
زیرا باتوجه به مشتق بودن چهار گزینه ما در عبارت به نقِش حال نیاز داریم و چون حال نکره و منصوب و مشتق است و باید با صاحب حال از نظر جنس و عدد گزینه 4  1

مطابقت کند تنها گزینه صحیح گزینۀ  است که جمع مذکر است و با صاحب حال یعنی الطُّلّاب مطابقت دارد.

ترجمه عبارت: «ایرانیان چاي را بعد از شام می نوشند در حالی که داغ است!» صاحب حال (الّشاي) مفعولٌ به است. در سایر گزینه ها صاحب حال به ترتیب:  «األعداء، گزینه 3  2
الناس، الّطالبات»   فاعل هستند.

«ُمشفَقیِن» حال براي «الوالدان» است که منصوب می باشد و از نظر جنس و عدد با آن مطابقت دارد. گزینه 1  3

در این گزینه کلمۀ «فرحین» حال است براي صاحب حال «األطفال» گزینه 2  4

در گزینۀ  «حقًا» مفعول مطلق تأکیدي براي فعل محذوف است. در گزینۀ  «ابتسامًا»  و در گزینۀ  «حسابًا» هر دو مفعول مطلق تأکیدي هستند.

ترجمۀ عبارت: «کودك با ترس از خواب بیدار شد به خاطر صداهاي ترسناکی که شنیده بود.» گزینه 2  5

:  ترسان - ترسناك گزینۀ 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

: شاد - ترسناك گزینۀ 

: ترسان - زیبا گزینۀ 

: خوشحال - بد گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: مردم امت واحدي بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد.» گزینه 4  6
تصحیح گزینۀ نادرست:

ُمبشِّرین: بشارت دهندگان، مژده دهندگان
اسم فاعل للجمع المذکر / حال براي پیامبران

» تناسب دارد، زیرا هر دو بر این مفهوم داللت دارند که مرگ، سرنوشت همه است. آیۀ شریفۀ «هرکسی چشندة مرگ است» بیشتر با بیت گزینۀ « گزینه 3  7

با توجه به این که فعل ابتداي جمله ماضی است، اگر فعِل موجود در جملۀ حالیه را مضارع قرار دهیم، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود. (ترجمۀ عبارت: یکی گزینه 2  8
از دوستانم پس از سال هاي طوالنی مرا دید در حالی که او گریه می کرد!)

گزینه 1 «فی المباراة األخیرة»: در مسابقۀ اخیر / «کان ... یَُشجِّعوَن»: تشویق می کردند (ماضی استمراري) / «الُمَتَفرِّجوَن»: تماشاگران، تماشاچیان / «کثیرًا»: بسیار / «فریَقهم  9
الفائز»: تیم برنده شان / «َفرحیَن»: با خوشحالی (حال)

)/ «َلَجأُت»: پناه بردم (رد گزینه هاي  و )/ «المطر»: باران/ «مّرة أخري»: دوباره، یک بار دیگر (رد گزینۀ  «بدأ .................. ینزل»: شروع به باریدن کرد (رد گزینۀ  گزینه 3  10

)/ «ُمسِرعًا»: (حال) با سرعت، شتابان )/ «غاٍر فی الجبِل»: غاري در کوه، یک غار در کوه (رد گزینه هاي  و 
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