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 باسمه تعالی
 

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

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

 ملیحه قوچانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

  تَرجم الكلمات التی تحتها خط:

 مِدَۀِ الكيمياویۀ     استخدام االَسْ فی ثَریُكْ ب(اِنْ                                  الدَّعَواتِ              یا مُجيبَ الف(

 قَلبِتَ فظّاً غليظ الْوَلَو كُنْ د(            نب وَ بخيبۀ األََملِذَّشَعَرَ نوبِل بال ج(

1 

2 

  اُكتُبْ فی الفراغ الكلمتين المترادفين و الكلمتين المتضادتين :

 صَعََّب( –سُهول لْاَ –لْمَجال اَ – ذَهَبَ – سَهَّلَ –)راحَ 

 ............................  ...............                 ب(الف(............. 

5/0  

25/0 /الَفظّ نمَر/الغُصْثَالجذع/الشَّجَرۀ/ال               فی المجموعۀالتاليۀ: ۀالغریب ۀعَيِّنَ الكلم 3  

25/0 لُ أَرضٌ واسعۀٌ: ...............................الحَقْ            :الكلمۀِ عَمْب جَكتُأُ 5  

4 

  : الجمل ذهٰ  م هرجِتَ

 (4/1)لّا َلعِبٌ وَ لَهوٌ :ياۀُ الدُّنيا إِاْلحَوَما  (1

 (4/1)دَبِ :األَك لِ وَ ال ميراثَهْ جَرَ كَالْال فَقْ (2

 (74/1)كَریم :ماغَرَّکَ بِرَبِّكَ الْ نسانُإِیا أَیَّها الْ (3

 (74/1)ضيَّۀً:مَرْ ك راضيَّۀًربِّ  ٰ  لیإِرجعی *إِ ۀمطمئنسُ الْیا أَیَتُها النَّفْ  (5

 (24/1)كثيراً: راًكْ كُروا اهللَ ذِ ذْأُ (4

 (4/1):مُسابَِقۀِجَحُ فی الْصدیقی یَنْ تَلَيْ (6

 (74/1)وَجهٌ ُمضِرٌّ: اِفعٌ ،نّ التَّقنيَّۀِ َوجهُ البتكارٍ فی إِوَ  ختراعٍ علمیٍّإِلِكُلِّ  (7

 (74/1)و بيئَتها تداخالً كامالً : َحيَّۀِالْ كائناتِالْ ينَبَ اللِ وجودِ رَوابِطَ مُتَداخَِلۀٍخِ  مِنْ ۀِتَواُزنُ فی الطَّبيعفَيَتِّمُّ الْ (9

 (74/1)تِ یَطيرُ بَغََتۀً:مَوْ مِنَ الْ نقاذِ حياۀِ فِراخِهإِعُشّهِ و  ه مِنْبتعادإِخِداعِ العَدّد و  طائِرُ مِنْدَها یَتََأكَّدُ الْ نْعِ (8

 (74/1):سالمِلی اإلِإِ قومها  دَعَتْخيها وَأَ نْعَ دافَعَتْ وَ لَمَتْفَأَسْ  (11

 (74/1)علومِ الّنافِعات:عقلی و قلبی بالْ أَنِرْ وَ (11

 (4/1)قاً:فاراً صادِ تغْسْإِ فِرُاهللَ تغْسْأَ (12
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6 

  :صحيحۀَالْ  ترجمۀَب الْخِنتَإِ

 كافِرونَ . م الَْقوْلّا الْحِ اهللِ إِرَوْ سُ مِنْأَالف( ال یَيْ

 (تنها قوم كافر از رحمت خدا مأیوس نمی شوند.           2(فقط قوم كافر از رحمت خدا مأیوس می شوند.1

 : روجِخالْ نِتَنِعُ عَمْنَ ب(لَنْ

 (از بيرون رفتن خودداري نمی كردیم .                  2خودداري نخواهيم كرد .(از بيرون رفتن 1
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7 

  كمِّلِ الْفراغاتِ فی التَّرجمۀ الفارسيۀ:

 ضَمُها.رادَۀٍ تَقْجَ فَمِ وَرَقَۀٍ فی م عندي ألَهوَنُ مِنْنَّ دنياكُالف( إِ

 ............. ، ............. است .ن را آقطعاً دنيایتان نزد من از برگی در دهان ملخی كه 

 ها.عُشِّ ها عَنْستَرِطَردِ مُفْلِ حَِيلِ ٰ  لیإِ أطيورِ قد تلجلا ضَب(بَعْ 

 برخی پرندگان گاهی براي راندن .......... از النه خود به ........... پناه می برند .

