
 ٩٦پاسخ تشريحى ادبيات رشته ى تجربى كنكور 

 
 ٢گزينه ى  -١

 معناى درست واژگانى كه نادرست معنى شده اند:

 : جرز : ديوار اتاق و ايوان ١گزينه ى 

 : صبوح : آنچه باعث سرخوشى و نيروى معنوى فرد شود. ٣گزينه ى 

 : واپژوهيدن : بازرسى، بازجست، تفتيش ٤گزينه ى 

 ١گزينه ى  -٢

 اسب سرخ مو : كهر/ مدّت دارنده : متمادى / اطاعت كردن : طوع / قدم : خطوه

 ٢گزينه ى  -٣

 معانى درست واژگان :

 : جمع مصباح، چراغ ها ١گزينه ى 

 : دهش : دادگرى، انصاف، بخشش ٣گزينه ى 

: اشباح : جمع شبح، سياهى هايى كه از دور به نظر رسد ٤گزينه ى   

٣گزينه ى  -٤ 

تقاص و تالقى <------امالى درست واژه : تقاس و تالقى   

٤گزينه ى  -٥ 

   مستغالت <------ مستقالت:  امالى درست واژه 

٢گزينه ى  -٦ 

شرح اشعار متنبى : ابوالعالى معرّى/ امير ارسالن : نقيب الممالك/ تحفه االخوان : كمال 

 الدين عبدالرزاق كاشانى

 

 



٤گزينه ى  -٧ 

و عارف قرن چهارم و پنجم، وى اهل نيشابور بود و ابوالقاسم قشيرى  ابوعلى دقّاق، فقيه

.از مريدان اوست  

٢گزينه ى  -٨ 

: اسرارالتوحيد : محمدبن منوّر، شرح حال نويسى ) در احوال جدّ خود،  ١گزينه ى 

(ابوسعيد ابوالخير   

: الحياه : محمد رضا حكيمى، مسائل دينى و اعتقادى ٣گزينه ى   

نصاب الصبيان : ابونصر فراهى، تعليم لغت:  ٤گزينه ى   

٣گزينه ى  -٩ 

 جناس : دست و هست / تضاد : وصل و هجران

 با معنى اين در كه ساز، نوعى -٢  چوب معطّر -١: ايهام تناسب : عود :  ١گزينه ى 

.ندارد تعليل حسن ى آرايه /.دارد تناسب چنگ  

: پارادوكس : شاد و خندان شدن در گريان شدن غم معشوق / حس آميزى  ٢گزينه ى 

.ندارد  

: تلميح : چشمه ى حيوان، اشاره به آب حيات و خضر پيامبر/ استعاره  ٤گزينه ى 

.ندارد  

١گزينه ى  -١٠ 

 تشبيه : بيت ج : همچو ديوانه

،اع اول استاسلوب معادله : بيت ب : مصراع دوم در حكم تمثيلى براى مصر  

نكردن تأثير -٢ نگرفتن آتش -١  ايهام : بيت هـ : در نگرفتن   

 استعاره : بيت الف : ماه خرگهى استعاره از معشوق زيبا روى

 اغراق : بيت د : گرديدن آسياب با آب چشم سعدى

 

 



٤گزينه ى  -١١ 

 كنايه : ) ترش نشستن ( كنايه از گرفته و در هم بودن/ حس آميزى : سخن و گفتنِ

 با معنى اين در كه شور، ى مزه -٢    شوق و هيجان  -١شيرين / ايهام تناسب : شور 

.دارد تناسب شيرين و تلخ و ترش  

٣گزينه ى  -١٢ 

 جمله ى اول : چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم

 جمله ى دوم : سه جزئى گذرا به مسند

 جمله ى سوم : سه جزئى گذرا به متمم

ئى گزرا به مفعول و متممجمله ى چهارم : چهار جز  

( ٦٣ فحه، ص٣جمله ى پنجم : دو جزئى ناگذر ) زبان فارسى   

١گزينه ى  -١٣ 

.اسم ساخته شده اند <------ ، از : اسم + اسم١همه ى واژگان گزينه ى    

٢گزينه ى  -١٤ 

در هر دو بيت الف و د، به معناى ) خرده گرفتن ( به كار رفته است (گرفتن)   

