
 
  باسمه تعالي  

 دورة دوم متوسطهآزمون تشريحي پاسخنامه 
 

 3از  1صفحه  1397دي ماه آزمون: تاريخ رياضي و تجربيرشته:  دهميازپايه:  عربيدرس: پاسخنامه 

مصطفي خاكبازان، عباس دادخواه، عليه روحاني، اكرم زارعيان، اشرف زينلي، آمنه شاملو، : (به ترتيب الفبا) گروه طراحي و بازنگري
  مهدي عباسي، زهرا فرزانه، معصومه قربان حسيني

  : 1پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠( ها ـ خصوصیات ویژگیب)       )٢٥/٠( نرمیالف) 

  : 2پاسخ سؤال 

    )٢٥/٠( بَُعدَ  ≠ ب) َدنا    )٢٥/٠( تبجیل = حرتامإ الف) 

  : 3پاسخ سؤال 

     )٢٥/٠( حوماللّ ب)       )٢٥/٠( مطعمالف) 

  : 4پاسخ سؤال 

    )٢٥/٠( َسَمکب)       )٢٥/٠( غازالف) 

  : 5پاسخ سؤال 

    )١(. تر است، چه بسا سخنی که مانند شمشیر است گفنت از سالح قویدر بعضی اوقات قدرت سخن الف) 

  )١( .اگرچه مرده باشد ،شود/ دانشمند زنده است هرگاه عقل کامل شود، سخن کم میب) 

  )١(. آید بان ثبت کند، او قوی است و من واقعاً خوشم می هر کس دو گل به دروازهج) 

  )١(. کند میدرخت نان در جزایر اقیانوس آرام رشد د) 

  )١. (فرعون فرستادیم، پس از آن پیامرب رسپیچی کردپیامربی را به سوی هـ) 

  : 6پاسخ سؤال 

    )٢٥/٠( ب) ٢      )٢٥/٠( الف) ١

  : 7پاسخ سؤال 

   )٥/٠(د ییاب میـ  برای خودتان) ٣      )٥/٠(ای  شیشهـ  چراغدان) ٢    )٥/٠( چهارپایانـ  ) غلبه کند١

   



 
  باسمه تعالي  

 دورة دوم متوسطهآزمون تشريحي پاسخنامه 
 

 3از  2صفحه  1397دي ماه آزمون: تاريخ رياضي و تجربيرشته:  دهميازپايه:  عربيدرس: پاسخنامه 

  :8پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠( کردند گوش می) ۳    )٢٥/٠( کنیم کنیم ـ بیان منی ذکر منی) ۲    )٢٥/٠( رسد میگاهی ) ۱

  )٢٥/٠( اندیشیدن) ۶      )٢٥/٠(کنیم  توصیف می) ۵    )٢٥/٠( دهید انجام منی) ۴

  :9پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠(  ةمثانی) ٤     )٢٥/٠( نذهَب ) ٣    )٢٥/٠( ثوا)التّحدِّ ٢    )٢٥/٠( لْت ) سج١

  :10پاسخ سؤال 

   )٥/٠( بهرتینـ  خیر    )٥/٠( مدرسهـ  املدرسةِ 

  :11پاسخ سؤال 

  )٧٥/٠(  داند. هر چه از خوبی انجام بدهید، خدا آن را می

  .یعلمْ / جواب رشط: فعلوااداة رشط: ما / فعل رشط: ت

  :12پاسخ سؤال 

   )٢٥/٠هر مورد (   عُمر: فاعل    صداقة: مجرور به حرف جر   خیٌر: خرب     الیه العاقِل: مضاف   مبتدا: عداوةُ      مفعول :الحّق 

  :13پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠( ندا ـ صدا: النداء      )٢٥/٠( مصباٌح: چراغی

  : 14پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠( املخاطَبیناسم مفعول:     )۲۵/۰( ستَِمعیناسم فاعل: املُ  

  )۲۵/۰(هر مورد  : 15پاسخ سؤال 

  ) تَُهرُب ۶  ) مجاالت ۵    اَثقَل  )۴    غازاٍت  ) ۳    َهدفاً  ) ۲    احاً ُسیّ ) ۱ 

  :16پاسخ سؤال 

  )٥/٠( ُسِمیَّت ِبُسورَِة األخالقِ ) ٣)        ٥/٠( »اَکَربُ الَعیِب اَن تَعیَب ما فیک ِمثلُهُ «قال: ) ٢  )٥/٠(  ِألَنَّ بَیَن الناِس قَد یکوُن َمن ُهَو اََحَسُن ِمّنا) ١

  :  17پاسخ سؤال 

  املقدسةقع فی مشهد ی



 
  باسمه تعالي  

 دورة دوم متوسطهآزمون تشريحي پاسخنامه 
 

 3از  3صفحه  1397دي ماه آزمون: تاريخ رياضي و تجربيرشته:  دهميازپايه:  عربيدرس: پاسخنامه 

  :18پاسخ سؤال 

  انا من ایران (طهران)  ) ١


