
 باسمه تعالي

 6: گزينه 62

 ،: ستارگان، از بين، همگي، بودند4 در گزينه/  : ستارگان، و نيز، نادرست است3در گزينه /  نادرست است ،: همراه، بودند1در گزينه 

 نادرست است

 1: گزينه 62

: 4)فقط( جابجا شده است، در گزينه  زندگي كرده است و كلمه: 3: به سر برده است، در گزينه 6يعيشُ و يترك مضارع است. در گزينه 

 رها كرده است و كلمه )هم او( نادرست است

 6: گزينه 62

 : وسيلَةً نكره است، نبايد به صورت وسيله ترجمه شود1در گزينه 

 اين اضافه است: وسيله ترجمه نشده است و اينكه در عبارت )در اين عالم( 3در گزينه 

 : در عبارت )در اين عالم( اين اضافه است و اينكه وسيله قبل از مگر ترجمه شده است4در گزينه 

 1: گزينه 62

 باشدشود ترجمه كرده است نادرست ميكه به صورت آراسته مي 6ظاهرۀ فاعل و السماء مفعول است بنابراين گزينه 

 شود نه همه روزكه كل يومٍ به صورت هر روز ترجمه مي: كلمه كاملاً اضافه است، و اين3در گزينه 

 شود نه همه روز و )بدون شك( اضافي است: كل يومٍ به صورت هر روز ترجمه مي4در گزينه 

 4: گزينه 33

 خواهد تو را برگرداند: اين دست خداست كه مي4در گزينه 

 3: گزينه 31

 كندنو و تازه بودن صحبت نميدر مورد  3گزينه  بهترين اشياء نو و تازه آن است.

 3: گزينه 36

 : لا تعمل نادرست است چون فعل نخواهي كرد آينده منفي است4و  6در گزينه شيئاً مهمّاً ـ للحياۀ ـ بنفسك / : 1در گزينه 
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 6: گزينه 33

 4و  3هاي ة   ردّ گزينهكارهاي مهم ما: اعمالنا المهمّ

 هذه العجلة الكثيرۀ براي انجام دادن: لأداء ـ اين همه عجله:

 

هاي صليبي آنها را پرستيدند و در زمان جنگها آن را ميها شده است، پس عرباي است كه به عنوان نماد خيلي از دولتشاهين پرنده

و سرعت  اشش و حس بويايي قوياخاطر تيزبينياين پرنده بهكشيدند(. كردند )به تصوير ميعنوان رمز شجاعت رسم ميها بهبر پرچم

 پروازش متمايز است.

كند. به دهد سپس آن را زير اشعه خورشيد ترك ميشود( در لانه قرار ميماده شاهين تخمش را )تخم: آنچه از آن جوجه متولد مي

 شود.ها مياز جمله خفاش لذيذي براي بعضي پرندگان يخاطر اين لقمه

-اش شكار را ميكند، سپس با دستان قويمانند بسياري از پرندگان معمولاً در طول روز پرواز ميشاهين روش خاصي در صيد دارد. 

چنين  اندازد و آن را اينكند و آن را بر زمين ميزند بعد از آن منقارش را در جسمش وارد ميگيرد پس با دو بالش به آن ضربه مي

 كند.براي خود آماده مي

 1: گزينه 34

 رودش يكي از دشمنان تخم شاهين به شمار مي: خفا1گزينه 

 شود كه جوجه شاهين از تخم بيرون نيايد: حرارت خورشيد سبب مي6گزينه 

 كنداي دارد ولي صيدش را بعد از غروب خورشيد هيچ وقت صيد نمي: شاهين حس باصره قوي3گزينه 

 شوددشمنان به تخم شاهين ميكند و مانع نزديكي : خفاش نزديك لانه شاهين زندگي مي4گزينه 

 4: گزينه 33

 دهد: ماده شاهين تخمش را در مكاني كه سقف ندارد قرار مي1گزينه 

 ها در شاهين امري ديدند كه آنها را شگفت زده كرده است پس آنها را خدا قرار دادند: عرب6گزينه 

