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 نمره )پاسخ نامه دارد(سؤاالت  رديف

١

اِت الّ  الف ل ِج ال ٌ ت ها خ   :ي ت
 .ينَةِ معجبونَ بِهذه السمكَةِأسماك الزّهواةُ ) ٢                                   ﴾ حنيفاًينِ دوأقم وجهك لل ﴿ )١

 .و العجمأنكَرت العرب تَعرِف من  )٤                                     .جعلَ فيه  ماب يضيقُوِعاء كُلُّ  )٣

١ 

اِدَف و  َعِّ  ب ُ ادَّ ال َ ُ  )الذَّم / برالص/ دحالم/ العيش /هلالج / الحياة (   :ال

٦                           ...................... ═....................  )    ٥ ................... ( ≠  ..................... 

٥/٠ 

ةَ   ج َة الغ   :َعِّ الكل
١      )٧ (بالم٢                  لع (ةالمسف) ٤                    الشلّال) ٣                  دروقالم 

٨ (جمع لنَّقشا«  اُكتُب  « :....................... 

٥/٠ 

اراِت إلی الفارسَّةِ  ِجَت   د ِ  :ال
٩ (﴿  كبجِعي إلي رنَّةُ ارئطمالم تُها النَّفسيا أي﴾   

  .   ينظُرُ هشام إلي النّاسِ ومعه جماعةٌكانَ ) ١٠

١١( لَ ابراهيمحاو )ةِ األصنامِ) عن عبادم هذَ قَومنقأن ي.  

  .ال فَقرأشَد من الجهلِ وال عبادةَ مثلُ التَّفكُّرِ )١٢

١٣ ( حاتلوا الصالمع نوا وإنَّ اإلنساَن لَفي خُسرٍ إلّا الذينَ آم .  

١٤ (ز بِدينَ العا ينُطاف)مِ) عاألعاظ طواف يتبِالب   .  

  .  نَالمسابقَةِ فَرِحي من اللّاعبونَ اإليرانيونَ رجعوا) ١٥

  .) ع( كانَ الفََرزدقُ حاضراً فأنشَد قصيدةً في مدحِ اإلمامِ) ١٦

١٧ (هؤثِّرُ في نَفسفَي هتراءالقارِئُ في ق جتَهِدتابٍ يك بر.

١٨ (ستَطيعلُ ياً في  اإلنسانُ العاقكريف ذاءغ جِدوضوعٍ أنْ يكُلِّ م. 

٥./

٥./

٧٥/٠ 

٧٥./

٧٥./

٧٥./

٧٥./

٧٥./

٧٥/٠ 

٧٥/٠

حَ اِ   هـ ة ن ال ج  :في ال
.ي الصفاإنَّ الزَّرع ينبت في السهلِ و ال ينبت ف )١٩

 .كشت در دشت مي رويد و بر تخته سنگ نمي رويد: ٢         .ه نمي رويدكوكشت در باغ مي رويد و بر : ١

٢٠ ( ملْ تَراهنبقوا مطينةٍ خُل.  

  . بلكه آنان را مي بيني كه تكه گلي آفريدند: ٢.          از تكه گلي آفريده شده اند بلكه آنان را مي بيني: ١

٥/٠ 
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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

 www.Nomreyar.com - یار نمره آموزشی وبسایت



  
    تعاليباسمه 

  دقيقه ٨٠:مدت امتحان  صبح٨:ساعت شروع  ٣عربي، زبان قرآن: سؤاالت  امتحان درس   :نام و نام خانوادگي   

  ٣: تعداد صفحه  متوسطهدورة دوم  دوازدهمپايه  ٣/١٤٠١/ ١٩ : نامتحااريخ ت      علوم تجربي - رياضي فيزيك :رشته

  مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي   ١٤٠١ماه سال  خردادنوبت درسراسركشور آزادوداوطلبانبزرگسال روزانه آموزاندانش 
http://aee.medu.ir  

  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   رديف
  

  ٢

ِّل  و ةِ  َك َج اغاِت في الَّ   :الفارسَّةِ  الَف

  ﴾قالوا حرِّقوه و انْصروا آلهتَكُم  ﴿ )٢١

  ............................. را  تانخدايانو .................. را  او: گفتند

٢٢ (نيا عخيُل في الدالب عيشيالفُقراء يش   .  

  ...................... . نرايفق................. در دنيا  شخص بخيل

  .السياِح في محافَظَةِ أسوان تَعلّم اإلنجليزيةَ من )٢٣

  .أسوان ياد گرفت.................. در ..................... انگليسي را از 

٥/١  

ةالّ ألفعاَل ا ِجتَ   ز  :     ال

٢٤(  ١   نزديك شد: تَقَرَّب( يتََسم  ) ٢      .لي اهللاِإ قَرَّبتَقَرَّبونَهإلي ي نَتَقَرَّّلَن ) ٣         .الخَيراتإلي الذَنْبِ ب.     

