
 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 

 نمره)٢شناسي(واژه مهارت
 )١ترجم الكلمات التي تحتها خطّ(

 الف) مِن مُعدّداتِ نظامِ الطبيعه: تَلَوّث الهواء الذي يُسبّبُ اَمطاراً حًمضيّه
 ب) و امأل الصّدرَ انشراحاً و فَمي بالبَسَماتِ 

١ 

٢٥/٠ النَّفَق التّحويلالقناة             المَنجَم  )٢٥/٠عيّن الكلمه الغريبه ( ٢  

٢٥/٠ )٢٥/٠اُكتُب: جمع الحَظّ ............................. ( ٣  

٤ 
 )٥/٠الكلمات (الكلمتان الزائدتان)(اُكتُب المترادفتين و المتضادين من هذه

 ..................... ≠.................... ضاقَ) ..................... = .......................... -الوَلد  –رَخص  –الوالد  –الصّبي  -(غَال
٥/٠  

٥ 

 نمره)٩مهارت ترجمه به فارسي(
 )٤ترجم العبارات بالفارسيه(

 )٧٥/٠الف) رَبِّ اجعلني مُقيمَ الصَّالة و مِن ذُرّيتي رَبَّنا وَ تَقَبَّل دُعاء(
 )٧٥/٠اَيُّ خَلَل في نظام الطبيعه يؤدي الي تخريبها وموت مَن فيها (ب) 

 )٥/٠ج) نَحنُ نَغرسُ أَشجاراً لِكَي ياكُلَ مِن ثمارِها االخَرون(
 )٧٥/٠د) الحوتُ يُصادُ الستخراجِ الزّيتِ مِن كبدِهِ لِصناعه موادّ التجميل (

 )٧٥/٠لكي يُصحِّحَ خَطاهُ(هـ) مَنَحَ آلفرد ثروَتهُ لِشراء الجوائزِالذهبيَّه 
 )٥/٠و) كُلُّ طعامٍ ال يُذكَرُ اسمُ اهللاِ عليه فانّما هو داءٌ (

٤ 

٥/٠ ال كنزَ اَغني مِن القِناعَة                   )٥/٠تَرجم العبارة حسب ال النافيه للجنس ( -٦ ٦  
٥/٠ اِشتَغَلَ الفَالحُ فِي المزرعة مُجِدّاً                                    )٥/٠تَرجم العبارة حَسَب الحال ( -٧ ٧  
٥/٠ يَغفِرُاهللاُ الذنوبَ إلّا الشِركَ باهللاِ                          )٥/٠ترجم العبارة حسب اسلوب االستثناء ( ٨  
٥/٠ الحياةلَيتَ السرورَ يَدومُ فِي                     )٥/٠تَرجم العبارة حَسَب حرف مشبهه بالفعل ( ٩  

٥/٠ االرضِيا داودُ انّا جَعَلناكَ خليفةً فِي                              )٥/٠تَرجم العبارة حَسَب اُسلوب النداء ( ١٠  
٥/٠ استغفرتُ اهللاَ استغفاراً صادقاً                 )٥/٠تَرجم العبارة حَسَب المفعول المطلق النوعي ( ١١  

١٢ 

 )١اِنتَخب الترجمة الصحيحه(
 الف) نُزِّلَ المالئكهُ تنزيالً 

فرشتگان قطعاً فرودآورده شدند -٢   مانند مالئك فرود آمدند -١
 ب) اذكروا اهللاَ ذكراً كثيراً 

 خدا را بسيار ياد كنيد. -٢   خدا را هميشه ياد كنيد -١
 اَعلَمُ أَنَّ اهللاَ عَلي كُلِّ شَيءٍ قَديرٌج) قالَ 

 بگو قطعاً خدا بر هر چيزي قادر وداناست -٢ دانم كه خدا برهر چيزي تواناستگفت مي -١
 د) ما فازَ الّا الصادقُ 

