پاسخنامهی آزمون ترم اول پایهی دهم تجربی

باسمه تعالی

اعظم اردکانی شهرستان بردسکن
سوال:1
مُستّعِرَة :فروزان

عَميل :مزدور

سوال:2
الف:مهرجان = حفلة

ب :مَسموح = ممنوع

سوال:3
السَّمک
األحد
سوال:4
أنعم :نِعَم

السَّمک :األسماک

سوال:5
 -1کسی که کار نيکی انجام دهد ،ده برابر آن پاداش مییابد.
 -2پس جستجو کن و بگو چه کسی از آن ميوه بيرون میآورد؟
 -3مردم این پدیدهی طبيعی را «باران ماهی» مینامند.
 -4پافشاری بر نقاط اختالف و دشمنی را جایز نمیداند ،به خاطر اینکه کسی از آن سود نمیبرد.و
 -5علم را بياموزید و به وسيلهی آن آرامش و وقار(آهستگی ،سنگينی ،بزرگواری) را کسب کنيد(فراگيرید).
 -6آیا میدانی که کالغ  22سال یا  32یا بيشتر زندگی میکند.
 -7همگی بخورید و پراکنده نشوید.
سوال:6
 )1ب

 )2ب

سوال :7
 -1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،دشمن من و دشمن خودتان(دشمنتان) را دوست نگيرید.
 -2در مومن دو خصلت و ویژگی جمع نمیشود :بخل و دروغگویی.
 -3سخن همچون دوا است .اندکش سود میرساند و بسيارش کشنده است.
سوال :8
 -2ال أعلمُ :فعل مضارع منفی

 -1یحتَفلُ :فعل مضارع

 -3إستغفروا :فعل ماضی

سوال:9
 -1تَقَبَّلَ

 -2التُحاوِلُوا

 -3یَرْجِعْنَ

سوال:12
 -1تَقَطّع

 -2یُکاتِبُ

سوال :11
 -1طلب کنيد ،بخواهيد

 -2آورد

 -6شاد کن ،خوشحال کن ،مسرور کن
 -9نامهنگاری کرد

 -12فریاد نزنيد

 -3جشن میگيرند
 -7پایين خواهيد آورد
 -11ظلم میکنند

سوال :12

سوال :13
 -1الفصل الرابع

 -2أربعة عشر – أربع عشرة

سوال :14
72-12 =62 -1

72÷2 =46 -2

 -4باز میشود

 -5پس دادند.

 -8پایين کن ،پایين بياور
 -12انجام نمیدهيد

سوال :15
مثنی مونث :هاتان مجتهدتان
مفرد مونث :هی مجتهدة

جمع مذکر سالم :هم مجاهدون
جمع مونث سالم :هنَّ مجتهدات

سوال :16
 -1الظاهرة مطرالسمک واقعیٌّ.
 -2یأخذها النّاسْ لطبخها و تناوُلِها(.یأخذ النّاسُ األسماک لطبخها و تناوُلِها.
سوال :17
 -1ب

 -2ج

 -3القمر

 -4البقعة

سوال :18
به ترتيب :بلَد – کَم – سافَرتَ – مَعَ األسف
سوال :19
الف) :فی یدی قلمٌ  .در اینجا ابتدا فی یدی باید نوشته شود و سپس طبق سليقه دانشآموز کامل می شود
ب) نعم ،أنا اُحِبُّ اللغة العربية(ذکر ضمير اختياری است )
ال  ،أنا ال اُحِبّ اللغة العربية
پایان

