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:هاعلّت رد ساير گزينه4يگزينهپاسخ- 26


	�« و   »�����«)1�� در  »�«ضـمير بـارز     . هم در نقش مفعول نادرست است     ها، آن ي مصدري براي آن    هر دو فعل هستند و ترجمه      »����

.اند ترجمه نشده»����	« و »�����
��«فعل، 

��« دارد و بنابراين     »��« در ابتداي خود     »������«)2��
	�« و   »�����«ي افعال   ترجمه. رجمه شود  بايد مفرد ت   » ��� به شكل مصدر و »����

. نيز نادرست است»�����
��«ي عدم ترجمه

شده در باالذكر بنابه داليل )3

:هاعلّت رد ساير گزينه2يگزينهپاسخ- 27

 نيـز  »),+ «ي رجمـه  نادرست بوده و عـدم ت   »(#)#��«ي  ترجمه. است ترجمه شده  »��'�&%$#"«اليه براي    به اشتباه در نقش مضاف     »!�«)1

.باشداشتباه مي

»)#.#,!� «بـراي  » $�,- «ي  و ترجمـه »(#)#��«براي فعل » حمل«ي ترجمه.  نادرست است »����«ي  صورت جمله براي ترجمه    به »)�	«)3
.معادلي در عبارت عربي سؤال ندارد» كمك كردم«اشتباه بوده و 

 غائـب و نـه      »(#)#,�� «ي فعـل     ترجمـه نـشده و صـيغه       »��
,/� «. نيـست » ي تـو  برا «0»)#.#!�«ي   و ترجمه  »)����«0  »/�!«ي   ترجمه )4

.وحده استمتكلم

:هاعلّت رد ساير گزينه3يگزينهپاسخ- 28

.استشدهاشتباه به شكل استفهامي ترجمهي حاليه بهزائد بوده و جمله» ولي «)1

ي نشده و شـكل اسـتفهامي ترجمـه     معنا »&���$2!#«در  » ك« نبوده، ضمير    »$#�%1 ��)��� «ي مناسبي براي    ترجمه» تمام اموال مسلمين  «)2

.ي حاليه نادرست استجمله

.رفتكار مي به»-# ���18� ����(#�567 4#3% &���$2!#«ي ي حاليهي جملهبايد براي ترجمه» كهدرحالي «)4

.استداده و بنابراين ظاهري با عالمت اصلي  نصب خود را با حركت فتحه نشان»(#��� �#(%5	#«1يگزينهپاسخ- 29

.شوداليه باشد چون ضمير مضاف واقع نميتواند مضاف نمي»��9
���«1يگزينهپاسخ- 30

رو اعـراب ظـاهري بـا    دهـد و از ايـن   غيرمنصرف است و جرّ خود را با حركت فتحه نـشان مـي        »�-;�:«3يگزينهپاسخ- 31

.عالمت فرعي دارد

 عالمت فرعي داده و اعرابش ظاهري با    نشان» الف« از اسماء خمسه است كه نصب خود را با حرف            »��>«2يگزينهپاسخ- 32

.است

/ي ضـمير  معرفـه = ?� / معرفـه بـه اضـافه     = <2,&%	 / » أل«معرفـه بـه      = ���=;�3: اسامي معرفه عبارتنـد از    4يگزينهپاسخ- 33

ي ضميرمعرفه = ?�/ معرفه به اضافه  = <�&%	

. در نقش نائب فاعل آن است» /�« فعل مجهول و بنابراين »��	% �#�;�7%«2يگزينهپاسخ- 34

.ها منصوب استاسم افعال ناقصه مرفوع و خبر آن3يگزينهپاسخ- 35

رو تغييري در اعراب اسم و خبـر حـروف           است و از اين    )�A$9"$��@.� از حروف    »���73« نيز به مانند     »���%1�«1يگزينهپاسخ- 36

.شود حاصل نمي)�$9"$��@.�
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.دهد نشان مي اعراب»�-3« جزم خود را با حذف »�5�B)��-3#« از حروف جازمه است و فعل مضارع »��	%«4يگزينهپاسخ- 37

) ماضـي نقلـي منفـي   (ي منفـي  فعل مضارع مجزوم مجهول است و بايد به شـكل ماضـي سـاده        »89:�����	%«3يگزينهپاسخ- 38

.ترجمه شود

ولـي بـه شـكل مجهـول        ) سـاده (ماضـي نقلـي     » E��%�5;��#«و  ] 3ي  رد گزينه [ ماضي استمراري    »C35D�� 518�5 «2يگزينهپاسخ- 39

].4 و 1هاي رد گزينه[باشد مي

��#;)..... ��'&�3F «: يمدر متن دار1يگزينهپاسخ- 40�+������ �-�&�#� 3� ����� «

���#$-H,  H< «←#3-$# %-��←#3-«حروف اصلي 3يگزينهپاسخ- 41

است پس بايد اجوف مورد نظر بر       شدهالفعل كه در صورت سؤال مشخص     ي عين با توجه به حركت ضمه    1يگزينهپاسخ- 42

�⇐ بيايد »���#@8.�«وزن ��-%>#�← ���-%>#�)��-�>#�(

تَبِع لَم⇐. دهدي خود را از دست ميدليل التقاي ساكنين، حرف علّهبه» تَبيعلَم«4يگزينهپاسخ- 43

.يك فعل ماضي ساده است» رمي«2يگزينهپاسخ- 44

:هانهعلّت رد ساير گزي2يگزينهپاسخ- 45

1(»K#&#>
.يك اسم مؤنث و جامد است» ��9

3(»����L«از حروف جرّ و مبني بر سكون است .

. يك اسم معرفه و مشتق است»&�@�"��9«)4

.جا مفعول مطلق مناسب مصدري از اين باب خواهدبود از باب استفعال است و در اين»�#;%��8M@�&�«1يگزينهپاسخ- 46

و صورت سـؤال حـال   ] 2 و 1هاي رد گزينه [ي مفرد مذكّر دارد     ه صيغه است ك » ���>��N«ي  ذوالحال كلمه 3يگزينهپاسخ- 47

].4ي رد گزينه[مفرد را خواسته است 

�P« اسم تفضيل بوده و »���%�#O«1يگزينهپاسخ- 48%-�E«باشداست و بنابراين تمييز مي از آن رفع ابهام كرده.

.رودكار مي به»���L«مستثني بعد از 4يگزينهپاسخ- 49

��«2يگزينهپاسخ- 50Q«مي منادي علم و مبني بر استكار رفتهبه» يا«باشد كه پس از حرف نداي  ضم.
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