
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 تَرجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خَطٌ.

 .بَداَلًالف(فَفُزْ بِعلمِ وَ ال تَطلُبْ بِهِ 

 وَ عَظمٍ وَ عَصَبْ لَحمٍب(بَـلْ تَراهُم خُلِقوا مِنْ طینَةٍ      هَـلْ سِوی 
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2 
 عیِّن المُتضادَّ و المُترادفَ:

 ...........#الف(........=..........       ب(.........                     «الصِّحَّة_اِطَّلَعَ_الفَلّاح_راقَبَ_الدّاء_المُزارع»
1 

3 
 عیِّن الکَلِمَةَ الغَریبَةَ في المَعنَي.

 الف(الشَّهْد       ب(الشَّحن        ج(الشَّعیر      د(الـجَوز 
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 تَرجِمْ هذِهِ الجُمَلَ.

 األُمُّ حَوّاءُالف(النّاسُ مِن جِهَةِ اآلباء أَکْفاءُ      أَبوهُمُ آدَم وَ 

 ب(ال فَقرَ أَشَدُّ مِنَ الجَهلِ وَ ال عِبادَةَ مِثلُ التَّفَکُّرِ.

 ج(رَجَعَ اللّاعبون اإلیرانیّون مِنَ المباراة وَ هُم کانوا یَبتَسِمونَ.

 د(مَنْ أَذنَبَ وَ هُوَ یَضحَکُ، دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ یَبکي.

 دّة مُجِدّاً.ذ(عَمِلَ أَلفِرِد عَلَي تَطویرِ تلک الما

0 

0 

 کَمِّلِ الفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الفارسیَّةِ.

 الف(أیُّهَا الفاخِرُ جَهالً بِالنَّسَبْ       إنَّمَا النّاسُ ألُمٍّ وَ لِأَبْ

 ای که نابخردانه ....... به دودمان هستي،مردم فقط از یک مادر و پدر هستند.

 عَلَیهِ،..وَ ال بَرَکَةَ فیهِ.ب(کُلُّ طَعامٍ ال یُذکَرُ اسْمُ اهللِ 

 هر غذایي که نام خداوند بر آن ........،..و ......در آن ......... .

1 

 4 از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دوازدهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 3عربی تخصصی نام درس: 

 ............ نام دبیر:

 1422/ 12 /02 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:22  ساعت امتحان:

 دقیقه 02مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



6 

 «کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائِدَةٌ»ضَعْ في المُرَبَّعِ العَدَدَ المُناسِبَ.

 ■(العَصَب     قِسمٌ مِنَ الجِسمِ بَینَ الجِلدِ وَ العَظمِ.1

 ■عُنصُرٌ فِلِزّیٌ کَالحَدیدِ مُوَصِّلٌ لِلحَرارَة وَ الکَهرُباءِ.     (اللَّحْم2

 ■(الرَّأس     خَیطٌ أبیَضُ في الجِسمِ یَجری فیه الحِسُّ.3

 (النُّحاس4
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 کَمِّلِ الفَراغات.

 «وَ یَقولُ الکافرُ یا لَیتَني کُنتُ تُراباً.»

 و کافر مي گوید: ..... من ..... بودم.
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 اِنتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ:

 «قالوا ال عِلمَ لَنا إنّک أنتَ عَلّامُ الغُیوب»الف(

 (گفتند:هیچ دانشي نداریم،قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستي.1-

 (گفتند:هیچ دانشي برایمان نیست،بي گمان دانای نهان هستي.2-

 

 ب(رَأیتُ الفَلّاحَ وَ هوَ یَجمَعُ المَحصولَ.

 (کشاورزی را دیدم در حالي که محصول را جمع مي کند.1-

 (کشاورز را دیدم در حالي که محصول را جمع مي کرد.2-

1 

9 

  تَرجِم األفعالَ:

 قاتَلَ: جنگید-

 

 صَدیقَهُ: ال یُقاتِلْ(1

 األصدقاءَ: لَنْ تُقاتِلوا(2

 األعداءَ: قاتِلْ(3
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15 

 عَیِّن الصَّحیحَ:

 خَصلَتانِ في مُؤمنٍ:البُخلُ و الکِذبُ.الف(...... 

 ال تَجتَمعُ( _ ال تَجتَمِعان _ )ال یَجتَمعُ

5/0 

 4از 0صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 ب(اللّاعِبونَ اإلیرانیّونَ.......مِنَ المُسابَقَةِ مُبتَسِمینَ.