 راستگو موفق شد -٢   تنها راستگو موفق شد -١

١ 

١٣ 

 )١الترجمه(كَمِّل الفراغات في
 الف) اَال وَ اِنَّ لِكُلِّ مأموم اماماً يقتَدي بِه 

 آگاه باشيد كه هر رهرويي ................... دارد كه از او ....................
 ب) يا بُنَيَّ إجعَل نفسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ وَ بَينَ غَيركَ .................خودت را ميان خويشتن و ديگري........قراربده

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

١٤ 

 نمره)٧مهارت شناخت و كاربرد قواعد(
 )١تَرجم االفعال التي تحتها خط(

   ب)رجاءً التَكاتَبوا   الف) هو ال يَتَذَكَّروني
 د)لَيتَنا تَكاتَبنا في هذهِ السَّنواتِ  الخروجِ ج)نَحن لَن نَمتَنِعَ عن

 امتنع : خودداري كرد     تذكر: به ياد آورد)     نگاري كردنامه(تكاتب : 

١ 

١٥ 

 )١تَرجم الكلمات التاليه (
 اسم الفاعل المصدر االمر المضارع الماضي

 المُنتبِهون االنتِباه اِنتَبِهوا سَيَنتَبِهونَ  ما اِنتَبَهوا
  .............. آگاه شدن ............... ................ ...............

١ 

١٦ 
 )٢عَيّن اِعراب الكلمات  التّي اُشير اليها بخط(

 ب)كانَ الجّوُ بارداً                  الف)اَهللاُ غافِرُ ذنوبِ التائبين
 د) ال لباسَ اجملُ من العِفافِ    ج)تُثمِرُ شجرةُ الجوزِ بعدَ سنتينِ

٢ 

١٧ 
 )١اُكتب المطلوب منك (

 جارومجرور) –(منادا   االرضِ جَعلناكَ خَليفةَ في يا داودُ اِنّا«الف) 
 صفت) –(حال  ب) يُشجِّعُ المتُفّرجون فَريقَهم الفائِزَ فرحينَ اليوم

١ 

١٨ 
 )٥/٠مَيِّز اسلوب الحصر من اسلوب االستثناء(

٥/٠ ب) كُلُّ شيءٍ هالكٌ الّا وجهَهُ   الف) ال تَقُل اِلّا الحقَّ   

١٩ 
 )٥/٠التاكيدي من المفعول المطلق النوعي(مَيِّز المفعول المطلق 

٥/٠ ب) فَاصبِر صَبراً جميالً     الف) كَلَّمَ اهللاُ موسي تكليماً   

٢٠ 
 )١العبارات(عَيِّن اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغه، اسم التفصيل في

 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ يُضِيعُ الاللَّهَ التفاخُرُ بالنَّسَبِ مَحمودٌ. ال شَيءَ اَحسَنُ مِنَ العَفوِ. اِنَّ 
 اِلهي اَنتَ عَلَّامُ الغيوبِ 

١ 

٢١ 

 )٢مهارت درك و فهم(
 )٥/٠ضَع في الدائرة عددٌ مناسبٌ  (الكلمتان الزائدتان) (

      العجوز -١
 صَبيٌّ قبل سنِّ البلوغ                    النساء -٢
 السِّنِالمرأة الكبيرهٌ في                 الطفل -٣
 االَمرد -٤

٥/٠  

٢٢ 
 ) الكلمتان الزائدتان)٥/٠الفراغ كلمهً مناسبهً (ضع في

 (البيئه، الحِفاظ، دؤوباً ، حزنياً)
 ب) قد واصَلَ الفرد عَمَلَه................حتي يَخترعَ الدنياميت  االفراخِالف) قَرّرَ المُزارعُ ................. علي

٥/٠  

٢٣ 

 )١اقرأ النص التالي و اَجِب عن االسئله(
الحيل اَنَّ احَدَ الطيورِ حين يري حيواناً مُتفرساً قريباً مِن عُشّه، بَعضُ الطيور قد تَلجَاٌ الي حيلٍ لطردِ مُفترسِها عَن عُشِّها، و مِن هذه

الفريسه، و يَبتَعِدُ عَن العُشّ كثيراً ً و عندما يتاكَّدُ الطائرُ مِن خِداعِ هذهيتظاهَرُ اَمامَهُ بانَّ جَناحَهُ مَكسورٌ، فَيتبعُ الحيوانُ المفترسُ 
 العدوّ وَابتعاده مِن عُشّهِ واِنقاذِ حياةِ فراخِه مِن الموتَ يطيرُ بَغتهَ.

