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  ي ریاضی رشته
  

ي مـورد نظرتـان    ي پر از خاطرات و تجربیات خوب هم گذشت و امیدوارم در این آزمـون بـه نتیجـه     ي کنکور، دوره    دوره  
کار رفته، جمالت خوبی  ها به ها و گزینه اي دارد؛ جمالتی که در صورت تست آزمون ریاضی امسال سؤاالت خوب و سنجیده . برسید
 براي خیلـی از  70 تا 50کنم درصدي بین  فکر می. است بودن این آزمون شده    ید و ابتکاري باعث قوي    وجود چند سؤال جد   . هستند

  .حاال باید منتظر نتایج باشیم. شداب پذیر بوده داوطلبان کامالً امکان
  

ن دیـده  ي خاص و جدیـدي در آ   اند و نکته  متن سؤاالت این بخش، دشوار طرح نشده       :ترجمه، تعریب و مفهوم    ،بخش اول * 
رسـیدن بـه پاسـخ صـحیح     اند کـه   شده اي طرح گونه ها هم به  گزینه. است  ي زمان فعل تأکید شده      تر بر روي ترجمه    بیش. شود  نمی

  .دشوار نیست
  

. کار نرفته است  سختی در آن بههاي کیبمتن، زیبا است و لغات و تر: اعرابدرك متن، تشکیل، تحلیل صرفی و  ،بخش دوم* 
 اعراب صرفی و  هاي تشکیل، تحلیل تست. کنم توانست بهتر طرح شود که در ادامه به آن اشاره می  متن میهاي درك یکی از تست

  .هم ساده هستند
  

  .است شدن آزمون شده شود که باعث قوي می  هایی با شکل و محتوایی جدید در این بخش دیده تست :قواعد ، سوم بخش* 
   .ستاتوجه   قابل،43تست 

  

  اري و نوهاي ابتک پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

 گفتـه کـدام فعـل عالمـت     ، تقدیري دارداعرابکه بگوید کدام فعل   جاي این    از این جهت جدید است که به       43تست    43
بینیـد کـه کنکـور     مـی . است  تقدیري براي پرسش استفاده کردهاعرابیعنی از مفهومِ . شود  در پایانش ظاهر نمی اعراب

هـاي بـازار مـشاهده     هاي ظاهري و ساختگی که متأسـفانه در برخـی کتـاب     معنا است نه نکته   واقعاً مفهومی و متکی به      
در ). 14، 13، 7، 4، 1هـاي   البتـه فقـط در صـیغه   ( تقدیري دارنـد  اعراب هاي معتل ناقص    فعلمرفوع  مضارعِ  . شود  می

الفَتَی، الهدي و (مثل اسامی مقصور چون این فعل  . فعل مضارع مجهول است و مرفوع تقدیراً      » ال یرْجی « فعل   2ي    گزینه
یعینُ، «هاي  ها فعل در سایر گزینه.  تقدیري استاعرابش در گروه اعراب لذا ،تواند حرکتی در آخرش ظاهر شود نمی...) 

ع غَ، یحصلُ، یقَ    . ظاهري اصلی دارنداعرابشود و   در پایانشان ظاهر میاعرابعالمت » یبلُ
ي« تست در این است که موضوعات      ي مهم این    نکته  40 هاي ناقصه مثل کانَ،  براي فعل» معلوم و مجهول«و » الزم و متعد

فقط و فقـط  ) بودن فاعل به پذیري فعل یا مشخص یا نامشخص مفعولٌ(این مباحث . مطرح نیست... أصبح، صار، لیس و  
چرا؟ چون افعال ناقـصه نـه   .  اشتباهی است آشکارهاي ناقصه ها براي فعل   براي افعال تام مطرح است و ذکر کردن آن        

  .ها مطرح شود تواند براي آن پس این مباحث اصالً نمی) اسم و خبر دارند(به دارند و نه فاعل  مفعولٌ
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قطعاً محور این تست، مفعول مطلق . شود حال مشابه این تست در کنکورها نبوده و این اولین بار است که مطرح می      تا به   48
دهد نه آفـرینش   جا معناي مخلوقات می در این» خلقاً« چون ، هم ندارد 3ي    گزینه.  مفعول مطلق ندارد   2ي    گزینه. است

