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سوال 26: گزینه )2( ← در گزینه های 3و4 »دینکم« بصورت »دین« ترجمه شده است که نادرست می باشد. در 

گزینه 1 نیز »لکم« ترجمه نشده است. 

های  گزینه  در  است.  نشده  ترجمه  التزامی  بصورت مضارع  فعل شرط   3 گزینه  در   ←  )1( گزینه  سوال 27: 

2و4 »تتوّصل« بصورت اسم ترجمه شده است . البته گزینه 1 نیز خالی از اشکال نبوده و عبارت »السّر الغامض 

لحیاتک« بصورت یک ترکیب »راز پیچیده زندگی ات« ترجمه شده است که چندان صحیح نیست. اّما از سایر گزینه 

ها درست تر است.

سوال 28: گزینه )4( ← در گزینه 1 »همه افکار«، »گوشه ی ذهنم« اشتباه است. در گزینه 2 »گوشه زندان ذهنم« 

و »پنهان بود« نادرست است و در گزینه 3 »همه آن افکار«، »زندان ذهنی من« و »زندانی بود« نادرست است.

سوال 29: گزینه )1( ← در گزینه های 3و4 »النّمل« بصورت »مورچه ها« ترجمه شده و در گزینه 2 نیز عبارت 

»بیش از« نادرست است.

سوال 30: گزینه )3( ← در اینجا مشاٌرالیه ذکر نشده و اسم اشاره باید در صیغه جمع ترجمه شود.

سوال 31: گزینه )4( ← با توجه به اینکه مفهوم صورت سوال »عالم بی عمل مثل زنبور بی عسل است«، گزینه 

4 نیز همین مفهوم را بیان می دارد.

سوال 32: گزینه )1( ← گزینه های 2و3 »آماده کرده اند« را به صورت فعل مضارع تعریب کردند که غلط است. 

در گزینه 4 نیز عالوه بر اینکه فرمول »قد + فعل ماضی ← ماضی نقلی« رعایت نشده است، »سختی« نیز به 

صورت »صعوبات« تعریب شده است.

سوال 33: گزینه )1( ← گزینه های 3و4 بصورت مستثنی و مثبت آمده اند که در اینصورت سوال می بایست از 

ادات حصر مانند »فقط« استفاده میکرد. در گزینه 2 نیز هر دو »فرصة« را بصورت معرفه ترجمه کرده که اشتباه 

است.

سوال 34: گزینه )3( ← با توجه به عبارت »فحین شاهد الّطیور و هی تطیر بعیداً فی الفضاء َکبُر ذلک الحلم«، 

گزینه 3 صحیح است.
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سوال 35: گزینه )2( ← »قدرت شبیه سازی انسان باعث شده است تا در موضوع پرواز به آرزوی خود 

برسد«. جمله صحیحی است. با توجه به اینکه متن ذکر کرده »هلیکوپتر قادر است بر قله کوه فرود بیاید« 

گزینه 1 نادرست است. با توجه به اشاره متن به استفاده نظامی و پزشکی از هلیکوپتر گزینه 3 نیز غلط است 

و بدلیل اینکه »رؤیای پرواز محقق گشته« گزینه 4 نیز غلط است.

سوال 36: گزینه )4( ← مسلم است که هلیکوپتر قادر به حمل و نقل کشتی جنگی نیست.

سوال 37: گزینه )2( ← واضح است که برای حمل تجهیزات سنگین از »چتر نجات« استفاده نمی کنند.

سوال 38: گزینه )2( ← »الّطیور« مضاٌف الیه بوده و می بایست مجرور شود.

و  مفعول  »وجود«  و  است  فاعل  مستتر«  »نحن  »نشاهد....وجود«،  جمله  در   ← )2( گزینه   :39 سوال 

منصوب است.

آن  فاعل  همچنین  های 3و4[.  گزینه  ]حذف  است  مهموز  و  فعل صحیح  »بدأ«   ← گزینه )2(  سوال 40: 

»المحاوالت« است ]حذف گزینه 1[

سوال 41: گزینه )3( ← »نشاهد« فعل صحیح ]حذف گزینه 1[ است که فاعل آن »نحن« مستتر بوده و 

مفعول داشته و متعدی است ]حذف گزینه 4[. همچنین در ابتدای جمله فعلیه آمده و خبر نیست.]حذف گزینه 2[

سوال 42: گزینه )2( ← »المرضی« اسم مقصور]حذف گزینه 4[ و جمع مکّسر »مریض« بوده و مشتق از 

نوع صفت مشبّه است]حذف گزینه 1[. همچنین می دانیم که همه اسماء مقصور اعراب تقدیری دارند.]حذف 

گزینه 3[

سوال 43: گزینه )3( ← »غیر« و »صحیح« هر دو اسم نکره هستند.

سوال 44: گزینه )1( ← »اُرج« فعل امر از ریشه »َرَجَو - یرجو« است.

سوال 45: گزینه )4( ← این سواالت را می بایست از طریق ترجمه پاسخ داد. ترجمه گزینه 4: »انسان دورو 

فکر می کند که اگر از صبح تا شب عبادت کند، وارد بهشت می شود.« همانطور که می بینید انجام دهنده کار 

در همه جمالت مشخص بوده و همه افعال معلوم هستند.
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سوال 46: گزینه )4( ← »لـِ« نصب باید قبل از فعل آمده و به معنای »تا اینکه، تا، برای اینکه و..« باشد. در 

گزینه های 1و3 »لـِ« قبل از اسم آمده و در گزینه 2 »ألذهب« بمعنای »باید بروم« بوده و »لـِ« جزم است و 

»لعیادتها« قبل از اسم آمده و »لـِ« جر است. در گزینه 4 با توجه به معنی »خداوند کائنات را در طبیعت برای 

انسان مسّخر کرد تا بتواند از آن در زندگیش بهره ببرد.«، »لـِ« نصب است.

سوال 47: گزینه )3( ← در گزینه 1 »فی حیاة الظالمین« خبر مقّدم و »ما« اسم موخر است. در گزینه 2 »علی 

المنضدة« خبر مقّدم و »مجلّة« اسم موخر است و در گزینه 4 »فیها« خبر مقدم است و »موضوعات« اسم موخر 

ست. اّما در گزینه 3 هم »لیت« و هم »کنت« هر دو جزو نواسخ بوده و باید بررسی شوند. در »لیتنی«، »ی« 

اسم بوده و به »لیت« چسبیده و در نتیجه خبر نمی تواند بر آن مقّدم شود. همچنین در »کنت«، »ت« اسم بوده 

و خبر نمی تواند بر آن مقّدم شود.

سوال 48: گزینه )1( ← در گزینه 1 »من« مفعول است و در گزینه های 2و3و4 »من« فاعل است. همانطور 

که می دانید مفعول می تواند بر فاعل مقدم شود و در گزینه های 2و3و4 همین اتفاق افتاده است.

سوال 49: گزینه )1( ← در گزینه 1 »هکذا« مفعول مطلق برای فعل محذوف است.

سوال 50: گزینه )4( ← در گزینه 1و2 بترتیب »کان...« و »»یحتاج...« جمله وصفیه است. در گزینه 3 نیز 

»الحسنة« صفت مفرد می باشد.
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