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 )ترجمه(   .611

)مِن + ما( از آنچه )رد ساای   «: ممّا(/ »3 رد گزینة))فعل امر( انفاق کنید «: أنفقوا»

«: أن یأتی یوو   » (/4و  2های  )رد گزینهبه شما روزی دادیم «: رزقناکُم»ها(/  گزینه

نوه فرویوی در  ن ا ور )رد    «: ال بیوٌ  فیوه  / »(3و  2های  )رد گزینهکه روزی بیاید 

 ها(    ینه ایر گز

 ا ر. و زائد اضافی« 4»و « 3»های  در گزینه« دیگران»

 )ترجمه(  .611

«: فی تعلامم للماه  / »ها( )رد  ایر گزینه بخل بورزد«: یبخل»اگ ، چنانچه/ «: إن»

)رد  وایر   قطعاً نبایا  تاو را ناراحان کنا     «: ال یحزنک حُزناً»در یاددادن للمش/ 

« حزنااً »شاود،   ت جمه می« نبای »صورت  از نوع نهی اسن، پس به« ال)» ها( گزینه

صورت قم  تأکم  )قطعاً، هماناا، ...( ت جماه    هم مفعول مطلق تأکم ی اسن که به

 هوا(  )رد  وایر گزینوه   زنا   ضا ری بمتا   ... مای   «: یض ّ .... ض راً أشا ّ »شود(/  می

دقّن کنم  چون  مفعول مطلق نولی اسن که هم اه با صفن آم ه اسن.« ض راً)»

جاا نماازی باه قما  تأکما  )مسالّمًا، قطعااً(         مطلق تأکم ی نمسن، در اینمفعول 

 (2ض ر تو )رد گزینة «: ض رک/ »(ن اریم.

قطعاً، همانوا،  »نکتة مهم: در ترجمة مفعول مطلق تأکیدی، از قیدهای تأکیدی نظیر 

یود؛ اما همواره باید مراقب بود در ترجمة مفعول مطلق نوویی،   ا تفاده می« یک بی

   ی به قید تأکید نیسر.نیاز

 )ترجمه(  .611

)رد  هنگوامی کوه  «: ینودما / »(2و  1های  )رد گزینه برخی پرندگان«: بعض الطّیور»

«: حولَهوا / »هوا(  )رد  ایر گزینه کنند احساسِ ... می...«: تشعرُ بِو »/ (3و  1های  گزینه

)رد  وایر  ند یو ، متو ّل میبرند پناه می«: تَلجأ/ »(2و  1های  )رد گزینه اطراف خود

نجوا   «: تُنقو  / »هوا(  )رد  ایر گزینه هایی که اندیشی چاره«: الحیل الّتی/ »ها( گزینه

؛ پو  بایود   )مفعوول و منوووا ا ور   «: حیاتَهوا / »(3و  2هوای   )رد گزینوه  دهد می

 از مرگ«: من المو / »(2)رد گزینة  ها را ( زندگی  نصور  مفعول ترجمه یود به
 )ترجمه(  .611

کودهااای شاامممایی/ «: األساام ا ایمممماویّااة»کناامم/   ف ماایمصاا«: نساا هلکُ»

)رد گزینوة   صورت صفن ت جمه شاود( زیااد   )صفن نمسن؛ پس نبای  به«: بمث ا»

/ هاا(  )رد ساای  گزیناه   دانامم  )جملة حایمه( درحاایی کاه مای   «: و نحن نعلمُ»/ (3

/ (4ة )رد گزینو اضافی( بمار ب دن زیادشان  -)ت کمب وصفی «: اس خ امها ایمثم »

)مع فاه(  «: االخا لل / »(3و  1هوای   )رد گزینوه  شود به ... منج  می«: یؤدّی إیی»

     (1)رد گزینة  لل اخ

...« درحوالی کوه   »صوور    )و + مبتدا+ خبر ....( معموالً بهجملة حایمه مهم:  ةنم 

    یود. ترجمه می
 )ترجمه(  .611

ها(/  سر )رد  ایر گزینههای ماهیان چی بافر باله«: ما هو نَسیج زیانف األ ماک»

بعض األ ماک »کند/  کمک می«: تُساید/ »(4و  1های  )رد گزینه دانم می«: أیلمُ»

