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  »پیمان بوذريدکتر «  »تشریحی زبان عربیپاسخ  «
  

  :ها علت رد سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -26
بـراي فعـل مـستقبل    » کـشد  مـی  خجالـت «و » لـأنَّ «براي » و از آن«، »ال تُحملْ «براي فعل نهی مخاطب     » کنی  نباید بر او تحمیل   «) 1  

  .نادرست است» سیخجل«
  .نادرست است» شود می شرمنده«و » زندگیت«در » ت«یر ي زائد از ضم  استفاده ،»کنی تحمیل... اگر «) 3  
  .نادرست است» سازد می او را شرمنده«و » شریک«براي » رفیق«ي  ، ترجمه»وادار کنی... نباید «) 4  

  :ها علت رد سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -27
  .نادرست است» هونْت«براي فعل مخاطب » گردد می آسان«) 1  
» هونْـت «ي ماضی براي جواب شرط  و ترجمه»  کارهاي عبادیت=أعمالک العبادیۀِ« اضافی براي ترکیب وصفی  » کارهاي عبادت «) 3  

  .نادرست است
  .نادرست است» شود می آسان«و » اعمال عبادت«) 4  

  :ها علت رد سایر گزینه  1 ي گزینه پاسخ -28
بـراي فعـل   » خواهنـد  مـی «و » یتَمتَّع] ... کان[«ماضی استمراري براي فعل معادل    » برند  می  لذت«،  »کان«براي فعل ماضی    » است«) 2  

  .نادرست است» یطْلُبونَ] ... کان[«معادل ماضی استمراري 

  .دهد ها می  تأثیرداشته و مفهوم ماضی استمراري به آن »یطْلُبونَ«و » یتَمتَّع«هاي مضارع  ي فعل بر ترجمه» کان«  
  

  .نادرست است» بود... لذت مردم در شنیدن  « )3  
  .نادرست است» ها این بود ي آن خواسته«و » برد می توسط مردم لذت... از شنیدن «زائد، » آن«) 4  

  :ها علت رد سایر گزینه  3 ي گزینه پاسخ -29
  .ي استثناء نادرست است و جمله» إلّا«ي درست  و عدم ترجمه» أکْثَرَ«ي اسم تفضیل  در ترجمه» تعداد زیادي«) 1  
  .نادرست است» إلّا«ي  در ترجمه» حتی«و » بسیاري«) 2  
  .ي مثبت و مؤکّد استثناء نادرست است در ترجمه» فقط«و عدم استفاده از ادات حصري چون » التَّعبِ«براي اسم مفرد » ها رنج«) 4  

  ».برند ها سودمی بده که دیگران از آن اعمال نیکی را انجام«: 4ي  ي درست گزینه ترجمه  4 ي گزینه پاسخ -30

  ».بیند آن را می] پاداش[دهد  اي از نیکی انجام ي ذره اندازه پس هرکس به« :ي شریفه ي آیه ترجمه  3 ي گزینه پاسخ -31

  :ها علت رد سایر گزینه  1 ي گزینه پاسخ -32
رَ«) 2     .نادرست است»  دل ما=قَلْبِنا«و » شد که فکر کنیم  بر ما واجب=وجب علَینا أن نُفَکِّ
رِنا«باشد و  اید اعالل به حذف داشتهب» لیکونْ«) 3     .نادرست است»  فکر ما=تَفَکُّ
  4 (»نَ الواجِباتنادرست است» قَلْبِنا«و »  از واجبات است=م.  

  :ها علت رد سایر گزینه  1 ي گزینه پاسخ -33
  2 (»شَر«، » در=فی«، » بود=کانَتع دنادرست است» ها حیاط آن«در » ها آن«و عدم تعریب »  یازده=أح.  
  3 (»کُلِّ الملدنِرتَیَشَر«، » براي هر دو مدرسه=سع دبه شکل جمع نادرست است» غُرِسوا«و » أح.  
  4 (»قَدتیننادرست است» غُرِسوا«و » فی«، »است  بناشده= ب.  
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  »بداریم؟ چه زمانی الزم است پذیراي وجود مخالف باشیم و او را گرامی «:ي صورت سؤال ترجمه  2 ي گزینه پاسخ -34
پـس  » !ۀ هو أن یکون اإلنسان ساعیاً ألن الیقترب إلی السیئات لخشیۀ أنّ المعارض یراها و یبحث عنها    فمن تبعات هذه المسأل   «: در متن داریم  

