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  ١

  25/0هرمورد                                               12مایه تباهی ص  )ب                  36پرورش یافت ص )الف  1
        20پناه برد ص ) ج 

75/0  

  5/0  25/0هر مورد                               26ص   األعداء  ≠ األصدقاء) ب                   4ص زاع نِّال= راع لصا) الف  2
  25/0  18ص  کرَیاتالذِّ  3
  41ص ) فقط گروه کافر از رحمت خدا ناامید می شود  (     از رحمت خدا ناامید نمی شودمگر قوم کافر) الف   4

  2ص  .آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها می شود) ب
  24ص   .وسستی نکنید و غمگین مباشید در حالیکه شما برترید) ج
       20ص . اي دخترم ، غار باالي کوه بلندي قرار دارد )د

  20ص .تو می دانی که پایم درد می کند) هـ
  36ص ). خوانده است( گفته می شود که عقاد هزاران کتاب خواند  )و
  12ص  .هیچ برکتی در آن نیست، هر غذایی که نام خدا بر آن برده نشود ) ز
  30ص  .فاع می کنده هایش دبچاز  این ماهی هنگام خطر) ح

  15ص .مطمئن می شود ناگهان پرواز می کند ین پرنده از فریب دشمنوقتی که ا )ط
    34ص .ممکن نیست که تجربه یک فرد به بیش از ده ها سال برسد)  ي 
  15ص. پرنده باهوش حیوان درنده اي را نزدیک النه اش می بیند) ك
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5/0  
5/0 

5/0  
5/0  
5/0  
5/0  
5/0  

  

5/0  
  

5/0  
  

5/0  

                25/0هر مورد                        40ص  بیننده: 3                  ببینید        : 2                  ندید          : 1) الف  5
  40صحفظ شده   : 3             حفظ می کردند  :2 مرا حفظ کرده است          : 1) ب

5/1  

  25/0هر مورد                                14شادمانی ، لبخندها ص) ب                 15 آرزو کرد ، کاش  ص) الف  6
  45ص  ي، جوجه ها پایینِ )ج

5/1  

  5/0  25/0هر مورد                                                               2) ب                                               1) الف  7

  75/0  25/0هر مورد                             25الجرّارة ص  )ج            4ص تَدینال )ب                 39ص  یضیقُ) الف  8

    ادامه در صفحه دوم  
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  ٢

  25/0هر مورد                                             28مانعاً ص :2                               35ص مکَرَّرةً  : 1)  الف  9
  36ص    المکتَبۀ: 4                                   46 علّامۀ ص:  3     
  47ضعیف ترینِ  ص: 2                      48ص بسیار امر کننده :  1)ب

5/1  

  25/0  20ص) الف  10
  25/0هر مورد                                                                          23مجرور به حرف جر ـ حال ص ) الف  11

                                9فاعل ـ مفعول  ص ) ب

  39مبتدا ـ مستثنی ص ) ج

5/1  

  25/0هر مورد                                                   25ص   .هو یسکُنُ فی قریۀِ بِطرود بِمحافظَۀِ مازندران) الف  12
                     .ألنَّ سیارتَهم معطَّلَۀٌ) ب 
                      القُرَي )ج  
  السید مسلمی مزارع )د  

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                   35ص  )2) (ب)                                           1) (الف  13

    پاسخ هاي بخش انتخابی  
  5/0هر مورد                        3ص .تالش کرد که قومش را از پرستش بت ها نجات دهد ) ع(ابراهیم خلیل ) الف  14

  30صعالقه مندانِ ماهی هاي زینتی از این ماهی درشگفتند ) ب
1  

  1  25/0هر مورد                               4اإلنسانِ   ص : 4القدیمۀُ  :  3                39الطُّالب   ص : 2علّیاً   :  1   15
  25/0هر مورد                                                27القمۀ   ص: ب                             10الصنم   ص:  الف  16

                                  14نورانی کن ص: د                               32العظام   ص: ج  
1  

  25/0هر مورد                                  35ص باید تالش کنیم   : 2تالش نخواهند کرد                           :  1  17
         تالش کردن: 4     تالش نکرد                                 : 3

1  

    ادامه در صفحه سوم  
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  ٣

  5/0هر مورد           61نهنگ براي استخراج روغن از کبدش در ساخت مواد آرایشی شکار می شود ص ) الف   18
  50او اجازه داده اند  ص سنگ به )  مسح کردن( این کیست که مردم براي لمس کردن: مردي گفت ) ب
  )این کیست که مردم به او اجازه داده اند  سنگ را مسح کند( 

1  

  25/0هر مورد                                              60استَلم ص) ب                                62الزَّرافۀُ  ص) الف  19
    57فرود آورده شدند ص ) د                                   60تَذَکَّرْ ص ) ج 

1  

  1  25/0هر مورد                                           62رمزُ   ص: 4             57اهللاُ  ص:  3تأکیدي ـ:  2تکلیماً ـ : 1  20

  25/0هر مورد                                   60ص  خودداري نکنید   : 2             خودداري کرده بود           : 1   21
     کردن   خودداري : 4   نمی کنند                    خودداري  : 3

1  

  24  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
  
 




