
 بسمه تعالی

 

 رشته ریاضی نظام قدیم: 98کنکور  های تشریحی درس عربیپاسخ  

 1( گزینه 26سؤال 

ی حالیه(/ مَرَّ اند )جملهکنی/ وَ هِیَ تمرُّ: در حالیکه در حرکت: گمان میحسَبُها/ تَ: کوهبینی/ الجبالَری: میتَ

 السّحابِ: چون ابرها )مفعول مطلق نوعی(

 3( گزینه 27سؤال 

ر فرود نیاورید/ صُعوباتِ سنید/ طَریقِکُنَّ المُستَقیمِ: راه راست خود/ ال تَنحَنینَ: خم نشوید، سِرنَ: حرکت ک

 های زندگی: مشقّات زندگی، سختیةالحَیا

 2( گزینه 28سؤال 

ردا فبَینِ: نزدیک بودند/ کَاَنَّهُما کاناآورم/ هذینِ الصَّدیقَینِ االِثنَینِ: این دو دوست/ کانا قَریبه یاد می اَتَذکَّرُ:

 بودندیک نفر گویی  :واحدا

 2( گزینه 29سؤال 

اَحسَستُ: احساس کردم/ سَبَقتُ: پیشی گرفتم/ بِسُرعَة: به دَقائِقِ المُسابِقةِ االِنتِهائیَّة: دقایق پایانی مسابقه/ 

 سرعت

 ها:تشریح سایر گزینه    4( گزینه 30سؤال

ی شرطیه( ایمان لهآمَنتَ: )در جم: 3گزینه کند/ : یَتَحَرَّکُ: حرکت می2گزینه  کند/: الیأبی: ابا نمی1گزینه 

 آوریمی

 ها:تشریح سایر گزینه  4( گزینه 31سؤال 

، استترجمه صحیح عبارت: از زیبایی که برای تو در طبیعت قرار داده شده :2گزینه  /سوزندتُحرَقُ: می :1گزینه 

 یُقبَل: اگر بوسیده نشودلماِن :3گزینه / سود ببر

 3( گزینه 32سؤال 
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/ فقط ةای: لحظفراموش نکند: الیَنسَه، التَنسَه/ لحظهتقوای خدا را پیشه کند )جمله شرطی(: یَتَّقِ، تَتَّقِ/ او را 

 او: اِنَّما هو، اِنَّما هی

 1( گزینه 33سؤال 

ها بهره از آن/ ةبرای عبادت: للعِباد /کنند: یَتَذَکَّرونَ کَثیراذکی المؤمِنینَ/ بسیار یاد میترین مؤمنان: اَباهوش

 یَتَمَتَّعونَ بِها برند:می

 ی متن درک مطلب:ترجمه 

بینیم و هنگامی که به آنها نزدیک های زیبایی را از دور میرویم، گاهی منظرههنگامی که به مناطق گرم می  

نوعی از آن،  و بینیم. همانطور که این درخت، اهمیت مادی زیادی داردشویم، درختان زیبای نخل را میمی

در بعضی از مناطق صحرایی، غذای  ؛دهداساس معیشت بسیاری از ساکنان را شکل می، در بعضی از مناطق

 شود.شود و به مناطق دیگر فرستاده میهای آن خشک میو بعضی از میوه اصلی است

نخل  از انواع آن است نوع آن با یکدیگر تفاوت دارند. و 1500ای که حدود نخل، انواع مختلفی دارد؛ به گونه

شود. رود و نخل روغنی که در ساختن صابون و مواد زیباکننده استفاده میمهمترین آنها به شمار میتمر که از 

ر د های نخلی کهارتست از بقایای شاخهیرا عبی آن بسیار خشن است، زرسد و تنهمتر می 27ارتفاع نخل به 

 .شودافتد و یا قطع میمی زمان رشد زیاد درخت

 2( گزینه 34سؤال 

 بینیم.زیبا می ها را از دور و نزدیکل متن، نخلی اوبا توجه به جمله

 4( گزینه 35سؤال 

 با توجه به متن، نخل تمر و نخل روغنی از مهمترین انواع نخل هستند.