بعضَوها  / »(4و  2هوای   )رد گزینه ها را در حرکر کردن بعضی ماهی«: یلی الحرکة

   (4و  2های  )رد گزینه بعضی)یان( را در پرواز کردن«: یلی الطّیران
 )ترجمه(  .616

معنوی  بوه   فعول مضوارا از صویمة موتکلّم موٌ المیور      « ال نحزن» ،«2» ةگزیندر 

)ترجموة صوحی     به صور  غایب ترجمه یوده ا ور.  که  ا ر« ناراحر نشویم»

 !(ناراحر نشویمباید بپ یریم که خودمان با مشکال  جزئی یبار : 

 )ترجمه(  .611

 نادر ر:   هاینهیگز یبرر 

یوروا  »صوور     ید، بوه  را میوقتی همراه با یک فعل مضا« أخ َ»فعل «: 2» نةیگز

 )أخ َ  تَسیرُ: یروا به حرکر کرد( .یود ترجمه می« به ... کرد

 وریر یوروا بوه حرکور      ولی درا بسته نشد و اتوبوس بوه ترجمة صحی  یبار : 

   !کرد

هوای   صوندلی »صور   ترکیب وصفی ا ر و باید به« األمامیّة الکرا ی»«: 3» نةیگز

 .ترجمه گردد« جلویی

های جلوویی نشسوته بودنود،     ترس بر کسانی که روی صندلییبار :  ترجمة صحی 

 !چیره ید

هوم  « هنوز»و « اتوبوس» .ا ر ترجمه نشده «فی السیّارة»و « الخاصّ»«: 4» نةیگز

 معادلی در یبار  یربی داده یده ندارند.

 !زیرا راننده بر صندلی خاصّ خود در مایین ننشسته بود ترجمة صحی  یبار :

   یود. ترجمه می« یروا به ..... کرد»صور   به« أخ َ + فعل مضارا»مهم:  ةنم 

 )ترجمه(  .611

لمّا، ینودمما/  «: هنگامی که/ »(2و  1های  )رد گزینهالشّااّ الک ّاا «: جوان دروغگو»

«: دروغ گفور »/ (4و  1هوای   )رد گزینه)یدد ترتیبی( للمرّة الثالثة «: برای بار  و »

 (4کادم ... یممرق )رد گزینة «: نزدیک بود غرق یود»ک ا/ 

 یود. ترجمه می.....« نزدیک بود »صور   به« کادم + فعل مضارا»مهم:  ةنم 
 (مفهوم)  .611

« یووند!    هرگواه بمیرنود، بیودار موی    پو اند،  مرد  خواا»صور   ؤال:  یبار  ت جمة
بیودار  گ راند و با مورگ،   انسان زندگی دنیوی را در خواا غفلر میمفهو  این ا ر که 

دقیقاً به همین مفهوو  ایواره یوده     «2» ةگزین بیر ، دریابد حقایق را درمییده و 
   .ا ر
 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

« من باا تفعّل»ا ر؛ بنابراین و از باا تفعیل  «فعَّلَ»فعل ماضی بر وزن « ألّف»
 نادر ر ا ر.
 :  دیگرهای برر ی گزینه

   .م )خاص( ا رمعرفه از نوا ا م یلَ« اهلل»کلمة «: 1» ةگزین
   .مفعول  ن ا ر« نعمة»فعل امر متعدّی و کلمة « اذکروا»«: 2» ةگزین
 .خبر  ن ا ر« أیداء»ا م  ن و « تُم» ضمیر ،افعال ناقوهاز « کنتم»«: 4» ةگزین
 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 یود. ا م یخص )ا م خاص( و معرفه از نوا یلَم محسوا می« یلیّاً»
 :  رگید هاینهیگز یبرر 
 موده و مجورور بوه حورف جور یوده       « فی»بعد از حرف جر « صالة«: »2» نةیگز

   ا ر.
« االمتحوان »ا م  ،جمٌ مؤنّث  الم ا ر، اما مفرد  ن« االمتحانا »«: 3» نةیگز

 .  یود ا ر که م کّر محسوا می
 «فایِول »بور وزن  « الطالِوب »جمٌ مکسّر ا ور، مفورد  ن   « الطّلّاا»«: 4» نةیگز

