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611.  () 

 : از تکو ری  رررکرنانم  «أن اُعرضَ عنک  »توانم/  : می«أقدر»: چگونه/ «کیفَ»

که همک    نر حالی( حال جمله اسمیه): «...ی کلّ خالیا »/ (ها نهرزی یرسا)رن 

زننکد جکز تکو را      صدا نمکی : «ال تُنان  إلّا إیّاک»/ (3رن رزین  ) هایم... سلول

 زنند   فقط تو را صدا می

611.  () 

رکه  : «تکفَّکل ال ی»/ کنکد  : پیوسکته عبکان    «مازال یتعبَّد»: کسی که/ «الّذ »

: «لم یعبد»(/ 4 ن ی)رن رزاش  : معاش خانوانه«معاش أهله»ریرن/  عهده نمی

 : هررز  ارداً«أرداً» (/2ی  1ها   )رن رزینه  عبان  نکرنه است
611.  () 

)رن  ..فقط کسی شانمان رون که. (اسلوب حصر) :«...إلّا الّذ  ما کانَ مسریراً»

 ری)رن سکا از میکان همک  نیسکتان مکا     : «قائنامن رین جمیع أصد» (/2  رزین

 ره عهد خون یفا کرن: «یفی رعهده»/ (ها نهیرز

611.  () 

 «شکسته راشد اندازیم اررچه  آن را نیر نمی»رجم  عبار : ت

611.  () 

ذشکته ی  ر» (/4  )رن رزین لیومنّما فی یدک اإ :«قط امریز نر نست توستف»

 ..ومکان  . ی: «...ی ریز  هسکتند ن»/ (4  )رن رزین لماضی ی المستقبلا: «آینده

هکی   »ال تسکتییع/  ( جملک  یصکفیه  ): «تکوانی  نمکی  که» (/ها نهیرز ری)رن سا

   (3ی  2ها   )رن رزینه: أ ّ عملٍ «کار 

616.  () 

میلیون ریرندة حساس ره 282» (/2 ن ی)رن رزینینا .... : لع«چشمان ما ... نارن»

ی  » /(ها نهرزی یرسا)رن حسّاس للضّوءِ ملیون مُستقبلٍ ئتین ی ثمانینَ ما: «نور

 ملیون لیف عصبیّ: «میلیون رافت عصبی

611.  () 

   صحیح است. «عشرینَ»صور   ره 22نانرست است  زیرا عدن  «عِشرینٍ»

611.  () 

 ها: تشریح سایر رزینه
 نانرست است. «علم»«: 1»رزین  
 (از راب تفعّل است.) نانرست است. «ن راب تفعیلم»«: 3»رزین  
 «یَجعلُ -جعل»فعل مجرن ثالثی ) نانرست است. «..زید ثالثی.م»«: 4»رزین  
 (است.

611.  () 

 :ها نهیرز ریسا حیتشر
 (است. «أخ» جمع مکسّر ) نانرست است.« ثنّی مذکّرم«: »1» ن یرز
ی معکول هکم ررفتکه     اسکت  عل متعد فنانرست است. ) «زمال«: »2» ن یرز
 .(است
 نانرست است.  « ؤنثم»«: 4» ن یرز

611.  () 

 :ها نهیرز ریسا حیتشر
 (للمخاطب است.) نانرست است.« لمخاطب ل«: »1» ن یرز
 .  اند نانرست «..خبر لحرف. -فرن مؤنّثم«: »2» ن یرز
 نانرست است.  « سم مفعولا«: »3» ن یرز

611.  () 

 مشتق هستند. «ی الجمیل  («المنظر»جمع مکسر المتفائل  المناظر )»
 :گرین  ها نهیرز حیتشر
 است.    شتقم« لمتشائما«: »1» ن یرز
 است.  شتقم« لمقصدا»«: 3» ن یرز
 است.  شتقم« الثانی -ألیّلا»«: 4» ن یرز

611.  () 

ی از حکریف جکر    («قسکم رکه...  »ره معنکی  نر این رزینه  از نوع قسم ) «یای»
 نماید. است که عامل رونه ی اسم رعد از خون را مجریر می

611.  () 

فاعکل ی   «نعمک  »اسکت    «نعم »جمل  یصفیه ررا  اسم نکرة  «لم نشاهدها»
 مرفوع است. امرفوع است  پس جمل  یصفیه هم ره تبعیت از آن محلّ

 ها  نیگر: تشریح رزینه
 «قّکاً ح»اسکت    «قّکاً ح»جمل  یصفیه ررا  اسکم نککرة    «غضبیُ»«: 1»رزین  

ا محلّک است  پکس جملک  یصکفیه هکم رکه تبعیکت از آن        نصوبمی  فعول رهم
 است. نصوبم

 « راحک »اسکت    «احک  ر»جمل  یصفیه ررا  اسم نکرة  « اُریدال»«: 2»رزین  
ا محلّک است  پکس جملک  یصکفیه هکم رکه تبعیکت از آن        نصوبمی  فعول رهم
 است. نصوبم

اسککت   «شککقّا م»جملکک  یصککفیه رککرا  اسککم نکککرة  «کککونت»«: 3»رزینکک  
است  پس جمل  یصفیه هم ره تبعیکت از آن   نصوبمی  فعول رهم «شقّا م»

 است. نصوبما محلّ
611.  () 

 ها  نیگر: تشریح رزینه
 از حریف مشبّه  رالفعل ی از نواسخ است. «إنَّ»«: 1»رزین  
 ی از نواسخ است. وع نفی جنسناز  «ال»«: 3»رزین  

   ی از نواسخ است. فعال ناقصهااز  «انَک»«: 4»رزین  
611.  () 

 نهد ی مفعول له است. نلیل انجام کار را نشان می «حبّاً»

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

 است. تمییز «حبّاً»ی  فعول میلقم« هاجم م«: »1» ن یرز

 است. فعول میلقم «حبّاً»«: 2» ن یرز

 است.  اسم مؤخّر إنَّ  از حریف مشبّه  رالفعل «حبّاً»«: 4» ن یرز
616.  () 

چنکین   معیکوف رکه آن اسکت  هکم     «األب»مبتدا  جملک  اسکمیه ی    «االُمّ»
 تحذیر یجون نارن. ها اسلوب ر سایر رزینهن خبر است. «مأیایان »

611.  () 

ر این رزینکه  نقکح حکال را    ن .تواند تمییز راشد ی نمی است شتقم« میعاًج»
 نارن.

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

 است. زییتم« نکساراًاِ«: »1» ن یرز

 است. زییتم« کو ًش«: »2» ن یرز

   است. زییتم« غریداًت«: »3» ن یرز
611.  () 

 ر این رزینه  مستثنی منه محذیف است.ن

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

 است.مستثنی منه  «أحد»«: 1» ن یرز نر
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 است.مستثنی منه  «ن ینالوال»نر فعل  ضمیر رارز یای«: 3» ن یرز نر

   است.مستثنی منه  «جلّا م»«: 4» ن یرز نر
611.  () 

 شوند. لفظی محسوب میجناس نارند که از محسّنا   «شریف»ی  «شرف»

611.  () 

 :گرین  ها نهیرز حیتشر

 است. صرحا  ان «نَّماإ«: »1» ن یرز نر

آمکده اسکت ی    «ال»است ککه همکراه رکا    بر  خ« لمُهتد ا«: »2» ن یرز نر

 حصر نارن.

ار ی مجریر  است که رر فعل جمله مقدّم شکده  ج« التدرّجر«: »3» ن یرز نر

 است ی حصر نارن.
  


