
وقت :   دقيقهتاريخ :

تعداد سواالت: ۱۲۰نام و نام خانوادگي :

بهنام اسماعيليموضوع عربي جامع( * ترجمه و تعريب:ترجمه، * ترجمه و تعريب:تعريب، * ترجمه و تعريب:تشخيص مفهوم)

با توجه به فعل   "لَم َتَضع  " كه بايد ماضي منفي ترجمه شود، گزينه هاي  و  اشتباه هستند و با توجه به موصول الذي ۱.گزينه ۲
گزينه ي  نيز اشتباه است. زيرا موصول خاص الّذي بعد از اسم همراه ال بيايد معناي كه مي دهد.

با توجه به معناي عبارت"َمن جّد َوجد"كه   "جوينده يابنده است" گزينه ي  كه در مورد انجام كار خير صحبت كرده ۲.گزينه ۴
است، اشتباه است.

تركيب "شكار لحظه ها" در گزينه هاي  و  ترجمه نشده است و در گزينه ي  كلمه ي   "الثّمينة" معادل مناسبي براي ۳.گزينه ۲
"دست نيافتني" نيست و همين طور بجاي "همه مردم" در گزينه ي   "كّل إنسان" (هرانسان) آمده است كه نا درست است.

در گزينه ي  كلمه ي "َفِرحوَن" خبر افعال ناقصه است و بايد منصوب باشد يعني "َفِرَحيَن"و «أْصَبُحوا» صحيح است. ۴.گزينه ۳
ال تحزنوا: غم مخوريد، في أعلي درجة: در برترين مرتبه، إن كنتم: اگر باشيد. ۵.گزينه ۴

با توجه به معناي بيت: هرگز نگو اصل و نسب من (چنين و چنان است) فقط اصل جوان چيزي كه كسب كرده است، ۶.گزينه ۲
- هر شخصي در گرو چيزي است كه كسب كرده است، صحيح است. گزينه 

كارهاي ما : أعمالنا ، سبب مي شود ، تُِسبُّّب ۷.گزينه ۴
ترجمه ي عبارت سؤال: هرگاه ببيني كسي را (خداوند) كه دوستش داري، دنيا را رها كن و آن را به حال خود واگذار. ۸.گزينه ۲

: عدم جمع شدن دوستي خدا و دوستي دنيا. ترجمه ي گزينه ي 
دوستانم :صديقاتي ، عادت كرده اند: َتَعوَّدَن   چند بار:كم مّرة   شب امتحان:ليلة االمتحان ۹.گزينه ۴

) اعداد ترتيبي در )، روز پنجم: اليوم الخامس (رد گزينه ي  و و دو دوستم: صديقاي، صديقتاي(رد گزينه هاي  ۱۰.گزينه ۳
فارسي با وم يا  ُمين ترجمه مي شود.

كانت قد َدَعت (معادل ماضي بعيد): «دعوت كرده بود» كه فقط در دو گزينه ذكر شده است  در  و   در گزينه   ۱۱.گزينه ۱
«مدرسه ي ما» خطا و ترجمه نشدن ضمير در  «صديقاتي» خطا مي باشد.

زيرا اخَذتني داراي نون وقايه است پس ضمير "ي" متكلم در نقش مفعوٌل به است كه فقط در گزينه ي  و  رعايت ۱۲.گزينه ۲
شده است در گزينه ي  ترتيب جمله خوب رعايت نشده است.

علت خطاي گزينه ي سوم اين است كه دو عبارت با هم تناسب معنايي و مفهومي ندارند: ۱۳.گزينه ۳
نيكي آن است  كه در پنهان همچون آشكار عمل كني: قلب مؤمن گنج هاي اسرار است پس آشكار كردن آن خالف نيكي است كه اين

دو عبارت با هم تناسب ندارند.
« » نادرست آمده است و در گزينه ي   « پنج صفحه: خمس صفحات، چهار سال: أربع سنوات، كه در گزينه هاي   « و  ۱۴.گزينه ۱

،   «الّصفحات الخامسة» و  «صفحة األخيرة» نادرست است. در گزينه ي  رابع و در گزينه ي  و  خامسة اعداد ترتيبي هستند و به
ترتيب چهارم - پنجم - پنجم معنا مي دهند كه با اعداد اصلي صورت سوال هم خواني ندارد.

تعريب صحيح اين عبارت چنين است:  اّلذي ُيهدي إليک النصيحة َفاْقبَْلها.   ۱۵.گزينه ۳
گزينه ي  "نداء قلبك" = نداي دلت. ۱۶.گزينه ۱

بررسي ساير گزينه ها:
نداءنَفِسك در گزينه ي  النّداء القلبي درگزينه ي  و صوت النفس در گزينه ي  ترجمه ي درستي براي "نداي دلت" نمي باشد.

۱۷.گزينه ۴ َهل َتْعَلُم ؟  : آيا مي داني كه؟ /  َکْيَف َيکوُن : چگونه است / عَلي سلوک : بررفتار .
با توجه به معناي بيت عربي مورد سؤال يعني  «گاهي آن چيزي كه اميد نفع آن را داري، (به تو) ضرر مي زند (همان طور ۱۸.گزينه ۳

كه) چه بسا فرد تشنه اي كه با آب صاف و گوارا، گلوگير و خفه شده است.» تنها گزينه ي سوم ازجهت معني و مفهوم، با اين بيت،
تناسب دارد، و آن، اين است:   «ممكن است كه شما چيزي را دوست داشته باشيد درحالي كه آن چيز براي شما بد است.»

