
 

 

 

 

 

 
 

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

نمره به      به عدد:    تجدید نظر  نمره 

 حروف:          

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

بارم نمره 2الف ( مهارت واژه شناسی :  ردیف 

1

تَرجِم الکَلماتِ الّتي تحتَها خطًّ :                       

 أَسماکِ الز ینَةِ مُّعجبونَ بِها.        هُواةُ ب(                               الد ُّنیا سَالماً شاماِلً  املَأأ( 

  

  تُّؤَک ِدُّ عَلی الت َدی ُّنِ الحَضاراتُد(                                       .مَرصوصٌ بُنیانٌکَأن َهم ج( 
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 / مَنَعَ ( دقدام/ األ  الن زاع/  ساعَدَ  /  الس لم / رل :  ) األ اُکتُبْ الـمُتّضادَ و الـمُترادف

 

..................   ≠ب ( ...............          أ (..............  =  .................           
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         أ ( عَیِّن الکلمةَ الغریبةَ في الـمعني:

 

   غداً(          4 الیوم(         3 أمس(             2الخ یام( 1  

       

 ب ( عَیِّن الخطأَ  لِـجمعِ الکلماتِ التّالیةِ : 

 

  األعین:العین (    4 األسماک:السمک (  3 الل حام: الل حم(   2الفؤوس: الفأس(  1
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نمره  5/9ب ( مهارت ترلمه  :   

5  

 تَرجِم الجُملَ التّالیةَ :

 

فإن  الغضب مفسد. ال تَغضَبْ( 1  

 

.الن اس شاهَدوا لَمیع األصنام مُّکَس رةو لَم ا رَلَعَ (  2  
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 / ریاضی و تجربیدوازدهممقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران دو اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 دوازدهمعربی نام درس: 

 غالمی نژادآقای  نام دبیر:

 02/0022 / 02 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 00:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 57 مدت امتحان :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



( خُّلِقوا مِن الل َحم و العَظمِ. 3  

 

. الع  التوفیق حظ ی و نصیبی فی الحیاة( و4َ   

 

. أنا أَتَمَن ی أن أَتَشَر َف مَعَ لَمیع أعضاء األسرة و مَعَ األدقرباء لزیارة مَک ة مَر ة أخری( 5   

 

  مُّتَتالیَةً. دقَطَرات الماء  الس َهمَسمکة تُّطْلِقُّ  (6
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:             النافیة للجنس« ال » تَرجِم هذه العبارةَ عَلي أسلوبِ   

 

.   .................................ال خَیرَ فی القولِ إل ا مَعَ الفِع     
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علِ : عَیِّن الحُروفَ الـمُشبّهةَ بِالفعل ثُمّ تَرجِم الجُملَتَینِ عَلي أسلوبِ الحُروفِ الـمُشبَّهةِ بِالف   

 

ی.  ..........................................................( یا لَیتَ دقومی یَع1ْ  . لَمونَ بِما غَـفَر لـی ربـ 

 

کُّنتُّم التَعلَمونَ.  .......................................................... .( فَهذا یَوم البَعثِ وَلکِن َکُّم 2  
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  1

لعِبارةَ عَلي أسلوبِ الحالِ :  ارجِم تَ   
 

 وَ التَهِنوا و التَحزَنوا وَ أنتُّم األعلَونَ  ...........................................................   
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 اِنْتَخِبْ التَّرجمةَ الصَّحیحةَ : 

.نُقُوداً کثیرةً مَن یَعمَلْ في الـمَصنَع نَشیطاً یَأخُذْ(  1  

    کند.کند پول بسیاری دریافت میالف ( کسی که در کارخانه ای فع ال کار می 

 کند.ب ( هرکس در کارخانه، فع ال کار کند، پول های زیادی دریافت می 

    

 .في الفُنُدقِ إلّا مَن شاهَدَنـي في الصّالَة( ال حارسَ 2

 الف( هیچ نگهبانی در هت  نیست لز کسی که مرا  در سالن دید.

  ب( نگهبانی در هت  نیست مگر کسی که من او را در اتاق دیدم. 
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 کَمّل الفَراغَ في التّرجمةِ : 

  تَبلَعُها حَیَّةً.عِندَما تَسقُطُ الحَشرَةُ عَلَي سَطحِ الـمَاءِ   

 افتد، ................ آن را ....................ودقتی که حشره بر سطح آب می   

 

 عِندَما  یَتَأَکَّدُ الطّائرُ مِن خِداع العَدوِّ یَطیرُ بَغتَةً. 

