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 )ترجمه(   .611

امّتد  یااهده   «: اُمّة واحِدة  » (/2و  1های این امّت شماست )رد گزینه«: هذه اُمّتکُم»
خبدر هیتدتد در حداک  کده در سدایر      « اُمّدة واحدة   »ها؛ دقّت کنیة )رد سایر گزینه

مدن رروردگارتداه هتدتم/    «: أها ربُّکدم » ها به صورت خبر ترجمه شةه است.(/گزینه
فَد + اعبةوا + هوه وقایه + ی( رد  مدرا ررسدتن کنیدة      فَاعبةوه  = «: )=فَاعبةوهِ»
 اضاف  و زائة است.(« فقط»؛ 4 رد گزینة)

 )ترجمه(  .611

 هبر بسبیرری ا  ارد  «: الکثیر من البط   / »(4و  1های )رد گزینهبینیم می«: نری»

فد   » /(4و  2هدای  )رد گزینه در آب سرد«: ف  اکماء اکبارد/ »(4و  2های )رد گزینه
 این چنین«: کذکک»/  (2و  1های )رد گزینه در زمتتاه«: اکشّتاء

 )ترجمه(  .611

)فعد   «: تُغدرَ  / » (2و  1هدای  )رد گزینده هیچ درخت  هیتدت  ...«: ما من شجر ٍ »
ای برای مدرد  فایدةه  «: کَها فائة ٌ کلنّا (/ »3مضارع مجهول( کاشته شود )رد گزینة 

...«: بتدب  أهّهدا   (/ »1بندابراین )رد گزیندة   «: إذَه»هدا(/  )رد سایر گزینه داشته باشة
 (3و  1های )رد گزینهها ... که آهبخاطر این

ترجمده  « هیچ .... هیتدت »صورت به....« ما مِن + اسم هکره + »اسلوب مهم:  ةنکت
 هف  جن  است. «ال»شود و از هظر معن د تقریباً معادل اسلوب م 
 )ترجمه(  .611

سدایر  )رد چه سریع اسب،  چدب ر سبریع اسب،     «( مر أفعَلَ» )بر و ن«: مر أسرَعَ»
در خراب کدرده میدیط   «: ف  تخری  بیئتِنا»آکودگ  هوا/ «: تلوُّث اکهواء/ »ها(گزینه

)رد  )اسلوب شرط( اگر میقّدق هشدود  «: إه کم یتیقَّق/ »ها(گزینهسایر )رد  زیتت ما
؛ دقّت کنیدة  4و  1های گزینه )ردتهةیةکننة  بشریّت «: هةِّد کلبشریّةمُ/ » (4گزینة 

« مُهددةِّد»د اسددم فاعدد  «4»هادرسددت اسددت و در گزینددة « چقددةر»د «1»در گزینددة 
 (صورت یک فع  ترجمه شةه است.به
ترجمده  « چه .... استد چقةر .... اسدت »صورت به....« ما أفعَ َ »اسلوب مهم:  ةنکت
    شود و دالکت بر تعجّ  دارد.م 

 )ترجمه(  .611

«: مُراقبدةً (/ »1)رد گزیندة   کرد)فع  ماض  استمراری( مراقبت م «:  ُکاهَ یُراق»
)فعد   «: کاهدت تتغدذَّی  »هدا(/  گماه )رد سدایر گزینده  )مفعول مطلق تأکیةی( ب 
ایدن  «: هذه سنّة اکطبیعدة »ها(/ کردهة )رد سایر گزینهماض  استمراری( تغذیه م 

 (2و  1های )رد گزینهسنّت طبیعت است 
گمداهد  شدکد بد   صورت یک قیة تأکیدة )بد   عول مطلق تأکیةی بهمفمهم:  ةنکت

ذکدر   جملده  شود؛ معموالً این قیة در ترجمهد قب  از فعد  حتماً و ....( ترجمه م 
 شود.م 
 )ترجمه(  .616

