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 بارم سؤاالت فيرد
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 :تَحتَها خطٌّتَرجِمِ الکَلماتِ الّتی 

 .       الحَجاجِ فی مِنَی و عَرَفات خيامَأتَذَكَّرُ ( ب                      .                بنيانٌ مَرصُوصٌكأنَّهم ( الف     

 .البَسَماتأ الصَّدرَ إنشراحاً و فمی بِإملَ( د                  .              إلی غارِ ثَورٍ( ص)النَّبیُّ  لَجَأَ( ج      

0 

  :اُكتُب فی الفَراغِ الکَلِمَتينِ المترادفتينِ و الکَلَمَتِينِ المُتَّضادَتينِ 2

 ................ #...............  .........  / ................. = .........(السِّلم  –األحِباء  –الصِّراع  –الصِّغار  –األصدِقاء ) 

5/1 

3 

 

 

 :الغريبةَ فی كُلِّ مجموعةٍعَيّنِ الکَلِمَةَ 

 الطّين             المِلَفّ                 التُّراب               الحَجَر( الف

 الدَّم         امالعَ        العَظم               اللّحم( ب
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 :الکَلِمَتينِ جَمع و اُكتُب مُفرَد 4

 : ............... (جَمعُهُ) القِمَّة : ............... (            هُمفردُ) النُّقوش                                       
5/1 

5 

 

 :تَرجِم هذه الجُمَلَ

 95/1. أن يُنقِذَ قومَهُ مِن عبادةِ األصنامِ( ع)حاوَلَ إبراهيمُ ( الف

 95/1 .قد حَدَّثَنا القرآنُ الکريمُ عن صِراعِ األنبياء مع الکافِرينَ( ب

 95/1. أيُّها الفاخِرُ جَهالً بِالنَّسَب إنّما النّاسُ لِأمٍّ و لِأب( ج

 5/1. كُلُّ مُسلِمٍ حينَ يَرَی هذا المَشهدَ يَشتاقُ إليها( د

 5/1. أنتِ تَعلمينَ أنَّ رِجلی تُؤَلِمُنِی( هـ

  95/1. بِقُوَةٍالماء مُتَتاليَةً مِن فَمِها إلی الهواءِ  إنَّها تُطلِقُ قَطراتِ( ی

4 

 

 (فهمانيد : فَهَّمَ  –بريده شد : إنقَطَعَ)  :هذه الکلمات حَسَبَ فعل الماضیترجِم  6

 المُفَهِّم لن يُفَهِّمَ ْلِيَنقطِع ْلم يَنقَطِع

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

0 



 بارم صفحه دوم                  ادامه سؤاالت عربی پايه دوازدهم مشترک                                                        رديف

 :اِنتَخِب التَّرجِمَة الصّحيحة 9

 :ألوهُواس( ع)أحضِروا إبراهيمَ ( الف

 .را بياوريد و از او بپرسيد( ع)ابراهيم  -2  .            د و از او پرسيدندرا آوردن( ع)ابراهيم  -0

 : ناتَال عِلمَ لنا إلّا ما عَلَّم( ب

 .به آنچه به ما نياموخته ای علمی نداريم -2     .    جز آنچه به ما آموخته ای هيچ دانشی نداريم -0 
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 :«ال»عَيِّن الفعل المجهول و نوع  8

 .كُلُّ طعامٍ اليُذكَرُ اسمُ اهللِ عليهِ فإنَّما هو داءٌ و ال بركةَ فيه         

5/1 

 

 : تَرجِم هذه العبارات ثُمَّ عَيِّن الحرف المُشبَّهَ بالفعل و ال النّافيّة لِلجِنس 7

 :ال جِهادَ كَجِهادِ النَّفسِ( ب:                                         إنَّ اهللَ مَعَناْ ال تَحزَن( الف   

0 

 :تَرجِم األفعال الّتی تَحتها خطٌّ 01

 .                كانوا يَتَهامَسونَالقومُ ( ب           .                                عن الخروج لن نَمتَنِعَ( الف   

 .               اآلثارَ القَديمَةَ كانَ قد اكتَشَفَاإلنسانُ ( د                    .                       يَذكرونَنِیليتَ  أحِبَتِی ( ج    

