
 

 

 گنبد و گرگان و گمیشاندبیر عربی پیروز وجان                1401 ریاضیپاسخ تشریحی عربی 
 

26- 1 

(/ إنّ بَعضَ الظَّنِّ أثمٌ: برخی گمانها گناه است ) ردّ 4و2یا ایها الّذین آمنوا : ای کسانی که ایمان آورده اید) ردّ گزینه های 

عضاً: .از یکدیگر غیبت (/ وال یَغتَب بَعضُکُم ب4َو3ئ2(/ وال تَجَسَّسوا: وجاسوسی نکنید ) ردّ گزینه های 4و3و2گزینه های 

 نکنید.
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عادت دهد) ردّ گزینه (/أن یُعَوّدُ نَفسَهُ: نفسش یا خود را 3و2جدیرٌ لالنسانِ: برای انسان شایسته است )ردّ گزینه های 

(/ . یَبتَعِدُ عن کُلّ کِذبٍ 2و1(/ بقول الحقیقة :به گفتار راست / وإن کان صَعباً: و اگرچه سخت باشد )ردّ گزینه های 2و1های 

 (3و2و1 اگرچه ضروری باشد )ردّ گزینه های (/ و إن کان ضروریاً:و3و2و1ند ) ردّ گزینه های : و از هر دروغی دوری ک
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( / کلّ ما اشمّ:هرچه را می بویم / 1( / أنت فیه: تو در آن هستی) ردّ گزینه 4را می بینم ) ردّ گزینه کلّ ما أری: هر چه 

بکاء یُسَببُ: پس از دوری تو چنان می گریم که سبب می شود) ردّ  رائحتُک فیه: بوی تو در آن است / فأبکی من فراقکَ

 (4و3) ردّ گزینه های (/ أنّ الطّیورَ تَنوح فی وُکنا تها: پرندگان در آشیانه های خود ناله کنند4گزینه 
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آورد / هذه الظّاهرة العجیبة: این (/ أوجَدَ: ایجاد کرد ، بوجود 2مَن ذا الّذی: کیست آنکه ، چه کسی است آنکه ) ردّ گزینه 

(/  تُمطرُ 4و3(/ أنّ غیمة سوداء عظیمة : که یک قطعه ابر سیاه بزرگ ) ردّ گزینه های 4و2پدیده عجیب را ) ردّ گزینه های 

 مطراً من السمک علی االرض ساعاتِ: ساعتها بارانی از ماهی بر زمین ببارد.
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(/ لدیهم الکثیر من أوقات الفراغ :که اوقات فراغت 3و2بسیاری از مردم هستند ) ردّ گزینه های هناکَ عَدیدٌ مِن الناسِ : 

(/ کیف یستَفیدونَ منها : چگونه از 3(/ ولکنّهم ال یَعرفون: ولی نمی دانند ) ردّ گزینه 3و2و1زیادی دارند ) ردّ گزینه های 

 (2و1احساس رضایت کنند)ردّ گزینه های  (/ حتّی یشعروا بالرضاء :تا2و1آن استفاده کنند ) ردّ 
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تَخدمُ النور االحمر فی االماکن التی : نور قرمز را در اماکنی که  به کار می بریم یا استفاده می کنیم ) ردّ گزینه نس

عالمت های راهنمایی  (/ مثلُ إشارات المرور: مثل4و2(/ تَحتاجُ الی االنتباه : نیاز به توجه دارند) ردّ گزینه های 4و2و1های

 و رانندگی 
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(/عینیها بسرعة فی اتّجاهینِ: چشمانش یا دو چشمش را  به 4و3تُدیرُ الحرباء :آفناب پرست می چرخاند ) ردّ گزینه های 

(/ ولکنّ 4(/ لِتَهربَ من البومة الصیّادة : برای اینکه از جغد شکارچی فرار کند)ردّ گزینه 1سرعت در دو جهت) ردّ گزینه 

با توجه به کتاب اسم ال دار در  غالبا: ولی آن صیاد ) و تراها الصیّادة تَستَطیعُ أن تُدیرَ رأسَها مأئتین وسبعینَ درجة 

صورتی به صورت آن و این ترجمه می شود که قبال آن اسم به صورت نکره آمده باشد ولی اینو بدونید اسمی که ال دارد 

هفتاد درجه بچرخاند و اورا ببیند) ردّ گزینه های (می تواند سرش را دویست وحتما قبال نکره بوده پس ایرادی ندارد 

  (3و1
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 غاط های سائر گزینه ها:

 

 اتفاق می افناد / اتفاق خواهد افتاد) مستقبل(-1

 جیرت نمی کنی / حیرت نکردی ) ماضی منفی( -2

 دادوستد می کنند / داد و ستد می کردند) ماضی استمراری(-3
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 غلط های گزینه ها:

 حدی ) هیچ حدودی) ال نفی للجنس( –محدودیت )حدودی( -1

 هرگز ) وجود نداره(/ هم ) وجود نداره(/دلیل ) دلیلی( -2

 هیچ ) ال نفی للجنس نیست(/ ده : دهها -4
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 (4و2( / مرا فرستاده است : بَعَثَتی و ارسلَنی ) ردّ گزینه های 4و3پروردگارم : ربّی ) ردّ گزینه های 

 

 ترجمه متن:

شعاری سیاری از دول عقاب  صلی شد. ودر ایام جدید قدیم و زمان هایت ها در برای ب شده ع بیجنگ های  قاب زرد نقش 

