
با سبکی متفاوت مشاور تحصیلیدرصد کنکور عمومی و 05تنها مدرس حرفه ایاستاد اکبری     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(89)قلم چی«:     فَبِما َرحمٍة من الله ِلنَت لَهم و لَو کنَت فَّظاً َغلیَظ القَلب ََلنفَّضوا ِمن َحولکَ »-1  

دور می شدند!(پس با رحمت خدا با ایشان نرم برخورد کردی، و اگر خشمگین و بی رحم بودی،قطعاً از اطرافت 1  

(پس به رحمتی از خدا با آنان نرم خو شدی،و اگر تندخو و سنگدل بودی،قطعاً از اطراف تو پراکنده می شدند!2  

(پس به برکت رحمتی از سوی خدا با ایشان مهربان شدی،و اگر از اطرافت پراکنده می شدند،قطعاً خشمگین و تیره 3

 دل می شدی!

خو شدی و چنان که آنان را خشمگین و غمگین می کردی، بی شک از اطراف تو (پس با رحمت الهی با آنان نرم 4

 پراکنده شده بودند!

(89)گاج    پس.... «:فََسجَد الَمالئکةُ کلُّهم أجَمعوَن إَّل إبلیَس استَکبََر و کاَن ِمن الکافِرینَ »-2  

غرور ورزید و کفر پیشه کرد!(فرشتگان همه با هم سجده کردند فقط ابلیس 1   

(فرشتگان همگی سجده نمودند به جز ابلیس که تکبّر نمود و از کافران شد!2   

(همۀ فرشتگان یکسره به سجده پرداختند مگر ابلیس که بزرگی کرد و کافر شد!3   

(فقط ابلیس از میان همۀ فرشتگان سجده نکرد که تکبّر کرد و از کافران بود!4   

(89)قلم چی«:        ، فَحاِول أن تَعیشه بِالخیر و العَطاء!ما أسَرَع ُمرور العُمر فی هذه الّدنیا»-3  

(گذران عمر در دنیا بسیار سریع است، پس تالش کن که آن را به خیر و بخشش بگذرانی!1   

(گذشت عمر در این دنیا سریع تر است، پس بکوش آن را به خیر و عطاء زندگی نمایی!2   

الش کن آن را به خیر و بخشش زندگی کنی!(گذرعمر در این دنیا چه سریع است، پس ت3   

(چه سریع است گذر زندگی در این جهان، پس باید همواره با خیر و عطاء زندگی نمایی!4   

 

 



(89)گزینه دو«:  َل شابَّ یَعرُف قیمةَ الوقِت َکما یَعرفها الِکباُر،و هذا ِسرٌّ َل یُدَرک فی الّشباِب!»-4  

(هیچ گاه جوان ارزش وقت را آن طور که بزرگترها آن را می فهمند،نمی شناسد و این رازی است که جوانان 1 

 درک نمی کنند!

(هیچ جوانی آن طور که بزرگان می فهمند، بهای زمان را نمی فهمد و این راز در جوانی درک نمی شود!2   

آن را می فهمند، و این رازی است که در جوانی درک  (هیچ جوانی ارزش وقت را نمی فهمد، آن طور که بزرگان3 

 نمی شود!

(جوان قدر وقت را نمی شناسد، آن گونه که بزرگترها آن را می شناسند، و این راز را جوانان درک نمی کنند!4   

(89اج: )گ«َل تَستطیعوَن معرفةَ ربّکم العَظیم إَّل الّذیَن ِمنکم یقوموَن بمعرفة أنفُِسهم فی البدایَة!»-5  

(نمی توانید پروردگار بزرگ خود را بشناسید مگر کسی از شما که ابتدا به شناخت خویش بپردازد!1   

(فقط کسانی از شما می توانید پروردگار بزرگ خود را بشناسید که در آغاز به شناخت خود بپردازند!2   

بتدا به شناخت خویش اقدام کنند!(نمی توانید پروردگار بزرگ خود را بشناسید مگر کسانی از شما که در ا3   

خداوند بزرگ نایل گردند!(فقط کسانی که در آغاز به شناخت خویشتن می پردازد، می توانند به شناخت 4   

 6-عیِّن الخطأ:                                                                                 )گزینه دو89(

همانا دشمنان همچون ستمگران بر زمین های ما دست درازی کردند!علی أراضینا ظاِلمیَن!:(إنَّ األعداء تَعّدوا 1  

آیا حشره ای یافت می شود که از اشک ها تغذیه نماید؟! (هل توَجُد حشرةٌ تَتغذِّی علی الّدموع؟!:2  

راَعِة!:3 کشاورزی مشورت نمایند!کشاورزان باید فقط با کارشناس  (ال یَستِشِر الُمزارعوَن إاّل َخبیر الّزِ  

ة األقوام و الَحضارات قِراءةً َدقیقةً 4 دانش آموزان داستان قوم ها و تمدن ها را به دقت می !:(یَقرأ التاّلمیذُ قِصَّ

 خوانند!

