
 باسمه تعالی

  دقیقه 80:حانمدت امت  صبح  10:ساعت شروع  و علوم انسانی ادبیات:رشته  )3(عربی ، زبان قرآن :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  18/10/1400: تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1400سال ماه   ديسراسرکشوردر نوبت بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه،دانش آموزان 
 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 

http://aee.medu.ir  
   

  نمره  تصحیحراهنماي   ردیف
 

          )3درس  40ص !(چه شتابان است )3      )2درس  20ص(سمت ها، سوها  )2     )1درس 2ص (یکسان )1  الف
  25/0هر کدام                                                                                                         )4درس  55ص (سبزیجات )4

1  

  5/0                                          25/0هرکدام                        )3تمرین رابع درس  49ص (الشِّمال ≠ الیمین )6       )1المعجم درس  4ص (المرَض=الداء ) 5  ب
  25/0                                                                                          )3تمرین رابع درس  49ص (القَصیر   ) 7  ج
  25/0  )              2درس  21ص (سهل  ) 8  د
  )1درس 2ص( )5/0(. مردم مرده اند و اهل دانش زنده اند )9  هـ

  )  5درس  72ص (  )5/0( .امروز را خوش اقبال و پربرکت قرار بده )10
     )4درس  55ص ( )5/0(.  کم می شود) به تدریج(همانا تعداد پرندگان ، اندك اندك ) 11
  )  1درس  2ص (  )5/0(.  دارویت در خودت هست و نمی بینی) 12
   )4درس  56ص ( )5/0( .پس نزد کارشناس کشاورزي رفت و از او مشورت خواست) 13
  )5درس  72ص ( )5/0(. در زندگی قرار بده من ي و بهرهو موفّقیت را بخت ) 14
  ) 2درس  22ص ()75/0( .بنیان نهاد» جایزه نوبل«جایزه هاي معروف به )اهداي(نوبل مؤسسه اي را براي بخشیدن ) 15
  ) 2درس 20ص (  )75/0( .حادثه اراده اش را تضعیف نکرد، پس کارش را با پشتکار ادامه داده استاین ) 16
  )  3درس 38ص ( )75/0().جز پسرش را نبوسید(آزرده شد وقتی او را دید که فقط پسرش را بوسید ) ص(پیامبر خدا )17
  ) 3درس  40 ص( )75/0(. انوشیروان دستور داد هزار دینار به کشاورز داده شود) 18
  )   4درس 56ص ( )75/0( .جغد ها عالوه بر جوجه ها از موش هاي کشتزار تغذیه می کردند )19
  )  3درس  38ص ( )75/0(.درآغوش می گرفت و با او بازي می کرد را در حال خردسالی) ص(شیما پیامبر ) 20

5/7  

  5/0                                                                                               25/0هرکدام                                                           )  3درس  39ص (    1 )22،             )2درس (؛  27ص   2) 21  و

              )تمرین ثامن 69ص ( پوششی، خشکسالی،  ها ماهی) 24       )5درس  76ص ( قرار بده،  ي برپادارنده ، فرزندانم )23  ز
  25/0هر واژه                                                                                                                                              

5/1  

  )            4تمرین ثالث درس  66ص (بحث نکنید  )26             )    2درس  27ص (آفریده شد  ) 25  ح
                                               25/0هر کدام              )1تمرین خامس درس  14ص (آمرزش می خواهم )28              4)درس  55ص (تصمیم گرفت  ) 27

1  

    ادامه راهنما در صفحه دوم  
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  5/0   25/0هر کدام                                     )    3درس  44ص (یرخُص  ) 30)        1؛ تمرین ثالث درس  12ص (الیرحم   ) 29  ط

  )2درس  27ص (حال  ؛ : مبشِّرینَ خبر کانَ ، : اُمۀً )32          )1درس   5ص (مضاف الیه  :المحسنینَاسم إنَّ ، : اللّه) 31  ي
33 (جهمستثنی : و) 2درس  63ص (مفعول مطلق تأکیدي  : تَکلیماً) 34                              )      3درس   44ص(  
                      25/0هر کدام                               )                            1درس  10ص ( )خبر الي نفی جنس(جارو مجرور: فی الدینِ) 35

75/1  

  ) 2درس  27ص ( أنتم األعلونَ :الحال) 37،   ) 4درس 60ص (نوعی : ،نَوعه استغفاراً:  المفعول المطلق) 36  ك
  25/0هر کدام           )   5درس  76ص (   داود: المنادي) 39)  3درس  46ص (اإلنسان: مستثنی منهال، الَّذینَ :المستَثنی)  38 

5/1  

  25/0  )4ص  1درس ( غلط) 40  ل
  5/0  25/0هر کدام                                                                                       )  2درس  26ص (ب   )  42الف        ) 41  م

   )                    2تمرین خامس درس 32ص (العاملُ ؛   :اسم الفَاعل )44    )2تمرین سابع درس 35ص (  أقوي: التّفضیل اسم) 43  ن
      )2تمرین خامس درس 32ص (المصنَع : اسم المکان ) 46          )4درس  54ص (الموجودات  :  اسم المفعول) 45

       25/0هر کدام                                                                                                                                              

1  

  )4تمرین رابع درس  66ص(عشَرَةً  ) 48     )    2تمرین ثالث درس  29ص (الفیزیاء   )47  س
  25/0هر کدام                         )  1تمرین اول درس  11ص (  الطِّین) 50)          5تمرین اول درس  77ص (المجِیب  )49

1  

  .                                                                       سبب األمطارِ الحمضیۀِ تَلَوثُ الهواء بِید اإلنسانِ) 51  ع
52 (قرارنُ و اإلستالتَّواز فیه دوجظامٍ یبِشَکلِ ن الکائنات ظامخَلَقَ اهللاُ ن                                                     .  
  الخَطأ ) 53
  25/0هر کدام                                                                                                                           الصحیح) 54

1  

  20  جمع نمرات»                                               خسته نباشید«                                                           
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