باسمه تعالي

نام:

اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي

نام خانوادگي:

آموزش و پرورش شهرستان خواف

شماره كﻼس:

آزمون پاياني نيمسال اول

دبيرستان:

سال تحصيلي ٩٥-٩٦

تعداد سؤال١٩ :

متن پاسخنامه

رديف

١
٢
٣
٤

الف( إِفْتَح
أَفْﻼم :فلْم

تاريخ آزمون:

١٣٩٥ / ١٠ /

مدت آزمون٦٥ :دقيقه

طراح :ابوبكر يوسفي

تعداد صفحه٤ :

واژهشناسي) :دو نمره(

 (١بگو  (٢فروزان

الف( نام = رقَد

ماده درسي :عربي دهم عمومي )تجربي و رياضي(

ب( بيع ≠ شراء

ب( خاتَم

عميل  :عمﻼء

ب( مهارت ترجمه به فارسي )هفت نمره(

تَرْجِمِ ا ْلجملَ التّاليةَ إلي الْفارسيةِ )جمﻼت زير را به فارسي ترجمه كن(
﴿ .١بگو چه كسي نازل كتابي كه موسي آن را آورد﴾

٠.٥
٠.٥
٠.٥

٠.٥

 ﴿ .٢اي كساني كه ايمان آورديد چرا چيزي را مي گوييد كه انجام نمي دهيد﴾
 .٤پاداش هفت ]چيز[ در حالي كه پس از مرگش در گورش است براي بنده جاري است.

٠.٧٥

 .٦آيا باور مي كني كه ماهي هايي را ببيني كه از آسمان مي ريزد.

٠.٧٥

 .٥كﻼغ بيست سال تا سي سال يا بيشتر زندگي مي كند.

 .٧قطعاً قرآن به مسلمنان دستور ميدهد كه بتهاي )خدايان( مشركان و كافران را دشنام ندهند.

٦

٠.٥

٠.٧٥

﴿ .٣همانا اين برادر من است نود ونه ميش دارد و من يك ميش دارم ﴾

٥

بارم

.١ب( »ستايش آنِ خدايي است كه ما را به اين)نعمتها( رهنمون ساخت؛ و اگر خدا راهنمايي مان نكرده بود) ،به اينها( راه نمييافتيم.
 .٢الف( با دانش و اندرز نيكو ،به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به ]روشي[ كه نيكوتر است ،گفتگو كن.
كَملِ الْفَراغات في التﱠرجمةِ الْفارسيةِ) .جاهاي خالي در ترجمهي فارسي را كامل كن(

.١دشمني – سود نمي برد

.٢هم نشيني كني – همراهي كني

.٣تواناييش

٠.٧٥
٠.٧٥
٠.٧٥
٠.٥

١.٥

.٤فراموش كرديم

٧

 .١خواهم نوشت

.٥خودداري نمي كنند
.٩پايين نياوردند

٨

 .١يْ نتَظرُ

١٠

.١يمتَنع

٩

١١

١٢

ج( مهارت شناخت و كاربرد قواعد )هفت و نيم نمره(

 .٢چاپ مي كني

 .٦خواهم شست

 .١٠برابر نيست

 .٢نَتَخَرﱠج

 .١٢بنشانيد

.١١دفاع كنيد

 .٤يحتَفلُ

 .١الرابع

٠.٥
٠.٥
٠.٥

اُكْتُب الْحروف بِالْأرقامِ) :حروف را به عدد بنويس(

.١
.٢

٠.٥

٧٥+٢٥ = ١٠٠
٦ × ١١ = ٦٦

هذانِ الدليﻼنِ  /هم صادقُونَ
مفرد مؤنث

هذه الْبطاريةُ

 .٢اَلْبقْعةُ
 .٣اَللﱠيلُ

.٤اَلْفُرشاةُ

اَلسابِعةُ و الرﱡبع

جمع مؤنث سالم
هؤﻻء فائزات

٣

٤

١

٦

٣
١

 .٢ثمانين

 .١اَلْينبوع
١٥

.٧جست وجو مي كند

 .٨شكر نمي كنند

 .٢تعاملَ

١٣

١٤

.٣قطع شد

 .٣يأكُلُ

فعل ماضي  -فعل مضارع

.٤ياد بگير

السادسةُ إلّا ربعاً

جمع مكسر
هم أَصدقاء

د .مهارت درك و فهم )دو نمره(

اَلْوقْت الْممتَد من مغْرِبِ الشﱠمسِ إلَي طُلُوعِ الْفَجرِ .
أَداةٌ لتَنْظيف اﻷسنانِ .

عينُ الْماء و نَهرٌ كَثيرُ الْماء.

من الْمﻼبِسِ النﱢسائيةِ ذات الْأَلوانِ الْمخْتَلفَةِ.

٠.٥

مثني مؤنث

هاتانِ الزﱡجاجتانِ

١

١

 .٥اَلْغَيم

.٦اَلْفُستانُ

سب الْحقيقَةِ و الْواقعِ) .طبق حقيقت و واقعيت ،درستي يا نادرستي جمﻼت را بنويس(
عينِ الْجملَةَ الصحيحةَ و غَ يرَ الصحيحةِ ح 
١٦

 .١صحيح

١

 .٢غلط

 .٣صحيح
 .٤صحيح

١٧

١٨

ه .مهارت مكالمه ) ١.٥نمره(

أ ِجب عنِ الْأَسئَ لةِ التّاليةِ:

 .١منْ أينَ أنت ؟ أنا من ايران  /أنا ايراني.

.١منْ أَي مدينةِ أنت ؟ أنا منْ مدينَةِ مشْهد .

 .٢هلْ سافَرْت إلي مكّةَ ؟ ﻻ .انا ما سافرت إلي مكةَ/.نعم .سافرت

 .٢كَم عدد الْمرافقينَ ؟ ستﱠةٌ :والداي و أُختاي و أَخَواي.
أرجو من اﷲ لكم التوفيق و النجاح  .ابوبكر يوسفي

٠.٥
١

