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 3گزينه  -1

 .استوار ساختمانی: «مرصوص بنیان» - گويی: «کأنَّ» - می جنگند: «يُقاتِلونَ» - دارد دوست: «يحبّ» کلیدی: کلمات

 : ها گزينه ساير خطاهای

 بنیان کأنَّهم» عبارت... ) پوالدين بنیانی مانند -.( است اضافی) ايشان -( اسم نه است فعل «يحبّ») ( دوستدار1

 .( مجزاست جمله ی يک «مرصوص

 .( است اضافی) که چنان -( است مضارع «يقاتلون)» بجنگند -( را کسانی ← است مفعول «الّذين)» افرادی که (2

 «مرصوص» برای درستی معادل) آهنین -( است اضافی) «زيرا» -( است نشده ترجمه «سبیله فی)» او صف در (4

 .(نیست

 4گزينه  -2

: «کثیرة صعوبة» - گذشت خواهد: «تمرّ سوف» -( استمراری ماضی کردم، می احساس) «أُحسّ کنتُ: »کلیدی کلمات

  دادنش دست از با: «فقدانه مع» -( سخت بسیار) زياد سختی

 : ها گزينه ساير خطاهای

 سوف)» گذردمی –( بعید نه است استمراری ماضی و شده ساخته «مضارع+  کان» از «أُحسّ کنتُ)» بودم کرده ( حس1

 .(است مستقبل «تمرّ

 سوف» برای درستی معنای) شد خواهد رو روبه -( است نشده ترجمه اصلً  «کثیرة)» دشواری به -( است اضافی) جدّاً( 2

 .( نیست «تمرّ

 (1 مانند) بود اين احساسم( 3

 3گزينه  -3

 منخواهی رها: «نترك لن» - رهبر فرمانده،: «قائد» -( مستقبل ← مضارع+  سـ) رفت خواهیم: «سنذهب: »کلیدی کلمات

 ( منفی مستقبل ←مضارع +  لن) کرد

 :ها گزينه ساير خطاهای

 «نترك لن)» کنیم نمی ترك -( است مستقبل «سنذهب)» شويم می رهسپار -( است اضافی محل،)» نبرد محل (1

 (است نشده ترجمه) «وحیداً» -( است منفی مستقبل

 (1 مانند) «وحیداً» -( 1 مانند) کنیم نمی رها -( است نشده ترجمه «نا» ضمیر) فرمانده (2

 (1 مانند) می رويم –( است )اضافی میدان (4

 4گزينه  -4

 طلقم مفعول) کامل طور به: «کاملً استماعاً»  - کند گوش«: يستمع أن» - بايد انسان: «اإلنسان على» کلیدی: کلمات

 إدراکاً» - بفهمد کند، درك«:  يدرك أن» - دهد پاسخ او به: «يجیبه» -.( شود ترجمه قید صورت به بايد و است نوعی

 . ندک مخالفت آن با: «يُعارضها» -( شود ترجمه قید صورت به بايد و است نوعی مطلق مفعول هم باز کاملً تماماً،: «کاملً
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ها: گزينه  ساير  خطاهای 

بتواند تا   - »گوينده«(  يعنی  )»المتكلّم«  مخاطب   - شود(  نمی  ديده  عربی  عبارت  در  ترکیبی  )چنین  کردن  گوش  خوب   )1

دارد.( فرق  کاملً  عربی  عبارت  با  ترجمه  ... )ساختار  بايد  کردن  مخالفت   - نمی شود(  ديده  عربی  عبارت  در  فعلی  )چنین 

است.( کرده  تغییر  کاملً  عربی  عبارت  ساختار  هم  گزينه  اين  )در   ... دادن  جواب   )2

شده جا  جابه  آن  کلمات  و  جمله  ساختار  هم  باز   (... شنونده  کلم  جواب   - نكره(  نه  است  معرفه  )»اإلإلنسان«  که  انسانی   )
3

است.(

1 گزينه   -5

ها گزينه  ساير  خطاهای 

نفع  - است(  مضارع  )»يعرف«  دريافته   - خبر(  نه  است  صفت  )»المضیء«  است  روشن   - باشد(  معرفه  )بايد  ( فردايی 

است.( نشده  ترجمه  »وجه«  ًا  ضمن  است،  تفضیل  اسم  )»أنفع«  خوبی 

)باز نفع  برترين   - دارد.(  اضافی  )ضمیر  امروزش   - جمله(  نه  است  اسم  )»الغد«  است  درخشان  که   -)2 )مانند  فردايی   )3

است.( نشده  ترجمه  »وجه«  هم 

است.( مضارع  )»ينتفع«  باشد  برده  سود   - مانند2(  ًا  )دقیق  است  فروزان  فردايی   )4

2 گزينه  آموزشی: 6-  نكته 

معنای و  هستند  مرتبط  هم  به  ها  گزينه  يعنی  شود،  می  ديده  »،« )ويرگول(  علمت  گزينه ها  آخر  وقتی  که  کنید  دقت  بايد 

کنید. قضاوت  بايد  قبلی  های  گزينه  به  توجه  با  را  گزينه  هر 

ماضی صورت  به  بايد  پس  آمده   )1 )در  »جلسَ«  ماضی  فعل  از  بعد  چون  اما  است  مضارع  ظاهراً  »ينظرونَ«  فعل   ،2 در 

کردند« می  شود: »نگاه  ترجمه  استمراری 

4 گزينه  ها: 7-  گزينه  ساير  بررسی 

باشد. منفی  »إلّا«  از  قبل  جمله ی  که  کنیم  ترجمه   »... و  فقط  »تنها،  صورت  به  را  »إلّا«  هستیم  مجاز  زمانی  فقط   ← تنها   )1

در راستی  که  هستیم  مطمئن  »ما  کنیم؛  ترجمه  ساده  صورت  به  را  آن  بايد  پس  نیست  منفی  »إلّا«  از  قبل  گزينه،  اين  در 

است. نشده  ترجمه  »النّاس«  کلمه ی  ضمناً  دروغگويان«  از  غیر  گذارد  می  تأثیر  مردم  دل 

وجود آيا  توجد«  بدهد. »أالال  »هیچ«  معنای  تواند  نمی  پس  آمده،  »توجد«  فعل  سر  بر  »الال«  گزينه  اين  در   ← غذايی   

هیچ شود؟ 2(  نمی  يافت  آيا  ندارد. 
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 د،باش داشته متصل ضمیر اسم يک وقتی چون باشد، «تجاربی» صفت تواند نمی «کثیرة» ← فراوانم های ( تجربه3

 بارتع ترجمه ی. است مضارع «تغنی» ← اند کرده نیاز بی - صفت نه است حال «کثیرة» پس. بگیرد «ال» بايد صفتش

 کنند. می نیاز بی ها کتاب از را من هستند فراوان که هايم تجربه داشتم اعتقاد ←

 4گزينه  -8

 انسان که شودمی باعث طمع: »عبارت مفهوم.« بايد نمی دست( )هم کم به بورزد، طمع زياد به کس هر» عبارت: ترجمه

 .«بماند کوتاه هم کوچكش آرزوهای از دستش و نرسد خود های خواسته به

 توضیح:

 به رسیدن مانع طمع که موضوع اين به اما شده اشاره طمع به ديگر های گزينه در. می شود ديده( 4) در مفهوم اين

 .است نشده اشاره است انسان های خواسته و آرزوها

 2گزينه  -9

: هيازد - «العالمات إحدى العلماء، أحد» دانشمندان: از يكی - «العلمیّة المقالة هذه: »علمی مقاله ی اين کلیدی: کلمات

 «کَتَبَت قد قد کَتَبَ،: »است نوشته - «صفحات تِسع: »صفحه نه - «عَشَرَ أحد»

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .(است نیامده «هذه» ضمناً  کند، مطابقت صفتش با تا باشد داشته «ال» بايد کلمه اين) «مقالة( »1

 حرف اينجا در) «علی» -( است )اضافی «بواسطة» -.( نیست مجهول آمده فارسی عبارت در که فعلی) «کُتبت( »3 

 (فی ← نیست مناسبی

 (3) مانند) «بواسطة» -.( دارد اشكال خودش هم فعل مذکر بودن که اين ضمن (3) مانند) «کُتب» (4

 3گزينه  -10

می  – يصعد أن «برود باال» - «سمحت ما تسمح، لم: »نداد اجازه - «الصغیر ولدها: »کوچكش فرزند کلیدی: کلمات

 :ها هگزين ساير خطاهای «يسقط أن: »بیفتد -( مضارع+  کان ← استمراری ماضی) «تخشی کانت تخاف، کانت: »ترسید

 اين در حالیه «واو« )» هی... و» -( نكره نه است معرفه «درخت)» «شجرة» -( است ماضی «نداد اجازه)» تسمح ( ال1

 .(نیست عبارت اين برای مناسبی حرف) «إلى» -.( ندارد کاربردی عبارت

 .(ساده نه است استمراری ماضی «می ترسید)» «خشیت» -( بیايد ضمیر همراه بايد) «الولد( »2

 مانند) «الولد» -.( است ساده ماضی «نداد اجازه» ولی است، استمراری ماضی برای ساختار اين) «تسمح ال کانت ...» (4

 ( 1 مانند) «إلى» -(2 مانند) «خافت قد» -( 2)

 آموزشی: نكته

 أن»  و «الشجرة صعود» همین برای. کنیم ترجمه التزامی مضارع صورت به توانیم می فارسی در را عربی مصدرهای

 . بیايند حساب به معنا هم توانند می | «الشجرة يصعد

 1گزينه  -11
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 مترادف. نه است متضاد «شوند نزديک» معنای به «يقتربوا أن» با که «کنند دوری» يعنی «يتجنّبوا أن»

 ها: گزينه ساير بررسی

 ( تواند می) يقدر=  يستطع (2

 (شد گران) َغل ≠ شد( ارزان) رَخُصَ( 3

 (کرد پیروی) أطاعَ ≠( کرد نافرمانی) تَمَرَّدَ  (4

 2گزينه  -12

 آموزشی: نكته

 کتحر به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط» يا «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سؤاالتی در

 کنید. دقت آنها گذاری علمت ی نحوه و کلمات

 ها: گزينه ساير بررسی

ی م عذاب را خود شود بد اخلقش کس هر. )بیايد «نفسَ» شكل به بايد مفعول و است مفعول عبارت اين در ←نفسُ  (1

 .(دهد

 - تقدّمْ ←تقدّمُ: يعنی کند؛ تغییر شرط جواب و شرط فعل آخر علمت بايد پس است، شرطیه جمله ی عبارت اين (3 

 نجدْ  ← نجدُ

 نیست رمذک سالم جمع کلمه اين که کنید دقت الفساتیِن، ← بگیرد کسره بايد پس است الیه مضاف ← الفساتینَ  (4

 متجرِ  ← باشد داشته کسره آخرش بايد و آمده «فی» جرّ حرف از بعد ←متجرَ. بگیرد کسره همیشه آخرش که

 متن: ترجمه

 طبل ها رفت می( مردم) ملّت سمت به وقتی. بود حريص بزرگی و شكوه های نشانه بر پادشاهی که است شده روايت»

. می شدند جمع ايستاده راه، سمت دو در خوشامدگويی و درود برای اجبار سر از و ناخرسندی با مردم و می شدند زده

 زرگیب مصیبت را آن پادشاه. اند نیامده مردم بقیه با طبل صدای نشنیدن بهانه به آنان از گروهی که فهمید پادشاه روزی

 در. بشنوند مردم همه را صدايش که بسازند طبلی تا خواست آنان از و کرد جمع را خود مشاوران پس. آورد حساب به

 پادشاه. دارم نیاز زيادی های دارايی اما ام، آماده کار اين انجام برای من: گفت و بود سالخوردهای پیر مشاورانش میان

 داد. او به می خواست آنچه و پذيرفت

 نكنید، تشكر من از مردم، ای: گفت می که حالی در کرد اقدام مردم میان توزيعشان به و گرفت را اموال اين پیرمرد

 خروجش، از قبل مردم که ديد پادشاه روز چند از پس. ام گرفته او از را اموال اين من که کنید تشكر پادشاهی از بلكه

 موضوع اين از وقتی و کرد تعجب طبل آن معجزه از. هستند ديدارش مشتاق که حالی در اند شده جمع وی قصر اطراف

 شد. روشن برايش قضیه کرد، سؤال

 1گزينه  -13

 ...........«که  شد روشن برايش شد؟ روشن پادشاه برای چیزی چه پايان، در» سؤال: عبارت
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 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 پیرمرد هایبخشش می فهمیم متن از که چیزی طبق. )کند می شنوا را ها دل و گوش تمام که است ای معجزه نیكی (1

 .(شنیدند را نیكی صدای پس شوند مند علقه حاکم به مردم شد باعث پادشاه طرف از

 متن طبق. )شود ترك عمل( )اين بايد همین برای شده می آنان آزار باعث خروج هنگام او اطراف مردم شدن جمع (2

 .(نیست صحیح گزينه اين پس بودند؛ شده جمع قصر اطراف مشتاقانه مردم

 .( ادد انجام ديگری کار طبل پول با بلكه نساخت، طبل او متن طبق. )کرد عمل صادقانه طبل تهیه ی کار در پیرمرد (3

 پس می شدند جمع اجبار روی از مردم متن )طبق بودند شنوايی کم دچار بودند نشده جمع او اطراف که کسانی (4

 .(بود شان نارضايتی دلیل به آنها نیامدن

 2گزينه  -14

 «کن. تعیین را خطا سالخورده پیرمرد و پادشاه شخصیت درباره ی»سؤال:  عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 اب طبل صدای از مشكل کرد می خیال او متن )طبق دانست. نمی نداشتند، دوستش مردم که را حقیقت اين ( پادشاه1

 .(ندارد مشكلی گزينه اين پس است مردم شنوايی

 پس کرد تقسیم مردم بین را آنها پیرمرد. )می خواست خود برای را آنها کرد طلب پادشاه از را اموال وقتی پیرمرد (2

 .(باشد درست تواند نمی عبارت اين

 خودش جانب از اموال اين که گفت مردم به او بله،. )زد حرف صادقانه مردم میان در اموال کردن پخش هنگام پیرمرد( 3

 .( است پادشاه برای بلكه نیست،

 مشاوران گروه به متن در. )شنید می را آنان نظر مشكلت بعضی آمدن وجود به هنگام که داشت را گروهی پادشاه( 4

 .(است درست کاملً پس است، شده اشاره پادشاه

 3گزينه  -15

 .« کن مشخص را خطا» سؤال: عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 قعیوا محبوبیت راز توانست متن طبق چون است، طور همین دقیقاً . )کند آگاه را پادشاه کارش با خواست می پیرمرد (1

 .(بفهماند او به را

 .(کندمی تايید را نكته اين دقیقاً  متن پايان. )شدند جمع پادشاه پیرامون شوق و میل روی از نهايت در مردم (2

 متن در) .دهد نجات بودند، نیامده خوشامدگويی برای ديگران همراه که را گروهی خواست می اش خواسته با پیرمرد( 3

 .(بفهماند پادشاه به را مردم بین محبوبیت راز خواست می پیرمرد بلكه بود، خطر در آنها جان که نیامده

 که شويم می متوجه متن از. )پذيرفت نمی را آن پادشاه کند اقدام کردن نیكی به صراحت به خواست می پیرمرد ( اگر4

 .(تاس صحیح کاملً گزينه اين و کنند تقسیم مردم بین را اموالش که داد نمی اجازه پس بوده، حريصی انسان پادشاه
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 3گزينه  -16

 «که .............  است آن شود می گیری نتیجه متن از که مفهومی» سؤال: عبارت

 :ها گزينه بررسی و ترجمه

 .(است نزده حرفی عدالت درباره ی متن) نیرو و تعداد نه کند می تضمین را ما بقای عدالت (1

 .(ندارد متن به ارتباطی جمله اين. )ماند نمی باقی ستم با اما ماند می باقی کفر با حكومت( 2

 ردمم رفتار در نیكی و احسان تأثیر با ارتباط در متن چون است صحیح کاملً. )است بخشش و نیكی بنده ی انسان( 3

 .( است زده حرف

 .(است نزده حرفی حاکم ستمگری درباره متن. )است بلند لطفش نیكی و خطرناك چراگاهش ستمگری( 4

 2گزينه  -17

 ها: گزينه ساير خطاهای

 از هک ایکلمه ضمناً تفعیل، نه است إفعال باب از بنابراين است، «ُمفعِل وزن بر «مؤمن)» «تفعیل وزن على مصدره» (1

 «المؤمن» پس وصفی، نه است اضافیترکیب  «المؤمن» مثل) «صفة» -.( باشد داشته تشديد حتما بايد باشد تفعیل باب

 .( است الیه مضاف

 .(است «مجالسة» مصدر مفاعلة و باب از «فاعلتَ» وزن بر «جالستَ)» «إجلس مصدر من( »3

 پس مصدر، نه است ماضی فعل يک اين جا در «نفع» که شود می مشخص آن معنای و جمله ساختار در دقت با (4

 «.رساند می سود تو به کنی همنشینی او با اگر: »است غلط آمده گزينه اين در که مواردی

 3 گزينه -18

 : ها گزينه ساير خطاهای

 .( است «النّفس» برای صفت «المطمئنة») «أيَّتها موصوفها» (1

 .( هستند «للمخاطبة» به مربوط دارند «ی»ی  شناسه آخرشان که هايی فعل) «للمخاطب»( 2

 «ال» صفتش بايد دارد متصل ضمیر که اسمی چون باشد، «ربّک» صفت تواند نمی و است نكره اسم «راضیةً)» «صفة( »4

 .(است حال «راضیةً» باشد، داشته

 3گزينه  -19

 : ها گزينه ساير خطاهای

 .( است «جوجه» معنای به «فَرْخ» مكّسر جمع «فِراخ)» «مفرد» (1

 «منظره» معنای به بلكه نیست، شهر اسم جا اين در «مشهد» که کنید دقت نیست، بودنش مؤنث برای دلیلی) «مؤنّث» (2

 .(بخوانید را قبلی مورد )توضیحات علم اسم -( است

 نگیريد. اشتباه هم با را دو اين پس است حروف اين از «لكنّ» بلكه نیست، بالفعل مشبهة حروف از «لكنْ»( 4

 3گزينه  -20
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. كنیدن اشتباه تا مضارع يا است ماضی که کنید مشخص ابتدا است مجهول يا معلوم فعلی بدهید تشخیص که اين برای

 گزينه: اين در

 شالفعل عین چون و است مضارع فعل «يُخلِقْ. »نیست مجهول باشد داشته فتحه اولش که فعلی ← «نَعلم» و «يَجبُ»

 . نیست مجهول دارد کسره

 ها: گزينه ساير بررسی

 است. مجهول دارد( ـُـ) ضمه اولش چون و است ماضی فعل ← «اُعجِبتُ» (1

 است. مجهول دارد( ـَـ) فتحه الفعلش عین و( ـُـ) ضمه اولش چون و است مضارع فعل ← «تُستخرَجُ» (2

 است. مجهول دارد( ـُـ) ضمه اولش چون و است ماضی فعل ← «أُنزلَ» (4

 4گزينه  -21

  مكان اسم ← «مَحَضر»و  فاعل اسم ←« المتعلّم» - تفضیل اسم به «أهمّ: »گزينه اين در

 ها: گزينه ساير بررسی

 ندارد. وجود مكان اسم و فاعل اسم گزينه اين در تفضیل، اسم ← «أغنی»( 1

 ودوج تفضیل اسم و فاعل اسم گزينه اين در مكان. اسم ← «المُجتمع» - فاعل نه است مفعول اسم ← «المُرسَلین( »2

 .ندارد

 شود. نمی ديده تفضیل اسم مكان، اسم ← «المَحكمة» - فاعل اسم دو هر ← «القاضی» و «مُجرم»( 3

 2گزينه  -22

 ی جمله» باشد جمله يک که صفتی و «مفرد صفت» باشد اسم يک که صفتی است، نوع دو بر صفت آموزشی: نكته

 «.وصفیه

 ها: گزينه ساير بررسی

 است. وصفیه جمله پس رفته کار به «غزاالً» نكره ی اسم برای ...« يهرب کان» عبارت (1

 . است وصفی ترکیب «مطهّراً سائلً( »3

 . است وصفی ترکیب «جمیلة صوراً» (4

 2گزينه  -23

 پس (نداشتم) نبود من پیش کیفم: »هستند «نافیه» عبارت اين در رفته کار به ی«ما» دو هر جمله، معنای به توجه با

 .« بخوانم چیزی نتوانستم

 ها: گزينه ساير بررسی

 هاخطا از حقیقت در بینديشد، گفتن سخن از قبل کس هر: »شود می ديده شرط معنای و ساختار کاملً جمله اين در (1

 الحقیقة فی فهو. )است شده شروع «فـ» حرف با است اسمیه جمله ی چون شرط جواب که کنید دقت.« ماند می امان در

... ) 
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 هستند. شرطیه حتماً شوند شروع «إذا» يا «إنْ» با که جملتی 4و  3 های گزينه

 2گزينه  -24

 در. اشدب شده حذف آن منه مستثنی ثانیاً و باشد منفی اوالً «إلّا» از پیش جمله که شود می تشكیل وقتی حصر اسلوب

 بزرگوار مهمان دو تنها»=  «را خويشاوندانم از بزرگوار مهمان دو مگر نديدم مهمانی در: »شود نمی ديده منه مستثنی ،2

 «ديدم. مهمانی در را خويشاوندانم از

 ها: گزينه ساير بررسی

آن  ایدوت مگر نشدند ماشین بر سوار مسافران»: باشد حصر اسلوب تواند نمی پس است منه مستثنی «المسافرون» (1

  «.ها

ی م رنجشان تنبلی مردم که کنیم می احساس» نداريم: حصر اسلوب مطمئناً  پس نیست منفی إلّا از پیش جمله ی (3

 «آنان از اندکی مگر دهد

 مگر شد نخواهند موفق هايشان درس در آموزان دانش: »نیست حصر اسلوب پس است منه مستثنی «الطّلّاب» (4

 «.آن ها تلشگران

 3گزينه  -25

 آيد. می حساب به مطلق مفعول و است «أُبادِرُ لن» فعل مصدرِ «مبادرة» گزينه اين در

 ها: گزينه ساير بررسی

 در و حال «مُقّراً» ،1 در که اين بیشتر توضیح. شود نمی ديده «فعل همان مصدر+ ...  فعل» ساختار ديگر های گزينه در

 .است به مفعول «صبراً» ،4

 2گزينه -26

 نند،ک می اقامه: «يُقیمون» -( آوردند )ايمان اند آورده ايمان که کسانی «آمَنوا الّذين» - تنها فقط، «إنّما» کلیدی: کلمات

 ها: گزينه ساير خطاهای. هستند رکوع در که حالی در:  «راکعونَ هم و» - می پردازند: «يُؤتونَ» - دارند می پا بر

 بارتع اين در) کنند می رکوع و -. نیست «اهلل» برای درستی معادل) پروردگار -. نیست قطعاً  معنای به «إنّما)» قطعاً( 1

 . بشود ترجمه «که در حالی» صورت به بايد و رفته کار به حالیه جمله ی يک آن دنبال به و «حالیه واو»

 .(نیست «آمَنوا» برای درستی معادل) دارند ايمان که کسانی -.( نیست شک بدون معنای به «إنّما)» شک بدون( 3

 .(بشود ترجمه مضارع نبايد اينجا در و است ماضی فعل يک «آمَنوا)» بیاورند ايمان( 4

 تذکر:

 نگیريد. اشتباه(« تنها فقط،) إنّما» با رو...( «  و شک بدون همانا، قطعاً،) إنّ» ها بچه

 2گزينه  -27

 کشید خواهد خجالت «:سَیَخجلُ» - زيرا «:ألنّه» - ندارد طاقت: «يُطیقُ ال» - نكن تحمیل: «تُحَمِّل ال: »کلیدی کلمات

 ( مستقبل ← مضارع+  سـ)
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 ها: گزينه ساير خطاهای

 مضارع+  نبايد» صورت به اش ترجمه حالت اين در و است مخاطب نهی فعل يک «تُحمّلْ ال)» کنی تحمیل نبايد... (1

 «زندگی در تو شريک» صورت به بايد «الحیاة فی شريكک» ترجمه ی) تو زندگی شريک - «!است نادرست «التزامی

 بشود هک «الحیاة» به نه است شده متّصل «شريک» به «کـ» ضمیر ثانیاً  و شود ترجمه بايد «فی» جرّ حرف اوالً چون باشد

 -. شود ترجمه مضارع نبايد و است آينده( همان) مستقبل «سیخجلُ»فعل  زمان) کشد می خجالت -( «تو زندگی»

  نشده. لحاظ ترجمه در «زيرا» معنای به «ألنّ»

 ال» برای درستی معادل) کنی تحمیل -( نشده متصل ضمیری «الحیاة» به) ات زندگی -( شده ترجمه اضافی) اگر( 3

 معنای به «ألنّ» -.( است مستقبل «سیخجل» فعل زمان) شود می شرمنده -. هست نهی فعل يک چون نیست «تحمّل

 نشده. لحاظ ترجمه در «هرگز» معنای به «أبداً» و «زيرا»

 ( !نیست شرط اسلوب از خبری عربی جمله در اما است، شرطی گزينه اين )ساختار

 مستقبل «سیخجل)» سازد می شرمنده -( نیست «شريک»برای  مناسبی معادل) رفیق -( 1) مانند) کنی وادار..  نبايد (4

( سازد می شرمنده را او و ندارد را آن جمله )تحمل دو بین در - نشده لحاظ ترجمه در «زيرا» معنای به «ألنّ» -.( است

  !نداريم چیزی چنین عربی جمله ی در که شده استفاده «و» از

 آموزشی: نكته

 فعل اگر( 2 و «منفی امر» صورت به باشد، مخاطب فعل اگر (1 است: صورت دو به «مضارع + نهی الی»ترجمه ی  (1

 کنیم. می ترجمه «التزامی مضارع+  نبايد» صورت به نباشد مخاطب

 !برود کار به عربی ضماير بیشتر جای به تواند می و است مشترك ضمیر «خود» فارسی در( 2

 است صحیح پاسخ که( 2) در می بینید که همانطور نكنیم، ترجمه رو «ألنّ» از بعد رفته کار به ضمیر اگر ندارد ايرادی( 3

 !نشده ترجمه «ألنّه» در «هـ» ضمیر

 1گزينه  -28

 «:دَيُنش أن» - کنند می درخواست: «يطلبون» - برديد می بهره «:يتمتّع» - ماهر «:حاذق» - بود «:کانَ: » کلیدی کلمات

  بسرايد که

 ها: گزينه ساير خطاهای

 اما است، مضارع فعل يک ظاهر در «يَتَمَتَّعُ») برند می لذت -.( هست «بود» معنای به ماضی فعل يک «کانَ)» است( 2

 ضیما=  مضارع ماضی+» ساختار طبق بايد پس رفته، کار به جمله در «کانَ» ماضی فعل آن از قبل که کنیم دقت بايد

 قیقاًد «يتمتّع» فعل مورد در )توضیحات می خواهند –.( کنیم ترجمه «بردند می لذت» صورت به را «يتمتّع» ،«استمراری

 .( شود ترجمه «خواستند می» صورت به بايد و است صادق نیز «يطلبون» فعل برای

 ( شده ترجمه اضافی) شنیدن - (اسم نه است فعل «يتمتّع)» مردم... لذت( 3
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 شاعراً» که اين به توجه با. ندارد وجود عربی جمله ی در معادلش و است شده ترجمه اضافی «آن)» متبحّر شاعر آن( 4

.( دشو ترجمه «متبحّر شاعر يک» يا و «متبحّری شاعر» ،«متبّحر شاعری» شكلِ سه از يكی به بايد است، نكره «حاذقاً

 ظاهراً «يتمتّع» فعل که است درست) برد می لذّت -.( ندارد وجود عربی جمله ی در معادلش و است اضافی) شنیدن -

 زينهگ اين در. شود ترجمه جمع صورت به بايد است «النّاس» فاعلش که اين به توجه با اما( للغائب) است مفرد فعل يک

 علف «يطلبون») ... که بود اين آن ها خواسته ی –( مردم به شده گرفته نظر در فعل دهنده ی انجام شاعر خود اشتباه به

 ( !اسم نه است

 آموزشی: نكته

 از خبری است، سؤال جواب که ،2 در بینید می و ندارد اشكالی( قرآن آيات جز به) جملت در «إنّ» نشدن ترجمه( 1

 !نیست و ... «قطعاً» ،«همانا»

 می قرآن آيات در معموالً اتفاق اين و کنیم معنا «است» بايد گاهی رو هست ناقصه افعال از که «کانَ» ماضی فعل( 2

 . است مهربان و آمرزنده خدا گمان بی(: قرآن آيه ی) ﴾رحیماً غفوراً  کان اهلل إنّ﴿: مثل افتد؛

 1گزينه  -29

 کلّ» - نشوم غمگین که: «أحزن ال أن» -( بعید ماضی بودم، آموخته: )«تَعَلَّمْت قد کُنتُ» - کاش: «لیتَ» کلیدی: کلمات

