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 97/ 8/ 6خ امتحان :   يتار                   يدوازدهم انسان يرستان ....................                عربي................          دب:....... ينام و نام خانوادگ

 تَ ْرِجِم الَکِلماِت الّتي َتحَتها خطٌّ.  1

 ................. يف األرِض َمَرحنَي. ال ََنشي(2                  .  ....................  بِقّوٍة ُمفتکرةٍ  يُـَجهِّزُنااهللُ )1

 هذا املوضوَع.............. أَفَهمََل ( 4..............                ال ُتدرَکُ ( کَأنَّ إرضاَء ََجيِع الّناِس غايٌة 3

1 

 ضاد  . ت   ُ م اْلُمَتراِدَف َو  ال ُأکُتب 2

 ( ُُمتال = ............2.............. ≠غاليٌة (1
5./ 

 َجمَع.َوال ُمفَرَد ال اُْکُتْب  3

 ُُناة )مفرد( ..........  الـمياه )مفرد(........ :  ............. (َجع) َدواء:  .................    )َجع(  َغيم
1 

 ِة. يّ َة إلي اْلفارسيَ تَ ْرِجِم اْلُجَمَل التّال 4

 0َو ما أُبـَرُِّئ نَفسي إّن النَّفَس أَلّمارٌَة بالّسوِء ِإاّل ما َرِحَم رّب  الف(

 فقراِء ِبالِدِهنَّ أِلّن رَبَـُّهنَّ ُيُِبُّ الـُمحِسننَي. ُکنَّ َقد َأحَسنَّ إيلب(

 أَََل َتعَلموا أّن اهللَ أَوَجَد الّشمَس يف الـجوِّ مثَل الشََّررَِة.ج(

 0نَراُکم َقد ُخِلقُتم ِمن الّطنِي و ال ُتوَجد يف أبداِنُکم إاّل الّلحوُم و الِعظامد(

 ُمديراً ال ُيضيُع َحقَّ ُعّمالِه.َنتنا يرأيُت أمِس يف أحِد َمصانِِع َمده(

 0إنَّ اهللَ ُيُِبُّ اّلذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيِلِه َصّفاً َکأنَـُّهم بُنياٌن َمرصوصٌ و(

 يَـِجُب أن ال نَرَفَع أصواتَنا َفوَق َصوِت َمن نـََتَکلَُّم َمَعُه.ز(

 دَع شاِتََک ُمهاناً تُرِض الّرمحَن َو ُتسِخِط الّشيطاَن َو تُعاِقب عدوََّک. ح( 
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 َمَع بياِن الس َبِب: َحةَ يَتِخِب الت رَجَمَة الص حِان ْ 

 .َأجَلَس الواِلُد إبَنه ِعنده َو َلم ُيجِلس بِنَته الص غيرةَ  -1

.پدر، پسر کوچکش را نزد خود نشاند و دخرت کوچکش نزد او ننشست الف(   

 .پدر، پسرش را نزد خود نشاند و دخرت کوچکش را ننشاندب( 

 .لَيَت أصدقائنا يَنَجحون في إمتحاناِت نهايِة السِّنةِ  -2

 .ان سال، پريوز شونديکاش دوستاَنان در امتحانات پاالف(  

 .شدنديان سال پريوز ميپا کاش دوستاَنان در امتحاناتب(  
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 الّتي َتحَتها خٌط.  فاا تَ ْرِجِم األ 6

 أحَسنُتم أِلنُفِسُکم.............. أحَسنُتممن ُذنوبِنا ...........  ج( إن  ُکّنا َنسَتغِفرُ الّصاِِلنَي.........    ب(   َقد جاَلسُتمالف( 

 ...............  تُرمَحونَ د( إرمَحوا النّاَس َلَعلَُّکم 

1 

 محل  اإلعرابّي فيما تحته خٌط: ُأکُتب ال 7

ـل نارَبَّ »  اهلِل إسُم کلُّ َطعاٍم ال يُذَکُر   أَلّمارٌة بالّسوِء. الّنفسَ ي إنَّ نفسَو ما أَبرُِّئ  يف ُمؤمٍن. َخصَلتانِ  ال ََتَتِمعُ «. بِهِ  لنا طاَقةَ ما ال  ناَو ال ُُتَمِّ

 و ال برکَة فيِه. داٌء عليه فَإَّنا هو 
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و إسَم الحروف و نوعه نايَب الفاعِل، إسَم الّتفضيِل و َخبَر ال الّنافيَة للجنس ، عيِّن في الابارات: إسَم الفاعل ، إسَم المفاو  8

َُيُکُم بنَي النّاِس بالَعدِل. يُشَبُه العاَِلُ ِبال ال فقَر أَشدُّ من اجلهِل. ليَت القاضَي « َو َجَعلنا الّسماَء َسقفاً ََمفوظاً.» و نوعه المشّبهة بالفال

 َعَمٍل بالّشَجر ِبال ََثٍَر.

