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 2 ری ـگــسـرهاد عـف

 ۲۶- ۲ 

  گفته ۳نهیگز ندارد ریضم الرسول«/ » کرده ترجمه معرفه ۴و۱  نهیگز است نکره  رسوالً«»

 . است اشتباه ما امبریپ

 ۲۷- ۲ 

  در/   ۴و ۳ نهی گز رد( است یاضاف بدن ) انسان  بدن  نه انسان یسالمت مانند  یعن ی اإلنسان« کصحة»

 است  نشده ترجمه  مکن«ی ال» فعل ۱نهیگز

 ۲۸-  ۴ 

  یماض صورت  به  ۳و۲ نهیگز( یاستمرار یماض : مضارع+کان) میرفتی م یعنی نذهب« کنّا»

  ترجمه یاستمرار یماض صورت به  دیبا  نذهب کنّا  همچون زین  نصل« کنّا/ » کرده ترجمه  دیبع

 است اشتباه( ینقل یماض) میاده ی رس گفته ۱نه یگز شود

 ۲۹- ۳ 

  یعن ی وصل«ی   أن/ » اشتباه کرده ترجمه نده یآ صورت به  ۴نهی گز است یماض فعل استطاع« قد»

 اشتباه است  ۲و۱پس گزینه   برسد نه  برساند

  رساْند (: إفعال باب دیمز) وِصلی   أوَصلَ  - رسدی م دی رس(: مجرد یثالث) ِصل  یَ  َوَصلَ :  مهم نکته

 رسانَد یم

 ۳۰- ۲ 

  ریضم األعداء«/ » است  کرده ترجمه اشتباه  ۴و ۳ نه یگز ما متفکر امت  یعنی  المتفّکرة« ا ّمتنا»

 .است اشتباه ۱نه یگز پس دشمنانمان نه  دشمنان یعن ی ندارد

 ۳۱- ۳ 

  نهی گز نیا شوندی م ردّ  ۴  و ۲  و ۱ نهیگز مورد نی هم با ندیبی م یعنی  است مضارع فعل «یریَ »

  ۲و ۱ نه یگز رد کوه در یاقله  نه کوه قله یعنی   الجبل« قمة» مثال دارد  زین ی گرید اشتباهات  ها

 ( دی ایب  یحرف د ینبا هیال مضاف  و مضاف  ن یب ترجمه در)

 ۳۲- ۱ 

  ۲نهیگز شود ترجمه یاستمرار یماض صورت به  دی با  کردندی م غارت  یعنی  نهبون«یَ  کان»

»ا غلق«   /  است اشتباه دو  هر جهینت  در مضارع صورت به  ۳نه یگز و کرده ترجمه  ساده یماض

 به صورت معلوم )بستند( ترجمه کرده اشتباه   ۴اما گزینه یعنی بسته شده ماضی مجهول است

 ۳۳- ۳ 

 ( دیبع  یماض: یماض+   کان) بود کرده ف یتال یعن ی ألّف« کان: »۱نهیگز
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 3 ری ـگــسـرهاد عـف

  مسابقه  کنانی باز ی عنی محّدد«  وقت المباراة لالعبي» دارد ی عنی(: جمله یابتدا) اسم+  ِلـ: ۲نهیگز

  یوقت  ا ی مشخص یوقت  یعن ی هست  نکره محّدد« وقت» گهید طرف  از دارند، یمشخص وقت

 . است اشتباه  و  شده ترجمه معرفه صورت به که مشخص

 کلمه دی نبا نشده،  ترجمه که اگر یعنی إن است، شده ترجمه اشتباه اما و  است یشرط جمله: ۴نهیگز

 است یاضاف

 ۳۴- ۱ 

«» چون  گهید طرف  از کندی م اد یز نه  شودی م ادیز یعن ی کثری   نه  فاعل و  است مرفوع األنصار 

 . اشتباه و است  آمده یمفعول صورت  به ترجمه در اما مفعول

 ۳۵- ۴ 

  صورت به فاّلحاً«» گفته ۲و۱ نهیگز اما است معرفه کشاورز( یفارس جمله) سوال صورت در

  صورت به  ۳ نهیگز در اما است معرفه  یفارس  جمله در محصول/  اشتباه است آمده نکره

 اشتباه  است نکره  محصوالً«»

 ۳۶- ۱ 

 ۳۷- ۴ 

 ۳۸- ۱ 

 ۳۹- ۴ 

 ۴۰- ۲ 

 شرط جواب  نه است شرط فعل کانت«»  متن به  توجه با

 ۴۱- ۴ 

 تفعّل  نه  است لیتفع  وزن بر آن مصدر  پس  تفعّل  نه است لیتفع باب دی مز یثالث صغّر«»

 ۴۲- ۲ 

  مطالبة  نه است َطلَْب« »   آن مصدر و است َطلََب« » مجرد یثالث فعل از فعل اسم الطالب«»

