
 
1401صصی کنکور دی ماه پاسخ تشریحی عربی تخ  1  

 پاسخ تشریحی  سطح پاسخ  سؤال 

 متوسط  1 81

م پس از الی نفی جنس هرگز تنوین  « الی نفی جنس نیست، چرا که اس خّلةو »  بیع«»بر سر  »ال«  

به شما روزی    ینع« ی( غلط است. »رزقناکُم4( و )3های )پذیرد، پس ترجمة »هیچ« در گزینهنمی

 ( غلط است.2به شما دادیم« در گزینة )  ایی کههروزیدادیم پس »

 دشوار  3 82

اند. اسبی ترجمه نشده( در جای من4( و )1های )« و »تنها« است امّا در گزینهبه معنی »فقط»إنّما«  

ر داریم و جمله باید مثبت  مناً در پایان جمله اُسلوب حصذینَ« به معنی »کسانی که« بوده و ض»الّ

 شود.   دی ترجمهکیو تأ

 متوسط  2 83

های . پس گزینه»و هو یحمل« حال جمله است و در ترجمة آن باید از »در حالیکه« استفاده کرد

که در فارسی  « یک ترکیب وصفی اضافی است  حفظته الفارغةـمترکیب »  ند.شوف می( حذ3( و )1)

آید سپس صفت یم  شود. در عربی همواره ابتدا مضاف الیهبه صورت »کیف خالی او« ترجمه می

 فارسی برعکس است.امّا در  

 متوسط  4 84
 شوند. ( حذف می3( و)1های )« و لذا گزینهکوچکش بزرگ است« یعنی »»صَغیرُهُ کبیرٌ

 شود. ( نیز حذف می2م بده« است. پس گزینة )ر است و به معنی »آن را انجاه« یک فعل ام»إفعلی

 دشوار  3 85

 ( به صورت اسم  ترجمه شده است )کوشش(. 2ة )ست که در گزین»یُحاولُ« یک فعل ا

 شود. ( نیز حذف می1»إذا« به معنی »هرگاه« و »اگر« است پس گزینة )

 ل ترجمه شده است.ت مجهو( به صور4معلوم است که در گزینة )  »یَعرِفوا« یک فعل

 دشوار  2 86

( یعنی 3»سامِحنی« در گزینة )  غلط است.   (1ة )« یک فعل ماضی است )نزدیک بود( پس گزین»کادَ

مه نشده ترج( نیز ضمیر »ـه« در »ضعفه«  4در گزینة )  گزینه نیز غلط است.»مرا ببخش« و این  

 است. )ناتوانیش(. و این گزینه نیز غلط است.

 «شود.  »یُسمَح« یک فعل مجهول است یعنی »اجازه داده می ساده  1 87

 متوسط  4 88
. در  شوند( حذف می3)  ( و2های ) ریزد« معادل »تتساقطُ« است. پس گزینهو می»پی در پی فر 

 اند. ( نیز کلماتی اضافه ترجمه شده1گزینة )

 ترجمة متن 

سی آن را به وجود آورده  پرسیدند که چه ک أمّل کرده اند. و آنها از خود میزبان شناسان از قدیم پیرامون موضوع ایجاد زبان ت

و آنها در این خصوص دو نظر دارند. گروهی از آنها   د؟کرده است یا انسان آن را تولید کر  را به انسان الهام  است؟ آیا خدا آن 

آن را در انسان قرار داده ، نیرویی است که خداوند  بینند و گروه بیشتری اعتقاد دارند که زبانمنبع زبان را خداوند متعال می

 برای رفع نیاز خود هنگام ایجاد ارتباط با دیگران، آن را کشف کرده است.  امّا او )انسان(

یا روشن کردن آتش و یا کندن    های مختلفی از طریق وسایل دیگری مانند کوبیدن طبلانسانی ابتدایی این هدف را به شیوه

، مثل صدای  ند صداها را در طبیعت تقلید کندتواان فهمید که او مینمود. بعد از گذر زمنقش و نگارها بر سنگ و ... محقق می

تواند این صداها م احساس کرد که میک  سپس کم  و حیوانات یا صدای آب و رعد و برق و .... و آن را به وجود آورد.  انپرندگ

ای انسان وسیلة ارتباطیر دیگری قرار دهد و کلمات و الفاظ را بسازد و بعد از آن جمله درست شد. پس اینگونه برای  ارا یکی کن

 پدید آمد که ارتباط میان دیگران را برایش آسان کرد.

 ذاشت به تقلید صداهای طبیعت نپرداخت.در دنیا گ انسان از زمانی که پا  ساده 1 89

 طبیعت آموزگار انسان است.  متوسط 4 90
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 زمان تولید زبان در متن نیامده است. ساده 2 91

 نیست.»ن« در »یسألون« نون وقایه  دشوار  4 92

 مؤنث سالم. « جمع مکسّر است نه جمع »اصوات متوسط 1 93

 »أفاضِل« درست است.»أراذِل« و  متوسط 4 94

 متوسط 1 95

»چه بسا از چیزی بدتان بیاید  کند که عبارت در خصوص این مسأله صحبت می

( ندارد که در مورد  1درحالی که آن برای شما خوب باشد« و این هیچ ربطی به گزینة )

 ان شده است.بیبر« »ص

 ساده 1 96
کند، یعنی در  یبه است و وقتی بر سر مضارع بیاید آن را منصوب م»أن« از ادوات ناص

 ) أن ال تَکذبی(  کرد.اینجا باید نون را از آخر فعل حذف می

 متوسط 1 97

  رشود. جواب شرط اگ( حذف می 3آید پس گزنة )سم نمیشرط  همواره پس از ادات

( نیز  4( و )2های )باید در ابتدای خود »فَ« داشته باشد پس گزینهجملة اسمیه باشد 

 شوند. حذف می

 دشوار  3 98

دی« و یا با »اسلوب حصر« و یا با  إنّ« یا با »مفعول مطلق تأکیتأکید در عربی یا با »

به کار رفته است و در   ( إن4َّ( و )1های )شود. در گزینها« ایجاد میماستفاده از کلمة »إنّ

 ( اسلوب حصر. 2گزینة )

 دشوار  3 99

( فعل »کان« 3« مفعول مطلق نوعی باشد. در گزینة )ت که »تقدّماًمنظور سؤال این اس

دَّمَ( است آمده است و در نقش  )تَقَپس از تقدّماً که مصدر منصوب از جنس فعل عبارت 

 جملة وصفیه حکم صفت رادارد. 

 ساده 3 100

 عقود عبارتند از: اعداد 

 عونون، خمسون، ستّون، سبعون، ثمانون، تسععشون، ثالثون، أرب 

( چنین  3که البته با »ین« در انتها نیز کاربرد دارند )عشرینَ، ثالثینَ و ...( در گزینة )

 عددی نیامده است.
 

 تست  6تعداد سؤاالت دشوار: 

 تست  9سط: تعداد سؤاالت متو

 تست  5تعداد سؤاالت ساده: 

 اراینترنتی عربی عمّکاری از عمّار تاج بخش خالق عربی عمّار و مؤسس مدرسة 
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