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مونث/مبنی      معرب          :مذکر1اشتباهات گزینه ها:گزینه  عبادُ الرحمن:بندگان رحمن،بندگان خدای رحمان/الذین:کسانی  

:للمخاطب   3:من مجرد ثالثی      مزید ثالثی/گزینه2گزینه  هستند که/َیمشوَن:راه می روند/علی االرض:روی   

للغائبة/متعدّ      الزم                                                  زمین/وهم خاشعون:درحالی که فروتن هستند.   
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جمله اسمیه ایی است«رواب  وهم تک»در این گزینه        متعدی         مجرد ثالثی      مزید ثالثی/الزم       

مستتر(                  «هو»فاعله)البشریّة(         )فاعله ضمیر               که قیدحالت گرفته و مطابق کتاب درسی ماضی   

شود.                      استمراری ترجمه می    
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    تاجبرانمجهول(بناشد/لتعوض)فعل مجهول(بنی)فعل عالَم            عاِلم                                    

 شود/َخسائِر:زیان ها/یَُصِحُح:)فعل مجهول(  عابَد                  عاِبد                                

  تصحیح شود/َخَطاَ:یک خطا،اشتباهی)نکره(.       
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:)الخیر( و )السوء(متضاد هستند.       1گزینه   

:)القتال( و السالم( متضاد هستند.2گزینه    مجهول)فعل شرط(َمن:ادات شرط)هرکس(/قُتَِل:ماضی    

و)مّضر(متضاد هستند.   نافع(:)4گزینه   دهیم)جواب شرط(/َمظلوماً:حال است/قدجعلنا:قرار می   

سلطاناً:برای صاحب خون او قدرتی لولیه             

 )ولّي:صاحب خون/ُسلطان:قدرت(              

 .  
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  ترجمه گزینه:نوبل ترسید که پس از مرگش مردم به بدی از  

نزدیک ترین ومناسب ترین پاسخ است.  4گزینه  وی یاد کنند.)متضاد و مترادف وجود ندارد(                    

::: 3:نافع و مضر/گزینه2:مدخل و مخرج/گزینه 1گزینه     

   البِناء و التخریب                                                  ز

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 



  .                                                    

                                               /.  
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.)هی ترشدنا( به جای واو حالیه با )َف(2در گزینه              اسم فاعل بوده و حالت)طاّلب( را بیان«باحثین» 

یه ایی وجود ندارد.          لّ شروع شده و جمله حا    .کند.                                            می         

                   .  مم 
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توانیم آن رابه نوع )صغیراً(حال است و می   

 دیگرحال،یعنی حال جمله تبدیل کنیم)وهو 

.صغیر(.  
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 در این گزینه)عامالً(خبر)یکون( و منصوب  

 است.                                              

 تشریح گزینه های دیگر:                     

ً :»2درگزینه  حال مفرد و منصوب است«داعیا  

حال مفرد و منصوب است«باحثینَ »3درگزینه 

جمله حالیه است.«وانتم سکاری:»4در گزینه   
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غالباً ضمیر»جمله حالیه اسمیه به شکل مبتدا   

)وهم جاؤوا3گزینه ساختار در آید.اینمی«+خبر   

رعایت شده است.                        « بهدایا   

  

                           

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 2صحیح است 


