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  »پیمان بوذريدکتر «  »تشریحی زبان عربیپاسخ  «
  

  :ها علّت رد سایر گزینه  4 ي گزینه پاسخ -26
  .اند نشده ترجمه» عندالشدة«و » ینتفع به«. زائد هستند» یک«و » براي«) 1  
  .دباش نادرست می» عندالشدة«ي  به و عدم ترجمه در نقش مفعول» الصدیق«ي  و ترجمه» هو... أفضل ما «ي جمع براي  ترجمه) 2  

  

  .است درستی معنا نشده به» یترك«فعل مجهول   
  .باشد نادرست می» یترك«ي فعل مجهول  ي ترجمه در نقش فاعل و نحوه» الصدیق«ي  عدم ترجمه. زائد است» فقط«و » براي«) 3  

  :ها علّت رد سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -27
  .نادرست هستند» یاران«و » رفیق تو شوند«، »به نیکی سخن بگو«) 1  
  .نادرست است» کَثُر«ي متعدي براي فعل الزم  ه دالیل ذکر شده در باال و نیز ترجمهبناب) 3  
بـه اشـتباه بـه    » کَثُر«باشد و به عالوه فعل الزم  کلّا با عبارت سؤال متفاوت می»  روي نگردانندخن زیبا به زبان آور تا مردم از      س«) 4  

  .است شکل متعدي ترجمه شده

  :ها علّت رد سایر گزینه  3 ي گزینه پاسخ -28
» بالدنـا «در » نـا « جمع بوده و ضمیر  »مناطق«. نادرست است» بودیم« ماضی استمراري در فارسی دارد پس        ي  ترجمه»کنّا نسافر «) 1  

  .شد باید ترجمه می
  .شود جا مشاهده نمی در این» کانت توافق«بنابه دلیل ذکر شده در باال و نیز مفهوم ماضی استمراري ) 2  
  .ال، کلّا نادرست استبا توجه به دالیل با) 4  

  :ها علّت رد سایر گزینه  4 ي گزینه پاسخ -29
ي متکلّم وحده  ي عبارت با صیغه ي ادامه   عالوه ترجمه   به. نادرست است » حیاتک«در  » ك«ي ضمیر     و عدم ترجمه  » کارهاي مهم «) 1  

  .باشد نیز اشتباه می
ي  در ضـمن ترجمـه  . عبارت سؤال متفـاوت اسـت  کلّا با » ي آن شکست تو است خوري که نتیجه   وقتی در زندگی به اموري برمی     «) 2  

ي درست، فعل شرط و جواب شرط باید هر دو مضارع معنـا      توجه کنید که در ترجمه    (باشد    اشتباه می نیز  » ...إن  «ي شرطی     جمله
  ).شوند

  .باشد میي غایب نیز اشتباه  ي عبارت با صیغه ي ادامه ترجمه. نادرست است» شوي دچار مشکل می«، »کارهاي زندگی«) 3  

  :ها ي درست سایر گزینه ترجمه  1 ي گزینه پاسخ -30
  . کندفي ممکن است با ماشینی تصاد برایش مهم نبود که کجا ایستاده است و در هر لحظه) 2  
  .بود کرد که آن را گم کرده وجو می زیرا او کیف پولش را جست) 3  
  !دببود دسترسی بیا چه که در آن کیف قرار داده کرد که به کدام طریق ممکن بر آن و فقط فکر می) 4  

  .در دفاع از پیامبر و فداکاري و وفاداریش براي رسول خدا اشاره دارد» رمیصا«مفهوم عبارت سؤال به غیرت و تعصب   3 ي گزینه پاسخ -31

  :ها علّت رد سایر گزینه  1 ي گزینه پاسخ -32
  .نادرست است» هذا«و » إلی اآلن«) 2  
  .نادرست است» فقط«و » حیاتی«در » ي«استفاده از ضمیر ) 3  
  .نفی جنس نادرست است» ال«و استفاده از » عمري«و » عیشی«در » ي«استفاده از ضمایر » أفهم «فعل مضارع) 4  

 مفرد
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  و اعتزل األکل قبل اإلشباع و امتالء المعدة: تعریب درست  3 ي گزینه پاسخ -33

