
 

 

http://www.tahsilico.com/web/articles/cat/1/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html


 

 

  باسمه تعالی   
  دقیقه 90 :مدت امتحان   5:  تعداد صفحه  ادبیات و علوم انسانی:  رشته  )3(عربی،زبان قرآن: درس  نهاییسؤاالت  امتحان   

  صبح 8 :ساعت شروع  25/5/1399:  تاریخ امتحان  :نام و نام خانوادگی       دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی    1399ماه سال شهریور  نوبت  درسراسرکشور  روزانه دانش آموزان

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

 

  ١

  بخش الزامی ) الف  
  :نمره پاسخ دهید 16جهت کسب  18تا  1سؤاالت  دانش آموز عزیز به

  

  :تَحتَها خَطّ الّيتجِم الکلمات رتَ  1
  :اإلعمارمجال  يف ینامیت اإلنسانَیساعد الد) ب:                               نّک جِرم صغیرٌأ تَزعمأ  )الف

  :الزِّراعۀِ خَبیرإلی  ذَهب  المزارع )د          :                         معهم) ص( الرَّسولُ قَعد )ج

1  

2  
  

  :الفراغِ الکلمتینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادتَینِ يفاُکتُب 
  »  الحیاء/ المرض /  راح/ رخُص /  اءدال/ َغال «

≠ )..........................ب.................                          ......... =)..........................الف
......................

 

5/0  

  : المعنی يف الغَریبۀَعین الکلمۀَ   3
  )األُسود/ الذِّئاب/  الکالب/ رالقصی/ األفراس( 

25/0  

  25/0  ....................... : یخُشَأحسنت یا                    : الکلمۀِجمع  اُکتُب   4

  :اآلیاتترجِم هذه    5
  ) 5/0(﴾صالتهِم خاشعونَ قَد أفلَح المؤمنونَ الّذینَ هم يف ﴿)1
  )0/ 5(﴾إلی ربک راضیۀً مرضیۀً  يارجِعیا أیتُها النَّفس المطمئنَّۀُ  ﴿)2
﴾ال ییأس من روحِ اللّه إلّا القَوم ا ) ﴿3   )  5/0( لکافرونَ
  /.)5( و نُزِّلُ المالئکۀُ  تَنزیالً﴾ ﴿ )4
5﴿ (  ومنَّکُم کُنتُم ال فَهذا یلکو عثتَعلَمونَ ﴾الب )5(./ 

5/2  

   :ترجِم هذه الجملَ  6
1( حظاماً یلطَّبیعۀِ نخَلَقَ اهللاُ لوجوداتالم میعج کُم .)5/0(  
  /.)5.(حاً ما أسرع إثمار هذه الشَّجرةقالَ الفَلّاح ُ العجوز فَرِ) 2
3(  النبی رَفع)ص (أکرَ الشّیماء ومهط لَها رداءسب ها و ) .75(./  
   /.)75.( یصحح خَطأه لکي الذّهبیۀِ هو منَح ثَروته لشراء الجوائزِ) 4
5 (أفراخِ الطّیورِ ی ددزارع ُ أنَّ عظَ المیومٍ الح اًذاتتَدریجی نقُص .)75/0(  
  /.)75. ( هل تَراهم خُلقوا من فضَّۀٍ أم حدید أم نُحاسٍ) 6

4  

    » مدوادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٢

7  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀَ 
  .ا جماعتینِ الرّسولُ هناك إلّ یشاهد لم )الف

     .پیامبر در آنجا فقط دو گروه را دید )2                           .دید پیامبر آنجا جز دو گروه نمی) 1
  .الصالحینَاستغفار استَغفَرت اللّه )ب
  .از خداوند آمرزش درست کاران را خواستم )2           .مانند درستکاران از خداوند آمرزش خواستم )1

5/0  

8  
  
  
  
  

  :التَّرجمۀِ الفارسیۀِ  يففَراغات کَمل ال

  یصاد لاستخراجِ الزَّیت من کَبِده لصناعۀِ مواد التَّجمیلِ؟ ل تَعلم أنَّ الحوته) الف
  .شکار می شود.............. اخت از کبدش براي س بیرون آوردن روغن براي.......... آیا می دانی که

  ﴾نفَضّوا من حولکو کُنت فَظّاً غلیظَ القلبِ لَالَ ﴿ )ب
  ................و سنگدل بودي بی گمان از اطرافت ....  ..........اگر

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   9
  ........................ ،........................ :)ص(اهللا رسولُ نزَعجفَا هبنتَ لم یقَبلْ الوالد )الف
  ........................، ................:........التأکلونَالمساکین مما  التُطعموا) ب
  ........................، ........................ :فیه تجاربه يرجلیمختبراً صغیراً  کان قد بنیألفرد نوبِل ) ج

5/1  

10 
  

  : عین الفعلَ المناسب للفراغِ 
اللّه لَذو فضلٍ علَی الناس و لکنّ أکثرَ )   ﴿الف  الال إنّ

﴾ناس
...... 

