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  نمره  )نامه داردپاسخ (سؤاالت   ردیف
  

  

  

١

  )نمره 7(قلمرو زبانی 
   .معنی هریک از واژه هاي مشخص شده را بنویسید  1

 .، روشنایی خیره کننده اي دیدندبرباالي کوه قلیل ةاین عد)ب                    .به امید اجابت به درگاه حق برداردانابت دست )الف

  مرد و زن نالیده اند نفیرم در )د        روایت کردخوب و پاك آیین  ةهریو آن .../هفت خوان را )ج
  

1  

  .جدول زیر را کامل کنید  2
  مترادف  هم آوا  واژه

      غربت     
  

  

5/0  
  
  

  

  

  .امالي درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب نمایید  3
  آن را که باشد نوح کشتیبان؟)  بهر/ بحر (چه باك از موج ) الف

  هاي شما بودم در شنیدن حرف) صر م/ سر م( می دانید که من بیش از همه ) ب
  .آبی مدیترانه دوخته شده است) طیلسان / تیلسان ( هاي رنگارنگ بر  هاي کوچک و بزرگ مثل وصله جزیره) ج

 
  

75/0  

  .یک را بنویسیدمورد نادرستی امالیی وجود دارد ؛ درست هر ، سهدر گروه کلمات زیر  4
  مسلک و روش، سطور و چهارپا، آدمی، صداي مهیب، آذرم و حیا ،جثّۀ، چریغ آفتابیقما و تاراج، عملیات احداث

  

  

75/0  

  ،»، شهري است قدیمی با دیوارهاي قطور و باروهاي دودخوردهپایتخت ایتالیارم، « در نوشتۀ  5
  گروه اسمی مشخّص شده، داراي کدام نقش دستوري است؟   ) ب                     دارد؟     » معطوف«کدام واژه نقش تبعی ) الف

5/0  

  .را تعیین کنید توضیحاتدر جدول زیر، درست یا نادرست بودن هریک از   6
 

  .                                                      ، در هردو مصراع بیت زیر، اسنادي است»نیست« فعل   الف
  »من از ناله من دور نیست               لیک چشم و گوش را آن نور نیست سرّ« 

  نادرست  درست

.                                                                           مفعول است» برگ و بار«در بیت زیر واژة   ب
  »از باغ، بوي بهار من و توامروز می آید / غم برگ و بار من و تودیروز اگر سوخت اي دوست، «

  نادرست  درست

  نادرست  درست  .                              صفت صفت است» بسیار«واژة  ،»دوست بسیار مهربان«گروه اسمی در   ج
  

75/0  
  
  
  

  
  
  

  

7  االت پاسخ دهید، به سؤ»دوچین، هوا را عطرآگین ساخته است بوي شبدرِ« ه به جملۀ با توج. 
 است؟ »صفت ِ مضاف الیه«، کدام واژه) ب                    .را بنویسید» عطرآگین «  دستوري واژةنقش ) الف

  
  

5/0  
  

  

و هرچه موجودند، از روحانی و . »کمال«است و یکی » جمال«سن یکی هاي ح بدان که از جملۀ نام«نوشتۀدر   8
  ،»را به جمال میلی نباشد اوو هیچ کس نبینی که . اند جسمانی، طالب کمال

  .را تعیین کنید» او«مرجع ضمیر)ب                                       .یک مورد حذف فعل بیابید و بنویسید) الف
  

5/0  

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
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٢

  .پاسخ دهید ها پرسشبا  توجه به سرودة زیر، به   9
  »!اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشد؟/ بتواند آن را بنگاردآیا چیزي در مخیلۀ آدمی می گنجد که قلم «

  

  است؟» مضارع اخباري«زمان کدام فعل، ) ب                        .             بیابید و بنویسید» هم پایه ساز«یک پیوند ) الف
  

5/0  

  ، با کاربرد این نشانه در کدام گزینه، یکسان است؟ »خواهان«، در واژة »ان«کاربرد نشانۀ   10
  پایان) د      گریزان                               ) ج    سپاهان                               ) ب         خاوران                     )الف

  

5/0  

11  پاسخ دهید ها پرسش، به ه به بیت زیربا توج.  
  »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب       تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند«

  .برگردانید »عادي«به شیوة »بالغی«بیت را از شیوة ) الف
  ؟در کدام مصراع این بیت به کار رفته است) پیوند(ربط» واو« ) ب

  

  

  
  

5/0  
25/0  

  ) نمره5( قلمروادبی
  .هاي زیر را بنویسید از بیتمصراع دوم هریک   12

  ..................................................................اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار ) الف
  ...................................................................رتـهاي آخ ـت نفـسی اسـریز زندگـلب) ب

