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سوال 26: گزینه )2( ← در گزینه 1 »تغییر داده شود« بصورت مجهول ترجمه شده که نادرست است. در گزینه 3 »تغییر نخواهد 

داد« مستقبل منفی است که نادرست ترجمه شده و در گزینه 4 »أنفسهم« بصورت »دل« ترجمه شده و غلط است. 

سوال 27: گزینه )1( ← در گزینه های 2و4 »لن نیأس« بصورت مستقبل منفی ترجمه نشده که غلط است و در گزینه 3 »سیکون 

زهوقاً« به صورت »از بین خواهد رفت« ترجمه شده، یعنی »زهوقاً« بصورت فعل ترجمه شده که نادرست است.

سوال 28: گزینه )1( ← در گزینه 2 »نستطیع« بصورت ماضی ترجمه شده و غلط است. در گزینه 3 »شّدة« بصورت جمع ترجمه 

شده و »صدیقنا و عدّونا« نیز درست ترجمه نشده است. در گزینه 4 نیز »فإنّنا« و »نستطیع« ترجمه نشده است. 

سوال 29: گزینه )4( ← مستثنی مفّرغ فقط زمانی همراه با قید »فقط« می آید که مثبت ترجمه شود. در گزینه 4 از »فقط« استفاده 

شده و جمله نیز منفی ترجمه شده است.

سوال 30: گزینه )4( ← در این گزینه »لن + فعل مضارع« بصورت مستقبل منفی ترجمه نشده است.

سوال 31: گزینه )3( ← در گزینه 3 مفهوم »ایا مردم را به نیکی دعوت می کنید و خودتان را فراموش میکنید« با مفهوم بیت هیچ 

گونه تناسبی ندارد.

سوال 32: گزینه )3( ← در گزینه های 1و4 »اگر« بصورت »إذا« تعریب شده که نادرست است. در گزینه 2 نیز »شوی« بصورت 

مضارع اخباری تعریب شده که نادرست است.

33.گزینه )3( ← دز گزینه 1 و 4 »جای خود« بصورت جمع تعریب شده است و در گزینه 2 »پرداخته است« بصورت »قد + فعل 

ماضی« تعریب نشده است.

سوال 34: گزینه )2( ← در متن راجع به »جبران خسارت« صحبتی نشده است.

سوال 35: گزینه )1(

سوال 36: گزینه )1(

سوال 37: گزینه )1( ← با توجه به تأکید »المثابرة« این گزینه صحیح است.

سوال 38: گزینه )4( ← »فتح« مضاف الیه بوده و نمی تواند با تنوین بیاید.

سوال 39: گزینه )2( ← ترکیب »الحجر األخیر« وصفی بوده و هر دو باید اعراب منصوب داشته باشند.

سوال 40: گزینه )3( ← »نتوقّع« فعل مضارع از باب »تفعّل« است و همانطور که می دانید همه فعل های مضارع بجر 6و12 

معرب هستند ]حذف گزینه 4[. همچنین از ریشه »وقع« و معتل مثال است ]حذف گزینه 2[. فاعل آن نیز ضمیر مستتر »نحن« بوده و 

»تحقّق« مفعوب آن است]حذف گزینه 1[

سوال 41: گزینه )2( ← بدلیل اینکه »أحد« مفعول این فعل است، نتیجه می گیریم که فعل معلوم است ]رد گزینه های 3و4[. همچنین 

»سأل« فعل صحیح و مهموز است و معتل نیست ]رد گزینه 1[
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سوال 42: گزینه )2( ← »تحقّق« مفعول به است ]حذف گزینه های 3و4[. همچنین مصدر باب »تفعّل« بوده و می دانیم که 

تمامی مصادر جامد هستند.]رد گزینه 1[

سوال 43: گزینه )4( ← منظور سوال این است که در کدام گزینه تنّوع انواع معارف بیشتر است. یعنی از بین 6 مورد معارف 

»ضمیر، اسم اشاره، اسم علم، ذواّلم، موصول و اضافه« کدام گزینه موارد بیشتری را شامل می شود. در گزینه 1 فقط معرفه 

از نوع »ضمیر« وجود دارد. در گزینه 2 »ضمیر و اضافه«، در گزینه 3 »ضمیر« و در گزینه 4 »اسم اشاره، ذواّلم و 

ضمیر« وجود دارد.

سوال 44: گزینه )1( ← در گزینه 1 »الطّلب« مفعول است و »تدابیر« مستثنی مفّرغ و مرفوع به اعراب فاعل است. در 

نتیجه چون مفعول دارد نمی تواند مجهول باشد.

سوال 45: گزینه )1( ← »یهدون« در صیغه 3 است و با »الُّمهات« تناسب ندارد و باید به شکل »یهدین« می آمد.

سوال 46: گزینه )2( ← در گزینه 1 »ما« مجرور به حرف جر است و در ترکیب »علم ما«، »ما« مضاف الیه است. در 

گزینه 3 »ما« مجرور به حرف جر است و در گزینه 3 »ما« مستثنی مفّرغ و منصوب است. در گزینه 2 »ما« شرط بوده و 

نقش مبتدا را دارد.

سوال 47: گزینه )4( ← در گزینه های 1و2و3 بترتیب »ی« در »إّن«، »أنا« در »أکون« و »أنا« در »أصبح« اسم و 

ضمیر هستند.

سوال 48: گزینه )1( ← در گزینه های 2و3و4 بترتیب »عند«، »قبل« و »دائماً« مفعول فیه هستند.

سوال 49: گزینه )1( ← در گزینه 1 »قد إکتشف ..« جمله ایست که اسم نکره »إشارات« را توصیف می کند.

سوال 50: گزینه )1( ← منظور از سوال این است که »أحسن« دارای ابهام است ولی از آن رفع ابهام نشده )یعنی تمییز ندارد(. 

در گزینه 1 »اگر دوست داری که بهتر از دیگران شوی« باید گفت »از چه لحاظ؟« و ابهام باقی مانده در حالیکه در باقی گزینه 

ها »تلمیذاً«، »ربّاً« و »عبداً« تمییز هستند و از »أحسن« رفع ابهام کرده اند.
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