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با دقت بخوانید!

تستی خواندن یا امتحانی خواندن؟ کدامیـک؟

نگرانی شما داوطلبان کنکور یک نگرانی چند بُعدی است. 
قبل از هر چیز نگران سرنوشت خود هستید که قسمتی از آن 
در ِگرو کنکور قرار دارد. پس باید برای کنکور درس بخوانید 
و این به معنای مطالعه تستی برای کنکور است؛ که آن هم 
متفاوت با نوع کاری بوده که 11 سال قبل انجام می دادید. 
ضمن اینکه کار 11 سال قبل یعنی مطالعه برای امتحانات 
مدرسه و مطالعه تشریحی- حذف نشده است؛ پس باید هم 

به درس و امتحانات نهایی برسید و هم به کنکور. 

حال سوال این است: چگونه باید هم در امتحان نهایی مدرسه موفق شوید و هم در کنکور؟ 

این سوالی است که اگر پاسخ مناسبی برای آن نیابید، می تواند منجر به شکست شما در زمینه مدرسه و کنکور شود. برای اینکه بتوانید به 

این سوال مهم و سرنوشت ساز پاسخ بدهید، باید وضعیت تان در پایه دوازدهم را به دو قسمت تقسیم کنید؛ تا وضعیت مطالعاتی را در هر 
قسمت بررسی کنید:

1( زمانی که در ایام امتحانات قرار ندارید و در واقع زمان های عادی سال تحصیلی است. 
2( زمانی که درگیر امتحانات نهایی هستید.

ایام سال تحصیلی:  .1
یکی از گالیه ها و نگرانی های دائمی شما داوطلبان کنکور، کمبود 
وقت است؛ البته کمبود وقت برای همه داوطلبان وجود دارد. اما 
ظاهراً بعضی از شما بسیار بیشتر از بقیه داوطلبان با آن مواجه 
برای  کامل  طور  به  را  دروس  از  قسمتی  که  طوری  به  هستید، 
کسب  برای  تنها  نهایی  امتحان  برای  یا  می کنید،  حذف  کنکور 
تاثیر %30  با  این تصمیم شما  اندِک قبولی می خوانید؛ که  نمره 

امتحانات نهایی، کاماًل اشتباه است.  
است؛  زیاد  درس ها  می گویند:  چنین  داوطلبان  از  گروه  این 
اینکه  جز  نیست  چاره ای  نمی رسیم،  مدرسه؛  هم  کنکور  هم 
از  این دسته  نظر  به  کنیم.  را حذف  از چند درس  فالن قسمت 
برای  خواندن  درس  و  مدرسه  برای  خواندن  درس  داوطلب ها، 

کنکور دو مسیر کاماًل متفاوت را طی می کند.
را  درسی  اینکه  از  پس  داوطلب  همین  که  بگیرید  نظر  در  حال 
در مدرسه می آموزد و همان درس را در منزل با کمک یک منبع 
تفکیک  به  تشریحی  سواالت  آن  در  که  بخواند  آموزشی  کمک 
ریز مبحث ها آماده باشد و آن سواالت طوری انتخاب شده باشند 
که با مطالعة آنها »کل مبحث« را طوری یاد بگیرید که دقیقاً همان 
طور نیز در کنکور می آید. این مجموعه کتاب ها را برای شما آماده 

کرده ایم.

امسال هم کنکور دارید هم امتحان نهایی
ایـن کامـال تجربـة جدیـد اسـت نـه فقـط بـرای شـما، بلکـه بـرای 
معلمان تـان و مدیر مدرسـه تان. سال هاسـت کـه دانش آمـوزان وقتی 
به سـال آخر می رسـند تمام درس هایشـان نهایی نمی شـود و امسال 

شـما اولیـن گروهی هسـتید که بـا این چالـش روبه رو هسـتید.
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هــر مج در  کتاب هــا  ایــن 

اختصاصــی  و  عمومــی  درس 
ــاپ  ــانی چ ــوم انس ــته عل رش

 . ند ه ا شــد

کتاب هــا  ایــن  اســاس  بــر 
شــما می توانیــد تمــام ریــز 
مبحث هــای ســوال امتحانــی 
پاســخ دهیــد ســوال های  را 
ســطح  در  کــه  امتحانــی 

امتحــان نهایــی اســت.
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عربی انسانی

فـینال
عربــی
دوازدهم

درســنامـه

آنچه الزم است برای پاسخگویی صحیح و کامل به سؤال های درس اول بدانیم:

الزم اســت بــر معنــای واژه هــا و جمله هــای کتــاب درســی و درس اول مســلّط باشــید و کلمــات متــرادف و متضــاد مهــم درس و هم چنیــن  •
جمع هــای مکســر را یــاد بگیریــد.

با مراجعه به بخش واژگان و درک مطلب در کتاب جامع 12 عربی انسانی انتشارات مشاوران آموزش می توانید 
کامالً به این موارد تسلط یابید. در این کتاب واژگان با توجه به کاربرد آن ها در جمله به گونه ای بیان شده است 

که به یادگیری شما کمک بزرگی خواهد کرد.

 مترادف ها:                   متضادها:

مترادفمعنیکلمه
املَرَضبیماریالّداء

فاء ّحةسالمتیالشِّ الصِّ

متضادمعنیکلمه

فاء،بیماریالّداء الشِّ

ة حَّ  الصِّ

هیچ اکراهی در دین نیست.ال إکراَه يف الّدیِن.
خداوند رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند )نکند(.الیَرَْحُم اللُّه َمن الیَرَحُم الّناَس.

هیچ چیز بهتر از بخشش در زمان نیرومندی نیست.اليشَء أْحَسُن ِمَن الَعْفِو ِعنَد القدرة.
هیچ خیری در سخن نیست، مگر همراه با عمل.الخیَر يف قوٍل إاّل َمَع الِفعِل.
ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.قیَمُة کُلِّ اْمِریٍء مایُْحِسُنُه.

