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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا نصیری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجم الكلمات التی تحتها خط:

 الف( غَرَسَ اآلخَرونَ اشجاراً                                           ب( عَمِلَ عَلَی تَطویرها 

 ج( فذهب الی خبيرِ الزراعۀِ                                             د( و املَاِ الصَّدرَ انشِراحاً 

1 

2 

 اكتب فی الفراغ الكلمتين المترادفتين و الكلمتين المتضادتين: 

 « قَدَرَ، اَعطَی، الَِشراء، اِستَطاعَ، البَيع، رَخُصَ»

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

5/0  

3 
 عين الكلمه الغریبۀ فی المجموعه التاليۀ: 

 )األفراس ، القصير ، الكِالب ، الذِئاب ، األسود( 
25/0  

25/0 صغيرٌ : ......................................................................اكتب جمع الكلمۀ: اتَزعَمُ اَنَّكَ جرمٌ  5  

4 

 ترجم هذه الجُملَ: 

 . فَهذا یَومُ البَعثِ و لكِنَكُم كُنتُم ال تَعلَمونَ 1

 . رَبِّ اجَعلنی مقيم الصَالۀِ وَ من ذریتی ربَّنا و تَقَبَّل دُعاءِ 2

 الفَهيمُ بنظافۀِ البيئۀِ اِهتماماً بالغاً . تَهتَمُّ المواطُِن 3

 . و مِن مُهَدِّداتِّ نَظام الطَبيَعۀِ تَلَوُّثُ الهواءِ الّذي ُیسَبِّبُ امطاراً حَمضيَۀً 5

 . ال عِلمَ لَنا اِّلا ما عَلَّمتَنا 4

 . یا داوُدُ اِّنا جعلناکَ خليفۀً فی االرضِ 6

 وٌ . و ما الحياۀُ الدنيا الّا َلعِبٌ و لَه7

 . رَایتُ الفالحَ و هویَجمَعُ المحصولَ 9

 . هذا خَلقُ اهلل َفاَرونی ماذا خَلَقَ الذّینَ مِن دوِنهِ 8

 . اِنّكَ تَعَدَّیَت علی نظام الطبيعۀِ تَعَدَّيَ الظّالمِين11َ

 . كأنَّ اِرضاءَ جميعِ الناسِ غاَیۀٌ ال تُدرَک11

5/5  

6 

 انتخب الترجمه الصحيحۀ: 

 الف( و نُزِّلَ المالِئكۀُ تنزیالً. 

 و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.                         و مانند مالئك فرود آمدند.  (1

 ب( ليتَ صدیقی یَنجَحُ فی المسابقۀِ 

 كاش دوستم در مسابقه پيروز می شد.            كاش دوستم در مسابقه پيروز شود.  (1

5/0  

7 

 كَمِّل الفراغات فی الترجمۀ الفارسيۀ: 

 الف( وَ ال یَحزُنَك قَولُهُم اِنَّ العَّزۀَ ِللّه جميعاً 

 گفتارشان تو را .............................. ، زیرا ارجمندي، همه .......................... خداست.  

 ب( ال اكراهَ فی الدین 

 دین ............................. ................................ در 

1 

9 

 ترجم االفعال التی تحتها خط : 

 الف( كانوا یعامِلوَننا جيداً.                                ب( ال اَتَذَ كَّرُکَ یا زميلی 

 ج( لِمَ التَكتُبينَ درسَكِ                                     د( و ال تَسُبُّوا الذین یدعونَ من دونِ اهللِ  

 هـ( رجاءً تَناصَروا                                           و( هَو لَم یُجادِل 

5/1  
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 زهرا نصیری  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 نمره(24/1)هر مورد الف(كاشت             ب(بهينه سازي                   ج(كارشناس             د(شادمانی            1

5/0 (24/1البيع              )هر مورد  ≠الف( قدر = استطاع                       ب(الشراء  2  

25/0 (3القصير )درس 3  

25/0 (1اجرام )درس  5  

4 

 نمره  1(و این روز رستاخير است ولی شما نمی دانستيد . 1

 نمره  1(پروردگارا مرا و فرزندانم را برپا دارنده نماز قرار بده ، پروردگارا دعایم را بپذیر .2

 نمره  4/1(شهروند فهميده به پاكيزگی محيط بسيار اهتمام می ورزد . )توجه می كند(3

 نمره  1. (و از جمله تهدید كننده هاي نظام طبيعت : آلودگی هوا است كه موجب باران هاي اسيدي می شود5

 نمره  4/1(جز آنچه به ما آموخته اي ، هيچ دانشی نداریم .4

 نمره  4/1(اي داود قطعا ما تو را خليفه )جانشين ( در زمين قرار دادیم .6

 نمره  4/1(و زندگی دنيا جزء بازي و سرگرمی نيست .7

 نمره  . 4/1(كشاورز را دیدم در حاليكه محصول را جمع می كرد9

 نمره  1خداست پس به من نشان دهيد كسانی كه غير از اویند ، چه آفریده اند ؟(این آفرینش 8