  ]. مخلوقات-2 آفرینش -1 :خَلْق دو معنا دارد) [مصدر خَلَقَ یخْلُقُ(
وقوع «عول مطلق، مربوط به تواند پاسخ سؤال باشد چون این نوع از مف مفعول مطلق نوعی نمی  . 4 و   1ي    ها  ماند گزینه   می

اً «1ي  اما در گزینه. نیست» فعل    .نیست» وقوع فعل« به مهتماانوعی توجه و  به» واقعاً، حقیقتاً: حقّ
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

شان درست و قـسمت دومـشان    هر دو قسمت اول3 و 1هاي  گزینه). واضح است(هستند     کامالً نادرست  4 و   2ي    گزینه  35
ه « با توجه به عبارت      1ي    در گزینه . نادرستند ام ه و أی یقَ ساعاتفةُ ر رَ سالح شود کـه   گونه در ذهن تداعی می این» و کانَت
آمـد و پاسـخ تـست     گونـه مـی    ایـن 3ي  با توجه به متن بهتر بود گزینه. چندان صحیح نیست» لم یکُنْ مأیوساً «عبارت  

   .متَشائماً یکرَه فی الحیاة بعض الحیوانات: شد یانتخاب م
44  
  

لِ أهدافه : جزاي شرط بیایدا بهتر است قبل از سوف، فاء  3ي    با توجه به قواعد شرط در گزینه       اإلنسانُ فی نَی دتَهإنْ إج
  .فَسوف یحصلُ علیها

  
  : 43سؤال 
  .شود نمی در انتهایش ظاهر اعرابت کن که عالم  فعلی را مشخص:ي صورت سؤال ترجمه

اي کـه    ظاهري دارد به بیان دیگر کلمهاعرابي مورد نظر       در انتهاي یک کلمه مؤید آن است که کلمه         اعرابظاهرشدن عالمت   
ش تقدیري یـا محلّـی   اعراب ظاهري ندارد اعراباي که  شود و کلمه  هم در انتهایش ظاهر نمی اعراب ظاهري ندارد، عالمت     اعراب

ی (در این سؤال اگر چه منظور طراح محترم انتخاب اعراق تقدیري در فعل        . ستا رجـباشـد امـا اسـتفاده از فعـل ماضـی       مـی ) الی
»دیعنـی اگـر چـه در    . باشـد  ي دیگر در حکم فعل شر که مبنی بوده و محالً مجزوم است نیز خالی از اشکال نمـی            در گزینه » اُجتَه

  . شود استفاده می» یجتَهِد«مضارع از فعل » اجتَهد«انتهاي فعل 
  
  

   دكتر پيمان بوذري
  

  اصغري... روح ا 
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  ي تجربی رشته
  

  .ها در سطح باالتري است ایر گروههاي خوب، قوي و بعضاً سختی دارد و در مقایسه با س آزمون تجربی، تست  
  

اي  مالحظـه  اي جدیـد و قابـل  هـ  ترکیـب هاي ایـن قـسمت، سـاختارها و     در اکثر تست  :ترجمه، تعریب و مفهوم    ،بخش اول * 
  .داري هستند هاي نکته  تست30، و 29، 27، 26هاي  تست. است رفتهکار به

  

هـا و   موضوع متن، جدید نیـست امـا متنـی اسـت کـه در آن واژه        : اعرابدرك متن، تشکیل، تحلیل صرفی و        ،بخش دوم * 
اي هـستند و   هاي درك متن کـامالً اسـتاندارد و غیـر سـلیقه     تاما تس. است رفته و متن سخت شدهکار هاي جدید زیادي به    ترکیب

  .هاي خوبی هستند ، تستاعرابدو تست تشکیل و تست آخر تحلیل صرفی و . ي صحیح رسید توان به گزینه بااطمینان می
  

ایـن بخـش   هاي خوب   تست49 و 44، 43هاي  تست. ها وجود دارد  نهجمالت خوب، قوي و زیبایی در گزی       :قواعد ، سوم  بخش* 
  .هستند