  اگر: «لو» - می شوم مواجه آن با: «أُواجِهه» - ناپسندی امر هر: «مكروه امر

 :ها گزينه ساير خطاهای

 «ماضی( + قد+ ) کان» ساختار از «تعّلمت قد کنت)» باشم آموخته -( شايد نه هست کاش معنای به «لیت)» شايد (2

.( ستا شده ترجمه التزامی صورت ماضی به اشتباه به گزينه اين در اما است، فارسی بعید ماضی معادل و شده تشكیل

 به که «أحزنَ ال أن» برای نیست صحیحی معادل) نباشم ناراحت -( جمع نه است مفرد «مكروه أمر)» ناپسندی ها –

 .(است «نشوم ناراحت که» معنای

 ( «تعلّمت قد کنت» مورد در( 2) )توضیحات گرفتم می ياد -( !اسم نه است فعل «أحزن ال أن)» نشدن محزون( 3

 مواجه آن با» معنای به «أُواجهه)» رسید خواهد -( !اسم نه است فعل «أحزن ال أن)» نخوردن غم -( 2) مانند) شايد( 4

 -.( نیست کبیراً  کانَ لو» برای صحیحی معادل) بودن بزرگ وجود با -( !مستقبل نه است مضارع و هست «می شوم

 («تعلّمت قد کنت» مورد در( 2) توضیحات) بیاموزم

 تذکر:

 حبوبم چون بگیريد يادشون جا همین و نگیريد اشتباه هم با رو «شايد معنای به لعلّ» و «کاش معنای به لیت» ها بچه

 هستین. ما دل محبوب که شما مثه هستن طراح ها دل

 4گزينه  -30

 راستی راستگويی،: «المقال صدق» - خواند می فرا کند، می دعوت: «يدعو» - باشد داشته «له يكن: »کلیدی کلمات

 برد نخواهد پناه «:يلجأ لن» - گفتار
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 ها: گزينه ساير خطاهای

 يدنبا پس است فارسی در منفی آينده ی معادل و شده تشكیل «مضارع+  لن» ساختار از «يلجأ لن)» برد نمی پناه (1

 ويیراستگ با» صورت به و شود ترجمه بايد« مقاله بصدق» در رفته کار به ضمیر) راستگويی با -( شود ترجمه مضارع

 .(باشد «اش

 ( ندارد وجود عربی جمله ی در معادلش و است اضافی) اگر (2

 وجود عربی جمله در معادلش) ديگران -( است «باشد داشته دوستی» معنای به «صديق له يكن)» باشد دوستی( 3

 (!فعل نه است اسم «الكذب» چنین هم و است برد، نخواهد پناه معنای به «يلجأ لن») گفت نخواهد دروغ -( ندارد

 تذکر:

 !نیست نادرست شود ترجمه هم «که کسی» صورت به «شرط من» اگر

 2گزينه  -31

 آموزشی: نكته

 عنایم بايد و هستند مرتبط هم به ها گزينه يعنی ديديد( ويرگول« )،» علمت ها گزينه آخر در اگر که کنید دقت ها بچه

 بگیرد. قرار بررسی مورد قبلی های گزينه معنای به توجه با گزينه هر

 ها: گزينه ساير خطاهای

 ( مضارع نه است ماضی فعل يک «مألتَ)» کنی می پر (1

 (مفرد نه است جمع «البسمات)» لبخند( 3

 .(نیست «کنی داری نگه» معنای به «تحمی» برای مناسبی معادل) داری نگه دور (4

 :( 2 آموزشی نكته

 در مثلً کنیم؛ ترجمه فارسی در بار يک فقط را آن توانیم می شود، تكرار هم سر پشت عربی عبارت در ضمیر يک اگر

 هیچ و رفته کار به «قلبم» در يک بار فقط ترجمه در و رفته کار به «قلبی» در هم و «عقلی» در هم «ی» ، ضمیر (2)

 !(ستا مهم بسیار هستند تجربه کم ترجمه تست در مقدار به که هايی بچه برای تذکر اين. )نیست کار در هم اشتباهی

 :3 آموزشی نكته

( 3) خطاهای در رو(« التزامی مضارع) کنی پر»صورت  به «تمأل»ترجمه ی چرا که باشد آمده پیش سوال براتون شايد

  نیاورديم؟

 همچنین و( 2) در «تُنیرَ أن» فعل به توجه با. کنید پیدا سؤال همین در 1 آموزشی نكته در توانید می رو سوال اين پاسخ

 التزامی مضارع شكل به اند آمده جمله آن ادامه در که رو مضارعی فعلهای ساير بايد ها گزينه آخر در ويرگول علمت

 !کنیم معنا

 4گزينه  -32

 ها: گزينه ساير خطاهای
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 . است نشده لحاظ ترجمه در «که زيرا» معنای به «ألنّ» -( نكره نه است معرفه «الطفل)» کودکی (1

 ندارد وجود ضمیری «الجسم» در ثانیاً  نشده، ترجمه «فی» اوالً ) بدنشان -( جمع نه است مفرد «اإلنسان)» انسانها( 2

 .( است نادرست بدنشان پس

 ماضی نه است فارسی استمراری ماضی معادل که شده تشكیل «مضارع + کان» ساختار از «أتصفّحُ کنتُ)» زده ورق( 3

 (!نقلی

 4گزينه  -33

 «کنید؟ می فراموش را خودتان و کنید می امر نیكی به را مردم آيا» عبارت، ترجمه

 «نكردن نیكی خود و نیكی به دادن دستور» عبارت: مفهوم

 توضیح:

 می شود. ديده( 4) در تنها مفهوم اين

 4گزينه  -34

 پنج - «الشّهداء اآلباء: »شهید پدران - «قصدوا عزموا،» گرفتند: تصمیم - «معاونیه ثلثة: »او معاون سه کلیدی: کلمات

 «يعقدوا أن: »کنند پا بر - «طلبة خمسة تلمیذ، خمسة»آموز:  دانش

 ها: گزينه ساير خطاهای

 همچنین نیست، کنند پا بر معنای به) «يكرّمون أن» -( معاون سه نه است معاون پنج معنای به) «معاونیه خمسة( »1

 فتص پدران، برای کلمه اين که اين به توجه با) «الشهید» -( شود حذف آن آخر نون و باشد «يكرّموا أن» صورت به بايد

 به) «لبةط ثلثة» -( برود کار به جمع صورت به و باشد داشته تطابق «اآلباء» يعنی موصوفش، با تعداد لحاظ از بايد است

 ( آموز دانش پنج نه است آموز دانش سه معنای

 فارسی جمله در آن معادل و است «خاطره» معنای )به«  ذکری» -( 1) مانند) «الشهید» -(( 1) مانند) «يكرّموا أن( »2

 عبارت در چون برود کار به «ال» بدون بايد کلمه اين« ) المراسیم» -( 1) مانند) «معاونینه خمسة( »3.( )ندارد وجود

 سیفار عبارت در چون باشند، داشته «ال» بايد کلمات اين دوی هر) «شهداء آباء» -( رفته کار به نكره صورت به فارسی

 (1 مانند) «طلبة ثلثة» -( بگیرند «ال» بايد دو هر هستند صفت و موصوف چون و اند رفته کار به معرفه صورت به

 آموزشی: نكته

 سشجن که است کافی فقط و برود کار به مفرد شكل به بايد فعل آن باشد ظاهر اسم صورت به فعل يک فاعل وقت هر

 که است «عزم» و «قصد» فعل های ترتیب فاعل به «مدير( »4) و( 1) های گزينه در مثل. باشد داشته مطابقت فاعل با

 و است ضمیر صورت به فاعلشان چون( 3) و( 2) های گزينه در اما اند رفته کار به مفرد شكل به درستی به ها فعل اين

 .اند رفته کار به جمع شكل به نیامده بعدشان ظاهر اسم نوع از فاعلی

 تذکر:
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 کي شبیه ظاهرش که اگرچه هست، مذکر اسم يک نتیجه در و «طالب» مكسر جمع «طلبة» کلمه که کنید دقت ها بچه

 مؤنث. نه مفرده نه اما هست مؤنث مفرد اسم

 3گزينه  -35

 «يُستَخَرجُ» شود: می استخراج - «واحدة مرّة: »بار يک - «عمرِنا مِن: »ما عمر از - «لحظة کلّ: »لحظه هر: کلیدی کلمات

 ها: گزينه ساير خطاهای

 «عمرنا من» صورت به بايد و ندارد وجود عبارت اين در «از» معادل -(( جمع نه و است مفرد «لحظه هر)» «لحظات( »1

 اين اوالً) «استخرجناه» -( است اضافی) «إذا» -.( ندارد وجود فارسی جمله در معادلش و است )اضافی« يفیدنا. » باشد

 عبارت در فقط کلمه معادل -( است اضافی) «جیّداً» -( !معلوم نه باشد مجهول بايد ثانیاً ماضی، نه باشد مضارع بايد فعل

 است. نرفته کار به عربی

 -( بشه استفاده «مِن» از بايد و نیست «از» برای صحیحی معادل «لـِ» جرّ  حرف) «لعمرنا» -( است اضافی) «قیمة( »2

 .است نرفته کار به عربی عبارت در «فقط» کلمه ی معادل -( است اضافی) «تساوی»

 بايد ثالثاً و برود کار به «کلّ» همراه به بايد ثانیاً  باشد، مفرد بايد اوالً ) «لحظاته» -( برود کار به ضمیر با بايد) «العمر» (4

 .( نیست «بار يک فقط» برای صحیحی معادل) «مرّة» -( است اضافی) «يشبه» -.( برود کار به ضمیر بدون

. نبرسی جواب به راحتی به تونستین می «ما عمر از» يا و «لحظه هر» عبارت از استفاده با و بود ای ساده بسیار )سؤال

 (!!سخته عربی بگین هی حاال

 2گزينه  -36

 : ها گزينه ترجمه

 .(است نادرست. )کند می داللت خوشحالی بر که است صدايی بدون و خفیف خنده ی همان ← شادمانی (1

 حیحص. )کنیممی تقديم او به اش نارضايتی کردن دور يا معبود رضايت کسب برای را آنها که چیزهايی ← ها قربانی( 2

 .( است

 هیزم ها) شوندمی جمع آتش کردن روشن برای که تازه و تر های شاخه و برگ ها چوب ها، از ای مجموعه ← هیزم( 3

 .( است نادرست هم گزينه اين و نیستند تازه و تر های شاخه و برگ ها شامل

 که واضحه) مقصدهاشان سمت به مسافران هدايت برای هستند مستقر آن در پلیس که هايی مكان ← گمرکات( 4

 نه؟( مگه ديگه نادرسته

 2گزينه  -37

 مذکر عجم بلكه نبوده، مثنی آن قبل اسم يابیم که می در «يَحصلون ال» فعل به توجه با اما هست، مثنی «المُكَذِّبینِ»

 باشد. «المُكَذِّبینِ» شكل به بايد و بوده سالم

 متن: ترجمه
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 از و شده پوشیده خاك در که نبوده بذری اين آيا !ای؟ ديده را خوشمزه میوه ای يا پاك میوه ای يا بلند درختی آيا»

 شده تبديل بینیممی طبیعت در االن که چیزی به و شده خارج خاك از و شده زنده سپس گرديده، پنهان چشم ها

 !است؟

 خود جای به ريزششان از بعد درختان های برگ و است آمده شديد سرمايی از بعد هوايش پاکی و هايش گل با بهار

 !است برگشته سكون مدتی از بعد نشاط و سرزندگی و پرندگان خواندن و اند برگشته

 چنین اين اگر پس... .  و صعود و نزول غروب، و طلوع بدبختی و آسايش سختی، و آسانی !است انسان زندگی همان آن

 بلكه ند،ک می سقوط که هنگامی کند خوار را او نبايد سختی و برود باال که هرگاه کند مغرور را انسان نبايد نعمت باشد،

 «!باشد ثابت و ماهر انسانی سختی و آسايش حالت دو در بايد او

 2گزينه  – 38

 هب باشد ثابت سختی و آسايش حالت دو در بايد انسان: کن تعیین خالی جای برای را مناسب و صحیح» سؤال: عبارت

 «........................... دلیل

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 !نیست دو آن با جز به پیشرفتی و هستند مفید انسان پیشرفت برای دو هر که ( اين1

 هب توجه با) !داريم انتظار را رفتنش آيد، می در آن از يكی که هنگامی پس است، آمیخته در آن با زندگی که اين( 2

 انتخاب رو گزينه اين توانیم می«  است انسان زندگی همان اين: اإلنسان حیاة هی تلک» جمله و متن آخر پاراگراف

 ( !کنیم

 !آيد می آن بدی و زندگی سختی از بعد فقط آن خوبی و زندگی خوشی که اين( 3

 !بپذيرد را حالت ها اين که است مجبور او پس نیست، انسان دست به کارها که اين( 4

 3گزينه  – 39

 کن: تعیین را خطا سؤال: عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 عجله موعدشان از قبل آنها خوردن در نبايد پس دارد، نیاز زمان گذر به ها میوه مانند فكرها، بلوغ و کارها تكامل( 1

 ! کنیم

 !داريم نیاز مردم بین و جامعه در خود دادن نشان و شدن ديده از قبل بودن پنهان و پوشیده به بذرها مانند ما( 2

 خلفش بايد چیزی هر همراه پس است، شده حاصل کثیفی از بعد حتماً که دارد داللت اين بر آن پاکی و هوا خوبی( 3

 ( !شود نمی برداشت چیزی چنین متن از) !کنیم مشاهده را

 مشاهده را ها آن بسا چه کند، می اشاره آنها باطن در زودهنگام حرکتی به اشیا ظاهر در تحرك عدم و بودن ساکن( 4

 !کنیم

 1گزينه  -40
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 «......................... که می خواهد ما از متن کن؛ تعیین خالی جای برای را مناسب و صحیح» سؤال: عبارت

 : گزينه ها بررسی و ترجمه

 !(گويد می رو همین هم متن بله) !کنیم( )نگاه شان آينده و گذشته به بلكه نكنیم، نگاه اشیا اکنون به (1

 کلی مفهوم به ،1 اما شود، می پیدا متن در هم مفهوم )اين. نیست ثبات خانه ی دنیا چون نباشیم، مغرور زندگی در( 2

 .(است تر نزديک متن

 !( بديم؟ اهمیت موارد اين به که خواست ما از کَی! )دهیم اهمیت دنیا زيبايی و بهار های گل و پرندگان خواندن آواز به (3

 گفته متن اتفاقاً) !می دهیم اهمیت مان سختی حالت به که طور همان بدهیم اهمیت کند می شاد را ما که حالی به( 4

 !(ندهیم اهمیت زياد موارد اين از کدام هیچ به که است

 3گزينه  -41

 .................  که است اين متن سؤال: مفهوم عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .(است نشده بیان مفهومی چنین متن در! )کند می پديدار را انسان حقیقت خودش ( زندگی1

 ستا نگفته ولی دارد، سختی و آسايش انسان زندگی است گفته متن. )دارد نیاز سختی و آسايش به انسان زندگی( 2

 ( !دارد نیاز آنها به

 متن آخر پاراگراف در. ... شد اين آهااا) !می دهند پرورش را انسان که هستند ای مدرسه دو هر آسايش و سختی( 3

 !(است يافتن پرورش واقع در شدن ماهر اين که باشد ثابت و ماهر آسايش و سختی در بايد انسان که شده اشاره

 است، حصحی کاملً جمله اين! )کنند می آشكار را او آمدن پايین يا انسان باالرفتن که هستند هايی علمت بل و نعمت (4

 (!نیست اين متن اصلی مفهوم اما

 4گزينه  -42

 !« کندمی جبران سرش دادن حرکت با را نقص اين او و است ثابت و کند نمی حرکت جفد چشم: »عبارت ترجمه

 ها: گزينه ساير خطاهای

 للنفی مضارع»و است نفی ی«ال» عبارت اين در رفته کار به ی«ال» جمله، معنای به توجه با) «للنهی مضارع فعل» (1

 .( هست صحیح

  .است نیامده تأکید برای و است مبتدا جمله اين در «هی» ضمیر جمله معنای به توجه با هم باز) «للتّأکید جاء»( 2

 .( رود می کار به تأکید برای منفصل ضمیر زمانی چه بگیريد ياد تا بخوانید را 2 آموزشی نكته

 «فاعل نائب» -( مجهول نه است معلوم فعل اين که بفهمیم توانیم می جمله معنای به توجه با همچنان) «مجهول( »3

 مفعولش «هذا» و مستتر «هی» فاعلش و است معلوم بلكه باشد، داشته فاعل نائب که نیست مجهول اصلً فعل اين)

 .(است

 :1 آموزشی نكته
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 !کنین گزينه ردّ تناقض ها به توجه با تونین می کلمات نوعیة سؤاالت در

  چیه؟ ديگه تناقش تناقض؟

 فعل ایمعن يعنی معناه، تنفی «ال» نوشته جلوتر و «للنهی مضارع فعل» نوشته. کنین نگاه ،1 به مثلً . می دم توضیح اآلن

 كنینن باور شايد! نهی؟ ی«ال» يا درسته نفی ی«ال» باألخره خب! نفی ی«ال» برای تعريفیه عبارت اين. کنه می منفی رو

 اين که اين يعنی اين و غلطه حتماً يكی اون باشه درست که کدوم هر چون درسته، کدوم که نداره اهمیت اصلً ولی

 . شديم خلص نفی و نهی ی«ال» بین درگیری از راحتی همین به. غلطه حتماً  گزينه

 چون کنم؛ اشاره گزينه يک در «فاعل» و «مجهول فعل» عبارت های به می تونم بزنم مثال مهم تناقض په بخوام اگه

 اگه و میشه رد گزينه که باشه غلط اگه غلطا يا درسته فعل بودن مجهول يا طرفی از. نداره فاعل حتماً مجهوله که فعلی

 مجهول، اي معلومه که نیست مهم ديگه پس. میشه رد گزينه بازم بنابراين باشه، داشته فاعل تونه نمی هم باشه درست

 . کنیم می رد رو گزينه راحت خیال با

 :2 آموزشی نكته

 رفهمع خبر و مبتدا بین معموالً حالت اين در. است رفته کار به تأکید برای بدهد «همان» معنای وقت هر منفصل ضمیر

 بديد. تشخیص ترجمه همون با شما بهتره ولی است رفته کار به

 رستگارانند. همان آنها(: الُمفلِحون هم أولئک: )مثال

 .رود نمی کار به «تأکید» برای هست «مبتدا» که ضمیری که بدانید هم رو اين نیست بد

 :3 آموزشی نكته

  چی؟ يعنی رفته کار به( 4) در که «آخره علمة تتغیّر ال» عبارت

 کند. نمی تغییر آخرش علمت يعنی

 ، «و... الّذين الّتی، الّذی،: مثل کلماتی) موصول ها« »اشاره های اسم» ،«ضماير همه ی» برای عبارت اين باشه يادتان

 بود. باری پُر سوال عجب است صحیح...(  و أينَ مثل) استفهامی های اسم و حروف تمامی

 2گزينه  -43

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .(است مبتدا «کلّ» و هست إلیه مضاف «طعام)» «مبتدأ» (1

 سیاریِ ب بر و آيد می «فعّالة» ،«فعّال» های وزن از يكی بر معموالً مبالغه اسم. نیست مبالغه اسم «اهلل)» «مبالغة اسم( »3

 .( کند می داللت صفت يک

 ، «مـُ» با نه است «فاعل» وزن بر نه چون نیست فاعل اسم «داء)» «فاعل اسم» -( است مذکر کلمه اين) «مؤنث( »4

 ،بود اگر چون نیست حالیّه )جمله« حالیة جملة» -.( باشد «فاعِل» وزن بر مفردش شايد که هست جمع نه و شده شروع

 .( نیست حالیّه جمله که فهمید می شد هم ترجمه با البته. رفت می کار به « حالیّه واو» قبلش

 4گزينه  -44

https://konkur.info

http://konkursara.com


 ها: گزينه ساير خطاهای

 ( !تعلیم نه است «عِلم» مصدر از فاعل اسم «عالِم»): («تعلیم: »مصدره) (1

 باب کدام از که دهیم تشخیص بتوانیم که اين برای !انفعال نه افتعاله باب از مضارع فعل «ينتفع»(: )«انفعال» باب مِن( )2

( ل ع، ف،) ترتیب به( ع ف، ن،) اصلیش حرف سه جای به بايد وزنش کردن پیدا برای. کنیم پیدا را وزنش بايد است

 (!است افتعال باب از می دهد نشان که رسیم می «يفتعل» به بدهیم انجام را کار اين اگر. بگذاريم

 «الف» المِ  و )الف «معرفة» -( !ترتیبی اعداد نه است اصلی اعداد از «هزار» معنای به «الف)» «الترتیبیّة األعداد مِن» (3

 !(است نكره جا اين در و نیست بأل معرّف و است خودش برای

 آموزشی: نكته

 بدونیم؟ رو مجرده ثلثی از فاعل اسم يک که «عالِم» مصدرِ بايد کجا از ما ،1 در که باشه آمده پیش سوال براتون ممكنه

 فظح رو مجرد ثلثی هایفعل مصدر شما نیست الزم اينجا در که بگم بايد باشیم؟ حفظ هم رو مجرد مصدرهای بايد مگه

 که می دونین هم طرفی از مجرده ثلثی از فاعل اسم پس هست «فاعِل» وزن بر «عالِم» چون که میدونید شما. باشید

 راحتی هب تونین می شما پس. باشه «عالِم» مصدرِ نمی تونه ديگه پس مزيده، ثلثی مصدر يک «تفعیل» وزن بر «تعلیم»

 .بدونین هم رو صحیح جواب حتی که اين بدون کنین رد رو گزينه اين از

 3گزينه  -45

 رفته کار به «السابعة الساعة» ،3 در. اند رفته کار به درستی به اعداد آن در که خواهد می را ای گزينه سؤال اين خب

 عنیي موصوفش، از بعد درستی به و دارد را صفت نقش اينجا در و است ترتیبی اعداد از «السابعة. »است صحیح که است

 به البته و دارند «ال» دو هر و دارد مطابقت موصوفش با بودن معرفه لحاظ از همچنین و است رفته کار به «الساعة»

 :گزينه ها ساير خطاهای !است صحیح کاملً پس است، رفته کار به هم مؤنث مفرد شكل به آن از تبعیت

 . بیايد خود معدود از بعد بايد و هست «دهمین دهم،» معنای به و ترتیبی اعداد از «عاشر» (1

 اصلی عدد از بايد بنابراين !«کتاب دهمین» نه داريم نیاز «کتاب ده» ترجمه به کنیم، دقت جمله ترجمه به خوب اگر البته

 !می شد استفاده «عشرة»

 بیست» مثل شده استفاده «و» از آنها فارسی در که عددهايی نوشتن برای ها بچه است نادرست «خمسة و عشرون( »2

 و سه» يا «بیست و يک) می نويسیم انگار يعنی !دهگان بعد آوريم می رو يكان اول «سه و هشتاد» مثلً يا «يک و

 .رفت می کار به« عشرون و خمسة» شكل به گزينه اين در بايد بنابراين «هشتاد

 ین،اثن اثنان،) دو» و(« واحدة واحد،) يک» اصلی عددهای که بگیريد ياد اآلن همین استا اشتباه «جائزتین اثنتین» (4

 !!قبلش نه بروند کار به خود معدود از بعد بايد ترتیبی اعداد تمام همچنین و «(اثنتین اثنتان،

 .است درست «اثنتین جائزتین» بنابراين

 آموزشی: نكته

 (3 مثل دقیقاً. )کنیم می استفاده ترتیبی اعداد از ساعت بیان برای 
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 2گزينه  -46

 !تفضیل اسم و است خبر «أحقّ» کلمه گزينه اين در

 .( هست «أفعل وزن بر و بوده «أحقَق» اصل در) 

 ها: گزينه ساير بررسی

 مجرورِ  و جار است؟ کلمه کدام خبر پس !خبر نه هست «جر حرف به مجرور» گزينه اين در( أعلی) تفضیل اسم نقش (1

 !«أعلى» فقط نه هستند خبر هم با «أعلى مِن»

 !خبر نه است مبتدا( أفضل) آن تفضیل اسم نقش و است ساده گزينه اين ( خب3

 پیگیر رقد چه شما که می دونیم چون ما اما. باشد خبر بخواهد که نرفته کار به تفضیلی اسم اصلً  که هم گزينه اين در( 4

 و «کثیر» و شده تشكیل اسمیه جمله دو از عبارت اين. کنیم می معرفی بهتون هم رو گزينه اين خبر منديد علقه و

 !«علیفُ» نه و هستند «أفعَل» وزن بر نه چون نیستند؛ تفضیل اسم اما هستند، گزينه اين خبرهای ترتیب به «قلیل»

 3گزينه  -47

 ی«الم» (1. کنیم مرور هم با رو «الم» انواع اول که است الزم. باشد متفاوت بقیه با که می خواهد را ی«الم» ما از سؤال

مالِ  داشتن برای) داره مختلفی معناهای و کنه می مجرور رو خودش از بعد اسم هست، جرّ حروف از: میاد اسم سر بر که

 . آيند می حساب به جز حرف و اند نوع يک از همشون که کنید دقت اما(  ...

. دهد می تغییر آن انتهای در را فعل ظاهر «الم» اين: می دهد «بايد» معنای و میاد مضارع فعل سر بر که ی«الم» (2

 .( گن می جازمه المِ  ،«الم»اين به باشه خودمون بین)

می  تغییر آن انتهای در رو فعل ظاهر هم «الم» اين: دهد می «برای تا،» معنای و میاد مضارع فعل سر بر که ی«الم» -3

 تیسؤاال چنین حل برای. تست اين سراغ بريم حاال خب.( گن می ناصبه المِ  ،«الم»اين به باشه خودمون اينم بین) !دهد

 ترجمه بايد پس. است آمده فعل سر پر گزينه چهار هر در اسم، با است آمده فعل سر بر «الم» که کنیم می چک اول

 . دارد فرق بقیه با يک کدام ببینیم و کنیم

 ها: گزينه ترجمه

 .کنیم فروتنی و بشناسیم را خدا قدرت تا بشناسیم را طبیعت های پديده بايد (1

 .کنیم دوری نادانی دوست هر با مشورت از بايد پس. است بهتر نادان دوستی از دانا دشمنی( 2

 گرفتم. ياد را عربی زبان بفهمم، را قرآن آيات که اين ( برای3

 و اردد فرق بقیه با يک کدام که است واضح پر خب شود. می موفقیتش باعث کارهايش در تامل که بداند بايد انسان( 4

 !تمام

 تذکر:
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 همین از !می دهد بايد معنای آيد می فعل سر بر و جمله اول که ی«الم» هر که کنند می فكر اينطور ها بچه از بعضی

 قضاوت بعدش کنید، ترجمه کامل رو ها گزينه حتماً و ندهید انجام حرکات اين از که کنیم می خواهش ازتون تريبون

 .کنید

 3گزينه  -48

 !دارد فرق بقیه با که می خواهد را «اليی» ما از سؤال اين

  کنیم معرفی خدمتتون رو «ال» انواع ترين مهم اول بايد پس

 نمی تغییری هیچ هم را آن آخر در فعل ظاهر کند، می منفی را آن معنای و آيد می مضارع فعل سر بر نفی: ی«ال» -1

  دهد

 ساير بر و «( ننويس نرو، مثل) منفی امر» به رو مخاطب های فعل معنای و آيد می مضارع فعل سر بر نهی: ی«ال» -2

 . دهد می تغییر هم را آن آخر در فعل ظاهر البته و دهد می «نبايد»معنای  ها صیغه

 . می دهد «نیست..  هیچ» معنای و آيد می «تنوين» و «ال» بدون اسم سر بر جنس: نفی ی«ال» -3

 .بدهیم تشخیص را نوعشان و کنیم ترجمه بايد پس اند رفته کار به فعل سر بر ها«ال» همه ی سؤال اين در

 ها: گزينه ترجمه

 . نخوريد غیرپاکی غذای که است شما بر مسلمانان، ( ای1

 کنند. نمی فراموش را چیزی گاه هیچ پس دارند قوی حافظه ای مردم از بعضی( 2

 . ندهند دشنام يكتايتان پروردگار به تا مدهید دشنام کفار خدايان به (3

 کند. نمی پیشرفت دهد نمی قرار توجه مورد را کوشش و تلش که کسی پسرکم، ( ای4

 هستند. «نفی» بقیه و است «نهی» ،3 در رفته کار به ی«ال» اولین ها گزينه معنای به توجه با

 آموزشی: نكته

 که اين از قبل می توانیم و هست نفی» همواره «ال» نوع حالت اين در بدانید است جالب. هست «ال+  أن» همان «ألّا» (1

 باشیم. داشته درستی قضاوت کنیم ترجمه

 «نهی» نوع از باشد کرده عوض رو فعل ظاهر «ال» اگر نبود قرار مگر» که باشه اومده پیش سؤال اين براتون ( شايد2

 که کسانی به آفرين! خوبیه بسیار سؤال «هستند؟ «نفی» بلكه نیستند، «نهی» ،3 ی«ال» دومین با ،1 در چرا پس باشد؟

 اومد. پیش براشون سؤال اين

. دهند می تغییر رو مضارع فعل ظاهر که شده استفاده حروفی از «ال» از قبل مورد دو هر در که کنید دقت جواب، اما و

 «نهی» نه است حروف اين حضور دلیل به فعل ها اين ظاهر تغییرِ ،«يسبّوا+ ال+  حتّی» ،3 در و «تأکلوا+ ال+ أن» ،1 در

 !«ال» بودن

 3گزينه  -49
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 و باشد اسم يک تواند می هم «حال» که کنیم دقت بايد. باشد داشته «حال» دوتا که خواهد می را عبارتی ما از سؤال

 نهگزي اين در «تقبّل... کانت هی» و «مُبَتسِمة( »آيد می «حالیه واو» قبلش باشه اسمیه اگه جمله اين جمله که يک هم

 . هستند حال

 ها: گزينه ساير بررسی

 ! حال نه هست «تلمیذات» صفتِ «ناجحات» (1

 سؤال چون نیست کافی اما است، حالیه جمله«  يُضیّون... ال هم» - نیست حال پس هست «درجات» صفتِ «عالیة» (2

 !است خواسته ما از «حال» دوتا

 ،3 همون جواب و نیست کافی اما است، حالیه جمله «واثقونَ... نحن» - !حال نه هست «أعداء» صفت «مُعتدينَ» (4

 هست.

