
باسمه تعالي 

با سالم 

غلط به يك اشكال بسنده شده و تمام اشكاالت گزينه ي غلط بيان نشده است همان گونه  ي در هر گزينهغالبا : يك توضيح مختصر 

فتن آشكارترين غلط ها و كم ريسك ترين آن ها كه در كنكور نياز به بررسي همه ي مشكالت يك گزينه نيست بلكه بايد با يا

. سرعت در تست زني را باال برد 

 4گزينه :  26سوال 

الي ترجمه  1در گزينه  . براي آن به كار مي رود -مفرد و جمع-الناس اسم جمع است كه هم ترجمه مردم و هم ترجمه مردمان

در  -بوديد به جاي هستيد-به صورت ماضي ترجمه شده 2در گزينه . است  ا ترجمه شدهنشده است و جاي غني و حميد جابج

در   .است به صورت فعلي ترجمه شده است و صفت مشبهه حميد كه اسم مشتق.حاليكه مطلق جمله اسميه به ماضي داللت ندارد 

. و مي باشد نيز بايد به صورت است بيايد -صحيح استهستيد –مي باشيد ترجمه ي صحيح براي جمله ي اسميه نيست  3گزينه 

. انتم تكونوا فقراًء الي هللا . ا افعال ناقصه به شكل مضارع بياوريم اگر بخواهيم مي باشيد و مي باشد ترجمه كنيم بايد همراه ب

 4گزينه  :27سوال 

يقفون مضارع به معناي ماضي  2در گزينه . فعل يعيشون كه مضارع است را به معناي ماضي ترجمه كرده است  1گزينه 

. است  «الشباب»بايد باشد كه  «من الشباب»در متن عربي  «ازجوانان» 3گزينه . ترجمه شده است 

 1گزينه  : 28سوال 

عبارت حتما كه دال  3در گزينه . است مستقبل منفي بايد بدهد كه مضارع منفي ترجمه شده مضارع معناي + لن  4و  2گزينه 

. بر تاكيد است مابازايي در متن عربي ندارد 

 3گزينه : 29سوال 

 4در گزينه  .به صورت الزم  يا دور مي ماند كند نه دور ميشود متعدي است به معناي دور مي« يبعد عنه» 2و 1در گزينه 

. « شر را از او»بايد باشد « از شراو را »ضمير عنه به شر برگردانده شده يعني به جاي 

 4گزينه : 30سوال 

مجهول ترجمه اجاب فعل معلوم را به صورت . « از امام پرسيده شد»فعل مجهول را به صورت معلوم ترجمه كرده  1گزينه 

. ترجمه نشده است « ك در طاقتك»ضمير  3در گزينه . « پاسخ داد»كرده 

 1گزينه : 31سوال 

. برخالف سه گزينه ي ديگر مفهوم ترك نفس و خود وجود ندارد بنابراين غيرمناسب للمفهوم است  1در گزينه 

 3گزينه :32سوال 

گزينه .  را به صورت ماضي منفي ترجمه كرده است «رستگار نمي شود»و  كردن است يعضيع به معناي نابود و ضا 1گزينه  

.  مه كرده استرا به صورت مستقبل منفي ترج« رستگار نمي شود»و  يفني به معناي فاني كند و نابود سازد و تمام كند است 2

تنها يفقد به . را به معناي ماضي منفي ترجمه كرده است« رستگار نمي شود»و يزيل يعني زايل كند و از بين ببرد  4گزينه 

. معناي از دست دادن و گم كردن است 

 2گزينه  : 33سوال 

اضافه است و « هذان» 3گزينه . ست را كه بايد به صورت فعل مضارع بيايد با فعل ماضي آورده ا« بتوانم» 4و  1گزينه 

. مه مناسبي نيست و يك ترجمه نشده و مصاحبه معناي دقيق تر هم نشيني است تا معاشره داخلي ترج

 3گزينه  : 34سوال 
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 2گزينه . ارتباط يك سويه عربي از فارسي بيان مي كند برخالف متن ارتباط دو سويه لغات عربي و فارسي را فقط  1گزينه 

گزينه . به فارسي بيشتر از عربي مي داند و سبب تاسيس حكومت در متن به آن اشاره نشده است  برخالف متن تعلق طاهريان را

. برخالف متن آغاز ارتباط بين دو ملت را بعد تصرح اسالم مي داند در حاليكه متن اسالم را عامل تقويت كننده بيان مي كند  4

 3گزينه : 35سوال 

را در مقابل هم  برخالف متن دو لغت عربي و فارسي 2در گزينه . ان نيامده است در متن صحبت از لغت تركي به مي 1گزينه 

. عامل تخريب فرهنگ ملت ها بيان مي كند برخالف متن و سياق آن اسطوره ها را  3در گزينه .  قرار مي دهد 

 1گزينه  :36سوال 

برخالف متن رابطه  3گزينه در  .را ندارد در مقابل فارسي در متن به ضعف لغت عربي اشاره نشده و قصد بيان آن  2گزينه 

مطلبي است كه متن مورد نظر به آن اشاره اي نكرده و خارج متني  4در گزينه . بين دو زبان عربي و فارسي نفي شده است 

. است 

 1گزينه : 37سوال 

يه اسطوره ها و سفرات تجاري  3بخالف متن به استقالل طاهريان از عباسيان و در گزينه  را بين دوملتدوستي رابطه  2 گزينه

