
 

 

 

 

 

 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

 

 سؤاالت           

بارم
 

 للرتمجه:  1

 یُنقَذ قومُه ِمن عبادِة اأَلصنام. حاَوَل ابراهمُی )ع( ًان الف(

 .َرای عارٌف دموَع وادَلیِه تَتَساقَطُ ِمن َأعُیِنهام ب(

یارات صلِ مُ  ج( یاراِت.ح الس ّ  َجرَّ س یّارََتم ا یل َموِقف تَصلیح الس ّ

 د( احلضاراُت ُعرِفَت ِمن ِخالِل الکتاابِت والرسوِم.

ٍة َأم ُُناٍس.  ن( َهل تراُُه ُخِلقوا ِمن فضَّ

 و( ِللهّل عَََل الناس ِجحُّ البیِت َمن اس تطاَع الیِه سبیاًل.

 تغذیُة مسکُة الّسهِم َصبعٌة عَل ُهواَتم. ه(
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                    ترمجی اللکامت املعیّنه:  2

 ِلُمین.تُؤ  جَلرِ  مجیةٌل                       ب( النقوُش هِذِه  الف(
5/0 

 اُکتیب املطلوابت: 3

 )          (                           « متضاد» )           (  املرُشک« مرتادف» )            (  الزناع« مفرد» عوب)           (  الشُ « مجع» ةلِقمَّ أَ 
1 

 عییّن اللکمه الغریبه. 4

 ََکَنَّ                   -لیَت  -لکنَّ  -الف( َأن  

 َخمیسب( األأربعاِء    األأثًننی    الواحد       ال  

5/0 

 انتخیب الرتمجه الصحیحه: 5

ةً  الف(  :شاَهَد الناُس اصناهمم ُمَکَّسَّ

 (مردم بت های شکس ته شان را دیدند.2              شکس ته دیدند. مردم بت هایشان را (1

 ُأشاهد مجیَع ُمدِن بالدی. لَی تیَن ب(

 (اکش مهه شهرهای رسزمیمن را ببیمن.2.       ( اکش مهه ی شهرهای کشورم را می دیدم 1

 ج(ال ََتِنوا و أأنمت األأعلوَن.

 ست نباش ید که شام برترید.(س 2انراحت نباش ید و شام برتر هستید .          (1

 د( اکَن احلارُس امتَنََع َعن النوم.

 ( نگهبان از خواب خودداری کرده بود.2(نگهبان را از خواب منع کرده بود.         1

2 

 3 از 1 صفحه ی

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

 دوازدهم ریاضی و تجربی: مقطع و رشته

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی نوبت اولترم  پایانآزمون 

 (3عربی )نام درس: 

 : صدیقه اخترینام دبیر

 20/10/1400 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 75مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 حّصحی ااَلخطا یف الرتمجة : 6

س تهزاِء َأصناِمهِم. ابراهمی را به خاطر 
ِ
قوا ابراهمی َ اِل  مسخره کردن بتشان بسوزانید.الف( َحرَّ

 ب( اکنوا یُعاِملوَن العامَل َجیّداً. اب اکرگر به خویب اکر می کردند.

1 

ََّل الرتمجة: 7  ََک

الَیه النیبُّ )ص( غارَ  ُت الف( ابلتأأکید. َأدَّیُت فریضَة احلّج و لکن ما َرَأی  
ِ
 ثوٍر اّّلی لََجأَ ا

 ......................ویل غار ثور را که پیامرب به أ ن ....................... ندیدم................... فریضه جح را 

نقاِذ فراِخِه یطرُی بَغَتة:  ب( ِعندما یتأأکَُّد الطائُر ِمن ا 

 هنگامی که پرنده از .................... جوجه هایش ............، ..................پرواز می کند.
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 الافعال:ترمجی  8