 2( گزینه 36سؤال

 کند و نه مناطق سرد.با توجه به متن، نخل در مناطق گرم رشد می

 4( گزینه 37سؤال 

 شوند.افتند یا قطع میآن هستند که می هایشاخه مانَد وی نخل باقی میبا توجه به متن، تنه

 ها:تشریح موارد نادرست سایر گزینه    2( گزینه 38سؤال 

 .د ( هستند -ه -، ) ش: حروف اصلی فعل نُشاهِد1ُینه گز

 : نُشاهِدُ فعلی است معلوم و نه مجهول.3گزینه 
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 : لِلمُتکَلِّم وَحده نادرست و لِلمُتکلِّمِ مَعَ الغَیرِ درست است.4گزینه 

 ها:تشریح موارد نادرست سایر گزینه    3( گزینه 39سؤال 

 معلوم نادرست و مجهول درست است.: 1 گزینه

 لِلمُخاطَبِ نادرست و لِلغائِبَة درست است. :4و  2های گزینه

 ها:تشریح موارد نادرست سایر گزینه   2( گزینه 40سؤال 

 : وزن اِنفِعال نادرست و اِفتِعال درست است.1گزینه 

 عَلَ درست است.: اِنفَعَلَ نادرست و اِفتَ 3گزینه 

 : ارتفاع مصدر، اسم و مفرد است نه جمع تکسیر.4گزنیه 

 4( گزینه 41سؤال 

 فعل نُشاهِدُ فعلی است معلوم و مجهول به کار رفتن آن در جمله اشتباه است.

 1( گزینه 42سؤال 

 "فَةٌ مُختَلِ  "د مرفوع باشد: نادرست است، زیرا صفت برای اَنواعٌ که مبتدای مؤخّر است بوده و بای "مُختَلِفَةٍ  " 

 4( گزینه 43سؤال 

 –ضا ر –ها به ترتیب: مُنا اسم منسوب بوده و عالمت اعراب آن اصلی است؛ در سایر گزینه " ااَلیرانیَّ  "یکلمه

 اَلماشی دارای عالمت اعراب تقدیری اند.و 

 1( گزینه 44سؤال 

ر د اگر به اسم دیگری اضافه شود، حتما اسم تفضیل و مشتق خواهد بود؛ با توجه به اینکه "خَیر  "ی کلمه

به معنای خوبی و مصدر و جامد  1ی دیگری اضافه شده است مشتق ولی در گزینه سایر گزینه ها خیر به کلمه

 است.

 3( گزینه 45سؤال 

و اسم اشاره در این حالت همیشه  باشد، مشارٌالیه خواهد بودداشته "ال  " اسم های اشاره هر گاهاسم بعد از 

 ایر گزینه ها، اسم بعد از اسم اشاره بدون ال به کار رفته است.به صورت مفرد ترجمه خواهد شد. در س

 1( 46سؤال 
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الغیر افعال معتلّ مثال، متکلم مع صیغهدر  ؛جَدَ است، وَ"نَجِدُ  "فعل معتلّ  ی اول شخصو صیغه حروف اصلی

 –اند از: سَعی ها به ترتیب عبارتی اول شخص افعال معتلّ در سایر گزینهگردد. صیغهحرف علّه حذف می

 که هیچ یک فعل معتلّ مثال واوی نیستند.هَدی  –أتی 

 1( گزینه 47سؤال 

منصوب است و نه مجرور. الفعل در مضارع مجهول، نعیچرا که  "یُقَبَّلُ  "فعل مجهول صحیح عبارت است از: 

 در سایر گزینه ها افعال مجهول به درستی ساخته شده اند.

 3 گزینه (48سؤال 

ه بولی در سایر گزینه ها  "فی اَلمَصاعِبِ  "در این گزینه، خبر فعل ناقصه به صورت جار و مجرور آمده است: 

 سَهال –باردا  –خبر فعل ناقصه مفرد و منصوب است: حارّا ترتیب 

 4 گزینه (49سؤال 

ی وصفیّه صفت مفرد و تربّی جمله : ذات1گزینه  شود؛ در حالی که دردر این گزینه هیچ صفتی دیده نمی

 ی وصفیّه است.: ذا صفت مفرد و اُراجِعُ جمله3: اَلخَطیرُ صفت مفرد و در گزینه 2است؛ در گزینه 

 4( گزینه 50سؤال 

ها، مصدر منصوب نکره است. در سایر گزینه ی آنریشههم منصوب و مصدر "دورا  "ینه یَدورُ فعل و در این گز

 که بتواند مفعول مطلق باشد وجود ندارد.

 

 