شما مي جوييد:  أنتم َتبَحثوَن / موفّقيّت را:  عن النِّجاح / اّما:  لِکْن / طي نمي كنيد:  ال َتْقَطعون / راه آن را:  طريَقه / ۱۹.گزينه ۴
بدانيد: ِ اْعَلُموا / كه اين:  أنَّه / غيرممكن است:  غيُر ْمِمکٍن .

شهيد مفرد است (رّد گزينه هاي  و  ) در خاطراتش = "ش" مفرد است ذكر ه مفرد (رد گزينه ي  الننساهم و ۲۰.گزينه ۴
ذكراهم غلط است زيرا «ُهم» به شهيد كه مفرد است بر مي گردد.)

۲۱.گزينه ۴ عاِشْر   = معاشرت كن/ َمْن = كسي كه، كساني كه (كلمه ي  َمْن ، اسم موصول عام و براي مفرد و مثّني و جمع، مشترك
است)/ ُيجاِلسوَن الُعلماَء   = با دانشمندان هم نشيني مي كنند/  ُيشاِوروَنهم   = با آن ها مشورت مي كنند.
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است)/   = با دانشمندان هم نشيني مي كنند/  ُيشاِوروَنهم   = با آن ها مشورت مي كنند.
صفحه ۲

۲۲.گزينه ۲ الُمجدَّون = تالشگران/  َينَجحوَن  =موفق مي شوند/ في هذه الحياِة    = در اين زندگي /  ألنُّهم  =زيرا آنان/ َيستفيدوَن
=استفاده مي كنند/  من الُفرَص = فرصت ها /  َجيِّدًا  = به خوبي 

معناي عبارت مورد سؤال، اين است «هر كس بلندي (مقام) را بخواهد، شب ها بيدار مي ماند،» لذا گزينه ي دوم از جهت ۲۳.گزينه ۲
مفهوم، با آن تناسب دارد، زيرا كه به معني «هرگز به عّزت و بزرگواري نخواهي رسيد مگر آن كه تلخي صبر را بچشي» مي باشد.

۲۴.گزينه ۱ الوالدان  = اسم مثني و مبتدا و مرفوع با الف/ جمع آوري كرده اند (مثّني) =  قد َجَمعا   / تجارب ارزشمندي را =  َتجاِرَب
َقيِّمًة   / در زندگي خودشان =  في حياِتِهما 

۲۵.گزينه ۲ علينا أن نسعي:   ما بايد سعي و تالش كنيم،  النعم:   نعمت ها،  حرکتنا: حركتمان
كان... يهاجرون (معادل ماضي استمراري): مهاجرت مي كردند. ۲۶.گزينه ۲

). اثنان عدد اصلي به معناي دو است نه دومين (رد گزينه ي  ۲۷.گزينه ۳ الّرابعة ترتيبي به معناي چهارم است (رد گزينه ي 
.( ). تسعة به معناي  است نه  و كان ينَتظرون ماضي استمراري است (رد گزينه ي 

بررسي ساير گزينه ها: ۲۸.گزينه ۱
: و در اين دنيا مقامش او را به خود مشغول نكند و مالش او را مغرور نكند. گزينه ي  

: و خدا را بزرگ بدارد همانطور كه خدا خود را بزرگ داشته است. گزينه ي  
: اينگونه است هر گاه بميرد رسول خدا مونس او مي شود.  گزينه ي  

با توجه به اينكه قيد زمان درجمله آمده است (در فصل بهار)، سؤال با كلمه ي پرسشي «متي: چه وقت» مناسب جمله ۲۹.گزينه ۱
است.

در اين گزينه «للوصول إلي اجتهاد ... براي رسيدن به كوشش» خطاست. ۳۰.گزينه ۳
۳۱.گزينه ۳ «هر كس به هنگام سپيده دم اقدام به صيد كند، شكار مي كند.»

 احتياجًا»   گزينه ي  با توجه به جمله ي «ما ..................  نياز بيشتري داريم» =«ما محتاج تريم» و جمله ي  «نحُن َأَشدُّ ۳۲.گزينه ۲
درست است.

بررسي ساير گزينه ها: ۳۳.گزينه ۲
: چون ساختار شرط برقرار است حتمًا فعل ها بايد بدين گونه ترجمه شود: فعل اول (فعل شرط) = مضارع التزامي فعل رد گزينه ي 

دوم (جواب شرط) = مضارع اخباري (آينده) بوديد  باشيد
: اَن بي نياز  اَن نبايد ترجمه شود.  رد گزينه ي 

: ال َتْخَلْف ترجمه نشده است.راستگو يا صادق باش در وعده ات اضافي است. رد گزينه ي 
۳۴.گزينه ۱ َمن : هركس (اسم شرط است) /  َضيََّع : ضايع كند (فعل شرط در اينجا در معناي مضارع التزامي آمده است) ولي در

گزينه ي  به صورت مضارع اخباري ترجمه شده كه غلط است./  َکَفَر بها : به آنها ناسپاسي مي كند (جواب شرط)
مفهوم كلّي بيت اين است: «زمانه همواره بر يك حالت نمي باشد بلكه بر حالت هاي گوناگون مي چرخد»، كه تنها با ۳۵.گزينه ۴

، تناسب دارد. مفهوم گزينه ي 
َف َعلي : آشنا شود (فعل شرط) /  ال ُيَضيِّْع   (جواب شرط): تباه نمي سازد. ۳۶.گزينه ۳ َمن   (اسم شرط): هركس /  َتعرَّ