  

1  

  ؟را کامل می کند» زآ که در هوایت خاموشی جنونمبا«کدام گزینه ، بیت   13
  فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران) ب     لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران                          ) الف

  اي مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران  )م جویباران                                 دــبیداري ستاره در چش) ج

5/0  

  .نام پدیدآورندة هر یک از آثار زیر را بنویسید  14
  :یرمنطق الطّ) ب:                                                               تمهیدات) الف

  
  

5/0  

  .مناسب کامل کنید زیر را با واژةهاي  جمله  15
  . است.........................................سرودة  ،» کوچک پاییزدرزنداندرحیاط «مجموعۀ) الف

. نویسندة داستانِ ) ب    .، محمد علی جمال زاده است.........................................
  

5/0  

  ؟» استعاره«است یا » تشبیه«، در دو مصراع زیرمشترك، آرایۀ 16
  پنهان مکن آتش درون را) با شیر سپهر بسته پیمان                                 ب) الف   

  

25/0  

  در کدام بیت، دیده می شود؟» تلمیح، مجاز و اسلوب معادله«هریک از آرایه هاي   17
  ؟درآیـــداز دسـت و زبــان کــه بـــرآیـــد                   کـز عهــده شــکرش بــه ) 1
  یکسان می کند پست و بلند راه را ،عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را                   سیل) 2
  ترس از آن گو می ،رکه نمرودي استـآتـش ابراهیــم را نبــــود زیــان                    هـ) 3

  

75/0  

  ومادامۀ سؤاالت در صفحۀ س
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٣

  است؟ نادرستباتوجه به هریک از اشعار داده شده، کدام یک از آرایه هاي ادبی داخل کمانک،  18
  )حسن تعلیل ، تضاد، جناس(قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم / ه بیرون تیره بود وسرد همچون ترسگرچ)الف

  )، تشبیهمجاز، تلمیح(ت ــهر و زدشـزشد ـدن آمـخروشی                 ت      ـون گذشـش به هامـوه آتـو از کـچ)ب

5/0 

. پاسخ دهید ها پرسشبا توجه به عبارت زیر، به   19

از پشت در زمانی که ماه داشت سربلند  ،توانست مخفیگاه من باشد کجا می. یید کردشما گمان مرا تأ لطیف و مالیم زمزمۀ«
  »ابرهاي تیره بیرون می آمد؟

  تشخیص است؟ کدام واژه داراي آرایۀ) الف
  .     آمیزي به کار رفته در عبارت را بیابید و بنویسید حس) ب

5/0  

/ براي دستان من،/ تو  بخند ؛ زیرا خندة/ در تاریک ترین لحظه ها می شکفد/خندة تو / ،عشق من« در سرودة  20
  :» شمشیري است آخته

  .را در قسمت مشخّص شده توضیح دهید» استعاره«کاربرد ) الف
  شاعر در بند پایانی از چه آرایۀ ادبی بهره برده است؟) ب

  

5/0  

  )نمره 8(قلمرو فکري 
Dزیر را به نثرروان بنویسید یک از مواردهر معنی.  

21  ش جان نیستدر عشق کسی قدم نهد ک  
  

  

5/0  

  .میرند هاضمه میاز سوء هاي ثروتمند، معموالً هاي بزرگ هم مانند آدم امپراتوري  22
  

5/0  

  .متکلّم وحده و مجلس آراي بالمعارض شده است  23
  

5/0  

  .،اکنون درختانی تناور شده بودندورود خویش در باغ غَرس کرده بود نهالی چند که هنگام  24
  

5/0  

  ؟ ر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و توـغی      در کوچه هاي غم و درد           ،آن جا در آن برزخ سرد  25
  

75/0  

  »جز نقشی زپود و تار نیست ،پوسیده است«:گفت»             ــرون کُنمامه ات بیـت جــر غرامـاز به«:گفت  26
  

75/0  

  بــعد تَــانی صـــر زمــد هـــت آیـــپیش          ب      ـــطل ه واديــی بــرود آیـــــون فــچ  27
  

5/0  

  .به سؤاالت درك مطلب پاسخ دهید
  »/بی عیار و شعرِ محض خوب و خالی نیست/ است  عیار مهر و کین مرد و نامرداین / شعر نیست ؛ « با توجه به سرودة  28

  چیست؟» شعر محض خوب و خالی« مقصود از) الف 
  منظور شاعر از قسمت مشخّص شده، چیست؟) ب

  

5/0  

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ چهارم  
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٤

