
 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 
 تَرجِم الكلماتِ الّتي تَحتَها خطّ:

 ب) يَغرِسُ الفَلّاحُ العَجوزُ فَسيلةَ جَوزٍ.     الف) النُّحاسُ مُوصِّل لِلحرارةِ و الكَهرُباءِ.    
 د) عادَتْ البيئةُ إلَي حالَتِها الطَّبيعيّةِ.                       ج) و اجعَلِ التّوفيقَ حَظّي.          

١ 

٢ 
 أكتبْ في الفراغ الكلمتينِ المترادِفتَينِ و الكلمتينِ المُتَضادّتينِ: (كلمتانِ زائِدَتانِ)

 ( اِختارَ / أضعَفَ / المَرَض / اِنتَخَبَ / الصِّحة / مَألَ )
.................   #  ب) ............= .................        الف) ..............

٥/٠  

٣ 
 عَيِّن الكلمة الغريبة في المجموعةِ التالية:

    تَذَكَّرَ د)            ظَنَّ  ج)              زَعَمَ  ب)           الف)حَسِبَ
٢٥/٠  

٢٥/٠ الزِّراعة و اِستَشارَهُ.ذَهَبَ إلي خَبيرِ أكتُب جمعَ الكلمة:        ٤  

٥ 

 هذه الجُمَل:  تَرجِمْ
 ) ٧٥/٠يا أيُّها الرَّسولُ ال يَحزُنْكَ الّذينَ يُسارِعونَ في الكُفرِ. ( )١
 )٥/٠ال عِلمَ لَنا إلّا ما عَلَّمتَنا. ( )٢
 )٥/٠لَيتَني أُشاهِدُ جَميعَ مُدُنِ بِالدي. ( )٣
 )٧٥/٠البَشَريَّةَ في مَجاالتٍ حَدَّدَها. (تُمنَحُ جائزَةُ نوبِل إلَي مَن يُفيدُ  )٤
 ) ٥/٠الزَّرافةُ بَكماءُ لَيسَتْ لَها أحبالٌ صَوتيَّةٌ. ( )٥
 )٧٥/٠خَيَّرَها بينَ اإلقامةِ معَهُ مُعزَّزةً أو العودةِ إلَي قَومِها. ( )٦
 )٧٥/٠كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيه إلّا وِعاءَ العِلمِ. ( )٧
 )٧٥/٠ي أمورِ الطَّبيعَةِ يُؤدّي إلَي اِختاللِ تَوازّنِها. (تَدَخُّلُ اإلنسانِ ف )٨
 )٧٥/٠عِندَما يَتَأكَّدُ الطّائِرُ مِن خِداعِ العَدُوّ يَطيرُ بَغتَةً. ( )٩

 )٧٥/٠يا خَيرَ الغافِرينَ! إملَأْ صَدري اِنشِراحاً! ( )١٠
 ) ٧٥/٠نَي. (المُجيبُ هُوَ الّذي يَتَقَبَّلُ الدُّعاءَ و هُوَ مِن أسماءِ اهللاِ الحُس )١١

٥/٧  

٦ 

 انتَخِبْ التَّرجمة الصَّحيحة:
 الف) راقَبَ المُزارِعُ خَضراواتِ مَزرعَتِه مُراقبةً شديدةً. 

  كشاورز به شدت از سبزي هاي مزرعه اش مراقبت كرد.) ١
  كرد.مي كشاورزي مراقبت شديدي از سبزي هاي مزرعه اش ) ٢

 ب) هوالءِ الجماعةُ يَتعَلَّمونَ و يُفُقِّهونَ الجاهِلَ. 
 اينان جماعتي هستند كه دانش را ياد مي دهند و به نادان دانش مي آموزند.) ١
 ) اين جماعت دانش فرا مي گيرند ونادان را دانا مي كنند. ٢

٥/٠  

٧ 

  كَمِّل الفراغاتِ في التَّرجمة الفارسيّة:
 الف) رَبِّ اجْعَلني مُقيمَ الصَّالةِ و مِن ذُرّيَّتي. 