  ) شکروا، یشکرونَ،ی شکرونَتَ( 
ب 

(يف الطالبات تَهِدنَ ، یجتَهِدنَ تجتَهِد، تَج.(أداء واجِباتهنَّ ............. 
  (  

5/0  

  
  
11  
12  
13  
14  
15  

  : العبارات التالیۀِ   يفمیز 
  .حلّ الطُّلّاب مسائلَ الرّیاضیات إلّا مسألۀً/  .المصنع وهو مبتَسم يف وقَف المهندس/ .نَقرَأُ القصۀ َ قراءةً دقیقَۀً 
  :المستثنی و المستثنی منه  
  :المفعول المطلق و نوعه 
  :الحال  
  :الصفۀ 

 :المضاف إلیه

75/1  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم «   
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  ٣

  :فیها أسلوب الحصرِ الّيتعین الجملۀَ   16
1   (تَعلَم   .إلّا فاطمۀَ اللُّغۀَ العربیۀَ اليتزمي ال
   .همصادرا المکتبۀ إلّ قرأت الکتاب يف )2
3﴿ ( نیا إلّما الحیاةُ الد﴾ لَهو و با لَع  

25/0  

   )رادة، الج ، الجوز لَحمال، التَّلالعصب ، :( لکلمۀَ الصحیحۀَ للعباراتعین ا  17
  : .........................بلِ غَرُ منَ الجطحِ األرضِ، أصطَقَۀٌ مرتَفعۀٌ فوقَ سمنْ) 1
2 (خَیطٌ أبيفی  الجِ ضج مِسيی .  الحس فیه ر ......................... :  
. حشَرةٌ تَأکُلُ المحاصیلَ الزِّراعیۀ تَستَطیع أن تَقفزَ متراً واحداً) 3 ............. :  
. لتَناولها  یکسرُ ،ها صلب وغَیرُ صالحٍ لألکلِثَمرَةٌ قشرُ) 4 .................. :  

1  
  
  

18    ايلإقرأ النَّصنِ األسئلۀِ التّالیۀ  التأجِب ع ثُم:  
»دم یوجنَ السم يفنَوع  إفریقیا ک فافالج نده عستُرُ نَفسۀِ الّيت يف یخاطیالم وادنَ المالف مغ ،هن فَمم تَخرُج    نـامی ثُـم

عیش داخلَ حفرَةٍ صغیرةٍ يفٍۀ اً عمیقاً أکثرَ من سنَنَوم انتظار نُزول المطرِ، أما الصـیادونَ اإلفریقیـون فَیـذهبونَ إلـی    و ی
  ».اختفائه قَبلَ نُزولِ المطرِمکانِ 

   ؟نَفسه السمکیستُرُ  متی )1
   ؟ینام السمک المدفونُکم مدةً  )2
  ؟ من یذهب إلی مکانِ اختفاء السمک المدفونِ )3
  ؟ المواد المخاطیۀُتَخرج  السمک  من أین )4

1  
  

  بخش انتخابی )ب  
  :وپاسخ دهید کرده  به دلخواه انتخاب سؤال را4فقط ، 26تا  19سؤاالت نمره از 4جهت کسب عزیزموز دانش آ

  

  : اُکتُب المطلوب) لفا  19
   ): الجمع(  لحقْال) 2                                           ):المفرد(  جراماأل) 1

  :للترجمۀ) ب
بِالسوء أمارةٌإنّ النفس لَ) ﴿2                        .األستاذُ تَالمیذَه القُدماء قَد یذکُرُ) 1

﴾
.  

1  

    » چهارمحۀ ادامۀ سواالت در صف«   
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  ٤

  
  :عین الصحیح و الخَطَأَ حسب الواقع  20

  .   کُلِّ امرِئٍ بِأعماله الحسنَۀِ  مۀُیق )الف
يیخَمسۀٍ  تسعۀ يف )ب  .نَیخمسۀً وثَالث ساو

  . ا األدبء یرخُص إذا کَثُرَ إلّ يشکُل) ج
  .ِلتْالقَ أدوات اع الدینامیت ما کَثُرَتبعد اختر) د

1  

21  حیحالص ب الجوابانتَخ:   
التّلَوثُ.( مواد کیمیاویۀٌ و طبیعیۀ لتقویۀ التُّراب الضَّعیف.......... ) 1

 ، مادالس 
  )فایاتالنُّ ،

  )التوازن ،البیئۀ ، ئرانِالف.( تَهجم علی الخضروات........... مجموعۀٌ کبیرةٌ من کاَنت ) 2
  )الدؤوب  ،الجائع ،الکسالن.( ال یشعرُ بِالتَّعبِ إنجازِ عمله و یسعی يف يلّذا ............ )3
4 (زارعنّی المتَم

