
 سعيد جعفری
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    کنکور رياضی عربی

  آزمونتحليل 
آزمون های سالهای پيشين  چيدمان پرسش های آزمون با

  تفاوت چندانی ندارد. درجه دشواری تست ها متوسط است. 

  » ٢«گزينۀ  -٢٦

پس گزينه های ديگر  ؛دو بار آمده است» رأيت«واژه 
  شود.میرد 

  همراه اضافه است.» ٤«در گزينه

 » ١«گزينۀ  -٢٧

[هر دو » ترک کند«کند / يترک: میزندگی »: يعيش«
  فعل مضارع]

 » ٢«گزينۀ  -٢٨

فقط »: ليس ... إال..«وسيله ای / اسم نکره، »: وسيلة«
  ... هست

عالم، علم البشر: علم بشر / قليل: اندکی / فی العالم: در 
  اضافه است. ٣و  ٢در گزينه » اين«

 » ١«گزينۀ  -٢٩

دهد / میآرايد، زينت می: يزيّنکل يوم: هر روز / 
غروبها: غروبش، غروب آن / لنتمتع بها: از آن بهره 

  .مند شويم

 » ٤«گزينۀ  -٣٠

فعل  ازباب افعال أن ترجعک: که تو را برگرداند [
  رجع]ع، يُ رجَ أ

 » ٣«گزينۀ  -٣١

  صورت سؤال: بهترين چيزها تازه آن هاست.ترجمه 

  رود.می: نو که آيد کهنه ٤و  ٢، ١پيام بيت های 

  موضوع کهنه دوزی و نودوزی است. ٣در گزينه 

 » ٣«گزينۀ  -٣٢

  نخواهی کرد: لن تعمل / فقط: مضارع منفی + إال

کار مهمی: عمال هاما، عمال مهمه / شيئا مهمه نادرست 
  است.

 » ٢«گزينۀ  -٣٣

برای انجام دادن کارهای مهم ما: إلداء أمورنا المهمة / 
  پس چرا اين همه عجله: فلماذا هذه العجلة الکثيرة

  حتی تعمل اضافی است. »:١«گزينه

  ترجمه نشده است.» نا«ضمير  »:٤و٣«گزينه

  ترجمۀ متن:

ی همانا پرنده شکاری (چرغ) پرنده ای است که نماد
ب آن را عرا. اگشته است برای بسياری از دولت ها

به آن را های صليبی  گجن پرستيدند. در روزگارمی
کردند. اين میها نقش  عنوان رمز دالوری، روی پرچم

بواليی قوی و سرعت پروازش  حس پرنده با تيزبينی و
  از ديگر پرندگان متمايز شده است.

 زاده (تخم: آنچه که جوجه از آنتخمش را  ،مادهچرغ 
 هایسپس آن را زير پرتو ؛گذاردمی) در آشيانه شودمی

قمه خوشمزه ای برای لهمين  برای کند.میخورشيد رها 
  ست.رخی از پرندگان از جمله خفاش ها ب

چرغ شيوه ويژه ای در شکار دارد. مانند بسياری از 
 کند. با دستانمیروز پرواز در درازنای اغلب پرندگان 

 سپس با دو بالش آن را ؛گيردمیشکار را  اش قوی
شکار داخل  کوبد. پس از اين منقارش را در جسممی
اندازد. و اينچنين آن میمين کند و آن را بر روی زمی

 کندمیرا برای خوردن آماده 

 » ١«گزينۀ  -٣٤

فاش يکی از دشمنان تخم چرغ به شمار خ: »١«گزينه
  رود.می

شود که بچه میحرارت خورشيد سبب »: ٢«گزينه
  بيايد.چرغ از تخم بيرون 

چرغ حس بينايی قوی دارد اما شکارش را »: ٣«گزينه
  کند.میشکار ن هرگزپس از غروب خورشيد 

کند و میخفاش نزديک آشيانه چرغ زندگی »: ٤«گزينه
 شود که دشمن به تخم چرغ نزديک شود.میمانع 

 » ٤«گزينۀ  -٣٥

گذارد که میتخمش را جايی  ،چرغ ماده»: ١«گزينه
  سقفی ندارد.

اعراب در چرغ چيزی ديدند که ايشان را »: ٢«گزينه
  شگفت زده کرد؛ در نتيجه آن را معبود گرفتند.

