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  ١

      )63، ص5درس (بخت ) ج       ) 5، ص4درس ( تصمیم گرفت) ب      )4، ص 1درس (گل، سرشت ) الف  1
)                25/0هرمورد (                                                                ) 37، ص3درس) گذشتند(ندگذر کرد) د 

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                   ) 4، ص1درس( الصحۀ  ≠المرض ) ب    ) 37، ص 3درس(لعودة ا = الرّجوع) الف  2

3  عستَم25/0  )5درس (ا  

  25/0  )49، ص4درس(فَرخ  4

  ) 1(.استوارند یهمانا خداوند کسانی را که در راهش صف به صف  مبارزه می کنند، دوست دارد گویی آنها ساختمان )1  5
  )8، ص1درس( 
  )15، ص 1درس()75/0.(ها هستی نداریم قطعاً تو بسیار داناي نهان علمیگفتند هیچ ) 2
  )66، ص5درس ()75/0.(نمی پرستم ،بگو اي کافران آنچه را عبادت می کنید) 3
  )28، ص2درس )(75/0.(مواد آرایشی شکار می شود ساختنهمانا نهنگ براي بیرون آوردن روغن از کبدش براي ) 4

، 4درس)(75/0.(بسنده کرده است شو از خوراکش به دو قرص نان اش امامتان از دنیایش به دو جامه کهنههمانا ) 5
  )56ص
  )18، ص2درس()5/0().منفجر می شود... فقط( اختراع کرد  ، نمی شودکه جز به اراده انسان منفجر ،را  نوبل ماده دینامیت) 6
  )40، ص3درس()75/0.(و در راه خدا بیدار ماند در روز قیامت نمی گرید هچشمی که از پرواي الهی لبریز شد) 7
  )62، ص5درس() 5/0.(اي خداي من، مرا در درسهایم و انجام تکالیف یاري کن) 8
  )50، ص4درس() 5/0.(کشاورز مانند ستمگران به نظام طبیعت دست درازي کرد) 9

 )75/0.(جهان بزرگتر در تو، به هم پیچیده شد)  درحالیکه(وآیا گمان می کنی که تو جسم کوچکی هستی ) 10
  )2، ص1درس(

  )24، ص2درس() 5/0.(تشویق می کنند)قطعاً( بدون شک تیم برنده شان را باشاديتماشاچیان ) 11

5/7  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                             )24، ص5درس( 2) ب   )43، ص3درس( 1) الف  6

  1  )25/0هرمورد (   )26، ص2درس( پناه می بریم، به خواب رفتن ) ب                )،6، ص1درس( خاك، اي کاش) الف  7

    » دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  ٢

                            )49، ص4درس(باید بخوانیم، تا آگاهی یابیم) ب                         )68، ص5درس(نیکی کن، نیکی شود) الف  8
  )25/0هرمورد (                                                   )35، ص3درس() میوه نمی دهد(  داد دیده بود، میوه نمی) ج

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (              )                                                   4درس(یذکُرنَ) ب)         3درس(تَهجم ) الف  9

   )4درس( نوعی ، مشاهدةً :المفعول المطلق و نوعه) 2  )2درس(  العمالُ،  عامالً: و المستثنی منه یالمستثن) 1  10
  )25/0هرمورد (   جعلناك: ۀ بالفعلخبر الحروف المشبه) 5 ، )5درس(داود : يالمناد) 4،  )2درس(،  نَشیطینَ :الحال) 3

75/1  

  )55، ص4درس(و منصوب  مفعول مطلق تأکیديو مرفوع،  نائب الفاعل) الف  11
        )1و5درس ( جارومجرورو مجرور،  مضاف الیهو منصوب بالتبعیۀ لموصوفه ،  صفتومنصوب، اسم لیت  )ب

                                                    )25/0هرمورد (                                                                                                                            

5/1  

  25/0  )3درس( 1  12

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                          )67، ص5درس( 1) ب              2) الف  13

            / ) 66، ص5درس (الخالقینَ: اسم الفاعل/  ) 50، ص4درس(المحصول: اسم المفعول/  المزرعۀ: اسم المکان  14
)             25/0هرمورد (                                                                           )66، ص5درس(أحسن : اسم التفضیل

1  

15  1 (أنار)3    )56، ص4درس(الفأرة) 2   )67، ص5درس (وزالج)27، ص2درس(الفیزیاء) 4    )43، ص3درس(           
  )25/0هرمورد (                                                                                                                      

1  

  )25/0.(الحیلِإلی  بعض الطُّّیورِ تلَجأ) 1   16
  )25/0.(الحیلِبعض الطُّّیورِ إلی  تَلجأ عند الخطرِ) 2
  )25/0.(لطرد مفتَرِسها عن عشِّها الحیلِ بعض الطُّّیورِ إلی تَلجأ) 3
  )60، ص4درس() 25/0.(بِأنَّ جناحه مکسور أمام مفترسه یتَظاهرُ الطائرُ) 4

1  
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