لکّن القطبِ الجنوبی منطقۀ . ... القطب المشالی یتشکّل من میاه واسعۀ األطراف، حولها منطقۀ یابسۀ«: در متن داریم  3 ي گزینه پاسخ -34
  »یابسۀ جافّۀ

  »...لکّن القطب الجنوبی منطقۀ یابسۀ جافّۀ، و بسبب قلّۀ درجۀ الحرارة«: در متن داریم  4 ي گزینه پاسخ -35

جد هناك محاصیل زراعیۀ، فلـذلک معظَـم األطعمـۀ مـن لحـوم      و بسبب قلّۀ درجۀ الحرارة التو «: در متن داریم    3 ي گزینه پاسخ -36
  ».حیوانیۀ

  ».و بما أنّ فی مائه ملح فهذا الملح یساعد علی ذوب بعض الجلید«: در متن داریم  3 ي گزینه پاسخ -37

طْب الجنوبی منْطَقَۀٌ«  3 ي گزینه پاسخ -38 راع بسۀٌا یلکنَّ القُ حاصیلُ ز م ناكه د ةِ التوج رار ۀِ الحجر لَّۀِ دبِ قبۀٌجافَّۀُ و بِسی«  

مس فَوقِ «  1 ي گزینه پاسخ -39 هرِالصیف فقاالالتَرْتَفَع الشَّ اللَ فَضلِ الشِّتاء، بینَما التَغیب طولَ أشْ خ!«  

  :ها علّت رد سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -40
  .نادرست است» من باب تفعیل«) 1  
  .نادرست است»» میاه«فاعله «و » من باب تفعیل«) 3  
  .نادرست است» متعدّ«و » مضاعف«) 4  

  :ها ایر گزینهعلّت رد س  4 ي گزینه پاسخ -41
  1 (»ّنادرست است» المستتر» أنت«فاعله ضمیر «و » متعد.  
  .نادرست است» متعدّ«و » ناقص«) 2  
  .و ترکیب آن نادرست است» متعدّ«، »مزید ثالثی بزیادة حرف واحد من باب تفعیل«) 3  

  :ها علّت رد سایر گزینه  2 ي گزینه پاسخ -42
  .نادرست است» منصرف«) 1  
  .ستنادرست ا» مبتدأ مؤخر«) 2  
  .نادرست است» معرف باإلضافۀ«و » ۀبصفۀ مش«) 4  

روح-راح«امر حاضر جمع مذکّر از   3 ي گزینه پاسخ -43 باشد می» روحوا«، » ی.  

از نـوع  » واهللاِ«در » واو«شود    مشخص می » ین أبداً إنّنی لن أسنی الهساکین و المحتاج     «ي مستقل     با توجه به جمله     1 ي گزینه پاسخ -44
  . اسم پس از آن مجرور به حرف جرّ استشود و قسم بوده و جزو حروف جاره محسوب می

دارد کـه بـا فتحـه    » الـف «الفعل حرف  ي آن مضموم بوده و در عین فعل مضارع است که حرف مضارعه    » تُقام«  1 ي گزینه پاسخ -45
  .باشد نائب فاعل آن می» حفلۀ«باشد و از این رو یک فعل مجهول است که  متناسب می

هـاي   باشد و بنابراین ظـروف در نقـش   یک رکن فرعی می  دقت کنید مفعول فیه     . مفعول فیه است  » بعد«ي    کلمه  2 ي گزینه پاسخ -46
تواننـد مفعـول فیـه و منـصوب      الیه نمی هاي جرّي چون مجرور به جرّ و مضاف و یا در اعراب... اصلی چون فاعل، مفعول به، مبتدا، اسم نواسخ،   

  .باشند

  .است» کتاب«ي  ي وصفیه براي اسم نکره جمله» یناسب ثمنُه قدره«  1 ي گزینه پاسخ -47
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  .درست است» أربع مجاالت«و » االبن الثالث«، »البنتان االثنتان«ها   گزینهدر سایر  1 ي گزینه پاسخ -48

ها مستثنی، مفرّع و بـا   است و بنابراین در همگی آن   وف و در نقش فاعل بوده     ذحها مستثنی منه، م     در سایر گزینه    4 ي گزینه پاسخ -49
  .باشد اعراف رفعی می

  .الیه آن است در نقش مضاف» الحاجۀ«مناداي مضاف و » ذا«  3 ي گزینه پاسخ -50
  
  

  پیمان بوذرير دکت 


