
رد گزینه هاي دیگر : گزینه 3  1

کان + مضارع  ماضی استمراري 

رد گزینه هاي  و  و  زیرا در این سه گزینه به ترتیب "تاکید ... بوده است"  "تاکید بر این بوده است"  "سفارش می کنند" هیچکدام ماضی استمراري نمی باشد  عالوه بر این "الُعلی"

مفرد است (رد گزینه هاي  و  "بزرگی ها " جمع است ) به عالوه در گزینه ي  "حق" ترجمه نشده است.

)؛ ضمیر «وي» در «بزرگداشت وي» به «أمیر» که مفرد مذکر «پیاده می شدند» و «می پرداختند» از ترکیب «کاَن»  «فعل مضارع» ساخته می شود (رد گزینه هاي  و  گزینه 3  2

»، «هم» مضاف الیه و «مراکب» مضاف است و ») «از مرکب هایشان» به صورت «ِمن مراِکبهم» صحیح است و در گزینه ي « است، برمی گردد و ضمیر مناسب آن «ه» می باشد نه «ُهم» (رّد گزینه ي «

» نیز «الَمراِکب» بدون ضمیر متصل آمده است و نادرست است.  «ال» نمی گیرد. در گزینه ي «

توجه به فعل جمله می تواند ما را در گزینه ي صحیح یاري کند «پیاده می شدند، ماضی استمراري است.» در گزینه  «کانوا َینِزلَن» با یکدیگر مطابقت ندارد. کانوا جمع مذکر و َینِزلَن جمع مؤنث

می باشد. گزینه  «کان با ماضی» آمده است ماضی بعید می باشد و گزینه  «َنَزَل» ماضی ساده است.

«َتَحمََّل»: تحّمل کرد / «میکل آنجلو»: میکل آنژ / «المصاعب الکثیرة»: سختی هاي زیاد / «فی حیاته»: در زندگی اش / «وصل»: رسید / «الدرجۀ األولی»: درجه ي اول / گزینه 1  3
«فنّه»: هنرش / «صاَر»: شد، گردید / «عظماء الفّن العالمی»: بزرگان هنر جهانی 

ُکنّا نُِحسُّ: فعل ماضی استمراري است، بنابراین  گزینه ي  و  نادرست است. «َلْن َتُمّر» مستقبل منفی است «نخواهد گذشت» گزینه 4  4
«کنّا نُحّس»: احساس می کردیم/ «أّن»: که/ «الحیاة»: زندگی/ «مع فقدان»: با از دست دادن/ «اُمّنا الحنون»: مادر مهربانمان/ «لن تمّر بنا إلّا ...»: فقط ... بر ما خواهد گذشت/ «بصعوبۀ کثیرة»: با

سختی بسیار

) / َلا َبیٌْع ِفیِه: در آن ) / ِمْن َقبِْل: قبل از / أن َیأِتی: آن که بیاید / َیْوٌم: روزي (رد گزینۀ  أنِفُقوا: انفاق کنید / ِمّما: از آنچه / رَزقناُکم: به شما روزي داده ایم (رد گزینۀ  گزینه 3  5

) / َوَلا ُخلَُّۀ: و نه دوستی/ َوَلا َشفاَعُۀ: و نه شفاعتی نه داد و ستدي است (رد گزینۀ 

) «قلب» اسم افعال ناقصه و «کمراة» خبر افعال ناقصه (به صورت یک صورت سؤال، خبر أفعال ناقصه را می خواهد که به صورت جار و مجرور آمده باشد. در گزینۀ ( گزینه 1  6
جار و مجرور) است.

تشریح گزینه هاي دیگر:

) «عبرة» خبر افعال ناقصه و یک اسم است. گزینۀ 

) «حاذقًا» خبر أفعال ناقصه و یک اسم است. گزینۀ 

) «موضع» خبر أفعال ناقصه و یک اسم است. گزینۀ 

»، واژة «َالِقّط» به معناي «گربه» با دو واژة دیگر که به ترتیب معناي «انگور» و «سیب» دارند، ناهماهنگ است. در گزینۀ « گزینه 3  7
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «کودکی، کوچکی، بزرگی» گزینۀ «

»: «یار، همشاگردي، دوست» گزینۀ «

»: «اردو، فرانسوي، انگلیسی» گزینۀ «

فعل «َیرتبط» اسم نکرة «ُکتبًا» را توضیح داده است که در فارسی معادل ماضی استمراري و با استفاده از حرف ربط «که» ترجمه می شود (دانشمندان کتاب هایی را در گزینه 4  8
زمینه هاي تربیتی نوشتند که برخی از آن ها به آموزنده مربوط می شد!)

«َتعرََّف»: شناختند (فعل ماضی) / «َتساَقَطْت»: پی در پی افتادند، پی در پی افتاده بودند (فعل ماضی)، (بعد از یک اسم نکره و یک فعل ماضی دیگر آمده است که معادل گزینه 3  9
ماضی ساده یا ماضی بعید در فارسی است.)

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «َیعمَل: عمل کند» (قبل از آن «أْن» آمده است.) گزینۀ «

»: «یُحاِوْل: تالش کند» (فعل شرط است.) گزینۀ «

»: «تُعیُِّن: تعیین کند» (بعد از یک فعل مضارع و یک اسم نکره آمده است.) گزینۀ «

» فرمول (کان + ماضی) ،  و  «ما کان ... یتدخَُّل» ماضی استمراري فارسی است نه ماضی بعید. ماضی بعید آن به صورت «ما کان ... َتَدخََّل» می شود. در گزینه هاي « گزینه 1  10
رعایت شده، پس همگی ماضی بعید فارسی اند.
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