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نگاه كلي* 

تـر  ايم، آسـان  هاي گذشته ديده  چه در كنكورهاي سال    آزمون نوبت دوم جامع سنجش نسبت به آن        ،در كل دوستان خوب،   

عالوه اين آزمـون در چنـد       به. رو خواهيدشد است و بايد دقت كنيد كه در كنكور سراسري امسال قطعاً با سؤاالت دشوارتري روبه              

.استگوي محترم كامالً تأثيرگذار بودهر يك مورد آن اشتباه پاسخمورد، اشتباهاتي دارد كه حداقل د

باشـد امـا نـسبت بـه     ها ميسؤاالت ترجمه و تعريب شامل نكات دستوري رايج در اين قبيل تست:ترجمه، تعريب و مفهـوم  * 

ندرت شاهد ايـن    در چند سال اخير به    تر است و    اما سؤال مفهوم عبارت به مراتب ساده      . استتر طراحي شده  الت كنكور، آسان  سؤا

تـر و   هـاي اخيـر، سـؤال مفهـوم عبـارت، مفهـومي           هـاي سراسـري سـال     در آزمون . ايمهاي سراسري بوده  ها در آزمون  قبيل تست 

.استها داشتهتر گزينهي دقيقهاي درسي و مقايسهتر بوده و نياز به دانستن معاني لغات كتاباستنباطي

سنگين طراحي شـده امـا    متن -1:شودمييكي از اين دو حالت ديدهها  در آزمون ، معموالً  با اين قسمت   در ارتباط :طلبمدرك  * 

برعكس متن درك مطلب آسان و قابل فهم بـوده ولـي سـؤاالت    -2هاي خاص هستند و يا سؤاالت شسته و رفته و فاقد پيچيدگي 

 سادگي سؤاالت درحدي است كه ويژهبهاند  هم سؤاالت ساده ارائه شدهباشند اما در اين آزمون هم متن وتر ميتر و پيچيدهتحليلي

.ي درست را يافتتوان بدون مراجعه به متن نيز گزينهمي

.هاي كنكورهاي سراسري استاين دو سؤال خوب و تقريباً مشابه با اكثر تست:تشكيل* 

سـؤاالت خـوب و مناسـب       . اسـت ؤال از اسم طراحي شده    مطابق با استاندارد كنكور، دو سؤال از فعل و يك س          :جزيه و تركيب  ت* 

در قـسمت تركيـب   » مبني علي الفتح« بهتر بود    - كه پاسخ درست سؤال است     -3ي   در گزينه  42ي   در تست شماره   وليباشند  مي

.پرداختشد كه در ادامه به توضيح آن خواهيممنظور مي) اعراب(

باشند بي است اما پاسخ غلط دارد، سؤاالت اين بخش استاندارد و مناسب مي كه سؤال بسيار خو50ي جز تست شمارهبه:ستورد* 

هـا، مفعـول    ت و قوانين آن   بوده و موارد مهمي چون معتال     ) 2 ( از نظر پراكندگي مباحث دستوري، عمدتاً مرتبط با كتاب عربي          ولي

.آزمون نوبت سوم جامع گنجانده خواهندشدخورد كه احتماالً در چشم نميفيه، تمييز، استثناء و منادي بهمطلق، مفعولٌ
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

.شودخصوص در عبارت صورت تست تاحدي ابتكاري و نو تلقّي مياين سؤال به47

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

هاي فردي كلمه خارج از عبارت و بدون درنظـر گـرفتن نقـش و اعـراب                 تجزيه يا تحليل صرفي، عمدتاً بررسي ويژگي      42

ي نفي جنس، مبني است اما خارج از عبارت و بـه عنـوان يـك          »ال«اگرچه در نقش اسم     » شَك«ي  كلمه. باشدها مي آن

بنابراين بهتر بود  . نيست... ها،  ها، اشاره  ضماير، موصول  شود و جزو اسامي مبني چون     ي مستقل معرب محسوب مي    كلمه

» شَـك «ي اي ديگر كلمـه هاي تجزيهباشد از ويژگي كه پاسخ درست سؤال مي3ي تحليل صرفي اين كلمه در گزينه     در  

»  محالًمنصوب«يا » الفتحمبني علي«شد و استفاده مي)  جامد- منصرف-اآلخر صحيح- معرب- نكره- مفرد مذكّر-اسم(

.آمدو يا هر دو در قسمت تركيب يا اعراب مي

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره
پرسش

توضيح

نقش » حزينَة«ي در عبارت سؤال كلمه. باشدسؤال بسيار خوب و دقيقي است اما كليد و پاسخ تشريحي آن نادرست مي       50

توجـه  . اسـت  حـال انتخـاب كـرده   گوي محترم به اشتباه اين كلمه را در نقـش  را دارد اما پاسخ   » وجدت«به دوم   مفعول

باشيد كه در عربي نقش حال مانند معادل آن در فارسي يعني قيد حالت، يك ركن فرعي است و حذف كردن آن داشته

ي در جملـه »خوشحال«چنان كه در فارسي حذف كردن قيد حالت مثالً         هم. كنداي به مفهوم كلي عبارت وارد نمي      لطمه

وجدت اُمي حزينَةً  «در عبارت   ). من به مدرسه رفتم   (ساز نيست    در مفهوم جمله مشكل    »من خوشحال به مدرسه رفتم    «

مگـر  (» ا يافتمرمادرم «: يابد، مفهوم عبارت كامالً تغيير مي»)غمگين(حزينَةً «ي با حذف كلمه» )مادرم را غمگين يافتم (

اي در چنـين جملـه  » غمگين«؛ در دستور فارسي هم يافتمغمگينخير، مادرم را ! بود كه حاال او را يافتم؟ مادرم گم شده  

).آيدشمار نميقيد به

. حال نيستاجدر اين» حزينة«باشد زيرا  مي3ي پس پاسخ درست اين تست گزينه
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ركن اصلي