دوای تو در توست و نمی بینی، و درد تو از توست و احساس نمی کنی.َدواُؤَک فیَک و ما تُبِْصُ و داُؤَک ِمنَک و التشُعُر.
مردم مرده اند و اهل علم زنده اند.الّناُس موتی وأهُل الِعلِم أحیاٌء.

افتخار فقط به عقل ثابت و حیا و پاکدامنی و ادب است.إمّنا الَفْخُر لِعقٍل ثابٍت و حیاٍء و َعفاٍف و ادٍب.

، لیَت )یالیَت(، لعّل ، لکنَّ ، کأَنَّ ، أنَّ     حروف مشبّهة بالفعل، عبارتند از: إنَّ
« برای کامل کردن جمله می آید. «، موجب پیوند دو جمله »لکنَّ «، موجب تأکید روی جمله، »أنَّ »إنَّ

ــر ســر جملــة اســمیه می آینــد. در ایــن صــورت مبتــدای جملــة اســمیه، به عنــوان اســِم حــروف مشــّبهة بالفعــل،  حــروف مشــبّهة بالفعــل ب

ــد. ــی می مان ــوع باق ــان مرف ــد و همچن ــر نمی کن ــر تغیی ــراِب خب ــی اع ــود. ول منصــوب می ش
مثال:

الطالُب ناجٌح. )الطالُب: مبتدا و مرفوع/ ناجٌح: خبر و مرفوع(

إنَّ الطالَب ناجٌح. )الطالَب: اسم إنَّ و منصوب/ ناجٌح: خبر إنَّ و مرفوع(

 اگــر »لیــَت« در جملــه ای بیایــد کــه در آن فعــل ماضــی وجــود دارد، ایــن فعــل معــادل »ماضــی اســتمراری« و یــا »ماضــی بعیــد« در 
فارســی ترجمــه می شــود و اگــر »لیــَت یــا لعــّل« بــر ســر جملــه ای بیاینــد کــه در آن فعــل مضــارع وجــود دارد، ایــن فعــل معــادِل مضــارع 

ــی ترجمــه می شــود. التزام

ُل  وَّ اْل ا رُْس  َلدَّ ا

مهارت واژه شناسی و درک و فهم 

 
      

مهم ترین جمله های مفهومی 

مهارت شناخت و کاربرد قواعد 
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آنچه الزم است برای پاسخگویی صحیح و کامل به سؤال های درس اول بدانیم:

الزم اســت بــر معنــای واژه هــا و جمله هــای کتــاب درســی و درس اول مســلّط باشــید و کلمــات متــرادف و متضــاد مهــم درس و هم چنیــن  •
جمع هــای مکســر را یــاد بگیریــد.

با مراجعه به بخش واژگان و درک مطلب در کتاب جامع 12 عربی انسانی انتشارات مشاوران آموزش می توانید 
کامالً به این موارد تسلط یابید. در این کتاب واژگان با توجه به کاربرد آن ها در جمله به گونه ای بیان شده است 

که به یادگیری شما کمک بزرگی خواهد کرد.

 مترادف ها:                   متضادها:

مترادفمعنیکلمه
املَرَضبیماریالّداء

فاء ّحةسالمتیالشِّ الصِّ

متضادمعنیکلمه

فاء،بیماریالّداء الشِّ

ة حَّ  الصِّ

هیچ اکراهی در دین نیست.ال إکراَه يف الّدیِن.
خداوند رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند )نکند(.الیَرَْحُم اللُّه َمن الیَرَحُم الّناَس.

هیچ چیز بهتر از بخشش در زمان نیرومندی نیست.اليشَء أْحَسُن ِمَن الَعْفِو ِعنَد القدرة.
هیچ خیری در سخن نیست، مگر همراه با عمل.الخیَر يف قوٍل إاّل َمَع الِفعِل.
ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.قیَمُة کُلِّ اْمِریٍء مایُْحِسُنُه.

دوای تو در توست و نمی بینی، و درد تو از توست و احساس نمی کنی.َدواُؤَک فیَک و ما تُبِْصُ و داُؤَک ِمنَک و التشُعُر.
مردم مرده اند و اهل علم زنده اند.الّناُس موتی وأهُل الِعلِم أحیاٌء.

افتخار فقط به عقل ثابت و حیا و پاکدامنی و ادب است.إمّنا الَفْخُر لِعقٍل ثابٍت و حیاٍء و َعفاٍف و ادٍب.

، لیَت )یالیَت(، لعّل ، لکنَّ ، کأَنَّ ، أنَّ     حروف مشبّهة بالفعل، عبارتند از: إنَّ
« برای کامل کردن جمله می آید. «، موجب پیوند دو جمله »لکنَّ «، موجب تأکید روی جمله، »أنَّ »إنَّ

ــر ســر جملــة اســمیه می آینــد. در ایــن صــورت مبتــدای جملــة اســمیه، به عنــوان اســِم حــروف مشــّبهة بالفعــل،  حــروف مشــبّهة بالفعــل ب

ــد. ــی می مان ــوع باق ــان مرف ــد و همچن ــر نمی کن ــر تغیی ــراِب خب ــی اع ــود. ول منصــوب می ش
مثال:

الطالُب ناجٌح. )الطالُب: مبتدا و مرفوع/ ناجٌح: خبر و مرفوع(

إنَّ الطالَب ناجٌح. )الطالَب: اسم إنَّ و منصوب/ ناجٌح: خبر إنَّ و مرفوع(

 اگــر »لیــَت« در جملــه ای بیایــد کــه در آن فعــل ماضــی وجــود دارد، ایــن فعــل معــادل »ماضــی اســتمراری« و یــا »ماضــی بعیــد« در 
فارســی ترجمــه می شــود و اگــر »لیــَت یــا لعــّل« بــر ســر جملــه ای بیاینــد کــه در آن فعــل مضــارع وجــود دارد، ایــن فعــل معــادِل مضــارع 