 .قولَهم کَنال يَحزُ( و                  .                            سَيّارَتَهم لِکَی يُصَلِّحَ( هـ    
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 :إمالَ الفراغات فی التَّرجِمَةِ الفارسيّةِ 00

 .......... .به زيارت عتبات مقدس هم .......... ولی من : ولکنّی اُحِبُّ أن نَذهبَ لِزيارةِ العَتَباتِ المُقَدَّسةِ أيضاً( الف

 ............. .  توانش را نداريم بر ما ........... پروردگارا، : ربَّنا و ال تُحَمِّلنا ما ال طاقةَ لنا بِهِ( ب 

0 

 :تَرجِم إلی الفارسيّة ثُمَّ عَيِّن الحال 02

 .          جَلَسَ أعضاءُ االُسرةِ أمامَ التلفازِ مُشتاقينَ( الف   

 .تُدافِعُ سَمَکَةُ تيالبيا عن صِغارِها و هی تَسيرُ معها( ب    

5/0 

 :عَيِّن اسمَ الفاعل و اسم المفعول و اسم المبالغة و اسم المکان 03

 .شاهَدَهُم أمامَ مَسجِدَ القريةِ( ج.            شاهدوا أصنامَهم مُکَسَّرةً( ب       .   رَجُلٌ صادقٌ و صَبّارٌإنَّهُ ( الف

0 



 

 بارم صفحه سوم                  ادامه سؤاالت عربی پايه دوازدهم مشترک                                                        رديف

 (:الکلمتانِ زائدتانِ)ضَع فی الدّائِرَةِ عَدَدَاً مُناسِباً  04

 .عريضةٍ مِن الحديدِ يُقطَعُ بِها الکَتِف                   آلةٌ ذاتُ يدٍ مِنَ الخَشبِ و سِنٍّ -0

 .الفَأس                    هو التّکلُّم بِکالمٍ خفیٍّ -2

 يَتَهامَس -3

 بنيان مرصوص -4

5/1 

 :اُكتُب نوعَ األفعالِ لما تحته خطّ 05

 .الصَّنمَ الکبيرَ إسألوا: هُمأجابَف(ج          .  المُدَرِّسُ سَيَتَذَكَّرُنا( ب         .فإنَّ الغضبَ مَفسدةٌْ ال تَغضَب( الف   

0 

 :عَيِّن الصّحيح و الخطأ 06

 الصّحيح           الخطأ    .                              انَ سُدیًال يَترُکُ اهللُ اإلنس( الف    

 الصّحيح           الخطأ      .الکَتِفُ عضوٌ مِن أعضاء الجسم ال يَقَعُ فوقَ الجِذع( ب    
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 :عَيِّن المحلِّ اإلعرابیّ لِما تَحتَهُ خطّ 09

 .                 التَّفَکُّرال عبادةَ مِثلُ ( ب                        .      الموتِ ذائقةُنَفسٍ  كُلُّ( الف    

 .الحيّةَ الفرائسَلِأنَّها تُحِبُّ أن تأكُلَ ( د                                  . ضَعيفاًخُلِقَ اإلنسانُ ( ج     

  .         حسنة اآلخرةِو فی  حسنةًرَبّنا آتِنا فی الدّنيا ( هـ     

2 

 :األسئِلَةِ عَنِ أَجِب ثُم التالی اِقرَأِالنصّ 08

و هذه . تَعيشُ فی شَمال إفريقياإنَّها . سَمَکةُ التيالبيا مِن أغربِ األسماکِ تُدافِعُ عن صِغارِها و هی تَسيرُ معها

 .السّمکةُ تَبلَعُ صِغارها عند الخطرِ، ثُمَّ تُخرِجُها بعد زوالهِ

 5/1 أينَ تَعيشُ سمکةُ التيالبيا؟( الف

 5/1 متی هذه السمکةُ تَبلعُ صِغارها؟( ب

 25/1 :عَيِّن إسم التفضيل( ج

 25/1 :عيِّن الحرف المشبّه بالفعل( د
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 21 خسروی. التوفيق أرجو لکُنَّ  


