باسمه تعالي

نام و نام خانوادگي :

سؤاﻻت امتحان درس  :عربي ،زبان قرآن٣

رشته:رياضي فيزيك  -علوم تجربي

ساعت شروع٨:صبح

پايهدوازدهم دورة دوم متوسطه

تاريخ امتحان ١٤٠١/٣/ ١٩ :

دانش آموزان روزانه بزرگسالوداوطلبانآزادسراسركشور درنوبت خرداد ماه سال ١٤٠١
رديف

ِ
ف وال ُ َ ا ﱠد ) :الحياة  /الجهل /العيش /المدح /الصبر /الذﱠم (
َعِّ ال ُ اد َ
..................... ≠ ................... ( ٦
...................... ═ .................... (٥
 (٣الشلّال

 (٢المدرسة

٠ /٥

 (٤الموقف

ﺳ

ﺶﮐ

ﻣﺮ

ﮐﺰ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

ﺶو
ﻨﺠ

ﺶﮐ

زﺷ

ﯿﻔﯿ

ﭘﺎﯾ

ﺶﮐ

ﺖ

 (١٨اﻹنسانُ العاقلُ يستَطيع أنْ يجِد غذاء فكرياً في كُلﱢ موضوعٍ .

ﻰ

ﯿﻔﯿ

 (١٧رب كتابٍ يجتَهِد القارِئُ في قراءته فَيؤ ﱢثرُ في نَفسه.

زﺷ

ﻣﻮ
ﺖآ

 (١٦كانَ الفَرَزدقُ حاضراً فأنشَد قصيدةً في مدحِ اﻹمامِ )ع( .

ﻣﻮ
آ

َح في ال ج ة:
ال
ِان
 (١٩إنﱠ الزﱠرع ينبت في السهلِ و ﻻ ينبت في الصفا.

./٧٥

ﻰ

 (٢٠بلْ تَراهم خُلقوا من طينةٍ.

زﺷ

 :١كشت در باغ مي رويد و بر كوه نمي رويد.

 :٢كشت در دشت مي رويد و بر تخته سنگ نمي رويد.
 :٢بلكه آنان را مي بيني كه تكه گلي آفريدند.

 :١بلكه آنان را مي بيني از تكه گلي آفريده شده اند.

ادامه سواﻻت در صفحه دوم
١

ﻰ

 (١٥اللّاعبونَ اﻹيرانيونَ رجعوا من المسابقَةِ فَرِحينَ.

٠/٧٥
./٧٥

 (١٣إنﱠ اﻹنسا َن لَفي خُسرٍ إلّا الذينَ آمنوا و عملوا الصالحات. 
ف زينُ العابِدينَ )ع( بِالبيت طواف اﻷعاظمِ.
 (١٤طا 

./٥

ﻣﻮ

ﺖآ

 (١١حاولَ ابراهيم) ع( أن ين قذَ قَومه من عبادةِ اﻷصنامِ.
 (١٢ﻻ فَقرأشَد من الجهلِ وﻻ عبادةَ مثلُ التﱠفكﱡرِ.

./٥

ﯿﻔﯿ

ﺶو
ﻨﺠ

َت ِج ال ِ ار ِ
ات إلی الفارسﱠ ِة:
 ﴿ (٩يا أيتُها النﱠفس المطمئنﱠةُ ارجِعي إلي ربك﴾ 
 (١٠كانَ ينظُرُ هشام إلي النّاسِ ومعه جماعةٌ.

هـ

٠ /٥

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

ﻣﺮ

َعِّ الكل َة الغ َة:
 (١ (٧الملعب

 (٨اُكتُب جمع » النﱠقش « ....................... :
د

١

 (٤العرب تَعرِف من أنكَرت و العجم.

ﺶو

ج

نمره

ﻨﺠ
ﺳ

ب

http://aee.medu.ir

 (٢هواةُ أسماك الزّينَةِ معجبونَ بِهذه السمكَةِ.

ﮐﺰ
ﻣﺮ

 (٣كُلﱡ وِعاء يضيقُ بما جعلَ فيه. 

تعداد صفحه٣ :

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي

سؤاﻻت )پاسخ نامه دارد(

الف ت ِج ال ل ِ
ات اّل ي ت ها خ ٌ:
 ﴿ (١وأقم و جهك للدينِ حنيفاً ﴾

مدت امتحان ٨٠:دقيقه

./٧٥
./٧٥
./٧٥

٠/٧٥
٠/٧٥

٠/٥

باسمه تعالي

نام و نام خانوادگي :

سؤاﻻت امتحان درس  :عربي ،زبان قرآن٣

رشته:رياضي فيزيك  -علوم تجربي

ساعت شروع٨:صبح

پايهدوازدهم دورة دوم متوسطه

تاريخ امتحان ١٤٠١/٣/ ١٩ :

دانش آموزان روزانه بزرگسالوداوطلبانآزادسراسركشور درنوبت خرداد ماه سال ١٤٠١
رديف

و

مدت امتحان ٨٠:دقيقه

تعداد صفحه٣ :

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي
http://aee.medu.ir

سؤاﻻت )پاسخ نامه دارد(

نمره

َك ِ ل الَف ِ
اغات في ال ﱠ َج ِة الفارسﱠ ِة:
ّ

١/٥

ﮐﺰ
ﻣﺮ

 ﴿ (٢١قالوا حرﱢقو ه و انْصروا آلهتَكُم ﴾

گفتند :او را  ..................و خدايانتان را . ............................