   باید. ایل از مودر ثالثی مجرّد میکه ا م ف ا ر
 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

نیسر و ا م فایل محسووا  « فایِل»بر وزن « دنیا»به معنی « العالَم»دقّر کنید 
 ایتباه نگیرید!(« دانشمند»به معنی « العالِم») ن را با ا م فایل  .یود نمی
 :  گرید هاینهیگز یبرر 
صفر و بوه تبعیّور از  ن،   « ورقیّة»مفعول و منووا ا ر و  «نقوداً»«: 1» نةیگز

   .منووا ا ر
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« أوّل»مبتودا و  « الوّوین »در این جمله  .یددی ترتیبی ا ر« أوّل»«: 2» نةیگز
 )چین، اولین کشوری ا ر که ...( خبر  ن ا ر.

 .فعل ماضی از بواا ا وتفعال ا ور   « ا تفعل»بر وزن « ا تخدمر»«: 4» نةیگز
 کند را توصیف می« دولة»وصفیه ا ر و ا م نکرة  چنین جمله هم
 (ضبط حرکات)  .611

ا ور،  « یکارچی»، به معنی «الحیوان المفترس»با توجه به ترکیب « المفترس»
الفعول   دهندة کار دایته و ا م فایل ا ر، بنابراین با کسرة یین پ  مفهو  انجا 

بواا افتعوال و بور    مودر از « تعاداب»چنین  همصحی  ا ر. « المُفترِس»صور   به
 گ اری یود. حرکر« ابتِعاد»صور   ا ر، پ  باید به« افتِعال»وزن 
 (قواعد فعل)  .611

با بقیوه متفواو  بایود.    « لوِ»حرف خواهد که در  ن ای را می  ؤال گزینهصور  
ا ر، زیرا دو جمله را بوه هوم   « که تا، تا این»، به معنی «2»در گزینة « لوِ»حرف 

 از نوا ناصبه ا ر.(« لوِ)»یود.  ف ربط محسوا میمتّول کرده ا ر و حر
 !گل رید کندتا  به خاک و کود نیاز داریمترجمه: 

    ا ر.   «باید»و به معنی  از نوا امر« لوِ» ،ها در  ایر گزینه
 ها:  برر ی  ایر گزینه

اگور  ا ور. ترجموه:   « باید»از نوا امر )جازمه( و به معنی « لوِ»حرف «: 1» ةگزین
 !نشینی کنیم ورزان هم لم بیاموزیم، پ  باید با اندیشهبخواهیم ی

بایود تمایواچیان،   از نووا امور )جازموه( ا ور. ترجموه:      « لووِ »حورف  «: 3» ةگزین
 !بازیکنان را در مسابقا  تشویق نمایند

همانوا مؤمنوان بایود    از نوا امور )جازموه( ا ور. ترجموه:     « لوِ»حرف «: 4» ةگزین
 !، غ ا بدهندخورند چه می بیچارگان را از  ن

 (قواعد اسم)  .611

ا وم تفضویل   « خیور / یور  »کلمة خواهد که در  ن ای را می گزینه ، ؤالصور  

ترجموه:  لوودگی هووا یور      .، معنای تفضویلی نودارد  «2»در گزینة « یرّ»نباید. 

 )بدی( ا ر و  ن از تهدیدکنندگان نظا  طبیعر ا ر.
 ها:  برر ی  ایر گزینه

و تفضیلی ا ور. ترجموه: بهتورین مورد      « بهترین»به معنی « خیر»«: 1» ةگزین
 کند! یان یاری می کسی ا ر که دیگران را در نیازهای روزانه

و تفضیلی ا ر. ترجموه: خویوبختی بعود از    « بهتر»به معنی « خیر»«: 3» ةگزین
   ها، برای انسان کار بهتری ا ر! غلبه بر  ختی

. ترجمه: .....، و این کوار، از  و تفضیلی ا ر« بدترین»به معنی « یرّ»«: 4» ةگزین
 کنندگان طبیعر ا ر! بدترین تخریب