 کند.ودقتی که این پرنده از .................. دشمن ................، ناگهان پرواز می
 

9

نمره  5/6ج ( مهارت شناخت و کاربرد  دقواعد :    

2

 تَرجم األفعالَ التّالیةَ :

لَم نُّفَه م : -ب                  لن یُّفَه موا : -فَه مَ )فهماند(   الف( 1   

ال تستغفروا:  -ب                   دقد استغفرتم: -الفإستغفَرَ)آمرزش خواست(  ( 2   

دقد یَذکران: -ب                  لیت صدیقی یذکروننی : -الفذَکَرَ )یاد کرد(    ( 3   

             دقد کَتَبتَ التمرین : -ب                  لِمَ تَکتبین: -الف کَتَبَ )نوشت(   (4 
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 اِجعَل الفَراغَ فِعالً مُناسِبَاً : 

  أَنْ   (   -  إن    -  أن تَنجَحَ  فی عَمَلِکَ، فَقُّم بهِ وَحیداً.  )   ...... ( إذا طَلَبت1َ

(دقد یکتب  - یکتب کان ما  - یکتب.         ) لَنْ  علی الشجر أمس (   ................. شیئا2ً  

(  تَستَمعون  -یَستَمعون  -  یَستمعُّ.    )   کَالمَ مدر س الکیمیاء.................  الطل اب(  3  
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25 
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النافیة لِلجنس : « ال»عَیِّن العِبارة الّتي فیها   

   أ ( فَهِمتُّ مِن القُّرانِ یَجِبُّ عَلَی َ أَنْ أکونَ شاکِراً ال کَفوراً.

 .   فی المدرسة اآلن طالبَال  المدیرب (  دقال 

   ج ( دقال المُّدیرُّ مَحزوناً  النَذهَب إلی السفرة العلمی ة .

21

25/

0 

 عَیِّن المُناسِب مِن الحُروفِ الـمُشبّهةِ بِالفعلِ :

 

قالَ الطّبیبُ لِلمریضِ مُطمَئِنَّاً، ........... الوَجَعَ الیَرجِعُ مَرَّةً أخری.   

    د ( لَعَ  َ               ج ( إن َ                 ب (  أن َ                       عندماأ(   

31
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 اُکتُب الـمَحلَّ اإلعرابـيَّ فیما تَحتها خطّ :  

 1( الس ید مُّسلمی شاهَدَ لَماعة مِنَ المسافرین وادقفینَ. 2( تَسقط الحشرةُّ الصغیرةُّ  عَلی سَطحِ الماء.

 3( سَمَکة الس هم مِن أعجب األسماک فی الص ید. 

 . الس ی ارات التَصلیحِ إلی مَودقفِ  المُّصَل حُّأخَذَها ( 5 مُّبَش ِرینَ لِلن اسِ .   الن َبی ینَ(  بَعَثَ اهللُّ 4 
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5/1  

لتفضیل ، اسم الفاعل ، اسم المفعول ، اسم الـمبالغة ، اسم المکان ، اسم ا)  عَیِّن في العباراتِ التّالیةِ

(:  الفعل الـمجهول  

سَمَکةِ الس َهمِ صَعبَةٌ علی هُّواةِ أسماکِ الز ِینَةِ.( تَغذیَةُّ  2.      الـمَعمَ ُّ مُّعَط َ ٌ الیومَ( دقال صدیقی:  1  

( القِم َةُّ أعلی الجب ِ و رَأسُّهُّ.    4( ذُّکِرَ اسمُّ الر َلُّ ِ الجَب ارِ فی القص ة .            3  

  

51

  نمره 2د  ( درک مطلب  : 

75/

0

: إقرأ النّصَ التّالي ثُمَّ أجِب عَن األسئلةِ   

 هذه إفریقیا.  شَمالِ  فی تَعیشُّ إن َها مَعَها. تَسیرُّ هیَ وَ صِغارِها عَن تدُّافِعُّ  الْأسماکِ أغرَبِ  منِ التی البیا سَمَکةُّ

 .زَوالِهِ  بعدَ تُّخرِلُّها ثُّم َ  الخطرِ؛ عِندَ صِغارَها تَبْلَعُّ  الس َمَکَةُّ

 

 الف: مَتَی هذه الس مکةُّ تَبلَعُّ صِغارَها ؟

 س َمکةُّ  صِغارَها؟ب:لماذا تَبلَعُّ هذه ال

 ج: عَی ِن الخَطأ حسب الن ص: 

صغارُّ التیالبیا تَخرُّجُّ مِن فَم ِ أم ها حَی َاً  -                 2سمکةُّ التیالبیا بالس یر مَعَ صِغارِها تُّدافِعُّ عنها.  -1

. 

