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عد اهلل حقٌ«: همانا وعدۀ خداوند حق است )رد سایر   نّ وإپیشه کن / »بر«: صبر   »اص

 ( نۀ 3ش بخواه )رد گزیمرزبرای گناهت آ:   استغفر لذنبک«( / »هاگزینه

---------------------------------------------- 

 « »3 گزینۀ زینۀ«2گزینۀ » -27

توبا «3ۀ   رد گزیند«: ما باید استفاده کنیم )ستفیأن ن»علینا    : ( / »کیف واجهووووا العووّو

و بتووود از  :( / »نهضووووا بتووود السووّو و «3اند )رد گزینوووۀ   ها مواجه شوووده ا سختیچگونه ب

وا علی سلوکهم حتّی النّجاح«: روش خوووود را  وووا پیوووروزی استمرّد / »اناستهس و  برخ

 (4و  های 1هرد گزیناند )ادامه داده 

---------------------------------------------- 

  « گزینۀ »4 زینۀ«4گزینۀ » -28

کوووه «: ون لووودیکأن یک» / (3 و  2  یهانهی)رد گز  ضروری نیست«:   لیس من الضّروری»

 لتصببب ذا  دوستان بسووویاری/ »«: أصدقاء کثیرون» (/ 3 و های   1هرد گزینباشی )داشته   

 تروفی شوی / »عند النّاس«: نزد مردمم ای شخعیت:  ا دار«معروفۀ شخصیّۀ

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »3 زینۀ«3گزینۀ » -29

»أمر« مستثنی منه استثناء، دقّت کنید )اسلوب     إلّا ب در طاقتهأمر   ب  نسان ال یعاب»اإل

ها( / زینوووهش )رد سوووایر گر بوووه انووودازۀ  ووووانشود مگنمییزی دچار   انسان به چ«:   (است

 نأل( / »2و     های   1: پس باید ایمانمان زیاد شود )رد گزینوووه«إیمانناأن یزداد   فتلینا   »

و   های   2ها نخواهد کووورد )رد گزینوووهدارانش را رن یترک محبّبه«: زیرا خدا دوستاهلل ل

4) 

----------------------------------------------
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( 2د گزینۀ   )ر  : که ببینی«أن  ری( / »4و     های   2چه زیباست )رد گزینه  ل«:أجم»ما   

د  وووا شوووروی کنوووی )ر  ا  / »لتبدأ«:غهمهای گذشته«: پایان   أحز نکا لماضیۀنهایتااا»  / 

 « :زندگی جدید شادیحیاۀاجدیدۀافرحۀ( / »4 و های 3گزینه

 

     « 4» گزینۀ زینۀ«2گزینۀ » -31

: کوووه تخدم«أن نسووو ( / »4و     های   1)رد گزینهان ممکن شود   : اگر برایم«لنا  »إن أمکن

( / »الحدید و النحاس« : آهن و مس / »فی بناء البیوووو « : در 1م )رد گزینۀ   بکار ببری

و  های 3)رد گزینوووه شوووود«: به آسانی خوووراب نمیالاتتخرّبابسهولۀها / »ساختن خانه

 ا فاق بیفتدای : بتد از اینکه حادثه«حادثۀابعداأناتحدث( / »4

---------------------------------------------- 

 « 2گزینۀ »زینۀ «3گزینۀ » -32

)رد سوووایر   ر زبوووانیدر هووو :   «)نکوووره(  لّالغۀکاافی»  / وجود داردی   کلما   «:»هناک مفردا 

زبان های دیگووور وارد شوووده / »قووود از   غا  األخری«:   قد دخلت فیها من الل( / »هاهگزین

ر )رد سوووایانی بوووا متوووانی جدیووود «:واژگووو لهاامعانٍاجدیبببدۀلماتٍاااک/ »  : شده استأصبحت

 ها(گزینه

----------------------------------------------

  « 3گزینۀ » زینۀ«2گزینۀ » -33

    رجمه شود. «ف ط»باید به صور إنّما« »

 ست!«ارچوبی برای علم و  مدّن اف ط دین چ   رجمۀ صحیح: »

---------------------------------------------- 

 « 2گزینۀ »زینۀ «1گزینۀ » -34

 .شودست بل منفی  رجمه میر  مبه صو «»لن + فتل مضاری

هایی خواهیم که ف ط با علم از آن ر  تی استجهل معیب»«:   جمۀ صحیح گزینۀ »1 ر

 !«یافت

---------------------------------------------- 

 « 1گزینۀ » زینۀ«4گزینۀ » -35

أث ل مووون نگین  ر از خوی نیکو«: ( / »س2و  های 1المیزان )رد گزینهفی   «:   »در  رازو

 : لیس( / »نیست«3و  های 2الخلق الحسن )رد گزینه

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربي

     مطلب:رجمة متن درك ت       
ث او بایووود از حوووواد، پوووس گیوووردیگووورفتن دوسوووت ممیم بوووه   ان  عنی که انسزما

شود کوووه  جربه کسب کند. و این امر باعث میها   از آناش استفاده کند و   زندگی
 هوووا  کمک به خوووروا از آنشده است فکر کند و     آن ها واقعدر خطاهایی که در   
د از ایجاد دوستی می گیرد که ممانتت می کندرس هایی     کند. پس عاقل از آن

