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     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  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 «  



 اسمه تعالیب

  دقیقه 90     :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع  ادبیات و علوم انسانی    :رشته  3عربی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  06/06/1398   :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1398 سالماه  شهریور درکشورسراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، آموزاندانش 
 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش 

http://aee.medu.ir  
   

     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  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  
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