٣گزينه ى  -١٥ 

{.قسم مى خورم }ذف فعل به قرينه ى معنوى : به چشم هاى تو ح  

٢گزينه ى  -١٦ 

.هر سه واژه از سه تكواژ ساخته شده اند  

/ ى(، ) پراكندگى : پراكند/ ه/ جهانگيران : جهان/ گير/ ان (، ) اسم نويسى : اسم/ نويس)

(گى  

) زيبا سازى (  ٤ينه ى ) ناسزاگويى ( و در گز ٣) آزادانه (، در گزينه ى ١در گزينه ى 

تكواژ بودن ) پريشان ( مبهم است دو ايك ي يگر واژگان متفاوت هستند وبا د  

 



٣گزينه ى  -١٧ 

مفهوم بيت سؤال به سخن مشهور ) كلّ شىءٍ يرجعُ الى اصلِهِ ( اشاره دارد كه منظور از 

نيز همين مفهوم دريافت مى  ٣آن بازگشت به عالم معنا و سوى خداست. از گزينه ى 

.شود  

٤گزينه ى  -١٨ 

شاعر در بيت سؤال در آرزوى رهايى از زندان و بند غم است و مفهوم متقابل ) متضاد ( 

.آمده است كه هوس آزادى ندارد و مى خواهد در بند بماند ٤در گزينه ى آن   

٤گزينه ى  -١٩ 

، مالمت كشيدن و سرزنش شنيدن به خاطر عشق است. ٣و  ٢، ١مفهوم مشترك ابيات 

.مالمت كشيدن از دست نفس ناپرهيزگار است ٤در گزينه ى   

١گزينه ى  -٢٠ 

دارى دنيا و سريع سپرى شدن عمر ، ناپاي١مضمون مشترك بيت سؤال و گزينه ى 

.است  

٣گزينه ى  -٢١ 

به اين مفهوم اشاره دارند كه گدايىِ درگاه معشوق حقيقى و پروردگار  ٤و  ٢، ١ابيات 

عالم از پادشاهى و سلطنت زودگذر و ناپايدار دنيا بهتر است و عاشقان و عارفان حقيقى 

.با سلوك در راه عشق حقيقى به كمال مى رسند  

.مى گويد كه پادشاه و گدا به هنگام مرگ برابرند ٣نه ى در گزي  

٢گزينه ى  -٢٢ 

در هر دو بيت به اين مفهوم اشاره شده است كه قلب شكسته زيبا و خوش آهنگ است؛ 

 زيرا كه خدا در قلب هاى شكسته است

 

. 



١گزينه ى  -٢٣ 

و اكنون در بيت سؤال مى گويد كه عمر واقعى من كه وصال بود به پايان رسيده است 

مانند صورت بى جانى شده ام و اين زياد عجيب نيست؛ زيرا كه هجران را نمى توان 

.نيز چنين مفهومى دريافت مى شود ١جزوى از عمر در نظر گرفت. از گزينه ى   

٤گزينه ى  -٢٤ 

() سرد شدن از اسباب تعلق بيت ج : پشت پا زدن به دنيا   

(بيت ب : صداقت ) صاف ضمير بودن   

(: بى قرارى عاشق ) حواس پرتى و ناآرامى عاشق بيت الف  

(بيت د : توصيه به فروتنى ) افتاده بودن   

١گزينه ى  -٢٥ 

به اين مفهوم اشاره شده است كه همه ى پديده ها در  ١در بيت سؤال و گزينه ى 

.تسبيح خدا هستند  
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  ۹۶کلید و پاسخ تشریحی سؤا�ت عربی کنکور 

 علوم تجربيگروه آزمايشي 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

  : » � یغّیر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بأنفسهم! هالّل إّن« . ۲۶

١(  �������  �	
�  �� ���� ���� �/  �����  �������  �� ������گ��� �! �  � 

٢( �� #�$% 

٣(  ��&�� ' (&��  �� �) *+ ����,� ���+ -.� /� % �� 0���1� 

6 �� 4���5� ��گ�2 3 2&&��  � )۴�� 7� 7��� �1� 6-.� /� % �� 

  

