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1.  )( 

صدقات خود را باطل : «ال تبطلوا صدقاتکم»

که کسی همچون«: کاّلذی ینفق ماله» / نکنید

 / ها!(گزینه سایر )ردبخشد مال خود را می

 برای ریاکاری مقابل مردم«: ِرئاء الّناس»

2.  )( 

که قسم به صبح هنگامی: «إذا تنّفسو الّصبح »

ُاکتب لنا من » / (3و  2 های)رد گزینه برآمد

های برایمان از نفس: «أنفاس هذا الّصبح خیرا  

آن «: ُندرکه»این صبح خیری را بنویس که / 

 را درک کنیم 

3.  )( 

)رد  جنگ در راه حق«: الحرب فی سبیل الحق»

طلب «: ال تتعب طالبیه» / (3و  1 هایگزینه

«: بل تقّویهم» / کندکنندگان آن را خسته نمی

 سازدبلکه آنها را قوی می

4.  )( 

ما : (أال = أن + ال) «علینا أال نعمل عمل  »

ذوب الجبال » / نباید کاری کنیم که

 سایر )ردذوب شدن کوههای برفی : «الثلجیّة

و در : «فیصبح الهواء حاّرا  » / ها!(گزینه

  نتیجه هوا گرم شود

5. )( 

 ها:تشریح سایر گزینه

 نادرست «تو از آن دور شدی»«: 1»ی گزینه

 (تو را دور کردم)صحیح:  .است

 .ترجمه نشده است« کلّ »«: 2»ی گزینه

)صحیح:  .است نادرست «جاهلنه»«: 4»ی گزینه

 (که جاهل بودیدر حالی

6. 
 

)( 

ها او را چشم»ترجمۀ آیۀ شریفۀ صورت سؤال: 

 « کند!ها را درک میکنند و او چشمدرک نمی

دیده « 2»مفهوم مشابه این آیه در گزینۀ 

 شود. می

7.  )( 

 2ی هاگزینه )رد أدعو لک: «کنمبرایت دعا می»

إن کنَت محزونا  : «اگر ناراحت بودی» / (4و 

)رد تأتِ َیٌد  «:دستی بیاید» / (4ی )رد گزینه

 (3ی گزینه

8. )( 

لیست : «آموزش فقط زمانی ارزش دارد که»

 (3و  1ی ها)رد گزینهقیمة إال فی وقت  للّتعّلم

یساعد : «به انسانیت و اخلقمان کمک کند» /

 (2ی )رد گزینه إنسانیّتنا و أخلقنا
 مطلب:ترجمۀ متن درک

گرگ حیوانی است که به برخی از انواع »

باشد، آن وحشی و دارای فکی شبیه میها سگ

انگیز برای شکار طعمه و با قدرت شگفت
ها های طوالنی است. گرگحمل آن )در( مسافت

تنها یا دوتایی در مناطق کوهستانی 

کنند به طوریکه مشاهدۀ آنها در زندگی می

 شود!آنجا سخت می

شوند ها( تنها در فصل زمستان جمع می)گرگ

گردند در گروه بال غذا میکه دنتا هنگامی

شود باشند و هر بار که سرما شدید می

در پس  ،شوندها بیشتر خشن و شجاع میگرگ

های شلوغ به سمت مکانجست و جوی غذا 

، و این حیوان شوندها خارج میمانند باغ

برای محافظت از سلمت خود  تلشی غیر عادی

 کندمی
ها ها درمیان روز در غارهای بین صخرهگرگ

روند، و  خوابند و شب برای شکار میمی

کیلومتر  64تا  48ممکن است مسافتی بین 

 «!را در یک شب طی کند

9.  )( 

سرما کنند به خاطر ها اجتماعی زندگی میگرگ»

« در آن!در زمستان و دشواری تهیۀ غذا 

 مطابق متن صحیح است.

10.  )( 

چه چیزی سبب افزایش »صورت سوال:  یترجمه

 «شود؟ها میجرأت در گرگخشونت و 

فصل زمستان و سرمای آن و کم »مطابق متن 

  باشد.پاسخ صحیح می« بودن شکار در آن

11.  )( 

« کندفک گرگ در صید شکار به او کمک می»

 مطابق متن صحیح است. 

