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رياضي و فيزيكي رشته

نگاه كلي* 

.  سـؤال تعريـب    2 سؤال مفهوم و     1 سؤال ترجمه،    5هاي قبل است؛    بندي مشابه سال  بودجه: : : : ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    * * * * 

. باشـد هاي هر سؤال مي   ها در هر يك از گزينه     ي مرتبط با آن    ترجمه 4 عبارت مختلف با     4 سؤال شامل    8 سؤال از اين     2درضمن  

. شودميخصوص ضمير ديده  هاي اضافي و وصفي و اسم به      هاي ترجمه با استاندارد هميشگي كنكور و با تأكيد بر فعل، تركيب           ستت

هايي خارج از كتاب در ارتباط با آن طرّاحي شـده           هاي درسي است كه گزينه    تست مفهوم نيز مطابق معمول يكي از جمالت كتاب        

تر و پرمحتواتر   هاي قبل، طوالني  وضوح نسبت به سال   هاي تعريب به  تست. باشدربي و فارسي مي   هاي ع بار تركيبي از عبارت   كه اين 

.هاي اضافي و وصفي و اسم تأكيد دارد بر فعل، تركيب،مانند بخش ترجمه و بازهم ستا

برخـوردار  )  سؤال تجزيه و تركيب3 و  سؤال تشكيل2 سؤال متن، 4( از حجم، محتوا و تعداد سؤاالت مورد انتظار          ::::درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 

اليه داشـتن يـك     تنوين يا مضاف   ،»لأ«. باشدي سختي آن متوسط و بدون نكات مبهم و دردسرساز براي داوطلبان مي            درجه. است

. شودمي تست تشكيل محسوب2اسم معرب منصرف، استفاده از اسامي غيرمنصرف و توجه به جمع مكسر از نكات كليدي در حل 

.تري بر تركيب يا اعراب دارندتأكيد بيشخورد كه  تست اسم به چشم مي1 تست فعل و 2 بخش تجزيه و تركيب در

 سـؤال از كتـاب      3باشـد، يعنـي     هاي پيشين مي  چون سال بندي از نظر تعداد و تنوع مباحث سؤاالت دستوري هم          بودجه ::::دستوردستوردستوردستور* * * * 

 غلط بوده و جواب درست ندارد و نيز تست       46ي  است، اما متأسفانه تست شماره    ي شده  طرّاح 3 سؤال از كتاب عربي      5 و   2عربي  

.هاخواهم پرداختباشد كه در ادامه به توضيح آن نيز خالي از اشكال نمي45ي شماره

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 گفت تا ها، شايد بتوان شعر فارسي در آن    هايستفاده از بيت  ها و ا  هاي عربي و فارسي در گزينه     دليل تركيب عبارت  به31

.آيدشمار مي ابتكاري و نويي بهحدي پرسش

خصوص ي دستوري بهزمان از چندين نكتهي همكردن عبارت سؤال، استفاده  سؤال، طوالني  2كار رفته در اين     ابتكار به 33 و 32

.هاي نادرست تست استود در گزينهجوهاي م تعداد غلطدر قالب فعل، تركيب و اجزاي جمله و كاستن از

ـ   «شـكل   بـه  كه اصـل عبـارت    درحالي.  اين سؤال است   2ي  ي ابتكاري و نو در گزينه     نكته45 عاُبكثيـراً ل نفـسي  دحاولـت 

ويرگـول  را عوض كرده و از داوطلبان خواسته كه با توجه به ي آنبوده، طرّاح جهت تأكيد جاي دو جمله      » !الغضبعن

آن از » الم«يك فعل مضارع منصوب و حرف » دلاُبع«ببرند و تشخيص دهند كه اصل عبارت پي بين اين دو جمله، به

.است يك سؤال زيبا و ابتكاري شكل گرفتهاهرحروف ناصبه است و از اين 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.گير درنظر گرفتي دشوار يا وقتتوان تا اندازه سؤال را مي2 اشاره شد اين بنا به عللي كه قبال33ً و 32