 :3 ترجمة

 «.بوسید می را کوچكم خواهر های گونه داشت که حالی در ديدم خندان را مادرم»

 4گزينه  -50

  «علف همان مصدر+  فعل...: »از است عبارت مطلق مفعول ساختار. است نرفته کار به مطلق مفعول ساختار گزينه اين در

هست و اصلً مصدر « درس ها»به معنای « دروس»واقع  )در. نیست «يُدرّس» مصدرِ «دروس» که کنید دقت ها بچه

 هست.« مفعول به )همون مفعول خودمون(»در اين عبارت « دروساً»( نقش !نیست

 بررسی ساير گزينه ها:

مطلق  مفعول»ن چه نوع مفعول مطلقی است؟ آفرين اگر گفتی !هست و مفعول مطلق است« تأثّرنا»مصدر فعل « تأثّراً( »1

 هست چون صفت داره )عمیقاً(.« نوعی

مفعول »اين يكی چه نوع مفعول مطلقی هست؟ احسنت  !هست و مفعول مطلق است« نعبد»مصدر فعل « عبادة( »2

 هست چون مضاف الیه دارد )المخلصین(.« مطلق نوعی

اين رو هم بگید چه نوع مفعول مطلقی هست؟ قول می  !مفعول مطلق است هست و« ال يُضیّع»مصدر فعل « تضییعاً( »3

 دم ديگه تا آزمون بعدی ازتون سؤال نكنم.

 !درود بر شما. مفعول مطلق تأکیدی است چون نه صفت دارد و نه مضاف الیه

  2گزينه  -51

  شوند يادآور شايد: «يتذکّرون لعلّهم» - مثل ها: «األمثال» - می زند: «يضرب: »کلیدی کلمات

 :ها گزينه ساير خطاهای

 .( .نیست «يتذکّرون» برای دقیقی معادل) بگیرند پند -( نكره نه است معرفه «األمثال)» مثل هايی (1

 -( ماضی نه است مضارع «يضرب») است زده -( نكره نه است معرفه همچنین مفرد، نه است جمع «األمثال)» مثلی( 3

 .(نیست «يتذکّرون» برای دقیقی معادل) شوند متنبّه
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 .(نیست «يتذکّرون» برای دقیقی معادل) بگیرند عبرت -( 3 مانند) است زده -( 3 مانند) مثلی( 4

 3گزينه  -52

: «انإحس» - بزرگی: «العُلی» - همیشه: «دائماً» - کردند می تأکید: «يؤکّدون..  کان» - ما پدران ،«آباؤنا: »کلیدی کلمات

  کردن نیكی

 : ها گزينه ساير خطاهای

 .است نشده لحاظ ترجمه در «حقّ» کلمه -( اسم نه است فعل «يؤکّدون)» تأکید (1

 در «همیشه» معنای به «أبداً» -( جمع نه است مفرد «العلی)» بزرگی ها –( 1 مانند) تأکید -( است اضافی) سفارش( 2

 .است نشده لحاظ ترجمه

 زيرا ؛ مضارع نه باشد استمراری ماضی بايد ثانیاً  نیست، «يؤکّدون کان» برای صحیحی معادل اوالً ) کنند می سفارش( 4

 مانند) بزرگی ها –.( است فارسی در استمراری ماضی معادل و شده ساخته «مضارع+  کان» ساختار از «يؤکّدون کان»

2) 

 1گزينه  -53

: «ذوقاً...  ذاق» - روزگار سختی های: «الدّهر صعوبات» - است کرده صبر «صبر»- که کسی: «الّذی»: کلیدی کلمات

  زندگی تلخی و شیرينی: «مرّها و الحیاة حلو» - است چشیده حتماً

 ها: گزينه ساير خطاهای

 نه است ماضی فعل يک «صَبرَ )» کند تحمل -( است اضافی) اگر -.( نیست «الدهر» برای صحیحی معادل) زندگی( 2

 (اسم نه است فعل «ذاق)» چشیدن -( مضارع

 ورزد شكیبايی -( 2 مانند) زندگی -.( شود معنا «که کسی» است بهتر و نیست «الّذی» برای دقیقی معادل) کس هر( 3

 ( مضارع نه است ماضی فعل يک «صبر)»

 نشده رعايت ترجمه در جمله ترتیب -( مضارع نه است ماضی فعل يک «صبر)» دهد خرج به -( 2 مانند) زندگی( 4

 . است نادرست و است

 تذکر:

 را انبعدش های فعل معنای توانند نمی و نیستند شرط ادوات از...  و «الّذين الّذی،» مانند کلماتی که کنید توجه ها بچه

 (3 خطای مانند. )دهند تغییر

 4گزينه  -54

 منابع،«: محدودة المصادر» - انسان نیازهای: «اإلنسان حاجات. » ندارد وجود حدّی: «حدّ هناك لیس: »کلیدی کلمات

  دقیقی های روش: «دقیقة طرق» - کنیم استفاده: «نستفید أن» - ماست بر ،«علینا يجب» - است محدود

 ها: گزينه ساير خطاهای
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 دارد محدودی منابع -.( ندارد وجود عربی جمله در «ندارند» معادل ثانیاً معرفه، نه است نكره «حدّ» اوالً) ندارند حد( 1

 «طرق») روش -.( ندارد وجود عربی جمله در «دارد» معادل ثانیاً  ،«المصادر» برای صفت نه است خبر«  محدودة» اوالً )

 (مفرد نه است جمع

 (معرفه نه است نكره «دقیقة طرق)» صحیح روش های –.( است نرفته کار به ضمیری «المنابع» در) او منابع( 2

 حیصحی معادل) مرز و حدّ بی -( صفت نه است إلیه مضاف ثانیاً نیست، «انسانی» معنای به «اإلنسان» اوالً ) انسانی (3

 انندم) روش -( شود معنا صفت شكل به نبايد و نیست صفت «محدودة») محدود منابع -.( نیست «حدّ هناك لیس» برای

 .(است نادرست و شده ترجمه «ـها» ضمیر جای به منابع اين -( 1

 آموزشی: نكته

 به را آن که نیست نیازی باشد، نداشته....  و إلیه مضاف صفت، از اعم ای وابسته هیچ و باشد نكره اسم يک خبر، اگر

 کنیم. معنا نكره شكل

 به است صحیح پاسخ که ،4 در ندارد، هم وابسته و دارد خبری نقش چون اما است، نكره «محدودة» سؤال عبارت در

 !ندارد هم ايرادی و است معنا شده نكره شكل

 1گزينه  -55

 :ها گزينه ساير خطاهای

 يابیم می در «بقیّةُ» آخر در( ـُـ) ضمه علمت با توجه با همچنین است، «شود دور» معنای به« تبتعد أن)» کند دور (2

 .(شود معنا «را» با نبايد و نیست مفعول که

 (مفرد نه است جمع «الحوادث») حادثه -صفت( نه است إلیه مضاف ،«کودکان» معنای به «األطفال)» کودکانه( 3

 . است نشده لحاظ ترجمه در «اين جا» معنای به «هنا» -( جمع نه است مفرد «الضوء)» پرتوها( 4

 1گزينه  -56

 ها: گزينه ساير خطاهای

 در «ـها» ضمیر و جمله معنای به توجه با) مكن تنبلی -( مخاطب نه است غايب برای «ـها» ضمیر) کارهايت انجام( 2

 نمی لیتنب» بنابراين ، «نهی» نه است «نفی» نوع از ،«ال» و مخاطب نه است غايب برای «تتكاسل ال» فعل که يابیم می

 .( است صحیح «کند

 چگونه -( مفرد نه است جمع «درجات» ثانیاً نیست، «درجات» إلیهِ مضاف «الطلب» )اوالً  آموزان دانش نمره ی( 3

 علف يک «شاهَدَ)» کن نگاه -.( شود معنا «موفقیت با» قید صورت به بايد و است حال «فائزين)» موفق -( است )اضافی

 ( امر نه است ماضی

 «صادِقْ)» کرد دوستی -.( شود معنا «کند می دلسوزی» صورت به بايد و اسم نه است فعل «يُشفق)» توست دلسوز( 4

 غفلت در که حالی در» معنای به «غفلة فی أنت و)» بودی غافل -( ماضی نه است مفاعلة باب امر و «فاعِلْ» وزن بر

 .(باشد می «هستی
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 4گزينه  -57

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .(شود ترجمه «کند تكیه بايد» صورت به بايد و نشده معنا «لتعتمد» در «لـ») دارد تكیه( 1

 ( فعل نه است اسم «خاطره» معنای به «ذاکرة)» آوريم نمی ياد به -( است اضافی) که اين با( 2

 (فعل نه است اسم «مؤثّر)» داشت خواهند تأثیر ... –( جمع نه است مفرد «األسرة)» ها خانواده( 3

 3گزينه  – 58

 «نیست تر غنی قناعت از گنجی هیچ: »سؤال عبارت ترجمه

 «طمع نكوهش و قناعت ارزشمندی: »سؤال عبارت مفهوم

 !می شود ديده ،3 در تنها مفهوم اين

 1گزينه  -59

 گونهچ - «المريض هذا حالة: »بیمار اين وضع - «سألتُ»: پرسیدم - «الطّبیب: »پزشک - «عندما: »وقتی: کلیدی کلمات

 «الشفاء وشک على أراه» بینم: می شفايافتن شرف در را او - «أجاب: »داد جواب - «تری کیف)»بینی؟  می

 ها: گزينه ساير خطاهای

 ماضی «پرسیدم»  اما است فارسی در بعید ماضی معادل و شده تشكیل «ماضی+  کان» ساختار از) «سألت کنتُ( »2

 ينا وضع» در «اين» کلمه ی) «المريض وضع» -( نكره نه است معرفه «پزشک»)  «طبیباً» -( بعید ماضی نه است ساده

 استفاده پس نیامده «فقط» يا «جز به» کلمات فارسی جمله ی در) «إلّا» -.( است نشده لحاظ عربی جمله ی در «بیمار

 .(است نادرست «إلّا» از

 -( جمع نه است مفرد «وضع)» «أوضاع» -( ماضی نه است مضارع «بینی می)» «رأيت» -( 2 مانند) «سالت کنتُ( »3

 (ماضی نه است مضارع «می بینم)» «رأيتُ »

 (2 مانند) «إلّا» -( 2 مانند) «المريض حال» -( 2 مانند) «طبیب( »4

 3گزينه  -60

 - «ةًطالب عشرين و خمس: »دختر دانشجوی پنج و بیست - «طالباً عشر خمسة: »پسر دانشجوی پانزده: کلیدی کلمات

 «زمیلتی زملئی،» هايم: همكلسی - «اثنتان اثنان،: »دو

 ها: گزينه ساير خطاهای

 «و» وسطشان که دورقمی اعداد در) «خمس و عشرين» -( ترتیبی نه است اصلی عدد يک «پانزده)» «عشر خامس» (1

 صلیا عدد يک «دو)» «ثانی» -( باشد «وعشرين خمس» صورت به بايد و !دهگان بعد بنويسیم را يكان بايد ابتدا داريم

 ( ترتیبی نه است
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 يا است درست عشر، خمسة» با يعنی باشد، هم مخالف بايد عدد اجزای جنس 19 تا 13 اعداد از) «عشرة خمسة( »2

 نه است اصلی عدد يک پنج، و بیست)» «عشرين و خامس» -.( باشند مؤنث يا مذکر نبايد جزء دو هر و عشرة خمس

 ( ترتیبی

 «ثانیة» - است نشده لحاظ عربی جمله ی در «بودند» -( 1 مانند) «خمسة و عشرين» -(( 1 مانند) «عشر خامس( »4

 (1 مانند)

 2گزينه  -61

 نابراينب. کنیم انتخاب ماضی فعل يک بايد اول خالی برای جای «ديروز» معنای به «أمس» کلمه و جمله معنای به توجه با

 ناي انجام با. کنیم ترجمه و کرده گذاری را جای کلمات بايد حاال. شوند می حذف هستند، مضارع که «نطالع» و «نقرأ»

 . می رسیم ،2 به کار

 ناي با اما کردند، زندگی سخت شرايط در که مشهوری پزشكان زندگی باره در را کتاب ها برخی ديروز: »عبارت ترجمه

 .«زديم ورق کردند، غلبه مشكلتشان بر وجود،

 2گزينه  -62

 آموزشی: نكته

 کتحر به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط» يا «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سواالتی در

 . کنید دقت آنها گذاری علمت نحوه و کلمات

 ها: گزينه ساير خطاهای

  «أنْ: »صحیح گذاری حرکت فعل( سر بر نه آيد می اسمیه جمله سر بر «أنّ)» «أنّ( »1

 ییرتغ بايد مضارع فعل آخر ،«الم» نوع از نظر صرف و شده تشكیل «مضارع+  لـِ» ساختار از فعل اين) «فلِیتوکّلُ( »3

 «بايد» معنای اگر «لـِ» حرف چنین هم. است نادرست و نشده ايجاد تغییری «يتوکّلُ » در ،(مؤنث های جمع از غیر) کند

 است. صحیح «فلْیتوکّلْ» بنابراين. شود می ساکن« فـَ وَ،» مانند هايی حرف از پس بدهد،

 درسی: کتاب از فراتر کمی نكته

 كونس جای به فعل، آخر به تلفظ در سهولت است، برای رفته کار به دار«ال» اسم فعل، اين از پس آيه اين در چون البته

  «المؤمنون فلْیتوکّلِ» يعنی می دهیم،( ـِـ) کسره ،(ـْـ)

 فتحه نه بدهیم( ـْـ) سكون علمت «نستمع» آخرِ به بايد و دهد می «بايد» معنای «الم» فعل، اين در) «لِنَستَمِعَ»( 4

 . است صحیح «لِنَستَمِعْ»بنابراين ((. ـِـ)

 متن: ترجمه

 دهان و بینی از که است فیل برای خاص عضوی خرطوم و خورد می را درختان های شاخه آسانی به خود خرطوم با فیل »

 ردن،ک لمس ابزار خرطوم !بگیرد کودك دست از را قند حبه خود خرطوم با تواند می فیل که گويند می. شود می تشكیل

 !است جنگ و کردن حمل کردن تمیز نوشیدن،
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 نتايجش و داده انجام بار يک که را خطايی هرگز و افتد نمی شكارچی دام در خودش هرگز که است محتاطی حیوان فیل

 نمی عبور راه آن از اش زندگی طول در بیفتد، حفره ای در روزی که صورتی در رو اين از !نمی شود مرتكب ديده، را

 !کند می مواظبت گرم و صمیمانه محیطی در آنها از و کند می محافظت خود کوچک فرزندان از فیل. کند

 شكارچیان که زمانی شود، می ساز مشكل برايش آنها گاهی اما است، داده هايی عاج خودش، از دفاع برای فیل به خداوند

 نیحیوا بلكه کند، نمی شكار را حیوانات فیل !آورند دست به پول و اموال و بفروشند را آنها تا ورزند می طمع آنها به

 ساعت چهار يا سه فقط و گذراند می غذايش وجوی جست در را ساعت 16 او. کند می زندگی گیاهان خوردن با که است

 «!کند می عمر سال 70 تا و رسد می تن شش به وزنش و خوابد، می

 3گزينه  -63

 «.......................... فیل عجیب صفات از: »سؤال عبارت ترجمه

 : ها گزينه بررسی و ترجمه

 ( !نیست عجیبی ويژگی )اين. خورد نمی را حیوانات گوشت که است اين( 1

 ( !نیست )عجیب .کند می دفاع خودش از آنها با و دارد که هايی عاج وجود( 2

 !!!تاس عجیب ويژگی اين است، حیوان فیل، که اين به توجه با. )کند نمی تكرار بار دو را اشتباه يک که است اين( 3

 ( !کنند می تكرار بارها را اشتباه يک هم انسان ها برخی حتی

 !می خورد و نوشد می آن با و دارد که خرطومی وجود( 4

 4گزينه  -64

 «.................. حیوانات بقیه ی خلف بر: »سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 ((سال 70. )کند می عمر انسان اندازه به تقريباً ) !کند نمی عمر انسان مانند فیل (1

 !( نیست حیوانات ساير برخلف و کنند می را کار اين حیوانات از خیلی) !بخورد را گیاهان تواند می فیل( 2

 .( اند گونه اين حیوانات اکثر. )می دهد اهمیت بسیار آنها به و کند می مواظبت کوچكش فرزندان از( 3

 .(نیستند گونه اين حیوانات اغلب. )دارد وسیله يک جنگ، و کردن حمل و بويیدن و نوشیدن برای فیل( 4

 4گزينه  -65

 «کند؟ نمی تكرار را اشتباهش فیل زمانی چه: »سؤال عبارت ترجمه

 :ها گزينه بررسی و ترجمه

 !بدهد انجام بار دو را کاری که ( زمانی1

  !افتد حفره ای در که وقتی( 2

  !بیفتد شكارچی دام در هرگاه( 3

 !ببیند را اشتباهش نتیجه که هنگامی( 4
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 .( است صحیح ،4دوم،  پاراگراف در «نتائجه رأی و يرتكب... ال» عبارت به توجه )با

 3گزينه  -66

 :ها گزينه بررسی و ترجمه

 .(نیست گونه اين انسان اما خوابد، می ساعت 4 با 3 فیل نه،. )دارد شباهت انسان به عملش و خواب مقدار در فیل (1

 ينا شده گفته متن در کاربرد همه )اين. باشد شكارچیان توجه کننده جلب تا است کرده عطا فیل به را ها عاج خدا (2

 (!نیست دلیلش

 توانند می که شده اشاره متن در بله. )باشند کوچک اگر حتی بگیرد را آنها تواند می و بیند می دقت به را اشیا فیل (3

 ( !بگیرند کودك يک دست از را قند حبه

 که شده اشاره متن در. )خورد می را درختان برگ های و گیاهان همین برای گردد نمی غذايش دنبال به زياد فیل،( 4

 ( !گردد می غذا دنبال به ساعت 16

 1گزينه  -67

 .است فاعِل وزن بر و «خاصِص» اصل، در «خاصّ» که کنید دقت

 تاندرخ هایشاخه آن وسیله به فیل و شود می تشكیل دهان و بینی از که است خاصّی عضو فیل خرطوم» عبارت، معنای

 .« خورد می را

 : ها گزينه ساير خطاهای

 هوصفی یجمله بنابراين. کند می توصیف را آن و آمده «عضو» نكره ی اسم از بعد که است ای جمله «يتألّف)» خبر( 2

 (خبر نه است

 وزن بر آن مصدر و است «تَفاعُل» باب از بنابراين است، «يَتَفاعَلُ» وزن بر «يَتَناوَلُ)» «مفاعلة» وزن على مصدره( 3

 میرض آن، فاعل. فاعل نه است مفعول  «أغصان» عبارت، معنای به توجه با) «أغصان» فاعله -( مفاعلة» نه است «تَفاعُل»

 .(باشد می «هو» مستتر

 .( باشدمی «غصن» کلمه آن مفرد. مفرد نه است مكسر جمع «ها شاخه» معنای به «غصون») «غصون» مفرده (4

 1گزينه  -68

 تمواظب گرم و صمیمانه محیطی در آنها از و کند می محافظت کوچكش فرزندان از که است حیوانی اين،» عبارت: ترجمه

 .« کند می عمر سال هفتاد تا و کند می

 ها: گزينه ساير خطاهای

 «افَظَةمُح» آن مصدر بنابراين است، «مفاعلة» باب از و مزيد ثلثی فعل يک «يُفاعِلُ» وزن بر «يُحافِظُ)» «حفظ» مصدره (2

 (!است مجرد ثلثی مصدر يک که «حفظ» نه است

( ـُـ) ضمه با بايد يعنی. باشد می «يُفعِلُ» وزن بر «إفعال» باب مضارع فعل بدانیم بايد) «إفعال» وزن على مصدره (3

 .(می باشد «عُمر» آن مصدر و است مجرد ثلثی فعل يک «يَعمر» .(ـَـ) فتحه نه شود شروع
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 به تاس اصلی اعداد از بنابراين است، «هفتاد» معنای به «سبعین» جمله، معنای به توجه با) الترتیبیّة األعداد من (4

 (ترتیبی

 آموزشی: نكته

 لتبدي «التزامی مضارع» به را مضارع فعل معنای و است «ناصبه حروف» از بیايد مضارع فعل سر بر «حتّی» حرف اگر

 کند.می مجرور را خود از پس اسم و آيد می حساب به «جرّ حرف» برود، کار به اسم سر بر اگر اما کند، می

 !است جرّ حرف به مجرور «سبعین» و است «جرّ حرف»بنابراين  آمده، است اسم يک که «سبعین» سر بر «حتّی» ،4 در

 3گزينه  -69

 ساير خطاهای «!خوابد می ساعت 4 فقط و گذراند می غذايش وجوی جست در را بسیاری ساعات فیل» عبارت: معنای

 ها: گزينه

 است هفعلی جمله يک بنابراين است، فعل يک «يقضی» خودِ اما است اسمیه جمله يک «يقضی... الفیل») اسمیّة جمله (1

 (اسمیه نه

 است مفعول «ساعات» عبارت، معنای به توجه با) فاعل -(  مكسر نه است سالم مؤنث جمع «ساعات)» تكسیر جمع (2

 .(است «هو» مستتر ضمیر ،«يقضی» فاعلِ و فاعل نه

 تفضیل اسامی از اما است «أفعل» وزن بر که اين با و است اصلی اعداد از «چهار» معنای به «أربع)» تفضیل اسم (4

 .(ندارد تفضیلی معنای زيرا نیست،

 آموزشی: نكته

 . می شود آغاز فعلیه جمله يک برسیم، فعل يک به عبارت، يک از جايی هر در

 3گزينه  -70

 هستند. آن ترتیبی عددهای «َأولَی - أوّل» و است اصلی اعداد از «يک» معنای به «واحداً» کلمه

 ها: گزينه ساير بررسی

 است. ترتیبی عدد ،«پنجم» معنای به «الخامسة» (1

 هستند. ترتیبی عددهای از «دهم» معنای به «العاشر» و «سوم» معنای به «الثالث»( 2

 است. ترتیبی عدد »دوم» معنای به «الثانیة» (4

 آموزشی: نكته

 !باشدمی «يک» معنای به «واحدة - واحد» عددِ نیست، ترتیبی اعداد از اما است «فاعِل» وزن بر که عددی تنها

 4گزينه  -71

 «ز» يعنی آن، اصلی( حرف دومین) الفعل عین به است کافی آن کردن مجهول برای پس است، ماضی فعل يک «أنزَل »

 : ها هگزين ساير بررسی است. صحیح «اُنزِلَ» بنابراين. بدهیم( ـُـ) ضمه قبلش، دارِ حرکت حروف به و بدهیم( ـِـ) کسره

 . است صحیح «اُکْتُسِبَ» باال توضیحات طبق و «اِکتَسَبَ» (1
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 (ـَـ) فتحه ،«ل» يعنی آن، الفعل عین به است کافی آن کردن مجهول برای پس است، مضارع فعل يک ← «تُعَلِّمُ( »2

 است. صحیح «تُعَلِّمُ» بنابراين. بدهیم( ـُـ) ضمه آن، ابتدای به و بدهیم

 .است صحیح «اُستُخْدِمَ» قبلی توضیحات طبق ←« اِستَخدَمَ» (3

 الفعل عین از پس حروف حرکات به - مضارع چه و ماضی چه - فعل ها کردن مجهول در باشید داشته خاطر به تذکر:

 !دهیم نمی تغییر را آنها و نداريم کاری( اصلی حرف دومین همون)

 . کنیم حذف تر سريع را ،2 توانستیم می نكته اين دانستن با

 1گزينه  -72

 لتبدي «التزامی مضارع» به را مضارع فعل معنای و است «ناصبه حروف» از بیايد مضارع فعل سر بر «حتّی» حرف اگر

 . کندمی مجرور را خود از پس اسم و آيد می حساب به «جرّ حرف» برود، کار به اسم سر بر اگر اما کند، می

 حساب به جرّ حرف «حتّی» بنابراين. است اسم يک نتیجه در و مصدر يک که است آمده« تَعلُّم» از قبل «حتّی» ،1 در

  نیست جرّ حرف و آمده مضارع فعل سر بر ها گزينه ساير در اما آيد، می

 4گزينه  -73

 باشد. کار نرفته به «وصفیه جمله» آن در که می خواهد را ای گزينه ما از سؤال

 آموزشی: نكته

 . روند نمی کار به...  و «ثمّ» ،«فـَ» ،«و: »مانند رابط حروف «وصفیه جمله» از قبل بدانیم بايد

 . است صحیح پاسخ و باشد وصفیه جمله تواند نمی ،4 در «کشف» بنابراين

 ها: گزينه ساير بررسی و ترجمه

 . کند می توصیف را آن و گردد برمی «سیّارة» نكره ی اسم به «جداً کبیرة کانت» جمله( 1

 .« کردم برخورد بود، بزرگ بسیار که ماشینی به خیابان در» عبارت: ترجمه

 . کند می توصیف را آن و گردد برمی «علم»ی  نكره اسم به «يفید( » 2

 .« رساند می سود ما به که دانشی کسب برای کرديم سفر زمین نقاط دورترين به: »عبارت ترجمه

 کند. می توصیف را آن و گردد برمی «العب» نكره ی اسم به «يجتهد( »3

 .« نیست يأسی هیچ کند، می تلش بسیار موفقیت برای که بازيكنی برای: »عبارت ترجمه

 2گزينه  -74

 رتصو شايد. باشد متفاوت بقیه با آن( گفتار و ی ساخت شیوه يعنی) آن اسلوب که می خواهد را ای گزينه ما از سؤال

 اسلوب» سوی و سمت به را ما گزينه چهار هر در «إلّا» حضور کنیم، نگاه ها گزينه به اگر اما باشد، مبهم کمی سؤال

 . کنیم می بررسی لحاظ اين از را ها گزينه پس. برد می آن قواعد و «حصر

 . باشد نیامده جمله در منه مستثنی -2 و باشد منفی «إلّا» از قبل جمله -1: دارد شرط دو «حصر اسلوب» که بدانیم بايد

 ها: گزينه بررسی
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 «رحص اسلوب» از خبری پس است، حاضر جمله در منه مستثنی عنوان به «طعاماً» اما است منفی «إلّا» از قبل جمله ی( 1

 !نیست

 !داريم «حصر اسلوب» بنابراين. است محذوف نیز منه مستثنی و است منفی «إلّا» از قبل جمله ی( 2

 !نیست «حصر اسلوب» از خبری پس است مثبت «إلّا» از قبل جمله ی( 3

 !نیست «حصر اسلوب» از خبری پس است مثبت «إلّا» از قبل جمله ی( 4

 3گزينه  -75

 . خواهد می «تأکیدی مطلق مفعول» ما از سؤال

 !إلیه مضاف نه و دارد صفت په که( منصوب) جمله فعل جنس از است مصدری تأکیدی مطلق مفعول

 .است تأکیدی مطلق مفعول ندارد، إلیه مضاف يا صفت چون و است آن مصدر «إنعاماً» و فعل «أنعم» ،3 در

 ها: گزينه ساير بررسی

 . است نرفته کار به( مصدرش+  فعل) مطلق مفعول ساختار اصلً گزينه اين در (1

 ! تأکیدی نه است نوعی مطلق مفعول و است آن صفت «عجیباً» اما است آن مصدر «تنافساً» و فعل «تنافست( »2

 !تأکیدی نه است نوعی مطلق مفعول و است صفتش «وافراً» اما است آن مصدر «إنعاماً» و فعل «أنعم( »4

 1گزينه -76

 هب: «هوناً» - زمین: «األرض» - روند می راه: «يمشون» - که هستند کسانی: «الّذين» - بندگان: «عباد: »کلیدی کلمات

  آرامی

 :ها گزينه ساير خطاهای

 -( «کنندگان عبادت»  نه است «بندگان» معنای به و «عابد» نه است «عبد» مكسّر جمع «عباد)» کنندگان عبادت( 2

 ،«هموار» نه است «آرامی به»معنای  به «هوناً» کلمه اوالً) هموار -( نیست «الّذين» برای صحیحی معادل) هستند آنانی

 ( صفت نه است حال «هوناً» ثانیاً 

 معنا اين به «األرضیّة الكرة. »«زمین کره» نه است «زمین» معنای به «األرض)» زمین کره - 2 مانند) کنندگان عبادت( 3

 .(است

 («سادگی به» نه است «آرامی به» معنای به «هوناً)» سادگی به -( 3 مانند) زمین کره - 2 مانند که هستند آنانی (4

 3گزينه  -77

 بازی: «يلعبون» -...  که ها بچه آن صدای.«: .. الّذين األطفال أولئک صوت» - می رسید: «يصل..  کان: »کلیدی کلمات

 - نیز ما: «أيضاً نحن» - ما گوش های: «آذاننا» - خوشحالی با: «فرحین» – حیاط انتهای: «السّاحة انتهاء» - کنند می

  آن ها شادی به: «بفرحهم» - بوديم شاد: «مسرورين کنّا»

 : ها گزينه ساير خطاهای
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: «وقته» - کشد می «:يقتل» - هدفی «هدفاً»- کند نمی تعقیب: «يعقب ال» - گاهی «:األحیان بعض: »کلیدی کلمات

  بكشد را او وقت، که زمانی تا: «الوقت يقتله أن إلى» - خود وقت

 :ها گزينه ساير خطاهای

 «هدفاً») هدف -( جمع نه است مفرد «اإلنسان)»انسان ها  –( نیست «األحیان بعض» برای صحیحی ترجمه ی) اغلب (1

 ترجمه ی) می دهند دست از -.( نیست «يعقب ال» برای صحیحی ترجمه) انداخته گوش پشت -( معرفه نه است نكره

 .(نیست «يقتل»  برای دقیقی

 ظلحا ترجمه در «فقط» -( نیست «هدفاً يعقب ال» برای دقیقی معادل) نیست هدفی دنبال -است( اضافی) تنها نه( 3

 ادرستن «وقتش» و ندارد ضمیر «الوقت» ثانیاً نیست، «شود تمام» معنای به «يقتل»اوالً) شود تمام وقتش - است نشده

 .( است

 («بمیرد» نه است« بكشد را او وقت» معنای به «الوقت يقتله)» بمیرد (4

 1گزينه  -81

 می» معنای به «يُجلِسُ. »پذيرد نمی مفعول و است «نشیند می» معنای به «يَجلِسُ») می نشاند: گزينه اين خطاهای

 .(است نشده ترجمه «مُنكروه» و «مكذّبوه» در« ه» ضمیر) منكران و کنندگان تكذيب -( «َيجلِسُ» نه است «نشاند

 2گزينه  -82

 زندگی در صحیحی راه -«(  دهیم نشان» نه است «کنیم هدايت» معنای به «نهدی») دهیم نشان: گزينه اين خطاهای

 (نكره نه است معرفه «الصحیحة» ثانیاً است، «زندگی صحیح راه» معنای به «الصحیحة الحیاة طريق» اوالً )

 3گزينه  -83

 «يابید می خدا نزد را بفرستید پیش خودتان برای آنچه هر: »راست سمت عبارت ترجمه

 «می دهد روزی حساب بدون بخواهد که کس هر به خداوند و: »چپ سمت عبارت ترجمه

 . نیستند مفهوم هم عبارت، دو اين که است واضح پر

 2گزينه  -84

 شیخو بوی ما به او - «الماء نسقیه نحن: »می دهیم آب او به ما - «کونوا: »باشید - «کالورد: »گل مانند کلیدی: کلمات

 «بعید من: »دور از - «بها نشعر» کنیم: می احساس را آن - «طیّبة رائحة يهبُنا هو: »دهد می

 : گزينه ها ساير خطاهای

 ( است صحیح «نعطیه» و نشده لحاظ عربی عبارت در «او به)» «تعطی» (1

 الرائحة» -( مؤنث نه باشد مذکر بايد بنابراين کند، مطابقت آن با بايد و گردد برمی «الورد» به «تعطی)» «تعطینا( »3

 اول) الغیر مع للمتكلم» صیغه ی از بايد «کنیم می احساس)» «يشعر» -( معرفه نه است نكره «خوشی بوی)» «الطیّبة

 («( مفرد شخص سوم) للغائب» نه باشد(« جمع شخص
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«( (جمع شخص اول) الغیر مع للمتكلّم» نه باشد(« مفرد شخص سوم) للغائب» صیغه ی از بايد «می دهد)» «نعطیه( »4

 (3 مانند) «يشعر» -( 3 مانند« ) الطیّبة الرائحة» -

 1گزينه  -85

 - «أنفسنا عیوب: »خود عیب های - «ننظر» بنگريم: - «اآلخَرين عیوب: »ديگران عیوب - «إن: »اگر: کلیدی کلمات

  «نغفل: »می شويم غافل

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .(تاس اضافی «نا» ضمیر) «أنفسنا عیوبنا» - (!(آينده همان) مستقبل نه است مضارع «شويم می غافل)» «سنغفل» (2

 (2 مانند) «أنفسنا عیوبنا» - نشده لحاظ عربی جمله در «فقط» -( مفرد نه است جمع «عیوب)» «عیب» (3

 (3 مانند) «عیب» -( «شويم می غافل» نه است «کنیم می فراموش» معنای به) «نَنسَ» (4

 تذکر:

 !نیستند اشتباه اما هستند، ماضی فعل دو «غفلنا» و «نظرنا» ،3 در

 کنیم. معنا مضارع را آنها توانیم می است، شده استفاده «إذا» شرط ادات از جمله ابتدای در چون

 3گزينه  – 86

 : ها گزينه در مطلوب کلمات ترجمه ی

 («صداع» نه بوده «صراع» منظورش) سردرد ≠صلح  (1

 ( «صیاد» نه بوده «صید» منظورش) شكارچی=  شكار (2

 .(هستند مترادف درسته بله) شد ارزان=  شد گران( 3

 ( «سوار» نه بوده «سور» منظورش) دستبند=  ديوار( 4

 2گزينه  – 87

 کتحر به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط»يا  «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سؤاالتی در

 کنید. دقت آنها گذاری علمت نحوه و کلمات

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .( باشد «عالِم» بايد عبارت معنای به توجه با) «عالَم» (1

 «.است عالِم کند، اضافه علمش به را مردم علم کس هر» عبارت: معنای

 .( است صحیح «حَرَّمَ» بنابراين. مجهول نه باشد معلوم بايد «حرّم» عبارت معنای به توجه با) «حُرِّمَ» (3

 «.است کرده حرام را کردن غیبت و کردن مسخره آيه، دو اين در خداوند» عبارت: معنای

 مین تغییر را فعل آخر بنابراين «.نهی» نه است «نفی» نوع از «ال» فعل، اين در عبارت، معنای به توجه با) «أعرفْ ال( »4

 .( است صحیح «أعرفُ ال» و دهد

 «.دانستم نمی موضوع از چیزی زيرا نگفتم؛ ای کلمه و بودم ساکت» عبارت: معنای
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 متن: ترجمه

 زمین مرطوب، هوای از فقط را غذايی مواد بلكه نیست، کلروفیل ماده ی حاوی که دارد وجود قارچ اسم به گیاهی»

 رنگ و ها شكل اندازه ها، که دارند وجود قارچ انواع از نوع هزاران. آورد می دست به کوچک حیوانات برخی و مرطوب

 و شوند نمی ديده چشم با قارچ ها اين از نوعی که حدی تا کند می فرق اندازه نظر از قارچ حجم. دارند مختلفی های

برگ  هک هنگامی دارد، طبیعی تعادل حالت بر بسیاری تأثیر قارچ. رسد می آن از بیشتر يا کیلوگرم يک به برخی وزن

 !شود می تبديل کربن اکسید دی گاز به مرده های

 که چنان کنیم؛ می استفاده ها بیماری درمان و غذايی صنايع در آن ها از که دارد وجود قارچ ها مفید انواع از بسیاری

 انواع که دارد تعجب جای است ها پروتئین برای بزرگی منبع خود که دارد وجود خوردن برای مفیدی و سالم قارچ های

 اين و کند می پیدا افزايش غبار و گرد راه از قارچ! است کشنده سموم حاوی آن انواع ديگر از بیش قارچ زيبای و رنگین

 طبیعی، شرايط وجود با و برند می دور نقاط به را گیاه اين اجزای بادها. اند بهره بی آن از گیاهان ديگر که است راهی

 «!يكديگرند شبیه که کنند می تولید را جديدی انواع و رويند می قارچ ها

 4گزينه  -88

 چیست؟ قارچ فايده: سؤال عبارت ترجمه

 :ها گزينه بررسی و ترجمه

 .( است درست بله. )است ها پروتئین منبع (1

 لطبیعیّ ا التوازن حالة على کبیر أثر للفطر» عبارت به توجه با. )کند می تكمیل دارد، نیاز آن به طبیعت که را آنچه (2

 .(است صحیح نیز گزينه اين اول، پاراگراف پايان در «...

 (.کنیم می استفاده آن از ها بیماری درمان برای که شده اشاره متن در. )کنیم می استفاده داروها تولید برای آن از( 3

 .(است نشده بیان متن در چیزی )چنین. کند می تلطیف را هوا و کند می تولید اکسیژن (4

 3گزينه  -89

 .« است آن غذای تهیه و پخت برای قارچ منابع از. .......: » سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

  خورشید نور (2                               خشک هوای (1

  بزرگ پرندگان برخی (4                            مرطوب  خاك( 3

 .(است صحیح ،3 بنابراين گیرد، می مرطوب زمین و هوا از را خود غذای قارچ، که شده اشاره متن )در

 1گزينه  -90

 .( دارد تفاوت گیاهان ساير با ..... در قارچ: »سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .( است شده بیان مورد اين متن در) تكثیر چگونگی (1
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  غذايی مواد به نیاز (2

 رشد داليل (3

 گیاهان ساير برخلف خوردنش امكان( 4

 3گزينه  -91

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 هک هستند کوچک قدر آن قارچ انواع از بعضی که شده اشاره متن در. )رسد می کیلوگرم يک به قارچ وزن ترين کم (1

 .( است نادرست بنابراين شوند، نمی ديده چشم با

 .( شود نمی برداشت چیزی چنین متن از. )کشد می را خورندگان رنگی، های قارچ از کمی تعداد( 2

 .( است شده بیان متن در بله. )هستند قارچ ها تكثیر برای اساسی وسیله ی بادها،( 3

 گزينه اين متن آخر جمله ی به توجه با. )است متفاوت مادرشان با هايشان ويژگی تولد، هنگام قارچ انواع برخی( 4

 .(است نادرست

 2گزينه  -92

 هب تفضیل اسم اما است «أفعل» وزن بر ،«سفید» معنای به «أبیض» که است درست) تفضیل اسم: گزينه اين خطاهای

 (.است خبر «جمیلً» کلمه !خبر نه است «لیس» اسم «األبیض)» خبر -( ندارد تفضیلی معنای چون آيد نمی حساب

 : آموزشی نكته

 بر هک اين با کنند، می داللت( نادان معنای به «أحمق» مانند) عیب و( قرمز معنای به «أحمر: »مانند) رنگ بر که کلماتی

 .ندارند تفضیلی معنای زيرا آيند، نمی حساب به تفضیل اسم اما هستند «أفعل» وزن

 2گزينه  -93

 تیح نیست مكان اسم بنابراين. «مَفعَلَة» نه و «مَفعِل»نه  است، «َمفعَل» وزن بر نه «بلد)» مكان اسم: گزينه اين خطای

 .(کند داللت مكانی يا جا بر اگر

 1گزينه  -94

 ار ما عمر بلكه رساند، نمی سود کسی به آنها از برخی کنند می مشغول متعددی کارهای به را ما روزها: »عبارت ترجمه

 هن است معلوم «تُشغل» فعل عبارت، ترجمه به توجه با) مجهول ألنّه فاعل له لیس: گزينه اين خطای «.سازد می تباه

 .(است «هی» مستتر ضمیر فاعلش و دارد فاعل بنابراين مجهول،

 آموزشی: نكته

 بگیريم: مهم نتیجه ی دو توانیم می شوند، متصل فعل يک به «... و ـهم ـهما، ـه،» مفعولی ضماير گاه هر

 .است «پذير( مفعول) متعدی» فعل، آن نتیجه در و است «مفعول» ضمیر، أن -ا

 .«مجهول» نه است «معلوم» فعل آن -2

 کنیم. پیدا را سؤال پاسخ راحتی به توانستیم می هم نكته اين از استفاده با

https://konkur.info



 3گزينه  -95

 است «فاعِل» وزن بر خودش يا مجرد ثلثی از فاعل اسم بدانیم بايد. خواهد می را مجرد ثلثی از فاعل اسم ما از سؤال

 !مفردش يا

 است. سؤال پاسخ و است فاعِل وزن بر مفردش يعنی است؛ «الطّالب» مكسر جمع «الطّلب( »3) در

 !مجرد نه هستند مزيد ثلثی از فاعل اسم «مَشِرفة» و «المُعلِّمون» ،«ُمخلِصین: »ترتیب به ها گزينه ساير در

 4گزينه  -96

 آموزشی: نكته

 صورت اين غیر در و است مفعول باشد، رفته کار به وقايه نون آن از قبل و برود کار به فعل يک در «ی» ضمیر هرگاه

  !است فاعل

 نیست. فاعل و است مفعول «ی» ضمیر بنابراين. است رفته کار به وقايه نون «نبّهنی» در

 4گزينه  -97

 ها: گزينه در تفضیل های اسم بررسی

 (تا2. )هستند تفضیل اسم( بوده «اَأخَر» اصل در) «اآلخَرين» و «أفضل» (1

 (تا2) تفضیل اند اسم بنابراين هستند، «األفضَل» و «األرذَل» مكسر جمع ترتیب به «األفاضل» و «األراذل» (2

 ( تا2. )هستند تفضیل اسم «أخفاها» در «أخفَی» و «أعظَم» (3

 سما اصلً  و است فعل «أهدى» که کنید دقت اما است تفضیل اسم اينجا در «خیر» کلمه ی عبارت، معنای به توجه با (4

 . باشد تفضیل اسم بتواند که نیست

 .« است( دوستانم) برادرانم بهترين کند، هديه من به را هايم عیب که کسی» عبارت: معنای

 3گزينه  -98

 پردازيم: می ها عبارت ترجمه به

 صورت به ها مضارع تمام) «!کنند ضايع را آن از ای لحظه نبايد پس است، طل از وقت که بدانند بايد آموزان دانش» (1

 .(اند شده معنا التزامی

 «!کنم صحبت ام درسی مشكلت درباره ی تا رفتم دوستم خانه به» (2

 .( است التزامی صورت به «کنم صحبت)»

 نه است استمراری ماضی «کرد می کمک» زمان «!کرد می کمک هايم درس يادگیری در مرا که خريدم ای برنامه( »3

  «!التزامی مضارع

 بنابراين.( است التزامی مضارع صورت به «کنند اعتماد)» «!کنند اعتماد ذاتی شان قدرت های به مسلمانان کاش( »4

 .است صحیح پاسخ( 3)

 2گزينه -99
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 باشد «ينتفعن هنّ» بايد يا و ندارند مطابقت هم با که يابیم می در کنیم، گذاری جای جمله در را «تنتفعن» و «هنّ» اگر

 «!تنتفعن کنّ» يا

 4گزينه -100

 ،«حالة» کلمات که باشید داشته توجه. باشد داشته را «حال» نقش که می خواهد را سالمی مذکر جمع ما از سؤال

 هستند. حال نقش بیانگر سواالت صورت در «هیئة» و( فعل يک نه باشد کرده سؤال اسم يک درباره اگر) «کیفیة»

 حیحص پاسخ پس !مثنی نه است سالم مذکر جمع بنابراين کند، می بیان را «الطلّاب» حالت و است حال «فرحین» ،4 در

 است.

 ها: گزينه ساير بررسی

 ایاجز و است حالیه جمله همديگر با «خائفونَ نحن» عبارت کل که کنید دقت خیلی خیلی عزيز، های سبزی خیلی (1

  !«خائفون: »خبر و «نحن: »مبتدا:  از اند عبارت اسمیه جمله ی اين

 !!!حال نه است خبر گزينه، اين سالم مذکر جمع نقش بنابراين

 در و است آن صفت دومی و مفعول اولی، که هستند سالم مذکر جمع «نشیطین» و «العبین» کلمات گزينه، اين در (2

 !نیست حال از خبری عبارت اين

 مه بنابراين است، گذاری حرکت بدون «معتقدين»که  کنید توجه. داريم نیاز شما فراوان دقت به هم گزينه اين ( در3

 جمع است، حال صاحب («والدانِ » اصل در) «والدا» که اين به توجه با اما !سالم مذکر جمع هم و باشد مثنی تواند می

 .کند می مطابقت حال صاحب با تعداد و جنس لحاظ از حال زيرا !است مثنی بلكه نیست، سالم مذکر

 3گزينه  -101

 -( کرد مبعوث فرستاد،: )«َبعَثَ» -( ملت يک واحدی، امت يگانه، امت يک يگانه، امتی: )«واحدة أُمّة: »کلیدی کلمات

  دهنده بشارت: «مُبشِّرين» - پیامبران: «النّبیّین»

 : ها گزينه ساير خطاهای

 .(می شد نوشته «المبّشرين» بود صفت اگه صفتا نه هست حال «مبشّرين)» دهنده بشارت پیامبران( 1

 عنام صفت شكل به «مبشّرين» هم اين جا همچنین و نكره، نه است معرفه اسم يک «النبیّین)» نويدآور پیامبرانی( 2

 .( است نادرست که شده

 (فعل نه است اسم «مبشّرين)» دهند بشارت( 4

 3گزينه  -102

 نظر: «اآلخَرين لرأی أثرَ  ال» - بدانیم که: «نعلم أن» - است آن: «هو» - آرامش کلید: «الهدوء مفتاح: »کلیدی کلمات

 . ندارد تأثیری هیچ ديگران

 :ها گزينه ساير خطاهای

 . است نشده لحاظ ترجمه در «نعلم أن» فعلِ( 1
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 نشده لحاظ ترجمه در «هیچ» معنای به جنس نفی ی«ال» -( اضافیه و نداره وجود عربی جمله ی در معادلش) يعنی (2

 . نیست دقیق «برای» معنای به اش ترجمه و است مالكیت معنای به «الم» جا، اين در -

 -.( شود ترجمه فارسی التزامی مضارع معادل بايد و شده ساخته «مضارع+  أن» ساختار از «نعلم أن)» می دانیم( 4

 (2 مانند) «الم» ی حرف ترجمه - نشده ترجمه جنس نفی ی«ال»

 4گزينه  -103

 بما» - کنم عمل که: «أعمل أن» -( ام بسته پیمان خود با ام، کرده عهد خود با: )«نفسی عاهَدتُ قد: »کلیدی کلمات

 . بگويم سخن ام داده انجام چه ی آن درباره فقط: «فعلتُه بما إلّا أنطقُ ال» - می دهم وعده چه آن به: «أعِدُ

 : ها گزينه ساير خطاهای

 خلف هرگز -.( است فارسی نقلی ماضی معادل که شده تشكیل «ماضی+  قد» ساختار از «عاهدت قد)» کردم عهد( 1

 برای درستی ترجمه ی) دهم انجام توانم نمی را چه آن -.( نیست «أعد بما أعمل أن» برای درستی ترجمه) نكنم وعده

 (است اضافی) هرگز -.( نیست «فعلته بما»

 (1 مانند) هرگز -( مضارع نه ماضیه «فعلتُ») کنم نمی عمل -( مضارع نه است ماضی «عاهدتُ قد)» کنم می عهد( 2

 در معادلش) حتماً  -ماضی( نه هست مضارع «أعدُ)» دادم وعده ای –.( ندارد وجود عربی جمله ی در معادلش) اگر (3

 مضارع، نه است ماضی «فعلته» اوالً ) نمی دهم انجام -( اسم نه است فعل «أنطق ال)» گفتن -.( ندارد وجود عربی جمله

 .(نیست «أنطق ال» برای درستی ترجمه ی) بپرهیزم -( منفی نه است مثبت ثانیاً 

 آموزشی: نكته

 اً ثانی و است منفی «إلّا» از قبل جملة اوالً چون است، شده استفاده حصر اسلوب از «فعلته بما إلّا أنطق ال» عبارت در

 کنیم. ترجمه( فقط با) مؤکّد و مثبت شكل به را عبارت توانیم می حصر اسلوب در است. محذوف «منه مستثنی»

 4گزينه  -104

 - تنعم فراوانی و وفور: «النعمة وفور» - کنند می زندگی «:يعیشون» - که جوانانی: «الّذين الشباب» کلیدی: کلمات

  ديگران ؛«السائرين» - کم تر «:أقلّ» - سختی ها برابر در:  «المصاعب وجه فی» - ايستند می «:يقِفون»

 ها: گزينه ساير خطاهای

 زندگی -( مفرد نه است مكسر جمع «المصاعب») دشواری -.( ندارد وجود عربی جمله ی در معادلشان) «آنان» و «از» (1

 شده ترجمه جا جابه«  فی... يقفون»  و ...« فی يعیشون»  های عبارت -( ماضی نه است مضارع «يعیشون)» اند کرده

 .اند

 اوالً) برده سر به -( که کسانی نه شود ترجمه «که» بايد و آمده دار«ال» اسم از بعد «الّذين») که اند کسانی همان (2

 ستا مكسر جمع «المصاعب)» سختی -( ماضی نه است مضارع «يعیشون» ثانیاً نیست، «يعیشون»برای  درستی معنای

 .(ماضی نه هست مضارع «يقفون» ثانیاً  نیست، «يقفون»  برای دقیقی معنای )اوالً اند کرده مقاومت -( مفرد نه

 (2 مانند که کسانی به -،1 مانند) از( 3

https://konkur.info



 آموزشی: نكته

 نامع «که» صورت به بروند کار به دار«ال» اسم يک از | بعد...(  و الّذين الّتی، الّذی،: مثل کلماتی) خاص های موصول اگر

 .« که کسانی يا «که کسی»نه  شوند می

 1گزينه  – 105

 لخیت يا زندگی شیرينی: )«مرّها او الحیاة حلو» -( ماند نمی باقی هرگز ماند، نخواهد باقی) «يبقى لن: »کلیدی کلمات

 یروز: «األيّام من يوم» - کرد خواهد عبور دو آن از: «سیعبرهما» - ابد تا «:األبد حتّى» -( زندگی تلخی يا شیرينی آن،

  روزها از

 ها: گزينه ساير خطاهای

 نه دباش مستقبل بايد «سیعبر» ترجمه ی) کند می عبور -.( نیست «األّيام من يوم» برای صحیحی ترجمه ی) ( روزی2

 (مضارع

 جمله ی در معادلش) حتماً -( صفت و موصوف نه هستند إلیه مضاف و مضاف «الحیاة حلو)» شیرين و تلخ زندگی (3

 .(ندارد وجود عربی

 باقی» نه هست «ماند باقی» هم اش ترجمه و گیرد نمی مفعول يعنی است، الزم فعل يک «بقی)» گذارد نمی باقی (4

 هستند هايش وابسته «مرّها أو الحیاة» و «فی» جرّ حرف به مجرور «حلو») را آن تلخی و زندگی شیرينی -« (  گذاشت

 «كیي» معادل و نیست معنا اين به «األيّام من يوم)» روزها از يكی -( شوند ترجمه «را» با نبايد اينجا در پس !مفعول نه

 .(ندارد وجود عربی جمله در

 تذکر:

اشتباه  ها گزينه ساير در چون اما شد، می ترجمه 4 يا 2 های گزينه شكلِ به «مرّها أو الحیاة حلو» عبارت ،1 در بود بهتر

 خواهند می رو گزينه «ترينصحیح و ترين دقیق» ما از کنكور ترجمه سؤاالت در که اين و داشت وجود ای ديگه های

 !است تر مناسب بقیه از گزينه اين

 3گزينه  -106

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .(بود صحیح گزينه اين وقت آن بود، «المخفیّة األشیاء» اگه. صفت نه هست حال «مخفیّةً)» پنهان، چیزهای (1

 به که «للدّالفین» در «الم» -( نشده متصل آن به ضمیری ثانیاً  مفرد، نه است مكّسر جمع «أُنوف» اوالً) شان بینی (2

 .(نشده ترجمه «أعدائها» در متصل ضمیر) دشمنان - نشده لحاظ ترجمه در هست مالكیت معنای

 (لحا نه هست «أسماك» صفتِ «مضیئة)» اند نورانی که -( ها اقیانوس نه است درياها معنای به «البحار)» ها اقیانوس (4

 2گزينه  – 107

 گزينه: اين خطای

 .(هست «کند حرکت» معنای به«  يتحرّكَ أن)» دهد حرکت
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 تذکر:

 !کنید دقت «کند می حرکت» معنای به «يَتَحرَّكُ» و «می دهد حرکت» معنای به «يُحَرِّكُ» معنای تفاوت به

 2گزينه  -108

 .«روند می راه زمین روی بر فروتنی و تواضع با که هستند کسانی رحمان خدای بندگان» عبارت: ترجمه

 «تكبّر نكوهش و تواضع به دعوت» عبارت: مفهوم

 توضیح:

 . شود نمی ديده ،2 در تنها مفهوم اين

 1گزينه  – 109

: خورشید نور - «انكسار: »شدن شكسته - «العجیبة قزح قوس ظاهرة: »قزح قوس عجیب پديده ی کلیدی: کلمات

 گزينه ساير خطاهای «جدّاً جمیلة هی و: »است زيبا بسیار که - «المطر قطرة فی: »باران قطره ی در - «الشمس ضوء»

 ها:

 - است نشده لحاظ ترجمه در «از است عبارت» -.( است نشده ترجمه درستی به) قزح قوس عجیب پديده ی (2

 و نیست موجود فارسی جمله در معادلش و هست «همیشه» معنای به) «دائماً» -( مفرد نه هست جمع) «قطرات»

 .( دهد نمی «بسیار» معنای همچنین

 و» -( 2 مانند) «قطرات» -.( است شده نوشته «خبر» صورت به اينجا اما هست، «پديده» صفتِ «عجیب)» «عجیبة( »3

 بايد «ظاهرة» برای که صورتی در است مذکر «جمیل» همچنین. شود نمی معنا «که» و نیست حالیه «واو» اين) «جمیل

 .(می شد نوشته «جمیلة هی و» شكل به بايد و رفت می کار به مؤنث

 معنای به) «عندما» -(  إلیه مضاف» بعد است آورده را «صفت» اول چون است نادرست) «قزح قوس عجیبة ظاهرة( »4

 «تحدث») -( فعل نه است شدن اسم شكسته)» «انكسر» -.( ندارد وجود فارسی جمله در معادلش و هست «که هنگامی»

 .(2 مانند) «دائماً» -.( ندارد وجود فارسی جمله در معادلش و هست «می دهد رخ» معنای به)

 آموزشی: نكته

 نیمک می عمل فارسی برعكس عربی در إلیه مضاف هم ببريم کار به صفت هم همزمان طور به اسم يک برای بخواهیم اگر

 صفت. بعد آوريم می رو إلیه مضاف اول و

 «العجیبة قزح قوس ظاهرة: »«قزح قوس عجیب پديده ی: »مثلً

 2گزينه  -110

 - «لِباطنی االثنینِ  اللّونین: »درونم رنگِ دو - «أبدّل أن» کنم تبديل که - «أستطیعُ لیتنی»: بتوانم کاش کلیدی: کلمات

  «المؤمن بُمصاحَبَة: »مؤمن همنشینی با - «إلهیّاً واحداً لوناً: »خدايی رنگ يک

 :گزينه ها ساير خطاهای

 ( ثمؤن نه باشد مذکر بايد و هست «لون» صفتِ «إلهیّة)» «إلهیّة لون» -( ماضی نه است مضارع «بتوانم)» «استطعتُ» (1
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 نمی ولمفع يعنی است، الزم حتماً پس است انفعال باب از ،«کنم تبديل» نه هست «شوم تبديل» معنای به) «أنقلب»( 3

 .(ندارد معادل فارسی جمله در و است )اضافی «هذانِ» -( گیرد

 (1 مانند) إلهیة واحد لون» -( ماضی نه است مضارع «بتوانم)» «قدرتُ( »4

 آموزشی: نكته

 شود. می ترجمه «التزامی مضارع» صورت به غالباً «لَعَلَّ» و «لیتَ» از بعد مضارع فعل

 1گزينه  -111

 ها: گزينه بررسی

 «النّبیّ» و «قصّة» ،«القديم» ،«الكاتب» ،«أثر» مكسّر جمع ترتیب به «األنبیاء» و «قصص» ،«القدماء» ،«الكّتّاب» ،«آثار» (1

 (تا5. )هستند

 (يكی. )هست «مَشهَد» مكسرِ  جمع «مَشاهِد( »2

 ( تا2. )هستند «مَوِعظَة» و «قَول» مكسرِ  جمع ترتیب به «مَواعِظ» و «أقوال» (3

 ( تا4. )هستند «الیوم» و «العبرة» ،«العلم ،«طالب» مكسر جمع ترتیب به «أيّام» و «العِبَر» ،«العلوم» ،«طلَبَة( »4

  است. درست ،1 بنابراين

 3گزينه  -112

 آموزشی: نكته

 تحرک به بايد شوندمی طراحی «الحرکات ضبط»يا  «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سؤاالتی در

