
 باسمه تعالی
دقیقه 90 :مدت امتحان  4:  تعداد صفحه  ادبیات و علوم انسانی:  رشته   3عربی : درس   نهاییسؤاالت  امتحان  

 صبح8:امتحان ساعت   1398/ 06/ 06:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی       دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398ماه سال  شهریورنوبت  درسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان

http://aee.medu.ir     
 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  ردیف

١

1   تَحتَها خَطّ الّيتترجِم الکلمات:  
:حیلٍإلی  تَلجأبعض الطُّیورِ قَد ) ب:                                 ﴾لَهم لنت فَبِما رحمۀٍ منَ اهللاِ ﴿)الف

: انشراحاًو املَأ الصدر ) د  : وجه نافع و وجه مضرٌّۀِ لتِّقنیل) ج

1 

 :اغِ الکلمتینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادتَینِالفر يفاُکتُب   2
»  دحۀ، عالص ،بعمت، صلَ، الشّفاء، الصهس« 

 ............................≠)..........................ب..........................   =)..........................الف

5/0 

3  ن الکلمۀَ الغَریبۀَ عالکلمات يفی :
 )، السروال، الرَّصید، الرِّداءالفُستان، القَمیص(

25/0 

 25/0 ....................... :حمضیۀً  أمطاراًتَلَوثُ الهواء یسبب   : اُکتُب مفرد الکلمۀِ  4

 :ترجِم هذه الجملَ   5
1  (﴿  هِم ما لَیسقولونَ بِأفواهکتُمونَ يفیبِما ی اهللاُ أعلَم قُلوبِهِم و﴾)1(
 )5/0( ﴾کانَ النّاس أمۀً واحدةً فَبعثَ اهللاُ النَّبیینَ مبشِّرینَ ﴿)  2
 )5/0( ﴾هو أعلَم بِمن ضَلَّ عن سبیله كربإنَّ  ﴿)  3
 )5/0( ﴾اقَۀَ لَنا بِهربنا والتُحملنا ما ال ط ﴿)  4
 )1.(لَهم) ص( النيب أخالقَ بینتهم إلی اإلسالمِ و دعتْقَومها و  رتأسلَمت الشَّیماء فَاختا)  5
6 ( ما ظَنَنتأنك دعوهم مغَنیو جفُوإلی طَعامِ قَومٍ عائلُهم م تُجیب).75/0(  
7 (بنا کَثیرَ البرامجعلُ أینا ی ن الشُّرور ميحيرکات وبالدنا م).75/0(  
)5/0( .كغَريِ وبینَ كنبي میزاناً فیما كنفس ، اجعلْا بنيي) 8
9(  لَی األفراخِ کانَتع متَهج تأکُلُهاهجوماً البومات و) .5/0(  

  ) 5/0. (النّاس بِالسوء بعد موته یذکُرَه أنْ خاف نوبِل) 10
  ) 5/0.(إلّا ابنَه یقَبلْ لَم رجالً) ص( النيب رأي) 11
12 ( واً الّذياهللاُ هالً تامالنّاسِ تَقَب عاءلُ دتَقَبی).5/0( 

5/7 

 » مدوادامۀ سواالت در صفحۀ « 

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز

آموزشى
کیفیت

ش
پای

و ش
سنج

مرکز



   
  باسمه تعالی

  دقیقه 90 :مدت امتحان  4:  تعداد صفحه  ادبیات و علوم انسانی:  رشته   3عربی : درس   نهاییسؤاالت  امتحان  
  صبح8:امتحان ساعت   1398/ 06/ 06:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی       دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1398ماه سال  شهریورنوبت  درسراسرکشور  و داوطلبان آزادبزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
 

  ٢

6  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀَ 
  .عنِ الکَسلَ لَیت هذه التلمیذةَ ابتعدت) الف

  .است که از تنبلی دوري کرده بود شاید این دانش آموز )1
  .کرد کاش این دانش آموز از تنبلی دوري می) 2

  .تَعلَمینَ أنَّ ورقَۀَ الزَّیتونِ رمزُ السالمِ؟ هلْ) ب
  آیا می دانی که برگ زیتون نماد آشتی است؟) 1
  .باشد؟ دانید که برگی از زیتون سمبل صلح می آیا می) 2

5/0  

7  
  
  
  
  

  :التَّرجمۀِ الفارسیۀِ  يففَراغات کَمل ال

  ﴾وال تَهِنوا والتَحزنوا و أنتم األعلَونَ  ﴿)الف
  ....................و اندوهگین مباشید در حالیکه شما.................... و

  .صغیراً) ص( النيب کانَت الشَّیماء تُالعب) ب
  ) ....................ص(پیامبر با.................... شیما در 

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   8
  ......................... ،.........................: همیذکُرُتالمیذَه وقَد  کانَ قَد علّمإنَّه ) الف
  ......................... ،.........................:  کالمها حتّی یدرکوالحضار بِدقۀٍ  لیستمع) ب
  ......................... ،........................:  أرجِع تَرجِع إنْ )ج
  