فوائد النباتات الكثيرة  فوايد بسيار گياهان / اَْن النَغضَّ َعيَْننا  چشم پوشي نكنيم. ۳۷.گزينه ۳
در گزينه  فوايد گياهان بسياري، در گزينه ي  ساخته شده، در گزينه  ما نبايد ... فايده هاي گياهان بسيار - از موارد نادرست است.
«هر انساني در گروي آن است كه بدست آورده است» با توجه به مفهوم اين آيه  گزينه ي  به آن نزديك تر است «هر ۳۸.گزينه ۳

كس كار شايسته انجام دهد به نفعش است و هر كس بدي كند به ضررش مي باشد.» 
در گزينه  كان - القرآنية ، در گزينه ي  كانَت - اللغة بايد بدون ال بيايد چون مضاف است و بايد جمع باشد. ۳۹.گزينه ۲

در گزينه  كاَن َيفَتِخُر از موارد نادرست است.
مفاهيم القرآن القيمة: مفاهيم ارزشمند قرآن. يُقَرأ فعل مجهول است و خوانده مي شود درست است. ۴۰.گزينه ۱

- نحوه ي تغيير - درهمه ي فتنه ها (در فتنه ها) پرچم شيطان باال برده مي شود،  بررسي موارد در ساير گزينه ها:  ۴۱.گزينه ۴
- با كارهاي (در كار) به سختي بيندازد. فعل شرط مضارع التزامي معني مي شود. (چگونه تغيير كرده اند)، 

) زميني و ) ما او را فراموش نمي كنيم (او ما را فراموش نمي كند)،  )دلهاي ما (در دلها)،  صورت صحيح برخي خطاها:  ۴۲.گزينه ۴
آسماني (زمين و آسمان)

أكبر: بزرگترين / شاهدُت: ديدم . همچنين فعل را به صورت ماضي نقلي ترجمه كرده است كه اشتباه است. ۴۳.گزينه ۳
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ترجمه ي صورت سؤال: «شايد از چيزي كراهت داشته باشيد و خداوند خير بسياري در آن قرار داده باشد» كه به مفهوم ۴۴.گزينه ۲
گزينه ي  نزديكتر است «خير در آن چيزي است كه اتفاق افتد.» 

صفحه ۳

۲



صفحه ۳

- فعل مؤنث  «وفّرت» و در گزينه ي - فعل مضارع  «يُوفّر» و در گزينه ي  بررسي موارد در ساير گزينه ها: در گزينه ي  ۴۵.گزينه ۴
- آمدن «كان» از موارد نادرست است. زيرا فعل ماضي نقلي است و بايد با قد بيايد.

- - «حاِولُوا» امر حاضر است و نياز به قيد  «بايد» ندارد، در گزينه ي  بررسي موارد در ساير گزينه ها: در گزينه ي  ۴۶.گزينه ۳
- «الكثيرة» صفت براي  «امور» آمده كه همگي نادرست است. «الكثيرة» صفت براي  «أعمال» آمده و در گزينه ي 

نرجو: اميدواريم / يَُوفُِّق: موفق گرداند. ۴۷.گزينه ۱
جاِهد»  كه فعل امر حاضر و مفرد مذكر است و با فعل مضارع مجزوم «تنتصري»  كه مفرد مونث است، هماهنگ نيست. ۴۸.گزينه ۱

در گزينه ي   دوستان ما: أصدقاؤنا، در كالسمان: في صّفنا، همگي: جميعهم، به دو زبان: بلغتيِن ِإثنتين. در گزينه ي  ۴۹.گزينه ۴
 ِإثنتين را قبل ازلغتيِن آورده است. در گزينه ي  لغت را به صورت مفرد آورده است و در گزينه ي   فعل يتكلّمون در اول جمله

مفرد آمده است درست است.
دانشجويان طّب: طلّاب الطّب يا طالبو الطّب ۵۰.گزينه ۳

تحقيقات جديدي: دراسات جديدٍة. برخي بيماري هاي خاص: بعض األمراض الخاّصة
در گزينه ي  و  دراسة را مفرد آورده است.
در گزينه ي  كلمه خاص استفاده نشده است.

در گزينه   «حقير نمي شماري» و در گزينه  «سودهاي شخصي» با تواضع زندگي كن و در گزينه  كلمه ي  «مرفوع» ۵۱.گزينه ۴
كه به صورت  «فعل» ترجمه شده است، نادرست مي باشند.

در گزينه هاي   و  إفشال به معني «شكست دادن» است چون به باب افعال رفته است  و در گزينه   سبٌب لتعريف و ۵۲.گزينه ۲
در گزينه   يوجُب و ال تخاف نادرست است.در ضمن كلمه افشال و هزائم جمع غير عاقل است و فعل آن بايد مفرد مونث باشد.

ُكنُت اَِحُس ماضي استمراري احساس مي كردم كه در گزينه ي  و  غلط است. ۵۳.گزينه ۴
جداً در گزينه ي  معادلي در عبارت اصلي ندارد پس گزينه  نادرست است. همچنين كلمه سوف فعل را آينده مي كند كه گزينه ي 

غلط است.
كلمات كليدي: «عمل حسن ال تحّب اداءه»/ «عمل سيّئ تحبّه» ۵۴.گزينه ۳

مقايسه كليدها در گزينه ها: «عمل حسن ال تحّب اداءه»: كار خوبي كه انجام دادنش را دوست نداري؛ «عمل» و «حسن» مفرد هستند و نمي 
( توانند به صورت جمع ترجمه شوند. (رّد گزينه هاي  و 

( «عمل سيّئ تحبّه»: كار بدي كه دوستش داري؛ «سيّئ» مفرد است. (رّد گزينه هاي  و 
كلمات كليدي: «الغد المضيء»/ «يتعلّق»/ «يعرف»/ «ينتفع»/ «بأحسن وجه» ۵۵.گزينه ۱

مقايسه كليدها در گزينه ها: «الغد المضيء»: فرداي روشني¬بخش؛ «المضيء» صفت مفرد است و نمي-تواند به صورت خبر يا جمله
وصفيه ترجمه شود. 

