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 A-666گروه ریاضی  6931جواب تشریحی سواالت عربی عمومی کنکور 

سوال ترجمه به عربی و بالعکس اولین نکته مورد بررسی فعل های جمله هست ما هم سعی در حل  7با توجه به اینکه در 

 رویم.سواالت با توجه به افعال خواهیم کرده در صورت نتیجه نگرفتن سراغ سایر موارد می 

به خاطر ضمیر ما حذف  3با توجه به فقدان فعل به بررسی یک به یک کلمات در مقایسه با هم می پردازیم و و یک و  -62

 بدون تردید صحیح نیست و میقاتهم را نکره ترجمه کرده است  4جواب صحیح هست ، چون در  6وبین دو و چهار گزینه 

اضی نقلیست و و اسالم فاعل هست پس یک هم حذف می شود بین سه و الزم فعل امر هست پس دو حذف و قد شجع م-62

 هست. 4چهار با توجه به معنای تعلم که یادگیری است جواب 

لیکتسبوا جمع مذکر غائب است و معالی مفعول به ، پس –یتحملون فعل مضارع هست پس گزینه های دو و سه حذف -62

 نه های دیگه غلط ها ی دیگری هم وجود دارد . یک هم حذف و چهار جواب ماست. با اینکه در گزی

قد بر سر مضارع حرف تقلیل هست و با گاهی ترجمه می شود پس یک و دو حذف و یلقی به معنای می اندازد می باشد -62

 است. 3پس جواب گزینه 

 رجمه نشده است.جواب هست که درست ت 1مشار الیه با ال تابع اسم اشاره است و بدون ال خبر می شود پس گزینه -33

به نوعی اجباری بودن تقدیر هست قرابت با جمله دارد ولی گزینه سه به  4و  6و 1با توجه به اینکه در گزینه های  -31

 اختیار اشاره داره که نسبتا غیر مناسب هست.

که مضارع « عبرت بگیریم »ذف می شوند و با توجه به ح 3و  6دو گزینه « ارث می بریم»با توجه به مضارع بودن -36

 هست. 1صحیح نیست و البته قوم هم اضافی است پس جواب  4التزامی هست ترجمه به ماضی در 

یا توجه به عدم اختالف جدی در افعال با مقایسه یک به یک کلمات در گزینه ها گزینه سه را به خاطر االیام حذف می  -33

 هست. 6ه خاطر االشتباهات اصغر حذف و گزینه یک به خاطر مفرد بودن خطا حذف پس جواب ب  4کنیم و گزینه 

 زینهباره گدو کتب معرفه هست انگار ایرانی ها همه کتابهای عربها را نوشته اند درگزینه گزینه یک صحیح هست .در  -34

 متن لم یشعر بکار بده  خودسه 

 لغتهم االصلیه منطقی نیست. 4در گزینه 

درباره احساس نزدیکی اعراب در متن  مطابق متن هست و صحیحتر به نظر میرسه .درباره یک باید گفت که  4شماره -33

هم با اینکه غلط  4ت گزینه که ارتباط را منحصر به بعد اسالم کرده مخالف صریح متن هسدرباره گزینه دو هم  بحث نشده

 میشه کنار گذاشت. 4نیست ولی در متن ازش صحبت نشده به نفع 

 گزینه یک نسبت به بقیه مهمتر نشانه به نظر می رسد.-32

 را انتخاب می کنیم 3سوال آسانی است ...نهضت علمی بعد اسالم بود پس -32

 را انتخاب می کنیم. 1افضل به دو دلیل نمی تواند تنوین بگیرد هم غیر منصرف هست و هم مضاف پس  -32

 چون کثیرة به عنوان صفت دوم تالیفات باید منصوب می شد. 3گزینه -32

 6جواب ،  ر به خاطر متعدی حذفاچه،سه به خاطر اجوف حذف ، سوال آسانی هست گزینه یک به خاطر مثال حذف -43

   هست 

 هست. 4اب گزینه یک بخاطر الزم حذف ، و جوجوف حذف ،اگزینه سه بخاطر ، گزینه دو بخاطر باب تفعل حذف -41
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نظر نقش هم صفت هست پس یک را از –گزینه سه به خاطر مصدر تنویع و چهار به خاطر معرفه به اضافه حذف  -46

 انتخاب می کنیم.

 نون فقط در فعل های مضارع به جز دوصیغه جمع مونث نشانه اعراب رفع تلقی می شود ...پس یک را انتخاب می کنیم.-43

 نهی هست که برای جزم حرف عله ی را حذف کرده است در گزینه دو فعل از ریشه -44

فعل متعدی آورده  4گزینه در فعل مجهول را از فعل متعدی می توان ساخ تا مفعول به را نائب فاعل قرار بدهند فقط  -43

 است

اب شرط از میان مضارع فقط دو صیغه جمع مونث اعراب محلی دارند و البته همه ماضی ها هم اگر فعل شرط یا جو -42

 را به خاطر جمع مونث مخاطب انتخاب می کنیم 6واقع شوند محال مجزوم محسوب می شوند .پس گزینه 

 در گزینه سه صباح مبتدا هست .-42

که جمله وصفیه وجود ندارد در گزینه یک هم موصوف  4و  3اعراب جمله وصفیه تابع موصوف هست در گزینه ای -42

 وصفیه به تبعیت از شعوب مرفع می باشد.پس جواب هست. منصوب هست ولی در گزینه دو جمله

صاحب حال را باید نزدیکترین معرفه به حال بگیریم که مطابق جنس و عدد حال بوده و مخالف معنی نباشد و البته ارکان -42

 صحیح می باشد. 4اصلی بر غیر اصلی ارجحیت دارند پس گزینه 

 ویز هست و یفعول به هست در دو اصال منصوب نداریم در سه اخالقا تمدر یک جدا مفعول مطلق فعل محذوف و کنز م-33

 ودر چهار فرحة حال هست. می باشد  جواب

 

 اری خودتان ببخشید که به خاطر تعجیل در رساندن به دست داوطلبان تجربی زیاد هستند.غلط های تایپی و امالئی و انشائی را به بزرگو

 

 با آرزوی موفقیت برای همه فرزندان سرزمینم ایران

 حسین قلی زاده                                                    

      اردبیل  2مدرس کنکور و دبیر ناحیه                                                       

                                                                                                                          gholizadehosein@gmail.com 
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