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26-2 

خبر ومضاف الیه  برای   3و1إنِّ: قطعا ، بدرستی، همانا ) تأکید کالم(/هذه: این / اُمتُکُم : امت شما است )ردّ گزینه های

مبتدا و جمله اسمیّة است و اّمةً واحدة بدل وصفت برای هذه پس فعل کمکی است قبلش باید بیاد(/ و:انا ربٌّکُم: من 

 ( در اصل فاعبدونی4و3و1ردّ گزینه های ( فاعبدُونِ:پس مرا عبادت کنید ) 4و1پروردگار شما هستم ) ردّ گزینه های

 

 

27-3 

: من موصول است چون فعل یا جمله ای برای جواب شرط بعدش وجود ندارد(/ 4و2و1مَن:کسی که ) ردّ گزینه های 

فیه:و درآن شکست می خورد ) (/القیام بعمل: برای اقدام به کاری/ ویفشل 4و1یُحاول: تالش می کند)ردّ گزینه های 

ن بهتر از کسی است/ الیسعی سعیاً: قطعا ، بی شک سعی نمی (/ هو بالتأکید أفضل ممّن: به یقی4و2و1ردّ گزینه های 

: در اینجا به علت منفی بودن فعل هر گز رو به عنوان قیود تاکیدی به کار برده در صورتی که 2و1کند ) ردّ گزینه های 

 (2ه می شود(/ ان یقوم بعمل: که به کاری اقدام کند) ردّ گزینه برای زمان استفاد

 

 

28-4 

: وزن ما افعل و صیغة تعجّب(/ أن یکون هناک أحدٌ: که کسی باشد ) ردّ 2و1ماأجمَلَ: چه زیباست) ردّ گزینه های 

(/ 3و1(/ یُفکُّر دائما فیک بحسن ظنّ: که همیشه در مورد توبا گمان نیک اندیشه کند) ردّ گزینه های3و2گزینه های 

( / و إن أساء الیک یَعتذرمنک : و اگر به تو 2و1) ردّ گزینه های فاذا خطأتَ یغفرُک: پس اگر خطا کنی تورا می بخشد

  (2و1از تو عذر خواهی می کند ) ردّ گزینه های بدی کرد یا کند 

 

29-3 

هذه العالمة من اشهر مستشرقی العالم فی الرّبع االّول من القرن العشرین: این زن دانشمند از مشهورترین 

(/ وقد حاولت طول عمرها لبناء جسر بین 4و2و1اول قرن بیستم است) ردّ گزینه های خاورشناسان عالم در ربع 

 (2و1الحضارات: ودر طول عمر خود برای ساختن پلی بین تمدِّنها تالش کرده است ) ردّ گزینه های

 

30-1 

(/ فی جلسة 4و2اجتمع مائة وخمسة و ثمانون عالما: یکصد و هشتاد وپنج دانشمند جمع شدند) ردّ گزینه های 

(/ عن أفصح 4و3در یک جلسه یا جلسه ای/ بدؤوا یَتَحدّثونَ: شروع به سخن گفتن کردند) ردّ گزینه های واحدة:

 (3و2الکلمات: درباره فصیح ترین کلمات:) ردّ گزینه های

31-2 

(/ هو أنّ هذه االسماک متعلّقّة: این 4و3و1الغریب فی ظاهرة مطر لسّمک:عجیب در پدیده باران ماهی ) ردّ گزینه های 

 ( 4و3و1است که این ماهیها متعلّق هستند) ردّ گزینه های
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بلونها االحمر و  /(3و1الی المزرعة: به طرف مزرعه ) ردّ گزینه های  (3تحرّکت الجّرارة: تراکتور حرکت کرد) ردّ گزینه 

االصفر: با رنگ قرمز و زردش/ و إطاراتها السّوداءتدور بقّوة: در حالی که چرخ های سیاهش با قدرت می چرخید) ردّ 

ی از دهانش خارج می از دود آب را حلقات من الدّخانِ االرزق من فمها: و حلقه هایی(/ و هی تخرُج 4و3گزینه های 

 (3و1کرد) ردّ گزینه های 

 

33-1 

 غلط های گزینه ها:

 ارزش نخواهد داشت: هیچ ارزشی ندارد -2

 مرده است:می میرد ) فعل است(/ ایجاد غفلت کرده است: غفلت رو به ارث می گذارد) مضارع ( -3

 استمراری(شکایت می کنم : شکایت می کردم / می نویسد : می نوشت) ماضی -4

 

 

34-3 

 غلط های گزینه ها

 خواهیم ترسید: احساس ترس خواهیم کرد/ چشممان : چشمانمان ) عینان+نا(-1

 گاهی: ) هرگاه قبل فعل مضارع قد بیاید معنا می دهد یا لفظ احیانا(/ شکم: شکمش-2

 می باشد: گاهی می رسد) قد+مضارع(-4

 

 

35-1 

(/ برای دانش آموزان 4و2( / امتحان: االمتحان ) ردّ گزینه های 4و3االستاذ) ردّ گزینه های استاد موافقت کرد : وافق 

 (4و1:للطالب یا للتالمیذ) ردّ گزینه های 

 ترجمه متن:

 

مهم ترین راههای رهایی از این مرض توجه به وقت واداره آن  و از قطعا علت های وجود کسالت در انسان متعدد است

وشناخت اولویت ها و ترتیب آن بر حسب اهمیتش است . پس از این طریق انسان می فهمد که بسیاری از کارهایی 

