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  ١

  75/0  25/0هر مورد                 35ص نویسندگان) ج              19ص صحنه) ب                    3ص  شکست) الف  1

  5/0  25/0هر مورد                                             4ص السلْم ≠ اَلصراع) ب                     وحدالم= الحنیف ) الف  2
  25/0  26ص ربِعاءاألَ  3
  5/0هر مورد                                                     3ص .گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یاري کنید) الف   4

  24ص . مردم امت واحدي بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد) ب
  39ص . سجده کردند جز ابلیس با همفرشتگان  همه پس)ج
  2ص .  می پندارد که بیهوده رها می شود آیا انسان) د

2  

  5/0هر مورد                               8ص .باشد )عمل(هیچ خیري در گفتاري نیست مگر این که همراه کردار) الف  5
  19ص .خاطراتتان از حج چیست؟ چادرهاي حاجیان را به یاد می آورم) ب
  20ص .نازل شد )ص(اولین آیات قرآن در غار حراء برپیامبر) ج
  30ص .این ماهی دوست دارد که شکارهاي زنده را بخورد) د

  34ص .انسان دانا در هر موضوعی خوراکی فکري می یابد) هـ
  12ص .باطل را از اهل حق نگیرید) ولی(حق را از اهل باطل بگیرید و ) و
  39ص . هرچیزي هنگامی که زیاد شود ارزان می شود به جز ادب )ز

5/3  

  25/0هر مورد              13 ص نخواستآمرزش :3       آمرزش نمی خواهند :2      آمرزش خواسته اید:1) الف   6
  29ص    رفتار کردن:3رفتار نکن                       :2            رفتار می کردند: 1) ب

5/1  

  25/0هر مورد                                             14 ص یاري کن، انجام ) ب       15 ص راهنما،  فرودگاه) الف  7
  45ص بلند،  نامیده می شود) ج

5/1  

  5/0  25/0هر مورد                                                                      9 ص  1)ب                    24ص   2) الف  8

  75/0  25/0هر مورد                          42ص اَلْمفَکِّر) ج               27ص لْموقفاَ)ب               10صأس  الرَّ) الف  9

  25/0هر مورد             25و  23المصنَعِ ص : 4     السیارةَ      : 3     المهندس     : 2          3صأصغَرِ: 1) الف  10
  7ص )محکم(استوار:2                     4ص  )  سخت تر(شدیدتر : 1) ب

5/1  

    ادامه در صفحه دوم  
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  ٢

  25/0  41ص ) الف  11
  25/0هر مورد                           47 مستثنی  ص  ــــــــــــمفعول ) ب                             27ـ خبر ص  مبتدا ) الف  12

      31ص حال مضاف الیه ـ ) ج 
5/1  

  25/0هر مورد            .الغار یقَع فَوقَ جبلٍ مرْتَفَعٍ) ب                                   یاأُماه هلْ رأَیت الْغار،: قالَ ) الف  13
           20و18ص        .أمه نَظَرَ عارف إلی) د.جبال                                                                 ) ج

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                  31ص)   2) (ب)                                           1) (الف  14
 »بخش انتخابی«   

  .آموز به بیش از چهار سوال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط چهار سوال اول را تصحیح نماییداگر دانش:  مصحح گرامی
  

  5/0هرمورد                         10ص. آن است که شخص با مهمانش تا درِ خانه برود) پیامبر(همانا از سنت ) الف  15
  3ص ).گفته است( پیامبران با ما سخن گفت) هسیر(قرآن کریم از روش ) ب

1  

  1  25/0هر مورد          39و  44ص  )کُلُّ شَیء (کُلُّ  : 4          لعلْم ا : 3    العمال      : 2            الْمجتَهِدونَ  : 1  16
  25/0هر مورد                                                  39 صیرخُص    )ب                        25صجرارةُ  لْاَ) الف  17

        32صصر   الع)د                       35صشایسته     )ج  
1  

  25/0هر مورد                                                        کن کمک ن: 2                کمک نخواهند کرد       : 1  18
           46ص بایدکمک کند :4                        کمک کردم       : 3 

1  

  5/0هرمورد                                             62ص.  کوچکتر از موش است تولداندازه خرس پاندا هنگام ) الف  19
  50ص .هشام ترسید از این که شامیان او را بشناسند و به او تمایل پیدا کنند) ب

1  

  1  25/0هر مورد           64ص  قَدر )د          60صستَخْرَج    ا) ج      61ص الْحوت) ب         60بینَما  ص )الف  20

  1  25/0هر مورد                 64الْقُرآنَ   ص: 4          57صجمیالً   :3         مفعول مطلق نوعی: 2    صبراً     : 1  21

  25/0هر مورد                                      يشو می بازنشسته ن:2                    بازنشسته شده بود            : 1  22
  60ص د شدخواهی بازنشسته:4                         بازنشسته می شویم     : 3

1  

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