ــی ترجمــه می شــود. التزام

ُل  وَّ اْل ا رُْس  َلدَّ ا

مهارت واژه شناسی و درک و فهم 

 
      

مهم ترین جمله های مفهومی 

مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

حرفی است که بر سر یک اسم نکره می آید و در این صورت به جمله مفهوم »هیچ .... نیست« می دهد.
 مثال:

الَفْقَر کَالَْجهِل. هیچ فقری مانند نادانی نیست. •

اگر به ظاهر اسمی که بعد از »ال« قرار دارد توجه کنید در می یابید که این اسم »الـ« و »تنوین« ندارد و مفتوح است.
خبِر الی نفی جنس، مرفوع است و در بسیاری موارد به صورت »جار و مجرور« دیده می شود.

توجهکنیدکه»ال«ینفیو»ال«ینهیهردوبرسرفعلمضارعمیآیندولی»ال«ینفیجنسحتمًابرسریکاسممیآید.توجــه

 حروف مشّبهُة بالفعل:

: همانا، قطعاً، به راستی، مسلّماً إنَّ

أَّن: که 

کَأّن: گویی، مانند، مثِل

لیَت: ای اکش

: شاید، امید است لَعلَّ

: ولی، لکن لکنَّ

« در فارســی خیلــی ضــروری نیســت، یعنــی اگــر جملــه ای از هــر نظــر درســت ترجمــه شــده باشــد  دقــت کنیــد کــه ترجمــة »إنَّ
« کــه یــک تأکیــد اســت لزومــاً غلــط ترجمــه ای محســوب نمی شــود. ترجمــه نکــردن »إنَّ

با ذکر »لیت و لعّل« فعل مضارع به صورِت »مضارع التزامی« ترجمه می شود.
مثال:

التلمیُذ ینجُح: دانش آموز موفق می شود. ← لیَت التلمیَذ ینَجُح: ای کاش دانش آموز موفق شود.

بــا ذکــر »لیــَت«، فعــل ماضــی می توانــد معــادل ماضــی اســتمراری یــا ماضــی بعیــد در فارســی ترجمــه شــود. در ایــن رابطــه، 
توجــه بــه ســیاق عبــارت و روان بــودن ترجمــه ضــروری اســت.

مثال:
التلمیُذ نَجَح: دانش آموز موفق شد. ← لیَت التلمیَذ نَجَح: ای کاش دانش آموز موفق می شد )موفق شده بود(.

 الی نفی جنس:

اگــر بــا جملــه ای روبــه رو شــوید کــه در آن »ال« بــر ســر یــک اســم نکــره و مفتــوح آمــده اســت می توانیــد حــدس بزنیــد کــه 
ــچ....ی  ــادِل »هی ــد مع ــه ای را می توانی ــن صــورت چنیــن جمل ــاز شــده اســت؛ در ای ــا »ال«ی نفــی جنــس آغ ــه ب ــن جمل ای

نیســت« ترجمــه کنیــد.
مثال:

ال تلمیَذ فی املدرسِة. )هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست.(

در ترجمــة چنیــن جماتــی، می تــوان کلمــة »هیــچ« را ذکــر نکــرد، ولــی ذکــر اســمی کــه بعــد از »ال« آمــده اســت، بــه همــراِه 
»یــاء نکــره« در فارســی ضــروری اســت. )دانش آمــوزی در مدرســه نیســت.(

برای ترجمه صحیح عالوه بر مواردی که در کتاب دوازدهم آمده است، الزم است بر موارد مهم تدریس شده در 
سال های قبل نیز توجه کنید. )در انتهای کتاب خالصة مختصری از این موارد را ذکر کرده ایم.(

مهارت ترجمه 
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Arabic
الف. مهارت واژه  شناسی: )2 نمره(

1
 . تَرِْجِم الَکلِامِت الّتي تَحتَها خطٌّ

2( إّن اللَه ال یُضیُع أجر املُحسنیَن. ........... 1( بحثُت عن معني الَعّصارة يف املعجِم. ...........  
0/5

2
تَیِن. )کلمٌة زائَِدٌة(   اُکُْتْب ِف الَْفراغِ الْکَلَِمَتْیِن الُْمَتاِدَفَتْیِن َو الْکَلَِمَتْیِن املَُتضادَّ

)الحفلة/الّداء / البضاعة/الّصحة/ االحتفال(
................ ≠ ................ )2     ................ = ................ )1 

0/5

3
َعیِِّن  الْکَلَِمَة الَْغریَبَة ف املَْعنی: 

اِء- البَیْع. ............ 1( الُْمشَتي- املَُتَدِّد– الِبضاَعِة - الرشِّ
2( أجمل- خیر-أغنی- أبیض- أقّل. ............

0/5

4
اُکُْتْب ُمفرََد أَْو َجمَع الْکَلَِمَتْیِن .

الجلود: .................                 الِجرم: ................. 
0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

5

تَرِْجِم الُْجَمَل الّتالَیَة إلی الْفارسّیِة. 
1( ﴿إنَّ اللَه لَذو فَضٍل َعلی الّناِس َولِٰکّن أكَثَ الّناِس ال يَشكروَن﴾ 0/75

. ..............................................................................................................
2( دَواُؤنا فينا  و ال نَْنظُُرإليِه ؛ داُؤنا ِمّنا َوالنْشُعُر بِه. 1

. ..............................................................................................................
3( أ تعلَموَن أنّکم ُخلِقتم ِمن طیٍن وانْطَوی فیکم العالَُم الکبیُر. 0/75

. ..............................................................................................................
4( لیَت فریَقهم فائٌز يف ُمسابقة کرِة املِنضدِة. 0/5

. ..............................................................................................................
5( ال عزَّة إاّل لِلّه  والعمَل أنفُع ِمن ُمساعدِة االخریَن. 0/5

. ..............................................................................................................
6( لن تجتِمَع يف املؤمِن خصلُة البُخِل و الکذِب. 0/5

. ..............................................................................................................
ا هَو داٌء  َو ال برَكَة فیه﴾ 1 7( ﴿كُّل طَعاٍم ال يُْذكَُر اْسُم اللِه َعلَيِْه، فَإمنَّ

. ..............................................................................................................

