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است که «أغسال»(/مصدر آن3و1للغائبة)ردگزینه-ُتغسل:فعل مضارع         وطنی است نگهداری..،علی کلّ مواطن صیانة:بر هر هم 

(             3(./فعل معلوم است)ردگزینه4است.)ردگزینه« ذفعال»بروزن باب               وطنی بایداز.. نگهداری کند/هرهم         

        أنابیب الّنفط:لوله های نفت/حّتی ال نشاهد:       

 تا مشاهده نکنیم.                              
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شود/المّطاط:ُیصَنُع:)فعل مجهول(،ساخته می      معلوم است)رد(/فعل 1للغائب)ردگزینه-ُیحّب:فعل مضارع       

(.                                 4است)ردگزینه«أحد»(/فاعل آن2گزینه          پالستیک،کائوچو/مبیدات حشرات:حشره کش ها/  

          معجون األسنان:خمیردندان/غیرها:غیِرآن                                          
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-3     األوقات:باطن األرض:درون زمین/بعض    

رُ »،1درگزینه   گاهی اوقات،بعضی وقت ها/یستغرق وقتاًطویالً:  مفعول«المواطن»به صورت معلوم و«ُتَحدِّ

است و به صورت منصوب صحیح است.                              گیرد/ألّن:زیرا/الحفر:کندن/وقتی طوالنی می   

  الّصخور:صخره ها.                           

  9-    4-  

،   2:مواِعد،جمع مکسر موعد است./گزینه1گزینه   

ُبلدان،جمع مکسر بلد :3مواطنین،جمع مذکرسالم است/گزینه   شود/  یوَکّد:)فعل مضارع مجهول است(،تاکید می   

ّن است.   4است/گزینه    فی الموسوعات العلمیة:دردانش نامه های علمی/    :األسنان جمع السِّ

 أّن:که/کل الدالفین:همه دلفین ها/تکلم:             

زنند/بِاستخدام:  کنند،حرف میصحبت می    

   با به کاربردن/أصوات:صداهایی/معینة:    . 

 مشخص،معین                                   
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   «وباهم مترادف هستند.« ناگهان»بغتة و فجأة،هردو به معنای 

  اشت:کاَن لِصدیقنا/پس رفت:َفَذهبدوست ما د  

 /به بیمارستان:ألی الُمستشفی                      ::  

      ز

 گزینه 4 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 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 



  .                                                    

                                               /.  

  

  15-    

     11-  

، 1نائب فاعل جایی است که فعل مجهول باشد.درگزینه            فعل مضارع مجهول و «ُیتَرکون»دراین عبارت   

فعل مجهول است.            «شوددیده نمی»الُیشاَهد:      است.)درکشورهای«واو»نائب فاعلش،ضمیر بارز  

.شوند(.                                                                                                          اسالمی،کودکان کار رها نمی          

 منیتتت     ت.                
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کند/نکته:وقتی که تنسانی:مرا فراموش  می 

شود،نون وقایه بین متصل می«ی»ضمیرفعلی به   

گیرد.فاعل و ضمیر قرار می   
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  ُتحّذرنا:خبروفعل معلوم/-التحذیریة:صفت 

 و األرض،ِعمارة:هردومضاف الیه هستند.      

 ولی چون فعل مجهول نداریم،نائب فاعل هم  

 نداریم.                                             
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و یک  «کسی که»در این جمله به معنای«َمن»   

کسی که واقعا هدف را    »اسم است؛نه حرف:   

«.              کندشناسد،همواره تالش میمی   

     از «إلی-ِمن»و«بِ «»َعن»درسایر گزینه ها 

شوند.                            حروف جر محسوب می 

  

                           

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 1صحیح است 