  فاعِل فعلتوجه به 
  مان فعلبه زتوجه 

  

 ي اصلي سؤالنكته

        »»»»مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي « « « « 
o  هاو شهرستانعربي كنكور در تهران مدرس  
o كمك آموزشي و جزوات متعدّد مؤلف كتب  

دليل كيفيت پايين فايل سؤاالت كه توسط سازمان سنجش، به 
ارائه شده و ناخوانا بودنِ برخي جمالت و كلمات، احتمال تفاوت و 

مه وجود خواهد داشت؛ چرا كه در آن موارد، خطا در اين پاسخنا

  !با فرض يك حالت مشخص، پاسخ داده شده است
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  : » المین!إن نؤمن بأّن الباطل سیکون زهوقا، فلن نیأس من سیطرة الّظ« . ۲۷

١( �� #�$% 

٢( �  3 4��� �� ��8+ �9:�, ��&�� /� % �� 
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  : » هناک خیر فی کّل شّدة فإّننا نستطیع أن نعرف بها صدیقنا من عدّونا!« . ۲۸

١(  #�$%�� 
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  : الخطأمردم ... ... . عین    : » الّناس � یقعون فی الّتفرقة، إّ� إذا ابتعدوا عن الّصراط المستقیم!« . ۲۹
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  : الخطأعّین . ۳۰
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  اسم به صورت اسم، و ترجمه فعل به صورت فعلترجمه 
  ) آیندهتوجه به زمان فعل ( 

 ي اصلي سؤالنكته

  به اسم مفرد و جمعتوجه 
 به زمان فعلتوجه 

 ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته  های زائدترجمه   /   توجه به اسم مفرد و جمع
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  :مفهوملل ناسبغیر المعین . ۳۱
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  ُکن ... ...   : » ب کردند، سنگ غرق شود نه اینکه تو متeطم شوی!دریا باش که اگر سنگی به سویت پرتا« . ۳۲
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  : » خیزیم!سالگی از عمرش به تحصیل پرداخته است، از جای خود برمی ۴۰با احترام برای کسی که در « . ۳۳
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  » : درک مطلب « . ۳۴

١( �����+ 

٢( �����+ 

٣( �����+ 

۴(  #�$%�� 

   

 ي اصلي سؤالنكته  ممعرفه و نکره بودِن استوجه به 

  بودن اسم مفرد و جمع توجه به
  فعل زمانتوجه به 

 ي اصلي سؤالنكته
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  » :درک مطلب « . ۳۵
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  :  »درک مطلب « . ۳۶
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  :  »درک مطلب « . ۳۷
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  : » تاجرنا یتوقع الربح فی الیوم التالی لفتح متجره! إّن« . ۳۸
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  : »رک عملی قبل أن أضع الحجر اqخیر ... لو أبنی جبeً ثّم أت« . ۳۹
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گ� )٢ �  ' ���b � ���+ 6�=�� �� < ]�� ��- 1K� '�K%�� c W&� � ��! ) �̂� 6_S&� /	.� ���� I��� ���� �K�2� پ�� �aگ �9` I� ��7��=( 

٣( #�$% 

۴( #�$%  

   



 

  

 

  ) علوم تجربی( گروه  عربینامه تشریحی پاسخ
  تـیـر 16 جمعه – 1396ازمون سراسری سال 

 5  96 تـجـربیور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  

  » نتوّقع« . ۴۰
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  » لواأس« . ۴۱
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  » تحقtق« . ۴۲
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  : أکثر تنوعًاما فیه المعارف  عین. ۴۳
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  فیه المبنی للمجهول : لیسما ن عی. ۴۴
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  : )فی اqفعال المعتّلة  ( الخطأعین . ۴۵
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  : مرفوعًا »ما  «عین . ۴۶
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  : ضمیرًا لیسإسم النواسخ عین . ۴۷
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  : فیهفیه المفعول لیسما عین . ۴۸
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  : الوصف جملًةعین . ۴۹
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  : بقیت علی اyبهام »أحسن  «کلمة عین . ۵۰

