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  :تحتها خطٌّ تيالّ  ماتلالك مِرجتَ الف
ِ بني مختَبراً صغيراً ) 1 ُ ل   :معزَّزةًالشَّيماء ) ص(النّبي أعتَقَ) 2                      :فيه تَجاربه َي جر ي
3(  زارعالم قَرَّر ماحالس لبوماتُدروسيي في نّ عأَ ! إلهييا ) 4           :ل :  

1  

  ب
  

ن الميعتضاد و المالرّجوع/ خَيبة األمل «:           ترادف /بودة / الرَّجاء/ العالع «  
5( )...................=...................        (6( )...................≠...................(  

5/0  

  :يالمعن فية الغَريبة عين الكَلم  ج
  سوداَالُ )هـ  لذِّئاب    اَ) د     لكالباَ) ج     قَصيرلاَ) ب     ألفراساَ) الف) 7
  : »علَي المزارعِ البومات هجمت« : الكلمةمفرد اُكْتُب ) 8

5/0  

  د
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لفارسيةا يعبارات إلالْ متَرجِ
9 (﴿ بلني راجع الةِ والص قيمنمتي ميذُر نا وبلْ رتَقَب عاءد ﴾ )75/0(  

10( ةٌ كَب يحكيعزرم لَه زارعاً كانَتهايف رةٌيأنَّ م  خَضراوات).75/0(  
  )75/0(؟»ثيراًكَ اداًيالحقلِ ازد فيالبومات لماذا ازداد عدد «: أخَذَ يفَكِّرُ) 11
12(  أكفاء هةِ اآلباءن جم اَلنّاس     األم و مم آدأبوه وحاء).75/0       (  
13 (تعيالشَّ دها إل ماءيقوم ب اإلسالمِ ويالنَّبيِّ  أخالقَ نَت)ص (ملَه).75/0(  
  )75/0.(غَرساً إلّا كَتَب اهللاُ لَه منَ األجرِ غرِسيما منْ رجلٍ  )14
15(  لَملِيقَب  لَم و بنتَه األبهايسجل هندع ).5/0    (  
  ) 5/0.(تَطويرِ الديناميت مجِداً ليمنَع انفجارهاعملَ ألفرِد علَي ) 16
  ) 5/0.(كانَ غَرَض نوبِل من اختراعه مساعدةَ اإلنسانِ) 17
  )5/0(.يفيد البشَريةَسنَةٍ إلي من كُلِّ  فيتُمنَح جائزة نوبِل  )18
  )5/0( حديد؟ تَراهم خُلقوا من فضَّةٍ أم هلْ) 19
  )5/0.(البرَكات رَيو كَث داًيسع وميال اجعلِ إلهي اي )20
  

5/7  

    ادامه سؤاالت در صفحه دوم  

5

پاس(التالت 

أعتَقَ) 2        النّبيأعتَ) 2     
عأَ ! إلهييا ) 4 ين ي فينّ َأ! إلهي ع

ودة/ الرَّجاء/ بالع الرَّجا 

 )75/0(   )75/0( ﴾﴾ عاء
75/0(  (  

7/0(  0(  

ترادفرادف       :  
...........        (6( ..........   (

  :ي
لذاَ) د     لكالباَ) ج     لكالب

» المزارعِ  : »ي المزارعِ
للعبارعبارات إلالْالْجممتَرج

لني باجع الص قيمم مقيم الص جعلني
لَه زارعاً كانَتزارعاً كانَّ مم

 ددع ا ازدادددع بوالبوما ازداد  
 كفاءم       فاءم آدمأبوهأبوه

ب سالمِ ويأخالقَ نَت ب و ِيأخال نَت
5.( منَ األجرهللاُ لَه منَ األجرِ

/0    (        
)5/0(  ) 5/0.(فجارها

الف) 7
مفراُكْتُب ) 8 اُكْتُب) 8
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  » ةغاسم المبال)  24/  اسم التَّفضيل) 23/   كاناسم الم) 22/  اسم الفاعل) 21« :الكلمات عين نوع  هـ

 »ميعِ التّالميذج عثَ مدلّامةُ تَحلُ العةِ  في الرَّجسدرراً/ المقتدم هدوفا عن عي  النّاسِ مأقو«  
1  

  :                                                                                  حيحةَالص رجمةَالتّ بِخنتَا  و
  :﴾روحِ اهللاِ إلّا القَوم الكافرونَ الييأس منْ﴿) 25

  .شوند از رحمت خداوند فقط گروه كافر نااميد مي :1
  .جز قوم كافران از رحمت خدا نااميد نشدند: 2

