
 

 

.باشدمی 2پاسخ تست گزینه  -26 

«  ۳ و ۱ » گزینه رد .می باشد « ها آسمان» کلمه جمع و به معنی  « السماوات»   

  « 4 و ۱ » های گزینه رد .باشدمی اسم اشاره مفرد « هذا»  

اضافه ترجمه شده اند. 4 گزینه در « که»  و ۳ گزینه در « که یعنی»   

 27- .می باشد 1پاسخ تست گزینه 

« 4و ۲»  های گزینه ترجمه می شود . رد « ......نیست هیچ»  صورتبه  جنس و نفیالی   «علمَ ال»   

« ۳ و ۲ های » گزینه رد. می باشد « مشکالتی» کلمه جمع و نکره به معنای « مشاکل»   

ها گزینه سایر رددرست ترجمه کرده . ۱فقط گزینه  « می باشد. بسا،شاید چه»  : مابرُ  

.می باشد 4پاسخ تست گزینه  -28 

 رددرست ترجمه شده.  4فقط گزینه  « ترجمه می شود، شود می شروع»  صورتو به  افتعال وزن مضارعفعل  « دیتتب» 

ها گزینه سایر  

« ۳ و ۱ های» ردگزینه .می باشد « دادن یاد آموزش،»  به معنای تفعیل بابمصدر«  تعلیم»   

« ۲و۱ های » ردگزینه. « می باشد دهد می درس» و به معنای  معلوم مضارع فعل « سدرِّتُ»   

  ۱ گزینه رد .کرده ترجمه ضمیر با همراه ۱می باشد ولی گزینه  (زندگی) به معنای « لحیاة» ا

.می باشد 2پاسخ تست گزینه  -29 

« 4 و ۱ های» ردگزینهمی باشد. (بده عادت)و به معنای  تفعیل وزن امر فعل«  دعوّ»   

«۳و ۱ ی»ها گزینه رد.( ترجمه می شود نرم ، زبان نرمی، زباننرم زبانی دو اسم نکره پشت سرهم به صورت ) « نٍلیّ نٍسا» ل  

.و میشه گفت این گزینه ایراد هم داشت معادل درستی برای این ساختار نبود ۲درگزینه  « زبان نرم» البته   

« ۳و ۱ های» رد گزینه « می باشد. اتهام تهمت،موضع جایگاه» و به معنای  الیه مضاف و مضافدر جایگاه  « التهمة موضع»   

.می باشد 1پاسخ تست گزینه -30  

 ردگزینهمی باشد.  (خاص هایی صوت) و به معنای  وصفت موصوفدر جایگاه دو اسم نکره پشت سر هم و «  خاصة صوات» أ

« ۳ و ۲» های  

«4و ۲» استطاعت « فعل ماضی و به صورت » توانست « ترجمه می شود. رد گزینه های »   

 ترجمه صفت از بعد الیه مضاف فارسی در و « می باشد صفت – اليه مضاف+  موصوف /مضاف » ساختار«  البحری بحثنا »

  .درست ترجمه کرده۱. فقط گزینه (ما دریایی پژوهش) شود می

می  « مهم نقشی یا مهمی نقش» و به معنای  وصفت موصوفدر جایگاه  دو اسم نکره پشت سر هم و « مهماً دوراً» 

  4ردگزینه.باشد
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.می باشد 3پاسخ تست گزینه -31  

می باشد و گزینه های که آنجا داشته  « ، هستدارد وجود»  اول جمله بیاید خبر مقدم می باشد و به معنای « هناکاگر» 

« 4 و ۱ های» گزینه رد .باشند رد می شوند  

  4 گزینه رد.« می باشد پیچد می»  و به معانی مضارعفعل  « لتفّ» ت

.می باشد 4گزینه پاسخ تست  -32 

« ۲ و ۱ های » ردگزینه « می باشد.افزایند می یا کنند می زیاد» فعل مضارع و به معنای «  زید» ت  

« ۳ و ۱ های» ردگزینه می باشد. (فکر هزاران با افکار از هزاران)به معنای  « األفکار من آالف»   

در جمله موجود نیست. آن عربی معادل و ه ترجمه شدهاضاف  ۳ و ۱ های  گزینهدر « وعن» کلمه   

 اندیشمندانی یا فاضلی اندیشمندان»  و به معنای صفت و موصوفدر جایگاه  دو اسم نکره پشت سر هم و « فضالء مفکرین» 

«۳ و ۲ های» گزینه رد« می باشد. فاضل  

.می باشد 3پاسخ تست گزینه -33  

.می شود ترجمهمضارع التزامی  فعل مضارع به صورتهرگاه حروف ناصبه بر سر فعل مضارع بیایند   

کنیم. ترجمه « بگیریم »و باید به صورتترجمه می شود مضارع التزامی  « به صورت خذنأ حتّی»    

.ترجمه شود « شخصی هر»  نکره می باشد و باید به صورت « شخص یّا»    

.می باشد 1گزینه پاسخ تست - 34 

.ترجمه شود « شود می نامیده»  می باشد و باید به صورت مجهول فعل « میتُسَّ»   

