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 (در جزوات آتی آورده میشود)روش تست زنی ترجمه 

 معرفه و نکره بودن اسم(1به سه چیز در اسم نگاه کن 

 جمع و مفرد بود اسم(2                                  

                                       اگر موصوف و صفت و یا مضاف و مضاف الیه !یزی چسبیده یا نهاین اسم به چ(3                                  

 !!!باشه یادت نره ترجمه هم همونطور میشه

 

  است غلط کرده ترجمه نفسی که 4 و 2 های گزینه پس است معرفه النفس

 است صحیح 3 گزینه پس نشده ترجمه 1 گزینه در ربک در که ضمیر

 کثیرة آالما. میشود حذف شده معنی مضارع که کنند می تحمل 3 گزینه پس است ماضی تحملوا

 رد 2و1 های گزینه پس شود ترجمه باید که بسیار هایددر یا بسیاری هایددر که به صورت دقت شود

 است صحیح 4 گزینه و میشود

www.konkur.in

forum.konkur.in



 غفاری-!!!(نظام قدیم)8931کنکور تجربی سال  پاسخ تشریحی سواالت عربی

 

18201602190غفاری   

 

 

 أقصر ال أن 3و 2 های گزینه رد شود ترجمه که حالی در باید پس است عالیه واو( و) سوال صورت در

 است درست 4 گزینه پس نکنم کم نه نکنم کوتاهی یعنی

 معرفه 4و 3 گزینه است نکره فا شاباظمو و ندارد این اداره قبل 3 گزینه اداره این یعنی اإلدارة هذه

 است صحیح 1 گزینه پس نیازمندیم یعنی نحتاج است کرده ترجمه

 ترجمه غلط که هست هم مجهول فعل 1 گزینه در میشود ترجمه استمراری اضیم مضارع، با کان

 است جواب 1 گزینه پس دایره نه معنی صحیح است ای دایره ,نکره است دائرة است شده
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یحصی +  گان شمرد نه شمرد می یعنی یحصى کان میشود، معنا استمراری مضارع،ماضی با کان

 است صحیح 1 گزینه نتیجه در است صحیح میکرد، مرتب ماضی استمراری است که به معنی

 غلط 2 و 1 گزینه پس ,باشد مضارع و بیاوریم الغیر مع متکلم فعل براش باید عربی در میکنیم سپری

 است صحیح 4 گزینه پس است اضافی نا ضمیر حیاتنا 3 گزینه در ، است

 جدا وقتی نمیگذارند، که خواهد می آن بین ویرگول یک واقع در میشود، معنی جدا آموزی دانش این

 یعنى خود معلم- است غلط 3 و 1 های گزینه پس خواهیم نمی ال اشاره اسم از بعد میشود معنی

 است صحیح 2 گزینه پس است نچسبیده معلم به ضمیری 4 گزینه در که معلمه
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 :متن ترجمه

زندگی  احیانی. دارد قرار حکمت و منفعت و زیبایی از مظاهری ما مهربان پروردگار مخلوقاتی در

 هچشم آب با که مشاهده می شود است درختانی و گیاهان آن در که مناطقی صحرا وسط درهایی 

 از بسیاری انواع. است نخل مثل ای پرثمره درختان ها آن از کردم تغذیه را آنها ها چاه و متعدد های

 6 فقط زندگیشان ها آن که مگر میشود، ظاهر شدید باران بعد صحرایی مناطق بعضی در زیبا های گل

 برای هستند کمی های برگ دارای که را گیاهان بعضی یابی می همچنین و یابد، می ادامه هفته 8 یا

 آن از اندکی مگر میشود تبخیر که آبی از ندهند دست از که این

 همه میتوانند آن با و متر 05 از بیشتر عمق در. است زمین دل در اصلشان صحرایی گیاهان بعضی و 

 صحرا از قسمتی در کشاورزی محصوالت زراعت و باشند داشته زمان از ای طوالنی مدت زندگی شان

