
 

 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 
 ترجِم كلمات الّتي تَحتها خطٌ:

 الف) الحَظَ المُزارِعُ أنَّ عَدَدَ أفراخ الطّيورِ يَنقُصُ تَدريجيّاً.
 ب) ربِّ اجعَلني مُقيمَ الصلوة و مِن ذُرِّيَّتي.

١ 

٢ 
 أُكتُب في الفِراغ كلمتَين مترادفتَين و كلمتَين متضادتَين ( كلمتانِ زائدتانِ ) :

 العائِل ـ ازدادَ ـ حاضَرَ ـ كَثُرَ )( غَني ـ الطاهر ـ 
 ................ #ب) ...............                               الف) ............... = ................    

٠,٥ 

 ٠,٢٥ بِفعلٍ عجيبٍ.نوعٌ مِنَ السّمَكَةِ يَصيرُ الفَرائسَ             أُكتُب مفرداً لِجمعِ المُكسّر في العبارة التاليه : ٣

٤ 

 ترجِم عبارات التاليه:
 الف) أقِم وَجهَكَ لِلدّين حَنيفاً و التكوننَّ مِن المشركينَ.

 ب) بعضُ الطّيورِ قَد تَلجَأَ الي الحَيلٍ  لِطَردِ مُفتَرِسِها.
 ج) مَن لَم يُؤَدِّبهُ الوالِدانِ صغيراً يُؤَدِّبهُ الزَّمَن.

 جُعِلَ فيه إلّا وعاءَ العِلمِ.د) كلُّ وعاءٍ يَفيقُ بِما 

١ 
١ 
١ 
١ 

٥ 

 ترجِم العِباراتَ التاليه علي حسب قواعد قَرَأتَها:
 ب) و يَقولُ الكافِرُ يالَيتَني كُنتُ تُراباً.                                                          الف) ال إكراهَ في الدّين.
 د) كانت األُمّ تَجتَهِدُ لِتَربِيَةِ اوالدِها إجتهاداً بالِغاً.                                        الشِركَ باهللا.ج) يَغفِرُ اهللاُ الذنوبَ إلّا 

 ين غيرك.و) يابُنَيَّ إجعَل نَفسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ و بَ                                    ه) شَعَرَ نوبِل بِخَيبَةِ األَمَلِ و بَقِيَ حزيناً.

٣ 

٦ 
 عيّن الكلمةَ الغريبَةَ في المَعني:

 ٠,٢٥ العَظم ()          اللَّحم ()          العام ()          الدَّم ()

٧ 

 عيِّن التَرجمة الصّحيحَةَ :
 .قد خَلَقَ اهللا نِظامً يَحكُمُ جميعَ الموجوداتِ.١

 مي كند. () الف) خداوند نظامي را آفريده است كه بر همه موجودات حكم
 ب) خداوند نظام حاكم بر همه موجودات را مي آفريند. ()

 .إنّكُم التقدِرون علي ذلِكَ ولكنّ أَعيوني بوَرَعٍ و اجتِهادٍ.٢
 الف) قطعا شما بر آن توانايي نداريد ولي با پارسايي و تالش به من بنگريد. ()

 مرا ياري دهيد. ()ب) قطعا شما نمي توانيد چنين كنيد ولي با پارسايي و تالش 

٠,٥ 

٨ 

 أكمِل الفراغَ في الترجُمَةِ الفارسيَّة:
  الف) فَالبومات كانَت تَتَغَّذي عَلي فِئرانِ الحَقلِ إضافَةً اِلي األفراخ.

 جغدها عالوه بر ................. از موش هاي كشتزار ..................... .
 لِإليمان ... )*ب) (ربّنا إنّنا سَمِعنا منادياً يُنادي 

 پروردگارا ما شنيديم كه .................. به ايمان .................... .

١ 

٩ 

 ترجِم األفعال الّتي تحتها خطً :
 الف) التَظلِم لَمّا التُحِبَّ أن تُظلَمَ.   (..................)

 (....................)ب) يا أيّها االوالد حافِظوا عَلي نظافَةِ الطبيعَةِ.    
 ج) ما تَخَلَّصَ المُزارِعُ مِن البومات.   (.....................)  

