
زیرا در این فعل حرف «س» جزء ریشه است. گزینه 3  1

گزینه 1 ترجمۀ عبارت: «جشنواره، جشنی همگانی به مناسبتی زیباست!»  2
این عبارت به لحاظ معنایی و مفهومی صحیح است.

ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: گردباد، بادي خفیف است! گزینۀ «

»: ایرانیان آخرین روز از روزهاي سال شمسی را جشن می گیرند! گزینۀ «

»: ماهی ها فقط در دریا زندگی می کنند! گزینۀ «

در گزینۀ  «ال تصّدق» که مضارع است، به غلط به صورت ماضی استمراري ترجمه شده است. گزینه 3  3

َصدَّق: باور کرد/ َصَدَق: راست گفت  بنابراین گزینه ي  راست نمی گوید نادرست است.

در گزینۀ  صیغۀ مخاطب آمده است (باور نمی کنی).
«ال تصّدق»: باور نمی کند / «یتساقط»: فرو بریزد / «مطٌر من الّسمک»: بارانی از ماهی / «کما أنّها»: همان طور که او / «النّوم»: خواب / «واقف»: ایستاده

»: زیرا/  «النوَم الجید»: خواب خوب/  «یزیُد» زیاد گزینه 1 «نحتِفُل»: جشن می گیریم/  «الّیوم العالِمّی للنِّوم»: روز جهانی خواب/  «فی ُکلِّ ّسنۀ»: هر ساله، در هر سال/  «ألنَّ  4
َحَۀ»: سالمتی میکند/  «الصَّ

گزینه 3 زیرا حروف اصلی فعل «ضعف» است و «یَن» که در مضارع، نشانۀ مفرد مؤنث مخاطب است، به آن اضافه شده است.    5

» که می گوید: «سخن، سخن را می ِکشد!»، حرف، حرف می آورد ارتباطی با مفهوم آن با توجه به ترجمۀ عبارت «بیشتر اشتباهات انسان در زبانش است!»، گزینۀ « گزینه 4  6
ندارد.

»: تعداد همراهان چندتاست؟!: شش (نفر):پدر و مادرم و دو خواهرم و دو برادرم! ترجمۀ گزینۀ « گزینه 2  7

: اسم کشور به جاي اسم شهر بیان شده است. : باید دلیل بارش زیاد بیان شود و در گزینۀ  : جواب ال می باشد، در گزینۀ  در گزینۀ 
تشریح گزینه هاي دیگر

: آیا جنابعالی از عراق هستی؟!: بله، من از کویت هستم! (عدم تناسب سؤال و پاسخ) گزینۀ 

: براي چه باران هاي زیاد می بارد؟!: باران هاي زیاد در فصل بهار می بارد! (عدد تناسب سؤال و پاسخ) گزینۀ 

: تو از کدام شهر هستی؟!: من از شهر پاکستان هستم! (عدم تناسب سؤال و پاسخ) گزینۀ 

«الّذي»: کسی که/ «یُرسل»: می فرستد/ «الّریاح»: بادها/ «تُثیُر»: بر می انگیزد/ «سحابًا»: ابري را/ «یبسطه فی الّسماء»: آن را در آسمان می گستراند. گزینه 2  8
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «ابر، نیز، آسمان ها» نادرست اند. گزینۀ «

»: «باد، ابرها، حرکت می دهد» نادرست اند. گزینۀ «

»: «ابر، حرکت می دهد» نادرست اند. گزینۀ «

») / «بأمِر األمیِر الثّالث»: به دستور امیر سوم یا سومین پادشاه (رد » و « «َبنی»: (در ابتداي جمله) ساختند، ساخته اند / «ستّون عامًال»: شصت کارگر (رد گزینه هاي « گزینه 1  9

(« » و « » ) / «َزَرعوا»: کاشتند / «تسعیَن نخًال»: نود نخل (رد گزینه هاي « » و « ») «حدیقًۀ لها سبعُۀ أبواٍب»: باغی که هفت در دارد (رد گزینه هاي « گزینۀ «

تشریح سایر گزینه ها: گزینه 2  10

»: باور می کنی: تصّدق گزینۀ «

»: داخل نشوید: فال تدخلوا  گزینۀ «

»: براي جوجه هایش: لفراخها  گزینۀ «
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