


97کنکور رشته ی تجربی ادبیات و زبان فارسی  تحلیل و تشریح

آزمون سختی بود. نسبت به پارسال سخت تر بود.

 4 گزینه (1

نه باال بودن! باال بردنترفیع : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 گزینه( 2

 واژه های غلط : دها ـ کرند ـ قاش

 زیرکیدها : 

 بین زرد و بور است.اسبی که کرند : 

/ کوهه ی زین یا برجستگی جلوی زینقبه قاش : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 گزینه( 3

است. 2گزینه ی جواب  پس ؛ چغز یعنی قورباغه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 گزینه( 4

درست است.مستغنی : مستقنی غلط است ؛  1ه گزین

 درست است. حایل: هایل غلط است ؛  2گزینه 

 درست است.ضمان زمان غلطه  ؛  : 3گزینه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4گزینه ( 5

از عزّت می فهمیم. درست است.ذلّت ، زلّت غلط است ؛  4در گزینه 



 3 گزینه( 6

است نه رومی! یونانی شاعر هومر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 گزینه( 7

 دیوید کاپرفیلد / آرزوهای بزرگ / داستان دو شهرلز دیکنز : رآثار چا

 جنگ و صلح / آناکارنینا / رستاخیز / سه پرسش: آثار لئون تولستوی 

استپانچکوفبرادران کارامازوف / ابله / خانه ی اموات / دهکده ی آثار داستایوسکی : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2گزینه ( 8

 د بن منوّرمحمّاسرارالتوحید : :  1گزینه ی 

عبّاس زریاب خوییسیرت رسول اهلل : :  3گزینه ی 

 قاضی ابرقوسیره ی رسول اهلل : :  4گزینه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 گزینه( 9

 منظر ماه رخسار ـ مالئک سرو رفتار ـ صنوبر قامت ـ:  1تشبیهات گزینه 

 گلرخ سمن بری ـ:  2تشبیهات گزینه 

 همای فری ـ طاووس حسن ـ طوطی نطق ـ تذرو رفتار:  3تشبیهات گزینه 

تشبیه تفضیل با ماهبنفشه زلف ـ نسرین بر ـ سمن بو ـ :  4تشبیهات گزینه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 گزینه( 10

 جناس تامروی و روی : 

دارد. جهت و صورت هم هامیا یرو



 حذف 4و  3و  1: پس گزینه ی  و استعاره ندارد تشخیص

 کنایهروی برمتاب : 

 تشبیهمه :  و روی چون کمند زلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 گزینه( 11

حذف 3الف تشبیه ندارد پس گزینه ی 

 مشک سیه استعاره از زلف هـ : 

 تو مثل درخت مطبوعی : تشبیهد : 

 واج آرایی ج : 

 کنایه الف : 

 م  شیرین : ایهاسخن گفتن ب : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     3 گزینه( 12

سن شانزده سالگی : حشو چهار غلط وجود دارد :

 .اضافه استقید تأکید یقینا ً : 

 می خواهد.« در»نمی خواهد ؛ « به»استعداد : 

 غلط است. رای بعد فعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 گزینه( 13

دور است از من هم صحبتی اهل ریا /  واو مباینت یعنی دوری

 : واو عطف و ربط دارد. 1گزینه 

 دارند. : واو عطف 4و  3گزینه ی 



 1 گزینه( 14

           مضاف الیه مضاف الیه: سخنور ظرافت طبع 

 قید صفت اتفاقی : کامالًماجرای 

غلط های سایر گزینه ها : غنچه های بی خار باغچه ـ رفیق جهان دیده ی من ـ معتبرترین فروشگاه زنجیره ای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 گزینه( 15

 مفعول و مسند گذرا به جزیی 4:  کردن : گردادن( 1

 سه جزیی گذرا به مفعول( 2

 مفعول گذرا به ( سه جزیی3

: سه جزئی گذرا به مفعول دهخوا ( کردن : انجام دادن : مفعول می4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 ( گزینه16