5

6

حیَحَة:  َجَمَة الصَّ اِنَْتِخِب التَّ
1. و َجعلْنا الّسامَء سقفاً محفوظاً.

ب( آسمان را سقفی نگه دارنده قرار دادیم.   الف(  آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار دادیم. 
2. لَيْتَني أُشاِهُد َجميَع ُمُدِن ِبالدي!

ب( کاش همة شهرهای کشورم را ببینم! الف( کاش همة شهرهای کشورم را می دیدم! 

0/5

7

َجَمِة الْفارسّیِة.  ِل الَْفراغاِت ف التَّ کَمِّ
ٌل للحرارة. بعضی عناصر همچون....... ؛ ........ برای گرما هستند. 1( بعُض العنارِص کالّنحاِس ُموصِّ

2( قَد أفلََح املؤمنوَن الّذيَن ُهم يف َصالتِِهم خاِشعوَن. مؤمنان ....... ؛ همانان که در نمازشان .... هستند.
3( یا أيَُّها الرَّسوُل ال يَْحزُنَْك الّذیَن یُسارعوَن يف الُکفِر. ای پیامبر، کسانی که در کفر .......... تو را ........... . 

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

8
ترِْجِم الکَلاِمِت الّتي تَحَتها خٌط. 

2( ال تَغَضْب إّن الغَضَب َمفسدٌة . .............. 1( هل تراهم ُخلِقوا من فّضٍة. ..............  
4( لیَت صدیقتي ابتعَدْت عن الَکَسِل. ..............               3( کأنّهنَّ الیاقوُت و املرجاُن ..............  

1

9
ِة بالِفعِل َو َخَبَها؛ ثّم اْذکُْر إعرابَُهام.  ِ اْسَم الحروِف املَْشبهَّ َعيِّ

 .............................  کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك.  ............................. 
1

اول درس  متوسط  سطح  آزمون 
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Arabic

10
َعّي اْسَم ال الّنافيَة للِِجنس َو َخبَها. 

............................. ال کَنَز أغنی ِمن القناعِة.   ............................. 
0/5

11
ْ نَوَع ال فیه. ؛ ثمَّ َعيِّ ترجم ما أُشیر إلیه بخطٍّ

1( قالوا ال ِعلَْم لَنا  إنَّک أنَت عاّلُم الُغيوِب.     ترجمه: ............         نوع»ال«: .............  
2( ال تیأسوا ِمن رحمة اللِه.                         ترجمه: ............         نوع»ال«: ............. 

1

12

أکُتب ما طُلَِب منک.
1( أ ْحِسنوا إنَّ اللَه يُِحّب املُحسنیَن.

ب( اسم الفاعل: ..................... الف( الفعل املزید الثاّليث: .....................  
2( ربّنا وال تُحّملنا ما ال طاقَة لنا.

ب( املفعول: ..................... الف( ال الّنافیة للجنس: .....................  

1

13

ترِجم الکلامت املُعّینة.

ب( املَغفور: .................الف( لعّل املُذنَِب یَستغِفرُاللّه: .................

د( أ فَهمَت رّس هذه الظّاهرة: .................ج( لُِنفهِّْم هذا املوضوَع: .................

و( کنتم قد قبّلتُم أوالدکم: .................ه( کانوا یَقبلوَن  کالمي: .................

ح( االِنقطاع: .................ز( قُِطَعْت الّشجرُة: .................

2

14
اذکُر املحّل اإلعرايب للکلامت الّتي تحتها خّط.

...............   ................ 1( اَلّناُس ِمن ِجهِة اآلباِء أَكْفاُء. 
............ 2( إنَّ اللَه يُِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيلِِه َصّفاً کَأنّهم بُنیاٌن مرصوٌص.  ...........  

1

د. مهارت درک و فهم )3 نمره(

15

الف( َضْع ف الفراغ الْکَلَِمة الُْمناِسَبة. )کلَمة زائِدة(
/ ألّمارة ٌ / الّتفاُخر/ ریَب/ قصیٌر( )َضلَّ

1. ذلک الکتاُب ال ....... فیه. 
بيعِ ........ يف بَلَِدنا. 2. إّن فَْصَل الرَّ
3. اللُه أعلُم مبَن ........عن سبیله.

4. ......... بالّنسِب عمٌل قبیٌح. 
ِ الّصحیح و الخطأ َحَسَب الواقع. ب( َعيِّ

  الَْخطأ     حیح 1. قد نستطیُع أن نبحَث معنی الکلامت يف املُعجِم لّن معنی بعِض الکلامت مکتوبٌة فیه. الصَّ
  الَْخطأ      حیح الصَّ 2. الَعظُم خیٌط أبیُض بیَن اللّحم و الَعَصِب.     

1/5

16

اِْقرأ العبارات الّتالیة ثمَّ أَجْب عاّمطُلَِب ِمنَک:

يُْحِســُنُه اْمــِرٍئ مــا كاَن  كُلِّ  قَــْدُر  أَســامُء»َو  اْلفعــاِل  َعــَى  لِلرِّجــاِل  َو 

بَــَدال ِبــِه  تَطْلُــْب  ال  َو  ِبِعلْــٍم  ــاُء«فَُفــْز  ــِم أَحي ــُل الِْعلْ ــٰی َو أَه ــاُس َموت فَالّن

1( أَِجْب َعِن األسئلِة الّتالَيِة:
الف. ما هي قیمُة اإلنساِن ؟ ................................ .
ب. ِبم یَُشبِّه القائُل  الّناَس؟ ................................. .

