جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :

شماره داوطلب............................... :

نام دبیر :ساناز یاری

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :دوازدهم انسانی
نام پدر........................................... :

نام درس :عربی-دوازدهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

تاریخ امتحان1331/11 / 11 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

ساعت امتحان 8 :11صبح /عصر

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

مدت امتحان  11:دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 7381 -89

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

1

2

سؤاالت

بارم

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

إک َمل الفراغ:
االعمار

ترجمه ()..........

األَنفاق

ترجمه ( )..........النحاس

المنجم

ترجمه ()..........

اللحم

التحویل

ترجمه()..........

ترجمه ().........

الطین

َز َعم

ترجمه ()..........
ترجمه ()..........
ترجمه ()..........

الداء

متضاد ()..........

العاصمة

جمع ()..........

الرموز

مفرد ()..........

القناة

3

جمع ()..........

عین الصحیح للفراغ
1/5

الف)  .............الذی یسمی فی اعماله و الیشعر یالتقب
الدووب 

حبیة االمل 

أعلون 

العظم 

ب) ال تتحرک عین البومة فإ ّنها .........
متحرکة 
3

ثابتة 

عمیاء 

الرائعة 

عین المتضاد فی العبارة التالیة

1/5

ُ
رایت جماعة یتهون للصعود
الف) عند نزولی من جبل
ب) جاء الحق و زهق الباطل

مفهوم کلی عبارت زیر را به فارسی بنویسید.
4

تمش فی االرض مرحا
صغر خ ّدک للناس و ال
ال ُت َ
ِ

1

...................................................................................................................
.........

للترجمه
5

الف) دواوک فیک و ما ُتبصر /و داوک منك و التتصر
..........................................................................

ی ما یحسنه
ب) قیمة کل امر ٍ
.........................................................
صفحه  1از 3

6

5

ج) ایها الفاخر جهال بالنسب  /ا ّنـما الناس الم و الب
..............................................................................

سوید ص ّبی اسمه الفرد نوبل
د) فی عام الف و ثمانئة و ثالثین ُولِد فی مملکت ال ُّ

....................................................................................................................................

ه) هذه الحادثه لم ُتضعِف عزمه فقد واصل َ عمله دووبا

..............................................................................

و) کان والده قد اقا َم مصنعا لضاعة مادة التیرولفلیسرن

...........................................................................................................................................

6

2

عین الحال فی العبارت التالیة
الف)رجع المقاتلون من الجبهة ُمن َتصِ رینَ
ب)تجتهد الطالیة فی اداء واجباتها راضیة
ج) التنهوا وال تحزنوا و انتم االعلون
د)کان طالب یشاهدون درجاتهم و هم فرحون جدا

7

عین االسم و الخبر حروف مشبه بالفعل

2

الف) ما تنفقوا من خیر فإنَّ هللاَ به علیم
ک
ب)الیحزنك قولهم إِنَّ العز َة ال یدر ُ
ج) فهذا یوم البعث و لک ّنکم ال تعلمون
الجو بارد
د)اِنَّ
َّ
8

9

حرف مشبهه را نام ببرید و ترجمه كنید

1

..............)1

ترجمه (..............)3 )................

ترجمه ( ..............)5 )................ترجمه ()................

..............)2

ترجمه (..............)4 )................

ترجمه ( ..............)6 )................ترجمه ()................

در عبارات زیر نوع ال را با ذکر دلیل مشخص کنید.
ک اعمالی الیومیة
)1ال یتر ُ
نوع ال ( -).............دلیل().........................................................................

صفحه  1از 3

1

9

نفح فی التفرقه بین الناس
)2ال َ
نوع ال ( -).............دلیل()....................................................................
)3ال تعلم أنّ هللا علی کل شی محیط
نوع ال ( -).............دلیل()..............................................................
)4ال
یبأس االنسان عن رحمة هللاِ
ِ
نوع ال ( -).............دلیل().................................................................

11

1

فعل ها و عبارات زیر را ترجمه کنید .
الف) ال یذهب ..............
ب) ال تحزنوا ..............
یذهب ..............
ج) ال
ُ
د) ال تحزنون ..............
النور فی القلب المذنب ...............
و)
َ
صفحه  3از 3

جمع بارم  11 :نمره

.
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی-دوازدهم انسانی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  6تهران

نام دبير :ساناز یاری

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد فلسطین

کليد

تاریخ امتحان7381/71 /71 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 81-89

ساعت امتحان 9 :صبح /عصر
مدت امتحان 11 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

إک َمل الفراغ:
ترجمه (آباد کردن)

االعمار
األَنفاق

ترجمه (تونل ها)

المنجم

ترجمه (ستاره شناس)

اللحم

التحویل

ترجمه(دگرگونی)

َز َعم

الداء

متضاد (صحت،شفاء)

الطین ترجمه (گل  ،سرشت)

العاصمة

جمع (عواصم)

ترجمه (گوشت)

الرموز

مفرد (رمز)