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بيني  پيش جا و قابل  ي رياضي بسيار به    براي رشته  3انتخاب سؤال از مبحث مضاعف مربوط به درس هفتم كتاب عربي            43

دليـل  ي انتهـاي آن بـه  كه حرف علّه»  ي- و-ق«ي ي پاسخ تست با ريشهدر گزينه» قَو« فعل لفيف بود، اما استفاده از   

باشد، چون معتّل لفيف از مباحث درسي       منتظره مي  و براي داوطلبان غيرانساني غير     جااست نابه شدن حذف شده  مجزوم

.شودهاي غيرانساني محسوب نميرشته

از حروف ناصبه اسـت و ايـن دليـل انتخـاب            » دلاُبع«از حروف جازمه و در      » بنّ لنَتج -جعل أل -ليعلَم«در  » الم«حرف  45

از » الم«شـده كـه در آن حـرف    استفاده»  االُمورلّلك«ست سهواً  ت1ي باشد، اما در گزينه براي اين سؤال مي 2ي  گزينه

.استجاد اشكال كردهرو در سؤال ايباشد و از اينحروف جاره است و با بقيه متفاوت مي

ا هـر   اين سؤال اساساً پاسخ درست ندارد چون صورت تست گزينه         46 گزينـه  4اي را طلب كرده كه در آن خطا نباشد امـ 

اشتباه دارند؛

.اعراب آن حذف شود» نون«نادرست است چون مضارع منصوب بوده و بايد » لتفهمون«) 1

.اعراب آن حذف شود» نون«دليل ينادرست است چون نبايد ب» تعلموا«) 2

.تواند در انتهاي خود تنوين بگيردنادرست است چون اسم غيرمنصرف نمي» مراحالً«) 3

.با قرائن جمع مؤنّث در عبارت سازگاري ندارد» كم«نادرست است چون ضمير » بالدكم«) 4
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علوم تجربيي رشته

نگاه كلي* 

هـاي اخيـر كنكـور    در سـال ي رياضي و منطبـق بـر روال رايـج    بندي مشابه با رشته بودجه:::: عبارت  عبارت  عبارت  عبارت ترجمه، تعريب و مفهوم   ترجمه، تعريب و مفهوم   ترجمه، تعريب و مفهوم   ترجمه، تعريب و مفهوم   ****

ات شرط و ضمير، اسم اشاره و اد  ،هاي اضافي و وصفي   نكات ويژه در سؤاالت ترجمه و تعريب توجه به فعل، تركيب          . سراسري است 

ي هاي تعريب طوالني، پرمحتوا و تركيبي از چندين نكته        جا هم شاهد تست   ي رياضي، در اين   باشد و مانند سؤاالت تعريب رشته     مي

تست مفهوم عبارت نيز در صورت خود       . استطور آشكار سطح سؤاالت تعريب كنكور سراسري را باال برده         ستيم كه به  دستوري ه 

.باشدمند ميهاي خود از عبارات عربي بدون اشكال و ابهام بهرهي كتاب درسي و در گزينهاز يك جمله

اما بازهم سؤاالت متن خوب و منطقي و فاقد غلط و ي رياضي و مختصري دشوارتر است شبيه درك مطلب رشته ::::درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب ****

هاي تشكيل و   قالب تست . هاي قبل است  باشد و البته تعداد سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب طبق روال سال             موارد مبهم مي  

.استدهي رياضي بوده و از همان نكات ذكرشده در نقد كنكور سراسري رياضي استفاده شتجزيه و تركيب مشابه رشته

تـر از  شود چرا كه پراكندگي مباحث دسـتوري و سـبك سـؤاالت بـيش          اي مشاهده مي  در بخش دستور، تغييرات عمده    ::::دستوردستوردستوردستور****

هاي آزمايشي تعاوني سـنجش     هاي رياضي و هنر روز قبل باشد، شبيه قالب سؤاالت آزمون          هاي رشته كه تابعي از الگوي آزمون    اين