 پروردگارا مرا و ................ را ................. قرار بده. 
 ب) إنَّ اِمامَكم قَد اِكتَفي مِن دُنياهُ بِطِمرَيهِ وَ مِن طُعمِه بِقُرصَيهِ. 

 قطعا امام شما از دنيايش به دو ................. و از خوراكش به دو قرص نانش .................... . 

١ 

٨ 

 الّتي تحتَها خطٌّ: األفعالَ تَرجِمِ
 الف) أَحبِبْ لِغيرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ.             ب) ال يُترَكُ الصَّديقُ بسَببِ زَلَّةٍ أو عَيبٍ فيه. 

 الِدُ لَم يُقَبِّلْ بِنتَها.                         د) المُغولُ اِستَطاعوا أن يَهجُموا علَي الصّين. ج) الو
ه) الحُرّاسُ كانوا يَمتَنِعونَ عَنِ النَّومِ.            و) كُنتُ اِستَهلَكتُ الماءَ بِقَدَرٍ.  

٥/١  

 



  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

٩ 
 عَيِّن الفعلَ المّناسِب لِلفراغِ: 

 دافَعَ ) –يُدافِعُ  –الف) .......... الشَّيماءُ عَن أخيها.   ( دافَعَتْ 
 ذُكِرَتْ ) –ذُكِرتَ  –ب) إنَّكَ .......... بِالخَيرِ.   (ذُكِرتِ 

٥/٠  

١٠ 

) اسم ٦) خبر الحرف المشبّه بالفعل ٥) المُنادي ٤) المستَثني، ٣) الحال، ٢) المفعول المطلق و نوعه، ١« مَيِّز في العباراتِ التّالية: 
 ») فعل األمر ٧ال النافية للچِنس 

 هذه القصّة قراءةً دقيقةً، يا أحسَنَ الخالِقينَ! اجْعَلِ اليَومَ سَعيداً! ، قرأتُ دروسي إلّا درسَ الفيزياء ، اآلن لِنقرأْ
 ن العافيةِ. مِ أقبَلَ علَي شِراء الدّيناميتِ القُوّاتُ المُسَلَّحة مُشتاقينَ لِاستِخدامِه، ليتَ فصلَ الرَّبيع طويلٌ هُنا! ، ال لِباسَ أجمَلُ 

٢ 

١١ 
 : خَطٌّ عَيِّنْ المَحَلَّ اإلعرابيّ  لِلْكَلِماتِ الَّتي تَحتَها

٢٥/١ الف) كانَ النَّبيُ شَديدَ التَّعلُّق بِالشَّيماء في الطُّفولة.      ب) تَلَوُّثُ الهَواءِ يُسَبِّبُ أمطاراً حَمضيَّةً.   

١٢ 

 عَيّن الجملة الّتي فيها أسلوب الحَصرِ: 
 الف) كُلُّ شيءٍ يَرخُصُ إذا كَثُرَ إلّا األدبَ. 

 االمتحانِ إلّا مَريَمَ.ب) حَضَرتْ التّلميذاتُ في صالةِ 
 ج) ما فازَ إلّا الصّادِقُ. 

٢٥/٠  

١٣ 

 عَيّن الصَّحيح في التَّحليل الصَّرفي و اإلعراب لِما أُشيرَ إليه بِخَطّ: 
 »اِستَغفَرتُ اهللاَ اِستِغفارَ الصّالِحينَ. « 

 الف) اِستَغفَرتُ:
 ) فعل ماضٍ، متكلم وحدة، ثالثي مزيد مِن باب اِستفعال، مُتعدٍّ، مبني / فعل و الجملة فعليّة. ١
 ) فعل ماضٍ، مفرد مذكر مخاطب ، ثالثي مزيد من باب اِفتِعال، الزم ، مبني / فعل و الجملة اسميّة.   ٢

 ب) الصّالِحينَ: 
 جرور بالياءاسم ، جمع مذكر، المُعَرّف بأل، مَبني / صفة و م )١
 ) اسم، جمع مذكر سالم، المُعرَّف بأل، معرب / مضافٌ إليه و مجرور بالياء٢

٥/٠  

١٤ 

 :التّاليةِ عباراتِفي الالمَفعول و اسمَ الفاعل اسْمَ  عَيِّن اسْمَ المبالَغَةِ وَ اسْمَ المَكانِ وَ
 يا لَهُ مِن عَملٍ مُخَرِّبٍ لِلمَزرَعَةِ.        يا أيَّتُها البَناتُ المُؤَدَّباتُ! اِجتَهِدْنَ. 

