
                                                                                                                                                                                                            

  

  دقيقه30زمان :                                            97- 98سال تحصيلي                    .......................        نام و نام خانوادگي :  

  خانم آقايينام دبير :                                            دولتى هدىدبيرستان                    دوازدهم تجربى رياضى                پايه :   

  اول درس مبحث :                        2شماره  �كاربرگ  �نمونه سوال   �آزمون                  عربي                     نام درس :   

  بارم  سؤال  رديف

١  

  . املطلوبَ اُكتُِب 
َعواِت ٍة يَقرأُها كاَن يُسَمُع َصوُت أنشود   ! ُمنِقذوالنّاِس ِمن ُرشوِر الحادثاِت و أنا يف التَّفكُّر، يا ُمجيَب الدَّ

  . حّقاً َمن هو املُجيب ؟ ذَكرُت رّ"  ،  هوالَّذي يُناُر قلبي بِذكرِه و يَنُرصُ� يف كُلِّ أموري 
  ............. ≠نَِيسَ                      : .............. ة جمع أنشود..........                             يُعُ/ = 

َجمة بالفارِسيَّة :  يُـناُر : .........         املُجيب: .........       ة : ...........ُمنِقذ : .........     أنشود    الرتَّ

١٫٧٥  

٢  

حيَح و الخطأ . ِ الصَّ   َع�ِّ
  .  فوَق الِجذعِ الَكِتُف ُعضٌو ِمن أعضاِء الِجسم اليََقُع الف ) 

  . التَّهاُمُس هو التّـكلُّم بكالٍم خفيٍّ ب) 

٠٫٥  

٣  

ِل الجدول .   كَمِّ
ّوابَ/ ، يا َمن ال َمـَفـرَّ إّال إليه ، يا أنيَس املُريديَن ، يا  یا هللاُ    ، يا أَرفََع َموُصوٍف ُوِصَف ، يا َمن يُِحبُّ التـَّ

   . ُسبحانك يا ال إلَه إّال أنت الَغوث الَغوث َخلِّْصنا ِمَن النّار يا ربِّ  َمن اليَخَفى عليِه َذرٌَّة يف العالَم/َ 
  ةاسم املبالغ  اسم املکان  اسم املفعول  ةترجم  فضیل و ترجمتهاسم التَّ   اسم الفاعل

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

١٫٥  

٤  

ِ الكلمَة الغريبَة يف املعنى أو    املفهوم .َع�ِّ

ة          حديد     ُحجرة           نُـحاس         ِفـضَّ
٠٫٢٥  

٥  

حيَح يف املفهوم . ِ الصَّ   َع�ِّ

ُف هللاُ نَـفساً إّال ُوسَعها .    الف ) ال يُكَـلـِّ

لْنا ما ال طاقَة لَـنا به  – ٢                             يُريُد ُهللا ِبـكُم الُيَرس  -١   ال تَُحـمِّ

  ب) بل تَراهم ُخلِقوا ِمن طينٍة . 

  ای برادر تو هPن اندیشه ای      مابقی خود استخوان و ریشه ای -١

  د دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند     گل آدم برسشتند و به پیPنه زدن -۲

٠٫٥  

  



                 

  دقيقه 30زمان :                                            97- 98سال تحصيلي                    .......................        نام و نام خانوادگي :  

  خانم آقاييير : نام دب       دولتى هدى                                    دبيرستان                دوازدهم تجربى رياضى                    پايه :   

  درس اول مبحث :                       2شماره  �كاربرگ  �نمونه سوال   �آزمون                  عربي                     نام درس :   

  بارم  سؤال  رديف

٦  

ِل ا عائر )  لَفراغاِت كَمِّ   بالكل6ِت املُناسبة .                     ( الَقناعة ُ  . عباِده  . بَعَث . إرضاء . الشَّ

  الف ) ........... كَنٌز يُغني اإلنساَن  .                     