 رَجَعتُمْ( _رَجَعَ  _)رَجَعوا 
 

11 

 في الجُمَلِ:« ال»عَیِّن نوعَ 

 

 .ال تأکُلونَالمَساکینَ مِمّا  ال تُطعِمواالف( 

 

 أنا مِن طِهران. التلمیذَ مِن شیراز؟  الب( 

1 

12 

 عیِّن المَحَلَّ اإلعرابيّ للکَلِماتِ الَّتي تَحتَها خطٌّ:

 

 .في المَدرَسَةِ الطُّلّابِتَحَدَّثَ مَعَ جَمیعِ  العَلّامَ الرَّجُلَالف( لَیتَ 

 

 .مُتَأخِّراًإلي المَطارِ  المسافرُب(وَصَلَ 
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 مَیِّز في العِبارةِ التّالیة:

 «رَبَّنا إنّنا سَمِعنا مُنادیاً یُنادی لِإلیمان»

 (المفعول1

 (مجرور بِحرف جَر2ّ

 (خبر الحروف المشبَّهة بالفعل3
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 عیِّن اسم الفاعِل و اسم المفعول و اسم المَکان و اسم التَّفضیلِ في ما یلي:

 الخالِقینَ / البَناتُ المُؤدَّباتُ یَذهَبنَ إلي المَکتَبَة.یا أحسَنَ 

 

 (اسم تفضیل:...4(اسم مکان:...  3(اسم مفعول:...  2(اسم فاعل:...  1

1 

10 

 عَیِّن الصَّحیح و الخطَأ حَسَب الواقع:

 الف(قیمَةُ کُلِّ امرِئٍ بِأعمالِهِ الحَسَنَةِ.

 ثاَلثینَ.ب(تِسعَة في خَمسةٍ یُساوی خمسةً و 

 ج(کُل شَيءٍ یَرخُصُ إذا کَثُرَ إلّا األدبَ.

 د(بَعدَ إختِراع الدّینامیت ما کَثُرَتْ أدوات القَتلِ.

 

1 

 4از 3صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 02جمع بارم : 

16 

 إنتَخِب الجوابَ الصَّحیحَ:

 الف( ..... الّذی یَسعي في إنجازِ عَمَلِهِ وَ ال یَشعُرُ بِالتَّعبِ.

 الدّؤوب ( _الجائع  _) الکِسالن 

 

 «المَطَرَ یَنزِلُ کَثیراً!» ..... ب( تَمَنّي المُزارعُ:

 لِأنّهُ ( _أنّه  _) لَیتَ 

1 

 4از 4صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف( جایگزین     /     ب( گوشـت  1   

ة )سّلمتی(  2    ـحَّ اء )بیماری( # الصِّ ح  )کشاورز(        /     ب( الـدا  الف( الُمزارع  = الفَّلا

   3 

 د( گردو     ج( جـو ،       ب( شارژ،      الف( عسل ، 

 

 بقیه کلمات خوراکی هستند.« الـشاْحـن»به غیر از کلمۀ 

   4 

 مردم از نظر پدران، همتا )هم رتبه( هستند و پدرشان آدم و مادر)شان( حوا است.الف( 

 هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. ب(

 ورزشکاران ایرانی در حالی که لبخند می زدند از مسابقه برگشتند. ج(

 شود در حالی که گریه می کند.هر کس گناه کند در حالی که می خندد، وارد آتش می  د(

 آلفرد تّلشگرانه، بهینه سازی آن ماده را انجام داد. ذ(

   5 

 الف( افـتـخار کننده

 

 ب( یاد نشود  _  هیچ برکتی  _  نیست

   6 

ْحم: گوشت 2)  قسمتی از بدن میان پوست و استخوان.««« ( الـلَـّ
 
 رسانای حرارت و برق است.عنصری فلزی مانند آهن که ««« ( النُّحاس: مس 4)
 
 رشته ای سفید در بدن که در آن حس جاری است.««« ( الَعَصب: پی، َعَصب 1)

 بودم. خاکمن  ای کاشو کا فر می گوید:   7   

   8 

 1الف(   

 

 2ب(    

   9 

 نباید بجنگد )فعل نهی((.1
 )فعل مستقبل منفی( ( نخواهید جنگید2
 )فعل امـر( بجنگ (3

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 3انسانی  عربينام درس: 

 .……………نام دبیر: 

 1444/ 41 /01 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 10:11  ساعت امتحان:

 دقیقه  01مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 الف( ال تَـجـتَـِمـعُ 

 

 ب( َرَجـعـوا

  11 

 الی نفی –الف( الی نهی 

 

 الی جواب –ب( الی نفي جنس 

  12 

 جار و مجرور  –مضاف إلیه    –صـفـت    -«  لیت»إسم حرف مشبهه بالفعل الف( 

 

 فـاعـل     _     حـال ب( 

  13  

 «ُمـنادیـاً »  مفعول: (1
 «اإلیـمان »  مجرور به حرف جر: (2
 «َسـِمـعـنا »  خبر حرف مشبهه بالفعل: (3

  14 

 ( اسم فاعل: الخالِق1
ب2  ( اسم مفعول: الُمؤدَّ
 ( اسم مکان: الـَمکتبة3
 اسم تفضیل: أحـَسنْ  (4

 الف( درست   /   ب( نادرست  /   ج( درست  /    د( نادرست 15  

  16 

 انجام کارش تّلش می کند و احساس خستگی نمی کند.(کسی است که در  تکاربا پشالف( الداؤوب: )

 

 باران بسیار ببارد.( کاشب( لَـیـَت: )کشاورز آرزو می کند : 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره24جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