 ميردكند، شكار همان لحظه نمي: هنگامي كه شاهين شكار مي3گزينه 

 كردندها از شاهين فقط در ميدان جنگ استفاده مي: عرب4گزينه 
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 4: گزينه 32

 تواند كه صيدش را از مكان دور ببيند: شاهين مي1گزينه 

 اش يافته استاش را با بيني: تعجبي نيست كه هرگاه بشنويم شاهين طعمه6گزينه 

 شودكشته ميافتد و بر زمين مي خوردربه ميبعد از اينكه ض : شكار3گزينه 

 خورددهد سپس آن را مي: شاهين دائماً صيدش را زير اشعه خورشيد قرار مي4گزينه 

 3: گزينه 32

 كند؟ خطا را مشخص كنيد:چه چيزي شاهين را از بقيه حيوانات متمايز مي

 خوابد: ماده شاهين روي تخمش نمي6گزينه /  : چگونگي صيدش با بقيه فرق دارد1گزينه 

 كنندمي هاي مادي و معنوي انتخاب: مردم آنها را در زمينه4گزينه /  شوداش مانع پرواز سريعش مي: جثه قوي3گزينه 

 4: گزينه 32

 إنّ الصّقرَ طائرٌ قد أصبحَ رمزاً لِكثيرٍ مِنَ الدّولِ، فَالعَربُ كانوا يَعبدونَهُ 

   1: گزينه 32

 لُ منقارَهُ في جسمِهِ يَقبضُ علي الصّيدِ بِأيديهِ القويّةِ، ثمّ  يَضربُهِ بِجاحَيهِ، بعدَ ذلكَ يُدخِ

 6گزينه  :43

 : اسمه لقمة و خبره لذيذۀ نادرست است3در گزينه /  : اسمه لقمة نادرست است1در گزينه 

 است: فاعله ضمير هو المستتر و لقمة خبره المفرد نادرست 4در گزينه 

   3گزينه  :41

 فاعله منقار   نادرست است   :4مجرد ثلاثي  / در  :6نائب فاعل / در  ـ مبني  للمجهول  :1در 

 4: گزينه 46

 : منقوص نادرست است3علامت الجر حذف النون  / در  :6منقوص / در  :1در گزينه 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 6گزينه  :43

 ـأدرك لــأتكلّمَ /  أن:  4تصلَ   در گزينه  حتّي: 3تبدأَ   /أن تتأمّلَ     در گزينه أن: 1در گزينه 

   1: گزينه 44

 مثال : يئس:4گزينه  : لايدَعونَ )ودع(:مثال  در3: يعِد)وعد( : مثال     درگزينه 6تلا)تلو( : ناقص    در گزينه  1درگزينه 

  1: گزينه43

 يخلب: خبر كان محلاً منصوب

 6گزينه  :42

 ترك نشود مجهول است( ؛ قرآن تاكيد مي كند كه دنيا به بهانه بدست آوردن آخرت تترك: )1در گزينه 

 يمخلاص شو بايد به خودمان كمك كنيم تا از آنهاآزمايش مي شويم مجهول است( هنگامي كه با مصيبتها  نخلص /نبلي : )6درگزينه 

 فراموش نمي شودمجهول است(: ما كسي را كه حالمان را به بهترين حال تغيير مي دهد دوست داريم و او هرگز  ينسي) :3در گزينه 

 و شروع به كار مي كنم قوي مي شود اراده ام بيشتر از قبل  ( هروقت شكست مي خورم مجهول است يقوّي) :4درگزينه 

 4: گزينه 42

 : دائماً 3در   : أمسِ  6: اليوم     در 1در 

 3گزينه  :42

 : ذكرا4ً: ذكراً     در 6در   : تسبيحاً 1 در

 4گزينه  :42

 تخافون 

 4گزينه  :33

 شعّة جكه مكسّر شعاع: اَ 4ا) التلميذ( : مفعول ؟ درگزينه : هذ3: ضمير )و( يلعبون/  در گزينه6: الفلاحون : جمع مذكر/  در 1در 
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