
 
                 99، کنکور جدید نظام علوم انسانیگروه آزمایش عمومی  پاسخ تشریحی سؤاالت عربی     
 (2) ترجمو عربی زبان قرآن 1  گزینو   -66
 « ال: آن») قبالا نکره آمده وبار دوم با  الرسول : آن رسول/ نافرانی کرد: عسی/  رسولی: رسوالا / بو سوی فرستادیم: أرسلناإلی    
 :گزینو ىا رسای تشریح    
 ) از موارد نادرست اند(فرستاده در نقش فاعل ...ارسال کردیم( ... برای ... 2   
 )از موارد نادرست اند( بر آن عصیان کرد ... پیامبر) نکره است(... ... برای( 3   
 از موارد نادرست اند(بر ... عصیان کرد ( ... 4   

 ، ترکیبی(3) ترجمو عربی زبان  4  گزینو   -67
 (1 یقذف) فعل متعدی(:پرتاب کند) رد گزینو  / یاد بگیرد: یتعّلم/  جوجو ای: فرخ/ ىیچ ...نیست(: نفی جنس)  ال    
 تشریح سایر گزینو ىا:    
 ...) از موارد نادرست اند(بتواند ) زاید(کو... جوجو ای  ( ... 1   
 ... )از موارد نادرست اند( چو بسا...  پرتاب شدن... ( 2   
 ...) از موارد نادرست اند(زمانی...  ىر( 3   

 ) ترجمو، ترکیبی(1 گزینو   -68
 (.4و 3 ) رد گزینو  کرده است: بدون شک/ قد ساعدت: کمک كالشـ/  بکار گیری : استعمال/ چگونگی: کیفیة    
 . (4و 2 ) رد گزینو  ُاتمِّم : تمام کنم/ (  3و2الُتضیَّع) مضارع مجيول(: ضایع نشود) رد گزینو ىای    

 تشریح سایر گزینو ىا:   
 ) از موارد نادرست اند(کمک کرده بود (... 2  
 )از موارد نادرست اند( پیدایش...(... 3  
 ) از موارد نادرست اند( یاری رسانده بود ...برای ایجاد... (4  

 ) ترجمو، ترکیبی( 2 گزینو   -69
 / ینفع: سود می رساند/درک کند:  كأن یدر/ نتوانستو استألّن: زیرا/  لم یسستطع: / آبادانی زمینو   مجال األعمار:     
 یضر: ضرر می رساند    
 تشریح سایر گزینو ىا:    
 ...)از موارد نادرست اند(« ضمیر مفعولی ترجمو نشده» سود می رساند  نیست... قادر...   ... نمی باشد( 1  
 )از موارد نادرست اند( درک چیزی... سود بخش است... زیان بخش......  از آنجا کو( ... 3  
   ) از موارد نادرست اند( آباد شدن وسازنده بودن...... مسیر ( 4  
 
 
 



 
 ) ترجمو، ترکیبی( 1 گزینو   -03
 مواجو نشویمتا ال نواجو: حّتی  : مصرف/الکيرباء: برق/نحتاج : نیاز داریم/ كما باید/ استيال یجب علینا:   
 تشریح سایر گزینو ىا:   
   ) از موارد نادرست اند( قطع شدن... ... ترجمو نشده« نا» ضمیر ( 2   
   ) از موارد نادرست اند( کو با قطعی آن...( ...  3   
   ... ) از موارد نادرست اند(کو با قطع شدنش (  ... 4   

 ( 2) ترجمو عربی4 گزینو   -03
 تبادل المفردات: تبادل کلمات/ یؤثر ... تأثیراا) مفعول مطلق نوعی( : بو گونو ای اثر می گذارد کو.../    
 یجعليا غنیة: غنی می گرداند.    
تشریح سایر گزینو ىا:    
   ( عوض کردن ... بسیار اثر گذار است... ) از موارد نادرست اند(1   
   (  در میان عوض کردن...  کو با قطعی آن... ) از موارد نادرست اند(2   
   (  در میان جابجایی... است کو... ) از موارد نادرست اند(3   
 ) ترجمو، ترکیبی (1 گزینو   -06
ل ) فعل معلوم(       (4و 3دوست تالشگر) رد گزینو ىای  :صدیقتي المجّدة/  (4و 2ثبت می کند) رد گزینو ىای : الُتسجِّ

تشریح سایر گزینو ىا:    
   (... ثبت نمی شود... ) از موارد نادرست اند(2   
   ...  کو با قطعی آن... ) از موارد نادرست اند(... با تالشش(  3   
   ) از موارد نادرست اند(ثبت نمی شود  تالشگر، است کو ...(  4   
 ) ترجمو، ترکیبی (4 گزینو   -00 

 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 (  قطعاا ...1    
  ( ... داشت... تردید نکرده است2   

