
 باسمه تعالی 
 

 دقیقه  80مدت آزمون:   4تعدادصفحه: (3عربی،زبان قرآن) سؤاالت امتحان درس : دوره دوم متوسطه دوازدهم پایه

 صبح10ساعت شروع: نام و نام خانوادگی: 12/10/1401         :تاریخ امتحان علوم تجربی –ریاضی فیزیک  رشته:

 نظام آموزش و پرورش  تیفیک نیو تضم یابیمرکز ارزش 1401دی ماه سال  دانش آموزان روزانه بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت
http://aee.medu.gov.ir   

 1 
 

 

 نمره )پاسخنامه دارد( سؤاالت ردیف

 :                                                                 ها خط  حت  اّلتي ت   الکلماتِ  رِجمِ ت   الف
   رّیَة.ِااّل الحُ ماَل الجَ  ریکاَن ال یَ الَعّقاُد  (2       .حباٌل صوتّیةٌ أَ ِإنَّ الزّرافَة بکماُء لیَسْت لها  (1
 . اأَلنبیاِء َمَع الکاِفرینَ ِصراِع  َقد َحدَّثَنا الُقرآُن َعن  ( 4   سِة.أن َنَتَشّرَف ِلزیارِة األماکِن المقدَّ  َنَتَمّنینحُن  (3
 

1 

ر   - ِاّتس ع    – ر ُخص   »           :تضادّ المُ رادف  و  الُمت   عّینِ  ب  « عان  أ   – غ ال – ن ص 
5   ................ = ..........  )             6 ............. )≠ ..............  
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 : الغریبة  لمة  الک   ّینِ ع   ج 
 رِّجالُ ال               اأَلعُین             الِعظامُ             سنانُ ألَ ا            أَلعصابُ (   ا7

25/0 

 ها خط :حت  اّلتي ت   الکلمةِ  فرد  مُ  ُاكُتب   د
 ال ُتْغنینا َعِن اْلُکُتِب. بُ جارِ لتّ ا( 8
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 ه 
 
 
 
 
 
 

  ِة:الیة  إلی الفارسی  العباراِت التّ اآلیاِت و   ت رِجمِ 
 ﴾   ونَ و أنتُُم األعلَ َتْحَزنوا   الَتِهنوا و  ال و  ﴿( 9

 ﴾اِفرونَ ـالک ومُ ـــِح الّلِه ِإاّل القَ الَییَأُس ِمن َروْ   ﴿(10
ْلنا علیک القرآَن تنزیلا  ﴿ (11   ﴾إّنا نحُن َنزَّ
 ِفطريٌّ في ُوجوِد اإِلنساِن.  َتُدلُّ علی َأنَّ الّدینَ   والنُّقوُش  الِکتاباتُ  ( 12
    ُیَؤثُِّر الکتاُب في َنْفِس قاِرئِه تأثیرااعمیقاا َیْظَهُر في آراِئِه.  (13
  . طیُع ِبِه أْن َتْفَهَم ما َتْقَرأُ ِإذا کاَن لَک فکٌر قاِدٌر َتستَ  (14
 َیْسَتِلَمه.  َیْقِدْر أنْ  مْ الَحَجِر لَ  یلإِ لّما َوَصَل هشاٌم  (15
َِإذا أراَد اهلُل هل (16  . ناَحْینِ ملِة أْنَبَت َلها جَ النَّ  ك 
 . وفیَق َحّظي في الحیاةِ لهي اْجَعِل التَّ إِ  (17
   .  اِس َمْن َعفا َعُدوَّه ُمقتِدراا أقوی النّ  (18
  .الفِعلِ  عَ اّل مَ إِ ال خیَر في قوٍل   (19
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 :  الت رجم ة  الص حیحة   ِانت ِخبِ  و
    .حینَ َفرِ  زَ ـالفائِ  ُهمُ ـقـَ عوَن َفریـَشجِّ ـجوَن یَ رِّ ـفـکاَن الُمتَ  (20

 .تشویق کردند  اشاچیان خوشحال، تیم برنده خود راتم .1
 کردند.می تماشاچیان تیم برنده شان را با شادی، تشویق  .2

