
) و خواستھ ی قرآن در این عبارت «یَْطلُُب» بھ معنای «طلب می کند، می خواھد» صحیح است (رد گزینھ ھای  و  1.گزینھ 2
غلط است.

( أن یکونوا أقویاء : کھ قوی باشند) : صحیح است زیرا فعل مضارع منصوبی است کھ باید در ترجمھ بھ صورت مضارع التزامی ترجمھ
( ) در ترجمھ عبارت «دینھم و شرفھم» باید ضمیر «ھم» نیز ترجمھ شود. (رد گزینھ  شود. (رد گزینھ ھای  و 

بررسی موارد در سایر گزینھ ھا: 2.گزینھ 3
) این زنگ: ھذا الجرس ( «ذلک» بھ معنای «آن» است) / آن گربھ: تلک القّطة ( «ھذه» بھ معنای «این» است) 

) غلط آمده و باید بھ صورت  تلک القّطة ) ( «ھذا» ترجمھ نشده است) / آن گربھ  مانند گزینھ ( ) این زنگ  مانند گزینھ (
باشد. 

) ( «تلک» ترجمھ نشده) / آویختن: یا بھ صورت مصدر ) «الذی» بھ جای «امر» آمده و اشتباه است. / آن گربھ  مانند گزینھ (
تعلیق یا بھ صورت فعل مضارع منصوب «أن تعلّق» صحیح است.  «من یعلق» اشتباه است. کھ معنای چھ کسی آویزان کند است.

3.گزینھ 2 «ادات شرط + فعل  (فعل شرط) + ... + فعل  (جواب شرط) + ...»  ترجمھ: فعل شرط: مضارع التزامی / جواب
شرط: مضارع اخباری

بررسی موارد در سایر گزینھ ھا:
) جملھ شرطی است و اشتباه ترجمھ شده است.  اگر بھ دنیا با بدبینی نگاه کنید، ھمیشھ مضطرب زندگی می کنید.

) (نگاه می کنید غلط است) ) جملھ ی شرطی است    مانند گزینھ (
) «إن» بھ معنای «ھرکس» نیست  اگر /  إن تنظروا ... تعیشوا  اگر نگاه کنید ... زندگی می کنید.

بررسی موارد در سایر گزینھ ھا: 4.گزینھ 3
) حقائق الحیاة المّرة : حقایق تلخ زندگی ( «المرة» صفت برای «حقائق» است) / لکّل منّا : برای ھر یک از ما (من + نا = منّا) /  أن

نواجھ : کھ مواجھ شویم (فعل مضارع منصوب بھ صورت مضارع التزامی ترجمھ می شود)
( ) ( «من» ترجمھ نشده است) /  حقائق الحیاة المّرة  مانند گزینھ ( ) لکّل منّا  مانند گزینھ (

) (نباید فعل بھ صورت مصدر ترجمھ شود) ) / أن نواجھ  مانند گزینھ ( ) لکّل منّا  مانند گزینھ (
بررسی موارد در سایر گزینھ ھا: 5.گزینھ 3

تحدثت = فعل است و نباید بھ صورت مضاف ترجمھ شود . «سخن آموزگار» = رد گزینھ 
حفلة عظیمة = نکره است = جشن عظیم معرفھ می باشد کھ غلط است = رد گزینھ 

صحبت معلّم = ترجمھ ی درستی برای تحّدثت نیست = رد گزینھ  
)/ «أن ننتفع منھا: کھ از آن استفاده کنیم» ،  و  «قد أمرنا هللا: خدا بھ ما دستور داده» ماضی نقلی است (رد گزینھ ھای  6.گزینھ 2

( و مضارع منصوب مضارع التزامی (رد گزینھ ھای 
) / «اگر: إن» (رد )/ «در بین ما: بیننا» (رد گزینھ ھای  و  «فراموش نخواھند شد: فلن یُنسوا» (رد گزینھ ھای  و  7.گزینھ 1

 ( گزینھ ی
( «أخبرنا: ما را آگاه کرد، بھ ما خبر داد» ( رد گزینھ ھای  و  8.گزینھ 4

 ( «دوران: چرخش» (رد گزینھ ھای  و 
( «کلماٍت وجیزةٍ : سخنانی کوتاه، سخنانی خالصھ»(رد گزینھ ھای  و 

( «الُساعَد»: برای اینکھ کمک کنم» قرینھ جملھ «خرجت....» می باشد. (رد گزینھ ھای  و  9.گزینھ 1
( «خرجت: خارج شدم» (رد گزینھ ھای  و 

( )/ «أعمالھا: کارھایش» (رد گزینھ ھای  و  «لتھیئة: برای تھیھ» (رد گزینھ 
) و بعد مدّةٍ َشعََر الولد بالنّدم،  10.گزینھ 1

)  و ذھب إلی األّم و إعتذر منھا 
) و قَبََّل یَدَھا و حینئذ أجلستھا األّم عندھا!