هاي اين بخش كامالً وجود تستبا اين. است طرّاحي شده  3 سؤال از كتاب عربي      4 و   2كتاب عربي    سؤال از    4. هاي اخير است  سال

.باشنددرست و داراي نكات دستوري مناسب مي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي دستوري در قالـب يـك    نكتهبودن، تركيب چنديني رياضي، طوالني شده در نقد آزمون رشته    مطابق با مطالب بيان   33 و 32

.ستاهاي تعريب سؤال از داليل ابتكاري و نو بودن سبك جديد تست

ي باشيم كه نتيجه مزيد با اعراب فعل مضارع مي    لّ شاهد تركيبي زيبا از معت     لّجاي تست مستقيم معت    اين سؤال به   در42

.آن يك سؤال قوي و نو است

هـا  تر بـودن مـوردي در گزينـه     تر يا كم  هايي بوديم كه صحبت از بيش      تست شاهدتر  در سؤاالت كنكور سراسري كم    43

چـشم  هاي اخير بـه هاي آزمايشي تعاوني سنجش سالشد اين الگوي سؤال به وفور در آزمونطوركه گفته كنند و همان  

.خوردمي

.استهاي آزمايشي سنجش ديده شدهتر در آزمونتر در كنكور سراسري و بيشسبك اين دو سؤال نيز كم46 و 45
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.شوندگير محسوب ميهايي وقترو تست هستند و از اين و پرنكتهطوالني33 و 32

.شودبا توجه به الگوي ابتكاري و نو آن، دشوار محسوب مي44
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ي هنررشته

گاه كلين* 

سـاز بـه اهـداف و نتـايج مـورد نظرتـان       گويم و اميدوارم در اين آزمون سرنوشتقبل از هر چيز به شما خسته نباشيد مي       

شـود و امـسال   تر مي ايتر و حرفه  تر، مفهومي شويم كه هر سال سؤاالت قوي     با بررسي كنكورهاي سال هاي اخير متوجه مي       . برسيد

بـه نظـر مـن      .  اين آزمون، سؤاالت خوب و قوي و البته بعضاً سختي هـم دارد             ،دركل. يشرفت هستيم  شاهد اين سير پ    چنانهمنيز  

خُب شايد به اين خاطر است كه طراحـان  (شود هاي ديگر طرح مي از سؤاالت گروهتري هنر و زبان تاحدودي سخت    سؤاالت رشته 

اما با اين حال سؤاالت ساده هم !). كنندزيبا و قشنگي طراحي ميكند و سؤاالت شان گُل ميمحترم كنكور در برخورد با شما، قريحه   

پـذير   امكـان  ،70 تـا    50و در مجموع دسـتيابي بـه درصـدي بـين            )50،  46،  45،  36،  33 ، 30هاي  مثل تست  (خوردبه چشم مي  

.استبوده

هـا بـراي پاسـخ دادن     دانستن آندارد كههاي خاصي وجود در بعضي سؤاالت ترجمه، نكته: : : : ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت  ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت  ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت  ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت  * * * * 

ن  «ي ي ترجمه  نحوه 28 مثالً در تست     است؛الزم بوده  نَ النّاسِ مـي ي ترجمـه  بايـستي بـا نحـوه   29در سـؤال  . مهـم اسـت  » ....م

.دار استاولين سؤال تعريب هم تستي سخت و نكته. مشارإليه با توجه به نقش و حالت آن آشنا باشيد

 سؤاالت مربوط به متن هم . متن قشنگي است و تقريباً آسان):):):):ز متن، تشكيل، اعراب و تحليل صرفي      ز متن، تشكيل، اعراب و تحليل صرفي      ز متن، تشكيل، اعراب و تحليل صرفي      ز متن، تشكيل، اعراب و تحليل صرفي      سؤال ا سؤال ا سؤال ا سؤال ا ((((::::درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 