( رد ساير گزينه ها: «بأحسن وجه»: به بهترين وجه؛ «أحسن» اسم تفضيل است. (رّد گزينه هاي  و 
كلمات كليدي: «قد ُعِرفوا»/ «لم يُضيِّعوا»/ «توّصلوا»/ «حقيقه الحياه» ۵۶.گزينه ۲

مقايسه كليدها در گزينه ها: «قد ُعِرفوا»: شناخته شده¬اند؛ فعل ماضي نقلي مجهول است. 
رّد ساير گزينه ها: «لَم يُضيّعوا»: تباه نكرده اند؛ فعل مضارع مجزوم به «لم» به صورت ماضي منفي ترجمه مي شود و نيز فعل معلوم است.

( (رّد گزينه 
«قصِّر»: كوتاه كن؛ قصِّر به معناي «كوتاه كن» است و نمي توان آن را به صورت «مقّصر بدان» ترجمه كرد. ۵۷.گزينه ۴

«ال خيَر»: هيچ خيري نيست؛ «ال»ي نفس جنس به صورت «هيچ.... نيست» ترجمه مي شود.
ترجمه درست: آرزوهايت را كوتاه كن زيرا هيچ خيري در زيادي آن ها نيست.

ترجمه عبارت: «با مردم به اندازه عقل هايشان صحبت كن!» ۵۸.گزينه ۱
ترجمه گزينه ها:

: قطعًا بهترين سخن آن است كه فهمش براي مردم ممكن باشد! گزينه 
: قطعًا شما مسئول سخن خود در ميان مردم هستيد! گزينه 

: بايد زبانتان را در برابر مردم حفظ كنيد! گزينه 
: فكر كن قبل از اين كه در برابر مردم شروع به سخن گفتن كني! گزينه 

نكته: مفهوم عبارت سؤال و گزينه  هر دو به «صحبت كردن با مردم به اندازه فهم و دركشان» اشاره دارد.
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) - كوچك و بزرگ آن ها: «الصغير منهم و الكبير، گمان مي كنم: «أظّن، اُفّكر»؛ فعل مضارع است. (رّد گزينه هاي  و  ۵۹.گزينه ۳
( صغيرهم و كبيرهم» (رّد گزينه 

بين احدعشر نبايد حرف واو بيايد كه گزينه  و  غلط است هر روز معادل كل يوم مي باشد پس گزينه  غلط است. ۶۰.گزينه ۲

صفحه ۴

۱۴
۲

۱۴۳



صفحه ۴

كانت َقد صنعت معادل ماضي بعيد است يعني ساخته بودند كه فقط در گزينه  آمده است و بقيه گزينه ها غلط است. ۶۱.گزينه ۱
(حاصل نخواهد شد) معناي (ال يتحّققان) نيست كه گزينه  غلط مي شود مقامات بلند در گزينه  معادل ندارد و ۶۲.گزينه ۱

(مجاهدة مستمرة و طويلة) يعني (مبارزه ي دائمي و طوالني) كه در گزينه  درست ترجمه نشده است.
در گزينه  و  (زيباترين و نظيف ترين لباس خود) كه معناي اجمل و انظف ثيابهم است درست به كار نرفته است و ۶۳.گزينه ۴

تركيب (در حالي كه) در ابتداي گزينه  به درستي به كار نرفته است.
با توجه به عبارت داده شده كه مي گويد: هر كس طمع به زياد داشته باشد به كم دست پيدا نمي كند. در گزينه هاي ۶۴.گزينه ۴

ديگر در اين خصوص صحبت نشده است.
ترجمه عبارت: هر كس به بسيار طمع كند، كم را (هم) به دست نمي آورد.

مفهوم بيت گزينه  و عبارت سؤال اين است كه انسان حريص هر چه بيشتر حرص بورزد كمتر به خواسته اش مي رسد.
( تقويت مي كند: يقّوي؛ فعل مضارع اخباري است و بدون «كان» مي آيد. (رد گزينه  ۶۵.گزينه ۲

( روزه ماه رمضان: صوم شهر رمضان؛ تركيب اضافي است (رد گزينه هاي  و 
مفهوم صبر: مفهوم الصبر؛ كلمه «مفهوم» فقط در گزينه  ذكر شده است. (رد ساير گزينه ها)

در گزينه  اشاره شده است كه روزه ماه رمضان به انسان صبر را ياد مي دهد، در حالي كه در متن فارسي به صورت مجهول آمده است
( (رد گزينه هاي  و 

اجازه نداد: ماسمحت، لم تسمح؛ فعل ماضي منفي است كه معادل آن در زبان عربي هم به صورت «ما + فعل ماضي» و هم ۶۶.گزينه ۳
( به صورت «لم + مضارع مجزوم» مي آيد. (رد گزينه هاي  و 

باال برود: أن يتسلّق، أن يصعد؛ فعل مضارع التزامي است كه در زبان عربي به صورت مضارع منصوب به «أن» مي آيد. (رد گزينه هاي 
( و 

( )/ «شجره» بايد معرفه باشد (رد گزينه  «فرزند كوچكش»: «ولدها الّصغير» (رد گزينه هاي  و 
َوَضع العلماء: دانشمندان تأليف کردند / معاجم مهّمة: فرهنگ های لغت مهم / عديدة: متعدد ۶۷.گزينه ۲

َمن (اسم شرط)، هركس/ َيعمل (فعل شرط)، كار كند/ َيُردَّ (جواب شرط)، برمي گرداند/ اُموره، كارهايش را/ َمن ۶۸.گزينه ۱
(موصول) كسي كه/ َعِمل لَُه (جمله صله)، براي او كار كرده

رد گزينه هاي ديگر:
در گزينه  َيعَمل به صورت جمع ترجمه شده است (انجام دهند) و « َمن َعِمَل لٌَه » ترجمه نشده است.

