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١

  بخش الزامی) الف
 .)نمره پاسخ دهید 16جهت کسب ( 13ا تا   دانش آموز عزیز به سؤاالت

 :تًرجِم الكًلمات الّتي تحتها خطٌ 1
 .ورٍثَ إلی غارِ )ص(بیالنَ ألَج )ج              مفسدةٌإنَّ الغَضَب ) ب            . فیها أشَنَ و فی أسوان ولد )الف

75/0 

 )ولزُالنُّـ   األعداءزاع ـ روف ـ النِّظُّـ الاألصدقاء ـ  راعصلا(  :فَترادو الم ضادتَالم عينِ  2
 )                 ≠        (           ب                 )                    =                (         الف

5/0 

3  يبةَين الکلمةَ الغرع:  
الت الحاف) د                     یاترَذِّکال) ج                رّارات    الج) ب               رات  یاسال) الف 

25/0 

 : ةلفارسيإلی ا عباراتال مِتَرجِ  4
  ﴾ الکافرونَ إلّا القَومأس من روحِ اهللاِ یال ی ﴿) الف
  ﴾ك سدي رَأیحسب اإلنسانُ أن یت ) ﴿ب
  .﴾و أنتُم األعلَونَ  وال تَهِنوا وال تَحزَنوا ﴿ )ج
بنَیتی ، ا   )د   .ٍع لغار یقَع فَوقَ جبلٍ مرتَفیا

  یی تُؤلمنـلمین أنَّ رِجـأنت تَعَلََ )هـ
  .یقالُ إنَّ العقّاد قَرَأ آالف الکُتُبِ  )و
 .رکۀَ فیه   ال ب ، لیهع هاللّ اسم رُکُلُّ طعامٍ ال یذکَ) ز
  .       طرِالخَ ندها عغارِصتُدافع عنْ مکۀُ هذه الس) ح
داعِ ا تأکَّد الطائرُ منْما یعند) ط   .  غتۀًدو یطیرُ بلعخ
 .نَالسنی راتشَع منْ د أکثرَلواحرد االفَبُۀ غَ تَجرِتَبلُ نُ أنْال یمک) ي
مفتَرِساً قُرب عشِّهیري الطائرُ الذَّکی   ح) ك   .یواناً

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
5/0 

5  التاليةَ تَرجِمِ األفعاَل و الکلمات :  
  المشاهد: 3                   شاهدوا رجاء : 2              شَیئاً لَم یشاهد: 1               )دید (  شاهد ) الف
المحفُوظ : 3درسهم            کانوا یحفظونَ: 2          ایمانی نیفَظَقَد ح: 1          )حفظ کرد ( حفظَ ) ب

5/1 

 در صفحه دوم سواالت هادام
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  ٢

  :الفارسية الفَراغات في التَّرجمةكَمِل   6
تَمنّی المزارِع ) الف

لَیت المطرَ « :
ینزِلُ کَثیراً 

 «.  
باران زیاد ببارد................ ، .......... ......کشاورز 

.  
  .وفَمی بِالبسمات   الصدر انْشراحاً   ألَوام )ب

. ............دهانم را با و .... .............و سینه را از     .پر کن.....
  .ینتَظرُ الوالدانِ أسفَلَ الجبلِ و یستَقبِالنِ فراخَهما) ج

  .شان می روند................... کوه چشم به راه می شوند و به پیشوازِ ...............پدر و مادر 

5/1  

  :انتخب الصحيح في الترجمة  7
  أُشاهد قاسماً و هو جالس بینَ الشَّجرَتینِ ) الف

  .قاسم را می بینم ، در حالیکه میان دو درخت نشسته است : 1
  . دیدم ، که میان دو درخت نشسته بودقاسم را :  2

  .ازدادت هذه الخُرافات فی أدیانِ النّاسِ علی مرِّ العصورِ) ب
  .زمان هاي مختلف زیاد می شوداین خرافات در دین مردم در : 1
  .این خرافات در دین هاي مردم در گذر زمان افزایش یافت: 2

