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  »زاده رضا مؤمن -پیمان بوذريدکتر «  »تشریحی زبان عربیپاسخ  «
  

اي  هـاي دوره  اگر آزمـون . ایم  را برایتان آماده کرده91هاي تحلیلی کنکور خارج از کشور  پاسخ. م که حالتان خوب باشدیسالم، امیدوار   
هـاي   الب مهم که در این آزمون و آزمونهاي آن سؤاالت به مط باشید درخواهیدیافت که تا چه حد در آن سؤاالت و در پاسخ         را بررسی کرده  

  .ایم  اشاره کرده،شود دیگر سراسري مطرح می
یابید که تا چـه   کنید و درمی خوانید، مقایسه می بینید، می ها واقعاً تشریحی هستند، مطمئن هستیم که می ؛ پاسخ 91و اما خارج از کشور        

  .ایم مقدار دقیق به بررسی سؤاالت پرداخته
درك مطلـب را  . ها و تشریح مطالب و بررسی تمام گزینه    ) گویی در مدت اندك     چگونگی پاسخ ( رویکرد   شده از  تشکیلپاسخ هر سؤال      
هاي آن پیشکش دیگري است از طرف ما و آخرین پیـشکش   اي، این سنجش و پاسخ هاي دوره ایم، پس از آزمون اي نوین بررسی کرده به شیوه 

بنـدي برایتـان سـودمند     چون یک کـالس جمـع   م براي روزهاي پایانی همیاست که یقین دار» ش عربیهمای«ما، به شما اهالی دریافت، کتاب      
  .خواهدبود

  !نباشید و خدا قوت خسته... و در نهایت 
  

  1 ي گزینه پاسخ -26

  :رویکرد
چنـین   م اسـت نـه متعـدي و هـم    زیرا در باب اِنفعال است پس حتمـاً الز   [» ناراحت شدم «به معنی   » اِنزعجت«توجه به فعل    

  .رساند در مدت زمان کمی شما را به پاسخ صحیح می.] وحده است متکلم

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
 برخی از کارهاي او که(بعض أعماله الّتی     )ناراحت شدم(اِنزعجت(  

  )ناراحتی من(اِنزعاجی ) / توجه نکرد (لم یهتم    )شُد سبب می (کانت تسبب
  
  

  :ها باهات سایر گزینهاشت
  .اِشتباه است» مرا ناراحت کرد«. نیست» کانت تسبب«ي صحیحی براي  ترجمه» در پی داشت «:2ي  گزینه -
ي صحیحی براي  ترجمه» در پی داشت«چنین  صحیح نیست و هم» زیرا«. ماضی بعید است و درست نیست» .بودم ناراحت شده «:3ي  گزینه -

بـه نـاراحتی   «: اشتباه است و صحیح آن» به آن«. ماضی استمراري است و اشتباه است» داد  یت نمی اهم«. نیست» کانت تسبب «
  . است»من

نیز اشتباه است و صحیح » به آن«. هر دو اشتباه هستند» .کننده بود ناراحت«چنین  و هم» براي من«. صحیح نیست» در پی دارد «:4ي  گزینه -
  .است »به ناراحتی من«: آن

  1 ي گزینه پاسخ -27

  :رویکرد
زیرا در باب [» تأثیربگذارد«به معنی  » أن تؤثّر «چنین فعل     و هم .] فعل نهی است  [» کنمنگاه  «به معنی   » التنظر« فعل   توجه به 

توانست شما را راهنمـایی   می» علی«، در ضمن حرف جرّ »تأثیرگرفتن«نه » تأثیرگذاشتن«تفعیل است و متعدي است به معنی       
  .رساند وتاهی به جواب صحیح میشما را در زمان ک] »تأثیرگذاشتن بر«: کند

 ماضی استمراري ي منفی ماضی ساده
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  :تشريح مطالب موجود در سؤال
  )هاي کوچک آب قطره(قطرات الماء الصغیرة     )نگاه نکن(التنظر 

  )تأثیر بگذارد(أن تؤثّر     )تواند می(تستطیع 
  )مکانش(مکانها     )اي بزرگ صخره(صخرة کبیرة 

  .]گذارد روي آن تأثیر می» أن «عطف قبل آن آمده، حرف ناصبه» واو«چون [ ) تغییر دهد(تغیر 
  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
در آن » دارنـد «و » که«ي  کلمه. ي جداگانه ترجمه شده    صورت یک جمله    اشتباه است زیرا به   » که اشیاء ظاهري کوچک دارند     «:2ي    گزینه -

  .اند ترجمه نشده» کانهاتغیر م«و عبارت » أن تؤثّر«فعل . است اضافه ترجمه شده» بعضی«ي  کلمه. اضافه هستند
نیز ترجمه درست » .آن را از جاي خویش حرکت دهند«. اشتباه است» تأثیرگذاشته«. ي درستی نیست ترجمه» فإنَّ«براي » که «:3ي  گزینه -

  .نیست» تغیر مکانها«
. کامالً اشتباه اسـت » هاي آب   قطره اشیاء کوچک مثل  «. است  اضافه ترجمه شده  » بعضی«ي    کلمه. درست نیست » نباید«ي     کلمه :4ي    گزینه -

  .نیز خطا است» آن را از جاي خود تکان دهند«و » تأثیربگیرند«است نه » تأثیربگذارند«معادل » أن تؤثّر«

  2 ي گزینه پاسخ -28

  :رویکرد
و در » یـا دن«، 1ي  زیرا در گزینـه . رساند شود به سرعت شما را به پاسخ صحیح می        که جمع است و جمع ترجمه می      » الکائنات«توجه به کلمه    

ترجمه شده که آن نیز اشتباه است چرا » اطراف خود و موجودات«صورت   به2ي  ترجمه شده که جمع نیستند و در گزینه» هستی«، 4ي  گزینه
  .است» موجودات اطراف خود«: در عبارت وجودندارد و صحیح آن» واو«که 

