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  ١

  :أشیرَ إلَیهِا بِخَطٍّ الّيت جِمِ المفرداترْتَ الف
1 ( ۀِ اآلباءن جِهم النّاس2                       .                أَکفاء (ینامیتنتَشَرَ الدي امیعِ  فجالعالَمِ أنحاء.  
3 (رَةِ ما أسرَعالشَّج هذه یها ) 4            .                          إثمارۀٌ کَبِیرَةٌ فزرعم لَهخَضراوات.  

1  

  ب
  

بِ الکلمتینِ الماالتّالیۀِتنتَخ ینِ الکلماتن بتینِ متضادکَلمتانِ زائدتانِ( :رادفتینِ والکلمتینِ الم(  
  ) المرَض/ عاد / الشِّمال / الداء /  رَّجاءال/ الیمین  (

                            5( )................... = ...................        (6( )................... ≠ ...................(  

5/0  

  :یالمعن يفۀ الغَریبۀ عین الکَلم  ج
    األُسود) هالذِّئاب          ) الکالب         د) القَصیر       ج) األفراس      ب) الف) 7

25/0  

                  :الْکلمۀاُکتُب مفرد   د
  : ...........................صالحۀٍ للزِّارعۀِ سهولٍالتِّالل إلی ) 8

25/0  

  هـ
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تَرجِمِ الجملَ التَّالیۀَ
9( لمِ أحیاءأهلُ الْع وتَی وم فَالناس. )5/0(  

10 (رَکاتکثیرَ الْب عیداً وس وملِ الْیجعا. )5/0(  
  )5/0(. الطُّیِورِ ینقُص تَدریجِیاً إنَّ عدد أفراخِ )11
  )5/0( .دواؤُك فیک و ما تُبصرُ) 12
13( هتَشاراس ۀِ وإلَی خَبِیرِ الزِّراع بذَه.  )5/0(   
   )5/0( .الحیاةِ في بِينصيو  حظِّياجعلِ التَّوفیقَ )14
15( ؤَسنی نُوبل منحِ بمۀً لزِ الشَّهیرَةِ بِاسمِ جائزَةِ نُوبِلسوائالْج.  )75/0(  
16( فثَۀُ لَم تُضعؤوباً هذه الحادد لَهملَ عفَقَد واص ،هزمع. )75/0(  
17( سولُ اللّهر جنزَعا)ص( لَم آهلْ حینَ رقَبی إِلّا ابنَه.)75/0(  
  )75/0(. مرَ أنُوشروانُ أنْ یعطَی الْفَلّاح ألف دینارٍأ )18
  )75/0( .البومات کانَت تَتَغَذّي علی فئرانِ الحقلِ إضافَۀً إلَی األَفراخِ )19
                                                               )75/0(.صغیراً و تُالعبه ) ص( النبِی کانَت الشَّیماء تَحضُنُ )20

5/7  
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  ٢

  :الصحیحۀَ التَّرجمۀَ انتَخب  و
  .اُشاهد قاسماً و هو جالس بینَ الشَّجرَتَینِ )21

      .قاسم را دیدم در حالی که میان دو درخت نشسته بود) 1
  .بینم در حالی که میان دو درخت نشسته است قاسم را می) 2

  .یأکُلَ منْ ثمارِها الْآخَرُونَ لکَينَحنُ نغرِس أشجاراً ) 22
  . ما درختانی را می کاریم تا دیگران از میوه هایش بخورند ) 1
  .درختان را کاشتیم تا از میوه هایش بخورند) 2

5/0  

  :الفارسیۀِ التَّرجمۀِ فيالفَراغات  کَملِ  ز
23(﴿ بلينرن اجعالةِ و مالص قیمم ييتذُر﴾   

  ................... نماز ..................را ..................  پروردگارا، مرا و
24(  فافالج ندع هستُرُ نَفسی نَ األسماكم نَوع دوجيفی الفغ. 

