
 پاسخ تشریحی

  با سبکی متفاوت مشاور تحصیلی درصد کنکور عمومی و05تنها مدرس حرفه ایاستاد اکبری

 

 

 

 

 

جاؤوهم »پیامبرانی/«: الً ُرسُ »پیش از تو/ «:ِمن قَبِلکَ »ادیم/ : )به راستی(فرست«لَقَد أرسلنا:»1گزینۀ-1

:دالیل مشخص، ادل ۀ روشن« البی ِناتِ »:برای آنان ....را آوردند/ .« بـ..  

 

به اعماق اقیانوس«:إلی أعماق المحیط»می روند/ «: یذهبون» غواصانی که/«:اصون ال ذینالغو  :»1گزینۀ-2  

نةأُلوَف المصابیح ال»می بینند/ «:یُشاِهدونَ »شبانه/ «: لیالً /» هزاران چراغ رنگی / «:ُملو   

 

همواره/ «:مادائ»پدران ما/ «: آباؤنا»)ماضی استمراری( تأکید می کردند/ «: ن....یؤک دونکا:»3گزینۀ-3

نیکی کردن«:اإلحسان»بزرگی / «: العُلی»راه رسیدن/ «:َطریق الوصول»  

 

سیندجمیع المُ »)در اینجا( انتظار می کشند،منتظر هستند/«: ینتِظر: »3گزینۀ-4 « أن تفُرغ»همۀ معل مان/ «:ر ِ

از دانش آموزان «: ن التالمیذم»سالن امتحان/ «:صالة اإلمتحان»: که خالی شود/   

 

عنا»گردشگران خارجی/«:الس ائحوَن األجانبُ »در این جا( گفتند/ «)قالَ :»1گزینۀ-0 مجهول( )فعل «: شُج ِ

ترکیب :)«جمال آثارها»دیدِن/ برای «: لرؤیة»ر به ایران / به سف«:إلی الس فر إلی إیران»تشویق شدیم/ 

بة»اضافی(زیبایی آثارش /  جذ ابش طبیعت«:َطبیعتها الخال   

 

هات:»4ۀگزین-6 «: ونیشتک(/ »3و  1بسیاری از پدران و مادران)رد گزینه های «:َکثیر من اآلباء و األم 

بُ /»(3و  1که فیلم های غربی)رد گزینه های «: أن  األفالم الغربی ة»شکایت می کنند/  ویران می کنند«:تَُخر ِ  

(3فرهنگ ایرانی مان را )رد گزینۀ«:ثقافتنا اإلیرانی ة(/ »2و  1د گزینه های ر)  

 

: آرامش خود را «سکینَتهُ »پروردگار ما / «: َرب نا:»4گزینۀ-7  

گزینه ها: تشریح سایر  

صحیح است.« ستم نکرد یا نکرده است":»1گزینۀ"   

در ترجمه اضافی است.« مردم»صحیح است و کلمۀ « حماقت":»2گزینۀ"  

صحیح است.« همۀ مؤمنان":»3گزینۀ"  

 

ران( می تواند که از این )گردشگری(، ثروت بزرگی کسب پس آن )ای»: ترجمۀ صحیح عبارت:4گزینۀ-8

«نماید!  

 

«پیشگیری بهتر از درمان است. عبارت شایعی در زمینۀ سالمتی است!:»رت :ترجمۀ عبا2گزینۀ-9  

 الِوقایَة :پیشگیری / الِعالج:درمان

 

کلید اتاق من نیست!/ اشکالی ندارد، کلید دیگری وجود ندارد!" مفهوم  : ترجمه:"ببخشید، این2گزینۀ-15

است.« لیست غذا، منو»به معنای « قائِمة الط عامِ »نید *دقت ک مناسبی ندارد.  

 

تند.*دقت کنید با هم متضاد هس«أتییَ  َسوداء/ بیضاء ، نَفع/ َضرر ، یَرحل/»: در سایر گزینه ها: 3گزینۀ-11

 که "یَخرج" به معنای"خارج می شود" و "یُدِخُل" به معنای "داخل می کند" متضاد نیستند.

 

 



 

 

 *ترجمۀ متن

.بنای این مکان مبارک به حضرت آدم علیه السالم نسبت استنزد مسلمانان کعبۀ شریف مقدس ترین مکان های زمین 

 خلیل علیه السالم تعمیر شد و از آن زمان پیرامونش تمدن بزرگی ایجاد شد کهداده می شود ،ولی در زمان ابراهیم 

راهش را ادامه می دهد. کعبه قبلۀ اهل اسالم است و به سوی آن قصد می کنند. مسلمانان از مسافت های دور و 

بر پیرامون آن طواف می کنند.توانایی دارند و نزدیک حج خانۀ خدا را از میان کسانی که   

نامیده شده است، زیرا خداوند جنگیدن در آن را حرام کرده است. بنای کعبه از سنگ های « بیت الله الحرام»کعبه 

سیاهی است که از کوه هایی اطراف مکه استخراج شده است. از اسرار کعبه "حجر االسود" است که سنگی دارای 

شکیل شده است و آن نقطه شروع و پایان طواف است.رنگ سیاهی است که از اجزائی ت  

از سیزده متر است.بنای شریف چهاربار از گذشته به دستان ستمگران خراب شده است، سپس شتر یارتفاع بنای کعبه ب

 بعد از هر تخریبی از نو بازسازی شده است!

 

هیم)ع( آغاز گشت، متوقف نشد؛ که طبق متن صحیح است: : تمدنی که بعد از تعمیر کعبه در زمان ابرا4گزینۀ-12

 "تواصل طریقها".

کعبه قبل از زمان پیامبر اسالم)ص(هم شناخته شده بود! :3گزینۀ-13  

ط ن بنای آن و حفظ آن از خطرات است؛ بلکه طبق آخر متن توس: هدف از تخریب کعبه، محکم کرد4گزینۀ-14
 ستمگران تخریب شده است.

 
ده است، اگرچه دربارۀ ابتدا و انتهای آن صحبت شده است.ت نشدربارۀ کیفیت طواف در متن صحب: 2گزینۀ-10  

 
فعل ماضی منفی است پس جمله، فعلیه است.« ما قََسمَ : »3گزینۀ-16  

 
4گزینۀ-17  

 
به دست آورد.«: حصل َعَلی»ید با حرف جر )َعَلی( همراه شود. با« َحَصلَ »: فعل2گزینۀ-18  

 
نون وقایه وجود دارد.« ب ، د»مرا دستور داد ؛ فقط در عبارت های : أدِخلنی : مرا داخل کن ، اََمَرنی : 4گزینۀ-19  

 
داریم.« فی»فقط دو مورد جرف جر « 3»می باشد ولی در گزینۀ4روف جر، : در همۀ گزینه ها تعداد ح3گزینۀ-25  

 

 

 

  