: حیحِة َحَسَب النَّصِّ حیَحَة وَغْیَر الصَّ 2( َعیِِّن الُْجملََة الصَّ
   الَْخطأ          حیح الصَّ الف. أهُل العلم أحیاء لنّهم ذو عمٍر طویٍل.  

    الَْخطأ          حیح الصَّ ب. طلُب العلِم سبُب فوِز اإلنساِن.  
ین ف هذه العبارات:       .......... ≠ .......... 3( عّین املتضادَّ

1/5

ه . مهارت مکالمه )0/5 نمره(

17
 أکمل الفراغ ف الّسؤال و الجواب.

1( .....................................؟ ال؛ أنا أکتُُب واجبايت یوم الربعاء.
2( ملاذا تذهُب إلی امللعِب؟ ........................ .

0/5

   20



12
فـینال
عربــی
دوازدهم

عربی انسانی
آزمون  سطح متوسط

12
فـینال
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Arabic
الف. مهارت واژه  شناسی: )2 نمره(

1
 . تَرِْجِم الکَلاِمِت الّتي تَحَتها خطٌّ

  .............................. 1( انطوی العاملُ الکرُب يف اإلنساِن.   
.............................. 2( الّذیَن یُقاتلون يف سبیل اللِه کبُنیاٍن َمرصوٍص. 

0/5

2
تَیِن. )کلمتان زائَِدتان(   اُکُْتْب ِف الَْفراغِ الْکَلَِمَتْیِن الُْمَتاِدَفَتْیِن َو الْکَلَِمَتْیِن املَُتضادَّ

- حّي- األحیاء( )الَبعث - َزَعَم -  مّیت - ظَنَّ
................... ≠ ................... )2    ................... = ................... )1

0/5

3
َعیِِّن  الْکَلَِمَة الَْغریَبَة ف املَْعنی: 

.................. 1( الرّجال- اآلباء- الیدي - الّمهات – البنات  

.................. 2( البُخل – الَحَسد- الِکذب- الَعَصب – الَجهل  

0/5

4
اُکُْتْب ُمفرََد أَْو َجمَع الْکَلَِمَتْیِن .

جمع قیمة: .............  مفرد الُجّهال: .............   
0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

5

تَرِْجِم الُْجَمَل الّتالَیَة إلی الْفارسّیِة. 
1( أمر اللُه رسوله بأّن الّذین یُسارعوَن يف الُکفِر الیَحزنوه. 0/75

. ..............................................................................................................
َث الهواء یزوُل. 1 2( لیَت املطَر یَْنزُِل يف فصل الّشتاء و تُصبُح الشجاُر خرضًة لعّل تلوُّ

. ..............................................................................................................
ُعُه علی بیِعها. 1 3( لعّل املُشتي یَتّدُد يف رشاء البضائعِ ولکّن البائَع یُشجِّ

. ..............................................................................................................
4( ال نجُد بالعلِم بََدالً لذلک قیَل :الّناُس َموتٰی َو أَهُل الِْعلِْم أَحياٌء. 1

. ..............................................................................................................
0/75 . 5( ال داَء إاّل دواؤه فینا لیتنا نُبِصُ

. ..............................................................................................................
6( نبحُث عن معنی الکلامت يف املُعجِم لعلّها مکتوبٌة فیه. 0/5

. ..............................................................................................................

5

6

1. انَْتِخِب الخطأَ فی الّتَجمِة:  
 لیَت صدیقايت ابتََعدَن عن الَکسِل. کاش دوستانم از تنبلی ........ .

ج( دوری کنند.  ب( دوری کرده بودند.    الف( دوری می کردند.  
2. انتخب الّتجمة الّصحیحة:

إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لعلَُّكم تَْعِقلوَن. بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم ......
ب( امید است شما خردورزی کنید. الف( امید است شما می اندیشیدید. 

0/5

7

َجَمِة الْفارسّیِة.  ِل الَْفراغاِت ف التَّ کَمِّ
جز آنچه ........... ، هیچ .......  نداریم. 1( ال علَم لنا إاّل ما َعلَّْمتَنا. 

آنان را ...... از ........... آفریده شده اند.   2( ترَاُهم ُخلِقوا ِمن طينٍة. 
نْفسم را .......... همانا نفس، ........ به بدی است. 3( ما أُّبَرِّئُ نَْفيس إنَّ النَّْفَس َلّمارة بالّسوء.  

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

8
ترِْجِم األفعال َحَسَب القواعد: 

2( قاَم آباُؤنا بأموٍر  یَعرفونها. ........ 1( کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك. ........  
4( إنَّ اللَه ال يُضيُع أجَر املُحسنیَن. ........ 3( لَيْتَني أُشاِهُد َجميَع ُمُدِن ِبالدي. ........  

1

9
ِ اْسَم الحرِف املُْشبَِّه بالفعِل َو َخَبَُه؛ ثمُّ اْذکُر إعرابَُهام. َعيِّ

 إنَّ اللَه لَذو فَضٍل َعلی الّناِس. ................         .................

یا لَیتني کنُت تُراباً .              ................         .................

2

اول 1 درس  آزمون سطح دشوار  
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فـینال
عربــی
دوازدهم
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آزمون  سطح دشوار1

Arabic

10
َعّي اْسَم ال الّنافيِه للِِجنس َو َخبَها.