 )              (  لَم ُُیِلسوا)         ( قَدزاَر)         ( ِلُیَعّلِ  

 )       (کَّرونَ ذَ اکَن َأطلَق )       ( قَد یَتَ  لَن یَنَقطَع)        (

5/1 

نتخیب اللکمة الصحیحة: 9  ا 

یارات )َأملطارـ َأاملوقف ـ َأاحملافظة(  الف ماکُن وقوِف الس ّ

 یَعَلُ کثریًا. ) عاِلم ـ َمعلوم ـ عاَّلَمه (ب( َمن 

 ج( اّلی یرتُک الباطل و یَرغُب یف دین احلّق )احلنیف ـ العاِلم ـ املرشک (

یل التصلیح. ) املُعّطل ـ اجلرارة ـ التوقّف (  د( صفٌة جلهاز ٍ ِِبجاجٍة ا 

1 

 عییّن املطلوابت : 10

 جمهول ـ حالَأن یرَُتک ُسدًی. فعل  الف( ُُیبُّ الانسانُ 

 ب( ال سوَء َأسَوُأ ِمن الکذب ِ فاَلتَکِذب. امس تفضیل ـ الی نفی جنس

َّام الفخر لعقٍل و لکنُّه یَُفّکِر یف النََسب. حرف مش بّ  ن
ِ
 ـ جمرور ههج( ا

 
ِ
یند( ا ِ  اثِت یف ظیّن. مضاف الیه ـ نون وقایهد ِمن وروِر احلاْح 

 فعل ثالیث مزید ن( ُأِحبُّ َأن َأذَهب للمّرة األأخری. صفت ـ

ا تداِفع َعن   و هی تَسری َمَعها . مجهل حالیه ـ مجهل وصفیه غارهاصِ و( هذه مسکة أأحبّها أِلََّنَّ

3 

 فراغ لکمة ً مناس بًة:لِل  انتخیب  11

 الف( بََعَث هللُا النبینَی ..........) ُمبرّشون ـ مبرّشین ـ یُبرّشیَن (

ه و ُهَو   (ـ مقتدٌر ـ مقتدرٍ  ..........)مقتدراً ب( َأقوی الناس َمن َعفاعدوَّ

َّین (  ج( یقول الاکفر.......... کنُت ترااًب . )لعلین ـ لَیتیَن ـ َأن

نَّ ـ َأنَّ ـ لیَت (دُّ مِ شَ أَ  یف نفیس : ............. الفقر د( َأقولُ 
ِ
 ن اجلهل ِ. ) ا

ف ُت ماضیًا و ............... َأمتیّن  َّ َأترشف مرًة َأن ن( ترََشَّ ن َّ  -ینـأأخری )ا  ینل  -ـینَأن  (کنَـّ

بتسامًا ـ تَبسامً ـ ُمبتسامً (
ِ
 و( َرَجَع ِمن املسابقِة .  ...............) ا
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 3 از 2 صفحه ی

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 نمره 20جمع بارم : 

 :النّّص  یُناسب مبا األأس ئةل عن أأجب ثّ  التّایل النّص  اقرأأ  12

 کثری لکن و فوائد منهاّّ  للکّّ  ا ن یُقال!  والیاقوت والفریوزج العقیق منها ، عدیدة أأشاکل و خمتلفة بأأالوان تُشاهد  الکرمیة األأجحار من کثریة أأنواع هناک

 الیّت العنارص أأو فیها تقع الیّت الّظروف حیث من األأجحار هذه ختتلف.  النّقوش بعض أأو اخلوامت یف تراها کام ، امجلال و الّزینة ألأجل یس تفیدوَّنا النّاس من

 .کثریة أأعامق یف بعضها و اکلیاقوت األأرض سطح من قریباً  یوجد األأجحار هذه بعض. غریها من أأکرث اخملتلفة األألوان ظاهرة یف األأخریة تؤثّر ، تکوینها یف تدخل

 أأسرتالیا و أ س یا و أأفریقا یف یس تخرج و الّطبیعة یف الوجود اندر األأصَل احلجر ألأنّ  ااِلصطناعیّ  اکلیاقوت طبیعیّة غری هی و الّسوق یف األأجحار نری أأن میکن

 !أ خر ماکن أأیّ  من أأکرث

 :النّّص  من األأّول الّسطر یف«  الکرمیة» معین عن الّصحیح عنّی  -1

 الّسخیة( 4                        الثّقیةل(3                  الثّمینة(2               امجلیةل(1

 :الّصحیح عنّی  -2

 !األأسواق یف الّطبیعیّة الکرمیة األأجحار تُشاَهد ال(2!                   الکرمیة األأجحار ِمن أأنواع ثالثة هناک(1

ن(3  غریه و األأصلیةاکلیاقوت األأجحار عَل احلصول الّصعب من(4!    غالیة لیست فهیی األأرض سطح من قریباً  احلجارة توَجد ا 

