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  ١

    :نمرة الزامی براي دانش آموزان است 16 ،همکاران گرانقدر این بخش از تصحیح) الف  
  )20ص  2درس (ضعیف نکرد) ج)     38ص 3درس (نگهدار ) ب  ) 2ص  1درس (به هم پیچیده شد  )الف  1

)                25/0هرمورد (                                                                    )     64ص  4درس (مهمانیة سفر) د
1  

  )25/0هرمورد ( )                     49ص  3درس (أعطَی ≠أخَذَ ) ب)    69ص  4درس (السنۀ  =العام) الف  2
  

5/0  

  25/0  )55ص  4درس(المزرعۀ  3
  25/0  )2ص  1درس ( الفعل   4
  )6ص  1درس ) (5/0.(امید است شما خردورزي کنیدعربی قرار دادیم »زبان«گمان ما قرآن را به  بی) 1  5

  )27ص  2درس ( )5/0(.مردم یک امت بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد) 2
  )46ص  3درس )( 5/0.(انسان در زیان است به جز کسانی که ایمان آوردند اهمان) 3
  )69ص  4درس) (5/0.(همانا ما قرآن را بر تو، بدون شک نازل کردیم) 4
  ) 10ص  1درس ) (5/0.(آن کتاب هیچ شکی درآن نیست هدایتی براي پرهیزگاران است) 5
  )54ص  4درس )(5/0.(هایش بسیار ستم کرد انسان به طبیعت در فعالیت) 6
  )68ص  4درس )(5/0.(کند که بالش شکسته است وانمود می) شکارچی(پرنده در برابر حیوان درنده ) 7
  )39ص  3درس )(75/0.(که زمانی طوالنی زندگی کند)داشت می(کاشت و آرزو داشت می مرد نهال گردویی )8
  )30ص 2درس ) 75/0(رافه الل است، تارهاي صوتی ندارد؟ دانی ز آیا می) 9

  )13ص  1درس) (75/0.(باشیدخود سخن سنج در زندگی  باطل بگیرید و )مردم( حق را از اهل) 10
  )55ص  4درس ) (75/0.(سبزیجات بوددر آن اي بزرگ داشت که  شود که کشاورزي مزرعه حکایت می)11

5/6  

  )25/0هرمورد (                                                      )38ص  3درس ( 2) ب)     56ص 4درس (  1)الف  6
  

5/0  

   )47ص  3درس (برترند ،کنند دانا می) ب)     15ص  1درس ( بسیار دستور دهنده، شمارم گناه نمی بی) الف   7
  )25/0هرمورد (                                                                                                                      

1  
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کردند،  حمله می) ج)     39ص  3درس (باور نکردند، شناخت) ب)     53ص  4درس (نشان دهید، آفریدند) الف  8
  )25/0هرمورد (                                                                                       )55ص 4درس(خوردند می
  

5/1  

  )25/0هرمورد (                                           )22ص  2درس(یستفید) ب)     8ص  1درس (یقاتلونَ  )الف  9
  

5/0  

)/            27ص  2درس (أنتم األعلونَ  )3 /)69ص 4درس ( تأکیدي ؛ نَوماً )2)/  45ص  3درس ( التّالمیذُ،  کاظماً )١  10
  )25/0هرمورد (                                          )27ص  2درس ( األعلونَ) 5/      )69ص 4درس (المدفونُ) 4
  

75/1  

  )46و44و 39ص  3درس ( 3  11
  

25/0  

  )   28ص  2درس (الدؤوب )3     )47ص  3درس (أعتَقَ) 2)     11ص  1درس (  اللَّحم) 1  12
    )25/0هرمورد (                                                                                  )64ص  4درس (األسمدة)4

                                                                                            

1  

13   1 (نَی آلفرد المؤسسۀَ لوائزِ الشَّهیرةِ بِاسمِ بجائزةِ نوبِلمنَحِ الج).25/0(  
2 ( نَحۀِ آلفردمشراء الجوائزِ الذَّهبیل تَهثَرو).25/0(  
3 ( وءبالس  النّاس ذکُرَهأنْ ی خافکانَ آلفرد یهوتم عدب) .25/0(  
  )2درس)(25/0.(إلی من یفید البشَریَِۀَ فی مجاالت حددهاتُمنَح جائزةُ نوبِل فی کُلِّ سنَۀٍ ) 4
  

1  

    :تصحیح کنیدسؤال را  4فقطلطفاً  نمرة ذیل، 8 نمره از 4درج  يبرا دیفرمائ زتوجهیعز همکاران )ب  
  )  41ص  3درس ( العجائز) 2)    57ص  4درس ( فَرخال) 1)الف  14

  )25/0هرمورد (                  )15ص 1درس ( بسیاردانا) 2)    33ص 2درس ( خودداري کرده بود) 1) ب
  

1  

    » ومس ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  )   24ص  2درس (صحیح ) ج)    58ص  4درس (غلط) ب)    4ص  1درس ( صحیح ) الف   15
  )25/0هرمورد (                                                                                        ) 4ص  1درس ( غلط) د 

  

1  

  )      10ص  1درس (  نفی مضارعالي ، الي نهی) 1  16
 )25/0هرمورد (                      )                10ص  1درس ) ( حرف جواب( ال به معناي نه، الي نفی جنس)2

   

1  

    )25/0هرمورد (  )13ص  1درس (  نائب فاعل مضاف إلیه، ) ب)     32ص  2درس (، جارومجرور ، صفت )الف  17
                                                                                                                                                                   

1  

18  1 ( التلمیذات ) 81ص5درس ( عباد) 3      ) 74ص  5درس (  نظافۀ) 2   )74ص  5درس    /(  
  )25/0هرمورد (                                                                                      )81ص 5درس ( واسعۀٌ )4
  

1  

  )81ص  5درس ) ( 5/0.(اي مردم پروردگارتان را که شما را آفرید عبادت کنید) لفا   19
  )72ص  5درس ( .دهد موفقیت را بخت و نصیب من در زندگی قرار میخداوند ) ب
  

1  

 5درس  (الکافرون: اسم الفاعل)  / 74ص  5درس(المؤَدبونَ: اسم المفعول)/ 76ص  5درس (  غفّار: بالغۀاسم الم  20
  ) 25/0هرمورد (                                         )                 74ص  5سدر( أفضلُ: اسم التفضیل)  / 76ص 

                                                                                    
  

1  

   )25/0هرمورد (                                    )97ص  5درس (  1،  2 )ب)     / 72ص  5درس(   2 ، 1)الف  21
  
  

1  

  24  »جمع نمره«                 »                 خسته نباشید  همکاران گرانقدر«  
 

 




