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األدق في األجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریب ()171-166
عین
األصح و ّ
ّ
ّ

«1-1إ ّن اآلمر بالمعروف یجب أن یهدي اآلخرین باإلشارة کالمرآة الّتي ال تصرخ!»:

 )1امرکننده به معروف باید دیگران را مانند آینه که فریاد نمیزند ،با اشاره هدایت کند!
 )2امرکننده به خوبیها واجب است که مثل آینه فریاد نزند و با اشاره دیگران را راهنمایی کند!
 )3دستوردهنده به معروف باید مثل آینه باشد که فریاد نمیزند و با اشاره دیگران را هدایت میکند!
 )4دستوردهنده به خوبیها الزم است که مثل آینه باشد و فریاد نزند و دیگران را با اشاره راهنمایی کند!

ٍ
معان بدیعة و أفکار رائعة!»:
الشعراء هم الّذین یترجمون أحاسیسنا و عواطفنا الرقیقة إلی
«2-2إ ّن ّ

 )1شعرا افراد بااحساسی هستند که عاطفههای ما را به معانی تازه و نو و افکاری پرشور برایمان برمیگردانند!
 )2شاعران همانها هستند که احساسات و عواطف لطیف ما را به مفاهیمی نو و افکاری دلانگیز ترجمه میکنند!
 )3شاعران هم کسانی هستند که احساسات و عواطف ما را به مفهومها و افکاری دلانگیز و جدید بیان میکنند!
 )4شعرا همان کسانی هستند که بااحساساند و عاطفههای ما را به معناهایی جدید و افکاری پرشور بدل میکنند!

مستمراً!»:
حد ،ارتفاعاً
«3-3قلب المؤمن کحمامة بیضاء یرتفع في سماء
المعنویة الّتي لیس لها ٌّ
ّ
ّ
 )1قلب مؤمن گویی پرندهی سفید است که او را در آسمان معنی ،بیحد و اندازه باال میبرد!

 )2دل مؤمن چون کبوتری سپید در آسمان معنویت که حد و مرزی ندارد ،پیدرپی باال میرود!
 )3قلب انسان باایمان مانند پرندهای سپید در آسمان بیحد و مرز معنویت ،ارتفاع بسیار زیادی میگیرد!
 )4دل انسان باایمان گویی کبوتر سفید است که همواره در آسمان معنی که حدی برای آن نیست ،اوج میگیرد!

عین الخطأ:
ّ 4-4

 )1ما حملك علی ذلك؟ :چه چیز تو را بر آن وادار کرد؟

 )2أ راغب أنت عن آلهتي؟ :آیا تو از خدایان من رویگردانی؟

بشدة عند الباب! :در را به شدت میکوبید و میگریست!
)3
أطرقت رأسها تبکي ّ
ْ

 )4ما أنت و غیركِ ،ا ِ
هتمم بنفسك! :تو را با دیگری چه کار ،به خودت توجه کن!

عین الصحیح:
«5-5به کسانی که به ما راست بگویند بیشتر نیاز داریم تا کسانی که ما را تأیید کنند!»ّ .
ِ
صدقونا!
ممن یصدقوننا!
ممن ّ
 )1إ ّن ِاحتیاجنا إلی من ُی ّ
 )2نحن بحاجة إلی من صدقونا أکثر احتیاجا ً ّ
صدقوننا إ ّنه أکثر ّ
صدقوننا!
صدقنا أکثر احتیاجا ً من الّذین َیصدقوننا!
 )4نحن نحتاج إلی من َیصدقوننا أکثر من الّذین ُی ّ
 )3نحتاج إلی من َّ
«6-6از کسانی مباشید که در دنیا بدبینانه زندگی میکنند ،زیرا این اشخاص ،بیهوده زندگی را بر خود و بر دیگران سخت میگیرند!»:
ِ
أنفسهن و علی اآلخرین عبثا ً!
هن یصعبن الحیاة علی
ممن یعشن في ّ
ّ
الدنیا متشائمات لنّ ّ
 )1ال تکونا ّ
الدنیا بال َّتشاؤم ،فهم یصعبون الحیاة علیهم و علی اآلخرین صعبا ً!
 )2ال تکونون من الّذین یعیشون في ّ
یضیقون الحیاة علی أنفسهم و اآلخرین هونا ً!
ممن تعیشون في ّ
 )3ال ّ
تکن ّ
الدنیا بتشاؤم ،أل ّن هؤالء األفراد ّ
یضیقون الحیاة علی أنفسهم و علی اآلخرین عبثا ً!
ممن یعیشون في ّ
 )4ال تکونوا ّ
الدنیا متشائمین ،أل ّن هؤالء األشخاص ّ