تشكيل و اعـراب و تحليـل صـرفي سـخت    سؤاالت اما). اي نيستها سليقهها جواب برخالف بعضي از آزمون   (آسان و واضح است     

ايرادات اكثراً ريز است و نيـاز بـه   . نباشد) به قول خودمان تابلو(هاي غلط، واضح ات گزينه شده ايراد در سؤاالت امسال سعي   . است

!دقت دارد

.ستهاي خوبي اتست49 و 48، 47، 43هايتست::::دستوردستوردستوردستور* * * * 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 آن هم در نواسخ، در چند سال اخير مـد نظـر   ،بحث خبر مقدم . اين تست تقريباً براي داوطلبان غير انساني جديد است        47

.استطراحان كنكور نبوده
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. استجازم است و انواع و قواعد خاصي دارد تا حدودي اين تست را سخت كرده             ادوات شرط غير  كه از   » لو«استفاده از   32

جا دقيقـاً   در اين » لو«به بيان ديگر    . نيست بلكه حرف شرط براي مضارع است      » امتناعيحروف  «در اين عبارت از     » لَو«

!است تنها با اين تفاوت كه جازمه نيست» إن«مثل 

: تَتَّبِـع ( است را بـا تَتَّبِعنـا        14ي  كه ماضي باب تفعل صيغه    ) كنيمكنيم، بررسي مي  مطالعه مي (بايد تَتَبعنا   در اين تست ن   41

.استاين امر مد نظر طراح تست بوده. اشتباه كرد) 4يمضارع باب إفتعال صيغه

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

رسـد در   اما بـه نظـر مـي      . استعنوان پاسخ درست اين تست انتخاب شده       به 1ي  نهدر كليد اوليه سازمان سنجش گزي     31

 عارض داللت بر ناپايداري و گذرابودن دارد   1ي  در گزينه !  است كه مفهوم دو عبارت با هم هماهنگي ندارد         4ي  گزينه

] حرمـت و منزلـت  [ركس كـه هـ  : گويد مي اول قسمت4يولي در گزينه. استكه در قسمت دوم هم به آن اشاره شده 

بزرگداشت و احترام به يك مؤمن مانند احترام : مؤمني را بشكند بايد آن را اصالح و جبران كند و در قسمت دوم آمده

.تري است پاسخ درست4يحاال به نظر من گزينه! ي خداستبه خانه

. استتر درست2ي به نظر من گزينهاما ؛ درست است4ي سازمان سنجش گزينهبا توجه به كليد 37

.هايمان توجه كنيم و تواناييها ما بايد به تمامي استعداد:ترجمه

. پاسخ درست دارد2شود و اين تست نمي هم اشكالي ديده4ي تر است اما در گزينه كامل2ي گزينهگرچه 40
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نگاه كلي* 

بله، منظورم طرّاحان .كردندي ارائهبسالم، حالتون خوبه؟ خسته نباشيد، هم شما هم گروه ديگري كه در مقابل شما بازي خو

.ستا90آزمون سراسري 

... . زحمت كشيدند و  بسيارها هم يادمان نرود، آنFair playخير، من در تيم شما هستم ولي هن

اضافه در ايـن  قتها سوت پايان نيست و قانون و      براي آن  90 با سؤاالت خود نشان دادند كه        90طراحان آزمون سراسري    

معناست، ديديد؟رقابت بي

) آزمون ادبيات(كار نگرفتند، در ابتداي مسابقه هاي تكراري قبل را به  خسته نشدند و تاكتيك    90اين دوستان با رسيدن به      

هـاي  و پـاس ) نظـام : كـار ببريـد  ي سيـستم بـه    جاي واژه به: خوانيمالبتّه در درس سوم زبان فارسي سال سوم مي        (با سيستم جديد    

آموزان نااميد از حمله راه دفاع در پيش        طوري كه خيل كثيري از دانش     آموزان رساندند، به   قدم دانش  جدهه خود را به     ،ضربتك