در گزينه  « اٌمور » كه جمع است به صورت مفرد « كار او » ترجمه شده كه غلط است.
در گزينه  نيز « اٌموره » به صورت مفرد كارش ترجمه شده است و « َمن َعِمَل لٌَه » درست ترجمه نشده است.

۶۹.گزينه ۴ رد ساير گزينه ها:
به صورت "حاجات انساني" ترجمه شده كه نادرست است و "حاجات االنسان" يك تركيب اضافي است "نيازهاي انسان" در گزينه 

نيز "طرق دقيقة" يك تركيب وصفي است و "طرق" جمع است و "طرق دقيقة" نكره نيز مي باشد.ترجمه دقيق آن "روش هاي دقيقي -
معرفه است- "روش" در = زيرا "روش" مفرد است - روش هاي دقيق در گزينه ي  روش هايي دقيق" مي باشد. (رد گزينه هاي 

گزينه  مفرد است)
رد ساير گزينه ها: ۷۰.گزينه ۲

ضمير + بِحاَجة = َأنَا بِحاَجة = من احتياج دارم. َأنَت بِحاَجة = تو احتياج داري = درخواست كرده ايم.
تَُعلُِّمنا = تَُعلُِّم + نا = مفعوٌل به است "ياد بدهد به ما" (رد گزينه هاي  و  زيرا در اين گزينه ها "ما" (نا) به صورت فاعل ترجمه شده

است)
"درس هايمان" همراه با ضمير ترجمه شده است.  "الّدروس" بدون ضمير است كه به غلط در گزينه ي 

ترجمه صورت سؤال "سرزنش كن برادرت را با نيكي كردن به او" مناسب ترين گزينه، گزينه  مي باشد. ۷۱.گزينه ۱
رد گزينه هاي  و  "النّاس: مردم" اضافه تعريب شده است به عالوه «انجام» تعريب نشده است به عالوه در گزينه ي  ۷۲.گزينه ۴

"لَيَست" با "اآلخرين" كه جمع مذكر است هم خواني ندارد.
رد گزينه  "لَيسُوا" از افعال ناقصه و جمع مذكر غائب است و اسمش ضمير بارز "واو" مي باشد و خبرش "قادرات" كه جمع مؤنث

است با اسم لَيسُوا يعني ضمير بارز "و" كه جمع مذكر است مطابقت ندارد كه نادرست است.
رد ساير گزينه ها: ۷۳.گزينه ۳

و "يري" در گزينه  همگي به صورت ديدم - حفظ كرده هر دو ماضي اند "َيحَفُظ" در گزينه ي  و "اُشاِهُد" و "َتحِفٌظ" در گزينه 
مضارع تعريب شده اند كه نادرست مي باشند.
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مضارع تعريب شده اند كه نادرست مي باشند.
صفحه ۵

هم "هذه" اضافه عالوه بر اينها "قصيده" معرفه است "شعر" در گزينه  "قصيدة" در گزينه  نكره تعريب شده اند و در گزينه 
ترجمه شده است "هذه القصيدة"

زيرا ترجمه ي عبارت چنين است:" سرزنش كن برادرت را با نيكي كردن به او " ۷۴.گزينه ۴
كلمات كليدي: «هذه األيّام الماطره»/ «اُشاهُد»/ «ألوانها الجميله» ۷۵.گزينه ۱

مقايسه كليدها در گزينه ها:
«هذه األيام الماطره»: اين روزهاي باراني؛ اّوًال «هذه» بايد ترجمه شود. ثانيًا «األيّام الماطره» تركيب وصفي است و «الماطره» صفت مفرد

است و به صورت «باراني» ترجمه مي  شود. (رد ساير گزينه ها)
«اُشاِهُد»: مشاهده مي  كنم. (رّد ساير گزينه ها)

«ألوانها الجميله» رنگ ه اي زيباي آن؛ ضمير «ها» و «الجميلة» بايد در ترجمه گزينه ها باشد (رّد گزينه هاي  و )
كلمات كليدي: «في انتهاء مّمر مدرستنا»/ «نافذه تُفتح» ۷۶.گزينه ۲

مقايسه كليدها در گزينه ها:
( «في انتهاء مّمر مدرستنا»: در انتهاي راهرو مدرسه ما: تركيب اضافي هستند كه پشت سر هم بايد ترجمه شوند. (رّد گزينه  هاي   و

«نافذٌه تُفتح»: پنجره اي است كه باز مي شود؛ اوًال «تفتح» جمله وصفيه است و قبل از آن «كه» مي  آيد؛ ثانيًا فعل مضارع است. (رّد ساير
گزينه  ها)

ترجمه عبارت: «هركس قبل از سخن گفتن فكر كند از اشتباه سالم مي  ماند!» ۷۷.گزينه ۲
ترجمه گزينه  هاي  و 

: چرا آنچه را انجام نمي دهيد، مي  گوييد! گزينه 
: هرگاه عقل كامل شود، سخن كم مي  شود! گزينه 

: مصرع دوم اين بيت به فكر كردن قبل از سخن گفتن اشاره دارد. نكته گزينه 
رد گزينه هاي ديگر: ۷۸.گزينه ۱

دهانشان: َفُمُهم؛ بنابراين لسانًا (زباني) لِسانُُهم (زبانشان) در گزينه هاي  و  نادرست است.
لَيَس لَُهم فكر مفتوح "نيست براي آن ها فكري باز" در گزينه  نادرست است.

