
 )هضارع تزجوِ کزدُ اًد(2ٍ4هاضی هٌفی               رد                 لن یعلوَا-26

غلظ  3الزسق               هفزد ٍ هعزفِ               )رٍسی ّای( در گشیٌِ        

 (3است)رد

           1ٍ4رد               حسٌِ               سیزُ خَب)ٍصفی ٍ هعزفِ(السیزُ ال -27

 اًد. ًکزُ تزجوِ کزدُ        

چٌیي سًدگی عَالًی               اها در صَرت سَال ّن                 3در گشیٌِ   

 3رد               ارینتزکیثی ًد

 )ًکزُ گفتِ اًد ٍ غلظ اًد; قلِ ای(2ٍ3القوِ               هعزفِ               رد -28

 (4کاى یتحزّک               حزکت هی کزد)هاضی استوزاری()رد       

 هي افضل الغزق               اس تْتزیي راُ ّا -29

 1ٍ3ٍ4)راُ(               رد4اٍردُ(،گشیٌِ)اس ًی3)راُ(،گشی1ٌِگشیٌِ        

)خَاّین اًدیشید ٍ 2ٍ4لٌفکّز              تاید تیٌدیشین               رد -30

 اًدیشیدى،غلظ (

 (1کل دالئل                ّوِ دالیل)رد       

 ()هی داًست(1یعزف               فعل هضارع)رد -31

 2ضافِ است                ردا 2کلوِ )دٍتارُ(در گشیٌِ       

 3فزاهَش کزدُ تاشی               رد               کٌت ًسثت-              
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 2ٍ3التکًَيّ                 ًشاى دٌّدُ تاکید               ّزگش               رد-32

 : هٌّی                تزجوِ ًشدُ است1گشیٌِ-33

 اِعلن                هی داًن،غلظ است)تداى(               2گشیٌِ        

 (4)ردتَخلقک الحسي: اخالق ًیکَ                4گشیٌِ          

 دها کاى الوغز کثیزاً               تاراى سیاد ًثَ               2در گشیٌِ -34

 2تِ غلظ تِ صَرت تزکیة تزجوِ شدُ                 جَاب گشیٌِ          

 ضویز را تزجوِ ًکزدُ اًد               1ٍ4تزًاهِ ّایشاى               رد -35

 (2تزایشاى اهکاى دارد                کیف لیکي)رد        

 (4خغا:ًگاُ کزدى  تاسی ّای فکزی هثل شغزًج)-36

 (2یاس دارد)کسی کِ اجتٌاب ًوی کٌد هَاجِ شَد تا چیشی کِ تِ تفکز ً-37

 (1توزیي ّای فکزی تز عولکزد هخ تاثیز هی گذارد)-38

 (3در هتي ًیاهدُ: چگًَگی تاثیز خَاًدى ستاى خارجی تز کارّای اًساى)-39
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کِ  3+هضارع                هاضی ًقلی هٌفی               گشیٌِلن تستعول                لن -40

 گفتِ هاضی استوزاری،جَاب است

  هی شَد. 2ٍ جَاب  تِ هعٌی هضارع التشاهی غلظ است                2گشیٌِ-41

،هصدر را اشتثا هعزفی کزدُ               4گشیٌِ         هصدر:تٌََّع/تاب:َتفعّل        -42

 4جَاب

 االهتَحاًات               غلظ               صحیح:اهتِحاًات -43

 خغا را هی خَاّد:-44

 خَدش را رٍی سهیي هی کشد تزای)جزارُ( تعزیف غلغی است     

 جزارُ:تزکتَر یا جزثقیل      

التزاث               هیزاث/سٌت               هفَْم غلغی تزای آى اٍردُ شدُ ٍ جَاب -45

 هی شَد 4گشیٌِ

 :الحسٌی ٍ خیز2گشیٌِ -46

 :اَثقل ٍ اعلی3گشیٌِ         

 : افضل ٍ شز4گشیٌِ          

 فقظ یک اسن تفضیل دارد. 1اها گشیٌِ          
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 ها+ ًغلثِ               ها هَصَل)آًچِ(-47

 ها+ هاضی               حزف ًفی               1ٍ2ٍ4در گشیٌِ ّای        

 هعٌی :تاید                )ل( اهز; )ل( جاسهِ-48

)ل( جاسهِ در جوالت دارای یک فعل هی آید ٍلی)ل(ًاصثِ در جوالت دارای چٌد       

 فعل هی آید.

فعل آى اس ّن جدا شدُ اًد ٍ  4،2لی گشیٌِفعل دارًد ٍ 2                1ٍ2ٍ3گشیٌِ         

 (اِلّا تِ ّن ارتثاط ًدارد)تِ خاعز ٍ

 ساختار شزط: ادات شزط+ فعل شزط+جَاب شزط -49

 کال یک فعل ٍجَد دارد پس ًوی تَاًد شزعی تاشد  )هَي(، تعد اس 2در گشیٌِ      

 استفْام است               هَي     

 )الولعة الکثیز(2،گشیٌِ)اآلرا الوتعدُّ(1گشیٌِ  -50

                4)التلویذ الٌاجح(               تزکیة ٍصفی اًد اها در گشی3ٌِگشیٌِ         

 یجتْد               جولِ ٍصفیِ است شارعهُ        
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