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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح ابادیثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجِم الكلماتِ الّتی تحتها بخطٍ.

 فیٌّ.حُسّرۀَ.                      ب(العقّادُ أدیبٌ و صُكَ الف( النّاسُ شاهدوا أصنامَهم مُ

 .ۀَسَ الحيَّلَ الفرائِ تاكُبُّ أن َحِد( إنّها تُ                                ج( االمامُ طافَ بالبيتِ.             

 

1 

2 

 أكتُب فی الفراغِ الكلمتينِ المترادفتينِ والكلمتينِ المتضادتينِ.) كلمتانِ زائدتانِ(

 عداء / السِّلم األ ثالی /المِالذكري /  / حبۀ األ / سوۀ أالُ                  

 .........                           ............  = .........≠  ......... 

5/0  

25/0 رجال           ید              لسان              أرجُل             عيّن الكلمۀَ الغریبۀَ فی المعنی.          3  

52/0 الروائح...........       ۀ:الكلم مُفردَب أُكتُ 5  

4 

 تَرجِم العباراتِ التاليۀَ الی الفارسيۀِ.

 هۀِ لِتجنُّبِ شرِّها خُرافيۀِ لِلآلالقرابينِ ِ -الف

 مِها.تتاليۀً مِن فَ سمكۀُ السَّهمِ تُطلِقُ قطراتِ الماءِ مِ -ب 

 جونَ فریقَهم الفائزَ فرحينَ اليومِ.رِّیُشجِّعُ المتف -ج

  ثُرَ الّا األدبُ.شیءٍ یرُخصُ إذا كَ كلُّ  -د

 .ال فقرَ أشدُّ مِن الجهلِ و ال عبادۀَ مثلَ التّفَكُّرِ -و

 طأََتهُ        والبيتِ یعرفُهُ  والحلُّ و الَحرَمُذي تَعرِفُ البطحاءُ وَ هذا الّ -ه

  الخّفاشُ هو الحيوانُ اللَّبونُ الوحيدُ الَّذي یقدِرُ علی الطّيرانِ. -ي

 حيحۀَ:رجمۀَ الصَّالتَّ بإنتخِ

5 

6 

 حساناً ایُّها الغنیُّ.إأحسِن الی الفقراءِ  -1

 به نيازمندان نيكی كن.   مند قطعاًتالف( اي ثرو

 ب( اي ثرونمند مانند نيازمندان نيكی كن. 

  ..ال علمَ لنا الّا ما علُّمتَنا. -2

 .اي، هيچ دانشی نداریمالف( جز آنچه به ما آموخته

 نيست جز آنچه یاد گرفته ایم. ب( دانشی براي ما

5/0  

7 

 أكمُل التَّرجُمۀَ.

 من نيرومند بودم ....... ...... ..نی قويٌّ كی أُساعِدَ الضُعفا.   ليتَ -1

 .خداسترايلَهم إنَّ العزۀَ هللِ جميعاً.  گفتارشان تو را .......... زیرا........ همه بوال یحزُنكَ ق -2

 

1 

9 

 اليها بخطٍ.ترجِم أفعال التی أُشير 

 الحارسُ كانَ قد إمتَنعَ عنِ النومِ. -3           نا بعدلِك.                 ـعامِلالهی، ال تُ -1

 قَد یَذكُرُ االستاذُ تالميذَهُ  القدماءَ.   -5ر عقلی و قلبی بالعلومِ الّنافعاتِ.            ـوَأَنِ -2

2 

5/0 ثمَّ تَرجِمهُ.     ال شیءٌ أضرَّ مِن الجَّهلِ. « ال»عيِّن نوعَ 8  

11 

 عيِّن الحالَ و ترجمه.

 الف( أُشاهِدُ صدیقی و هو جالسُ بينَ الشَّجرَتَينِ. 

 ب(ُیصلِّیَ المُومُِن متواضُعاً.