ِان: اگر  لم َيْخَضْع : تسليم نشدند (به خاطر فعل شرط مضارع معنی می شود.)  عاجًال ام آجًال: دير يا زود ۷۹.گزينه ۱
أقم صالتك: نماز خود را بر پاي دار- آِت زكاة العلم: زكات علم را بپرداز- لتُفلح: تا رستگار شوي. ۸۰.گزينه ۳

در گزينه ي  لََيُكن بايد باشد . در گزينه ي  الَتنَس فراموش نكن . در گزينه ي َمن اسم شرط است و هر كس ترجمه شود و فعل
ها بصورت مضارع التزامي و مضارع اخباري ترجمه شوند.

مفهوم «پيش گيري بهتر از درمان است» : دوری از آن چه که باعث بيماری می شود.الزم است دوری کردن از آن چه ۸۱.گزينه ۲
باعث بيماری می شود.

تخاصمَت و َاعنَت به شکل ماضی آمده است. در حاليکه دو فعل جمله ی موجود در سؤال مضارع هستند. ۸۲.گزينه ۴
انسان خودش برای حل مشکالت همراه ديگران تالش می کند که با توجه به صورت سوال نادرست است. بقيه گزينه ها ۸۳.گزينه ۱

درست هستند.
 (دوام اندکی) و (ياد خواهند  (برای چهره ی زيبا) و در گزينه ی   (بادوام نيست) و (بعدها) و در گزينه  در گزينه  ۸۴.گزينه ۲

کرد) موارد نادرست است.
  نادرست است.  و  (واجب است بپذيرد) در گزينه ی   و (الزم نيست) در گزينه ی  زيرا (کسی که) در گزينه ی  ۸۵.گزينه ۴

که بيان کننده ثبات خوی و سرشت ذاتی است. «از کوزه همان برون تراود که در اوست» ۸۶.گزينه ۱
موارد نادرست ساير گزينه ها: در گزينه ي  (كانَت ُطِبَعت  چاپ شده بود) كه مجهول است و متناسب با متن نيست. ۸۷.گزينه ۳

در گزينه ي   (اُشاِهُد خمسة كتب = پنج كتاب را مي بينيم) نادرست است. در گزينه ي  (دوازده كتاب را چاپ كرده است به صورت
طبعت إثني َعَشَر كتابًا) صحيح است.

)  «با عجله ) «در حالي مشاهده كردم ... تا آن را خاموش كنند» نادرست است. خطاهاي مهم در ساير گزينه ها:  ۸۸.گزينه ۱
)  «وقتي ديدم... مي دوند تا آن را خاموش نمايند» درست نيست. مشاهده كردم... مي روند تا آن را خاموش كنند» اشتباه است. 

)  «خداوند اگر بخواهد افراد بدان مزيّن مي ) «هركس بخواهد» نادرست است.  خطاهای مهم ساير گزينه ها: ۸۹.گزينه ۲
) «همان... آن كه مايل باشد» درست نيست. شوند» اشتباه است. 

 (تورهای) از موارد نادرست می  (افتادند....) در گزينه ی   (تورها و صيد می کرد...) در گزينه ی  در گزينه ی  ۹۰.گزينه ۱
باشند.

صورت صحيح گزينه:  «براي تو شايسته است كه از خطاي دوست خود بگذري هر چند كه كم باشد.»  ۹۱.گزينه ۱
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صورت صحيح گزينه:  «براي تو شايسته است كه از خطاي دوست خود بگذري هر چند كه كم باشد.»  ۹۱.گزينه ۱



صفحه ۶

ترجمه ی (می دانيد) به صورت (علمتم) نادرست می باشد.چون می دانيد مضارع است و علمُتم ماضی است. ۹۲.گزينه ۴
َشعرُت: فعل ماضي و به معناي احساس كردم كه در گزينه ي  ترجمه نشده و در گزينه ي  نيز به صورت مضارع ۹۳.گزينه ۲
ترجمه شده هم چنين فعِل «يُقهقه»  كه مضارع مي باشد، در گزينه ي  درست ترجمه نشده است و به صورت اسم معنا شده است.

در گزينه ي  فعل «نُشاهد»  غلط معني شده است. در گزينه ي سوم، كلمه ي حقيقي صفت براي كلمه ي اصالح است، ۹۴.گزينه ۱
بنابراين، بايد (اصالح حقيقي جامعه) معنا شود. در گزينه ي  بايد (از مسؤوليت هاي ديگر زن) ترجمه مي شد.

 نيز فعل  به جای اين که بگويد به نااميدی اجازه نمی دهد٬ گفته شده به قلب اجازه نمی دهد٬ در گزينه ی  در گزينه ی  ۹۵.گزينه ۳
 نيز کال از نظر جمله سازی با توجه به تيتر سوال خطا است. اجازه نمی دهد را منفی آورده که خطا است و گزينه ی 

استفاده از لغت المدرسيّة به جای (درسی مان) خطا است٬ ضمن اين که ضمير (نا) که به جای (مان) بايد می آمد٬ ذکر ۹۶.گزينه ۴
نشده است و فعل حتی نذَهَب نيز ترجمه ی درست عبارت نمی باشد.َان نذَهب درست است.

