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(١) 
 

 

  .ترجمه ي عبارات بنابر نظر مصحح محترم 1

 /.)75.(ند شدرزمندگان ایرانی به سرعت به طرف میدان هاي جنگ رهسپار) الف

 /.)5(.یکی از تهدید کنندگان نظم طبیعت ایجاد زباله هاي صنعتی و خانگی است ) ب

 /.)75(.)ش را بوسیدیا فقط پسر( هنگامی که دید او جز پسرش را نبوسید ناراحت شد) ص(رسول خدا ) ج

   /.)75.(بر نفس روي آور و خوبی ها یش را کامل کن ، تو با نفس انسانی نه با جسم) د

  /.)75.(ناگهان پرواز می کندمی که پرنده از دور شدن دشمن مطمئن می شود،هنگا)ه

  /.)75(.اي شرکت هاي ساختمانی و معادن به خریدن دینامیت  روي آوردندرؤس) و

  /.)75(.نتوانستند او را براي کامل کردن درسش به قاهره بفرستند خانواده اش )ز

  /.)5.(عروس دریایی شبیه چتر است )ح

5/5  

 ) 25/0( مشتاقین) الف 2

   /.)25(.یشاهدون الحجاج فی المطار) ب

  )25/0(  الی مکۀ المکرمۀ و المدینۀ المنورة )ج

  )جواب سؤاالت با توجه به نظر مصحح محترم  (                                /.)25( زار رور ذکریاته حینَمل )د

1 

  )به صورت جمع مذکر سالم هم صحیح است (  /.)25(اسرّح -2  /.)25(قناة  -1 -الف 3

  /.)25(المجال:  2         ،/.)25(الثورة  - 1 )ج                /.)25(الظلمۀ : 2  ، /.)025المالبس:  1  )ب

  /.) 25(مواد آرایشی/.)   25( نهنگ:  2   /.)25(گردو/.) 25( نهال – 1  )د

  /.)25( وطاته – 2/.)  25(ۀ القاسی - 1) و                 /.)25( ب- 2/.)             25( الف -1 )ه

3/5 

/.75  /.)25( عطف بیان : القرآن -ج                 )/.025(  تاکید: ا مکلیه) ب/.)           25(از کل  بدل بعض:  ثلثها -الف 4  
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(٢) 
 

5 25( خارج می شود : جخرَی(./،    َخرِأحتما خارج کن : نَّج)75  /.)25( خراجإ       ،/.) 25./  

75/0  )25/0( الناس )ج          )  25/0(  انتهاءغایت) ب         )   25/0(  نذیال )الف  6  

5/0  /.)25(محال منصوب  ضم مبنی بر  )،     ب/.) 25( هنکره ي مقصود )الف 7  

5/0  )25/0(مفعول مطلق عددي   ) ب                     /.)25(  نظرةً) الف 8  

/.75  /.)25( ب )ج/.)               25(  1)  ب/.)          25( 1   ) الف 9  

./5   /.)25( تمیز الذات)ب     )25/0( تمییز النسبه) الف 10  

 5/.   /.)25( اضافه معنوي : مدرستی/.)      25(اضافه لفظی : نسب عریق ال 11

 5/.  )می تواند مبتدا نیز باشد) این(البته بنا بر قولی ( /.) 25(این  :الخبر) 2/.)    25(صدارت طلب بودن : سبب التقدیم)1 12

/.5  /.)25( مسرورین:  الحال المفرد     /.) 25(ة و هی مملوء: الحالیۀ الجمله  13  

  /.)  25( مفعول منصوب تقدیرا) ب/.)     25( جمله حالیه محال منصوب)الف 14

  /.)     25( مفعول فیه و منصوب)ج/.)       25( نائب مفعول مطلق و منصوب

  /.)     25( فاعل بئس و مرفوع) ه/.)     25( مفعول براي عامل محذوف: باب اغراء  )د

  /.)     25(  مفعول له و منصوب )ح/.)      25( مضاف الیه و مجرور) ز/.)        25(  مرفوعمبتدا و محال  )و

2/25 

 5/.  /.)     025() الف(:  الکفار /.)            025) (ب( : جاهد 15

  /.)25(اسد  )2/.)        025(الجندي االیرانی کاالسد شجاعۀ  - 1) الف 16

  /.)25( 1 )ج                    /.)25( تام)2           /.)    25( ورود ، ورود) 1)ب
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