شک سلبر پرچم ل شش و تیزی بیناییش ر م شخصمانان بود. این پرنده به هو شد همچنان که آن ب م ه حس بویایی می با

سیار قوی  شد . عقاب ها النب شهور می با سرعت پروازش م شه هو  شان را بر  سخره ها یا درختای اخه هاای در ن بلند یا بر 

سازند پسغا شید آن را ترکر النه می گذارمونث عقاب تخمش را د ر ها می  سپس زیر نور خور میکند و بنابر این غالبا  د 

 گان قوی می باشد .ی برای برخی از پرندخوشمزه ا لقمه ی

قاب خوردن آن را دوست واقع می شود مار و سنجاب است از چیز هایی که ع ناتی که دائما طعمه ای برای عقابو از حیوا

سنگ را به ن تدارد آ ست پس قطعه ای از  بر سپس آن را کار میبرد و آن را با منقارش حمل میکند خم برخی حیوانات ا

 روی تخم می اندازد تا شکسته شود . بعد از آن مینوشد و محتویاتش را میخورد
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 عقاب دوست دارد که گوشت های پرندگان را بخورد پس در خوردن چیز دیگر تمایل ندارد

 عقاب میتواند که چیزهای دور را ببیند -1

 عقاب رائحه هایی را که نزدیک آن نیست را بو میکند  -2

 سرعت حرکت کنند چه بسا طعمه ای برای عقاب واقع می شوند .ند به حیواناتی که نمی توان -3
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 کیفیت شکار طعمه 

 عقاب طعمه-1

 مکان زندگی عقاب -3

 آنچه را که عقاب دوست دارد بخورد-4
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 عقاب نوعیت غذایش را محدود نمیکند و همچنین مکان زندگی اش

 ا میخوردرعقاب دوست دارد خود تخم را پس آن -1

 قطعا پرندگان طعمه ای برای عقاب هستند-2

 برای اینکه تخم حیوانات را بشکند قطعا عقاب سنگ را با پایش حمل میکند-4
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 ی متولد نمیشود پس همچنان که شکار میکند شکار میشودعقاباز هرتخمی 

 رخورد خطر با تخم مرغ جلوگیری میکند نور خورشید از ب-2

 مونث عقاب بر تخم مراقبت میکن تا زمان والدتش -3

 گذاردمونث عقاب تخم را در جاهای مخفی ای که هیچ نوری ندارد می-4

40- 4 

 غلط گزینه:

 المؤنث / للمفرد المذّکّر) در افعال مضارع فعل مؤنّث ت می گیرد(للمفرد 
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 فاعل با فعل مطابق باید باشه پس قطعة نمیتونه فاعل باشه پس مفعوله وفعل معلوم(مجهول / معلوم ) 
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 غلط گزینه :

 حمراء (اسم تَفضیل/ رنگ و عیب اسم تفضیل نیست) مونث رنگ بروزن فَعالء میاد مثل 
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 غلط گزینه:

 

 یُحَذَّرُ )یُحَذِّرُ (  از باب تفعیل/ تَبتَعَدُ ) تَبتَعِدُ( ازباب افتعال
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 پا : عضوی از اعضا در بدن انسان و جیوان است. -2

 

 سائر گزینه ها:

 دشمن ها : جمع کلمه عادی ) دشمن( و او کسی است که به سرزمینش بر می گردد-1

 جمع تکسیر است و داللت بر شخص مذّکر دارد. پاها: -3

 یا اول شباول هر زمانی مثل اول صبح  اول صبح:-4
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 هرکس دوست بی عیب بخواهد بی دوست می ماند ) قطعا او که در انتخاب دوست دودل است تنها می ماند(

 

 سائر گزینه ها:

 شخص با گناه برادرش سرزنش نمی شود-1

 انسان موثر است. همنشینی در اخالق-2

 یار کنی بهتر از انتخاب شر است. اختهرگاه تنهایی -3
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 تُخرِّبُ : فعل مضارع للغائبة از باب تفعیل ) چون فاعلش االمطار جمع غیر عاقله پس نمیتونه تَخَرَّبَ از باب تفعّل باشه(

 

 ) چون فاعالشون مذکّرند(تَحرّک، تَجمّعَ، تَخرّج( صیغة للغائب و از باب تفعّل هستند. امّا فعل های سائر گزینه ها )
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 سائر گزینه ها:

 شرّ -4أغلی /  -3أکابر جمع أکبر /  -2
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 خمسة عشر و خمسة و عشرین ) اصلی(

 سائر گزینه ها:

 الخامسة و ثالثین ) ترتیبی (/ ثالثة ) اصلی(-1

 ترتیبی( / خمسة ) اصلی(العاشرة ) -3

 ابعة) ترتیبی(/ اربعة عشر ) اصلی(الس-4
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 إنّ ) تاکید کالم و کل جمله(

 کل با ضمیر بعد اسم( –ضمیر منفصل بعد مستتر  -حصر –مفعول مطلق تاکیدی  –تاکید در عربی ) إنّ 
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 تَنصحُ: جمله وصفیة چون بعد اسم نکره واقع شده.

 ها:سائر گزینه 

 

 خبر جمله برای هی ) در جمله حالیة( -4خبر کان /  -3خبر جمله / -1
 

 إن شاء اهلل همگی موفق باشید

 

 1401تیر 10              پیروز وجان                    
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