َء أَْحَسُن ِمَن الَْعْفِو ِعنَد الُْقدرَِة. ................         ................. ال يَشْ
0/5

11
ْ نَوَع ال فیه. ؛ ثمَّ َعيِّ  ترجم ما أُشیر إلیه بخطٍّ

ا هَو داٌء َو ال بَرْکَة فیه .   كُلُّ طَعاٍم ال يُْذكَُر اْسُم اللِه َعلَيِْه، فَإمنَّ
       ..........      ..........   ............       ...........  

0/5

12

أکُتب ما طُلَِب منک.
1( جاِدلهم بالّتي هي أحسُن.

ب. اسم التفضیل: ..................... الف. املصدر لفعل»جاِدل«: .....................  
2( َو ال يَْحزُنَْك قَولُُهم إنَّ العزَّة لِلّه َجميعاً.

ب. املفعول: ..................... الف. نوع»ال«: .....................   

1

13

ترِجم الکلامت املُعّینة.

امَء َسقفاً َمْحفوظاً : ..............................الف. حاِفظوا علی أداء واجباتکم: ................ ب. جَعلَْنا اَلسَّ

د. کّررُت هذا املوضوع لِیَفهموا: ....................ج. املُفهِّم :  ...................

1

14
اذکُر املحّل اإلعرايب للکلامت الّتي تحتها خّط.

1( أْحِسنوا إنَّ اللَّه یُحبُّ املُْحِسننَي. ................         ................
2( ذلَک الکتاُب ال َريَْب فيِه ُهدًی للُمتّقیَن. ................         ................

1/5

د. مهارت درک و فهم )3 نمره(

15

الف( َضْع ف الفراغ الْکَلَِمة الُْمناِسَبة. )کلَمة زائِدة(
)أرسی/ ألّمارٌة/ امريء/ طاقة/ خاشعون(

1. قَْدُركُلِّ ........ ما کاَن يُْحِسُنُه:
2. سبحاَن الّذي ......... بعبده لیالً من املسجد الحرام إلی املسجِد القصی.

3. املؤمنون الّذین يف صالتهم ...... .
لنا ما ال ...... لنا.   4. َربَّنا َو ال تَُحمِّ

ِ الّصحیح و الخطأ َحَسَب الواقع. ب( َعنيِّ
   الَْخطأ          حیح الصَّ 1. اإلنساُن لُمٍّ و أٍب ولْیَتَفاخْر بالنَّسِب. 
   الَْخطأ          حیح الصَّ 2. القناعُة من أغنی الُکنوِز.  

1/5

16

اِْقرإِ العبارات الّتالیة ثمَّ أَجْب عاّمطُلَِب ِمنَک:
ــٌل للَِحــرارَِة َو الْکَهَرباِء.یســتفیُد منهــا يف صنــعِ بعــِض الظـّـروِف ويف صناعــِة الکهرباِء.هــذا  »النُّحــاُس ُعنــُصٌ ِفلِــزّيٌّ کَالَْحديــِد ُمَوصِّ
العنــُص یُســتخَرُج مــن املعــادِن ویوَجــُد أحــٌد ِمــْن معادنـِـه الثمینــِة يف محافظــِة کرمــان. هنــاک عنــارص فلّزيـّـٌة أخــری ولکــن ال 

یَســتفیُد منــه يف صناعــة الکهربــاِء بســبِب غلــّوه.«
1( أَِجْب َعِن اأْل سِئلَِة الّتالَيِة:

الف. ِمن أَیَْن یُستخَرُج النُّحاُس؟ ................................ .
ب. ملاذا یُستفاُد من الحدید و الّنحاِس يف صناعة الکهرباء؟ .................................... .

: حیحِة َحَسَب النَّصِّ حیَحَة وَغْیَر الصَّ 2( َعیِِّن الُْجملََة الصَّ
   الَْخطأ          حیح الصَّ الف. ال یوَجُد معدُن الّنحاِس إاّل يف محافظة کرمان. 
   الَْخطأ          حیح الصَّ ُل الحرارة ولکّن ِسعرَه غايل.  ب. الّذهُب ِمن عنارَصیَُوصِّ

3( ما هو متضاد»غلّو« ؟ و ما معنی»ُموّصل«؟ ................    ..................

1/5

ه . مهارت مکالمه )0/5 نمره(

17

رتّب الکلامت ثّم اکُتب جملة مناسبة.
بيَع بيعِ- ُهنا- فْصَل- بَلَِدنا- الرَّ - طَويٌل -ف - لَْيَت – الرَّ َقصريٌ- أِلَنَّ

. ...................................................................................................

0/5

   20
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Arabic ــد ــاه نمی کن ــع: تب ــری )0/25( / 2( ال یُضی ــارة: آبمیوه گی 1 . 1( العّص
 )0/25(

2. 1( الحفلة= االحتفال )0/25(/ 2( الّداء ≠ الّصحة)0/25(

3. 1( ُمــَتَدٌِّد)0/25( واژه هــای الُْمشــَتي: خریــدار- الِبضاَعــِة : کاال- 
ــع: فــروش بــا هــم مرتبطنــد امــا مــتّدد: مــرّدد  اِء: خریــد- البَیْ الــرشِّ
ــدارد.  2( أبیض)0/25(واژه هــای أجمــل- خیــر- ــی ن ــا آنهــا همخوان ب

أغنی-أقــّل اســم تفضیــل هســتند امــا أبیــض رنــگ اســت

4. أجرام)0/25( الجلد)0/25(

ــی  ــر مــردم اســت،)0/25( ول 5. 1( بی گمــان خــدا دارای بخشــش ب
ــد)0/25( ــردم )0/25( سپاســگزاری  نمی کنن بیشــتر م

ــه آن نمی نگریــم )0/25(ودرد  2( داروی مــا در ماســت )0/25(ومــا ب
مــا از ماســت )0/25(  و مــا احساســش نمی کنیــم . )0/25(

3( آیــا می  دانیــد شــما از گلــی )0/25(آفریــده شــدید )0/25(و 
ــت)0/25(.  ــده اس ــده ش ــم پیچی ــه ه ــما ب ــزرگ در ش ــی ب جهان

4( ای کاش تیم آن ها در مسابقه پینگ پونگ پیروز شود. )0/5(
5( هیــچ ســربلندی جــز بــرای خداونــد نیســت )0/25(و هیــچ کاری 

ســودمندتر از کمــک بــه دیگــران نیســت . )0/25(
6( ویژگــی بخــل و دروغگویــی)0/25( درمومــن جمــع  نخواهــد شــد. 