  ب ) كأنَّ ......... جميعِ النّاِس غايٌة التُدرَُك .  

  ها كالَحجِّ . ج) ......... مظاِهُر الِعبادِة و ُمPرَستُ 

٠٫٧٥  

٧  

  َع�ِّ ال النّافية للجنس .
  الف ) يا ولدي ! التَيأْس يف حياتك   

  ب) أال إنَّ أولياَء ِهللا الَخوٌف عليهم 
Pواِت و األرِض الَغيَب إّال ُهللا    ج) اليَعلُم َمن يف السَّ

  ه و ال لَوَن له  يشٌء َرضوريٌّ للحياِة ، نََرشبُـد) املاُء 

٠٫٢٥  

٨  

  تَرِجِم األفعاَل الَّتي تحتها خّط .
ّ  لَْن تَفَهموا.................       ب)  .   قَميٌص أخُرض عىل الَحبلِ  قَد ُعلَِّق الف )    . ................هذا الرسِّ

          . ..............  طفالً يتيPً  كانَْت تَحميد)                 ............      .  القراب/َ  ال يَُحـرِّقوا ج) 

اَط املستقيم...... لِيُـبَيِّنوااألنبياَء ُهللا ر) أرَسَل           . ............. بعَد أن سألُت  لَْم تُجيبو� ذ)    .....الرصِّ

١٫٥  

٩  

  اُكتُِب املطلوَب .

ـرَها فَـَعلينا أْن نَـتَـَفـكََّر يف آياِت ِهللا و نَـذكُنحُن نَعلُم أن يَفتَِخَر اإلنساُن ِبنفِسه و ال فخَر إّال لِعقٍل ثابٍت 

  داmاً ولِكنَّـنا ننَىس هذا األمَر  .

  الف ) املحلَّ اإلعرا" ّ لهذه الكلPت : 

  ..........ثابٍت : ............                       آياِت : ...........                 ها : ........           نَحُن : 

  .ِهللا :..........                            اإلنساُن : .........                هذا : .........         بنَفِس : ...........

  بالفعل : ........... ب) الحرَف املُشبَّه

٢٫٢٥  

  



                 

  دقيقه 30زمان :                                            97- 98سال تحصيلي                    .......................        نام و نام خانوادگي :  

  خانم آقايينام دبير :        دولتى هدى                                    دبيرستان                دوازدهم تجربى رياضى                    پايه :   

  درس اول مبحث :                       2شماره  �كاربرگ  �نمونه سوال   �آزمون                  ي                     عربنام درس :   

  بارم  سؤال  رديف

١٠  

  اِنتَِخِب الفعَل املناسَب لكُلِّ فراغٍ  .

  ال تَحَز�                ال تَحـُز�                      الف ) ........... والَديَك  .                   

تاء .         .... ُغصونُ ..ب) و....   ألنـَقـِطْع               تَـنَقـِطْع لْـ        األشجاِر قبَل الشِّ

  كاَن قََذَف                  يف النّاِر غداً .لََعلَّ َهللا يُنِقـُذُه .              اِقِذفوا  ه ج) .......... 

  اليَُسّبوا                 التَـُسبَّ         د) يُحاِوُل زُمال? أن ........... آلهَة اآلَخريَن .    

١  

١١  

حيحة .    اُرُسم خطّاً ب) العبارة و صورتِها الصَّ

                                                                                  .  يَبتَِسُم يف الحياِة  

                                                                                       َم   الهدايا.ِمَن  تََقـدَّ

                                                                                      . ُم الهدايا   نَُقـدِّ

                                                                                 . ابتَِسمي يف الحياِة  

  

  

٠٫٥  

١٢  

  .أِجب عن األسئلة ُمستعيناً بالنَّصِّ 

ديُُّن بأنَّه ُع  االعتقاُد الكامُل و ِمن األمورِ  يُعرَُف التـَّ الفطريَِّة املَوجودِة يف غريزِة كلِّ إنساٍن . التَّديُُّن يَُشجِّ
الِح و اإل  ملَشاكل الجرائم و اخالِص يف العمِل و يَُقلُِّل ُحدوَث الفرَد عىل الَعمِل واالجِتهاِد يف ِفعِل الَخUِ والصَّ

يِّئة لِبَـعيف املُجتََمع و قَد تُصِبُح بعُض مظاهِر التَّديُّن كالِحجاب َعرَضًة ل لوكاِت السَّ خريّة بَسبَِب السُّ ِض لسُّ
  املُتَديِّنhَ َمَع األسف .