« کَدةینا »چنین ترجمه هشةه است. هم« همة ما»به معن  « کلّنا» د«3» ةگزیندر 
ک  در عبدارت عربد  داده   معادهم « هرگز»ترجمه هشةه است.  د«داریم»به معن  
. )ترجمة صییح عبارت: همة ما به آهچده داریدمد خوشدیاکیمد کدذا بده      شةه هةارد

 کنیم!(تغییر فکر هم 
در ابتدةای جملدهد معندای    « کَةَی + اسدم »د «عنةَ + اسم»د «کدِ + اسم»مهم:  ةنکت
 ة.ندهم « داشتن»

 )ترجمه(  .611

 هادرست:   هاینهیگز  بررس
ترجمده  « یابدة .... افدزاین مد   مصدر   »صورت به....« یزدادُ استهالکُ » «:2» نةیگز
ترکید   « بتب  ذهاب»فاع  آه است.( « استهالکُ»فع  الز  و « یزدادُ)»شود. م 

هدم  « اکعُطالت االُسبوعیّة»شود. ترجمه م  «به دکی  رفتن»صورت اضاف  است و به
 است.« تعطیالت هفتا »ترکی  وصف  به معنای 

هدا بدرای گذراهدةه    مة صییح عبارت: مصدر  بندزین بده دکید  رفدتن خداهواده      ترج
   یابة!تعطیالت هفتا د افزاین م 

مِدن  »فع  مضارع مجهول است که هادرست ترجمه شةه است. « تُنتَج»«: 3» نةیگز
 بوده و در ترجمه هادرست آمةه است.« از / به»هم به معن  « / إک 

توکیدة  ز تبةی  اهرژی شیمیای  به اهدرژی هدوری   اترجمة صییح عبارت: بعض  هورها 
 !شوهةم 
هدم مصدةر از   « کلتّعدرف  »اسدت.  « هدای  موج»هکره و به معن  « أمواج«: »4» نةیگز
 .صییح است« برای شناختن»تفعّ  و به معن   ببا

کدار  اجتا  بده  ها امواج  صوت  را برای شناختن می ّترجمة صییح عبارت: دکفین
   برهة!م 
 مه()ترج  .611

)رد بئددر اکقریددة «: چدداه روسددتا/ »(4و  2هددای )رد گزینددهاکفلّدداحوهَ «: کشدداورزاه»
«: اسدتخراج کردهدة  (/ »4)اسدم هکدره( مداءر )رد گزیندة     «: آبد  / »(4و  3هدای  گزینه

صدورت مفدرد   استخرَجَ )چوه در ابتةای جمله و قب  از فاع  خدود آمدةه اسدتد بده    
 (4و  3های رد گزینهرود؛ کار م به
آیدةد همدواره بده    فع  در ابتةای جمله و قب  از فاع  خدود مد   وقت  مهم:  ةتنک

 شودد حتّ  اگر فاع د مثنّ  یا جمع باشة:شک  مفرد ذکر م 
 ذه  اکمُعلّمُ / ذه  اکمُعلّماهِ / ذه  اکمُعلّموهَ

 (مفهوم)  .611

مفهدو   « هماها هف  بتیار امرکنندةه بده بدةی اسدت    »صورت سؤال:  آیة شریفة ترجمة
دهدة و دشدمن او   هف  اهتاه همدواره او را بده کارهدای بدة دسدتور مد       ن است که ای

د امّدا بیدت داده شدةه    آمةه است 4و  3د 1های شودد این مفهو  در گزینهمیتوب م 
   داهة.به اهمیّت داهای  تأکیة دارد و علم را برای اهتاه ضروری م  «2» ةگزیندر 
 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

خبددر آه اسددت؛ « ذو فضدد »اسددم آه و « اهلل»مشددبّهة باکفعدد د از حددرو  « إهّ»
 هادرست است.« « عل  اکنّا »خبره »بنابراین 

 :  دیارهای بررس  گزینه
است؛ دقّت کنیة اسم تفضدی   « کثر »اسم تفضی  از مصةر « أکثَر»«: 2» ةگزین