 

1 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح اباديثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نك.أُكتُب ما طُلِبَ مِ

 عبادِه.هم لِأنفَعُ أَحبُّ عبادِ اهلل الی اهللِ عطَّلۀُ واقفۀٌ فی موقفِ تصليحِ السّياراتِ.سيّارَتُنا المُ   

 ترجمه..........           اسم المفعول.........          ترجمه..........              اسم الفاعل.........        

  ترجمه............   اسم تفضيل..........        ترجمه.........                اسم مكان.........        

2 

12 

 تَرجِم العباراتِ ثمَّ عيُّن المفعولَ المطلقَ و نوعَه .

 الف( إسـتَشِر أصدِقائكَ العَقالءَ إستشاراً فی أُمورِک.

 ب(  أُذكروا اهللَ ِذكراً كثيراً.
5/1  

13 

 ترجِم العِبارَتينِ  ثمَّ ميُّز اسلوب حصر مِن اسلوب االستثناء. 

 الف( اَلزُّمالئی َحضَروا فی صالۀِاإلمتحانِ إلّا صدیقی.

 ب( ال تَقُل الّا الحقَّ.

1 

15 
  ها بخطٍ.تی تحتِللكلماتِ الَّ  اإلعرابیَّ المحلَّ أُكتُب

 قلبِ المتكبِّرِ الجبّاِر.الحكمۀُ  تعمُرُ فی قلبِ المتواضِع و ال تعمُرُ فی 

1 

14 

 عيِّن الصَّحيحَ فی التحليلِ الصَّرفیِّ.

 الطُّالبُ الُمجتَهِدونَ یَدرسونَ فی المدرسَۀِ.

 معرِّف بِأل  -جمعٌ -اسمُ مفعولٍ -الف( المُجتهِدوَن              الف

  –جمع  -معرِّف ِبأل -اسم ُفاعلٍ -ب                                      

 جمعٌ مذكرٌ  -معلومٌ -فعلُ مضارعٍ -ب( یَدرسُون                    الف

  جمعٌ مذكرٌ -مجهولٌ -فعلُ مضارعٍ  -ب                                      

 

 

5/0  

16 

 عيِّن الكلمۀَ المناسبۀَ:

 لو ال الشُّرطی ُّ الِشتدَّ........ أمامُ المُلعبِ الرّیاضیِّ.الف( 

 (  الزَّیت3ُ           ( الزَّلَلُ    2أالزدحامُ          (1

 رفَعَت الفائزَۀُ االولی فی المباراۀِ ...... ایران. (ب

  (عَلَمَ 3            ( عَباءَه    2          (عُشبَ   1

 خشَبِ شجرَۀِ الجوزِ.صَنَعتُ ..... جميالً مِن  (ج

  ( حدیداً    3(  وعاءً                 2    زُجاجاً          (1      

 إشتَرَیتُ كتاباً     و.........هُ.     (د

 (طَبَعت3ُ           (تَصَفَّحتُ  2      (  صنَعتُ    1

1 

17 

 إقرأ النَّصَّ التالی ثمَّ أجِب عن األسئلۀِ:

إلّ فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ، ِلعدَمِ وجودِ مدرسۀٍ ثانویَّۀٍفی محافظۀِ أسوان الّتی وُلِدَ و نشأَ فيها، و ما إستطاعت ما َدرَسَ العّقادُ 

 أُسرَتِهِ أن تُرسِلَُه الی القاهرۀِ لِتكميلِ دراستهِ.

 لماذا ما دََرسَ العقادُ إلّا فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ؟ لف(ا

 أینَ وُلِدَ العقّادُ؟ب(

 لماذا ما ذهبَ العقادُ الی القاهرۀِ؟ج( 

  «................أَن تُرسِلَ» د( ما معنی الكلمۀ  

1 
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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح ابادیثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 ترجِم الكلماتِ الّتی تحتها بخطٍ.