12.  )( 

ها برای یافتن غذا در طول سال جمع گرگ»

مطابق متن نادرست است، چراکه در  «شوندمی

 شوند.ها در فصل زمستان جمع میرگمتن آمده گ

13.  )( 

 ها:تشریح سایر گزینه

 .است نادرست « ...«هناک»خبره »«: 1»ي گزینه

 .است نادرست «ِللمخاطب»«: 2»ی گزینه

 .است نادرست ««هناک»خبره »«: 3»ی گزینه

14.  )( 

 ها:تشریح سایر گزینه

 .است نادرست «من باب تفعیل»«: 1»ي گزینه

 «ماضیه جّمع -للمخاطب »«: 3» یگزینه

 .اندنادرست

 .است نادرست «متعدّ  »«: 4»ی گزینه

15.  )( 

 ها:تشریح سایر گزینه

 نادرست «من فعل مجّرد ثلثی»«: 1»ي گزینه

 .است

 .است نادرست «مبنی»«: 2»ی گزینه

 .است نادرست «باب تفعیل»«: 3»ی گزینه

16.  () 

. )فعل ثلثی استدرست « َتخُرجُ »، «4»در گزینۀ 

 مجرد(

17. )( 

درست است. )مضاف « النَّهارِ »، «2»در گزینۀ 
 الیه و مجرور(

18. 
 

)( 

در این گزینه هیچ اسمی که اعراب تقدیری 

داشته باشد وجود ندارد. در سایر گزینه ها 

« الّدنیا»، «الَموتی»، «مأوی»به ترتیب 

 .اسامی مقصور هستند و اعراب تقدیری دارند

19.  )( 

 استیک فعل معتل مثال  «َیِصفُ »در این گزینه 

 .که به درستی آمده

 :هاتشریح سایر گزینه
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)صحیح:  نادرست است. «یناجیونَ »«: 2»ی گزینه

 یناجوَن(

نادرست است. )صحیح:  «یوهب»«: 3»ی گزینه

 یهُب(

نادرست است. )صحیح:  «َدعَوت»«: 4»ی گزینه

 َدعَت(

20.  )( 

فاعل اسم ظاهر  «العواصفُ »، «1»در گزینۀ 

ها فاعل از که در سایر گزینهاست. درحالی
در فعل « هی»)ضمیر مستتر  .باشدنوع ضمیر می

در فعل فقدَت / ضمیر « تَ »تسقط / ضمیر بارز 

 در فعل ال َتخف(« أنتَ »مستتر 

21.  )( 

« استشهد»و « انشدت»های ، فعل«2»در گزینۀ 

 هر دو مجهول هستند.
های دیگر تنها یک فعل در هر یک از گزینه

، «اخبرنا»مجهول وجود دارد که به ترتیب 

 هستند. « یخّصص»، «منعت»

22.  )( 

از نوع  «ال تفعلون»در « ال»، «2»در گزینۀ 

  .ستنافیه و غیرعامل ا

و از نوع ناهیه  «ال» ،«4»و « 3»های در گزینه

که همگی از نوع نفی جنس است  ،«1»گزینۀ در 
 هستند.  عامل

23.  )( 

جواب شرط است و باید مجزوم به حذف « یری»

 )َیَر( .حرف عّله بشود

24. ( 

 :هاتشریح سایر گزینه

نادرست است. )صحیح:  «اثناعشرة»«: 1»ی گزینه

 اثنتاعشرة(

نادرست است. )صحیح:  «عشرة»«: 2»ی گزینه

 عشر(

نادرست است. )صحیح:  «إحدی عشر»«: 4»ی گزینه

 إحدی عشرة(

25.  )( 

در ابتدای جمله آمده « شکرا  »، «1»در گزینۀ 

 و مفعول مطلق تأکیدی برای فعل محذوف است.

، «تمییز»به ترتیب « شکرا  »ها در سایر گزینه

 است.« مستثنی»و « اسم إنّ »

 