  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

براي تشخیص صاحب حال در این تـست  . این تست از این جهت جدید است که تأکیدش روي تشخیص ذوالحال است   42
حب حـال را  تـوان صـا   صورت نمـی  اینغیردر. رك کنیمد، معناي کل عبارت را »با خنده : مازِحاً«باید با توجه به معناي      

  .تشخیص داد
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

. دهـد  مـی » اگرچـه، هرچنـد  «اندازد ثانیاً در مجموع معنـاي   بیاید اوالً آن را از عمل می » و«اگر قبل از إنِ شرطیه یک         26
  . ي درست الزم است دانستن این نکته در فهم متن عبارت و تشخیص گزینه

ه«ي   جمله  27 تَضَع ماذا«ي پرسشی  معطوف است به جمله» لَممـاذا  : صـورت بـوده اسـت    یعنی در اصل عبارت بـه ایـن  » لل
ه   کانفی م ه تَضَع ماذا لَمن المکتبۀِ و لم رْتَهتَعذي اس عدم درك این مورد، پاسخ دادن به تـست  . »نَسیت أنْ تَرُد الکتاب الّ

  . کند را کمی مشکل می
حساب  ي جدید به دهد و یک جمله می» ها ي آن از آن جمله، من جمله  «معناي  » منْها«با توجه به معنا و ساختار عبارت،          29

  .خواهد در ادامه یکی از آن امور را ذکر کند یعنی می. گردد هم به األمور برمی» ها«ضمیر . آید می
  

   دكتر پيمان بوذري
  

  اصغري...  روح ا
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  ي هنر رشته
  

ها  اکثر تست. تر سؤاالت سخت نیستند  امسال بیش خوشبختانهرخالف سال گذشته که گروه هنر سؤاالت دشواري داشت،     ب  
   !ي صحیح برسند ند به گزینهتوانبند و هنرمندان عزیزمان راحت باشهاي نادرست مشخص  اند که گزینه طوري طرح شده

  

  مـوارد اکثـر در هاي نادرست    ولی گزینه . است  ي استفاده شده  ا  از جمالت خوب و پخته     :ترجمه، تعریب و مفهوم    ،بخش اول * 
  . تست قوي و خوبی است27تست . آید نظرنمی رو تشخیص اشتباه بودنشان مشکل به خیلی نامربوط هستند و از این

  

 و عبارات خوبی هم در آن  این متن، موضوع زیبایی دارد و جمالت      : اعرابدرك متن، تشکیل، تحلیل صرفی و        ،بخش دوم * 
.  متن در سطح باالیی باشدي دشواري    درجه شده تعدادي واژه و ساختار جدید و مشکل در این متن آمده که باعث            . است رفتهکار  به

  . مالحظه هستند هاي خاص و قابل  هم فاقد نکتهاعرابهاي تشکیل، تحلیل صرفی و  تست. هاي درك متن، استاندارد هستند تست
  

  .هاي خوبی هستند  تست49 و 46، 45هاي  تست :قواعد ، سوم بخش* 
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

اگر به معنا . مطلق جانشین فعل محذوف است جا تمییز نیست بلکه مفعول حقیقۀً در این.  است1ي  ي مهم در گزینه  نکته  49
هایمان بسیار تأکید  براي همین است که ما در کتاب     . دتواند تمییز باش    اصالً نمی » ۀًحقیق«شوید که     جه کنید متوجه می   تو

هر اسم منصوبی که بعد از اسامی تفضیل بیاید .  را هاي ظاهري و ساختگی     کنیم که معنی را مالك قرار دهید نه نکته          می
ل بخوان حاال تو خود حدیث مفص. » فرع المعنیعراباال«گوید  یک قاعده در زبان عربی است که می. لزوماً تمییز نیست

  .از این مجمل
  
  

   دكتر پيمان بوذري
  

  اصغري...  روح ا
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  ي انسانی رشته
  

