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شماره 
 تست

 و تحلیل معلممشاور توضیحات گزینه پاسخ

 بدهد. یوم. بیع  نکره هستند« هیچ»لا  از نوع نفی جنس نیست که معنای  2 62

 مکتبه کبیره  ترکیب وصفی نکره است. الان  به معنای فعلا نیست! 3 62

 ما  از نوع نفی نیست. لا در لاطاقة  نفی جنس و به معنای  هیچ  می باشد 1 62

 أ  به معنای آیا 3 62

گمان می شود که معنای شرط بدهد ولی بعد از ادات شرط باید فعل باشد  3با دیدن اگر در گزینه  2 03

اسم آمده. ظاهرا سوال دارای غلط املایی است و می بایست حرکت تشدید روی إنّ  در حالیکه 

 ضمنا مناسباً معنای مفید نمی دهد.باشد تا ساختار جمله درست شود. 

 نادرست هستند. «ازندارندیآنها ن»به »و « هستند یدر سلامت»ترجمه  ییجابجا لیبه دل 2و1 نهیگز 4 03

است؛ چون در صورت « درست تر»را انتخاب کرد که  یا نهیگز دیداستان دارند. با 4و3 نهیگز اما

 خواسته. نیسوال چن

 :4و3 یها نهیگز سهیمقا

 .ستین نیچن 3 نهیرا ترجمه کرده اما در گز «همیوالد»همراه  ریضم 4 نهیگز —

 3نهیاز جمله قرار گرفته است، به  نسبت گز یبهتر یدر جا 4 نهیدر گز« من»ترجمه  —

 از قلم افتاده و ترجمه نشده است. 3 نهیدر گز« هما» —

06 3  

 : لا احد یعنی هیچکس2اشتباه گزینه 1 00

 : نزدیک است3اشتباه گزینه

 است

 : نمایان بوده است4اشتباه گزینه

ه ترجمه نیست ولی یذهبن درست است و چون صورت سوال ترجمه را خواسته اشتبا 1در گزینه  4و  1 03

 ت است که شاید موردنظر طراح باشد.درس «علمی» 4در گزینهنمیتوان درست قضاوت کرد. 

 معرفه« دیگران»نکره است و«درختانی» 4 03

 پارگراف دوم سطراول 1 02

 پاراف دوم. آخر سطر دوم+اول سطر سوم 2 02

 سطراول پاراف اول 1 02

 فقط در زمستان و سرما جمع می شوند نه در طول سال 3 02

 : صعبا خبر برای تصبح است.1و 3غلط گزینه  4 33
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 : مخاطب2غلط گزینه 

 : از باب تفعیل است.1و 3غلط گزینه  2 33

 غلط است متعدی  4گزینه 

 نادرست است.باب تفعیل  3مبنی ، گزینه 2ثلاثی مجرد. گزینه 1گزینه  4 36

 ٌ      باید تنوین بگیرد.صفت است  مضر 2 30

 ینفع. یضر/قریب.بعید/اصدقا.اعداء. قلیل.کثیر 1 33

 افاضل جمع مکسر است که لزومی برای این کار نیست مگر صفت واقع شود که چنین نشده. 3 33

 !! 09=29-09: 2گزینه  1 32

 !!!7=0+11: 3گزینه 

 !!49= 29تقسیم بر  09: 4گزینه 

فریسة موصوف است اما صفتش جمله  2در گزینه طائر مفعول است و جمله پس از آن صفت است.  4 32

 نیست.

 در راه سفر منظره هایی را دیدم که از آنها خوشم می آمد 2 32

الله اعلم و  32

شاید طراح 

 گرامی سوال

 ؟ !

 در سه گزینه دیگر  قرینه ضمیر   ک   است+ترجمه آنها 3 33

 تنظیم و بررسی شده توسط رستم جو
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