عین الصحیح في التشکیل ( 172و )173
ّ

مرات و تصبحان کمرآة تعکس األضواء!»:
«7-7عندما یصل ّ
الضوء إلی عیون القطّة تتوسع الحدقتان بسبع ّ
ِ ِ
ِ
		
وس ُع ـ َسبع
َ )1یص ُل ـ القطَّة ـ َت َت َّ
ِ
ات ـ ِم ٍ
ِ )3
القط َِّة ـ َمر ٍ
		
األضواء
رآة ـ
َّ

تان ـ ُتص ِب ِ
الحدقَ ِ
حان
َِّ )2
وس َع ـ َ
وء ـ ت َت َّ
الض ُ
ون ـ َمر ِ
ات
ِ )4ع َندما ـ َّ
الض ُ
وء ـ ُع ُی ِ َّ
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یسمی المخرج المستثنی و
«8-8االستثناء هو إخراج ما بعد أدوات االستثناء من حکم ما قبله ،نحو :نجحت ال ّتلمیذات ّإل واحدة
ّ
منهن ،و ّ
المخرج منه المستثنی منه!»:
ِ
ِ
خر ُج ِمنه
َ )1واحد ٌة ـ م ُنه َّن ـ یُ َس َّمی ـ ُ
الم َ
عد ـ ال ّت
الم ْخ ِر ُج
ُ
 )3إ ْخرا ُج ـ َما َب َ
لمیذات ـ ُ

عین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي ( 174و )175
ّ

کم ـ ِ
عد ـ ُح ِ
واحد ٌة
راج ـ بَ َ
ُ )2إ ْخ ُ
کم ـ قَ ِبل ِه ـ َن َج َحتِ
 )4أ َد ِ
وات ـ ُح ٍ

الشعب!»:
حق عظیم علی عاتق ّ
«9-9لهؤالء األبطال ّ

حق :مفرد مذ ّکر ـ نکرة ـ معرب ـ صحیحاآلخر ـ منصرف  /مبتدأ مؤ ّخر و مرفوع ،و الجملة اسمیة
ّ )1

الجر؛ لهؤالء :شبه جملة و خبر مقدم
تقدیرا بحرف ّ
 )2هؤالء :اسم إشارة ـ للقریبین ـ معرفة ـ مبني علی الکسر  /مجرور ً

«حق»
مشبهة (مصدره :عظمة) ـ معرب ـ صحیح اآلخر  /نعت و مجرور بالتبعیة للمنعوت ّ
 )3عظیم :مفرد مذ ّکر ـ مشتق و صفة ّ

بالتبعیة للمعطوف علیه «هؤالء»
مشبهة (مصدره :بطولة)  /عطف بیان و مرفوع
 )4األبطال :جمع تکسیر (مفرده :بطل ،مذکر) ـ مشتق و صفة ّ
ّ

ستخدم احترازاً من اإلطناب ،فهي ُت ّبین المواضیع بصورة واضحة!»:
«1010إ ّن األمثال ُت
َ

 )1احترازا ً :جامد (مصدر من باب افتعال) ـ نکرة ـ معرب ـ صحیحاآلخر ـ منصرف  /تمییز نسبة و منصوب

 )2المواضیع :جمع تکسیر (مفرده :موضوع ،مذ ّکر) ـ مشتق (اسم مفعول) ـ معرب ـ ممنوع من الصرف  /مفعولبه و منصوب

 )3تستخدم :للغائبة ـ مزید ثالثي (من باب افتعال) ـ صحیح ـ مبني للمجهول ـ معرب  /فعل مرفوع و نائب فاعله ضمیر «هي» المستتر

محل
متعد ـ مبني للمجهول  /فعل و فاعله ضمیر «هي» المستتر ،و الجملة فعلیة و خبر و مرفوع ً
 )4تبیّن :مضارع ـ للغائبة ـ معتل (أجوف) ـ ٍّ

