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١  

  ٢٥/٠هر مورد                          ٣٤ص  ما را بي نياز نمي كند) ٢                         ٢٣ص    گردش) ١  الف 

                    ١٥ص نيرنگ (مكر ، فريب ) )٤                          ٥٠ص  عالقمند شوند )٣

١  

  ٥/٠  ٠/ ٢٥هر مورد                                   ٨ص    سّوءال ≠خيرال )٦                    ٢٦ص   صّديقال ═  حبيبال) ٥  ب 

  ٥/٠  ٠/ ٢٥هر مورد                                            ٥٢ص  الكبير )٨                                 ١١ص طينة    ال) )٧  ج

  ٥٧خدا با موسي قطعا سخن گفت . ص  ) ٩  د 

  ٣٠هنگامي كه حشره مي افتد آن را زنده مي بلعد . ص ) ١٠

  ٥٠سنگ را به آساني مسح كرد ( لمس كرد ) .ص   )ع (زين العابدين ) ١١ 

  ٣٥مطالعه كردم ( ورق زدم ) در وجودم حقيقتا تأثير گذاشت . ص  يعكتابي كه آن را  سر )١٢

  ١٢هر غذايي كه نام خدا بر آن برده نشود هيچ بركتي در آن نيست . ص  )١٣

  ٣٤اگر فكري توانمند داشته باشي به وسيله آن مي تواني آنچه را مي خواني بفهمي . ص ) ١٤

  ٥٠را ستود و به جايزه هايشان دست يافت .ص نزد خلفاي بني أميه در شام رفت و آن ها  )١٥

  ٤٥جانوران مي سازد . ص دور از  قله ايكه النه اش را باالي (هست) پرنده اي وجود دارد  )١٦

  ٢٠مادر نتوانست از كوه باال برود زيرا پايش درد مي كرد . ص ) ١٧ 

  ٣را آوردند و در آتش افكندند سپس خداوند او را از آن نجات داد .ص   (ع)ابراهيم  )١٨

  ١٥) هنگامي كه حيوان درنده اي را مي بيند وانمود مي كند كه بالش شكسته است . ص  ١٩

٥/٠  

٥/٠  

٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

٧٥/٠  

  هـ
  ٠/ ٢٥هر مورد                          ٤١ص      ١) ٢٢              ٣٠ص    ٢ )٢١                          ٩ص     ١) ٢٠

٧٥/٠  

  ١                                                                            ٠/ ٢٥هرمورد                                      ٣٦) تحصيل ، نفرستاد ص  ٢٤          ٥٠برپا شد ، مانند    ص   ) ٢٣  و

     ٢٧) ياري نجوييد  ص ٣) ياري مي جوييم                              ٢) ياري بجوييد                     ١) ٢٥  ز

  ٠/ ٢٥هرمورد                                        ٤٢ص   ارزان شده بود    )٢              ارزان نخواهد شد  )١) ٢٦ 

  ٢٥  ص  تعمير مي كردند ) ٣            تعميرنكرد ( تعميرنكرده است)) ٢            )تعمير ( تعمير كردن )١)  ٢٧

٢  

     ٣٨ص    الطّالب  )٣٠                                عليّا   )٢٩                        ٢٢فرِحاً ص  )٢٨   ح

  ٠/ ٢٥هرمورد                                                     ٦١نوعي  ص   ) ٣٢                            هجوماً  ) ٣١ 

٢٥/١  
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٢  

                ٨أغني  ص  ) ٣٥                   ٤٣مأخوذ ص  )٣٤                            ٥٠مُحبّا  ص ) ٣٣الف :    ط

  ٠/ ٢٥ر مورد  ه                                      ٤٢) المكتبة ص ٣٧                         ٤٢الفهّامة ص  ) ٣٦        

  ) آشپزخانه ٤٠) پخته شده                       ٣٩آشپز                                        )٣٨ب:    

٢  

  ٠/ ٢٥هر مورد                                              ١٠الحنيف ص ) ٤٢                            ٥٨ص   الحُلم ) ٤١  ي

  ٢٣ص َفرِّج ُمتَ) ال٤٤                          ٦٤) الكساء  ص ٤٣

١  

  ٢٥/٠هر مورد                                                                               ٥٢فاعل ، مضاف إليه     ص  )٤٥  ك 

  ٤٢مفعول ، مجرور بحرف جر   ص ) ٤٦
١  

  ٦٣ص     قبل نزول المطر ) ٤٧  ل

  ٠/ ٢٥هر مورد  لِلخروج مِن غِالفهِ                                                                                            ) ٤٨

  ) التراب الجافّ ٤٩

  ) داخل حفرة صغيرة        ٥٠

١  

  ٥/٠  ٠/ ٢٥هر مورد                                                                     ٥٠ص     ١) ٥٢                         ١) ٥١  م

  ٢٠  "درنهايت، نظر همكاران محترم صا ئب ا ست  "  
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