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 Arabic_davoodi@                                              نظام جدید Aدفترچه                                  1399تحلیل آزمون ریاضی 

 . 1ه زینگ -26

 ( 4 اضافه است) رد گزینه 4(هیئت در گزینه 3و  2کر و انثی دو اسم نکره اند) رد گزینه ذ

 . 4زینه گ -27

 ( ساختار شرط داریم و باید فعل شرط بصورت التزامی ترجمه شود)هرکس بخواهد 

 . 4گزینه  -28

 ( 2 (، مخطئین =خطاکار )رد گزینه3دلیلٍ =دلیلی)رد گزینه الف(، منه=از او )رد گزینه  

 اما بنظر بنده این سوال ایراد دارد

 . 1گزینه  -29

 (4( ضررا =مغعول مطلق تاکیدی و بمعنای کامال)رد گزین3و  2اسم ذوالالم +موصول نکره ترجمه میشود) رد گزینه  

 . 3گزینه  -30

 ( 2(، مئات آالف=صدها هزار )رد گزینه4و  1الدّرر =مروارید ها) رد گزینه  

 .1گزینه   -31

 (3(،مکان بعید =مکانی دور) رد گزینه4و  2قوة =قدرت) رد گزینه  

 .4گزینه  -32

 ( 3 (، یصل = می رسد) رد گزینه2و  1عمر نوع =عمر نوعی از.. ) رد گزینه  

 .3گزینه  -33

 باید میگفت فقط دربعضی حیوانات  4باید در حالیکه می آورد و در گزینه  2اضافی ست، در گزینه  1هرگز در گزینه  

 .4گزینه  -34

 = ما را حمایت میکند: یحمینا 4نادرستی گزینه  

 . 1گزینه  -35

  ا(یک ساعت تفکر = تفکّر ساعة) رد سایر گزینه ه

 .3گزینه  -36

 . 2گزینه  -37

 .4گزینه  -38

 . 2گزینه  -39
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 Arabic_davoodi@                                              نظام جدید Aدفترچه                                  1399تحلیل آزمون ریاضی 

 . 1گزینه  -40

  (4(،ثالثة حروف)گزین3(،انفعال) گزینه 2علت نادرستی سایر گزینه ها: محذوف )گزینه  

 . 1گزینه  -41

 (  4  زینه(، االسماک)گ3، مخاطب)گزینه 2علت نادرستی سایر گزینه ها: تشکل) گزینه  

 . 1گزینه  -42

 (4 (، اسم. مفعول)گزینه 3(، الغذاء)گزینه 2علت نادرستی سایر گزینه ها: مصدر تصدیر ) گزینه 

 4گزینه  -43

 (الخانِقة صحیح است) بمعنای طنابدار

 .2گزینه  -44

 .3گزینه  -45

 الواحد صحیح است  

 .2گزینه  -46

 اسم مکان و أکابر)مفرده : أکبر( اسم تفضیل است  ۀـ مکاتب 

 .3گزینه  -47

 ندارد یتمنّی نون وقایع 

 .4گزینه  -48

 .2گزینه  -49

 در این گزینه ساختار جمله حالیه)و + مبتدا + خبر( را داریم 

 .3گزینه  -50

  .آمده است 3باید دنبال گزینه ای بگردیم ک تمام ارکان جمله قبل إلّا آمده باشند ک این مورد در گزینه 

 

     ی داودیمهد                                                                                                                  
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