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11 2         بــا توجه به فعل مضارع )یقــوم … بـ( فقط گزینۀ )2(  1نیزگ 1
درست است.

21 2         بــا توجه به الذي »که« از بیــن گزینه های )1( و )2(،  1نیزگ 1
یکی را انتخاب می کنیم و به خاطر فعل مستقبل )ستصبح(، گزینۀ )1( نیز حذف 

می گردد.

31 1         بــا توجه به فعل )کانت قــد صنعت( که معادل ماضی  1نیزگ 1
بعید در فارسی می باشد، فقط گزینۀ )1( یعنی »ساخته بودند« می تواند درست 

باشد.

41 1         موارد نادرست در بقیۀ گزینه ها: 1نیزگ 1
گزینۀ )2(: )ـه( در »تحبه« باید به صورت )ها( بیاید زیرا به سمکة )مؤنث( 
برمی گردد، در ضمن )ـها( آخر گزینه نیز اضافه است. / گزینۀ )3(: )ُیحّبها( 
باید به صورت )ُتحّبها( بیاید زیرا به اختــي الصغیرة )مؤنث( برمی گردد. / 

گزینۀ )4(: )متی( نادرست است.

51 3         پس از دو ســاعت )= بعد ســاعتیِن(، فقط گزینه )3(  1نیزگ 1
می تواند درست باشد. 

61 1         بــا توجه )هیچ + اســم( به کار رفتــه در عبارت های  1نیزگ 1
فارســی این ســؤال نتیجه می گیریم که در ترجمه عربی آن ها باید از )الی نفی 
جنس( یعنی )ال + اســم( اســتفاده می کنیم در نتیجه گزینه هــای )2( و )4( 
می شوند و گزینۀ )2( به خاطر ِقیم )جمع قیمه( و علوم به صورت جمع آمده اند، 

نمی توانند درست باشند.

71 4         عبــارت موردنظــر 4 فعل دارد و ایــن حالت فقط در  1نیزگ 1
گزینۀ )4( دیده می شود.

81 1         در گزینــۀ )1( فعل منفــی )ال یحُمد( به صورت )نباید  1نیزگ 1
سایش کند( یعنی به صورت امر معنی شده است نه مضارع اخباری. دقت کنید 
همانطور که بارها تذکر داده شده اگر جمله قبل از )اال( منفی باشد فعل جمله را 
هم می توان به صورت مثبت )همراه با فقط( و هم به صورت منفی ترجمه کرد.

ترجمه درک مطلب و پاسخ به سؤال های آن: 
جهان هر روزه شــاهد اختراع جدیدی است که هرگز فکرش را نمی کردیم. 
هیچ کس فکر نمی کرد که کامپیوتر از وســیله برای جمع آوری اطالعات به 

ابزاری که احساسات را درک می کند، تبدیل شود. 
هرگاه ناراحت یا عصبانی هســتیم و مضطرب، این ابزار می تواند مطالبی را 
برای از بین بردن ناراحتی و نگرانی ما پخش کند یا راه های مناســب )برای 

غلبه بر نگرانی و ناراحتی خود( به ما پیشنهاد کند. 
از دیگــر ویژگی های خوب کامپیوتر دارا بــودن قابلیت های این که می توان 
آنهــا را در زمینه ها، خاص مانند آموزش به کار گرفت. به عنوان مثال معلم 
می توانــد از طریق آن درس بدهد و بچه هــا در خانه های خود آنرا دریافت 
کننــد و تکالیف مربوط به آن را انجام بدهند و معلم می تواند بر کیفیت کار 

آنها نظارت کند. 
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91 2         فقط گزینۀ )2( درســت است زیرا همانطور که در سطر  1نیزگ 1
اول متنی آمده بود انســان ها در آغاز کامپیوتر را فقط برای جمع آوری اطالعات 
در نظر گرفته بودند و فکر نمی کردند که یار و یاور و دوست آنها باشد و احساس 

آنها را درک کند. 

101 1         شــاید در آینــده شــاهد دگرگونی و تغییر در شــکل و  1نیزگ 1
تعریف مدرسه ها باشیم )با ورود آموزش های مجازی و انالینی(. 

111 4         در ســطر آخر متنی گفته شــده که معلــم می تواند از  1نیزگ 1
طریق کامپیوتر بر تکالیف بچه ها نظارت کند در گزینۀ )4( خالف این مطلب را 

ذکر می کند. 

121 3         قطــار اختراعــات و نــوآوری در هیــچ زمانی متوقف  1نیزگ 1
نخواهد شد. 

131 1         )الُمالِئمة( اســم فاعل مؤنث از )الئم - ُیالئم- مالَئمة  1نیزگ 1
= ُمفاَعله( در ضمن صفت است برای کلمه )المواقف(

141 3         ُیتاِبعون )مفرد آن = ُیتاِبع( به باب )ُمفاَعلة( رفته اســت  1نیزگ 1
ـ ( است معلوم است  ـِ و چون مضارع است و یک حرف ماقبل آخر آن کسره ) ـ

نه مجهول و فاعل آن در خود فعل به صورت ضمیر بارز و اشکار آمده است. 

151 2         فعل )ُیشــِرف( مضارع از )اشــرف - ُیشِرف - اشراف(  1نیزگ 1
اســت یعنی معلوم و به باب افعال رفته اســت. )المعلم( چون قبل از آن آمده 

نمی تواند فاعل باشد بلکه فاعل این فعل ضمیر مستتر )هو( است. 

