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کنتُ أنظر إلی معالم أثریِة و هی من أفضل المعالم األثریّة فی العالم.
 .1به آثار تاریخیای نگاه کردم ،در حالیکه آن برترین آثار تاریخی در جهان است.
 .2به آثار تاریخیای نگاه می کردم ،در حالیکه آن از برترین آثار تاریخی در جهان است.
 .3به آثار تاریخیای نگاه میکردم ،در حالیکه از برترین آثار تاریخی است.
 . 4نگاه کردم به آثار تاریخی ،در حالیکه از برترین آثار تاریخی در جهان بود
جواب گزینه 2
در گزینه ( 1کنتُ اُنظر :نگاه میکردم مِن أفضل :از برترین) معنی میدهد.
در گزینه  ( 3دراین گزینه عبارت (فی العالم) ترجمه نشده است).
در گزینه ( 4معالم أثریّة :آثار تاریخیای) معنی می دهد و همچنین واژه (بود) اضافه معنی شده است.

عَیِِّن الصحیح فی المفهوم« :مَن جدّ وَجَدَ»
 .1أنّما الدنیا خیال عارض.

 .2واغتنم عمرک أیام الصّبا.

 .3و ما المال و األملون إلّا ودائع.

 .4مَن طَلَبَ العُلی سَهَز اللَّیالی.

جواب گزینه 4
صورت سؤال به ما میگوید «هر کس که تالش بکند مییابد» که دقیقاً با گزینه « 4هر کس بزرگی بخواهد شب زندهداری میکند»
در ارتباط معنایی است.
بررسی سایر گزینهها:
گزینه  :1دنیا فقط خیالی زودگذر است.
گزینه  :2ایام جوانی را غنیمت بشمار.
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گزینه  :3و مال و خانواده تنها امانتهایی هستند.

عَیِِّن الصَحیح:
 . 1هو الّذی خلق الموت و الحیاة لیبلوَکم :او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید.
 . 2ساعد القائد جنوده مساعدةً کبیرةً یستحقّونها :فرمانده به سربازان کمک بزرگی میکند که مستحق آن بودند.
 . 3یَتناول الفلّاح طعاماً لذیذاً تحت ظلّ األشجار :کشاورز غذا لذیذ را زیر سایه درخت میخورد.
 . 4إبدا یومک بالسرور و الفرح ،ال بالغضب و القلق :روز را با شادی و سرور آغاز کن نه با خشم و نگرانی.
جواب گزینه 1
در گزینه ( 2جنوده :سربازانش ساعد :کمک کرد) معنی میدهد.
در گزینه ( 3طعاماً لذیذاً  :غذایی لذیذ ،األشجار :درختان) معنی میدهد.
در گزینه ( 4یومک  :روزت) معنی میدهد.

هیچ خیری در سکوت در برابر بدی نیست همانطور که هیچ خیری در سخن گفتن درباره نادانی نیست.
 .1ال خیر فی الصّمت أمام المنکر ،کما أنّه ال خیر فی الکالم عن جَهلٍ.
 .2ال الخیر الصمت مواجهة المنکر ،کما أنّه ال خیر فی الکالم عن الجَهلٍ.
 .3ال خیر فی الصّمت أمام المنکر ،کما أنّه ال خیر فی کالم عن جَهلٍ.
 .4ال خیر فی الصّمت أمام منکر ،کما أنّه ال خیر فی الکالم عن جُهّال.
جواب گزینه .1
در گزینه ( 2الخیر :خیر  ،مواجهة :أمام ،الجهل  :جهل) باید نوشته میشد.
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در گزینه ( 3صمت  :الصمت ،کالم :الکالم) باید نوشته می شد.
در گزینه ( 4منکر  :المنکر ،الخیر :خیر ،کالم :الکالم ،جُهّال :جهل) بایدنوشته میشد.

کسی که به خودش سختیهای زندگی را بچشاند پیروز و موفق خواهد شد.
 .1یفوز و ینجح من ذوق نفسه صعوبات الحیاة.
 .2یفوز و سینجح من یذوق نفسه صعوبة الحیاة.
 .3سیفوز و سینجح من ذوق نفسه صعوبات الحیاة.
 .4سیفوز و ینجح من ذوق نفسه صعوبات الحیاة.
جواب گزینه .3
در گزینه ( 1یفوز :سیفوز ،ینجح :سینجح) باید نوشته میشد.
در گزینه ( 2یفوز :سیفوز ،یذوق :ذوق ،صعوبة :صعوبات) باید نوشته میشد.
در گزینه ( 4ینجح :سیَنجح) باید نوشته میشد.

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش
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