)0/25(

7( هــر غذایــی کــه نــام خــدا بــرآن یــاد نشــود )0/5( فقــط بیمــاری 
اســت و برکتــی نــدارد. )0/5(

6. 1. الف)0/25( محفوظ: اسم مفعول »نگه داشته شده« 
2. ب )0/25( لعّل: شاید؛ امید است لیت: کاش

« بــه صــورت »مضــارع  فعــل مضــارع در جملــة دارای »ليــَت« و »لَعــلَّ
التزامــی« ترجمــه می  شــود. 

شــده اند)0/25(  رســتگار  رســانایی)0/25(2(  مــس)0/25(   )1  .7
ــن  ــد اندوهگی ــد)0/25( نبای ــتاب می ورزن ــد ش ــن)0/25(3( نبای فروت

ســازند)0/25(

8. 1( آن ها را می  بینی)0/25( 2( خشمگین نباش )0/25(
 3( گویا آن ها )0/25( 4( دوری می  کرد )0/25(

فعــل ماضــی در جملــة دارای »ليــَت« بــه صورت»ماضــی اســتمراری« 
ــود.  ــه می  ش ترجم

9. إرضاَء: اسم کأّن)0/25(منصوب)0/25(غایة)0/25( مرفوع)0/25(
: حــروف مشــبهة بالفعــل + اســم  ــَت ، لََعــلَّ إنَّ ، أَنَّ ، کَأَنَّ ، لِٰکــنَّ ، لَيْ

منصوب+خــرب مرفــوع

10. کَنَز : اسم ال)0/25( أغنی : خرب ال)0/25( 

11. 1( ترجمه: بسیار دانا)0/25( نوع»ال«: الی نفی جنس)0/25( 
2( ترجمه: ناامید نشوید)0/25( نوع»ال«: الی نهی )0/25(

الی نفی جنس+ اسم
ال نهی + فعل مضارع با تغییر؛ سکون یا حذف نون

12. 1( الــف( الفعــل املزیــد الثـّـاليث: أحســنوا )0/25( ب( اســم الفاعل: 
املحسنین)0/25(

2( الــف( ال در »ال طاقــة« )0/25( ب( »نــا« در تحّملنــا و» مــا« هــر دو 
درســت اســت )0/25(

ال تحّملنــا مــا . . . . بــه مــا تحمیــل نکــن آنچــه را . . . . . . / »نا«متصل 
بــه مضــارع مفعــول اســت؛»ما« آنچــه را هم مفعول اســت. 

13. الف( درخواست آمرزش کند)0/25(/ ب( آمرزیده شده)0/25(
ج( باید بفهمانیم)0/25(/ د( فهمیدی)0/25(

ه( می پذیرفتند)0/25(/ و( بوسیده بودید)0/25(
ز( بریده شد)0/25(/ ح( بریده شدن)0/25(

14. 1( مبتدا و مرفوع)0/25( خبرو مرفوع)0/25( 2( مضاف الیه)0/25( 
صفت و مرفوع)0/25(

 .4 ضــّل)0/25(   .3 قصیــٌر)0/25(   .2 ریــَب)0/25(   .1 الــف(   .15
التّفاخــر)0/25(

حیح )0/25(. 2. الخطأ)0/25( ب( 1. الصَّ

ــاس  16. 1( الــف. قیمــُة اإلنســاِن مــا یُحســنه . )0/25( ب. یُشــبّه الّن
ــی. )0/25( باملوت

حیح )0/25( 2( الف. الَْخطأ)0/25( ب. الصَّ
3( موتی≠ أحیاء )0/5(

ــة  ــُب لرؤی ــیّة؟)0/25( 2( أذه ــک املدرس ــُب واجبات ــل تکتُ 17. 1( ه
ــد( ــوع باش ــخ ها متن ــد پاس ــی توان ــدم. )0/25( )م ــرة الق کُ

مرصــوص:   )2 شــد)0/25(  پیچیــده  هــم  بــه  انطــوی:   )1  .1
)0 /25 ر) اســتوا

2. 1( زََعَم = ظَنَّ )0/25(/ 2( میّت ≠ حّی)0/25(

ــدران-  ــاء: پ ــردان – اآلب ــال: م ــای الرّج ــدي)0/25( واژه ه 3. 1( الی
الّمهــات: مــادران – البنــات: دختــران هماهنــگ امــا الیــدي از اعضای 

پاســخنامه آزمون سطح متوسط درس اول

پاســخنامه آزمون سطح دشوار 1 درس اول
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ــط.  ــدن و غیرمرتب ب
الَجهــل  الِکــذب-  الَحَســد-   – البُخــل  العصب)0/25(واژه هــای   )2
از ویژگی هــای بداخاقــی اســت و واژه الَعَصــب: پِــی بــا آنهــا 

اســت.  بی ارتبــاط 

4. جاهل)0/25( قیم)0/25(

5. 1( خداونــد بــه پیامبــرش فرمــان داد )0/25(کســانی کــه درکفــر 
ــازند. )0/25( ــن س ــد اورا اندوهگی ــد )0/25(نبای ــتاب می  ورزن ش

2( ای کاش بــاران درفصــل زمســتان ببــارد )0/5( و درختان سرســبز 
گردنــد)0/25( شــاید آلودگــی هــوا از بین بــرود. )0/25(

