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  ١

  25/0هر مورد                            18ص  می گذرد) ب                                        12ص  مایه تباهی) الف  1
  50 بزرگان ص) د                                               45ص ترسناك) ج 

1  

  5/0  25/0هر مورد                      64 صظُهور  ≠اختفاء ) ب                                                مطمئن =واثق)الف  2
  5/0  25/0مورد هر                                  21القمم  ص ) ب                                             64ص تُّرابال) الف  3
  57ص .  فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند ) الف  4

                                                   7ص . این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید ) ب
  41ص .  )است بازیچه و سرگرمی زندگی دنیا فقط(زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست )ج
              39ص.  با هم سجده کردند جز ابلیس که تکبر ورزید واز کافران شد پس همه فرشتگان) د

5/0  
5/0  
5/0  

75/0  

  54ص . ربیت فرزندانش بسیار تالش می کندمادر براي ت) الف  5
  15ص . هیچ دانش آموزي اینجا نیست: پاسخ دادمدیر ) ب
  23ص .شان را با خوشحالی تشویق می کنندتماشاگران تیم برنده ) ج
      30ص .او قطره هاي آب را پی در پی با قدرتی شبیه پرتاب تیر از دهانش به طرف هوا رها می کند) د

                 35ص .من معتقدم که یک اندیشه را اگر هزار نویسنده مطرح کنند ، هزار اندیشه می شود ) هـ
             45ص .نه بلندشان بپرندهنگامی که جوجه هایش بزرگ می شوند، از آن ها می خواهد که از ال) و
  عرب و غیر عرب کسی را که تو انکار کردي. زیان رساننده بدو نیست» این کیست؟ «واین گفته تو که  )ز
                                                                                                                      51ص .می شناسند 

  3ص .  دارد قطعاً بت سخن نمی گوید وابراهیم قصد مسخره کردن بت هاي مارا: مردم شروع به پچ پچ کردند ) ح

5/0  
5/0  
5/0  

75/0  
75/0  
75/0  
75/0  

  
75/0  

  5/0  25/0هر مورد                                                         50ص   2)ب                                 15 ص 1) الف  6
  25/0هر مورد                                                                         18،  گریه می کنی؟   ص   با تعجب )الف  7

  29قدیمی ، گاهی به یاد می آورد  ص  )ب
1  

  60ص  نزدیک می شد  : 3        نزدیک نشوید:2     )هرگز نزدیک نمی شود( نزدیک نخواهد شد: 1) الف   8
  46ص    باید بفرستد: 3  بفرست                :  2                                                 نفرستاد : 1   )ب
  24ص  می آفرینند :2                                              آفریده شد: 1  ) ج
  25/0هر مورد                        13ص بسیار آمرزنده: 2                                           آمرزیده شده: 1   )د

5/2  

    ادامه در صفحه بعد  
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  ٢

  25/0هر مورد                                                        15مکسور   ص: 2مفتَرِساً                           : 1) الف  9
                                        25مسجد   ص  : 4                30ص أغرب  : 3       

  36کتابخانه ص :2           48ص   ینبزرگ تر: 1) ب

5/1  

  25/0  40ص ب  10
  25/0هر مورد                             22 صمسروراً  :3                        50عی ص نو: 2          رغبۀَ   ،    : 1  11

 4 : ،  ه:  5           أَناناس41ص   الفَواک        
25/1  

  1  25/0هر مورد                        23ص   حالــــــــــــصفت ) ب                                     9ص مفعول ـ  فاعل) الف  12
  25/0هر مورد                                  27ص  المعطَّلۀ )ب                                           15 لَیت ص  )الف   13

  60ص  علَم) د                                           39ص  رخُصی )ج
1  

  25/0هر مورد                                     10صحیح ص) ب                                         42صحیح ص  )الف  14
  27صخطأ) د                                               25خطأ  ص )ج

1  

  5/0  25/0هر مورد                                       47ص )   1() ب                                       )               2) (الف  15

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




