
 باسمه تعالی

 دقیقه 80:مدت امتحان  3: تعداد صفحه  3عربی، زبان قرآن: سؤاالت  امتحان درس   متوسطهدورة دوم  دوازدهمپایه 
صبح 10:ساعت شروع  :نام و نام خانوادگی   10/1400/ 22ن تاریخ امتحا    علوم تجربی -ریاضی فیزیک :رشته

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی  1400ماه سال  دينوبت درسراسرکشور آزادوداوطلبانبزرگسال روزانه آموزاندانش 
http://aee.medu.ir  

نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

 :تی تحتها خطٌترجِم الکلمات الّ الف
1  ( و باداتُهکانَت خُرافیۀًشَعائرُع 2.                              ه(  نِ الکُتبِ اال تُغنینالتَّجاربع. 
3( حبنی لَ ر الفَرزدقُ إلی خُلَفاءیکریاتُکُما هی )4                           .ۀَأمذجنِ الح؟  ما ع. 

1 

 )یضحک /یستَطیع /  یکبرُ  / ر  یقد/یذکُرُ / یصغُرُ (   :عینِ المتَضاد و المترادف  ب
5  ....................(═.....................                         6 (...................≠..................... 

5/0 

 :عین الکلمۀَ الغریبۀَ  ج
 حاسلنُّا) د             ذَّهبال) ج             ۀینَطِّال) ب             فضّۀال) الف ) 7
..................القُرَي :مفرد الکلمۀ اکتب) ٨

25/0 

25/0 

 :الفارسیۀِ تَرجِمِ العبارات إلی   د
9(﴿ تههذا بآل لتفَع أ أنتنا یا إبراهیم﴾

10( ﴿  ولَهو نیا إلّا لَعبیاةُ الدما الْحو﴾  
11(  لی نَفسهإلّا ع قّادالع فَما اعتَمد.  
12(  إلی علی أبوه بِه امِ جاءنَ األیفی یومٍ م)ع. (  
  ).ع(سیرةِ األنبیاء قَد حدثَنا القُرآنُ الکریم عن  )13
14(  ربالعمجالع و نْ أنکَرتم تَعرِف .  
  .الکتاب المفید یزید معرفَتَک فی الحیاةِ) 15
  .الفَرزدقُ ولد فی منطقۀٍ بالکُویت الحالیۀِ و عاش بالبصرةِ ) 16
17( أیتُما غارل  ره  النَّبی ثَورٍ الذي لَجأ إلیه)ص (هجرَتفی طَریقِ ه .  
  .طیع بِه أنْ تَفهم ما تَقرأُإذا کانَ لَک فکرٌ قادر تَستَ) 18
  .فاستَلَمه استالماً سهالً لما وصلَ إلی الحجرِ ذَهب النّاس جانباً )19
20 (أعضاء طارِ جلَسفی الم اججدونَ الحشاهم یه التِّلفازِ و األسرةِ أمام. 
21  (اصورِ زدادترِّ العفی أدیانِ النّاسِ علی م الخُرافات هذه.  
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  ٢

  :انتخب الصحیح فی الترجمۀ  هـ
  .کانَ العقّاد منْ أهم الکُتّابِ فی مصرَ )22

  .عقاد از مهمترین نویسندگان در مصر بود: 2                  .عقاد مهمترین نویسنده در مصر بود: 1
  .یا لَیتَنی أذهب مرّةً أخري )23

  .دمکاش بار دوم به حج رفته بو :2                    .کاش یک بار دیگر به حج بروم  :1

5/0  

  :الفارسیۀِ کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ  و
24( ج لیهع جلس نبرٌ وم لَه باألُنُص لوسمراء .  