3( شــاید مشــتری در خریــد کاالهــا تردیــد کنــد )0/5( ولــی 
)0/5( بــر خریــد آنهــا تشــویق می  کنــد.  او را  فروشــنده 

ــه  ــن گفت ــرای همی ــم)0/25( ب ــینی نمی یابی ــش جانش ــرای دان 4( ب
شــده)0/25( مــردم مرده انــد)0/25( و دانشــمندان )اهــل علــم( 

)0/25( زنده انــد. 
5( هیــچ دردی نیســت)0/25( مگــر اینکــه دارویش در ماســت)0/25( 

ــگاه کنیم)0/25( ای کاش ن
ــم. )0/25(  ــی کلمــات را در فرهنــگ لغــت جســتجو می  کنی 6( معن

شــاید در آن نوشــته شــده باشــند. )0/25(

6. 1. ج)0/25( فعــل ماضــی همــراه بــا لیــت بصــورت ماضــی 
می  شــود.  ترجمــه  یابعیــد  اســتمراری 

 2. ب)0/25(فعــل مضــارع همــراه بــا لیــت و لعــّل بصــورت مضــارع 
ــود.  ــه می  ش ــی ترجم التزام

می  بینی)0/25(   )2 )آموختی()0/25(دانشی)0/25(  آموخته ای   )1  .7
گلی)0/25(

 3( بی گناه نمی شمارم)0/25( بسیار فرمان دهنده)0/25(

8. 1( به دست آورده نمی شود)0/25( ال تُدرک فعل مجهول 
ــف  ــره را توصی ــم نک ــه اس ــناختند)0/25(فعلی ک ــا را می  ش 2( آن ه
ــورت  ــی بص ــل از آن ماض ــِل قب ــد و فع ــارع باش ــر مض ــد اگ می  کن

ــود.  ــه می  ش ــتمراری« ترجم ــی اس »ماض
3( ببینم)0/25( 4( تباه نمی کند)0/25(

9. اللــَه: اســم حــرف مشــبهه)0/25( منصــوب)0/25( ذو: خبــر 
مشــبهه)0/25(مرفوع)0/25( حــرف 

ي: اســم حــرف مشــبهه)0/25( منصوب)مبنــی()0/25( کنــُت تُرابــاً: 
خبــر حــرف مشــبهه)0/25(

: حــروف مشــبهة بالفعــل + اســم  ــَت ، لََعــلَّ إنَّ ، أَنَّ ، کَأَنَّ ، لِٰکــنَّ ، لَيْ
منصوب+خــرب مرفــوع

َء: اسم ال)0/25( أَْحَسُن: خربال)0/25(  10. يَشْ

11. ال يُْذكَُر: یاد نمی شود)0/25( الی نفی)0/25( 
 ال بَرْکَة: هیچ برکتی . . . . نیست)0/25(الی نفی جنس)0/25( 

الی نفی جنس+ اسم               ال نفی + فعل مضارع بدون تغییر

12. 1( الف. ُمجاَدلَة)0/25( ب. أحسن)0/25(
2( الف. حرف نهی)0/25( ب. مفعول: َک )0/25(

13. محافظت کنید)0/25( نگه داشته شده)0/25(
فهماننده)0/25( تا بفهمند )0/25(

و  مفعــول  املُْحِســننَي:  منصــوب)0/25(  إّن  اســم  اللّــَه:   )1  .14
)0 /25 ( منصــوب

ــَب: اســم الی نفــی جنــس)0/25(  ــی)0/25( ری ــدا مبن ــَک: مبت 2( ذل
ــَن: جــارو مجــرور )0/25( ــِه: جارومجــرور خــرب ال )0/25(لِلُمتّقی في

15. الف( 1. امريء)0/25( 2. أرسی)0/25( 3. خاشعون)0/25( 4. طاقة)0/25(
ب( 1. الخطأ)0/25( 2. الّصحیح)0/25(

ــام  ــادن. )0/25( ب. لنّه ــن املع ــاس م ــتخرج الّنح ــف: یس 16. 1( ال
موّصــالن للحــرارة و الکهربــاء )0/25(

2( الف. الخطأ)0/25( ب. الصحیح)0/25(
3( غلو ≠ رخص)0/25( معنی: موّصل: رسانا)0/25(

بيــَع قَصــرٌي ُهنــا.  بيــعِ طَويــٌل يف بَلَِدنــا)0/25( ِلَنَّ الرَّ 17. لَيْــَت فَْصــَل الرَّ
 )0/25(

1. تَزَْعُم: گمان می  کنی)0/25( جرم: پیکر)0/25( 

2( یکتُُم= یَسُتُ )0/25( 2. 1( الّداء ≠ الّصحة )0/25(  

3. 1( ســبیل )0/25( واژه هــای طویــل- قصیــر– جمیــل- رخیــص 
ــط.  ــا غیرمرتب ــا آنه ــبیل: راه ب ــا س ــد ام ــی و صفتن ویژگ

ــا واژه   2( َخیــر )0/25( واژه هــای شــّک- َریــب: شــک-إکراه: اجبــار ب
َخیــر غیرمرتبــط اســت. 

4. الفؤوس: الفأس)0/25( َعظْم: عظام)0/25( 

ــه در راه او  ــت دارد)0/25( ک ــانی را دوس ــد کس ــا خداون 5. 1( همان
ــاختمانی  ــا س ــا آنه ــد )0/25(گوی ــف )0/25(می جنگن ــک ردی دری

اســتوارند. )0/25(
2( باید بدانیم که داروی انسان در اوست )0/25( و نمی بیند )0/25( و 

درد او از اوست )0/25( و نمی فهمد )احساس نمی کند(. )0/25(

پاســخنامه آزمون سطح دشوار ۲ درس اول