5/1  

9 
  

  : عین الفعلَ المناسب للفراغِ 
  )یشاهد ، أشاهد ، تُشاهد.( بِالديجمیع مدنِ ....................  تينلَي) الف
  ) وقَفوا، وقَفنَ، وقَفنا. (المصنعِ مبتَسمینَ يف....................المهندسونَ) ب

5/0  

  :  العبارات التالیۀِ   يفمیز   10
  » الخبر)  5المنادي ، ) 4الحال ، ) 3المفعول المطلق و نوعه ، ) 2المستثنی و المستثنی منه ، ) 1«
﴿  ... م راکعونَوهؤتونَ الزّکاةَ وجتهِدي! یا طالبۀُ / ﴾ الَّذینَ یستغفاراً/  ِكدروسيف  استَغفَرَ المؤمنُ اهللاَ اا  /   
  .قالَ أنوشروانُ للفلّاحِ شیئاً إلّا کالماً ما 

75/1  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم «   
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  ٣

  : تحتها خطّ  الّيتمات للکل اإلعرايبعین المحلّ  11

  . کَبیراً ازدیاداً الحقلِفئرانِ  عددازداد ) ب.             عیبٍ فیه  أو زلَّۀٍ بِسببِ الصدیقُ كراليت) الف
 

5/1  
  

  :فیها أسلوب االستثناء الّيتعین الجملۀَ   12
1( ﴿  لَهو و نیا إلّا لَعبوما الحیاةُ الد﴾   
                                   ﴾إلّا وجهه كهال شيٍءکُلُّ  ﴿ )2
  . ما اشتَري الوالد للبیت إلّا الفاکهۀَ ) 3
  

25/0  

 :و اإلعراب لما أُشیرَ إلیه بِخطٍّ الصريف التَّحلیل يفعین الصحیح  13
 - عشَجتَفَرِّجونَ فَریقَهم  یالفائزَالم فَرحینَ الیوم.  
 

  »المتَفَرِّجونَ«ائب فاعله فعل و ن/  مبينفعل مضارع، ثالثی مجرد، مجهول،  -1: یشَجع )الف
  فعل و الجملۀ فعلیۀ/ مزید من باب تفعیل، معلوم، معرب يثالثفعل مضارع، مفرد مذکر غائب،  -2                

  صفۀ و منصوب / اسم فاعل ، مذکر ، معرّف بِأل ، معرب - 1:   الفائز) ب 
  مفعول ومنصوب/ معرب اسم ، مفرد، مذکر ، معرّف بِالعلمیۀ ،  - 2                 

 

5/0  
  

  :عین اسم المکان واسم المفعولِ و اسم الفاعل و اسم المبالغۀ  14
  .المدرسۀ يف الرَّجلُ العلّامۀُ محبوب عند النّاسِ، هو تَحدثَ مع الطّالب

  :....................اسم المبالغۀ................../ :..اسم الفاعل: .................. / اسم المفعول: ................. / اسم المکان
 

1  

  )المؤمن الطّین، الخبیر، أعتَقَ، حمی، المجیب، (: لکلمۀَ الصحیحۀَ للعباراتعین ا  15
  .............................:  یتَقَبلُ الدعاء و هو من أسماء اهللاِ الحسنی الّذي) 1
  ............................. : لطٌ بِالماءتُراب مختَ) 2
  .............................  :عالم متَخَصص بِأمورمختلفۀ )3
  .............................:جعلَه حرّاً و أخرَجه منَ العبودیۀِ )4
  

1  

    » چهارمادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٤

16    ايلإقرأ النَّصنِ األسئلۀِ التّالیۀ  التأجِب ع ثُم:  
ال تَنفَجِـرُ   الّـيت رِه بِمادةِ الدینامیت نوبِل اهتَم منذُ صغَ كلذل کانَ والد ألفرِد قَد أقام مصنَعاً للسائلِ السریعِ االنفجارِ، «

مـع   لکـنْ فیـه تَجارِبـه، و   جـري ليبنَی مختَبراً صغیراً . فجارهاإلّا بِإرادةِ اإلنسانِ و عملَ علَی تَطویرِها مجِداً، لیمنَع ان
 قَتَلَهاألصغَرِ و لَی رأسِ أخیهع مدانه رُ وختَبرَ المانفَج فاألس« .   