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
  .]صورت التزامی ترجمه شود عد خود بهشود فعل مضارع ب باعث می) [اگر(لو   
  ]نگاه کُنی، بنگري[تنظرین   
  )موجودات أطراف خود(الکائنات حولک   
  )بري کنی، پی می درك می(تُدرکین   
  ]طور نکره جمع است و همین) [هایی امانت(ودائع   
  .]ترکیب إضافی است) [حقیقت امر(حقیقۀ األمر   

  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
  .است که اشتباه است ترجمه شده» هاي دنیا حقیقت پدیده«صورت  به» حقیقۀ االمر«. اشتباه است» دنیا «:1ي  گزینه -
نیز اشتباه اسـت چـون چنـین ترکیـب وصـفی در عبـارت یافـت          » امانت تسخیرشده «. اِشتباه است » أطراف خود و موجودات    «:3ي    گزینه -

سـبی بـراي آن     انممعـادل   » واقعیـت «. کیب اضافی است که ترجمه نشده     یک تر » حقیقۀ االمر «. جمع است » ودائع«شود و     نمی
  .جااُفتاده است» االمر«ي  نیست زیرا کلمه

ترجمه » من جانب اهللا«.  است»یابی  درمی«نیست و درست آن،     » تُدرکین«براي  سبی  انممعادل  » یابی  می«. اشتباه است » هستی «:4ي    گزینه -
  .ترجمه شده که اشتباه است» واقعیت«صورت   به»حقیقۀ االمر«، 3ي  است و مانند گزینه نشده
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  4 ي گزینه پاسخ -29

  :رویکرد
بـه معنـاي   » أعماق ضـمیرك «چنین با توجه به  رساند، هم شما را به سرعت به جواب می      » کنی  احساس نمی «به معنی   » التشعر«توجه به فعل    

أصالً » أعماق«شده، یعنی  ترجمه» درونت«ت صور  به3 و 1هاي  چرا که در گزینه. ي صحیح را خواهیدیافت به سرعت گزینه» أعماق وجودت«
  . که این نیز درست نیست،است صورت عمق یعنی مفرد ترجمه شده ، أعماق به2نشده و در گزینه  ترجمه

  : در سؤالتشريح مطالب موجود
  )کنی احساس نمی(التشعر   
  )اعماق وجودت(أعماق ضمیرك   
  ].شود رجمه میصورت ماضی نقلی ت به) [اي توکّل کرده(قد توکّلت   
  .است جاي ضمیر، مرجع آن ضمیر آمده که بهکه کامالً صحیح است چرا» برخدا «صورت است به» علیه «ي  ترجمه؛تأمل ي قابل نکته

  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
اصـالً ترجمـه   » التـشعر «. »أعمـاق درونـت  «یعنـی  » أعماق ضمیرك«. نیست» قد توکّلت«معادل صحیح براي  » اعتماد داري  «:1ي    گزینه -

  .است که اصالً در این عبارت موجود نیست» النفی جنس«ترجمه » هیچ«. است نشده
صورت مجهول و غائـب بـوده    یعنی فعل به» احساس نشد«. جمع است که صحیح ترجمه نشده    » أعماق«مفرد است اما    » عمق «:2ي    گزینه -

یعنـی  » حقّـاً «چنـین   شـود و هـم   اصال در عبارت یافـت نمـی   » اعتماد تو «. »کنی  اِحساس نمی «: است که اشتباه است صحیح آن     
  .شده ترجمه» فقط«که به اشبتاه » حقیقتاً«

است  به ترجمه اضافه شده» کس هیچ«ي   کلمه. است  اصالً ترجمه نشده  » التشعر«فعل  . »أعماق درونت «یعنی  » أعماق ضمیرك  «:3ي    گزینه -
معـادل صـحیحی بـراي    » توکّل داري«. دل مناسبی براي صورت سؤال نیستطورکلی این جمله اصالً معا      که درست نیست و به    

  .نیست» قدتوکّلت«

  4 ي گزینه پاسخ -30
رّ«، 3ي   در گزینه .)  حتماً اشتباه هستند   2 و   1هاي    گزینه. (یک اسم شرط است   » هرکس«به معناي   » من« فعـل شـرط اسـت و در فارسـی     » م

ترجمـه  » تجـده «است، درست است که ضمیر   کامالً درست ترجمه شده4ي  هاما گزین» بگذرد«شود یعنی    ترجمه می » مضارع انتزامی «معادل  
 4ي  یکسان است و آن ترجمه شده پس اشکالی وجودندارد و پاسـخ صـحیح گزینـه   » علیه«که مرجع آن با ضمیر      است اما باتوجه به این      نشده
  .است

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
  »چه، چیزي که آن «⇐) چون فعل بعد آن مجزوم نشدهشرط نیست بلکه موصول است ( ما :4ي   گزینه-

  )امیدداري، امیدوار هستی(ترجو   
  )دست بیاوري آن را که به(أن تحصلَ علیه   
  ].پس اگر ترجمه نشده اشکال نداردیکسان است » علیه«مرجع آن با ضمیر [ )یابی آن را می(تجده   
  ) بخواهداگر خداوند(إن شاء اهللا   

  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
صلِّ«. »هرکس«اداة شرط است به معنی      » من «:1ي    گزینه - نمـاز  : صورت مضارع التزامی باید ترجمـه شـود، یعنـی        فعل شرط است و به    » ی

اند از کسی هرکس نماز بخو: 1ي  ي صحیح گزینه پس ترجمه. »نباید بترسد«شود  فعل نهی است و ترجمه می    » الیخَف«. بخواند
  .غیر از خدا نباید بترسد
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. بیابـد : صورت مضارع التزامی باید ترجمه شود، یعنـی  فعل شرط است و به» یدرك«. »هرکس«اداة شرط است به معنی      » من «:2ي    گزینه -
صلِّ« معـادل  » آورد مـی جـا   نماز را به«دقت کنید   . خواند  نماز می : جواب شرط است و مضارع اِخباري باید ترجمه شود یعنی         » ی