المطَرَ ینزِلُ.......... « :  
» !ثیراً کَ 

 ) ،   أنّههه ، أَلَیتنّل(  

  
1  

   : تحتها خطّ  الّيتللکلمات  اإلعرايبعین المحلّ   22

  .من العافیۀأجمُل   لباسال  )ب                      .متَأخِّراًإلی المطارِ  رُالمسافوصلَ ) الف
1  

  

  ﴾لإلیمان ربنا إنّنا سمعنا منادیاً ینادي ﴿: التالیۀِ  العبارة يف میز  23
  :المفعول
  :المنادي

  :مجرور بِحرف جرّ
  :ۀ بالفعلخبر الحروف المشبه

1  

  :للترجمۀ  24
﴾﴿)لفا   )5/0( یا أیها اإلنسانُ ما غَرَّك بِرَبک الکریمِ

سالماً شامالً کُلَّ الجِهاتنیاملَأ   الدي هلیا إ) ب   /.)5( .ا

1  

 : يلماي يفعین اسم الفاعلِ و اسم المفعول واسم المکان و اسم التَّفضیلِ   25
یا أحنَس قینَالخال./ البباتؤدالم نات

 ی بنَذْ   .إلی المکتَبۀِ ه
. اسم الفاعلِ )1 فعولاسم الم  )2/:...................

./التَّفضیلِ اسم )4 /:....................اسم المکان )3 /: .................... ..................:  
  

1  
  

    » پنجمادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٥

  :عراب لما أُشیرَ إلیه بِخطٍّو اإل يفالصرالتَّحلیل  يف عین الصحیح  26
 لُالرَّج َلََّالع حدثَۀُ ام   .ۀِسدرالم يف البِالطُّمع جمیعِ  ت

) الف:  لُجلرَّا - 1
فاعل و مرفوع /  مبين، مفرد، مذکر،اسم              ب) 

  مبتدا و مرفوع/ عرّف بِألم اسم، مفرد، مذکر،
  

  مفعول و منصوب/ ، معرب مزید من باب تفعیل  ثالثي غائب،مونث د فعل مضارع، مفر) الف:  تَحدثَ -2
  خبر/  مبين، مزید من باب تَفَعل   ثالثي مفرد مذکر غائب،،ي فعل ماض)                 ب

  مضاف الیه و مجرور/ ، معرب » الطالب« ، جمع تکسیرو مفردهعرّف بِألماسم فاعل ، ) الف:   الطّالبِ - 3
  مجرور به حرف جر/  مبين، جمع مذکر سالم،  عرّف بِألماسم مفعول، ) ب                     

4 - المدراسم تفضیل، مفرد، ) الف: ۀسصفۀ و مجرور/  مبين، عرّف بِألم  
  مجرور به حرف جر /، معربعرّف بِألمنث، اسم مکان، مفرد ، مؤ) ب                  

  
  
 
  

1  

  24    جمع نمرات                         »ق والنّجاح ینرجولکم التوف «                                                        
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  ١

    :نمرة الزامی براي دانش آموزان است 16 ،همکاران گرانقدر این بخش از تصحیح) الف  
  )   47ص 3درس ( نشست  )ج)          21ص2درس ( آباد کردن )ب)      3ص 1درس ( گمان می کنی) الف  1

  )25/0هرمورد (                                                                                  )56ص  4درس ( کارشناس )د 
1  

  5/0  )25/0هرمورد (             ) 49ص 3درس ( رخُص    ≠غال )  ب    )  4ص 1درس ( المرض  ═الداء   )الف  2
  25/0  ) 49ص 3درس ( القصیر   3
  25/0  )40ص 3درس ( شُیوخ   4
  )15ص1درس ()5/0(. اند آنان که در نمازشان فروتن اند؛ هم به راستی که مؤمنان رستگار شده) 1  5

  )27ص 2درس ( )5/0(.اي نفس آرام، خشنود و خدا پسند به سوي پروردگارت بازگرد) 2
  )46ص 3درس( )/.5(  )ازرحمت خدا ناامید می شوند کافر قوم تنها (.شوندازرحمت خدا ناامید نمی کافرقوم جز) 3
  )63ص 4درس  (/.) 5( .وفرشتگان قطعا فرود آورده شدند) 4
  )8ص 1درس /. ) (5()نمی دانستید.( اید لی شما نمی دانستهو این روز قیامت است و) 5