 تند.و صادق در آن چه میخوانند نیست   پاک سرشبا کسانی که   

دوستااااادازیادیاتعد ااایایافتنادر اوقا  راحتی و ستاد  و شادید بداند که   و انسان با
ند. ولی موووا نموووی یشتر آسان می کنچون این شرایط ایجاد عالقه را باست.   آسانااا

پس کسانی کوووه موووی ت.   به آن ها ممکن اساعتماد   شناسیم دوستان ح ی ی که   
ا در  وانیم آن ها رمی   ، آن ها وفادار هستند و   شان در سختیتانیستند نزد دوسا

اکنیم. شریکزندگی خود 
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آن اسوووت کوووه از  ف دوستان ح ی یه هایی که اهمیت بیشتری دارد در کشرایکی از   »

 ار  طبق متن درست است.« که این عبای آینده عبر  بگیریم!گذشته بر

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »3زینۀ «1گزینۀ » -37

  «ب دوست بد باز میدارد؟!انتخاچیست که ما را از آن »

مان!« کوووه تیوووت از آن در زنووودگی بر آن موووی ایسوووتند و فرا ر از آن چه مردم ب  » الش

 نادرست است.متن    قبط

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »3 زینۀ«2گزینۀ » -38

»عاقل از یک کار دو بار زیان نمی بیند!« عنوانی کامالً مناسب متن است.

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »4زینۀ «2گزینۀ » -39

ته می شوند!« کامال با متن  ناسب دارد.طبق متن »دوستان در هنگام نیاز شناخ

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »3زینۀ «1گزینۀ » -40

 :گرید یهانهیگز حیتشر

  است. « عدر آن »افتتالم«: »2 گزینۀ

 اشتباه است.  آن دو حرف اصلی استبرای «:   »3 گزینۀ

ارب« مفتول است.» ج«:   »4 گزینۀ

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »1 زینۀ«4گزینۀ » -41

 :گرید یهانهیگز حیتشر

 حرف زائد دارد. یکل« است و فتی» ل از معدر فت«:   »1 گزینۀ

 ه گرفته و مجهول نیست.حرف دوم اصلی آن کسر«:   »2 گزینۀ

«ل فتّ« است نه »معدر آن » فتیل«:   »3 گزینۀ

---------------------------------------------- 

 « گزینۀ »2 زینۀ«2گزینۀ » -42

 :گرید یهانهیگز حیتشر

 فاعل باشد.مضاف الیه اشتباه است و باید «:   »1 گزینۀ

 است. الاسم مترفه ب«:   »3 گزینۀ

 .شتباه است و باید فاعل باشدمفتول ا«:   »4 گزینۀ

 « گزینۀ »3 زینۀ«3گزینۀ » -43

 د.« باشووو اًه صوووور  » تایُشووو و بایووود بووو ل« اسوووت   » فاعُتایش« معدر باب   قّت کنید » د

 همچنین »یتتایَشوا« صحیح است.

---------------------------------------------- 

 « 2گزینۀ »زینۀ «2گزینۀ » -44

 !«خورده مدرسه می رود بتد از آن که نهار را میکند و ب»دانش آموز خانه را  رک می

 )مساء(  .نهار را مشخص کند که بتد از ظهر استاین جای خالی باید زمان بتد از بنابر

---------------------------------------------- 

 « 3گزینۀ »زینۀ «4گزینۀ » -45

از  راکتوووور نیسوووت. !«  وصیف درسوووتی کشدا روی زمین های کشاورزی میرخودش   »

شوند.مل می وصیف درستی از  راکتور را شا هاهسایر گزین

---------------------------------------------- 

 « 3گزینۀ »زینۀ «3گزینۀ » -46

 إفتال« است و اسم  فضیل نیست.« فتل ماضی از معدر »« »أهدی3»ۀ در گزین

ی« اسم  فضیل است.»أهد هادر سایر گزینه

---------------------------------------------- 

 « 3گزینۀ »زینۀ «3گزینۀ » -47

 می نیست.در این گزینه »ال   ربوا« فتل نهی است و متادل مضاری التزا

أن، حتّی و ل« آمده اسوووت کوووه متنوووای ها پیش از فتل مضاری حروف »سایر گزینه  در

 .دهنداری التزامی  غییر میرا به مضفتل   

---------------------------------------------- 

 « 4گزینۀ »زینۀ «3گزینۀ » -48

ی یکووو ها نوووون ر سایر گزینهی« نون وقایۀ موجود است. د+   »یرشدنی« »یرشد + ن   در   

 صلی است.حرف ااز سه   

---------------------------------------------- 

 « 2گزینۀ »زینۀ «4گزینۀ » -49

ند ارسووویده   پایوووان بوووازیبوووازیکن بوووه     د پوووس   9انروح شده زیکن مجبازیکن دو با  از   11

دقی وووه  سووواعت و 40 کم شده است و   1دقی ه     ساعت بازی   20  همچنین از   2  (تسعۀ)

 ( و اربتین ساعۀ) زمان باقی مانده است. به پایان بازی

---------------------------------------------- 

 « 4گزینۀ »زینۀ «4گزینۀ » -50

تند در ( جوووواب شووور  هسووو م«تل )» رسبوا« ، »نغیّر« و »أ کلّدر سایر گزینه ها یک ف

 « یک جملۀ اسمیه جواب شر  است.4که در گزینۀ »حالی




