
با سبکی متفاوتمشاور تحصیلی درصد کنکور عمومی و 05تنها مدرس حرفه ای  استاد اکبری           

 

 

 

 

"األرض":/ فرید/ "الّسماوات":آسمان هاسپاس برای خدایی است که/ "َخلَق": آ :"الحمُد للِه الَّذی":3گرینۀ-1    
ین/ "َجعَل":قرار داد/ "الّظلمات":تاریکیزم  

 
"ال تَنظُر": ننگر )فعل نهی(:"اُنظُر":بنگر )فعل امر(/ "ما قاَل":آنچه گفته است/ 1گزینۀ-2  
 

: )فعل ماضی(طلب آمرزش کردند/ "ِلذُنوبهم":برای گناهان خویش/ "َمن":چه کسی/ "یَغِفُر": می :"استَغفَروا"1گزینۀ-3
 آمرزد / "الذُنوَب": گناهان را / "إاّل": به جز ، جز

 
ل مضارع است.: "یَدعونا": ما را فرا می خواند. زیرا فع3گزینۀ-4  
 

:.......اولین 2: ولی......از خبر.......سرگشته نشدی..؟!، گزینۀ1بودن سایر گزینه ها: گزینۀ : دالیل غلط3گزینۀ-0
: )آیا(...... حیرت زده شدی؟!4شخص؟! ، گزینۀ  

 
شرط ماضی که به شکل التزامی فعل  –ی شرطیه و به معنی "هرگاه،اگر" است ماض: "إذا" بر سر فعل 3گزینۀ-6

شرط ماضی که به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود"إنقطع:قطع می جواب  –ترجمه می شود "مات : بمیرد" 
اصلی"ثالث: سه"عدد  –مفرد با ضمیر متصل "عملهُ: عملش، عمل او" اسم  –شود"   

 
ندم / مرتّین: دوبار / سبع صفحاٍت:هفت صفحه/ الِکتاب الثاِلث: کتاب سوم/ الیَوم الثانی عشر: :قرأُت: خوا3گزینۀ-7

 روز دوازدهم/ الشهر : ماه
 

: تسٌع و سبعون طالبةً : هفتاد و نه دانش آموز1گزینۀ-8  
 

متضاد  یَغلُق" –:" یَفتُح 2متضاد هستند./ گزینۀ  َرخیص" –"غالیة :1گزینۀهای دیگر؛  : تشریح گزینه4گزینۀ-9
متضاد هستند. قَریب" –: "البَعید 4هستند./  گزینۀ  

 
بعة" از اعداد ترتیبی و به معنای "چهارم" روزهای هفته هستند، در حالی که "الّرا : سه کلمۀ داده شده اسم3گزینۀ-15

 است.
 

لنّفایة" باشد.: " بقیه یا آن چه که بیش از نیاز است" می تواند تعریفی برای "ا1گزینۀ-11  
 

پدیدۀ رنگین کمان است! این پدیدهروی می دهد،" از زیباترین پدیده های طبیعی که در روزهای بارانی ترجمۀ متن:  

،مردم ور رومت می دهد! در قرن های گذشته در کشوجود آمدنش،زین به ای زیبایی دارد که آسمان را هنگام،رنگ ه
اعتقاد داشتند که رنگین کمان،عذابی از طرف خداست! دانشمند مسلمان، قطب الدین شیرازی، اولین کسی بود که 

قطرات آب در به سبب شکست نور خورشید رازهای این پدیده را کشف کرد و در تألیفاتش نوشت:رنگین کمان،
 موجود هنگام بارش باران ها، روی می دهد ولی رومی ها این صحبت را به سبب نادانی شان قبول نمی کردند!"

 
نادرست است.بود!"، از جانب خدا برای رومی ها  می گوید:"رنگین کمان، عذابی 2نه ی: گزی2گزینۀ-12  

 
همان  کرد، :چه کسی اسرار پدیدۀ رنگین کمان را کشف کرد؟ : "اولین کسی که اسرار این پدیده را کشف3گزینۀ-13

 قطب الدین شیرازی است!"
 
 
 



:"کاشف اسرار پدیدۀ رنگین کمان ، دانشمندی مسلمان بود!"3:ترجمۀ عبارت گزینه ی 3گزینۀ-14  
 

: " خبر" نادرست هستند.4: "مبتدأ...." و در گزینۀ2تفعّل" ، در گزینۀ:"من باب 1: در گزینۀ3گزینۀ-10  
 

جمع و مجرور است. 15تا  3را معدود اعداد ، زی" "تلمیذاٍت" صحیح است1ر گزینۀ ": د1گزینۀ-16  
 

مزید از باب "تفعّل" است. : "تَعَلَّمَن" فعل ثالثی3گزینۀ-17  
 

لی" عدد ترتیبی است. / تشریح سایر گزینه ها : "اثنیِن ، أربع عشرة و واحدة " همگی اعداد اصلی : "االو4گزینۀ-18
 هستند.

 
: "أخرجی" )از باب افعال( و "اُشاِهد" هر دو ثالثی مزید هستند.4گزینۀ-19  

 تشریح سایر گزینه ها:
"ِاحتِرم" ثالثی مزید است.:فقط 1گزینۀ  
: فقط "أحترُم" ثالثی مزید است.2گزینۀ  
  می باشد. یخرُج" –:فقط "نتعارُف" ثالثی مزید است. "اُخرجی" ثالثی مجرد از فعل "خرَج 3گزینۀ

 
   1گزینۀ-25

 
 