.می باشد 2پاسخ تست گزینه - 35 

« 4 و۳ » رد گزینه های ترجمه شد پس باید معادل عربی آن هم معرفه بیاید. معرفه به صورت « ورشید» خ  

« ۳ و۱ » رد گزینه های پس باید معادل عربی آن هم نکره بیاید.  نکره ترجمه شد به صورت « شراره ای»   

.می باشد 3پاسخ تست گزینه - 36 

.می باشد 2پاسخ تست گزینه -37  

.می باشد 1پاسخ تست گزینه -38  

.می باشد 4پاسخ تست گزینه -39  
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  .می باشد 2پاسخ تست گزینه -40

باشیم به شرط شک بین باب افتعال و انفعال پاسخ باب » افتعال « می باشد.هرگاه در فعلی » نت « داشته   

.پس انفعال نادرست می باشد افتعال وزن از مزید ثالثی افتعل وزن بر« نتشرت » إ  

.می باشد 4پاسخ تست گزینه  -41 

  .صیغه متکلم مع الغیر مضارع و فاعل آن مستتر می باشد « شاهد» نُ

  می باشد.منصوب  « المؤمنین» همانطوری که میدانید اعراب فاعل مرفوع می باشد ولی 

.می باشد اشتباه فاعل %۱00 پس فاعل شد گفته 4 گزینه ولی مفعول شد گفته ۳و  ۲های  زینهگزرررنگ باش:  

.می باشد 3پاسخ تست گزینه -42  

نادرست می باشد. ۳می باشد پس گزینه  صفتدر نقش  « لمیالة» ا   

  می باشد. اشتباه نّإ خبر %۱00پس  نّإ خبر شد گفته ۳ گزینه در ولی صفت شد گفته 4 و ۲ زینهگ :زرررنگ باش

.می باشد 1پاسخ تست گزینه -43  

آن حرکت کسره بگیرد.فعلی که اول آن یَتـ، تَتـ ، أتـ ، نَتـ باشد نباید عین الفعل   

    .می باشد خطارنتکبِّ ۱گزینهدر

( می باشد. دیگران) ریناآلخَ آن صحیح و خطا) پایان (  رینخِاآل  

.می باشد 4پاسخ تست گزینه  -44 

  .آید نمی حرف و فعل بالفعل هةمشب حروف از بعد بالفاصله

  ۳و۲و۱رد گزینه های  .داریم پس نباید حروف مشبهه ای به کار رود حرف و فعل خالی جای چهار هر از بعدن تست ای در

.نیست بالفعل ةمشبه حرف تشدید بدون لکن: بپاااااا  

  » سخت نیست که واقعا دوستت را دوست بداری ولی سخت است که بیابی دوستی که مستحق این دوستی باشد«

 

.می باشد 1پاسخ تست گزینه - 45 

« معادل  کردن امامزاده نذر را ریخته روغنو با » با  دارید می دوست آنچه از کنید انفاق اینکه تا یافت نخواهی دست نیکی به

ت.نیس    

.می باشد 2پاسخ تست گزینه  -46 

.می باشد مبالغه اسمو  «عالةفَ» وزن بر «الهسّغ»  
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.باشدمی  3پاسخ تست گزینه -47  

. ) مرفوع به می گیرند » انِ «،ضمهبگیرد به جای حرکت  قرار.... از قبیل : فاعل،مبتدا، مرفوعی نقش در مثنی های اسم هرگاه

 الف (

می  » انِ « ، ضمه) ـُـ (به جای حرکت خبر إنّ و مرفوع می باشد و چون اسم مثنی می باشد « مفیدان »  ۳در گزینه 

  .گیرند

.می باشد 2گزینه پاسخ تست - 48 

. عُوِّضَ بیاید عُوَّضَ باید به صورت کسره می گیرد. شود حرکت عین الفعل آن مجهول اضیمفعل  :هرگاه۱ گزینه  

.باشد المواطنونو باید به صورت  چون نائب فاعل می باشد پس باید مرفوع باشد المواطنین: ۳ گزینه  

 گزینه 4: هرگاه فعل مضارع مجهول شود باید فقط حرف اول ضمه بگیرد. یُستُعمل باید به صورت یُستَعمَل بیاید. 

.می باشد 1پاسخ تست گزینه -49  

.کان می باشد خبر « أفضل»  و کان اسم «عطیة» ،  ناقصه فعل«  کانت» :  ۱ گزینه  

.آن می باشد فاعل  «افضل»  و فعل «ظهرت» :  ۳ گزینه  

.می باشد جر حرف به مجرور«  أفضل»  : 4 گزینه  

.می باشد 4پاسخ تست گزینه -50  

  .بگیرد فتحهباید نمنادا مفرد می باشد پس  صدیق : ۱ گزینه

( کرد کمک:  ساعدَ)غایب نمی آید  فعل منادا از بعد و منادا:  صدیق:  ۲ گزینه  

  پس نادرست می باشد.است؛  مذکر صدیق ولی است مؤنث :ساعدی : ۳ گزینه

 

...پیروز باشید  

یاسوجهورمزد محمود بادبرین،مدرس عربی آموزشگاه   
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