   از مصةر ثالث  مجرّد گرفته شةه است.« أفعَ  / فُعل »بر وزه 
بده  « ذو / ذا/ ذی»اسدم   مضا  اکیه آه است.« فض »مضا  و « ذو»«: 3» ةگزین
   آیة.شود و بعة از آهد مضا  اکیه م همواره مضا  م « دارایِ»معن  
ال »اسدم آه و  « أکثَدر »از حدرو  مشدبّهة باکفعد د    « ککدنّ »دقّت کنیة «: 4» ةگزین

 .خبر آه است« یشکروهَ
 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

 یک از اهواع اسم مبن  هیتت.جزو هیچ« اکشّاتم»
 :  ارید هاینهیگز  بررس
آمةه و مجدرور بده حدر  جدر شدةه      « مِن»بعة از حر  جر « عم «: »1» نةیگز

   است.
 .  فع  ثالث  مزیة از باب افعال است« أفعَ َ»بر وزه « أصبَحَ«: »2» نةیگز
اسدتد  اسدم آه و مرفدوع   « اکشّداتمُ »از افعال هاقصده اسدت.   « أصبَحَ»«: 4» نةیگز
   خبر آه و منصوب است.« هادماً»

 (تحلیل صرفی و اعراب)  .611

ساخته شةه استد رد   « یؤدّب»اسم مفعوک  است که از فع  مضارع « اکمؤدّب»
« من بداب تفعُّد   » نی؛ بنابراگرفته شةه است« تَفعی »د از باب «تَأدی »از مصةر 

 هادرست است.
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 :  ارید هاینهیگز  بررس
از بداب افتعدال گرفتده شدةه     « ییتدر  »از فع  مضدارع  « مُیترموه»«: 1» نةیگز

   است.« إحتر َ»است؛ ر  فع  ماض  آهد 
صفت آه و مرفدوع  « اکمؤدّبوه»مبتةا و مرفوعد « اکطلّاب»دقّت کنیة «: 2» نةیگز
   خبر و مرفوع است.« میترموه»و 
شدود و اسدم بعدة از آهد    همواره مضا  واقدع مد   « عنةَ» ةیدقّت کن«: 3» نةیگز
 مضا  اکیه و مجرور است.« اکمُعلّمین»  اکیه است؛ بنابراین مضا
 (ضبط حرکات)  .611

-مد  « مُطهِّر»هادرست است و صییح آه « مُطهَّر»گذاری حرکت د«2» ةگزیندر 

 .دارد و اسم فاع  اسدت « کننةهراک»در این جملهد معن  « مُطهِّر»باشة؛ چرا که 
زباه گربه سالح  رزشدک   »ترجمه:  «.ساَلح»صییح استد هه « ساِلح»چنین هم

 «!کننةکننةه ترشّح م های  است که مایع  راکاست زیرا آه رُر از غةّه
 (قواعد فعل)  .611

با بقیده متفداوت باشدة.    « کدِ»حر  خواهة که در آه ای را م سؤال گزینهصورت 
هدم  استد زیرا دو جمله را بده  « کهتاد تا این»د به معن  «2»در گزینة « کدِ»حر  

 از هوع هاصبه است.(« کدِ)»شود. متّص  کرده است و حر  ربط میتوب م 
 ترجمه: رةر  با ما صیبت کرد تا به خطرات  که مقابلماه استد توجّه کنیم!

    است.   «بایة»و به معن   از هوع امر« کدِ» دهادر سایر گزینه
 ها:  بررس  سایر گزینه

اگدر  اسدت. ترجمده:   « بایة»ه( و به معن  از هوع امر )جازم« کدِ»حر  «: 1» ةگزین
 !تصمیم بایریم در آب شنا کنیمد بایة به عمق آه توجّه هماییم

از هوع امر )جازمه( اسدت. ترجمده: بایدة توجّده همداییم تدا       « کدِ»حر  «: 3» ةگزین
 زیبای  طبیعت را در هر چیزی مشاهةه کنیم!

