
بررسی  سایر گزینه ها: گزینه 1  1

»: «الحیاة» نادرست است. گزینه ي «

»: «األهداف» نادرست است. گزینه ي «

»: «ال یَُقّصرون»، «واجبات» و «َیحصلون» نادرست اند. گزینه ي «

» لم + فعل مضارع  ماضی ساده ي منفی یا نقلی منفی، «لم َتَروا» به معنی «ندیده اي» صحیح است.  گزینه ي « گزینه 4  2

» «کیف» ترجمه نشده است. » غلط است. در گزینه ي « گزینه هاي « و 

«کثیرًا»: بسیاري / «مّمن»: از کسانی که / «عاشوا فی الفقر»: در تنگدستی زندگی کردند / «وصلوا الی درجات»: به مقام هایی (درجاتی) رسیدند / «لم یبلغها»: که به آن گزینه 1  3
نرسیدند / «أبناء األغنیاء»: فرزندان ثروتمندان

نکته مهم درسی
در متون و زبان روزمره می توان «إّن» را ترجمه نکرد.

«فال َتُکن من الّذین»: پس از کسانی مباش که / «یُحاولون أن....»: می کوشند که ..../ «یحصلوا علی منصب»: به جایگاهی دست یابند / «یکذبون»: دروغ می گویند / «من گزینه 4  4
أجل»: به خاطر / «کسب رضی النّاس»: کسب خشنودي مردم.

«کانت»: بود / «ِمن أشَهِر»: از مشهورترین، از نام آورترین / «الُمسَتشرقیَن»: خاورشناسان / «بوصیّۀ»: با توصیۀ / «معلّمها»: معلّمش / «َاقَبَلْت»: روي آورد / «علی گزینه 1  5
المطالعۀ و الَبحِث»: به مطالعه و تحقیق / «فی دیوان»: در دیوان

«ِانِضمام» به معنی «پیوستن» است. گزینه 4  6

فعل (ِلَنعَمْل) به معناي (باید عمل کنیم) است. گزینه 3  7
تشریح گزینه هاي دیگر:

) به معناي (داشتن) است؛ مدرك رایانه دارم. ـِ »: حرف (ل گزینۀ «

ـِ) در این عبارت به معناي (ماِل – از آن) است: (این سیم کارت مال کیست؟) »: حرف (ل گزینۀ «

ـِ) در این جا به معناي «تا» می باشد: (به مغازه رفتم تا یک گوشی همراه بخرم.) »: حرف (ل زینۀ «

»- روستا، کشور، - هفته، ماه، سال در گزینۀ « » همشاگردي و دوست باهم تناسب دارند؛ ولی کلمۀ پیراهن با آن ها متناسب نیست؛ ولی در گزینه هاي  در گزینۀ « گزینه 2  8

»- انگور، سیب، انار با هم تناسب دارند. شهر و در گزینۀ «

) به مدارا نکردن عاشق اشاره دارد، در صورتی که سایر گزینه ها تأکید می کنند که باید با بندگان خدا مدارا کرد. گزینۀ ( گزینه 4  9

»: «آنچه در دل هایشان نیست را با زبان هایشان می گویند»، مفهوم آیه چنین است که دل و زبانشان یکی نیست که این مفهوم ترجمۀ آیۀ شریفۀ داده شده در گزینۀ « گزینه 1  10
با بیت «ز دست دیده و دل هر دو فریاد ...» ارتباطی ندارد.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: ترجمۀ عبارت: «بهترین کارها، میانه ترین آن ها است!» یعنی اعتدال و میانه روي بهترین کار است، که بیت داده شده نیز داراي همین معنا است.  گزینۀ «

»: ترجمۀ عبارت: «پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امر نموده است!» که با بیت داده شده ارتباط معنایی دارد و هر دو به موضوع سازگاري و مدارا با دیگران اشاره دارند. گزینۀ «

»: مفهوم عبارت: «انسان مؤمن کم  سخن می گوید و بیشتر اهل عمل است!» که با بیت داده شده تناسب معنایی دارد و هر دو به این موضوع اشاره دارند که اهل عمل بودن ارزش گزینۀ «
زیادي دارد و صرفًا حرف زدن و شعار  دادن ارزشی ندارد.
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