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

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته:دوازدهم ریاضی/تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

نام دبیر :آقای طهرانی

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

تاریخ امتحان0022/02 /02 :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

ساعت امتحان 02:02 :صبح

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :عربی دوازدهم
ریاضی و تجربی

مدت امتحان 57 :دقیقه

نمره به حروف:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

محل مهر و امضاء مدیر
نام دبیر:

نام دبیر:

سؤاالت

1

اُکْتُب مُفرد أَو جمعَ الکلمتَیْنِ ( :مفرد یا جمع بنویس)  :الکَتِف - ) ....................... ( :الکِتابات)........................( :

بارم

ردیف

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

5.0

اُکْتُب في الفَراغِ الکلمتیْنِ المترادفتیْنِ والکَلِمتیْنِ المُتَضادتَیْنِ« :کَلِمَتانِ زائدتْانِ»
2

الصِّراع ،أَلْجَأُ  ،السّلْم  ،تَجَنُّب  ،أَعوذُ  ، ،فَهِمَ
................. = ................

3

4

5.0

/

................ ≠ ................

تَرْجِم الکلماتِ التي تَحْتَها خطٌّ ( :کلمات مشخص شده را ترجمه کن)
)1أنَتِ تعَلمَینَ أنََّ رِجْلي تُؤْلِمُني) ........................ ( .

« )2أیَحسَبُ اإلنسانُ أنْ یُترَکَ سُدیً » ( ) .....................

َعیِّن الکلمة الغریبة في ال َمعنی ( :کلمه را که از نظر معنی متفاوت است  ،مشخص كن)
ع ْ
لَحم
َظم
ب) طین
الف) احلَديد النُّحاس اجلِرم ال ّذ َهب

َصب
ع َ

5.0

5.0

إنْتَخِبِ التَّرجمة الصّحیحة ( :ترجمه درست را انتخاب کن)
 «-1الَّذینَ یُقاتِلونَ في سَبیلِ اهللِ کَأنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ »
الف) کساني که در راه خدا کشته مي شوند مانند بنایي استوار هستند.
0

5.0

ب) کساني که در راه خدا مي جنگند گویي آنها ساختماني استوار هستند.
 « -2وَ اسْتَعینوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالة »
الف) ازصبر ونماز یاری جستند .ب) از بردباری ونماز یاری بجویید .
أکمّل الفراغاتِ في التَّرجمةِ الفارسیّةِ ( :جاهای خالي را در ترجمه کامل کن)

6

1

الف ) بَل تَراهُم خُلِقوا مِنْ طینةٍ  :بلکه آنان را مي بیني که از. ................... ....
ب ) بَدَأ القومُ یَتَهامَسونَ  :مردم . ............................ ......
صَحِّح الخطأ في الترجمة  ( .غلط ها را در ترجمه اصالح کن )

7

المتفرَّجونَ فریقَهم الفائزفَرِحینَ  .تماشاچیان ،با جدیت تیم برنده شان را تشویق کردند.
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یُشَجِّعُ
5.0

8

تَرْجِم األفعال الَّتي تَحتها خَطٌّ  ( :فعل هایي راکه زیر آن خط کشیده است  ،ترجمه کن)
الف :ال تَمْتَنِعوا عَنِ األکل  .ب :مُنِعْتُ عَنِ الْمَوادِّ السُّکَّریَّةِ.

ج :تُحِبًّ أنْ تَزورَ العَتَباتِ .د :لَم تَکتُبي شَیََا.

1

تَرْجِمِ الْجُمَلَ التَّالیَةَ إلي الْفارسیّةِ ( :جمله های زیر را به فارسي ترجمه کن)

9

-1

« و أقِم وجهَك للدّینِ حَنیفا » ...............................................................................................................................

-2

لکِنَّك أدَّیتَ فریضةَ الحجِّ في السّنة الماضیّة ...................................................................................................... .

-3

الفقرَ أشدُّ مِن الجهلِ و العبادةَ مثلُ التَّفکَّرِ......................................................................................................... .

-4

« التَهِنوا و التَحزَنوا و أنتم األعلَونَ» ......................................................................................................................

-5

قالوا حَرِّقوهُ فَقَذَفوهُ فِي النَّارِ فَأَنقَذَهُ اهلل مِنها......................................................................................................... .

-6

الغارُ یَقَعُ فوقَ جبلٍ مُرتَفِعٍ الیَستَطیعُ صُعودَهُ إالَّ األقویاءُ................................................................................... .

-7

سَمَکةُ السَّهمِ تُطلِقُ قَطَراتِ الماءِ مُتَتالیة مِن فَمِها إلي الهَواءِ بِقُوّةٍ............................................................... .