 نمره  4/1(قطعا تو همچون ستمكاران بر نظام طبيعت دست درازي كردي .11

 نمره  4/1(گویی خشنود ساختن همه مردم هدفی است كه بدست نمی آید .11

5/5  

5/0 نمره( 24/1)هر مورد                            1ب(                   2الف( 6  

 1 نمره( 24/1نيست       )هر مورد  –براي                 ب(هيچ اجباري  –الف( اندوهگين نسازد  7

9 

 ب(تورا به یاد نمی آورم             الف(با ما رفتار می كردند           

 د(دشنام ندهيد                 ج(نمی نویسی                      

 نمره( 24/1)هر مورد                        و(بحث نكرد                   ه(همياري كنيد                    

5/1  

5/0 نمره( 24/1ب(حافظوا                          )هر مورد                                الف( قامتا                8  

11 

 المفعول المطلق ونوعه تكليما ، مفعول مطلق تاكيدي         المنادي : الهی               

 الصفۀ  : النافعات                   المستثنی  : العلم                                الحال : ضعيفاً      

 نمره( 24/1)هر مورد             فعل مجهول : خلق                          مضاف اليه : شی ء         

2 

11 
 الف( لباس : اسم الي نفی جنس ،                              اجمل : خبر الي نفی جنس

 نمره(  24/1)هر مورد             ب(المزارع : فاعل              عدد : اسم حرف مشبهه                  ج( ربنا : منادا                    
25/1  

25/0 1جمله  12  

5/0 نمره( 24/1)هر مورد                              2ب(                             1الف(    13  

 1 نمره( 24/1)هر مورد    اعلماسم فاعل: المومن            اسم مبالغه :  اماره             اسم مكان: المعمل             اسم تفصيل:  15

 1 نمره( 24/1)هر مورد                                               4-د                          1-ج                      5-ب                     2-الف 14

16 

 الف( نعم شعر نوبل بالذنب .

 ب(بقی نوبل حزیناً .

 الجوائز و منح ثروته كلی یصحح خطأه .ج(بنی موسسه لمنح 

 د(تُمنح هذه الجائزه الی من یفيد البشریه فی مجاالت السالم و الكيمياء و الفيزیاء. 

 نمره(  24/1)هر مورد 

1 
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 باسمه تعالی

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فاطمه پرواز  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 لبخندها -ب( شادمانی   اسيدي  –الف( آلودگی  1

25/0 التحویل 2  

25/0 الحظوظ 3  

5/0 الصبی = الولد  رخص ≠غَال  5  

4 

 ي نماز قرار بده پروردگارا دعایم را بپذیر.الف( پروردگارا مرا و فرزندانم را برپادارنده

  .شودكه در آن است منجر میب( هر خللی در نظام طبيعت به خرابی آن و مرگ كسی

 .هایش بخورندكاریم تادیگران از ميوهج( ما درختانی می

 شود.خاطر استخراج روغن ازكبدش براي توليد مواد آرایشی صيد میبهد(نهنگ 

 هـ( آلفرد ثروتش را براي خرید جوایز طالیی داد تا خطایش را تصحيح كند.

 شود پس آن فقط بيماري است.و( هر غذایی كه نام خدا بر آن برده نمی

4 

5/0 تر از قناعت نيست.نياز كنندههيچ گنجی بی 6  

5/0 در مزرعه با كوشش كار كرد.كشاورز  7  

5/0 .آمرزدخداوند گناهان را به جز شرک به خدا می 9  

5/0 .كاش شادي در زندگی ادامه یابد 8  

5/0 اي داوود قطعاً ما تو را جانشينی در زمين قرار دادیم. 11  

5/0 .از خدا صادقانه آمرزش خواستم 11  

 1 1د(  1ج(  2ب(  2الف(  12

 1 ترازویی -ب(اي پسرم  كندپيروي می -پيشواییالف(  13

15 
   نگاري نكنيدب(نامه  آورد مراالف( به یادنمی

 نگاري می كردیمد( نامه  ج(خودداري نخواهيم كرد
1 

 1 آگاه شوندگان –آگاه شوید  –آگاه خواهند شد  -آگاه نشدند 14

16 

 مضاف اليه مجرور –ب( فاعل مرفوع   خبر مرفوع –الف( مبتدا مرفوع 

 خبر كان منصوب –ج( اسم كان مرفوع 

 مجرور به حرف جر -د(اسم ال منصوب

2 

17 
 االرضفی –الف( داود 

 الفائز –ب( فرحين 
1 

5/0 ب( استثناء  الف( اسلوب حصر  19  

5/0 ب(صبراً مفعول مطلق نوعی  الف( تكليماً مفعول مطلق تاكيدي 18  

21 
 اسم مبالغه  اسم تفصيل  اسم فاعل  اسم مفعول

 علّام   اَحسَنَ   المُحسِنين   محمود     
1 

21   5            1 5/0  

5/0 ب( دووباً   الف( الحفاظ  22  

23 
 ب( یطيرُ بَغَتۀَ  الف( بانّ جناحهُ مكسور

 ص ب(     غ× الف( 
1 

 

 