  .پادشاهان نشست .................و برآن  ..............منبري برایش 
 . أنت تَعلَمینَ أنَّ رِجلی تُؤلمنی) 25

  . ...............پایم . ........تو می دانی 

1  

 :ۀ والکلمات التالی تَرجِمِ األفعالَ   ز
  الغَفّاراهللا ُ هو : 3           اهللاُ عبده  قَدغَفَرَ: 2              المخطئالیغْفَرُ : 1           آمرزید= غَفَرَ) 26
  درسه لیتَذَکَّرْ   :3              رس الدرُکِّسنُذ :2          صدیقَکم ذَکَّرْتُمما تَ :1     به یادآورد :رَ ذَکَّتَ)27
28 (دساعنْ اُلَ :1     کمک کرد: ساعلَ هم :2      فی الذَنبِ همددوا مساع3            ی : جاءر !ساعین د  

25/2  

  : الجملابحث عنِ األسماء التالیۀِ فی ) الف  ح
  المکاناسم : 32    تفضیلالاسم : 31   فعولاسم الم : 30   اسم الفاعل: 29
شتاقُ إلی  دي حینَماوالد یشههذا الم دشاهیةِ مرَةً اُخريزیارۀِ مکَرَّمکَۀَ الم.  
  :تَرْجِمِ الکَلمات الّتی تَحتها خطٌّ) ب
33:  قّادفَکِّرٌ إنَّ العمرٌ مصريتَناإنَّ :  34                 و شاعارطَّ سیعو أخَذَها إلی  لَۀٌموقمتَصلیحِ ف یالسارات. 

75/1  

  )المستثنی منه :  39المستثنی  ـ : 38الحال ـ :37ـ   نوعه: 36ـالمفعول المطلَق :35( میزْ فی العبارات  ط
اَلالعبونَ االیرانیونَ  بالبیت طَواف األعاظمِ ـ ) ع(طاف زینُ العابِدینَ حضَرَ الطّالب فی صالَۀِ اإلمتحانِ إلّا حامداً ـ 

  .رجعوا من المسابقَۀِ مبتَسمینَ

25/1  

  : تی تَحتَها خَطٌّعینِ المحلّ اإلعرابی للکلمات الّ  ي
40 ( دونْ صدیقٍ خَیرٌ   عاقلٌعا) 41.                                جاهلٍم عتبوانُییشِّطائراً   لحفی عه.  

1  

    .در صفحه سوم سواالت ادامه  
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  ٣

  )کلمتانِ زائدتان(  )یطوفونَـ  نَمالص ـ استَمع  ـ زدحاماالـ علَم  ـحراء  غارِ(: عینِ الصحیح للفراغ  ك
42( لَأَشتَد بِ ............لوال الشُّرطیلْعالم الرّیأَماماضی.  
43(  لی النَّبینَزَلَ القُرآنُ ع)فی) ص      ......................  
  .یعبد منْ دونِ اهللاِ حدید وأَ خَشَبٍ أَو تمثالٌ منْ حجرٍ............. )44
  .یرانإ.............ولی فی المباراة ِرفَعت الْفائزةُ األُ )45

1  

  : والواقعِ قۀِیب الحقسوالخطأ ح حین الصحیع  ل
46( ةُ مکانُ ورّارالجو الحاف اراتیالس قوفالت.  
  .للعبادةِ أو طَریقَۀٌ م یکُنْ لبعضِ الشّعوبِ دینٌلَ )47
  .اَلکُتُب تَجارب آالف العلَماء علی مرِّ السنینَ) 48

75/0  

  :و المحلِّ اإلعرابیعینِ الصحیح فی التَّحلیلِ الصرفی   م
  » متحانِبات نَجحنَ فی االالالطّ« 
 49( 1         :                          الطالبات :ا ،سم مؤنثٌ سالم مبتدأ/معرّف بِأل    ،جمع  

                                                    2 :ا ،مؤنثٌ سم ، فاعل/معرّف بِأل          ،مفرد  
                  

 خبر   / فعلٌ ماضٍ ، معلوم : 1          :                           نَجحنَ  )50
  فعل/  فعلٌ ماضٍ ، مجهول : 2                                                    

  

5/0  

  20  موفق و سربلند باشید  
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  ١

)34درس سوم ص ( بی نیاز نمی کند )2  )                               2درس اول ص(مراسم )1  الف  
  25/0هر مورد        )           19ص درس دوم(  خاطرات )4                   ) 50 درس چهارم ص(  کوچ کرد)3 

