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نگاه كلي* 

::::مفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتو و و و ترجمهترجمهترجمهترجمهسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
قالـب سـؤاالت   . باشـيم  سؤال مفهوم عبارت و دو سؤال تعريب مي1 سؤال ترجمه، 5هاي اخير، شاهد به روال سال 

هاي اضافي و وصفي و      فعل، تركيب  هاي قبل و عمدتاً متمركز بر استفاده از       هاي سراسري سال  اين بخش مشابه با آزمون    

.ها استاسم در رد يا تأييد گزينه

دانيم ايـن درس از اهميـت زيـادي جهـت      بوده كه مي 3مفهوم عبارت نيز بيت مشهوري از درس ششم كتاب عربي           

.استطرح سؤاالت مفهوم برخوردار 

):):):):سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب((((درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 
شده از مـتن   سؤال طراحي4. كندهاي عربي و فارسي مي    و اشاره به ارتباط تنگاتنگ بين زبان      سطح متوسطي دارد    

 را انتخـاب كـرده و   3ي خورد كه كليد اوليه، گزينهچشم مي به34خوب و در سطحي متوسط هستند و تنها ايراد در سؤال         

.تر استتر و دقيقين سؤال مناسب براي ا2ي باشد اما با توجه به متن، انتخاب گزينهاگرچه اشتباه نمي

اليـه بـراي   يا تنوين يا مضاف» أل«ي استفاده از تر بر نكته  بار بيش هاي قبل بوده، اين   سؤاالت تشكيل مشابه با سال    

.اسامي معرب منصرف تكيه دارد

.استشدهسؤاالت تجزيه و تركيب هم با تمركز زيادتر بر اعراب ارائه

::::دستوردستوردستوردستورسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
باشـد و  هاي دو مفعولي، معلوم و مجهول، معتالت، حال، مفعول مطلق، عدد و استثنا مي             مباحث انواع ما، فعل    شامل

.استداده سؤال آزمون درس عربي را تشكيل8در كل 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 بوده كه در آن مـستثني غيرمفـرّغ   50ي تنها سؤال ابتكاري و نو در اين آزمون آخرين سؤال يعني تست شماره    50

)و مـستثني منـه كلمـه           4ي  در گزينه . استكار برده ي استفهامي به  را در يك جمله   ) تام ي  اين سؤال، مستثني تام

اكثـر جمـالت    دانـيم كـه اگرچـه       همـه مـي   . استنشدهشده و حذف  ديده» إلّا«باشد كه در عبارت قبل از       مي» أحد«

هوم منفي، مستثناي مفرّغ دارند امـا ايـن امـر هميـشگي نيـست يعنـي ممكـن اسـت جمـالت                       استفهامي و يا با مف    

 باشندداشته) غيرمفرّغ(استفهامي و يا با مفهوم منفي نيز مستثناي تام.
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

گيـر نيـست و   آزمون اين تفـاوت چـشم  رود اما در اين اگرچه هر سال سطح سؤاالت درس عربي كمي باالتر مي 

.توجهي استگير قابلاين آزمون فاقد پرسش دشوار يا وقت

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 مرتبط با درك مطلب، همگي استاندارد و درست بـوده و از             34شده در سؤال    سؤاالت اين آزمون جز مورد ذكر     

.بي برخوردار استسطح كيفي خوب و مناس

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي خـود افتخـار      به استفاده از كلمـات عربـي در نوشـته         ... در متن ذكرشده كه شعراي ايراني چون سعدي و          34

شـده كـه بعـد از شـكوفايي زبـان فارسـي، شـأن و منزلـت زبـان عربـي                      كردند و در انتهـا نيـز خاطرنـشان        مي

ديگـر بـه امـري محـال     اي كـه جـداكردن ايـن دو زبـان از يـك            گونـه  بـه  يافتـه كـه حتـي افـزايش     نشده بل تضعيف

: توجه كنيد3 و 2هاي ي عبارت سؤال و گزينهحال به ترجمه. استشدهتبديل

...وجود اشعار عربي نزد شعراي ايراني داللت بر آن دارد : ي نادرست را معين كن گزينه-34

!ند كه زبان فارسي نابود شودكه مسلمانان نخواست) 2

!زيادي وجود كلمات عربي در زبان فارسي) 3

!داري استيك جواب تست باشد، اگرچه واقعاً سؤال ابهامي باال كدامقضاوت كنيد كه بهتر است بين دو گزينه
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نگاه كلي* 