161 ــرون( چون متعلق به باب )تفّعل( اســت حرکت  1نیزگ 1 4         )َیتفکِّ
یک حرف ما قبل آخر آن باید فتحه باشــد نه کســره یعنــی باید به صورت 
رون( می آمد. دقت کنید که در گزینۀ 3 )َاحِسْن( فعل امر و )َاحَسَن( قعل  )یتفکَّ

ماضی از باب افعال هستند. 

171 4         هاتف )تلفن( برای گزینۀ )4( نامناسب است  1نیزگ 1
معنی گزینۀ 4: 

)لطفًا ……… برای شارژ موبایلم به من بده( 
که در جوا آن می تواند از کلمه )رصید: اعتبار، شــارژ )پولی( تلفن( استفاده 

کنیم. 
معنی بقیه گزینه ها: 

ج: فارغ التحصیل می شــود  برادر بزرگ من امسال از دانشگاه فارغ  1( یتخرَّ
التحصیل می شود. 

2( مهرجان: جشنواره  جشنوارۀ فیلم ماه آینده برگزار خواهد شد. 
3( الغدد: غده ها  غدد محل های هســتند در بدن که هورمون از آنها 

ترشح می شود. 

181 2          معنــی ســؤال: )مفعول به(ی را پیــدا کنید که از نظر  1نیزگ 1
نوع کلمه )اسم فاعل( باشد. بعد ترجمه صورت سؤال به این نتیجه می رسیم که 
برای حل این قبیل سؤال ها اول باید )مفعول به( هر عبارت را پیدا کنیم و آن را از 
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نظر )اسم فاعل( بودن یا نبودن مورد بررسی قرار دهیم: 
در گزینۀ )2( )مفعول به( ما = الُطاّلب ]مفردان = طاِلب[ و بر اسم فاعل داللت 
ب،  دارد اما در بقیه گزینه هــا اما )مفعول به(ها بقیه گزینــه عبارتند از )الُمجرَّ
الناَس، دیوان( و هیچکدام بر اســم فاعل داللت ندارند. دقت کنید که کلمات 
)الُمخِلصین( و )الشاعِر( در گزینه های )3( و )4( مضاف الیه هستند و نه )مفعول 

به(. 

191 3         مــا می دانیم که )نا( اگر به فعل متصل شــود یا فاعل  1نیزگ 1
اســت یا مفعول به اما اگر به اســم )مصدرها نوی اســمند( متصل شود حتمًا 
ل( و مصدر )=اسم( به شمار  ق( بر وزن )تفعُّ مضاف الیه است. در گزینۀ )3( )تفوُّ
مــی رود بنابراین )نا( متصل به آن نه فاعل و نه مفعول اســت بلکه مضاف الیه 

است. 

201 4         در گزینه های )1( و )2( بعد از جار و مجرور مســتقیمًا  1نیزگ 1
فعل آمده اســت بنابراین نمی تواند خبر مقدم باشــد و در گزینۀ )3( با وجود 
)کثیــٌر( نمی توانیم )فی جنــوب … ( را خبر در نظر بگیریــم زیرا همانطور که 
می دانیم )جار و مجرور( ؟؟ که بعد از مبتدا آمده باشد فقط هنگامی خبر بشمار 
می رود که انواع دیگر خبر در آن عبارت نیامده باشــند. در گزینۀ 4 لالصدقاء 

)ِلـ + االصدقاء( خبر مقدم و )شروٌط( مبتدای مؤخر می باشند. 

211 3         شکل درست نوع )ال( در بقیه گزینه ها: 1نیزگ 1
گزینۀ )1(: نافیه

گزینۀ )2(: نافیه للجنس
گزینۀ )3(: نافیه )چون اســم بعد از )الـ( دارد به هیچ وجه الی نفی جنس 

به شمار نمی رود(.
معنــی گزینۀ )4(: امروز دو فصل را از کتاب زیســت دوره کردم نه کتاب 

شیمی.

221 4         )خاِئفًا( یا )خائفة( در بقیه گزینه ها: 1نیزگ 1
گزینۀ )1(: خبر ال تُکن )= افعال ناقصه( )ال تکن فعل نهی از )کان( است(

گزینۀ )2(: صفت است برای طفاًل.
گزینۀ )3(: خاِئفة: خبر )کانت(.

231 2         دقت کنید که در ســؤال موردنظر )مســتثنی منه( که  1نیزگ 1
قبل از ِااّل می آید، خواسته شده است نه )مستثنی(. در گزینۀ )2( کلمۀ )الدراسة 
و …( از عمٌل )مفرد نکره، معنی جمع می دهد: هیچ کاری …( اســتثناء شــده 

است. مستثنی منه بقیه گزینه ها به ترتیب: )هذا الکتاب، محذوف، الطالب(.

241 4         )الیقبــل التنوین( یعنــی تنوین نمی پذیرد. همانطور که  1نیزگ 1
می دانیم مفعول مطلق فقط هنگامی که مضاف الیه دارد نمی تواند تنوین بگیرد و 
این حالت فقط در گزینۀ )4( دیده می شــود. در بقیه گزینه ها مفعول مطلق ما یا 

تأکیدی است یا بعد از آن صفت )یا جمله وصفیه( آمده است.

251 1         در گزینۀ )1( چون بعد از اســم تفضیل حرف جر )ِمن(  1نیزگ 1
آمده به صورت )تر( معنی می شــود یعنی مقایسه بین دو چیز به کار رفته است. 

اسم تفضیل بقیه گزینه ها به صورت )ترین( ترجمه می شود.
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