 فیٌّ.حُب(العقّادُ أدیبٌ و صُ                    سّرۀَ.  كَ الف( النّاسُ شاهدوا أصنامَهم مُ

 .ۀَسَ الحيَّلَ الفرائِ تاكُبُّ أن َحِد( إنّها تُ                                ج( االمامُ طافَ بالبيتِ.             

 

1 

2 

 أكتُب فی الفراغِ الكلمتينِ المترادفتينِ والكلمتينِ المتضادتينِ.) كلمتانِ زائدتانِ(

 عداء / السِّلم األ ثالی /الذكري / المِ / حبۀ األ / سوۀ أالُ                  

 .........                           ............  = .........≠  ......... 

5/0  

25/0 رجال           ید              لسان              أرجُل             عيّن الكلمۀَ الغریبۀَ فی المعنی.          3  

52/0 الروائح...........       ۀ:الكلم مُفردَب أُكتُ 5  

4 

 تَرجِم العباراتِ التاليۀَ الی الفارسيۀِ.

 هۀِ لِتجنُّبِ شرِّها خُرافيۀِ لِلآلالقرابينِ ِ -الف

 مِها.تتاليۀً مِن فَ سمكۀُ السَّهمِ تُطلِقُ قطراتِ الماءِ مِ -ب 

 جونَ فریقَهم الفائزَ فرحينَ اليومِ.رِّیُشجِّعُ المتف -ج

  ثُرَ الّا األدبُ.كلُّ شیءٍ یرُخصُ إذا كَ  -د

 .ال فقرَ أشدُّ مِن الجهلِ و ال عبادۀَ مثلَ التّفَكُّرِ -و

 طأََتهُ        والبيتِ یعرفُهُ  والحلُّ و الَحرَمُذي تَعرِفُ البطحاءُ وَ هذا الّ -ه

  الوحيدُ الَّذي یقدِرُ علی الطّيرانِ.الخّفاشُ هو الحيوانُ اللَّبونُ  -ي

 حيحۀَ:رجمۀَ الصَّب التَّإنتخِ

5 

6 

 حساناً ایُّها الغنیُّ.إأحسِن الی الفقراءِ  -3

 به نيازمندان نيكی كن.   مند قطعاًتالف( اي ثرو

 ب( اي ثرونمند مانند نيازمندان نيكی كن. 

  ..ال علمَ لنا الّا ما علُّمتَنا. -5

 .اي، هيچ دانشی نداریمآموختهالف( جز آنچه به ما 

 نيست جز آنچه یاد گرفته ایم. ب( دانشی براي ما

5/0  

7 

 أكمُل التَّرجُمۀَ.

 من نيرومند بودم ....... ...... ..نی قويٌّ كی أُساعِدَ الضُعفا.   ليتَ -3

 .خداسترايب لَهم إنَّ العزۀَ هللِ جميعاً.  گفتارشان تو را .......... زیرا........ همهوال یحزُنكَ ق -5

 

1 

9 

 ترجِم أفعال التی أُشير اليها بخطٍ.

 الحارسُ كانَ قد إمتَنعَ عنِ النومِ. -3           نا بعدلِك.                 ـعامِلالهی، ال تُ -3

 قَد یَذكُرُ االستاذُ تالميذَهُ  القدماءَ.   -5ر عقلی و قلبی بالعلومِ الّنافعاتِ.            ـوَأَنِ -5

2 

5/0 ثمَّ تَرجِمهُ.     ال شیءٌ أضرَّ مِن الجَّهلِ. « ال»عيِّن نوعَ 8  

11 

 عيِّن الحالَ و ترجمه.

 الف( أُشاهِدُ صدیقی و هو جالسُ بينَ الشَّجرَتَينِ. 

 ب(ُیصلِّیَ المُومُِن متواضُعاً.

