
 نظام جدید8931 تجربی کنکورپاسخ تشریحی عربی 

 سمیرا غزنوی 

 

 

 1گزینه    (62

 وجود ندارد « به وسیله سخنان خوب و زیبا » رد گزینه :6گزینه 

 « «أدع»اشتباه در ترجمه فعل امر »رد گزینه   : 3گزینه 

 « «أدع»اشتباه در ترجمه فعل امر »رد گزینه  : 4گزینه 

 

  :6گزینه   (62

 اشتباه ترجمه شده« نرسیده اند » رد گزینه  : 1گزینه 

 «در یبلغه ترجمه نشده  «ه»ضمیر »رد گزینه   : 3گزینه 

 اشتباه ترجمه شده« به دست نیاورده اند  »: رد گزینه 4 گزینه

 :4 گزینه  (62

 وجود ندارد « زندگی ما را » رد گزینه  : 1گزینه 

 جمله وصفیه است و درست ترجمه نشده « من خرافات نعیش » رد گزینه   :6گزینه 

 درست ترجمه نشده  «نعیش »رد گزینه   : 3گزینه 

   : 6گزینه   (62

 درست ترجمه نشده « لم یقدروا» رد گزینه  : 1گزینه 
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 و درست ترجمه نشده « صعد» رد گزینه   :3گزینه 

 درست ترجمه نشده  « لم یقدروا »رد گزینه  :4 گزینه

  : 1گزینه    (33

 «جلسات»رد گزینه   :6گزینه 

 « امتحانات»و « مانعی ندارد » : 3گزینه 

 آورده«لیس»در صورتی که صورت سوال « است : » 4 گزینه

  4گزینه   (31

 باید به صورت مضارع ساده یا اخباری ترجمه شود « تستطیع »با توجه به فعل 

 3-6-1رد گزینه های 

 :6گزینه    (36

 ترجمه نشده ، عند +اسم )معنای دارد ( ، جمله وصفیه موجود نیز درست ترجمه نشده « أیضا » : 1گزینه 

 ترجمه نشده ، عند +اسم )معنای دارد (« أیضا » : 3گزینه 

 نکره است  اینجا به صورت معرفه ترجمه شده « وصفة: »4 گزینه

33) 

 به صورت معرفه ترجمه شده « حکمة»ترجمه نشده  و  «  قلبه »در « ضمیر ه » : 1گزینه 

  3گزینه    (34

 اشتباه ترجمه شده «التکون  : 1گزینه 

 اشتباه ترجمه شده « یتمرّد »  :6گزینه 

 جمع ترجمه شده « الحوت : »4 گزینه

  4گزینه   (33

  3 -6که نکره است رد گزینه های « اسب هایی » با توجه به 
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 1که معرفه است رد گزینه « اسبها آن »با توجه به 

32) 

 تغذیه آنها با چشمه های متنوع است »در صورتی که در متن آورده « ال عین فیها» : گفته شده 1گزینه 

 4 گزینه   (32

 در متن نیست « بعضی از درختان صحرایی فایده ای ندارند » : 1گزینه 

 در متن نیست « در صحرا درختانی که برگ های بزرگ دارند را نمیابی »   :6گزینه 

 در متن نیست « زندگی همه درختان صحرایی از زندگی انسان خارج است  : 3گزینه 

32) 

 درختان در صحرا به مدت طوالنی زندگی میکنند چرا که 

 « ه رد گزین»خداوند متعال در بیشتر فصل ها باران نازل میکند   :6گزینه 

32) 

 میتوانیم در صحرا برداشت کنیم 

 هفته است ) در متن اینگونه آورده نشده ( 2تا 2:  شکوفه هایی که به دلیل باران دوام آنها بین 4گزینه 

 4 گزینه   (43

 نادرست  « تفاعل » : 1گزینه 

 نادرست « معلوم »   :6گزینه 

 نادرست  « للمخاطب » : 3گزینه 

  : 3گزینه    (41

 نادرست  « للمخاطب » : 1گزینه 

 نادرست  « فاعله أزهار »   :6گزینه 

 نادرست  « للمخاطب » :4 گزینه
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  : 3گزینه    (46

 نادرست  « فعله ثمر » : 1گزینه 

 نادرست  « صفت النخل  »   :6گزینه 

 نادرست  « معرفه » :4 گزینه

43) 

 میباشد « تَجتَهِد»رفته بنابراین درست آن « افتعال »به باب « تَجتَهَد» : 1گزینه 

 3گزینه   (44

  4-1رد گزینه های « طلبوا » با توجه به فعل 

 6رد گزینه « تمرر: تصویب کند»توجه به ترجمه فعل 

 6گزینه   (43

 «  لیل و نهار » : 1گزینه 

 «قیام و قعود » : 3گزینه 

 «نورظلمات و » :4 گزینه

42) 

 و جزء حروف اصلی آن میباشد و ت تانیث نیست « صوت »مفرد آن « اصوات : »4گزینه 

 1گزینه   (42

 که بر سر فعل مضارع غایب آورده میشود معنای دستوری و طلب کاری رادارد « لـ امر غایب : » 1گزینه 

 و معنای برای اینکه میدهد )رد گزینه (« لـ ناصبه : » 6گزینه 

 : معنای طلب ندارد 3گزینه 

 : معنای طلب ندارد 4گزینه 

 6گزینه   (42
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اسلوب شرط از ادات شرط +فعل شرط + جواب شرط تشکیل شده است .جواب شرط میتواند جمله اسمیه باشد 

 3-1شروع میشود  بنابراین رد گزینه « فـ »که با 

 «کسی که »: من موصول میباشد به معنای  3گزینه 

42) 

   جمله ما قبل خود را تکمیل میکند « لکّن : »  3گزینه 

33)   

 هرگاه در جمله مستنی منه حذف شود حصر داریم 

 : مستنثنی منه محذوف میباشد 3گزینه 
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