
 ١   ٠/ ٢٥هر مورد                          روزنامه نگارالف) چادرها     ب) نجات داد      ج) پایتخت      د)   1

٢٥/٠هر مورد                                      السِّلْم   ≠  َالّصِراع ب)         الَفلّاح=  ارعُمزال  الف) 5/0  ٢ 

 ٣ گزینه الف  25/0

 ٤ يَاْلهاو 25/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/6 

 ) 5/0اي دوست من ، هیچگاه کالمی جز حق نگو.()  الف

 ) 5/0( بیهوده رها نمی کند.خداوند انسان را )ب

 ) 75/0(. گویی رضایت همه مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود) ج

 )0/ 5(.  به مردم دشنام ندهید زیرا که دشمنی بین آنها را به دست می آورید )د

 ) 75/0( .این دو دختر، خندان یک گردش علمی در اینترنت انجام دادند )  ه

 ) 75/0(.شد (وجود دارد) که همچون زندگان نیاز به آب ،غذا و هوا نداردنوعی از ماهی موجود می با) و

 ) 75/0(.برخالف شرایط دشوارش در زندگی اش فقط فعالیت میبینم) ز

 ) 5/0خداوند قطعا با موسی سخن گفت.() ح

 ) 5/0و این روز رستاخیر است ولکن شما نمی دانستید.() ط

 )5/0زیرا عزت همگی براي خدا است.(سخن آنها نباید شما را ناراحت کند )  ي 

 ) 5/0هیچ بدي ، بدتر از دروغ نیست.( )ك

٥ 

٢٥/٠هرمورد                 ب) گزینه دو     ج) گزینه یک         د) گزینه دو       دو لف) گزینها  1  ٦ 

 

 ۲(عداد صفحھ: 

 

  صبح ۸  ساعت شروع: 

 

 علوم تجر1ی  –ر/ا-,+ ف()یک رشتھ: 

 ۳عر1ی، ز9ان قرآن درس: را7نمای

 دوره دوم متوسطھ  دوازد@مپایھ  ۲۲/۲/۱۴۰۰تار<خ امتحان: دقیقھ  ۸۰مدت امتحان:  

 گروه عرNی منطقھ یک 
 مشترك 3عربی  راهنماي تصحیح                                                                                   

 ردیف 

 نمره 



 لمس کرد(مسح کرد)  – کنار   – الف) به ترتیب: هنگامی که   5/1

   ٢٥/٠هر مورد                                    رهامی کند – دهانش  – به ترتیب : پی در پی  )ب

٧ 

 ٨   ٢٥/٠هر مورد                                                           الف)گزینه دو          ب) گزینه سه 5/0

 کرده است). ن( خودداري  کردن خودداري - 2    خودداري نخواهند کرد.      - 1           الف) 5/1

 نباید جابه جا شود.  - 2    جابه جا شوید.                - 1              ب)

 ٢٥/٠هر مورد                     یاد کرده اند. - 2    گاهی یاد می کند.            - 1              ج)

٩ 

 ١٠ ٢٥/٠هر مورد                 الَقويّ: صفت      ِغذاءً: مفعول     اهللاُ: فاعل      الناسِ: مضاف الیه 1

 از نوع مفعول مطلق نوعی  – ستغفارًا  : إ المفعولَ المطلقَ و نوعه  25/1

 هو ُمْبتَسِمٌ  الحال:

 ٢٥/٠هر مورد                                   هذِهِ الکتَب–مصادرَ المستثنی و المستثنی منه:

١١ 

 ٢٥/٠هر مورد                                                                                                        الف) 2

 أفضلُ اسم التفضیل:-3      الُمودَّبونَ اسم المفعول: -2       الُمحِسنینَ اسم الفاعلِ:-1

 َموِْقف اسم المکان: -5             عَّلامَاسم المبالغه: -4

 ٢٥/٠هر مورد                                                                                                        ب) 

        گرامی داشته شدهُمَکرَّم:                   بسیار امر کنندهأَّمارَة:       بهترخیرٌ:  

١٢ 

 ١٣ گزینه الف  25/0

 ١٤ ٢٥/٠هر مورد                         ب) صحیح                                              الف) غلط        5/0

 ١٥ ٢٥/٠هر مورد                                      الف) گزینه دو          ب) گزینه سه                       5/0

 ١٦ ٢٥/٠هر مورد                                             ب) گزینه دو               الف) گزینه یک     5/0

 ). 25/0 ( ) بَعیدًا عَنِ الُمفَترِسین25/0َالف) فوقَ ِجبالٍ ُمرَتِفعَۀٍ ( 1

   ).25/0( ج) ِعدَّةَ َمرّاتٍ                              ).25/0(  ب) واِحدًا واِحدًا

١٧ 

20  