      ِلتربیِة اأَلوالِد ِإجِتهاداا باِلغاا. َتِهدنَ اأُلمَّهاُت َیجْ  (21
 د.نبرای تربیت فرزندان بسیار تلش می کن   انمادر  .1
 .د نتلش زیادی می کن   انبرای تربیت فرزندانش  انمادر  .2

5/0 

 ز 
 
 
 
 

                                                                 :ةِ الفارسی   رجمةِ الت   راغاِت فيالف   ک ّملِ 
  ( یا أبي ِلَم تَبکي و قد ُکْنَت في الَحجِّ في العاِم الماضي.22            

؟ یه احج بود  که سال ......... چرا .......... در حالیرم ای پد   
. ومِ نَّ ــ النِ ـع َقد ِامتََنعوا کاَن الُحّراُس  (23  
. ................ یدناز خواب ............  
ُد.ـزیَـ ُه یـإنّ ـَم فـعلـإلنفاِق إاّل الِبا ُص ُکلُّ شیءٍ ـقـُ ن( یَ 24  

 ........... با انفاق کم می شود به جز علم زیرا آن ........... .
 

  
 

5/1 

ط   فعال  ال  ت رجِم  ح  :اّلتي ت حت ها خ   
   ( یاد گرفت) ت ع ل م   (25

  دَّرَس.ـال مِ ـلَّـ عَ ـتـَ یَ   مْ لَ الَکسلُن  (3)الفرنسّیَة.    غةَ اللُّ  َقد َیَتعلَّمونَ التَّلمیُذ  (2)    .ربّیةَ العَ  امو ـلَّـ عَ ـتَ َرجاءا  (1)
      (کمک کرد) ساع د   (26

 باِتِه. واجِ  داءِ دیقي في أَ صَ  دُ ـَسُأساعِ ( 3)    .قراءَ الفُ  ُیساِعدواـلِ غنیاُء األَ  (2)     .دونيـساعَ ّلُب ـطُ ال  (1)
 ( ک ت ب  ) نوشت( 27

. ـدروسَ  نَ ْـ بتـکَ  ُکنَّ قدْ  یذاتُ ـلمـ( التِّ 2شجاِر.    )علی األَ  واـبـ تـُ الَیکاأَلطفاُل  ( 1)  ُهنَّ
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. في الُجملِ  الیةِ ع ن السماِء التّ  بحث  إِ  الف( ط  
مبالغةٍ  اسمَ  (23     ولٍ مفع ( اسمُ 13      مکانٍ  اسمُ ( 30       فاعلٍ  اسمُ ( 29     فضیلٍ تَ  ( اسمُ 28  

یِد..الَمصَنعِ ِل في ـمَ ـولوَن بالعَ ـشغُ ـّماُل مَ ـالعُ    ِإنَّ النَّفَس أَلَّمارٌة ِبالّسوِء. هذه السَّمکُة ِمن َأعَجِب اأَلسماِک في الصَّ  
ها خٌط.حت  اّلتي ت   ب( ت رِجم الکلماتِ   

 33( عـدوٌّ عاقِ ـلٌ  خیرٌ  ِمنْ   صَ دیٍق جاهٍل. 
 34( َوَقَف الُمهنِدُس  الشابُّ  في المَ وِقفِ  ُمبتَ ِسماا. 

2 

                   في الِعباراِت التّالیِة:  م یِّز   ی
   و نوعه الُمطلقُ  المفعولُ  (83   الحال      (37الُمستثنی منه           ( 63الُمستثنی         (53

. َوَأنَت َوحیدٌ ْم ِبِه ـقـُ َک فَ ملِ في عَ  ْنَجحَ  تَ إذا َطَلْبَت أنْ .      قاا ِااّل صادِ  اإلمتحانِ   ُت الُطّلَب في صالةِ دْ شاهَ ما 
عاا. ِإنشاداا رائِ َقصیَدَتُه  رزدقُ أْنَشَد الفَ    

