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عبارت  ))دیدار ما (( ضمیر اشتباه ترجمه شده و  3و  1در گزینه  -62

 6نیز روز جدایی میعادگاهی غلط و جواب گزینه 4گزینه –حذف 

 

اموری ترجمه شده است و غلط است.  3و 1کلمه )) اَمران (( در گزینه -62

همچنین کلمه )) ظهوره (( ضمیر )) ه (( در شکل صحیح دو امر است. 

 می باشد 4ترجمه نشده و جواب گزینه 6گزینه

 

عبارت یتحملون المشقات یعنی تحمل می کنند و فعل مضارع باید  -62

می باشد. همچنین مشقات باید بصورت مفعولی  4ترجمه شود جواب گزینه

 ترجمه شود نه عبارت زندگی!!
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که می بینید غلط  4و1یعنی می اندازد و گزینه عبارت )) قد یلقی ((  -62

و حذف می باشد. همچنین عبارت )) فی بئر (( بصورت نکره باید ترجمه 

 می باشد. 3حذف و جواب گزینه 6شود و چاهی درست است و گزینه

 

 هذه الید بصورت اشتباه ترجمه شده و جواب تست است. 1در گزینه-33

 

و شرایط در صورت خواست مردم است  مفهوم تغییر اوضاع 3در گزینه -31

اما سایر گزینه ها مفهوم تقدیر و خواست خدا می باشد و این گزینه با سایر 

 است. 3گزینه ها متفاوت است و جواب گزینه

 

حذف و  4و3و6عبارت )) به ارث می بریم (( یعنی نرثها و گزینه های  -36

 است. 1جواب گزینه

نیامده و حذف  4ا ضمیر نا در گزینهروش دوم : بزرگان خود یعنی کبارن

 ماضی آمده است و غلط 3و6است.همچنین ارث میبریم در گزینه های 

 

المعاصیک آمده  3الخطا و در گزینه 1کلمه )) اشتباهات (( در گزینه  -33

 است که اشتباه است و حذف می شود.

 6هغلط و جواب گزین 4کلمه )) امروز (( یعنی الیوم و کلمه هذا در گزینه

 می باشد.
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با توجه به مفاهیم متن پی می بریم که ایرانی ها مقام و شان زبان  -34

 1عربی را باال بردند زیرا حس کردند این زبان جز آنها است و جواب گزینه

 

با توجه به متن یکی از دالیل استحکام این عالقه ترجمه کردن آثار می -33

 می باشد. 3باشد که در متن اشاره شده است و جواب گزینه

احتمال قوی  3نیز میتواند به نوعی صحیح باشد اما گزینه 4همچنین گزینه

 تری دارد.

 

با توجه به سوال قبل نیز می توان پی برد که از دالیل استحکام عالقه -32

ترجمه کردن بود یعنی وجود آثار و ترجمه باعث ایجاد عالقه می باشد و 

 می باشد 1جواب گزینه

 

که کتاب هایی به زبان عربی تالیف کردند  1متن گزینه با توجه به -32

انس  4در برخی موارد نکات و ظرایف زبان عربی را یافتن و گزینه  6گزینه

اشاره ای نشده و با  3تن با زبان عربی در متن آمده است ولی گزینهگرف

 حذف سایر گزینه ها این گزینه جواب تست می باشد.

 

32- 
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ریشه کلمه سعوا سعی می باشد و واضح است که فعل ناقص است  -43

متعدی حذف جواب  4گزینهاجوف غلط ، 3گزینه مثال حذف ،  1گزینه

 6گزینه

 

 1این فعل همان فعل سعی است که به باب تفعیل رفته پس گزینه  -41

 3ف ، در گزینهمتعدی و باب تفعل غلط و حذ 6مثال حذف ، در گزینه

 می باشد. 4اجوف غلط و جواب گزینه 

 

کلمه متنوع که از ریشه تنوع می باشد اسم فاعل بر وزن مُفعِل می  -46

معرفه به  4حذف ، گزینه 3اسم مفعول غلط و گزینه 3باشد پس گزینه 

اضافه اشتباه است و حذف ، همچنین عبارت تالیفات متنوعه ترکیبی وصفی 

 1می باشد. جواب گزینه حذف 6بوده و گزینه

 

 تست های قواعد :

         42) فعل مجهول ( ، تست  43، تست  ) نون اعراب (  43تست های 

ساده ترین  ) تمییز ( 33) صاحب حال ( ، تست  42) مفعول فیه ( ، تست 

 تست های قواعد بوده و به راحتی قابل پاسخگویی هستند.
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