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 ١

   
  .أَجِب عنِ األسئلَۀِ التّالیۀِ  1

   .الکَلمات الَّتی تَحتَها خَطٌ  مِتَرْجِ -لفا
    . و البناء اإلعمارِالغَرَض من اختراعِ الدینامیت مساعدةُ اإلنسانِ فی مجالِ  -  1       
  .خاسراًانسحب العدو فی النِّهایۀِ  -2       

  »الحسن –الیافع  –اَلجودة  –الیمین  –العجوز «). کلمۀٌ واحدةٌ زائدةٌ ( والمتَضادةَ رادفَۀَات المتَملکلعینِ ا -ب
             : ............اَلفئران -2           : .......... اَلفَریسۀ - 1.   تَینِ أَو مفردهمالیالتّا تَینِاُکتُب جمع الکلم - ج
   .الصحیح للفَراغِ عینِ - د
  ) اَلتُّجار –السیاح . ( ریخیۀِلَی مصرَ لزیارةِ اآلثارِ التّاالَّذینَ کانوا یأتونَ إ ........اد اإلنجلیزیۀَ منَ قَد تَعلَّم العقّ - 1
  )الماضیۀِ –القادمۀِ .......... . (إنَّک أَدیت فَریضۀَ الحج فی السنَۀِ  یأب - 2

2  

   .تَرجِم هذه الجملَ بالفارسیۀ  2
  /. 75.اإلسالمِ لُغَۀَ أصبحتود شبه الجزیرةِ العربیۀِ وۀُ عن حدغَهذه اللُّ غۀِ العربیۀِ خَرَجتبعد نُزولِ القُرآنِ بِاللُّ-فلا

  /. 75. علَی النّبی فی غارِ حراء تت القُرآنِ نَزَلأنا قرَأت فی کتابِ التّربیۀِ الدینیۀِ أنَّ أولی آیا - ب
  /. 75. طَعام، کَما توجد أطعمۀٌ لکُلِّ جِسمٍ طَعام الفکرِ، ولکُلِّ فکرٍ بتُإنَّ الکُ -ج
  /. 75. القات ثَقافیۀٌ منذُ قَدیمِ الزّمانِق جارانِ صدیقانِ و بینَهما ععراال شَعبا إیران و -د

  /. 5. امنَۀِ بعد الهِجرَةِ وقَعـت الشَّیماء أسیرةً بِید المسلمینَ فی السنۀِ الثّ - هـ
  /. 75. لٍ لطرد مفتَرِسها بعیداً عنِ العشقَد یلجأُ بعض الطُّیورِ إلَی حی - و
  /.75.  لَه بِاستالمِ الحجرِ ح النّاسمیا هشام من هذا الَّذي قَد س - ز
  /.5. المختَبرُ و انهدم علی رأسِ أخیه األصغَرِانفَجرَ  - ح

5/5  

  . انتَخبِ الصحیح فی التَّرجمۀِ بِالفارسیۀِ  3
  . إنَّ قندیلَ البحرِ من أقدمِ الموجودات علی األرضِ -لفا

   . عروس دریایی از موجودات قدیمی زمین است - 1

   . ي زمین استترین موجودات رو عروس دریایی از قدیمی - 2
  . هلَدو لْلَم یقَب الوالد إنَّ -ب 

  . سیدنبوپدر فرزندش را  – 2       .پدر چرا فرزندش را نمی بوسد – 1      

5/0  
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 ٢

  
  .کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ  4

  .انواع پرندگان را پرورش می داد ........ ............. در           .ه أنواع الطّیور فی حقل ییربکانَ  -فال
  .و روي آن نشست...... ...................براي هشام منبري            . علیه  سلَو ج شام منبرٌنُصب لهِ - ب

5/0  

    :فی العبارات التّالیۀِ عین  5
   .میر الّذي تَحته خَطٌّاُکتُب نَوع الضّ -3        ضمیرَ الفصلِ  - 2       االسم الموصولَ  - 1