 قالُوا ال عِلمَ لَنا إنَّكَ أنتَ عَلّامُ الغُيوبِ. 
   الف) اسم الفاعل:......  ب) اسم المفعول:..........   ج) اسم المكان:..........  د) اسم مبالغه:.........    

١ 

١٥ 
 عَيِّن الجملة الصَّحيحة أو غير الصّحيحة حَسَب الحقيقة و الواقِع: 
 الف) الخُفّاشُ هُو الحَيوانُ الّذي ال يَقدِرُ علَي الطَّيَرانِ.  ..............

 ب)  كانَ أنوشِروان أحدَ ملوك ايران في العصر السّاساني . ..............
٥/٠  

١٦ 

 المُناسِبة لِلتَّوضيحاتِ التّالية: (كلمتان زائدتان)ضَعْ في الفراغ الكلمة 
 ) الفأرَة٤) التَّلّ          ٣) القَناة          ٢) الجَرادَة        ١

 الف) نَهرٌ واسِعٌ أو ضَيِّق لِحركة المياه.   ................                              
 راعيّة و النَّباتاتِ.  ................ب) حَشَرةٌ مُضِرَّة تأكُلُ المَحاصيلَ الزِّ

٥/٠  

١٧ 

 :أجِبْ عَنِ الْأسْئلَةِ التّالِيَةِثُمَّ اِقْرأ النَّصَّ التّالي 
مَناجِم وَ قِ و حفرِ القَد اِستفادَ االنسانُ مِن مادَّةِ الدّيناميت وَ سَهَّلَت أعمالَه الصّعبة في حَفرِ األنفاقِ وَ شَقّ القَنَواتِ و اِنشاء الطُّرُ

كانَ غرضُ ألفرد مِن اختراعه  بعدَ أن اِختَرَعَ نوبل الديناميتَ ازدادَت الحُروبُ و كَثُرَت أدواتُ القَتلِ و التَّخريب بهذه المادَّةِ و إن
 مُساعدةُ االنسانِ في مجالِ اإلعمار و البِناءِ. 

 الف) مَن اِختَرَعَ مادَّةَ الدّيناميتِ؟ ...............................
 ب) في أيّ األمورِ اِستَفادَ االنسانُ مِن مادَّة الديناميت؟ .......................

 لدّيناميتِ مِن اِختراعه؟  ........................ج) ما هُو غرضُ مُخترعِ ا
 ؟ .................»مَناجِم«د) ما هُو مفرد 

١ 

 



 باسمه تعالي
 

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

طراح سوال : 

 نمره پاسخنامهرديف

 ١ ٢٥/٠)     هر مورد ٤ )    د) محيط زيست  (درس٥)  ج) بخت (دس ٣)  ب) نهال (درس ١الف) رسانا (درس  ١

٥/٠ ٢٥/٠هر مورد  الصحة ≠الف) اختارَ = انتَخَبَ         ب) المرض  ٢  
٢٥/٠ ٢٥/٠گزينه د         ٣  
٢٥/٠ ٢٥/٠)    ٤خُبَراء (درس  ٤  

٥ 

 ٧٥/٠)   ١) اي پيامبر كساني كه در كفر شتاب مي ورزند نبايد تو را اندوهگين كنند. (درس ١
 ٥/٠)  ١آموخته اي هيچ دانشي نداريم. (درس ) جز آنچه به ما ٢
  ٥/٠) ١) اي كاش همه شهرهاي كشورم را ببينم. (درس ٣
 ) جايزه نوبل به كسي بخشيده مي شود كه براي بشريت در زمينه هايي كه آنها را مشخص كرده است مفيد باشد.  ٤