(89)سنجش«:                     إنَّ الله لَذو فَضٍل علی النّاِس َو لکنَّ أکثَر النّاس َل یَشکُرونَ »...-9  

نا خدا بر بیشتر مردم بخشایش می کند،ولی مردم شکرگزاری نمی کنند!(...هما1   

(...بی شک خداوند دارای بخشش بر مردم است،اگر چه بیشترشان سپاس گزاری نمی کنند! 2   

(...بی گمان خداوند صاحب بخشش بر مردم بود، اما بیشتر مردم شکر نمی کردند!3   

ست، ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند!همانا خداوند دارای بخشش بر مردم ا(...4   

جائزۀ «: تُمنَُح جائِزةُ نوِبل فی کّلِ َسنٍَة إلی الُمنتَخبیَن فی َمجاَلٍت معیَّنٍة نحُو السَّالِم و األدِب!-9

(89نوبل...                                                                                            )گاج   

(هر ساله به انتخاب شدگان در زمینه های تعیین کننده از جمله صلح و ادبیات داده می شود!1   

(در هر سال در زمینه هایی مشخص شده مانند صلح و ادبیات به برگزیدگان داده می شود!2   

(در همۀ سال ها به برگزیدگان در زمینه های معیّنی مثل صلح و ادبیات داده خواهد شد!3   

مه ساله در زمینه های مشخص شده ای مانند صلح و ادبیات به انتخاب شدگان می دهند!(را ه4   

 

 



 8-عیِّن الخطأ فی المترادفات و المتضاّدات:                                             )گزینه دو89( 

حمة / صاَر = أصبَح                     1  وح = الرَّ جوع ≠(َسِهرَ 2(الرَّ ناَم / العَوَدة = الرُّ  

بی  ≠(أعتََق 3  راء4الَولَد                        ≠إستَعبََد / الصَّ َوِسعَ  ≠البیع / ضاَق ≠(الّشِ  

نحُن اإلیرانیّیَن نَلعُب دوَرنا َکالُمجاهدیَن ِلنُواِصَل »عیّن الَصحیح لتکمیل الفراغِ حسَب الَمفهوم:-11

(89)قلم چی!«                                                       بالدنا ............ نعَمة األمن فی   

(الِحفاَظ علی 4بـِ                (اإلناَرةَ 3      (الَمأل بـِ          2        (اإلستماَع إلی     1      

(89)سنجش                اِمأل الفراغ حسَب الَمعنی: العَّصارةُ.......                            -11  

(آلةٌ تزیُد َعصیر الفاکهة َحالَوةً أو َطراوةً!2(کلُّ فاکهة کثیر العَصیر!                           1     

(آلة اِلستخراج َعصیر الفاکهة أو عُصاَرتِها !4(کلُّ من یأکُل َعصیَر الفاکهة کثیراً !               3     

(89بما یُناسب النَص:              )گاج (14-12بدقّة ثّم أجب عن األسئلة)الی *إقرأ النَّص الت  

فی یَوٍم ِمَن األیاِم کاَن یَذَهُب َرَجٌل و ابنُهُ فی طریِق الَمزرعَة و َمعَُهما ِحماُرهُما و هَُو یَحِمُل الَحَطب. فی 

جُل و ابنُهُ علی الِحماِر. فحینَما شاَهَدهُما النَّاس فی القریة، قالوا: اِثناِن یَرکَباِن َعلَی »الطَّریِق َرِکَب الرَّ

هُ.)افسار را بگیرد و ِمَع لَّما سَ « الِحماِر! جُل أقواَل النَّاِس َطلََب ِمن ابنِِه أن یَنِزَل َعِن الِحمار و یَُجرَّ ذلک الرَّ

ُجُل  هُ." فنََزَل الرَّ اً ! أبوهُ یرَکُب َعلَی الِحمار و هَُو یَُجرُّ ُجُل أحَمُق ِجدَّ ِمَن الِحماِر َو بکشد(.فَقاَل النَّاُس:"ذِلک الرَّ

هُ!" فَنََزَل اإلثناِن علی الِحمار و َحَمالهُ علی َرکَب ابنُهُ.  فقاَل النّاُس:"شابٌّ یَرَکُب علی الِحماِر َو أبوهُ یَُجرُّ

 َکتِفِهما ِللتََّخلُِّص ِمن َکالِم النَّاس ولکنَُّهما ما تََخلَّصا.