25/1 

    )کلمتاِن زاِئدتاِن( : راغِ للف   حیحة  الص   الکلمة   عّینِ  ك
رّ                            ُحف –ارُة " الج   "   الُجنديُّ  –الم طارِ  – داِئدِ الش   – الُمف کِّرُ  – يالصُّ

 الّدلیَل لم َیْحُضْر. یاُح في قاعِة ..... لکنَّ السُّ  ( َحَضرَ 39
 .زرعةِ َنْستخِدُمها للَعَمل في المَ َسّیارٌة  ( ..........40
 .دیثةٌ میقٌة و حَ أفکاٌر عَ َلُه ذي ُهَو العاِلُم الَّ  .( .........41
 اإِلخواُن.( عنَد ...... ُیْعَرُف 42

1 

ل   ل ط  حت  للکلماِت اّلتي ت   اإلعرابي   عّیِن الم ح   : ها خ 
 . الَجّبارِ الُمَتَکبِِّر  َقلبِ ال َتعُمُر في   الِحکمةُ  (43

 
 .الَحقِّ  هلِ أَ ِمن  ِطلَ البا( ال َتْأُخذوا 44

25/1 

چهارم   ادامه سؤاالت در صفحه   
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 م
 

 :سئلةِ ال   نِ ع   ب  جِ ّم أ  ثُ  الن ص  التّاليِإقرأ 
ِمن َسنٍة   َیناُم َأکَثر لٍف ِمَن الَموادِّ الُمخاطیَّةِ الَجفاِف في غَ  َنفَسُه َتحَت الطِّیِن ِعندَ  دفونُ المَ  کُ الّسمَ َیسُتُر 

ّیادوَن َیحِفروَن     ُه.ونَ َقبَل ُنزوِل الَمَطِر َوَیصید التُّراَب َوَیعیُش داِخَل ُحفرٍة في انِتظاِر ُنزوِل الَمَطِر .َأّما الصَّ
                 

 ؟ داِخَل ُحفرٍة َصغیرةٍ  الَمدفونُ ُک َکیَف َیعیُش السَّم( 45
ّیادونَ  (46  ؟ ما َیفَعُل الصَّ
 ؟َسنةا َیناُم السَّمُک الَمدفونُ  َکمْ  (47
 اّلتي َتحَتها َخطٌّ؟  ةِ ( َعیِِّن الَمَحلَّ اإِلعرابيَّ ِللکلمَ 48

1 

 ن
 

 :اإلعرابيّ  حلِّ و الم   رفيِّ الص   حلیلِ في الت   حیح  الص   ّینِ ع  

میع  ال صناِم في  ک س ر  ِإبراهیُم )ع(  "                    "  .الم عب دِ ج 

  َخبرٌ _  معلوٌم  /   ُل ماضٍ فع(  1)           : ک س ر   (49

 لٌ عِ اف/        َمعلومٌ   –فعُل َأمٍر ( 2)                       

 / ُمضاٌف ِإلیهِ  َنکرةٌ   –ُمذکٌَّر  -ُمفرٌد  –ِاسٌم ( 1)        : م عب دال( 50

 مکاٍن   /   َمجروٌر ِبحرِف َجر    اسمُ  –ُمَذّکٌر  –ُمفرٌد  – اسمٌ ( 2)                      

5/0 

 20 جمع نمرهن رجو ل ُکم الن جاح                                                    
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِهرموردِ)ِِِِِِِِِِِ:هاِخطِ اّلتيِتحتِ ِالکلماتِِِترِجمِِ
ِ(35ص3ِِ)ِدرسِِِنمیِدیدِ(2ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(62ص4ِِ)درسِتارهایِصوتیِِ(1ِ
ِ(3ص1ِ)ِدرسِِکشمکشِ(4ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(20ِِص2ِِ)درسِِِِِِآرزوِداریمِ(3

ِ
1ِ

 

ِالُمتضاّد:ِ ب ِو  5/0ِ 25/0غ الِِِِ≠ِر ُخص ِِ(0ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ6ِ/25ِِِِِِن ص رِ=ِأ عانِ ِ(5        (64ص4ِ)ِدرسعّیِنِالُمترادف 

