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 9315آزمون سراسري خارج از كشور  عربي هاي پرسش پاسخ تشريحي

 
 :ها؛ علّت ردّ سایر گزینه(؛ 4ی )گزینه .62

 نادرست است.« مبادا»ی زاید از و استفاده« بی = برای من»ی ( عدم ترجمه1

« دانی چیستنمی»باشد. نادرست می« اچیزی ر»جای به« مرا»ی پس ترجمه« ی»ی به است و نه ضمیر متکلّم وحدهمفعول« ما»( در آیه، 2

 نیز نادرست معنا شده است.« فال تُطغهما»نبوده و « لیس لک به علم»ی مناسبی برای ترجمه

 نادرست است.« هیچگونه»ی زاید از با توجّه به توضیحات باال و استفاده« مرا( »3

 

 :ها؛ علّت ردّ سایر گزینه(؛ 1ی )گزینه .62

 اشتباه است.« ً عظیمة»برای صفت مشبّهه « بزرگتر»ی تفضیلی بارت شرطی صورت سؤال و ترجمهجا ترجمه شدن ع( جابه2

هذا »باشد و نه می« هذا أمر»ی که ترجمه« این موضوعی است»و به عالوه « صغیرة»برای « کوچکتر»ی الذّکر و نیز ترجمه( بنا به دالیل فوق3

 اشتباه است.« األمر

 باال( با توجّه به توضیحات 4

 

 :ها؛ علّت ردّ سایر گزینه(؛ 1ی )گزینه .62

 غلط است.« التکن»برای « دورکن»و « القلب»برای « قلبت»ی ( ترجمه2

ت این همان ویژگی اس»و « عندما تُعلّم األطفال»برای « ها هستیدر حالی که معلّم بچه»، «التکن = نباش»برای « نباید باشد»ی ، ترجمه«قلبت( »3

 همگی غلطند. «إن هذه خصلة= 

 ( با توجّه به توضیحات باال4

 

 :ها؛ علّت ردّ سایر گزینه( 3ی )گزینه .61

 ی امری ابتدای عبارت صورت سؤال.است نه جمله« درخت پرتقال»ی مربوط به ترجمه« حتّی در زمستان( »1

 نادرست است.« دائماً» یو عدم ترجمه« پرتقالی»ی ی نکرهترجمه« ً ةّرُمخض»برای اسم مشتق « سرسبزی»( مصدر 2

 نادرست است.« حتّی»ی و عدم ترجمه« سبزی( »4

 

 ها:گزینهسایر  علّت ردّ ؛ ( 2ی )گزینه .33

 اشتباه است.« ما کنت أخطأت ) مفهوم ماضی بعید(» برای « کردم )ماضی استمراری(خطا نمی»و « لی عقلٌ»برای « عقلم( »1

 اشتباه است.« ریمأن نعتبر = عبرت بگی»برای « بهره ببریم( »3

 درست است.« کننده استبعضی از آثارشان ویران»ی ( ترجمه4

 

 ( 2ی )گزینه .39

 ها داللت دارند.ی با وجود مشکالت و سختیی دیگر بر سعی و تالش و همّت در جهت رسیدن به هدف حتّسه گزینه

 

 :هاردّ سایر گزینه( علّت 3ی )گزینه .36

 غلط است.« در دست خداست»برای « تکون بیداهلل»و «( عجم»دیگران »برای « أخری )مفرد(( »1

 غلط است.« دست دیگرت»در « ت»و عدم تعریب ضمیر « بدان )امر(»برای « تعلم )مضارع(( »2

 ( با توجّه به توضیحات باال4

 

 ها:گزینهسایر علّت ردّ  ؛ (2ی )گزینه .33

 به عنوان خبر افعال ناقصه درست نیست.« مستأهلون )مرفوع(»و « = لذّات دنیا لذّات الدّنیا»، «اند( الّذین قد غرقوا = کسانی که غرق شده1

 درست نیست.« = زندگی دیگراألخری  الحیاة»و « لذّائذ الدنیا = لذّات دنیا»، «شوندالّذین یغرقون = کسانی که غرق می( »3
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 درست نیست.« یودعون آخرتهم»الیه و در نقش مضاف« مستأهلون )مرفوع(( »4
 

 ( در متن داریم: 4ی )زینهگ .33

موّها چنین گرسنگی(، و أخیراً  اِستمرار نکالعطش )پس هم الغریزیّةیتّصف بهذه الصّفات الثّالث )در خط باال: أوّلها التنفّس و ثانیها حوائجها و کلّ ماال»

 «چنین رشد( ال یعتبر کائناً حیّا!)پس هم

 

 ( در متن داریم:1ی )گزینه .35

رك زندگی ویژگی مشت پس محلّ« سةبالیا البعض اآلخر یعیش خارج الماء علی الماء و ي؛ ضری أّن البعض یعیش فّصةاالخته باتطّللکّل کائن م»... 