4.0

اِنتَخِب الصّحیحَ ( :درست را انتخاب کن)
الف) لَنْ نَمتَنعَ عَنْ الخُروجِ  ( .خودداری مي کنیم ،خود داری نخواهیم کرد  ،خود داری خواهیم کرد)
15

ب) کانوا یُعامِلونَنا جَیّدا  ( .رفتار مي کنند  ،رفتار کردند  ،رفتار مي کردند )
ج)

تَمَنَّي المُزارِعُ  ... « :المَطَرَ یَنْزِلُ کثیرا» ( لِأَنَّ  ،لَیْتَ  ،کأَنَ )

د)

( لَیتَ  ،أَنَّ  ،کَأَنَ )

 ...هُنَّ الیاقوتُ و المَرجانُ.

1

الف) ترجِم العبارتین حَسَبَ معاني الحروف المُشَّبَةَ بِالفعل :

11

-1

لکنَّ أکثرَ الناسِ الیَشکُرونَ........................................................................... .

-2

لَعلَّ صَدیقي یَنجَحُ في المُسابَقةِ................................................................ .

-3

قالَ أَعلَمُ أَنَّ اهللَ َعلَي کُلِّ شَيْءٍ قَدیرا ............................................................

ب ) ترجم العبارة حَسبَ ال النَّافیة للجنسِ:
ال کَنْزَ أغني مِنَ القَناعَةِ.............................................. .
ج) ترجم العبارتین حول الحال :
 -1سَمَکةُ التیّالبیا تدُافعُ عنْ صِغارِها وَ هيَ تَسیرُ مَعَها .......................................................................... .
 - 2أَقوَی النَّاسِ مَنْ انْتَصَرَ َعلَي غَضَبِهِ سَهْال ....................................................................................... .
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نام و نام خانوادگی.......................... :

جمهوری اسالمی ایران

مقطع و رشته:دوازدهم ریاضی/تجربی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

نام دبیر :آقای طهرانی

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

تاریخ امتحان0022/02 /02 :

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

ساعت امتحان 02:02 :صبح

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نام درس :عربی دوازدهم
ریاضی و تجربی

مدت امتحان 57 :دقیقه

ضَعْ في الدائرَةِ العدَدَ المُناسِبَ «کلمتانِ زائدَتانِ ( :داخل دایره عدد مناسب قرار بده و دو کلمه اضافي است)
)1
12

الجَرَّادة  )2قِمّةُ الجَبلِ  )3بُنیّتي  )4المَوقِف  )5الحَنیف
مَکانُ وُقوفِ السّیّاراتِ و الحافِالتِ .
هِيَ أعلَي الجَبَلِ و رَأسُهُ .

5.70

التَّارکُ لِلباطِلِ و المُتَمایِلُ إلي الدّینِ الحَقِّ .
أکتُب نوعَ األفعال الَّتي تحتها خطٌ ( :نوع فعل فعل های مشخص شده را بنویس)
الف) ال یَرْحَمُ اهللُ الکافِرینَ.
13

ب) و أَنِرْ عَقْلي و َقلْبي بالعُلومِ النَّافِعاتِ.

1

ج) سَأصیرُ مُدَرِّسا
 .د) قَد ذَکَرَ المُؤمِنُ رَبّهُ .
عیّن المَطلوبَ مِنكَ :
-1کُلُّ مُسلِمٍ حینَ یَرَی هذا المَشهَدَ و یَتَذَکَّرُ األماکنَ المُقَدَّسَة یَشتاقُ إلیها .
اسم الفاعل ........... :

 -اسم المکان................. :

-2اشِتْغَلَ مَنصورٌ فِي الْمَزرَعَةِ نَشیطا.
اسم المفعول - .............. :الحال ............... :
 -3 14قالوا ال عِلْمَ لَنا إنَّك أنتَ علَّامُ الغُیوبِ ولکنَّ الیعقلونَ.
اسم المبالغة  - ............. :ال النَّافیة للجنسِ ............. :
-4کأنَّ إرضاءَ النَّاسِ غایةٌ التُدرکُ.
حرف مشبّة بالفعل ............... :
-5وَجادِلْهُم بِالَّتي هيَ أَحسَنُ .
اسم التَّفضیل ................... :
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2

أکتُب المَحَلَّ اإلعرابيَّ للکلماتِ التَّي تَحْتَها خَطٌّ ( :نقش کلمات مشخص شده را بنویس)
)1أرسَلَ اهلل ُ إلَیهِمُ األنبیاءَ لِیُبَیّنوا الصِّراطَ المُستَقیمَ .

10

2

 )2الطَّلَّابُ یَکتُبونَ دُروسَهم و هُمْ فَرِحونَ .

