
 

 

  باسمه تعالي  

 دورة دوم متوسطهآزمون تشريحي پاسخنامه 
 

 2از  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( چراغدانب)       )٢٥/٠( گیری مچالف) 

  : 2پاسخ سؤال 

    )٢٥/٠( ظاهر مخبوء ب)     )٢٥/٠( اثم = َذنْبالف) 

  : 3پاسخ سؤال 

     )٢٥/٠(امثار ـ مثرات ب)       )٢٥/٠( ادبالف) 

  : 4پاسخ سؤال 

    )٢٥/٠(الجذع ب)       )٢٥/٠(زیوت الف) 

  : 5پاسخ سؤال 

    )١(. هایتان را به شام هدیه کند عیببهرتین دوستان شام کسی است که الف) 

  )١( .شود اش موفق می آموز در حضور معلم آدابی دارد که هر کس به آن متعهد شود در زندگی دانشب) 

  )١(. آیا یکی از شام دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده است بخورد پس از آن کراهت داریدج) 

  )١(. ترسند منیخوشا به حال کسی که مردم از زبانش د) 

  )١. (برند کشاورزان درخت نفت را مانند پرچینی برای حامیت محصوالتشان به کار میهـ) 

  : 6پاسخ سؤال 

    )٢٥/٠( ب) ٢        )٢٥/٠( ب) ١

  : 7پاسخ سؤال 

   )٥/٠(قطع کند ـ پیشی بگیرد ) ٣    )٢٥/٠( پیروی نکن) ٢  )٧٥/٠( آورند ـ هسته ـ بیرون می ۀشکافند) ١

  :8پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠(شود  یافت منی) ۳    )٢٥/٠( شود شود، بهره برده می سود برده می) ۲      )٢٥/٠( عادت بده) ۱



 

 

  باسمه تعالي  

 دورة دوم متوسطهآزمون تشريحي پاسخنامه 
 

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

  )٢٥/٠( گفت سخن می) ۶        )٢٥/٠( موافقت کرد) ۵      )٢٥/٠( ستیزه کن) ۴

  :9پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠(مثانیة ) ٤     )٢٥/٠( بُِعثُْت ) ٣    )٢٥/٠( ْنَت َحسَّ  )٢  )٢٥/٠( یُْکتَُب ) ١

  :10پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠(هر مورد اسم املفعول: املخاطَب / اسم املبالغة: الغّفار / اسم التفضیل: خیر / اسم املکان: مکتبة 

  :11پاسخ سؤال 

  )٧٥/٠(و هر کس بر خدا توکل کند پس خدا برای او کافی است. 

  )٢٥/٠(هر مورد اداة رشط: َمْن / فعل رشط: یتوکّْل / جواب رشط: فهو حسبُه 

  :12پاسخ سؤال 

  )٢٥/٠(هر مورد الیه / الجمیلُة: صفت / قدرة: مفعول   / الِف: مجرور به حرف جّر / عابد: مضافربعاملٌ: مبتدا / خیٌر: خ

  :13پاسخ سؤال 

  )٥/٠(/ املدرّس: معلم  ای رندهبفائٌز: 

  : 14پاسخ سؤال 

  )۵/۰(مهراُن: فاعل / مهراُن: معرفه به َعلَم 

  )۲۵/۰مورد  (هر : 15پاسخ سؤال 

  ) شیء۵(  ) صفات۳(    ) الذی۷(    ) لون۲(  ) محاولة ۶(     ) مکان۴(

  :16پاسخ سؤال 

  ) مفعول٦    ) حول املشکلة ٥    ) مهران٤    ) نعم٣  ) منیة املرید٢  ) الی معلم االدب الفارسی ١

  :  17پاسخ سؤال 

  )۵/۰(الی بیتی بالحافله (بالسیارة)  ذهُب أ 

  

 


