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١

:تي تحتها خطٌترجِم الكلمات الّ 1
  .أمامی ذکرَیاتی تَمرُّ) ب         .مفسدةٌإنَّ الغَضَب ) الف

 .أهلِ الشّامِ کبارإنَّه من ) د  .مرعبسقوطُ الفراخِ مشهد )ج

1 

 ) جبلـ  مطمئن  ـ سهولۀظُهور ـ ـ  واثقـ  اختفاء ( :عينِ المتَضاد و المترادفَ  2
)                            ≠(                 ب                    )                          =(                  الف  

5/0 

  :بةَين الکلمةَ الغرعي) الف  3
 تُّرابال) د               لباسال) ج                 ثوبال) ب                        کساءال) الف 

.....................  القمۀ    :جمع الکلمة اکتب) ب
25/0 
25/0 

: ات إلی الفارسيةيتَرجِمِ اآل  4
  ﴾زِّلَ المالئکَۀُ تَنزیالً نُ﴿) الف
  ﴾لکنَّکُم کُنتُم ال تَعلَمونَ  فَهذا یوم البعث و﴿) ب
  ﴾ما الحیاةُ الدنیا إلّا لَعب و لَهو ﴿)ج
 ﴾ الکافرینَفَسجد المالئکۀُ کُلُّهم أجمعونَ إلّا إبلیس استَکبرَوکانَ منَ  ﴿) د

5/0 
5/0 
5/0 
75/0 

5   ةإلی الفارسي باراتتَرجِمِ الع: 
  .تجتَهِد األم لتَربیۀِ أوالدها اجتهاداً بالغاً )الف
  . ال طالب هنا: أجاب المدیرُ ) ب
  .یشَجع المتَفَرِّجونَ فَریقَهم الفائزَ فَرِحینَ) ج
 .الماء متتالیۀً من فَمها إلی الهواء بِقُوةٍ تُشبِه إطالقَ السهمِإنَّها تُطلقُ قَطَرات )د 

  .أَعتَقد أنَّ الفکرَةَ الواحدةَ إذا طَرَحها أَلف کاتبٍ ، أَصبحت ألف فکرَةٍ)هـ 
  .تَقفزَ من عشِّها المرتَفعِ نْعندما تَکبرُ فراخُه ، یرید منها أْ)و 
 .العرب تَعرِف منْ أَنکَرت و العجم           منْ هذا ؟ بِضائرِه     : و لَیس قَولُک ) ز 

 .و یقصد إبراهیم االستهزاء بِأصنامنا إنَّ الصنَم ال یتَکَلَّم: بدأالقَوم یتَهامسونَ) ح 

5/0 
5/0 
 0/ج5

75/0 
75/0 
75/0 
75/0 
75/0 
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  ٢

  :انتخب الصحيح في الترجمة  6
  .إنقاذ فراخه ، یطیرُ و وعندما یتَأَکَّد الطائرُ من خداعِ العد )لفا

  . هنگامی که این پرنده از فریب دشمن و نجات جوجه هایش مطمئن می شود ، پرواز می کند :1
  .، پرواز می کند شود میزندگی جوجه هایش مطمئن   هنگامی که این پرنده از فریب دشمنان و نجات: 2

  .)ع(فی یومٍ منَ األَیامِ جاء بِه أَبوه إلی أَمیرِالمؤمنینَ علی ) ب
  .دآم) ع(پدرش نزد امیر المومنین علی با در روزي از روزها : 1
  .آورد) ع(در روزي از روزها پدرش او را نزد امیر المومنین علی : 2

5/0  

  :الفَراغات في التَّرجمةالفارسيةكَمِل   7
  یا أَبی، لم تَبکی؟: عجباً سألَ عارِف والده مت )الف

  ؟... ...............پرسید اي پدر چرا ............  عارف از پدرش 
  .األُستاذُ تَالمیذَه القُدماء قَد یذکُرُ ) ب