::::فهوم عبارتفهوم عبارتفهوم عبارتفهوم عبارتممممو و و و ترجمهترجمهترجمهترجمهسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
هاي قبل و متمركـز بـر   ي رياضي منطبق بر الگوي سالي علوم تجربي همانند رشته   سؤاالت ترجمه و تعريب رشته    

باشد، سؤاالتي خوب و بدون اشـتباه امـا فاقـد    هاي اسم ميهاي اضافي و وصفي و باالخره ويژگي      استفاده از فعل، تركيب   

اسـت بـدين    شده به شكلي جديد و ابتكاري طراحي      89ي تجربي   عبارت در رشته  ولي سؤال مفهوم    . ي جديد و ابتكاري   نكته

بينـيم ماننـد برخـي سـؤاالت      گزينه در ارتباط با آن يك جمله، مـي 4جاي انتخاب يك جمله در صورت سؤال و         شرح كه به  

انـد كـه   هـا نمـوده   تك آن ا تك ي متفاوت در ارتباط ب     گزينه 4ي متفاوت با     جمله 4ترجمه و تعريب، طراحان اقدام به انتخاب        

.باشدگيرتر از انواع قبلي آن ميتر و تا حدودي وقتطبيعي است اين سبك سؤال قوي

):):):):سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب((((درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 
است و شكل تاحدي ابتكـاري آن، اسـتفاده از   تري بر درك مفهوم لغات و كل متن شدهدر اين قسمت نيز تأكيد بيش   

بايست با توجه به متن، مترادف مناسبي از لغات داخل كتاب را بـراي آن  تي خارج از كتاب و جديد است كه داوطلبان مي  لغ

تـر  ي رياضي و الگوهاي قديم و با تمركـز بـيش  سؤاالت تشكيل و اعراب و تحليل صرفي هم شبيه رشته    . كردندانتخاب مي 

.شودميبر اعراب و تركيب كلمات ديده

::::دستوردستوردستوردستورت ت ت ت سؤاالسؤاالسؤاالسؤاال* * * * 
، معلـوم و مجهـول، مفعـول        )الي نفـي جـنس    (سؤاالتي پيرامون مباحث اعراب فعل مضارع، معتلّات، نواسـخ          شامل  

.، تمييز، استثنا و منادي است)تأكيدي(مطلق 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

4ي واحد در صورت سؤال و  يك جمله  جاي داشتن ي علوم تجربي به   شد سؤال مفهوم رشته   طوركه اشاره همان31

را ي مستقل و يك پاسخ مستقل براي آن است كـه داوطلـب       گزينه در ارتباط با آن، در هر گزينه داراي يك جمله          

.بودن هريك بگيردها را جداگانه بررسي كند و تصميم به درست و غلطكند هريك از گزينهوادار مي
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براي داوطلـب،   » ����«ي  كلمه. سي، اين سؤال نيز تاحدي ابتكاري و نو است        شبيه به سؤاالت درس زبان انگلي     34

شـود كـه   باشد؛ ولي با توجه به دو سطر اول متن درك مطلب مشخص ميهاي درسي ميجديد و خارج از كتاب    

.داندباشد و مفهوم آن را مي است كه البته داوطلب با آن آشنا مي»��
	�«مترادف مناسب اين كلمه، لغت 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي درسـت بايـد     است و براي انتخاب گزينه    گير بوده با توجه به توضيحات ذكرشده در صفحات قبل تاحدي وقت         31

.شدهاي مربوط به شكل جداگانه بررسي ميها و پاسختمامي گزينه

����� �	��� ���� 
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)10/4/89شنبه پنج(

نگاه كلي* 

::::مفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتو و و و ترجمهترجمهترجمهترجمهسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
اي دشـوارتر   ها تا اندازه  به ساير رشته  رفت، سؤاالت ترجمه و تعريب عمومي انساني نسبت         طوركه انتظار مي  مانه

.استشدههاي تعجب و مدح و ذم استفادهخوبي از مباحث خاص اين رشته چون اسلوبطراحي و به

 جـواب مـستقل بـراي    4ي مـستقل بـا    گزينـه 4به شكل جاي يك جمله در صورت سؤال مفهوم عبارت نيز به   سؤال  

.شودميديدههريك 

):):):):سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب((((درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 
تـر  هـاي ديگـر سـاده   توان گفت نـسبت بـه رشـته       درك مطلب و سؤاالت آن درحد آسان تا متوسط است و مي           متن  

