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 ینه ج(.) رد گزغفار کنو د(، استغفر = استوعده خداوند حق است) رد گزینه ب حق =  وعد اهلل. الف -26

 = ادامه داده اند) رد گزینه الف و د( استمرّوا ، اند) رد گزینه ج(واجهوا = مواجه شده . ب -27

 ان زیادی) رد گزینه الف و ب و ج( = دوستأصدقاء کثیرون  . د -28

 چگاه اضافه است) رد گزینه د(( هیگزینه الفدچار نمی شود) رد ، ال یصاب = (أمر = امر) رد گزینه ب . ج -29

 = پایان) رد گزینه ج(  ۀنه ب و د(، نهایـ= زندگی جدید شادی) رد گزی ۀفرحـ ةجدید ةحیا. الف -30

 = به آسانی) رد گزینه ج(  ۀسهولـبوت = ساختن خانه ها) رد گزینه الف و د(، بناء البی. ب  -31

 و د(   = هر زبانی) رد گزینه الف و ب ۀل لغـک. ج -32

 إنّما = فقط .  ب -33

 نتخلّص = رهایی نخواهیم یافتلن . الف -34

 أثقل) رد گزینه ج(  ن تر == المیزان) رد گزینه الف و ب(، سنگیترازو . د -35

 ج. با توجه به پاراگراف آخر -36

 الف.   -37

 ب  -38

 ب  -39

 «» تجارب مفعوله) رد گزینه ج(،  رف اصلی دارد(ح 3)  ان اصلیّانحرف) رد گزینه ب(، تعالافباب من الف.  -40

 د. له حرف زائد) رد گزینه الف(، معلوم) رد گزینه ب(، من باب تفکیر) رد گزینه ج(  -41

 الالم) رد گزینه ج(،  (، معرفه ذوو د  نه الفب. فاعل) رد گزی -42

 . أن یَتَعایَشوا ج -43

 ر(اء) بعد از ظهمس -44

 ه استد. در این گزینه بکار بردن لفظ نفسها اشتبا -45

 داد هدیه أهدی در گزینه ج = معنی ج.  -46

سایر گزینه ها ه در ک ودال مضارع باعث التزامی ترجمه شدن آنها می شج. آمدن ادات ناصبه بر سر افع -47

 آمده است» ألّا، أن و لـِ «  ادات ناصبه
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 شدنی دارای نون وقایه است ج. یر -48

بازیکن از ما  2. ه بوددقیقه از بازی گذشت 20ساع طول کشید.  2ما بمدت بازیکن بودند، سازی 11ما ر گروه د. د -49

 ی کردند!زدقیقه( تا انتها با 20ساعت منهای  2دقیقه)  100بازی را برای مدت بازیکن  9جروح شدند، م

 د.  -50

 جواب شرط طفعل شر  جواب شرط طفعل شر 

 )فعلیه(نغیّرها نندم ب )فعلیه(ترسبوا تترکوا الف 

فهو  یقطع ج )فعلیه( أتکلّم ینم ج

 ه( اسمیقلیل)
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