 پرفراز و نشیب / آگاه / بود: از / خطرات / ـِ / راه / ـِ / واژه  8الف( 

: آنان / دوشادوش / ـِ / هم / به / جست و جو / پرداختند واژه 7ب( 

 : این / سر و صداها / پیرمرد / را / عصبانی تر / کرد واژه 6ج( 

 : او / چند / روزی / پریشان / و بی حواس / بود واژه 7د( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 گزینه( 17

و دل نبستن به آن دنیا و ناپایداری بی وفایی:  4و  3و  1مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینه های 

 / نفی طمع : حرص و طمع بیش از حد 2مفهوم گزینه 



 4 گزینه( 18

و گذشت )سوختن مانند شمع(ایثار و فداکاری :  3و  2و  1مفهوم صورت سوال و گزینه های 

 دارم برای چه نباید نسوزم؟! دشمنی و غم فراوان:  4مفهوم گزینه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2 گزینه( 19

/ با هیچ کس نمی خواهم حرف بزنم  گفت و گو درباره ی معشوق و حرف زدن فقط با او« : د»و « الف»مفهوم بیت 

 جز یار

 تحمّل کند.انسان مست می تواند بار غم عشق را « : ب»مفهوم بیت 

 سوز عشق تو را همیشه با خود دارم. « : ج»مفهوم بیت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 گزینه( 20

 اشتنتوان صبوری ند:  1 مفهوم گزینه

/ ستایش صبر : صبر کردن 4و  3و  2مفهوم گزینه های 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 گزینه( 21

: جسم و جان ناتوانم در حال از دست رفتن بود که باد صبحگاهان با امید دادن به وصل تو ، جان تازه ای به  معنی

 تنم بازگردانید.

 معشوق حیات بخش است. بهتوجّه  ی و مشکالت ،در هنگام سخت:  2مفهوم صورت سؤال و گزینه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 گزینه( 22

/ خاموش بودن عاشق حقیقی شرط باخبری و محرم شدن ، سکوت و خاموشی است. اوّلین :مفهوم صورت سؤال 



 3 گزینه( 23

/ مقاومت در مقابل عشق ، غیرممکن است. از عشق نمی شود خالصی پیدا کرد.:  3مفهوم صورت سؤال و گزینه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 گزینه( 24

 انسان های بزرگ خواهان یوسف هستند و ما در برابر آن ها ارزشی نداریم.:  1وم گزینه مفه

/ حال عاشق را فقط عاشق می فهمد. مفهوم سایر گزینه ها : حال دل سوخته را سوخته می داند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 گزینه( 25

مردان حق خودشان را با خونشان زیبا می کنند.:  4مفهوم عبارت سژوال و بیت گزینه 

.یزانم همیشه موفّق و سربلند باشیدعز



1  97 تـجـربیور کنـکــ

 ید؛اای کسانی که ایمان آورده : » ُکتب علیکم الصیاُم کما ُکتب علی اّلذین من قبلکم لعّلکم تّتقونذین آمنوا؛ یا أی$ها ال!« . ۲۶
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 فعل مجهولترجمه توجه به 
 مجهول : ُکِتبَ ماضی 

 سؤالي اصلي نكته



  ) علوم تجربی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 8 هـعـمـج – 1397ازمون سراسری سال 

2  97 تـجـربیور کنـکــ

 »محمدي  مجتبي« 

 : »الض!رورات ُتلجئ اQنسان دائمًا إلی تحم$ل اMعمال الص!عبة حت!ی یوّفر معاش أهله! « . ۲۷

١( �� ��� 
٢(  �$��%�  �	$�%�  &��  �'�  (��� �)#��� �� ���)�
٣( �  *#�%�  &��  �' �� �$� گ��,�� �� �'� �(چ(�  ���� ���%
۴( �  &����./��  �� ���0 ��1� &��  �' 2/� ���' 3$�)  4)��(

