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 1گزینه  -26

 کسانی که ترجمه شده است. 1الذین فقط در گزینۀ 

 1گزینه  -27

 ترجمه شده است. درست 1بخار الماء یعنی بخار آب و همچنین منه یعنی از آن که این دو مورد فقط در گزینۀ  

 4گزینه  -28

 خود.أعجب صفت تفضیلی است پس باید با ترین ترجمه شود، و صیدها یعنی شکارش یا شکار 

 2گزینه  -29

 شود است.أخلص الناس یعنی )با( اخالص ترین مردم، تجری نیز به معنی جاری می 

 3گزینه  -30

 التستشر یعنی مشورت نکن و علیک دوبار آماده و باید دوبار ترجمه شود.

 3گزینه  -31

 کنت افکر باید به صورت ماضی استمراری ترجمه شود، خلقت مجهول است.

 4گزینه  -32

 رجمه شود.تهای بعضی از شاعران، و لم یکن یعرف باید ماضی استمراری منفی قالم بعض الشعرا یعنی قلمأ

 4گزینه -33

 های دیگر زمان فعل نادرست است. در گزینه

 1گزینه  -34

 .أکثر من قبل نادرست است 3در   -کند ینصت یعنی ساکت می 4در  –ها ترجمه نشده  2در 

 3گزینه  -35

 لیس نادرست هستند. 4الیقدر و در  2در  –الذی  1در 

 2گزینه  -36

 4گزینه  -37

 2گزینه  -38

 4گزینه  -39

  2گزینه  -40

 وحده 4در  –مجهول  3در  –حروف اصلی شهد  1در 

 3گزینه  -41

 نیز مخاطب نادرست است. 4مخاطب و در  2در  –معلوم  1در 
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  2گزینه  -42

 جمع مکسر نادرست هستند. 4در –انفعل  3در  –انفعال  1در 

 4گزینه  -43

 مُصَلِّح و یُصَلِّحُ صحیح است.

 2گزینه  -44

 لیس است.یعنی اداره پلیس ولی جواب پ 4خوریم. هسته میوه را نمی 3یعنی خشک ولی جواب خشکی است.  1

  2گزینه  -45

جمع سالم  2به ترتیب مؤمنین، جالسین و مسلمین جمع سالم هستند ولی در گزینه  4و  3و 1های در گزینه

 نداریم.

 3گزینه  -46

 أعلم فعل مضارع است.

  1گزینه  -47

 نغضب )مورد دوم( فعل مضارع اخباری است.

 4گزینه  -48

 بیاید.باید بعد از الی نفی جنس اسم منصوب و نکره 

 3گزینه  -49

 در این گزینه از مفعول مطلق تأکیدی استفاده شده است.

 3گزینه  -50

 آید.در این عبارت واو حالیه آمده که پس از آن حال می
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