
زیرا سؤال مفعول مطلق تأکیدي می  خواهد  «اطاعًه» مفعول مطلق تأکیدي است زیرا هم ریشه با فعل می باشد و مضاٌف الیه یا صفت هم ندارد. گزینه 3  1

گزینه 2 إکرام مصدري از جنس فعل ما قبل  أْکِرْم است و به دلیل داشتن مضاف الیه (األِخ) مفعوٌل مطلق نوعی (بیانی) است.  2

در گزینۀ  «توقّعًا» با فعل جمله «تتّوقع» هم خانواده است و در آخر جمله آمده است و مفعول مطلق تأکیدي است. گزینه 3  3

در گزینۀ  «ثقۀ» مفعول مطلق نوعی.

در گزینۀ  «وعدًة» مفعول مطلق نوعی.

«اجتهادًا» مفعول مطلق نوعی و تمام آن ها موصوف براي صفت جملۀ وصفیه هستند. و در گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: «برخی از حیوانات هنگام «خشکی» روش زندگی شان را تغییر می دهند و سپس با تغییر شرایط به روش سابقشان باز می گردند.» گزینه 3  4
ترجمۀ گزینۀ درست: خشکی

ترجمۀ سایر گزینه ها:

: تولد : پنهان شدن / گزینۀ  : مواد مخاطی / گزینۀ  گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: عکاس انگلیسی به زیبایی عکسهایی طی سفر آخرش به ایران گرفت. گزینه 2  5

) پاسخ صحیح است که نشان می دهد، «صورًا» مفعول به، «تصویرًا» مفعول مطلق نوعی و «االنجلیزي» صفت براي «الُمَصوِّر» است. گزینۀ 

ترجمه و بررسی گزینه درست: آیا رقابتی همچون رقابت این دانش آموزان در سال هاي اخیر دیده اي؟ تناُفس مجرور به حرف جر است. گزینه 4  6
بررسی و ترجمه سایر گزینه ها:

: خفاش تنها پستانداري است که توانایی پرواز دارد. گزینۀ 
اسمی که در ابتداي جمله اسمیه می آید مبتدا نامیده می شود.

: دوستان با وفاداري هنگام سختی ها شناخته می شوند. گزینۀ 
یَُعَرُف فعل مجهول است و االصدقاُء نائب فاعل و مرفوع می باشد.

: خدا را در هر لحظه به زیبایی یاد کنید. گزینۀ 
ذکرًا که مصدر از جنس فعل جمله است. مفعول مطلق نوعی است که همراه با صفت آمده است.

ترجمۀ گزینۀ درست: اگر آفریننده ات را به درستی بشناسی، همچون انسان هاي مؤمن به او ایمان می آوري. گزینه 2  7

: جمله با اسم شروع شده است و جمله فعلیه نیست. گزینۀ 

: حقیقیه صفت مناسبی براي ایمان نیست. در گزینۀ 

: جمله معناي مناسبی ندارد. در گزینۀ 

تشریح گزینه هاي دیگر گزینه 3  8

»: هواپیمایی  هواپیما («الطائرة» معرفه است) گزینۀ «

»: برخی  گاهی (قد + مضارع = گاهی، برخی اوقات) گزینۀ «

»: «یرتکبون» فعل مضارع است و در اینجا به صورت مصدري معنا شده و نادرست است. (مرتکب هستند  مرتکب می شوند) گزینۀ «

( َانُْظُر: نگاه می کنم (رد گزینۀ  و  گزینه 3  9

( ِلأري: که ببینم (رد گزینۀ 

( َنَمْت: رشد کرد یا رشد کرده  است (رد گزینۀ 

( صاَرت: شده  است (رد گزینۀ 

( َشَجرٍة: درختی (رد گزینۀ 

) / «َمعًا»: با هم / «فی َجمیع األماِکن الَّتی»: در همۀ جاهایی ) / «َننمو»: رشد می کنیم (رد گزینۀ  «َنحُن»: ما / «َکالوروِد الَبریَِّۀ»: همچون گل هاي بیابانی (رد گزینۀ  و  گزینه 2  10

) / «فیها»: در آن (ها) که / «َظنَّ»: (در این جا) گمان کردند / «اآلَخروَن»: دیگران / «َلن َننمو»: (آیندة منفی) رشد نخواهیم کرد (رد گزینۀ 
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