 : » ما نملک!علی ما �نملک، بل هی أن ندرک قیمة  إن! السعادة لیست الحصول« . ۲۸

١( �  5$� 6�  �� ��� �$��% 78� &��  �' �� �� 9:�)  ;,���(

٢( �  2�< !�=�/�:  �' >)����� �� ��?� �$��%
٣(  ��� ��
۴( �  5$� 6�  &��  �' �� �� ��� ��=�� ������ )@� �� ��� ()�'

 : » یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالی!ة غی العلم و العمل حت!ی ُیهدوا إلی الصراط المستقیم و یبتعدوا عن الّضZلة!« . ۲۹

١(  ��$A�  )��  ���  ):')7�� �� ��?� �$��%
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۴(  ��� ��

 : الخطأعّین . ۳۰
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 ترجمه اسم به صورت اسم، و ترجمه فعل به صورت فعل
  مفرد و جمعتوجه به 

ي اصلي سؤالنكته

  منفی یا مثبت بودن فعلتوجه به 
فعل به صورت فعل، و اسم به صورت اسمترجمه 

ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته اسم ته فعل به صورت فعل، و اسم به صور/   ترجم   توجه به ترجمه معرفه و نکره   /   ضمیر متصل به اسمتوجه به 



 

  

 

  ) علوم تجربی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 8 هـعـمـج – 1397ازمون سراسری سال 

 3  97 تـجـربیور کنـکــ

  »محمدي  مجتبي« 

  
  

  :مفهوملل المناسبعین . »ا �تفعلونمتقولون  ِلم «. ۳۱

١( ��):�   )  !�L� &��  �$��%: � � �� DH��� E�M� �)#�� �2چ�� چ@�N�� ) � !گ�,
٢( ��):�)� 

٣( ��):�)� 

۴( )���):� 

  
  

  عین الصحیح:   : » و آن را بر خود حرام کند، اوم محروم حقیقی است! هرکس در نیکی کردن به دیگران بخل بورزد« . ۳۲
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  : » زیرا عمر برای تو کافی نیست تا همه چیزها را آزمایش کنی!از خطاهای دیگران درس بگیر، « . ۳۳
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  : الخطأعین » درک مطلب « . ۳۴

١( ���  

٢( ���  

٣( ���  

۴( &�)7<E �� !�L� \��� � ���)� 

   

  ترجمه ترکیب وصفیتوجه به 
  )التزامی و اخباری  به ترجمه جمله شرطی : (توجه 

 ي اصلي سؤالنكته

  بودن اسم و جمع مفرد توجه به
  + اسم جمع = همه + ...کّل 

 ي اصلي سؤالنكته



 

  

 

  ) علوم تجربی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 8 هـعـمـج – 1397ازمون سراسری سال 

 4  97 تـجـربیور کنـکــ

  »محمدي  مجتبي« 

  
  : الخطأعین  »درک مطلب « . ۳۵

١( ���  

٢( ���  
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  :  الخطأعین  »درک مطلب « . ۳۶
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  :  مفهوم القصة �یناسبعّین ما  »درک مطلب « . ۳۷

١( �):�� 
٢(  )'����� 2S)7%�� E]�� ��"1� 

٣( ��):� 

۴( ��):� 

  

  : »کّل المال اّلذی جمعته فی حیاتی!  امZًحإلی بغداد سمع بهلول صوت الرجل الباکی یقول أتیت « . ۳۸
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  : »فی الیوم التالی لبس بهلول مZبس أنیقة و ذهب إلی العّطار فسّلم علیه! « . ۳۹
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  ) علوم تجربی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 8 هـعـمـج – 1397ازمون سراسری سال 

 5  97 تـجـربیور کنـکــ

  »محمدي  مجتبي« 

  

  » ُتطالب« . ۴۰
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  » سّلم« . ۴۱
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97پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی   

پس در مورد کاری است که از گذشته شروع شده و هنوز  آمده به معنای تا حاال so far: در آخر جمله  1( 76

گذشته کامل است اما دراینجا  2هم ادامه دارد پس باید از حال کامل استفاده شود. بررسی سایر گزینه ها: گزینه

