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 یاز آٍضي:

)است ، َستم ...(ي ...  ،فؼل َای رتطی«را»ماوىد–ترجمٍ ی تحت الفظی آن َاست. از ایه ري ،اگر داوش آمًز ترخی از کلمٍ َا   وش آمًزان دا مثىا درپاسخ-1

 رادرترجمٍ وىًیسد،ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد .درصًرتی کٍ ترجمٍ ريان يصحیح ارِاِئٍ شدٌ تاشد ،ویس ومرٌ ی کامل راخًاَد داشت.
َرچىد کٍ در ػثارت مًرد سًال ،ممکه است تُترتاشد ؛ز حريف اضافٍ را تٍ شکل مؼىای ايلیٍ ياصلی آن َا مؼىی کىد،صحیح است درصًرتی کٍ داوش آمً-2

ار»در ػثارت « بَ »ماوىد حرف اضاغٍ ی ؛آن حرف تٍ صًرت دیگری مؼىا شًد  ،مؼىا ،تٍکٍ تُتر است ،در ،مؼىاشًد يلی اگر داوش آمًز «مَىامُکُم تِاللَُُیلِ يَالىَُّ
 مؼىاشًد ،صحیح محسًب می شًد.«از »کٍ درَرجا «مِه»کىد. ومرٌ ای از اي کسر ومی شًد .َم چىیه ،حرف اضافٍ ی 

.ترای مثال اگر داوش آمًز فؼلی را کٍ تٍ َر دلیل در کتاب درسی تٍ دي صًرت مؼىا شدٌ است .تٍ َریک ازديمؼىا تىًیسد ،ومرٌ ی کامل را خًاَد گرفت -3
ا ی کٍ گاَی تٍ تىاسة جملٍ ،ماضی يگاَی مضارع مؼىا می شًود ،َردي مؼىا صحیح است ؛یا اگرفؼل مضارع در جملٍ ای تٍ صًرت مضارع اخثاری ی،ترای افؼال

 التسامی مؼىاشًد. صحیح است يومرٌ ای از داوش آمًز کسر ومی شًد.
رع یا تر ػکس مؼىاشًد ،درصًرت امکان يقاتل تقسیم تًدن فقط ویمی از درصًرتی کٍ فؼل مفردی ،جمغ یا ترػکس مؼىا شًد یافؼل ماضی تٍ صًرت مضا-4

 ومرٌ ی مرتًطٍ تٍ آن کلمٍ کسر می شًد.
 درترجمٍ ترکیة َا يػثارت َا تٍ َر میسان کٍ از آن ترکیة یا ػثارت مؼىا شدٌ است ،َمان مقدار ومرٌ تؼلق می گیرد..-5
ر تٍ جای جمغ ،مفرد مؼىا شًد،صحیح محسًب شدٌ  يومرٌ ای کسر ومی شًد فؼل مفردی کٍ فاػل آن ،اسم ظاَر يجمغ است ،اگ-6
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