کید سعدي بر دو صفت الهی تأ، »و وظیفۀ روزي به خطايِ منکَر نبرد فاحش ندرد بندگان به گناه ناموسِ پردة«نوشتۀ  در  29
  .؛ آن دو را بنویسیدکرده است

  

  5/0  

  . مفهوم مشترك دو بیت زیر را بنویسید  30
  اقـــتا بگویم شرح درد اشتی          سینه خواهم شرحه شرحه از فراق      « 
  »پرده هایش پرده هاي ما درید        د          ـریـُاز یاري بریف هرکه ـح ،نی   

 
)  

5/0  

31    

شمارة مفهوم مرتبط با هر بیت ، متناسب است؟ »دوم«، با کدام یک از مفاهیم ردیف »اول«بیت هاي ردیف یک از هر
  ).یک مفهوم اضافی است» دوم« ردیف در(. را مقابل آن بنویسید

  ردیف دوم    ردیف اول
  بیان نابه سامانی هاي جامعه  1  ارــــردش روزگــود گــان بــزین ســک     /ه مدار    دـــت انــاوش بدو گفـــسی   الف
  بر دشمنابرازخشم   2  گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست/ گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي  ب
  بیگانه ستیزي  3  ا ژرف ژرفـــت و دریــه ره دور اســـزان ک/       ردي باید این ره را شگرفــر مــشی  ج
  گراییتقدیر  4  استویران کنش آن خانه که بیت الحزن  زاشک /    خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد   د

  هاي راه عشقبیان دشواري   5    
  

  
1  

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تناسب دارد؟  ،داخل کمانک هاي عرفانی وادياز  یک کدامبا ،زیر هاي بیتیک از هر  32
  )طلب/ استغنا( هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است               ت      ـهشت جنّت نیز اینجا مرده اي اس)الف

  )فنا/ توحید( تو ،ده بینی زیک خورشیدــم شـــگ        تو              ،اویدــج ـایۀزاران ســــد هـص)ب
 

   

5/0  

  ، »گل سرخ را از من مگیر/ خنده ات را نه / هوا را از من بگیر، اما / من بگیر، اگر می خواهی،  نان را از« سرودة در  33
  به ترتیب، چیست؟، »گل سرخ«و » نان و هوا«منظور شاعر از 

  

5/0  

34  ه به سرودة زیر، ویژگی عشق جاودانی چیست؟ با توج  
  »...و نه توجهی به گرد و غبار جراحات پیري دارد/ بینداین گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می «
  

5/0  

  20  جمع نمره                                                                                                           موفّق باشید                                                                                                                                          
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  نمره  تصحیح راهنماي   ردیف
  

  

  

١

  . مشابه، نمره اختصاص دهید لطفا به موارد درست! همکاران گرامی ، خدا قوت 
  )نمره7(قلمرو زبانی 

 125 ، ص25/0اندك، کم،  )ب                                 13، ص25/0سوي خدا، توبه، پشیمانی ،بازگشت به  )الف  1

  46 ، ص25/0،فریاد و زاري به صداي بلند) د                                                        110، ص 25/0هروي، منسوب به هرات،  )ج
  

1  

2    

  مترادف  هم آوا  واژه
  84، ص  25/0 تنهایی، بیگانگی، دوري  84 ، ص25/0قربت،   غربت     

  
  

5/0  
  

  

  61، ص25/0طیلسان، ) ج                         88، ص 25/0، مصر) ب                      13، ص 25/0، بحر) الف  3
 

  

75/0  

  34 ، ص25/0ستور: سطور و چهارپا؛            100 ، ص 25/0آزرم، : ؛       آذرم و حیا  77، ص 25/0یغما ، :  یقما و تاراج  4
  

75/0  

  62، ص  25/0بدل ) ب                       25/0باروها )الف  5
  

5/0  

  74 ، ص 25/0نادرست، ) ؛          ج             84 ، ص25/0درست، )؛          ب        46 ، ص25/0،  نادرست) الف  6
  

75/0  

  81، ص 25/0دوچین، ) ب                                                                 81، ص25/0مسند، ) الف  7
  

5/0  

  52، ص25/0هیچ کس، )ب               52،   ص25/0،)استیکی کمال (، » است«ل حذف فع) الف  8
  
  

5/0  

  155، ص 25/0می گنجد،) ب                                                                                  25/0اما، ) الف  9
  

5/0  

  152گریزان، ص ) ج  10
  

5/0  

  62، ص 25/0مصراع دوم، ) ب، 25/0.تا از خویش تهی شد و آن را نی نامیدند25/0یک چوب، صدتیغ جفا بر سر و تن دید ) الف  11
  

  

