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١

  :تی تحتها خطٌترجِم الکلمات الّ 1
 هذا الَّذي تَعرِف البطحاء وطأتَـه) ب                     . کانَت خُرافیۀً عباداتُه و شَعائره )الف

 .هذه األماکنَ أنْ أزورأتَمنّی ) د                            .ريرٌ مصو شاع صحفیالعقّاد  )ج

1 

2  فترادو الم تَضادنِ المیر ـ تَضیقُ ـ  (:علَّقَتَکبرَ عـ أعانَ ـ تَصغرُ  ـ نَص( 
 )                                ≠(                 ب              )                          =(                  الف  

5/0 

  :بۀَین الکلمۀَ الغرعی) الف  3
 فراخال) د                 فُندقال) ج                 طائرال) ب                                 عشال) الف 
 ..................... الفَقیر            :جمع الکلمۀ اکتب) ب

25/0 

25/0 

: إلی الفارسیۀِواألشعارات یتَرجِمِ اآل  4
  ﴾ و أقم وجهک للدینِ حنیفاً ﴿) الف
  ﴾أأنت فَعلت هذا بِآلهتنا یا إبراهیم  ﴿)ب
.بِضائرِه  ؟منْ هذا :لَیس قَولُک و ) ج
  ﴾قالوا حرِّقوه وانصروا آلهتَکُم ﴿) د

هذا ابنُ خَیرِ عباد اهللاِ کُلِّهِم        هذا التَّقی النَّقی الطاهرُ العلَم ) هـ 

5/0 
5/0 
5/0 
75/0 

1 
 :تَرجِمِ العبارات إلی الفارسیۀِ   5

  .إلی الحج  یا لَیتَنی أذهب مرّةً أُخرَي )الف
   . غذاء  مناسباً لنَفسه سم القَوي یجذبالجِ )ب
  .تالماً سهالًاستَلَمه اس، رِلَما وصلَ إلی الحج) ج
  ؟) ص( هلْ رأیتُما غار ثَور ٍالذي لَجأ إلیه النَّبی  )د 

 .بِالشّامِإلی خُلَفاء بنی أمیۀَ الفَرزدقُ و رحلَ القُرآنَ تَعلیماً علَّمه ) هـ 
  .ۀِطَ علی رغمِ ظُروفه القاسیال نُشاهد فی حیاته إلّا النَّشا )و 
  .ال شَعب منْ شُعوبِ األرضِ إلّا و کانَ لَه دینٌ وطَریقۀٌ للعبادةِ) ز 

5/0 
5/0 
5/0 
5/0 
75/0 
75/0 
75/0 
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٢

 :انتخب الصحیح فی الترجمۀ  6
  .لتَکمیلِ دراسته مااستَطاعت أُسرَتُه أنْ تُرسلَه إلی القاهرةِ  )لفا

 .ش او را به قاهره بفرستداش نتوانست که براي تکمیل تحصیلخانواده  :1
   .خانواده اش نمی تواند  براي تکمیل تحصیل او را به قاهره بفرستد :2

           .الکبیرَلم تَسألونَنی؟ إسألوا الصنَم : أجاب ) ب
  .از من نپرسید ، از بت بزرگ بپرسید: جواب داد: 1
  .از من می پرسید ؟ از بت بزرگ بپرسید چرا: جواب داد: 2

5/0 

 :الفارسیۀِ کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ  7
 .................... .غار حراء .............  در ) ص(پیامبر          . یتَعبد فی قمۀِ غارِ حراء )ص(کانَ النَّبی  )الف
 .سال هستند ............... در گذر  .............کتاب ها تجربه هاي   .ممِ علی مرِّ آالف السنینَتَجارب األ الکُتُب) ب

1 

  : ۀیوالکلمات التال تَرجِمِ األفعالَ  8
 من فَضلکُم اجتَهِدوا: 3            د یجتَهِد    قَهو  : 2             فی عمله جتَهِدی لَم: 1  ) تالش کرد(اجتَهد ) الف
   هوجه ما ستَرَ :3    ه     جه علی و کانَ قَد ستَرَ: 2           الذُّنوبِ ستّار إنَّ اهللاَ:1 )       پوشاند( سترَ  ) ب
 هناك جلَستهی : 3            سوف یجلسونَ هم :2     علی األرضِ کانَ یجلس ُ: 1   )     نشست( جلَس ) ج

25/2 

 : الجملفی األسماء هذه ابحث عنِ ) فال  9
  ) اسم التفضیل: 5 المکان اسم: 4 المبالغۀ اسم: 3فعولاسم الم :2اسم الفاعل : 1( 

أمام  اشتَد اإلزدحام ـدروسهما أکثر منَ صدیقاتهِما  طالبتان ِتَقرآنِ ال  ﴾غَفَرَ لی ربی و جعلَنی منَ المکرَمینَ ﴿
 یبِ الرِّیاضلعـالم ضعاخُ ونضدةِ الطبعلی الم الطعام.  

