
گزینه 2  1

گزینه 1 من َرأي منکم أحداً: هر که از شما کسی را ببیند                 َیْدُعو: دعوت می کند، فرا می خواند                 عمیل: مزدور  2

) حرف ِل حرف جر است. ) حرف فی  در گزینه ي ( در گزینۀ ( و  گزینه 4  3

» تناسب مفهومی ندارد ولی آیه مورد سؤال و سایر گزینه ها، ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «آیا مردم را به نیکی أمر می کنید و خودتان را فراموش می کنید؟!» که با گزینۀ « گزینه 2  4
همگی به این مطلب که حرف باید همراه عمل باشد، اشاره دارند.

ترجمۀ گزینه هاي دیگر

»: «چرا آنچه را که انجام نمی دهید، می گویید؟» گزینۀ «

«عنَدما»: زمانی که / «یُغلق»: (فعل معلوم) می بندد / «أبواب األرض کلَّها»: همۀ درهاي زمین را / «علینا أن ال ننسی»: نباید فراموش کنیم / «باب الّسماء»: در آسمان / گزینه 3  5
«َمفتوٌح»: باز / «دائمًا»: همواره / «ال یُغلق»: (فعل مجهول) بسته نمی شود

»: َقَفز: پرید     / رمی: انداخت  گزینه 2 گزینۀ «  6

»: ِاتَّصل - خابر: تلفن زد »: َأرشد - هدي: هدایت کرد        گزینۀ « »: َبَلَغ - وصل: رسید            گزینۀ « گزینۀ «

» : قطعًا او حیوان باهوشی است که کمک کردن به مردم را دوست دارد. ترجمۀ  گزینۀ « گزینه 2  7
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

»: دلفین ها می توانند ما را به جاي سقوط هواپیما راهنمایی کنند، اسم هاي جمع: الدالفین: مفرد دلفین گزینۀ «

»: قطعًا دریا  و ماهی ها از نعمت هاي بزرگ از جانب خداوند هستند، اسم هاي جمع: أسماك: مفرد َسَمک (ماهی) گزینۀ «

»: او مانند پرندگان می خواند و مانند بچه ها گریه می کند، اسم هاي جمع: طیور مفرد َطیر (پرنده) / أطفال: مفرد ِطفل بچه، کودك گزینۀ «

هر گناه توبه اي دارد به جز بد اخالقی! (یعنی کسی که اخالق بد دارد بخشیده نمی شود!) با عبارت مقابل خود (خوش اخالقی زشتِی اصل و نسب را می پوشاند.) تناسب گزینه 4  8
مفهومی ندارد.

ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: زیبایی علم نشر آن است و بهرة آن، عمل کردن به آن است. گزینۀ «

»: پاداش داده نمی شوید، مگر به آن چه انجام می دادید. / هر چه در دنیا بکاري، آن را در آخرت درو می کنی. گزینۀ «

»: چیزها با مخالف هایشان شناخته می شوند. گزینۀ «

) / «ِعبادي»: بندگان من، بندگانم / «عنّی»: دربارة من، در مورد من / «فإنّی»: قطعًا من / «َقریب»: «إذا»: هرگاه، اگر / «َسأِلک»: (در این جا) از تو بپرسند (رد گزینۀ  گزینه 2  9

( نزدیک (رد گزینۀ 

( »، «بگو» در عبارت عربی معادلی ندارد. (رد گزینۀ  در گزینۀ «

»، «یُستعَمُل» فعل مجهول است و باید مجهول ترجمه شود: «به کار برده می شود.» در گزینۀ « گزینه 1  10
ترجمۀ صحیح عبارت: گیاه دارویی مناسب براي پیشگیري از بیماري قند به کار برده می شود.
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