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 نمره راهنمای تصحیح رديف
 

 1 

                           اَلمِکنَسَة( 1 ج(      اَلضَّحَک  ≠اَلبُکاء ( 2         اَلنّائِم =  الرّاقِد( 1 ب(          ( استوار 2( آلودگی       1 ألف( 1

 (22/0هر کلمه )      اللِاختِ( 2              وِعاءً( 1 هـ (             اإلقلیم( 2      الحروب( 1 د(                 اَلخَبیر( 2
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 /. 52ها دیدند که این زبان بیگانه نیست بلکه زبان دین و فرهنگشان است. لف( ایرانیا 2

 /. 52ب( نوبل از این عنوان احساس گناه و ناامیدی کرد و اندوهگین ماند. 

 /. 52ج( دهها شهر و روستا را اشغال کردند و البته هزاران خانه را ویران کردند. 

 /.52توانند از آن باال بروند. د( غار باالی کوه بلندی قرار دارد که فقط اشخاص قوی می

  ./52دهند تا بزرگ شود. کنند که او فرزند خودشان است پس به او غذا میهـ ( صاحبان این النه گمان می

 /. 52کاشت. و( انوشیروان روزی کشاورز پیری را دید که نهال گردویی می

 /.2کردی. فظت از پرندگانت اصالح میاباید این خطا را با مح ز( تو

 /.2ح( عقاد فقط بر خودش تکیه کرد 
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 2/0 /.(22) 1 ( /.(                   ب22) 2 ( ألف 3

 2/0 /.(22چتر )     /.(                    22آبی ) 4

 52/0 /.(22ننشانیدند ): لَم یُجلِسوا             /.(  22) ننشان    :ال تُجلِسي        /.( 22) المصدر مِن أَجلَسَ: إجالس 2

 1 /.(22/.(              د( صفت )22ج( عطف بیان )      /.(          22ب( بدل )   /.(            22ألف( تاکید ) 6

 2/0 /.(  22) هِدونَ في دُروسِهِم: یَجتَجملة الصّلةِب(      /.(          22) الِاسم المَوصول: الَّذینَ ألف( 5

 52/0 /.(22) 1ب(                  /.( 22) تاکیدینوع المفعول المطلق:    /.(          22) تَرتیالًالمَفعول المطلق:  ألف( 8

 52/0 /.(22له فعلیه )ب( جم       /.(22) الخبر: لِلمُحسِنِ    /.( 22مبتدا نکره و خبر  شبه جمله است ): سببُ التَّقدیمألف(  9

 52/0 /.(22( عَلم مفرد )2                     /.(              22( مضاف )1ب(           /.(                             22ألف( آلَ ) 10

 2/0 /.(22تمییز ذات )ب(         /.(               22تمیییز نسبت )ألف(  11

 2/0 /.(22محلّاً ) منصوب: اِعرابُ الخَبَر          /.(           22) أَن یَأتِيَ بِالفَتحِالخبر:  12

 52/0 /.(22) 1 ب (         /.(         22) القَومُ الکافِرونَ( 2     /.(                           22حموداً )( م1 13

 52/0 /.(  22) صاحب الحال المُفردة: رِجالَ( ج      /.(   22) : واقِفینَةِالمُفرَدَ الحالب(       /. (22) وَ أنتُم حُرُمٌ: الجملة الحالیة ألف(  14

                           ج( مفعول له و منصوب           ب( متعجب منه )مفعول به ( و منصوب     ألف( فاعل فعل مدح و مرفوع  12

    و( مفعول به و منصوب                                        فاعل و مرفوع هـ (          د( مفعول فیه و منصوب 

 (  22/0) هر مورد       ، مفعول به برای عامل محذوفز( اغراء
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 2/0 /.(22ب ): اَلمَصنَعِ                    /.( 22ألف ): یَشتَغِلونَ 16

 52/0 /.(          22) 1ب(             /.(22) المصدر الصّناعي: أَفضَلیّة               المصدر المیمي: مَطلَعلف( ا 15

 1 /.(22) قَبلَ نُزولِ المَطَرد( /.(  22) داخِلَ حُفرَةٍ صَغیرَةٍج(    /.(22) نَوماً عَمیقاًب( /.(  22) غاِلفٍ مِنَ المَوادِّ المُخاطیَّةِ يفلف( ا 18

 20 جمع نمره  

 صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد . مفهوم هایطفاً به همکاران محترم : ل

 