  
1( ینامیتةِ الدلَی تَطویرِمادرِد علَ ألفمع ؟کَیف  
  یرَ ؟لماذا بنَی ألفرِد المختَبرَ الصغ) 2
  ؟انهدم المختَبرُ منْ علَی رأسِ) 3
  کانَ قَد أقام المصنَع؟  منْ )4
  

1  
  

                                       
  »ع نمرهمج«                                  »ق والنّجاح ینرجولکم التوف «                                         

  20  
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  ١

     )60ص  4درس ( برند پناه می) ب                       )35ص  3درس ( نرم شدي) الف  1
)                25/0هرمورد (           )63ص  5درس (شادمانی، فراخی ) د               )20ص  2درس () تکنیک( فناوري) ج 

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                         )20ص  2درس (صعب  ≠ سهلَ) ب        )2ص 1درس (الصحۀ  =الشّفاء ) الف  2

  25/0  )45ص  3درس ( الرَّصید  3

  25/0  )48ص  4درس  (مطَر  4

  ) 15ص  1درس ) (1.(کنند داناتر است میپنهان گویند که در دلهایشان نیست وخدا به آنچه  هایشان چیزي را می با دهان) 1  5
  )25ص  2درس )( 5/0. (بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستادمردم امتی واحد ) 2
  )15ص  1درس ) (5/0.(قطعاً پروردگارت به کسی که از راهش گم شده داناتر است)  3
  )12ص  1درس )( 5/0. (پروردگارا، آنچه توانش را هیچ نداریم بر ما تحمیل نکن) 4
  ) 1(.را براي آنها بیان کرد) ص(واخالق پیامبررا به اسالم دعوت کرد  آنهاو  ومش را برگزیدقس شیما اسالم آورد پ) 5
  )35ص  3درس ( 
  )57ص  4درس ) ( 75/0.(گمان نکردم مهمانی مردمی را بپذیري که تهیدستشان رانده و ثروتمندشان دعوت شده است) 6
ص  5درس ) ( 75/0.(نگهداري می کنددهد و کشورمان را از بدیها  پروردگار ما روزهایمان را پر از برکتها قرار می) 7

62(  
  )67ص  5درس ) (5/0.(اي پسرم، خودت را میان خویشتن و دیگري ترازویی قرار بده) 8
  )49ص  4درس )( 5/0.(کردند و آنها را می خوردند ها، بدون شک حمله می جغدها به جوجه)  9

  )20ص 2درس ) (5/0.(به بدي از او یاد کنندنوبل ترسید که مردم بعد از مرگش ) 10
  )34ص  3درس )(5/0).(جز پسرش را نبوسید( مردي را دید که فقط پسرش را بوسید) ص(پیامبر )11
  )67ص  5درس )(5/0.(پذیرد خداوند همان کسی است که دعاي مردم را کامالً می )12
  

5/7  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                            )29ص  2درس(  1) ب   ) 7ص  1درس (  2) الف  6

  1  )25/0هرمورد (               )34ص  3درس (کرد کودکی ، بازي می) ب    )25ص  2درس ( سست نشوید، برترید) الف  7

    » دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  ٢

  )  25/0هرمورد (                                             )32ص  2درس( ) آورد به یاد می( کند  تعلیم داده بود، یاد می) الف  8
                                                                                                                             )68ص  5درس ( برگردي، برمی گردم ) ج           ) 46ص 3درس .( ، تا درك کنند) گوش فرا دهد( باید گوش فرا دهند) ب

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                     )24ص  2درس (وقَفوا )  ب    )6ص 1درس (  أشاهد) الف  9

   )53ص  4درس( تأکیدي، استغفاراً :المفعول المطلق و نوعه) 2    )34ص  3درس( شیئاً ، کالماً :و المستثنی منه یالمستثن) 1  10
   )25ص  2درس ( راکعونَ: الخبر) 5 ، )64ص  5درس( طالبۀُ: يالمناد) 4، ) 25ص 2درس(،  هم راکعونَ:الحال) 3

  )25/0هرمورد (                                                                                                                           

75/1  

      )25/0هرمورد (                                                      )59ص  4درس(جارو مجرورو مرفوع،  نایب فاعل) الف  11
و بالتبعیۀ لموصوفه منصوب  صفت  و منصوب،) بیانی(مفعول مطلق نوعیومجرور،  مضاف إلیهو مرفوع، فاعل ) ب

                                                                                                                                                                                           )50ص  4درس(

5/1  

  25/0  )42و  40ص  3درس( 2  12

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                                  )2درس( 1) ب              2) الف  13

   )5درس( العلّامۀ: المبالغۀاسم /  ) 5درس (طّالبال: اسم الفاعل/  ) 4درس(محبوب: اسم المفعول/  درسۀالم: اسم المکان  14
)             25/0هرمورد (                                                                                                                       

1  

                                                                )37ص 3درس(أعتَقَ) 4    )56ص 4درس(الخبیر) 3    )11ص 1درس(الطین) 2    )67ص 5درس(المجیب) 1  15
  )25/0هرمورد (                                                                                                                          

1  

16  1 ( ینامیتةِ الدلَی تَطویرِمادرِد علَ ألفماًعجِدم).25/0(  
  )25/0.(فیه تَجارِبه جريليبنَی ألفرِد المختَبرَ الصغیرَ ) 2
  )25/0.(علَی رأسِ أخیه األصغَرِانهدم المختَبرُ ) 3
  )18ص2درس () 25/0.(د أقام المصنَعقَ والد ألفرِدکانَ ) 4

1  

  20»                                                جمع نمره«                                                   »       موفق باشید«                                                                    
 
 