75/0  

  ) نمره5( قلمروادبی
  97، ص  5/0غوش تو پناه ،به آ آورده مرگ، گرم) ب           117، ص 5/0، ! سجودم؛ میهن اي میهن به سوي تو بود روي )الف  12

  

1  

  57، ص 5/0،»کوهسارانفریادها برانگیخت از سنگ «یا  ) ب(  13
  

5/0  

  125، ص  25/0ار نیشابوري ، عطّ) ب                            53، ص 25/0عین القضات همدانی، ) الف  14
  

5/0  

  .)است ذکر نام آثار دیگر نویسنده ، درست( 140، ص  25/0کباب غاز، )ب                                 114، ص 25/0مهدي اخوان ثالث، )الف  15
  

5/0  

   34و35، ص  25/0،)و خشم شیر سپهر، استعاره از خورشید و آتش استعاره از اعتراض( استعاره  16
  
  

  

25/0  

  106، ص  25/0تلمیح، ) 3                   49، ص 25/0اسلوب معادله،) 2                      12، ص 25/0، )دست و زبان(مجاز، ) 1  17
  

75/0  

  در صفحۀ دومادامۀ پاسخ ها 
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٢

  109، ص25/0تلمیح، ) ب                                            104،ص 25/0حسن تعلیل، ) الف  18
  

5/0  

  90، ص 25/0زمزمۀ مالیمزمزمۀ لطیف، ) ب                                                              25/0ماه ، ) الف  19
  

5/0  

  150، ص 25/0یا کنایه ، ) خنده به شمشیر(تشبیه ) ب           ، 25/0.که از ویزگی هاي آن شکفتن استتشبیه شده  یخنده  به گل) الف  20
  

5/0  

  )نمره 8(قلمرو فکري 
  53، ص  25/0. )از جان خود بگذرد( ه نداشته باشدکه به خودش توج 25/0کسی می تواند به عالم عشق وارد شود  21

  
  

5/0  

  62، ص /. 25به خاطر زیاده خواهی و زیادخوردن از بین می روند،  25/0مانند انسان هاي ثروتمند،  ،بزرگپادشاهی هاي   22
  

5/0  

  137، ص  25/0سبب رونق مجلس و سرگرمی حاضران شده بود ،بدون رقیب؛  25/0به تنهایی سخن می گفت ،   23
  

5/0  
  161،ص 25/0.اکنون درختان بزرگی شده بودند  25/0چند نهال که در هنگام ورود خود کاشته بود ،  24

  
5/0  

  84، ص 25/0.ما جز ظلم و ستم چیزي نمی دیدیم 25/0که همه جا پر از درد و رنج بود، 25/0در دوران حکومت ستم شاهی،  25
  

75/0  
فقط ظاهر لباس را ، و به سبب فقر کهنه استپوسیده ولباس من  :، مست گفت 25/0را از تو می گیرم لباست  25/0براي جریمه، :مأمور گفت  26

  19، ص  25/0. دارد
  

75/0  

  122، ص 25/0.، هرلحظه با رنج و سختی زیادي روبه رو خواهی شد25/0وقتی به بیابان طلب، قدم بگذاري  27
  

5/0  

  110،ص 25/0معیاري براي سنجش مردانگی و نامردي،  )ب 25/0، )ه نداردیا شعري که به محتوا توج( ظاهري داردشعري که فقط زیبایی ) الف  28
  

  5/0  

  12، ص 25/0و بخشندگی  رزاق بودن، و  25/0،)ستّارالعیوب(پوشانندة گناه و خطا    29
  

5/0  
  47و  46ص . حال عاشق و عارف را کسی درك می کند که درد عشق کشیده باشد: مفهوم مشترك  30

  
5/0  

  26،ص  25/0، 3) د          ؛                120، 25/0،  5) ج     ؛                19، ص 25/0،  1) ب      ؛          103، ص  25/0،  4) الف  31
  

1  
  

  125، ص 25/0فنا، ) ب                                               123، ص 25/0، استغنا) الف  32
  

5/0  

  25/0 )عشق( خنده و شادي،: گل سرخ                              25/0 نیازهاي جسمانی و مادي :نان و هوا   33
  

5/0  

  155ص . د و گذر زمان و پیري در این عشق تأثیري نداردهمواره معشوق را زیبا می بین  34
  

5/0  

  20  جمع نمره                                                                                  موفّق باشید                                                                                                          
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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت ردیف

١

  بخش الزامی ) الف
 :نمره پاسخ دهید 16جهت کسب  13تا  1سؤاالت  دانش آموز عزیز به

 :تَحتَها خَطّ الّيتجِم الکلمات تر  1
  :لَنا محمداً أبقِیا ربنا ) ب                                          :العالَم األکبرُ انطَوي كيفو )الف

