
(جدید نظامریاضی پاسخ نامه تشریحی عربی )گروه    
 

 
 

  
 

     98ریاضیکنکور 

98ریاضی  

تیر 13نجشنبه پ-1398آزمون سراسری سال   

حیدریدانیال   

  

  

  پاسخ تشریحی سؤاالت عربی کنکور 98

   ریاضی98 نظام جدید

      

  ی

 

 

 

 

 26- َولیُّکم هللا و رسوله و الَذین آمنو .... ِاَنما

 1)صحیح است.

.الَذیَن یعنی کسانی که نه هر کس (2 

 3)ضمیر ه در رسوله ترجمه نشده است. 

.الَذیَن یعنی کسانی که نه کسی که  (4 

  بخاُر الماء فی .......... َیتراکم-27

 

صحیح است (1  

بخار های آب غلط است(2  

بخار های آب غلط است،ابر ها نیز غلط است.(3  

ابر ها غلط است هرچند فعل های آن نیز درست معنی نشده ولی برای با سرعت زدن همین نکات کافی است. (4  

 
 مدرس عربی در مشهد،تهران و شهرستان ها

برگزار کننده همایش های عربی کنکور در سراسر کشور   

آموزشیمؤلف جزوات   

 فعال آموزشی،انگیزشی فضای مجازی

 دانیال حیدری  
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 28-إَنها من أعجب السماک،تغذیُتها .........

 

شکار خود که ضمیر خود ترجمه نشده است.صیدها یعنی  (1 

ضمیر ترجمه نشده است. 1دقیقا مثل گزینه  (2 

ضمیر ترجمه نشده است. 1دقیقا مثل گزینه  ( (3 

 4)صحیح است.

الَناس َمن َتجري ......... إَن ِمن أخلص-29  

 

از مردم با اخالص تر غلط است.(1  

صحیح است.(2  

شده است.تجری یعنی جاری می شود نه جاری (3  

لسانُه یعنی زبان او،ضمیر ه ترجمه نشده است.(4  

الکَذاَب،فإَنه کالَسراب ........ ال َتستشر-30  

 

آخر سوال کامل ترجمه نشده است. (1  

دروغ زن اشتباه است.(2  

صحیح است.(3  

مشاور خود اضافی است.(4  

کنُت اُفکر فی نفسی َهل ُیمکن أن ..........-31  

استمراریکان+مضارع=ماضی   

در اندیشه ام غلط است.(1  

فکر میکنم مضارع اخباری است وغلط.(2  

صحیح است.(3  

این آسمان و این زمین،این ندارد در صورت سوال.(4   
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حیدریدانیال   

هناک کلماُت َتجري علی أقالم بعض الّشعراء ......-32  

 

نمی شناختند.نمیشناسد مضارع اخباری است که لم یکن یعرفها میشود ماضی استمراری منفی یعنی (1  

قلم های خود،ضمیر ندارد در صورت سوال.(2  

أقالم بعض الّشعراء مساوی قلم های بعضی شعرا،در این گزینه با هم نیامده است.(3  

صحیح است.(4  

عّین الصّحیح:-33  

 لیت+ماضی=ماضی استمراری با توجه به جمله

ببینم باید میشد میدیدم (1  

خیری درست است نه خیر.(2  

امتحان تمام میشد،صحیح است.ای کاش (3  

صحیح است.(4  

عّین الصّحیح: -34  

 

صحیح است.(1  

ضمیر ها ترجمه نشده.(2  

.اکثر من قبل یعنی بیشتر از قبل ترجمه نشده است(3  

یلقی مضارع اخباری است نه ماضی استمراری پس سخنرانی می کرد غلط است گوش میکرد هم اضافی است.(4  

«:پستانداری است که قادر به پرواز می باشد!خفّاش تنها حیوان -35  

 

الخفاش الذی میشود خفاشی که،پس غلط است.(1  

ال یقدر یعنی نمی تواند.پس غلط است.(2  

صحیح است.(3  

.لیس یعنی نیست،پس غلط است(4  
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حیدریدانیال   

 بعضی سواالت متن سلیقه ای است و نظر طراح مهم است.

عّین الصحیح:-36  

 

نامناسب.(1  

صحیح است.(2  

نامناسب.(3  

نامناسب.(4  

عّین الصحیح عن شجرة النخل: -37  

 

نامناسب.(1  

نامناسب.(2  

صحیح.(3  

صحیح تر.(4  

 38-عّین الخطا:من فوائد الّنخل أّنه...

نامناسب. (1  

صحیح.(2  

نامناسب. (3  

نامناسب. (4  

 39-عّین الخطا:جذع الّنخل خشن جّدا ألّنه...

 

نامناسب. (1  

نامناسب. (2  

نامناسب. (3  

صحیح.(4  
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«:شاهدنُ »-40  

 

سه حرف اصلی ش ة د درست است.(1  

صحیح است.(2  

وزن فاعل و مجهول غلط.(3  

متکلم مع الغیر درست است.(4  

«:ُترَسل»-41  

 

مجهول است نه معلوم.(1  

جمله کجهول است و فاعل ندارد.(2  

صحیح است.(3  

للمخاطب غلط است و جمله مجهول است.(4  

«:ارتفاع»-42  

 

غلط است. باب انفعال(1  

صحیح است.(2  

وزن انفعل غلط است.(3  

جمع مکسر نیست و غلط است.(4  

 43-عّین الخطأ  فی ضبط حرکات الکلمات:

 

بدون مشکل.(1  

بدون مشکل. (2  

بدون مشکل. (3  

است. این صحیحگزینه (4  
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98ریاضی  

تیر 13نجشنبه پ-1398آزمون سراسری سال   

حیدریدانیال   

عّین الصحیح للتوضیحات التالیة:-44  

 

غلط است.(1  

صحیح است.(2  

خوریم. غلط است، هسته میوه را نمی(3  

غلط است،شرطی یعنی پلیس نه شرطة. (4  

 45-عّین نوع الجمع یختلف عن الباقی:

 

مؤمنین جمع مذکر سالم است.(1  

مساکین جمع مکسر است.(2  

جالسین جمع مذکر سالم است.(3  

مسلمین جمع مذکر سالم است.(4  

 46-عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:

 

أتقی.(1  

أنجح.(2  

ندارد.(3  

احسن.(4  

 47-عّین مضارعا لیس معادالا لاللتزامی الفارسی:

 

ندارد.(1  

لعل+مضارع=مضارع التزامی. (2  

لیت+مضارع=مضارع التزامی.(3  

لیت+مضارع=مضارع التزامی. (4  
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النافیة للجنس:« ال»عّین الصحیح عن -48  

 ال نفی جنس مبنی بر فتح،نکره و مفرد است.

مرفوع غلط است.(1  

ال دارد غلط.(2  

نیست.اسم (3  

صحیح است.(4  

 49-عّین المصدر ال ُیبّین نوع الفعل:

 

وفاء جمیال مفعول مطلق نوعی است.(1  

یعا کثیرا مفعول مطلق نوعی است.تشج(2  

تضییعا مفعول مطلق تاکیدی است.(3  

شّما دقیقا مفعول مطلق نوعی است. (4  

 50-عّین ما فیه الحال:

 

متأَخرة صفت است.(1  

.ندارد(2  

و هم یتکلمون حال جمله است. (3  

ندارد.(4  




