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 -26رسَالً

رد گشیٌِ ّای 4ٍ1

ًکزُ است

ًکتِ :اسن ًکزُ کِ  2تار در جولِ تیاییذ ،تار دٍم هؼزفِ است ٍ (ایي) یا (آى) در
رد گشیٌِ(3اس رسَل ها

تزجوِ هی آٍرین

-27کلوِ(تذى) در گشیٌِ ّای  4ٍ3اضافِ است.

غلظ)
رد 4ٍ 3

کلوِ (ّواى) در گشیٌِ 1غلظ است/الیوکي در گشیٌِ 1تزجوِ ًطذُ است(رد)1
 -28کٌّا ًذّة

(رفتِ تَدین در گشیٌِ ّای

هاضی استوزاری(هی رفتین)

 3ٍ2خظ هی خَرد)(رد گشیٌِ)3ٍ2
کٌّا ًصل

هاضی استوزاری(هی رسیذین)

 -29یَهي
التسکَّ
استغاع

گشیٌِ1کِ گفتِ رسیذُ این.غلظ است

فؼل هضارع

رد گشیٌِ (2هاضی)

الًفی جٌس

در تزجوِ آى تاکیذ تایذ دیذُ ضَد(رد گشیٌِ)1
اها گشیٌِ ،4آیٌذُ(خَاّذ تَاًست) تزجوِ کزدُ(رد

هاضی

گشیٌِ)4
 -30اهَّتٌا الوفکزُ
االػذا
 -31یزی

است هتفکّزها

دضوٌاى

گشیٌِ ّای  3ٍ1گفتٌِ اًذ دضوٌاى ها ٍ رد هی ضًَذ.

فؼل هضارع
ا ًگاضت(هاضی)

قلِ ای در کَُ

رد گشیٌِ(4اًذیطوٌذ است،غلظ)

( در ًظزش کَچک اًذ در گشیٌِ 1آهذُ غلظ)
رد گشیٌِ4

در ،اضافِ است ٍ گشیٌِ  2رد هی ضَد.
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رد  3 ٍ 2کِ تِ تزتیة هاضی سادُ ٍ

 -32کاى +یٌْثَى; هاضی استوزای
هضارع تزجوِ کزدُ اًذ.

در گشیٌِ  4تزجوِ ًطذُ ٍ رد هی ضَد.

کلوِ(الوذاب)
ً -33کتِ تزجوِ کاى
اػوالْن

رد گشیٌِ(1تالیف کزد،غلظ است)
رد گشیٌِ(2کارّا،غلظ است)

کارّایطاى

کلوِ(تایذ) در تزجوِ گشیٌِ 4غلظ است
 -34االًصارُ

چَى حزکت ضوِ دارد

رد4
ًثایذ حالت هفؼَل تزجوِ تطَد.

یاراى را،غلظ است ٍ جَاب گشیٌِ 1هی ضَد.
(یاراى سیاد هی ضًَذ،تزجوِ صحیح است)
 -35کطاٍرس

هؼزفِ

هحصَل

هؼزفِ

رد ً(2 ٍ 1کزُ تزجوِ کزدُ اًذ)
رد3

(ًکزُ تزجوِ کزدُ است)

 -36گشیٌِ 3هغلة ٍ ٍیژگی هطخص در هتي است.
 -37گشیٌِ .4کسی کِ سًذگی را تپذیزد دچار ًااهیذی ًوی ضَد.
 -38گشیٌِ.1خغا را هی خَاّذ کِ تز ػکس گشیٌِ 1در هتي آٍردُ ضذُ است.
 -39گشیٌِ .4ػٌَاى هٌاسة تزای هتي کِ کاهل تزیي هَرد ،گشیٌِ 4است.

forum.konkur.in

www.konkur.in

 -40دقت :صَرت سَال،خغا را هی خَاّذ.
جَاب گشیٌِ2

(کاًت) در جولِ در هغلة،فؼل ضزط است(ًِ جَاب ضزط)
ساختار ضزعی :ادات ضزط+فؼل ضزط+جَاب ضزط
هثل(اى/کي)....../
 -41صغَّز