عین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ()185-176
ّ

عین الخطأ في النسبة:
ّ 1111

السماویة!
 )1کان درسنا الیوم حول األجرام
ّ

الدنیا!
الس ّجاد
الس ّجادات في ّ
اإلیراني أجمل ّ
 )3إ ّن ّ
ّ

عین الخطأ في صیاغة اسم التفضیل:
ّ 1212

القطنیة في هذا الحانوت رخیص!
 )2سعر المالبس
ّ
الدنیائیة أن ال تمنعنا عن العبادة!
 )4عسی األمور
ّ

الصحف المسائیة أنشر!
الصحف المسائیة تنتشر کثیرا ً ← ّ
ّ )1

أشد تعذیبا ً للمسلمین!
 )2کان الک ّفار یعذّ بون المسلمین شدیدا ً ← کان الک ّفار ّ

 )3هو یعلم جمیع العلوم في القرن الحاضر ← هو أعلم بجمیع العلوم في القرن الحاضر!

 )4المهندسون یُبادرون ببناء البروج العالیة ← المهندسون أکثر مبادرة ببناء البروج العالیة!

عین عائد الصلة ضمیراً مستتراً:
ّ 1313
 )1لَن ینجو من أبغضه األنبیاء

ربه،
 )2و ال یض ّل من هداه ّ

عین المبتدأ لیس مؤ ّخراً:
ّ 1414

 )2لدینا ِاثنا عشر خبرا ً عن فوائد شرب الماء!

		
شاب سا ٍع ال یأس له!
 )1هناك ّ
		
ُ )3بیی ُتنا ذات ُشجیرة مثمرة خضراء!

مصب ک ّل نهیر یجري في المدن!
 )4عند البحر
ّ

 )1ال خوف من العاصفة لألشجار الّتي أصلها ثابت في األرض

الیومیة فال تُضف إلیها مصاعب الغد!
 )2کفي بك المصاعب
ّ

عین «ال» غیر عاملة:
ّ 1515

للسعي و العمل ،إن کنّا نفوز في ّأول العمل!
 )3ال معنی ّ

عین ما فیه المحصور تختلف صورته عن الباقی:
ّ 1616
السماء!
 )1إ ّنما ّ
الشمس ُت ِّنور القمر في ّ

شاهد علی أعمالنا!
علمت أنّما اللّه
 )3أنا
ٌ
ُ
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 )3و لن یفتقر من کفاه اللّه

 )4و ال یقنط من دعاه!

مثالیة!
 )4إن تُرد أن ال تض ّل فابحث عن نماذج ّ

الشدائد و المصائب!
الصدیق عند ّ
عرف ّ
 )2إ ّنما ُی َ
ِ
الرجس ُیغرق اإلنسان في الظّلمات!
 )4اعلم أنّما ّ

سؤاالتیکنکور
اسمیه و فعلیه
فصل اول  :جمله
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عین اُسلوب التع ّجب:
ّ 1717
السوء!
 )1ما أذلّني في هذه ّ
الدنیا ّإل أصدقاء ّ
العلمیة!
أنفسهم للمسابقات
 )3ما أتعب هؤالء المشارکون َ
ّ
عین ما لیس فیه التمییز:
ّ 1818
 )1إنّنی عملت ح ّتی اآلن بأکثر آیات سورة الحمد!
الشاي!
 )3عندما رجعت من عملي تعبا ً
شربت کوبا ً من ّ
ُ

 )2ما أقرب األعمال الحسنة إلی اللّهِ ،
فالتزم بها!
المدرسیة!
 )4ما انتهز هذا الطّالب الفرص لمطالعة دروسه
ّ
ِ
العلمیة!
السفرة
 )2سافر اثنا عشر تلمیذا ً من ص ّفنا إلی ّ
ّ
العربیة!
ِ )4ازداد قلبي سرورا ً عندما استطعت أن ا َتکلّم باللّغة
ّ

مشبهاً:
عین کلمة «الزهور» َّ
ّ 1919
الزهور البیضاء الّتي تنبت علی سندس أوراق األشجار!
 )1أین ّ
الزهور علیها!
األیام کأ ّنها فراش تنام ّ
 )2غصون األشجار في هذه ّ
الزهور و انعکاس لونها علی المیاه الصافیة تحت األشجار!
ُحب هذه ّ
 )3ا ّ
الشجر اللّطیفة کالجواهر ال ّثمینة!
 )4ا ُنظر من وراء النافذة ،الزهور في أوراق ّ

عین ما یختلف اُسلوب الجملة عن الباقي (بال ّنسبة إلی مواضیع علم المعاني):
ّ 2020
 )2ال یمتطي المجد من لم یرکب الخطرا!
		