  : است2ي  پاسخ درست گزینه
  »!گوید، اصالح کنیم می ها سخن ي آن ها را که مخالف درباره چه از بدي که بخواهیم آن هنگامی «-  

  »از دشمن تشکر کنیم؟چرا براي ما خوب است که  «:ي صورت سؤال ترجمه  1 ي گزینه پاسخ -35
زیـرا او اسـرار و نقـاط پنهـان مـا را      «:  اسـت 1ي  پس پاسـخ درسـت، گزینـه   »  المنتقد مولعۀ بالبحث عن خطایاه لتُعلنها عینُ«: در متن داریم  

  »!دهد می نشان

  »جوامع به صداهاي مخالف نیاز دارند «:4ي  ي گزینه ترجمه  4 ي گزینه پاسخ -36

کـه مـا را تأییـد و بـاور      گیرد و خشم در برابر کـسی  می ما خردهکه از  سپاس براي آن  «:4ي    ي گزینه   ترجمه  4 ي گزینه پاسخ -37
  »!کند می

إنْسانُ ساعیاً لأنْ الیقْتَرِب«  3 ي گزینه پاسخ -38   »! إلَی السیئات منْ تَبعات هذه الْمسألَۀِ هو أنْ یکونَ الْ

إشْراف تُفیدنا بِشَرْط أنْ نَستَفید منْها ل«  1 ي گزینه پاسخ -39   »... یجِب أنْ یقلَّ شُکْرَنا  الحِ خَطایانا؛ وأصهذه الْمراقَبۀُ و الْ

  :ها علت رد سایر گزینه  3 ي گزینه پاسخ -40
  .نادرست است» صحیح«و » تفعل«) 1  
  .نادرست است» صحیح و مضاعف«) 2  
  .نادرست است» للمجهول«) 4  

  :ها علت رد سایر گزینه  3 ي گزینه پاسخ -41
  .نادرست است» نائب فاعل«و » للمجهول«) 1  
  .نادرست است» للغائبین«) 2  
  .نادرست است» تفعل«) 4  

  :ها علت رد سایر گزینه  1 ي گزینه پاسخ -42
  .نادرست است» جامد«) 2  
  .نادرست است» ممنوع من الصرف « )3  
  .نادرست است» إعراض«) 4  

  .اعراب ظاهري با عالمت فرعی دارند» اآلخَرینَ«اعراب تقدیري و » یدعو«و » ساعٍ«  4 ي گزینه پاسخ -43

  .به و منصوب است مفعول» خاالت«  4 ي گزینه پاسخ -44
  

  . عودي← تَعودینَ ←»  د- و-ع «حروف اصلی  2 ي گزینه پاسخ -45
  .التقاء ساکنین وجودندارد، پس حرف علّه حذف نخواهدشد» عودي«در : توجه

  ».خواهدشد هاي علمی شنیده  اخبار مهمی در مجله این هفته، «:4ي  ي گزینه ترجمه  4 ي گزینه پاسخ -46

م نیز وجودندارد» تَدبیر«، 3ي  در گزینه  3 ي گزینه پاسخ -47 اسم لیس است که مؤخرنشده و از این رو خبر مقد.  

مفرد مؤنث مخاطب
 الثی مجردمضارع ث

 امر حاضر
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   یجِدوا←عنوان جواب شرط باید مجزوم باشد  به» یجِدونَ«فعل شرط و جواب شرط هردو مجزومند، پس   2 ي گزینه پاسخ -48

جمالت وصـفیه  »  تُفید- أعطا-أحیا«ها  در سایر گزینه. است» رب«نعت مفرد براي    » الکَریم«،  1ي    در گزینه   1 ي گزینه پاسخ -49
  .باشند می

  :ها بررسی سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -50
  .کند می» َقدحاً«رفع ابهام از » شایاً«) 1  
ةٍ«رفع ابهام از » بْغضاً«) 3   ثْقالَ ذَرکند می» م.  
  4 (»جاترشَرُ«رفع ابهام از » دکند می» ع.  

  
  

  پیمان بوذريدکتر  


