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٠٩٠١٣١٠٧١٢٧حسین قلی زاده از اردبیل 

.حذف گزینھ برای یافتن جواب صحیح استفاده می کنیم کھ مطمئن ترین ھستدر این پاسخنامھ از روش 

سوال ترجمھ و تعریب٨:بخش اول 

و ١را کھ ماضی ترجمھ کرده ،حذف می کنیم و در بین ٤و ٣با توجھ بھ مضارع بودن فعل یضرب گزینھ ھای -٢٦سوال
)آسان(.بھ خاطر معرفھ بودن االمثال گزینھ دو را انتخاب می کنیم٢

٣و٢پس دو گزینھ . فعل صبر ماضی و فقد ذاق  ماضی نقلی است و جملھ شرطیھ نیست چون ادات شرط ندارد-٢٧سوال 
را نیز بھ خاطر ترجمھ قد ذاق حذف ٤را کھ فصل صبر را بھ صورت مضارع و شرط ترجمھ کرده حذف کنید و گزینھ 

)نسبتا آسان(.ھست١میکنیم و جواب گزینھ 

بھ ٢گزینھ . را صفت ترجمھ کرده حذف شودغلط طرق و حاجات انسانی کھ انسانھ سھ بھ خاطر ترجمھ گزین-٢٨سوال
و ترجمھ طرق بھ روشی » این«گزینھ یک بھ خاطرات زاید بودن . بھ دنبال منابع حذف شود» او«خاطرات زاید بودن 

)نسبتا سخت(.ھست٤حذف می شود جواب گزینھ 

تعلم فعل مضارع صیغھ مفرد .ھست پس گزینھ یک کھ آن را فعل ترجمھ کرده حذف شودبحاجھ اسم با حرف جر-٢٩سوال
در آخر درسھا اضافھ آورده پس جواب گزینھ دو » مان«مونث غایب ھست پس گزینھ سھ نیز حذف شود گزینھ چھار نیز 

)آسان(.ھست

مت دوم بعد لکن اسمیھ ھست ولی فعلیھ گزینھ دو قس.گزینھ یک فعل با ل جازمھ آمده ولی در ترجمھ رعایت نکرده-٣٠
)آسان(.صحیح ھست٤ولی .گزینھ سھ موثره اسم ھست ترجمھ بھ فعل آینده صحیح نیست.ترجمھ کرده حذف شود

)آسان(.تر ھستپس یک صحیح.مفھوم جملھ سرزنش افراد با خوبیست نھ بدی-٣١

سھ نیز واو لیسوا با قادرات ھماھنگ نیست پس ناچار در.در گزینھ یک و دو الناس را اضافھ آورده پس حذف کنید-٣٢
)سخت(.با اینکھ قادر نیستند را بھتر بود با اسم بیاورد نھ اینکھ یقدرون استفاده کند.کنیم چھار را انتخاب می

نیز ماضی ھست گزینھ چھار نیز کنار می» دیدم «.ماضی است پس دو گزینھ یک و دو را کنار بگذارید»حفظ کردم«-٣٣
)آسان(.رود پاسخ گزینھ سھ ھست

نھ سوال درک مطلب:  بخش دوم 

با اینکھ کلید اولیھ گزینھ » کی اعالن نواقص و افشای آنھا کلیدی برای رسیدن بھ فضیلت ھا می شود«ترجمھ سوال -٣٤
نداشتیم کھ ھمھ وقتی از خودمان توقع « ترجمھ گزینھ یک.یک را انتخاب کرده ولی بنده گزینھ چھار را صحیحتر میدانم

)سخت(.»وقتی اشرافمان را بر اصالح و تھذیب اخالقمان بیشتر کنیم« گزینھ چھار» اعمالمان صحیح و صالح باشد 

)آسان(.سوال راحتی ھست گزینھ چھار صحیح ھست-٣٥



دوستانش اھمیت خطا را خواستھ گزینھ چھار را انتخاب می کنیم چون می گوید جامعھ باید بھ دشمنانش بیشتر از -٣٦
)آسان(.دھد

چون مفھوم خواستھ است باید بھ برداشت ظاھری اکتفا نکنیم گزینھ یک ظاھر قضیھ ھست ولی گزینھ دو برای رفیق -٣٧
تعیین تکلیف می کند کھ از انجام کاری کھ دشمنان انجام میدھند غافل نشود خود قبل آنھا بھ تذکر دادن عیوب اقدام کند واقعی 