  :تَرْجِمِ الکَلمات الّتی تَحتها خطٌّ) ب
.من قراءةِ الموضوعات المتعددةِ متَعأهذا العملُ :  2                   .کاتباًنابلیون آراء ثالثینَ  أقرأُ فی حیاةِ: ١

75/1 

  :عینِ الجملَۀَ الَّتی فیها أسلوب الحصرِ  10
. ما فاز إلّا الصادقُ) ب.                           لَّ الطُلّاب مسائلَ الرّیاضیات إلّا مسألۀًح )الف

25/0 
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٣

  )المستثنی: 5الفعل المجهول ـ : 4ـ  الحال:3ـ   نوعه: 2ـ المفعول المطلَق :1(میزْ فی العبارات  11
 کُلُّ شَیء یرخُص إذا کَثُرَ إلّا األدبــــــــ﴾کَلَّم اهللاُ موسی تَکلیماً  ﴿یبقَی المحسنُ حیاً و إنْ نُقلَ إلی منازِلِ األموات ـ 

25/1 

  : تی تَحتَها خَطٌّلّالمحلّ اإلعرابی للکلمات ا عینِ  12

 الشَّریفَۀِاستَلَم الحجرَ األسود بالکَعبۀِ  الحاج )ب           .اإلنسانِ بالدینِ اهتمام القَدیمۀُ تُؤکِّد اآلثار )لفا

1 

)کلمتانِ زائدتان( )  الغالف ـ سديـ  الثّانویۀُـ اإلنفاقِ ـ لعنَبِ ـ الظروف ا  (:عینِ الصحیح للفراغ   13
 ........... .ك اهللاُ اإلنسانَ ال یترُ )الف 

  .الدراسیۀُ بعد اإلبتدائیۀِ المرحلۀُ هی ..............  )ب
 .ف بِسببِ وفوره فی السوقِیرخُص فی نهایۀِ الصی........... سعرُ ) ج
 .إلّا العلم............... ینقُص کُلُّ شَیء بـِ ) د 

1 

  :إقرَأ النَّص ثُم أجِب عنِ األسئلۀِ التّالیۀِ  14
و کانَ یستُرُ حبه عند خُلَفاء بنی أمیۀَ و لکنَّه ) . ع(العصرِ األموي و محباً لأهلِ البیت زدقُ من شُعراء کانَ الفر«

امِ أبیهفی أی کلالم بدبنُ ع شامه جا حلَم هرَ بِهمکۀُ التّیالبیا» « جنْ أغربِ ا  سغارِها من صع عتُداف ألسماك
تَ و عها سیرُهیفی شَ. م الخَ. مالِ إفریقیاإنَّها تَعیش ندها عغارص تَبلَع والِ الخَوز ها بعدتُخرِج طرطرِ ثُم«       

  من کانَ الفرزدقُ ؟ ) ؟                         ب) ع(الفَرزدقُ حبه لأهلِ البیت جهرَ متی) الف
  افع السمکۀُ ؟ ممن تُد) أینَ تعیش سمکۀُ التّیالبیا؟                                          د) ج

1 

 :عینِ الصحیح فی التَّحلیلِ الصرفی و المحلِّ اإلعرابی  15
  .منَ الموت أشَدطَلب الحاجۀِ منْ غَیرِ أهلها 

 فاعل/  ، معرَّف بِالعلَمیۀِ اسم فاعلٍ ، مفرد ، مؤنّثٌ: 1               :                        الحاجۀِ) الف
 مضاف إلیه/ ، معرَّف بِأل  اسم ، مفرد ، مؤنثٌ: 2 

 خبر/ ذَکَّرٌ ، مفرد ، متَفضیلٍ اسم: 1                          :                  أشَد) ب
 2 :مصدر  ، صفۀٌ/    مذکّرٌ  ،مفرد 

