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(/معرب است)رد گزینه های 2)رد گزینهیُشجع:بروزن تفعیل است     ه شد/و آزرد انَزَعج رسول هللا )ص(:پیامبر خدا)ص(ناراحت 

  درحالیکه()یقّبل اال اِبنه: حین رآه:وقتی اورادید/لم                                                         (                                      4و3

جزپسرش نبوسید/فنهاه من هذا-پسرش را بوسید تنها         

 العمل:پس اورااز این عمل نهی کرد.         
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است و حال نیست)ردگزینه«فریق»صفت برای «فائز»      شود/هرظرفی/یَضیُق:تنگ میکل الوعاء:      

(                                                             4و3و2های             بِماُجِعَل فیِه:بدانچه درونش گذاشته شده/اِاّل:جز 

  وعاء العلم:ظرف دانش/فانه یتسع بِِه:که به وسیله                            نیست.    «هم»صفت ضمیر«فائز»دقت کنید

شود.                                    آن فراخ می   
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 هناَک:وجود دارد،هست/نوع من النمل:نوعی    

باحرکت ضمه روی حرف)س( صحیح است و«یوُسف»  ومتتواند/اَن یقاوم:که مقامورچه/الیستطیع:نمی   

.     بیاید (لاسم فاعل بوده وباید بروزن)فاعِ «سائل»                  44کند/اَمام:دربرابر/اَربعین درجة من الحرارة:   

دقیقه     14اِاّل:مگر،جز/عشردقائق:درجه حرارت/    

  9-    4-  

:جوان کم سال،برمرد بزرگسال اطالق    1درگزینه    

.است!                       «الشیخ»شود!)واژه صحیحمی   الفرص:جمع الفرصة/َک:مانند/صیٍد:صیدی/که:عالمت 

همة:صاحبوصفیه/فقط:ترجمه اسلوب حصر/ذوال جمله        

  کند.    همت/ال یصیده اِاّل:که فقط آن را..شکار می        

   

 . 
                            باشد.                          
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مستثنی منه است که قبل از «شیء»4گزینه در                متضاد هستند.  « سعیت»و  «یضیق»:1گزینه   

:متضادند.                     « َغال»و«یرخص»:3گزینه     اال آمده است.پس ترجمه عبارت به صورت حصر 

متضادند. «الیمین»و«الشمال:»4گزینه   ز       ه است.ترجمه عبارت صورت سوال،به اشتبا 

تند.    مترادف هس«اَمرد»و«یافعا  »2درگزینه                                    .  «    فقط»وهمراه با«اسلوب حصربا اِالّ »صورت   

                                               /.                            .صحیح باشد واندتمی .  

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 
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.است که بعد از «دماشاه»مفعول«الفارس:»1گزینه            مستثنی منه)مفعول«اِالّ »در این گزینه قبل از کلمه   

منتقل شده پس مستثنی منه محذوف است.    «اِالّ »    جمله ذکرنشده،لذا ما با اسلوب حصر روبه رو هستیم    

        .  درسایرگزینه ها)الطالب و صوت و مکانا (مستثنی منه    .       

یتتت    ..   ت.                 .                             هستند   
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مستثنی منه است و اسلوب «ما»1درگزینه 

گاهی چیزی که دانش آموزان خوانده اند»حصر نداریم.ترجمه:  

«شود به جز قسمتی از آن!فراموش می   
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  اَن ال نغفل عن القراءة   «)=االفضل لنا ااَلّ » 

«اِالّ »ف استثناحر«اال«درسایرگزینه ها متواصلة(   

                      ه!  چون بعدش اسم آمد است 
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   فاعل جمله      «المزارعون»ین گزینهدر ا 

      «اال»در جمله قبل از که ومستثنی منه است 

   آمده است.                                          

وجود ندارد.       «الیرسب»:فاعل فعل 1گزینه   

      «ال احب»مفعول فعل«اِالّ »:درجمله قبل از2گزینه 

لم »فاعل فعل«اِالّ »:درجمله قبل از3هوجود ندارد/گزین   

وجود ندارد پس مستثنی منه محذوف است.   «یکتب 

                           

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 1صحیح است 