کیمالعزیزُ الح أنت قن     .         إنّکارز مه ل یاَللّهبأَمثالـ﴿          . یما تُح یه إلّا أُممطیرُ بِجناحرَ یکُمال طائ ﴾  

75/0  

  المفعول المطلق الّذي حذف عاملُه - 3      عهنَو -2     المفعول المطلق -1      :فی العبارات التّالیۀِ عین  6
﴿سکُم إن تُقرِضُوا اهللاَ قَرضاً حر لَکُم خَطیئاتغفی فه لَکُم وضاعناً ی﴾   
اُذکُروا اهللاَ کَثیراً.                      بحانَ اهللاِس        .  

75/0  

     ».عاقبتُه وخیمالکسلُ « -2           ».الشَّیطانِ دکّانُطّالِ رأس الب«  -1        .   اُکتُب نَوع الخَبرِ  -لفا  7
  ».د فی مدینتنابدأَ الجو یبرُ«        .المقاربۀِ ن خَبرَ فعلعی -ب
  . ......................: ...........سبب التَّقدیم      »  أمامک صیدلیۀٌ«       .وجوباً سبب تَقدیمِ الخَبرِ رْذکُاُ - ج
               

1  

     . نَوع التَّوابِعِ الَّتی أُشیرَ إلَیها بِخَطٍّ کتُباُ  8
  ﴾المطمئنّۀ ارجِعی إلَی ربِک راضیۀً مرضیۀً  النَّفسیا أَیتُها  ﴿ -لفا

  .  هنَّ یصنَعنَ مستقبلَ البِالدأنفسـاألُمهات المنَورات   - ب
  .                       مکسورةٌهذه زجاجۀٌ  -ج 
  . لَیلیبت عند الطّبیبۀِ هذَ - د 

1  

9  ف حیحنِ الصیناديی عالم .  
  ) مفرد – مضاف (. إنَّ عفوك أعظَم ربِِّیا  -لفا

   ) نکره مقصوده –علم  (. بِیدي خُذْ رجلُیا  - ب
  )شبه مضاف –نکره غیر مقصوده (. کُن صادقاً تلمیذاًیا  -ج

75/0  

  . میزْ تَمییزَ الذّات من تَمییزِ النِّسبۀِ فیما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  10
                     .نَشاطاًأنا أَکثَرُ الطُّلّابِ  -لفا

  .شایاًشَرِبت کوباً  - ب

5/0  
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  .لفَراغِالصحیح لعینِ  -لفا  11
حنجإلّا  لَم ی ) . ....... جتَهِدالم–  جتَهِدالم–  جتَهِدالم(  

  . ما تَحتَه خَطٌّ بأَعرِ، و عینِ المستَثنَی المفَرَّغَ - ب
    1- ﴿ حاتاللوا الصمع نوا ونی﴿ -2        ﴾إنَّ اإلنسانَ لَفی خُسرٍ إلّا الَّذین آما الحیاةُ الدم ا إلّا وبلَع  لَهو و﴾  

75/0  

  الحالَ جملۀً  -3          صاحب الحال المفردةِ  -2         الحالَ المفردةَ - 1: عین  12
   ﴿  رمأنتم حو یدنوا ال تَقتُلوا الصها الّذینَ آمجتَهِداً                        ﴾یا أیالفَریقَ م شاهدت.  