ه: امتیاهات هزدیدک اسدتد   از هوع امر )جازمه( است. ترجم« کدِ»حر  «: 4» ةگزین
 های اهةکماه توجّه هماییم!ر  بایة به فرصت

ا  نبعع امبر   « الم»داشته برشیم  حرف ....« فَلب »وقتی در ابت ای فعل مضررع نکتة مهم: 
در « لِبب »اسب،  بنبربراین ا  همبرن ابتب ا م بو   ببعد  به        « بری »)جر مه( و به معنی 

 ا  نعع امر اس،.« 4»و « 1»هری گزینه
 (اسلوب شرط)  .611

ادات شرط به معن  « ما»د «1»خواهة. در گزینة شرط  را م « ما» سؤالصورت 
« فَدد »جواب شرط است که حر  « ه  مفیة »فع  شرط و « تَنتخ »د «هرچه»

 در ابتةای آه آمةه است.
 ها:  بررس  سایر گزینه

 حر  هف  فع  ماض  اسدت و بعدة از آه فعد  شدرط و جدواب     « ما»«: 2» ةگزین
شددرط  هددةاریم. ترجمدده: رددةراه و مددادراه را خشددنود هکددرد ماددر خوشددبخت    

 فرزهةاهشاه!
جداد  بدوده و در ایدن  « هدیچ ... هیتدت  »بده معند    ....« ما مِن »اسلوب «: 3» ةگزین

اسلوب شرط هةاریم. ترجمه: هیچ عاکم  هیتت که بده علمدن عمد  همایدة جدز      
 !بینةکه خیر را در هتیجة کار خود م این
کده  باشة؛ با توجّه بده ایدن  م « چیتت»کلمة ررسش  به معن  « ما»«: 4» ةگزین

بعة از آه فع  شرط هیامةهد مشخّص است که از هوع شرط  هیتت. ترجمده: کدار   
 خواهةد چیتت؟!آموزی که بعة از اعال  هتایج امتیاهات در  هم داهن

 (عدد)  .616

 ةگزینب . در ه اسدت د گزینة هادرست در مورد عةد و معةود را خواسدت سؤالصورت 

اسدت کده   « سدنوات »آمدةه اسدت و معدةود آه     (12) «اثنت  عشدر  » ع د« 4»
آیة؛ صورت مفرد م به 99تا  11داهیم معةود اعةاد صورت جمع آمةه است. م به

 صییح است.« اثنت  عشر  سنة»بنابراین 
 ها:  سایر گزینه تشریح

جمع )سنوات( صییح  صورت( عةد است و معةود آه به11« )عشر»«: 1» ةگزین
 است.
اسدت؛ دقّدت   « سدنة »)یکُم( عةد ترتیب  است و معةود آه « واحة »«: 2» ةگزین

 کنیة هر دو مفرد مؤهّث هتتنة و با هم مطابقت دارهة.  
صورت مفرد )عاماً( ( عةد است و معةود آه به99« )تتعة و تتعین»«: 3» ةگزین

 صییح است.
صورت جمع و معةود عدةدهای  د به 11تا  3در عرب د معةود عةدهای  مهم: نکتة
 آیة.صورت مفرد م به 99تا  11
 (قواعد اسم)  .611

های با اعدراب مرفدوعد بیشدتر    د اسمخواهة که در آهای را م سؤال گزینهصورت 
دقّت کنیة فاع د هائ  فاع د اسم افعال هاقصهد خبر حدرو  مشدبّهه و    آمةه باشة؛

 ال هف  جن  اعراب مرفوع دارهة.
 ها:  گزینه ریحتش

هدم  « اکمؤدّبدوه »و مرفوع اسدتد  « حافَظَ»فاع  برای فع  « األوالد»«: 1» ةگزین
و « أهّ»خبدر حدر  مشدبّه    « مقدةّ  »صفت برای فاع  و مث  آهد مرفوع است. 