صلِّ«صحیحی براي    چنـین    و هـم  . مفعول نیست » نماز«ي    کلمه) 2،  »به جاي آوردن  «معنی فعل اشتباه است،     ) 1: نیست، زیرا » ی
  ».خواند هرکس حقیقت نماز را دریابد، نماز می«: 2ي  ي صحیح گزینه پس ترجمه. باشد نداریم» قطعاً«اي که به معنی  اصالً کلمه

رَّ«. »هرکس«اداة شرط است به معنی     » ما «:3ي    گزینه - هـا   سایر قسمت. بگذرد: فعل شرط است و باید مضارع التزامی ترجمه شود یعنی» م
  .شود  هرچه از خیر و شرّ بر قلبت بگذرد، بر زبانت جاري می:3ي  ي صحیح گزینه پس ترجمه ؛است صحیح ترجمه شده

  1 ي گزینه پاسخ -31

  :رویکرد
  .شود باید عبارت موردنظر را ترجمه کنید و مفهوم آن را مورد توجه قراردهید شما خواسته میدر سؤاالتی که مفهوم یک عبارت از 

  :تشريح عبارت
  :به ترجمه این عبارت دقت کنید

  »تر هستی؟ ها کم آیا تو از این قطره! اند وجود آورده هاي کوچک آب سوراخی را در صخره به قطرهنه وچگ! ... نگاه کن... با خود گفتم «
دوسـت داشـتنِ   : 2ي  گزینـه . [ها را حذف کنید برانگیزي نیستند، نه؟ پس آن هاي شک  گزینه3 و 2هاي  هم موافق هستید که گزینهقطعاً شما  

شـهامت و شـجاعت، پاسـخ    ) 3ي  ي قوي و گزینه اراده) 1ي  گزینه: هاي باقی یعنی  اما در بین گزینه؛]هاي کوچک آب  قطره: 4ي    گزینه/ خود  
توان از اراده گفت چون با تمام کوچکی  ولی می! توان از شجاعت گفت هاي آب که در موردشان اصالً نمی ، چرا که قطره است1ي    صحیح گزینه 

  .دهند تا سنگی را سوراخ کنند و در آن نفوذ کنند قدر استقامت به خرج می آن

  1 ي گزینه پاسخ -32

  :رویکرد
 سایر موارد کامالً صحیح است با یک 2 و 1هاي  در بین گزینه. دگرد  حذف می4 و 3هاي  دارد گزینه» یاء نکره«که  » آموزي  دانش«باتوجه به   

  ...تفاوت 
، چـون  1ي  شما بگویید کدام صحیح است؟ آفرین، قطعاً گزینـه  ، »دراسۀ«، 2ي    است ولی در گزینه   » تعلّم«،  1ي    در گزینه » یادگرفتن«ي    کلمه

  .قول به پاسخ صحیح برسیدتوانستید با سرعتی مع گونه می این» مطالعه، بررسی«یعنی » دراسۀ«

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
  )همۀً...  اکثر ⇐ تمییز +اسم تفضیل (تر  با همت  ) تلمیذ یا تلمیذة⇐نکره است (آموزي  دانش  
م(یادگرفتن     )صدیقتی(دوستم      )تَعلُّ
  )لم اُشاهد (ام ندیده    )الدروس الصعبۀ(دروس سخت   

  
  :ها اشتباهات سایر گزینه

  .است نه یادگرفتن» مطالعه، بررسی«به معنی » دِراسۀ «:2ي  گزینه -
اي و معادل مناسـبی بـر  » خواندن«یعنی » قرءاة«. ي یک اسم نکره است ترجمه» آموزي دانش«که  معرفه است درحالی» التلمیذ «:3ي    گزینه -

  .نیست» یادگرفتن«
و » مطالعه، بررسی«یعنی » دراسۀ«. ي یک اسم نکره است ترجمه» آموزي دانش«که  در این گزینه، معرفه است درحالی» التلمیذ «:4ي  گزینه -

  .نیست» یادگرفتن«این کلمه معادل مناسبی براي 

 ماضی نقلی منفی
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  3 ي گزینه پاسخ -33

  :رویکرد
اسـت پـس    نیز اصالً تعریـب نـشده  » خواهرم«در » م«چنین  ، اضافه است و هم3ي  در تعریب گزینه) هذا(یابیم که   ها درمی   با نگاهی به گزینه   

  . است3ي  پاسخ خطا، همین گزینه

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
چِش ) امالطعمقداراً من (قدري از این غذا ) قالت لی(به من گفت ) تاالُخ(خواهرم )  الطعامذاهبعد تهیئۀ (کردن غذا  بعد از آماده   )قوذ(بِ

  

  :تصحیح اشتباهات
چِش ) مقداراً من هذا الطعام(قدري از این غذا ) اُختی(خواهرم ) بعد تهیئۀ الطعام(کردن غذا  بعد از آماده   )ذُقْ(بِ
  .اند ها کامالً صحیح تعریب شده تمام گزینه: ها سایر گزینه

  

خـاطر   بـه (لخـوفهم علـی أنفـسهم      ) به خـار  ( من الشّوك    )شوند  نزدیک نمی (الیقتربون  ) با طبیعت و سرشت خویش    (بطبیعتهم  ) مردم(الناس  
الیجتنبـون  ) با طبیعت و سرشت تجاوزگر خود(بطبیعتهم العدوانیۀ ) ها ولیکن آن(، ولکنّهم )خاطر آزار آن   و به (و ألذاه   ) ترسشان براي خودشان  