 :دبۀمأالرّجلُ إلی َ كدعا )د           :                               مهزع عفلَم تُضهذه الحادثۀُ  )ج

1 

 :الفراغِ الکلمتینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادتَینِ يفاُکتُب   2
 »اتَّسع/ السنۀ /  أخَذَ / الرَّوح /  العام /  أعطَی « 

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

5/0 

: المعنی يف الغَریبۀَعین الکلمۀَ   3
 )ارعزّال  /المزرعۀ / مزارع ال /فلّاح ال(  

25/0 

 25/0 ....................... : أسماء األفعالِجالِ علَی و للرِّ  : اُکتُب مفرد الکلمۀِ  4

 :ترجِم هذه الجملَ   5
  )5/0(﴾إنَّا جعلناه قُرآناً عرَبیاً لَعلَّکم تَعقلونَ)﴿1
2(﴿﴾   )5/0( کانَ النّاس أمۀً واحدةً فَبعثَ اهللاُ النَّبیینَ مبشِّرینَ
  )5/0( لَّذینَ آمنوا﴾خُسرٍ إلّا ا لَفي إنَّ اإلنسانَ )﴿3
  )5/0( القُرآنَ تَنزیالً﴾ كعليإنّا نَحنُ نَزَّلنا ﴿)4
  )5/0( قینَ﴾الکتاب الریب فیه هدي للمتّ كذل )﴿5
شاطاته ظُلماً کثیراً ظَلَم اإلنسانُ الطَّبیعَۀََ يف) 6   )5/0.(ن
   ) 5/0.(احه مکسوریتَظاهرُ الطّائرُ أمام الحیوانِ المفتَرِسِ بِأنَّ جن )7
 )75/0.(أنْ یعیش زمناً طَویالً یأملُیغرِس فَسیلَۀَ جوزٍ و کانَ الرّجلُ ) 8
  )75/0.(هلْ تَعلَم أنَّ الزّرافۀَ بکماء لَیست لَها أحبالٌ صوتیۀٌ؟) 9

 )75/0(.حیاتکم يف خُذوا الحقَّ من أهلِ الباطلِ و کُونُوا نُقّاد الکالمِ) 10
11 (زارعاً کانَتحکی أنَّ معۀٌ کَبیرةٌ فیها خَض یزرم لَهراوات).75/0(  

5/6 

 » مدوادامۀ سواالت در صفحۀ « 
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  ٢

6  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀَ 
  .المزرعۀِ يفازداد عدد البومات ) الف

  .تعداد جغدها در مزرعه زیاد شدند) 1
  .ر مزرعه زیاد کردجغدها را د تعداد )2

  .هذا الرّجلُ بنتَه لَم یقَبلْ )ب
  .چرا این مرد دخترش را نمی بوسد) 1
  .این مرد دخترش را نبوسید) 2

5/0  

7  
  
  
  
  

  :التَّرجمۀِ الفارسیۀِ  يففَراغات کَمل ال

  ﴾إنَّ النَّفس لَأمارةٌ بِالسوء ينفس و ما أُبرِّئُ﴿)الف
     . به بدي است.........................   زیرا نفس  .........................نفسم را و 
  .)ص(اهللاِ رسولِالّذینَ یفَقِّهونَ الجاهلَ هؤالء أفضلُ عند ) ب

  . ..........................)ص(خدا اینان نزد فرستاده .........................  که نادان را  کسانی

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  يتالَّتَرجِم األفعال   8
﴿الف   .........................، .........................﴾الَّذینَ من دونه خَلَقَماذا  ينأروفَ هذا خَلقُ اهللاِ )
  .........................، ......................... .هاعرَفَ) ص(يبالن قولَ الشَّیماء ولکنَّ لَم یصدقوا) ب
.......................... هاتأکُلُعلَی األفراخِ و  کانَت تَهجمومات الب )ج

،.........................
  

