
 بسمه تعالی

 )نظام قدیم( 98های تشریحی درس عربی، کنکور تجربی پاسخ   

 3( گزینه 26سؤال 

خدای خویش/ راضیَة: در حالی که  اَلنَّفسُ المُطمَئنَّةُ: نفس مطمئن )موصوف و صفت(/ اِرجِعی: بازگرد/ رَبِّکَ:

راضی هستی )حال مفرد، مشتق و اسم فاعل(/ مَرضیَّة: در حالی که مورد رضایت هستی )حال مفرد، مشتق و 

 اسم مفعول( 

 4( گزینه 27سؤال 

جَرَّعوا: نوشیدند/ آالما: دردهایی/ حتّی یبنوا: تا بسازند/ لِنَعیشَ: تا زندگی کنیم/ فی تَحَمَّلوا: تحمّل کردند/ تَ

 راحةٍ: در راحتی

 4( گزینه 28سؤال 

أن ال اُقَصِّرَ: که کوتاهی نکنم/ فی حَقِّهم: در حقّشان/ وَ أنا أقدِرُ: در حالی که توانا کند/ تُلجِئُنی: مرا وادار می

 بَعضِ اَلمَسائِلِ: در بعضی مسائل ترم )جمله حالیه(/ فی

 1( گزینه 29سؤال 

نَحتاجُ: نیازمندیم/ مُوَظَّفا شابّا: کارمند جوانی/ الیَمدِحُ: که نستاید )جمله وصفیّه(/ الیُقَلِّلُ: نکاهد )معطوف به 

 فعل قبلی(

 1( گزینه 30ؤال س

 شدباید به صورت ماضی مجهول و استمراری ترجمه شود: ساخته می "کانَت تُصنَعُ  "در این گزینه فعل 

 .ها غلطی وجود ندارددر سایر گزینه

 1( گزینه 31سؤال 

 کردب میشمرد و مرتّباید به صورت استمراری ترجمه شوند: می "کانَ یُحصی وَ یُنَظِّمُ  "در این گزینه فعل 

 نکته: کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراری در ترجمه

 4( گزینه 32سؤال 

کنیم: کنیم: نَقضیها/ هرگز: اَبَدا/ درکشان نمیهمین: هِیَ هذه/ به سرعت: بِسُرعَة/ آنهارا سپری می/ ةزندگی: اَلحَیا

 ال نُدرِکُها
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 2( گزینه 33سؤال 

، طالِبَةٌ )به صورت نکره(/ توانسته: اِستَطاعَ، اِستَطاعَت/ معلّم خود: آموزی است: طالِبٌاین: هذا، هذه/ دانش

 اَلعالِیة اَلعِلمیّةِ/ دست یابد: أن یَحصُلَ  دَرَجاتِالمُعَلِّمِه، مُعَلِّمِها/ درجات عالی علمی: 

 ی متن درک مطلب:ترجمه  

گاهی اوقات در وسط  هایی از زیبایی و سود و حکمت وجو د دارد.در مخلوقات پرودگار مهربانمان، جلوه  

های ی آنها از آّب چشمهآنها گیاهان و درختانی وجود دارد که تغذیهشود که در صحرا، مناطقی دیده می

 ای چون نخل.دهندهتعدّد و آب چاه هاست؛ از جمله درختان میوهم

ه شود. البتهای شدید نمایان میهای زیبا بعد از بارانانواع زیادی از شکوفهو در بعضی از مناطق صحرایی،   

شوند یافت می های اندکبرگ دارای نیز بعضی از گیاهانو  ماند.زندگی آنها فقط شش تا هشت هفته پایدار می

 د.ناز دست بده ی تبخیربوسیله را تا فقط آب کمی از آن

ی و بعضی از گیاهان صحرایی، اصلشان در بطن زمین است، در عمق بیش از پنجاه متر، و به آن وسیله، همه  

و کشت محصوالت زراعی در قسمتی از صحرا مخصوصا  توانند مدت زیادی از زمان را زندگی کنند.آنها می

 ها ممکن است.ها و لولهی قناتاطراف آن بوسیله

 1( گزینه 34سؤال 

کنند؛ بنابراین در صحرا هم گاهی چشمه ها تغذیه میبا توجه به متن، در صحرا برخی از درختان از آب چشمه

 وجود دارد. سایر گزینه با توجه به متن درست هستند.