که انجام دادن آن الزم است وجود دارد پس هیچ زمینه ای برای کسالت و گوشه گیری نیست. و راهی اساسی برای 

 ارویی این حالت وجود دارد و آن گفتگو با مردم است.روی

 

و از راههای دیگری که به ازبین رفتن کسالت می کند آن تالش در پی تجربه چیزهای جدید مثل خوردن غذا در 

مکان های جدیدی ئ تغییر در کیفیت رفتن به مکان کار و.... است بنابراین گوش دادن به برخی صداها و نغمه ها 

کریم و دعاها و موسیقی آرام بخش و همچنین خواندن کتاب های مورد عالقه از راههای خوب برای  چون قرآن

 برد. رویارویی با این مشکل است و خالصه کالم این است که توجه به وجودمان هر بدی را از ما ازبین می
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 تالش کن که چیزهای جدیدی بیاموزی

 

 سائر گزینه ها:

 تمام انواع موسیقیبرای حل مشکل کسالت مفید است-2در طبیعت هرگز سبب کسالت نمی شود   خوردن عذاء -1

 هر روزی راه رفتنت را به دانشگاه تغییر بده -3

 

 

37-3 
 آنچه را که بر کسالت و ازبین بردن آن تاثیر نمی گذارد) عشق، دوست داشتن( در متن نیامده است.

 

 فتن یاد گر -4صحبت کردن / -2تالش /  -1

 

 

38-4 
 مشخص کن آنچه را که زوال کسالت را سبب نمی شود) استمرار عادت ها(

 

39-3 
 برخودتان توجه واهمیت بدید(آنچه را که از متن می فهمیم همان ) 

 اندبر خودشان تکبر کرد ه  -4ر شماست/ خداوند آگاه تر است به آنچه د -2خودتان را بکشید/  -1

 

40-1 
 گزینه:غلط 

 جرد ثالثی است نه مزیدماضیه )افهم( یفهم فعل م

 

41-4 
 غلط گزینه:

 (7است نه  4یا للمفرد المونث الغائب) صیغه للمفرد المذکّر المخاطب: للغائبة 

 

42-1 
 غلط گزینه:

 باب تفعِّل است( فعله خَلّصَ علی وزن َفعَّل:فعله تَخلّصَ علی وزنَ تَفعّلَ) تشدید حرف وسط با ت زائد اوّل از

43-2 
 غلط گزینه:

 تَتَساقِطُ: تتساَقطُ: ب) باب تفاعل و تفعّل همیشه عین الفعل ماضی و مضارع و امرشان فتحه است(

www.konkur.in

forum.konkur.in



44-4 
 شاء: غالبا به معنای شام است عَ

 

 غلط های گزینه ها:

 عشیة: نهایة اللیل) پایان شب(: بدایة اللیل) آغاز شب(1

 از زندگی در زندگی پدران بدوی ماعشیّة: نوعی -2

 ) عِشاء: به معنای وقت بعد مغرب است(وقتی از وقتهای است که در آن غذا می خوریم-3

 

45-3 
 غلط گزینه:

 تدبیر نصف زندگی است: کامال واضح است که عبارت ربطی به این مفهوم ندارد

 

 

46-1 
فعل همیشه با فاعل مطابق است ومطابق با التلمیذ می باشد.پس ت زائد تَصَفَّحَ: ماضی باب تفعّل و صیغة للغائب است چون 

 و دو حرف زائد دارد تفعّل است و یک فعل ماضی

امّا در سائر گزینه ها چون بعد افعال فاعل مونّث است پس صیغة للمونثة مضارع است و ت جزء حروف مضارع اتین پس بقیه از 

  باب تفعیل هستند و یک حرف زائد دارند

 

47-3 
)أجمل( چون قبلش حرف ما آمده و بعدش اسم منصوب پس صیغه تعجب بوده و فعل است نه اسم  3در گزینه 

 تفضیل.

 سائر گزینه ها:

 أغلی -3افقر/-2أرحم / -1

48-4 
داریم که ما  در ) ما اکلنا( اسم شرط نبوده بلکه ما نفی است) بعد از ادات شرط حتما به فعل شرط و جواب شرط نیاز 

ممکن است هر دو فعل یا جواب جمله اسمیه باشد و هرگاه قبل فعل دوم کلماتی چون اسم موصول و حروف ناصبه و 

قبل غرسنا التی اومده پس جمله صله است نه جواب « الّتی غرسنا » و عطف .... بیاد نمیتونه جمله شرطیه باشد.

 شرط
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نباید  اون اسمی که شبیه حال مفرده را با خبر افعال ناقصة و حروف مشبّهة و صفت اشتباه  اگر بخواهیم حال مفرد انتخاب کنیم

 بگیریم پس در گزینه :

 

خبر کان ) چون بینش فعلی وجود  -4صفت ) چون اسم قبلش نکرة است و صاحب حال باید معرفه باشد(/  -3خبر لیت / -1

 ندارد (

 

 

50-3 
 ) من( فاعل برای فعل است  3در گزینه 

 

 توضیح:

نیز اعراب  4علی رغم منفی بودن وجود )شیئا و احد( داللت بر تام بودن استثناء دارد و گزینه  2و1در گزینه های 

 (جمله قبل إلّا کامل است ) اشتریتُ : فعل وفاعل و بضاعة: مفعول
 

 

 

 إن شاء اهلل همگی موفق باشید 

 1401خرداد 8                                      پیروز وجان                                                                        
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