26( ﴿التَحزَنوا و التَهِنوا وو األعلَونَ أنتُم﴾    :  
  .    شويد حال آنكه شما برتريد شويد و ناراحت نمي و سست نمي: 1
  .نشويد و اندوهگين مباشيد در حاليكه شما برترانيدو سست : 2

5/0  

  :الصحيح عينِ  ز
27 (﴿  ها النّاسكُ ..............يا أيبرخَلَقَكُم الَّذي م﴾ :)َدنعبدوا، يدنَ، اعباعب     (  
  )    ، حضَروا حضَرَتحضَرَ، (. صالَةِ االمتحانات إلّا جواداً فيجميع الطُّالبِ  ..............)28

5/0  

  :الفَراغَ بالتَّرجمة الصحيحةِ لِمكَ  ح
  :    ﴾نا ما ال طاقَةَ لَنا بِهربنا والتُحملْ﴿) 29

  ...............    ر ما ب ..............پروردگارا، آنچه توانش را هيچ 
  :امأل الصدر انشراحاً! إلهييا ) 30

 ..............را  از شادماني  .............اي خداي من،

1  

  :لما تَحتَه خطٌّ يَّ اإلعراب المحلَّ عينِ  ط
شترَي  كأنَّ) 31   .ةِالبِضاع شراء في دمتَرَد المُ
 .كغَيرميزاناً فيما بينَك و بينَ ك نَفساجعل ! بنَييا ) 32
 .أناناسالفاكهةِ إلّا  أنواع الوالداشتَرَي ) 33

75/1 

    سومادامه سؤاالت در صفحه  

پاس(التالت 

 (الم سم23/   كانا الم كانسم /
  أقوي  الناسأقوي  النّاسِ من// 

                          

5/0

حِ اهللاِ إلّا القَووحِ اهللاِ إلّا القَوم
ط گروه كافط گروه كافر ناامي

.دا نااميد نشددا نااميد نشدند
 :      :    ﴾﴾ونَألعلَونَ

ال آنكه ش حال آنكه شما برت
  . شما برترانيده شما برترانيد

) )      يعبدنَعبدوا، يعبدنَ
ضَروا ضَرَتح ،   ( ضَرو تح ،

26(
و سست: 1 و سست: 1
نشويد سسو سست : 2

حيحلصحيح::    
 ا النّاس ر ..............النّاس .....

ِصالَةِ االفيفيلطُّالبِ  الطُّالبِ 
   ::صحيحةِصحيحةِ

ها به﴾﴾    :    :
  .................... ما ر ما ب .
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  : رِالحص زْ أُسلوبيم) 34  ي
1: ةَ التيَزميالتَعلَمطيةَ إلّا عقَّ أبداً التَقُلْ! بيَحبي يا:2                                  .اللُّغَةَ الفَرنسيإلّا الح.  

25/0 

  :تَرْجِم األَفعالَ  ك
     بريد: طَعقَ) 35

 1:تعرةٌ قُطقطعان:2                              :شَجكانا ي 3               :األشجار: ها الفَلّاحأي! شَّجرةً التقطَع            :
36 (متَنَعخود داري كرد: ا   

1: انَك إنَّ الحارس قَد متَنَعن نَمتَنلَ :2             : انِ ع3              :الخُروجِ ع:  عوا لَممتَننِياألكلِ ع: 

5/1  

  »المنادي )40الحال    ) 39طلق و نوعه  المفعول الم) 38المستثني و المستثني منه   ) 37«:ةيالعبارات التال فيزْ يم  ل

  / ﴾خُسرٍ إلّا الّذينَ آمنوا َلفيإنَّ اإلنسانَ ﴿/ ﴾األرضِ فييا داود إنّا جعلناك خَليفةً ﴿
  .يهتَم المواطنُ الفَهيم بِنَظافَةِ البيئَةِ اهتماماً بالغاً / .الطّالبتانِ تَقرَآنِ دروسهما مجِدتَينِ

5/1  

  »أعانَ /اَلخَبير/ الجوز /أنار/اَلْعصب« :حة للعباراتيحالكلمة الص نِيع  م
  :....................صلب و غَيرُ صالحٍ لألكلِ، يكسرُ لتَناولهاثَمرَةٌ قشرُها  )41
  :....................جعلَ فيه نوراً) 42
43 (تَخَصم مجٍعالرناملٍ أو بمهنَةٍ أو عبِأمورِ م ص....................:  
44 ( ضجريي  الجِسمِ فيخَيطٌ أبي سالح فيه....................:  