 .می پوشاند.................در ................. یافت می شود که خودش را هنگام .................... نوعی از 

5/1  

  :تَحتَها خطّ الَّيت جِمِ األفعالَرْتَ  ح
.                                            ادلُواالتُج؛  ممنْ فَضلکَ) 26                                               ﴾الْإنسانُ ضَعیفاً خُلقَ ﴿) 25
27 (نها قَرَّرم التَّخَلُّص زارِعرُ) 28                                        .  المأَستَغف اللّه. 

1  

  :عینِ الصحیح  ط
29 ............... (النّاس مرحنْ الیم اللّه ) . ، مالیرح مالتَرح ، مرحالی(  
    )یرخُص ، یرخُصوا ، یرخُصونَ . ( إذا کَثُرَ إلّا الْأدب................ ٍء شي کُلُّ) 30

5/0  

  :تحتها خَطّ الَّيتللکلمات  اإلعرايبعینِ المحلَّ   ي
   ﴾مبشِّرینَواحدةً فَبعثَ اهللاُ النَّبیینَ  أُمۀًکانَ النّاس ﴿)32 /  ﴾المحسنینَالیضیع أجرَ  اللّهإنَّ ﴿)31
  ﴾.الدینِ فيال إکراه ﴿ )35 / ﴾تَکلیماًکَلَّم اللّه موسی ﴿ )34 /    ﴾هوجههالک إلّا  ٍءشيکُلُّ ﴿ )33

  

75/1  
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  ٣

  :»المنادي) 39  المستَثنی و المستثنی منه) 38الحال    ) 37المفعول المطلق و نَوعه    ) 36« :الجمل التّالیۀ  يف نْعی  ك
﴿ال تَحزَنوا و أ و نتُم األَعلَونَال تَهِنوا و﴾ /﴿حاتاللوا الصمنوا و عإنَّ اإلنسانَ لَفی خَسرٍ إلّا الَّذینَ آم﴾   
  .استَغفَرت اللّه استغفاراً صادقاً/  ﴾األرضِ فيیا داود إنّا جعلناك خَلیفۀً ﴿

5/1  

  :الواقعِ بحس صحیح و الخَطَأال نعی )40  ل
  .بِالنَّسبِ محمودالتَّفاخُرُ 

25/0  

    :لما أشیرَ إلَیه بِخَطّ الصريفِّاإلعرابِ والتّحلیلِ  يفعینِ الصحیح   م
عشَجتَفَرِّجونَ یزَ فَرِحینَ المم الفائفَریقَه.  

41-  عشَجی:  
   فعلٌ و الجملَۀ فعلیۀ/ تَعد، معلوم مزید من بابِ تَفعیل، م ثالثيمفرَد مذکرٌ غائب،  فعلٌ مضارع،) الف
  خبرٌ/ تَفَعل، مجهولٌ، الزم مزید من بابِ ثالثيمفرَد مؤنّثٌ غائب،  فعلٌ مضارع،) ب

  : المتَفَرِّجونَ  -42
                  خبرٌ و مرفوع /مذکّرٌ، تَکسیرٍ جمعنَکرة، ،مفعولٍ  اسم) الف

  فاعلٌ و مرفوع/ معرَّف بِأَل، معرَب، رٌ سالمجمع مذکَّ، فاعلٍ اسم) ب 

5/0  

  »کان م المسا) 46     م المفعولِسا) 45     الفَاعلِم سا) 44     التّفضیلِاسم ) 43«  :العبارات التّالیۀِ يف نْعی  ن
  ». جمیع الْموجودات منْ نَباتنظام الطَّبیعۀِ یحکُم . / أقوي النّاسِ منْ عفا. / الْمصنَعِ فيالعاملُ یشتَغلُ « 

1  

    )عشَرَة/ العظم /الطِّین / الفیزیاء / عشَرَةَ اثنتا / المجِیب (  )کلمتان زائدتان(  :الفَراغِ کلمۀً مناسبۀًيف ضَع   س
  .علم یبحثُ عنْ خَصائصِ الْمواد و الظَّواهرِ الطَّبیعیۀِ و الطّاقۀِ) .................. 47
  .................. .   ساوِييأربعونَ تَقسیم علی أربعۀٍ ) 48
49 ................... ( ويهسنَی الَّذاهللاِ الح نْ أسماءم هو عاء ولُ الدتَقَبی.  
50 ................... (طٌ بِالْماءختَلم تُراب.  