 :النّّص  حسبَ  اخلطأأ  عنّی  -3

 !قاّراَتا و األأرض أأماکن أأکرث یف الیاقوت جند أأن میکن(1

 ! احلجارة یف امجلیةل األألوان ا ُیاد یف تأأثریاً  أأکرثُ  الّظروف(2

 ! امجلال سوی الکرمیة األأجحار اس تخدام یف تؤثّر عوامل هناک( 3

 !والّّتینی للجامل ااِلصطناعیّة األأجحار من یس تفیدون النّاس بعض(4

 .«تؤثّر»-4

 ر ث ت: األأصلیة للغائبةـحروفه مضارع(1

  تأأثُّر:  مصدره و أأثّر: ماضیه ـ مؤنث للمفرد ـ مضارع فعل(2

 (ثالیث مزید)= زائدان حرفان و اصلیة حروف ثالثة َل  ـ للمخاطب( 3

   تَفعیل:   وزن عَل تَأأثری،: مصدره و( ثالیث مزید)= واحد زائد حرف ل ـ فعل( 4

 :«یس تخرج»-5

 ج ر خ:  األأصلیة حروفه ـ الغائب املذکّر للجمع ـ فعل(1

 اس تفعال:  وزن عَل مصدره و زائدة حروف ثالثة ل ـ للغائب(2

 (ثالیث مزید)=  زائدان حرفان و أأصلیة حروف ثالثة َل  ـ مضارع(3

ج:  مصدره و اس تخَرج: ماضیة ـ املذکّر للمفرد ـ مضارع فعل(4  خترُّ

 اُکتیب احملّل األأعرایب اللکامت املشارالیها خبطّ :   -6

 )             ( أ خر)         (     هی غری طبیعیة)          (   األأجحار

2 

 3از  3صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 75/0الف( ابراهیم )ع( تالش کرد که قومش را از عبادت بت ها نجات دهد.   

 75/0عارف اشک های پدر و مادرش را دید که از چشمهایشان می ریخت.   ب( 

 5/0    تعمیرکار ماشینشان را به تعمیرگاه خود برد. ج( 

  75/0د( تمدن ها از البالی کتیبه ها و نقاشی ها شناخته شده اند.        

 75/0ن( آیا آنها را می بینی که از نقره یا مس )مسی( آفریده شده اند.    

  75/0حجّ خانه )خدا( بر مردم، کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجب است.     و( 

 75/0برای عالقمندانشان سخت است.    تغذیه ماهی تیرانداز هـ( 

 25/0هر مورد          پایم -کنده کاری ها 2

 25/0د(    هر مورد )الموحّ المؤمن -الصّراع -الشَعب-قممألْ 3

 25/0الواحد     هر مورد  -أَنْ 4

 5/0(       هر مورد 2(    د )2(     ج )2(     ب )1الف ) 5

 25/0رفتار می کردند      هر کلمه  -کارگران -سوزاندند -بت هایشان 6

 25/0ناگهان         هر کلمه  -مطمئن می شود -پناه برده بود            نجات -به جا آوردم -البته 7

 25/0آورند    هر مورد گاهی به یاد می -رها کرده بود -بریده نخواهد شد -دیدار کرده است -ننشاندند -باید یاد بدهد 8

  25/0المعطّل      هر مورد  -الحنیف -عَلّامه -الموقف 9

10 
 إحْمنی(     « ن» -النسب(     د )الحادثاث -ال سوءَ(        ج)لکنّ –ءَ ب )أَسْو سدیً(     -الف )یُترک

 25/0وصفیه: أحبّها(                   هر مورد  -االُخری(    و )حالیه: هی تسرمَعها –ن )أُحِبُّ 

 25/0مبتسماً       هر مورد  -لکنّنی -إِنَّ -لیتنی -مقتدرٌ -مبشّرین 11

 25/0صفت( هر مورد  –حالیه جمله  – )مفعول 6 –( 2) 5 –( 4) 4 –( 2) 3 –( 4) 2 –( 2) 1 12

 امضاء:   صدیقه اختری نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 دوازدهم ریاضي و تجربي عربينام درس: 

 صدیقه اخترینام دبیر: 

 20/10/1400 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 08:00 امتحان:ساعت 

 دقیقه 75مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




