
 
   حسین رضایی                      99پاسخ تشریحی سؤاالت عربی گروه آزمایش ىنر نظام قدیم، کنکور     
 ٖ  گزینو   -62
 فرا خواند/ یدعو : کو / قواًل: از نظر گفتار/ ممَّن : از کسی من: کیست/ أحسن: بيتر   
 :گزینو ىا رسای تشریح   
 ( ... برای ... خود...) از موارد نادرست اند(ٔ  
 ( آیا ... صالحانو ... )از موارد نادرست اند(ٕ  
 ( ... برای ... اعمال ...) از موارد نادرست اند(ٗ  

 ٕ  گزینو   -62
 /زیرین: اسفل/ عسی: شاید/ (سایر گزینو ىا ) رد  التقلق) فعل نيی(: مضطرب مباش/ من أن تنقلب: از اینکو واژگون شود    
 زبرین:  أعلی   
 تشریح سایر گزینو ىا:   
 منقلب شده باشد ... خود...) از موارد نادرست اند( ( ... کو مبادأ  
 ... )از موارد نادرست اند( چو بسا...  ... دگرگون شده است( ٖ  
 ...) از موارد نادرست اند(زیرا...  پریشان از دگرگونی( ٗ  

 ٗ  گزینو   -62
 / (ٕؤ) رد گزینو ىای  / جدول أعمالي: برنامو کاریم(ٖؤ) رد گزینو ىای کتبت) ماضی معلوم(: نوشتم     
 . (ٕو ٔ ) رد گزینو  ُاتمِّم : تمام کنم/ (  ٖوٕالُتضیَّع) مضارع مجيول(: ضایع نشود) رد گزینو ىای     
 تشریح سایر گزینو ىا:   
 ) از موارد نادرست اند(تمام شود( برنامو ام ... ٔ  
 )از موارد نادرست اند(تمام شود ... نوشتو شد...  برنامو ام (ٕ  
 ) از موارد نادرست اند(نوشتو شد... ضایع نکرده... ( ٖ  

  ٔ گزینو   -62
 .(: روزىای بارانی / األیام الماطرة(ٕ) رد گزینو ىای لم َتظير.... إاّل...: فقط ظاىر شده است/ألوانو الجمیلة: رنگيای زیبایش   
 تشریح سایر گزینو ىا:   
 ( تنيا روزی ...  رنگيای زیبا) بدون ترجمو ضمیر(....) از موارد نادرست اند(ٕ  
 د نادرست اند(... کو ... خواىد شد )از موار  (ٖ  
   ) از موارد نادرست اند( نمایان می شود... از میان ( ٗ  
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   ٗ گزینو   -03
 صورت صحیح خطاىای ترجمو ىا:   
 ( ...از ضربان ىای قلبش محافظت کنیم!ٔ  
 ...  اتاقت جستجو می کنی)  دنبا چیزی می گردی( (ٕ  
   (  ... شاخو ... بال ... ) از موارد نادرست اند(ٖ  

 ٔ گزینو   -03
 صورت صحیح ترجمو: بی شک زندگی بزرگان برای ىر قومی الگویی است کو نسل ىا را از گمراىی دور می کند!    
 ٗ گزینو   -06
 بینیم: نتعّلم منو / بو او آموزش می دىیم:نعّلمو/ فروتنی کنیم:أن نتواضع / برای کسی کو: لمن/ از وی آموزش می  ما باید: علینا    

 تشریح سایر گزینو ىا:    
 بو صورت ماضی استمراری نا درست است.  ٖزاید است و فعل اول جملو در گزینو  ٕو ٔأیضًا : در گزینو    
 ٖ گزینو   -00 
 نازل نمی شوند:التنزل/ آماده ) حال(: جاىزة / / حاصل نمی شود : ال یحصل فقط بعد از رنج : إاّل بعد التعب راحةراحتی: ال  

 تشریح سایر گزینو ىا:     
 ) از موارد نادرست اند(«بو شکل مذکر» ... جاىزًا ( النعیم ... الیحصل... السماواتٔ  
 )از موارد نادرست اند(السماوات ...... لم ینزل(... ٕ  
      نادرست اند(از موارد «) بو شکل مذکر» جاىزًا ... ... لن تنزل( ٗ  

 ترجمه درک مطلب:    
 تجربو ىایی ىای زندگی خویش استفاده کند و از آنيادوستان می پردازد، باید از رخدادىنگامی کو انسان بو آزمایش  
واین امر سبب می شود کو در مورد خطاىایی کو در آن بوجود آمده و تالش ىایی کو برای برون رفت از   کسب کند 

