
 بسمه تعالی

های )رشته (جدید )نظام 98  خارج از کشورهای تشریحی درس عربی، کنکورپاسخ    

 ) نیما مروّج (  :ریاضی و تجربی و هنر(

 1( گزینه 26سؤال 

دهنده، امّتی واحد، امّت واحدی/ بَعَثَ: برانگیخت، مبعوث کرد/ النَبیّینَ: پیامبران/ مُبَشِّرینَ: مژده: ةاُمَّة واحِدَ

 آور )حال مفرد(مژده

 2( گزینه 27سؤال 

ةُ النّاسِ: مدرا کردن با مردم/ یَجِبُ عَلَیَّ: بر من واجب است/ اِقامَ ةعَلَیَّ: بر من واجب است، بر من است/ مُدارا

 انجام فرائضالفَرائِضِ: 

 4( گزینه 28سؤال 

/ کندمارا دعوت می خواند،/ تَدعونا: مارا فرا میعقاید ماست که عَقائِدَنا هِیَ الَّتی:تردید/ اِنَّ: همانا، بی

 کنداألعمالِ: نیکوترین کارها/ أسوَئِها: بدترین آنها/ تُبَعِّدُنا: مارا دور میاَحسَنِ

 2( گزینه 29سؤال 

ی: / تُسَمّهای دیگراند )در اینجا(/ لُغاتٍ اُخری: زباندَخَلَت: داخل شده/ که ، واژگانیکه : مفرداتیالَّتی اَلمُفرَداتُ 

 شوند )فعل مجهول(/ اللُّغَتَینِ: دو زبان/ اَلکَلماتُ الدَّخیلةُ: کلمات دخیلمی نامیده

 4( گزینه 30سؤال 

 / کانَت تَقدِرُ:قرن دهمالعاشِرِ: مشهورترین مستشرقان  اِنَّها: قطعا او/ کانَت: بود/ اَشهَرِ مُستَشرِقی القَرنِ

ان : پنج زبهای علمی خود را/ خَمسِ لُغاتٍ عالَمیَّةٍتُلقِیَ: ایراد کند/ مُحاضِراتِها العِلمیَّةِ: سخنرانیتوانست/ اَنمی

 المللیبین

 1( گزینه 31سؤال 

ی إلتا برسم/  حَتّی اَصِلَ:شوم/ اَلسّاعَةِ السّادِسَةِ وَ النِّصفِ: ساعت شش و نیم/ کُلَّ یَومٍ: هر روز/ اَرکِبُ: سوار می

  الثّامِنَةِ إلّا رُبعا: یک ربع به هشت ماندهمان/ بَیتِنا: به خانه

 3( گزینه 32سؤال 
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 دون آنکهبتَقرُبَ اِلَینا: اَن دونَ باشد// یَکفینا: برای ما کافی میترین منبعییافتم/ اَقوَی مَصدَرٍ: نیرومند وَجَدتُ:

 تَبتَعِدَ عَنّا: از ما دور شود )معطوف به فعل قبلی(به ما نزدیک شود/ 

 ها:ترجمه درست سایر گزینه   2( گزینه 33سؤال 

 داد.آموزان پاسخ می: معلّم خوشحالی را دیدم در حالی که به سؤاالت دانش1گزینه 

 نوشت.ای می: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه3گزینه 

 کند.کمک می در حالی که او )مادر( خندان است، : فرزند به مادرش4گزینه 

 2زینه ( گ34سؤال 

دهد رود، اسم خود را مورد تأکید قرار میدر مواردی که برای تأکید به کار می " إنَّ" توضیح نکته درسی: حرف 

م اسغُصونَ  –اَلنّاسَ  –ها که به ترتیب: الفَخرَ و در ترجمه باید قبل از اسم خود ترجمه شود. در سایر گزینه

 است.موارد ترجمه نشدهإنَّ هستند؛ این حرف در ترجمه قبل از این 

 4( گزینه 35سؤال 

 "کُنتُ اُشاهِدُ"دیدم: / می"جَمیعَ مُدُنِ بِالدی" ای کشورم:ی شهره/ همه"لَیتَنی"کاش من: 

 ی متن درک مطلب:ترجمه      

ان، ش، برای دور کردن بدی و تجاوز به قلمروهاتجمع (این)و افراد  کندهای بزرگی زندگی میکالغ در تجمع   

 ه کردن باها پرندگانی ضعیف در مقابلشوند؛ چراکه کالغجمع می به هم روی تعدادی از درختان نزدیک بر

 دشمنان هستند.

د از کنند؛ سپس بعها از آن مراقبت میی کالغبقیهرواز کند، شود و نتواند پبیمار هنگامی که یکی از آنها    

کنند ! و انسان همانطور که داستان معروف آن وی را دفن می، شآن بدلیل ترس از منتشر شدن بیماریمرگ 

 در قرآن کریم ذکر شده است، دفن کردن اموات را از کالغ آموخت.

