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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 

نمرهسوًاالت )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  

25/0صغيرٌ : ......................................................................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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  مدت امتحان : صبح 9شروع :ساعت  علوم انسانی رشته : عربی   سؤاالت امتحان نهایی درس:

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

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

نمرهسوًاالت )پاسخ نامه دارد(ردیف

8
 عين الفعل المناسب للفراغ 

قاما(  –قامتا  –الف( هاتانِ البِنتانِ .............................. بجولۀ علميۀ فی االنترنت ُمبتَسمَتينِ . )قامت 
 ب( یا اَُیها االوالدُ المودبونَ ........................  علی نظافۀ الطبيعۀ. )حافِظوا، حاِفظن، حافِظا( 

5/0  

11
العبارات التاليۀ: ميز

 ( الفعل المجهول 7   ( المضاف اليه، 6   ( الصفۀ ،4   ( المستثنی5   ( الحال ،3   ( المفعول المطلق و نوعه ،2  ( المنادي،1 
 االنسانُ ضعيفاً. لِقَكَلّمَ اهللُ موسی تكليماً . یا الهی أَِنر عقلی و قلبی بالعلومِ النافعاتِ . كُلُّ شیءٍ ینقصُ باالنفاقِ إلّا العلمَ و خُ

2 

11

 عين المحل االعرابی للكلمات التی تحتها خط 
 الف( ال لباسَ اجمَلُ من العافيۀ. 

ب( ذاتَ یومٍ ال حظَ المُزارِعُ أَنَّ عدَدَ افراخِ الطُيورِ یَنقُصُ .
 ج( رَبَّنا آتِنا فی الدنيا حسنۀً.

25/1  

12

 عين الجملۀ التی فيها اسلوب الحصر 
 الیيأسُ من روحِ اهللِ اال القومُ الكافرونَ .( 1
( حَضَرَ الزُمالءُ فی صالَۀِ االمتحانِ اال حامداً .2
( كُلُّ وعاءٍ یضيقُ بِما جُعِلَ فيه إّلا وِعاءَ العِلمِ. 3

25/0  

13

 عين الصحيح فی التحليل الصرفی و االعراب لما اشير اليه بخط: 
 الطالِبۀُ تَجتَهِدُ فی اداءِ واجباِتها راضيۀً 

 الف( تَجتَهِدُ: 
( فعل مضارع، مفرد مونث غائب، ثالثی مزید، معلوم، معرب / فعل مضارع و خبر 1
 ( فعل ، مفرد مذكر مخاطب، مجهول ثالثی مجرد، مبنی، / فاعل و مرفوع 2

 ب( راضيۀً: 
 اسم مفعول / مفعول و منصوب ( اسم ، جمع تكسير، مذكر ، نكره ، مبنی ، 1
 ( اسم فاعل ، مفرد ، مونث ، نكره ، معرب / حال و منصوب 2

5/0  

15

 عين اسم الفاعل و اسم المبالغه و اسم المكان و اسم التفضيل فی مایلی 
ذَكَرَ المُؤمِنُ ربَّهاهللُ أَعلَمُ بِما یَكُتمونَ . اِنَّ النَفسَ لَأَمّارَۀٌ بالسوءِ. المَعمَلُ مُعَطَّلٌ اليومَ . قَد 

( اسم المبالغه ..........................2( اسم الفاعل ....................      1
( اسم التفضيل ........................ 5( اسم المكان ......................      3

1 

14

ضع فی الدائرۀ العدد المناسب : 
الف( شریطٌ یَسَتعِملهُ رُكّاب السيارات للنجاۀِ من الخطرِ        ( النُّحاس             1
 ب( قسمٌ مِن الجسم بينَ الجِلدِ و الَعظمِ    ( حزام االمان           2
 ج( عنصرٌ فلزيٌ مُوَصِّل للحرارۀ و الكهرباء           ( الَعصَب           3
 مختلطٌ بالماءِ  د( ترابٌ             ( اللَّحم           5
 ( الطين 4
 ( الجرادۀ 6

1 

16

 اقرا النص التالی ثم اجب عن االسئلۀ التاليۀ. 
ۀِ و مَنَحَ رشَعَرَ نوبلُ بالذَّنبِ بَقیَ حَزیناً و خافَ اَن یَذكُرهُ الناسُ بالسوءِ بعَد موتِه. لذلكَ فقد بنی موسسۀً لمنحِ الجوائزِ الشهي

  ..ثروته لكی ُیصَحِّحَ خطأه. تُمنَحُ هذه الجائزۀُ الی َمن یُفيدُ البشریۀَ فی مجاالتِ السالمِ و الكيمياءِ و الفيزیاءِ و ..
 الف( هَل شَعَرَ نوبلُ بالّذَنبِ ؟ 

 ب( كيفَ بَقیَ نوبلُ؟ 
 ج( ماذا عَمِلَ نوبلُ حينَما خافَ اَن یذكُره الناسُ بالسوءِ؟ 

       د( الی مَن تُمنَحُ جائِزۀُ نوبل؟ 

1 