1 

9 

  :فعال التی تحتها خطّترجم األَ

 رِ:كَ الَّذینَ یساِرعونَ فی الكُفْزُنْیَحْها الرَّسولَ ال یّالف( یا أَ

 مَعُ المَحصولَ:وَ هُوَ یَجْ الفِّالحَ تُیْرأَ ب(

 ليكَ:إِسَنَ یُحْ نْأَحِبُّ ا تُ مك سِنْحْأَج(وَ 
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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 :

 ملیحه قوچانی  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

1 
         (24/1)(5ب(كودها )درس            (24/1)(4الف(پاسخ دهنده )درس 

 (24/1)(3د(سنگدل )درس                    (24/1)(2ج(نا اميدي ) درس
1 

5/0 (24/1)(2صَعَّبَ)درس ب(سَهَّلَ               (24/1)( 3الف(راح=ذَهَبَ)درس 2  

25/0 (24/1)(3الفظّ)درس 3  

25/0 (24/1)(5الحقول )درس 5  

4 

 (3()درس4/1چهره ي او نابود شدنی است .)جز  همه چيز (1
 (1()درس4/1هيچ فقري مانند نادانی نيست و هيچ ميراثی مانند ادب نيست .) (2
 (4()درس74/1().اي انسان چه چيزي تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور نموده )فریب داده است (3
 (2()درس74/1) اي نفس آرام *به سوي پروردگارت خشنود و راضی باز گرد (5
 (5()درس24/1خدا را بسيار یاد كنيد .) (4
 (1()درس 4/1كاش دوستم در مسابقه پيروز شود .) (6
 (2()درس74/1هر اختراع علمی و ابتكاري در فناوري دو وجه دارد ، وجهی سودمند و وجهی مضر.) (7
 زنده و محيط زیستشان صورت می پذیرد .تعادل در طبيعت به واسطه ي وجود ارتباط كامالً متقابل ميان موجودات  (9
 (5()درس74/1)

و وقتی پرنده از نيرنگ زدن به دشمن و دور كردنش از النه اش و نجات دادن زندگی جوجه هایش از مرگ مطمئن می شود  (8
 (5()درس 74/1ناگهان پرواز می كند .)

 (3()درس 74/1كرد() ند )دعوتپس اسالم آورد و از برادرش دفاع كرد و قومش را به اسالم فراخوا (11
 (4()درس 74/1و عقل و قلبم را با علوم سودمند روشن كن .) (11
 (5()درس4/1ستم .)امانند درستكاران از خدا آمرزش خو (12
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5/0             (24/1)(2)درس 1ب(                                                (24/1)(3)درس 1الف(  6  

 1       (4/1)(5ب( شكارچی شان /چاره اندیشی)درس                             (4/1)(2جود/پست تر )درس الف(می 7

9 
     ، (4/1)(1زند)درس رشتاب می و -الف(غمگين نسازد

 ، (4/1)(2 درس) كرد می جمع – دیدمب(
 (4/1)(4درس)شود نيكی– كن نيكیج(  

5/1  

5/0 (24/1)(1یَنجَحْنَ)درس ب(                                       (24/1)(5)درس  الف( لِيَنْتَخِبَ 8  

11 
  ،     (24/1)(2(دَووباً )درس3                   ،    (4/1)نوعی –(صبراً  2          ،    (24/1)(4(داوودُ )درس1
 ،     (24/1)(2يت)درسماین(الد6                   ، (24/1)(5(جميالً)درس4         ،     (24/1)(3(العلمَ)درس 5 

 (24/1)(5سَّمی )درس (ی7ُ  
2 

25/1 (74/1)(4منادا ، جارو مجرور ، مفعول )درس  ب(                                (1/ 4)(2الف(صفت ،حال )درس  11  

25/0 (24/1)(2الف()درس 12  

5/0 ( 4) درس   (24/1)                            2ب(         و              (24/1)1الف( 13  

15 
    ،  (24/1)اسم مبالغه: علّام                   ، (24/1)منون یا خاشعونؤاسم فاعل :الم

 (24/1)اسم تفضيل :أشدّ                                      ،  (24/1)اسم مكان :مَصَْنع
1 

 

5/0 (24/1)(3(نادرست)درس 2         (24/1)(5(صحيح )درس 1 14  

5/0 (24/1)(1)درس1ب(                (24/1)(3)درس3الف( 16  

 1 (24/1)(إِسْتشار المزارعُ الخبير5                       (24/1)(الف3                       (24/1)(ب2                   (24/1)(ب 1 17

 