( «صباح أحد األیّام: صبح یکی از روزھا» (رد گزینھ ھای  و  11.گزینھ 1
) این فصل ماضی استمراری است. «کنت أواصل: ادامھ می دادم» (رد گزینھ ی 
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( «ألساعَد: برای این کھ یاری کنم»(ردگزینھ ی 12.گزینھ 4
( «أنفَقُت:انفاق کردم»(ردگزینھ ھای و
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صفحه 2

«ال یقولَّن: نگوید [نھی]، نباید بگوید» 13.گزینھ 1
( )/ «أن یُبِعُد: کھ دور کند» (رد گزینھ ھای  و  «َمن: کسی کھ (موصول)» (رد گزینھ ھای  و  14.گزینھ 4

تذکر: اگر در جملھ ای مستثنی منھ محذوف باشد می توان جملھ را انحصاری و مثبت ترجمھ کرد و با کلمھ تاکیدی مانند فقط بیاید ولی باید
دقت کرد کھ کلمھ فقط بر چھ کلمھ ای تاکید دارد.

، «حاّدة» بھ )/ «حاسَّة سمعٍ حاّدةً. حّس تیز شنوایی» (رد سایر گزینھ ھا)/ در گزینھ  «الخفافیش: خفّاش ھا» (رد گزینھ  15.گزینھ 2
( صورت خبر ترجمھ شده است در صورتی کھ صفت «حاّسة» می باشد./ «للخفافیش... خفّاش ھا... دارند» (رد گزینھ ھای  و 

)/ «من: کسی کھ (جملھ «تعّرف علی حقیقة )/ «شّجع الّشباب: جوانان را تشویق کرد» (گزینھ  «تذّوق: چشید» (گزینھ  16.گزینھ 3
)/ «حیاتھ: الحیاة» جملھ صلھ است و «ناجٌح» خبر «أّن» می باشد، ولی در این عبارت بھ صورت شرطی ترجمھ شده است)» (گزینھ 

( زندگی اش» (گزینھ 
( )/ «مدرسھ ما: مدرستنا» (رد گزینھ  «جشنی (نکره): حفلةً» (رد گزینھ  17.گزینھ 3

در گزینھ  «رفیقی» مذکر است ولی فعل «شنید: سمعت» مؤنّث بھ کار رفتھ است.
( )/ «دوستم، صدیقی، صدیقتی» (رد گزینھ  «خوشحال، مسرور: فَرح» (رد گزینھ 

تذکر: فََرح، شادی/ فَِرح: شاد
بررسی موارد در سایر گزینھ ھا: 18.گزینھ 3

) این فعل ثالثی مزید باب افعال است و بھ صورت متعدی ترجمھ می شود. أجلس: نشاند (رد گزینھ ھای  و 
) اسمی کھ بعد از اسم اشاره بیاید و ال داشتھ باشد اسم اشاره مفرد ترجمھ می شود. أولئک األطفال: آن کودکان (رد گزینھ ی 
) فعل ماضی ساده منفی است و نمی شناخت ماضی استمراری منفی ترجمھ شده است. ما عرفَتھُ: او را نشناخت (رد گزینھ ی 

( تضیّع: نابود می کنی (رد گزینھ ھای  و  19.گزینھ 3
 ( قضیتَھا: آن ھا را گذراندی (رد گزینھ ھای  و 

ھم چنین در گزینھ ی  ایاماً جمع است و روزی غلط است.
) / القیم اإلسالمیّة: ارزش ھای اسالمی (رد گزینھ ھای  إذا تربّی: ھنگامی کھ، اگر تربیت شوند (رد گزینھ ھای  20.گزینھ 1

) اذا تربّی فعل شرط است و باید بھ صورت التزامی ترجمھ شود. و 
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