   .الخَبرَ لَرسقَد أ هو )٣               .هِمواجبات لَم يرسلوا) ٢        .رِسالةً رسلْتُال ) ١       فرستاد : أرسلَ ) ٢٥

٢٦ (ا ا) ١     خودداري كرد: متَنَع بكانَلطال عمتَنن النَّومِ يك )٢                     .عمن فَضل، اـمتَنن األكلِ عع.  

٢  

َل ِا َع) الف  ح ُ الَِة فی ال اِء ال   :األس
  اسم المكان) ٣١       لغه اسم المبا )٣٠     اسم تفضيل   )٢٩      اسم المفعول  )٢٨     اسم الفاعل   )٢٧

الغار  ــ رِ األصنامِ في المعبدتف أكبالفَأس علَي كَعلَّقَ إبراهيم  ــأظُنُّ أَنَّ هناك كُتباً مَكرَّرةً  ال :لّامةُعالالرَّجلُ قالَ 

رتَفلٍ مبفَوَق ج َقععٍـي .  

ٌّ ) ب ها خ ی َت اِت اّل ِ الَكل ِج   : َتْ

٣٢( فأضع رِّهتمانِ سن كع فن ضَع٣٣                     .النّاِس م(  عشَجفَرِّجونَيتم المزَ فريقَهفي  الفائبِالملع. 

٢  

ارات َمّ   ط ِ   :في ال

َل: ٣٥  الال :٣٤( ُ ل ال َفع ع: ٣٦  ال َل ن ُ ل ال َفع ه: ٣٧  ال ی م ُ ی :٣٨  ال   ) ال

 كمالس حتاجإياألحياء احتياج شِّرينَ ﴿ ـ لي الماءبينَ مثَ اهللاُ النَّبيعـ  ﴾ بيالُ في المملُ الْعالً صنَعِشتَغإلّا عام.  

٢٥/١  

    در صفحه سوم سواالت ادامه  
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  ٣

ارات َعِّ  ي ِ ة ِلل َ ة ال ــــ تَجارب الوِعاء ــ ( :الكل ـــ ـ ـــ ـ ــ ـرمزُ  ـالتَّصليحِ ـ  ـ   ) لظُّروفاـ

       . السالمِ... ............ورقةُ الزَّيتونِ  ) ٣٩

  .علَماء علي مرِّ السنينَآالف ال......................لكُتُب ا) ٤٠

٤١ (جِهازٍ أوالمفَةٌ لطّلةُ صأداةٍ بِحاجةٍ إلي ع........... ..........  

  .حولَنا شاهدهاالّتي نُ األوضاع واألحوالُ هي..... ................ )٤٢

١  

ی ت  ك اِت اّل ابي للكل ّل اإلع َ َ ِ ال ٌّ َعِّ   : ها َخ

  .المطارِ في قاعةِ  مسافرُالحَضرَ ) ٤٤                                    . جيدةً ةًفَمعريعرُِفه  زدقُالفر )٤٣

٢٥/١  

ْ َع  ل َّ أِج َّ ُث ةِ  إقَأ الَّ   :األسِلِة الّال
 » األم لَ النّورِ : قالَتباّلذي أنَا أتَذَكَّرُ ج ص(كانَ النَّبي ( راءفي غارِ ح دبتَعيهتمعِ في قو. الواق أيتنَّني مارلك

عٍالغار، لأنّ رتَفـلٍ مبفَوقَ ج قَعي سهال ي ،إالَّ األقوياء هعودص تَطيع «  

 »نيم نَوع دفي إفريقيا  وج كمالس هسُترُ نَفسنيم الففي غ خاطيالم وادوالم هن فَمم ةِ الَّتي تَخرُج هنُ نَفسدفي

  »تَحت الطِّينِ ثُم ينام نَوماً عميقاً أكثََر من سَنةٍ 

٤٥ (اسِ صكُلُّ الن ستطيعالغارِهل ي ن ) ٤٦                            ؟          عودكانَ م راءفي غارِ ح دبتَع؟ ي  

  كَم مدةً ينام السمك ؟) ٤٨                 يستُرُ السمك نَفسه؟                                  أينَ ) ٤٧

١  

ابي  م لِّ اإلع فيِّ و ال َّ ِل ال ل َح في الَّ َّ ِ ال   : َعِّ
 »القَوي الجِسم بجذي  ذاءباًغناسم  هنَفسل«  

٤٩(  بجذ١                                        : ي :علٌ مضارعف ،  خبرٌ /معلوم  

  فعلٌ/ مجهولٌ،  اضٍفعلٌ م: ٢                                                         

  يهإلمضاف /  فةٌعرفرد ، مذكرٌ، م، ماسم : ١                                    :     مناسباً  )٥٠

