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    15/2/96   کطَر ) تخص ادتیات(الت آسهَى ٍرٍدی هذارس استعذادّای درخطاى اپاسخ سؤ

 تْیِ ٍ تٌظین: هحوَد هحوذرضایی ) دتیزستاى تیشَّضاى قشٍیي(  

 چْار       گشیٌِ  -24

 گطتي است. السهِ سعادتوٌذ گی تزآًْازکِ چی، احساسات ٍ ّیجاًاتی است خَاّی خطن، َّس راًی ٍ سیادُ

 گشیٌِ  دٍ       -25

ًژادُ ) تِ هعٌای اصیل ٍ گَّزی( تا تثار ) تِ  ّن خاًَادُ: طعوِ ٍ طعام         تضاد: درٍیص ٍ غٌی   

 هعٌای اصل ٍ ًسة ( تزادف ًذارد.

 گشیٌِ دٍ    -26

 آتص فطاىى تا تغییز یک حزف: آتص ًطاگاُ           رکارآگاُ تا حذف یک حزف : کا 

 گشیٌِ چْار         -27

 ّوت ٍ هصاعی : هساعی

 گشیٌِ دٍ        -28

   جاى تخطی: ًسثت دادى غفلت تِ گل تٌفطِ  تطثیِ: تَ هاًٌذ گل تٌفطِ ، غافلی.

 هزاعات ًظیز: تٌفطِ ٍ ًزگس               تضاد: خَاب ٍ تیذار

 گشیٌِ دٍ      -29

 رسالِ قطیزیِ: اس قطیزی 

   گشیٌِ سِ  -30

 ٍ تی تصیز، آضکار ًثَدى حقیقت است. هفَْم ایي گشیٌِ: دلیل خَدًوایی ٍ جَالى دادى افزاد ًااّل

 اها هفَْم سایز گشیٌِ ّا: تا چطن هادی ًوی تَاًین حقیقت ٍجَد خذاًٍذ را درک کٌین.

 چْار      گشیٌِ -31

 در هصزاع دٍم ایي گشیٌِ تِ ٍضَح گفتِ هی ضَد کِ: اگز خَد را تطٌاسی ، خذا را ّن خَاّی ضٌاخت.
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 یک  گشیٌِ -32

 لزسیذى: لزساى ٍ لزسش  َختي: سَساى ٍ سَسشس:  دٍگشیٌِ در 

 ستي: خَاّاى ٍ خَاّصخَا   ٍ تاتص در گشیٌِ سِ : تاتیذى: تاتاى

 درخطیذى: درخطاى ٍ درخطص   گشیٌِ چْار: ًگزیستي: ًگزاى ٍ ًگزش

      یک گشیٌِ -33

 اس ًَع صفت ضوارضی(  تِ پیطیيٍاتس : ّستِ   ،   یک یک ساعت ) ساعت:

 هضاف الیِ ( اس ًَع تِ پیطیيٍاتسخذهتت ) خذهت : ّستِ     ت: 

 گشیٌِ چْار -34

 هطَْد است.« ش»در تیت اٍل، ٍاج آرایی حزف 

 ) حذیثی چَى دُر ( دارددر تیت سَم تطثیِ ٍجَد 

 ُ هی ضَد. ) آضٌا ٍ ًا هحزم (دیذ رم تضاد ادر تیت چْ

 هطَْد است.« ش»در تیت اٍل، ٍاج آرایی حزف 

 گشیٌِ چْار  -35

 دااهزد داًا : هٌ  خوَش: هسٌذ   سخي: هفعَل : هتون اًاىتساط ًکتِ د

  گشیٌِ یک -36

 گفت: هاضی سادُ  ْارم(: هضارع التشاهیًگزدی ) تیت چ   هی گزدد: هضارع اخثاری

 گشیٌِ دٍ       -37

 هفَْم ایي گشیٌِ: اضارُ تزاصل راسداری در عزفاى

 ا ٍ هحزم گطتي است.شیٌِ ّا: السهِ درک اسزار ، آضٌهفَْم سایز گ

 گشیٌِ سِ        -38

 .تعذ گفتار  ٍ  یا سخي سٌجیذُ گفتيهفَْم: اٍل اًذیطِ، 