1(	�  I@5H�  ��i� >�� V�� � W&� ��4+ 7� 6�&�Eگ I� ��)  E��9,( ���+    2(	� �9Y, ;a� �� E��9, 

3(	�  ;����� �� E��9,              4(	�  ;�L�� �� E��9, 

  شاد و پيروز بمونين موفق،
  مجتبي محمدي



  96درس دین و زندگی کنکور تجربی  کلیدي پاسخنامه

  

51  2  56  2  61  4  66  1  71  2  
52  1  57  3  62  3  67  2  72  3  
53  3  58  2  63  1  68  2  73  2  
54  2  59  4  64  1  69  3  74  1  
55  4  60  1  65  4  70  3  75  4  
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  1گزینه . 76

Adj + infinitive 

  استفاده کنیم. to همراه با سادهباید از فعل بعد از صفت باال،  ساختاربا توجه به 

  

  2گزینه . 77

باشـد، بایـد از سـاختار     هاي غیرمنتظره مـی  که به معنی سوال unexpected questionsبا توجه به عبارت 
  ) دارد.might + be + pp، ساختار مجهول (whichاحتمال استفاده کنیم. نکته دیگر اینکه جمله بعد از 

  

  1گزینه  .78

Such + a/an + اسم + صفت + that + جمله کامل 

  استفاده کنیم. thatبا توجه به ساختار باال، باید از 

  

  4گزینه . 79

دادن اشـتباه   معموال با گذشته کامل همراه است و همچنـین فعـل رخ   )saw( با توجه به اینکه گذشته ساده
  ) استفاده کنیم.had + ppقبل از فعل دیدن انجام شده است، پس باید از زمان گذشته کامل (

 

  4گزینه . 80

  علمی، قطعا یک پیشرفت اقتصادي براي کل کشور است.  کوششگذاري در  مزیت سرمایه

  . تالش و کوشش4    . موقعیت3      نوع. 2      (فیزیکی) کار .1

  دقت کنید. scientific endeavorبه ترکیب پرکاربرد 
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  3گزینه  .81

  خواهند شد. منقرضي دپیکر که بسیار نادر هستند، به زو این نگرانی وجود دارد که پانداهاي غول

  ممصنوعی. 4      . منقرض3      . جدي2    دلواپس. 1

  

  1گزینه  .82

  تنفس خود نیست.از آگاه در بیان عام، یک مرد سالم 

  . متمرکز روي4      . مضر براي3    . درگیر با2    . آگاه از1

  

  2گزینه . 83

  .العمل نشان دهید عکستوانید  براي نجات خود خود در مواقع ضروري، باید به محض اینکه می

  باشد. کردن می دادن و اقدام العمل نشان به معنی عکس take actionترکیب پرکابرد 

  

  4گزینه  .84

  .بررسی کنمهاي آن را  ل همه جنبهطور کام تنها راه براي اینکه برنامه رایانه را بفهمم، این بود که به

  باشد. کردن می به معنی بررسی و شناسایی make an explorationترکیب پرکاربرد 

  

  3گزینه . 85

  .تکیه دهدهنگامی که متوجه شدم او تقریبا داره میفته، او را کنار دیوار بردم که بتواند 

  دادن به چیزي است. به معنی تکیه lean againstترکیب 

  کردن است. به حرف اضافه دقت کنید. نیز به معنی تکیه rely uponیا  rely onترکیب  نکته:
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  3گزینه . 86

هایی از سخنرانی خود تاکید کنید. سعی کنیـد لبخنـد بزنیـد،     کند تا بر بخش تان نیز کمک می چهره حاالت
  ابروهاي خود را باال ببرید.

