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سوال 26: گزینه 2 ← گزینه های 3و4 »قالوا« را بصورت مضارع »می گویند« ترجمه کرده اند که غلط است. گزینه 1 نیز »فقط« 

را اضافه ترجمه کرده.

سوال 27: گزینه )2( ← عبارت »کّل عمل عظیم« فقط در گزینه 2 بدرستی »هر کار بزرگی« ترجمه شده است. در ضمن گزینه های 

1 و 3 »َسنَجد« را بصورت مستقبل ترجمه نکرده اند.

سوال 28: گزینه )4( ← گزینه های 1و2و3 عبارت »و إن کان اُّمیّاً« را به اشتباه ترجمه کرده اند. از طرفی هر سه گزینه 1و2و3 

فعل »یحاول« را بصورت اسم ترجمه کرده اند که نادرست است.

سوال 29: گزینه )1( ← در گزینه 2 عبارت »من بین النّاس« بصورت »همان مردمانی اند« ترجمه شده که نادرست است و در ضمن 

»أبداً« اضافه ترجمه شده است. در گزینه 3 »علمای پرهیزگاری« ترجمه مناسبی برای »العلماء المتّقون« نیست و در گزینه 4 »کسانی 

اند« اضافه ترجمه شده و »التعلّم« را بصورت »یاد دادن« ترجمه کرده که غلط است.

سوال 30: گزینه )2( ← بطور کلی اشتباه ترجمه شده است.

سوال 31: گزینه )4( ← معنی این عبارت »هر سخن جایی و هر نکته زمانی دارد« که دقیقاً با گزینه 4 ارتباط معنایی دارد.

سوال 32: گزینه )2( ← در گزینه های 1و4 »لحظة« را بصورت جمع تعریب کرده اند. در گزینه 3 نیز »فی« در ابتدا زاید است.

سوال 33: گزینه )1( ← در گزینه 2 »در« تعریب نشده است. در گزینه 4 »قلب« بصورت جمع تعریب شده که نادرست است و در 

گزینه 3 نیز »کّل یوم« در جای نامناسبی قرار گرفته است. همچنین »زیرا«در آن تعریب نشده است.

سوال 34: گزینه )2( ← با توجه به خط اول که می گوید »الحیاة صخرة صامدة علی شاطئ بحر تواجهها أمواج متالطمة« ، »زندگی 

صخره مقاومی است در ساحل دریا که امواج متالطم با آن برخورد می کنند« گزینه 2 صحیح است.

سوال 35: گزینه )2( ← با توجه به معنی عبارت که می گوید »کسی که اعتماد به نفس دارد و کسی که ناامید  است با یک دید به دنیا 

می نگرند« واضح است که همین گزینه نادرست است.

سوال 36: گزینه )1( ← »نگرش سبب ایجاد راحتی و سختی در زندگی است.«

سوال 37: گزینه )4( ← با توجه به معنای گزینه 1 همین گزینه پاسخ صحیح است.

سوال 38: گزینه )3( ← با توجه به اینکه جمله مجهول نیست، »ُجِعَل« غلط است.

سوال 39: گزینه )1( ← »البشر« فاعل است و باید مرفوع باشد.

سوال 40: گزینه )3( ← »یعیشون« فعل ثالثی مجرد ]حذف گزینه 2[ و الزم است. ]حذف گزینه 1[. همچنین فعل مرفوع بثبوت نون 

اعراب است و فاعل آن »واو« است.]حذف گزینه 4[

سوال 41: گزینه )4( ← در گزینه های 1و2و3 بترتیب »فاعله اسم ظاهر حّق«، »معتل و أجوف« و »معرب« اشتباه است.

سوال 42: گزینه )3( ← »متالطمة« مشتق و اسم فاعل بوده ]حذف گزینه 2[ و صفت »أمواج« است و با توجه به مرفوع بودن 

»أمواج«، »متالطمة« نیز مرفوع خواهد بود ]حذف گزینه 4[.در گزینه 1 نیز نقش »متالطمة« به اشتباه، خبر ذکر شده است.
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سوال 43: گزینه )4( ← در گزینه های 1و2 »من« شرطی بوده و اصالً نقش و اعراب ندارد.)همانطور که می دانید »من« 

تنها در صورتی که موصول باشد، نقش می پذیرد.( در گزینه 3 نیز با توجه به اینکه »نا« مفعول است، »من« فاعل و مرفوع 

بوده و در گزینه 4 »من« منصوب است.

سوال 44: گزینه )1( ← سوال بسیار واضح بوده و فعل »یدعوون« کامالً اشتباه است. »یدعون« صحیح است.

سوال 45: گزینه )1( ← عدد زمانی جزو توابع است که بعد از معدود بیاید و فقط در گزینه 1 چنین اتفاقی رخ داده است.

سوال 46: گزینه )1( ← همانطور که می دانید اگر یک اسم مستقل بعد از فعل مجهول بیاید به احتمال فراوان نائب فاعل از 

نوع اسم ظاهر است. در گزینه 1 »أنسی« فعل معلوم است و »نُشرت« فعل مجهول می باشد و بعد از آن فقط یک جارومجرور 

آمده و هیچ اسم مستقلی بعد از آن نیامده و در نتیجه نائب فاعل آن اسم ظاهر نیست. در سایر گزینه ها »الّذین«، »أسالیب« و 

»أعمال« نائب فاعل هستند.

سوال 47: گزینه )4( ← در گزینه 1 »ناجحون« خبر »لیس« بوده و می بایست بصورت »ناجحین« می آمد. در گزینه 2 

»متّحدون« خبر »کان« بوده و باید بصورت متّحدین می آمد و در گزینه 3 »هاتان« اسم »لیت« بوده و باید بصورت »هاتین« 

می آمد.

سوال 48: گزینه )2( ← در گزینه 1 اصالً مفعول فیه وجود ندارد و »الیوم« مبتدا است. در گزینه 3 »عند« ظرف مکان 

است. در گزینه 4 نیز فقط »طول« مفعول فیه زمان بوده و »األیّام« مضاف الیه است. در گزینه 2 » أحیاناً« مفعول فیه زمان 

و »أمام« مفعول فیه مکان است. دقت کنید که »قبل« مجرور به حرف جر بوده و مفعول فیه نیست.

سوال 49: گزینه )2( ← حال و صاحب حال باید از لحاظ صیغه مطابقت داشته باشند. در گزینه 2 »عازماً« حال بوده و با 

صاحب حال خود یعنی »اُختی« از لحاظ جنس مطابق نیست.

سوال 50: گزینه )3( ← در گزینه 3 »له أسماء الحسنی« مضاف الیه نیست.
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