
 

 

 

 

 

َطَ خَ ال ََنَ یِّعَ 
َ.ةَ مَ رجَ فيَالتَ َأ 

وَ ینَ بَ ه دایاَعواََال َزَِّوَ (1 َب َهُینَ بَ َنَا َنهاَتقسیمَکنیدَ.آماَوََراَبصورتَمساویَمیانَهدیهَهاََ.يَساوَ التَ َم

،ال ََةَ درسَ مَ ال َفيََا َرسَ دَ َمتَُل َعَ تَ -۲ ةَ  .َدَ أ بَ َنساهُنَ َنَ ل ََثانوی  فراموشَنمیَکنمََمدرسیَیادَگرفتَدبیرستانَدرََاَ  َکهَهییچگاَه

َانداختَ.َخییرأراَیکَماهَبهَتشانَ.استادَسفرَعلمیََا َدَ احَ وَ َا َهرَ شَ َةَ لمیَ عَ ال َهُمَتَ رَ فَ سَ َستاذَُال ََلَ جَ أ َ-۳

َ.درَماشینَچرخَیدکیَقرارَدهدَتاَپدرَتصمیمَگرفتََ.َحتیاطیا َا ََإطارا ََیارةَ فيَالسَ َلَ جعَ یَ ل َبَُال ََرَ رَ قَ -۴

یِّنَ  َال متضادات َ.َفيَأ َطَ خَ ال ََع  َالمترادفات ََو 

 مَ دَ نَ ꞊ََََبَ دَ نَ َ(۴َََََََََََبَ رَ جَ ꞊َََرَ بَ تَ خَ ا َ(۳َََََََََلُشَ فَ یَ َََ≠َحَُجَ نَ یَ َ(۲ََََََةََََهول َالسَ ََ≠ََةعوبَ صَ ال(1

َطَ خَ ال ََنَ یِّعَ 
َ.ََةَ مَ رجَ تَ فيََأ  فعال  َال 

نََُومَ یَ َلَ كََُومَ النَ َبلَ قَ َفاحَ التَ َلُكَ أ ََ-1 م  َ«ضمانتَکندَ»ََََََََ.َََكَ سنان أ ََةَ المَ سَ َكَ ل ََی ض 

خَ َأ نَ َطاعَ استَ فَ َارَ النَ َنسانَُال ََفَ شَ كتَ ا َ-۲ َ«کهَبپزدَ»َََََََََََََََََََََ.هَُعامَ طَ َی طب 

کردَ»ََ.َمَ ادَ قَ ال ََسبوعَ ألل َةَ ل َالسَ َةَ رَ کََُةَ قَ سابَ مََُلواجَِّؤَ یَُنَ أ َََبونَ العَ ال ََیُواف قَ َل نَ -۳ َ«موافقتَنخواهنَد

ََوَ َنسانَ ال ََدوَ عَ َوَ هَ َیطانَ الشَ َنَ إ-۴ د  ج  َ«سجدهَنکردَ»ََََََََََََََََََََََََََََََ.هَُل َماَس 

ََوابَ جَ ال ََنَ یِّعَ  ب  َ«َةَ دویَ ال ََهَ ذَ هَريشتَ تَ َنَ مَ ل َ»َ:َوالَ السَ َهذال ال مناس 

َأل َل (1 َ.َهَ لی َیدَ الصَ َفيَهاناول لتَ ل َ(۴َََ.َطارَ مَ ال ََفيَیعَ لبَ ل (۴ََََََ.ةَ ل َاف قَ ال ََفيَالئيلزمَ ل (۲ََََََيلدَ جَ ال ََمراض 

َ

َُ َال تيَأ عرابيَل لک لمات  حل َال  َم  یِّن  َ:َع  َإلیهاَب خط  تَ َ»َشیر  ح  ُةَخََُن ج  َل ط  الب  ََت أجیلَ الط  َ«َاْل  متحان 

ََ/ال مضاُفَإلیَهَ/ال فاعلَُ(1 َة ف  رَِّجرورَب حَ مَ ال َََ/ال فاعلَُ/ال مضاُفَإلیه(۲َََََََََََََََََََََََََََََََالص  َرف َج 

رَِّجرورَب حَ مَ ال ََ/ال فاعلَُ(۳َ َج  ف ةََََ(۴ََََََََََََََََال مضاُفَإلیهَ/رف  رَِّجرورَب حَ مَ ال ََ/الص  َال مضاُفَإلیهَ/رف َج 

َ
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