  دستورها. 4    ها . حالت3    ها . شکل2      ها . ارتباط1

  

  1گزینه . 87

کنند که درك ماهیت ذهن بشر تقریبا غیرممکن است، چون از آن چیـزي   شناسان بحث می تعدادي از روان
  تر است. پیچیدهشد؛  می فکر پیش از اینکه 

 حس بی. 4    کوش . سخت3    . داوطلبانه2      . پیچیده1

 

  Clozeترجمه 

 کننـد.  بیشتر از مردان عمر می اي طور قابل مالحظه هنوز هم به شکل عمومی پذیرفته شده است که زنان به
بیشتر خطر زودتر بمیرند چون مردن اینکه است. مانند احتمال اشاره شده دالیل متفاوتی براي این وضعیت 

 کـه انـد،   اما گروهی از دانشمندان بریتانیایی اخیرا یک جواب محتمل در سیستم ایمنی پیدا کـرده  کنند. می
کنـد. ایـن    را تولیـد مـی   Tهـاي   ده تیموس، عضوي است که سـلول غ .کند محافظت میها  بدن را از بیماري

هر دو جنسیت از مشکالت غده تیموس در سنین باال رنج  هرچند کنند. ها مبارزه می ها واقعا با بیماري سلول
 کـه همـین اسـت    بیشتري دارند. Tهاي  ، سلولسن هم مردان در مقایسه بارسد زنان  برند، اما به نظر می می

  .دهد میپهلو  هاي کشنده مانند آنفلونزا و سینه دانشمندان معتقدند، به زنان حفاظت بهتري در برابر بیماري

  

  4گزینه . 88

  کردن . اشاره4      کردن . یادآوري3    شدن . شامل2    . آزادکردن1
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  4گزینه  .89

وصفی داریم. با توجه به وجـود مفعـول    واره جمله نیاز به دانشمندان جوابی پیدا کردند که ... . مشخص است
فعـل بـه    باید ، بنابراین ضمیر موصولی در نقش فاعل خواهد بود و پس از آن)the body( چین پس از نقطه

  خواهید دید. which producesاگر کمی دقت کنید، همین ساختار را در جمله بعدي با عبارت  رود. کار 

  

  2گزینه . 90

  شود. استفاده می althoughه از براي بیان تضاد غیرمنتظر

  حتما باید از عالمت کاما استفاده شود.در ابتدا یا وسط جمله،  howeverپس از  نکته:

  

  2گزینه . 91

  است. شده )comparison( مردان با زنان مقایسه Tهاي  سلول

  

  3گزینه  .92

  یک گزینه وجود دارد.واره وصفی داریم که فقط در  نیاز به جملهدانشمندان معتقدند که ... . 

  

  1ترجمه متن 

در جاهایی  ها وجود داشته است. ها، توصیفاتی از رفتار غیرعادي حیوان قبل و مرتبط با وقوع زلزله براي قرن
 Pها به امـواج   دهند؛ اشاره شده است که آن که حیوانات، چند ده ثانیه قبل از تکان رفتار غیرعادي نشان می

کننـد کـه    در سراسر زمین حرکـت مـی   Sاز امواج  تر امواج تقریبا دو برابر سریعاین  دهند. واکنش نشان می
کنند، که قبال اتفاق افتـاده اسـت، بلکـه     بینی نمی خود زلزله را پیش ها آن شوند. شدید می  باعث بیشتر تکان

  کنند. بینی می تر را پیش مخرب Sتنها احتمال ورود امواج 
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هـا دسـت خواهنـد     بینی زلزله براي پیش عملی کردند که به زودي به روشی، دانشمندان فکر 1970در دهه 
 منجر به سـواالت زیـادي شـد کـه آیـا اصـال ایـن امکـان دارد.         1990هاي مداوم در دهه  اما شکست .یافت
هاي بزرگ اتفاق نیفتاده است و ادعاهاي کمی از موفقیت توسـط   هاي موفق قابل اثبات براي زلزله بینی پیش

زلزلـه   مربـوط بـه  بینـی موفـق    به عنوان مثال، بزرگترین ادعـاي پـیش   شمندان پذیرفته نشده است.همه دان
 مـدت معتبـري وجـود نداشـت.     بینی کوتاه تحقیق بعدي عنوان کرد که پیش است. 1975هایچنگ در سال 
طور واقعی  هاي به هاي زلزله محتمل را گزارش کرد؛ اما تا کنون چنین سیگنال اي، سیگنال تحقیقات گسترده

در حال که نگاه بخشی از انجمن علمی شاید با  هاي زمانی و مکانی مشخص شناسایی نشده است. در مقیاس
هـا،   نیازهـاي غیرارتعاشـی و دادن منـابع کـافی بـراي مطالعـه گسـترده آن        ها و پـیش  درنظرگرفتن سیگنال

بینـی زلزلـه ذاتـا     گویند که پـیش  ی میبینی زلزله باشد، اما بیشتر دانشمندان دید مثبتی ندارند و برخ پیش
  غیرممکن است. 