ايـن گـروه   . نگـوييم ) يعني والدين گرامي(نباشيد اساسي به تماشاچيان اين مسابقه هانصافيه اگر در اين مرحله خستاما بي... گرفتند  

ثابت كردند در اين رقابت تماشاگرنما معنايي ندارد و با تمام قواي مادي و معنوي به حمايـت پرداختنـد، از حـق نگـذريم بعـضي          

.قفه تالش كردندوبي) ان گراميدبير(شدند ولي مربيان هم خسته مي) آموزانيعني دانش(ها خود تيم وقت

آموزان به خود آمدند و ديدند هرچند مقداري از وقت مـسابقه         ها، دانش كه با تشويق  ) شروع عربي (بازي از جايي زيبا شد      

جـال  (را در جـال آفـسايد   ) طراحان محتـرم (شود نتيجه را تغيير داد و با هوش سرشار خود تيم حريف             است اما هنوز هم مي    رفته

.درپي كار را به تساوي كشاندندهاي پياسير كردند و با ضدحمله) ي تلهيعن

خطاهايي كه نياز به اخطـار هـم    ) سؤاالت اشتباه (كردن رو آوردند    البتّه طراحان محترم براي پيروزي در اين رقابت به خطا         

از خدا كه پنهان نيست، از شما چه پنهان .)  گروه انساني حذف شد243 و 65سؤال (مانند تكل دوپا كه منجر به اخراج شد . داشت

حـق  : بينيم خوشحاليم و اميدوار كه و حاال كه سؤاالت را مي     ... ي مراحل دلمان با شما بود و دستهايمان رو به آسمان            ما در همه  ... 

:چراكه! رسددار ميبه حق

:هاي گذشتهبرتري سؤاالت آزمون عربي امسال نسبت به سال

االتنگرش مفهومي به سؤ) 1

هاي گذشتهنمودن سؤاالت قواعد از كليشهخارج) 2

طور يكساني مطالب كتب درسي بهتوجه به همه) 3

يافتهشكل محسوس كاهشاي بهدر متن سؤاالت سليقه) 4

:هايي كه امكان اصالح داردكاستي

هاي درسيي كتاب و يا خارج از محدودههاي نادرستطرح گزينه) 1

)ي تجربيعنكبوت آبي در رشته (.ستع زيادي از داوطلبان ناآشنا اكار گرفتن متني كه براي جمبه) 2

.اميدوارم در طول خواندن نقد سؤاالت با گذشتن از هر مرحله و يادآوري بازي لبخندي از سر رضايت بر لبهايتان نقش ببندد
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هاي زبان خارجيرشته

 سـؤال تعريـب   2 سـؤال ترجمـه،   5هاي گذشته شـاهد   در اين قسمت مشابه سال    ::::ارتارتارتارتسؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عب     سؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عب     سؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عب     سؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عب     * * * * 

 گزينـه  4 عبـارت مختلـف در   4صـورت   سؤال بـه 2 سؤال مفهوم عبارت بوديم كه در اين ميان  1و  ) فارسي به عربي برگرداندن   (

.)33 و 30سؤال (بود مطرح شده

و توجـه بـا   ) الّا(هاي وصفي و اضافي، معناي حصر فاده از فعل، ضمير، تركيب  هاي اخير با است   سال به روال  سؤاالت ترجمه و تعريب   

هـاي اخيـر امـري رايـج      در سـؤاالت ترجمـه در سـال       دطور وجود عد  گويي بود و همين   اسخترجمه يك كلمه قابل پ    ترجمه يا عدم  

.استبوده

توان از سرنوشت فرار نمي«: ي اين مطلبكنندهيانو ب» حولَ النص«، قسمت  3مفهوم عبارت بيتي است از درس ششم كتاب عربي          

.شدهو البته بايد دقت كرد كه مفهوم غيرمناسب خواسته» .كرد

ي اهرام مصر كه از عجايب دنيا هستند و ارتفاع و جزئيات آن صحبت دارد و درباره) رو به متوسط( سطحي ساده ::::درك مطلبدرك مطلبدرك مطلبدرك مطلب* * * * 