ترجمه (گمان کرد)

القناة

النحاس ترجمه

(مس)

جمع (قنوات)

عین الصحیح للفراغ
2

الف)  .............الذی یسمی فی اعماله و الیشعر یالتقب
حبیة االمل 

الدووب ☒

أعلون 

العظم 

ب) ال تتحرک عین البومة فإ ّنها .........
متحرکة 
3

عمیاء 

ثابتة ☒

الرائعة 

عین المتضاد فی العبارة التالیة
ُ
رایت جماعة یتهون للصعود .نزول≠صعود
الف) عند نزولی من جبل
ب) جاء الحق و زهق الباطل

4

جاء≠ذهب

مفهوم کلی عبارت زیر را به فارسی بنویسید.
تمش فی االرض مرحا
صغر خ ّدک للناس و ال
ال ُت َ
ِ
.....تواضع........................................................................................................

5

للترجمه

الف) دواوک فیک و ما ُتبصر /و داوک منك و التتصر
اعضای خانواده مشتاقانه رو به روی تلویزیون نشستند ،حجاج را در فرودگاه مشاهده می کنند.
ی ما یحسنه
ب) قیمة کل امر ٍ
ای مادرم آیا تو همچنین مشتاق هستی؟ (ای مدرم ،آیا تو هم مشتاق هستی؟)
ج) ایها الفاخر جهال بالنسب  /ا ّنـما الناس الم و الب

من بیاد می آورم کوه نور را که پیامبر در غار حرا واقع در قله ی آن کوه عبادت می کرد.
سوید ص ّبی اسمه الفرد نوبل
د) فی عام الف و ثمانئة و ثالثین ُولِد فی مملکت ال ُّ
با یکتا پرستی به دین روی بیاورید و هرگز از مشرکان نباش
ه) هذه الحادثه لم ُتضعِف عزمه فقد واصل َ عمله دووبا
آیا انسان گمان می کند بیهوده رها می شود؟
و) کان والده قد اقا َم مصنعا لضاعة مادة التیرولفلیسرن
و آن به ما از شیوه ی پیامبران و مبارزه ی انها با کافران قومشان گفته است.
6

عین الحال فی العبارت التالیة

الف)رجع المقاتلون من الجبهة ُمن َتصِ رینَ
حال (به معنای پیروزمندانه)
ب)تجتهد الطالیة فی اداء واجباتها راضیة
حال (به معنای با خشنودی)
ج) التنهوا وال تحزنوا و انتم االعلون
حال (به معنای در حالیکه شما برترید)
د)کان طالب یشاهدون درجاتهم و هم فرحون جدا
جمله ی حالیه
7

عین االسم و الخبر حروف مشبه بالفعل
منظور ازحرف ،حرف مشبهه ومنظور از اسم همان اسم حروف مشبهه و منظور از خبر همان خبر حروف مشبهه می باشد.

الف) ما تنفقوا من خیر فإنَّ هللاَ به علیم
خبر

حرف اسم

ک
ب)الیحزنك قولهم إِنَّ العز َة ال یدر ُ
حرف اسم

خبر

ج) فهذا یوم البعث و لک ّنکم ال تعلمون
حرف،اسم

خبر

لجو بارد
د)اِنَّ ا َّ
حرف اسم
8

حرف مشبهه را نام ببرید و ترجمه كنید.
 )1اِنَّ

 )2اَنَّ

9

خبر
ترجمه (همانا  ،قطعا )

ترجمه (که

َ )3کا َنَّ

)  )4لکنَّ

ترجمه (گویی )

ترجمه (ولی

در عبارات زیر نوع ال را با ذکر دلیل مشخص کنید.
ک اعمالی الیومیة
)1ال یتر ُ

)

)5لَ َعل َّ

ترجمه (شاید

 )6لیتَ

ترجمه (ای کاش

)

)

نوع ال (نفی

) -دلیل( پس از ال فعل بدون تغییر آمده

)

نفح فی التفرقه بین الناس
)2ال َ
نوع ال ( نفی

) -دلیل( پس از ال فعل بدون تغییر آمده

)

)3ال تعلم أنّ هللا علی کل شی محیط
نوع ال ( نفی

) -دلیل( پس از ال فعل مضارع بدون تغییر آمده و از ترجمه هم می توان فهمید )

)4ال
یبأس االنسان عن رحمة هللاِ
ِ
نوع ال ( نهی
11

) -دلیل( پس از ال فعل مضارع مکسور آمده یعنی فعل ساکن بر کسره ی عارضی هست )

فعل ها و عبارات زیر را ترجمه کنید .
الف) ال یذهب

نباید برود

ب) ال تحزنوا

غمگین نشوید

یذهب
ج) ال
ُ
د) ال تحزنون

نمی رود

.

.

غمگین نمی شوند

النور فی القلب المذنب
و)
َ

جمع بارم 11:نمره

.

.

هیچ نوری از قلب گناهکار نیست

نام و نام خانوادگی مصحح :

.

امضاء:

