
 ( )/ «أتعبُت: به زحمت انداختم» (رد گزینه هاي  و  و «ألرجع: براي که برگردم» (رد گزینه هاي  1.گزینه 3

 
«أخی الّصغیر: برادر کوچکم»  2.گزینه 1

( «هؤالء األشراف:  این اشراف، این ثروتمندان» (رد گزینه هاي  و  3.گزینه 4
( «أیدیهم: دست هاي آن ها»  (رد گزینه ي 

( «ألنّنی: زیرا من » (رد گزینه ي 
( «ال أتکّلم: صحبت نمی کنم» (رد گزینه ي 

) دوستانم را بر تفّکر و یاگیري تشویق کن! 4.گزینه 1
) تألیف مسلمانان در زمینه ي پزشکی بسیار زیاد است!

) هر مأمومی امامی دارد از او پیروي می کند!
 ( "دیدم: رأیُت" ( رد گزینه هاي  و  5.گزینه 1

( "عبادت می کرد: یتعّبد" ( رد گزینه هاي 2 و 

 
 ( و "آنجا: هناك" ( رد گزینه هاي 

 
 ( "مردي: رجًال" ( رد گزینه ي 

 
 ( "به مسجد: إلی مسجد" ( رد گزینه ي 

اتُطَلُب: آیا خواسته می شود [مجهول] 6.گزینه 2
( )             «القربۀ: مشک» زیرا کلمه ي "آب" اضافه ترجمه شده است.(رد گزینه  «أنا أقدر: من می توانم» (رد گزینه هاي  و  7.گزینه 3

)                    «لهم» در گزینه هاي  و  ترجمه نشده است. «أسجر: روشن کنم» (رد گزینه هاي  و 

 
( «به دنبال..... بودم: بحثت عن: فّتشت عن» (رد گزینه هاي  و  8.گزینه 2

( «ترك می کرد: یترك» چون جمله وصفیه مضارع است و فعل بعد از ماضی آمده است، ماضی استمراري ترجمه می شود. (رد گزینه هاي  و 

 
( «پناهگاهش: مأمنه» (رّد گزینه 

«صدیقتی» به کار رفته است، پس باید ضمیر هم «مؤنّث» ). چون در گزینه ي  «گمان کرده بود: کان قد ظّن» (رد گزینه هاي  و  9.گزینه 4
باشد : «ما أفهم کالمها».

«کّنا نُشاهد، می دیدیم، مشاهده می کردیم» رد گزینه ي  10.گزینه 3

 
«وجِه أسمر: صورتی گندمگون» رد گزینه ي 

«قد أجلسه: او را نشانده بود»، (فعل ماضی پس از فعل ماضی استمراري آمده و باید ماضیبعید ترجمه شود.) رد گزینه هاي و 
( «نومک:خوابت» (ردگزینه ي  11.گزینه 2

( «البسه:براوپوشاند» (ردگزینه ي
( «ملئت:پرشد»(ردگزینه ي 

"در افسانه ها آمده است که روزي یک باد به خورشید گفت: آیا دوست نداري که نیروي من را داشته باشی؟ من قوي هستم و خانه ها را خراب
می کنم و همه از من می ترسند ! در این زمان مردي عبور کرد پس خورشید گفت: آیا می توانی این مرد را مجبور کنی که لباسش را از تن در آورد؟

باد گفت: از این کار ساده تر وجود ندارد! سپس شروع به وزیدن کرد، اّما مرد لباسش را محکم گرفت تا این که باد ناتوان شد ! در این هنگام
خورشید مسخره کنان خندید و بعد از کمی به تدریج تا وسط آسمان باال رفت و اشعه هاي خویش را از آن جا فرستاد و هوا گرم شد! سپس آن مرد

احساس گرما کرد و نشست و بعد از دقایقی اقدام به در آوردن لباسش نمود! "
جَل...!  12.گزینه 2 في ھذا الوقِت َمرَّ رجّل فقالَِت الّشمُس: ھل تَستَطیعیَن أن تَجبُري ھذا الرَّ

13.گزینه 4 بعدَ قلیٍل إرتَفَعَت إلی وسِط الّسماِء ثّم أرَسلَت أَشعّتَھا ِمن ھناَک! 

 
اشتباهات سایر گزینه ها:  14.گزینه 1

: منصرف    ممنوع من الّصرف/ اسم "لیس" و مرفوع    خبر"لیس" و منصوب گزینه ي 

 
:  معّرف باإلضافۀ   نکرة گزینه ي 

معرب/ فعل مع فاعله و الجمله خبر"لیس"   خبر "لیس" المفرد و منصوب  : مبّنی  گزینه ي 

 
اشتباهات سایر گزینه ها:  15.گزینه 3

: للمخاطبه     للغائبه/ فاعله"ت" البارز      فاعله "الّریح" گزینه ي 
: فاعله "هی" المستتر      فاعله "الّریح" گزینه ي 
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