 .دارد امکان ها لوله هایا قنات وسیله به آن اطراف خصوصا
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 را صحرادر  زندگانی گفته متن که صورتی در است غلط نیست آن در ای چشمه هیچ و خشکه صحرا

 است جواب 1 گزینه پس شود می مشاهده وگیاهان تخبادر

 است صحرایی درختان حیات برای است زمین دل در که آبی ناگزیر است صحیح 4 گزینه

 است جواب گزینه این پس است غلط شود می نازل باران فصول بیشتر 2 گزینه در

  باشدصحیح می  1 گزینه 
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 وفعل شود می رد 1 گزینه پس است مفاعله باب از فعل شود می رد 2 گزینه پس است مجهول فعل

 است صحیح4 گزینه پس باشد می للغائیة

 است صحیح 3 گزینه پس أزهار نه باشد می انواع فاعلش 4 و 1 ها گزینه حذف غلط، للمخاطب

 در. میشود رد 3 گزینه پس نقل نه است أشجار برای صفت مثمرا - 1 گزینه رد نیست معرفه مثمرة

 .است صحیح گزینه پس 4 گزینه درد است مزید ثالثی فعل بلکه نیست ثمر فعل نیز 4 گزینه
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 صحیح 1 گزینه پس بگیرد،( و) یعنی کند تبعیت باید که است مرفوع انواع که است أنواع صفت کثیرة

 است

 

 است صحیح 3 گزینه پس باشد مرفوع باید و است مبتدا أصل

 همه است راعی و تقوی خنثی، مرفوع یعنی است وفاعل تقدیری واعرایش است مقصور اسم هدی

 است صحیح 2 گزینه پس هستند منصوب

 آمده، بخشی دو جمله در و آمده جمله وسط و میدهد که این برای معنی است ناصبه الم 2 گزینه در

 فعل سر بر که داریم جازهه الم 3 گزینه در ولی است مصدر بلکه نیست فعل للرجوع، 4 گزینه در

 است صحیح 3 گزینه پس میدهد باید معنی و آید می مضارع
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 اگر چون است نشده مجزوم ینال و یسعى 1 گزینه در که شود مجزوم باید شرط جواب و شرط فعل

 است جواب 1 گزینه پس شود حذف عله حرف باید شود، مجزوم

 است مفعول فعل دو این در نا وبعدنا، هلکتنا 2 گزینه در که باشد متعددی که باشیم فعلی دنبال باید

 جواب 2 گزینه پس است الزم ها لعف ها گزینه سایر در شود، مجهول میتواند و است متعددی پس

 است

 پس نداریم 4و 3 گزینه در است فیه مفعول بعد 2 گزینه در است ومجرور جار قبل من 1 گزینه در

 است صحیح 2 گزینه
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 به فرحین 3گزینه. میگردد بر ویدرکون به مسیمین 2گزینه میگردد، بر مستتر هی به منقیه 1 گزینه

 است صحیح 4 گزینه پس میگردد بر الفارس به تعبا 4 گزینه.میگردد بر یحصدون

 . نوعی مطلق مفعول میشود پس آمده آن بعد اکثر که است مطلق مفعول اغوص 1 گزینه

 و است تاکیدی مطلق مفعول پس کرده جدا را جمله( و) آن بعد و است مطلق مفعول اختفاء 2 گزینه

  است جواب همین

 است نوعی مطلق مفعول پس آمده وصفیه ی جمله آن از بعد ولی است مطلق مفعول عفوا 3 گزینه

  میشود محسوب صفت عنوان به یهوصف جمله چون

 است صحیح 2 گزینه پس است نوعی مطلق مفعول پس آمده قاطعا سمحة، بعد 4 گزینه
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 تمییز حسنا جسماو جمال، است جواب گزینه همین پس تمییز نه است مطلق مفعول یک گزینه

 هستند

 

 

 موفق باشید

 توصیه شدیدا دوستانه

 نظام قدیم و جدید نیستفرق زیادی بین در عربی 

 !!!بخوریده تستای کنکور را همفقط فقط فقط لطفا 

 نه تالیفی

 نه آزمایشی 

 !!!فقط کنکور سالهای گذشته
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