هم آینده است که با  4کنار میرود. گزینه so farود به دلیل وج 3کاری قبل از کار دیگری انجام نشده. گزینه

so far .مطابقت ندارد 

 بوده است: اینگونه کوتاه شدنقبل ازجمله :  1( 77

  … which names a type of painting which was invented…  

نتیجه  .بکار رود  thatنیاز است که  … + such+ a/an + adj + noun + that: براساس ساختار  3( 78

 داشته باشد. thatمله ای است که با ج suchگیری 

 جنس –ملیت  – رنگ –شکل  – اندازه – کیفیترتیب قرار گرفتن صفات انگلیسی: : ت 4( 79

  body – receive- healthy: کلمات کلیدی برای رسیدن به جواب:  2( 80

مورد نیازش را دریافت میکند، فکر نمیکنم احساس مواد مغذی تا زمانی که مطمئن نشوی بدنت همه  ترجمه:

 سالمتی کنی.

ترجمه: او در پنهان کردن احساساتی که نمی  مورد نیاز است.  veryبه معنای   seriouslyدر اینجا : 2( 81

  ...خوب بودخیلی خواست نشان دهد 

 که در مقیاس هزار باشد.میزنیم  تخمینترجمه: ... اما ما  know – how many: کلمات کلیدی: 2( 82

 است.  fought: کلمه کلیدی 3( 83

هستند. ترجمه: بخاطر بیماری ام مطمئنم دکترم مرا از خوردن  illness – sugar: کلمات کلیدی  4( 84

 خواهد کرد.منع شکر برای حداقل چند هفته 

 است. مستمر درد تصادف رانندگی صدمه دید، دارای جیمی از زمانی که در یک :1( 85

 تا یک استخوان را بسازند.متصل میشوند که بسیاری از آنها به هم  می افتد به این خاطر: این اتفاق  1 (86

 به سمت خوشبختی برداشته ای. عظیم: لحظه ای که بفهمی این حق توست که خوشحال باشی، قدمی 4 (87



88 )4 :truly  برای جمله مناسب است بطور حقیقیبه معنای 

 به آن زبان صحبت کنی.برای اینکار رجمه: تو باید دوستانی پیدا کنی و : ت 3( 89

 آسان ترین کارها نیاز پیدا خواهی کرد.حتی : ترجمه: اگر اینکار را نکنی به کمک بقیه برای انجام دادن  2( 90

 .باشدآزار دهنده : ترجمه : این میتواند گاهی  2( 91

عرفی و م )زبانی(روش ه ترینساد که شما باید خودتان را با باشدآزار دهنده ترجمه : این میتواند گاهی :  4( 92

 به این خاطر که هنوز زبان یاد نگرفته اید. بروز دهید

{ به زبان مادری اشاره نیاز نیست همه چیز یک زبان را بفهمیم} ویسنده برای تایید حرف قبلش یعنی: ن3( 93

 کرده است.

 صحیح است. 2گزینه 2توجه به جمله آخر پاراگراف : با 2( 94

مثال }حرف  4نویسنده و همسرش{ و در پاراگراف بدون زیرنویس فیلم دیدن : در پاراگراف دو مثال }4( 95

 ذکر شده است. زدن دوستان هنگام بیرون رفتن برای شام{

 1گزینه  conversations are more a means of being togetherجمله ستناد به با ا:  1( 96

 صحیح است.

 به محیط زیست آسیب میزنند. : در متن نیامده که انسان ها بخاطر انقراض حیوانات و گیاهان 1( 97

  .people can do greater damages to nature and do it more quickly :: جمله 4( 98

 حرفی زده نشده. 4: با توجه به پاراگراف آخر فقط درباره گزینه 4( 99

در  هم 4ه نیگزبه را رد میکند.  3را رد میکند. جمله هفتم از باال گزینه 2: جمله ششم از آخر گزینه 1( 100

 ای نشده است.متن اشاره 
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