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  نگاه کلی* 
  

  :ي قبل بدین شرح است  دو آزمون مرحلهمانندهسؤاالت این آزمون نیز بندي  بودجه
  )هاي اخیر بندي سؤاالت کنکورهاي سراسري سال منطبق با بودجه( سؤال 5 :ترجمه •
 )هاي اخیر بندي سؤاالت کنکورهاي سراسري سال منطبق با بودجه( سؤال 1 :عبارتمفهوم  •

ایـن توضـیح کـه در    بـا   )هـاي اخیـر   بندي سؤاالت کنکورهـاي سراسـري سـال      منطبق با بودجه  ( سؤال   2 :تعریب •
ي متفـاوت   هاي سراسري چند سال اخیر معموالً از دو یا سه سؤال ترجمه و تعریب مشتمل بر چهار جمله          آزمون
 .گردد چنین مشاهده می شود که در این آزمون تنها یک سؤال این ها استفاده می هک از گزیندر هری

 )هاي اخیر بندي سؤاالت کنکورهاي سراسري سال تر از بودجه یک سؤال بیش( سؤال 3 :تشکیل •

 )هاي اخیر سالسراسري نکورهاي بندي سؤاالت ک تر از بودجه یک سؤال بیش( سؤال 4 :و ترکیبتجزیه  •

 )هاي اخیر بندي سؤاالت کنکورهاي سراسري سال تر از بودجه دو سؤال بیش( سؤال 10 :دستور •

  
چنـد سـال اخیـر،    سراسري هاي  تر بودن سؤاالت تشکیل، تجزیه و ترکیب و دستور در مقایسه با آزمون        بیشعلت    

شده با توجـه   سؤال طراحی چهار لماشاست که خود ش جناي تعاونی س لههاي مرح  متن درك مطلب در آزمون   نشدنِ  هارائ
  .باشد به متن می

  
  هاي ابتکاري و نو پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

ضـمن بهتـر اسـت    در . ي طراحی آن تاحدي نو است  شود ولی نحوه    سؤال ساده ارزیابی می   این  از نظر سطح دشواري،     اگرچه    41
  .رسد نیم استفاده از چنین سبکی در طرّاحی سؤاالت کنکور بعید به نظر میبدا

باشـند،  » أل«است و آن این که اگر اسـامی منقـوص در حـاالت رفـع و جـرّ بـدون        ي خوبی اشاره شده کتهاین سؤال به ن در    50
ـ . گیرند شود و بنابراین تنوینی هم نمی ها حذف نمی آخر آن» یاء«که مضاف واقع شوند،     تیدرصور کنیـد کـه در کتـاب    ت دقّ
آخـر آن بـه تنـوین کـسره     » یـاء «باشد، غالباً » أل«که خالی از  درصورتی» اسم منقوص «که است  درس چهارم آمده  2عربی  

  قاضٍ:  مانند،)غیر از حالت نصب(گردد  تبدیل می
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
  توضیح  ي پرسش شماره

 37 و 36 و 35 و 34
  40 و 39 و 38و 

انـد،   مـستقل اي  شـوند و هریـک جملـه       القاعده، سؤاالت تشکیل که خارج از متن درك مطلب طرّاحی مـی             علی
  .تر باشد که تعداد این قبیل سؤاالت کمی از استاندارد کنکور سراسري بیش ویژه آن گیر خواهند بود به وقت
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

28  
 پاسخِ که 3ي  است و بهتر بود در گزینه آمده» کند  ضمانت می  -ضمانت کرد « به معناي    )2( در کتاب عربی     » یضْمنُ -ضَمنَ«

  .شد استفاده می» کند ضمانت می«از » دربردارد«جاي  باشد به درست می

43  
پس از جالی خالی دوم، نباید در انتهاي فعـل جـایگزین در   » ها«است اما با توجه به وجود ضمیر  1ي  این سؤال گزینهخ  پاس

  .درست است» یرفعوها«یعنی استفاده شود » الف«این جاي خالی از 
  

  هاي نادرست پاسخ* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

32  
توان  میشدن عبارت فارسی  جهت روان درست نیست چون 4ي  در گزینه» الکَنْز الّذي « استفاده از    شده در رد    ارائهوضیحات  ت

عـالوه   بـه . باشـد  بـودن آن اسـم داشـته    داللت بر نکرهکه  ترجمه کرد بدون آن  » ي«ي پیش از موصول خاص را با          اسم معرفه 
ذي«استفاده از    .است آمده» الکَنْز«درستی در نقش صفت براي اسم معرفه  نیز نادرست نیست چون به» الَّ

  

   پيمان بوذريكتر د 


