
 هب انم خدا

اپسخ تشریحی سواالت 
  )پیشنهادی(ردس رعبی

 
 هب زج ردک مطلب و رقابت معنایی

 حمیدرضا میرزاخان

 1041دی ماه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1031دی  03                                                                                                                                                                                                                                           حمیدرضا میرزاخان                                                                                   
 تشریح پاسخ سوال

18 8 

( / ال: 4و  2)رد سایر گزینه ها( / ی وٌم: روزی )رد گزینه های  + نا + کم( ق  ز  رزقناکم: به شما روزی دادیم)ر  

که به صورت "ال"ِ نفی جنس ترجمه شده است( /  4و  3"ال"ِ عطف و ترجمه به صورت: "نه" )رد گزینه های 

دیق( )رد گزینه های 4و  2بیٌع: فروشی)خریدن: ِشراء( )رد گزینه های   (3و  2( / ُخلٌّة: دوستی ای)دوست: ص 

18 3 

( / ... 4و  1إّنما: فقط ، تنها)باید بالفاصله بعد از مبتدا ترجمه شود؛ به عبارتی بین مبتدا و خبر( )رد گزینه های 

( / فی القلوب: 2و  1یرضی: که خشنود سازد / إاّل: اسلوب حصر)ترجمه به صورت فقط ، تنها( )رد گزینه های 

 (4و  2در دلها ، در قلبها )رد گزینه های 

13 8 

الّصف: موصوف ، األّول:  –تلمیذ  الّصف األّول: دانش آموز کالس اول)تلمیذ: مضاف ، الّصف: مضاف الیه 

صفت( )رد سایر گزینه ها( / مشتاقاً: حال مفرد)ترجمه اش باید قبل از حال جمله باشد و نه بعد آن( )رد گزینه 

ةه الفارغة: 3و  1ه( )رد گزینه های ( / و هو ی حمل: "و" و جمله حالیه)ترجمه به صورت درحالیک4 ( / محف ظ 

اضافی()محفظة: مضاف و موصوف ، ه: مضاف الیه ، الفارغة: -کیف خالش اش)ترکیب سه اسمی)وصفی

 (4و  1صفت(( )رد گزینه های 

18 8 
قلیل: هیچ ( / کبیر ، 1( / صغیره کبیٌر: کوچک آن بزرگ است )رد گزینه 2و  1افعلیه: فعل امر )رد گزینه های 

 (3و  2)رد گزینه های  عالی استفاده شود یا کدام اسم تفضیل نیستند و لذا نباید در ترجمه شان از صفت برتر و

18 3 

ُیحاول العلماُء أن ی عرفوا: دانشمندان سعی می کنند که بشناسند)یعرفوا: فعل معلوم( )رد سایر گزینه ها)مخصوصاً 

کوششها)به صورت یک ترکیب ترجمه می شود نه یک جمله( )رد گزینه های (( / هذه الُمحاوالت: این 4گزینه 

ن: نیکو می گرداند ، بهتر می 2و  1( / أجوبة: جوابها)مفرده: جواب( )رد گزینه های 2و  1 ( / ُتحسِّ

 (2و  1گرداند)فعل( )رد گزینه های 

18 8 

 بررسی سایر گزینه ها:

 التزامی / کان ُیواصل: ادامه می داد( کاد + فعل مضارع: نزدیک بود + مضارع 1

 ( یا معلِّم: ای معلّم من3

 ( إاّل: اسلوب حصر)فقط ، تنها( / ِمن ضعفه: از ناتونی اش4

ح:  8 18  اجازه داده می شد)یسمح: فعل مجهول( / خزانة: گنجینه / الکتب: کتاب هاکان ... ُیسم 

11 8 
( / 3و  1در روزی از روز ها: فی یوم من األّیام )رد گزینه های ( / 1که ببینی: أن تری ، أن ُتشاهد )رد گزینه 

ت ساقط )رد گزینه های   (3و  2ماهیانی: اسماکاً)نکره( )رد سایر گزینه ها( / پی در پی فرو می ریزد: ت 

18 8  
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89 8  

88 8  

 "ن" در یسألون، "ن"ِ وقایة نیست 8 88

 صوت(األصوات: جمع مکّسر أو تکسیر)مفرده:  8 83

ل" 8 88  "األراذل" و "األفاضل" جمع های اسم تفضیل هستند و جمع اسم تفضیل بر وزن "افاِعل" است نه "افاع 

88 8  

88 8 

 أن)ادات ناصبه( + فعل مضارع: مضارع التزامی یا مضارع منصوب

جمع پس از اضافه شدن ادوات ناصبه به فعل های مضارع صیغه های مثنی و جمع)به جز دو صیغه 

 درست است "أن التکذبی""ن"ِ آخر فعل است؛ پس  حذفِ  ،مونث(،اعراب نصب آنها

88 8 

د: فعل شرط  –ن: ادات شرط م    ی تخلَّص: جواب شرط –ُیبعِّ

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( "ما"ِ موصول ؛ ترجمه: آنچه ، چیزی که2

 ( "ما"ِ تعّجب ؛ ترجمه: چه ، چقدر3

 ، کسی که ( "من"ِ موصول ؛ ترجمه: آنکه4

81 3 
در این گزینه إاّل ادات استثنا و در سایر گزینه ها اسلوب حصر می باشد که به صورت تأکیدی)فقط ، تنها( 

 ترجمه می شود

 در این گزینه مفعول مطلق نوعی، و در سایر گزینه ها تأکیدی می باشد 3 88

899 3 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( عشرون1

 ( خمسون2

 ( سبعین4
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