
)دل 4)اقَام(، گشی2ٌِقَم(، گشیٌِ دل)1تزرسی گشیٌِ ّا            گشیٌِ             تقَم -26

 1ٍ2ٍ4اقَام(            غلظ تزجوِ کزدُ اًذ            رد 

 صحیح:قَهی)هفذ ٍ ًکزُ(       

 شتِ تاشیداکٌتُ ٍاثقاً            تِ خَدت  -27

 (1اػتواد کٌی           غلظ)رد           1گشیٌِ          

تزجوِ  4ٍ  3فؼل تستغیغ در جولِ صَرت سَال            در گشیٌِ ّای            

 (3ٍ4ًشذُ)رد

ت ٍ ًثایذ فاػل)ًایة ػذٍَّک            چَى کلوِ)ػذٍَ( فتحِ دارد            هفؼَل اس -28

 (1غلظ است)رد گزدد( کِ گفتِ)دشوٌت دٍست 1فاػل( تزجوِ شَد            گشیٌِ

 قلثُک            چَى ضوِّ دارد            فاػل)ًایة فاػل(است، هفؼَل ًیست         

 3رد            راقلة خَد             3گشیٌِ         

 (4اضافِ است)رد 4)اس( در گشیٌِ    )اس دشوي(                   

 2ٍ3ػذد االشخاص الوخلصیي            تؼذاد افزاد تا اخالص            رد -29

 رد هی شَد 4ها قَلّ کن ًشذُ             )کن ًیست( در گشیٌِ              

 اخَاًی الوشارػَى            تزادراى کشاٍرسم -30

 تزجوِ کزدُ اًذ، رد هی شَد. ِجولکِ حالت  2ٍ3             

 )جوغ(4سيّ            هفزد            ًذاًِ ای            رد         
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کِ هؼلَم  1ٍ2یُثسَظ            عثق ٍسى کلوِ            هجَْل             گشیٌِ ّای  -31

 (1ٍ2تزجوِ کزدُ اًذ)رد

ٍصفی تزجوِ کزدُ)شثاًِ،صفت  4گشیٌِ            ظالم اللیل            تزکیة اضافی      

 (4است()رد

 ٌّاک+اسن اٍل جولِ            ٍجَد دارد/ّست -32

 4تزجوِ غلظ:آًجا            رد گشیٌِ          

 1ٍ2درختاى             رد ّایجذٍع االشجار             تٌِ           

 هجَْل است یُقغَغ            عثق ٍسى کلوِ            فؼل-33

 4هؼلَم تزجوِ شذُ است            جَاب گشیٌِ 4اها در گشیٌِ        

اى تثذا            فؼل            اها تِ صَرت)اًجام دادى( یؼٌی هصذر تزجوِ شذُ ٍ -34

 غلظ است.

 )ًکزُ(3ٍ4پزًذُ تاَّش             تزکیة ٍصفی ٍ هؼزفِ است            رد-35

 (2)تیظاّز(هضارع است.)رد2فؼل هاضی             در گشیٌِ            زدتظاّز ک        

هَضَػی کِ در هتي ًیاهذُ است             تاثیز دریاّا در َّای پاک             -36

 1گشیٌِ

کذام اس فایذُ ّای دریا ّا ًیست            هکاًی تزای تخلیِ ستالِ ّای کارخاًِ  -37

 (2ای)گشیٌِ
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 1اًساى تا آلَدُ کزدى دریا، خَد را اس تیي هی تزد            گشیٌِ -38

 ػٌَاى هٌاسة: کلی تزیي هَضَع:هْن تَدى دریاّا-39

 دقت: خغا را هی خَاّذ: -40

غلظ هؼزفی کزدُ ٍ  3حزف اصلی آى)ع م د(            پس گشیٌِ 3تؼتوذ                   

 هی شَد. 3جَاب 

 شذ اَصثح           جشء افؼال ًاقصِ            صار ٍ اصثح; -41

 2جَاب گشیٌِ      کاى; تَد               

ٍسى اسن تفضیل اًذ کِ تِ تزتیة تزای هذکز ٍ هًَث تِ کار  2ًکتِ: اَفؼَل ٍ فُؼلی  -42

 کِ گفتِ هًَث آى)افؼلِ(است غلظ ٍ پاسخ سَال است. 4هی رًٍذ            گشیٌِ

          ػُقَل،درست است)ًِ ػَقَل(-43

 ،درست است وؼیيهُستِ       

 (1جل            جوؼارجل)رد گشیٌِرِ -44

 (2گفتِ هتضاد           رد گشیٌِ 2َّاُ; راغثَى             )گشیٌِ        

 3کُتّاب            هفزد کاتة)ًَیسٌذُ(            رد گشیٌِ       

 :کاشتيرعدقت: الشَ -45

 1ٌِتَضیح کلوِ)هشرػِ(است            جَاب: گشی1اها هؼٌی گشیٌِ      

 

 2جَاب گشیٌِ
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ًکتِ: ّزگاُ تؼذ اس خیز ٍ شز           )اسن جوغ( یا)هِي( تیاییذ            اسن تفضیل  -46

 االشیاشز            3اًذ            گشیٌِ

 کاى+هضارع; هاضی+هضارع; لؼلّ/لیت+هاضی; هاضی استوزاری -47

ار هی رٍد چ.ى تا فؼل تؼذی ،کاى در هؼٌا اصلی خَد یؼٌی)تَد( تِ ک4در گشیٌِ        

 خَد ارتثاط ًذارد)کاى تایذ هزتَط تِ فؼل تؼذی خَد تاشذ(

 هٌصَب/ًکزُ/هفزدال+اسن  -48

 ال+فؼل            الًفی           1گشیٌِ         

 ال+فؼل            الًْی            2گشیٌِ          

 (آهذُلَّ)ال تِ هٌْی)ًِ( ٍ در جَاب             4گشیٌِ           

 )ها+فؼل( اس ًَع)هاًفی( دارین             1ٍ2ٍ3در گشیٌِ ّای  -49

 تِ هؼٌی اسلَب تؼجة است)چِ سیثا است کالس کِ...(            4اها در گشیٌِ        

 استثٌا قثل اس اِلّا             ساختار  1در گشیٌِ -50

 ،جایشُ تِ جَائش تز هی گزدد            هثتسٌی هٌِ دارین            استثٌا2در گشیٌِ        

 ، الفاکوِ، هسثتسٌی هٌِ است             استثٌا4در گشیٌِ       

 

 

 

 اسن جوغ
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