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  ١

    :نمرة الزامی براي دانش آموزان است 16 ،همکاران گرانقدر این بخش از تصحیح) الف  
  )   47ص 3درس ( نشست  )ج)          21ص2درس ( آباد کردن )ب)      3ص 1درس ( گمان می کنی) الف  1

  )25/0هرمورد (                                                                                  )56ص  4درس ( کارشناس )د 
1  

  5/0  )25/0هرمورد (             ) 49ص 3درس ( رخُص    ≠غال )  ب    )  4ص 1درس ( المرض  ═الداء   )الف  2
  25/0  ) 49ص 3درس ( القصیر   3
  25/0  )40ص 3درس ( شُیوخ   4
  )15ص1درس ()5/0(. اند آنان که در نمازشان فروتن اند؛ هم به راستی که مؤمنان رستگار شده) 1  5

  )27ص 2درس ( )5/0(.اي نفس آرام، خشنود و خدا پسند به سوي پروردگارت بازگرد) 2
  )46ص 3درس( )/.5(  )ازرحمت خدا ناامید می شوند کافر قوم تنها (.شوندازرحمت خدا ناامید نمی کافرقوم جز) 3
  )63ص 4درس  (/.) 5( .وفرشتگان قطعا فرود آورده شدند) 4
  )8ص 1درس /. ) (5()نمی دانستید.( اید لی شما نمی دانستهو این روز قیامت است و) 5

5/2  

  )54ص4درس (  )5/0(. راند خداوند براي طبیعت نظم و ترتیبی آفریده که بر همه موجودات حکم می )1  6
  )40ص  3درس ()5/0(. میوه دادن این درخت چه شتابان است: کشاورز پیر با خوشحالی گفت  )2
  )39ص 3درس /.) ( 75. ( شیما را شناخت و او را گرامی داشت و ردایش را براي او پهن کرد) ص(پیامبر )3
  )22ص 2س در/.) ( 75. ( او ثروتش را براي خریدن جایزه هاي طالیی داد تا خطایش را تصحیح کند) 4
  )56ص  4درس /.) ( 75. (روزي کشاورز مالحظه کردکه تعداد جوجه هاي پرندگان به تدریج کم می شود )5
  )3ص1درس /.) (75. ( اند آیا آنان را می بینی از نقره یا آهن یا مس آفریده شده )6

4  

  )25/0هرمورد (                                        )59ص 4درس (  1) ب)                    47ص 3درس ( 2) الف   7
  

5/0  

    )30ص  2درس ( مواد آرایشی،       نهنگ) الف   8
  /.)25هرمورد (                                                      )39ص3درس (  می شدند هپراکند،        يتندخو) ب 

1  

    »دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام«  
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  ٢

  )10ص 1درس( نمی خورید   –غذا ندهید ) ب         )38ص  3درس (ناراحت شد   -  )نبوسیده است(نبوسید )الف  9
  )25/0هرمورد (                                                         )    20درس دوم ص. (تا اجرا کند –ساخته بود ) ج
  

5/1  

  )25/0هرمورد (                                )26ص 2درس ( یجتَهِدنَ   ) ب           )6ص1درس ( یشکرونَ)  الف  10
  

5/0  

11  
12  
13  
14  
15  

  )  / 44ص 3درس   ()مسائل الریاضیات( مسألۀً ، مسائل
  )  /  55ص4درس ( نوعیقراءةً ،   

مبتَس26ص  2درس(هو م(/  
  ) / 55ص4درس (  دقیقَۀً 

  )25/0هرمورد (                                                                                  )44ص 3درس  (  الرّیاضیات  

75/1  

  25/0  ) 46ص 3درس ( 3  16

   )47ص 3درس( الجوز )4   )29ص2درس ( الجرادة) 3)     11ص 1درس (   العصب) 2) 28ص 2درس ( التَّل) 1  17
    )25/0هرمورد (                                                                                                                          

         

1  

  /.)25( .عند الجفافنَفسه  السمکیستُرُ  )1  18
  /.)25(.أکثرَ من سنَۀٍینام السمک المدفونَ   )2
  /.)25(. یذهبونَ إلی مکانِ اختفائه الصیادونَ اإلفریقیون )3
4(   ۀتَخرجخاطیالم وادالم مهن فَم. )69ص4درس ( /.)25(  

1  

    . سؤال اول را تصحیح نمایید 4سؤال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط  4مصحح گرامی اگر دانش آموزبه بیش از  )ب  
  )57ص4درس( الحقول  ) 2)              4ص1درس (رم جِال) 1) الف  19

  )25/0هرمورد (         )52ص  3درس (بسیار امر کننده )2)              34ص 2درس(کند  گاهی یاد می) 1)ب
1  

    »ومسۀراهنما در صفحۀ ادام«  
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  ٣

  )   66ص4درس ( غلط) ب)       4ص  1درس ( صحیح) الف  20
  )25/0هرمورد (                     )                           21ص2درس(غلط) د      )  44ص 3درس ( صحیح ) ج
  

1  

21  1(مادالس  ) 2)          54ص  4درس (ئران الف )56ص4درس       (  
  )25/0هرمورد (                                            )16ص  1درس ( لَیت) 4        )28ص 2درس (الدؤوب ) 3
  

1  

                     )25/0هرمورد (  ) 6ص1درس ( نفی جنسالخبر  ،نفی جنسالاسم ) ب    )26درس دوم ص ( حال، فاعل) الف   22
  

1  

23  
  

  )25/0هرمورد (                                                                                      )76ص 5درس (    منادیاً 
 بر  

  یمان إلا
                                          سمعنا

1  

  )76درس پنجم ص ( )/.5)(فریب داده است(گوارت فریب داد؟ اي انسان چه چیزتو را دربرابر پروردگاربزر )لفا  24
  )72ص  5درس ( )/.5(.همه جهت ها پرکن در دنیا را از صلحی فراگیراي خداي من ) ب

1  

    )  74ص5درس (   المؤدبات :اسم المفعول  -2  ) 76ص 5درس ( الخالقینَ :اسم الفاعل -1  25
       )76ص 5درس ( أحسن:اسم التَّفضیل -4)   79ص 5 درس(المکتَبۀ  :اسم المکان -3

  )25/0هرمورد (                                                                                                                          
  

1  

  )25/0هرمورد (                     )   79ص  5درس( ب) 4الف            ) 3ب            ) 2          )الف) 1   26
  

1  

  24  »جمع نمره»                   «همکاران گرانقدرخسته نباشید «  
 

 




