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

 

 

 

  

موا»هرچه / «:ما»:1گرینۀ-1 ن خیرِّ »برای خودتان/ «: کمسِّ ألنفُ »: )فعل مضارع التزامی( از پیش بفرستید/ «تُقد ِّ «: مِّ

دوهُ »از نیکی/  نَداللهِّ / »افت: آن را می یابید، آن را خواهید ی«تُجِّ نزد خدا «: عِّ  

؛ به جار و جرور «هرگاه انسان برای ساختن خوشبختی برای خودش تالش نکند،:»ارت:ترجمۀ صحیح عب3نۀگزی-2

ه: برای خودش» دقت کنید.« لِّنَفسِّ  

ن أفَضلِّ :»3گزینۀ-3 بِّ »از بهترین/ «: مِّ فی / »ها تالش کردن آن«:همُجهدُ »کارهای دانش آموزان/ «:أعمالِّ الطاُل 

راسی»در امتحان قبول شوند/  تااینکه«: حت ی یَنجحوا فی اإلمتحانِّ »در درس/ «:الد رسِّ  در پایان «:فی نهایةِّ العامِّ الد ِّ

 سال تحصیلی

هم کالسی «:ُزمالئَه»می کند/ کمک «: یُساعد»کسی است/ «: َمن»سودرسان ترین مردم/ «:أنفَُع الن اس:»2گزینۀ-4

یرانَه»هایش، همکارانش/  با اشتیاق به بهشت«:ةِّ َمشتاقاً إلی الجن  »سختی ها / «:الش دائد»همسایگانش/ «:جِّ  

 دیگران«:اآلخرین»از این که / «:من أن  »ز حاضران/ یکی ا«:رینَ أحد الحاضِّ »شکایت می کند/ «:یَشکو: »3گزینۀ-0

صحبت کردن«:الت حدُّثِّ »اجازه نمی دهند/ «:ال یَسمحونَ »/  

رد گزینه «)العالمی ة:سازمان جهانی یونسکو منظ مة یونسکو»(،2و1رد گزینه های«)کردلَت:ثبت َسج  :»3گزینۀ-6

: فهرست میراث جهانی»(، 4و1های رد سایر گزینه ها(«)قائمة التُراثِّ العالمی   

ا»تا)این که(انفاق کنید/ «: حت ی تُنفِّقوا/ »نیکی«:ر  ـبِّ ـال»نخواهید رسید/«:نالوالَن تَ :»4گزینۀ-7 م  من+ما(از آن چه/ :)«مِّ

دوست دارید«:تُحب ونَ »  

د( این تأثیر بعدهای)ابعا«:أبعاد هذا التأثیر الُمتقابل/ »روشن کرده بودند توضیح داده بودند،«:نواـی  ـکان....بَ :»4گزینۀ-8

مطالعات )تحقیقات(عمیق خود«:دراساتهم العمیقة»)اثرگذاری(متقابل/   

هستند. تناسبمهمگی باهم « ، زبان هاگونه ها،چشم ها، دهان ها»:در این گزینه 1گزینۀ-9  

است.« األسیر»جمع مکسر « األسَری»در این گزینه، -15  

 11-گزینۀ2:ترجمۀ عبارت: تخفیف)الت خفیضُ ( همان کم کردنِّ قیمت عرضه شده برای اشیاء یا خدمات است!

 *ترجمه متن

بلکه کارهای خوبشان در زندان کسانی اند که لطف و محبت پدر و مادر را فراموش نمی کنند، بهترین فر

حق شان را یادآور می شوند. پس آموختن ما و راحتی ما،همگی خدمات و فداکاری هایی است که پدر و مادر 

می کنند )ارائه می دهند(.به همین دلیل، قرآن کریم ما  ، تقدیمبرای خوشبختی )و عاقبت به خیری(فرزندانشان

از آن دو سفارش کرده است؛ چه، آن بهترین کار است. و اطاعترا به نیکی به پدر و مادر   

نشانۀ بی شود که می نابراین صدایمان را از )صدای( آن ها باالتر نمی بریم و سخنی از دهانمان خارج نب

ادبی باشد، بلکه نسبت به آن دو فروتن هستیم و سعی در به دست آوردن رضایت پدر و مادر داریم و به 

د های پدر و مادر را می زودی پاداش این کار خوب را خواهیم دید. بهترین فرزندان، همان کسانی که پن

گیرند )به پندهای پدر و مادر گوش می دهند( و دستوراتشان را اطاعت می کنند تا در دنیا و آخرت رستگار 

 شوند.

 

 

 

 



؛ «فرزند صالح کسی است که....»:کدام گزینه اشتباه است:1گزینۀ-12  

(به 3آن دو باالتر نمی برد. صدای()(صدایش را از 2(مقابل پدر و مادرش حرف نمی زند.1ترجمۀ گزینه ها:

اعت می کند.(دستورات پدر و مادرش را اط4نصیحت پدر و مادر گوش می دهد.   

این که اصالً در مقابلشان حرفی  متن گفته است که فرزند نباید صدایش را از صدای پدرو مادر باالتر ببرد نه

زند.ن  

"؛جواب صحیح :نیکی کردن و :"قرآن ما را به چه چیزی در مورد پدر و مادر سفارش می کند؟3گزینۀ-13

 اطاعت

 

:"چرا پدر و مادر به فرزندان، خدمات و فداکاریها را تقدیم می کنند؟" ؛جواب صحیح:برای 1گزینۀ-41

 راحتی و خوشبختی شان

 

حرفشان گوش  ند و بهمی کن(کسانی که مقابل پدر و مادرشان فروتنی 1:"طبق متن....." ؛گزینۀ1گزینۀ-10

(قرآن کریم، فقط نیکی به پدر و مادر را به عنوان 2می کنند،پاداش کارشان را اندک اندک می بینند. گزینۀ

ید به حرف پدر و مادرشان پاسخ دهند،بلکه باید ساکت باشند و این (فرزندان نبا3کار نیک می پندارد. گزینۀ

را یادآور می شود، مردم فقط فرزندی که کارهای نیک پدر و مادر در حق ش (4گزینۀدلیلی بر ادبشان است.

 دوست دارند.

 

ین گزینه"موسُم :فصل، زمان، شروع" به معنای اسم مکان نیست.: در ا2گزینۀ-16  

 

:غالباً وقتی "خیر" مضاف واقع شود، اسم تفضیل و به معنای "بهترین"است.1گزینۀ-17  

 

عایر گزینه ها به ترتیب:"ز:"آلَِّهة" جمع "اِّله" اسم فاعل نیست. در س2گزینۀ-18 ن" و "صانِّع" ارِّ " ، " المؤمِّ

 اسم فاعل اند.

 

:در این گزینه "ال تَشبع" جملۀ وصفیه برای "نفٍس" و "ال یَخشع" جملۀ وصفیه برای "قلٍب" است. 3گزینۀ-19

 در سایر گزینه ها اصالً اسم نکره نداریم.

 

".: "ک1گزینۀ-25 : گویا" را با "کاَن:بود ، هست" اشتباه نگیرید. "کاَن" فعل ناقصه است نه "کأَن  أَن   

 

 

 