1  
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  ٤

  :ثُم أجِب عنِ األسئلَۀِ التايلَ قرأ النَّصا  ع
ـ هـذا النّظـامِ    يف لَـلٍ خَ أَي .ستقراریوجد فیه التَّوازنُ و االخَلَقَ اهللاُ العالَم و جمیع الکائنات بِشَکلِ نظامٍ  ييدإلـی   ؤ

   هذا النّظـامِ اإلکثـار داتدهن مم ،ن فیهم وتمو خدامِ األ  يفتَخریبِهاسـت      ـدبِی ـواءثُ الهـۀِ و تَلَـوةِ الکیمیاویدسـم
نظـامِ الطَّبیعـۀِ،    يفإلی اختاللِ التَّـوازنِ   الَّذي تؤدي و ایجاد النُّفایات الصناعیۀ یسبب أمطاراً حمضیۀً الَّذي اإلنسانِ

  .فَعلَینا أَن ال نَتَداخَلَ فیه إِلّا تَداخُالً مفیداً
51 (س وۀٍ؟ما همضیأمطارٍ ح بب  
  کَیف خَلَقَ اهللاُ نظام الکائنات؟    )52

  :خَطأ حسب النَّصِعین الصحیح و ال 
53 (ۀِ  يف اإلکثارةِ الکیمیاویدخدامِ األَسماستيال يدۀِ ؤإلی تَخریبِ الطَّبیع                                                                                  .
  .لنظامِ الطَّبیعۀِ تُعد النُّفایات مهددةً) 54
  

1  

  20  جمع نمرات                                             »نرجولکم التوفیق والنّجاح «   
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          )3درس  40ص !(چه شتابان است )3      )2درس  20ص(سمت ها، سوها  )2     )1درس 2ص (یکسان )1  الف
  25/0هر کدام                                                                                                         )4درس  55ص (سبزیجات )4

1  

  5/0                                          25/0هرکدام                        )3تمرین رابع درس  49ص (الشِّمال ≠ الیمین )6       )1المعجم درس  4ص (المرَض=الداء ) 5  ب
  25/0                                                                                          )3تمرین رابع درس  49ص (القَصیر   ) 7  ج
  25/0  )              2درس  21ص (سهل  ) 8  د
  )1درس 2ص( )5/0(. مردم مرده اند و اهل دانش زنده اند )9  هـ

  )  5درس  72ص (  )5/0( .امروز را خوش اقبال و پربرکت قرار بده )10
     )4درس  55ص ( )5/0(.  کم می شود) به تدریج(همانا تعداد پرندگان ، اندك اندك ) 11
  )  1درس  2ص (  )5/0(.  دارویت در خودت هست و نمی بینی) 12
   )4درس  56ص ( )5/0( .پس نزد کارشناس کشاورزي رفت و از او مشورت خواست) 13
  )5درس  72ص ( )5/0(. در زندگی قرار بده من ي و بهرهو موفّقیت را بخت ) 14
  ) 2درس  22ص ()75/0( .بنیان نهاد» جایزه نوبل«جایزه هاي معروف به )اهداي(نوبل مؤسسه اي را براي بخشیدن ) 15
  ) 2درس 20ص (  )75/0( .حادثه اراده اش را تضعیف نکرد، پس کارش را با پشتکار ادامه داده استاین ) 16
  )  3درس 38ص ( )75/0().جز پسرش را نبوسید(آزرده شد وقتی او را دید که فقط پسرش را بوسید ) ص(پیامبر خدا )17
  ) 3درس  40 ص( )75/0(. انوشیروان دستور داد هزار دینار به کشاورز داده شود) 18
  )   4درس 56ص ( )75/0( .جغد ها عالوه بر جوجه ها از موش هاي کشتزار تغذیه می کردند )19
  )  3درس  38ص ( )75/0(.درآغوش می گرفت و با او بازي می کرد را در حال خردسالی) ص(شیما پیامبر ) 20