5/0  

یضیقُ   تدینَال ( :عينِ الصحيح ِللفراغ   8 وقفاَلْـ  جرّارةُاَلْـ  ـ یبتَعد ـ   )کلمتانِ زائدتان( )  م
  .   بِما جعلَ فیه إلّا وِعاء العلمِ.............. کُلُّ وِعاء ) الف 

   .فطريٌ فی اإلنسانِ........... إنَّ ) ب
  .سیارةٌ نَستَخدمها للْعملِ فی المزرعۀِ  ................... ) ج

75/0  

  : الجملنِ األسماء التالية فی ابحث ع) الف  9
  )اسم المکان: 4 ۀاسم المبالغ: 3اسم الفاعل : 2  اسم المفعول: 1( 

  فی الطَّریقِ مانعاً نا شاهد ـ علّامۀٌ هو رجلٌ  ـ  مکَرَّرةًـ ال أظُنُّ أنَّ هناك کُتُباً  العربیۀِ مئۀَ کتاب المکتَبۀأضاف إلی 
  :مِ الکَلمات الّتی تَحتها خطٌّتَرجِ) ب
 .النّاسِ منْ ضَعف عن کتمانِ سرِّه أضعف: ٢                        ﴾بالسوء أمارةٌ إنَّ النَّفس لَ : ﴿1

5/1  

    ادامه در صفحه سوم  
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  ٣

  :ةَ الَّتي فيها أسلوب الحصرِعينِ الجملَ  10
  . ی اللُّغۀَ الفَرَنسیۀَ إلّا عطیۀَال تَعلَم زمیالت )ب                         .ال یستَطیع صعوده إلّا األقویاء) الف

25/0   

  : عينِ المحّل اإلعرابي ِللکلمات اَّلتی تَحتَها خَطٌّ  11
یرحم ُ )    ب                 .متأخِّرینَ  ر ِوصلَ المسافرونَ إلی المطا) الف     .النّاس منْ ال یرحماُهللا ال

  ﴾ هـوجهشَیء هالک إلّا کُلُّ  ﴿ )ج  

5/1  

12  التّالية نِ األسِئلةع أجِب ثُم أ النَّصإقر:  
» میسلم دیالس « زارعسکُنُ فی قریۀِ. مران هو یظَۀِ مازندحاففی یومٍ.  بِطرود بِم ماعۀًشاهج رینَ  دسافنَ المم

  »إنَّ سیارتَنا معطَّلَۀٌ « : ، فَقالوا فَسألَهم عنْ سببِ وقوفهِم.  واقفینَ أمام مسجد القریۀِ
  لماذا وقف المسافرونَ أمام مسجد القریۀِ ؟) ب                أینَ یسکُنُ السید مسلمی ؟) الف

 ؟ السید مسلمی من هو) د                         »القریۀ « ب جمع کتُاُ) ج

1  

   :عينِ الصحيح في التَّحليِل الصرفي و المحلِّ اإلعرابي  13
معرِفَتَک فی الحیاةِ   ذيالکتاب المفید هو الَّ زیدی.  

  صفۀٌ/ ، مذکَّر ، معرَّف بِأل  اسم، مفرد: 1:                            المفید ) الف
  خبرٌ/ بالعلَمیۀِ  ف، مذکَّرٌ ، معرَّ، مفرد اسم  :2                                            

  مضاف إلیه/ اسم ، جمع تکسیرٍ، مونث: 1:                             معرِفَتَـ ) ب
                                            2:اسم مفعولٌ/ ، مؤنث  ، مفرد  

5/0  

  بخش انتخابی )ب  
  .سوال را به دلخواه انتخاب و پاسخ دهید 4 فقط  21تا    14ت  از  سواال نمره 4جهت  کسب دانش آموز عزیز 

  

  :إلی الفارسية ينِرجِمِ العبارتتَ  14
 .األصنامِ بادةِع نْم هقوم ذَقنْی أنْ لَحاو ع) (الخلیلُ إبراهیم) الف
  .  بِهذه السمکَۀ أسماك الزّینَۀِ معجبونَهواةُ ) ب

1  

  )مضاف الیهال :4ــ الصفۀ: 3ـ ـ المستثنی منه: 2ـ  المستَثنی: 1( :ميز في العبارات  15
           .علیاًئلَ إلّا مساالحلَّ الطُّالب  )ب                    .اآلثار القَدیمۀُ تُؤکِّد اهتمام اإلنسانِ بالدینِ )الف

