
بررسی نادرستی گزینه ها:   گزینه 2  1

» به صورت مفرد آمده است. ) ِارَحُموا: فعل أمر جمع مذکر مخاطب است که در گزینۀ « گزینۀ 

) فعل أمر «ِاْرَحُموا» ترجمه نشده است، ضمیر «کم» ترجمه نشده است و کلمۀ «قطعًا» زائد است. گزینۀ 

) «کلمۀ» َمن معنی نشده است.   گزینۀ 

توجه کنیم افعال داده شده ثالثی مجرد یا ثالثی مزید است و همچنین به صورت سؤال توجه کنیم که به ترتیب اسم مفعول و اسم فاعل می خواهد پس گزینه ي ( و  گزینه 3  2

) نادرست است و در گزینه ي  فعل ینتظرون ثالثی مزید است ولی اسم مفعول و اسم فاعل آن ثالثی مجرد است.

زیرا در ثالثی مزید مشتق ها با (مـُ) شروع می شوند و در اسم فاعل عین الفعل کسره دارد و در اسم مفعول عین الفعل فتحه دارد. گزینه 4  3

: «َمشغول» اسم مفعول وجود دارد. : «ُمسَتقَبل» و  : «َمرفوع»،  «َالُْمَشجِّعوَن» اسم فاعل است، در گزینۀ  گزینه 4  4

«خاِلق» اسم فاعل از ثالثی مجرد، «ُمرسل» اسم فاعل از ثالثی مجرد و «الُمرَسل» اسم مفعول از ثالثی مزید است. گزینه 2  5

تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه 1  6

»: «به ما آموخته است» صحیح است. گزینۀ «

»: «اعتقاد دارم (معتقدم)» صحیح است. گزینۀ «

»: «دو اتاق خالی» صحیح است. گزینۀ «

» از نظر مفهوم مطابقت دارد. ترجمۀ عبارت: روزگار  روز است؛ روزي به نفع تو و روزي به زیان توست که فقط با گزینۀ « گزینه 2  7

» یافت می شود. عبارت سؤال بیان می دارد که «تنهایی بهتر از همنشین بد است!» و همنشین  بد را مذمت می کند که مفهوم مشابه آن در گزینۀ « گزینه 3  8
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: این گزینه تأثیر همنشین خوب را بیان می کند. گزینۀ «

»: این گزینه عدم تأثیر همنشینی با آدمیان را بیان می کند. گزینۀ «

»: این گزینه تأثیر همنشین خوب را بیان می کند. گزینۀ «

»: «از آب انبارها دربارة سوارانی که در بیابان ها تشنه اند، بپرس!» که با ضرب المثل مقابل خود تناسب ندارد، بلکه می تواند با َمَثل «قدر ترجمۀ مصراع عربی گزینۀ « گزینه 3  9
عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید!» تناسب داشته باشد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: و سزاي بدي، بدي اي مانند آن است! گزینۀ «

»: تنهایی از همنشین بد بهتر است! گزینۀ «

»: گناهکاران از چهره شان شناخته می شوند! گزینۀ «

یُمِکُن: امکان دارد / مخترعونا: مخترعانمان / یومًا: روزي / غدد: غده ها / أجسادنا: بدن هایمان گزینه 4  10
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