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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

«دلفین»: (مفرد است) الدلفیُن (رد گزینه های 1 و 3)/ «حیوان باهوشی است»: حیواٌن ذکیٌّ (رد گزینه های 3 و 4)/ «کمک کردن»: ُمساعدة (رد

گزینه های 1 و 3)/ «دوست دارد»: ُیحبُّ (رد گزینه های 3 و 4)

سوال 2

گزینه 2 پاسخ:

گزينة «2»

اگر فعل شرط مضارع باشد، لزومًا باید آن را مضارع التزامی ترجمه کرد، اّما اگر ماضی باشد، می توان آن را به صورت ماضی نیز ترجمه کرد. پس

«أحسنتم» در گزینة «2» را لزومًا نباید مضارع التزامی ترجمه کرد.

سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

گزينة «1»

«َمن»: ادات شرط، «ُیحسن» فعل شرط و «احتِرْم»: جواب شرط است. ترجمه: هرکس به تو و خویشاوندانت نیکی کند، به او احترام بگذار.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینۀ «2»: «َمن» اسم استفهام (پرسشی) است.

گزینۀ «3»: «َمن» اسم موصول است.

گزینۀ «4»: «َمن» اسم استفهام (پرسشی) است.



سوال 4

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

«َتنُصروا»: فعل شرط و ثالثی مجّرد است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه «1»: «أحَسنُتم»: فعل شرط ثالثی مزید از باب «إفعال» است.

ل» است. ر»: فعل شرط ثالثی مزید از باب «تَفعُّ گزینه «3»: «َیَتَفکَّ

موا»: فعل شرط ثالثی مزید از باب «تفعیل» است. گزینه «4»: «ُتَقدِّ

سوال 5

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

عاِت»: اسم مفعول از مصدر «تلمیع» / «َتقِدْر»: جواب شرط «إن»: ادات شرط / «َتحَفْظ»: فعل شرط / «الُمَلمَّ

تشریح گزینه های دیگر:

نیا: اسم تفضیل، َتحُصد: جواب شرط، اآلِخَرِة: اسم فاعل گزینه «1»: ما: از ادوات شرط، َتزرْع: فعل شرط _ الدُّ

گزینه «2»: إذا: از ادوات شرط، خاَطَب: فعل شرط، الجاِهلوَن: اسم فاعل، قالوا: جواب شرط

گزینه «4»: َمن: از ادوات شرط، َیحَتِرم: فعل شرط، الُحّکام: (مفردش الحاِکم) اسم فاعل، َیحُصل: جواب شرط

سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

گزينة «2»

سؤال گزینه ای را می خواهد که فعل ماضی، فعل شرط نیست.

َم » فعل شرط نیست و ادوات شرط در جمله نیامده است. در گزینة «2» « حرَّ

در گزینة «1»، «ساء» و در گزینة «3»، « َجَمَع » و در گزینة «4»، « َمَلَک» فعل شرط هستند.



سوال 7

گزینه 1 پاسخ:

«َتزَرع» فعل شرط و «َتحُصْد» جواب شرط است.

در گزینه «2»: « دوست ندارم که معّلم مرا ببیند!»، در گزینه «3»: «به آن چه از خیرها که دوست داری، بپرداز!» و در گزینه «4»: «ای دشمن! این

جنایات چیست؟»، با توجه به ترجمه مشخص است که «ما» در سایر گزینه ها از نوع شرطی نیست، عالوه بر آن، چون بعد از «ما»، دو فعل یا

یک فعل و یک جمله اسمیه وجود ندارد، به راحتی مشخص است که با اسلوب شرط مواجه نیستیم.

سوال 8

گزینه 1 پاسخ:

گزینٔه «1»

در گزینة «1»: «من» ادات شرط، «یلتزم» فعل شرط و «ال یضّل» جواب شرط است. ترجمه: «نماز ستون دین است، لذا هرکس به آن پایبند

باشد، هرگز گمراه نشود!»

