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                      آمنوا: ایمان آورده اید ،رد گزینه2و4  

                      إنّ  بعض الّظن إثم  : بعضی گمان ها گناه است ،رد گزینه2و4 )گناهان( ،رد گزینه2و3 )بد ،اضافیه( 

                      و التجّسسوا: وتجّسس نکنید،و جاسوسی نکنید ،رد گزینه 2و3 )واو بصورت پس ترجمه کرده( و رد گزینه3و 4)دیگران اضافیه( 

 نکته:در عربی واو عطف بصورت واو ترجمه میشه ولی بصورت پس ترجمه نمیشه ولی فــ  هم بصورت پس ، هم بصورت  واو ترجمه میشه 

               

د )مزید وزن تفعیل و متعدی و اثرگذار: عادت بدهد،عادت دهد (،ردگزینه1)عادت کند(                         أن  یُعّوِّ

                     کّل کذب )کّل+ اسم مفرد و نکره ( :هر دروغی ،رد گزینه1)همه دروغ ها( و رد گزینه 2)دروغ،کّل ترجمه نشده  وکذب بصورت  

( کذب بصورت معرفه ترجمه کرده کل دروغ ،) 3و رد گزینه (معرفه ترجمه شده                                   

                     وإن کان ضروریّا   :واگر یا اگرچه،رد گزینه 1و2  )حتّ ی ،اضافیه( 

                    قول الحقیقة:سخن حق، گفتن  حقیقت ،رد گزینه2و3 ،روان نیست )سخن درست،گفتار راست( 

 

                      کّل ما )هرچه، هر آنچه، هر چیزی (،رد گزینه3و4  )همه آنچه،همه چیزهایی(  

                      أنت فیه)تو در آن هستی(، ردگزینه1 )تو را می بینم( 

                      وکناتها)وکنات: جمع(:النه هایشان، آشیانه های خود، ردگزینه3 )آشیانه خود (  و رد گزینه 4)النه های یکدیگر( 

                      أری )ترجمه روان :می بینم(،ردگزینه1 )نگاه می کنم(      أنظر:نگاه میکنم  

 

                     هذه+الظاهرة العجیبة)موصوف و صفت و معرفه:این پدیده عجیب یا پدیده شگفت انگیز(،ردگزینه2و4 بصورت نکره ترجمه 

( پدیده ای شگفت انگیزو هذا ترجمه نشده ) کرده                      

                     أنّ  غیمة سوداء عظیمة  )أّن:که (،رد گزینه2)همانا(  و ردگزینه4)اینکه(       إّن:همانا،قطعا      /أْن:که ،اینکه          

                    ساعات) ساعت ها(،ردگزینه3و4)ساعت هایی متوالی ،ساعت های  طوالنی: متوالی و طوالنی اضافیه و معادل عربی آن نداریم ( 

                    مطرا  )نکره(:بارانی ،ردگزینه2و3 بصورت معرفه ترجمه کرده  )باران( 

    خیلی مهم: گاهی اوقات پاسخ صحیح هم اشتباه دارد پس ما باید گزینه ای انتخاب کنیم که خطای آن کمتر باشد   مثل:ساعات) نکره است ولی  

    در گزینه1 بصورت معرفه ترجمه کرده چون سایر گزینه ها اشتباهات بیشتری دارند پس ما  گزینه1 انتخاب می کنیم  (           

 

                     عدید من النّاس) عدید: تعداد،تعداد زیادی، بسیاری(  / النّاس)معرفه(،رد گزینه3،     بسیار زیادند مردمی 

                    أوقات)جمع(،ردگزینه2و3 بصورت مفرد ترجمه شده)وقت ( 

                   ال یعرفون  )نمی دانند(  ،یستفیدون)استفاده کنند( ، حتّی یشعروا )تا احساس کنند(  =ترجمه این سه فعل فقط در  گزینه4 روان است 

     رد گزینه1:یستفیدون و حتّ ی یشعروا بصورت اسمی ترجمه کرده     رد گ زینه2:یستفیدون را بصورت اسمی ترجمه کرده و  بتوانند، اضافیه 
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1گزینه -26  

4گزینه -72  

2گزینه -82  

1گزینه -92  

4گزینه -30  

( نمی دانستند)نیست «کان ترجمه کرده درصورتی که قبل از آن »فون را بصورت ماضی استمراری : الیعر 3رد گزینه  



 

 

                      