5/1  

9 
  

  : عین الفعلَ المناسب للفراغِ 
  )لُیقاتلونَ ، تُقاتلونَ ، یقات(  ﴾سبیله صفّاً يف .........................إنَّ اهللاَ یحب الّذینَ  ) ﴿الف
منَ الوجه النّافعِ ......................... أنْعلَی اإلنسانِ العاقلِ ) ب

).ستفیدی ،تَستفید ،ستفیدی
(  

5/0  

  :  العبارات التالیۀِ   يفمیز   10
  »الخبر ) 5الصفۀ ،  ) 4الحال ،  )3المفعول المطلق و نوعه ، ) 2، المستثنی و المستثنی منه ) 1«
  
   .حفظَ التّالمیذُ القَصیدةَ إلّا کاظماً/ نَوممماااً  المدفونُ كالسم ینام /نوا و أنتم األعلونَ﴾التَحزَ﴿
 

75/1  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم «   
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  ٣

  :فیها أسلوب الحصرِ الّيتعین الجملۀَ   11
1 ( التَعلَمۀَ تيالميزطیۀَ إلّا عاللُّغَۀَ الفَرَنسی.  
  .المباریات إلّا کُرَّةَ المنضدةِ يف اللّاعب كرشاما ) 2
  .حدیقته إلّا شَجرةً الیغرِس العجوز يف) 3

25/0  

  )، الدؤوب، الکسالن اللَّحم، األسمدةأعتَقَ، (  :لکلمۀَ الصحیحۀَ للعباراتعین ا  12
  ...................................:لحیوانِ تُصنَع منه أطعمۀٌمادةُ حمراء من جِسمِ ا) 1
جعلَه حرَّاً) 2

:...................................و أخرَجه منَ العبودیۀِ 
  

يف الَّذي )3
:...................................مله و الیشعرُ بِالتَّعبِإنجازِ ع یسعی

  
4 (

:...................................مواد کیمیاویۀٌ و طَبیعیۀٌ لتقویۀِ التُّرابِ الضَّعیف
  

1  
  
  

13    ايلإقرأ النَّصنِ األسئلۀِ التّالیۀ  التأجِب ع ثُم:  
سسۀً لمنَحِ الجوائزِ الشَّهیرةِ بِاسـمِ جـائزةِ   قَد بنی مؤ كذلل. یخاف أنْ یذکُرَه النّاس  بالسوء بعد موتهنوبل  کانَ آلفرد «

  ».مجاالت حددها کُلِّ سنَۀٍ إلی من یفید البشَریَِۀَ يف يف و منَح ثَروتَه لشراء الجوائزِ الذَّهبیۀِ، تُمنَح جائزةُ نوبِل. نوبِل
  لماذا بنَی آلفرد المؤسسۀَ؟) 1
  الجوائزِ الذَّهبیۀِ؟من منَح ثَروتَه لشراء ) 2
  ؟أنْ یذکُرَه النّاس  بالسوءکانَ آلفرد یخاف متی ) 3
  إلی من تُمنَح جائزةُ نوبِل؟) 4

1  
  

  بخش انتخابی )ب  
  :وپاسخ دهید کرده  سؤال رابه دلخواه انتخاب4فقط ، 21تا  14سؤاالت نمره از 4جهت کسب عزیزموز دانش آ

  

   :اُکتُب المطلوب) الف  14
  ): الجمع( العجوز) 2                                                         ):المفرد(  األفراخ) 1

  :للترجمۀ) ب
1 ( الحارسنِ النَّومِِ کانَ قَد امتَنَعع :                                                                       
2 ( أنتلّامالغُیوبِ ع :  
  

1  

    » چهارمادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٤

  
  :عین الصحیح و الخَطَأَ حسب الواقع  15

  .                      قیمۀُ کُلِّ امرئٍ بِأعماله الحسنۀِ )الف
  .التُعد النُّفایات الصناعیۀُ تَهدیداً لنظامِ الطَّبیعۀِ) ب
                            .رَبنی نوبل مختَبراً ولکنَّه انفَج )ج
  .التَّفاخُرُ بِالنَّسبِ محمود)  د
  

1  

16   ن نوعیملِ يف» ال«عالج :  
  .         أنا من طهران التلمیذَ من شیراز؟ ال) 2.              التأکُلونَالمساکینَ مما  التُطعموا) 1
  

  
1  

   : تحتها خطّ  يتالّللکلمات  اإلعرايبعین المحلّ   17

  .اهللاِ علیه ال برکَۀَ فیه اسمالیذکَرُ  طَعام کُلُّ )ب              .المصنعِ یشتَغلونَ يفالمجتَهِدونَ العمالُ ) لفا
  

1  

  »لفعلۀ باخبر الحروف المشبه)  4المنادي ، ) 3  ،مجرور بِحرف جرّ) 2 لمبتدأا) 1«: العبارات التالیۀِ   يف میز  18
﴾ رضيأالّذینَ آمنوا إنَّ  عباديیا ﴿   .الطّبیعۀِ علی نظافۀِ التلمیذات حافَظنَ /واسعۀٌ
  

1  

  :للترجمۀ  19
  )5/0(﴾خَلَقَکُم الّذيیا أیها النّاس اعبدوا ربکُم ﴿) الف
حظّي یجعلُ اااهللاُ) ب   )5/0(.ةِالحیا يف نصييب و لتّوفیقَ 
  

1  

  :واسم المفعولِ و اسم الفاعل و اسم التَّفضیلِ بالغۀعین اسم الم  20
  .األوالد المؤَدبونَ أفضَلُ نعمِ اهللاِ/  الذنوب  غَفّار اهللاُ هو / ﴾قُل یا أیها الکافرونَ﴿
  

. / بالغۀاسم الم . / اسم المفعول: ............... ./ اسم الفاعل: ................ :...................لتَّفضیلاسم ا:..................  
  