 الف) بِمَ يتظاهرُ الطائرُ اَمامَ الحيوانِ المُفترِس؟
 ن عُشه؟ب) ماذا يَفعَلُ الطائِرُ عندما يبتعِدُ العدوّ مِ

 الصحيح والخطا:عَيّن
 غ ص الف)اَحدُ الطيور حينَ يَري حيواناً مفترساً قريباً مِن عُشِها يطيرُ بغتهً 

 غ ص    ب) مِن حيل الطيور تظاهرُ بالجناحِ المكسورِ 

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 لبخندها -ب) شادماني   اسيدي  –الف) آلودگي  ١
٢٥/٠ التحويل ٢  
٢٥/٠ الحظوظ ٣  
٥/٠ الصبي = الولد  رخص ≠غَال  ٤  

٥ 

 ي نماز قرار بده پروردگارا دعايم را بپذير.الف) پروردگارا مرا و فرزندانم را برپادارنده
  .شودكه در آن است منجر ميب) هر خللي در نظام طبيعت به خرابي آن و مرگ كسي

 .هايش بخورندكاريم تاديگران از ميوهج) ما درختاني مي
 شود.خاطر استخراج روغن ازكبدش براي توليد مواد آرايشي صيد ميبهد)نهنگ 

 هـ) آلفرد ثروتش را براي خريد جوايز طاليي داد تا خطايش را تصحيح كند.
 شود پس آن فقط بيماري است.و) هر غذايي كه نام خدا بر آن برده نمي

٤ 

٥/٠ تر از قناعت نيست.نياز كنندههيچ گنجي بي ٦  

٥/٠ در مزرعه با كوشش كار كرد.كشاورز  ٧  

٥/٠ .آمرزدخداوند گناهان را به جز شرك به خدا مي ٨  
٥/٠ .كاش شادي در زندگي ادامه يابد ٩  

٥/٠ اي داوود قطعاً ما تو را جانشيني در زمين قرار داديم. ١٠  

٥/٠ .از خدا صادقانه آمرزش خواستم ١١  
 ١ ١د)  ١ج)  ٢ب)  ٢الف)  ١٢
 ١ ترازويي -ب)اي پسرم  كندپيروي مي -پيشواييالف)  ١٣

١٤ 
   نگاري نكنيدب)نامه  آورد مراالف) به يادنمي

 نگاري مي كرديمد) نامه  ج)خودداري نخواهيم كرد
١ 

 ١ آگاه شوندگان –آگاه شويد  –آگاه خواهند شد  -آگاه نشدند ١٥

١٦ 
 مضاف اليه مجرور –ب) فاعل مرفوع خبر مرفوع –الف) مبتدا مرفوع 

 خبر كان منصوب –ج) اسم كان مرفوع 
 مجرور به حرف جر -د)اسم ال منصوب

٢ 

١٧ 
 االرضفي –الف) داود 

 الفائز –ب) فرحين 
١ 

٥/٠ ب) استثناء  الف) اسلوب حصر  ١٨  
٥/٠ ب)صبراً مفعول مطلق نوعي  الف) تكليماً مفعول مطلق تاكيدي ١٩  

٢٠ 
 اسم مبالغه  اسم تفصيل  اسم فاعل  اسم مفعول

 علّام   اَحسَنَ   المُحسِنين   محمود     
١ 

٥/٠ ١            ٤   ٢١  
٥/٠ ب) دووباً   الف) الحفاظ  ٢٢  

٢٣ 
 ب) يطيرُ بَغتَةَ  الف) بانّ جناحهُ مكسور

 ص ب)     غ× الف) 
١ 


