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(    2و1اسم  وجمع مذکر سالم است/نکره است)ردگزینه«متمدنین» هایکرد/الضعفاء:ناتوانان/شدائدالدهر:سختیمیکاَن یعین:یاری   

  اشروزگار/ماأتاه أحد:نزداونیامد/حاجته:خواسته     (.   4و2(/مضاف الیه است)رد گزینه2اسم فاعل است)رد گزینه

/فردَّه:پسزمین/وهم خاشعون:درحالی که فروتن هستند           

 اورابرگرداند/مایوساً:ناامید                             
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(1)مفاعلة(است)ردگزینهفعل ماضی از وزن «خاطب»      و«بودمکرده»و«نسخه»و«کودکی»،2گزینه      

«دردشدید:»3غلط هستند/گزینه«بودنزدمن»                (. 2است)ردگزینه« هللا»(/فاعل آن4ینهللغائب است)ردگز               

است صحیح«امسینه»واست شکل معرفه غلطبه    

اضافیترجمه«درسرم»و ترجمه نشده«ایام»4گزینه   

  8- .                                           است   

  3-  

بات»3صحیح است/گزینه«ُمقابَالت:»2گزینه  «الُمعَرَّ   نمازشان/التغتروا:فریب نخورید/بصالتهم:به 

ابیازمایید/بصیامهم:به روزه شان/ئلکن:ولی/اختبروهم:آنان ر                صحیح است. «میادین  »صحیح است/گزینه   

ریداوامانتراستگوییالحدیث واداء االمانة:درهنگامعندصدق    
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هوالذی الرجاَء له للنجاح «:الخائب)ناامید(»   

فی هدفه.ولی الخائف)ترسان( یعنی اوکسی     رامردان/کان..یحبون الفقراء:فقیرانهوالء الرجال:این   

           داشتند/ویعرفون قدر کبارهم:میدوست    ترسد.         که از چیزی میاست  

دانستند/      میوقدربزرگان خود را)در این جا(           

منهم:وبخشنده ترَوما َرایُت اجود والاکرم     

.        و)نه(گرامی تر از آنها ندیده بودم  .   
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 5-  

   «ع رض»آبروها(باکسره زیرعین و به صورت«)اَعراض»جمع 

  پروردگارم مرا به»سوالترجمه عبارت صورت صحیح است.                                                      

   :: طور که مرامداراکردن بامردم دستورداده است همان 

«                                                                                                مرا به انجام واجبات دستور داده است   

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 3 صحیح است 

سایرگزینه ها مفهوم مداراکردن  دارند اما بیت  گزینه2 

..                مربوط به  شکرگزاری وبخش مال است  



                                                     ز

  .                                                    

                                               /.  
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     11-  

دهد والم امر نیست.   می« تا»،فعل معنی2در گزینه              «م ناصبهال»است و«تا»،به معنی2درگزینه«الم» 

.«باید»به معنای«الم»هااست.اما درسایر گزینه         ام درمفهوم متن هایی تا همکالسیکردمترجمه:بسیارتالش    

.                «                                خواند اندیشه کند!که می    والم جازمه است.                  است است   

                باشد.می« باید»اما درسایر گزینه ها به معنی        
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  «باید»الم امر یکی از نواع الم است که معنی 

مومنان باید :»1دهد.ترجمه عبارت گزینهمی 

.برخودشان اعتمادکنند وبر پروردگارشان توّکل کنند.  

است.                                                         « تا»اما درسایر گزینه هابه معنای   
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   منظورسوال مشخص کردن الی نهی است. 

 تشریح گزینه های دیگر:                     

النفی هستند«الینجحوا»و«الیجتهدوا»1گزینه   

فعل نفی است.              «الیفکر» 2گزینه   

فعل نفی است.                «الیریدُ »3گزینه   

  

  

14-  

«برای»مصدراست وبه معنی«تنبُه»دراین گزینه   

باشد.تشریح سایر گزینه ها:                    می   

     «    تا آبیاری کند»یعنی«لتسقی:»1گزینه 

«          تادرس بخوانند»یعنی«لیدرسوا:»2گزینه 

                 

 گزینه 2 صحیح است 

 گزینه 1 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 4 صحیح است 

 گزینه 2صحیح است 

                             .«              ت کنمتاصحب»یعنی«ألتکلم:»3گزینه

. 


