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برود،دارای دوحرف زائد است،همچنین«تفاُعل»هرفعلی که درباب ِّ:پسرکم/الصالة:نماز/واُمر:ودستور بده.                       بنی 

(پسرم:پسرکم/نمازت:نماز                   1                                                             باشد.می« تَواَضعنا»،«نَتَواَضعُ »ماضی   

     (خوبی ها:خوبی/زشتی ها:زشتی          2       

(پسرمن:پسرکم/دعوت کن:دستور بده3    

  7-   2-  

  

(نباید راه بروی:راه نرو/باغرور:باخودپسندی1    قَدََم:فعل ماضی،للغائب،ثالثی مزید از اب تفعیل،با یک         

اسم،جمع مکسر و مونث« مواعظ»حرف زائد و متعِّدی است و            (بر روی:در/گام بر ندار:راه نرو                2     

ظة»است. و مفردش    (شادمان وخوشحال:شادمان وباخودپسندی/       3                                       است.« َموع 

 برروی:در/چه:همانا                                    
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-3 احُب:دوست دارم/انفع:سودمندتر،مفیدتر        

مضارع معلوم است از باب «کندمحافظت می»یُحافَُظ:  باشد« دوست دارم»(دوست داشتنی ترین:باید 1   

  سودمند:سودمند تر          (بندگانش:بندگان/2                        صحیح است.         «مفاَعلَة»                 

                              (بندگانش:بندگان     4 
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  باهم«الفخور»و « المتواضع»،کلمه 3در گزینه 

باشد.که به معنای فروتن وفخرفروش می متضاد هستند   ورزد/صرفه جویی نمود:صرفه(اهتمام ورزید:اهتمام می1   

کند.                                           جویی می        

ورزد                   اهتمام:اهتمام می(با 2             

(شهروند الگوست آنکه:شهروند الگو/عدم4    

کند:  کم تر مصرف می«/استهالک»ترجمه   .   

کند.                           :صرفه جویی می    
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   «یاد دادن»درست است نه« یادگیری»به معنای « تعلُّم»کلمه 

به معنی یاد دادن است.                                «التعیم»    اضافه است.« في».، وباشد« اَکبر»(کبیر:باید 1 

ة عالمیَة:قارات العالم.                         2 ::   (قارِّ  

ة کبری:باید 3    ز ات»(قارِّ باشد،   «اکبر قارِّ  

صحیح است  3گزینه   

صحیح است  2گزینه   

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 



  .                                                    

                                               /.  
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اسم تفضیل است.« اََحق  »اسم مکان و «المجلس»            «المحاصیل»نیست.همچنیناسم مکان « لمزارعونا»   

است که ازوزن های اسم مکان « المحصول»نیز جمع    

                                                                                       «َمفعَل».نکته:دو وزن مشهور اسم های زمان و مکان نیست

ل»و          .                                                                            آیند.             می« َمفعََلة»هستند.گاهی هم بروزن«َمفع   

 منیتتت     ت.                
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«اافعال»فعل ماضی از باب«اَکَرم:»2در گزینه    

 نیست. 
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  «الخیر»و«بدی»به معنی«الشر»دراین عبارت 

      ،مصدرند و اسم تفضیل      «خوبی»به معنی 

                    نیستند.                             

«           اعلی،صغری،خیر»درسایر گزینه ها   

اسم تفضیل هستند.                                
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 ترجمه:این کوه بزرگ و آن یکی کوچک است    

«..!                             کوه اول»پس اولی   

 چون حالت مقایسه دارد از اسم تفضی استفاده   

برای مقایسه از اسم تفضیل مذکر        کنیم/می   

است. صحیح« اَکبَر»کنیم/با توجه به معنا استفاده می 

  

                           

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 4صحیح است 