2 

عيِّن الّصحيَح: «فيُکم الااَلُم األکبَ رُ  يُکنُتم تَزَعموَن أّنُکم  َصغيروَن و لکن إنطو » 9  

ده شد!هم پيچي)درون( مشا جهاين بزرگرت بهدر د ويلگمان کرديد که مشا کوچک هستي  -1  

ده شد!يچيجهان بزرگرت در)درون( مشا پ د ويليد که مشا کوچک هستيکرديگمان م  -2  

چد!يپيتر در هم مبزرگ در )درون( مشا جهاين د ويليد که مشا کوچک هستيکرديگمان م  -3  

ده شده است!يچين جهان پيتر در )درون( مشا، بزرگ د ويليد که مشا کوچک هستيگمان کرده بود  -4  
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الّصحيح:عيِّن  10  

اخالق آمدم! يهايکامل کردن بزرگ  يمن فقط براإن  ما بُِاثُت أِلُتَ مِّ َم َمکارَِم األخالِق:  -1  

!ميديدي: درمان ما در خود ما بود و آن را َنکان دواُؤنا فينا َو َلم َنُکن نُبِصُره   -2  

!شان نگاه نکنيدَناز و روزهبه زياد بودن : َکثرِة َصالتِ ِهم َو َصوِمِهم  يال يَنظُروا إل-3  

کند!  يدور  ي: کاش ناصر از تنبللَيَت ناِصراً إبتَ َاَد عن الَکَسلِ  -4  

 

 عيِّن الَخطأَ : 11

دانستيد!يمشا َن امت است ويلين، روز قي: پس اَفهذا يَوُم الَباِث و لکّنُکم ُکنُتم ال تَاَلمونَ  -1  

م به فروش کاال گرفته بود!ي: فروشنده، تصمبَيِع البضاعةِ  يکاَن البائُع َقد َعَزَم عل  -2  

ِن خداست!مهه از آ يد تو را اندوهگني سازد زيرا ارَجندي: گفتارشان نباَوال َيحُزنَک َقوُلُهم إّن الاّزَة لّلِه َجميااً  -3  

!کينيم يمهيشه در آن زندگ ييدنيا چنان کار کن گو  يبرا: إع َمل ِلُدنياَک َکأن َک َتايُش أبداً  -4  

 

 عيِّن الخطأ في عمل ال حروف المشّبهة بالفال و ال الّنافيَة للجنس:                                                                      12

الّصناعة و مشهوران فيها!( إّن هذين البلدين متقّدمان يف 2!            للـمّتقنيَ  يذلک الکتاُب ال َريَب فيه ُهد( 1  

!ذنبمُ ـال قلبِ  يف ال نورَ (4( لعّل هذان التّلميذان يساعدان معّلمهما يف الّصف!          3  

 

 عيِّن ما فيِه إسُم الّتفضيِل: 13

 الـُمؤمُن ربَّه بِـِمثِل الـِحلِم! يما أرض -2      !    لفقراءُأِحبُّ عباَد اهلِل اّلذيَن ساَعدوا ا -1

 ال َشيَء أثَقُل يف الـميزاِن من الـُخلِق الـَحَسن! -4صديقي ُعيوب إيلَّ َفَشَکرتُُه!              يأَهد -3

 

 »ليت............،.............باحکام القرآن«.عّين الخطأ للفراغ:                                   14

 (ها،متمّسکةٌ 4(املسلمني،متمّسکون          3(ک،متمّسٌک      2(املسلمون،متمّسکني            1
 

:                                                                   عن الّترجمة عّين الصحيح 15  

 خنواهد فهماند!: َلن يُ َفهِّمَ آمرزيد/ي:کاش ملَيَتُه يَغِفرُ ( 2شوند!يخارج م ي:گاهَقد يُ خرِجونَ بودند/ : زينت دادهکانوا َقد زانوا(1

 شوند!َنی: نزديک ال يَقَترِبواشکند/ ي: َنال يَنَکِسر( 4بريدند!                     ي:مکانا يَقَطاانِ :بريده نشده است/َلم يَنَقِطع(3
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 فيه إسُم الّتفضيِل َو إسُم المکان مااً: لَيسَ  َعيِّن ما 16

 إشرَتيُت َقميصاً أَزَرَق ِمن َأَحِد َمتاِجِر الـَمدينِة! -2الّسّياراِت!         ُتصَنُع يف هذه الـَمصانِِع أَفَضُل  -1

ُم أََلذَّ األطِعَمِة!                 -3 شابٍّ ُکوييتٍّ يف َمسِجد الّنَجِف اأَلشَرِف! يتَعرَّفُت عل -4ُقرَب بَيِتنا َمطَعٌم يـَُقدِّ  

 

 

الّتفضيِل:  يَتُد ُّ عل« َأعَلمُ »عّين کلمة  17  

َ َله قاَل أَعَلُم أّن اهللَ عل -1 أَ ََل أَُقل َلُکم إيّن أَعَلُم ِمن اهلِل ما ال َتعَلموَن! -2کلِّ شيٍء َقديٌر!              يفَلّما تـََبنيَّ  

هللُ!ُقل أَ أَنُتم أَعَلُم أَم ا -4تَعَلُم ما يف نَفسي َو ال أَعَلُم ما يف نَفِسَک!                     -3  

 

« يَوَم القيامِة أحاِسُنُکم َأخالقاً قاَل الّرسوُل األکرُم: إنَّ ِمن َأَحبُِّکم إيلَّ َو أَقرِبُکم ِميّن ََمِلساً » َکم إسَم الت فضيل في هذه الابارة:  11  

ََخسة -4أَربعة                -3ثالثة                -2إثناِن                  -1  
 

 :                                                              للجنس النافيةعّين ال  19

 (التطلبوا إاّلأعمال اخلري!2املدرسة                           (اليوم ال طالبة يف1

 (َِلَ تقول ما التعلم،ايّها االنسان!4ء َميط!             يکّل ش  ي(أالتعلم أّن اهلل عل3

 

 

 20 الّدرجاتَمموُع   

 

 .شتر از ترس شما از شکست باشديب يروزياق شما به پين است که اشتيت ايح موفقيراه حل صح

 

 7931آبان  –نيکوبخت 


