
گزینه 4 «واحدة» مستثنی و منصوب است و چون مستثنی منه مؤنث است «واحدًة» یا صیغۀ مؤنث درست می باشد.  1

«اإلنسان» مستثنی منه است زیرا «الّذین» از آن «استثناء» شده است. گزینه 1  2

زیرا «المؤمنون» مرفوع است و اگر مستثنی منه وجود داشت قطعًا باید مستثنی، منصوب می شد. گزینه 2  3

) الُطلّاب، مستثنی منه هستند. ) تمارین    ) َعَمٌل    در گزینه هاي دیگر به ترتیب

اسم پس از  «إلّا»  که از مستثنی منه جدا می شود، نقش مستثنی دارد. گزینه 1  4

بررسی موارد در سایر گزینه ها: گزینه 1  5

»: «طالبین» مستثنی و مرفوع با عالمت اعراب فرعی «الف» به اعراب فاعل است و باید به صورت «طالبان» باشد، هم چنین «اثنین» صفت است و باید به تبعیت از «طالبان» به صورت «إثنان» گزینۀ «
باشد.

»، فعل «أخذا» باید در ابتداي جمله به صورت مفرد بیاید، ضمن این که «مسابقات علمی» موصوف و صفت هستند و به صورت «المسابقات العلمیّۀ» »: عالوه بر اشکال آمده در گزینۀ « گزینه ي «
صحیح است.

»: «سباق» موصوف و معرفه است و باید با «ال» بیاید، ضمن این که «سباق» مفرد است در حالی که «مسابقات» جمع است، هم چنین «مدرسۀ ما» به دلیل مضاف بودن «مدرسه»، بدون «ال» گزینۀ «
صحیح است. (مدرستنا)

تصحیح گزینه هاي دیگر: گزینه 3  6

: مزایا: فایده ها، سودها گزینۀ 

: تصفّح: ورق زدن / مکرَّرة: تکراري گزینۀ 

: تکمیل: کامل کردن گزینۀ 

َأعین: چشم ها که مفردش عین است. گزینه 3  7
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر:

: زمیالت هم کالسی هاي دختر  زمیلۀ گزینۀ 

: َأنهار: رودخانه ها  َنهر گزینۀ 

: ُذنوب: گناهان  َذنْب گزینۀ 

گزینۀ  ترجمۀ درستی از عبارت عربی است. گزینه 3  8
بررسی گزینه هاي دیگر:

: براي دیدن آثار تاریخی ترجمه نشده است. گزینۀ 

: ُسیّاح به صورت مفرد ترجمه شده است و همین طور فعل یأتون. گزینۀ 

: جمله به صورتی ترجمه شده است که گویی (الذي) بعد از محافظه اسوان وجود دارد. گزینۀ 

» دیده می شود. ترجمۀ دقیق فعل «ال َتُقوموا بعمٍل...»: «به کاري نپردازید..» است، که این ترجمه تنها در گزینۀ « گزینه 2  9
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «نتیجه» باید جمع باشد، «انتظارش را داشتید» باید به صورت مضارع ترجمه شود و «نمی رسید» باید به صورت «مستقبل منفی» ترجمه شود. در گزینۀ «

» صحیح نیست. »: «صرف می کنید» ترجمۀ صحیحی براي «تُتلفوَن» نمی باشد، «در حالی که» زائد است و «نتیجه» مانند گزینۀ « در گزینۀ «

»: «کار» باید به صورت نکره ترجمه شود و «زمان هاي زیادي» باید مفرد باشد. در گزینۀ «

» کلمۀ «الحیّۀ» نقش حال را دارد، در حالی که به صورت صفت ترجمـه شده است. ترجمۀ صحیح آن چنین است: «ماهی هاي زینتی دوست دارند که در گزینۀ « گزینه 1  10
شکارها را زنده بخورند !». «الحیّۀ» در این عبارت، زمانی صفت است که «الــ» داشـته باشـد و چنین باشد: « الفرائس الحّیۀ » 
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