25/0ِِ(26ص2ِِِ)درسِِِرِّجالالِِ(7ِِِِِِِِِِِِِِ:ِالغریبةِ الکلمةِ ِعّینِِِِج

ِ/ِ.25ِِِِِِِِِِِِِِِِ  (34ِص3ِ)ِدرسجربةِبِ=ِالتَّالتَّجارِِ(8ِِِِِِِِِِِِهاِخط :اّلتيِتحتِ ِالکلمةِِِفردِ مُُِِاكُتبِ  د
ِ

25/0ِ

ِِه
 

   ِة:الیة ِإلیِالفارسیَِّالعباراِتِالتِّاآلیاِتِوِ ِت رِجمِِ
   (24ص2درس( 75/0ِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِسستِنشویدِوِاندوهگینِنشویدِدرِحالیکهِشماِبرترید.ِ(9

ِ(41ص 3)درس 5/0ِِ ِِِِ)جزِگروهِکافرِکسیِازِرحمتِخداِناامیدِنمیِشود(.تنهاِگروهِکافرِازِرحمتِخداِناامیدِمیِشوندِ(10
ِِِِِِِِِِِِِِِِ(64ص4)درس5/0 بهِراستیِماِقرآنِراِبرِتوِبهِتدریجِنازلِکردیم.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(11
ِ(2ص  1/. )درس 75                          ِداللتِمیِکندِبرِاینکهِدینِدرِوجودِانسانِذاتیِاست.ِنوشتهِهاِوِنگارهِهاِ(12
تاثیریِِکتاب(13ِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ (35ص  3)درس  75/0                                . ذاردِکهِدرِنظراتشِآشکارِمیِشودمیِگدرِجانِخوانندهِعمیقاًِ
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ (34ص 3)درس  75/0             .اندیشهِیِتوانمندیِداشتهِباشیِمیِتوانیِبهِوسیلهِآنِهرِآنچهِراِمیِخوانیِبفهمیِهرگاهِ(14
ِ(50ص4)درس 75/0ِِِِِِهشامِهنگامیِکهِبهِسنگِرسیدِنتوانستِآنِراِمسحِکند.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(15
  (58ص 4درس)75/0ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِبالِمیِرویاند.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدوخداِنابودیِمورچهِراِبخواهد،برایشِِهرگاهِ(16
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ (14ص1) درس 5/0ِِِِِِِتِراِبختِمنِدرِزندگیِقرارِبده.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِموفقیِّ،خدایِمنِ(17
ِ(31ص 2)درس 5/0                                          .      قویترینِمردمِکسیِاستِکهِدشمنشِراِباِاقتدارِببخشدِ(18
ِِِِ( 8ص  1) درس 5/0ِِِِِِِِیِنیستِمگرِآنِکهِباِعملِهمراهِباشد.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِندرِسخِخیریهیچِ (19
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ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِهرموردِ)ِِ:ِحیحةِ رجمة ِالصَِّالتَِّنتخبِِإِِ و  
(54ص4ِِ)درس1ِِِِِِِِِِِِ(21ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(23ص2ِ)ِدرس2ِِِِِِِِِِ(20ِ  

 

5/0ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِِهرموردِ)ِ:ةِِالفارسیَِِّرجمةِِالتَِّراغاِتِفيک ّمِلِالفِ  ز  
ِِِِِِِِِِِ(18ص2ِ)ِدرسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِگذشتهِِ-ِگریهِمیِکنیِ(22
ِِ(28ص2ِِ)درسِِِِِِِِِِِِِِِِکردهِبودندخودداریِِِ-ِِِِِِنگهبانانِ(23

 (64ص4ِ)درسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِزیادِمیِشودِِِ–ِِِِهرچیزی (24ِ

5/1ِ

ط : ح ِاّلتيِت حت هاِخ  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِهرموردِ)ِت رجِمِاأل فعال   
ِِِِِِ(13ص1ِ)درسِِِِِِِِِِِِِ.یادِنگرفتهِاستِ-نگرفتِ(ِیاد3ِ)ِِِِِِِ.(ِگاهیِیادِمیِگیرند2)ِِِِِِِِِِِ.(ِیادِبگیرید1:ِ)(25
ِِِ(46ص3ِ)درسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.(ِکمکِخواهمِکرد3)ِِِِِِِِِِِِ(ِبایدِکمکِکنند2)ِِِِِ(ِبهِمنِکمکِکردند1:)(26
ِِِِِ(28ص2)درسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.(ِنوشتهِبودند2)ِِِنبایدِبنویسند/ننویسند(1ِ)ِ(:27  