1  
  

    » پنجمادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش   1399ماه سال  خردادنوبت  درسراسرکشور  روزانه دانش آموزان

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

 

  ٥

 :و اإلعراب لما أُشیرَ إلیه بِخطٍّ الصريفالتَّحلیل  يفعین الصحیح   21

  .البرکاتاهللاُ الیوم کَثیرَ  یجعلُ)  الف
  ل و الجملۀ فعلیۀ فع/ مجرد، معلوم، معرب  ثالثي فعل مضارع، مفرد مذکر غائب، - 1: یجعلُ
  فعل/ مزید، معرب، الزم ثالثي فعل، مفرد مذکر غائب، مجهول، -2       

 رکاتۀ، معرب -1:البصفۀ/ اسم، جمع تکسیر ، معرّف بِالعلمی  
  مضاف إلیه و مجرور/ اسم، جمع مؤنث سالم، معرّف بِأل، معرب  - 2           

  
  .المکتبۀِ إلی تَذهب ۀُالمعلِّم) ب
  فعل /  مبين مجرد، معلوم، ثالثي فعل مفرد مؤنث مخاطب، - 1 هبتَذ

  فعل و الجملۀ فعلیۀ/  معرب مجرد، معلوم، ثالثي ، مفرد مؤنث غائب،مضارعفعل  - 2         
  بحرف جرّمجرور/ ، معرّف بِأل، معرب ؤنثمفرد م،  مکان اسم - 1 ۀِالمکتب

  و مجرور مضاف إلیه / بينماسم ، جمع تکسیر، معرّف بِأل،  -2            

1  
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 اسمه تعالیب
  دقیقه 90     :مدت امتحان  صبح  8 :ساعت شروع  ادبیات و علوم انسانی    :رشته  )3(عربی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  31/3/1399   :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1399 سالماه   خرد ادنوبت در کشورسراسر روزانه دانش آموزان
 و پایش کیفیت آموزشی مرکز سنجش 

http://aee.medu.ir  
   

     نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

  ١

    :نمرة الزامی براي دانش آموزان است 16 ،همکاران گرانقدر این بخش از تصحیح) الف  
  )20ص  2درس (ضعیف نکرد) ج)     38ص 3درس (نگهدار ) ب  ) 2ص  1درس (به هم پیچیده شد  )الف  1

)                25/0هرمورد (                                                                    )     64ص  4درس (مهمانیة سفر) د
1  

  )25/0هرمورد ( )                     49ص  3درس (أعطَی ≠أخَذَ ) ب)    69ص  4درس (السنۀ  =العام) الف  2
  

5/0  

  25/0  )55ص  4درس(المزرعۀ  3
  25/0  )2ص  1درس ( الفعل   4
  )6ص  1درس ) (5/0.(امید است شما خردورزي کنیدعربی قرار دادیم »زبان«گمان ما قرآن را به  بی) 1  5

  )27ص  2درس ( )5/0(.مردم یک امت بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد) 2
  )46ص  3درس )( 5/0.(انسان در زیان است به جز کسانی که ایمان آوردند اهمان) 3
  )69ص  4درس) (5/0.(همانا ما قرآن را بر تو، بدون شک نازل کردیم) 4
  ) 10ص  1درس ) (5/0.(آن کتاب هیچ شکی درآن نیست هدایتی براي پرهیزگاران است) 5
  )54ص  4درس )(5/0.(هایش بسیار ستم کرد انسان به طبیعت در فعالیت) 6
  )68ص  4درس )(5/0.(کند که بالش شکسته است وانمود می) شکارچی(پرنده در برابر حیوان درنده ) 7
  )39ص  3درس )(75/0.(که زمانی طوالنی زندگی کند)داشت می(کاشت و آرزو داشت می مرد نهال گردویی )8
  )30ص 2درس ) 75/0(رافه الل است، تارهاي صوتی ندارد؟ دانی ز آیا می) 9

