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 1394هاي تشريحي درس عربي آزمون سراسري خارج از كشور پاسخ
 

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 1 -26

َسنا»ی ی فعليهبرای جمله« معرفت به خود»، «إِنَ »برای « كه»، «يَقولونََ»برای فعل مضارع « گفتندمي( »2  ت معرف»و « اِْنََعَرْضناَأْنفُ

 نادرست است.« َرْضناََرب نافَقَدَْعََ»برای « به خدا را در پي دارد

ناَ...َفَقَدَْ»برای « شناخت خود .... رهنمون خواهد كرد»و « إِنَ »برای « كه»، «يَقولونََ»برای فعل معلوم « شودگفته مي( »3  إْنََعَرضْْْ

 نادرست است.« َعَرْضناَ...

 ( بنا به داليل ذكرشده در باال4 

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 2 -27

 اشتباه است.« أَري»ی فعل و عدم ترجمه« التََري»برای فعل منفي « نيبيمي( »1 

 ( بنا به داليل ذكرشده در باال اشتباه است.3 

َكة»برای « حركتبي»و « التََري»برای فعل منفي « ببيني»ی ، ترجمه«توانيمي»ی زائد از ( استفاده4   اشتباه است.« ُمتََحر 

 :های ديگرعلّت ردّ گزينه 3 -28

رای ب« رسدمي»، «آذانََ»برای شكل جمع « گوش»، «اْنتِهاِءَالّساَحةَِ»برای تركيب اضافي « حياط انتهائي»، «هستند»ی زائد از ( استفاده1 

 همگي غلط است.« نَْحُنَأيضاًَُكنّاََمْسروريَنَبِفََرِحِهمَْ»برای « كندما را شاد مي»و « كاَنَ...َيَِصلَُ»مفهوم ماضي استمراری 

شكل جمع « گوش» (2  سدمي»، «آذان»برای  ستمراری « ر ضي ا لَُ»برای مفهوم ما ستيم»و « كاَنَ...َيَصِْْ ضي « ه « ُكنّا»برای فعل ما

 همگي غلط است.

َرينََنَْحُنَأْيضاًَُكنّاََمْسرو»برای « ما را با شادی خود شاد كرده بودند»و « َصْوَتَاولئَِكَاْْلْطفالَِ»برای « آن كودكان ... صدايشان( »4 

 همگي غلط است.« بِفََرِحِهمَْ

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 4 -29

 باشد.صحيح نمي« شدندانتخاب مي»و « آموزان برگزيدهدانش»، «طي آن»، «مدارس»، «برگزاری .... مرسوم بود( »1 

 باشند.صحيح نمي« مسابقات»و « آموزانها از بين دانشبرترين»، «مدارس»، «های سالهمه( »2 

 باشند.صحيح نمي« شدندانتخاب مي»و « آموزان برتردانش»، «شدبر پا مي( »3 

 «ريزد.شك حوادث روزگار بر هر نفسي فرو ميبي»ی درست اين گزينه: ترجمه 1 -30

 ها است.ی خوبيواسطهها بهمفهوم مناسب اين گزينه، از بين رفتن بدی 4 -31

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 3 -32

 ی مفرد مؤنّث دارد.جمع غيرعاقل بوده، صيغه« الد َرجات»درست نيست، چون « الد َرجات»برای مشاراليه « هؤالءَِ( »1 

 درست نيست.« هاباالترين اين پلّه»برای « الد َرَجهَاْلْعلَي»ندارد و « داشتن»مفهوم « بِعَْشِرَدََرجاتَ ( »2 

 ( بنا به داليل ذكرشده در باال4 

 های ديگر:دّ گزينهعلّت ر 1 -33

 غير قابل قبولند.« = حتّي اگر كم باشد َحت يَلَْوَكاَنَقَليلًَ»( قرائن مفرد در تعريب و 2 

 غير قابل قبولند.« يَْعتَِقدَُ»بودن ( قرائن مفرد در تعريب و مضارع3 

لمَِ»و « يُْؤِمنونََ»( مضارع بودن 4   غير قابل قبولند.« ديگران با ستم رفتار كنند= كه با  أْنَيَتَعاَملواََمَعَاآلَخريَنَبِالظُّ

 [.1ی ]تأييد گزينه« كانَهنالكَصوتَضعيفَ...َمنذَزمنَمديد»در متن داريم:  4 -34

 [.2ی ]تأييد گزينه« خرجَالعّماُلَوَالفلّحونَ...َفِرحينَشاكرين»...َدر متن داريم: 

 [.3ی ]تأیید گزینه« وَغرقتَالمدينةََُ...َبسقوطهَ...ََجريَالماُءَمنَداخلَالسدَّ»در متن داريم: 