)سخت(.را انتخاب میکنیمپس گزینھ دو 

تعود ماضی و فتحھ می خواھد انسان فاعل . برخالف رویھ سالھای قبل در دو سوال حرکھ گذاری خطا را خواستھ است-٣٨
)بھ خاطر قواعد، سخت بھ خاطر تغییر رویھ و خواستن خطاآسان(.و مرفوع بھ ضمھ باید باشد پس گزینھ سھ را انتخاب کنیم

ھمیشھ در این دوسوال می آید سر کالس تشریح بحث کرده ایم کھ اگر قبل مضارع دو حرف بیاید و اعراب مضارع -٣٩
یکی عامل نباشد عامل اثرش را می گذارد در حتی ال یقوم ال غیر عامل ولی حتی عامل نصب ھست پس باید فتحھ بگیرد 

)نسبتا سخت(.را انتخاب کنید کھ خطا کرده٣پس گزینھ 

خاطر تفعیل و گزینھ چھار بھ خاطر مضارع و گزینھ سھ بھ خاطر معرب حذف شود جواب گزینھ یک گزینھ دو بھ –٤٠
)آسان(.بدون رفتن بھ ترکیب جواب تعیین شد.ھست

٤گزینھ یک بھ خاطر فاعل گرفتن ھذه گزینھ دو بھ خاطر مجھول گزینھ سھ بھ خاطر مزید گرفتن حذف شده و گزینھ -٤١
)آسان(.را انتخاب می کنیم

گزینھ دو بھ خاطر غیر منصرف گزینھ سھ بھ خاطر مبتدا گرفتن عین و گزینھ چھار بھ خاطر حال حذف و گزینھ یک -٤٢
)آسان(.انتخاب می شود

سوال قواعد٨:بخش سوم 

نا وقتی فاعل باشد مرفوع، وقتی مفعول باشد منصوب و در مقام مضاف الیھ یا مجرور بھ حرف جر ، مجرور ھست -٤٣
)آسان(.گزینھ سھ ، ھر سھ اینھا موجود ھست در کتبنا فاعل در تماریننا مضاف الیھ و در یحسبنا مفعول ھستفقط در

ِان حرف شرط و جازم ھست پس گزینھ ھای سھ و چھار را حذف کنید چون معتل ناقص ھستند و حرف علھ برای جزم -٤٤
ونث و فاعل فعل دوم، هللا و مذکر ھست پس گزینھ دو را بایستی حذف میشد در بین یک و دو نیز فاعل فعل اول، کلمھ و م

)نسبتا سخت(.انتخاب کنید

)آسان( .گزینھ یک بھ خاطر داشتن ابداَ انتخاب میشود سوال راحتی ھست-٤٥

)آسان(.ھمان را انتخاب کنید. قوَن صحیح نیست ش منصوب ھست پس در گزینھ دو متذواسم فعل ناقصھ مرفوع و خبر-٤٦

در ،در دو مفعول مطلق نوعیست،در گزینھ یک مفعول مطلق نیست،بر وقوع فعل یعنی مفعول مطلق تاکیدیتاکید -٤٧
)آسان(.پس سھ را انتخاب می کنیم. نوعی چون وافرا صفت ھست رگزینھ سھ مفعول مطلق تاکیدی ھست در چھا

در چھار نیز یقتلنا .آمده در سھ کھ مشخصھ نیستدر گزینھ یک یظن بھ دنبال کما .در گزینھ دو خائفین حال مفرد ھست -٤٨
)آسان.( صلھ ھست

)آسان.(وقتی منادای مفرد با ال بیاید باید از ایھا و ایتھا استفاده شود پس گزینھ سھ یا الطالبات صحیح نیست -٤٩

ھست در گزینھ سھ در گزینھ یک الخبز مستثنی و منصوب در دو ھذا مستثنی مفرغ و نقش فاعلی نیز دارد و مرفوع-٥٠
نیازی بھ رفتن بھ چھار نیست گرچھ انجا نیز مستثنی منصوب .الحدیقھ مستثنی و منصوب ھست پس جواب گزینھ دو ھست 

)غلط ھای تایپی و امالیی را بھ خاطر عجلھ در تھیھ ببخشید( )        آسان.(ھست




