
 

i 

 

 

  

 

 

1 6-  1-  

 

 

(3و1باشد)رد گزینه هایمی« الناس»وفاعلش«یاکل»فعل  (2(/الظواهرالتّی:پدیده هایی که)ردگزینه 1لعّل:شاید)رد گزینه    

(/فعل مضارع،مبنی نیست4مفعول فعل یاکل است)ردگزینه« ها» (توثر:تاثیر بگذارند4و2دهند)ردگزینه های:رخ میتحدث   

              (4و1تعایش:همزیستی)رد گزینه های                         (1فعل)یاکُل(فعلی معلوم است نه مجهول)ردگزینه   
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شودازتجفیف می(/مصدر آن 4مَجفَفة:اسم مفعول است)رد گزینه  لیت و لعّل+فعل مضارع:مضارع التزامی  

(            3باشد)ردگزینه(/نقش آن درجمله حال می1)ردگزینه مفرد است«امتحان(/»4و2)رد گزینه های      

(/ضمناً قسمت آخر عبارت در3)ردگزینه    

نادرست ترجمه شده است. 4و3گزینه های    
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 ترجمه صحیح:هیچ انسانی....احساس       واژه)متَرَدد(باید )متَرِدد(باشد چون در این عبارت، اسم 

«                کند!نمیناراحتی   فاعل است.                                                   
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 الشاَب)اسلوب ال نفی جنس(/هیچ جوانی)رد گزینه                             :)رجال،افعال،اسماء(1گزینه 

)موتی،احیاء(                                    2گزینه  (/یَعرُف)در اینجا باتوجه به النفی جنس، 4و1   

:)بقایا،عظام،اَعشاب،لّحوم(       3گزینه  شود(/قیمة الوقتمنفی ترجمه میبه صورت    

:)اَجرام،اسری،سجون(      4گزینه   )ارزش وقت(/َکما)آنطور که(/یعرفها)آن را  

،تعداد جمع های مکسر بیشتر است.3درگزینه  فهمد(/الکبار)بزرگان(/هذا سّر:این،رازی استمی   

(شودنمیالیدرک)فعل مجهول)درک(2)ردگزینه   

   10-  فی الشباب:درجوانی                      
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از نظر مفهوم نامناسب است:)همنشینی با اهل گناهان 3گزینه    

«آورد.گناهکاران،برای انسان)چیزی(جزخوشبختی نمی  (/یاد بگیریم:نتعلّم)4کاش،ای کاش:لیت )رد گزینه   

::تشریح گزینه های دیگر:                                      (4و3(/یادگیریش:تَعَلُّمه)ردگزینه3و1ردگزینه های    

شود،هیچ لباسی:غالباً قدر سالمتی شناخته نمی1گزینه    ز    

                                        .زیباتر از سالمتی نیست  

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 



                                               /.  

  

  14- :نرمی استخوان مرضی است که به 2گزینه   

 دلیل کمبود ویتامین برخی از مردم را دچار   

(            3و2خبر حروف مشبه بالفعل،موفوع است)ردگزینه کند.                                          می   

آموز زرنگ،نباید در زنگ درسی:دانش4گزینه       صحیح است زیرا نقش مفعول دارد« المواطنینَ »    

(                                           4و منصوب است. )ردگزینه  نماید!        شروع به صحبت با سخنی پنهان 

            . 
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:اول جمله می  آید.                        اِنَّ  

:وسط جمله می                          (4و1آید)ردگزینهپس از ال نفی جنس فعل نمی آید.                   اَنَّ  

.دهداست و معنای النفی جنس نمی« نه»به معنای  3در گزینه « ال»  

آید.                 اِن:اول جمله می   

آید           اَن:وسط جمله می    

 

 

است ودوجمله را به« که»اَنَّ به معنای     

زند!                            هم پیوند می   
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 هرگز بالفاصله،پس از حرف مشبه بالفعل،یک 

در الَّن « اَنَّ »آید.در این گزینه ها فقط فعل نمی 

هستند       مشبه بالفعل.               از حروف .  
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بوده ومضاف« اِنَّ »خبر« افضل»،2درگزینه   

مضاف الیه است.«جیران»واقع شده است و   

 تشریح گزینه های دیگر:                     

است.         « اِنَّ »خبر« خیر:»1درگزینه   

است که فقط « کاَنّ »خبر«غایَة»3درگزینه    

 موصوف است.                                 

است« لّکنَ »خبر«طاّلب:»4درگزینه    

 و فقط موصوف است.                  

 گزینه 2 صحیح است 

بالفاصله بعد از آنها فعل 

آیدمین  

بالفاصله بعد از آنها فعل 

آیدمی  

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 