 )1إنّما العلم کبحر زاخر!
		
الشتم!
سرع و ّ
 )3فبالحلم ُسد ال بال ّت ّ

یطیر!
 )4و کذا الذّ باب علی الطّعام ُ
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 --1گزینهی «»1

«اآلمر بالمعروف» :امرکننده به معروف« /یجب أن یهدی
اآلخرین» :باید که دیگران را هدایت کند« /باإلشارة» :با اشاره/
َ

ِ
تصرخ» :همچون آینهای که فریاد نمیزند .در خصوص تست :بهتر بود «کآلمراة الّتي» به صورت «مانند آینهای که» ترجمه میشد
«کالمرآة التی ال ُ
چرا که این ترجمه صحیحتر و دقیقتر است!

بررسی سایر گزینهها :گزینهی (« :)2المعروف» مفرد است ،اما به شکل جمع ترجمه شده است .اسم موصول «التي» پس از اسم دارای «ال»« ،که»
ترجمه میشود ،اما در ترجمه لحاظ نشده است .قسمت دوم و سوم عبارت ،جابهجا ترجمه شده است! گزینهی (« :)3أن یهدي اآلخرین» مضارع
التزامی است به معنای «که هدایت کند» ،اما در این گزینه اشتباه ترجمه شده است .گزینهی (« :)4معروف» مفرد است اما به اشتباه جمع ترجمه
شده است .قسمت دوم و سوم عبارت ،جابهجا ترجمه شده است!

الرقیقة» :احساسات و عواطف لطیف
 --2گزینهی «	 »2
«إ ّن الشعراء ُه ُم الّذین» :شاعران همان کسانی هستند که« /یترجمون أحاسیسنا و عواطفنا ّ
ٍ
معان بدیعة و أفکار رائعة» :به مفاهیمی نو و افکاری دلانگیز
ما را ترجمه میکنند« /.إلی
بررسی سایر گزینهها :گزینهی (ُ « :)1هم» به معنای «همان» ضمیر فصل است که در ترجمه لحاظ نشده است« .الّذین» به معنای «کسانی که» به

اشتباه «افراد» ترجمه شده است« .أحاسیس» در ترجمه لحاظ نشده است .گزینهی ( :)3ضمیر فصل « ُهم» اشتباه ترجمه شده استُ « .یترجمون» به
الرقیقة» که صفت برای «عواطف» است ،در ترجمه لحاظ نشده است« .بدیعة» صفت معانی است ،اما به شکل صفت
معنای «بیان میکنند» نیستّ « .

الرقیقة» صفت «عواطف»
برای «افکار» ترجمه شده است .گزینهی (« :)4أحاسیس» مفعول است و ترجمهی آن به شکل «بااحساس» اشتباه استّ « .
ترجمه نشده و فعل «یترجمون» «بیان میکنند» ترجمه شده که صحیح نیست.
 --3گزینهی «	 »2

«قلب المؤمن» :دل مؤمن« /کحمامة بیضاء» :همچون کبوتری سفید است« /.یرتفع فی سماء المعنویة» :که در آسمان معنویت

مستمراً» :پیدرپی.
حد» :که حد و مرزی ندارد« /.
باال میرود« /.التی لیس له ٌ
ّ

بررسی سایر گزینهها :گزینهی (« :)1یرتفع» الزم است نه متعدی ،اما به اشتباه به شکل متعدی «باال میب َ َرد» ترجمه شده است« .حمامة» به
کـ» به معنای «مانند»
المعنویة» به معنای معنویت است نه معنی .کلمهی «
معنای کبوتر است نه پرنده« ،
ّ
مستمر» در ترجمه لحاظ نشده استَ « .
ّ

مستمراً» به «بسیار زیاد» اشتباه است.
است نه «گویی» .گزینهی (« :)3حمامة» به معنای «کبوتر» به اشتباه «پرنده» ترجمه شده است .ترجمهی «
ّ

مستمراً» :به معنای
المعنویة» به معنای معنویت است نه معنی« .
گزینهی (« :)4حمامة» نکره است اما به شکل معرفه «کبوتر» ترجمه شده است« .
ّ
ّ
کـ» مانند گزینهی (.)1
پیدرپی استَ « .
 --4گزینهی «	 »3

ترجمهی صحیح عبارت :سرش را پایین انداخت درحالیکه به شدت کنار در میگریست .شایان ذکر است که «ط ََر َق» به

--5گزینهی «	 »4

صد ُق :تأیید کرد» .بررسی سایر گزینهها :گزینهی ( :)1در این گزینه دو فعل جابهجا
« َص َ
صد ُق :راست گفت»َ « ،ص ّد َق ُی ّ
دق َی ُ

معنای «کوبیدن» ،و «أط َْر َق» در باب افعال وقتی با کلمهی «رأس» به کاررود به معنای «پایین انداختن سر» است.