مطمئنّـون الـی أنَّ   ) هـا  زیـرا آن (، ألنّهم )زیباترین گل(وردة أجمل  ) کردن بردن و پاك   از، ازبین (تمزیق و امحاء    ) کنند  گاه دوري نمی    هیچ(أبداً  
و (و لهـذا  ) که با آن از خودش دفـاع کنـد  ! (ما تدافع به عن نفسها) سالحی ندارد(التملک من السالح ) گُل(الوردة ) که  مطمئن هستند به این   (
و فیـه  ) اش در طول بیماري(خالل مرضه ) براي یکی از دانشمندان  (ألحد الحکماء ) دارویی را آوردند  (واء  دجاؤوا ب ) که  هنگامی(حین  ) اي این بر

  ـذ ) تو را ضعیف پنداشـتند (تضعفواك إس:) تو گف: (و قال) دارو را خطاب قرارداد   (، خاطب الدواء    )که در آن گوشتی بود      درحالی(لحم بحوك فَ
یسیطر ) پس در این دنیایی که(م الذّي لففی هذا العا!) ند؟وگرنه چرا شیر را قربانی نکرد! ( اآلسد؟ لم یذبحوا  و اِلّا لماذا  ) ات کردند   پس قربانی (

مگر (اِلّا علی أساس میولها و أهواءها ) دهند انجام نمی(التعمل ) ها و حکومت(، والحکومات )قانون جنگل(قانون الغابۀ ) شود بر آن چیره می(علیه 
ة  ) ترسـند  نمی(الیخافون ) پس دشمنان(؛ فاألعداء )مپس باید قوي باشی(، فلنکن أقویاء )هایشان ها و هوا و هوس   براساس میل  مگـر از  ! (اِلّـا القـو

ل المستعمرة   !) قدرت و ة و ) هـا  به حقّ ملـت (بحقّ الشعوب،   ) اند  اعتراف نکرده (لم تعترف   ) هاي استعمارگر   دولت(الد نـه حتّـی   (احـدة  و ال لمـرّ
الدماء ) ها جاري شد در آن(جرت فیها ) هایی که مگر بعد از انقالب(لّا بعد ثورات ، اِ)ها در آزادي و استقالل آن(ها و إستقاللها تی، فی حرّ)بار یک

ل    ) گـردد  جاري می(یجري ) و این قانونی است که(و هذا قانون   ). همچون رودها (کاألنهار  ) ها  خون( و در روابـط بـین   ! (فـی العالقـات بـین الـد
  !)ها دولت

  

  :ي روان متن دقّت کنید به ترجمه
گـاه از   خاطر آزار و اذیت آن اما با طبیعت تجاوزگر خویش هـیچ  شوند از ترس جان خودشان و به      ه طبیعت خویش به خار نزدیک نمی      مردم ب 
ها مطمئنند که گُل سالحی ندارد که از خودش دفاع کند، بـه همـین دلیـل     کنند چراکه آن بردن زیباترین گل دوري نمی     کردن و از بین       خراب

تـو را ضـعیف   : اش دارویی آوردند که در آن گوشـتی بـود، دارو را خطـاب قـرارداد و گفـت             ي دانشمندي در حین بیماري    است که وقتی برا   
  !ات کردند وگرنه چرا شیر را قربانی نکردند؟ پنداشتند که قربانی

. کننـد پـس بایـد قـوي باشـیم      ها فقط براساس میل و هوا و هوس عمل می شود و حکومت پس در این دنیایی که قانون جنگل بر آن چیره می          
هـا   هایی کـه در آن  اند مگر بعد از انقالب ها اعتراف نکرده بار هم به حق ملّت    هاي استعمارگر حتی یک     دولت. ترسند  دشمنان فقط از قدرت می    

  .گردد ها جاري می چون رودها جاري شد و این قانونی است که در روابط بین دولت ها هم خون

د؟ هنگامی  ستمش دست میگر، از هنگام ستم چه  4 ي گزینه پاسخ -34   ...که  کِشَ
  .بفهمد که مخاطب چیزي که برایش مفید باشد، ندارد) 2  . تر است احساس کند که مخاطب وي از او ظالم) 1  

  þ. تواند مخاطبش را شکست بدهد  نمیبفهمد که او) 4  .بخواهد بر او ترحم و دلسوزي کند) 3  
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مطمـئن هـستم کـه    . کنـیم   را انتخـاب مـی  4ي  گزینه» ترسد باید قوي باشیم، دشمن تنها از قدرت می«: گوید  ی از متن که می    باتوجه به قسمت  
   را انتخاب نکنیم؟1ي  پرسید چرا گزینه بسیاري از شما می

  !نیست» تر ظالم«هم لزوماً » تري قوي«یکسان است؟ بله، البته که نیست پس هر » بودن ظالم«یا » بودن قوي«: جواب من به شما این است

  :را ي اشتباه گزینهتعیین کنید   2 ي گزینه پاسخ -35
  .باید قوي باشیم) پس(هرگاه مصالح شخصی بر روابط چیره شود، ) 1  

  þ .ازي به تقویت نیروهایمان نداریمها براساس اخالقیات بنیان نهاده شوند، در آن هنگام نی که حکومت هنگامی) 2  
  .کشد کردن می ملد مخاطبش قوي است، دست از ظکه بفهم ظالم به مجرّد این) 3  
  .گردد که تربیت نشود، به دشمنی و ظلم متمایل می هایش هنگامی هاي انسان و میل هوا و هوس) 4  

 اصـالً در  2ي   نیز صحیح است چـون مفهـوم مـتن اسـت امـا گزینـه      4ي  اند و گزینه آمده) خط چهارم متن(طور مستقیم   به3 و 1هاي   گزینه
هـا و امیـال    ها براساس هوس الخصوص زمانی که دولت گوید همواره به تقویت نیرو باید پرداخت علی حبتی نشده، در ضمن متن می     موردش ص 

  .کنند خویش عمل می

  ......چرا باید قوي باشیم؟ زیرا   4 ي گزینه پاسخ -36
  .کند تر است حکم می عقل به پیروزي کسی که قوي) 1  
  .شده هادهکردن قوي بنیان ن محور زندگی براساس غلبه) 2  
  .شود هاي قوي می نبودن نیرو همواره سبب غلبه و پیروزي گروه) 3  

