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 02/23/97: تاريخ امتحان  عربیتصحیح سؤاالت امتحان هماهنگ درس :  راهنمای

 صبح  82:32  ساعت شروع :   8391دانش آموزان مدارس روزانه ، بزرگساالن ، داوطلبان آزاد ، مراکز آموزش از راه دور و طرح جامع سراسر استان خردادماه سال 

 8 : تعدادصفحه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی

 

 نمره راهنمای تصحیح رديف
   

 5/0 (22/0) هر مورد           الحاسوب. 2            مِشمِش.ال1 1

 5/0 (22/0) هر مورد                سَهل #صَعب                 دَّ = حاوَلَجَ 2

 5/0    (22/0) هر مورد                    تشویق می کندب(                   دریافت نمودالف(  3

 5/0 (22/0) هر مورد           مِصباحب(                     غَضبانالف(    4

  1دوست داشتنی ترین غذا ها نزد خداوند آن است که دست ها بر آن زیاد باشد. الف( الف( 5
 1 ﴾ همانا در پیامبر خدا)فرستاده خداوند ( برای شما الگوی نیکو است. ﴿ب( 

 1.یایی شکستدر یکی از روزها یکی از شیشه های مواد شیم ج(

 1تو بهترین معلمی هستی که من او را در زندگی ام دیدم. د(
  1.در این وقت صاحب امانت داخل شد و بر آن دو سالم کرد ه(
 52/0. کشی عابر پیاده عبور نمایند طو به آنها دستور داد تا از خ و(

  52/0.شروع به گریه کرد و برادرش را بوسید و معذرت خواستز(

5/6 

 5/0    (22/0) هر مورد                     ب  (2          الف  (1 6

 5/0    (22/0) هر مورد                  یناأُرَب(                       یَکتُبُالف(  7

 1    (22/0) هر مورد            ال تَرقُدواد(          تَسِمااِبج(            ال تَکتُبنَب(             اِرحَمْالف(  8

 5/0    (22/0) هر مورد                     ع، ر، ز: زارِع: مَفعول                   حروف اصلی وزن مَکشوف 9

.اءِیصِفَةٌ لِلمَکانِ المَملوءِ بِاألشخاصِ واألش :. مُزدَحَم3  )کلمه ی اضافی( فی. الرَّص2االمتِحاناتِ.   یفِ نجَحُیَال  یالطّالِبُ الَّذ: . راسِب1 10

    (22/0) هر مورد  . ةٍیَّنید ضَةٍیاإلمتِناعُ عَنِ الطَّعامِ والشَّرابِ لِفر: . الصُّوم4 و الفاکِهَةِ.    بِیأحسَنُ صِفَةٍ لِلحَل:. الطّازَج4

1 

 1    (22/0) هر مورد              د( درست    الف( درست             ب( نادرست             ج( نادرست       11

. أَبْحاثٍ عَنِ الْأَسْماکِ ئَةِیلِتَه( د   / اثنا عَشَر.طالِباًاِثنا عَشَر (ج        قَبلَ اربَعین سَنَةً. (ب      . /) هادئَةً(الْبَحْرِ هادِئَةً اهُیکانَتْ مِالف(  12

 (22/0هر مورد )

1 

 1    (2/0) هر مورد طّائِرَة . بِال2                       .الواحِدَةُ والرُّبعُ .1 13

کاران زعزی، محترم می باشد. کاران زبرگوار، با احترام نظرهی هم  با سپاس فراوان و رعض خسته نباشید خدمت تمام هم


