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 )ػذم تشجوِ ػلیکن(3ٍ  1سد گضیٌِ ّای  ٍ ارکش ػلیکن -26

 4سد              غلظ است 4دل ّایتاى سا تِ ّن ًضدیک کشد دس گضیٌِ 

 )تشجوِ صحیح:تشًاهِ ای کِ(3ٍ  2الثشًاهج الّزی                    سد گضیٌِ ّای  -27

 )تِ غلظ هاضی تشجوِ کشدُ(1سد تیذأ         

 چَى هاضی اًذ. 4ٍ سد 2ل هضاسع                    سدؼیقثل                    ف  -28

ػوال خغا                   تشکیة ٍصفی ًکشُ است                  گضیٌِ تِ صَست هؼشفِ          

 است.      

 )هؼشفِ تشجوِ شذُ(2ٍ 1سد گضیٌِ ّای                    ًکشُ است ثشٍُ -29

 تشجوِ دسست: ّیچ ًیاصی.....                   الًفی جٌس     اجِحال     

 3سد گضیٌِ                        

 ًکتِ: چَى کلوِ حیاتَِ                    فتحِ داسد پس ًقش هفؼَل سا داسد. -30

 کِ حالت هجَْل تشجوِ کشدُ است ٍ غلظ است. 2سد گضیٌِ                              

 کِ دس تشجوِ ًیاهذُ است.  خَدصًذگی                     1سد گضیٌِ       

 .4لن                    هاضی استوشاسی                   سد گضیٌِؼکاى+ ی     

)تِ تٌثلی 4ٍ 2د                     هفؼَل است                    سدچَى ًَفس، فتحِ داس -31

 ػادت کشدُ، غلظ است(صحیح                    خَد سا تِ تٌثلی ػادت دادُ

 3سد تشجوِ ًشذُ 3ضویش)ُ( دس گضیٌِ  ًفسِ                           
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کِ تِ غلظ  2ٍ3سد          لن+تتثادل; لَن+هضاسع: هاضی هٌفی سادُ           -32

 استوشاسی گفتِ.

 غلظ است               4ّزا التثادل                   ایي تثادل                   سخذاد تثادل دس گضیٌِ      

 .4سد     

 1سد   ال هجتوغ                   ّیچ جاهؼِ ای........                                  1گضیٌِ -33

 (2کاى+استؼَا: هاضی تؼیذ)سد                   2گضیٌِ       

    صحیح است                    3گضیٌِ        

                      جولِ تشجوِ اًتْایّوگی تایذ دس                    ا ْکل                   4گضیٌِ         

 (4هی شذ)سد

ًکتِ: هی داًین تؼذ اص فؼل هتکلن، اگش اسوی تیاییذ هفؼَل                     2گضیٌِ -34

 است.

پس کلوِ)لساًٌا( ًثایذ تِ غلظ تِ صَست فاػل تشجوِ شَد                  جَاب         

 3گضیٌِ

 تِ خاعش ًیاٍسدى ضویش)ّا( دس اٍالد 2سد گضیٌِ  -35

 تِ خاعش)اهٌّا( 3سد گضیٌِ         

 تِ خاعش ّزُ االم 4گضیٌِ سد         
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 . عثق پاساگشاف اٍل هتي4گضیٌِ-36 

 . ایي هغلة دس خظ دٍم پاساگشاف دٍم رکش شذُ است.4گضیٌِ -37

 . دس هتي صحثت اص ایي هَسد ًشذُ است.3گضیٌِ -38

 دس هَسد قیوت، هغالثی دس هتي آٍسدُ شذُ. -39

 هی خَاّذدقت: صَست سَال ّا                    خغا سا  -40

هی  1تاب تَفؼّل غلظ است ٍ ایي فؼل، هاضی اص تاب تفؼیل است. جَاب گضیٌِ         

 تاشذ.

جوغ هزکش هخاعة غلظ است)غایة است(/ فاػلِ اّویتِ، غلظ است ٍ ایي کلوِ   -41

 3ًقش هفؼَل سا داسد.                  جَاب گضیٌِ

 1تؼییي: هصذس ٍ هفشد است. جَاب گضیٌِ  جوغ سالن هزکش غلظ است                  -42

یٌصلَّح                   عثق حشکت گزاسی، هجَْل است                    3هْن: دس گضیٌِ -43

 پس کلوِ تؼذ اص آى)سیّاسَتْن( ًثایذ فتحِ تگیشد.

فؼلی کِ هجَْل شذُ است،اسن تؼذ اص آى ًایة فاػل ٍ هشفَع است. جَاب -     

 3گضیٌِ

 غلظ هغشح شذُ است. 4عثق لغات ٍ هغالة کتاب دسسی،هفَْم دس گضیٌِ -44

  ّن ایشاد گشفت. 1اها هی تَاى تِ گضیٌِ         

 ایي سَال سا هی تَاى ًقغِ ضؼف آصهَى اهسال دس ًظش گشفت        
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 هی شَد. 2هفشد اقشتا                    قشیة                    جَاب گضیٌِ  -45 

 دس سایش گضیٌِ ّا، هغالة صحیح رکش شذُ است.     

 خیش+هِي                   1گضیٌِ -46

 خیش + هِي                   2گضیٌِ       

 تْتش تشجوِ هی شَد ٍ حالت تفضیلی داسد                   4گضیٌِ      

 کِ جَاب است تِ صَست)خَتی( تشجوِ هی شَد. 3گضیٌِ       

 یُحَّشکُ                    تاب تفؼیل                   2گضیٌِ -47

 ًُجلِسُ                   تاب افؼال                   3گضیٌِ         

 تاب افتؼال  یَوتٌَِغُ                                    4گضیٌِ        

 فؼل هضیذ)داسای حشف صائذ ًذاسین( 1اها دس گضیٌِ          

 )هَي( اص ًَع استفْام یا پشسش است                   3ٍ  1دس گضیٌِ ّای  -48

 اها دس ساختاس گضیٌِ دٍم،ساختاس جولِ ششعی است        

 )هَي+فؼل ششط+ف+ضویش(       

)هذُ اسثَع 4) آثاسًا التاسیختِ( ٍ دس گضیٌِ 3گضیٌِ  )الفشص القلیلِ( دس1دس گضیٌِ -49

 ٍاحذ( تشکیة ٍصفی اًذ

 کجضیشُِ الیکَى                   جولِ ٍصفیِ داسین                   2اها دس گضیٌِ         

 

 

 اسن تفضیل/تْتش

www.konkur.in

forum.konkur.in



% ساختاس 100ًکتِ هْن: اگش قثل اص اِلّا، کلوات)شیء/احذ( تیایذ                    -50

 2استثٌا داسین)ًِ حصشیِ(                   جَاب گضیٌِ

 ْاجن/ هستثٌی هٌِ: احذ                   ساختاس: استثٌاوهستثٌی:ال     
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