  þ .است شدهن عقل و قانون بنا نهاده ها براساس روابط بین حکومت) 4  
ت و ها فقط براساس تمایال حکومت«گوید؟  چه می... ، آن خط را کامل بخوانید »پس باید قوي باشیم«: گوید به آن قسمتی از متن بروید که می    

قبول دارید که قسمت اول علّتی براي قسمت دوم است؟ حاال خودتان بگوییـد  »  باید قوي باشیم←: کنند، پس هوا و هوس خودشان عمل می   
  .کنند نه عقل و قانون ها براساس تمایالت رفتار می چرا باید قوي باشیم براساس متن؟ چون حکومت

د ضعیف را نون، قوي میبراساس متن، قا  2 ي گزینه پاسخ -37 گردد در بین  جاري می» خور......  
  ثروتمند و فقیر) 4  دوستان) 3  ها حکومت) 2  انسان و طبیعت) 1  

  !)طور نیست؟ کامالً واضح است، این! (بدون شرح

  3 ي گزینه پاسخ -38

  :رویکرد
 تنوین گرفتن یا نگرفتن اسـامی دقـت   و) ري، محلّییظاهري، تقد (ها را مشخص کنید، به انواع اعراب          جمله را ترجمه و ترکیب نمایید، حرکت      

  .گذاري فعل براساس معلوم یا مجهول بودن نیز حائز اهمیت است اعراب فعل مضارع و حرکت. کنید
فْتَعِلُ«کنند، مضارع باب اِفتعال است یعنی  دوري نمی(الیجتنبون  تَنِبونَ⇐) »یج الی   

ملک و هم⇐) ندارد، مضارع منفی است  (التملک   ملک«ن ، تفاوت بی4 و 3هاي  چنین بین گزینه  التَ ثالثـی مزیـد   (» کلِّتُم«و ) ثالثی مجرد(» تَ
ملک«یک صحیح است؟ البته که  است، حاال کدام  ) باب تفعیل  نـه  » کـردن  مالـک «: عنـی ی» کلِّتُم« چون) چرا؟. (صحیح است) ثالثی مجرد(» تَ

  .»بودن مالک«
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  :تشريح و تشكيل جمله
  

  .هاــنفس عن هـب تدافع ما السالح من التملک الوردة  الی أنّمطمئنّون همألنّ، وردة أجمل تمزیق أبداً الیجتنبون
  
  
  
  
  
  
  

هم مطمئنّونَ:گذاري حرکت ملِ وردةٍ، ألنَّ مزیقَ أج جتَنِبونَ أبداً تَ به عن نفسِها الی الحِ ما تُدافعمِنَ الس ملک   . الی أنَّ الوردةَ التَ
  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
جتَنَبون :1ي  گزینه - فْتَعِلُ«باید بر وزن ( ی تَنِبونَ←) باشد» یج ی   
ملک :2ي  گزینه - ملک←) فعل مضارع منصوب نیست چون اداة ناصبه ندایم( تَ    تُدافِع←) فعل نباید مجهول باشد(تُدافَع .  تَ
ملک←) .دهد ر آن صورت معناي مالکیت و دارابودن نمیدنباید در باب تفعیل باشد چون ( تُملِّک :4ي  گزینه -    تَ

 2 ي گزینه پاسخ -39

مِ ⇐) هاي استعمارگر دولت (المستعمرة الدول   تَعسرَةُالدولُ الم  
  
  

   بحقِّ الشعوبِ⇐) ها به حق ملّت (الشعوب حقّب  
  
  

   فی حریتِها⇐ هاحریتفی   
  

  :تشريح و تشكيل جمله
  

ةـ، و اللالشعوب حقّـ بتعترف لم المستعمرة الدول«   ».هاــاستقالل و هاــحریت، فی واحدة مرّ
  
  
  
  
  
  
  

ةٍ واحدةٍ، فی حریتِها و استقاللِها:حرکت گذاري رِف بحقِّ الشعوبِ، اللمرّ مِرةُ لم تَعتَ ستَعالدولُ الم .  

 مجرور به حرف جرّ

لََۀ  جمله معلوم(ي صله فعل مضارع باب مفاع( 

 خبر اِنَّ و مرفوع

 )یفنفعل (خبر اِنَّ از نوع جمله فعلیه و محالً مرفوع  مجرور به حرف جر

 اسم اِنَّ و منصوب

 مجرور به حرف جرّ محالً

 اسم اِنَّ و محالً منصوب مجرور به حرف جرّ

 الیه و مجرور مضاف

 به و منصوب مفعولٌ

عال فعل مضارع باب افتِ
 و فاعله ضمیر واو بارز

 فیه و منصوب مفعولٌ

 الیه و مجرور مضاف

الیه و محالً مجرور مضاف 

مجرور به حرف جرّ الیه مضاف 

 اِستعمارگر: از کجا فهمیدیم؟ معنی آن. یعنی اسم فاعل است نعت مبتدا

 الیه مضاف معطوف و مجرور بالتبعیت

 صفت مجرور به حرف جرّ

 مجرور به حرف جرّ

 مبتدا و مرفوع

 صفت و مرفوع

 فعل مضارع باب اِفتعال و مجزوم

 فعلیه و محالً مرفوعخبر جمله 

الیه و محالً مجرور مضاف 

الیه و محالً مجرور مضاف 

 مجرور به حرف جرّ
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  :ها اشتباهات سایر گزینه
   الشُعوبِ←.) یه است و باید مجرور باشدال مضاف(الشُعوب .  حقِّ←) است مضاف واقع شده( حقٍّ :1ي  گزینه -
رَةٌ   :3ي    گزینه - م تَعسمِرَة←) در اسم فاعل باید مکسور باشد» الفعل عین«دومین حرف اصلی  ( الم تَعسها .  الم مجرور به حرف جرّ است (حرّیتَ