.رسدنظر ميبه

.باشدهاي قبل ميهاي سالها و با رعايت استاندارد آزمونتشكيل و تجزيه و تركيب نيز مانند ديگر رشتهسؤاالت 

::::دستوردستوردستوردستورسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
توابـع، تمييـز و اصـل آن، اسـتثناء و منـادي             ه،  لـ سؤاالت پيرامون مباحث ادوات شرط، معتلّات، عدد، مفعول       شامل  

.است

باشـد، اگرچـه در   ي رياضي نيز جالب توجـه مـي   در اين آزمون و آزمون رشته43شباهت صورت سؤال درضمن  

.استشدههم استفاده» ليس«تعجب و شبيه به » دما«هاي اين آزمون از گزينه

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

باشد ها با جواب مربوط مي    اي مستقل در هريك از گزينه     شد سؤال مفهوم عبارت داراي جمله     گونه كه گفته  همان31

.گرددپرسشي ابتكاري و نو محسوب ميدي ها يكي كه غيرمناسب است انتخاب شود كه تاحه بايد از ميان آنك
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

باشد كه با توجه به صورت سـؤال        ها مي هاي مربوط به آن   ي مستقل با پاسخ    گزينه 4سؤاالت داراي   اين  33 و 29،30

.گير و دشوار استاي وقت سؤال، تا اندازه3ها يعني و تعداد آن»����� ���«يعني 

���� ����� �	��� 
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)10/4/89شنبه پنج(

نگاه كلي* 

::::مفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتو و و و ترجمهترجمهترجمهترجمهسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
هاي رياضي، هنـر و     ي زبان نيز در قالب سؤاالت اين بخش در رشته         عبارت رشته تعريب و مفهوم    سؤاالت ترجمه،   

حــث عــدد نيــز در يكــي از ســؤاالت تعريــب آن هــا، مببــر نكــات معمــول در ايــن قبيــل تــستباشــد و عــالوهتجربــي مــي

.استشدهگنجانده

):):):):سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب((((درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 
شده و الگوي سؤاالت آن خصوصاً سؤال اول در         تغيير و تحول و پرهيز از تنبلي طراحي        پيرامون   ،متن درك مطلب  

 آن از نظر مفهوم با توجه به متن شباهت زيادي بـه درك مطلـب                اي نزديك به  اي خارج از كتاب و انتخاب گزينه      مورد كلمه 

هـاي  بخش تشكيل و تجزيه و تركيب هم مطابق معمول و مشابه سـؤاالت رشـته              .  دارد 89ي علوم تجربي    و سؤاالت رشته  

.ديگر است

::::دستوردستوردستوردستورسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
، حـال، مفعـول   ) نفـي جـنس  الي(، معلوم و مجهـول، نواسـخ   )ي وصفيه جمله(مباحث دستوري معتالت، نعت     شامل  

.باشد، تمييز و استثناء مي)تأكيدي(مطلق 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 لغتي خارج از كتاب است كه داوطلبـان بايـد بـا توجـه بـه كـاربرد آن در مـتن درك مطلـب،                          »�������«ي  كلمه34

كه تقريباً پرسشي ابتكـاري و نـو در آزمـون سراسـري           ها انتخاب كنند    مترادف مناسبي براي آن از ميان گزينه      

.شودمحسوب مي
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

رو گيـر روبـه   ها حل كند، بـا پرسـشي دشـوار و وقـت           اي جز رد گزينه   اگر داوطلب آزمون اين سؤال را با شيوه       39

:به تركيب اين عبارت توجه كنيد. شودمي

����اليـه و محـالً    مضاف:�-�/  جار و مجرور :�,�+ #*�(�)/  و منصوب »����« اسم :'&%���$ / �# "!  ���	� از حروف  :

و محـالً  ) ي اسميهجمله (»����« خبر  ... :13 1 �2� ���01&�/   /  تابعي از اسم اشاره و به مانند آن مجرور           :��	��&.)/ مجرور  

صـفت و محـالً      = ��78-6 خبـر و مرفـوع،       = ���01&�/اليه و محالً مجـرور،      مضاف = 5�مبتدا و مرفوع،     = 13 �1�[مرفوع  


,���)  مرفوع،  +!* �:�9�9�
 خبـر و مرفـوع،      :�&
�719!*  مبتـدا و محـالً مرفـوع،         :�7( (نقش ندارد چون صله است       = �( �&