ها كنار يكديگر بـدون  گرفتن اين سنگ هنگام ساخت اهرام و چگونگي قرارالجثهعظيمهاي طور چگونگي انتقال سنگكند و همينمي

.ترين مطلب موجود در متن است مطلب عجيبن اي37كه از منظر سؤال ! ايمادهاستفاده از هرگونه 

چـشم  كتـب درسـي در مـتن بـه    اي خارج از كلمه) »إرتَفَع«ضد (بود شدهكه معني آن داخل پرانتز نوشته     » ينحفض«ي  جز كلمه به

) // سـاحل (خـشكي   : يابسته// سطح  : مستوبي//  تُن   2: طنّين: خورد اما برخي كلمات ممكن است ناآشنا باشند كه عبارتند از          نمي

كردنخالي: اخالء) // مضارع مجهول(شود ميكشيده: تُجرُّ

دليـل  آمـوزان ايجـاد ابهـام كنـد كـه بـه      د براي برخي از دانـش    امكان دار »  ميليون قطعه  2«معني  به» ميليوني قطعة «تنها تركيب   

.كردي نامناسب از آن در طرح سؤال ايجاد مشكل نمياستفاده

.اند سؤاالت متن در سطحي متوسط طراحي شده::::سؤاالت متنسؤاالت متنسؤاالت متنسؤاالت متن* * * * 

.شدمي با توجه به قواعد و معني پاسخ داده34ي سؤال شماره�

سـوي جايگـاه   است كه باال رفـتن سـنگ بـه   گويي بود زيرا بديهي ن نيز قابل پاسخ    حتي بدون خواندن مت    36ي  سؤال شماره �

!پذير نيستامكان» قايق«مناسبش با 

صورت مجهـول   گذاري فعل به   سؤاالت تشكيل حاوي نكات دستوري مهمي هستند كه البته در هر دو سؤال بر حركت               ::::تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل* * * * 

 و تـشخيص  مپذيرش تنوين در يك اسهاي اضافي، پذيرش تنوين و يا عدمبطور تشخيص نائب فاعل، تركي  همين. تاستأكيد شده 

.از موضوعات مهم است» الم«نوع 

.استل و يك اسم استفاده شدهعهاي سراسري از دو في آزمون مطابق همه::::تجزيه و تركيبتجزيه و تركيبتجزيه و تركيبتجزيه و تركيب* * * * 

.گويي بودراحتي قابل پاسخ با توجه به قسمت تركيب به40سؤال �
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بودن فعلي فعل، مجرد يا مزيد به قسمت تركيب و در تجزيه نيز با توجه41سؤال �

.است با تمركز قسمت تجزيه ارائه شده42سؤال �

ستثني   مفعولٌ(، منصوبات   )صفت و انواع آن   ( شامل مباحث معتلّات، معلوم و مجهول، نعت         ::::دستوردستوردستوردستور* * * *  فيه، حال، تمييـز، منـادي، مـ (

.استاحث متنوعي طراحي شدهباشد كه در مجموع استاندارد بوده و از مبمي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـود، تنهـا مـوردي كـه در         هاي اخير چنين سؤالي مطرح نـشده      است كه در سال   منه سؤال شده  در مورد اعراب مستثني   49

.استمنه بودهمنه مطرح بود، وجود يا عدم وجود مستثنيتثنيهاي قبل در مورد مسسال

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كند، تنها مـواردي كـه      كه آزمون از سطح مناسبي برخوردار است اما سؤال دشواري در اين آزمون خودنمايي نمي              با اين 32

بـا طـرح دو عـدد در صـورت سـؤال، ذهـن              : لكـه انحرافـي در سـؤاالت      عنوان نكـات دشـوار ب     قابل ذكر هستند نه به    

.بردجايي نميكه اين تست با بررسي عدد راه بهشود درحاليسمت اين مبحث برده ميآموزان بهدانش

