
«یُساعُد» فعل مضارعی است که بعد از فعل ماضی «وجْدُت» آمده و باید به صورت ماضی استمراري ترجمه شود (کمک می کرد)؛ عالوه بر آن، نقش «ترجمۀ» نیز گزینه 2  1
مجرور به حرف جر است.

در این آیۀ شریفه، «ِرجال» که موصوف است، اسمی نکره  و جمع مکّسر است و فعل «َصَدقوا» آن را توصیف کرده است. در سایر گزینه ها موصوف، مفرد است  گزینه 1  2
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: الّضوء» موصوف و «الِفّضّی» صفت است. گزینۀ «

»: آلنّوُر» و «الصِّراُط» به ترتیب موصوف براي «المبیُن» و «الُمستقیُم» هستند. گزینۀ «

»: «ُمدًَّة» موصوف و «َطویَلًۀ» صفت است. گزینۀ «

«مفیدة» خبر گزینه 1  3

توضیح: َیلَْهُث ... جمله وصفیه براي کلبا در گزینۀ 
یمشی ... جمله وصفیه براي ظبیًا

یُبِعُدَك ... جمله وصفیه براي صدیٌق مخلٌص

» این است که «انسان تمام هرچه را که می شنود، نباید بگوید» در حالی که مفهوم سایر گزینه ها مانند مفهوم عبارت داده شده همگی داللت بر مذمّت مفهوم گزینۀ « گزینه 2  4
درغ گویی می کنند.

نادرستی گزینه ها: گزینه 1  5

) «فرا خوانده شد» - «دیگرانم معادلی ندارد - مجادله کرد.» گزینۀ 

) «مردم» - «الحسنۀ» ترجمه نشده است. گزینۀ 

) «بر تو الزم است» معادلی ندارد، «دعوتشان کنی» معادلی ندارد. گزینۀ 

«فّر» و «هرب» هر دو به معناي «فرار کردن و گریختن» می باشند. گزینه 4  6

«توکُّلی»: توّکل من/ «علی اهللا»: بر خدا/ «فی جمیع األمور»: در همۀ کارها، در تمام امور/ «خیُر مساعدي»: بهترین یاریگرم/ «للوصول علی الّنجاح»: براي رسیدن به موفقیت. گزینه 2  7

» «فی جمیع» خبر گرفته شده و نادرست است. باید دقت داشته باشیم خبر «خیُر» است که در گزینۀ «

» گفته شده که هزار عابد از عالمی که دیگران از او بهره طبق این حدیث دانشی که به مردم سود می رساند، از عبادت هزار عابد برتر است؛ در حالی که در گزینۀ « گزینه 3  8
می برند، بهتر هستند!

زمانی که اسم نکره اي در جمله اي بیاید و همان اسم در جملۀ بعد همراه «ال» بیاید، باید به صورت (این یا آن) ترجمه شود. گزینه 2  9
تشریح گزینه هاي دیگر:

» نیز «یکتبَن» نادرست است. »، «تالمیذ» دوم نادرست است. در گزینۀ « »: «کانوا قد کتبوا» نادرست است. در گزینۀ « در گزینۀ «

«انظري»: ببین/ «هذه هجمٌۀ قویٌۀ»: این حمله اي قوي است (رد سایر گزینه ها)/ «من جانب العبی فریق الصداقۀ»:  از طرف دو بازیکن تیم صداقت گزینه 3  10
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