1  

  .المكتَبةالمعلِّمةُ إلي  تَذهب :يلِ الصرفيالتَّحل يف حين الصحيع  ن
45 (بتَذه:  

1: ضارعفعلٌ م ، ،ؤنَّثٌ غائبم فردثالثيٌّ م رَّدجم ،الزم ،عربم ،ةٌالجملةُ فعليفعلٌ و / معلوم  
  فعلٌ و فاعلُ/ ، متَعديٌّ بنم ،دمزيثالثيٌّ مذكرٌمخاطب،  مفرد، فعلٌ مجهولٌ: 2

  : المكتَبةِ) 46
1 :عرَبعرفةٌ، مم ،فردتَفضيلٍ، م اسم /جرورم ضاف إليه وم  
2 :اسم فردكانٍ، مؤنَّثٌ ،مم ،بِألم عرف  /بِم رٍّ جرورج ةِ( حرفكتَبجا: إلي المجرورم و ر(  

5/0  

    ادامه سؤاالت در صفحه چهارم  

  »المنادي )40  »المنادي )40  

پاس(التالت 

ي:2                        

   3: ها الفَلّاحال !أي أيها الفَلّاح :3 

:األكلِ عنِا :ألكلِ

  »َ  »عانَ  1

الم) 38ي منه   ستثني منه    38(

خُسرٍ إلّا الّذينَ آخُسرٍ إلّا الّذينَ آمف

                   2

عن نَمتَنلَ :2   الخ عنِ ن نَمتَلَ :2

 البيئَةِ اهتماماً بالغ البيئَةِ اهتماماً بالغاً

  .مكتَبةالمكتَبةةُ إلي 

  الجالجملةُ فعفعلٌ و / فعلٌ و / 

«:حة للعباراتحة للعبارات
كسألكلِ، يألكلِ،يرُ صالحٍ لصالحٍ ل

:.......:............امجٍأو برنامجٍ
......................   

إنَّ ال :1 1

مزْ ي مبارا فيفيزْ يالع الع
ود إنّا جعلناكاود إنّا جعلناك خَلي

دروسهما مآنِ دروسهما مجِدتَين



  باسمه تعالي
  4: تعداد صفحه  :نام و نام خانوادگي   ادبيات و علوم انساني :رشته  3نآعربي، زبان قر: درس  نهاييسؤاالت  امتحان   

  دقيقه 90:مدت امتحان  13/06/1400: تاريخ امتحان  صبح  8:ساعت شروع     دورة دوم متوسطه دوازدهمپايه 
 وپايش كيفيت آموزشي مركز سنجش   1400ماه سال شهريورنوبت درو داوطلبان آزادسراسركشور بزرگسال روزانه، دانش آموزان

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

  

  

  :ثُم أَجِب عن األسئلةِ يص التّالاقرأ النَّ  س
» عيشدفونُيالم كمفرَةٍ  السلَ حداخغيرَةٍ فطَرِ انتظارِ يصنُزولِ الم  ونَوادونَ اإلفريقييبونَ  الصذهكانِ يإلي م

  ».لصيده التُّراب الجاف حتّي يحفروا نُزولِ المطَرِ اختفائه قَبلَ
  أيَن يعيش السمك المدفونُ؟) 47
  من يذهب إلي مكانِ اختفاء السمك المدفونِ؟) 48
  لماذا يحفرُ الصيادونَ اإلفريقيونَ التُّراب الجاف؟) 49
  :عين الصحيح) 50
  .انتظارِ نُزولِ المطَرِ يصغيرَةٍ فداخلَ حفرَةٍ  السمك المدفونُيعيش ) الف
  .انتظارِ الماء و الطَّعامِ يصغيرَةٍ فداخلَ حفرَةٍ  السمك المدفونُيعيش ) ب

1  

  20جمع نمرات                                             »نرجولكم التوفيق والنّجاح «   
  

پاس(التالت 

و نُزولِ المطَرِ ظارِ نُزولِ المطَ رِ
«

2  20تنمرات نّجاح النّجاح 

ي
ك المدفونك المدفونُ؟

كمالس فاءكانِ اختالس فاءنِ اخت
ريقيونَ التُّرابإلفريقيونَ التُّراب الج

غيرَةٍ فيص انتظارِ نُزو ييرَةٍ ف 
انتظارِ الماء و الانتظارِ الماء و الطَّع

««          

5(
 يعييعيشالف) الف
 السمك يعيشيعيش ) ب