   حریتِها←) و مجرور
   إستقاللِ←) مجرور باشد» حریۀ«معطوف است و باید به تبعیت از  ( إستقاللُ:4ي  گزینه -

  1 ي گزینه پاسخ -40

  :رویکرد
  .گردد  حذف می4ي   گزینه⇐. معلوم است» یقتربون«فعل 

  .گردد  حذف می3ي   گزینه⇐. این فعل مرفوع بثبوت نون اعراب است
  .گردد  حذف می2ي   گزینه⇐ي فعلیه و محالً مرفوع  و نقش آن، خبر است از نوع جمله

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
فعل و فاعله ضمیر واو البارز و مرفوع بثبوت / معلوم، معرب  فعل مضارع، للغائبین، ثالثی مزید من باب اِفتعال، صحیح، الزم، مبنی لل   :یتقربـون 

  نون االعراب و خبر و محالً مرفوع
  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
   خبر و مرفوع محالً←حال و منصوب محالً  :2ي  گزینه -
   خبر و مرفوع محالً←نعت و مجرور محالً / ع بثبوت نون االعراب  فعل مرفو←فعل مرفوع بالواو  :3ي  گزینه -
   فاعل←نائب فاعل /  مبنی للمعلوم ←مبنی للمجهول  :4ي  گزینه -

  3 ي گزینه پاسخ -41

  :کردروی
  .گردد  حذف می4ي   گزینه⇐. معلوم است» تُدافع«فعل   
  ] مدافَعۀ- یدافِع-دافَع. [گردد  حذف می2ي   گزینه⇐. است» مفاعلَۀ«از باب   
  . حذف گردید1ي   گزینه⇐. و صحیح است  

  :تشريح مطالب موجود در سؤال
  المستتر» هی«فعل و فاعله ضمیر /  مزید من باب مفاعلَۀ، صحیح، الزم، مبنی للمعلوم، معرب فعل مضارع، للغائبۀ، ثالثی: تُدافع

  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
   صحیح←معتل أجوف  :1ي  گزینه -
  لَۀ مزید ثالثی من باب مفاع←مزید ثالثی من باب تفاعل  :2ي  گزینه -
 جمله صله و نقش ←خبر /  فاعل ضمیر مستتر هی←نائب فاعل /  مبنی للمعلوم ←مبنی للمجهول /  للغائبۀ ←للمخاطب  :3ي  گزینه -

  .ندارد

  4 ي گزینه پاسخ -42

  :رویکرد
  . حذف گردید3 و 1هاي   گزینه⇐. است» فیه«جمله  خّر است و خبر آن شبهمبتداي مو» لحم«
  . حذف گردید2ي   گزینه⇐. جامد است» لحم«
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  :تشريح مطالب موجود در سؤال
  »فیه«جمله  ر و خبره شبهمبتداي موخّ/ اسم، مفرد، مذکر، صحیح اآلخر، نکره، منصرف، جامد، معرب : لحم

  

  :ها اشتباهات سایر گزینه
  »فیه« خبره ←» خاطب«خبره  :1ي  گزینه -
   جامد←مشتق صفۀ مشبهۀ  :2ي  گزینه -
  »فیه«خبره  ←» خاطب الدواء«خبره  :3ي  گزینه -

  4 ي گزینه پاسخ -43

  :رویکرد
چه هنگام اعـراف فرعـی دارد؟ چـون    » أرفَع«ي  به من بگویید اصالً کلمه! خُب. کنید که اعراب فرعی دارد    را در جایی مشخص     » أرفع«کلمه  

  .را در جایی بیابید که مجرور است» أرفَع«ي  عبارتی کلمه پس به» مگر در مواردي«غیرمنصرف است، در حالت جرّ اعراب فرعی دارد » أرفع«

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
  
  ». من شأن الصالحین عند اهللاأرفع شاهدتما  «←به است و منصوب  ، مفعول1ٌي  در گزینه» أرفع «:1ي  گزینه -
  

  . ندیدم باالتر از مقام نیکوکاران را نزد خداوند:ترجمه
  
  ».لزمیلی درجۀ علمیۀ فی جامعتنا کان عأرف ←، مبتدا است و مرفوع 2ي  در گزینه» أرفع «:2ي  گزینه -
  

  .ي علمی در دانشگاه ما براي دوستم بود  باالترین درجه:ترجمه
  
  ». الدرجات الّتی أخذتُها کانت أقلّ من درجتکأرفع «←در این گزینه، مبتدا است و مرفوع » أرفع «:3ي  گزینه -
  

  .است ي تو بوده تر از درجه ام کم که گرفتههایی   باالترین درجه:ترجمه
  

  ». مما کنت أتوقّع منهأرفع مقام وجدته فی ←، صفت است و مجرور 4ي  در گزینه» أرفع «:4ي  گزینه
  

  .چه از او توقّع داشتم یافت  او را در مقامی باالتر از آن:ترجمه

  3 ي گزینه پاسخ -44

  :رویکرد
  .ها بپردازید ي فعل شده، پس به بررسی صیغه ل خواستهي أفعا خطا در مورد صیغه

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
  هستند؟» للمخاطبۀ«ها   قبول دارید؟ پس ببینید آیا فعل←»  ...اي دختر عزیزم «:1ي  گزینه -
  

عی عین«امر از : د د   þ.  کامالً صحیح هستند⇐» تُهمِلینَ«امر از : أهملی/ » تَ
  .»اي دختر عزیزم« از آن، نکُ  دوري سخن بیهوده را در صحبت و ترك کن:ترجمه

 مبتدا و مرفوع

 رفوعمبتدا و م

 مفرد مؤنث مخاطب

 مجرور به حرف جرّ صفت و مجرور به تبعیت

 »ت«فعل و فاعله ضمیر  نصوببه و م مفعولٌ
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  .قبول دارید؟ پس فعل را بررسی کنید»  ...بر ماست که «:3ي  گزینه -
  

  þ .است و کامالًٌ صحیح است مدهصورت مضارع منصوب آ که به» نَخشَی«: شود می» یخشَی«الغیر از  ي متکلم مع  صیغه:أن نَخشَی
دِمان در مقابل بخشنده:ترجمه مان  بر ماست که بترسیم از کارهاي ب.  