1  

    در صفحه چهارم ادامه  
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  ٤

  :حانْتَخب الجواب الصحي  16
خَشَبِالأَو  حجرِالَ من تمثالٌ  ................)الف

  الأَودیدح  
الصنم   الفَأس ( .یعبد منْ دونِ اهللاِ   ) ـ التَّجنُّب ـ

  ) ـ المشهد ـ القمۀُ الخیام( . رأسه أعلَی الجبلِ و.. ..............) ب
  ) ماء ـ الْأعاظمالعظام ـ العظَ (» العظم«جمع ) ج
  )نورانی کن ـ پرکن ـ بی نیاز کن(  لومِ النّافعات العب عقلی و قَلبی أَنرْ )د

1  

  : تَرجِمِ األفعاَل و الکلمات التاليةَ  17
دم :1      )کرد  تالش ( اجتَهجتَه لَنْ هنَحنُ: 2      دوای  نَجتَهل3          د:   یهتدهاد    اإل :4        ما اجتَهجت 

1  

  :إلی الفارسية  نِيرجِمِ العبارتتَ  18
                 .   جمیلِمواد التَّ ۀالْحوت یصاد لاستخراجِ الزَّیت منْ کَبِده لصناع) الف
    .  لَه بِاستالمِ الحجرِ ذي قَد ْسمح النّاسمنْ هذا الَّ: رجلٌ قالَ ) ب

1  

  :حانْتَخب الجواب الصحي  19
  )الخُفّاش ـ الزَّرافۀُ ـ  النّمل.( لَها أحبالٌ صوتیۀٌ لَیست  بکماء.............  ) الف
بِالْکَعبۀِ الشَّریفَالْحجرَ الْأسود  ................اَلْحاج ) ب 

استَعانَ ـ استَمع ـ استَلَم.( ۀِ
 (  

  ) اُذکُرْذَکِّرْ ـ تَذَکَّرْ ـ  (  »تَذَکَّرَ «فعلِامر ) ج
  ) فرود آورده می شوند ـ فرود آمدند  فرود آورده شدند ـ (  ﴾تَنزیالًالمالئکَۀُ   زِّلَنُ  ﴿) د

1  

  )الخبر : 4ـ  فاعلال: 3ـ  نوعه: 2ـالمفعول المطلَق  :1(  اتميز في العبار  20
   .یتونِ رمزُ السالمِقۀُ الزَّور )ب                                ﴾کَلَّم اهللاُ موسی تَکلیماً  ﴿) الف

1  

  : تَرجِمِ األفعاَل و الکلمات التاليةَ   21
 متَنَع1  )      خودداري کرد  (ا:       متنَعا عوا          :2  کانَ قَدتَمتَن   اإلمتناع :4        ال یمتَنعونَ  : 3     ال

1  

  24  موفق و سربلند باشید  
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  ١

  25/0هرمورد                                               12مایه تباهی ص  )ب                  36پرورش یافت ص )الف  1
        20پناه برد ص ) ج 

75/0  

  5/0  25/0هر مورد                               26ص   األعداء  ≠ األصدقاء) ب                   4ص زاع نِّال= راع لصا) الف  2
  25/0  18ص  کرَیاتالذِّ  3
  41ص ) فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید می شود  (     از رحمت خدا ناامید نمی شودمگر قوم کافر) الف   4

  2ص  .آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها می شود) ب
  24ص   .وسستی نکنید و غمگین مباشید در حالیکه شما برترید) ج
       20ص . اي دخترم ، غار باالي کوه بلندي قرار دارد )د

  20ص .تو می دانی که پایم درد می کند) هـ
  36ص ). خوانده است( گفته می شود که عقاد هزاران کتاب خواند  )و
  12ص  .هیچ برکتی در آن نیست، هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشود ) ز
  30ص  .فاع می کنده هایش دبچاز  این ماهی هنگام خطر) ح