5/2  

  )54ص4درس (  )5/0(. راند خداوند براي طبیعت نظم و ترتیبی آفریده که بر همه موجودات حکم می )1  6
  )40ص  3درس ()5/0(. میوه دادن این درخت چه شتابان است: کشاورز پیر با خوشحالی گفت  )2
  )39ص 3درس /.) ( 75. ( شیما را شناخت و او را گرامی داشت و ردایش را براي او پهن کرد) ص(پیامبر )3
  )22ص 2س در/.) ( 75. ( او ثروتش را براي خریدن جایزه هاي طالیی داد تا خطایش را تصحیح کند) 4
  )56ص  4درس /.) ( 75. (روزي کشاورز مالحظه کردکه تعداد جوجه هاي پرندگان به تدریج کم می شود )5
  )3ص1درس /.) (75. ( اند آیا آنان را می بینی از نقره یا آهن یا مس آفریده شده )6

4  

  )25/0هرمورد (                                        )59ص 4درس (  1) ب)                    47ص 3درس ( 2) الف   7
  

5/0  

    )30ص  2درس ( مواد آرایشی،       نهنگ) الف   8
  /.)25هرمورد (                                                      )39ص3درس (  می شدند هپراکند،        يتندخو) ب 

1  

    »دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام«  
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  ٢

  )10ص 1درس( نمی خورید   –غذا ندهید ) ب         )38ص  3درس (ناراحت شد   -  )نبوسیده است(نبوسید )الف  9
  )25/0هرمورد (                                                         )    20درس دوم ص. (تا اجرا کند –ساخته بود ) ج
  

5/1  

  )25/0هرمورد (                                )26ص 2درس ( یجتَهِدنَ   ) ب           )6ص1درس ( یشکرونَ)  الف  10
  

5/0  

11  
12  
13  
14  
15  

  )  / 44ص 3درس   ()مسائل الریاضیات( مسألۀً ، مسائل
  )  /  55ص4درس ( نوعیقراءةً ،   

مبتَس26ص  2درس(هو م(/  
  ) / 55ص4درس (  دقیقَۀً 

  )25/0هرمورد (                                                                                  )44ص 3درس  (  الرّیاضیات  

75/1  

  25/0  ) 46ص 3درس ( 3  16

   )47ص 3درس( الجوز )4   )29ص2درس ( الجرادة) 3)     11ص 1درس (   العصب) 2) 28ص 2درس ( التَّل) 1  17
    )25/0هرمورد (                                                                                                                          

         

1  

  /.)25( .عند الجفافنَفسه  السمکیستُرُ  )1  18
  /.)25(.أکثرَ من سنَۀٍینام السمک المدفونَ   )2
  /.)25(. یذهبونَ إلی مکانِ اختفائه الصیادونَ اإلفریقیون )3
4(   ۀتَخرجخاطیالم وادالم مهن فَم. )69ص4درس ( /.)25(  

1  

    . سؤال اول را تصحیح نمایید 4سؤال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  4مصحح گرامی اگر دانش آموزبه بیش از  )ب  
  )57ص4درس( الحقول  ) 2)              4ص1درس (رم جِال) 1) الف  19

  )25/0هرمورد (         )52ص  3درس (بسیار امر کننده )2)              34ص 2درس(کند  گاهی یاد می) 1)ب
1  

    »ومسۀراهنما در صفحۀ ادام«  
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  ٣

  )   66ص4درس ( غلط) ب)       4ص  1درس ( صحیح) الف  20
  )25/0هرمورد (                     )                           21ص2درس(غلط) د      )  44ص 3درس ( صحیح ) ج
  

1  

21  1(مادالس  ) 2)          54ص  4درس (ئران الف )56ص4درس       (  
  )25/0هرمورد (                                            )16ص  1درس ( لَیت) 4        )28ص 2درس (الدؤوب ) 3
  

1  

                     )25/0هرمورد (  ) 6ص1درس ( نفی جنسالخبر  ،نفی جنسالاسم ) ب    )26درس دوم ص ( حال، فاعل) الف   22
  

1  

23  
  

  )25/0هرمورد (                                                                                      )76ص 5درس (    منادیاً 
 بر  

  یمان إلا
                                          سمعنا

1  

  )76درس پنجم ص ( )/.5)(فریب داده است(گوارت فریب داد؟ اي انسان چه چیزتو را دربرابر پروردگاربزر )لفا  24
  )72ص  5درس ( )/.5(.همه جهت ها پرکن در دنیا را از صلحی فراگیراي خداي من ) ب

1  

    )  74ص5درس (   المؤدبات :اسم المفعول  -2  ) 76ص 5درس ( الخالقینَ :اسم الفاعل -1  25
       )76ص 5درس ( أحسن:اسم التَّفضیل -4)   79ص 5 درس(المکتَبۀ  :اسم المکان -3

  )25/0هرمورد (                                                                                                                          
  

1  

  )25/0هرمورد (                     )   79ص  5درس( ب) 4الف            ) 3ب            ) 2          )الف) 1   26
  

1  
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