                       ن  ستخدم)مضارع اول شخص جمع =متکلم مع الغیر ومعلوم(:استفاده می کنیم ،بکار می بریم،رد گزینه1و4 بصورت 

( بکار می رود،استفاده می شودسوم شخص مفرد و مجهول ترجمه کرده)                                    

                       تحتاج إلی اإلنتباه)نیاز به توجّ ه دارند(، ردگزینه4 )نیازمند دّقت هستیم(،رد گزینه2)ترجمه روان نیست( 

                       إشارات المرور)عالمت های راهنمایی و رانندگی(،ردگزینه2)نشانه های آمد و رفت( 

                   

                      تُ دیر)مضارع وزن إفعال و متعدی :می چرخاند ( ،ردگزینه3 )بگردد :الزم( 

                      أن تُدیر)مضارع وزن إفعال و متعدی،مضارع التزامی :بچرخاند(،ردگزینه3)ب چرخد:الزم( 

                       بسرعة)باسرعت ،سریع(،ردگزینه1، ترجمه نشده و ترجمه ناقص    

ن البومة الصیّ ادة )تا از جغدِّ  صیاد فرار کند(،رد گزینه4 )تا جغد صیاد از او فرار کند(                        لتهرب مِّ

                      و تراه)واورا ببیند(،رد گزینه1و3 )واو ترجمه نشده و فعل بصورت مصدر ترجمه کرده: دیدنش( 

                        

                     گزینه1:سیحدث )سـ+مضارع=آینده مثبت(:اتفاق خواهد افتاد           )اتفاق می افتد( 

                    گزینه2: لم تتحیّر)لم+مضارع=ماضی منفی(:حیرت نکردی،)حیرت نمی کنی(/ العجیبة)معرفه:عجیب(: عجیبی،  چنین اضافیه     

                     گزینه3:کانوا یعاملون)کان+مضارع=ماضی استمراری :داد وستد می کردند(،     داد وستد می کتند :مضارع اخباری 

 

                      گزینه1:  حدودا  )جمع و نکره:محدودیت هایی(  ، محدودیت    

                                  ال حدود   للحمق)الی نفی جنس:هیچ....نیست یا اصال .....وجود ندارد (: هیچ محدودیت هایی برای نادانی نیست

                      گزینه2: هرگز و هم اضافیه / دلیل ) نکره:دلیلی (     )دلیل( 

                      گزینه4: هیچ اضافیه و معادل عربی آن نداریم/  العشرات)ده ها( 

 

                       پروردگارم: ربّي ،ردگزینه3و4،  ربّنا 

                       مرا فرستاده است :بعثني:،رد گزینه2و4     بعثنا،أرسلنا )ما را فرستاد( 
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2گزینه -32  

4گزینه -33  
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1گزینه -53  

4گزینه -36  

2گزینه -37  

3گزینه -38  

1گزینه -39  



 

 

 

                       ی  تمیّ ز:للغائب)المفرد المذّکر للغائب(صحیح        للمفرد المؤنّث الغائب) خطا ( 

 

                     یستخدم :معلوم  )صحیح(               مجهول )خطا(         فعل مذکر+اسم مؤنث)یستخدم +قطعة(

                     خیلی مهم:گزینه3و4 گفته فعل مع فاعله یعنی فعل معلوم    ولی گ زینه2گفته مجهول ،پس صد درصد مجهول خطاههه 

 

                       أصفر)رنگ و رنگ ها اسم تفضیل نیستند=زرد(              اسم تفضیل) خطا( 

  

)خطا(   صحیحش:یُحـذ ِّرُ )معلوم وعین الفعل مضارع وزن تفعیل کسره -ِّ دارد(                           یُحـذَّرُ

                        ت بت  ـع  ـد) خطا(  صحیحش:ت بت  ـعِّ ـد)عین الفعل مضارع وزن افتعال کسره -ِّ دارد  (

 

                        گزینه1:ُعداة) دشمنان(: جمع مکسر برای کلمه»عادي« و او کسی است که به کشورش بر می گردد )خطا(  

جل ) پا(: عضوی از اعضا در بدن انسان و حیوان است)صحیح (                          گزینه2:رِّ

                        گزینه3:أرُجل )پاها (: جمع مکسر ،مفردش برشخص مذکر داللت می کند  )خطا( 

                        گزینه4:غداة) صبحگاه،آغاز روز(: اول هر زمانی مثل اول صبح یا اول شب) خطا( 

 

شک دارد پس تنها باقی ماند همانا او در انتخاب دوست :   بدون برادر باقی می ماند بخواهد یببدون ع یبرادر  هرکس                         