 . است  اشتباه( مفاعلة باب)

 ۴۳- ۴ 

  ن« یواقِف » گرید طرف  از باشد فتحه  دی با ن حرف  حرکت سالم  مذکر جمع درسته  َن«یالمسافر»

 فاِعل  وزن بر فاعل اسم درسته

 ۴۴- ۳ 

  هم  برف  ستین باران فقط←  است  إشتباه←   شودیم نازل باران  فقط آن از که ابر ینوع: میالغ

 شود  نازل ابر از است ممکن
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 4 ری ـگــسـرهاد عـف

 ۴۵- ۳ 

 شه یم ۱۱:۴۵  ساعت همون واقع در دوازده به  مانده ربع کی  یعن ی ربعاً« إالّ  عشرة ة یالثان»

 است  اشتباه ۳نهیگز

 ۴۶- ۴ 

 ۱←  است  لیتفض اسم  أحسن«: »۱نهیگز

 ۱←  است لیتفض  اسم أشرف«: »۲نهیگز

 ۲←  هستند لیتفض  اسم ر«یخ  و أوسط: »۳نهیگز

 ۳←  هستند لیتفض اسم ألطف« و نیأل أفضل،: »۴نهیگز

 ۴۷- ۱ 

  یمعن  و است یامر نوع از ِلـ قطعا باشد فعل کی  ن یهم فقط مضارع«+  ِلـ» یاجمله  در: ۱نهیگز

   ۱نه یگز مثل دهدی م د یبا

  از تا کن  کمک دوستانت به ) ستین یامر و  دهدی م نکه یا یبرا ی معن لِ  خرجوایل: ۲نهیگز

 (شوند خارج یآسان به مشکالتشان

 ست ین یامر و دهدی م  نکهیا یبرا  یمعن لِ  صلح«ی  ل : »۳نهیگز

  یامر و دهدی م  نکهیا یبرا یمعن ِلـ←  مضارع+   ِلـ+ ......  واجب  جب،ی: مهم و یکنکور نکته

 ست ین

  رفت یگرید یامغازه  به  دوستم) ستین یامر  و  دهدی م نکه یا یبرا ی معن ِلـ شتري«یل : »۴نهیگز

 ( بخرد یارزانتر شلوار تا

  ي« ، ا ، و» حروف  سه از ی کی یمضارع فعل سوم ای  دوم حرف  اگر: مهم و یکنکور نکته

  و دهدی م د یبا یمعن ِلـ باشند  شده حذف  حروف  نیا اگر باشد آمده ِلـ حرف  فعل آن سر بر  باشد

  ي حرف  شتريیل←  دهدی م نکه یا یبرا یمعن  است لیتعل باشد   نشده حذف  اگر و است یامر

 ! ستین یامر ِلـ پس  نشده حذف 

 ۴۸- ۲ 

 ه یوقا  نون←  ـي+  ن +  نفعی ←  نفعني ی : ۲نهیگز

  ن حرف  دارد قرار لیتفع  باب در چون و هست «  ي ن  غ»  آن شهی ر غنّي«ی  » فعل: ۱نهیگز

 ندارد هیوقا  نون ←   است مشدد

 ه یوقا  نون نه  است فعل شهیر ن  پس است  ن« ز ح»  فعل شه یر تحزني« ال: » ۳نهیگز

 ه یوقا  نون نه  است فعل شهیر ن  پس است «  ي  ن ب»   آن  شهیر بني«ی » فعل: ۴نهیگز
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 5 ری ـگــسـرهاد عـف

 ۴۹- ۱ 

 .است شرط جواب ت بعّد« » و شرط فعل تتعلّم«»  ۱نهیگز در

 . باشد یشرط تواند ی نم و است آمده فعل کی  فقط آن از بعد  و است ی نف  یما ما،: ۲نهیگز

  الّتي  و الّذي از بعد  فعل: یکنکور مهم نکته باشد،  یشرط تواندی نم  و است  آنچه یمعن  ما: ۳نهیگز

 . باشد شرط جواب  تواندی نم أثّر«» فعل  هم نهی گز نیا در  پس  باشد شرط جواب تواندی نم  نیالّذ و

 .است  ی منتف بودنش  یشرط پس باشد شرط فعل بخواهد که است امدهین  یفعل ما بعد: ۴نهیگز

 ۵۰- ۳ 

  هم  یفعل داً یبع قبل گهید طرف  از باشد مطلق مفعول تواند ی نم و  ستین  مصدر داً«یبع»  ۳نهیگز در

 . باشد مطلق  مفعول بخواهد داً ی بع که است امده ین  داً یبع  با شهیر

ً »   بیترت  به  ۴و۲و۱ یهانه یگز در ً یتأد  ، إكراما  هستن  مطلق مفعول رغبةً«  و  با

 

 ۱۴۰۰تیر ماه ۱۰

۱۵:۱۴ 

 مــوفـق تـر از قــبـل بـاشــیـد