  )13ص  1درس) (75/0.(باشیدخود سخن سنج در زندگی  باطل بگیرید و )مردم( حق را از اهل) 10
  )55ص  4درس ) (75/0.(سبزیجات بوددر آن اي بزرگ داشت که  شود که کشاورزي مزرعه حکایت می)11

5/6  

  )25/0هرمورد (                                                      )38ص  3درس ( 2) ب)     56ص 4درس (  1)الف  6
  

5/0  

   )47ص  3درس (برترند ،کنند دانا می) ب)     15ص  1درس ( بسیار دستور دهنده، شمارم گناه نمی بی) الف   7
  )25/0هرمورد (                                                                                                                      

1  

    » دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  ٢

کردند،  حمله می) ج)     39ص  3درس (باور نکردند، شناخت) ب)     53ص  4درس (نشان دهید، آفریدند) الف  8
  )25/0هرمورد (                                                                                       )55ص 4درس(خوردند می
  

5/1  

  )25/0هرمورد (                                           )22ص  2درس(یستفید) ب)     8ص  1درس (یقاتلونَ  )الف  9
  

5/0  

)/            27ص  2درس (أنتم األعلونَ  )3 /)69ص 4درس ( تأکیدي ؛ نَوماً )2)/  45ص  3درس ( التّالمیذُ،  کاظماً )١  10
  )25/0هرمورد (                                          )27ص  2درس ( األعلونَ) 5/      )69ص 4درس (المدفونُ) 4
  

75/1  

  )46و44و 39ص  3درس ( 3  11
  

25/0  

  )   28ص  2درس (الدؤوب )3     )47ص  3درس (أعتَقَ) 2)     11ص  1درس (  اللَّحم) 1  12
    )25/0هرمورد (                                                                                  )64ص  4درس (األسمدة)4

                                                                                            

1  

13   1 (نَی آلفرد المؤسسۀَ لوائزِ الشَّهیرةِ بِاسمِ بجائزةِ نوبِلمنَحِ الج).25/0(  
2 ( نَحۀِ آلفردمشراء الجوائزِ الذَّهبیل تَهثَرو).25/0(  
3 ( وءبالس  النّاس ذکُرَهأنْ ی خافکانَ آلفرد یهوتم عدب) .25/0(  
  )2درس)(25/0.(إلی من یفید البشَریَِۀَ فی مجاالت حددهاتُمنَح جائزةُ نوبِل فی کُلِّ سنَۀٍ ) 4
  

1  

    :تصحیح کنیدسؤال را  4فقطلطفاً  نمرة ذیل، 8 نمره از 4درج  يبرا دیفرمائ زتوجهیعز همکاران )ب  
  )  41ص  3درس ( العجائز) 2)    57ص  4درس ( فَرخال) 1)الف  14

  )25/0هرمورد (                  )15ص 1درس ( بسیاردانا) 2)    33ص 2درس ( خودداري کرده بود) 1) ب
  

1  

    » ومس ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  ٣

  )   24ص  2درس (صحیح ) ج)    58ص  4درس (غلط) ب)    4ص  1درس ( صحیح ) الف   15
  )25/0هرمورد (                                                                                        ) 4ص  1درس ( غلط) د 

  

1  

  )      10ص  1درس (  نفی مضارعالي ، الي نهی) 1  16
 )25/0هرمورد (                      )                10ص  1درس ) ( حرف جواب( ال به معناي نه، الي نفی جنس)2

   

1  

    )25/0هرمورد (  )13ص  1درس (  نائب فاعل مضاف إلیه، ) ب)     32ص  2درس (، جارومجرور ، صفت )الف  17
                                                                                                                                                                   

1  

18  1 ( التلمیذات ) 81ص5درس ( عباد) 3      ) 74ص  5درس (  نظافۀ) 2   )74ص  5درس    /(  
  )25/0هرمورد (                                                                                      )81ص 5درس ( واسعۀٌ )4
  

1  

  )81ص  5درس ) ( 5/0.(اي مردم پروردگارتان را که شما را آفرید عبادت کنید) لفا   19
  )72ص  5درس ( .دهد موفقیت را بخت و نصیب من در زندگی قرار میخداوند ) ب
  

1  

 5درس  (الکافرون: اسم الفاعل)  / 74ص  5درس(المؤَدبونَ: اسم المفعول)/ 76ص  5درس (  غفّار: بالغۀاسم الم  20
  ) 25/0هرمورد (                                         )                 74ص  5سدر( أفضلُ: اسم التفضیل)  / 76ص 

                                                                                    
  

1  

   )25/0هرمورد (                                    )97ص  5درس (  1،  2 )ب)     / 72ص  5درس(   2 ، 1)الف  21
  
  

1  
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