صدقو» هر دو به صورت ماضی آمدهاند که اشتباه است .گزینهی (َ :)3ص َّدقَ  ،ماضی است!
ترجمه شدهاند .گزینهی ( :)2دو فعل «صدقو» و « ّ
« َص َّدق» به معنای «تأییدکردن» است ،دو فعل جابهجا ترجمه شدهاند.

هن» ترجمه شده است« .بیهوده زندگی را سخت میگیرند»
 --6گزینهی «	 »4
بررسی سایر گزینهها :گزینهی (« :)1این اشخاص» به شکل «أ ّن ّ
یضیقن الحیاة عبثاً» است .گزینهی (« :)2ال تکونون» اشتباه است ،زیرا که «ال»ی نهی ،آخر فعل مضارع را مجزوم میکند اما حرف «ن»
به معنای « ّ
از آخر فعل حذف نشده است .همچنین «بیهوده» و «این اشخاص» در ترجمهی عبارت لحاظ نشدهاند .گزینهی (« :)3تعیشون» یعنی «زندگی
میکنید»« ،بدبینانه» حال است و ترجمهی آن به شکل «بالتشاؤم» به معنای «با بدبینی» دقیق نیست« .هوناً» به معنای «بیهوده» نیست!

حان َک ِم ٍ
الضوء إلی ُع ِ ِ ِ
رآة َت ِ
َتان ِبسب ِع َمر ٍ
صب ِ
وس ُع ال َح َدق ِ
ات و ُت ِ
عک ُس
 --7گزینهی «	 »1
حرکتگذاری کل عبارتَ « :
یون القطَّة َت َت َّ
عندما َیص ُل َّ ُ
ّ
األضواء»« .وقتی نور به چشمهای گربه میرسد ،دو حدقه (چشمش) ،هفت مرتبه باز میشوند و همچون آینهای میشوند که نور را منعکس
َ
میکند».
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ِ
ِ
ِ
اإلستثناء ِمن ُح ِ
منهن
نحوَ :ن َج َح ِت ال ّت
أدوات
عد
ثناء هو
 --8گزینهی «	 »3
إخراج ما َب َ
ُ
ُ
لمیذات إال واحد ًة َّ
حرکتگذاری کل عبارت« :اإلست ُ
کم ما قَبل َُه َ
المس َتثنی منه».
الم ُ
الم ُ
خرج منه ُ
خرج المس َتث َنی و ُ
سمی ُ
و ُی َّ
 --9گزینهی «	 »1

بررسی سایر گزینهها :گزینهی (« :)2للقریبین» (اسم إشارة للجمع للقریب) ،مجرور تقدیراً (مجرور محالً) ،گزینهی ( :)3نعت

 --10گزینهی «	 »2

بررسی سایر گزینهها :گزینهی ( :)1تمییز نسبة (مفعول ألجله) ،گزینهی ( :)3مزید ثالثی من باب افتعال (من باب

 --11گزینهی «	 »4

الدنیویة» صحیح است .دیگر گزینهها همگی صحیحاند.
دنیوي» است نه «دنیائي» و «األمور
اسم منسوب «دنیا» «
ّ
ّ

و مجرور (نعت و مرفوع) ،گزینهی ( :)4عطف بیان و مرفوع (نعت و مجرور)
استفعال)گزینهی ( :)4مبنی للمجهول (مبنی للمعلوم)

أشد ،أکثر ،أق ّل و»...
 --12گزینهی «	 »1
اسم تفضیل از «ثالثی مزید» به این شکل ساخته میشود که مصدر منصوب فعل پس از کلماتی نظیر « ّ
میآید .مصدر «تنتشر» انتشار است .صحیح عبارت« :الصحف المسائیة أکثر انتشاراً».
--13گزینهی «	 »4

در گزینههای ( )2( ،)1و ( )3ضمیر «ه» متصل به فعلهای «أبغضه ،هداه ،کفاه» عائد است .در گزینهی ( )4عائد ،ضمیر

