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عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی األجوبة للترجمة و للمفهوم
رجعت اُختی من المدرسة عازمة أن تبدأ بمطالعة دروسها
 -1خواهرم از مدرسه در حالی که تصمیم گرفته بود که مطالعه درسش را شروع کند ،بازگشت.
 -2خواهر بزرگترم از مدرسه در حالی که تصمیم گرفته بود که درس بخواند ،بازگشت.
 -3خواهرم در حالی که تصمیم گرفته بود که درس بخواند از مدرسه بازگشته بود
 -4خواهرم از مدرسه در حالی که تصمیم گرفته بود که مطالعه درسهایش را شروع کند بازگشت
جواب گزینه 4
در گزینه ( 1دروسها :درسهایش) معنی میدهد.
در گزینه ( 2واژه (بزرگترم) اضافه معنی شده است)
در گزینه ( 3رجَعَت :بازگشت) معنی میدهد

طلّاب صفّنا أکثر نجاحاً مِن اآلخرین و هم فرحون بهذا النجاح
 -1دانشآموزان کالس ما از دیگران موفقتر هستند در حالی که به این موفقیت شاد هستند.
 -2دانشآموزان کالس ما از دیگران موفق تر هستند در حالی که با این موفقیت احساس شادی دارند.
 -3دانشآموزان کالس ما از دیگران باهوش تر هستند در حالی که نسبت به این پیروزی شاد هستند.
 -4دانشآموزان کالسمان از دیگر دانشآموزان باهوشتر هستند در حالی که نسبت به پیروزی خود شاد هستند
جواب گزینه 1
در گزینه ( 2طلّاب :دانشآموزان) معنی میدهد و همچنین دو واژه (احساس ،دارند) اضافه معنی شده است.
در گزینه ( 3نجاحاً :موفق تر) معنی میدهد.
در گزینه ( 4بهذا النجاح :به این موفقیت

نجاحاً :موفق تر) معنی میدهد و همچنین واژه (دانشآموزان) اضافه معنی شده

است.

ال شیء فی العالم یبقی علی حالة واحدة ،بل یَتَغیِّر طول األیّام
 -1هیچ چیزی در جهان باقی نمیماند بلکه در طول زندگی تغییر میکند.
 -2هیچ چیزی در دنیا به یک حالت باقی نمانده ،بلکه در طول روزها تغییر کرده است.
 -3هیچ چیزی در جهان به یک حالت باقی نمیماند ،بلکه در طول روزها تغییر میکند.
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 -4چیزی در جهان به صورت حالت واحد باقی نمیماند بلکه با مرور زمان تغییر میکند.
جواب گزینه 3
در گزینه ( 1طول األیّام :در طول روزها) معنی میدهد و همچنین واژه (علی حالة واحدة) معنی نشده است.
یَتَغیِّر :تغییر میکند) معنی میدهد.

در گزینه ( 2فی العالم :در جهان

یبقی :باقی نمیماند

در گزینه ( 4ال شیء :هیچ چیزی

طول األیّام :در طول روزها) معنی میدهد.

عیِّن الخطا:
 -1یا ربَّ النّور ،أشکرک علی کل نعمائک :ای پروردگار نور ،تو را شکر میکنم بر همه نعمتهایت
 -2یا ذا الرحمة الواسعة أعفُ عنی بحلمک :ای صاحب رحمت گسترده از من با بردباریت در گذر
 -3یا مَن له االسماء الحُسنی؛ حَسَّن عاقبة أحوالنا :ای کسی که اسمهای نیکو داری عاقبت احوال ما را نیکو گردان
 -4وقفتُ أمام الجبل و أنا أتامّل فی کثرة جماله :در مقابل کوه ایستادم در حالی که به زیبایی آن فکر میکنم
جواب گزینه 4
در این گزینه (أتامَّلُ :فکر میکردم) معنی میدهد و همچنین کلمه (کثرة) معنی نشده است.

عَیِّن الصَحیح:
 -1من یرتّل القرآن ترتیالً ،فعلیه أن یعمل بأوامره و انواهیه :هرکس قرآن را با دقت تالوت کند باید به دستورات و بازدارندهها عمل کند
 -2من یعرف أن اهلل یجازیه یوم القیامة ،یحاسب نفسه :هر کس بداند خداوند در روز قیامت او را بازخواست میکند خودش را محاسبه میکند
 -3سوف یساعدنا مَن هو اکثر قوة منکم :کسی که از شما قویتر است به ما کمک میکند
 -4أحترم من یعتمد علی قدراته الذّانیة :به کسی که به توانایی ذاتیاش اعتماد می کند احترام می گذارم

جواب گزینه 2
در گزینه ( 1أوامره و نواهیه :دستورات و بازدارندهایش ) معنی میدهد.
در گزینه ( 3سوف یساعدنا :به ما کمک خواهد کرد) معنی میدهد.
در گزینه ( 4قدراته الذّانیة :تواناییهای ذاتیاش) معنی میدهد.
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عَیِّن الصَحیح فی المَفهوم:
« إن صَبَرتَ ،حَصَلتَ علی النَّجاحِ فی حیاتک»
 -1آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مدارا با دشمنان مروت

 -2آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

 -3گر در راه رسیدن صبر بکنی

قطعاً ز غوره حلوا میسازی

 -4آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه کار به نام من دیوانه زدند

جواب گزینه 3
صورت سؤال به این موضوع اشاره دارد که «اگر صبر کنی در زندگیت به موفقیت دست مییابی» که دقیقاً با گزینه  3در ارتباط
معنایی است.

پروردگارتان کسی است که آنچه را در سینههایتان هست میداند پس از رحمتش ناامید نشو
 -1ربّکم الّذی یعلم ما فی صدورکم ،فال تیأسوا من رحمته.
 -2ربّکم الّذی تعلم فی صدورهم ،فال تیأسوا من رحمته فقط.
 -3ربّکم الّتی یعلم فی صدورکم ،فال تیأسوا من رحمة
 -4ربّکم الّذی یعلم ما فی صدورکم ،فال تیأسون من رحمته
جواب گزینه 1
در گزینه  ( 2تعلم :یعلم

صدورهم :صدورکم) باید نوشته میشد .همچنین واژه (فقط) اضافی است و واژه (آنچه) در صورت

سوال آورده شده است.
در گزینه  ( 3الّتی :الّذی رحمة :رحمته) باید نوشته میشد .همچنین واژه (آنچه) در صورت سوال به عربی نوشته نشده است.
در گزینه  ( 4فالتیأسون :فالتیأسوا) باید نوشته میشد .زیرا «ال» نهی است و «ال» نهی نون را حذف میکند به جزء صیغه  6و 12
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هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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