هاضی تاب تفؼیل است

گشیٌِ 4تاب(تفؼل) را غلظ گفتِ

است(جَاب گشیٌِ)4
 -42الغالة

اسن فاػل است(تز ٍسى خَد فاػِل)

ثالثی هشیذ گزفتِ ًطذُ است

یؼٌی اس یک فؼل

گشیٌِ 2کِ تاب هفاػلِ(هُغالثِ) را هؼزفی

کزدُ غلظ هی ضَد چَى ًثایذ تِ تاب ّای  8گاًِ ٍ قاػذُ دار هزتَط تاضذ.
 -43الوسافزیيِ ٍاقفیيَ
یيِ

هثٌی /یيَ

ػذم تغاتق تؼذاد ٍ جَاب گشیٌِ4
جوغ

حال تا صاحة حال تایذ تغاتق جٌس ٍ

تؼذاد داضتِ تاضذ.
 -44خغا در هؼٌی ٍ تَضیح لغت را هی خَاّذکِ
تزجوِ آى غلظ آهذُ(اِلّا الوغز

الغین:اتز(هتزادف سحاب) ٍ

ًادرست است)

 -45صَرت سَال :ساػت یاسدُ ٍ چْل پٌج دقیقِ()11:45
گشیٌِ3

 30 ٍ 11دقیقِ کِ غلظ است

تِ جش اٍّل

ًکتِ :ساػت را تا اساس تزتیثی تیاى هی کٌٌذ(ال دار ٍ تز ٍسى فاػِل)

forum.konkur.in

www.konkur.in

 -46گشیٌِ1
گشیٌِ2

هفزد الطز

احسي(دقت):الطزٍر

(ال) دارد

جاهذ

اضزب

گشیٌِ3

اٍسظ/خیز

گشیٌِ4

افضل/الیي/الغف

جَاب گشیٌِ4:

ً -47کتِ(ل) ًاصثِ تِ صَرت تا (تا ایي کِ) تزجوِ هی ضَد.
(ل) جاسهِ تِ صَرت(تایذ) تزجوِ هی ضَد.
در ًتیجِ :چَى(ل) ًاصثِ هؼٌی(ارتثاعی) دارد پس در جولِ هی آیذ کِ حذاقل 2
فؼل هی تاضذ تا تیي آى ّا ارتثاط تزقزارکٌذ .اها (ل) جاسهِ در جولِ ّای تک فؼلی هی
آیذ.
گشیٌِ ّا4ٍ3ٍ2
گشیٌِ1
 -48در گشیٌِ2

(ل)ًاصثِ(ّز جولِ چٌذ فؼل دارد)

(ل) جاسهِ(فقظ یک فؼل دارین)
ریطِ فؼل(ى ف ع) است

گشیٌِ ّا،حزف(ى) جشء ریطِ اصلی فؼل است.
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 -49در گشیٌِ2

یک فؼل ٍجَد دارد پس ًوی تَاًذ ضزعی

تؼذ اس(ها)

تاضذ.
در گشیٌِ3

اث ز

تؼذ اس اسن هَصَل(الذّی) آهذُ ًٍقص ًوی گیزد پس

ساختار ضزعی(تا 2فؼل کاهل)ًذارین
در گشیٌِ4

دقت کٌین قثل اس اِلّا ٍ تؼذ اس اِلّا اس ّن جذا ّستٌذ

اس(ها) ٍ تا قثل اس اِلّا فقظ یک فغ دارین ٍ ساختار ضزعی ًیست.
 -50گشیٌِ1

اکزهت......اکزهاً تالغاً

گشیٌِ2

ادّب......تادیثا جویال

گشیٌِ4

رغة.......رغثِ کثیزُ

هفؼَل هغلق ًَػی
هفؼَل هغلق ًَػی
هفؼَل هغلق ًَػی

اها در گشیٌِ ،3هفؼَل هغلق ٍجَد ًذارد.
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