چون تو... إذا : چون٬ ما أطلب: چه جويم٬ ما أقول: چه گويم. ۹۷.گزينه ۱
دانشمندان ..................  قد وقف: وقف کرده اند٬ حياتهم المثمرة: زندگی ثمر بخش خود ٬ تقدم البشريّة:پيشرفت انسانيت ۹۸.گزينه ۴
در گزينه ي  فعل بايد به صورت جمع و يَُفتشون بيايد و معلمون ماهرون مفعوٌل به است و به صورت معلمين ماهرين ۹۹.گزينه ۲

بيايد.
يُفتّش.... پدران و مادران: اآلباء و اُالّمهات، معلماني ماهر: معلمين حاذقين، در جستجو مي باشند: يُفتُِّش عن... (فعل با داشتن فاعِل اسم

ظاهر، مفرد مي آيد.) 
در گزينه ي  تريدان به معناي مي خواهند خطاست و ابنا به معناي پسران اشتباه است.

در گزينه ي  ابنا نادرست است.
تأّثر: اثر پذيرفت / َتَغيََّر: تغيير کرد.  عميقًا: به طور عميق   اسلوب : روش   َتَعلَّمُهّن:آموزش آن ها ۱۰۰.گزينه ۴

)«في سبيلها» ترجمه نشده ) فعل به صورت «َمجهول» و«مخاطب» آمده و نادرست است. در گزينه ي ( در گزينه ي ( ۱۰۱.گزينه ۳
) نيز«في سبيلها» ترجمه نشده و فعل به صورت مستقبل آمده و نادرست مي باشد. است. در گزينه (

  »: رهايی يابد /« أيضًا  »: نيز /« إن « يقوم بالعمل  »: برکار برپاست / « لن يستطيع  »: نخواهد توانست /« أن يفرَّ ۱۰۲.گزينه ۲
تدرکها »: آن را درک کنی / « تفز  »: رستگار می شوی.

بررسی موارد در ساير گزينه ها:
»: «اداره مي شود» نادرست است و «يستطيع» ترجمه نشده است. گزينه «

»: «نتوانسته است»٬ «دركش كردي» و «پيروز خواهي شد» به صيغه ی ماضی نادرست اند. گزينه «
»: «اگر» به جای «نيز» نادرست است. نمی تواند مضارع معنا شده که غلط است. گزينه «

« الظبُی  »: آهو / « کأنّه  »: گويی / «إنسان شاعر» : انسانی شاعر است /« ُيدرک جمال الّليل  »: (جمله ی وصفيه)٬ ۱۰۳.گزينه ۳
که زيبايی شب رادرک می نمايد.

« و هو يرقب القمر بإعجاب کثير  »: (جمله ی حاليه)٬ و با شگفتی بسيار ماه را نظاره می کند.
« زّود  »: تجهيز کرده / « کال من  »: هريک / «مخلوقاته» : آفريدگانش /« خصائص ممتازة  »: خصوصيّاتی برجسته ۱۰۴.گزينه ۴

/« حّتی يستفيد  »: تا استفاده کند /  «منها» : از آنها / « فی الحفاظ عن نفسه  »: در حفاظت از خويش.
بررسی موارد در ساير گزينه ها:

»: «يستفيد» ترجمه نشده است و «زندگي خشن» نادرست است. گزينه «
»: «همه ي» نادرست است و «مخلوقات» بدون ضمير آمده که صحيح نيست. گزينه «

»: «آفريده ها» بدون ضمير و «خصلت» به صورت مفرد آمده که نادرست است. گزينه «
ترجمه ی بيت با توجه به صورت سؤال: «روزگار را ديدم كه مختلف مي چرخد / پس نه غمي دوام دارد و نه شادي اي»  ۱۰۵.گزينه ۲

بررسی موارد در ساير گزينه ها:
»: ترجمه بيت: «عمر خويش را در ايّام جواني غنيمت شمار / زيرا آن (عمر) اگر با پيري زياد شود ،نقصان مي يابد (مفيد گزينه «

نيست!)» 
»: ترجمه بيت: «آرزوها را در دنيا كوتاه (كم) كن تا رستگار شوي / زيرا نشانه ي عقل، كم كردن آرزوهاست!»  گزينه «

»: ترجمه بيت: «مال و خويشاوندان فقط امانت هستند / و ناگزير روزي امانت ها بازگردانده مي شود!»  گزينه «
«مباهات مي كرد»: كانت ... تفخر بـ ... (ماضي استمراري) /  «در حالي كه پرندگان مي خنديدند» : و الطيور تضحك ۱۰۶.گزينه ۱

(جمله ي حاليه)

بررسي موارد در ساير گزينه ها:
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بررسي موارد در ساير گزينه ها:
»: «"تفتخر "» مباهات مي كند، فعل مضارع و نادرست است. ۲گزينه «



صفحه ۷

»: «"تفاخر "» ماضي باب تفاعل است و در گزينه  به عنوان خبر (نواسخ) معناي ماضي بعيد دارد نه استمراري و فعل گزينه هاي  « و 
خنديدند درست ترجمه نشده است.  