ﻨﺠ
ﺳ

ل في الدنيا عيش الفُقراء.
 (٢٢يعيش البخي ُ

ﻣﺮ

ﺶو

شخص بخيل در دنيا  .................فقيران . ......................

ﮐﺰ

ﭘﺎﯾ

ح في محافَظَةِ أسوان.
 (٢٣تَعلّم اﻹنجليزيةَ من السيا ِ

ﺶو
ﻨﺠ

ز

ﻣﺮ

ﮐﺰ

 (٣٠اسم المبالغه

 (٣١اسم المكان

ﻣﻮ
ﺖآ

ﺶو
ﻨﺠ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

ﺶﮐ

ﯿﻔﯿ

٢

ﻰ

ع اﻷس ِ
الﻒ( ِا
اء ال الَ ِة فی ال ُ َ ل:
َ
 (٢٩اسم تفضيل
 (٢٨اسم المفعول
 (٢٧اسم الفاعل

 (٢من فَضلك ،امتَنـع عن اﻷكلِ.

زﺷ

ح

 (٢لَ م يرسلوا واجباتهِم.

 (١الطالب كانَ يمتَنع عن النﱠومِ.

 (٣هو قَد أرسلَ الخَبرَ.

ﻣﻮ

 (٢٦امتَنَع : خودداري كرد

 (٣لَن نَتَقَرﱠّب إلي الذَنْبِ.

ﺖآ

 (١ﻻ تُرسلْ رِسالةً.

 (٢هم يتَقَرﱠبونَ إلي الخَيرات.

٢

ﯿﻔﯿ

ﻷفعال ال ّال ة:
َت ِج ا
َ
 (٢٤تَقَ ﱠرب : نزديك شد  (١سيتَقَرﱠب إلي اﷲِ.

 (٢٥أرسلَ  :فرستاد

ﺶﮐ

ﺳ

انگليسي را از  .....................در  ..................أسوان ياد گرفت.

ق جبلٍ مرتَفـعٍ.
يَ ق ع فَو َ

 :٣٦ن ع ال َ فع ل ال ُ َل

١/٢٥

 :٣٧ال ُ

ﻰ

زﺷ

) :٣٤ال ال  :٣٥ال َ فع ل ال ُ َل

 (٣٣يشَ جع المتفَرﱢجونَ فريقَهم الفائزَ في الملعبِ.

ﻣﻮ
آ

ط

َمّ في ال ِ ارات:

ﺖ

ﯿﻔﯿ

الكل ِ
ات اّل ی َت ها خ ﱞ:
ب( َتْ ِج ِ َ
س من ضَعف عن كتمانِ سرﱢه.
 (٣٢أضعف النّا ِ

ﻰ

زﺷ

ﺶﮐ

ﭘﺎﯾ

س علَي كَتف أكبرِ اﻷصنامِ في المع بد ــ الغار
قالَ الرﱠجلُ العلّامةُ :ﻻ أظُنﱡ أَنﱠ هناك كُتباً مَ كرﱠرةً ــ علﱠقَ إبراهيم الفَأ 

ی م ه  :٣٨ال

سمك إلي الماء احتياج اﻷحياء ـ ﴿ بعثَ اﷲُ النﱠبيينَ مبشﱢرينَ ﴾ ـ يشتَغلُ الْعمالُ في المصنَعِ إلّا عامﻼً.
يحتاج ال 
ادامه سواﻻت در صفحه سوم
٢

ی(

باسمه تعالي

نام و نام خانوادگي :

سؤاﻻت امتحان درس  :عربي ،زبان قرآن٣

رشته:رياضي فيزيك  -علوم تجربي

ساعت شروع٨:صبح

پايهدوازدهم دورة دوم متوسطه

تاريخ امتحان ١٤٠١/٣/ ١٩ :

دانش آموزان روزانه بزرگسالوداوطلبانآزادسراسركشور درنوبت خرداد ماه سال ١٤٠١
رديف

ي

مدت امتحان ٨٠:دقيقه

تعداد صفحه٣ :

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي
http://aee.medu.ir

سؤاﻻت )پاسخ نامه دارد(

نمره

َ ة لِل ِ ارات ) :الوِعاء ــ تَجارب ـ ـ ـ ـ ـ التﱠصليحِ ــ رمزُ ـ ـ الظﱡروف( 

َعِّ الكل ة ال
 (٣٩ورقةُ الزﱠيتونِ  ...............السﻼمِ.