5/7  

  5/0                                                                                               25/0هرکدام                                                           )  3درس  39ص (    1 )22،             )2درس (؛  27ص   2) 21  و

              )تمرین ثامن 69ص ( پوششی، خشکسالی،  ها ماهی) 24       )5درس  76ص ( قرار بده،  ي برپادارنده ، فرزندانم )23  ز
  25/0هر واژه                                                                                                                                              

5/1  

  )            4تمرین ثالث درس  66ص (بحث نکنید  )26             )    2درس  27ص (آفریده شد  ) 25  ح
                                               25/0هر کدام              )1تمرین خامس درس  14ص (آمرزش می خواهم )28              4)درس  55ص (تصمیم گرفت  ) 27

1  

    ادامه راهنما در صفحه دوم  



 باسمه تعالی

  دقیقه 80:حانمدت امت  صبح  10:ساعت شروع  و علوم انسانی ادبیات:رشته  )3(عربی ، زبان قرآن :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  18/10/1400: تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  1400سال ماه   ديسراسرکشوردر نوبت بزرگسال و داوطلبان آزاد روزانه،دانش آموزان 
 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 

http://aee.medu.ir  
   

  نمره  تصحیحراهنماي   ردیف
 

  5/0   25/0هر کدام                                     )    3درس  44ص (یرخُص  ) 30)        1؛ تمرین ثالث درس  12ص (الیرحم   ) 29  ط

  )2درس  27ص (حال  ؛ : مبشِّرینَ خبر کانَ ، : اُمۀً )32          )1درس   5ص (مضاف الیه  :المحسنینَاسم إنَّ ، : اللّه) 31  ي
33 (جهمستثنی : و) 2درس  63ص (مفعول مطلق تأکیدي  : تَکلیماً) 34                              )      3درس   44ص(  
                      25/0هر کدام                               )                            1درس  10ص ( )خبر الي نفی جنس(جارو مجرور: فی الدینِ) 35

75/1  

  ) 2درس  27ص ( أنتم األعلونَ :الحال) 37،   ) 4درس 60ص (نوعی : ،نَوعه استغفاراً:  المفعول المطلق) 36  ك
  25/0هر کدام           )   5درس  76ص (   داود: المنادي) 39)  3درس  46ص (اإلنسان: مستثنی منهال، الَّذینَ :المستَثنی)  38 

5/1  

  25/0  )4ص  1درس ( غلط) 40  ل
  5/0  25/0هر کدام                                                                                       )  2درس  26ص (ب   )  42الف        ) 41  م

   )                    2تمرین خامس درس 32ص (العاملُ ؛   :اسم الفَاعل )44    )2تمرین سابع درس 35ص (  أقوي: التّفضیل اسم) 43  ن
      )2تمرین خامس درس 32ص (المصنَع : اسم المکان ) 46          )4درس  54ص (الموجودات  :  اسم المفعول) 45

       25/0هر کدام                                                                                                                                              

1  

  )4تمرین رابع درس  66ص(عشَرَةً  ) 48     )    2تمرین ثالث درس  29ص (الفیزیاء   )47  س
  25/0هر کدام                         )  1تمرین اول درس  11ص (  الطِّین) 50)          5تمرین اول درس  77ص (المجِیب  )49

1  

  .                                                                       سبب األمطارِ الحمضیۀِ تَلَوثُ الهواء بِید اإلنسانِ) 51  ع
52 (قرارنُ و اإلستالتَّواز فیه دوجظامٍ یبِشَکلِ ن الکائنات ظامخَلَقَ اهللاُ ن                                                     .  
  الخَطأ ) 53
  25/0هر کدام                                                                                                                           الصحیح) 54

1  

  20  جمع نمرات»                                               خسته نباشید«                                                           
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