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 1400 هنرعمومی کنکور  عربیپاسخ تشریحی 

 عربی مدرس کنکوری  جالل جوشن

     

 ت.ترجمه نشده اس «نبی » کلمه : 4و   3و  1گزینه « 2گزینۀ » :پاسخ 26

 . مضارع است نه ماضی «داب ی: »1گزینه  « 4» گزینه : پاسخ 27

کسی که ، آن می دهد نه » «هکدر اینجا معنای »  «الذی»: 3و  2گزینه 

 . «کس

 .مضارع است نه ماضی « یسامح: »1گزینه  «                          3گزینۀ » :پاسخ 28

 .مضارع است نه ماضی  «یقبل: »4و  2گزینه 

 نکره است. «ثروة: »2و   1گزینه  « 4گزینۀ » : پاسخ 29

 نفی جنس معنا نشده است. «ل   : »2گزینه 

 . ماضی استمراری «کان یعلم: »4و  1زینه گ «     3گزینۀ » :پاسخ 30

 در اینجا معنای متعدی می دهد.  «مأل: »2گزینه 

 را به صورت فاعل ترجمه کرده است.  «نفس  : »4و  2 گزینه «1»گزینه:پاسخ 31

   فعل مضارع است. «ل نقدر  : »3گزینه 

 . ماضی منفی نقلی /ماضی منفی ساده  « لم تتبادل : »2و3گزینه  « 1» گزینه :پاسخ 32

 . ماضی نقلی  «قد حدث : »4گزینه 

 ترجمه شود. نکره    «مجتمعو هم »نفی جنس ترجمه    «لباید هم »  «ل مجتمع  »:  1گزینه   «                    3گزینۀ » :پاسخ 33

   د.ید باید ترجمه شوماضی بع «ان ألقیک: »  2گزینه 

 ترجمه نشده است. «کلها: » 4گزینه  

 باید عادت دهیم.  «عوّدن لِ: »2گزینه              « 2گزینۀ » :پاسخ 34

 

 .اضافیست  «ناأمّدر » «نا : » 3و 2گزینه  « 1» گزینه :پاسخ 35

 اضافیست. «هذه: »4گزینه 
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 ت. پادشاهان باشد در متن ذکر نشده اسرید اینکه خاص تفاده از مرواموضوع اس «    4گزینۀ » :پاسخ 36

 اند. روارید را دانستهل از دیگران ارزش مصیادها از قدیم قب «     4گزینۀ » :پاسخ 37

   گرفتند.  بکار گروهی که مروارید را برای اولین بار  «   4گزینۀ » :پاسخ  38

 در متن از ارزش مروارید صحبت شده است.    «              2گزینۀ » :پاسخ  39

 « تفعّلباب تفعیل است نه »  «جهّز» «                        1گزینۀ » :پاسخ  40

 غایب است نه مخاطب. «یعرفون» «                        3گزینۀ » :پاسخ  41

 « 1» گزینه:پاسخ  42

 
 الم نیست. جمع مذکر س «تعیین »

 ن اسم فاعل است. ودرست است چ  «ح مصلِّ» « 3» گزینه :پاسخ 43

 « 4»  گزینه:پاسخ 44

 
 غلط است.  /کندثروتمند: دارای مال و به دیگران کمک نمی

 اء أقرب« : قرابین درست است نه قربان» « 2» گزینه :پاسخ  45

 دهد.می «نبهتری –بهتر  » ی  معن  3گزینه غیر از گزینه   3در هر  « خیر»  « 3» گزینه :پاسخ 46

 باب تفعیل   «یحرّک: » 2گزینه  « 1» گزینه :پاسخ 47

 إفعال باب   «جلس ن  : » 3گزینه 

 افتعا باب    «لیمتنع: » 4گزینه 

 : شرط و ادات جازمه است و با بقیه فرق دارد. «م ن» « 2» گزینه :پاسخ 48

   ت مفردصف: «ةالقلیل: » 1گزینه  « 2» گزینه :پاسخ 49

 : ل یکون البحر قادرا: جمله وصفیه 2 گزینه

   صفت مفرد :«التاریخیة: »3گزینه 

 : صفت مفرد «معطلة: » 4گزینه 

ون جمله  چاست    تام   2گزینه  هستند ولی    حصرهمگی  :    4و    3و    1گزینه   « 2» گزینه :پاسخ 50

 ر معنا و نقش کامل است.از نظ « إلّاماقبل »
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