پاسخ های تشریحی و تحلیل گزینه های غلط سواالت عربی کنکور تجربی 5931
تهیه و تنظیم  :امیررضا بزرگ نیا ( مدرّس عربی کنکور شهرستان بابل )

 -62گزینه ی  6صحیح است
سماوات جمع است  » ------رد 1
خَلَقَ فعل است نه مصدر  ------پس آفریدن و خلق کردن غلطه  »-----رد  3و 4

-62گزینه ی  4صحیح است
قد عاهدت -----ماضی نقلی  -----رد  1و 6
اعدُ  ----مضارع  -----رد 3
راه حل میانبر  :الّا ( به جز  ،فقط ) تنها در گزینه ی  4صحیح ترجمه شده است .

-62گزینه  3صحیح است
قلوب ( دل ها ) جمع است و تنها در گزینه ی  3صحیح ترجمه شده است .

 -62گزینه  1صحیح است
انفسهم  ----جان های خود ( جمع )  ----رد  6و 3
هدایه االنسان  -----هدایت انسان  ----رد 4

-33گزینه  6صحیح است
اهلل ( خداوند ) ترجمه نشده است و حال ( مطالبین ) به شکل صحیح ترجمه نشده است .

 -31گزینه ی  4صحیح است
عمل کردن مهم است  ،حرف زدن تنها کافی نیست که گزینه ی  4ارتباطی به این موضوع ندارد
.

-36گزینه ی  3صحیح است.
فعل  :ترک کند  ،مثبت است  ،پس نباید به صورت التترک باشد  -----رد 1
فی النهایه :یعنی در پایان ---که همچین عبارتی در جمله نداریم ---که این به اشتباه به جای
( همیشه ) ترجمه شده است  -----رد 6
ی یعنی عمل اشتباهش که به صورت ترکیب وصفی است در حالی که در جمله ی
عمله السئ ّ
سوال به صورت ترکیب وصفی نیست ( در سوال آمده  :عمل او اشتباه است )  ----رد 4

 -33گزینه ی  1صحیح است
دوستم ( ضمیر )  ------صدیقی صحیح است  -----رد  3و 4
ندیده بودم  ----ماضی بعید  ----کان  +ماضی  -----رد 6

با توجه به متن :
 -34گزینه  1صحیح است ( تمایل و ترجیح پروانه به نور  ،نسبت به تاریکی )
 -33گزینه ی  1صحیح است ( تغذیه کردن پروانه از شهد گل ها )
 -32گزینه ی  6صحیح است ( در مورد عوامل تهدید زندگی پروانه صحبتی نشده است )
 – 32گزینه  4صحیح است .

 – 32گزینه  6صحیح است
دقت  :جمع مونث سالم فتحه قبول نمی کند

 -32گزینه ی  4صحیح است
الوان اسم انّ و لذا منصوب است پس مختلفه که صفت برای الوان است به تبعیت از آن باید
منصوب باشد .

 -43گزینه ی  3صحیح است
واژه ی (غذا) مفعول فعل تتناولُ می باشد لذا این فعل متعدی است نه الزم  ----رد1
جمله با فعل اغاز شده است لذا جمله فعلیه است و بحث خبرمقدم مطرح نیست  ----رد 6
باب فعل تتناول  ،تفاعل است  -----رد 4

 -41گزینه ی  6صحیح است
فعل مضارع ( به جز صیغه های  2و  16یا همان جمع مونث ها ) معرب است  ---رد 1
یعیشُ  :زندگی می کند  -----مفعول نمی خواهد  ،پس الزم است  -----رد  3و 4

-46گزینه  3صحیح است
احسن الوسائل  ----ترکیب اضافی است لذا احسن معرفه به اضافه است  ----رد 6
احسن بر وزن اَفعل لذا غیرمنصرف است  -----رد  1و 4

 -43گزینه  1صحیح است
اسم فاعل از ثالثی مزید  ،اسمی است مشتق که ابتدای آن مُــ و عین الفعل آن کسره داشته
باشد لذا مُسلم اسم فاعل از ثالثی مزید ( مصدر اسالم  ---باب اِفعال ) می باشد .

-44گزینه  6صحیح است
در فعل ماضی ناقص  ،هر گاه حرف عله الف باشد  ،در صیغه ی هما مونث  ،حرف عله باید حذف
شود لذا مشیتا اشتباه است و (ی) باید حذف گردد.
 -43گزینه  6صحیح است
در گزینه ی  1فعل ال تتبعوا نهی و لذا مجزوم است
در گزینه ی  6فعل اَن ال یحاکی منصوب است و پس مجزوم نیست
در گزینه ی  3لم یتخذ مجزوم به لم است
در گزینه ی  4لینتزل مضارع مجزوم به لـ امر غائب است

 – 42گزینه ی  1صحیح است
فعلی برای مجهول شدن مناسب است که متعدی باشد و مفعول داشته باشد که در گزینه ی 1
ل ) متعدی است .
فعل ( اَکمَ َ

-42گزینه  3صحیح است
هوالء االمهات یودّبنَ االوالد .......فعل یودّبن  ،خبر از نوع جمله فعلیه است .

 – 42گزینه ی  4صحیح است
در سه گزینه ی دیگر  ،صاحب حال نقش مفعول دارد .
دقت  :نائم  :خوابیده

مصفق  :کف زنان

تکنیک  :حتی اگر معنی گزینه ی  4را متوجه نشویم  ،از آنجایی که مصفقین ( حال ) با
هوالء ( فاعل ) از نظر تعداد مطابقت می کند  ،پس هوالء صاحب حال است .

 – 42گزینه ی  4صحیح است
راه  ----- 1ترجمه در سه گزینه ی دیگر الّا معنی ( به جز ) می دهد پس استثنا است .
راه  ----- 6بعد از الّای استثنا  ،فعل نمی آید ( مستثنی فعل نیست )
دقت  :اَلّا در گزینه ی  4در واقع ترکیب  :اَن  +ال است که به صورت الّا ادغام شده است.

 -33گزینه ی  6صحیح است.
از مفهوم جمله مشخص است که در گزینه ی  6بحث خطاب کردن و صدا زدن( ندا ) وجود
دارد.
دقت  :وقتی در جمله فعل نداریم  ،یا فعل جمله غائب است منادا نداریم زیرا ما شخص مخاطب
را می توانیم مورد خطاب قرار دهیم و منادا شود !
دقت  :فعل امر یا نهی نشانی بر وجود مناداست.