  15ص .مطمئن می شود ناگهان پرواز می کند ین پرنده از فریب دشمنوقتی که ا )ط
    34ص .ممکن نیست که تجربه یک فرد به بیش از ده ها سال برسد)  ي 
  15ص. پرنده باهوش حیوان درنده اي را نزدیک النه اش می بیند) ك

5/0  
5/0  
5/0 

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  

                25/0هر مورد                        40ص  بیننده: 3                  ببینید        : 2                  ندید          : 1) الف  5
  40صحفظ شده   : 3             حفظ می کردند  :2 مرا حفظ کرده است          : 1) ب

5/1  

  25/0هر مورد                                14شادمانی ، لبخندها ص) ب                 15 آرزو کرد ، کاش  ص) الف  6
  45ص  ي، جوجه ها پایینِ )ج

5/1  

  5/0  25/0هر مورد                                                               2) ب                                               1) الف  7

  75/0  25/0هر مورد                             25الجرّارة ص  )ج            4ص تَدینال )ب                 39ص  یضیقُ) الف  8

    ادامه در صفحه دوم  
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  ٢

  25/0هر مورد                                             28مانعاً ص :2                               35ص مکَرَّرةً  : 1)  الف  9
  36ص    المکتَبۀ: 4                                   46 علّامۀ ص:  3     
  47ضعیف ترینِ  ص: 2                      48ص بسیار امر کننده :  1)ب

5/1  

  25/0  20ص) الف  10
  25/0هر مورد                                                                          23مجرور به حرف جر ـ حال ص ) الف  11

                                9فاعل ـ مفعول  ص ) ب

  39مبتدا ـ مستثنی ص ) ج

5/1  

  25/0هر مورد                                                   25ص   .هو یسکُنُ فی قریۀِ بِطرود بِمحافظَۀِ مازندران) الف  12
                     .ألنَّ سیارتَهم معطَّلَۀٌ) ب 
                      القُرَي )ج  
  السید مسلمی مزارع )د  

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                   35ص  )2) (ب)                                           1) (الف  13

    پاسخ هاي بخش انتخابی  
  5/0هر مورد                        3ص .تالش کرد که قومش را از پرستش بت ها نجات دهد ) ع(ابراهیم خلیل ) الف  14

  30صعالقه مندانِ ماهی هاي زینتی از این ماهی درشگفتند ) ب
1  

  1  25/0هر مورد                               4اإلنسانِ   ص : 4القدیمۀُ  :  3                39الطُّالب   ص : 2علّیاً   :  1   15
  25/0هر مورد                                                27القمۀ   ص: ب                             10الصنم   ص:  الف  16

                                  14نورانی کن ص: د                               32العظام   ص: ج  
1  

  25/0هر مورد                                  35ص باید تالش کنیم   : 2تالش نخواهند کرد                           :  1  17
         تالش کردن: 4     تالش نکرد                                 : 3

1  

    ادامه در صفحه سوم  



 

 

 اسمه تعالیب

  دقیقه80:مدت امتحان  صبح8:ساعت شروع  تجربیعلوم  وریاضی فیزیک :رشته  3عربی، زبان قران  :راهنماي درس

  3:تعداد صفحه   3/4/1399  :تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
 آموزشیو پایش کیفیت مرکز سنجش   1399سال  ماهخرداد  درکشورسراسر روزانه دانش آموزان

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

 

  ٣

  5/0هر مورد           61نهنگ براي استخراج روغن از کبدش در ساخت مواد آرایشی شکار می شود ص ) الف   18
  50او اجازه داده اند  ص سنگ به )  مسح کردن( این کیست که مردم براي لمس کردن: مردي گفت ) ب
  )این کیست که مردم به او اجازه داده اند  سنگ را مسح کند( 

1  

  25/0هر مورد                                              60استَلم ص) ب                                62الزَّرافۀُ  ص) الف  19
    57فرود آورده شدند ص ) د                                   60تَذَکَّرْ ص ) ج 

1  

  1  25/0هر مورد                                           62رمزُ   ص: 4             57اهللاُ  ص:  3تأکیدي ـ:  2تکلیماً ـ : 1  20

  25/0هر مورد                                   60ص  خودداري نکنید   : 2             خودداري کرده بود           : 1   21
     کردن   خودداري : 4   نمی کنند                    خودداري  : 3

1  

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