  ٧٥/٠)   ٢(درس 
 ٧٥/٠ )  ٢) زرافه الل است كه تارهاي صوتي ندارد. (درس ٥
  ٧٥/٠)  ٣) به او بين ماندن با عزت همراه با او و برگشتن به سوي قومش اختيار داد. (درس ٦
  ٧٥/٠)  ٣) هر ظرفي با آنچه در آن گذاشته مي شود تنگ مي شود مگر ظرف علم. (درس ٧
  ٧٥/٠)  ٤) دخالت انسان در امور طبيعت منجر به اختالل در توازن آن مي گردد. (درس ٨
 ٧٥/٠) ٤امي كه پرنده از نيرنگ دشمن مطمئن مي شود ناگهان مي پرد. (درس ) هنگ٩

  ٧٥/٠)   ٥) اي بهترين بخشايندگان! سينه ام را از شادماني پر كن! (درس ١٠
  ٧٥/٠)   ٥(درس   هاي نيكوتر خداوند است. ) پاسخ دهنده همان كسي است كه دعا را مي پذيرد و آن از نام١١

٥/٧  

٦ 
 )     ٤(درس  ١الف) 
   ٢٥/٠)  هر مورد ٣(درس   ٢ب) 

٥/٠  

٧ 
 )    ٥برپادارنده  (درس  –الف) فرزندانم 
٢٥/٠)   هر مورد ٤اكتفا كرده است. (درس  –ب) جامه كهنه 

١ 

٨ 

 الف) دوست بدار     
 ب) رها نمي شود (ترك نمي شود)     

 ج) نبوسيد    
 .د) خودداري مي كردند

٢٥/٠نكرده بودم    هر مورد هـ) مصرف 

٥/١  

٥/٠ ٢٥/٠ذُكِرتَ   هر مورد  -دافَعَتْ    ٩  

١٠ 

 : قراءة دقيقة و نوع آن مفعول مطلق نوعي ) المفعول المطلق و نوعه١
 : مُشتاقينَ ) الحال٢ 

 : درسَ) المستَثني٣  
 : أحسَنَ ) المُنادي٤ 
 ) خبر الحرف المشبّه بالفعل: طويل٥ٌ 
 ) اسم ال النافية للچِنس: لباسَ ٦ 

 ٢٥/٠) فعل األمر: اِجعَل    هر مورد ٧

٢ 

١١ 
 )٣الف) النبي: اسم كانَ    الطفولة: مجرور به حرف جرّ  (درس 

 ٢٥/٠)        هر مورد ٤ب) تلوّث: مبتدا      أمطاراً: مفعول به    حمضيّة: صفت ( درس     
٢٥/١  

 



 

  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 پاسخنامهرديف

٢٥/٠ )٣(درس ج  ١٢  

٥/٠ )٤(درس   ٢ب)     ١الف)  ١٣  

 ١ ٢٥/٠الف) مُخرِّب   ب) مؤدّبات   ج) مزرعة    د) علّام      هر مورد  ١٤
٥/٠ ٢٥/٠هر مورد    )٣)  ب) صحيح (درس ٢الف) غلط  (درس  ١٥  
٥/٠ ) ٢(درس       ٢٥/٠الف) القناة      ب) الجرادة           هر مورد  ١٦  

١٧ 

 الف) ألفرد نوبل. 
 ب) اِستفادَ االنسانُ مِن مادَّةِ الدّيناميت في حَفرِ األنفاقِ وَ شَقّ القَنَواتِ و اِنشاء الطُّرُقِ و حفرِ المَناجِم. 

 ج) كانَ غرضُ ألفرد مِن اختراعه مُساعدةُ االنسانِ في مجالِ اإلعمار و البِناءِ. 
 ) ٢د) المَنجَم  (درس 

 ٢٥/٠هر مورد 

١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


