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  ١

  0/ 25هر مورد                                         44ص    عالقمند شوند   )ب                                            17ص     چادرها )الف  1
                                              2ص    مراسم) د                                            35ص بیدار ماند  )ج 

1  

  25/0ر مورد ه                                                 35ص       غال  ≠رخَص   )ب                          30ص  غذاءال= طعام ال ) الف  2
5/0  

3  لَف25/0        24ص    الم  
  22ص                                                                               .سست نشوید و غمگین نباشید در حالیکه شما برترید) الف  4

  6ص                                                                                                       .اي کاش من خاك بودم: وکافر می گوید) ب 

  41ص                                                                                      .دور از درندگان می سازدالنه اش را باالي کوههایی ) ج 

     55ص                                                                                                  .نوعی از ماهی خودش را زیر گل دفن می کند) د

  10ص                                                                                     .هیچ دینی براي کسی که هیچ عهدي ندارد،  نیست) هـ 

   3ص                                                                   . ومش را از پرستش بت ها نجات دهدتالش کرد که ق) ع( ابراهیم ) و

     31ص                                                        .  تر از خواندن موضوعات مختلف است این کار لذت بخش تر و سودمند) ز

  37ص                               .و عمل صالح انجام دادند به درستی که انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند) ح

  44ص                                            اي خلیفه این کسی که مردم به او اجازه لمس کردن سنگ را دادند ، کیست؟    ) ط

                          53ص                                                .ل هاتوانستند  با وجود ساخت دیوار بزرگی اطراف چین  به آن حمله کندمغو) ي

5/0  

5/0  

5/0 

5/0  

5/0  

5/0  

75/0  

75/0  

75/0  

75/0  

  25/0هر مورد                                        49ص)  1) (ج                  20ص) 2) (ب                                      49ص )1) (الف   5
                      22ص) 1) (ه                                        31ص  )2) (د  

25/1  

  25/0مورد  هر                           47ص طلب بخشش کردم  ،   مانند) ب                                     9ناراحت کند  ص ) الف  6
                                                                        31ص   شایسته  ، )بیابی(پیدا کنی ) د                   16گذشته  ص  ،   گریه می کنی )ج 

75/1  

  5/0                         25/0هر مورد                                                                          40ص  ) 1() ب                                       35ص   ) 2() الف  7

         25/0هر مورد                                     13ص                     می بریمن: 2                                             می بریدند: 1) الف  8
     40ص      موفق خواهد شد  : 2                                       باید موفق شود : 1) ب
  3ص مشاهده می کنم        : 2                              د مشاهده نخواهد کر : 1) ج

5/1  

  25/1                             25/0هر مورد                  21ص  مبتَسماً: 3                    36ص  الصادقَ ـ أحد  :2                55ص  تأکیدي،  حتیاجاًا: 1   9
  1    25/0هر مورد                                               53ص مبتدا ، صفت ) ب                          4ص مضاف إلیه    فاعل ، ) الف  10
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  ٢

  25/0هر مورد                                                  31الموضوعات  ص:   2                                                      مفَکِّرٌ  : 1)  الف  11

   31ص       المکتبۀِ:  2                                                        أکثرَ   :  1)  ب

                    23ص     ایستگاه: 2                                     28ص    عجیب ترین: 1) ج
          51ص     ستمکار : 4                                       5ص       نیکوکاران: 3     

2  

  25/0  36ص ) الف   12
    25/0هر مورد                                                                    52ص    بینما)  ب                                53ص   الدارجۀ) الف  13

                         38الصحفی  ص) د                                 28ص       متتالیۀً) ج 

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                          52ص )  2)   (ب                                                               ) 1()  الف  14

  25/0هر مورد                                                 32و   44ص                           . إنَّه قَرأ آالف الکُتُبِ) الف  15
  .                        ینظُرُ هشام إلی الحجاجِ) ب
                                  .تَعلَّم اإلنجلیزیۀَ منَ السیاح) ج
  .استَلَمه بِسهولۀٍ) د

   »توالبی« ) هـ

25/1  

  20  "صا ئب ا ستدرنهایت، نظر همکاران محترم   "  
  
 