اسـت کـه نیازمنـد دقـت و اطالعـات       چند سؤال سخت هم در آن آمـده . آزمون انسانی امسال واقعاً قوي و استاندارد بود        
 آزمون خوب و  در این60درصد باالي .  است کاررفته زیبا، پخته و قوي      ها به   ها و گزینه    جمالتی که در صورت تست    . تر است  بیش

  . عالی است80باالي 
  

 31هاي  تست.  ها هم استاندارد هستند متن سؤاالت ترجمه و تعریب خوب است و گزینه :ترجمه، تعریب و مفهوم ،بخش اول* 
  .بودند ها تست داده  تقریباً تکراري هستند و در کنکورهاي قبلی از آن32و 

  

 ندبدهها پاسخ  باشند به آن متن سختی است و داوطلبانی که توانسته: اعرابن، تشکیل، تحلیل صرفی و درك مت ،بخش دوم* 
توانـست بهتـر طـرح      مـی 35تست . شود می  زیادي در این متن دیده   هاي جدید   ها و ترکیب    واژه. ی است شان بسیار عال    سطح عربی 

  .ستند هم خوب هاعرابهاي تشکیل، تحلیل صرفی و  تست. شود
  

  .هاي سخت این بخش هستند  تست50 و 45هاي  تست :قواعد ، سوم بخش* 
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ه  جمله4ي  دقت کنید در گزینه. تست بسیار خوبی است     45 نِ العسلِ«ي  ي اسمی نُها کَلَو این عبـارت را  . خبر کانت است» لَو
حراء عند طلوع الشَّمس: ویسی کرد این صورت هم بازن     توان به   می نِ العسلِ فی الص مالُ لَونُها کَلَو هـاي   جمله شبه. کانَت الرِّ

حراء و عند طلوع الشَّمس جمالت پیرو هستند و براي توضیح بیش             بـا  (ي اسـمیه   دقت کنیـد جملـه   . اند  تر آمده  فی الص
، کَمـا،   «هـا   در سـایر گزینـه  . دباش معناي کاملی داشته  ) مبتدا و خبر  (باید با اجزاي اصلیش     ) نواسخ یا بدون نواسخ    أشـد

  .جمله هستند ترتیب خبر از نوع مفرد، شبه جمله و شبه به» االضطراب فی
 هـم  3ي  گزینه.  مستثنی از نوع تام است1ي  توان تشخیص داد که در گزینه  با توجه به معنا می    . داري است   تست نکته   50

ا، مستثنی4 و 2هاي  در گزینه . غ است مشخص است که از نوع مفرَّ      . است و لذا از نوع مفـرَّغ اسـت    نیامده منه  قبل از إلّ
ا را ازجمله بردارید، بعد اگر جمله معنا داد              یکی از راه   البته نـه مـراد اصـلی    (هاي تشخیص نوع مستثنی این است که إلّ

   .صورت مستثنی از نوع تام است اینمستثنی از نوع مفرَّغ است و درغیر) جمله، فقط معنا دادن جمله
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

 بـه ایـن   2ي   درست است ولی بهتر بود کـه عبـارت گزینـه   2ي  این تست اشتباه نیست و با توجه به متن همان گزینه        35
  . لتغییر مدي العصورِلأنَّ القرآنَ نَزَلَ بِهذه الّلغۀِ و صانَه من ا: آمد صورت می

  

  اصغري...  و روح ا دكتر پيمان بوذري
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  ي زبان خارجی رشته
  

با این حال آزمون خوبی است و سؤاالت قوي هم دارد مثـل     . متأسفانه در این آزمون ایراداتی بر بعضی سؤاالت وارد است           
   .48 و 45، 41، 27هاي  تست

  

انـد و   ها هم استاندارد طرح شده گزینه. ها عموماً خوب هستند و در سطح متوسط تست :ترجمه، تعریب و مفهوم    ،بخش اول * 
تـست مفهـوم اسـتاندارد نیـست کـه در      . هاي نادرست نیازمند دقت و نگاه دوباره به متن سـؤال اسـت   تشخیص اشتباهات گزینه  

