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 2گشیٌِ صحیح: -26

 4ٍ  1رد         اضبفِ است. 4ٍ  1حزف رثظ)کِ( در گشیٌِ ّبی 

 غلظ است. 3هجتذاء خجز است        تزجوِ گشیٌِ         تکن(هّ)ّذُ ا

 3گشیٌِ صحیح:-27

 2ٍ  1)یفشل فیِ(        در آى        رد گشیٌِ 

 4اضبفِ است.         رد  4کلوِ)اًجبم( در گشیٌِ 

 4گشیٌِ صحیح:-28

 2ٍ  1هب اجعلَ(        چِ سیجبست         رد :)ِکتً

 3تزجوِ ًشذُ است.        رد  3)دائوب(در گشیٌِ 

 3گشیٌِ صحیح:-29

 1)ّذُ العبلوِ(        هعزفِ        رد گشیٌِ 

 غلظ است        )هِي( تزجوِ ًشذُ است. 4ٍ  2)ًبم آٍر تزیي( در گشیٌِ 
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 1گشیٌِ صحیح: -30

 4ٍ  2رد گشیٌِ ّبی         185:تزجوِ عذد

 3)ثذٍا(        شزٍع ثِ....         رد

 2گشیٌِ صحیح:-31

عجیت در پذیذُ ثبراى        رد سبیز         )الغزیت فی ظبّزُ هغز.....(

 گشیٌِ ّب

 2گشیٌِ صحیح:-32

 4ٍ  3)اعبراتْب السَدا(        چزخ ّبی سیبّش          رد گشیٌِ 

 1رد)الوشرعِ(         هعزفِ         

 1گشیٌِ صحیح: -33

 2رد         ّیچ ارسشی ًذارد         القیوِ

 3رد        هی هیزد       َتولی

 4رد        هی ًَشت        کبى یکتت
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 3گشیٌِ صحیح:-34

 )آثبرا عویقتب(:ًکزُ         درست تزجوِ شذُ است.

 )ٍسًِ الثقیل(:ٍسى سٌگیي آى         درست است.

 1:گشیٌِ صحیح:35

 3ٍ  4هَافقت کزد         رد گشیٌِ 

 2هعزفِ        رداهتحبى         

 4گشیٌِ صحیح:-36

است ٍ سبیز گشیٌِ ّب ثِ سبدگی  4گشیٌِ هٌبست ثب تَجِ ثِ هتي ثبال:گشیٌِ 

 رد هی شًَذ.

 3گشیٌِ صحیح:-37

 عجق هتي        )الحت( تبثیزی ًذارد

 4گشیٌِ صحیح:-38

 توزار ثبعث ًبثَدی ًوی شَد.سا

 3صحیح: گشیٌِ-39
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  4گشیٌِ صحیح:-40

 هفزد هذکز هخبعت        غلظ است.

 1گشیٌِ صحیح: -42

 ثبة ٍ  ٍسى اشتجبُ هعزفی شذُ است.

 2:گشیٌِ صحیح:43

 ت.تَتسبقِظُ          غلظ)تَتسبقَظُ( درست اس

 4گشیٌِ صحیح: -44

 سَال در هَرد ٍاصُ ٍ هعبًی آى

 )شبم( درست هعٌی شذُ است. 4)عشبء( در گشیٌِ

 3گشیٌِ صحیح:-45

 هی شَد. 3ّز هذیزی،ثزٍتوٌذ ًیست         غلظ است ٍ جَاة 
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 1گشیٌِ صحیح:-46

حزف  1حزف سائذ   تفعیل: 2.   تفعل:تشخیص ثبة)تفعل( ٍ)تفعیل( است

 سائذ

 ثبة تفعل است ٍ حزف سائذ ثیشتزی دارد.        1فعل گشیٌِ

 3گشیٌِ صحیح:-47

 تزجوِ: سًذگی چِ سیجبست)تفضیل ًیست(

 در سبیز گشیٌِ ّب اسن تفضیل است.    اغلی      ارحن/افقز/

 4گشیٌِ صحیح:-48

 آهذُ 4فعل هجشٍم در اداهِ آهذُ ثبشذ کِ در گشیٌِ  2)هب( شزط        ثبیذ 

زعی فعل را اس ّن جذا کزدُ ٍ سبختبر ش 2)التی( اسن هَصَل است ٍ 

 ًذارین.

 2گشیٌِ صحیح:-49

 هجتسوِ        خجز)لیت( است.        1گشیٌِ 

 صفت است.        هجتسوِ        3گشیٌِ
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 هجتسوِ        خجز)کبًت( است.        4گشیٌِ

 3گشیٌِ صحیح:-50

 : هستثٌی هٌِ        سبختبر حصزی3ِگشیٌِ

هٌِ است ٍ ضبعِ( هستثٌی شیئبً(/)اُحذ(/)ث):ثِ تزتیت 1ٍ2ٍ4در گشیٌِ ّبی 

 سبختبر استثٌب دارین.
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