75/0  

  : الصحیح للفَراغِ عینِ  13
  )الکتاب  -کتاب . ( التّاریخِ................ یحبونَ 

25/0  

  : عین فی الکلمات التّالیۀِ  14
  مصدر المرّة - ج          المصدر الصناعی   -ب        النّوعِ  مصدر -لفا

  .نَعیش عیشۀَ الزُّهاد.             الَۀِ قَعدةًقَعدنا فی تلک الص                       أسبقیۀ 

75/0  

  . أَعرِب ما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  15
  ﴾مرضات اهللاِ  ابتغاءو منَ النّاسِ من یشري نَفسه ﴿ -لفا

         ﴾ القُرآنُشَهرُ رمضان الّذي أُنزِلَ فیه  ﴿ - ب
         ﴾ غَداًا تَکسب و ما تَدري نَفس ماذ ﴿ -ج
  . الصدقُ ـذاحبـ -د

  .أستاذي علمما أکثَرَ  - هـ
  .ک و البابرأسـ: دخلَ علینا رجلٌ طَویلُ القامۀِ فَقلنا لَه - و

5/1  

  . عینِ الصحیح فی اإلعرابِ و التَّحلیلِ الصرفی لما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  16
  .ه من آمنَ بِاهللاِ والیومِ اآلخرِاللّ مساجِدإنَّما یعمرُ  - 1

ساجِدفال      : م-  دجام سمعرفۀٌ  –ام–  عرَبم–  رِفنصم /منصوبتمییزٌ و  
  مفعولٌ بِه و منصوب / معرفۀٌ  –مشتَقٌّ  –مذَکّرٌ  -معرَب  -اسم  -ب                

  . فُسکُمبِالبِرِّ و تَنسونَ أنتَأمرونَ  أَ - 2
  فعلٌ و الجملۀُ فعلیۀٌ / متعد  –معلوم  –معتلٌّ  –فعلٌ مضارع  -فال: أمرونَ تَ

  و الجملۀُ فعلیۀٌ  فعلٌ و فاعلُه ضمیر واو/ متعد  –معلوم  –مهموز الفاء  –فعلٌ مضارع  -ب            
  

5/0  
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 ٤

17  
  . التّالیۀَ األَفعالَ تَرجِمِ

  
رید: قَطَعألف  ب - عقطَعانِ - ب  ........: قُطقطوع -ج  .......... :کانا یالم: ..........    

75/0  

  .عینِ الصحیح و الخَطأَ حسب الحقیقۀِ والواقعِ  18
  .ی التَّوازنِ فی الطَّبیعۀِإلَ يبینَ الکائنات و بیئَتها تُوداَلرَّوابطُ المتَداخلَۀُ  -لفا

  .قبلَ مئَۀِ سنۀٍ إیرانیۀٍ کانَ أنوشروانُ أحد ملوك - ب
  

5/0  

  . اقرَأ النَّص التّالی، ثُم أَجِب عنِ األسئلَۀ  19
تّیالبیا أغربها حمایۀً ولکن من بینِ األسماك سمکَۀُ ال. إنَّ الکَثیر منَ الموجودات المائیۀِ و البریۀِ عجیب جِدآً

ها، ثُم بعد زوالِ الخَطَرِ حس بِالخَطرِ تَبتَلع صغارو هذه السمکۀُ حینَما تُ. فریقیاإإنَّها تَعیش فی شَمال . لصغارِها
  .تُخرِجها سالمۀً من فَمها

  
  أَینَ تسکُنُ سمکۀ التّیالبیا؟                          -لفا

  تُحافظُ هذه السمکۀُ علی صغارِها عند الخطرِ؟        کَیف - ب
  متی تَخرُج سمکۀ التیالبیا صغارها؟                  -ج
  لماذا هذه السمکۀُ من أغرَبِ األسماك؟  -د

             

1  

  20  هجمع نمر                                                           پیروزباشید      
 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 



 باسمه تعالی
   :ي تصحیح سؤاالت امتحان نهایی درسراهنما
  ) زبان تخصصی (  3عربی 

 22/3/1400: تاریخ امتحان  علوم و معارف اسالمی : رشته 

 2: تعداد صفحه  صبح 8: ساعت شروع    متوسطه دوره دوم پایه دوازدهم

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش     1400خرداد ماه   در نوبت آزاد سراسر کشورداوطلبان  و بزرگسالروزانه،دانش آموزان 
http://aee.medu.ir  