  
  است یا خیر؟» للمخاطبات«ي فعل شما  قبول دارید؟ پس بررسی کنید که آیا صیغه» ...است ) زنان(شما بر  «:3ي  گزینه -
  

ذُقن : اه است، للمخاطبات آناشتب للغائبات است و :أن یذقن   ýأن تَ
  .هاي ارزشمند هاي زندگی را براي کسب تجربه است که بچشید سختی) زنان( بر شما :ترجمه

  
   قبول دارید؟ ←»  ...پیروز شوندکه  هنگامی«/ قبول دارید؟ »  ...ها معلّم «:4ي  گزینه -
  

د« مضارع للغائبین از :یعِدون ع و « /ج جح«ماضی للغائبین از : حوانَ   þ» نَ
  .که در امتحان پیروز شوند بهایی را هنگامی شان جوائز گران آموزان دهند به دانش ها وعده می  معلّم:ترجمه

  2 ي گزینه پاسخ -45

  :رویکرد
بـه را مرفـوع نمـوده و بـه آن نائـب فاعـل        کردن فعل و حذف فاعل، مفعولٌ س از مجهولکردن یک جمله، پ    دانید در مجهول    طورکه می   همان
یابیم که  شده در هر گزینه درمی دیگر مطابقت کنند با نگاهی به قسمت مجهول گوییم و بسیار مهم است که فعل مجهول و نائب فاعل با یک می

بـا آن  ) تُـسأل (مذکر است اما فعل مجهـول  ) والد( که نائب فاعل آن 2ي  زینهجز گ  در هر گزینه فعل مجهول و نائب فاعل مطابقت دارند به          
  .دهیم گونه به سرعت به این سؤال پاسخ می مطابقت ندارد و این

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
  
رت   :1ي    گزینه - فعـل مجهـول   / به عنوان نائب فاعل قرارگرفتـه  » محفظۀ«حذف شده و » اُخت«فاعل جمله یعنی   /  اُشتُریت   ← اِشْتَ

  þ .مطابقت دارد» محفظۀ«نیز با نائب فاعل یعنی » اُشتُریت«یعنی 
  
فعـل مجهـول یعنـی    / ه به عنوان نائب فاعل قرارگرفت  » والد«حذف شده و    » الطالبۀ«فاعل جمله یعنی    /  تُسألُ   ← تَسألُ   :2ي    گزینه -

  ý. مطابقت ندارد» والد« فاعل یعنی با نائب» تُسأل«
  ».یسأل والدها عن مفاهیم غامضۀ «← 2ي  ي گزینه شده تصحیح  

  

   :خـواهیم پرداخـت  » هیـأت «به فعل بعـدي یعنـی   توان آن را مجهول کرد، پس   فعل الزم است پس نمی    » حان «3ي     در گزینه  :3ي    گزینه -
  أتیه←   ئتیفاعل جمله یعنی ضمیر     /  ه»چنین  هم/ به عنوان نائب فاعل قرارگرفته » نفس«ي  حذف شده و کلمه  » ت

  þ. طابقت داردکه مؤنث است م» نفس«و نائب فاعل یعنی » هیئت«فعل مجهول 
  

فعـل  / به عنوان نائـب فاعـل قرارگرفتـه    » تجارب«ي   حذف شده و کلمه   » العلماء«فاعل جمله یعنی    /  جرّب   ← جرّب   :4ي    گزینه -

یت«مجهول یعنی    þ. مطابقت دارد» التجارب«اعل یعنی نیز با نائب ف» جرِّ

 للمتکلم مع الغیر

جمع مؤنث مخاطب

لَبۀ«چون در مورد  جمع مذکر غائب  جمع مذکر غائب:  پس،است» طَ

 مجهول

 مجهول

 مجهول

 مجهول
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  1 ي گزینه پاسخ -46

  :یکردرو
)1ي  شویم در گزینـه  ها متوجه می  که با نگاهی ساده به گزینه،شوند اعداد ترتیبی نامیده می...) ل، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس و  األو 

  .موجود نیست

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
س :1ي  گزینه -   م   )پنج( عدد شمارشی ← خَ
  )ششُم، ششُمین( عدد ترتیبی ← السادسۀ :2ي  گزینه -  
  )دوم، دومین( عدد ترتیبی ← الثانیه :3ي  گزینه -  
  )دهم، دهمین( عدد ترتیبی ← العاشرة :4ي  گزینه -  

  1 ي گزینه پاسخ -47

  :رویکرد
و » اللیلۀ«و » صباح«ي  ، کلمه3ي  و در گزینه» اللیل«ي  ، کلمه2ي  و در گزینه» یوم«ي  ، کلمه1ي  بیم که در گزینهیا ها درمی   با نگاهی به گزینه   

فیه هستند که  شرطی مفعولٌ این کلمات به. فیه است ها مفعولٌ یک از آن اند که کدام  مورد پرسش قرارگرفته  » یوم«و  » هذا الیوم «،  4ي    در گزینه 
  .ي نگیرنددر جمله نقش دیگر

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
  

  ! االمتحانیوم هــبنفس یطمئنّ علی الطالب النشیط أن :1ي  گزینه -
  
  
  
  

  .آموز فعال باید مطمئن باشد از خودش در روز امتحان  دانش:ترجمه
  
  ! أن کان قصیراً، الیسمح لإلنسان أن یطالع کثیراًاللّیل إنّ :2ي  گزینه -
  

  .دهد به انسان که بسیار مطالعه کند شب اگر کوتاه باشد، اجازه نمی) همانا (:ترجمه
  
  ! الّتی سهرتها، فکنت أشعر فیه بالتعباللیلۀ صباح الأنسی :3ي  گزینه -
  
  