  

  الف ) ملاذا تَصUُ معاjُ التَّديُّن مكاناً لالستهزاء  ؟ ...................

ُع التَّديُُّن املَرَء ؟ .........................   ب ) عىل ما يَُشجِّ

  ـها التَّديُّن ؟ .........................ج) ماهي األشياُء الَّتي يَـنُقصُ 

٠٫٧٥  

  



  

  

                 

  دقيقه 30زمان :                                            97- 98سال تحصيلي                    .......................        نام و نام خانوادگي :  

  خانم آقايينام دبير :        دولتى هدى                                    دبيرستان                دوازدهم تجربى رياضى                    پايه :   

  درس اول : مبحث                       2شماره  �كاربرگ  �نمونه سوال   �آزمون                  عربي                     نام درس :   

  بارم  سؤال  رديف

١٣  

َجمِة الفارِسيَّة . ِل الفراغاِت يف الرتَّ   كَمِّ

  و ألُفَـهِّـْم أّمي أنَّ إعانَـتَها vَألُ صدري انرشاحاً و ال كنَز أَجلُّ ِمن فَرَِحها .                       

پر می کند و ....... گنجی ......... و به مادرم ................ كه .......... ـش سينه ام را از ........... 

  از .......... او نیست . 

١٫٥  

١٤  

  خط انتهایی با ذکر حرف مربوط ؛ استفاده �ایید )  ۴در صورت کمبود جا برای ترجمه هر عبارت از (  تَرِجِم العباراِت .

غzَة ِبَفأٍس َذَهبيٍّ الف )  وَن األصناَم الصَّ   ........................................ )٠٫٧٥. ( بَـدأَ القوُم يَُكـرسِّ

ثوا َعِن الّسzِة و ِرصاِعهم . (   ).........................................٠٫٧٥ب) أَحِضـروهم للُمحاكَمِة لِيُـَحدِّ

  ) ............................................٠٫٧٥للّديِن حنيفاً والتَكونَنَّ ِمَن املُرشكَ/ . (ت) أَِقـْم َوجَهك 

  ) ....................................................٠٫٥ث) يا لَيَت الفقَر ال يُضيُع َعفاَف النّاِس يف بلدي   .(

  ) .......................................................٠٫٥الَعَصب  . (ج ) لَيَس اإلنساُن إّال اللَّحَم والَعظَم و 

  ) ............................................٠٫٧٥ح ) ُهـنا يُعبَُد vِثاٌل ِمن َحَجٍر أو َخَشٍب ِمن دون ِهللا .(

  ).......................................٠٫٧٥ .(خ) قيَل اْدُخِل الَجنََّة قاَل يا ليَت قومي يَعلموَن �ا َغَفَر يل رّ" 

  )................................................٠٫٧٥َل. (فَـأَتََجنَُّب الّداَء والكَسَ  د) ال لباَس أجَمُل ِمَن العافيةِ 

  ) .......................٠٫٧٥.( ذ) أ لَْم تَـُكْن تَعلَُم  أنَّ ربَّك عىل كُلِّ يشٍء قديٌر واليَرتُُك اإلنساَن ُسدىً 

  ).............٠٫٧٥ر) تُعرَُف الَحضاراُت الَّتي تُؤكُِّد اهتPَِم اإلنساِن بالّدين ِمن خالل النُّقوِش والكتابات .(
...................................................................................................................  

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

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

٧  



 


