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 5: گزینه  62سوال 

 ( 6و  7ره است ) رد گزینه ماء : آبی چون نک

 (  3) رد گزینه  کره استنرزقاً : رزقی چون 

 

 7: گزینه  61سوال 

 ( 5و  3حتی ال یُضیَّع : تباه نشود ، تباه نگردد چون مجهول است ) رد گزینه 

 (  6وقع : رخ داده است ) رد گزینه 

 

 3: گزینه  67سوال 

 سایر گزینه ها (یعرف : می داند ) رد 

 وجود ندارد ) رد سایر گزینه ها (...... هناک ال .... : هیچ 

 

 6: گزینه  69سوال 

 (کان ... یُمضی : می گزرانْد چون ماضی استمراری است ) رد سایر گزینه ها 

 (  3و  7اوقاته : اوقاتش ، اوقات خود ) رد گزینه 

 (  5الظروف القاسیه : شرایط سخت ) رد گزینه 
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 5: گزینه 30سوال 

 (  3و  6احد طالب : یکی از دانش آموزان ) رد گزینه 

 رد سایر گزینه ها (درحالیکه چون جمله حالیه است ) و هو .... :

 ( 3و  7إذ : ناگهان ) رد گزینه 

 

 5: گزینه 37سوال 

 ( 3و  6(                    المتحف : موزه ) رد گزینه  3و  7قرّرتُ : قرار گذاشتم ) رد گزینه 

 ( 6و  7اآلثار التاریخی : آثار تاریخی ) رد گزینه 

 

 7: گزینه  36سوال 

 (  5و  3داری ) رد گزینه عامِل : رفتار کن ) رد سایر گزینه ها (               تُحّب : دوست 

 ( 5و  6أن یعاملوک : با تو رفتار کنند ) رد گزینه 

 

 3: گزینه  33سوال 

  لتقدُّمنا : برای پیشرفت ما  -تجارب : تجربه ها  :  7گزینه 

 یُشجَّع : تشویق می شوند چون مجهول است :  6گزینه 

 ترجمه درست : هر کس در کار های دیگران جاسوسی کند پس هیچ امنیت و راحتی برایش نیست:  5گزینه 
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 3گزینه  : 35سوال 

 کالم او ، کالم خود  : کالمه : کالش ، 7گزینه 

 تقدر ترجمه نشده استال  –: و هی ... : درحالی که  6گزینه 

 : طُلب : خواسته شد چون مجهول است 5گزینه 

 

 6: گزینه 34سوال 

 ( چون نکره است  5و  7کتابی : کتاباً ) رد گزینه 

 جمه شود( ضمیر باید تر 3و  7آن را دیده بودم : رایته ) رد گزینه 

  

 5: گزینه  32سوال 

 6: گزینه  31سوال 

 3: گزینه  37سوال 

 3: گزینه  39سوال 
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 6: گزینه  50سوال 

فاعله ها ) نادرست ( چون فاعل آن هو مستتر است و ضمیر ها مفعول است ) هل هیچ وقت نمی تواند :  7گزینه 

 فاعل باشد ( 

  ) نادرست ( چون مجرد است مزید ثالثی حرف واحد زائد:  3گزینه 

 مجهول ) نادرست ( چون معلوم است:  5گزینه 

 

 7: گزینه  57سوال 

 مصدره حفظ ) نادرست ( چون مصدر آن محافظة است :  6گزینه 

 لوم است و مجهول با فاعل نمی آیدمجهول ) نادرست ( چون مع:  3گزینه 

 حرفان زائدان ) نادرست ( چون یک حرف زائد دارد له :  5گزینه 

 

 7: گزینه 56سوال 

 موصوفه یحقّق ) نادرست ( فعل نمی تواند موصوف باشد:  6گزینه 

 : معرفه ) ناردست ( چون نکره است 3گزینه 

 ) مأخوذ من فعل شامل علی وزن فاعل ( ) نادرست ( چون مجرد است:  5گزینه 

 

 7: گزینه  53سوال 

 عالَمٌ : عالِمٌ          یُنتَفَع : یَنتَفِع 
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 3: گزینه  55سوال 

 السائح : گردشگر 

 کند برای دیدن آثار تاریخی ) نادرست (ترجمه اصلی : کسی است که مردم را شد می 

 

  6: گزینه  54سوال 

( و روز میانی یا وسطی آن .... سه نشبه یا دو شنبه ؟ ) رد  5و  3روز های هفته ..... هفت یا هفتم ؟ ) رد گزینه 

 ( 7گزینه 

 

  3گزینه :  52سوال 

 أحسن فعل است اسم تفضیل نیست زیرا بعد آن حرف ) الی ( آمده هرگز نمی تواند اسم تفضیل باشد

 ( اسم تفضیل هستند  اکبر و آخرین،  اعظم  ، أبلغ در سایر گزینه ها ) 

 

  5گزینه :  51سوال 

 ( است که نون آخر ، نون وقایه است  ن ق ذ سه حرف اصلی آن )  أنقذنی 5در گزینه 

 ( نون جزء ریشه اصلی فعل است  نتمنّی،  تبنی،  بیّنیسایر گزینه ها )  در
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 7گزینه :  57سوال 

 6قبل از ما فعل آمده است ) رد گزینه  5و  6ضاف( بیاید و در گزینه ما اگر مضاف الیه باشد پس قبلش باید اسم )م

 (  3فرضا مضاف باشد نباید الـ بگیرد ) رد گزینه العلم  3در گزینه نمی گیرد  ـ ( ، همچنین مضاف هیچوقت ال 5و 

 

  5گزینه : 59سوال 

 تطلب فعل شرط و فانّک ... جواب شرط است 5در گزینه 

 

 6: گزینه  40سوال 

 دارند تند و اول جمله تازه نیامده اند پس معنی ) که (در وسط جمله هس 5و  3و  7انّ در گزینه 

هرچند در وسط جمله است ولی اول جمله تازه است پس ربطی به عبارت قبل از خودش ندارد  6ولی انّ در گزینه 

 و معنی ) همانا ، قطعاً ، به راستی ، .... : تاکیدی است (

 

 پیروز و سربلند باشید . سعیدی
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