 )3وَصَلَ المُسافِرونَ إلَي القطارِ مُتَأخِّرینَ .

إقْرَأْ النَّص التَّالي ثُمَّ أَجِب عَنِ األَسَلهِ  ( :متن زیر را بخوان سپس به سؤاالت پاسخ بده)
« إنَّ إبْراهیمَ الخَلیل (ع) کانَ مِنَ األنْبیاءِ الذینَ یُصارِعُ أقْوامَهُ لِیُنْقِذَهُم مِنْ عِبادَةِ األصْنامِ فَفي أحَدِ األعْیادِ
عِنْدَما یَخْرجُ قَوْمُهُ مِنَ المَدینَةِ ،یَعْزِمُ إبْراهیمُ أنْ یُجْریَ خُطَّتَهُ لِتَکْسیرِ األصْنامِ التي یَعْبُدونَها قَوْمُهُ ،فَیَحْمِلُ فأسا
و یَذْهَبُ إلى المَعْبَدِ و یُکَسِّرُ جَمیعَ األصْنامِ إلَّا الصَّنَمَ الکَبیرَ ثُمَّ یُعَلِّقُ الفأسَ عَلى کَتِفِهِ لِیَتَظاهَرَ بِأنَّ عَمَلَ تَکْسیرِ
األصْنامِ یَرْتَبِطُ بِهِ».

الف) مَتى جَرى إبْراهیمَ (ع) خُطَّتَهُ لِتَکْسیرِ األصنامِ؟
5.70

16
ب) لِماذا یَقومُ إبْراهیمُ (ع) بِتَعْلیقِ الفأسِ عَلى کَتِفِ الصَّنَمِ الکَبیرِ؟

ج) مِمَّ استِفادَ إبراهیمُ (ع) لِتکسیر األصنامِ؟

جمع بارم  02 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :عربی دوازدهم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 6تهران

ریاضی و تجربی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

نام دبير:طهرانی

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411-0410

تاریخ امتحان0411/........ / ....... :
ساعت امتحان ......... :صبح /عصر
مدت امتحان ....... :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

الکتابة

محل مهر یا امضاء مدیر

(5.0نمره)

1

االکتاف

2

الجأ و أعوذ
مترادفَ :

3

 -1پا -2پوچ یا بیهوده

(5.0نمره)

4

الجرم
الف) ِ

ب)الطین

(5.0نمره)

5

)1ب )2ب

6

الف)تکه گلی –افریده شده اند ب)شروع به پچ پچ کردند

متضاد:الصراع و السلم

(5.0نمره)

(5.0نمره)
(1نمره)

(5.0نمره)

7

......با خوشحالی....تشویق می کنند

8

الف)خودداری نکنید ب)منع شدم ج)زیارت کنم د)ننوشتی

9

(5.0نمره)
-1با یکتا پرستی به دین روی بیاور
-2ولی تو در سال گذشتع واجب دینی حج را انجام دادی
-3هیچ فقری شدیدتر از نادانی و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست
-5سست و اندوهگین نشوید درحالیکه شما برتران هستید
-0گفتند اورا بسوزانید پس در اتش پرتابش کنید ولی خداوند او را از اتش نجات داد
-6غار باالی کوه بلندی قرارداشت که فقط افراد نیرومند میتوانستند از ان باال بروند
-7ماهی تیرانداز قطره های اب را پیوسته با نیرو از دهانش به سوی اسمان پرتاب می کند

11

الف)خود داری نخواهیم کرد ب)رفتار می کردند ج)لیتَ د)کأن

(1نمره)

11

الف)1-ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند
)2شاید دوستم در مسابقه پیروز شود
)3گفت میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست
ب)هیچ چیزی بی نیاز کننده تر از قناعت نیست
ج)1-ماهی تیالبیا در حالیکه با کودکانش حرکت میکند از انها دفاع میکند
)2نیرومند ترین مردم کسی است که به اسانی برخشمش پیروز شود

12

الحنیف (5.70نمره)
الموقف –قِمة الجبل – َ

13

الف)مضارع منفی یا نفی ب)امر ج)مستقبل د)ماضی

(1نمره)

(3نمره)

14

15

-1مسلِم ال َمشهَد
-2منصور نَشیطا
-3عالم ال
-5أن
-0احسن

(1نمره)

(2نمره)

-1فاعل-مفعول-صفت (2نمره)
-2مبتدا-مضاف الیه-خبر
-3مجروربحرف جر-حال مفرد
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الف)فی احد االعیاد عندما یخرج قومه من المدینة
ب)لیتظاهر بأن تکسیر االصنام یرتبط به
ج)استفاد من الفأس

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

(5.70نمره)

امضاء:
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