
به نام خدا

(مشترک بین ریاضی تجربی هنر زبان ) پاسخ تشریحی عربی خارج کشور 

 1گزینه  -62

 3و  6رد : یمان اورده اید ای کسانیکه ا: ایها الذین آمنوا یا 

 4رد :  بسیاری از گمانها: ا من الظن کثیر

 

 4گزینه  -62

 3و  6رد :: چیزی : شیئا 

 1رد  ......   :این از : هذا من حسن حظنا 

 

 4گزینه  -62

 6و  1رد : اگر چه : إن کان 

 3رد : کتابی : کتاب نکره است 

 

 3زینه گ -62

  4و  6رد : آموخت خواهم  –یاد خواهم داد : ساَُعلُمکَ 

 1رد چیزی که بهتر است : تی هی احسن بال

 

 6 گزینه -33

  3و  1رد ( : الذین ) عدم معنای 

 4رد : درک میکنند : فعل مضارع : یدرکون 
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 3گزینه  – 31

 4و  6رد  –آن زن : تلک المرأه 

 1رد :  به شمار میرود ( : تعد ) عدم ترجمه درست 

 

 6گزینه  -36

 4و  3و 1رد : نمیتوانیم : نستطیع  ال

 

 1گزینه  -33

 4گزینه  -34

 آینده است که اصال فعل آینده ای نداریم : پشیمان خواهد کرد 

 

 3گزینه  -33

 

32 -6 

32- 1 

32- 4 

32- 6 

 :  6گزینه  -43

 نشاهد ، متکلم مع الغیر است : متکلم وحده خطاست 

 

 3گزینه  -41

 یاملون برای غایب است نه مخاطب
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 4گزینه  -46

 نه عاَملَ ( عمل است ) اسم فاعل از 

 

 1ه گزین -43

 .باید فتحه شود ( ر )، پس کسره در حرف مورد احترام : درست است محَتَرم 

 

 4گزینه  -44

  4گزینه   -43

چرا که در عبارت عربی چیزی از واجب بوذن . خوردنش واجب است    خطا است 

 ( ی او را میخورد هرکس شکار شود ، شکارچ.   ) نگفته 

 

 1گزینه  -42

 (محل عبور . )معبر اسم مکان است 

 

 3گزینه  -42

 ستار 1در گزینه 

 فهامه 6در 

 ه نیست بالغاسم مُعمــال دقنت کنید  -----نداریم  3در 

 خالق  4در 

 

 4گزینه  -42

 ا معدود از لحاظ جنس مخالف اند د بعد 13تا  3در اعداد 
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ذکر است مونث است ، پس اربع که م: تومانات  --- ((أربع تومانات ))) باید گفته شود 

 باید بیاید نه اربعه 

 

 6گزینه  -42

 وجود دارد  6جمله وصفیه در 

 نکره : سنجاب 

 فعل : یقفز 

 

 1گزینه  -33

از إال آمده نداریم  و  معادلی برای فرائس که بعد 1گزینه  است که در پاسخ واضح

 . حذف شده است  ه من مستثنی
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