 د) سَيَغفِرُ اهللا الذّنوبَ ألّا الشركَ بِاهللاِ.    (...................)
 ........)ه) إن نَغرِس أَشجاراً يَأكُل مِن ثمارها اآلخَرون.    (....................)   (.............

 و) الفرزدق كانَ يَعيشُ في العَصرِ األموي.     (.....................)
ز) أُحِبُّ أن أزورَ العتباتِ المُقدَّسَةِ.    (.....................)

٢ 

  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

١٠ 

 عَيِّن محلُ اإلعرابي كلماتُ الّتي تحتها خطٌ:
 الف) ال شَيءَ أَحقُّ بالسِّجنِ مِنَ اللِّسانِ .  (....................) 

 ب) قَرَّرَ المُزارِعُ الحِفاظَ علي األفراخ .   (.....................) (......................)
 ج) كانَ أنوشيروانُ أحَدَ ملوكِ ايران .   (.....................) (....................)

 د) الزرافه بَكماءُ لَيسَت لَها احبالٌ صوتيَّةٌ .   (.....................) (......................)

١,٧٥ 

١١ 

 عيّن في الجُمَلِ التاليه مستثني ، حال ، مفعول مطلق ، منادا و حصر :
 استغفرتُ اهللا استغفاراً.الف) يا أيّها اإلنسانُ ما غَرَّك بِرَبِّكَ الكريم.                        ب) 

 إلّا ابليسَ. ج) فَبَعَثَ اهللاُ النَّبيّينَ مُبَشِّرين.                                           د) فَسَجَدَ المالئِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعون
 هِنوا و ال تَحزَنوا و أنتم األعلَون ... .ه) أُذكُروا اهللا ذِكراً كَثيراً.                                                   و) و ال تَ

 ز) ما طالَعتُ أمسِ كُتُبي إلّاكِتابَ العَرَبيَّةَ.

١,٧٥ 

١٢ 
 »الحياةُ مُستَمِرَّةٌ سَواءٌ ضَحِكتَ أم بَكَيتَ.«عين الصحيح: 

 مبتدا و مرفوع () \الف) اسم ـ مفرد ـ مؤنث ـ معرَّف بِأل 
 فاعل و مرفوع () \ب) مصدر ـ مذكر ـ معرِفه ـ مبنيّ 

١ 

١٣ 

 عيِّن اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مكان و اسم تفضيل في الجُمَلِ التاليه.
 الف) و إن يكُلِّ مأمومٍ اماماً يَقتَدي بِهِ.

 ب) حافَظَ المُزارِعُ علي الطّيورٍ و أفراخِها.
 ج) دُبُّ الباندا عِندَ الوِالدةِ أصغَرُ حجماً مِنَ الفَأرِ.

 منصورٌ في المزرعَةِ نشيطاً.د) إشتَغَلَ 

١ 

١٤ 

 ضَع في الدائرةِ العَدَدَ المناسبةَ: ( كلمةٌ زائدةٌ ) 
 )البَسمات                  (  ) ترابٌ مختلطٌ بالماءِ و قَد يُسَمّي بذلك إن زالت عَنهُ الرطوبة.١
 تَستَطيعُ أن تَقفِزَ متراً واحداً.)المُجيب                   (  ) حَشَرَةٌ تأكُلُ محاصِلَ الزراعِيَّة ٢
 )الطين                      (  ) ضَحِكٌ خفيفٌ بِال صوتٍ.٣
 )الحظ                       (  ) الذي يَتَقَبَّل الدُّعاءَ و هو مِن اسماءِ اهللاِ الحُسني٤
 )الجَرارَ ٥

١ 

١٥ 

 إقرأ النّص ثم أجِب عن األسئلة:
مِنَ الرِّضاعَةِ إسمُها الشيماءُ. مَمَرَّتِ األيّامُ و في عزوةِ حُنَينِ في السنةِ الثامنةِ بَعدَ الهِجرَةِ وَقَعَتِ الشيماءُ كانت لِرَسولِ اهللا أُختٌ 

 .المي اإلسأسيرَةً بّيَدِ المُسلِمين. رَسولُ اهللاِ عَرَفَها و أكرَمَها فَأعتَقَها. الشيماءُ أسلَمَت و دافَعَت أن أخيها ودَعَت قَومَها ال
 .مَن كانت الشيماءُ؟١