  .کردم کنم صبح شبی را که بیدار ماندن در آن، پس در آن احساس خستگی می  فراموش نمی:ترجمه
  
  ! الخامس من بدایۀ األعمال الدراسیۀ فالطالب فرحونالیوم هو هذا الیومکان  :4ي  گزینه -
  
  

  .آموزان شاد بودند  این روز، روز پنجم از شروع کارهاي درسی بود پس دانش:ترجمه

 اسم اِنَّ و منصوب

 )مفرد(خبر کان  اسم کان

 الیه و مجرور مضاف به مفعولٌ

 فعل و فاعل ضمیر مستتر هو فیه مفعولٌ

 مجرور به حرف جرّ الیه و محالً مجرور مضاف
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  4 ي گزینه پاسخ -48
در ها حتمـاً حـال از نـوع جملـه دارنـد و        پس این گزینه،داریم» واو حالیه«،  3 و   1هاي    یابیم که در گزینه     ها، درمی   با مختصر نگاهی به گزینه    

  .حال مفرد است» منتظراً«ي  ، کلمه2ي  گزینه

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
؟أنت طالب ولماذا تتکاسل فی دراستک  :1ي  گزینه - ذکی !  
  
  

  آموز باهوشی هستی؟ که تو دانش کنی درحالی  چرا در درس خواندنِ خود تنبلی می← 
  
  .توانست که در شهر منتظر بماند  میهمان نمی←! منتظراًف یستطیع أن یبقی فی المدینۀ لم یکن الضعی :2ي  گزینه -
  
  !؟هو مسلم وکیف یمدح هذا الشّاعر الحکام الظالمین  :3ي  گزینه -

  
  

   مسلمان است؟که او کند درحالی  چگونه این شاعر حاکمان ظالم را ستایش می← 
  
  !علیه الیوافقون الطلّاب من کثیراً أنّهذا رأي صحیح غیر  :4ي  گزینه -
  

  
  

  .باشند آموزان با آن موافق نمی که بسیاري از دانش این از  این، رأي درستی است غیر←

  3 ي گزینه پاسخ -49
  :رویکرد

» أحـداً «ي  ، کلمـه 2ي  و در گزینـه ) گردنـد   حـذف مـی  4 و 1هاي  گزینه. (است» تام«مثبت باشد، مستثنی حتماً » اِلّا«در جمالتی که پیش از      
گـوي   توانستید پاسـخ  گونه در مدت زمان کوتاهی می کنم این فکر می.  است3ي   است و پاسخ گزینه   » تام«منه است پس این گزینه نیز         مستثنی

  .این سؤال باشید

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
  

  ← . فی الدنیا براحۀ اِلّا البخیلالناس یعیش :1 ي گزینه -
  
  

  .کنند مگر خَسیس راحتی زندگی می  مردم در دنیا به:ترجمه
  
  ← ! إلّا المجتهدینأحداً أن یساعدالیرید المعلّم  :2ي  گزینه -
  
  

  .گران کمک کند مگر تالشخواهد که به کسی   معلّم نمی:ترجمه

 حال مفرد

  مستثنی: البخیل -

 منه مستثنی: سالنا -

  مستثنی: المجتهدین -

 منه مستثنی: أحداً -

 حالیه ي حالیه جمله

 فعل و فاعله ضمیر واو البارز/ خبر حرف مشبهۀ بالفعل 

 مجرور به حرف جرّ

 مجرور به حرف جرّ

 حرف مشبهۀ بالفعل ۀ بالعفلاسم حرف مشبه

 حالیه ي حالیه جمله

 فعل و فاعله هو مستتر به مفعولٌ

 فعل فاعل



  ربیزبان ع  پاسخ تشریحی و تحلیلی-91آزمون سراسري خارج از کشور   13

 

  .فاعل جمله است و مرفوع) اِلّا(بدون درنظر گرفتن » المخطئ«ي   کلمه←!  فی المعاصی إلّا المخطئ فی أعمالهعمره لم یضیع :3ي  گزینه -
  
  

  ← . همین گزینه مستثنی مفرّغ است←
  

  .است عمرش را در گناهان مگر خطاکار در کارهایش  ضایع نکرده:ترجمه
  
خرج :4ي  گزینه - ی الرّجاء إلّا الغافلین من الیأس إلاإلنسان القرآن ی:  
  
  

  .کنندگان  مگر غفلت،کند سوي امید خارج می  قرآن انسان را از ناامیدي به:ترجمه

    1 ي گزینه پاسخ -50

  :رویکرد
ها «دار پس از» ال«ي  کلمه تُها-أیت زمان کوتاهی پاسخ خواهیدداد با دانستن چنین نکته. باید مرفوع باشد»  أیاي، این تست را در مد.  

  : گزينه۴تشريح و توضيح هر 
ها» ال« خطا است چرا که اسم ←!  یا أیها المسلمین:1ي  گزینه - تُها-دار بعد از أیها المسلمون ←. باشدباید مرفوع »  أییا أی ý  
ة:2ي  گزینه -   þ .منادي مضاف است و منصوب» داعی« کامالً صحیح است چون ←!  یا داعی العزّ
  þ .مضاف است و منصوب ي شبهمناد» ساعیاً« کامالً صحیح است چون ←!  فی تربیتی یا ساعیاً:3ي  گزینه -
  þ. منادي مضاف است و منصوب» صاحبۀ« کامالً صحیح است چون ← ! صاحبۀً الفضیلۀ یا:4ي  گزینه -
  
  

  پیمان بوذريدکتر  
  

  زاده رضا مؤمن 

  مستثنی: المخطئ -

 .است منه از جمله حذف گردیده ثنیمست :منه مستثنی -

 فعل فاعل به مفعولٌ

 به مفعولٌ فعل


