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  بارم راهنماي تصحیح ردیف
  ) صحت یا عدم صحت ترجمه با توجه به نظر مصصحح محترم ( :ترجمه عبارات   1

 . ن ازمیوه هایش بخورنداما می کاریم درختانی را تا دیگر) 1

  . هر اختاللی در نظم طبیعت منجر به تخریبش می شود) 2

  .دنمی کنن را فراموش امیدان هاي جنگ قهرمانی هاي این دالور )3

  .اي خدمتگزار بدن چقدربراي خدمتش تالش می کنی آیا درخواست می کنی سود را از آنچه که درآن زیان است ) 4

  .ن راانجام می دهدکنار زدن بقیه جوجه هابادوبالش می باشد آ اولین کاري که جوجه کوکو) 5

  .اباپشتکارادامه دادتاتوانست ماده دینامیت رااختراع کند آلفرد کارش ر) 6

  )زیبائی را فقط درآزادي می دید ( .عقاد زیبائی راجز درآزادي نمی دید ) 7

  .گاهی طول بعضی از الك پشت هاي دریایی به دو متر می رسد)  8

 

5./  

5./  

75./  

1 

1 

75./  

5./  

5./  

  /.)25(رأواأنّ هذه اللغۀ لیست اجنبیۀ لهم ) ب       /.)25(نزول القرآن باللغۀ العربیۀ  الف ـ بعد  2

  /.)25( دبیۀ بهانعم ، الفوا معظم آثارهم العلمیۀ واال) د      /.)25(لتدوین قواعدها  ) ج 

  )وهرگونه جوابی که موردتائید مصحح محترم باشد اعم ازپاسخ کوتاه یا بلند (

 

1 

 

  /.)25(صار  =أصبح /.)       25(الحرب  ≠ب ـ السلم /.)                   25(اسواق : جمع /.)        25(فریسۀ : الف ـ مفرد  3

  /.)25(پستاندار /.)           25(خو شدي د ـ نرم                        /.)   25( الصبی /.)           25(ج ـ التلفاز 

  /.)25(وري وتکنیک افن/.)             25) (سریع مطالعه می کند  (ه ـ ورق می زند 

  /.)  25(، ذکریاتی /.) 25(قطرات الماء ) ز /.)                           25(، ب /.)  25(الف  ) و 
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/.75  /.)25( ) عطف بیان(: ، الناس /.) 25( ) بدل  اشتمال(: هدوءه        ،/.)     25(تاکید : کلها  4  
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/.75  /.) 25(  ه نخواهند شد،    پذیرفت/.)   25(، پذیرفته شد /.)   25(تَقَبل  5  

/.5  /.)25(العلم للمرء : ،  المشبه /.)  25(الف   6  

/.5  )25/0(ناضرة وناظرة : جناس  /.)        25(ابیض واسود   : طباق  7  

/.25  /.)25(الف   8  

/.5  /.)25(معنویه : ، ورشته )  25/0(لفظیه : مصلح السیارات  9  

/.75  /.)25(الف  : استثنا مفرغ /.)       25(االدب : ب /.)     25(حامد : الف   10  

/.5  /.)25(تمییز ذات : ، قَلَماً /.)   25(نسبت تمییز : اخالقاً  11  

/.5  /.)25(محزونین : الحال المفرد /.)   25(وهم مسرورون : الجملۀ الحالیۀ  12  

/.5  /.)25(حصر مبتدا ،،  علت تقدیم خبر/.)         25(ناجح خبر مفرد  13  

/.5  /.) 25(مفعول مطلق نوعی : نوع  /.)       25(استغفار : المفعول المطلق   14  

 1  /.)25(شبه مضاف : د /.)      25(ذا : ج /.)        25(االستعال ء : ب /.)    25(الّتی : الف   15

  /.) 25(جمله حالیه محالً منصوب : یبکون /.)              25(مفعول فیه ومنصوب : عشاء  16

  /.)25(خبر و مرفوع : جهنم /.)           25) (مفعول براي فعل محذوف (االغراء : االنصاف  

  /.)        25(مفعول له : قربۀً      /.)  25(فاعل و مرفوع : المصیر 

  /.)     25(مضاف الیه و مجرور: الطعام /.)25(خبر کادمحالً منصوب : یبکی 

  /.) 25(نائب مفعول مطلق ومنصوب : ثالث  /.) 25(مبتدا محالً مرفوع : ما 

5/2  

/.5  /.)25) (ب : (، الطالب .)          /25)  (ب : (تَحدثَ  17  
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