 موجودات زنده نیست.
 

 ( در متن داریم:2ی )گزینه .32

 ...«)پس کمتر از یک روز(  بعض الحیوانات یعیش عّدة ساعات»
 

 ی صورت سؤال: ( ترجمه3ی )گزینه .32

 ...«عبارتند از  به ترتیبو موضوعاتی که در متن آمده  مطالب»
 

 ( 2ی )گزینه .32

 باشد.نادرست است چون مضارع مرفوع می« یَعیشَ»
 

 ( 4ی )گزینه .31

 نادرست است چون باید نصب خود را جر نشان دهد.« التَّقَدُماتَ»گیرد. نادرست است چون مضاف تنوین نمی« فَضْلٍ»
 

 :هاگزینه ردّ سایر( علّت 3ی )گزینه .33

 المستتر اشتباه است.« هو»عله ضمیر ا( ف1

 المستتر اشتباه است.« هو»( فاعله ضمیر 2

 اشتباه است.« مبني»و « الزم( »4
 

 :هاردّ سایر گزینه( علّت 1ی )گزینه .39

 غلط است.« مبني( »2

 غلط است« متعدٍّ( »3

 .غلط است«« المخلوقات»مرجعه ( »4
 

 :هازینهردّ سایر گ( علّت 1ی )گزینه .36

 نادرست است.« خبر مفرد و مرفوع»و « نکره( »2

 نادرست است.« نکره»و « اسم مکان( »3

 نادرست است.« ممنوع من الصّرف( »4

 ...« اّلتي الّساحة العملّیة»  درست آن: ؛(1ی )گزینه .33
 

 ...«إنّها لم ترج »  درست آن:؛ ( 1ی )گزینه .33
 

 (1ی )گزینه .35

به آن است که فعل مورد ٌی فاقد مفعولای کار در استفاده از یک فعل متعدّی در جملهبه ندارد و تنها چارهامّا مفعولٌ ی استیک فعل متعدّ« ال یؤید»

 به آن به نائب فاعل تبدیل شده باشد.نظر مجهول باشد یعنی مفعولٌ

http://daryaft-pub.com/


 دكتر پیمان بوذري – 9315خارج از كشور آزمون سراسري  هاي عربيپرسشپاسخ تشريحي  
 

 daryaftpub.com/http//:         های خارج از کشور            آزمون   > هانقد آزمون 3

 

 

 ها:بررسی گزینه؛ ( 3ی )گزینه .32

 «لیست»اسم مؤخّر « أوراق»خبر مقدّم و « عِند( »1

 «لم یکن»اسم مؤخّر « ما»م و خبر مقدّ« فی ید»( 2

 «ستصبحین»خبر « بطلة»اسم و « ی»( ضمیر 3

 «ما کانت»اسم مؤخّر « ولةامح»م و خبر مقدّ« لهذا( »4
 

 (4ی )گزینه .32

 «.یةفنا»اشد و نه بمی «ناهیة»بر سر آن از نوع « ال»دهد، پس ی انتهای خود نشان میم خود را با حذف حرف علّهزوم است و جزمج« ال ترج»چون 
 

 :هاردّ سایر گزینهعلّت ؛ ( 4ی )گزینه .32

 فیه است.مفعول« أین( »1

 فیه است.مفعول« أینما( »2

 فیه است.مفعول« سنین( »3

 تابعی از آن است.« الیوم»مفعول به و « هذا الیوم»در « هذا( »4
 

 ( 1ی )گزینه .31

 باشند.میمفعول مطلق « ذکراً ـ سبحان ـ حقّاً»ها در سایر گزینه
 

 ها:( بررسی گزینه1ی )گزینه .53

 به است.صاحب حال و در نقش مفعول« أخا»حال و « ناحجاً( »1

 صاحب حال و در نقش فاعل است.« علِّما»در « الف»حال و ضمیر « مشفقَین( »2

حال در نظر الیه را صاحبدر نقش مضاف« کما»توان در این گزینه ضمیر ( می3تذکّر: بر مبنای برخی از کتب دستوری و نه کتاب درسی عربی )

 تر است.گرفت چون به حال نزدیک

در نظر داشته « کم»صاحب حال و در نقش فاعل است. در ضمن تذکّر باال را نیز در ارتباط با ضمیر « عوارسأ»در « واو»حال و ضمیر « مجتهدین( »3

 باشید.

 و در نقش فاعل است.صاحب حال « اِستقبلتُ»در « تُ»حال و ضمیر « مشتاقاً( »4

 پیمان بوذريدكتر 
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