دوستی ىا با  از برقراری درس ىایی می گیرد کو وی را باز می دارد اآنيا صرف کرده است بیندیشد، خردمند  از آني
 کو ادعا می کنند! وکسانی کو پاک و راستگو نیستند در آنچ

  مختلف آسان است تعدادی از دوستانابی بو  ی تی و شادمانی دستخدر اوقات راحتی، خوشبن باید بداند کو وانسا 
ت ىا ایجاد عالقو را آسان تر می گرداند، ولی دوست واقعی ای کو اعتماد بو او ممکن باشد را بو ما صاین فر زیرا  

ی مانند ىمان کسانی ىستند کو آنان را وفادار بر می نمی شناساند؛ زیرا کسانی کو  کنار دوستانشان در سختی ىا م
 ایشان را  شریکانی در زندگی خویش بگیریم!و امکان دارد  شماریم

 
 
 ٔگزینو   -ٖٗ 

 ميمتر است  ىمان..... کشف دوستان واقعی  یکی از راه ىایی کو در زمینو       
 ذشتو را پندی برای آینده قرار دادن است!( گٔ 
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 ٔگزینو   -ٖ٘
 چو چیزی  ما را از گرفتن دوستان بد دور می کند؟     

   مردم انجام می دىند و دنبالو روی از آن در زندگی مان! آنچو پسدر  کوشش:  خطا    
 ٕگزینو   -ٖٙ
 عنوان مناسب متن:     

 خردمند از یک  موضوع دوبار زیان نمی بیند!     
 ٕگزینو   -ٖٚ
 مناسب تر طبق متن:    
 تو می شوند!خاز شنایىنگام ندوستان     
    ٔ گزینو   -ٖٛ 

 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 ( ... انفعال...  ٕ  
 ... کو ... لو حرفان اصلیان... (ٖ  
 « تجارب» (  ... فاعلوٗ  
   ٗ گزینو   -ٖٜ

 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 ( ...  ف ّک ر...  لیس لو حرف زائد... مضاعف...ٔ  
 للمجيول... ... مبني (ٕ  
 (  ... تفّکر.. ٖ  
   ٖو   ٕ گزینو   -ٓٗ 

 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 ( ...  مضاف إلیو مجرورٔ  
 ...مفعول...  (ٗ  
 ٖ گزینو   -ٔٗ
 فاعل است وباید مرفوع باشد: اإلنسانُ « اإلنسانِ »     

    ٗ گزینو   -ٕٗ 
 جمع  مؤنث سالم است و اعراب  نصبش فرعی است: الصعوباتِ «  الصعوباتَ »    
 ٖ گزینو   -ٖٗ 
  صباح: مفعول فیو است.      
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 ٕگزینو   -ٗٗ 

 + ي ) نون وقایو(  نتعاىدون +    
 کلمو است. جزء ریشو   ٗو ٖ نون ضمیر فاعلی، و در گزینو   ٔ در گزینو     
   ٔ گزینو   -٘ٗ 
   صورت صحیح خطاىا:  
 ( ... یبقی ...ٕ   
 ُت ...... ِنمْ  ( ٖ  
 خشی  أ( ... ٗ  
 ٖ گزینو   -ٙٗ 

   صورت صحیح خطاىا:    
 مذّکر(  ( ُیحسب) بو صیغو  ٔ   
 (  ...أوالُدُه ...ٕ   
 حقائُق کثیرةٌ!... ُاکتشفت( ٗ   
 ٔ  گزینو   -ٚٗ
 مضاف وجود ندارد. ٔدر گزینو    
 مضاف در سایر گزینو ىا:   

 ( اول  ... رایة ... ابن...ٕ   
 (  ... بلد ...ٖ   
 (... یوم...ٗ   
     ٕ  گزینو   -ٛٗ
     صورت صحیح خطای این گزینو:  ..... مساعدین) خبر یکونوا و مرفوع بو اعراب فرعی واو(   
 ٖ گزینو   -ٜٗ
 مفعول فیو ومنصوب « یوم »    
 در سایر گزینو ىا:   
 ( یوُم: فاعلٔ  
 ( أیام: مجرور بو حرف جرٕ  
 ( اللیالی: اسم إّن / األیام: معطوف بو اسم إنّ ٗ  
 ٗگزینو   -ٓ٘
 تصحیح خطاىای گزینو ىا:       
 وب با یاء(ص(   ... حافظي... ) منادای مضاف ومنٔ  
 نث است(ؤ ( أّیتيا) األرض مٕ  
 ( اهلُل ) منادای علم ومبنی بر ضم(ٖ  
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