 . کنید دقت آنها گذاری علمت نحوه و کلمات

 وزن های جزء چون باشد «ِمفعَل» وزن بر نبايد پس هست مكان اسم و ورزشگاه معنای به) «المِلعَب: »گزينه اين خطای

 .( شد می نوشته «المَلعَب» صورت به بايد. نیست مكان اسم

 متن: ترجمه

 پرواز در خوبی بسیار توانايی پروانه. می خورد باريكی و دراز خرطوم وسیله به ها گل شیره از را خود غذای پروانه»

 به که حالی در بینیم، تاريكی می حلول در را ها پروانه ما اوقات از بسیاری. دارد دور و نزديک مسافت های به کردن

 . دارد نیاز حرارت از مشخصی درجه حفظ به دائماً پروانه جسم که است اين علت و کند می حرکت نور سوی

 ایه وسیله بهترين از بال هايش بر مختلف رنگ های است، بخشیده خود از دفاع برای ای وسیله حیوان اين به خداوند

 میان شناسايی برای ای وسیله عنوان به را بال( پروانه) آن دارد، هم ديگری فايده بال همچنین است، پروانه دفاعی

 !گیرد می کار به تولیدمثل فرايند در ها پروانه

 می دخو بقای نیازهای به گروهی طور به که جايی تا کنند می زندگی بزرگ گروه هايی شكل به ها پروانه انواع از برخی

 .«پردازند

 1گزينه  -113
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 «................... پروانه های ويژگی از: کن تعیین را صحیح گزينه ی: »سؤال عبارت

 : ها گزينه بررسی و ترجمه

 درست گزينه همین اول پاراگرف در..« .. الظلم حلول أثناء» عبارت به توجه با. )است تاريكی به نور دادن ترجیح (1

 .(است

 (اشبینی نه است بال هايش در مختلف رنگ های. )است( اش بینی) خرطومش در مختلف های رنگ وجود( 2

 .(نشده گفته متن در چیزی چنین. است گرما از فرار (3

 رافپاراگ در «البعیدة و القريبة للمسافات» عبارت به توجه با. )است نزديک های فاصله برای فقط پروازش ( سرعت4

 .(است نادرست گزينه اين اول

 1گزينه  -114

  «کند؟ می پیدا را غذايش کجا پروانه» سؤال: عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .( است سؤال جواب گزينه همین متن ابتدای جمله ی به توجه با. )هست گل آن در که جاهايی در (1

 . است کم گرما که مناطقی در (2

 پربرگ. باغ های در (3

 . رودها و پرآب اراضی در (4

 2گزينه  -115

 «  است؟ نیامده متن در موضوع کدام» سؤال: عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .( شده اشاره موضوع اين به دوم پاراگراف جمله آخرين در. )پروانه ولد و زاد (1

 .کند می تهديد زندگی در را پروانه که آن چه( 2

 .(شده اشاره موضوع اين به اول پاراگراف در...«  دائماً  يحتاج» عبارت در. )دارد احتیاج زندگی برای آن چه( 3

 اشاره موضوع اين به دوم پاراگراف در...«  الدفاعیّة الوسائل أحسن من.....  األلوان فإنّ» عبارت در. )خويش از دفاع راه (4

 .(شده

 4گزينه  -116

 «  گیريم؟ می ای نتیجه چه متن از: »سؤال عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .(مکنی برداشت چیزی چنین توانیم نمی متنی هیچ از احتماالً. )دارد وجود يكسانی آفرينش بزرگ، و کوچک برای (1

 ای اشاره جماعت ها به خدا کردن ياری به ولی شده اشاره گروهی زندگی به متن در. )است جماعت با خدا دست( 2

 .( نشده
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 («.ها پرنده همه ی» نه «ها پروانه» گفته متن در. )دارند دوست نور سوی به را کردن پرواز پرندگان( 3

 بوه لقد» عبارت به توجه با اما نشده، اشاره مستقیماً مفهوم اين به متن در اگرچه. شود نمی مغلوب لزوماً  ضعیف( 4

 روانهپ کوچكی به حیوانی که کنیم برداشت را مفهوم اين توانیم می دوم پاراگراف در «النفس عن للدّفاع وسیلة..  اهلل

 .(نیست مغلوب لزوماً و دارد کردن دفاع برای ای وسیله هم

 2گزينه  -117

 ها: گزينه ساير خطاهای

 «نقلىّال الماضی على يدلّ» -«(  متعدی» نه هست «الزم» بنابراين ندارد، مفعول عبارت اين در «يختفی» فعلِ) «متعدّ» (1

 .(«مضارع+  قد» نه است نقلی ماضی معادل «ماضی+  قد» ساختار و هست مضارع فعل يک «يختفی)»

 .( نكره نه هست، «بأل مُعَرَّف» و دارد «ال» ،«الصّعود») «نكرة» (3

 .(«فاعل» نه هست «مستثنی» اومده «إلّا» از بعد «المجتهدون«« )» يستطیع ال» لفعل فاعل» (4

 2گزينه  -118

 .«گذارد می اثر عمیقاً خودش در سپس و زند می ورقش آن خواننده ی که کتابی بسا چه» عبارت: معنای

 ها: گزينه ساير خطاهای

ِوز بر «يَتَصَفَّحُ)» «تفعیل باب من» (1  فاعله» - «تفعیل» نه هست «َتفَعُّل» باب از مضارع فعل بنابراين هست، «يَتَفَعَّلُ» ن 

 چهی «ـه» متصل ضمیر ثانیاً هست، «قارئ» کلمه ی فعل اين فاعلِ عبارت معنای به توجه با اوالً) «البارز الهاء» ضمیر

 .(هست« مفعول» شود متصل فعل به اگر و باشد فاعل تواند نمی وقت

 به توجه با...« ) و حالیّة الجملة» -( مجهول نه است معلوم «يُؤثّرُ» که فهمیم می جمله معنای به توجه با) «مجهول( »3

 .( نیست حال جمله اين که بفهمیم توانیم می عبارت معنای

 شصفت «عمیقاً» کلمه ی چون اما است، مطلق مفعول و هست «يُؤثّرُ» فعلِ مصدرِ «تأثیراً)» «للتأکید مطلق مفعول» (4

 .( تأکیدی نه است نوعی مطلق مفعول هست

 1گزينه  -119

 طاهایخ «.کرديممی مشاهده فرودگاه در را حاجیان که حالی در بوديم نشسته تلويزيون جلوی مشتاقانه» عبارت، معنای

 ها: گزينه ساير

 «شهود( »3.( مفعول اسم نه است فاعل اسم «مشتاقین» که شويم می متوجه عبارت معنای به توجه با) «مفعول اسم» (2

 با توانستیم می ضمن در .«شهود» نه است «مُشاهَدَة» مصدرش پس هست، «مُفاعَلَة» باب از مضارع فعل يک «نُشاهدُ)»

 «ةحالیّ الجملة» -.( کنیم رد رو گزينه اين راحت بینشان، تناقض و «شهود» بودنِ مجرد و «نُشاهِدُ» بودنِمزيد  به توجه

 ستا مبتدا «نحن» اون در که است حالیه جمله يک «نشاهد نحن» عبارت کلّ که کنید دقت خیلی نكته اين به ها بچه)

 .( حالیه جمله نه خبر «نشاهد» و
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( بوده «حاجِج» اصل در. )هست «فاعِل» وزنِ بر مفردش چون و هست «الحاجّ» مكسر جمع «الحُّجاج)» «مبالغة اسم»( 4

 فاعلِ ضمن در !فاعل نه است مفعول «الحجّاج» عبارت معنای به توجه با) «فاعل» -.( مبالغه اسم به است فاعل اسم

 (هست «نحن» مستتر ضمیر ،«نشاهد»

 آموزشی: نكته

 کار به( 1) در که «مفعول و فاعل له لیس» عبارت و مفعول نه دارند فاعل نه...(  و «لیس» ،«کانَ)» ناقصه های فعل (1

 است. درست برايشان همواره رفته

 بايد ؟... يا مبالغه؟ اسم است؟ مفعول اسم فاعل است؟ اسم مثنی، يا جمع اسم يک بدهیم تشخیص که اين برای( 2

 .بديم نظر آن روی از و کنیم بررسی رو مفردش

 تذکر:

 !نیست مبالغه اسم روزنهای از «ُفعّال» نگیرينا، اشتباه «فعّال» وزنِ با رو «فُّعال» وزنِ وقت يک

 4گزينه -120

 يعنی ضمیر، مرجع باشند، رفته کار به درستی به مرجعشان برحسب ضمايرش که می خواهد رو ای گزينه ما از سؤال

 . گردند برمی اسم آن به و روند می کار به آن جای به ضمیرها که اسمی

 است. درست «نخافُ ال» فعل به توجه با «لنا» در «نا» و گردد برمی «الموت» به «ألنّه» در «ـه» ،4 در

 ها: گزينه ساير خطاهای

 هک کنید دقت. است درست «إلیها» بنابراين ، مذکر نه باشد مؤنث بايد پس گردد برمی «مديرة» به «إلیه» در «ـه( »1

 درست و برده کار به مؤنث مفرد برايش است انسان غیر جمع کلمه اين چون و گردد برمی «األمور» به «کلّها» در «ها»

 است.

 .است درست «أمّه» بنابراين مؤنث، نه باشد مذکر بايد پس گردد برمی «الطفل هذا» به «أُمّها» در «ها( »2

 ارک به مؤنث مفرد برايش بايد است، انسان غیر جمع که اين به توجه با و گردد برمی «أشیاء» به «بعضه» در «ـه( »3

 است. درست «بعضها» بنابراين مذکر، نه ببريم

 2گزينه  -121

 ها: گزينه در اسمیه های جمله بررسی

 «... يلعق هو: »دوم جمله ی - «بالغدد مملوء القطّ  لسان: »اول جمله ی (1

 «قاتل کثیره: »سوم جمله - «ينفع قلیله: »دوم جمله - «کالدّواء الكلم: »اول جمله ی( 2

 «  ذنب له: »دوم جمله -( ... خزانات للبطّ: »اول جمله( 3

  «تتحرّك ال البومة عین: »اول جمله( 4

 است. سؤال اين پاسخ دارد اسمیه جمله 3 که( 2) بنابراين

 3گزينه  -122
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 کنیم. ترجمه دقیق را جملت که است کافی درست پاسخ کردن پیدا برای

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 «.است بزرگ آن از دماوند اما است، بزرگترين() بزرگتر اورست کوه» (1

 .« است بزرگتر دماوند کوه اما است، بزرگ آن از اورست( »2

  درست جمله ی يه شد اين.« )است بزرگتر آن از اورست اما است، بزرگ دماوند کوه( »3

 قیدمشتا قدر چه شما می دونیم چون ما اما است، غلط حتماً پس نشده استفاده «جبل» کلمه از اصلً  که گزينه اين در( 4

 دماوند آن از بزرگ اما است،( بزرگترين) بزرگتر اورست: »کنیم می اش ترجمه براتون ببینید هم رو اش ترجمه که

 (می خواستین؟ همینو.« )است

 3گزينه  -123

 . باشد نرفته کار به شرط ی«ما» يا «من» اون در که خواهد می رو ای گزينه ما از سؤال

 .آيدمی شرط جواب ادامه، در و رود می کار به شرط فعل شرط، ی«ما» يا «من» از بعد بلفاصله که بدانیم بايد

 کارهای به را تو که بود کسی چه: »دارد پرسشی معنای «َمن» ثانیاً و ندارد وجود شرطی جواب و شرط فعل اوالً  ،3 در

  «کرد؟ دعوت نیک

 :ها گزينه ساير بررسی

 تر آگاه آن به خدا همانا کنید، می انفاق خوبی از که را چه آن» ← شرط جواب: «.... اهلل فإن» - شرط فعل: «تنفقن» (1

 .«است

می  آمرزيده برايش گناهانش برخیزد خدا برای قدر شب در کس هر» ← شرط جواب: «ُغفِرَ» - شرط فعل: «قامَ( »2

 .«شود

 می را اش نتیجه فردا کنید، تلش برايش امروز که چیزی هر ← شرط جواب: «تجدوا» - شرط فعل: «تجتهدوا( »4

 .«يابید

 آموزشی: نكته

 که: صورت اين به دهند، می تغییر رو خودشان شرط جواب و شرط فعل ظاهر شرط ی«ما» و «من»

 می دهیم.( ـْـ) ساکن آن آخر به نیست، «ن» فعل آخر که هايی صیغه در( الف

 (مؤنث جمع های صیغه جز به. )کنیم می حذف رو «ن» حرف شوند، می ختم «ن» به که هايی صیغه در( ب

 شرطه. نوع از «ما» که بشیم متوجه «تجدوا» و «تجتهدوا» در «ن» شدن حذف از توانستیم می ،4 در بنابراين

 آموزشی: نكته

 نبايد ظاهرشان بگیرند قرار هم شرط جواب يا شرط فعل اگر حتی مضارع مؤنث جمع های صیغه و ماضی فعل های تمام

 نكرده تغییری هیچ «غُفِرَ» و «قام» ،«تُنفقنَ» فعل های ظاهرِ بینید، می 2 و 1 های گزينه در که طور همان کند، تغییر

 است.
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 4گزينه  -124

 می يكسان( ال+  أن) «ألّا» با ظاهری لحاظ از شود نوشته همزه علمت بدون( «جز» معنای به) «إلّا» استثنای حرف اگر

 ألّا» واقع در «تتّبع ألّا( »4) در. کند می «منفی التزامی مضارع» رو فعل معنای و آيد می مضارع فعل سر بر «ألّا. »شود

 . نیست استثنا اسلوب و «إلّا»از  خبری عبارت اين در و بوده «تتّبع

 .کند کمک تشخیص، در رو شما تواند می نكته اين و رود نمی کار به فعل «إلّا» از بعد غالباً که بدانید است بهتر

 4گزينه  -125

 . است مطلق مفعول بنابراين هست، «خسر» فعل مصدر «خسراناً» گزينه اين در

 :ها گزينه ساير بررسی

 . هست« تَفَكُّر» آن مصدر و نیست «نَُفكِّرُ» فعل مصدر اصل «فكرةً» (1

 اين در. باشد مطلق مفعول تواند نمی و نیست مصدر اصلً پس هست «فاعل اسم» هم و دارد «ال» هم «المجاهدين( »2

 هست. جرّ  حرف به مجرور عبارت،

 مطلق. مفعول نه است مبتدا نقشش عبارت، معنای به توجه با اما هست، «يُطِعْ»  فعل مصدر «إطاعة» که درسته( 3

 3گزينه  -126

  دهآورن بیرون: «مُخرِج» - آورد می بیرون «:يُخرِجُ» - هسته: «النّوی» - دانه: «الحبّ» - شكافنده: «فالِق» کلیدی: کلمات

 :ها گزينه ساير خطاهای

 لحاظ ترجمه در «مُخرِج» کلمه -( جمع نه است مفرد «النَّوی)» ها هسته -( جمع نه است مفرد «الحبّ)» ها دانه (1

 نشده.

 (فعل نه است اسم «مُخرِج)» آورد می بیرون -( اسم نه است فعل «يُخرِجُ)» آورنده بیرون (2

 .( اند شده ترجمه جا جابه« ُمخرِج » و « ُيخرِجُ  » واقع )در

 (فعل نه است اسم «فالِق)» می شكافد( 4

 2گزينه  -127

 یِّزلیُمَ» - معنوی حسی:  «معنوّية حاسّة» - متعال خالق: «تعالی الخالق» - است ساخته مجهز «جَهّزَ قد»): کلیدی کلمات

  بدی بد،: «السیّئة» - خوبی خوب، «:الحسنة» - بدهد صحیحی تشخیص تا «:صحیحاً تمییزاً... 

 ها: گزينه ساير خطاهای

 جدا -( است نشده ترجمه صحیح و است مفعول «اإلنسان») انسان در -( نیست معنا اين به «جَهّزَ قد»): داده ( قرار1

 .(نیست کند، جدا» معنای به «يُمیِّزُ»: )کند

+  قد»: )کرد تجهیز -( ندارد وجود عربی جمله در معادلش: )رشد -( ندارد وجود عربی جمله ی در معادلش: )قطعاً( 3

 مییزاً ... ت لیُمیّز» برای مناسبی ترجمه ی: )کند مجزا آسانی به -!( ساده ماضی نه شود می ترجمه نقلی ماضی «ماضی فعل

 ( نیست «صحیحاً
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 «الحسنة»: )بدبودن و بودن خوب -( نیست «بـ» جرّ  حرف برای صحیحی ترجمه جا اين در: )کمک به -( 3 مانند: )قطعاً (4

 (نیست دقیق ترجمه اين و هست «بدی و خوبی» معنای به «السیئة» و

 2گزينه  -128

 ايجاد که «:تُحدِثُ الّتی» - آب های قطره از صبورتر:  «الماء قطرات مِن أصبر» - ای ديده آيا: «رأيتَ أ»: کلیدی کلمات

  سنگ ها ترين سخت: «األحجار أصلب» - سوراخی: «ثقباً» - کند می

 :ها گزينه ساير خطاهای

 به «ِمن» -( بشود ترجمه برترين() عالی صفت صورت به نبايد و دارد( برتر) تفضیلی معنای «ِمن أصبر»): صبورترين (1

 نكره «ثقباً: )»سوراخ -( نیست «المقاومة» صحیحی برای ترجمه ی: )مداومت - است نشده لحاظ ترجمه در «از» معنای

 ( مفرد نه هست جمع «األحجار»: )صخره -( معرفه نه هست

 -( ندارد وجود عربی جمله در معادلش: )بیشتر -( نیست صحیح ترجمه اين و است تفضیل اسم «أصبر: )»صبری( 3

 پس هستند إلیه مضاف و مضاف« األحجار أصلب: )»سخت های صخره -( است شده تكرار دوم بار برای دلیل بی: )صبر

 معنا «ترين» يا «تر» همراه) تفضیلی صورت به بايد «أصلب» همچنین و بشوند ترجمه صفت و موصوف شكل به نبايد

 (1 مانند: )سوراخ -( شود

 -( مضارع نه است ماضی فعل يک «رأيتَ: )»می بینی –( ندارد وجود عربی جمله در معادلش: )اين -( 3 مانند: )صبر( 4

 و مضاف «األحجار أصلب» )اوالً سخت: صخره ای –( 1 مانند: )مداومت -( ندارد وجود عربی جمله در معادلش: )چنین

 تفضیلی كلش به بايد و تفضیله اسم «أصلب» ثانیاً بشوند، ترجمه صفت و موصوف شكل به نبايد پس هستند إلیه مضاف

( !نكره نه هست معرفه «األحجار» رابعاً مفرد، نه است مكسّر جمع «األحجار» ثالثاً شود، معنا( «ترين» يا «تر» همراه)

 !!!(  اس سابقه بی گزينه به تو اشتباه همه )اين

 3گزينه  -129

 کشجرة» - سرسبز: «مُخضرّة» - وجودت درخت«:  وجودك شجرة» - کن حفظ دار، نگه: «اِحفظْ» کلیدی: کلمات

  زمستان :«الشتاء» - حتّى: «حتّى» - همیشه «:دائماً» - سبز: «خضراء» به که پرتقال درخت همچون «:الّتی البرتقال

 : ها گزينه ساير خطاهای

 (.شود لحاظ «که» ترجمه ی «پرتقال» از بعد بايد هم ترجمه در و است رفته کار به «البرتقال» از بعد «الّتی»: )که( 1

 «مخضرّة: )»سرسبزی -( اسم نه است فعل «اِحفظْ» واقع در. نیست «اِحفظْ» برای صحیحی ترجمه ی: )باش...  حافظ( 2

 دشو ترجمه حال شكل به بايد و هست حال «مخضّرة» جمله اين در چنین هم. بودن سرسبز نه هست سرسبز معنای به

 (نشده لحاظ ترجمه در همیشه معنای به «دائماً») -( ديگر های نقش نه

 (نشده لحاظ ترجمه در «حتّی»ی  کلمه) -( 3 مانند) سبزی (4

 1گزينه  -130
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 ماضی کردم،می گريه: )«أبكی کنتُ» - روزی: «يوماً» - عمرم از سالگی ده در: «عمری من العاشرة فی: »کلیدی کلمات

 باز گريه از:  «البكاء عن توقّفت» - کفش: «حذاء» - می روم راه: «أمشی» -( من که زيرا زيرا،) «:ألنّنی» -( استمراری

  ندارد پا: «رِجل له لیست» - ايستادم

 ها: گزينه ساير خطای

 -( نشده متصل بهش هم ضمیری همچنین و مفرده «الحذاء)» کفش هايم: –( نشده لحاظ ترجمه در «عمری من)» (2

 نچو نیست «رجل له لیست» برای درستی ترجمه: )پا بدون -( نیست «أمشی» برای دقیقی )معنای کردم: می حرکت

 (نشده لحاظ آن در مالكیت معنای

 پس است شده تشكیل «مضارع+  کان» ساختار از «أبكی کنتُ)» کردم گريه -( نشده لحاظ ترجمه در «عمری ِمن»( )3

 (2 مانند: )پا بدون شخصی -( شود ترجمه استمراری ماضی شكل به بايد

 -( نیست «ألنّنی» برای دقیقی ترجمه: ) دلیل به -( نیست «أبكی کنت» برای مناسبی ترجمه: )ريختم می اشک (4

 نع توقّفتُ» برای صحیحی ترجمه اوالً : )گرفتم را خود گريستن جلوی( . ندارد وجود عربی جمله معادلش در: )نداشتن

 !( است اشتباه هم «خود گريستن» پس است نشده متصل «البكاء» به ضمیری ثانیاً  نیست، «البكاء

 آموزشی: نكته

 ماضی صورت به رفته کار به «أبكی کنتُ» قبلش چون اما هست، مضارع فعل په «أمشی» که کنید دقت ها بچه (1

 می شود. ترجمه استمراری

 صحیح پاسخ که ،1 در می بینید که طور همان نكنیم، ترجمه رو «ألنّ» از بعد رفته کار به ضمیر اگر ندارد ( اشكالی2

 !نشده ترجمه «ألنّنی» در «ی» ضمیر است

 2گزينه  -131

 آموزشی: نكته

 ره معنای بايد و مرتبط هم به ها گزينه يعنی ديديد،( ويرگول« )،» علمت گزينه ها آخر در اگر که کنید دقت ها بچه

 . بگیرد قرار بررسی مورد قبلی های گزينه معنای به توجه با گزينه

 گزينه ها: ساير خطاهای

 ونن» از «ی» ضمیر از قبل که کنید دقت همچنین. هست «آورد شگفت در مرا» معنای به «أعجبنی»: )کنم می تعجب (1

 .( شود ترجمه مفعول شكل به بايد پس. فاعل نه هست «مفعول» ضمیر اين پس شده استفاده «وقايه

 .(است نشده ترجمه «عباده» در ضمیر: )بندگان( 3

 (مفعول پذير) متعدی صورت به غالباً  باب اين های فعل و است إفعال باب از ماضی فعل «أدخَلَ)» شود: قلبش وارد( 4

 (مضارع نه است ماضی فعل يک «تابَ)» کند: توبه -( است درست «کرد قلبش وارد» بنابراين شوند، می ترجمه

 2گزينه  -132

 ها: گزينه ساير خطاهای
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 ولی مفعول «ـهم» ضمیر و است فاعل «اهلل» قرآن(، آيه ی) «اهلل ظلمهم ما» عبارت در: )نكردند ظلم خداوند به ( آن ها1

 .(است شده ترجمه برعكس اين جا در

بت : »می شد ترجمه شكل اين به بايد پس !صفت نه است حال «مكّسرة» کلمه عبارت اين در: )مان شكسته بت های( 3

 ( ...«شكسته  که هايمان

 .( نداره وجود عربی جمله ی در معادلش) هیچ: (4

 3گزينه  -133

 .«است پنهان زبانش زير انسان همانا» عبارت: ترجمه

 .«می شود مشخص او گفتن سخن با کس هر شخصیت» عبارت: مفهوم

 توضیح:

 می شود. ديده( 3) در تنها مفهوم اين

 3گزينه  -134

 تا -( «تتّخذ» ،«تأخذ»: )گیری می - «األخَرين يد» ديگران: دست -( «عندما» - «إذا» - «لمّا: )»وقتی کلیدی: کلمات

 «األخرى يدك» ديگرت: دست - «ِاعلَمْ: »بدان -( «تُساعدَهم حتّی» ،«لِتُساعدَهم)»کنی:  ياری شان

 :گزينه ها ساير خطاهای

 «کنی شانياری تا» معادل: ) «لعونهم» -( است نادرست «األخرى» پس مفرد نه هست جمع ديگران: )«األخرى يد» (1

 ( «بدان» نه است باش آگاه معنای به: )«تَنَبَّهْ» -( نیست

 نه هست «دانیمی تو» معنای به: ) «تعلم فأنت» -( 1 مانند: ) «لعونهم» -( «که وقتی» نه است «اگر» معنای به) «:أن»( 2

 (.«بدان»

 «بدان» برای مناسبی معادل بود هم امر اگر حتی. امر نه هست مضارع فعل يک: )«تَتَنَبَّهُ» -( 1 مانند: )«األخرى يد» (4

 (.نشده لحاظ آن در «ك» ضمیر و «ديگرت دست» نه هست «ديگر دست» معنای به: )«األخرى الید» -( نبود

 4گزينه  -135

 جمله در اما هست، «تُطیعُ يُطیعُ،» عادی حالت )در کند: اطاعت -( «مَن» و «الّتی» ،«الّذی»: )که کسی کلیدی: کلمات

 «الناس أنصح: »مردم ترين خیرخواه -.( باشه هم «أطاعَت أطاعَ،» تونه می شرطی

 ها: گزينه ساير خطاهای

 ( «مردم ترين خواه خیر» نه هست «مردم بهترين» معنای به) «الناس خیر» (1

 درفتن می کار به مؤنث صورت به بايد «رّها» در «ـها»و  «أطاعت» بودن مؤنث به توجه با: )«لنفسه» و «فإنّه» در «ـه» (2

 (. نیست «مردم ترين خیرخواه» برای مناسبی معادل) «الناس أفضل» -( مذکر نه

 .(1 مانند: )«الناس خیر» - («کند اطاعت» نه هست «بپردازد کردن اطاعت به» معنای به جمله اين در: )«بطاعة قام( »3

 1گزينه  -136
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 ترجمه ی گزينه ها:

 ( برگه ای که روی آن مرزهای کشورها، شهرها و استان ها رسم می شود: برنامه )که نادرست است.(1

 ( ديواری چوبی يا آهنی که برای محافظت از خانه يا باغ استفاده می شود: پرچین2

 ( تابلويی بزرگ که معلم روی آن می نويسد و به رنگ های مختلف ديده می شود: تخته3

 ر آن را برای مهاجمی که می خواهد گلی را به ثبت برساند، اعلم می کند: آفسايد( خطايی که داو4

 4گزينه  -137

 نكته آموزشی:

طراحی می شوند بايد به حرکت « ضبط الحرکات»يا « قراءة الكلمات»يا « تشكیل الكلمات»در سؤاالتی که با عنوان 

 کلمات و نحوه ی علمت گذاری آن ها دقت کنید.

 ر گزينه ها:خطاهای ساي

باشد، بنابراين اين حرکت گذاری « يَتَفَعّلُ»هست و مفردش بايد بر وزت « تَفَعّل»)فعل مضارع از باب «: يَتَخَرِّجونَ( »1

 باشد.( «يَتَخَرَّجونَ»نادرست است و بايد به شكل 

 «مِعنَاستَ» صحیحش شكل و باشد امر صورت به بايد فعل اين «زمیلنی يا» حضورِ و جمله معنای توجه با) «استَمَعنَ( »2

 «دهید فرا گوش فران به فروتنی با !من های همكلسی ای» عبارت معنای( هست

 نه خواهیممی جمله اين در رو «پنجم يک» عدد که بفهمیم توانیم می عبارت ترجمه ی به توجه با بازم) «:خَمسُ» (3

 ( باشد بايد «خُمسُ» بنابراين ،«پنج»

 «!هستند جهان ساکنان پنجم يک مسلمانان» عبارت: ترجمه

 تذکر:

  !نكنید اشتباه ناکرده خدای تا کنید ترجمه را جمله حتماً و باشد « العالِم» به شباهتش و« العالَم» به حواستان

 متن: ترجمه

 (آخر ويژگی) باألخره و تشنگی مانند شان غريزی نیازهای دوم تنفس، اول دارند؛ مشترك ويژگی به زنده موجودات»

 نمی حساب به زنده موجود باشده نداشته را ويژگی سه اين که )موجودی( هر شان زندگی پايان تا خود رشد ادامه ی

 آيد.

 و آب در برخی که بینیم می بنابراين باشد، نداشته را خود خاص های نیازمندی موجودی، هر که شود نمی مانع اين اما

 ديگر برخی و هستند سردی نیازمند( موجودات) انواع از برخی. کنند می زندگی خشكی در آب از خارج ديگر برخی

 تغذيه آنها همه از سوم گروه و حیوانات از ديگر برخی و کنند می تغذيه گیاهان از مخلوقات از گروهی گرمی، نیازمند

 زچی هر از بیشتر درختان مثلً  سال، چندين ديگر برخی و کنند می زندگی ساعت چندين حیوانات برخی کنند می

 سبتن به اکنون بهداشتی، توجهات و پزشكی های پیشرفت لطف به و زمینه اين در انسان اما. کنند می زندگی ديگری

 «کند. می زندگی بیشتر بسیار گذشته
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 4گزينه  -138

 نكند، احساس را ......... به نیاز خود درون در که موجودی هر» «.کن پیدا را ی خطا گزينه خالی جای برای: »سؤال عبارت

 :«.نیست زنده موجود

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 عمرش مقدار (4و  رشد استمرار (3 گرسنگی، (2 رشد، (1

 توضیح: (2

 است؟ نادرست ،4فقط  و هستند درست 3 و 2 ،1های  گزينه اول، پاراگراف به توجه با

 1گزينه  – 139

 زنده موجودات مشترك های ويژگی از جزئی» .............  «:کن تعیین را صحیح گزينه ی خالی جای برای» سؤال: عبارت

 «.نیست

 : ها گزينه بررسی و ترجمه

 هوا به ( نیاز4 و غذا به ( نیاز3 زندگی، و ( مرگ2 زندگی، ( امكان1

 توضیح:

  نیست زنده موجودات مشترك های ويژگی از ،1دوم  پاراگراف به توجه با

 2گزينه  -140

 .« کن تعیین را خطا» سؤال: عبارت

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .( است درست. نیست برابر گیاهان عمر با حیوانات ( عمر1

 .است روز يک کند، می زندگی زنده موجود که زمانی کم ترين (2

 (است نادرست گزينه اين و کنند می زندگی ساعت چند تنها حیوانات از برخی سوم، پاراگراف به توجه )با

 ينا متن آخر جمله به توجه با. )کند عمر بیشتر مخلوقی که شود می سبب آن ها به پايبندی و بهداشتی ( توجهات3

 (است افتاده انسان برای اتفاق

 .( دارد فرق باهم عمرشان طول اما است )درست. است مخلوقات میان مشترك صفات از زندگی در پايان و آغاز ( وجود4

 3گزينه  -141

 حیحص ترتیبشان متن به توجه با شده، ذکر آن در که موضوعاتی که کنیم انتخاب را ای گزينه بايد سؤال اين برای

 عبارت در و نیست طور اين متن در ولی آمده ،«الحیوانات عند الحرارة و البرودة» از زودتر «تغذيه» ، موضوع3 در. نیست

 ذيهتغ بحث ادامه در سپس و شده صحبت« الحرارة و البرودة» درباره ابتدا ،....«و  البرودة إلى تحتاج الحیاة أنواع بعض»

  است. شده مطرح

 1گزينه  -142
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  !خواهد می ما از رو نادرست گزينه ی که اين و است سؤال صورت به توجه جا، اين در مهم نكته

 گزينه: اين خطای

 اصلً  بنابراين است، مجهول حتما پس شده شروع« ــُ» با که است ماضی فعل يک «ُامرتُ» فعل: )«بارز ضمیر فاعله»

 (ندارد فاعل

 آموزشی: نكته

 و است غلط حتماً ديگری باشند درست که کدام هر يعنی دارند، تناقض هم با «فاعل» و «مجهول» عبارت ، دو1 در ( 1

 (نه يا است مجهول فعل، اين دانیم نمی اگر حتی) کنیم حذف را گزينه اين راحت خیلی توانیم می ما

 همواره عبارت، اين باشد يادتان. «ندارد نقشی هیچ» يعنی چی؟ يعنی رفته کار ،2 در که «له اعرابیّ ال محلّ» عبارت( 2

. گیرند نمی نقش جمله در وقت هیچ «حروف» چون است درست ،«...( و بالفعل مشبّهة جّر، حروف مثل) برای حروف

 (است درست هم ندارند نقشی جمله در که هايی اسم برای البته)

 4گزينه  -143

 .« يابید می خدا نزد را آن بفرستید، پیش خودتان برای خوبی از که را آن چه هر» عبارت: ترجمه ی

  خواهد می ما از رو نادرست گزينه ی هم باز سؤال

 گزينه: اين خطای

 مفعول «ما» جمله معنای به توجه با جا اين در. هست «ندارد نقشی هیچ» معنای به عبارت اين: )«لها اعرابیّ ال محلّ» 

 ( !نیست نقش بدون و هست( خودمون مفعول همون) به

 2گزينه  -144

  خواهد می رو ی نادرست گزينه ما از سؤال هم باز

 گزينه: اين خطای

 («لّمالمُكَ: »شود می «يَكَلّمَ» از فاعل اسم. هست «تَكَلََّم، َيتَكَلَّم» از فاعل اسم «المتكلِّم») «(:کَلََّم،يُكَلِّمُ» از فاعل اسم) 

 نكته آموزشی:

 «فِعال» يكی و «مُفاعَلة» يكی است، درست دوشان هر و دارد وزن دو «مُفاعَلة» باب مصدر

 است. شده استفاده «فِعال» وزن از «المُخاطبین» مصدرِ بیان برای ،2در 

 1گزينه  -145

 .نباشد فعل يک اصلی حروف جزء که خواهد می را ی «نون» سؤال

 اصلی حرف سه «ر» و «س» ،«ك» نیست. اصلیش حروف جزء و است زائد هست «انفعال» باب از که «انكَسَر» در نون

 . هستند فعل اين

 ها: گزينه ساير بررسی

 . هستند ،«انتشرت» اصلی حرف سه «ر» و «ش» ،«ن( »2
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 هستند. «انتخبتْ» اصلی حروف «ب» و «خ» ،«ن( »3

 . هستند «أنعمتُک» اصلی حروف «م» و «ع» ،«ن( »4

 !است اصلی حروف جزء آن ها تمام در «نون»

 2گزينه  -146

 اين ترجمه است. شده نوشته درستی به «َمن» کلمه ی نقشِ با «إعرابی محلّ» اون در که خواهد می را ای گزينه سؤال

 «است شده گمراه راست راه از کند می توکل خدا غیرِ بر که کسی همانا» گزينه:

 !است صحیح گزينه اين و است فاعل «َمن» عبارت، ترجمه ی به توجه با

 ها: گزينه ساير بررسی

 مضاف» عبارت اين در «َمن» نقش. باشد «الجرّ بحرف مجرور» تواند نمی پس نرفته کار به جرّی حرف «مَن» از قبل (1

 هست. «إلیه

 هست. «فاعل نائب» بلكه نیست، «مفعول» «من» است، مجهول «يُبعَث» که اين و معنا به توجه با (3

  هست «إلیه مضاف» عبارت اين در «من» نقش .«من» نه است میثدا «کلّ» عبارت اين در (4

 4گزينه  -147

  باشد صحیح خالی جای دو هر برای که میخواهد رو ای گزينه ما از سؤال صورت

 نكته اين به توجه با !مؤنث نه است مذکر اسم يک بنابراين هست، «هاوی» مكسّر جمع «هُواة» که کنید دقت ها بچه

 (  2و  1 های گزينه ردّ) هستند، نادرست «تكون» و «کانت» های فعل

 ( 3ردّ . )است اشتباه برايش «تكون» فعل بردن کار به است مذکر اسم يک که «سعر» کلمه به توجه با چنین هم

 است. درست ،4بنابراين 

 4گزينه  -148

 «ینه» يا «ناهیة» نوع از «ال» که بفهمیم توانیم می «ترجُ» فعل آخر کردن تغییر هم چنین و جمله معنای به توجه با

 !«نافیة» نه هست

 ها: گزينه ساير بررسی

 هست. «جنس نفی» نوع از عبارت، معنای به توجه با و آمده اسم سر بر« ال» (1

 هست. «نفی» يا «نافیة» نوع از عبارت معنای به توجه با و أمده فعل سر بر «ال( »2

 باشد. «ناهیة» يا «نهی» نوع از تواند می جمله، معنای به توجه با و آمده فعل سر بر« ال» (3

 تذکر:

 ترجمه هم «نهی» صورت به که هست امكانش چون اما کنیم، ترجمه هم «نفی» صورت به رو «ال» اين توانیم می البته

  !باشد غلط تواند نمی گزينه اين کنیم،

 2گزينه  -149
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 .باشد شده حذف اون منه مستثنى ثانیاً و باشد منفی «إال» از قبل جملة اوالً که شود می تشكیل وفتی «حصر اسلوب »

  !تمام و است منفی «إال» از قبل جمله ی اون، در که است ای گزينه ( تنها2

 ها: گزينه ساير بررسی اما و

 هست. منه مستثنی «طعام» و است مثبت «إال» از قبل ( جمله ی1

 هست. منه مستثنی «التلمیذ» و است مثبت «إال» از قبل جمله ی (3

 هست. منه مستثنی «أفراد» و است مثبت «إال» از قبل جمله ی (4

 4گزينه  -50

 . خواهد می رو تأکیدی مطلق مفعول ما از سؤال

  !ستا تأکیدی مطلق مفعول ندارد «إلیه مضاف» با «صفت» چون و هست «يُشجّعانِ» فعل مصدرِ «تشجیعاً» گزينه اين در

 ها: گزينه ساير بررسی

  مطلق مفعول نه هست حال «مُسرعةً( »1

 را آن «علیها... أشكره» جمله ی و دارد صفت چون اما است، مطلق مفعول و هست «ساعَدَ» فعل مصدر «مساعدة»( 2

  است نوعی مطلق مفعول( هست وصفیه جمله ی واقع )در کرده توصیف

 مطلق. مفعول نه هست حال هم «مستعدينَ» (3

 2گزينه  -151

 همه، همگی«: جمیعاً» -گفتارشان «: قولهم» -نبايد تو را ناراحت کند «: ال يحزنْکَ»کلمات کلیدی: 

 خطاهای ساير گزينه ها:

 نهی است نه نفی(.« ال»که در می يابیم « ال يحزنْ»در آخر فعل « ـْـ»( اندوهگین نمی کند )با توجه به علمت 1

 (1( ناراحت نمی کند. )مانند 3

 نیست(.« اهلل»پروردگار )معادل دقیقی برای  –( فقط )معادل آن در جمله ی عربی وجود ندارد( 4

 نكته آموزشی:

 است.« نهی»بر سر فعل مضارع بیايد و آخرِ آن را تغییر دهد، از نوع « ال»هر گاه 

 3گزينه  -152

: «بئر» - اشتباهاتش: «أخطائه» - خودش: «نفسه» - جوان «:الشابّ» - اندازد می گاهی «:يُلقی قد»: کلیدی کلمات

  بسیار «:کثیراً» - سخت «:صعب» - چاهی

 ها: گزينه ساير خطاهای

 - ألْقَی)» می بیند –( ندارد وجود عربی جمله در «آن» معادل و است نرفته کار به جمله در ای اشاره اسم) جوان آن (1

 (ديدن نه است «انداختن» معنای به «إلقاء» مصدر از «يُلْقی

 ( معرفه نه است نكره «بئر)» چاه -( است اضافی) که -(1 مانند) جوان آن (2
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 (1 مانند) می بیند –( ندارد معادل «يک» کلمه ی و نكره نه است معرفه «الشابّ)» جوان يک (4

 1گزينه  -153

: «نیأس لن» - بود خواهد رفتنی بین از «:زهوقاً سیكون» - که «بأنّ» - بیاوريم ايمان اگر «:نؤمنْ إن: »کلیدی کلمات

  شدن مسلط «:سیطرة» - شد نخواهیم نامید

 ها: گزينه ساير خطاهای

 ترجمه(« آينده همان) مستقبل» بايد و است شده ساخته «مضارع+  سـ» ساختار از «سیكون») است نابودشدنی (2

 ساخته «مضارع+  لن» ساختار از «نیأس لن)» نمی شويم ناامید -( فعل نه است اسم «سیطرة)» شوند مسلط -( شود

 (شود ترجمه «منفی مستقبل» شكل به بايد و است شده

 (فعل نه است اسم «زهوقاً») رفت خواهد بین از -( نیست «نؤمن» برای مناسبی معادل) باشیم داشته ايمان (3

 (2 مانند) شويم نمی نومید - (2 مانند) شوند مسلط -( 3 مانند) باشیم داشته ايمان -(2 مانند) است رفتنی بین از (4

 1گزينه  -154

 - بشناسیم که «:نعرف أن» - می توانیم «:نستطیع» - سختی ای هر «:شدّة کلّ» -دارد وجود «:هناك: »کلیدی کلمات

  دشمنمان «:عدوّنا» - دوستمان «:صديقنا»

 :ها گزينه ساير خطاهای

 مضارع فعل يک «نستطیع)» ايم توانسته -( «جا آن» نه است «دارد وجود» معنای به جمله ابتدای در «هناك)» آن جا (2

 .(جمع نه است مفرد «عدوّ») دشمنان -( جمع نه است مفرد «صديق)» دوستان -( ماضی نه است

 عربی جمله در آن معادل و است اضافی) ما برای -( جمع نه است مفرد «شدّة)» ها ی سختی همه -( 2مانند ) آن جا( 3

 وجود عربی جمله در آن معادل و است اضافی) دارد پی در -( اسم نه است فعل «نعرف أن») شناخت -( ندارد وجود

 ( ندارد

 .(3 مانند) دارد دنبال به -( نیست «مِن» معادل) و -( 3 مانند) شناختن -( جمع نه است مفرد «خیر)» منافعی( 4

 آموزشی: نكته

 !«جا آن» نه است «دارد وجود» معنای به جمله ابتدای در «هناك »

 2گزينه  -155

: «لغتَی» - ايرانی سرايان ملّمع: «اإليرانیون الملمّعات مُنشدو» - گرفتند می کار به: «يستخدمون ... کان» کلیدی: کلمات

  خود شعرهای: «أشعارهم» -( است بوده «لغتَینِ» اصل در) زبان دو

 : ها گزينه ساير خطاهای

 -( «الملمّعات» برای نه( «مُنشدونَ» اصل در) «مُنشدو» برای است صفت «اإليرانیّون)» ايرانی ملّمعات سرايندگان (1

 ترجمه خودش و دارد را کمكی فعل نقش رود، می کار به ديگر مضارع يا ماضی فعل يک همراه به «کانَ»وقتی ) بودند

 ( مفرد نه است مثنّی(« لغتینِ اصل در) «لُغتَی)» زبان -( شود نمی
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+  کان» ساختار از «يستخدمون. .. کان)» گیرند می کار به -( 1 مانند) زبان -( مفرد نه است جمع «أشعار)» شعر( 3

 .(مضارع نه شود می ترجمه «استمراری ماضی» صورت به و است شده تشكیل «مضارع

 وانعن به «سرای ملمّعه» جا اين اما «ايرانی» معنای به و است صفت «اإليرانیّون» یکلمه  خودِ) سرای ملّمعه ايرانیان (4

 در «گیرند می کار به» توضیحات )همان اند کرده استفاده -( 1 مانند) زبان -.( است شده ترجمه «ايرانیان» برای صفت

(3 ) 

 1گزينه  -156

 «!دارد دوستش خدا را دست اين» شود: ترجمه شكل اين به بايد و است خبر «يحبّ» عبارت، اين در

 3گزينه  -157

 :ها گزينه ساير خطاهای

 (مفرد نه است مثنی است «ـه+ کتفینِ» اصل در که «کتفَیه)» ( دوشش1

 (جمع نه است مفرد و «للغائب» صیغه ی از «يهتدی)» کنند ( هدايت2

 ترجمه «منفی مستقبل» صورت به بايد و است شده ساخته «مضارع+  لن» ساختار از «يُترَك لن») گردد نمی ( رها4

 (بیهوده ← است نشده ترجمه) «سُدىً » -.( است گشته نخواهد رها آن صحیح ترجمه ی. شود

 4گزينه  -158

 «دارد گفتاری مقامی هر» سؤال: عبارت ترجمه

  «گفتن سخن مناسب جای در و موقع به» عبارت: مفهوم

 .می شود ديده( 4) در تنها مفهوم اين

 3گزينه  -159

 خود جای از -«بالدّراسة قام قد: »است پرداخته تحصیل به - «عمره من األربعین: »عمرش از سالگی 40: کلیدی کلمات

  «مكاننا من نقوم: »برمی خیزيم

 ها: گزينه ساير خطاهای

 پرداخته)» «يقوم» -( جمع نه است مفرد «خود جای)» «أماکننا» -.( نیست «خیزيم برمی» برای دقیق معادل) «نقف» (1

 ( «سالگی 40» نه است «سال 40» معنای به) «سنة أربعین» -( مضارع نه است نقلی ماضی «است

 نقلی ماضی «است پرداخته» چنین هم و نیست «است پرداخته» برای مناسبی معادل) «يعمل» -(1 مانند) «نقف»( 2

 (1 مانند) «سنة أربعین» -( مضارع نه است

 ( فعل نه است قید «احترام با)» «لنحترم» -( جمع نه است مفرد «خود جای)» «لنا أماکن» (4

 2گزينه  -160

 أن: »دکن برخوردار - «الكاملة الصحّة: »کامل سلمتی - «ملتمسین: »ملتمسانه - «لحظة کلّ: »لحظه هر کلیدی: کلمات

  «يُمَتِّع
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 :ها گزينه ساير خطاهای

( «کند برخوردار» نه است «شود برخوردار» معنای )به «يتمّتع أن» -( جمع نه است مفرد «لحظه هر)» «لحظات کلّ( »1

 (. بگیرد «ال» بايد نیز «سلمة» پس است صفت و موصوف «کامل سلمتی)» «التامّة سلمة» -

 رود،ب کار به «ين» با نبايد و است خبر «ملتمسین» آن در که است حالیه جمله ی يک عبارت )اين «ملتمسین نحن» (3

 ( نكره نه است معرفه «کامل سلمتی») «تامّة صحة»( . باشد «ملتمسون» صورت به بايد بلكه

 است مضارع «خواهیم می» ثانیاً نیست، «خواهیم می» برای مناسبی معادل اوالً) «رجونا» -(1 مانند) «لحظات کل» (4

 کلمه ناي) «کاملة» -.( باشد «ين» با بايد بلكه بیايد، «ون» با نبايد و است «مفعول» کلمه اين) «باحثون» -( ماضی نه

 ( باشد داشته «ال» بايد هم آن بنابراين ،«السلمة» برای است صفت

 !ننوشتم عمداً رو شون مضاف هنگام نون حذف نكته

 3گزينه  -161

 ها: گزينه ترجمه

  میوه مغز: آن مانند و خرما درخت تنه ی (1

 («الحاکِم» نه هست «الحَكَم» منظورش) فرمانروا. کند می اداره را تیم دو بین مسابقه ی که کسی (2

  گُل: دروازه در توپ کردن وارد (3

 «(الجُزُر» نه هست «(هويج) الجَزَر» منظورش) جزيره ها. است مفید چشم ها تقويت برای که چیزی (4

 1گزينه  -162

 آموزشی: نكته

 کتحر به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط»يا  «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سؤاالتی در

 کنید. دقت آنها گذاری علمت نحوه ی و کلمات

  «اثنانِ: »بگیرد کسره بايد همیشه آن «نون» و است نادرست «اثنانُ»

 متن: ترجمه

 زا قبل عرب شاعران اشعار در فارسی واژگان وجود. گردد می باز عصرها ترين قديمی به اعراب و ايرانیان میان ارتباط»

 علوه .است زبان دو اين به آثار ترجمه رابطه اين استحكام داليل از يكی. است امر اين اثبات برای دلیل بهترين اسلم

 هک اند کرده سعی آنها پس. شد دمیده اسلمی جامعه ارکان در که بودند علمی نهضت آن پیشگامان از ايرانیان آن بر

  !کردند توجه آن صاحبان از بیش زمینه اين در و دهند گسترش را آن

 آن که دکردن تلش و گرفتند انس آن با بلكه نكردند، غربت احساس است، عربی زبان آن، ديدند که هنگامی ايرانیان و

 ظرافت های استخراج و سازی شفاف و آن فهم برای را بسیاری متنوع تألیفات و ببخشند نظم آن به کنند و مدوّن را

 «!کردند تألیف آن،

 1گزينه  -163
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 است. خودشان از آن که کردند احساس آن ها زيرا بردند؛ باال را عربی زبان منزلت ايرانیان

 ها: گزينه ساير ترجمه

 علم زبان - کتاب ها – کرد تألیف (2

 دين زبان - بیگانگی - کرد ( احساس3

 شان اصلی زبان - ها رکن - رفت باال (4

 4گزينه  -164

 :گزينه ها بررسی و ترجمه

 .(ستا نشده بیان متن در چیزی چنین. )نكردند بیگانگی احساس ديدند، را علمی نهضت آن زبان که هنگامی عرب ها (1

 قبل»...  عبارت اول، پاراگراف در. )شد آشكار کرد، ظهور اسلم که اين از بعد تنها اعراب و ايرانیان میان ارتباط( 2

 .( کند می رد را گزينه اين «... اإلسلم

 ربیع و فارسی ارتباط تقويت باعث ترجمه. )می شود فارسی در عربی زبان لغات از استفاده استحكام موجب ترجمه( 3

 !( لغات کارگیری به نه می شود

 ثراک» عبارت به توجه با که. )است اعراب خود از بیشتر عربی زبان پیرامون ها کتاب تدوين در ايرانیان های تلش (4

 .(است صحیح اول، پاراگراف پايان در «أصحابها من

 1گزينه  -165

 « ... اعراب و ايرانیان میان ارتباط های نشانه از» سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه ترجمه

 !است زبان دو اين به شده ترجمه آثار و ها کتاب وجود (1

 !است اسلم از قبل ايرانیان نزد عربی )زبان( به تألیف هايی وجود (2

 !است آن دقیق های نكته استخراج و آن فهم برای عربی به بسیار کتاب های تالیف( 3

 است. آن به بیگانگی احساس عدم و عربی زبان با ايرانیان انس( 4

 3گزينه  -166

  کردند؟ چه ايرانیان سؤال: عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 ( درسته بله)!کردند تألیف عربی زبان پیرامون کتاب هايی (1

 ( درسته هم اين بله) !کردند استخراج را زبان اين های ظرافت و دقیق نكات( 2

 !دمیدند اسلم از قبل را علمی نهضت رايحه ی( 3

 (درسته هم اين) !نكردند بیگانگی احساس آن به )نسبت( و داشتند دوست را آن و گرفتند انس عربی زبان با (4

 4 گزينه -167
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 :ها گزينه ساير خطاهای

 (!عَلَم نه است «بأل معرّف» ،«القرآنیّة») «بالعلمیّة» (1

 اصل در) «أفعَل» وزن بر «اآلَخر. »کنیم توجه مفردش به بايد آن کردن چک برای و است جمع «اآلخَرين) فاعل اسم (2

 ( فاعل اسم نه است تفضیل اسم بنابراين «فاعِل» نه است( بوده «أاخَر»

 «هم» ضمیر که اين از همچنین !مجهول نه است معلوم «تلقّبوا ال» که يابیم می در عبارت معنای به توجه با) مجهول( 3

 اين اوالً ) بارز «هم» فاعله نائب -( است مفعول ضمیر، آن که چرا ؛نیست مجهول که دريافت توان می چسپیده آن به

 .(است مفعول «هم» ثانیاً و باشد داشته فاعل نائب بتواند که نیست مجهول اصلً فعل

 آموزشی: نكته

 بگیريم: مهم نتیجه ی دو توانیم می شوند، متصل فعل يک به...«  و ـهم ـهما، ـه،» متصل ضماير هرگاه

  است(« پذير مفعول) متعدی» فعل، آن نتیجه در و است «مفعول» ضمیر، آن -1

 .«مجهول» نه است «معلوم» فعل آن -2

 1گزينه  -168

 ها: گزينه ساير خطاهای

 نابراينب است، «الُمستشرِقین» صورت به کلمه اين گذاری حرکت که بدانیم بايد کلمه معنای به توجه با) مفعول اسم (2

 داشته خاطر به. است سالم مذکر جمع يک «المستشرقینَ)» «کسرة» جرّه علمة -( !مفعول اسم نه است فاعل اسم

 اسامی چنین هم و سالم مذکر جمع های اسم جرّ  علمت هیچ گاه پس دارد، فتحه همیشه آن آخرِ  «نون» که باشید

 .(نیست «کسره» مثنی،

 مبدانی بايد. نیست مكان اسم اما دارد، داللت مكان يک بر و است کشور اسم «ألمانیا» که است درست) مكان اسم( 3

 .(باشند می «مَفعََلة» و «َمفعِل» ،«مَفعَل» های وزن بر تنها مكان اسم های که

 ولمفع اسم و است «ُمعجَبة» صورت به کلمه اين گذاری حرکت که بدانیم بايد کلمه معنای به توجه با) فاعل اسم (4

 بدانیم است خوب .«تعجّب» نه است «إعجاب» مصدر از فاعل اسم «مُعجَب)» «تعجّب» مصدر من -( فاعل اسم نه است

 .( دارد وجود «تـ» شود گرفته «تفعّل» باب از که ای کلمه هر در که

 1گزينه  -169

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .(نكره نه است معرفه بنابراين است، عََلم يا خاص اسم يک «إبلیس)» نكرة( 2

 .(باشیم داشته «خبر» بخواهیم که ندارد وجود عبارت از بخش اين در ای اسمیه جمله اصلً  و مبتدا) خبر( 3

 «تفعیل» وزن بر «تكفیر» اما است، مجرد ثلثی از فاعل اسم بنابراين است، «فاعِل» وزن بر «کاِفر)» «تكفیر» مصدر من (4

 .(است «کُفْر» مصدر از فاعل اسم «کافِر» همچنین. دارد تناقض «کافِر» مجردبودن با که مزيد ثلثی مصدر و است

 1گزينه  -170

https://konkur.info



 تمام و است اصلی اعداد از «يک» معنای به «واحدة»

 ترتیبی اعداد از همگی که هستند «األوّل» و «األولى» ،«عشر الحادی» ترتیب به ها گزينه ساير در رفته کار به اعداد

 !اصلی نه هستند

 3گزينه  -171

 باشد. موصوف مفعول، و مضاف فاعل، آن در که میخواهد را ای گزينه ما از سؤال

 ها: گزينه بررسی

 «العسل... خواصّ أنّ: »مفعول -.( است «ی» به مضاف) «أخت: »فاعل (1

 (!باشید داشته سؤال اين حال در مشكلی نبايد و ايد نكرده پیدا مفعولی اصلً شما احتماالً )

 . ندارد: مفعول -(  نیست مضاف که است بديهی) مستتر «هی: »فاعل (2

 ( است موصوف «ذهبیّة» برای) «ساعة: »مفعول -( است «صديق» به مضاف) «والد: »فاعل( 3

 . ندارد: مفعول -( مستتر «هی: »فاعل (4

 3گزينه  -172

 بنابراين کند، می مجرور را خودش از بعد اسم و است جارّه «الم» بنابراين است، آمده اسم سر بر «لمحمّد» در «الم»

 به هبلك کند، نمی( ـْـ) ساکن را فعل آخر بنابراين باشد، می «تا» معنای به «لنتعلّم» در «الم». است درست «لمحمّدٍ»

 را فعل آخر و است «بايد» معنای به «فلنحضر» در «الم» اما و است. صحیح «لنتعلّمَ» پس. دهد می( ـَـ) فتحه آن آخر

 بنابراين. شود می ساکن هم خودش رفته، کار به «فـ» حرفِ  قبلش، که اين دلیل به همچنین. کند می( ـْـ) ساکن

 است. صحیح «فلْنحضرْ»

 1گزينه  -173

 یم ترجمه اخباری مضارع صورت به «يرجعون» فعل و است نرفته کار به ترجمه در اثرگذار حرفی گزينه، اين عبارت در

 . شود

  ها؛ گزينه ساير بررسی

 .شود می ترجمه التزامی مضارع صورت به و است شده ساخته «مضارع+  أن» ساختار از «يفعل أن( »2

 .شود می معنا التزامی مضارع صورت به غالباً  آن، از پس مضارع فعل و رفته کار به «لیت» جمله ابتدای در( 3

 به مضارع فعل است، نوعی چه از «الم» که اين از نظر صرف و است شده تشكیل «مضارع+ لـِ» ساختار از «لتحاول( »4

 .نیست سؤال اين در «الم» نوع تشخیص به نیازی و شود می معنا التزامی صورت

 (.است «بايد» معنای به «الم» اين که میگیم بهتون هستین علم کسب مشتاق خیلی شما که میدونیم ما چون )اما

 4گزينه  -174

 ها: گزينه بررسی و ترجمه
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 ادهخانو» نه گردد برمی(« نا) ما» به(« )مسرورين خوشحالی با. )»رفتیم بزرگی جشن به خانواده همراه خوشحالی با ( ما1

 («(.األسرة)

(« التلمیذات) آموزان دانش» به(« ساعیات) تلش با)» بخوانند. امتحانات از قبل را درس ها تلش با بايد آموزان دانش( 2

 («(.الدروس) درس ها» نه گردد برمی

 ارمندک اين» به(« الثقة) شايسته. )»کرد ستايش است، شرکت امور با آشنا و شايسته که را کارمند اين شرکت مدير( 3

 .«( مدير» به نه گردد برمی «(الموظّفة هذه)

بر  «نمازگزاران )المصلّون(»به « اهلل اکبر گويان )مكبّرين()»( نمازگزاران، اهلل اکبر گويان در نماز جمعه شرکت کردند. 4

 می گردد و درست است(.

 1گزينه  -175

در اين گزينه، مفعول است نه مفعول « أعماالً»مفعول مطلق، مصدری )منصوب( از جنس فعل به کار رفته در جمله است. 

 مطلق. )آن پیرمرد همیشه کارهای نیكی را انجام می داد.(

 بررسی ساير گزينه ها:

 مصدر آن است.« اجتهاداً »فعل و « اجتهدت( »2

 مصدر آن است.« قراءة»فعل و « قرأت( »3

 مصدر آن است.« تفسیراً»فعل و « فسّر( »4

 ينه مفعول مطلق وجود دارد.بنابراين در اين سه گز

(  از غیر ها گزينه همه در مفهوم اين کنیم؛ شكايت و شكوه کسی از نبايد و خودمانیم به زدن ضربه موجب خودمان،

 .بیند نمی را خويش خطای و عیب که است کسی نكوهش ،( 2) مفهوم. میشود ديده

 1گزينه  -176

 انبندگ: «المخلصین اهلل عباد» - می داديد انجام: «تعملون کنتم» - نمی شويد مجازات: «تُجزَون ما: »کلیدی کلمات

 . دارند مشخصی روزی آنان: «معلوم رزق لهم أولئک» - خدا مخلص

 :گزينه ها ساير خطاهای

 برای «المخلصین)» هستند مخلص که -(( آينده همون) مستقبل نه است مضارع «تُجزَون ما)» يافت نخواهید جزا( 2

 (!گیرد نمی «ال» هرگز حال. حال نه است صفت «عباد»

 «استمراری ماضی» صورت به و است شده تشكیل «مضارع+  کانَ » ساختار از است «تعملون کنتم)» داديد انجام( 3

 و شده شروع( ـُـ) ضمه با که است مضارعی فعل «تُجَزون ما)» کنند نمی مجازاتتان - (!« ساده ماضی»نه  می شود معنا

 «للمخاطبین»صیغه ی  از همچنین معلوم، نه است مجهول بنابراين دارد،( ـَـ) فتحه آن( اصلی حرف دومین) الفعل عین

 (.تنیس «اولئک» برای مناسبی معادل) که ها همان -( است نشده ترجمه «اهلل)» اخلص با بندگان -«(  للغائب» نه است

 .(ندارد وجود عربی جمله در معادلش و است اضافی) که -( 2 مانند) هستند اخلص با که( 4
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 آموزشی: نكته

 نرفته کار به جمله در «منه مستثنی» -2. باشد منفی «إلّا» از قبل جمله ی -1: می شود ايجاد شرط دو با حصر اسلوب

 . باشد

 و داريم «حصر اسلوب» سؤال صورت عبارت در. کنیم معنا «فقط» را «إلّا» و مثبت را جمله توانیم می شرايط اين در

 .است صحیح ،4ترجمه  بخش اولین

 4گزينه  -177

 سجن» - بود شده پنهان «اختفت قد کانت» - که افكاری «:الّتی األفكار» - کردم بیرون «أخرجتُ» کلیدی: کلمات

  ديگر بار: «أُخرى مرّةً » - کشیدم نفس «:تنفّستُ» - ذهنم زندان «ذهنی

 ها: گزينه ساير خطاهای

 -.( نیست «ذهنی سجن» برای دقیقی معادل) ذهنم گوشه ی –.( است اضافی و ندارد معادل «همه)» افكاری همه ی (1

 .( نیست «اختفت قد کانت» برای درستی معادل) بود شده زندانی

 .( تاس «بود شده پنهان» معنای به «اختفت قد کانت)»بود  پنهان -( ندارد معادل عربی جمله در و است اضافی) گوشه (2

 «ذهن)» من ذهنی زندان -( ندارد وجود عربی جمله ی در معادلش و است اضافی «آن همه ی») افكار آن همه ی( 3

 بار» معنای به «أُخرى مرّة» برای دقیقی معادل) دوباره -( 1 مانند) بود زندانی -( !صفت نه است إلیه مضاف «سجن» برای

 ( نیست ،«ديگر

 1گزينه  -178

 می دقیقه 10 فقط «:دقائق عشر إلّا ... يستطیع ال» - مورچه نوعی «النّمل من نوع» - دارد وجود «هناك» کلیدی: کلمات

  درجه 40: «درجة أربعین» - برابر در «:أمام» - کند مقاومت «:يقاوم أن» - تواند

 ها: گزينه ساير خطاهای

 مقاومت.  است نشده لحاظ ترجمه در «يستطیع ال» -( ندارد وجود ی عربی جمله در معادلش و است )اضافی از ( بیش2

 نه شود می ترجمه «التزامی مضارع» صورت به و است شده تشكیل «مضارع+  أن» ساختار از «يقاوم أن)» کند می

 (!«اخباری مضارع»

( «جا آن» نه است «دارد وجود» معنای به جمله ابتدای در «هناك)» آن جا –( جمع نه است مفرد «النمل») ها مورچه (3

 (2 مانند) کند نمی مقاومت.  است نشده لحاظ ترجمه در «يستطیع ال» -

 ( ندارد وجود عربی جمله در معادلش و است اضافی) از بیشتر -( 3 مانند) ها مورچه (4

 1گزينه  -179

 ال الّذين أنتم» - مردم بعضی: «الناس بعض» - بگويیم: «نقول أن» -...  است واجب بايد،: «يجب: »کلیدی کلمات

 بايستید دتوانی می «:تقفوا أن تستطیعون» - خود پای «:رجلكم» - بايستید توانید نمی که شما: «تقفوا أن تستطعیون

  خود سخن: «قولكم» -
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 ها: گزينه ساير خطاهای

 «لّذينا» -.( شود معنا التزامی مضارع بايد «نقول أن» گفت گونه اين -.( نیست «الناس» برای دقیقی معادل) انسان ها( 2

  .(اسم نه است فعل «تقفوا أن)» ايستادن - است نشده لحاظ ترجمه در

 -( «بللغائ» نه است «الغیر مع للمتكلّم» صیغه ی از ثانیاً مجهول، نه است معلوم فعل يک «نقول» اوالً ) شود گفته (3

 .(ماضی نه است مضارع «تستطیعون ال)» نتوانستید

 .(2 مانند) ايستادن -( ندارد وجود عربی جمله در معادلش و است اضافی) چنین -( 2 مانند) ها انسان (4

 4گزينه  -180

 یئاً ش» - می دهی دست از «:تفقد» - که وقتی: «عندما» - کند غلبه نبايد نكند، غلبه «:يتغلّبْ ال: »کلیدی کلمات

 :«األجمل» - بیايد تا :« لیأتی» - برود: «يرحل أن» - بايد«:  يجب» - گاهی «األحیان بعض» – زيبايی چیز: «جمیلً

  زيباترين زيباتر،

 ها: گزينه ساير خطاهای

 بعض» -( ماضی نه است مضارع «تفقد)»  دادی دست از -( مخاطب نه است غائب برای «يتغلّبْ ال)» مباش ناامید (1

 است. نشده لحاظ ترجمه در «األحیان

 اظلح ترجمه در «يجب» -( معرفه نه است نكره «جمیلً شیئاً)» زيبا چیز -( اسم نه است فعل «تفقد»)  دادن دست از (2

 می ترجمه التزامی مضارع صورت به و است شده تشكیل «مضارع+  أن» ساختار از «يرحل أن») می رود – است نشده

 (اخباری مضارع نه شود

 (2 مانند) رود می - اندنشده  لحاظ ترجمه در «يجب» و «األحیان بعض» -( 1 مانند) مشو ناامیدی دچار( 3

 1گزينه  -181

 ها: گزينه ساير خطاهای

 (.است «آموزان دانش اين» معنای به «الطلّاب هؤالء)» اين ها (2

 .(نكره نه است معرفه «األنبیاء)» پیامبرانی -( است «پیامبران آن» معنای به «األنبیاء أولئک)» آن ها (3

 نشده لحاظ ترجمه در «الحنون)» پدرشان -.( ندارد وجود عربی جمله در آن معادل و است اضافی) که هستند کسانی (4

 .(ندارد وجود عربی جمله در معادلش و است اضافی) آمیز محّبت -( مهربانشان پدر: است

 آموزشی: نكته

 مثال:. کنیم معنا مفرد را اشاره اسم بايد بیايد، دار«ال» اسم ،...( و هؤالء هذه، هذا،) اشاره های اسم از پس گاه ( هر1

  آموزان دانش آن«:  الطلّاب أولئک»

 خودش صیغه مطابق را اشاره اسم بايد بیايد، «ال » بدون اسم ،...( و هؤالء هذه، هذا،) اشاره های اسم از پس هرگاه( 2

 کنیم. معنا

 .هستند آموز دانش آن ها: «طلّابٌ أولئک» مثال:
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 2گزينه  -182

 رد» با بايد و نیست مناسب برايش ترجمه اين پس است حالیه جمله ی «تبحث هی... )» که وقتی گزينه: اين خطای

 .(«تاريخ» نه باشد «تاريخی» معنای به بايد و است «کتاب» صفت« تاريخیّ») تاريخ کتاب -( شود معنا «که حالی

 4گزين  -183

 .خطاست آزمودن را آزموده راست: سمت عبارت مفهوم

 . گیريد پند( ها تجربه) عبرت ها از چپ: سمت عبارت مفهوم

 . نیستند مفهوم هم عبارت دو اين بنابراين

 : ها گزينه ساير ترجمه

 . رود نمی بین از )هم( مرگم از پس حتی عشقت ← کنی بو را ام پوسیده استخوان اگر يابی می را عشق ( رايحه ی1

 شود. نمی توصیف تو، دوری از من اندوه ← کنند می شیون النه ها در کنم، شكايت پرنده به و اگر (2

 .نمی شود خالی عشقت از قلبم ← آيی می تو که می گويد قلبم و گذشت زمان( 3

 4گزينه  -184

 چارچوب - «انضمّت: »پیوست - «الیونسكو منظّمة» :يونسكو سازمان - «سنوات قبل»: پیش سال ها: کلیدی کلمات

  «التزمت: »شد پايبند - «التّعلیمیّ اإلطار: »آموزشی

 ها: گزينه ساير خطاهای

 لمه یک) «التعلیمیّة قوانینها» -( است زائد) «قبلت» -( نیست «پیش سال ها» برای دقیقی معادل) «ماضیة سنوات» (1

 (.است نادرست که برده کار به «قوانین» صفتِ عنوان به را «التعلیمیّة» و است نشده لحاظ آن در «چارچوب»

 هنشد لحاظ ترجمه در) آن قوانین - مانند) ماضیة، سنوات» -( شده ملحق» نه است کرده ملحق» معنای به) «الحقت( »2

 (.است

 «العلمیّة» -( مضارع نه است ماضی «شد پايبند)» «تلتزم أن» -.( نیست «پیوست» برای دقیقی معادل) «دخلت» (3

 ( نیست «آموزشی» برای درستی معادل)

 2گزينه  -185

: پزشكی های زباله - «ازدياد»: زيادشدن ۔ «أعلنت: »کرد اعلم - «الصّحة وزارة» بهداشت: وزارت کلیدی: کلمات

 ( «البیئة تهديد يسبّب». )شود می زيست محیط تهديد باعث - «الطّبّیّة النّفايات»

 : ها گزينه ساير خطاهای

 باعث» -( فعل نه است اسم «زيادشدن») «يكثر إن» -( بعید نه است ساده ماضی «کرد اعلم)» «أخبرت قد کانت( »1

 ( فعل نه است اسم «تهديد)» «يهدّد» - است نشده لحاظ ترجمه در «می شود

 ایمعن به) «تخريب» -( مفرد نه است جمع «ها زباله)» «النفاية» -( نیست «زيادشدن» برای دقیقی معادل) «کثرة» (3

 (. نیست «تهديد»
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 راينبناب. استمراری ماضی نه باشد ساده ماضی بايد آن زمان ثانیاً  نیست، «کرد اعلم» معنای به اوالً ) «تحذّر کانت» (4

 -.( ندارد وجود فارسی جمله در معادلش) «المرض يكثر أن» -.( است نادرست «مضارع+  کان» ساختار از استفاده

 .(اسم نه است فعل «شود می باعث») «بسبب»

 4گزينه  -186

 متضاد. نه دارد وجود مترادف نه گزينه اين در

 ها: گزينه ساير بررسی

  هستند متضاد «اآلخرة» و «الدنیا» هم چنین و «تحصد» و «تزرع» (1

 . هستند مترادف «ينصر» و «يساعد»( 2

 هستند. متضاد «احتیال» و «صدق» هم چنین و «الكاذب» و «الصادق( »3

 1گزينه  -187

 آموزشی: نكته

 رکتح به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط» | يا «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سواالتی در

 .کنید دقت آنها گذاری علمت نحوه و کلمات

 راينبناب باشد، داشته کسره همواره بايد آن آخر «نون» ،«إلهین» بودن مثنی به توجه با. است نادرست «اثنینَ إلهینَ»

 است. صحیح «اثنینِ إلهینِ»

 متن: ترجمه

 می پرواز فضا در دوردست تا آنها که حالی در ديدند را پرندگان که هنگامی پس بود، مردم از بسیاری آرزوی پرواز»

 قرن ها از بعد و !شد شروع آن به مشتاقان سوی از پرندگان از تقلید به اولیه های تلش و !شد بزرگ رؤيا آن کردند

 آن دنآم فرود که اين جمله از بود، متمايز هايی ويژگی به که کرد «هلیكوپتر» نام به هواپیمايی ساخت به اقدام انسان

 آن از جنگ ها در انسان و کرد می پرواز جهت ها همه در افقی طور به همچنین بود، عمودی صورت به آن باالرفتن و

 هاستفاد و... شدند دچار() مبتل سوزی آتش يا سیل به که آنان و بیماران نجات برای آن از همچنین کرد، می استفاده

 کرد. می

 اين رد که چیزهايی جمله از و بیايد فرود....  و جنگل زمین بر يا دريا در کشتی روی با کوه قله بر تواند می هواپیما اين

 رودف برای ای وسیله: چتر) «!کنند می استفاده آن از نیاز زمان در سرنشینان که است چتری وجود بینیم می هواپیما

 .(شود می گفته )هم( نجات چتر آن به که هواپیما داخل از آمدن

 3گزينه  -188

  «گرفت؟ شدت انسان در پرواز رويای زمانی چه: »سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه ترجمه و بررسی

 !کرد پرواز هوا در هلیكوپتر با که هنگامی (1
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 !ديد را پرندگان و شد متولد که هنگامی تولدش زمان از( 2

 درست اول، پاراگراف در «... الطیور شاهد حین» عبارت به توجه با) !ديد فضا اعماق در را پرندگان پرواز که هنگامی (3

 .( است

 !بود مردم از بسیاری آرزوی پرواز که زمانی در( 4

 2گزينه  -189

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 ينا هلیكوپتر که شد اشاره متن در) !دارند نیاز فرود برای وسیعی و صاف های زمین به هوايی نقلیه ی ی وسايل ( همه1

 .(نیست گونه

 کرديم( تقلید پرندگان از ريگه بله) !برسد پرواز موضوع در آرزويش به که می شود باعث انسان تقلید قدرت( 2

 ردکارب هم ها جنگ در مثلً ديگه نه! )کند می استفاده ديگر جايی به جايی از انتقال برای فقط هواپیماها از انسان (3

 .(دارند

 د،خوردن شكست همه اگر) !خوردند شكست آن ها همه ی ولی کنند تقلید پرندگان از که اند داشته قصد ی مردم همه (4

 داريم؟( هواپیما االن جوری چه پس

 4گزينه  -190 

 نیست؟ هلیكوپتر صفات از يک کدام

 ( شده اشاره متن در ديگه بله) آن ها درمان برای بیماران انتقال( 1

 افقی( جهت چهار و عمودی جهت رو ديگه بله) گانه شش جهت های سوی به پرواز( 2

  جنگی کشتی بر فرود( 3

 آن ها انتقال و جنگی کشتی های حمل( 4

 2گزينه  -191

 «می شود............. استفاده جنگی هواپیمای در نجات چتر» سؤال: عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 !هواپیما سقوط به نزديک (1

 !سنگین تجهیزات حمل برای( 2

 !جنگاوران انتقال برای (3 

 !دشمن دست به افتادن از فرار ( برای4

 1گزينه  -192

 !مقدم خبر نه است «جرّ حرف به مجرور» چنین هم. مفرد نه است «خُلُق» مكسّر جمع «أخلق»

 4گزينه  -193
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 !صفت نه است إلیه مضاف «التجمیل»

 3گزينه  -194

 !صفت نه است إلیه مضاف «المتكبّر »

 4گزينه  -195

 صفحه 30 سپس. خواند اول روز در را کتابش از پنجم دو او دارد، صفحه 75 که دارد کتابی سعید» سؤال: عبارت ترجمه

 است؟ خوانده صفحه چند «خوان دوم روز در را ديگر

√
2

75 30 60   
5

 
   

 
 

 ها: گزينه بررسی

 !صفحه 45( 1

 !کتاب صفحات ( نصف2
25

2
 

 !صفحه 65( 3

 !صفحه 15 جز به کتاب صفحات تمام (4

 3گزينه  -196

 داشته إلیه مضاف نه ديگر عبارت به. موصوف نه و باشد مضاف نه که می خواهد را ی(اسم نوع از) مفرد خبر ما از سؤال

 !صفت نه باشد

 ها: گزينه خبرهای بررسی

 !اسم نه است فعل که «يبتعدون» (1

 است. شده مضاف «نا» ضمیر به که «زمیلت» (2

 است. موصوف ولی نبوده مضاف و است اسم نوع از خبر «موفّقون» (3

 است. آن صفت «فاضلت» و است موصوف که «أمّهات» (4

 2گزينه  -197

 .است شرط جواب «ينفع» و شرط فعل «تعلم» گزينه اين در

 .( رساند می سود تو به نهايت در دهی انجام گفتار راستی با آنچه )هر

 ها: گزينه ساير بررسی

 است. «نفی» نوع از گزينه اين در «ما» (1

 .( داشتند دوست را آن ها زيرا اند؛ نكرده انفاق اموالشان از االن )تا

 است. «نفی» نوع از هم «ما» اين( 3

 .( است نكرده تلش خورد، شكست سال پايان امتحانات در که )کسی
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 . است «نفی» نوع از هم گزينه اين در «ما»( 4

 .(ببخشد فقرا به را آن تا نداشت )چیزی

 1گزينه  -198

 باشد. داشته تفاوت بقیه با آن در «من» نقش که خواهد می را ای گزينه ما از سؤال

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 . است نكرده طلب را حقّش که يابیم می را کسی ستمی، هر در (1

 مفعول :«من» نقش

  فهمد؟ می را مردم خستگی چگونه کند می زندگی آسايش در که ( عكسی2

 فاعل :«من» نقش

 دارد. دوست را خودش و خواهد می را برتری که کسی کند می دوری گناهان از( 3

 فاعل :«من» نقش

 کند. باز را قلبش گوش که کسی میشنود کائنات از را حق صدای (4

  فاعل :«من» نقش

 2گزينه  -199

 بر دو هر و رود می کار به جمله وسط در «که»معنای  به «أنّ» و می رود کار به جمله ابتدای در «قطعاً» معنای به «أنّ»

 ملهج وسط در «که» معنای به «أنْ» و جمله ابتدای در «اگر» معنای به «إنْ» چنین هم فعلیه، نه آيند می اسمیه جمله سر

 . آيند می فعل سر بر دو هر و

 ها: گزينه ساير خطاهای

 ( زيرا» معنای به باشد «ألنّ» بايد و است نادرست) «إلنّ( »1

 .( است آمده فعل سر بر چون باشد «أن» بايد و است نادرست( )دومی) «أنّ( »3

 .(است نیامده جمله ابتدای در چون باشد «أنّ» بايد و است نادرست) «إنّ( »4

 1گزينه  -200

 است. جمله فعل جنس از( منصوب) مصدری مطلق مفعول

 . است مطلق مفعول و است آن مصدر «نظراً» و فعل «تنظر» گزينه اين در

 ها: گزينه ساير بررسی

 است. حال «معتذراً» (2

 . است کان خبر «خائفاً» (3

 . است آن صفت «جديداً» و مفعول «درساً» (4

 2گزينه  -201
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  کنان سجده: «ساجدينَ» - ديدم را آنها: «رأيتهم» - ستاره يازده: «کوکباً عشر أحد» کلیدی: کلمات

 ها: گزينه ساير خطاهای

 به «کان» جمله در) بودند کنان سجده - است نشده ترجمه «رأيتهم» -.( ندارد وجود عربی جمله در معادلش) همراه( 1

 .(است اضافی «بودند»و  نرفته کار

 ت.اس نشده ترجمه «رأيتهم» -( است اضافی) نیز -( باشد «ستاره يازده» بايد و است نادرست) ستارگان از تا يازده (3

 است نشده ترجمه «رأيتهم» -( است اضافی) همگی -( 3 مانند) ستارگان بین از (4

 2گزينه  -202

 :«بصیرة» - کردارهايش و گفتار همه: «جمیعاً أعماله و کلمه» -...  که است کسی ما پدر: «من أبونا: »کلیدی کلمات

  گذارد می را تأثیر بهترين: «تأثیر خیر...  تؤثِّر» - بصیرتی

 ها: گزينه ساير خطاهای

 أثیرت -( معرفه نه است نكره «بصیرة)» بصیرت -( نیست «جمیعها» برای دقیقی معادل) کاملً  -( است اضافی) ( همان1

 ( صفت و موصوف نه است إلیه مضاف و مضاف «تأثیر خیر)» بهتری

 جمع «أعماله)» عملش -.( است نادرست ترجمه اين و شود معنا ترتیب به بايد «من أبونا... )»که است ما پدر کسی( 3

 ( معرفه نه است نكره «بصیرة)» آگاهی -( مفرد نه است

 ( 1 مانند) نیک بسیار اثری.  است نشده ترجمه «جمیعاً» -( 3 مانند) به که کسی( 4

 3گزينه  -203

 شارز: «نملک ما قیمة» - کنیم درك:  «ندرك أن» - نداريم آنچه: «نملک ال ما» - دستیابی: «الحصول» کلیدی: کلمات

  داريم را چه آن

 ها: گزينه ساير خطاهای

 (مثبت نه است منفی «نملک ال») داريم - است نشده لحاظ ترجمه در «على الحصول»( 1

 معادل) هستیم آن مالک -( اسم نه است فعل «ندرك أن)» درك - است نشده لحاظ ترجمه در«  على الحصول» (2

 (نیست «نملک» برای دقیقی

 أن») فهمیدن -( اسم نه است فعل «نملک ال)» ها نداشته -( منفی نه است مثبت «على الحصول)» نیاوردن دست به( 4

 (2 مانند) هستیم مالكش -( اسم نه است فعل «ندرك

 1گزينه  -204

  کند ترك که کسی«:  يترك من» - کند می زندگی: «يعیش» - تنها فقط،: «إنّما» کلیدی: کلمات

 ها: گزينه ساير خطاهای

 !(زمان لحاظ از چه و معنا لحاظ از چه نیست، «يعیش»  برای درستی ترجمه) است برده سر به( 2
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 جمله ابتدای در بايد و نشده ترجمه مناسبی جای در) فقط -( ماضی نه است مضارع «يعیش)» است کرده زندگی (3

 (بیايد

 (نیست «يعیش» برای درستی )ترجمه برد می سر به -( ماضی نه است مضارع «يترك») است کرده رها( 4

 4گزينه  -205

 دايته تا «:يُهدوا حتّی» - برتر هايی نمونه «:مثالیة نماذج» - دارند احتیاج ما جوانان «:شبابنا يحتاج» کلیدی: کلمات

  گردند دور گمراهی از: «الضللة عن يبتعدوا» - شوند

 ها: گزينه ساير خطاهای

 نچنی هم. نیست «العمل» و «العلم» برای صحیحی معادل) عملی و علمی -( نشده ترجمه «شبابنا» در ضمیر) جوانان (1

 ( صفت نه هستند جرّ حرف به مجرور چون شوند معنا صفت صورت به نبايد

 ترجمه اوالً) کنند پیدا -( معرفه نه است نكره «مثالیة نماذج») برتر های نمونه -( اسم نه است فعل «يحتاج)» احتیاج( 2

 ( معلوم نه باشد مجهول بايد ثانیاً  نیست؛ «يُهدوا حتی» برای صحیحی

 (معلوم نه است مجهول «يُهدوا)» کرده هدايت -( اسم نه است فعل يحتاج،)» نیاز( 3

 4گزينه  -206

 یلتشك «مضارع+  أن ساختار از «نصلح أن)» کنیم می اصلح - است نشده ترجمه «بايد است، واجب» معنای به «يجب»

 ،«تللوق ذنب ال» عبارت در) نیست مقصر زمان -( اخباری مضارع نه شود معنا التزامی مضارع صورت به بايد و است شده

 گناهی هیچ ازمان صورت به بايد آن صحیح ترجمه و است شده استفاده «نیست هیچ ...» معنای به «جنس نفی الی» از

 .( باشد ندارد،

 4گزينه  -207

 (برگردانده را تو: »شود معنا شكل اين به بايد و است مفعول «ـک» ضمیر ،«تُرجعک» در) برگردی تو

 3گزينه  -208

 «  است آن جديد چیزهای بهترين» سؤال: عبارت ترجمه

( 3) باشد،نمی مفهوم اين دارای که ای گزينه تنها.« هستند جديد و نو چیزهای چیزها، بودن تر محبوب» عبارت: مفهوم

 است.