  . .....................اش را ................استاد شاگردان  
  

1  

  : ةيوالکلمات التال تَرجِمِ األفعاَل  8
  کانَ یتَقَرَّب:3                   ال تَتَقَرَّبوا :  2لَن یتَقَرَّب             : 1           ) نزدیک شد(  تَقَرَّب) الف
  لیرسلْ  :3                        أَرسلْ  :2              ما أرسلَ:  1             )        فرستاد(أَرسلَ )ب
  یخلُقونَ:  2                  خُلقَ  : 1                     )  آفرید(  خَلَقَ) ج
  الغَفّار   : 2                 ورمغفُال: 1  )                آمرزید(  :   غَفَرَ) د

5/2  

  : الجملابحث عنِ األسماء التالية فی ) الف  9
  )اسم المکان: 4تفضیل اسم : 3فعولاسم الم :2اسم الفاعل: 1( 

 کسورم هناحرُ بِأنَّ جتَظاهی ، شِّهع فتَرِّساً قُربواناً میالقَریۀِ  ـ عندما یري ح سجِدم ۀً أمامماعج دن شاهـ إنَّها م
  .األَسماكأغرَبِ 

  :تَرجِمِ الکَلمات الّتی تَحتها خطٌّ) ب
  .مئۀَ کتابٍالعربیۀِ  المکتَبۀِاف إلی أَض:   2                        .الحمقِ اإلغراقُ فی المدحِ والذَّم  أَکبرُ: 1
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    در صفحه سوم سواالت ادامه  
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  ٣

  :الحصرِةَ الَّتي فيها أسلوب عينِ الجملَ  10
  .ما شاهدت فی المکتبۀِ إلّا کاظماً) ب                      .حضَرَ الزُّمالء فی صالَۀِ اإلمتحانِ إلّا کاظماً) الف

25/0   

  )المستثنی منه : 5  المستثنی: 4ـ  الحال:3ـ   نوعه: 2ـ المفعول المطلَق :1(ميز في العبارات  11
  شتَرَیتاهالفَواک  ینَإلّا أَناناسبحۀَ المغبر رغَبوا فیهنْ أنْ یم شامه سروراًـ  ـ خافم لَدالو أیتر.  

25/1  

  : تی تَحتَها خَطٌّلّالمحّل اإلعرابي ِللکلمات ا عينِ  12
   .ماًمبتَسفی المصنَعِ الشّاب وقَف المهندس ) ب                        .النّاسمنْ ال یرحم  اهللاُیرحم ال ) لفا

1  

  )کلمتانِ زائدتان( ) ـ یستَطیع  المعطَّلۀ ـ لَیتـ ـ کَأنَّ علَم ـ یرخُص  (:عينِ الصحيح ِللفراغ   13
  .المطَرَ ینزِلُ کَثیراً..... ......: .....تَمنّی المزارِع  )الف 

  .و آلَۀٍ بِحاجۀٍ إلی التَّصلیحِصفَۀٌ لجِهازٍ أ..... ............)ب
  .إذا کَثُرَ إلّا األَدب... ...........کُلُّ شَیء ) ج
  .إیران........ .......رفَعت الفائزَةُ األٌولَی فی المباراةِ ) د 

1  

  : قة والواقعيح والخطأ حسب الحقين الصحيع  14
  .         کتب مقاالت فی الصحففی هو الذي یحالص) الف
  .          خَشَبٍ یعبد من دونِ اهللاِالصنم تمثالٌ من حجرٍ أو ) ب
  . مکانُ وقوف السیارات و الحافالت یسمی الجرّارة) ج
  . أعلَی الجبلِ ورأسه یسمی الخیام) د

1  

  .جاهلٍعاقلٌ خَیرٌ من صدیقٍ  عدو          :الصرفي و المحلِّ اإلعرابيعينِ الصحيح في التَّحليِل   15
  فاعل/              اسم ، جمع تَکسیرٍ، نکره ،        : 1            :                    عدو ) الف

  مبتدا /          اسم ، مفرد ، مذَکَّرٌ ، نکره ،           :2                                             
  صفت/         نکره         ،  مذکَّرٌ ، مفرد ، فاعلٍ اسم: 1      :                        جاهلٍ  )ب

                                           2 :مبالغۀٍ  اسم  ، إلیه/     ، نکره            مذکَّرٌ ، مفرد مضاف  

5/0  

  20  موفق و سربلند باشید  
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  ١

  25/0هر مورد                            18ص  می گذرد) ب                                        12ص  مایه تباهی) الف  1
  50 بزرگان ص) د                                               45ص ترسناك) ج 