ستند( ه)از جهت معنی معادل هم                                                                     

 

بُ «و دارای یک حرف زائد )حرف زائد(                         تخّرب در گزینه 3: مزید بر وزن تفعیل »تُخّرِّ

                       تحّرک در گزینه1 و تجّمع در گزینه2 و تخّرج  در گزینه4 همگی مزید از وزت  تفعُّل و دارای  دو حرف زائد )حرف ان زائدان(      

 

 ◆فعل معلوم بر وزن تفعّل)اگه حرکت نداشته باشه( دو حالت داره:

 1- مضارع تفعیل و دارای یک حرف زائد )اگه فاعل آن مونث   یا جمع غیر انسان باشه( مثل گزینه3 : تخرّ ب األمطار الشدیدة 

 2- ماضی تفعُّل و دارای دو حرف زائد )اگه فاعل آن مذکر باشه( مثل گزینه 1:  تحّرک القطارُ   /  گزینه2: تجّمع الّطالبُ     /گزینه4:تخّرج بعضُ   

 

 ◆فعل معلوم بر وزن تفعّل)اگه حرکت داشته باشه( دو حالت داره: 

ل  ل  یا تفعِّّ  1- مضارع تفعیل و دارای یک حرف زائد )اگه همه حرکاتش یا عین الفعلش فتحه-   نباشه( :تُفعِّّ

 2- ماضی تفعُّل و دارای دو حرف زائد )اگه همه حرکاتش یا عین الفعلش فتحه-   باشه (  :ت ف عَّل یا تفعَّل 

4گزینه -40  

2گزینه -41  

1گزینه -42  
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3گزینه -43  

2گزینه -44  

4گزینه -45  

3گزینه -46  

مه لوفعل مع  

 مذکر 



                                 

 

 

                       گزینه1: خیر  ) اسم تفضیل نیست خیر  در معنای خوبی اسم تفضیل نیست(                                           

( بر وزن إفاعل)اسم تفضیل اإلکابر: 2گزینه                         

         (ل اسم تفضیأعلی)  :3گزینه                       

( اده حساب مین ،اسم تفضیل بچون بمعنای بدتری )اسم تفضیلشرّ :4گزینه                         

 

( اصلیثالثة) /   (ترتیبی )و الثالثین الخامسة: 1گزینه                         

                       گزینه2: خمسة عشر / خمسة و عشرون : هر دو اصلی هستن د 

   (اصلی)خمسة  /   (ترتیبی) عاشرةال: 3گزینه                      

   (اصلی)شرأربعة ع /   (ترتیبی)السابعة: 4گزینه                      

 

                      روی سوال: در کدام عبارت تاکید است)چون مشخص نکرد ه تاکید فعل یا تاکید جمله اسمیه پس جواب میتونه  هم »إنّ «

( باشه و هم میتونه مفعول مطلق تاکیدی باشه                                         

                         درگزینه1و  2 و4  تاکیدی نیست ولی در گزینه3 »إنّ « داریم که کارش تاکید است

 خیلی مهم:ت اکید دو نوع است:1- تاکید جمله اسمیه= إنَّ       2- تاکید فعل= مفعول مطلق تاکیدی

 

صفت جمله یا جمله بعد از نکره است «تنصحکه ما قبل خودش را توضیح دهد یعنی کجا» «تنصح مشخص کن»روی سوال:                         

                       پاسخ: باید دنبال تنصح بگردیم که قبل از آن اسم نکره باشد و آن فعل نقش دیگر نداشته باشد 

                       گزینه2: معلمة)اسم نکره(+ تنصح)صفت جمله(

«هيخبر برای مبتدا »: 4/  تنصح در گزینه   «کانت»:خبر فعل ناقصه3/ تنصح در گزینه     «هذهبرای مبتدا» :خبر1تنصح در گزینه               

 

 

1گزینه -47  

2گزینه -48  
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3گزینه -49  

2گزینه -50  

بوشهر،بندر کنگاناستان  -ارجولکم ولکُنّ النجاح/قدیمی فرد  

لینک کانال تلگرام  :@ghadimifardarabi        09174402609        /  

 

 

 

اسم تفضیل نیستند:  درموارد زیر خیر و شر  ◆   

 1-  الـ  +خیر  یا شر    

  2- ل +خیریاشر     

  3- خیر،شر  )موصوف (:خیرا   کثیرا  )مثل گزینه 1( 

 