   اسم مرفوع( 3مرفوع است. )
هائ  فاعد   « مصابیح»فعل  مجهول استد ر  « تُشاهَة»دقّت کنیة «: 2» ةگزین

صدفت بدرای هائد  فاعد  و مثد  آهد مرفدوع اسدت.        « منوّر »ع استد آه و مرفو
هدم خبدر آه و مرفدوع    « متعدةّد  »مبتةای جملة اسمیّه و مرفوع اسدت.  « أکواه»

 اسم مرفوع( 4است. )
اسدم   1)خبدر آه و مرفدوع اسدت.    « أکبَدر »از حرو  مشدبّهه و  « کأهّ»«: 3» ةگزین

 مرفوع(
خبدر آه و  « صدفات »و مرفدوع اسدت و   مبتةای جملدة اسدمیّه   « هذه»«: 4» ةگزین

اسدم   3)و مرفدوع اسدت.   « یُید ّ »هم فاعد  بدرای فعد     « اکمؤمنوه»مرفوع است. 
 مرفوع(

 (حروف مشبّهة بالفعل)  .611

خبدر حدرو  مشدبّهة باکفعد د بده      خواهة کده در آه  ای را م سؤال گزینهصورت 
اسدم  « إطعدا َ »حر  مشدبّهد  « کیتَ»د «4»صورت یک فع  آمةه باشة. در گزینة 

صورت یک فعد  آمدةه اسدت. )ترجمده: کدا       خبر آه است که به« یَکوهُ»آه و 
   خوریم باشة!(چه ما م غذاداده به بیچارگاهماهد از آه

 ها:  بررس  سایر گزینه
خبر آه است کده  « میبوب»اسم آه و « اکعاکم»حر  مشبّهد « کع َّ»«: 1» ةگزین
کشدم  عاکم  که اهتظار  را م  تامیة اسصورت یک اسم آمةه است. )ترجمه: به
 صیبت کرد د هزد تو هیز میبوب باشة!( در مورد و 

خبر آه است که « قریبة»اسم آه و « دها»حر  مشبّهد ضمیر « إهّ»«: 2» ةگزین
شویةد هماهدا آه بده   هاز رحمت خةا ها امیة صورت یک اسم آمةه است. )ترجمه: به

 (هیکوکاراه هزدیک است!
خبدر آه اسدت   « جناحُ»اسم آه و « هم»حر  مشبّهد ضمیر « کأهَّ»«: 3» ةگزین
صورت یک اسم آمةه است. . )ترجمه: دوستاهت را گرامد  بدةارد آهداه مثد      که به

 کن !(ررواز م  باکت هتتنة که با آه
 (اسلوب حصر)  .611

قبد  از   د«3» ةگزیندر خواهة که در آه حصر باشة. ای را م صورت سؤالد گزینه
 وجود دارد. ةاریمد ر  اسلوب حصرهه   مند متتثن«إکّا»

 ها:  سایر گزینه تشریح
 و اسلوب استثناء داریم. است منه متتثن « أحةٌ«: »1» ةگزین
 و اسلوب استثناء داریم. است منه متتثن « غذاءر»«: 2» ةگزین
 و اسلوب استثناء داریم. است منه متتثن « شیئاً«: »4» ةگزین
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 (منادی)  .611

در آه منادی آمةه باشة؛ به عبدارت دیادر   خواهة که ای را م سؤال گزینهصورت 
 د فعد  امدر  «1»در گزیندة   را از مبتةا تشخیص دهدیم.  یبایة در اول جملهد مناد

کلمدة   دهدة هشداه مد    آمةه استد ر « کَ»و ضمیر مخاط  « اِجع » مخاط 
 منادی است.« وکة»

 ها:  سایر گزینه تشریح
)با توجه به حرکت فتیه روی عین  است غای  فع  ماض  «حافَظوا«: »2» ةگزین
 مبتةاستد هه منادی!  « األوالدُ»د ر  اکفع (
شة ه تواه متوجّم  اهةدد که هر دو غای «ه»و ضمیر « یُعین»از فع  «: 3» ةگزین
 در ابتةای جملهد مبتةاست.« ربّ»کلمة  که

دهدة  مد  هشداه  «  هدو اکّدذی  »و ساختار « یُجی ُ» غای  مضارعفع  «: 4» ةگزین
   را دارد. مبتةاهیتت و هقن  یمناد «إکه»
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