 .است «يكديگر با علم و تجربه همراهی» گزينه اين مفهوم

 1گزينه  -209

 مه یه - «يكفیک ال: »نیست کافی تو برای - «اِعتَبِرْ» بگیر: درس - «اآلخَرين أخطاء: »ديگران خطاهای: کلیدی کلمات

 «لتختبر: »کنی آزمايش تا - «األشیاء کلّ: »چیزها

 ها: گزينه ساير خطاهای
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 :«تُجرّب حتّی» -( مفرد نه است جمع «خطاها)» «خطأ» -.( نیست «بگیر درس» برای مناسبی معادل) «اعلم» (2

 .(نیست «چیزها همه ی»برای  صحیحی معادل) «کلّها األخطاء» -( مجهول نه است معلوم «کنی آزمايش)»

 آزمايش)» «نفسک اختبار» -.( ندارد فارسی جمله در معادلی و است زائد «ك» ضمیر) «عمرك» -( 1 مانند) «خطأ» (3

 (2 مانند) «کلّها األخطاء» -( اسم نه است فعل «کنی

 جمع «چیزها)» «شیء کلّ» -( ماضی نه است مضارع «نیست کافی)» «کفی ما» -.( است اضافی «ك» ضمیر) «ألنّک» (4

 (است اضافی) «بنفسک»ِ-( مفرد نه است

 3گزينه  -210

: باشی کوشا - «الكثیرة المشاکل رغم: »بسیار مشكلت وجود با - «أظنّ کنتُ ما: »کردم نمی گمان: کلیدی کلمات

 «ساعیاً تكون»

 ها: گزينه ساير خطاهای

 هستند، إلیه مضاف و مضاف: ) «العلم االکتساب» -( مضارع نه است استمراری ماضی «کردم نمی گمان)» «أظنّ ال» (1

 «كلالمش» -( بگیرد «تنوين»يا  «ال» نبايد شود، می مضاف که ای کلمه چون بگیرد «ال» نبايد «اکتساب» بنابراين

 ( مفرد نه است جمع «مشكلت)»

 ( 1 دمانن) «المشكل» -( «الغیر مع للمتكلم» نه هست «وحده للمتكلم» صیغه ی از «کردم نمی گمان: »«نظنّ کنّا ما( »2

 .( است اضافی) «الكثیر» -( 1 مانند) «أظنّ ال» (4

 4گزينه  -211

 ها: گزينه ترجمه

 .کنیم می استفاده تعمیرگاه، سمت به خودروها کشیدن برای فقط که است ای وسیله تراکتور: (1

 .پرستد می را اهلل از غیر خدايی و کند می عمل نفسش خواسته ی به که است کسی: مند علقه (2

 زيبا. سرودهای و روزانه اخبار نشر برای فقط است ای وسیله: تلويزيون (3

 .( است صحیح. )کند می داللت چیز يک يا شخص يک در استحكام وجود بر که صفتی: استوار (4

 4گزينه  -212

 آموزشی: نكته

 کتحر به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط»يا  «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سؤاالتی در

 . کنید دقت آنها گذاری علمت نحوه و کلمات

 :گزينه ها ساير خطاهای

 گذاری حرکت! رود نمی کار به فعل جرّ حروف از پس. برود کار به «عن» جرّ حرف از بعد تواند نمی و است فعل «أکَلَ» (1

 «أکْلِ: »صحیح
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 نوع از «تدرك ال» در «ال» عبارت، معنای به توجه با همچنین. فتحه نه بگیرد کسره بايد و است إلیه مضاف «جمیع( »2

 «ُتدرَكُ ال» صحیح: حالت. دهد نمی تغییر را خودش از بعد فعل آخر بنابراين «.نهی» نه است «نفی»

مه کل صحیح شكل همچنین. است «العُّمال» صورت به آن صحیح گذاری حرکت و است «کارگران» معنای به «العّمال» (3

 است. «المَعمَل» صورت به ، «کارخانه» معنای به «المعمل» ی

 متن: ترجمه

 تتجار برای ام زندگی در که را مالی تمام که حالی در آمدم بغداد به: گفت می که شنید را گريانی مرد صدای بهلول»

 قرار پس برد، پی موضوع به بهلول ... دادم امانت به معروفی عطّار به را آن سپس کردم، می حمل بودم، کرده جمع

 ایه لباس بهلول بعد روز در کن طلب را امانتت فقط تو فردا: گفت مرد به بهلول و بروند عطار نزد فردا تا گذاشتند

 اهمخو می و شنیدم زياد ات داری امانت و فضیلت ها از: گفت و کرد سلم او بر پس رفت عطار سوی به و پوشید شیكی

 بیرون بود آن در که را بدلی جواهرات از برخی و کرد باز بود، همراهش که را ای کیسه پس ... کنم سفر دوری جای به

 !می خواهم را امانتم بازگرداندن: گفت می او به که حالی در رسید عطار مغازه به بیچاره تاجر لحظه همان در ... انداخت

 !گرداند باز را امانتش ببرد، پی امانت در خیانتش به بهلول که اين ترس از فوراً عطّار پس

 شهشی از پر را آن کرد باز را کیسه عطار که هنگامی اندکی از بعد و !شد خارج و داد عطّار به را کیسه بهلول هنگام آن در

 !« يافت بدلی جواهرات مقداری و شن و

 4گزينه  -213

  بود؟ چه بهلول قصد سؤال: عبارت ترجمه

 :ها گزينه بررسی و ترجمه

 !مظلوم از دفاع (1

 !جوالن باطل و دارد فرمانروايی حق، که اين دادن نشان( 2

 !برساند صاحبش به را حق که (3

 !دروغگو و راستگو انسان بین در تشخیص برای معیار کردن معّین (4

 (!نبود اين او قصد و بود کرده باور را مرد حرف )بهلول

 3گزينه  -214 

  برگرداند؟ را بیچاره مرد امانت عطّار چرا سؤال: عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 !بیشتر مال آوردن دست به ( برای1

 !دهد نشان مؤمنی دار امانت شخص را خودش تا (2

 ترضاي جلب برای نبود، اين برای ديگه نه) !گرداند برمی صاحبانش به را اشیا که است داری امانت فرد او که زيرا( 3

 ( !کرد را کار اين بهلول
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 !نشود پشیمان قصدش از بهلول تا (4

 1گزينه  -215

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 عطّار تا پوشید شیک لباس عطّار دادن فريب برای روز آن !نه) !بپوشد شیک های لباس همیشه که بود بهلول عادت از (1

 .( است ثروتمند بهلول که کند باور

 !نزد حرف بهلول با عطّار مغازه ی در بیچاره مرد( 2

 !کرد می حمل را کیسه يک رفت عطّار مغازه ی به بهلول که هنگامی( 3

 ینم که داشتنمی نگه مغازه در اگر ديگه بله) !ديگر جايی نه داشت می نگه اش مغازه در را بیچاره مرد امانت عطّار( 4

 بدهد.(جا امانت مرد بیچاره را پس  در توانست

 2گزينه  -216

  ندارد؟ تناسب داستان مفهوم با گزينه کدام سؤال: صورت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 نیست. نیكوکاران از خالی خدا زمین (1

 ناامید( 3.( کرد برداشت مفهومی چنین توان نمی متن از) !رساند می زبان تو به عجله قطعاً که نكن عجله کارت در( 2

 . است انسان دشمنان ترين سخت از ناامیدی همانا نشو،

 !دارد ايمان آن به قطعاً  که نیست اين معنی به گفت، سخن کاری از کس هر (4

 1گزينه  -217

 ها: گزينه ساير خطاهای

 (علم نه است بأل معّرف «الشمس)» بالعلمیّة معرفة (2

 .( آمد می حساب به صفت داشت «ال» اگر !صفت نه است خبر «صافیة)» صفة (3

 است «الغُیوم» کلمه ی مترادف همچنین نیست، مفرد و است ابر معنای به «السّحاب» مكسر جمع «السُّحُب)» مفرد (4

 .(مفرد نه است جمع چون «الغَیْم» نه

 3گزينه  -218

 تو بر را نزديک و کند می نزديک تو( به) بر را دور سرابه مثل او چون کند، نمی مشورت دروغگو با دانا» عبارت: ترجمه

 «!سازد می دور تو( )از

 ها: گزينه ساير خطاهای

 وزن رب «يَستَشیرُ») حرفینِ بزيادة -( «نهی» نه است «نفی» نوع از «ال» عبارت معنای به توجه با) للنهی مضارع فعل (1

 (زائد حرف دو نه است زائد حرف سه دارای و است «استفعال» باب از نتیجه در و «يَستَفعِلُ»

 ( صفت نه است مفعول «الكذّاب» جمله، معنای به توجه با) صفة( 2
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 يا جا رب اگر حتی نیست مكان اسم بنابراين. «مَفعَلَة» نه و «مَفعِل» نه است، «مَفعَل» وزن بر نه «البعید)» مكان اسم (4

 .(کند داللت مكانی

 1گزينه  -219

 حروف تمامی بدانیم بايد همچنین. رود می کار به آرزو بیان برای و است «کاش» معنای به بالفعل مشبّهة حروف از «لیت»

 است. صحیح کاملً ( 1) بنابراين. آيند می اسمیه جمله ی ابتدای در بالفعل مشبهة

 :ها گزينه ساير خطاهای

 به «وحده للمتكلم» صیغه ی در ماضی فعل که دانیم می همچنین ماضی. نه است مضارع فعل «أُشاهدُ)» ماضِ  فعل( 2

 .(می شود ختم «تُ( »ضمیر) شناسه

 ثمؤن کشورها و شهرها اسامی که کنید دقت !مؤنث نه است مذکّر بنابراين است، «بَلَد» مكسر جمع «بلد)» مؤنّثة( 3

 .(نیست مؤنث «شهر» معنای به «بَلَد» کلمه ی خود اما «إيران» مانند هستند؛

 .(آيد نمی معمولی مضارع های فعل از قبل «حالیه واو» زيرا نیست؛ حالیّه جمله ی) حالیّة الجملة (4

 درسی: کتاب از فراتر کمی نكته

 معرّف» عبارت ،3 در علت همین به. شوند می معرفه اتصال، اين سبب به شوند، می متصل «ضمیر» به که هايی اسم

 است. صحیح «بالضّمیر االتّصال بسبب

 2گزينه  -220

 است. عدد يک و است مفعول «ثمانیة» گزينه، اين در

 ها: گزينه ساير در مفعول ها بررسی

 . ندارد مفعولی اصلً  گزينه اين (1

  !مفعول نه است آن صفت «الثانیة» و است جمله مفعول «الصفحة( »3

 . باشد عدد بخواهد که است نرفته کار به مفعولی هم گزينه اين ( در4

 4گزينه  -221

 جمع هایفعل از غیر به. )دهد می تغییر را فعل آخر آيد، می مضارع فعل سر بر «إنْ» شرط حرف هرگاه بدانیم بايد

 (مؤنث

 است: صورت دو به تغییر اين

 ( مؤنث جمع های فعل از غیر به. )کنیم می حذف را آن «ن»شوند،  می ختم «ن» به که مضارعی های فعل در( الف

 کنیم. می ساکن را فعل انتهای شوند، نمی ختم «ن» به که هايی فعل در( ب

 باشد. «تُحاولی» صورت به بايد و است نكرده تغییری «تُحاولین» ،4 در

 2گزينه  -222

 .است نرفته کار به صفت گزينه، اين در
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 ها: گزينه ساير بررسی

 است. آن صفت «المعتدلة» و موصوف «المناطق. »است آن صفت «القادم» و موصوف «األسبوع» (1

 است. وصفیه جمله ی هم «مملوءاً کان» -. است آن صفت «القّیمة» و موصوف «التَّجارِب» (3

 .است آن صفت «علمّیاً» و موصوف «کتاباً» (4

 3گزينه  -223

 شود. می معنا بعید ماضی صورت به و است شده تشكیل «ماضی+  قد+  کانَ» ساختار از «اقترحوا قد کان...»

 ها: گزينه ساير در ها فعل زمان بررسی

 ودش می ترجمه منفی ساده ماضی يا منفی نقلی ماضی صورت به شده تشكیل «مضارع+  لم» ساختار از «يقدروا لم» (1

 شود.می معنا التزامی مضارع صورت به و است شده ساخته «مضارع+  أن» ساختار از «يساعدونا أن» -

 ماضی شكل به است، ماضی فعل يک( کان) آن از قبل فعل چون و است رفته کار به حالیه جمله ی در «ننتفع» (2

 ( استمراری ماضی ← مضارع+  )ماضی .شود می معنا استمراری

 . می شود معنا استمراری ماضی صورت به و شده ساخته «مضارع+  کان» ساختار از «تُتعب...  کانت( »4

 4گزينه  -224

 نكته آموزشی:

 مستثنی منه در جمله موجود نباشد. -2منفی باشد و « إلّا»جمله ی قبل از  -1در شرايطی اسلوب حصر داريم که: 

 مستثنی منه است، بنابراين اسلوب حصر نداريم.« أحد»منفی است اما « إلّا»، جمله ی قبل از 4در 

 بررسی ساير گزينه ها:

 منفی است و مستثنی منه نیز وجود ندارد.« إلّا»در هر سه گزينه ی باقی مانده جمله ی قبل از 

 1گزينه  -225

 است.« شُعاع»برمی گردد که جمع مكّسر « أشعة»حال است و به « متكوّنة»در اين گزينه، 

 بررسی ساير گزينه ها:

 صاحب حال است.« الفّلاحون»حال و « فرحین( »2

 صاحب حال است.« قطرات»حال و « متتالیة( »3

 صاحب حال است.« هذا التلمیذ»حال و « متكاسلً( »4

 1گزينه  -226

 - دستانش: «يداه» - است فرستاده پیش: «قدّمت» - چه آن: «ما» - انسان: «المرء» - می بیند: «ينظر: »دیکلی کلمات

  بودم خاك کاش: «تُراباً کنتُ لیتنی يا»

 : ها گزينه ساير خطاهای

 ( نیست «کنتُ» برای صحیحی ترجمه ی) باشم (2
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 (است اضافی) وسیله به -( است اضافی) نتیجه -( نیست «المرء» برای صحیحی ترجمه ی) شخص( 3

 اضافی) نتیجه ی –( نكره نه است معرفه «المرء» چنین هم. نیست «المرء» برای صحیحی ترجمه ی) شخصی هر( 4

 («شدم می» نه است «بودم» معنای به «کنتُ)» می شدم خاك -( است

 2گزينه  -227

 إلّا حبّوني ال» - زندگی: «الحیاة» - کنند می تنبلی که کسانی: «يتكاسلون الّذين» - بیشک: «شکّ ال: »کلیدی کلمات

 قافله ی: «اإلنسانیّ التقدم قافلة» - مانند می عقب: «يتأخّرون» - دارند دوست را راحتی و لذت فقط: «الراحة و اللّذة

  انسانی پیشرفت

 : ها گزينه ساير خطاهای

 کرده تنبلی -( نیست «الّذين» برای دقیقی معادل) که آن هايی –( معرفه نه است نكره «شکّ)» نیست شک( 1

 «یّاإلنسان» اوالً ) انسانها -( نیست «يحبّون» برای صحیحی ترجمه ی) طالب اند –( ماضی نه است مضارع «يتكاسلون)»

 (إلیه مضاف نه شود معنا صفت شكل به بايد و است« التقدّم» صفتِ ثانیاً نیست، «انسان ها» معنای به

 (ستنی «يحبّون ال» برای صحیحی )ترجمه ی خواهند نمی -( نیست «يتكاسلون» برای دقیقی معادل) انگارند سهل( 3

 شكل هب بايد و است «التقدّم» صفتِ «اإلنسانیّ)» بشريّت -( «دنیا اين» نه است «زندگی معنای به «الحیاة)» دنیا اين( 4

 ( إلیه مضاف نه شود معنا صفت

 2گزينه  -228

 زيرا: «ألنّ» - متر دويست از بیشتر عمقی: «متر مائتی من أکثر عمق» - نیست ... رنگی هیچ: «لون ال: »کلیدی کلمات

 آن جا«:  هناك» - شوند می پنهان ها رنگ همه ی: «تختفی األلوان کلّ» -

 ها: گزينه ساير خطاهای

 .( نیست «هناك» برای دقیقی ترجمه ی) جا همان -.( نیست «أکثر» برای صحیحی ترجمه ی) حدود( 1

 ندارد، مفعول و است «شود می پنهان» معنای به «تختفی») کند می پنهان -( معرفه نه است نكره «عمق)» عمق( 3

 .(نیست صحیح که است شده ترجمه فاعل عنوان به «هناك» گزينه اين در همچنین

 «تختفی)» اند شده مخفی -( است اضافی) دارند وجود -( تكره نه است معرفه «األلوان کلّ)» که هايی رنگ همه ی (4

 .است نشده لحاظ ترجمه در «جا آن» معنای به «هناك» -( ماضی نه است مضارع

 1گزينه  -229

 - بشماری را آن که: «تَعدّه أن» - توانی می: «تقدر» - ديوارند مانند «:کالجدار» - مشكلت: «المشاکل: »کلیدی کلمات

: «الفرج» - برسی تا: «تصل حتّى» - بروی باال آن از «:تصعد أن» - توانی می: «تستطیع» - کار پايان «:األمر نهاية»

  گشايش

 ها: گزينه ساير خطاهای

 (نكره نه است معرفه «الفرج)» نجاتی راه -.( ندارد وجود «األمر نهاية» در «خود» معادل ضمیری) خود کار( 2
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 «تصعد» فعل) ببری باال را خود -.( نیست «و» برای صحیحی معادل) ولی -( نكره نه است معرفه «الجدار)» ديواری (3

 (نكره نه است معرفه «الفرج)» فرجی -( «باالبردن» نه است «باالرفتن» معنای به «صعود» مصدر از

 در «.آن ها» نه شود معنا آن، بايد بنابراين گردد، برمی «الجدار» به «تعدّه» در« ه» ضمیر) آن ها –( 3 مانند) ديواری (4

 معج المشاکل، چون است نادرست که است شده گرفته نظر در« ه» ضمیر مرجع «المشاکل» کلمه ی گزينه، اين در واقع

 (2 مانند) خويش کار -( می شد استفاده ها، مؤنث مفرد ضمیر از برايش بايد و است انسان غیر

 آموزشی: نكته

 .است الزامی قرآن آيات در آن ترجمه اما نكنیم، ترجمه معمولی های جمله در را «إنّ» که ندارد اشكالی

 3گزينه  -230

 دست به «:تحصلون» - ورقه ای: «ورقة» - هدف هايتان: «اهدافكم» - بنويسید هرگاه «:تكتبون إذا: »کلیدی کلمات

  عجیب سرعتی با: «عجیبة بسرعة» - خواهید می «:تطلبون» - آوريد می

 ها: گزينه ساير خطاهای

 (!حال نه است سرعة صفت «عجیبة)» متعجّبانه -( معرفه نه است نكره «ورقة)» کاغذ (1

 مستقبل نه است مضارع «تحصلون)» رسید خواهید -( ماضی نه است مضارع «تطلبون)» خواستید -( 1 مانند) کاغذ( 2

 (( آينده همان)

 است نكره «عجیبة سرعة») آور تعجب سرعت -( 2 مانند) «ايد خواسته» -( جمع نه است مفرد «ورقة») کاغذ اوراق( 4

 (معرفه نه

 4گزينه  -231

 بايد و است آن مفعول« ه» ضمیر همچنین مجهول، نه است معلوم فعل يک «تهدّده)» شود می تهديد: گزينه اين خطای

 .(شود ترجمه «را او»

 آموزشی: نكته

 بگیريم: مهم نتیجه در توانیم می شوند، متصل فعل يک به...«  و ـهم ـهما، ـه،» متصل ضماير هرگاه

 . است(« مفعول پذير)متعدّی» فعل، آن نتیجه در و است «مفعول»  ضمیر، آن -1

  «مجهول» نه است «معلوم» فعل آن -2

 2گزينه  -232

 فعل هک بدانیم بايد ماضی. نه است مضارع فعل يک «کنم می گليه» معنای به «أشكو)» کردم گليه: گزينه اين خطای

 .( شود می ختم «تُ( »ضمیر) شناسه ی به( مفرد شخص اول) وحده للمتكلم یصیغه  در ماضی

 تذکر:

 !ندارد سؤال اين حل بر تأثیری البته و رفته کار به تأکید برای «ألشكو» در «لـ»

 2گزينه  -233
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 «.است ترسانده سود او به دانشش و کشته را او اش نادانی که عالمی بسا چه: »سؤال عبارت ترجمه

 «تنهايی به علم نبودن کارآمد» سؤال: عبارت مفهوم

 . می شود ديده «نادانی نیست تو در عمل چون» عبارت در و ،2 در تنها مفهوم اين

 2گزينه  -234

 «بديلٌ لهما لیس: »نیست جايگزينی آنها برای - «ثروتنا أعظم: »ما ثروت بزرگترين: کلیدی کلمات

 :ها گزينه ساير خطاهای

 ندارد وجود فارسی جمله در معادلش و است اضافی «ألنّه» - است نشده رعايت جمله ترتیب و شده نوشته جا ( جابه1

 «ما ثروت ترين بزرگ» نه است، «ما بزرگ ثروت» معنای به «العظیمة ثروتنا» -

 لیس اسمِ «بديلً» - است اضافی «ألنّهما» همچنین است، نشده رعايت جمله ترتیب و شده نوشته جا جابه( 1 مانند( 3

 است. صحیح «بديلٌ» و باشد مرفوع بايد بنابراين است،

 درسی: کتاب از فراتر کمی نكته

 است. نشده رعايت آن در جمله ترتیب همچنین و است اضافی «الّذی»(  4

 2گزينه  -235

: شكسته - «أصنامهم» خود: های بت - «األحتفال من: »جشن از - «رجوع بعد: »بازگشت از پس: کلیدی کلمات

 «فهموا ما: »نفهمیدند - «العمل هذا: »کار اين - «لكنّهم» اما: - «مكسّرة»

 ها: گزينه ساير خطاهای

 اينبنابر کند، مطابقت آن با بايد و گردد برمی «الناس» )به «شاهد» -(  «از پس» نه است «هنگام» معنای به) «حین» (1

 عربی جمله ی در و صفت نه است قید فارسی عبارت در «شكسته» کلمه ی) «المكسّرة» -.( است صحیح «شاهدوا»

 («اما» نه است «زيرا» معنای به) «ألنّهم» -.( بگیرد «ال»نبايد  بنابراين دارد، را حال نقش

 است، مصدر سؤال، عبارت در «بازگشت»کلمه ی ) «رجع» -.( نیست «از پس» برای صحیحی معادل) «عندما( »3

 برمی «الناس» )به «فهم ما» - است( نرفته کار به «جشن» کلمه ی در ضمیری) «احتفالهم» -( فعل نه است اسم بنابراين

 دارد،ن وجود ضمیر «کار اين» عبارت در اوالً ) «عمله» -.( است صحیح «فهموا ما» بنابراين کند، مطابقت آن با بايد و گردد

 .(شود استفاده «هذا» از بايد و نشده آورده عربی جمله ی در «اين» ثانیاً 

 «اًأصنام» -.( برود کار به «شاهد» مفرد صورت به بايد رفته، کار به آن از بعد و است فاعلش «الناس» چون) «شاهدوا( »4

 «عمله» -( «اما» نه است «شايد»معنای  به) «لعلّ» -.( است نشده آورده عربی جمله ی در «خود بت های» در ضمیر)

 (3 مانند)

 2گزينه  -236

 ها: گزينه ترجمه

 . دارند قديمی های تمدن پیشرفت درباره جالبی فكرهای که هستند کسانی همان نگاران ( روزنامه1
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. است غیرمجاز بان، دروازه جز به فوتبال در بازيكنان برای آن از استفاده که است بدن اعضای از عضوی دست، (2

 .( است صحیح)

 .کنند حرکت آن در توانند می ها کشتی و هستند جاری درياها سمت به که هستند نهرهايی همان ها چشمه( 3

 برای. )شودمی استفاده بسیار آزمايشگاه ها، در و مختلف های مكان در حرارت ايجاد برای است ای وسیله دماسنج( 2

 ( حرارت ايجاد نه است حرارت گیری اندازه

 1گزينه  -237

 آموزشی: نكته

 کتحر به بايد شوند می طراحی «الحرکات ضبط» يا «الكلمات قراءة» يا «الكلمات تشكیل» عنوان با که سؤاالتی در

 کنید. دقت آنها گذاری علمت نحوه و کلمات

 از هترب تفكر ساعت يک عبارت، ترجمه باشد «تَفَكُّر»شكل  به بايد و است نادرست «تََفكَّرَ» عبارت، ترجمه به توجه با

 . است عبادت سال هفتاد

 متن: ترجمه

 نمی تغییر و کند می مقاومت هوايی و آب اثرگذار موارد و عوامل برابر در که حالی در است، جامدات زيباترين از طل»

 آن از گردد، تجارت در اساسی ای وسیله و بشود بازار وارد که اين از قبل مردم و شود می ذوب آتش با فقط طل و کند

 خالص برای و است موجود زمین سطح به نزديک شنی های زمین در ماده اين. کردند می استفاده تزيین و زينت برای

 که حالی در روند، می آب همراه شن ذرات همه پس شود، می شسته آب با شن آن، از اضافات کردن خارج و کردنش

 هستند. تر سبک شن ذرات از آنها زيرا مانند، می باقی ثابت طل ذرات

 می ذوب می شود، نامیده جیوه که ای ماده در طل که است اين آن، و دارد وجود طل استخراج برای هم ديگری روش

 بخار به جیوه سپس شود، می داده قرار شديد حرارت تحت آن از بعد شود، می جدا آن از شن شكل اين به پس گردد،

 !می ماند باقی خالص طور به طل و شود می تبديل

 1گزينه  -238

 :ها گزينه بررسی و ترجمه

 آوريم. می دست به( آتش) آن با فقط را( طل) آن خالصِ که هستند دوست دو آتش و طل (1

 تزيین برای اول نه) تجارت برای هم زينت برای هم کرد آن از استفاده به شروع شناخت، را طل انسان که هنگامی از (2

 (تجارت برای بعد و بوده

 ایه روش برای پاراگراف دو. نیست طور اين نه. )نبوده ديگر مواد به آمیخته و است معدنی عناصر ترين خالص از طل( 3

 .(نیست خالص پس شده، بیان طل کردن خالص

 نشده بیان متن در چیزی چنین. )آورد دست به طل آن اعماق در تا کرده می حفر را زمین انسان قديم، زمان از (4

 .(است
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 2گزينه  -239

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .(تاس صحیح متن، اول خط به توجه با. )کند نمی تغییر شود می مواجه مختلفی تغییرات با که هنگامی طل رنگ (1

 .(است نادرست پس شده، گفته متن در روش دو. )دارد وجود خالص طلی آوردن دست به برای راه يک فقط( 2

 .( هستند تر سنگین که شده اشاره متن در بله. )نیست سنگ و شن ذرات از تر سبک طل ذرات( 3

 .نیست سخت خیلی انسان برای معدنش در طل آوردن دست به( 4

 3گزينه  -240

 «................ که است اين طل صفات از: »سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 . شود نمی تبديل بخار به (1

 . کند می تحمل را آن و پذيرد نمی تأثیر آتش از( 2

 ( !جیوه نه هستند همراه شن با خیر،. )است موجود جیوه با طبیعت در( 3

 .گذارند نمی اثر آن روی بیرونی عوامل( 4

 2گزينه  -241

 «...................... خالص طلی آوردن دست به برای: »سؤال عبارت ترجمه

 ها: گزينه بررسی و ترجمه

 .( دهستن آمیخته هم با خودشان کنیم، نمی مخلوط شن با را هاآن  ما) شويیم، می را آن سپس آمیزيم، می شن با را آن (1

 .(شوند جدا ها شن تا شويیم می را ناخالص طلی چون است، درست. )شويیم می آب با را غیرخالص طلی( 2

 ناي نه کنیممی مخلوط جیوه با را آن شده گفته متن در. )می دهیم قرار حرارت زير سپس شويیم، می جیوه با را آن( 3

 .( می شويم جیوه با را آن که

 . آوريم می دست به خالص طلی و کنیم می حفر را ( زمین4

 3گزينه  -242

 ها: گزينه ساير خطاهای

 ( !حرف نه است اسم «اگر هرگاه،» معنای به «إذا)» الشّرط حروف من (1

 «خاطَبَ» فاعلِ «الجاهلون! » فاعل نه است مفعول بنابراين. است شده متصل فعل به «هم» ضمیر) «هم» ضمیر فاعله( 2

 ( !باشد فاعل تواند نمی گاه هیچ «هم» ضمیر که باشید داشته خاطر به. باشد می

 که تهنداش نونی اصلً و باشد می( جمع شخص سوم) «للغائبین» صیغه ی از ماضی فعل يک «قالوا)» فیه النون حُذفت( 4

 !(بدهد دست از را آن شرط، جواب جايگاه در حضور سبب به بخواهد

 آموزشی: نكته
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 آموزشی: نكته

 بگیريم: مهم نتیجه ی در توانیم می شوند، متصل فعل يک به...«  و ـهم ـهما، ـه،» متصل ضماير هرگاه

 است.(« پذير )مفعول« متعدی» فعل، آن نتیجه در و است «مفعول» ضمیر، آن -1

  «مجهول» نه است «معلوم» فعل آن -2

 ها: گزينه ساير بررسی

 ،فعل اين پس. باشد داشته( ـَـ) فتحه بايد حتماً مجهول مضارع در اصلی حرف دومین همان يا الفعل عین) «سأُقدِّم» (1

 عل،ف دو هر که گفت توانمی «ی» مفعولی ضمیر البته و معنا به توجه با) «رزقنی» و «خلقنی» -( مجهول نه است معلوم

 (مجهول نه هستند معلوم

 علومم نیز فعل اين باال، آموزشی نكته طبق) يُبعده -( مجهول نه است معلوم پس نشده شروع( ـُـ) ضمه با) «تَجَنَّبَ» (3

 ( مجهول نه است

 فعل اين باال، آموزشی نكته طبق) «ترسله» -( مجهول نه است معلوم پس نشده شروع( ـُـ) ضمه با) «اِستطاعت( »4

 (مجهول نه است معلوم نیز

 تذکر:

 .است ها گزينه ترجمه سؤال، اين حل برای ديگر روش

 1گزينه  -247

 ها: گزينه علم اسامی

 (تا3) «محمّد» و «محمّد» ،«اللّهمّ» (1

 (تا2) «الحسین» و «الحسن» (2

 (تا2( )استان نام) «أسوان» و( شخص اسم) «عقّاد»( 3

 (دونه يه) «آدم» (4

 تذکر:

 !نیست علم اسم «الشیطان »

 است. صحیح ،1 بنابراين

 3گزينه  -248

 ها: گزينه ساير بررسی

 مضارع به ماضی از را «صبر» شرط جواب و «طلب» شرط فعل زمان تواند می و رفته کار به شرط «من» عبارت اين در (1

 .دهد تغییر

 رطش حرف چنین هم. است داده تغییر منفی نقلی يا ساده ماضی به مضارع از را آن معنای و آمده «تأتی» سر بر «لم»( 2

 . دهد تغییر مضارع به ماضی از را خود شرط جواب و شرط فعل معنای تواند می نیز «إن»
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 است. داده تغییر منفی نقلی يا ساده ماضی به مضارع از را آن معنای و آمده «تدرس» سر بر «لم» (4

 2گزينه  -249

 است. ذوالحال «األطفال» و است حال «فرحین» گزينه، اين در

 .« کنند می بازی خوشحالی با درس، اتمام از پس روز هر کودکان» عبارت، ترجمه

 ها: گزينه ساير بررسی

 ندارد. وجود حال گزينه اين در عیارت، معنای به توجه با( 1

 «.کنم می توکل پروردگارم به نتیجه اش در و کرد خواهم تلش کارهايم در حقیقتاً » عبارت: ترجمه

 .حال نه است مطلق مفعول پس است «ابتسم» فعل مصدر «ابتساماً» گزينه، اين در( 3

 حال. نه است مطلق مفعول پس است «يحاسب» فعل مصدر «حساباً» گزينه، اين در( 4

 3گزينه  -250

 بدانیم بايد. خواهد می را «حصر اسلوب» ما از سؤال بنابراين رود، می کار به «فقط» معنای به «حصر اسلوب» در «إلّا»

 : دارد شرط دو «حصر اسلوب» که

 باشد. نیامده جمله در منه مستثنی -2 و باشد منفی إلّا» از قبل جمله ی -1

 داريم. حصر اسلوب و است محذوف منه مستثنی هم و است منفی ،«إلّا» از قبل جمله ی هم ،3 در 

 ها: گزينه ساير بررسی

 !نیست «حصر اسلوب» از خبری پس است مثبت «إلّا» از قبل جمله ی (1

 !نیست «حصر اسلوب» از خبری پس است مثبت ،«إلّا» از قبل ( جمله ی2

 اسلوب» از خبری پس است، حاضر جمله در منه مستثنی عنوان به «الشعراء» اما است، منفی «إلّا» از قبل جمله ی( 4

 !نیست «حصر
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