--14گزینهی «	 »3

مصب» در گزینهی ( )4همگی مبتدای مؤخّ رند .اما در گزینهی ()3
شاب» در گزینهی (« ،)1اثنا» در گزینهی ( )2و «
ّ
« ٌ

--15گزینهی «	 »4

«ال» در گزینههای ( )1و ( )3الی نفی جنس و در گزینهی ( )2الی نهی است که جزء حروف عاملاند .اما در گزینهی ()4

مستتر «هو» در فعل «دعا» است و ضمیر «ه» نقش مفعول دارد و به خداوند بازمیگردد ،نه « َمن» موصول.
« ُب َی ْی ُت» اسم مصغر بیت ،مبتداست و «ذات» خبر آن!

«ال»ی نفی است که تنها معنای فعل را منفی میکند و جزء حروف غیرعامل است .ترجمهی عبارت« :اگر میخواهی که گمراه نشوی ،به دنبال

نمونههای ایدهآل بگرد».
--16گزینهی «	 »2

الرجس» محصورند که همگی اسماند .اما در گزینهی ( )2بعد
در گزینههای ( )3( ،)1و ( )4به ترتیب « ّ
الشمس ،اللّه و ّ

از «إ ّنما» فعل آمده است .ترجمهی عبارتها :گزینهی ( :)1تنها خورشید است که ماه را در آسمان نورانی میکند! گزینهی ( :)2دوست هنگام

سختیها و مشکالت تنها شناخته میشود .گزینهی ( :)3من دانستم که تنها خداوند شاهد بر اعمال ما است! گزینهی ( :)4بدان که تنها ناپاکی
انسان را در تاریکیها غرق میکند!
--17گزینهی «	 »2

در گزینههای ( )3( ،)1و (« )4ما»« ،ما»ی نفی است نه تعجب .ترجمهی عبارتها :گزینهی ( :)1در این دنیا مرا خوار

نکردند ،جز دوستان بد! گزینهی ( :)2اعمال نیکو چقدر به خداوند نزدیک است؛ پس به آنها پایبند باش! گزینهی ( :)3این شرکتکنندگان
خود را برای مسابقههای علمی خسته نکردند! گزینهی ( :)4این دانشآموز فرصتها را برای مطالعهی درسهای مدرسهای خود غنیمت نشمرد!
--18گزینهی «	 »1

در این گزینه «تمییز» وجود ندارد اما در دیگر گزینهها به ترتیب «تلمیذاً ،کوباً و سروراً» همگی تمییزند .ترجمهی عبارتها:

گزینهی ( :)1من تاکنون ،به بیشتر آیههای سورهی حمد عمل کردهام( .اسمهای منصوب پس از وزن أفعل تمییزند که در این گزینه نیامده

است) .گزینهی ( :)2دوازده دانشآموز از کالس ما به گردش علمی رفتند .گزینهی ( :)3زمانی که از کارم ،خسته بازگشتم ،یک فنجان چای
نوشیدم (تعباً حال است) .گزینهی ( :)4شادی قلبم زیاد شد ،وقتی که توانستم به زبان عربی صحبت کنم.
--19گزینهی «	 »4

ترجمهی عبارت« :از پشت پنجره نگاه کن ،شکوفهها در برگهای لطیف درخت ،همچون جواهر گرانبهایند»( .در این

عبارت« ،الزهور» مشبه و «جواهر» مشبهبه است) .در دیگر عبارتها «الزهور» مشبه نیست .ترجمهی عبارتها :گزینهی ( :)1کجایند شکوفههای

سپیدی که بر حریر برگهای درختان میرویند! گزینهی ( :)2شاخههای درختان در این روزها همچون بستری است که شکوفهها بر آنها
میخوابند! گزینهی ( :)3این شکوفهها و انعکاس رنگ آنها بر آبهای صاف در زیر درختان را دوست دارم.
--20گزینهی «	 »2

در گزینههای ( )3( ،)1و ( )4تأکید وجود دارد .در گزینهی (« )1إ ّنما» تأکید ایجاد کرده است (حصر) ،در گزینهی ()3

تقدیم شبه جمله «بالحلم» و در گزینهی ( )4نیز تقدیم «علی الطّعام» تأکید ایجاد کرده است .اما در گزینهی ( )2هیچ قرینهای برای ایجاد اسلوب

طبق علم معانی وجود ندارد.
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