 ... رفتار می کنند!  (3   
 ) ترجمو، ترکیبی (3 گزینو   -40
 اإلقدام) مصدر باب إفعال(:  اقدام کردن.       
 األقدام)جمع القدم(: پاىا     

 ( 1) ترجمو عربی2 گزینو   -50
 درست بو کار رفتو است[ 2 ) موصوف وصفت نکره در محل إعرابی خبر(: بخار متراکم  ] فقط در گزینو  بخار تراکمی  
 

 ) درک مطلب، ترکیبی( ترجمه درک مطلب:    
تمرینات ورزشی بو شکلی منظم تا حد زیادی بو باال بردنبسیاری از تحقیقات تأکید کرده است کو پرداختن بو  
 بو رشد سلول ىای عصبیارد، ىمانطور کو بو سرعت بخشیدن توانمندی ىای مخ و افزایش فعالیت اثر می گذ 
 وارتباطشان با یکدیگر کمک می کند، امری کو باعث می شودانسان بو آن بیشتر اىتمام بورزد زیرا آن در باالرفتن 



 توانایی ىای عقلی برای فرد و جلوگیری از زوال و ضعفش بسیار با اىمیت است! 
و در این زمینو مخ  بو مواد غذایی برای محافظت از فعالیت و رشدخود نیز احتیاج دارد، زیرا آن بیست درصد از  

 این مواد کو بو بيبود  موادی  وارده بو بدن را برای تغذیو سلول ىایش بصورت روزانو مصرف می کند، واز ميمترین
 راموش نمی کنیمفاست ولی  3کار مخ کمک می کند ىمان میوه ىا وسبزیجات و خوراکی ىای غنی شده با امگا  
 ذىن بو دور از وسوسو شیطانی است! و بو این ميم ىمان وجود فکر سالم وکو کلید ورود در این عرصو وتوجّ  

 
 4گزینو   -63 

 خطاچو چیز در زیادشدن قدرت خ مؤثر است؟     
 ورزشی! اتتمرین ابدنی بت قدر ازدیاد  ) افزون بر(ورای ( سعی  3 
 2گزینو   -73

 ارتباط  سلول ىای عصبی.... وتعیین خطا:  سرعت بخشیدن ب     
 باعث می شود کو انسان  بو کارىای ورزش خویش بو طور منظم بپردازد!( 2     
 1گزینو   -83
 مخ نخواىد توانست بو  کارش  بپردازد آنگونو کو شایستو اش است مگر مصرف کند...     
 ( یک پنجم خوراکی ىایی را کو انسان در ىر بیست وچار ساعت می خورد!1    
  2گزینو   -39
 عنوان  غیر مناسب برای متن:   
 ىمگون! ىای زندگی( کلید2   
 ) تحلیل صرفی ومحل اعرابی ، ترکیبی(    2 گزینو   -44 

 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 ...  تفّعل( ... 1   
 ...مجيول / نائب فاعلو(... 3   
  المخاطب...(  ... 4   
   3 گزینو   -41
 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 الزم...( ...  1  
 مجيول...... ( 2  
 . ..كس ل  (  ...4  
   1 گزینو   -24 

 خطاىای سایر گزینو ىا:     
 «(مارس» اسم مفعول) اشتقاقو من باب فعل ( ...  2  
 «(مارس» اسم مفعول) اشتقاقو من باب فعل ( ...  3  
 ...مبنی...  (4  
 



 
 (ترکیبی، ط حرکتبض )2 گزینو   -34

 با فتحو صحیح است.« ر  » ، حرکت حرفاست  اسم مفعول «محتر مونال»     
  (ترکیبی، توضیح  اسم ىا )  3 گزینو   -44 

 «تابلو» خطا در مورد     
 آن را فقط بزرگ  وبا رنگيای گوناگون می یابیم!    

 1 گزینو   -54 
 خطا تند کو در جنگ چیره می شوند، پس دشمن آنيا را می گیرد!س( اسیران ىمان کسانی ى1      
 (ترکیبی)قواعد فعل،      4گزینو   -64 

 «ن ق ل» از ریشو « یفتعل» ینتقل: بر وزن   
 (ترکیبی ،)قواعد  3 گزینو   -47 
 اسم فاعل در نقش خبر«قادرون »     
 (1عربی قواعد )1   گزینو   -84

  ( کلمو است و نون وقایو نیست) ریشو: أ م ن جزء ریشو  « تؤمني» نون در      
 (1عربی قواعد )2  گزینو   -49
 : مجيول استكأن تتر    
  !ترک شوداجازه نده کو احترام تيیدستان بو سبب فقر شان    
 (11و 11ترکیبی عربی  قواعد )4 گزینو   -54
 است و بای منصوب باشد ) مکّرماا(« کان» بر «  مکّرٌم » صورت صحیح مورد خطا:     
 
 
 