بی کند، شکار میکه چرغ شکار میهنگا»: ٣«گزينه
  ميرد.مین درنگ

اعراب فقط از چرغ در ميدان جنگ بهره »: ٤«گزينه
 بردند.می

 » ٤«گزينۀ  -٣٦

که شکارش را از جای  نداتومیچرغ »: ١«گزينه
  دوری ببيند.

شگفت نيست اگر بشنويم که چرغ با بينی »: ٢«گزينه
  ت.فيا دست طعمه اشبه اش 
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شکار پس از اينکه زده شد و بر روی زمين »: ٣«گزينه
  شود.میانداخته شد کشته 

چرغ هميشه شکارش را زير پرتوهای »: ٤«گزينه
 خورد.میسپس آن را  ؛گذاردمیخوشيد 

 » ٣«ينۀ گز -٣٧

  کيفيت شکارش با ديگران تفاوت دارد.»: ١«گزينه

  خوابد.میچرغ ماه بر روی تخمش ن»: ٢«گزينه

اندام قوی اش او را از پرواز سريع »: ٣«گزينه
  دارد.میباز

زمينه های مادی و معنوی  برایرا مردم آن »: ٤«گزينه
 گزينند.میبر

 » ٤«گزينۀ  -٣٨

 العرب: مبتدا است و مرفوع

 » ١«گزينۀ  -٣٩

و بايد منصوب » يدخل«منقاره: مفعول به برای فعل 
باشد. فراموش نکنيم که يدخل فعل ثالثی مزيد از باب 

 افعال است.

 » ٢«گزينۀ  -٤٠

صفت برای  » لذيذة«است و » يکون«خبر » لقمة«
فراموش نکنيم که فعل ناقص فاعل ندارد و اسم » لقمة«

 گيرد.می

 » ٤«گزينۀ  -٤١

  ».دخليُ «برای فعل  به منقار: مفعول»: ١«گزينه

  فعل معلوم است. »يدخل«»: ٢«گزينه

ثالثی مزيد از باب  ،مجرد نيست »يدخل«»: ٣«گزينه
 افعال است

 » ١«گزينۀ  -٤٢

آن نشانه » ی«منقوص نيست و » جناحی«»: ٢«گزينه
مثنی به خاطر اضافه شدن حذف » ن«مثنی است و 

  شده است.

 عالمت جّر نيست.» ن«»: ٣«گزينه

 » ٣«گزينۀ  -٤٣

  آن أتکلم / ألدرک»: ١«گزينه

  أن تبدأ / أن تتأمل»: ٢«گزينه

  حرف مشبة بالفعل» إنّ « »:٣«گزينه

 حتی تصل»: ٤«گزينه

 » ٢«گزينۀ  -٤٤

  يئس: مثال»: ١«گزينه

  تلو: ناقص»: ٢«گزينه

  اليعد: مثال»: ٣«گزينه

 اليدعون: مثال»: ٤«گزينه

 » ٢«گزينۀ  -٤٥

 کان: فعل ناقصه، خبر آن منصوب محال (يخلب)

 » ٣«گزينۀ  -٤٦

  شودمیيقوی: قوی »: ١«گزينه

  شودنبايد رها التترک: »: ٢«گزينه

ص: خالص شويم / نخلّ مینبلی: گرفتار »: ٣«گزينه
  گرديم

 شود.میالينسی: فراموش ن»: ٤«گزينه

 » ٤«گزينۀ  -٤٧

  دائما»: ٣«گزينه/  أمس»: ٢«گزينه/  اليوم»: ١«گزينه

 ماضّی، مستقبل: مفعول به »:٤«گزينه

 » ٣«گزينۀ  -٤٨

  مفعول مطلق برای تأکيد تسبيحا:»: ١«گزينه

  مفعول مطلق برای تأکيد ذکرا:»: ٢«گزينه

  تسبيحا: تمييز»: ٣«گزينه

 ذکرا: مفعول مطلق برای تأکيد»: ٤«گزينه

 » ١«گزينۀ  -٤٩

 وصفيهعمال: اسم نکره، جمله پس از آن جمله 

 » ١«گزينۀ  -٥٠

 ، م شعاعاشعة: ذوالحالحال: متکونة / »: ١«گزينه

جمع ، فالحون/ ذوالحال:  فرحينحال:  »:٢«گزينه
  مذکر سالم

ضمير بارز / ذوالحال:  مسرورينحال:  »:٣«گزينه
  »و«

 هذا التلميذ/ ذوالحال:  متکاسالحال:  »:٤«گزينه