ها دور آن جمع و هنگامی که ماهیاندازد، ها را در رودخانه میس آنکند و سپهای نان را جمع میکالغ تکّه   

 ای باهوش است.شود که کالغ، پرندهچنین برای ما روشن میکند و اینها را با منقارش شکار میشوند، آنمی

 4( گزینه 36سؤال 

ا هرا از کالغ اموات خود ها دفن کردن، انسان( 31)سوره مائده آیه  و آیات قرآنی مرتبط با توجه به متن

 پس وجه تشابه، دفن اموات است و نه دفن مریض !! ی خداوند بود.این به اراده آموختند و

 2( گزینه 37سؤال 
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طور  ها بهشوند؛ بلکه کالغدلیل ضعفشان دور هم جمع می به ضعیفهای ای نشده است که کالغدر متن اشاره

 شوند.برای دفع تجاوز دشمنان، دور هم جمع می شان در دفاع،بدلیل ضعف کلّی

 2( گزینه 38سؤال 

 ها درست اند.دلیل بر باهوشی کالغ شمرده نشده است؛ سایر گزینه دفن میّتدر متن، 

 3( گزینه 39سؤال 

 "های متعدد است. جلوگیری از شیوع بیماری "ها توسط یکدیگر، با توجه به متن، دلیل دفن کالغ

 4( گزینه 40سؤال 

ست فعلی ا "ذُکِرَت  "اند؛ زیرا و مَعَ فاعِلُه نادرستطَبِ لِلمُخا –لِلمُخاطَبةِ  –در سایر گزینه به ترتیب: فاعِلُه 

 چنین لِلغائِبَة است.مجهول که دارای نائب فاعل است و هم

 3( گزینه 41سؤال 

ده اند؛ چراکه این فعل، لِلغائِبَة بوتَجمیع نادرستمَصدَرَه  –لِلمُخاطَبَةِ  –ها به ترتیب: لِلمُخاطَبِ در سایر گزینه

 هم تَجَمُّع از باب تَفَعُّل است. و مصدرش

 2( گزینه 42سؤال 

در از مص، " ةاَلمَشهورَ "اند؛ زیرا مکان نادرستاسم -« ها » ضمیر  –ها به ترتیب: مَصدَرُه اِشتِهار در سایر گزینه

چراکه جامد است و نه مشتق، بعالوه، موصوف آن قِصّة است و نه ضمیر ها، و در نهایت  شودمی ساخته ةشُهرَ

 اینکه اسم مفعول است نه اسم مکان.

 3( گزینه 43سؤال 

 اشد.بحیح میص "یَفتَعِلُ  "است؛ چرا که از باب اِفتِعال و بر وزن  ن صورت درستایبه  "کانَ یَلتَفِتُ  "فعل 

 2( گزینه 44سؤال 

 باشد.نمی " ، کاسهظرف " شود، توضیح مناسبی برای میفقط از چوب درخت گردو ساخته 

 1( گزینه 45سؤال 

 قیام و قعود به معنای ایستادن و نشستن به طور بارزی با یکدیگر تضاد دارند.

 3( گزینه 46سؤال 

ww
w.
ka
no
on
.ir



کنیم، باید آنرا به صورت مذکّر به کار ببریم؛ ی میان دو چیز استفاده میرای مقایسههنگامی از اسم تفضیل ب

 حتی اگر آن دو مؤنّث باشند. در اینجا فُضلی نادرست و اَفضَل درست است.

 4( گزینه 47سؤال 

 تواند نون وقایه باشد.اسم تفضیل و بر وزن أفعَل است و نون در آن نمی "أغنی  "در این گزینه 

 1( گزینه 48سؤال 

و نه ال نفی؛ بنابراین نون آخر آن باید حذف گردد:  ال از نوع ال نهی است با توجه مفهوم جمله، در این گزینه

 " یأسواال تَ  "

 4( گزینه 49سؤال 

ا ه)مغرور نشوید( در حالی که در سایر گزینه "ال تَغتَرّوا  "، از ال نهی استفاده شده است: 4عبارت گزینه در 

 نفی استفاده شده است که در هیچ یک معنای نهی وجود ندارد.ال  –نفی جنس ال  –به ترتیب از ال نفی جنس 

 1( گزینه 50سؤال 

ی در سایر در حالی مستثن ؛نابراین با مستثنای مفرّغ رو به روییمدر این گزینه مستثنی منه ذکر نشده است؛ ب 

 نیز مستثنی منه هستند.کُلُّ  –اَلنّاسُ  –ها تامّ بوده و به ترتیب: شَیئا گزینه

   

 