«رساله ي خود»: رسالتی /  «مقّدمه اي» : مقّدمة (اسم نکره) /  «در هشت صفحه»: ثمانی صفحات /  «نوشتم»: کتبت ۱۰۷.گزينه ۳
حت /  «سه صفحه»: ثالث صفحات / ُاسبوعين: دو هفته / «تصحيح کردم»: صحُّ

بررسی موارد در ساير گزينه ها:
»: «مقدمه»  به صورت مضاف و « ثالثة  » به شکل مؤنث نادرست اند.  گزينه ی «

»: «ثالث» عدد ترتيبی است و معنی آن سوم است نه سه. گزينه ی «
»: «ثامن» عدد ترتيبی است و معنی آن هشتم است نه هشت. گزينه ی «

«حاولت» : تالش كردم /  «أن اُعطي» : بدهم /  «ذلك العامل» : آن كارگر /  «هديّة» : هديه اي /  «تُقلّل» : كم كند! /  ۱۰۸.گزينه ۲
«من تعب عمله» : از سختي كارش

بررسي موارد در ساير گزينه ها
» : «تالش من امروز اين بود»  نادرست است. گزينه «

» : «هديه»  كه به صورت معرفه به كار رفته است، نادرست است كه اين در گزينه  هم نادرست است. گزينه «
» : «تالش امروز»  نادرست است. گزينه «

غابات: جنگل ها / الخضراء: سبز، صفت براي غابات. در گزينه ي  و  فعل آمده است كه غلط است چون فعل وجود ۱۰۹.گزينه ۳
دارد.

لَم+مضارع            ألَم َتَروا=آيا نديديد ، آيا نديده ايد ۱۱۰.گزينه ۴

: نمي انديشيد زيرا مضارع ترجمه شده اند. : نمي بينيد و  رد گزينه هاي 
كيَف = چگونه؟ در گزينه هاي  و  ترجمه نشده است (رّد گزينه ي  و  )

قد + ماضي  ماضي نقلي َقد َجَعلَت = قرار داده اي ۱۱۱.گزينه ۱
رّد گزينه هاي  گذاشتي و  نهادي (به صورت ماضي ساده ترجمه شده است).

الّدنيا = ضمير متصل ندارد. رّد گزينه ي  «دنيايمان» همراه با ضمير ترجمه شده است.
َأّن+ نَعَلَم  أن نَعَلَم (أن + مضارع  كه + مضارع التزامي) ۱۱۲.گزينه ۳

أن نَعَلَم: كه بدانيم. رّد گزينه ي  كه «َأن نَعَلَم: ترجمه نشده است و گزينه ي  زيرا «مي دانيم» ترجمه شده است.
) عالوه بر اين كلمه «يعني» در گزينه ي  در «ال َأَثَر»، ال نفي جنس است بنابراين در ترجمه آن بايد از «هيچ استفاده شود (رّد گزينه ي 

به غلط در ترجمه وارد شده است.
«ُمروء ِتَک اليه: جوانمردي ات به او» ۱۱۳.گزينه ۱

در گزينه ي  «اِلَيِه» ترجمه نشده است.
أساَءَك» به تو بدي كرد در گزينه ي  «ك، به تو» ترجمه نشده است به عالوه «اليه» در گزينه هاي  و  نيز ترجمه نشده است. به عالوه

در گزينه ي  «أساءَك» به غلط بصورت مصدر يعني «بدي كردن» ترجمه شده است.
«و بندگان خداي رحمن كساني هستند كه روي زمين با آرامي و تواضع راه مي روند.» ۱۱۴.گزينه ۲

گزينه ي  از نظر مفهوم، مناسب نمي باشد.
دوستش داري = تُِحبُُّه  ۱۱۵.گزينه ۱

دوستت دارد = يُِحبَّك 
باتوجه به اين كه «ش» در دوستش داري به رّب كه مذّكر است مربوط است و دوستت دارد نيز به «رّب» مربوط است تنها گزينه ي

درست گزينه ي  است.
َخَلَق فعل است و به صورت خلق كرده است يا آفريده است ترجمه مي شود كه در گزينه هاي  و به صورت مصدر ۱۱۶.گزينه ۲

ترجمه شده كه نادرست است و در گزينه ي  آسمان بايد بصورت آسمان ها ترجمه شود.
قد + فعل ماضي به صورت ماضي نقلي ترجمه مي شود كه گزينه هاي  و  نادرست هستند و در گزينه ي  ال انطق ۱۱۷.گزينه ۴

بصورت مصدر ترجمه شده است. همچنين توجه شود جمله اي كه منفي باشد و مستثني منه آن حذف شده باشد به صورت مثبت و
تأكيدي ترجمه مي گردد.

كلمه ي مطالبين حال است و ترجمه ي آن بايد به صورت قيد حالت باشد كه در حال خواستن درست است. همچنين ۱۱۸.گزينه ۲
كلمه ي چون در ترجمه اضافه است.

صفحه ۸
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كلمه ي چون در ترجمه اضافه است.
صفحه ۸

در گزينه ي  في النهاية به معناي در آخر است كه معناي براي هميشه نمي دهد و كلمه ي سيّئ به معناي اشتباه نيست ۱۱۹.گزينه ۳
كه در گزينه هاي  و  و  آمده است. التعلُم در گزينه ي  و عرَفُه در گزينه ي  نيز خطاست.

زيرا در گزينه ي  و  ضمير متصل دوستم به كار نرفته است و صديقي درست است و در گزينه ي  ما كنُت اُشاِهُد به ۱۲۰.گزينه ۱
معناي نمي ديدم ماضي استمراري است و نادرست مي باشد.
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