
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 مَل الفراغ:إکْ
 

 )..........(متضاد       الخَفی  ).........(   ترجمه        ترجمه )..........(     نَجدَة       شَّعائِر
 

 )..........(الهاوی       جمع    )..........(  ترجمه          ترجمه )..........(      رَیب      الفَم 
 

 مفرد )..........(      مفرد )..........(            جُذوع      اَلعواصِم  ترجمه )..........(       اَلتِّلفاز
 

 القمة       جمع )..........(    التهنوا       ترجمه )..........(     الجَدیر       مترادف )..........(    

3 

2 

 عین الصحیح للفراغ

 الف( االثار القدیمة التی إکتشفها االنسان التی عرفها من خالل المکتوبات و ..................... الرسوم و التماثیل 

    البطاقات                         النقوش                 الخرافات                القرابین           

 

 ب( االنسان فی القرن االخیر أَصبح وحیداً فَمِن مظاهرة هی أَنّه ........... التعایش مع الحیوانات ولم یخلقه اهلل هکذا 

    یَعْصِف                    یَلْجا )لجأ الی(                یَفحَص                  یُعَود           

1 

3 

 عین المتضاد فی العبارة التالیة
 الف( عند نزولی من جبل رایتُ جماعة یتهون للصعود

  

 ب( جاء الحق و زهق الباطل

 
     

1 

4 

 مفهوم کلی عبارت زیر را به فارسی بنویسید.
 

 کأنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌاِنَّ اهللَ یُحِبُ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سبیلهِ صَفّاً 

 

..................................................................................................................... 

1 

5 

 للترجمه
 

 الف(ال شَعبَ مِن شُعوبِ االرضِ إلّا و کانَ له دینٌ و طریقةٌ للعبادةِ.

.......................................................................................................................................... 

 

 ب(فهذا یومُ البَعثِ ولکِنَّکم کُنتُم ال تَعلمونَ .........................................................

 

 

 

6 

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

 دوازدهم ریاضی و تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 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 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 عربی نام درس: 

 دستخوشخانم  نام دبیر:

 01/0231 / 32 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه  11   مدت امتحان :

 3از  0صفحه 
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 نمره 31جمع بارم : 

 ج( أنا اتذکر جبل النور الذی کان النبی یتعدُ فی غار حراء الواقع فی قِمّتَه  

............................................................................................................................. .............. 

 

 البَیتِ مَنِ استَطاعَ إلیه سبیالً..............................................................................د( لِلّهِ علَی النّاسِ حجُّ 

 
 

 و( أیحسبُ االنسان أن یترک سدیّ ..............................................................................

 

 ن سیرة االنبیاء و صراعهم مع اقوامهم الکافرین  هـ( قَد حَدّثنا القران الکریم ع

........................................................................................................................................... 

 

6 

 عین الحال فی العبارت التالیة
 

 مُنتَصِرینَ           ب(تجتهد الطالیة فی اداء واجباتها راضیةًالف(رجع المقاتلون من الجبهة 

 

 ج( التنهوا وال تحزنوا و انتم االعلون                   د(کان طالب یشاهدون درجاتهم و هم فرحون جداً 

 

2 

7 

 حرف مشبهه را نام ببرید و ترجمه کنید
 (.......... ترجمه )................(5(..............    ترجمه )................( 3(..............    ترجمه )................(  1

 

 (.......... ترجمه )................(6(..............    ترجمه )................( 4(..............    ترجمه )................(  2

5/1 

8 

  عین االسم و الخبر حروف مشبه بالفعل
 الف( ما تنفقوا من خیر فإنَّ اهللَ به علیمٌ                 ب(الیحزنْك قولهم إِنَّ العزةَ ال یدرکُ

 

 ج( فهذا یوم البعث و لکنّکم ال تعلمون                         د(اِنَّ الجوَّ باردٌ 

 

5/1 

9 

 درعبارات زیر نوع ال را با ذکر دلیل مشخص کنید.
 
 

 دلیل)....................................................................( -الیومیة         نوع ال ).............((ال یترکُ اعمالی 1

 

 دلیل)..............................................................( -(ال نفحَ فی التفرقه بین الناس          نوع ال ).............(2

 

 دلیل)...........................................................( -تعلم أنّ اهلل علی کل شی محیط        نوع ال ).............((ال 3

 

 .(دلیل)......................................................... -(ال یبأسِ االنسان عن رحمة اهللِ           نوع ال ).............(4

2 

11 

 فعل ها و عبارات زیر را ترجمه کنید .
        الف( ال یذهبْ ..............

 ب( ال تَکونَنَّ مِن المشرکین ..............

 ج( ال تحزنون ..............

 د( النورَ فی القلب المذنب ...............     

1 

 3از  3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 *کمک                                 *الواضح*مراسم                               
 *شک و تردید                         *الُهواة                                *دهان

 *جذع                             * العاصمة                           *تلویزیون
 *القمم                               *االهل                          *سست نشوید

 

 ی(جا )لجأ الَیل   ب(                                      النقوشالف(  2

 الف( صعود و نزول                             ب( الحق و الباطل 3

 پیکار می کنند، دوست دارد؛گویی آن ها ساختمانی استوار هستندهمانا خداوند کسانی را که در راه او صف در صف  4

5 

 .الف(هیچ ملتی از ملت های زمین نیست مگر این که دین و روشی برای عبادت کردن داشته است
 

 .ب(این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید
 

 کرد،به یاد می آورم. ج(و من کوه نور را که پیامبر )ص( در غار حرا ،واقع در قله آن عبادت می
 

 د(حج خانه بر مردم بر کسانی که بنوانند به سوی آن راه یابند،واجب الهی است.
 

 و(آیا انسان گمان می کندکه بیهوده زها می شود؟
 

 هـ(قرآن کریم از روش زندگی پیامبران)ع(و درگیری آن ها با اقوام کافرشان با ما سخن گفته است.
 

 
6 

 
 ب(راضیه         ج(جمله حالیه )انتم االعلون(           د(جمله حالیه )هم فرحون جدا(الف(منتصرین       

 ( لکنَّ )لکِن(6( لعلَّ )شاید(     5( لیَت )کاش(    4( کأَنَّ )گویا(     3(أَنَّ ) که(    2(إنَّ )قطعا(     1 7

8 

 الف( اّن = حروف مشبه / هللا = اسم اّن /علیهم = خبر اّن 
 
 اّن=حروف مشبه بالفعل/ العزه = اسم اّن /الیدرک = خبر ان ب(
 

 ج( ولکن= حروف مشبه بالفعل / کم = اسم ولکن / التعلمون=خبر ولکن
 

 د(ان = حروف مشبه بالفعل /الجو =اسم ولکن / بارد = خبر ان
 

9 

 آخرفعل مجزوم شده  -(نفی1
 اسم بعدش نکره مفتوحه-(نفی جنس2
 با توجه به ترجمه –(نفی 3
 نفی مجزوم- -(حرف جازمه 4

11 

 الف(نباید برود
 ب( حتما از مشرکان نمی باشی

 ج(غمگین نمی شوید
 د(هیچ نوری در قلب گنه کار نیست

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره31جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 )دوازدهم(عربینام درس: 

 خانم دستخوشنام دبير: 

 91/9398 / 23 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  18:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 81مدت امتحان: 
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