1  

  5/0  ./25هر مورد            )46ص سوم درس(  یکبرُ ≠یصغُرُ  )6          ) 64درس چهارم ص ( یستَطیع   ═یقدر )  5  ب
  5/0  )26صوم  ددرس (   قَریۀال ) 8)                             11ص درس اول( طینۀال )7  ج
  )                                                 3درس اول ص.(اي ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما کردي؟  )9  د

  )41درس سوم ص(  )زندگی دنیا جز بازي و سرگرمی نیست( .زندگی دنیا فقط بازي و سرگرمی است  )10
  )36وم صسدرس . ( ...) فقط به خودش ( عقاد جز به خودش اعتماد نکرد ) 11
  )50م صچهاردرس ( .آورد) ع(در روزي از روزها پدرش او را نزد علی  )12
  )3اول ص درس . (پیامبران با ما سخن گفته است ) کرداررفتار و( قرآن کریم در مورد سرگذشت ) 13
  )49چهارم ص درس ( . عرب و غیر عرب کسی را که تو انکار کردي می شناسند) 14
  )35وم ص درس س(. در زندگی افزایش می دهد راشناخت و معرفت توکتاب مفید ) 15
  )              50م صدرس چهار( .. فرزدق در منطقه اي در کویت کنونی متولد شد و در بصره زندگی کرد )16
  )20م صدودرس (.در راه هجرتش به آن پناه برد را دیدید ؟ ) ص( آیا غار ثور را که پیامبر  )17

  )34سوم صدرس . (ه وسیله آن می توانی آن چه را می خوانی ، بفهمی باگر فکر توانایی داشته باشی ) 18 
)                         50م ص چهاردرس . (مردم به کناري رفتند و آن را به آسانی مسح کرد  هنگامی که به حجراألسود رسید )19
  ) 18درس دوم ص.( اعضاي خانواده مقابل تلویزیون نشستند در حالیکه به حاجیان در فرودگاه نگاه می کردند )20
  ) 2اول ص درس (. این خرافات در گذر زمان در ادیان مردم بیشتر شد )21
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  5/0  25/0هر مورد                        )    18درس دوم ص ( 1 )23                             )35درس سوم ص (  2) 22  هـ
  25/0هر مورد                                                                   )50درس چهارم ص (  ،   همچونشد  برپا )24  و

  )                                                              20درس دوم ص ( ، درد می کند  که )25
1  

  )13صدرس اول (بسیار آمرزنده : 3آمرزیده است               آمرزید ، : 2آمرزیده نمی شود          :1) 26  ز
  )29درس دوم ص( ) بیاورد(د رباید به یاد آو:  3به یاد خواهیم آورد         :2به یاد نیاوردید              :1) 27
  25/0هر مورد      )46درس سوم ص (کمک کن: 3کمک نکردند               : 2کمک نخواهم کرد         :1) 28

25/2  

  )19و   20درس دوم ص( المشهد     ): 32            اُخري): 31       المکَرَّمۀِ) :30     دوال): 29  ح
  25/0هرمورد      )25درس دوم ص ( خراب شده  ،  ایستگاه  ):34            ) 35درس سوم ص(اندیشمند  : )33

75/1  
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  ٢

   )23صدرس دوم (مبتَسمینَ  :37        ) 50درس چهارم ص (مفعول مطلق نوعی : 36  طَواف: 35  ط
  25/0هر مورد                                                              )38درس سوم ص(   الطّالب:39     حامداً، : 38

25/1  

  1  25/0هر مورد                     )15درس اول ص(فاعل ، مفعول    ) 41     ) 47درس سوم ص( صفت ، خبر) 40   ي
  25/0هر مورد                          )20درس دوم  ص(غار حراء  )43        )60چهارم ص درس ( زدحاماَال )42  ك

  )60ص  درس چهارم( علَم) 45            ) 10درس اول ص ( صنَمال )44
1  

  25/0 هر مورد                                     )4درس اول ص(خطأ ) 47              ) 27درس دوم ص ( خطأ )46  ل
               )37درس سوم ص(صحیح )48

75/0  

  5/0  25/0هر مورد                                                              1)  50                                             1) 49  م
  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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