١

ﮐﺰ
ﻣﺮ

 (٤٠الكُتُب...................... آﻻف العلَماء علي مرﱢ السنينَ.

ﻨﺠ
ﺳ

 (٤١المعطّلةُ صفَةٌ لجِهازٍ أوأداةٍ بِحاجةٍ إلي . ....................

ﺶو

 ..................... (٤٢هي اﻷوضاع واﻷحوالُ الّتي نُشا هدها حولَنا.

ل

أج ع اﻷس ِ ِ
لة ال ّال ِة:
إقَأ الﱠ ﱠ ثُ ﱠ ِ ْ َ
» قالَت اﻷ م  :أنَا أتَذَ ﱠكرُ جبلَ النّورِ الّذي كانَ النﱠبي) ص( يتَعبد في غا ِر حراء الواقعِ في قمته .ولكنﱠني مارأي 
ت

ﻣﺮ

ك

عِ ِ ال ل اﻹع ابي للكل ِ
ات اّل ی ت ها َخ ﱞ:
َّ
ََّ
 (٤٣الفرزدقُ يعرِ ُفه معرفَةً ج يدةً .

١/٢٥

١

ﺶو
ﻨﺠ

ﺶﮐ

ﺳ

ﭘﺎﯾ

ﮐﺰ

ضرَ المسافرُ في قاعةِ المطارِ.
 (٤٤حَ 

ﻣﺮ

ﯿﻔﯿ

الغار ،لأنّه يقَع فَوقَ جبلٍ مرتَفـعٍ ،ﻻ يستَطيع صعوده إﻻﱠ اﻷقوياء« 

ﮐﺰ

ﭘﺎﯾ

ﺳ

ﺶو
ﻨﺠ

 (٤٧أينَ يستُرُ السمك نَفسه؟

 (٤٨كَم مدةً ينام السمك ؟

ﭘﺎﯾ

ﺶﮐ

ﯿﻔﯿ

 :٢فعلٌ ماضٍ  ،مجهولٌ /فعلٌ

ﺖ

 :١اسم ، مفرد ، مذكرٌ ،معرفةٌ  /مضاف إليه

ﻰ

 (٥٠مناسباً :

 :١فعلٌ مضارع ، معلوم/ خبرٌ

زﺷ

 (٤٩يج ذب: 

٠/٥

ﻣﻮ
ﺖآ

َعِّ ِ ال ﱠ َح في ال ﱠ ل ِل ال
في و ال ِّل اﻹع ابي:
ﱠ ِّ
سه« 
» الجِسم القَوي يجذب غذاء مناسباً لنَف 

ﻰ

ﯿﻔﯿ

 (٤٥هل يستطيع كُلﱡ الناسِ صعود الغارِ ؟

 (٤٦من كانَ يتَعبد في غارِ حراء ؟

زﺷ

ﻣﻮ

ﺶﮐ

تَحت الطﱢينِ ثُم ينام نَوماً عميقاً أكثَ َر من سَ نةٍ «

م

ﺖآ

» يوجد نَوع من السمك في إفريقيا يس ُترُ نَفسه في غﻼف من المواد المخاطيةِ الﱠتي تَخرُج من فَمه ويدفنُ نَفسه

ﻣﻮ
آ

 :٢اسم ، مفرد ٌ ، مذَ ﱠكرٌ  ،نكرةٌ  /صفةٌ

ﻰ

زﺷ

موفق و سربلند باشيد.

٣

جمع نمره

٢٠

باسمه تعالي
رشته:رياضي فيزيك و علوم تجربي

راهنماي درس:عربي ،زبان قران٣

پايه دوازدهم دورة دوم متوسطه

مدت امتحان٨٠:دقيقه

ساعت شروع٨:صبح

تعداد صفحه ٢:

تاريخ امتحان ١٤٠١ /٣ /١٩ :