  .کنم هاي بعدي به آن اشاره می قسمت
  

هایی با این  هاي گذشته نیز متن موضوع متن، تکراري است و در سال: اعرابدرك متن، تشکیل، تحلیل صرفی و  ،بخش دوم* 
دتها رخاء   «اي در متن هست مثل        ها و جمالت قابل مالحظه      ترکیب. موضوع داده بودند   ش عدنْ بمٍ لَها م بِقَو کـه  » کلُّ شدیدةٍ نَزَلت

ر هـستند   در خود این جمله. است» ...لَها من بعد «ي  ي اسمیه مبتدا است و خبر آن جمله  » کُلُّ« م و مبتدا مـؤخَّ ي اسمیه، خبر، مقد .
  . ي سؤاالت این بخش خوب هستند  چندان استاندارد نیست ولی بقیه36  تست

  

  .هاي خوب این بخش هستند  تست48، 46، 45، 43هاي  تست :قواعد ، سوم بخش* 
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

فاعـل   اعـراب مرفوع به ، مستثناي مفرَّغ و  »ما« موصول عام    1ي    در گزینه . است  ها آمده   سیار خوبی در گزینه   جمالت ب   45
 4ي  و در گزینـه . بـه اسـت     ي موصولی، مفعولٌ  »ما «3ي    در گزینه . خبر است و محالً مرفوع    » من «2ي    در گزینه . است

ر است» من« ر است» من« است که  زینهي مهم این تست در همین گ نکته. مبتداي مؤخَّ   .خبر نیست بلکه مبتداي مؤخَّ
. اي اسـت  مالحظـه  تواند مجهول شود سؤال جدیدي نیست ولی با این حال تـست مهـم و قابـل    که چه فعلی می     البته این   46

ي می    فعل یـان دیگـر   به ب. توانند مجهول شوند  فعل امر نمیو هاي الزم، افعال ناقصه  فعل. توانند مجهول شوند    هاي متعد
   .معنا است ها بی شدن براي این فعل مجهول

  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

در . رسـانند   هـر دو مطلـب دیگـري را مـی    3 و 2هـاي   گزینه. خوانی دارند    کامالً با مفهوم عبارت هم     3 و   1هاي    گزینه  31
ۀ« فعل 2ي  گزینه بحاسم ،بحاسی ،بکردن دارد و با امتحان و آزمایش تفاوت  و کتاب معناي رسیدگی و حساب » حاس 
  .تر است  نامربوط3ي  البته گزینه.  مفهوم متفاوتی دارند3 و 2ي  به نظر من در این تست هر دو گزینه. دارد

د  «: دادنـد  ت میصور این  را به4ي  بهتر بود گزینه. است اي شده به نظر من این تست یک مقدار پیچیده و سلیقه          36 ال تَعتَمـ
رِي علی خالف رأیک       باً تَجغال تک فاألمورقلیتوانست پاسخ مناسبی براي این تـست    می4ي   در این حالت گزینه. »علی ع

  . تواند پاسخ دقیقی باشد  هم نمی1ي  گزینه ،است و از این جهت در متن حرفی از خدا و خواست خدا نیامده. باشد
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ر کانَ هست و لـذا مرفـوع   : متأسفانه یک اشتباه تایپی در این تست وجود دارد   49 باً چون اسم مؤخَّ درست است نه ثَو ب ثَو
فَظُه من البرد. است حی ب ا ثَو کُه و لَم یکُنْ لَدیه إلّ لمما ی فَقَد قَد ه   . إنَّ

  
  :ها بررسی گزینه :49سؤال 

  .  نائب فاعل استاعرابغ و مرفوع به مستثناي مفرّ» قدر«) 1  
  .  خبر استاعرابمستثناي مفرّغ و مرفوع به » مرحلۀ«) 2  
  3 (»باشند به می  مفعولاعرابهر دو مستثناي مفرّغ و منصوب به » فضل«و » رب .  
با تنوین نصب یک » ثوباً«دقت کنید در این گزینه   .  اسم افعال ناقصه است    اعرابمستثناي مفرّغ و مرفوع به      » ثوب«) 4  

  .شدبا اشتباه تایپی فاحش می
  

   دكتر پيمان بوذري
  

  اصغري...  روح ا