 4( گزینه 35سؤال 

ها با توجه به متن است. سایر گزینهبا توجه به متن، زندگی درختان صحرایی به آب درون زمین وابسته

شود و های زیاد هم در بیابان یافت میاند: درخت نخل دارای میوه و مفید است، درختان با برگنادرست

 ها به زراعت بپردازند.توانند در بیابانها میها با احداث لولهانسان

 2( گزینه 36سؤال 

 اند.ها درستبارَد!!! سایر گزینه، باران نمیهای سالدر بیابان در اکثر فصل

 4( گزینه 37سؤال 

 ها در متن آمده است.سایر گزینه ها !!ها شش تا هشت هفته است؛ نه دوام بارانبا توجه به متن، دوام شکوفه

 های نادرست: تشریح گزینه   4( گزینه 38سؤال 
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 مُفاعَلَة است. : فعل تُشاهَدُ  ثالثی مزید از باب1گزینه 

 مجهول است نه معلوم.فعل تُشاهَدُ  : 2گزینه 

 فعل تُشاهَدُ ، لِلغائِبَة است و نه لِلمُخاطَب.: 3گزینه 

 های نادرست:تشریح گزینه    3( گزینه 39سؤال 

 لِلغائِبَة است و نه لِلمُخاطَب.فعل تَظهَرُ  :4و 1گزینه 

 است نه ااَلَزهارِ  "انواعٌ  "، فعل تَظهَرُفاعل  :2گزینه 

 های نادرست:تشریح گزینه  2( گزینه 40سؤال 

 معرفه نادرست و نکره درست است.: 1گزینه 

 است و نه اَلنَّخل. "ااَلَشجار  "موصوف این صفت  :3گزینه 

 فعل متناسب با این صفت، ثالثی مزید است: اَثمَرَ: 4گزینه 

 1( گزینه 41سؤال 

 صفت است و باید به تبعیّت از موصوف خود که فاعل است، مرفوع باشد. " ةکَثیر "

 3( گزینه 42سؤال 

 ی اسمیّه بوده و باید مرفوع باشد و نه مجرور.خبر جمله "أصلُ  "

 2( گزینه 43سؤال 

ها به ترتیب: فَتی اسم إنَّ و فاعل و مرفوع به اعراب تقدیری است؛ در سایر گزینه "هُدی  "در این گزینه 

و منصوب به اعراب  منصوب به اعراب تقدیری، تَقوی مفعول و منصوب به اعراب تقدیری، اَلرّاعی اسم کَأنَّ

 ظاهری و اصلی است.

 3( گزینه 44سؤال 

از نوع  4الم از نوع ناصبه و در گزینه  2و  1های در این گزینه، در فعل لِیَعتَمِد، الم جازمه داریم ولی در گزینه

 جارّه است؛ چرا که بر سر یک اسم )مصدر( آمده است.

 1( گزینه 45سؤال 

سایر  دریَنَل  – در این گزینه اسلوب شرط داریم، بنابراین افعال شرط و جواب شرط باید مجزوم باشند: یَسعِ

 ها افعال معتلّ درست به کار رفته اند.گزینه
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 2( گزینه 46سؤال 

فعلی متعدّی و ضمیر متّصل نا  "هَلَکَت  "توان مجهول نمود که متعدّی باشد؛ در این گزینه فعل فعلی را می

 شوند.ها الزم اند و بنابراین مجهول نمیمفعول آنست. افعال در سایر گزینه

 2( گزینه 47سؤال  

 فیه و منصوب است.مفعولٌ  "بَعدَ  "ی در این گزینه کلمه

 4( گزینه 48سؤال

ها، ضمیر متّصل مرفوعی، در سایر گزینه باشد.، میکه اسمی ظاهر است ا " اَلفارسُ " صاحب حال در این گزینه

 حال است.صاحب

 2( گزینه 49سؤال 

ها به کند؛ در سایر گزینهکیدی است که بر وقوع فعل تأکید میمفعول مطلق تأ "إختِفاء  "در این گزینه 

ی وصفیّه به همراه مفعول مطلق نوعی هستند که بعد از خود صفت یا جملهسَمحا  –عَفوا  –ترتیب: غوصا 

 دارند.

 1( گزینه 50سؤال 

در این گزینه مُتَقَدِّمینَ خبر فعل ناقصه و عَماَل مفعول مطلق است و بنابراین تمییز وجود ندارد؛ در سایر 

  نقش تمییز دارند.حُسنا  –و جِسما دِراسَة  –ها به ترتیب: جَماال گزینه

 

 نیما مروّج
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