دانش آموزان روزانه بزرگسالوداوطلبانآزادسراسركشور درنوبت خرداد ماه سال ١٤٠١

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي
http://aee.medu.ir

راهنماي تصحيح

رديف

الف  (١يكتا پرست ص ١

نمره

 (٢عﻼقمندان ص ٣٠

 (٣تنگ مي شود ص٣٩

هر مورد ٠/٢٥

١

هر مورد ٠/٢٥

٠ /٥

هر مورد ٠/٢٥

٠ /٥

 (٤ناشناخته شمردي ) انكار كردي( ص٥١
 (٦المدح≠ الذّم ص ٤٨

ب

 (٥الحياة ═ العيش ص ٦٤

ج

 ((٧الشلّال ص٤٢

د

 (٩اي نفس آرامش يافته به سوي پروردگارت بازگرد .ص ٢٤

 (٨النّقوش ص ٢

٠ /٥

 (١٠هشام به مردم نگاه مي كرد و )در حالي كه( گروهي با او بودند .ص٥٠

٠ /٥

 (١٢هيچ فقري سخت تر از ناداني نيست و هيچ عبادتي همچون تفكر نيست .ص١٢

٠/٧٥

٠/٧٥

 (١١ابراهيم تﻼش كرد كه قومش را از پرستش بت ها نجات دهد  .ص ٣

 (١٣به درستي كه انسان در زيان است به جز كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند .ص٤١

٠/٧٥

 (١٥بازيكنان ايراني از مسابقه با خوشحالي بازگشتند .ص ٢٣

٠/٧٥

 (١٤زين العابدين )ع( خانه كعبه را همچون بزرگان طواف كرد.ص ٥٠

٠/٧٥

 (١٦فرزدق حاضر بود پس قصيده اي در مدح امام )ع( سرود .ص٥٠

٠/٧٥

 (١٧چه بسا كتابي كه خواننده در خواندن آن مي كوشد و در وجودش تاثير مي گذارد .ص٣٥

٠/٧٥

 (١٨انسان عاقل مي تواند در هر موضوعي غذايي فكري بيابد .ص٣٤
هـ

 ٢ (١٩ص ٥٩

و

 (٢١بسوزانيد  ،ياري كنيد .ص٣

 ١ (٢٠ص ١١

ز

هرمورد ٠/٢٥

(١(٢٤نزديك خواهد شد

 (٢نزديك مي شوند

 (٣نزديك نخواهيم شد ص٦٠

 (١ (٢٥نفرست

 (٢نفرستادند

 (٣فرستاده است ) فرستاد( ص ٤٦

 (١ (٢٦خودداري مي كرد
ح

هر مورد ٠/٢٥

 (٢٢مانند)همچون(  ،زندگي مي كند ص٦٤

 (٢٣گردشگران  ،استان ص ٣٦

 (٢٧مرتَفـع ص ٢٠

(٢خودداري كن ص ٢٨

 (٢٨مكَرﱠرةً ص ٣٥

 (٣٢ضعيف ترين ص ٤٧

(٢٩أكبر ص٤

١

٠ /٥
١ /٥
٢

هرمورد ٠/٢٥
 (٣٠العلّامُ ة ص٤٦

 (٣٣برنده ص ، ٢٣ورزشگاه )باشگاه ( ص ٦٠
ادامه در صفحه بعد

٠/٧٥

 ( ٣١المعبد ص٣

هرمورد ٠/٢٥

٢

باسمه تعالي
رشته:رياضي فيزيك و علوم تجربي

راهنماي درس:عربي ،زبان قران٣

پايه دوازدهم دورة دوم متوسطه

ساعت شروع٨:صبح

تاريخ امتحان ١٤٠١ /٣ /١٩ :

دانش آموزان روزانه بزرگسالوداوطلبانآزادسراسركشور درنوبت خرداد ماه سال ١٤٠١

مدت امتحان٨٠:دقيقه

تعداد صفحه ٢:

مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي
http://aee.medu.ir

راهنماي تصحيح

رديف

ط

 (٣٤مبشﱢرينَ ص٢٤

 (٣٥احتياج

ي

 (٣٩رمزُ ص٦٢

ك

 (٤٣مبتدا  ،مفعول مطلق  ،صفت ص ٥٠

 (٣٧ا ْلعمالُ

 (٣٦نوعي ص ٦٣

 (٣٨عا مﻼً ص٤٤

 (٤٠تَجارب ص ٣٧

 (٤٢الظروف ص٤٢

 (٤١التﱠصليحِ ص ٢٧

نمره

هر مورد ٠/٢٥

١/٢٥

هر مورد ٠/٢٥

١

هر مورد ٠/٢٥

١/٢٥

هر مورد ٠/٢٥

١

 (٤٤فاعل  ،جارومجرور ص ١٥
ل

 (٤٥ﻻ  ،ﻻ يستَطيع صعو د ه إﻻﱠ اﻷقوياء .ص٢٠

 (٤٦كانَ النﱠبي) ص( يتَعبد في غارِ حراء .ص ٢٠

سه في غﻼف من الموا د المخاطيةِ .ص ٦٣
 (٤٧يستُرُ نَف 
 (٤٨ينام السمك أكثر من سنةٍ .ص٦٣
م

١ (٤٩

هر مورد ٠/٢٥

 ٢ (٥٠ص٣٤
" درنهايت ،نظر همكاران محترم صا ئب ا ست"

٢

٠ /٥
٢٠

