
 اسمه تعالیب

  دقیقه 80  :مدت امتحان  صبح8 : ساعت شروع  تجربیعلوم  وریاضی فیزیک :رشته  3عربی، زبان قران :تصحیح امتحان نهایی درس راهنماي

  2:تعداد صفحه   3/1398/ 9  :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

 و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398سال  ماه خردادکشور سراسر بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir   
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  ١

        19ص  آرزو دارم )ب                                             32ص مطمئن) الف  1
  25/0هر مورد                                                3ص   بت ها ) د                                        45ص گام ، جاي پا )ج 

1  

  5/0  25/0ر مورد ه                            44ص  بار     کال ≠صغارال  )ب                           4ص  النِّزاع=  راعالص ) الف  2
  25/0        11ص    الطِّین  3
  25/0                   32ص الکاتب  4
                                         8ص    .)براي ما نیست(  ، هیچ دانشی نداریم جز آنچه به ما آموخته اي) الف  5

                                         22ص.  مردم امتی  واحد بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد )ب 

                                 3ص   . را ترك کرد) عبادتگاه (سپس تبر را بر روي شانه اش آویخت و معبد ) ج 

                             54ص .  ندارد  تارهاي صوتیو زرافه الل است ) د

                              2ص .  تأکید می کند  را تمدن هاي قدیم توجه انسان به دین ) ـه

                                55ص .  عمیق فرو می رود بیشتر از یک سال به خوابی  این ماهی) و

  35ص .   هر چیزي ارزان می شود هنگامی که زیاد شود جز ادب ) ز

                                             28ص .  هنگامی که حشرات روي آب می افتند آنها را زنده می بلعد  )ح

      )ستبه صورت مثبت و مؤکد نیز صحیح ا( 31ص. در زندگی اش جز فعالیت نمی بینیم،  با وجود شرایط دشوار )ط

  44ص .  را بشناسند و به او عالقه مند شوند ) ع(امام ، هشام ترسید که مردم شام) ي

                                           16ص .  خاطراتم از مقابلم می گذرد  هنگامی که حاجیان را می بینم ،) ك
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  1  25/0هر مورد                                            41ص  )1) (د          48ص)  2) (ج          18ص) 1) (ب           49ص )2) (الف   6

  25/0هر مورد                                                                        6ص   )حاصل نمی شود(گوئی که ، به دست نمی آید ) الف  7
                                                                            53ص   روغن ، آرایشی )ج                            14صلحی ، پر کن ص) ب 

5/1  

  5/0                         25/0هر مورد                                                                                      38ص) 1() ب                               32ص) 2() الف  8

   25/0هر مورد                                       52ص هم نشینی نخواهد کرد     : 2              52ص هم نشینی نکنید      : 1) الف  9
     42ص                سخن گفته ایم    : 2               42ص        سخن بگوید        : 1) ب
  13ص       د          نآمرزش بخواه: 2                13ص      آمرزش بخواهید    : 1) ج

5/1  
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  ٢

    25/0هر مورد                                                             22ضَعیفاً   ص :2           31ص   تَأثیراً  ، نوعی: 1   10
               37ص           هۀأنواع الفاک ،  أناناس  :3 

25/1  

  1  25/0هر مورد                                               30صفت ، مفعول  ص) ب                           34ص مضاف إلیه    فاعل ، ) الف  11
  25/0هر مورد                          23ص ) اسم مفعول ( محتَرَم : 2                41ص)   اسم فاعل( مرعب : 1) الف  12

   23ص    )اسم مبالغۀ ( صبار : 4                       54ص) اسم تفضیل ( أصغَر : 3
                    41ص  )اسم مکان ( مشهد :  5

          42ص  پخته شده:  3                  25چشنده  ص: 2                    30بیشتر  ص: 1) ب

2  

  25/0  31ص ) الف   13
  5/0    25/0هر مورد                                                                          38صحیح ص)  ب                              53طأ    صخَ) الف  14

  5/0  25/0هر مورد                                                                              41ص )  1)   (ب                             52ص      ) 2()  الف  15

  5/0    25/0هر مورد                                                                                   52ص  1) ب                                                 2) الف  16

                                                                                              25/0هر مورد                                                            )براي پاسخ کوتاه نیز نمره لحاظ گردد (        44و 51ص  17

  لَه منبرٌنُصب   )ب                             قلبِ المتکبرِ يفال تَعمرُ ال ،  )الف
  السهلِ يف تإنَّ الزَرع ینب) د                      لَم یقدر أنْ یستَلمه لکثرةِ اإلزدحامِ )ج 

1  

  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
 