تشریح گزینه های دیگر

گزینة «2»: اگر «من» ادات شرط می بود، باید بر سر «هو» حرف «ف_» می آمد. ترجمه: «کسی که بدی را انجام می دهد و انتظار خوبی دارد،

او نادان ترین مردم است!» 

گزینة «3»: «ما َأقَبَح» برای بیان تعّجب است و به معنی «چه زشت است!» می باشد و اسلوب شرط نیست. ترجمه: «چه زشت است که برخی

مردم صفات انسانی را از دست بدهند!»

گزینة «4»: «من» ادات شرط نیست. ترجمه: «کسی که به من کمک کرد تا در مسابقه برنده شوم، راهنمایم بود!»

سوال 9

گزینه 2 پاسخ:

گزینٔه «2»

تشریح گزینه های دیگر

گزینة «1»: «صبرَت» فعل شرط و «حصلَت» جواب شرط است.

گزینة «3»: «حاَوَل» فعل شرط و «وصل» جواب شرط است.

گزینة «4»: «إجتهدَت» فعل شرط و «َنَجحَت» جواب شرط است.



سوال 10

گزینه 2 پاسخ:

گزينة «2»

«َمن» در گزینة «2» ادات شرط، «ُیساعد» فعل شرط و «نشکر» جواب شرط است. ترجمه: هرکس ما را برای دستیابی به منابع تحقیق کمک

کند، از وی تشکر می کنیم!

تشریح گزینه های دیگر

گزینة «1»: کسی که همیشه به نماز پایبند می باشد، هرگز گمراه نمی شود! (هرگاه جواب شرط یک جملۀ اسمّیه باشد، الزم است که بر سر آن

حرف «َف» بیاید، در اینجا چون بر سر ضمیر «هو» حرف «َف» نیامده است، لذا «من» نمی تواند ادات شرط باشد.)

گزینة «3»: کسانی که پیوسته مشغول تالش می باشند، پس آن ها همیشه در زندگی شان موّفق هستند! (اگر «َمن» ادات شرط می بود، باید

حرف «ن» فعل «ُیالزمون» را حذف می کرد.)

گزینة «4»: چه کسی هر روز تو را به مدرسه می رساند و تو را به خانه باز می گرداند؟! («َمن» در اینجا اسم استفهام (پرسشی) است.)

سوال 11

گزینه 3 پاسخ:

گزینۀ «3»      

در گزینۀ «3» جواب شرط نداریم و «من» استفهامی است.

ترجمۀ گزینۀ «3»: «چه کسی انفاق می کند از آنچه دوست دارد و برای خودش کاری خیر پیش می فرستد!؟»

سوال 12

گزینه 2 پاسخ:

اگر فعل شرط مضارع باشد، لزومًا باید آن را مضارع التزامی ترجمه کرد، اّما اگر ماضی باشد، می توان آن را به صورت ماضی نیز ترجمه کرد. پس

«أحسنتم» در گزینة 2 را لزومًا نباید مضارع التزامی ترجمه کرد.

سوال 13

گزینه 2 پاسخ:

در همة گزینه ها جواب شرط یک جملة اسمیه است ولی در گزینة «2» یک فعل جواب شرط است.



سوال 14

گزینه 2 پاسخ:

ل» هستند. َل» فعل ماضی از باب «َتَفعُّ موا» و در گزینة 4 «َتَوکَّ َه»، در گزینة 3 «َتَکلَّ در گزینة 1 «َتَنبَّ

ر» مضارع از باب «تفعیل» است. در گزینة 2 «ُتَفکِّ

سوال 15

گزینه 4 پاسخ:

در گزینة «4»، «من» ادات شرط نیست، چرا که اگر ادات شرط می بود، فعل مضارع «یعلُم» انتهای آن «_ُ» نمی گرفت، بلکه انتهای آن ساکن

«_ْ» می گرفت و به صورت «یعلْم» نوشته می شد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینة «1»: «من» ادات شرط، «سهر» فعل شرط و «فهو غير...» جواب شرط (جملۀ اسمّیه) است.