ِة؟-12 ما هو المفهوُم الصَّحیُح لهذِه الِقصَّ  

(حرف حرف می آورد!2                          (شتر خالی راه نمی رود!       1       

( امان از حرف مردم!4(شتر سواری دوال دوال نمی شود!                       3       

ِة األخیرِة؟-13 َمن َرِکَب الحماَر فی المرَّ  

ُجِل               1    ُجُل               2(اِبُن الرَّ ُجُل            3(الرَّ ُجلُ 4 (أخو الرَّ (أبو الرَّ  

ُجُل و ابنُهُ ِمن کالِم النَّاِس؟-14 َکیَف تََخلََّص الرَّ  

(ِعنَدما ما سَِمعَا َکالَم النَّاِس!2(حینَما َحَمال الِحماَر َعَلی َکتِِفهما !                1    

الِم النَّاِس!( ما تََخلَّصا ِمن کَ 4(حینَما َرِکبا َعلَی الِحماِر َمعَاً !                    3    

  (89:                                                            )گزینه دوالنّافیة ِللجنس« َل»عیِّن -15

(الّناُس یَحتِرموَن َمن یَکوُن ُمجتهداً ال ُمتکاسالً !2«        تَعِرفُهم بسیماهُم ال یسألوَن النّاس إلحافاً »(1    

ر لی فیه رزقاً !   3   «قالُوا سُبحانََک ال ِعلَم لَنا إاِّل ما َعلَّمتَنا(»4(إلهی، ال تُعَنِّنی بِطلِب ما لم تُقّدِ  

  

 

 

 



 16-عیِّن ما لَیسَ  فیه الَحصر:                                                                )گاج89(

ل المشقّات إاّل للوصول1  (إنّکما لَن تَنجحا إاّل بالّسعی و اإلجتهاد!2إلی التّقّدم!          (ال نتحمَّ  

ال یتَوّکل المؤمن علی أحد إاّل علی ربّه!(4(تُعلِّمنی الحیاة أن ال أعتِمد إاّل علی نَفسی!          3   

 19-عیِّن الخطأ فی اإلشارة إلی المستثنی منه:                                          )قلم چی 89( 

ق النّاس أقوالنا إاّل ما یعتمد علی الَمعلومات الّدقیقة!     1(ال یَستطیع إنسانٌ  معرفة ربّه إاّل المؤمن العاِلم!      2(لَم یُصّدِ

  3(ما ساَعدنی أحدٌ  فی المشاکل إاّل الّصدیق الَوفی!     4(لَم نَشتِر َمالبِس جدیدة غالیة إاّل هذا الفُستان األنیق!

 19-عیِّن الخطأ فی َمعانِی الُحروِف الُمشبَِّة بالفعِل:                                     )قلم چی 89(

   1(کأنَّ  العلماَء مصابیح تُخِرُج العالََم ِمن الّظلماِت إلی النّوِر! : التَّشبیه

   2( إنَّ  بالدنا اإلسالمیّة تقّدمت فی مختلف المجاالت! : التّأکید

   3(لَ یتَ  عمَر اإلنساِن أطول لکی یَعَمَل الخیراِت أکثَر! : التَّمنّی 

   4(وصل الناجحون إلی أهدافهم العالیة ألنَّ هم َدؤوبوَن جّداً ! : رفع اإلبهام

 18-عیِّن الخطأ للفراغ إلیجاد اسلوب الحال:»إنِّی أجلَسُت األوَلَد علی مائدة الّطعاِم....!« )گاج89(

  (ُمبتسماً 4(الَمسرورةَ                3(ُمبتسمةً               2               (َمسروریَن 1     

(89عیِّن الحال:                                                                                )قلم چی-21  

(َرأینا الطاّلب النّـشـیطیَن فی الُمسابقِة الِعلمیَِّة!1    

(جاَءنا ُضیوف ِعنَدنا ُمحترموَن!2    

(نَظَرت التلمیذة ناِدمة إلی ُمعلِّمها ِمن کسلها !3    

(أخی و أختی َمسروراِن ِمن نِجاحهما ! 4    

  

 

 

 

 

    

  

 


