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رضاحبیبی
« . 4 )26ماء» نکره است پس حذف یک و دو؛رزقا نکره است پس حذف سه
 . 1 )27رخ داده بود در گ دو اشتباه است؛«مستقبلک» مفعول نیست پس
حذف سه؛گزینه چهار به اشتباه فعل«یضیّع» را بصورت اسم ترجمه کرده
 . 3 )28عبارت«بدون خطا» در گزینه یک اشتباه ترجمه شده و فعل نیز نباید
بصورت آینده ترجمه میشد؛گ دو:هیچگاه اضافه است ،میدانستهاست نیز درست
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نیست؛«ال انسان=هیچ انسانی» پس حذف چهار؛ البته «کل شی=هر چیزی» که
به اشتباه همه چیز ترجمه شده در گزینه سه ولی قابل چشم پوشی است.
 . 2)29فعل «یمضی» متعدی است و مفعول دارد پس حذف یک و سه ؛ ضمیر
چسبیده به سخت در ترجمه گ چهار اضافی است
« . 4 )30أحد الطالب=یکی از دانش آموزان» پس حذف دو و سه؛ او از تاخیرش
شرمنده شد در گ سه نیز اشتباه است؛ نحوه ترجمه ابراز شرمندگی نیز باعث
غلط شدن گ یک میشود.
 . 4 )31آثار تاریخی موزه ها اشتباه است چون موزه در نقش مضاف الیه نیست
پس حذف دو و سه؛ «قرّرتُ=قرار گذاشتم» پس حذف یک
 . 1 )32نباشید و مباشید جمعاند در حالی که «ال تکن» مفرد است حذف سه و
چهار ؛ یعاملوک نیز جمع است پس حذف دو
« . 3 )33لتقدّمنا=برای پیشرفتمان» حذف یک؛ العبون مفعول نیست پس
حذف دو؛ «ال أمن و ال راحة= هیچ امنی و هیچ راحتی» پس حذف چهار
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«. 3 )34کالمه=کالمش» پس حذف یک؛در گزینه دو التقدر ترجمه نشده؛
طلب در گزینه چهار مجهول است ولی به نادرستی معلوم ترجمه شده.
 . 2 )35کتاب نکره است و باید به حالت جمله وصفیه ترجمه شود پس حذف
یک و چهار؛«آن» در گ سه ترجمه نشده
 . 3 )36اعتماد بنفس مانع است که در قسمت دوم سطر اول و ابتدای سطر
دوم به آن اشاره شده است.
 . 2 )37از خطرناکترین کارها اعتماد بیش از اندازه بر علم است .گ یک:کلید
پیشرفت حقیقی تنها کسب علم است(خالف متن)؛گ سه:تنها هدفی که علما
ترسیم میکنند اعتماد بنفس است(خالف متن)؛گ چهار :علم بغیر از کمک
دیگران  ،جامعه را از خطا و لرزش حفظ میکند(خالف متن).
 . 3 )38گزینه سه بیان میکند که علم به تنهایی برای پیشرفت کافی است.
 . 3 )39در متن آمده است که علم به بالی دیگر بنام ایمان نیاز دارد پس
نمیتوان علم تنها را عامل سعادت دانست.
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« . 2 )40ها» مفعول است پس فعل مجهول نیست پس حذف یک و چهار؛
کیفیت تصویر خوب نیست ولی بنده روی حرف سین تشدید نمیبینم اگر
تشدید ندارد مجرد است که باعث اشتباه شدن گزینه سه میشود و اگر تشدید
دارد که مزید است و گزینه دو اشتباه است.
 . 1 )41مصدرش محافظة است؛معلوم است؛یک حرف زائد دارد.
 . 1 )42موصوفش ارتقاء است؛نکره است؛از «شمل» است
 . 1 )43عابد اشتباه است و باید بشود «عابِد».
 . 3 )44گردشگر فقط برای آثار تاریخی نیست
 . 2 )45هفته،هفت روز است و روز وسطش نیز سه شنبه است.
 . 3 )46هر دو فعل هستند یکی ماضی و دیگری امر باب افعال :هرکس به تو
نیکی کرد به او نیکی کن....
 . 4 )47حرف نون فقط در گ چهار جزو حروف اصلی فعل نیست :نجات داد
مرا.....حالت مفعولی ضمیر"ی"
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 . 1 )48برای مضاف الیه شدن باید بعد از یک اسم بدون ال بیاید که در گزینه
های دو و چهار بعد از یک فعل آمده و در گزینه سه بعد از یک اسم ال دار آمده
 . 4 )49فقط گزینه چهار شرطیه است:هر چیز خوبی که برای مردم بخواهی
نتیجه اش را میبینی؛ دقت فرمایید که با داشتن یک فعل در جمله امکان
ساختار شرطی وجود ندارد.
 . 2 )50گزینه های یک ،سه و چهار «أنّ» هستند و گزینه دو «إنّ»

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان
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