 «أنّهَكانَيشتكيَحياتَهَالّسوداءَ...»در متن داريم:  1 -35

 ها:ی گزينهترجمه 1 -36

 ( عدم توجّه ديگران به جايگاه بزرگش2 نفس و تكيه بر آن( نبود اعتمادبه1 

 بينيش به زندگي و احساس ضعفش( خوش4 ترين قسمت آن سدّ بزرگ( قرار گرفتنش در پايين3 
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 ها:ی گزينهترجمه 4 -37

 آورد.ای را برايشان فراهم ميدارد و زندگي سعادتمندانهورزد و جايگاه و شخصيتشان را گرامي مي( ملّت پيشرفته به اعضايش اهتمام مي1 

 گين باشد.( خدمتگزاران و كارگران نبايد از كارشان گله بكنند حتي اگر دشوار و سن2 

 باشد.ترين برای جامعه مياست، پس آن نخستين و مهمی كارهای كوچك بنا شده( جوامع ما بر پايه3 

 باشد.ی سالم آن است كه هر فردی از افرادش به اهميّت خود در قبال پيشرفت كشور درك و احساس داشته( جامعه4 

 به است و بايد منصوب باشد.مفعول« دينَةالمََ»فاعل است و بايد مرفوع باشد. « الظُّلَّمة» 3 -38

 است و بايد منصوب باشد.« أنَ »اسم « صاِحب» 4 -39

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 4 -40

 باشد.نادرست مي« الزم( »3 باشند.نادرست مي« فاعل»و « مبني للمعلوم( »2 باشد.نادرست مي« الزم( »1 

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 2 -41

 باشد.اشتباه مي« مبني( »1 

 باشد.اشتباه مي« علمةَجزمهَحذفَحرفَالعلّة( »3 

 باشد.اشتباه مي« المستتر«َهو»اسمهَضميرَ( »4 

 های ديگر:علّت ردّ گزينه 3 -42

 باشد.غلط مي« نكرة( »4 باشد.غلط مي« جامد( »2 باشد.غلط مي« نَكرة( »1 

ها بايد به مفردشان ها برای تشخيص جامد يا مشتق بودن آناست. در برخورد با جمع« فاِعل»وزن  بر« الّطاِلب»ی كلمه« الطُّلّب»مفرد  3 -43

 توجه كرد.

 به دارد.ی متكلّم وحده داشته، نقش مفعولپس از آن صيغه« ي»كند ضمير مشخص مي« نَبِّْهني»وقايه در « ن»وجود  4 -44

 ها:شكل صحيح ساير گزينه 2 -45

 «لَْمَيَُزر( »3 «يَْعفُو( »2 «الَْمَيَعودو( »1 

شرط، محالً مجزوم مي« تَعاَملََ»در اين گزينه  2 -46 ست و در حكم فعل  ضي ا ساير گزينهفعل ما شد، اما در  ضارع و با شرط همگي م ها افعال 

 مجزومند و اعراب محلّي ندارند.

 ها:بررسي گزينه 4 -47

 مقدّم است. خبر« فيَهِذهَِ( »2  خبر مقدّم است.« ِعْندََ( »1 

 خبر غير مقدّم است.« ُمتَكاِسلينََ( »4  خبر مقدّم است.« ُهناكََ( »3 

فيّه ی وصای وجود ندارد تا جملهها اصالً اسم نكرهباشد. دقّت بفرماييد در ساير گزينهمي« موادَّ»ی ی وصفيّه برای اسم نكرهجمله« تشدَّ» 1 -48

 باشد.داشته

 ها:بررسي گزينه 3 -49

 اْلخيَرْينَِ الد رَسْينَِ باشد منه است، پس مستثني، تامّ و منصوب ميمستثني« ميعَواِجباتجََ( »1 

َمل( »2   َزميلَْيك باشد منه است، پس مستثني، تامّ و منصوب ميمستثني« الزُّ

 ثَلثَةًَ باشد تامّ و منصوب ميمنه است، پس مستثني، مستثني« أْفراد( »3 

مَ  باشد است پس مستثني، مفرّغ و مرفوع مي« كانََ»منه محذوف، اسم ( مستثني4   واِحد َ ُمعَلِّ

ِلم» بافعل مخاطب استتت و « الَتَتََوك لَْ» 1 -50 ِلم»ی گويد و از اين رو كلمهستتخن مي« ُمسْْْْ ی ها، ادامهنقش منادی دارد. در ستتاير گزينه« ُمسْْْْ

 باشند.گويد و بنابراين آن كلمات در نقش مبتدا ميی اوّل سخن ميكلمه راجع بهعبارت 

 

 با تقديم احترام 

 بوذري پيمانر دكت
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