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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                  دوازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                              نام دبير: آقای احمدی 

    18/10/1399تاريخ امتحان : رياضي                                                    رشته تحصيلي: 

 صبح 7:30اعت شروع امتحان : س                       3عربي   نام درس :                                                                                  

 صفحه 2داد برگ سئوال : دقيقه               تع  70 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 ترمجه العبارات الی الفارسیة 1
 ال شعَب ِمن شعوب االرض إالا و کان له دین  الف( 
 أأنَت فَ َعْلت هذا بآهلِتنا یا ابراهیم   ب( 
 مرصوص   م بنیان  نا أکَ   ا  فی سبیله صفا  قاتلونَ الذین ی   با ی   اهلل ن  إج( 

  کسور  ه مَ جناحَ  بأنا  احلیوان املفرتس مامَ أ  الذکیا  ائر  الط د( یتظاهر  
 مر ت ذكریات  أيب حني رأي الناَس یركبوَن الطائرةَ ه ( 
 قال یا لیتَ  قومی یعلمون ِبا غفرلی ربای و(

 أَیَسب  االنسان  أن ی رتَک س د یز( 

 

 لغات و اصطالحات را بنویسید. معنای 2
             و هو یبکیو هو یضحک دخل النار  بَ ذنَ أَ الف(من 

 علی َکِتفه الفأسَ  عل قب( 
 غارحراء                                  ةما قِ ار فی غ! یقع التیبنیا ج( یا 

 العداو ِخداعالطائر ِمن  یتأکادد( 

 

 معادل مجالت زیر را بنویسید  3
 :عط َلة   الاذي ی صلِّح  األشیاء املالف( 

 :ب(عضو  یقع اعلی اجلذع 
 عریضٍة ی قَطع  هبا: آلة  ذات  یٍد ِمن اخلشب و ِسن  ج( 

  : د( مکان وقوف السیارات و احلافالت

 

 عني الکلمة الغربیة 4
 ر احلجَ                 فا لَ املِ         الرتاب            الف( الطني           

 أَدب     تعلیم               َعفاف  َحیاء ب(
 املائدة                 احلمامة        العصفور               الغ راب         ج( 

  املسلم  د                املوحا   املشرک                 د( احلنیف              

 

 تکمیل ترمجه  5
 الف( ربنا و ال ُتحمِّلنا ما ال طاقَة لنا به 

 پروردگارا .............. که توانش را ندارمی بر ما ...................
 ة  مرضی   ب( یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة  

 ای نفس به آرامش رسیده ! ............. و............... به سوی پروردگارت بازگرد . 

 



 
 18/10/99تاریخ امتحان :                 ریاضی رشته :                     عربی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 .معنای کلمات خواسته شده را بنویسید  6
 نا : .......عاِملْ ...... :.. عاَملت م ار کرد     ال ت عاِملنا :..... کانوا یعاملوَن :.....عاَمَل : رفتالف( 

 ....... َلْن نَ ْقَطَع :..........ق ِطعوا :    ……:َسَیقَطع     …… قدَقَطْعت م :         = بریدَقَطعَ  ب(

 

 انتخاب کنید. 7
 متأخراٍت ( –متأخاریَن  –طار .............................. ) متأخارا  الف( جاء املسافروَن الی امل َ 

 ال ( –أن   –ب( ذلک الکتاب   ........... ریَب فیه. ) إن  
 لعل  ( –کأن   –ج( .............. الش باَب یعود  ) لیَت 

نی ) ألن  د( ِِلَ ما 
 
 لکن  ( –لیَس  –ذهبَت ؟ ................. رِجلی ت ؤمل

 

 نوع کلمات داده شده را بنویسید. 8
 الف( کأن : ..........................            ب( َِل : .............................   

 ............................. ج( م َعط ل: .............................         د( التذَهبی:

 

 موارد خواسته شده را بنویسید. 9
 ) احمللا االعرابی ( اهلواءِ الی  متتالیة   املاءِ  قطراتِ الف( هی تطِلق  

 حرف مشبهه ( –العزاَه هلِل مجیعا  ) نوع ال  ک قوهل م إنا ب( و ال یزنْ 
 و مها نشیطتاِن ) احلال (  ةج( هاتاِن البنتاِن قاَمتا م بَتِسَمَتنِي فی املدرس

(ة)مجع( / أعاِظم )مفرد( / َصَنم )مجع( / َسَنوات )َسنَ  َفریَسةد(   
( ةالعداو  ضادا م –ة ) فعل نی ه( ال جتَعل نفَسک فی العداو   

 

 موفق باشید 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