(���
] )اليه و مجرور مضاف:��,9

چنان بر اليه، همرغم دارابودن مضافق براي فعل محذوف كه علي      در نقش مفعول مطل    »3� +;��«ي  توجه به كلمه  48

.كند از موارد دقيق اين سؤال استوقوع فعل تأكيد مي

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

عنـوان  مـا بـه  ، ا )تغيير بايد در فروع زندگي باشد نه در اصـول آن          ( اين سؤال اگر مفهوم درستي دارد        4ي  گزينه36

اسـت و  شود چراكه در متن صحبتي از اصول و فـروع زنـدگي نـشده   استنباط و استنتاجي از متن محسوب نمي   

.گردداين سؤال تاحدي غيراستاندارد تلقّي مي

����� �	��� ���� 
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���� ���#
)10/4/89شنبه پنج(

نگاه كلي* 

::::مفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتو و و و ترجمهترجمهترجمهترجمهسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
هـاي فعـل،   هـاي پـيش اسـت و بـاز هـم بـا تمركـز بـر ويژگـي         مانند سـال ي هنر، به و تعريب رشته  سؤاالت ترجمه   

ي جالب در سؤال مفهوم عبارت است كه عيناً همان سـؤال            نكته. باشدهاي اضافي و وصفي و خصوصيات اسم مي       تركيب

ي غيرمناسـب بايـد انتخـاب       هنر گزينـه  ي  بار در رشته  باشد با اين تفاوت كه اين     شده در آزمون سراسري تجربي مي     ارائه


"(6 =< ��=��� ( >��0"�«: دانيد عبارتشود و البته مي   �� &�0&
 �� ?
ي باشـد كـه در صـفحه    بخشي از اشعار حافظ مي»!�

.استآمده) 3(اول كتاب عربي 

):):):):سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب((((درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 
شـده در آزمـون      عينـاً همـان درك مطلـب ارائـه         89ود كه متن درك مطلب هنـر        شميجا ديده تر در اين  ي جالب نكته

 سـؤال تجزيـه و تركيـب دسـتخوش     3باشـد كـه تنهـا در يكـي از سـؤاالت تـشكيل و در        مي88سراسري خارج از كشور    

شـده  چـاپ 88تغييراتي شده و بديهي است اگر داوطلبان اين رشته قبالً بر روي سؤاالت آزمون سراسري خارج از كشور   

 با پاسـخ تـشريحي و تحليلـي رياضـي و تجربـي نـشر دريافـت        88ها من جمله آزمون سراسري خارج از كشور در كتاب 

. بسيار خوشحال خواهندبود89باشند، در اين بخش از آزمون هنر كاركرده

::::دستوردستوردستوردستورسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
لـق، نعـت، حـال، عـدد و اسـتثناء      ، مفعول مط )منصوب(معتالت، معلوم و مجهول، اعراب فعل مضارع        شامل مباحث   

.باشدمي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هاي توجهي پرسشهاي ابتكاري و نو شاهد تعداد قابل  جاي پرسش طوركه شرح آن رفت، در اين آزمون به       همان

. هستيم88تكراري و قديمي از سال 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
وضيحت

:ها اشاره كنيمتوانيم به اينتوجه در سؤاالت اين آزمون مياز نكات قابل

26»�-�.استكاررفتهبه» ...كه و كه، وقتيهرگاه، هنگامي«و نه » اگر«معناي به» 

28»�1 &
.استكاررفتهعنوان يك فعل دو مفعولي بهبه» �,�+

37
� ����73  «ي  ي حاليه در جمله » �&3+
*.+«بر سر فعل ماضي     » A&=+«عدم استفاده از    48  ��B�"9� +.*
دليـل  بـه » (3&� 1+

.شوددارابودن مفهوم منفي كه تاحدي خارج از كتاب محسوب مي

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

نتيجـه  » آرزويـت «ي ح بـا ترجمـه    ي صـحي   آمده كه با توجه به گزينه      »����C« در   »���&?«ي  در عبارت سؤال كلمه   29

1
*1C« در   »���1�D!«ي مفرد است و بايد به شكل        گيريم كه يك كلمه   مي�D���« &?«رفت، چراكه   كارمي به��ر     »�جمـع مكـس 

.باشدمي» آرزو«معناي  مفرد آن به»���1�D!«و » آرزوها«معناي به

����� �	��� ���� 