1  

  5/0  25/0هر مورد                      64 صظُهور  ≠اختفاء ) ب                                                مطمئن =واثق)الف  2
  5/0  25/0مورد هر                                  21القمم  ص ) ب                                             64ص تُّرابال) الف  3
  57ص .  فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند ) الف  4

                                                   7ص . این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید ) ب
  41ص .  )است بازیچه و سرگرمی زندگی دنیا فقط(زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست )ج
              39ص.  با هم سجده کردند جز ابلیس که تکبر ورزید واز کافران شد پس همه فرشتگان) د

5/0  
5/0  
5/0  

75/0  

  54ص . ربیت فرزندانش بسیار تالش می کندمادر براي ت) الف  5
  15ص . هیچ دانش آموزي اینجا نیست: پاسخ دادمدیر ) ب
  23ص .شان را با خوشحالی تشویق می کنندتماشاگران تیم برنده ) ج
      30ص .او قطره هاي آب را پی در پی با قدرتی شبیه پرتاب تیر از دهانش به طرف هوا رها می کند) د

                 35ص .من معتقدم که یک اندیشه را اگر هزار نویسنده مطرح کنند ، هزار اندیشه می شود ) هـ
             45ص .نه بلندشان بپرندهنگامی که جوجه هایش بزرگ می شوند، از آن ها می خواهد که از ال) و
  عرب و غیر عرب کسی را که تو انکار کردي. زیان رساننده بدو نیست» این کیست؟ «واین گفته تو که  )ز
                                                                                                                      51ص .می شناسند 

  3ص .  دارد قطعاً بت سخن نمی گوید وابراهیم قصد مسخره کردن بت هاي مارا: مردم شروع به پچ پچ کردند ) ح

5/0  
5/0  
5/0  

75/0  
75/0  
75/0  
75/0  

  
75/0  

  5/0  25/0هر مورد                                                         50ص   2)ب                                 15 ص 1) الف  6
  25/0هر مورد                                                                         18،  گریه می کنی؟   ص   با تعجب )الف  7

  29قدیمی ، گاهی به یاد می آورد  ص  )ب
1  

  60ص  نزدیک می شد  : 3        نزدیک نشوید:2     )هرگز نزدیک نمی شود( نزدیک نخواهد شد: 1) الف   8
  46ص    باید بفرستد: 3  بفرست                :  2                                                 نفرستاد : 1   )ب
  24ص  می آفرینند :2                                              آفریده شد: 1  ) ج
  25/0هر مورد                        13ص بسیار آمرزنده: 2                                           آمرزیده شده: 1   )د

5/2  

    ادامه در صفحه بعد  



 اسمه تعالیب

  دقیقه80:مدت امتحان  صبح10 :ساعت شروع  تجربیعلوم  وریاضی فیزیک :رشته  3عربی، زبان قران :راهنماي درس

  2:تعداد صفحه   10/1399/ 29:تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی   1399سال دیماهنوبت درسراسرکشور  و داوطلبان آزاد بزرگسال، روزانه  دانش آموزان

http://aee.medu.ir   
  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

 

  ٢

  25/0هر مورد                                                        15مکسور   ص: 2مفتَرِساً                           : 1) الف  9
                                        25مسجد   ص  : 4                30ص أغرب  : 3       

  36کتابخانه ص :2           48ص   ینبزرگ تر: 1) ب

5/1  

  25/0  40ص ب  10
  25/0هر مورد                             22 صمسروراً  :3                        50عی ص نو: 2          رغبۀَ   ،    : 1  11

 4 : ،  ه:  5           أَناناس41ص   الفَواک        
25/1  

  1  25/0هر مورد                        23ص   حالــــــــــــصفت ) ب                                     9ص مفعول ـ  فاعل) الف  12
  25/0هر مورد                                  27ص  المعطَّلۀ )ب                                           15 لَیت ص  )الف   13

  60ص  علَم) د                                           39ص  رخُصی )ج
1  

  25/0هر مورد                                     10صحیح ص) ب                                         42صحیح ص  )الف  14
  27صخطأ) د                                               25خطأ  ص )ج

1  

  5/0  25/0هر مورد                                       47ص )   1() ب                                       )               2) (الف  15

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