 الف) أختٌ مِن الرضاعَةِ لِرَسولِ اهللاِ. ()               ب) أسيرَةٌ في يَدِ الكافِرين()
 .ما فَعَلَ رسول اهللاِ مع شيماءَ بعدَ اإلسارَتَها؟٢

 فَأعتَقَها. ()  الف)أرسَلَها الي األُسَراءِ اآلخَرينَ. ()                 ب) رسول اهللاِ عَرَفَها و أكرَمَها
 .هَل شيماءُ بَقِيَت عِندَ رسولِ اهللاِ؟٣

 الف) نعم؛ هي بَقِيَت. ()                                   ب) ال؛ هي عادَت الي قَومِها. ()
 .هَل شيماءُ أختُ نِسبيُّ مع رسول اهللاِ؟٤

 مِن الرِّضاعَةِ. () الف) نعم؛ هي أخت نسبيٌّ. ()                          ب) ال؛ هي أختٌ

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 ب) برپا دارنده ـ خانواده         الف) جوجه ها ـ كم مي شود                            ١

 ٠,٥ العائِل #أزدادَ = كَثُرَ                                                                  غَني  ٢
 ٠,٢٥ الفرائس ( مفرد: الفريسَةُ ) ٣

٤ 

 الف) از روي يكتاپرستي به دين روي بياور و هرگز از مشركين نباش.
 پرندگان گاهي به حيله هايي براي دور كردن شكارچيان پناه مي برند.ب) برخي از 

 ج) هركس پدر و مادرش او را در كودكي ادب نكنند روزگار ( زمانه ) اورا ادب مي كند.
 د) هر ظرفي به وسيله آنچه در آن قرار گيرد تنگ مي شود به جز ظرف علم.

١ 
١ 
١ 
١ 

٥ 

 الف) هيچ اجباري در دين نيست.
 مي گويد : اي كاش خاك بودم. ب) كافر

 ج) خداوند همه گناهان به جز شرك به خدا را مي بخشد.
 د) مادر براي تربيت فرزندانش تالش كاملي مي كرد.

 ه) نوبل احساس نااميدي كرد و غمگين ماند.
 و) اي پسركم! خودت را در آنچه ميان تو و ديگران ( غير تو ) است ترازو قرار بده.

٠,٥ 
٠,٥ 
٠,٥ 
٥,٠  

٠,٥ 
٠,٥ 

 ٠,٢٥ العام ٦

 ٠,٥)ب٢ا)الف             ٧

٨ 
 الف)جوجه ها ـ تغذيه مي كردند

ب)ندا دهنده اي ( دعوت كننده اي) ـ دعوت مي كرد ( فرا مي خواند )
١ 

٩ 
 الف) ظلم نكن                    ب) حفظ كنيد                      ج) رها نشد ( خالص نشد )

 ه) بكاريم ـ مي خورند          و) زندگي مي كرد                 د) خواهد آمرزيد
 ز) زيارت كنم                     ح) رها نمي شود

٢ 

١٠ 
 الف) اسم الي نفي جنس و منصوب                    ب) فاعل و مرفوع ـ مفعول و منصوب

 و مرفوع ـ صفت و مرفوع ج) اسم كانَ و مرفوع ـ مضاف اليه                      د) خبر
١,٧٥ 

١١ 

 الف) اإلنسان : منادا                                            ب) استغفاراً : مفعول مطلق
 ج) مبشرين : حال و منصوب                                د) ابليسَ : مستثني و منصوب

 و) أنتم األعلَون : حال ( جمله اسميه )       ه) ذكراَ : مفعول مطلق نوعي                          
 ز) كتابَ : حصر

١,٧٥ 

 ١ الف ١٢

١٣ 
 الف) مأموم : اسم مفعول                                     ب) مُزارع : اسم فاعل
 ج) أصغر : اسم تفضيل                                       د) مزرعَة : اسم مكان

١ 

 ١ ٢ـ  ١ـ  ٥ـ  ٣پايين : از باال به  ١٤

 ١ )ب٤)ب                             ٣)ب                       ٢)الف                  ١ ١٥

 

 

 


