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 نمره راهنمای تصحیح  ردیف

 

 ( 25/0هرمورد )                             (  22ص 2) درس ناامیدی ( 2                                                       ( 10ص  1) درس نخورانید( 1 الف 

 ( 54ص  4)درس آلودگی( 4                                            ( 72ص  5)درسپرکن ( 3

1 

 5/0 ( 25/0هرمورد )                        ( 4ص 1درس ) الشِّفاء ≠ الدّاء( 6                                          ( 49ص 3)درس األعوام = السِّنین (5 ب 

 25/0 (4۹ص 3)درس باراآل( 7 ج

 25/0 (55ص 4)درس الفَرْخ ( 8 د 

 (۹ص  1)درس (5/0) .جز آنچه به ما آموخته ای، هیچ دانشی نداریم( ۹   ـه

 (27ص  2) درس ( 75/0.)وسست نشوید و ناراحت نباشید حال آنکه شما برترید (10

 (1۹ص 2)درس (75/0) .خردمندترین مردم، تیزبین ترین ایشان در فرجام)کارها( است( 11

 (72ص 5 )درس( 0/ 5)دلم را با دانش های سودمند روشن کن.و خردم و ( 12

 (78ص  5)درس ( 75/0)چیزی را که دوست نداری برای تو گفته شود مگو. ! پسر دلبندم (13

 (55ص  3 ) درس (0/ 75.)جغدها به موش ها در دشت قطعاً هجوم می برند( 14

 (3۹ص  3) درس (5/0)تنها پس از ده سال میوه می دهد(.)نهال گردومعموالً میوه نمی دهد مگر پس از ده سال؟!  ( 15

 (44ص 3)درس (0/ 75)گنجایش هرظرفی با آنچه درآن نهاده شود تنگ می شود،جزظرف دانش که فراخ می شود.(16

   ( 75/0) .است  (کوچک هستی؟! حال آنکه جهان بزرگتردرتودرهم پیچیدهیآیا می پنداری که تو جسمی )پیکر (17

 (2ص  1) درس        

 (21ص  2رس )د( 75/0.)دینامیت کارهای دشوار انسان را در شکافتن کانال ها آسان کرد( 18

 (56ص  4)درس ( 75/0کارشناس گفت: »بی گمان تو ستمگرانه به نظم طبیعت دست درازی کردی«.)( 1۹

5/7 

 (6ص  1)درس أکثَر(23        (50و56ص  4)درس مُستَهلَکَةٌ(22        (15ص  1)درس  عَلّام( 21     (56ص  4)درس المُزارِعُ( 20 و

 ( 25/0)هرمورد                                                                                                                          

1 

  ه دوم در صفح  ادامه 
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 5/0 (0/ 25هرمورد )                                            (67ص  4)درس 2( 25                                                                 (15ص  1درس )2( 24 ز

 5/0 ( 25/0هرمورد )                                      (16ص1)درس (یَحضر27ُ                                                         (33ص  2)درس  ع  متَن  اِ (26 ح

 1 ( 25/0هرمورد  )              (22 ص2درس ) دشواهدا)داده( می، هشایست( 2۹                  (28ص 2رس دتراست )  پست، برگی (28 ط

 ( 25/0هرمورد )                                       (74ص  5) درس مفعول، منادا( 13           (22ص  2)درس مضاف الیه، نایب فاعل( 30 ي

 (12ص  1)درس مجرور به حرف جر، خبر الی نفی جنس، اسم الی نفی جنس (23

75/1 

 25/0 (20ص  2درس و  3۹ص 3درس  )1(33 ك

 (14ص  1)درس آمرزش خواستن(3    نخواهد خواست( آمرزش 2        بخواهید( آمرزش 1( 34 ل

  (50ص  3)درس بازی کند( )شاید گاهی بازی می کند( 3            کرده بودندبازی ( 2          نباید بازی کند (1 (35

 ( 25/0هرمورد )                                                                                                                                                                             

5/1 

 (68ص  4) درس  طَیَراَناً( 83              (44ص  3)درس  مَسائلَ (37          (44ص  3)درس  مَسألةً( 63 م

 (0/ 25هرمورد )                (3۹ص  3درس ) أسیرةً (41                (76ص  5)درس  رَبِّ( 40             (86ص  4) درس نوعی (۹3

5/1 

 (  28ص  2)درس الدَّؤوب ( 45     (64ص  4)درس ( األسمِدَة44        (77ص  5)درس ( البَسمة43      (47 ص 3)درس األمرَد( 42 ن

 ( 25/0 )هرمورد                                                                                                                           

1 

 5/0 ( 25/0هرمورد )                              (3۹ص  3درس )2( 47                                                             1( 46 س 

 (0/ 25هرمورد  )            یَتَعَلَّمُونَ وَ ُیفَقِّهُونَ الجاهِلَ.الّذین ( 4۹.       داخِلَ حُفرةٍ صَغیرَةٍ یَعیشُ السَّمَکُ المَدفونُ  (48 ع

 (5درس  6۹و   3ودرس   47 صفحات). جَماعَتانِ کانَ فی الْمَسجدِ  (51                        .               قَبلَ ُنزولِ الْمَطَرِ( 50
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