گزینة «2»: «من» ادات شرط، «ُیسّجل» فعل شرط و «نجعْله» جواب شرط است. (به حرکت ساکن انتهای «نجعله» دّقت کنید!)

گزینة «3»: «من» ادات شرط، «استطاع» فعل شرط و «ِاکتفی» جواب شرط است.

نکتۀ مهم: فعل مضارع در صیغه های «هو، هي، أنَت، أنا، نحُن» بعد از «من» و «ما» اگر حرکت حرف آخر آن «_ُ» باشد، «من» و «ما» شرط

نیست، ولی اگر حرکت حرف آخر آن «_ْ» یا «_ِ» باشد، «من» و «ما» حتمًا شرط است.

سوال 16

گزینه 4 پاسخ:

معنی عبارت: «هرگاه عقل کامل شود، سخن اندک می گردد.» مفهوم این عبارت و بیت های داده شده در گزینه های 1، 2 و 3 توصیه به

«کم صحبت کردن و سکوت» است، اّما بیت گزینة 4 دارای این مفهوم نیست.

سوال 17

گزینه 3 پاسخ:

«َمن»: چه کسی (در این جمله) (رد گزینة 2) / «مرقدنا»: آرامگاهمان (رد گزینة 2) / «هذا»: این (رد گزینه های 1 و 2) / «َصَدَق»: راست گفتند

(رد گزینة 4) / «الُمرَسلون»: فرستادگان (رد گزینه های 2 و 4).

سوال 18

گزینه 3 پاسخ:

:« «َاهدی» یعنی هدیه داد و چون فعل شرط می باشد، بنابراین می توانیم آن را مضارع التزامی ترجمه کنیم (هدیه دهد) (رد گزینة 1) / «ُیَعدُّ

به شمار می رود - محسوب می شود (رد گزینه های 2 و 4)



سوال 19

گزینه 2 پاسخ:

فعل ماضی را در صورتی که فعل شرط و یا جواب شرط باشد و قبل از آن ادات شرط به کار رفته باشد، می توان مضارع (التزامی یا اخباری)

ترجمه کرد. در گزینة «2» حرف «ما» نافیه است و فعل ماضی پس از خود را منفی کرده است. در سایر گزینه ها جملة شرطیه داریم و افعال

ماضی آن ها را می توان به صورت مضارع ترجمه کرد.

سوال 20

گزینه 2 پاسخ:

«هرکس قبل از سخن گفتن بیندیشد، از اشتباه در امان می ماند.» با بیت گزینه «2» تناسب مفهومی دارد.

ترجمه گزینه های دیگر:

گزینه «3»: انسان زیر زبانش پنهان شده است.

گزینه «4»: زیبایی انسان، شیوایی زبانش است.

سوال 21

گزینه 2 پاسخ:

ل» است و «ُیشاِهد» جواب شرط ثالثی مزید از باب «ُمفاَعَلة» است. ر» فعل شرِط ثالثی مزید از باب «َتَفعُّ «َمن» از ادوات شرط است، «َیَتَفکَّ

سوال 22

گزینه 2 پاسخ:

ُل» (ثبت می کند) فعل شرط و «َمن» به معنی «کسی که» اسم شرط نیست و اسم موصول است. بنابراین «سیذَهُب» (خواهد رفت) و «ُیسجِّ

جواب شرط نیستند؛ «کسی به فینال خواهد رفت که گلی را در مسابقه فوتبال ثبت می کند.»

تشریح گزینه های دیگر:

ل»: فعل شرط / «َفُهَو َحسُبُه»: جواب شرط (جمله اسمّیه) گزینه «1»: «َمن»: از ادوات شرط / «َیَتَوکَّ

گزینه «3»: «ما»: از ادوات شرط / «َفَعْلَت»: فعل شرط / «َوَجْدَت»: جواب شرط

گزینه «4»: «إن» از ادوات شرط / «َصبرت»: فعل شرط / «َحَصلَت»: جواب شرط