 نَجِدُّ فی الن صِ اسمَ تفضی ٍ. -         4علینا أن ال نأک  سَمَکة التیالبیا لِأن َها تَأکُّ ُّ صِغارَها.   -3 
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 ضَع في المُربع عَدَداً مُناسِباً.  

 ال ذی لَیسَ حَی اً.  الـمَودقِف           -1

 مکانُّ وُّدقوف الس ی ارات و الحافالت.  الـمَتجَر             -2

 التارکُّ للباط ِ و الـمُّتمای ُّ إلی الدینِ الحق   الـمَی ت             -3

 الحَنیف  -4

الـمُّعَط َ  -5  

71
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 اجِب عن السُّؤال : 

 فی أی ِ فص ٍ تبتدیءُّ الد َراسة فی إیران ؟ .................

 لَوازاتُّکم حاضِرون                    أینَ لوازاتِکُّم ؟         لوازاتُّنا فی أیدینا 

18

 لمع الد َرلات                                                   ابراهیم غالمی نژاد –موفق و موی د باشید  20
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 نامهپاسخ

 0011پاسخ سواالت امتحان عربی دوازدهم ریاضی و تجربی ترم اول دی 

 تمدّن ها -د                    ساختمان -ج                 عالقه مندان -ب             پُر کن -الف          0سوال 

 النّزاع   ≠السّلم ب (                   قدا األ=   األرجل أ (  2سوال 

 2 -ب         1 -الف  3سوال 

 .خشمگین نشو زیرا خشم مایه تباهی است( 1  0سوال 

 هنگامی که مرد  برگشتند همه بت ها را شکسته دیدند. (2             

 از گوشت و استخوان آفریده شدند.( 3             

 .موفقیت را بخت و بهره من در زندگی قرار بده( 4             

 .آرزو دار  که همراه همه اعضای خانواده و نزدیکان برای دیگر به زیارت مکه مشرّف شو من ( 5            

 .ماهی تیر انداز قطره های آب را پی در پی پرت می کند( 6            

 .هیچ خیری در سخن نیست مگر همراه با عمل باشد  5سوال 

 لـکنّ / این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید -ب        لَـیتَ / ای کاش قو  من بدانند آنچه که پروردگار  آمرزید  -الف  6سوال 

 سست نشوید و اندوهگین نباشید در حالی که شما برترید.  7سوال 

 ( الف2( ب    1  8سوال 

 کند.، ناگهان پرواز میمی شود مطمئندشمن  حیلهوقتی که این پرنده از        /     می بلعدآن را  زندهافتد، وقتی که حشره بر سطح آب می  9سوال 

                   آمرزش نخواهید -آمرزش خواسته اید   ب -الف( 2        نفهماندیم    -نخواهند فهماند  ب -الف( 1    01سوال 

                       تمرین را نوشته بودی -چرا مینویسی  ب -الف( 4گاهی یاد می کنند                 -ای کاش دوستم مرا یاد کند  ب -الف( 3

  یَستَمعون (3    یکتب کان ما (2      أَنْ( 1    00سوال 

 ( طالبَ) ال  ب   02سوال 

 ج ) إنّ (  03سوال 

 مضاف الیه –( فاعل 5           ( مفعول 4مبتدا         ( 3 ( صفت       2        حال - ا( جار و مجرور  00سوال 

 ( هُواة )جمع الهاوی( = اسم فاعل 2            مُعطَّل = اسم مفعول  ( المَعمَل = اسم مکان / 1 05سوال 

 ( أعلی = اسم تفضیل4          ذُکِرَ = فعل مجهول   ( الجـبّار = اسم مبالغه / 3               

 3ج(       لدفاع عنها ب: تَبلَعُ هذه السَّمکةُ  صِغارَها          عند الخطرالف:هذه السّمکةُ تَبلَعُ صِغارَها    06سوال 

  .التارکُ للباطلِ و الـمُتمایلُ إلی الدینِ الحقّ=  الحَنیف         مکانُ وُقوف السّیّارات و الحافالت.  =الـمَوقِف         الّذی لَیسَ حَیّاً. =  الـمَیّت  07سوال 

ابراهیم   –موفق و مویّد باشید                                                                                  جوازاتُنا فی أیدینا( 2     الخریف( 1  08سوال 

 غالمی نژاد

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش سرای دانش دبیرستان
 1044-1041تحصیلی  سال  اولترم سؤاالت  کلید

 دهمدوازعربی نام درس: 

 آقای غالمی نژادنام دبیر: 

  14 / 04 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  4440: ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 
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