ دانشي نداريم .٥
 نمره  ٥/٠)اي داود قطعا ما تو را خليفه (جانشين ) در زمين قرار داديم .٦
 نمره  ٥/٠)و زندگي دنيا جزء بازي و سرگرمي نيست .٧
 نمره  . ٥/٠)كشاورز را ديدم در حاليكه محصول را جمع مي كرد٨
 نمره  ١خداست پس به من نشان دهيد كساني كه غير از اويند ، چه آفريده اند ؟)اين آفرينش ٩

 نمره  ٥/٠)قطعا تو همچون ستمكاران بر نظام طبيعت دست درازي كردي .١٠
 نمره  ٥/٠)گويي خشنود ساختن همه مردم هدفي است كه بدست نمي آيد .١١

٥/٧  

٥/٠ نمره) ٢٥/٠(هر مورد                            ١ب)                   ٢الف) ٦  

 ١ نمره) ٢٥/٠نيست       (هر مورد  –براي                 ب)هيچ اجباري  –الف) اندوهگين نسازد  ٧

٨ 
 ب)تورا به ياد نمي آورم   الف)با ما رفتار مي كردند           

 د)دشنام ندهيد                 ج)نمي نويسي                      
 نمره) ٢٥/٠(هر مورد                        و)بحث نكرد                   ه)همياري كنيد                    

٥/١  

٥/٠ نمره) ٢٥/٠ب)حافظوا                          (هر مورد                                الف) قامتا                ٩  

١٠ 
 المفعول المطلق ونوعه تكليما ، مفعول مطلق تاكيدي         المنادي : الهي               

 الصفة  : النافعات                   المستثني  : العلم                                الحال : ضعيفاً      
 نمره) ٢٥/٠(هر مورد             فعل مجهول : خلق                          مضاف اليه : شي ء         

٢ 

١١ 
 الف) لباس : اسم الي نفي جنس ،                              اجمل : خبر الي نفي جنس

 نمره)  ٢٥/٠(هر مورد             ب)المزارع : فاعل              عدد : اسم حرف مشبهه                  ج) ربنا : منادا                    
٢٥/١  

٢٥/٠ ١جمله  ١٢  
٥/٠ نمره) ٢٥/٠(هر مورد                              ٢ب)                             ١الف)    ١٣  
 ١نمره) ٢٥/٠(هر مورد    اعلماسم فاعل: المومن            اسم مبالغه :  اماره             اسم مكان: المعمل             اسم تفصيل:  ١٤
 ١ نمره) ٢٥/٠(هر مورد                                               ٥-د                          ١-ج                      ٤-ب                     ٢-الف ١٥

١٦ 

 الف) نعم شعر نوبل بالذنب .
 ب)بقي نوبل حزيناً .

 الجوائز و منح ثروته كلي يصحح خطأه .ج)بني موسسه لمنح 
 د)تُمنح هذه الجائزه الي من يفيد البشريه في مجاالت السالم و الكيمياء و الفيزياء. 

 نمره)  ٢٥/٠(هر مورد 

١ 