» جـرّ «در ابتداي عبارت حتماً بايد به داخل مـتن رجـوع نمـوده و دريابيـد كـه كلمـه            » جرّ«گذاري كلمه   براي حركت 39

گويي به اين تست تأثيري نداشت، اما بايـد  نكردن اين كلمه در روند پاسخ  گذاريف است و مجرور هرچند حركت     معطو

. قبل آن رجوع نمودهحتماً ب» واو«با ديدن 

.گويي تست را تغيير دهداي باشيم كه روند پاسختر با طرح چنين نكتههايي پختهشايد در آينده شاهد تست

ا بايد  ام ؛گردد حرف علّه حذف مي    ،كردن هرگاه التقاي ساكنين رخ دهد     ل اجوف و ناقص هنگام مجزوم     هاي معت لعدر ف 43

امـا  ،)اعـراب اصـلي  (اجوف با ساكن است نـه بـا حـذف حـرف علّـه      هاي شدن فعل  مجزوم ،بدانيد كه در چنين حالتي    

،شـده كـه در صـورت سـؤال خواسـته        طورو همان ) اعراب فرعي (حذف حرف علّه است     هاي ناقص با  شدن فعل مجزوم

؟فعلكدام باشد، شما بگوييد، يعني اي صحيح است كه عالمت جزم آن حذف حرف علّه گزينه

���� ��� ����
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لوم انسانيعهاي رشته

نگاه كلي* 

 سؤال ترجمه، 5ها شامل  سؤاالت ترجمه و تعريب گروه انساني نيز مانند ساير گروه::::سؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عبارتسؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عبارتسؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عبارتسؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت* * * * 

30 و 29سـؤال  (بود  گزينه مطرح شده4 عبارت مختلف در 4صورت  سؤال به3 مفهوم عبارت بود كه در اين گروه 1 تعريب و  2

بـه پاسـخ    ... هـاي وصـفي و اضـافي و          در اين گروه نيز برخالف انتظار سؤاالت ترجمه با موارد دستوري چون فعل، تركيب              .)33و  

ـ   يدر مجموع سؤاالت ترجمه و تعر     .بوداي نشده رسيد و از مباحث خاص اين رشته استفاده       صحيح مي  روه آسـان ارزيـابي   ب ايـن گ

.شودمي

ين چـ ها درمورد سـخن كه در گزينه» .ردكاچين بذر كينه را ميسخن«:  عبارتي است از كتاب دوم با اين مفهوم       مفهوم عبارت، مفهوم عبارت، مفهوم عبارت، مفهوم عبارت، * * * * 

.تشخيص استراحتي قابلي درست بهشده اما گزينهصحبت

.مطلب در حد متوسط است با حجمي مناسب متن درك::::درك مطلبدرك مطلبدرك مطلبدرك مطلب* * * * 

ي گـردد و سـپس دربـاره   شوند، آغاز ميگرفتگي نمينشينند دچار برق  هاي برق مي  كه چرا پرندگاني كه بر روي سيم      ينبا توضيح ا  

هـا داخـل    هايي كه معني آن   جز كلمه شود، به ميگرفتگي توضيحات داده  هاي برق و چگونگي دچارشدن به برق      ي عملكرد سيم  نحوه

.رسدنظر نميارج از كتب درسي بهاي خشده كلمهپرانتز توضيح داده

. سؤاالت متن در حد آسان تا متوسط است::::سؤاالت متنسؤاالت متنسؤاالت متنسؤاالت متن* * * * 

هـاي  گذاري فعل مجهول و تشخيص نائب فاعـل، اعـراب فرعـي در جمـع       اين سؤاالت حاوي موضوعاتي چون حركت      ::::تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل* * * * 

پـس  . استطور اعراب فعل مضارع بوده و همينهاطور اعراب اسامي غيرمنصرف ، تنوين گرفتن يا نگرفتن اسم       مؤنث سالم و همين   