 نمره راهنماي تصحیح ردیف
 

 ١

  الیافع  ≠العجوز  الحسن  = اَلجودة   -ب   زیان دیده/بازنده - 2  آباد کردن /سازندگی – 1 –لف ا  1
  2  /.25هر مورد        الماضیۀِ      - 2         السیاح      -  1 -  د           ةالفَأر -2      الفرائس - 1 - ج

رزهاي شبه جزیره عربستان خارج شد و پس از نزول قرآن به زبان عربی این زبان از م-لفا  2
  /. 75. زبان اسالم گشت

  /. 75. قرآن بر پیامبر در غار حراء نازل شد تمن در کتاب تربیت دینی خواندم که اولین آیا - ب
اي غذایی دارد همانطور که براي هر بدنی  هر اندیشه کتاب ها غذاي اندیشه هستند و - ج

  /. 75. غذاهایی وجود دارد
اي ایران و عراق دو همسایه و دوست هستندو میان آن ها ارتباطات فرهنگی از زمان ملت ه -د

  /. 75. گذشته وجود دارد
  /. 5. در سال هشتم هجري شیما به دست مسلمانان اسیر شد -هـ

شان به دور از النه پناه  شکارچی) دور کردن(هایی براي راندن  گاهی برخی پرندگان به حیله -و
  /. 75. برند می

  /.75. اند اي هشام این کیست که مردم به او اجازة مسح کردن حجر االسود را داده - ز
  /.5. آزمایشگاه منفجر شد و بر سر برادر کوچکش ویران گشت - ح

5/5  

  5/0 /.25هر مورد                                           2 -ب                                                  2 -لفا  3
  5/0  /.25هر مورد            ) نصب شد( برپا شد یا  -ب                               در مزرعه اش -لفا  4
  75/0  /.25هر مورد                         متصل مجروري - 3               أنت        -2             ما       - 1  5
  75/0 /.25هر مورد                                   سبحانَ  -3                  نوعی    -2       قَرضاً        - 1  6
  .خبر ظرف و مبتدا نکره است - یبرد       ج - ب          جمله اسمیه - 2خبر مفرد       - 1  -لفا  7

             /.25هر مورد 
1  

  1     /.25هر مورد          بدل  - د      )     صفت(نعت  - ج           مؤَکِّد     - بعطف بیان           -لفا  8
  /.75              /.25هر مورد         نکره غیر مقصوده  - ج        نکره مقصوده - ب                مضاف -لفا  9

  /.5              /.25هر مورد                                               تمییز ذات        -ب       تمییز نسبت -لفا  10
  /.75           /.25هر مورد                               خبر     : لعب                 2 -ب       المجتَهِد         -لفا  11
  /. 75           /.25هر مورد                         وأنتم حرم     -3      الفَریقَ        -2             مجتَهِداً       - 1  12
13   تاب25  ک./  
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 نمره راهنماي تصحیح ردیف
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  /.75              /.25هر مورد           قَعدةً       -أسبقیۀ          ج - عیشۀَ                  ب - ألف  14
و ) فیه  مفعولٌ(ظرف  - ج               نائب فاعل و مرفوع  - ب   مفعول له و منصوب         - ألف  15

      منصوب  
( تحذیر و منصوب  - و   )  مفعول به و منصوب(متعجب منه  - هـ فاعل فعل مدح و مرفوع   -د

             /.25هر مورد    ) مفعول به 
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  5/0             /.25هر مورد ب                                 - 2ب         - 1  16
  75/0             /.25هر مورد              بریده شده  - بریدند                 ج یم - بریده شد       ب -الف   17
  5/0              /.25هر مورد                                                          خطأ    - ب              صحیح -لفا  18
حمایۀً لصغارِها   -بعد زوالِ الخَطَرِ     د - رِها        جتَبتَلع صغا - فریقیا       بإفی شَمال   -لفا   19

  1              /.25هر مورد 

  20                        جمع نمره           .لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم   
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