
: مکانی براي ورزش و تمرینات ورزشی: «َمصَنع» به معناي کارخانه است و به عنوان پاسخ نادرست است. گزینۀ  گزینه 4  1
پاسخ مورد نظر کلمۀ «َملَعب» به معناي ورزشگاه است.

تشریح گزینه هاي دیگر:

: مکانی براي خوردن غذا: رستوران گزینۀ 

: مکانی براي درس خواندن و مطالعه: کتابخانه گزینۀ 

: مکانی براي عبادت مؤمنان: مسجد گزینۀ 

»: پس / «اْغفر»: مورد مغفرت قرار بده / «َلنا»: ما را / «ارَحْمنا»: بر ما رحم کن / «أنَت»: تو / «َخیُر»: بهترین / «الّراحمیَن»: رحم کنندگان ـَ «آمنّا» ایمان آوردیم / «ف گزینه 2  2

به ترتیب کلمات «الّدنیا، أکثر، اوسط، أکابر، أعلی، أغلی» اسم تفضیل هستند و کلمات «ِاتّقی، اُحبُّ» نیز فعل هستند. گزینه 3  3
دقت داشته باشید که «أکابر» هم اسم تفضیل «أکَبر» است که جمع بسته شده است.

»، «أعلم» با این که بر وزن «أفعل» است امّا اسم تفضیل نیست و فعل مضارع می باشد. در گزینۀ « گزینه 1  4
تشریح گزینه هاي دیگر

»: «أعلی» اسم تفضیل است. گزینۀ«

»: «أسرع» اسم تفضیل است. گزینۀ «

»: «أراِذل» جمع «أرَذل» است و اسم تفضیل می باشد. گزینۀ «

صورت سوال به شرح زیر است (مردم دشمن چیزي هستند که نمی دانند) با گزینۀ  که می گوید (مردم با هرچه نمی دانند مخالفت می کنند) قرابت دارد. گزینه 3  5

در این گزینه می گوید: (کشف رازي خصوصی از کسی نزد جامعه براي احترام گذاشتن به او) تعریف نامناسبی براي کلمۀ الفضح که به معناي رسوا کردن است، گزینه 4  6
می باشد.

اصلح در این جمله اسم تفضیل نیست و فعل ماضی است و فعل شرط است براي کلمۀ شرط من.  گزینه 2  7

این پیراهن هاي زنانه چند تومان است؟ قیمت ها از شصت و هشت هزار شروع می شود تا نود و نه هزار تومان. گزینه 4  8
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

) آیا قیمت ها بر روي شلوار ها مشخص است؟ گزینۀ 

) چه رنگی از پیراهن هاي زنانه دارید؟ گزینۀ 

) قیمت براي ما چقدر شد؟ گزینۀ 

«قطعًا خداوند مردم را از مسخره کردن دیگران برحذر می دارد!» کامًال صحیح است. گزینه 2  9
تشریح سایر گزینه ها:

»: «تالش جهت شناخت رازهاي دیگران کار زیبایی است!» نادرست است. گزینۀ «

»: «غیبت این است که برادر و خواهرت را به آنچه دوست دارند، ذکر کنی!» نادرست است.  گزینۀ «

»: «جاسوسی کردن امري مورد قبول در نزد مردم است!» نادرست است.  گزینۀ «

فعل «ال یستمع» مضارع از باب «ِافتعال» است و شکل صحیح آن «الیُْسَتِمْع» می باشد! گزینه 3  10
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