  

  1گزینه . 93

  بیان کرده است. Pامواج  جمله قبلی و توضیح بیشتري براي

  

  1گزینه  .94

بینـی زلزلـه اتفـاق نظـري      یشمشخص است که دانشمندان درباره پـ ، دومسطر آخر پارگراف سه با توجه به 
  نداشته و با یکدیگر موافق نبودند.

  

  4گزینه . 95

بینـی شـده اسـت، امـا ایـن       کند که ادعا شد زلزله هایچنگ پیش سطر سوم و چهارم پاراگراف دوم بیان می
  ادعاهاي کم نیز توسط همه دانشمندان پذیرفته نشد.
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  1گزینه  .96

  تر). دو برابر سریع Pطور واضح مقایسه شده است ( در پاراگراف اول به Sو  Pسرعت امواج 

  

  2ترجمه متن 

اي  شوند، این است که چه شغل یا حرفه ترین تصمیمات دز زمانی که مردم بزرگ شده و بالغ می یکی از مهم
سـخت   یکـی گرفتن براي  هاي زیادي براي انتخاب وجود دارد، اما اغلب تصمیم هرچند احتمال انتخاب کنند.

خاب حرفه اثر بگذارد و برخی عالوه بر این، عوامل زیادي وجود دارد که ممکن است بر شخص براي انت است.
عواملی چون فشار خانواده، توانـایی  همه شاید به عنوان مثال  شود. و کشمکش ها نیز شاید باعث تضاد از آن

فه به سه جهـت مختلـف   ررا هنگام تالش براي تصمیم به پیگیري یک ح فرد ؛و عالقه شخصی کسب درآمد
  سوق دهند.

 ،کار کننـد  خواهند با زندگی خود چه که می د دانستنبلوغ خواهشود که شخص در ابتداي  هرچند گفته می
آزمایش چندین شـغل قبـل از یکـی کـه مـورد       اما در واقع روند یافتن حرفه شاید زمان زیادي طول بکشد.

  رضایت باشد، غیر عادي نیست.

طور کلی برقراي زمان تشکلی خانواده، یافتن شغل درخور و به  به وضوح اوایل زمان بلوغ، دوره استرس است.
خوشـبختانه از   اي از زندگی که انرژي زیادي نیـاز دارد.  دوره تعادل میان خود، خانواده، شغل و جامعه است.

  در اوج هستیم. 30و  20نظر رشد فیزیکی در طول دهه 

اوایل دوره بلوغ، آغاز بیشترین انـرژي و وفـور و بیشـترین    ") بیان کرده است 1986طور که لوینسون ( همان
  "تناقض و اضطراب است.

  

  3گزینه . 97

  پاراگراف اول تشریح شده است. دو سطر آخرعوامل اثرگذار بر روي شخص براي انتخاب شغل در 
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  3گزینه . 98

نیـز در انتخـاب    make a decisionتوجه بـه عبـارت   ، تصمیم است. oneاولین اسم ذکرشده قبل از کلمه 
  کند. جواب کمک می

  

  4گزینه . 99

، تغییردادن شغل را براي رسیدن به شغل مورد رضایت بعید دانسته است. اما جمله آخـر پـاراگراف   4گزینه 
در مـتن و   ”It is not uncommon“دوم این امر را غیرعادي ندانسته است. در واقع تضاد بـین دو عبـارت   

“It is highly unlikely”  مشهود است. 4در گزینه  

  

  1گزینه . 100

) وجود ندارد و متن فقط 4) یا نصیحت (گزینه 3)، یافته خاصی (گزینه 2گونه پیشنهاد (گزینه در متن هیچ
  ) دارد.informکردن ( قصد آگاه

  

  

  موفق باشید  