 

1 
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   امتحان :مدت  صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : عربی  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 فتح اباديثمانه   طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 نك.أُكتُب ما طُلِبَ مِ

 عبادِه.هم لِأنفَعُ أَحبُّ عبادِ اهلل الی اهللِ عطَّلۀُ واقفۀٌ فی موقفِ تصليحِ السّياراتِ.سيّارَتُنا المُ   

 ترجمه..........           اسم المفعول.........          ترجمه..........              اسم الفاعل.........        

  ترجمه............   اسم تفضيل..........        ترجمه.........                اسم مكان.........        

2 

12 

 تَرجِم العباراتِ ثمَّ عيُّن المفعولَ المطلقَ و نوعَه .

 الف( إسـتَشِر أصدِقائكَ العَقالءَ إستشاراً فی أُمورِک.

 ب(  أُذكروا اهللَ ِذكراً كثيراً.
5/1  

13 

 ترجِم العِبارَتينِ  ثمَّ ميُّز اسلوب حصر مِن اسلوب االستثناء. 

 الف( اَلزُّمالئی َحضَروا فی صالۀِاإلمتحانِ إلّا صدیقی.

 ب( ال تَقُل الّا الحقَّ.

1 

15 
  ها بخطٍ.تی تحتِللكلماتِ الَّ  اإلعرابیَّ المحلَّ أُكتُب

 قلبِ المتكبِّرِ الجبّاِر.الحكمۀُ  تعمُرُ فی قلبِ المتواضِع و ال تعمُرُ فی 

1 

14 

 عيِّن الصَّحيحَ فی التحليلِ الصَّرفیِّ.

 الطُّالبُ الُمجتَهِدونَ یَدرسونَ فی المدرسَۀِ.

 معرِّف بِأل  -جمعٌ -اسمُ مفعولٍ -الف( المُجتهِدوَن              الف

  –جمع  -معرِّف ِبأل -اسم ُفاعلٍ -ب                                      

 جمعٌ مذكرٌ  -معلومٌ -فعلُ مضارعٍ -ب( یَدرسُون                    الف

  جمعٌ مذكرٌ -مجهولٌ -فعلُ مضارعٍ  -ب                                      

 

 

5/0  

16 

 عيِّن الكلمۀَ المناسبۀَ:

 لو ال الشُّرطی ُّ الِشتدَّ........ أمامُ المُلعبِ الرّیاضیِّ.الف( 

 (  الزَّیت3ُ           ( الزَّلَلُ    2أالزدحامُ          (1

 رفَعَت الفائزَۀُ االولی فی المباراۀِ ...... ایران. (ت

  (عَلَمَ 3            ( عَباءَه    2          (عُشبَ   1

 خشَبِ شجرَۀِ الجوزِ.صَنَعتُ ..... جميالً مِن  (ح

  ( حدیداً    3(  وعاءً                 2    زُجاجاً          (1      

 إشتَرَیتُ كتاباً     و.........هُ.     (ذ

 (طَبَعت3ُ           (تَصَفَّحتُ  2      (  صنَعتُ    1

1 

17 

 إقرأ النَّصَّ التالی ثمَّ أجِب عن األسئلۀِ:

إلّ فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ، ِلعدَمِ وجودِ مدرسۀٍ ثانویَّۀٍفی محافظۀِ أسوان الّتی وُلِدَ و نشأَ فيها، و ما إستطاعت ما َدرَسَ العّقادُ 

 أُسرَتِهِ أن تُرسِلَُه الی القاهرۀِ لِتكميلِ دراستهِ.

 لماذا ما دََرسَ العقادُ إلّا فی المرحلۀِ االبتدائيۀِ؟ لف(ا

 أینَ وُلِدَ العقّادُ؟ب(

 لماذا ما ذهبَ العقادُ الی القاهرۀِ؟ج( 

  «................أَن تُرسِلَ» د( ما معنی الكلمۀ  

1 

 

 