2ِ

راهنماِدرصفحهِبعدیِِادامِه   ِ
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ِع نِِ ط ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِهرموردِ)ِ.فيِالُجملِِِاألسماِءِالتّالیةِِِالف(ِِإبحث   
31ِِِِ(29ص2)درس م صن ِع(30ِ   (29ص2)درس (ِالُعّمال29ُِ  (30ص2)درس ِأ عج بِ(28 ِ(48)صأ ّمارة(32    (29ص2)درس (ِم شُغولون 

ِ.طِ هاِخِ حتِ اّلتيِتِ ِالکلماتِِِب(ِت رِجمِِ
ِ(23ص2)درسِ_ِایستگاهِِِِجوان(34ِِِِِِِِِِِِِِ(47ص3)درسِِِ(ِبهتر33ِ
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 ی

 
یِّزِ  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِهرموردِ):ِِالیةِِباراِتِالتِّفيِالعِِِِم 
=ِمستثنیِِِصادِِِ(35 =ِمستثنیِمنه36ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِقاًِ ِ(38ص3ِ)درسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(ِالُطاّلب   
حیٌد=ِجملهِحالیه(37ِ ِو  =ِمفعولِمطلق38ِِِِِِِ(31ص2)درسأ نت  ِ(15ص4)درسِِِِِِِِِِِِنوعیِِِِ/ِِ(ِِإنشاداًِ  
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 ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(25/0ِِِِِِِهرموردِ)     )کلمتاِن زاِئدتاِن( عّیِنِالکلمة ِالصَّحیحة ِللف راِغ. ك
ِ(58ص4)درسِِِالّشدائد(42ِِِِِِِ(42ِص3)درسِِرالُمفکِِّ(41ِِِِِِِ(27ِص2)درس(ِالجرّارة40ِِِِِِِ(15ص1)درسطارِ(ِالمِ 39

ِ

1 

ط .ِ)ِل ّلِاإلعرابّيِللکلماِتِاّلتيِتحتهاِخ  ِِ(25/0ِِِِهرمورِدعّیِنِالم ح 

ّبارِق لِبِ=ِمجرورِبهِحرفِجرِِ/ِِِِِِ/ِِِِِمبتداِِ=ِِالِحکمُةِِ(43 ِ(59ِص4)درسِِِِِِِِِِِِِِ=ِصفتِالج 
قِِِِّمفعولِِِِِِِ/ِِِ=ِِالباِطلِ (44ِ ِِِِِِِِ(12ص1درس)ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ=ِمضافِالیهِِالح 

25/1ِ

ِالتّاليِإقرأِ م ِ(25/0ِِِ)ِهرموردِِِِِِِِ(63ص4ِ)ِدرسِ:سئلةِِاألِ ِنِِعِ ِبِ جِِّمِأِ ثُِِالن صَّ
ِالم وادِِّالُمخاطیَّة .45 ِ(ِی سُتُرِن فس ُهِفيِغ الٍفِِمن 
46ِ ِالتُّراب  ِی حِفرون  ّیادون  ی صیدون ُه.(ِالصَّ ِو 
ِ(ِیناُمِاکثرِِمنِسنٍة.47ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِِِِِالسَّم ُکِ=ِفاعل(48ِ

1ِ

ِِ(25/0ِِِِهرمورد)ِِ(3ص1)درسِِ:حّلِاإلعرابيِّرفيِوِالمِ الصَِِّحلیلِِفيِالتَِّحیحِ الصَِِّعّینِِ ن

ِِِِِِِِِِ(2(ِِمواردِگزینهِِ)50ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ(1ِ(ِمواردِگزینهِ)49

5/0ِ

 20ِجمعِنمراِتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِن رجوِل ُکمِالنَّجاحِ ِ
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