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  2: گزینه  711سوال 

 کنت اتلو : تالوت می کردم ) رد سایر گزینه ها (         و انا .... : درحالی که ) جمله حالیه ( ) رد سایر گزینه ها (

 ( 3و  7: در صف صبحگاهی مدرسه ) رد گزینه الصباحی فی اصطفاف المدرسة 

 

 7: گزینه  711سوال 

 ( 5و  2التعلم : نمی دانی ) رد گزینه                       ( 5استشر : مشورت کن ) رد گزینه 

 ( 3منک : کوچکتر از تو ) رد گزینه اصغر 

 

 2: گزینه  717سوال 

 ( 5و  3أن تجعل : بگردانی ) مضارع التزامی (  ) رد گزینه 

 ( 7عداوة : مصدر است به معنی دشمنی ) رد گزینه 

 

 2: گزینه  719سوال 

 ( 5واهانه ) رد گزینه (              مرحاً نقش حال دارد به معنی خودخ 3و  7: راه می رود ) رد گزینه  یمشی

 ( 5یتعلم : می آموزد ، یاد می گیرد ) رد گزینه 
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 5: گزینه 710سوال 

 : طریقاً : راهی           2: صیّر : گردانید                 گزینه  7ینه گز

 ستاره های کاغذی زیبایی : أنجم ورقیّة جمیلة : 3گزینه 

 

 3: گزینه 717سوال 

  : تو را خشمگین می کند معصیعةُال سخطکتُ

 

 7: گزینه  712سوال 

 ( 5و  3آن پدیده : تلک الظّاهرة ) رد گزینه 

 أیس : ناامید شدند ) رد سایر گزینه ها (

 

  2: گزینه  713سوال 

 ، شاید        و انت ظالمٌ : درحالی مه ستم کاری ) رد سایر گزینه ها (  چه بسیاربما : 
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 2گزینه  : 715سوال 

 رعایت نشده است  2مفهوم جمله در مورد شیرینی صبر کردن و عاقبت خوب صبر و شکیبایی است که در گزینه 

 آموختن صبر است 2مفهوم گزینه 

 

 2: گزینه 714سوال 

 : شاء مزید ثالثی ) نادرست ( چون مجرد است  7گزینه 

 اسم فاعل بر وزن فاعِل و مُـ ــِـ می آید چون : اسم فاعل ) نادرست ( 3گزینه 

 : مزید ثالثی ) ناردست ( چون مجرد است 5گزینه 

 

  3گزینه :  711سوال 

 عیل ) نادرست ( چون باب تفعُّل استمن باب تف : 7گزینه 

 : مزید ثالثی ) نادرست ( چون مجرد است 2گزینه 

 : من فعل مزید ثالثی ) نادرست ( 5گزینه 
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 5: گزینه  711سوال 

 : مبتدا ) نادرست ( چون فاعل است 7گزینه 

 : اسم مبالغة ) نادرست ( چون جاند است و مشتق نیست 2گزینه 

 : الزم ) نادرست ( چون متعدی است ، چه چیزی را می خورد 3گزینه 

 

 5: گزینه  717سوال 

 : تُصدِّر      البَلَدان : بُلدانتُصدَّر 

 7: گزینه  719سوال 

 و مفرد آن ارذل استاالراذل اسم تفضیل 

 3: گزینه  770سوال 

 و نیم  72ساعت بعد از آن بر می گردند که میشه  5و نیم به مدرسه میرن و  7ساعت 

 : یک و نیم بعد از ظهر نوشته شده که اشتباه است 3در گزینه 

 

 7: گزینه  777سوال 

 ه ، المشفق صفت پس معلم هم مضاف است هم موصوفمعلمنا المشفق : نا : مضاف الی

 

 5: گزینه 772سوال 

 پس اسلوب شرط نداریم  جواب شرط نیست چون باید مجزوم میشد ) یعلمْ ( یعلمُ 5در گزینه 
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 در سایر گزینه ها ) فهو غیر .. ، نجعله ، إکتفی جواب شرط هستند ( 

 

 

 

 

 5: گزینه  773سوال 

 است ) یفتخر افتخاراً ( 5صورت سوال به دنبال مفعول مطلق تاکیدی است که در گزینه 

 سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی است

 

  5: گزینه  775سوال 

 جمله حالیه هستند () در سایر گزینه ها : و انتم تحسبون ، و هو یحتاج ، و هو قلیلة  حال ندارد  5ینه گز

 

   7: گزینه  774سوال 

 صورت سوال به دنبال مستثنی و مستثنی منه است که هردو اسم مکان باشند 

 مصادر و مصدر هردو اسم مکان هستند  7گزینه 

 

 پیروز و سربلند باشید . سعیدی
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