
«خرید و فروش» دو کلمۀ متضاد می باشند در صورتی که مترادف آمده است. گزینه 4  1

زیرا با توجه به فتحه ي عین الفعل یعنی «َجـ»، این فعل ماضی است. گزینه 2  2

َلَديَّ جّواٌل: موبایلی (یک موبایل) دارم               َفَرَغْت: خالی است               بطاریَُّتُه: باطري آن  گزینه 2  3
َمَع أنّی: با این که من                                                 ما َتَکلَّْمُت احدًا: با کسی صحبت نکردم (فعل ماضی منفی است)

زیرا «َتشاَبَه» باب «َتفاُعل و تُقاِتلُون» نیز در باب تفاُعل می باشد. گزینه 3  4

: «َتعاَملُتم» باب «َتفاعل» است که دو حرف زائد دارد. / و «جاَلْستم» باب «مفاَعَلۀ» است که یک حرف زائد دارد. / «َاحَسنُتم»: باب «إفعال» که یک حرف در گزینۀ  گزینه 1  5
زائد دارد.

نکته: مالك حرف زائد داشتن اولین صیغۀ ماضی است.

: «َیْخُرُج» هیچ حرف زائدي ندارد. در گزینۀ 

: «َینَفُعون» حرف زائد ندارند.  : «ِصْرنا» و در گزینۀ  در گزینۀ 

ترجمۀ هر  یک از گزینه ها عبارت است از: گزینه 1  6

»: زندگی کنند گزینۀ «

»: فرق داشته باشند گزینۀ «

»: جدا باشند گزینۀ «
هیچ یک از گزینه ها جواب صحیحی براي عبارت: «مردم باید با هم، هم زیستی داشته باشند.» نیست.

ترجمۀ عبارت: «حوله: قطعه اي از پارچه اي مخصوص که پس از شستشو آن را استفاده می کنیم.» گزینه 3  7
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

»: البقعۀ: (قطعه اي از زمین)  جایی براي دفن مردگان گزینۀ «

»: َالصُّداع (سر درد)  دندان درد گزینۀ «

»: َالُْفرشاة (مسواك)  وسیله اي براي تمیز کردن دست گزینۀ «

»: َنَدمْنا َعلی َعَمِلنا: از کارمان پشیمان شدیم. گزینه 3 گزینۀ «  8
پاسخ صحیح گزینه هاي دیگر:

»: ِاْسَتْغِفر ِلَذنبک: براي گناهت طلب آمرزش کن. گزینۀ «

»: َانَْزلناُه بالَحقَّ: با حق فرود آوردیم.  گزینۀ «

»: أنا بحاجٍۀ ِإَلیها: من به آن نیاز دارم.  گزینۀ «

ترجمۀ صحیح عبارت: «کتاب علمی ام را از همکالسی ام در روز شنبه پس گرفتم.» گزینه 4  9

»: «أْخَرجُتنَّ» فعل ثالثی مزید باب «إفعال» است. در سایر گزینه ها فعل هاي ثالثی مجرد به کار رفته است. در گزینۀ « گزینه 2  10
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