. نسبت مي دهد به قواعد لغتي و دستور زباني  4و جنگ ها و در گزينه 

 4گزينه  : 38سوال 

هذا فاعل صرح و . در اعراب از هذا تبعيت مي كند الدين اسم جامد الف و الم دار بعد از اسماء اشاره و عطف بيان است و 

. مرفوع محال است بنابراين الديَن بايد الديُن باشد 

 4گزينه  : 39سوال 

مفردات مضاف اليه و مجرور است . كثيره صفت براي مفردات است و صفت در اعراب از موصوف خود تبعيت مي كند 

. باشد  بنابراين كثيرَه بايد كثيرهٍه 

 2گزينه  :40سوال 

اشتدت از  3در گزينه  .معرب هم نيست  چون ماضي است اشتدت متعدي نيست و 1در گزينه . اشتدت حال نيست  4گزينه 

. ريشه شدد از باب انفعال نيست 

 3گزينه  :41سوال 

فعل تكن  4در گزينه . فعليه  تكون از افعال ناقصه است و به اسم و خبر نياز دارد نه فاعل و جمله اسميه است نه 2و  1گزينه 

بعد از سكون در اثر التقاء ساكنين حرف عله حذف مي وشد و به . مجزوم به حذف حرف عله نيست بلكه مجزوم به سكون است 

. خاطر مجزوم شدن فعل نيست 

 3گزينه  :42سوال 

اسماء اشاره اگر جامد باشد عطف بيان مي غلط مي شوند زيرا اسم الف و الم دار بعد از  4و2امه چون جامد است گزينه هاي 

. امه مشتق نيست بلكه جامد است  1در گزينه . شوند 

 4گزينه  : 43سوال 

اسم آله بر سه وزن مفعل . مكنسه اسم آله است  3مقبض و در گزينه  2در گزينه .اسم آله است  1مصابيح جمع مصباح در گزينه 

. مفعله و مفعال مي آيد 

 4گزينه  :44سوال 
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اجوف واوي در يقوم صحيح است  2در گزينه .  اجوف از ماضي باب افعال قلب به الف مي شود اجاب صحيح است 1در گزينه 

ناقص يايي است كه به باب تفعيل رفته و در مضارع قلب به ي مي شود  3در گزينه .مضارغ قلب به واو مي شود مانند قال يقول

اما لن فعل يموت را . غ قلب به ي مي شود عاش يعيش راجوف يايي است كه در مضا يعيش 4در گزينه  .ضّحي يّضحي تضحيه

مد ابتدا يموت ساكن مي شد ودر اثر التقاء ساكنين اگر ادات جازمه برسرش مي آ. منصوب مي كند يعني مي شود لن يموَت 

. حرف عله حذف مي شد مانند لم يعش نه در اينجا كه ادات ناصبه آمده و التقاء ساكنيني رخ نمي دهد 

 2گزينه  :45سوال 

 3نه در گزي. به صورت صفت و موصوف بايد در چهار جهت از جمله جنسيت مطابقت كند قصيده واحده  2و  1عدد  1گزينه 

رعايت نشده و  10تا  3شرايط عدد  4و در گزينه  بايد ثالثه مدعوين باشد رعايت نشده است 10تا  3ثالث مدعوين شرايط جمع 

. مذكر بيايد  10تا  3بايد عشر دقايق باشد زيرا دقيقه مونث است و براي مونث بايد از 

 1گزينه :46سوال 

دي همراه با مفعول به هستند و هر سه داراي افعال متع -ستقبل الضيوفُ يُ -4و  -ُرسمت صورهُ -3و  -ُحمل الطفلُ -2گزينه هاي 

. كه فعل آن الزم است  1قابليت مجهول شدن را دارند برخالف گزينه 

 4گزينه : 47سوال 

مومنين غلط است بايد بشود زماني كه ما كافه بر سر اّن بيايد عمل او را باطل مي كند بنابراين اّن المومنين صحيح است اما اّنما ال

. اّنما المومنون زيرا المومنون ديگر اسم اّن نيست تا منصوب به ياء باشد 

 1گزينه : 48سوال 

. مبتدا و خبر است  4فاعل تمر است و ايام در گزينه  3ايام در گزينه . مفعول به اطول در اسلوب تعجب است  2ايام در گزينه 

. معناي جمله غلط نمي شود و اين نشانه ي مفعول فيه بودن آن است قبل از ايام با اضافه كردن حرف جر في  1در گزينه 

 1گزينه : 49سوال 

جانشين  4و راحه در گزينه  براي مصدر حب است مفعول مطلق تاكيدي 3محبه در گزينه . مفعول له است  2تكرما در گزينه 

هم مشتق است و هم نكره و هم منصوب و  1مظطرا در گزينه  .است  خالص راحتي مفعول مطلق تاكيدي است زيرا مترادف

. حالت طائر را بيان مي كند 

 3گزينه : 50سوال 

ان يجعل مفعول به دوم براي  -3.الجهول صفت و منصوب بالتبعيه براي ناسك است-2.الناسك مفعول به براي فعل عاهد است -1

دينارين مفعول به براي -6.كل منصوب و جانشين مفعول فيه است-5تحت مفعول فيه است -4.عاهد است و موول به مصدر است

خبر كان و محال منصوب است اما از آن جايي كه سوال كلمات منصوب را ... عاهد الناسك هر چند جمله قد  .يجعل است 

. خواسته و نه جمالت منصوب نمي توان آن را در شمارش به حساب آورد 

 

وفقكم هللا في مرضاته 

محمد فرنود 

Farnoud.mohammad@chmail.ir 
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