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

 -62گزینه ی  4صحیح است
لم بر سر مضارع  »----ترجمه ماضی منفی ( رد  1و )3
کیف  :چگونه و اهلل  :خداوند در گزینه ی  6به درستی ترجمه نشدند.

-62گزینه ی  1صحیح است
حتی تربّینا  »-----نا در فعل مضارع مفعولی است ( نه فاعلی )  ---رد گزینه 6
به دنیا نباید ضمیری چسبیده باشد ( مطابق جمله ی سوال )  ----رد گزینه 3
فعل یسّر فعل امر است ( سه حرف اصلی ی س ر ) و فعل مضارع نیست ! حتی اگر با فعل
مضارع اشتباه شود مطمئنا نمی تواند مخاطب باشد ( چون حرف مضارع تـ ندارد )  ---رد 4

– 62گزینه ی  3صحیح است
نعلّم معنی نشده  -----رد 1
اَن  :که  ---ترجمه به صورت (یعنی) غلطه و ضمیر (هو) ترجمه نشده----رد 6
ان نعلّم  :که بدانیم الی نفی جنس ( بر سر اسم )  :هیچ  -----رد 4

-62گزینه ی  1صحیح است
ضمایر فقط در گزینه ی  1به درستی معنی شده اند
( الیه  :به او اساءک  :به تو بدی کرد مروتک:جوانمردی تو )

-33گزینه  4صحیح است
سیعطیک  :سـ بر سر مضارع باید به صورت آینده معنی شود  .به عالوه اینکه ( بدلها ) ترجمه
نشده است .

-31گزینه  6صحیح است
سفارش به داشتن تواضع و عدم داشتن غرور و تکبر ( حتی اگر جمله ی صورت سوال را
متوجه نشده باشید از مقایسه ی گزینه ها به راحتی می توان پی به گزینه ی صحیح برد )

 -36گزینه  1صحیح است
تحبه  :دوستش داری

و

یحبک  :دوستت دارد-------تنها در گزینه  1صحیح است

دقت  :در گزینه ی  3فعل ( ادعی ) ناقص است و از ریشه ی (دعا یدعو ادعُ) است و هیچ
ربطی به فعل مثال ( ودع یدع دع  :رها کرد  ،ترک کرد ) ندارد.
دقت  :در گزینه ی  4فعل ابتدای جمله مونث مخاطب آمده است اما فعل ( تحبّ) به صورت
مذکر مخاطب آمده است که با هم مطابقت ندارد .

 -33گزینه ی  1صحیح است
دائما  :به معنای همیشه است نه ( بسیار ) !  ---رد  6و 4
شکسته شدن  :مصدر است نه فعل مضارع !  ----رد 3

با توجه به متن داده شده :
 -34گزینه  6صحیح است
-33گزینه ی  3صحیح است ( راداری که دانشمندان طراحی کردند قادر است مسیر حرکت
هدف را آنگونه که مد نظر است کنترل کند )
 -32گزینه  3صحیح است ( .حرکت ستارگان و اجرام آسمانی به دور مدارهای منظم و تسبیح
آنها )
– 32گزینه ی  4صحیح است ( امور دنیا بر اساس حکمت های دقیق و حکیمانه ی خداوند
جریان دارند)

 – 32گزینه ی  6صحیح است .
عنکبوت اسم انّ است لذا باید منصوب باشد .

-32گزینه ی  1صحیح است.
مبتدا و بنابراین به تبعیت از آن  ،صفت آن نیز باید مرفوع باشد .
دقت  :فـ از حروف عطف است و عامل نیست ! ( آن را با حروف جر اشتباه نگیرید !!!)

-43گزینه ی  1صحیح است.
رد گزینه ی  ---- 6جمله ی وصفیه است و خبر نیست ! اعراب آن به تبعیت از موضوف خود (
اسم نکره ی پیش از آن ) محال مجرور است .
رد گزینه ی  ------ 3فعل ماضی مبنی است
رد گزینه ی  ---- 4اجوف نیست ( زیرا عین الفعل آن (ر) است و جزو حروف عله نیست )

-41گزینه ی  6صحیح است.
رد گزینه ی  ----- 1با توجه به مشخص بودن فاعل و مفعول  ،مجهول نیست و معلوم است.
رد گزینه  ----- 3باب تفعیل است ( تعیین ) پس تفعّل غلط است
رد گزینه  ---- 4کامال واضح است که ناقص نیست ! ( سومین حرف اصلی ( ن) است و لذا
جزو حروف عله نیست )

-46گزینه ی  4صحیح است.
رد  ----- 1غیر منصرف نیست و منصرف است
رد  ---- 6مشتق نیست و جامد است
رد  ---- 3خبر  ( ،معها ) نیست زیرا معنای جمله را کامل نمی کند .

-43گزینه ی  4صحیح است.
رد  ---- 1الیها صحیح است
رد  ---- 6امّه صحیح است
رد  ------ 3بعضها صحیح است ( جمع غیر انسان مفرد مونث محسوب میشود )

 -44گزینه ی  6صحیح است.
( به نظر بنده این سوال استاندارد الزم و کافی برای طرح در کنکور سراسری را نداشت).

-43گزینه ی  3صحیح است
حذف حرف عله در فعل مضارع مجزوم ناقص در صیغه های ( هو هی انت انا نحن ) ! لذا (یری)
غلط است و به صورت ( یر) درست است .

 -42گزینه  3صحیح است.
هنگام تبدیل جمله ی معلوم به مجهول حق نداریم زمان فعل را عوض کنیم .

– 42گزینه ی  6صحیح است .
در گزینه ی دو واژه ی قرنان ( قرن  +ان ) ( قرن  :به معنای شاخ ) اسم فعل ناقصه ی (یکون)
می باشد که مرفوع به اعراب فرعی (ا) است .
دقت  :واژه های عطشان ( تشنه ) و نسیان ( فراموشی ) مفرد هستند .

 -42گزینه ی  6صحیح است.
واژه ی (قبل ) مفعول فیه می باشد .
دقت  :قبل مفعول فیه حق نداریم حرف جر بیاوریم ! زیرا جار و مجرور تشکیل میشود و دیگر
درآن صورت مفعول فیه نخوهد بود .
توجه  :در گزینه ی  ، 1نقش ( لیل ) مضاف الیه می باشد .

 – 42گزینه ی  3صحیح است.
علی قیم ( اسم نکره و مجرور به حرف جر )  -----موصوف
فعل بعد از آن جمله وصفیه و محال مجرور به تبعیت از موصوف خود است .

– 33گزینه ی  1صحیح است .
با توجه به مفهوم جمله ( خطاب کردن زن مومن ) و وجود فعل نهی در گزینه  1منادا داریم.
دقت  :زمانی که فعل جمله در صیغه های غائب باشد  ،منادا نداریم ( زیرا ما شخص مخاطب
را می توانیم مورد خطاب قرار دهیم )