                                                         ٢ :م ٌ ، مفرد ، سمفةٌ/  رةٌ نك، ذَكَّرٌ اص  

٥/٠  

  ٢٠  جمع نمره.                                          موفق و سربلند باشيد                                                           
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  نمره  راهنماي تصحيح  رديف
 

  ١

  ٢٥/٠هر مورد                         ٣٠عالقمندان ص ) ٢                                        ١ص   يكتا پرست) ١  الف

                     ٥١ص) انكار كردي (ناشناخته شمردي  )٤                                       ٣٩ص تنگ مي شود )٣

١  

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                 ٤٨ص    الذّم ≠المدح )٦                                         ٦٤العيش ص  ═حياة ال) ٥  ب

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                                                    ٢ص  النّقوش )٨                            ٤٢ص الشلّال) )٧  ج

  ٢٤ص  . اي نفس آرامش يافته به سوي پروردگارت بازگرد) ٩  د

  ٥٠ص   .گروهي با او بودند) در حالي كه(هشام به مردم نگاه مي كرد و ) ١٠

  ٣ص . ابراهيم تالش كرد كه قومش را از پرستش بت ها نجات دهد ) ١١ 

  ١٢ص   .هيچ فقري سخت تر از ناداني نيست و هيچ عبادتي همچون تفكر نيست )١٢

         ٤١ص. به درستي كه انسان در زيان است به جز كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند )١٣

  ٥٠ص .ان طواف كردخانه كعبه را همچون بزرگ) ع(بدين زين العا) ١٤

  ٢٣ ص .بازگشتند خوشحاليزيكنان ايراني از مسابقه با با )١٥

  ٥٠ص.  سرود) ع(فرزدق حاضر بود پس قصيده اي در مدح امام  )١٦

  ٣٥ص .چه بسا كتابي كه خواننده در خواندن آن مي كوشد و در وجودش تاثير مي گذارد) ١٧ 

  ٣٤ص. انسان عاقل مي تواند در هر موضوعي غذايي فكري بيابد )١٨

٥/٠  

٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

  ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد                                           ١١ص   ١ )٢٠                                          ٥٩ص   ٢) ١٩  هـ

  ٦٤، زندگي مي كند ص) همچون(مانند) ٢٢                      ٣ص. ياري كنيدبسوزانيد ،  )٢١  و

                                                                            ٢٥/٠هرمورد                                                                                  ٣٦ص گردشگران ، استان  ) ٢٣ 

٥/١  

  ٦٠ص   شد منزديك نخواهي) ٣   مي شوند                  نزديك) ٢                    نزديك خواهد شد)١)٢٤  ز

  ٤٦ ص ) فرستاد(  ه استفرستاد ) ٣                             نفرستادند) ٢                             نفرست    ) ١) ٢٥

  ٢٥/٠هرمورد                                            ٢٨خودداري كن ص )٢                  دخودداري مي كر )١) ٢٦

٢  

       ٣ص المعبد)  ٣١      ٤٦صالعلّامُة   )٣٠      ٤ر صأكب)٢٩       ٣٥ص  مكَرَّرةً )٢٨       ٢٠ع ص ـمرتَف) ٢٧  ح

  ٢٥/٠هرمورد                ٦٠ص  )باشگاه (ورزشگاه ،  ٢٣ص برنده) ٣٣                 ٤٧ص   ضعيف ترين) ٣٢

٢  

    ادامه در صفحه بعد  
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 نمره راهنماي تصحيح  رديف

٢

 ٢٥/٠هر مورد                     ٦٣ص  ينوع ) ٣٦                  احتياج ) ٣٥                   ٢٤ص مبشِّرينَ  )٣٤  ط

 ٤٤ص عامالً  )٣٨                               اْلعمالُ )٣٧

٢٥/١ 

 ٢٥/٠هر مورد                                        ٣٧ ص تَجارب) ٤٠                                      ٦٢رمزُ ص) ٣٩  ي

 ٤٢الظروف ص) ٤٢                              ٢٧ ص التَّصليحِ ) ٤١

١ 

 ٢٥/٠هر مورد   ٥٠ ص   ، صفتمبتدا ، مفعول مطلق  )٤٣  ك

 ١٥ ص فاعل ، جارومجرور) ٤٤
٢٥/١ 

 ٢٥/٠هر مورد   ٢٠ص  . ال يستَطيع صعوده إالَّ األقوياءال ، ) ٤٥  ل

    ٢٠ص .  يتَعبد في غارِ حراء) ص(النَّبي كانَ ) ٤٦

٤٧ ( هستُرُ نَفسنيم الففي غ خاطيالم واد٦٣ص . ةِالم 

٤٨ ( مكالس نام٦٣ص   .أكثر من سنةٍي  

١ 

 ٥/٠  ٢٥/٠هر مورد   ٣٤ص  ٢) ٥٠  ١) ٤٩  م

 ٢٠ "درنهايت، نظر همكاران محترم صا ئب ا ست "
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