5/0 

 20 موفق و سربلند باشید

تلفن متاس: ٠٢٦٣٣٤٠٨٩٤٤

www.akoedu.ir

www.ak
oed

u.ir



 اسمه تعالیب

  دقیقه80:مدت امتحان  صبح8:ساعت شروع  تجربیعلوم  وریاضی فیزیک :رشته  3نآعربی، زبان قر:راهنماي درس

  2:تعداد صفحه   12/3/1400 :تاریخ امتحان    دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی   1400 ماه سالخرداد نوبت درسراسرکشور  و داوطلبان آزاد آموزان روزانه، بزرگسالدانش 
http://aee.medu.ir   

  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  ١

  25/0هر مورد                                        51ص   جاي پا ، گام) ب                            2ص  مراسم) الف  1
  20ص  )زیارت کنم (  دیدن کنم که)د                   35 ص  روزنامه نگار) ج 

1  

  5/0  25/0هر مورد                                    45 ص   َتصغرُ  ≠تَکبر ) ب                   64ص    نَصرَ =أعانَ  )الف  2
  5/0  25/0هر مورد                                               64ص    الفُقراء) ب                         42ص  فُندقال) الف  3
  2ص . با یکتا پرستی به دین روي بیاور) الف  4

  3ص   .را با خدایان ما انجام دادي) کار( آیا تو این ! اي ابراهیم ) ب
  51ص . زیان رساننده بدو نیست» ؟ این کیست« واین گفته تو که  )ج
  3ص . و خدایانتان را یاري کنید گفتند او را بسوزانید) د

                                                                                                   51ص .  این پرهیزگار ِ پاك پاکیزه بزرگ قوم است . بندگان خداست این فرزند بهترینِ همه )هـ 

5/0  
5/0  
5/0  

75/0  
1  

  18ص.اي کاش بار دیگر به حج بروم ) الف  5
  34ص. می کند بدن قوي غذاي مناسبی براي خود جذب )ب
  50ص.سود رسید به آسانی آن را مسح کردهنگامی که به حجر األ) ج
  20ص؟ به آن پناه برد، دیدید) ص(آیا غار ثور را که پیامبر) د

  50ص . رفت در شام قرآن را به او آموزش داد سپس فرزدق نزد خلفاي بنی امیه قطعا) هـ 
               35ص )می بینیم...... فقط ( به جز فعالیت نمی بینیم با وجود شرایط سخت و دشوارش چیزي در زندگی اش )و
  2ص  .هیج ملتی از ملت هاي زمین نیست مگر اینکه دینی و روشی براي عبادت داشته باشد) ز

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
75/0  
75/0  
75/0  

  5/0  25/0هر مورد                                                    3ص   2)ب                                       36ص 1)الف  6

  1  25/0هر مورد                         34ص  هزاران،  ملت ها )ب                  20ص    عبادت می کرد،   قله )الف  7
  25/0هر مورد            35تالش کنید ص : 3گاهی تالش می کند                :2 تالش  نکرد               : 1) الف  8

          50نپوشاند  ص   :3پوشانده بود                           :2بسیار پوشاننده                : 1) ب
  18نشست ص : 3                             خواهند نشست:  2ست                  می نش: 1)  ج

25/2  

  25/0هر مورد                                                  10المکَرَمینَ ص :   2                23ص  الطالبتانِ: 1) الف  9
                       23ص    أکثر:5                  60الملعبِ  ص : 4                 46الطّباخ  ص : 3     
  35لذت بخش تر  ص :  2              35نویسنده  ص : 1) ب

75/1  
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  ٢

  25/0  36ص ب  10
  25/0هر مورد                                                                   57ص  تاکیدي: 2                   ،  تکلیماً : 1  11

  39ص  األدب  : 5                              31نُقلَ   ص  :4                        ، حیاً:3
25/1  

  1  25/0هر مورد                                 62ص   صفت ــــــــــــ مبتدا ) ب                  4ص  ـ مضاف الیه مفعول) الف  12
  25/0هر مورد                                                42ص    الثّانویۀُ )ب                             4سدي  ص )الف   13

  64اإلنفاقِ ص ) د                             42لعنبِ   صا) ج
1  

  25/0مورد هر                                            30 و 50ص .   لَما حج هشام بنُ عبد الملک فی أیامِ أبیه ) الف  14
  .کانَ الفرزدقُ من شُعراء العصرِ األموي)ب
  .إنَّها تَعیش فی شمالِ إفریقیا) ج
  .تُدافع عن صغارِها) د 

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                              48ص   1)ب                                      2) الف  15
  20  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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