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

 

 

 

 

 

و اگر بودی/ «:َو لَو کُنتَ »با آنان نرم خو شدی/ «: ِلنَت لَهم»به رحمتی از خدا/ «:بِما َرحمٍة من الله:»2گزینۀ-1

از اطرافت«:من َحولکَ »لـَ نشانۀ تأکید( قطعا پراکنده می شدند/ :)«ََلنفَّضوا»سنگدل/ «:َغلیَظ القَلب» تند خو/«: فَّظا  »  

کاَن ِمن »تکبّر نمود / «: ستَکبَرَ ا»: )همۀ(فرشتگان همگی سجده نمودند/ «َسجَد الَمالئکةُ  کلُّهم أجَمعونَ :»2گزینۀ-2

از کافران شد«: کاِفرینَ ال  

تالش کن ، «:حاِول»در این دنیا/ «:الّدنیا فی هذه»گذشت عمر چه سریع است/«:العُمر ما أسَرَع ُمرور:»3گزینۀ-3

که آن را زندگی کنی«: عیشهأن تَ »بکوش/   

: )در این جا با توجه به وجود (/ یَعرفُ 4و  1)اسلوب َل نفی جنس( هیچ جوانی)رد گزینه های «: َل شاب  :»3گزینۀ-4

َل نفی جنس،به صورت منفی ترجمه میشود( نمی شناسد/ قیمةَ الوقِت:ارزش وقت/ َکما:آن طور که/ یَعرفها: آن را می 

:این،رازی است )رد گزینۀاُر: بفهمند/ الِکب : )فعل مجهول(درک نمی شود/ (/ َل یُدَرک2زرگ ها، بزرگان/ هذا السرٌّ

 فی الّشباِب: در جوانی

به شناخت خویش «: بمعرفة أنفُسهم»ی از شما/ کسان«: ِمنکُمالّذیَن »نمی توانید/ «:َل تستطیعونَ :»3گزینۀ-0

در ترجمه صحیح نیست. «فقط» *نکته:چون مستثنی منه در جمله آمده است، استفاده از لفظ  

همانا دشمنان ظالمانه بر »حال است و باید به صورت قید حالت ترجمه شود:« ظاِلمینَ " »1: در گزینۀ"1گزینۀ-6

«زمین های ما دست درازی کردند!  

ولی «: و لکن  »بر مردم/ «: النّاس علی»دارای بخشش،صاحب فضل/ «:ذو فضل»همانا ، بی گمان/«:إِن  :»4ینۀگز-7

شکر گزاری نمی کنند«: َل یَشکُرونَ »بیشتر مردم/ «:ر الّناسأکثَ »، اما /   

در زمینه هایی مشخص شده / «:فی مجاَلٍت معیّنةٍ »در هر سال/ «:فی کّلِ َسنَةٍ »داده می شود/ «:تُمنَحُ :»2گزینۀ-8

ادبیات «: األَدب»صلح / «:الس الم»  

(رابطۀ تضاد دارند و این به درستی آمده است اما فتبنده گرینه أعتََق )آزاد کرد( با إستَعبَد):در این گز3گزینۀ-9

(!≠است نه تضاد))=(ترادف آن ها،پسر هستند و رابطۀ درست  معنایبه هر دو « الَولَد»و « الّصبیّ »  

ما ایرانی ها هم چون مبارزان، نقش خود را ایفا می کنیم تا نگهداری از نعمت امنیت را »عبارت:مۀ ترج:4گزینۀ-15

(نگهداری از4(روشن کردن با /3پُر کردن با / (2 /(گوش دادن به1ترجمۀ گزینه ها: «/ در کشورمان ادامه دهیم!  

ابزاری برای خارج نمودن آب میوه یا »آبمیوه گیری( تعریف شده است:«)العَّصارة»کلمۀ « 4»: در گزینۀ4گزینۀ-11

«عصارۀ آن هاست.  

 *ترجمۀ متن

راهشان بود که هیزم حمل می کرد. در روزی از روزها، مردی و پسرش به راه مزرعه می رفتند و خرشان هم، هم

سوار خر  هنگامی که مردم، آن دو را در روستا دیدند، گفتند:دو نفریشدند. در راه، مرد و پسرش)هر دو( سوار خر

شده اند. هنگامی که مرد، حرف های مردم را شنید، از پسرش خواست که از خر پایین برود و افسار آن را بگیرد و 

ق است. پدرش سوار بر خر است و افسار آن را گرفته و می کشد. پس بکشد. )این بار( مردم گفتند:آن مرد، خیلی احم

مرد از خر پایین آمد و پسرش سوار خر شد. )این بار( مردم گفتند:جوانی سوار بر خر است و پدرش افسار آن را 

اما )از  کشیدند ،گرفته و آن را می کشد. پس هر دو از خر پایین آمدند و برای رهایی از حرف مردم، آن را به دوش 

نیافتند. رهایی (حرف مردم  

 



: در این گزینه به مفهوم داستان اشاره شده است.4گزینۀ-12  

:"آخرین بارچه کسی سوار خر شد؟" در متن خواندیم که آخرین بار پسر مرد سوار خر شد.1گزینۀ-13  

ند، رهایی نیافتند":"مرد و پسرش چگونه از حرف مردم رهایی یافتند؟" جواب:"خالص نشد4گزینۀ-14  

در سایر گزینه ها  تشریح سایر گزینه ها:و به معنای "هیچ" است. از نوع نفی جنس  «َل»:در این گزینه 4گزینۀ-10

است.« نهی»به معنای نه( و «)عطف»، «نفی»به ترتیب َل از نوع   

مستثنی منه است، پس مستثنی منه موجود است و اسلوب حصر نداریم، در « علی أحد»: در این گزینه 4گزینۀ-16

حذف شده است.« إَّل »سایر گزینه ها مستثنی منه از جملۀ قبل از   

أقوالنا: »بنابراین « معلومات دقیق تکیه دارد! مردم سخنان ما را باور نکرده اند مگر آن چیزی که بر:»2گزینۀ-17

مستثنی منه است.«سخنان ما  

و برای کامل « ولی»به معنای « لکن  »است و دو جمله را به هم پیوند می دهد؛ « که»به معنای « أَن  :»4گزینۀ-18

و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش است. پیام کردن  

صحیح است.« َمسرورة  »بیاید؛ پس  نکره***:حال همیشه باید 3گزینۀ-19  

                                               حال و منصوب است.« نادمة  : پشیمان ، با پشیمانی»ۀ : کلم3زینۀگ-25

، کلمۀ «2»نۀصفت و منصوب است، نه حال. / در گزی« طینَ النَشی»،کلمۀ «1»در گزینۀ تشریح سایر گزینه ها :

« مسرورانِ »،کلمۀ «4»شد. / در گزینۀو نمی تواند حال بابا توجه به عالمت رفع واو، مرفوع است  «محترمونَ »

 خبر و مرفوع است.

       

  