 (اسلوب شرط)  .616

خواهد که جواا یرط در  ن، متفاو  از بقیه بایود.   ای را می ، گزینه ؤالصور  

صوور    صور  یک فعل )جمله فعلیه( و گاهی به دقّر کنید جواا یرط گاهی به

 .یود ده ا ر( ظاهر میدر ابتدایش  م« فَو»یک جمله ا میه )که حرف 

 ها:   گزینه تشری 

جوواا یورط   « فهو قد تَملّب»فعل یرط/ « یقدر»ادا  یرط/ « إن»«: 1» ةگزین

 صور  یک جمله ا میه( )به

جوواا یورط   « تَقتورا »فعول یورط/   « تمضوب »ادا  یورط/  « إن»«: 2» ةگزین

   یه(فعلصور  یک جمله  )به

جوواا یورط   « ال یقودر » فعول یورط/  « یمقوود »ادا  یورط/  « إن»«: 3» ةگزین

 (فعلیهصور  یک جمله  )به

جوواا یورط   « نتخورج  »فعول یورط/   « نَودرس »ادا  یورط/  « إن»«: 4» ةگزین

 (فعلیهصور  یک جمله  )به
 (انواع جمالت)  .611

)از افعوال ناقووه(   « کوانَ »خبور  ، خواهود کوه در  ن  ای را می  ؤال گزینهصور  

 ها باید. متفاو  از بقیة گزینه

 ها:   گزینه تشری 

   صور  فعل( خبر  ن ا ر. )خبر به« یتکلجم»ا م کان و « الطالب»«: 1» ةگزین

 صور  فعل( خبر  ن ا ر. )خبر به« ستفیدی»ا م کان و « اإلنسانُ»«: 2» ةگزین

 صور  فعل( خبر  ن ا ر. )خبر به« ق فونی»ا م کان و « التالمی »«: 3» ةگزین

یوک  صوور    خبر  ن ا ور. )خبور بوه   « اًلَ ی »ا م کان و « فستقُال»«: 4» ةگزین

یوود، ل یو     ای که در کرموان تولیود موی    پسته«: 4»)ترجمة یبار  گزینة  (ا م

 ا ر!(
 (حال)  .611

نقش حال را دایته « دؤوا»کلمة  ،خواهد که در  نای را می  ؤال گزینهصور  

کنود   در زندگی پیشورفر نموی  . )ترجمه: حال ا ر« دؤوباً» ،«2». در گزینة باید

   !(کند کسی که با پشتکار تالش میر مگ

 ها:  برر ی  ایر گزینه

 خبر  ن ا ر.« دؤوباً»از افعال ناقوه و « صب اُ»«: 1» ةگزین

 خبر  ن ا ر.« دؤوباً»از افعال ناقوه و « یکونَ»«: 3» ةگزین

 مووده ا وور و  ن را توصوویف « طالبوواً»بعوود از ا ووم نکوورة « دؤوبوواً»«: 4» ةگزیناا

 نه صفر. ،پ  حال ا ر،کند می

 (اسلوب حصر)  .611

قبول از   ،«4» ةگزیندر خواهد که در  ن حور باید.  ای را می صور   ؤال، گزینه

ترجموه: هودف نویول از     وجود دارد. داریم، پ  ا لوا حورنه ، مستثنی من«إلّا»

 ی و  بادانی بود! ازندگ فقطاختراا دینامیر، 

 ها:    ایر گزینه تشری 

 داریم.ن حورو ا لوا  ا ر منه یمستثن« اآلخرین«: »1» ةگزین

 ا لوا حور نداریم. و ا ر منه مستثنی« المشاکل»«: 2» ةگزین

 ا لوا حور نداریم. و ا ر منه مستثنی« کلّ من»«: 3» ةگزین

 (منادی)  .611

« یوا »ای ا ر که منادا واقٌ یده ا ر؛ پو  بایود قبول از  ن     ا م نکره« طالب»

 موده کوه   « الطالبوة »جای خوالی دو ،   وردم درولی  (3و  2های  )رد گزینه بیاید.

« أیّهوا/ أیّتهوا  »دار داریم، باید قوبلش  «ال»ا ر؛ وقتی ا م « ال»ا می معرفه به 

 (1)رد گزینة  بیاوریم.

« یا» مستقیماً توانیم دار دایته باییم، قبل از  ن نمی« ال»نکتة مهم: وقتی ا م 

  ا تفاده کنیم.« )برای مؤنّث( اهأیّها )برای م کّر( / أیّت»بیاوریم، بلکه باید از 


