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شرح پاسخپاسخشمارة سوال

/  (1/ قوم: قومی)نکره( )رد گزینه  (4و  2زینه های حّتی ُیغیِّروا: تا تغییر دهند )رد گ 3 186
 (1أنفسهم: خودشان )رد گزینه 

إاّل و هو مؤلًم: ( / 3و  1ال داَء: هیچ بیماریی ... نیست)الی نفی جنس( )رد گزینه های 2 187
(4( / َنسمح: اجازه می دهیم )رد گزینه 4مگر اینکه دردناک است )رد گزینه 

/ َمنفعتِهم:  (2گزینه ( / أن َنسعی: که تالش کنیم )رد 1أجمُل منه: زیباتر از آن )رد گزینه 4 188
(3سود خودشان)آنها( )رد گزینه 

( / 3و  2)لـ: جاّره()نجاح: مصدر( )رد گزینه های للنجاح: برای موفقیت یا موفق شدن1 189
(4اکتساب: کسب یا کسب کردن)مصدر از باب افتعال( )رد گزینه 

( / حّتی 2( / الواجبات: تکالیف )رد گزینه 3َبعضکم ابعض: یکدیگر یا همدیگر )رد گزینه 1 190
(4ُیصبح: تا ... گردد )رئ گزینه 

191 2
: من َیطلب هرکس می 3دوست داریم / در گزینه  : ما ُیحبُّه دوست دارد نه1در گزینه 

: ُمساعدتها لإلنسان کمک آنها به انسان نه کمک انسان 4خواهد نه به دنبال... / در گزینه 
به آنها

است. تجدوا جواب شرط و متعدی است و معنی می یابید می دهد و روابط مفعول آن4 192

: 4آموختی / در گزینه =: تعلّمتَ 2می کنید / در گزینه تواضع =: َتتواضع1در گزینه 3 193
تعلّمت: آموخت

بین عبارت عربی و فارسی تضاد وجود دارد  4با توجه به مفاهیم سایر گزینه ها، در گزینه 4 194
و به همین دلیل غلط است.

أدِخل: فعل امر ثالثی مزید از باب إفعال است.1952

عالماً مفعول برای فعل إرحموا می باشد.1964

از باب تفّعل است نه تفعیل.تتوّکل: ثالثی مزید 1973

َذَنَب درست می باشد.1982

معنی ضد تو می دهد و در سایر گزینه ها به معنی بر است. 1در گزینه 1991

ه وجود دارد و در سایر گزینه ها الم ناصبه.الم جازم 3در گزینه 2003

مولفة : تالیف شده/  صالح: 1 : المواِفقین / در گزینه3: منقذة / در گزینه 2در گزینه 2014

یر گزینه ها ن جزء سه حرف اصلی می باشد.در سا 1به جز گزینه 2021

2032
: 2اشتباه( / در گزینه  2الخمسة اشتباه و درستش خمسة االّیام است ): الیوم 1در گزینه 

عشرون صّفً و همچنین ثالثون تالمیذ اشتباه و درستشان أربعة و  عشرون و أربعة صفوفاً 
: قطعتان اثنان اشتباه و درستش قطعتان اثنتان 3اشتباه( / در گزینه  3و ثالثة تالمیذ هستند )

: أَحد عَشر مراکز و همچنین واحدة منطقًة اشتباه و درستشان 4اشتباه( / در گزینه  1است )
اشتباه( 2أحد عشر مرکًز و منطقة واحدة هستند )

ترکیبی از قواعد دروس اول و سوم دوازدهم2043
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2051
ید توجه مان به اسم نکره ای باشد که سؤال به دنبال جمله وصفیه می گردد پس ما هم با

از آنجایی که کان)و صیغه هایش(  2( / در گزینه 4و  3میان دو فعل است )رد گزینه های 
می تواند هم فعل کمکی و هم فعل اصلی باشد، در این گزینه فعل کمکی است و با اضافه 

له وصفیه از بین شدن به قد عصفت ماضی استمراری تشکیل می دهند و به کلی ساختار جم
(2می رود )رد گزینه 
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