
بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها: گزینه 4  1

) از قلب و زبانش  از قلبش بر زبانش         ) خالص کند  خالص شود      

) ظهرت  ظاهر شد (در اینجا چون جواب شرط است ظاهر می شود معنی می شود.)

گزینه 2 «حکمۀ» مفرد است به غلط «حکمت ها» ترجمه شده است.  2

«َکَبیٍت» مانند خانه اي که در گزینه ي  «ك= مانند» ترجمه نشده است.

) که به ترتیب به معناي «اردك»، «کالغ» و «کبوتر» هستند، همگی جزء پرندگان اند ولی «الحرباء» به معناي «آفتاب پرست»، با سایر گزینه ها گزینه هاي ( ،  و  گزینه 2  3
تفاوت دارد.

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2  4

گزینه ي   هِذِه األضواُء «این نورها»، «األضواُء» تابع هِذِه است، مشاٌرالیه با اسم اشاره در حکم یک کلمه است.
أعماق محیط: نادرست است «المحیط» یعنی اقیانوس / البکتیریا: اسم مفرد است /  تنَبعُث: فرستاده می شود.

گزینه ي   این پرتوها را، که به صورت مفعول ترجمه شده نادرست است / هِذِه األضواء: مبتدا است – تنبعث نیز مانند گزینه ي  نادرست ترجمه شده است / المحیطات جمع مؤنث سالم
است یعنی اقیانوس ها.

گزینه ي   المحیطات: اقیانوس ها / تنبعث: فرستاده می شود، در صورتی که به صورت فعل ماضی ترجمه شده است. 

» صحیح است. حرف «إّن» نشانۀ تأکید است، بنابراین گزینۀ « گزینه 4  5
از راه هاي دیگر تأکید می توان به:

- به کار بردن «َلـ» بر سر اسم اشاره کرد. - استفاده از جملۀ اسمیه   

زیارت قبول گزینه 2  6

) من در خدمت شما هستم. ) معلوماتت زیاد است /  ) ماشاءاهللا / 

»: «أْجَلَس» فعل ماضی از باب افعال است به معناي نشانه است. در گزینۀ « گزینه 3  7

»: «ِاستغَفروا» فعل ماضی است واحد نیست به معناي آمرزش خواستند. در گزینۀ «

»: «أْخَرْجَن» فعل ماضی است به معناي بیرون آوردند. در گزینۀ «

آفتاب پرست می تواند دوچشمش را در جهت هاي مختلف بچرخاند بدون اینکه اینکه سرش را حرکت دهد. گزینه 3  8

استغفروا فعل و فاعل آن ضمیر بارز واو است. گزینه 4  9

: أَحبُّ اسم و مبتداست. گزینۀ 

: اّي اسم استفهام و مبتداست. گزینۀ 

: اکبر اسم و مبتداست.  گزینۀ 

«الَحسد»: حسادت/ «یأکُل»: می خورد/ «الحسنات»: نیکی ها/ «کما»: همان طور، همان گونه/ «تأکل»: می خورد/ «النّار»: آتش/ «الحطب»: هیزم گزینه 1  10
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