.باشدهاي قبل ميتوان گفت سؤاالت تشكيل از مطالب متنوع و با رعايت استانداردهاي آزمونمي

. تركيب تمركز داردر تجزيه و هم بردر حد متوسط است و هم ب: : : : تجزيه و تركيبتجزيه و تركيبتجزيه و تركيبتجزيه و تركيب* * * * 

باشـد  ي افعـال مـي  فيه، مبتدا و خبـر و صـيغه  ، مفعولٌ»صفت«، نعت »واو« شامل مباحث معرب و مبني، معتلّات، انواع   ::::دسـتور دسـتور دسـتور دسـتور * * * * 

.تري قرار داردها در سطح بسيار سادهبرخالف انتظار، سؤاالت دستور اين گروه نسبت به ساير رشته

ـ «آيد اين است كه شايد در نظـر طـرّاح            و درنظر داشتن گروه انساني، اولين مطلبي كه به ذهن مي           43با ديدن سؤال     » ون تأكيـد  ن

فعـل  ) 12(يـا   ) 6(رسيم كه ايشان فقط درصـورت سـؤال صـيغه           شده ولي با بررسي چهارگزينه به اين مطلب مي        مورد سؤال واقع  

شده و فقط يك گزينه داراي فعل مـضارع         كه تبديل جمله به للمخاطبة خواسته      47طور در سؤال    همين. اندمضارع را درنظر داشته   

تر نبود؟ها مناسبسؤاالت گروه تجربي براي انساني: باشيد كهمقايسه سؤاالت شايد به اين فكر افتادهو با !صيغه للمخاطبة است
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

29 ،30

31و 

باشـد كـه بـا توجـه بـه صـورت سـؤال يعنـي         هـا مـي  هاي مربوط به آني مختلف با پاسخ گزينه 4اين سؤاالت داراي    

.گير خواهند بوداي وقتتا اندازه» الصحيحعين«، »الخطاينع«

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اليـه  مـضاف ) 2باشـند  داشـته » ال«) 1:كـه گيرنـد مگـر ايـن    جاي كسره، فتحه مـي    اسامي غيرمنصرف در حالت جرّ به     45

.باشدداشته

ره ستواند ك مي»» ها«ضمير متصل   «اليه  علت داشتن مضاف  است كه به  اسم غيرمنصرفي » فضائل«ي   كلمه 1ي  در گزينه 

 كـسره   »البيوت«اليه  علت داشتن مضاف  اسم غيرمنصرفي است كه به    » أقْرَب«ي   كلمه 2ي  طور در گزينه  بگيرد و همين  

.باشند هر دو صحيح مي2 و 1هاي  يعني گزينه،گيردرا مي

ا   » و انـت وحيـدة    . و هو لم يفهمه جيداً    « واو حاليه است     3 و   2ي  در گزينه ،»...واهللا  « واو قسم داريم     1ي  در گزينه 50 و امـ

در !) آيد، معطوف به كجا؟ به خبـر كـان؟        گاه اين سؤال پيش مي    آن(تواند عطف باشد    ، در اين گزينه واو مي     4ي  گزينه

)چطور؟(تري است كه حاليه بودن اين واو احتمال قويحالي

هـو  : ي حاليه ذوالحال هم دارد    كه به سخنم اعتناء نكرد مشغول كارهايش بود و اين جمله          كارمند درحالي : معني عبارت 

.اند كه فقط عطف باشدطراح محترم در صورت سؤال واوي را خواسته: كندجاست كه مشكل خودنمايي ميمستتر و اين

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 هـر دو صـحيح   2 و 1هاي اند پس گزينه ناديده گرفته  1ي  را در گزينه  » فضائلهم«كه  حاليشده در انتخاب» 2«ي  گزينه45

.هستند

 انتخاب بهتري است اما واقعاً اين واو فقط عطف است؟4ي شده، در بين اين چهار گزينه، گزينه انتخاب4ي گزينه50

���� ��� ����


