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ي رياضيرشته

نگاه كلي* 

 سـؤال مفهـوم   1، )30 تا 26( سؤال ترجمه 5هاي گذشته شاهد  در اين قسمت مشابه سال:ترجمه و تعريب و مفهوم عبـارت      * 

. بـود  گزينه مطرح شده4 عبارت مختلف در 4صورت  سؤال ترجمه به1بوديم كه در اين ميان ) 33 و 32( سؤال تعريب  2و  ) 31(

).30سؤال (

هاي وصفي و اِضافي هاي أخير با استفاده از فعل، ضمير و در مواردي با توجه به تركيب              به روال سال   :سؤاالت ترجمه و تعريب   * 

هاي اخير امري رايـج  چنين طرح عدد در تست ترجمه و تعريب در سالهم. گويي بودو ترجمه يا عدم ترجمه يك كلمه قابل پاسخ     

.است

ـ   » حـولَ الـنص   «ت از درس ششم كتاب عربـي سـوم، قـسمت             بيتي اس  :مفهوم عبارت *  گـذرا و  «ق صـورت سـؤال بـر    كـه طب

.داللت دارد» بودن روزگارناپايدار

. برخوردار اسـت )  سؤال تجزيه و تركيب3 تشكيل و 2 سؤال متن، 4( از حجم، محتوا و تعداد سؤاالت موردِ انتظار         :ك مطلب در* 

ترتيب است، بدين هايي كه براي هر يك از اين طبقات مطرح شده         دي افراد است و ويژگي    بنسطح متوسط دارد و موضوع آن، طبقه      

:كه

گـروه دوم افـرادي   . گويند و مانند طبل تـو خـالي هـستند   اند كه سخن ميگروه اول كساني: اندبندي شدهافراد در سه دسته طبقه «

 گروه سوم آن دسته از افرادي هستند كه با كار خود مردم را دهد وگويند و طبق سخن خود، كار نيز انجام مي هستند كه سخن مي   

چـشم  ي خـارج از كتـاب بـه   داخـل مـتن كلمـه   » .گوينـد اند، سخن نمي ي عملي كه انجام داده    كنند و معموالً درباره   زده مي شگفت

:خورد اما برخي از كلمات ممكن است ناآشنا باشند كه عبارتند ازنمي

.گردداِفشاء مي: يفشي/ زننده هاي گولوعده: المواعيد الخداعة/ كند زده ميشگفت:  يفاجي/كند ايجاد نمي: الينتج

هـا پاسـخ داد، البتـه       شود به آن  اند و با تسلط بر مفهوم متن مي       طراحي شده ) رو به سخت  ( سؤاالت متن متوسط     : سؤاالت متن  *

.منطقي و به دور از ابهام هستند

چنين پـذيرش تنـوين و يـا عـدم پـذيرش      هم... فيه و گذاري و تشخيصِ خبر، مفعولٌ   بر مبناي حركت    سؤاالت تشكيل  :تشكيل* 

.اندتنوين در يك اسم طراحي شده

.استهاي سراسري از دو فعل و يك اسم استفاده شدهي آزمون مطابق همه:تجزيه و تركيب* 

قابـل پاسـخگويي   » تجزيه« تمامي اين سؤاالت با توجه به قسمت     ي قابل توجه در طرح سؤاالت تجزيه و تركيب اين است كه           نكته

!!نيست» تركيب«است و اصالً نيازي به بخش 
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، )نواسخ، انواع خبـر   (، مرفوعات   )فيه، منادي مفعولٌ(، معتالت، منصوبات    )بخش اعراب فرعي  ( شامل مباحث انواع اعراب      :دستور* 

البتـه شـاهد تغييـرات در       . اسـت ندارد بوده و از مباحث متنوعي طراحي شـده        باشد كه در مجموع استا    متعدي و الزم و وصف مي     

.ي آن خواهيم پرداختپراكندگي سؤاالت دستور هستيم كه در بخش دستور گروه تجربي به مقايسه

:هاتفاوت

توضيحبخش

ترجمه و تعريب

در اين قسمت بوديم    » عين الخطا «يا  » عين الصحيح «هاي اخير همواره شاهد حداقل دو تست با عنوان          در سال 

. بودكه در اين آزمون به يك تست كاهش يافته

اي نيـست و  شدهي طرح سؤال در بخش ترجمه و تعريب، قانون از پيش تعيين  البته، شايان ذكر است كه نحوه     

نـوان  يادآوري اين موضوع فقـط بـه ع       . باشندتوانند در تغيير سبك آن دخل و تصرّف داشته        طراح محترم مي  

.استها بودهتفاوت اين آزمون با ساير آزمون

تشكيل

3ايم كه در ايـن آزمـون بـه           كلمه در هر گزينه بوده     4هاي اخير همواره شاهد     هاي تشكيل، در سال   در تست 

.بودكلمه در هر گزينه كاهش يافته

.گذاري كلمات نياز داشتتر داوطلبان عزيز را در حركتاين امر دقت بيش

هاي ابتكاري و نوسشپر* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هاي تـست مفهـوم   ها شاهد سؤال مفهوم عبارت هستيم و آوردن بيت شعرهاي فارسي در گزينه            هرساله در تمامي گروه   31

 از اين جهت است كـه ايـن بـار يـك عبـارت فارسـي                 31ايم اما نو بودن سؤال      هاي اخير تجربه كرده   عربي را در سال   

. بيت عربي خواسته شده4هوم متناسب با آن از ميان شده و مفداده

شـوند يـك سـؤال زيبـا شـكل      جملـه آغـاز مـي    گزينه با شبه4كه هر درحالي» جملهخبر شبه«با طرح سؤال از مبحث     47

ي كننـده ي ديگري كامل  ها خبر نيستند و كلمه    جمله آن شبه  4 و   3،  1هاي  دانستن اين مطلب كه در گزينه     . استگرفته

.استگشاي شما براي رسيدن به پاسخ صحيح بودهمفهوم جمله است، راه

. شـود نمـي هاي اخيـر ديـده  ي آن در سال، سؤالي نو و ابتكاري است كه نمونه  »استاي را بيابيد كه مرفوع واقع شده      جمله«49

.د به اين سؤال پاسخ صحيح دادشي وصفيه تابع موصوف خود است از نظر اعراب ميالبته با دانستن اين موضوع كه جمله

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحپرسشيشماره

34 ،35 ،36

37

ها جمله هـستند، شـايد از       چنين تمامي گزينه  اند و هم  را خواسته » خطا«يا  » صحيح« سؤال   4كه هر   با توجه به اين   

.گير ارزيابي شوند سؤال در كنار هم مقداري وقت4اين منظر اين 
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

؟ پاسخ صحيح، »قليلٌ«صحيح است يا » قليلُ«آيد كه خبر مفرد است و مرفوع، اكنون اين سؤال پيش مي» قليل«ي كلمه38

نـابراين  بـراي آن فاعـل اسـت، ب   » وجود«ي كند و كلمه همچون يك فعل عمل مي    » قليل«ي  است چرا كه كلمه   » قليلٌ«

:گذاري صحيح عبارت بدين شكل استحركت

».الثالثٌ قليلٌ وجوده بينَ الناسِ«

توانند حذف شوند اما طرح چنين مطلبي در سؤاالت گروه رياضـي             با كلمات ديگري مي    4 و   2،  1هاي  هرچند كه گزينه  

.گرددغيراستاندارد ارزيابي مي!! گذاريآن هم در تست حركت

ي براي داوطلب رشته  » وجود«ي  و مرفوع بودن كلمه   » قليل«ي  به دنبال آن تنوين گرفتن كلمه     تشخيص اين موضوع و     

.تواند ايجاد ابهام كندرياضي باتوجه به قواعد كتب درسي ممكن نبوده و مي
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ي تجربيرشته

نگاه كلي* 

 سؤال مفهـوم    1 سؤال ترجمه،    5ندي سؤاالت مشابه رشته رياضي است يعني شاهد         ب بودجه :ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت     * 

.بود گزينه مطرح شده4 عبارت مختلف در 4صورت  سؤال ترجمه به1 سؤال تعريب هستيم كه در اين ميان فقط 2و 

و تعريب گروه تجربي از گروه      بوديم تنوع نكات ويژه در سؤاالت ترجمه        بيني كرده طوركه پيش همان:سؤاالت ترجمه و تعريب   * 

ي ، ترجمـه  )اِلّـا (ي وصفيه، معناي حـصر      ي فعل جمله  ي فعل، ضمير، ادوات شرط، ترجمه     طوري كه ترجمه  تر است، به  رياضي بيش 

.استمورد توجه قرار گرفته... مفعول مطلق و 

اعمـال انـسان    «كه  انتخاب شده و بر اين    » كارگاه ترجمه « جمله است كه از درس سوم عربي سال سوم، قسمت            مفهوم عبارت، * 

.داللت دارد» گيردچه نيك و چه بد نزد خداوند متعال مورد محاسبه قرارمي

سـطح  . ي رياضي و طبق روال رايج كنكورهاي سراسري اخير است از نظر تعداد سؤاالت شبيه درك مطلب رشته:درك مطلـب  * 

:ترتيب كهاست بدين» زمان«آن در مورد شود و موضوع ارزيابي مي) رو به متوسط(آن ساده 

ي خام است در دست انسان همچون چوب در دست نجار پس انسان بايد از آن مراقبت كند و آن را به درستي                       وقت همان ماده  «

 ظـاهر   گـردد، در هر انساني كه به راستي و اراده وصـف مـي           ) بند بودن به وقت و وعده     پاي(مراقبت از زمان و وعده      . استفاده كند 

چـون يـك عـادت پايـدار     شود و بايد اين عادت از كودكي در وجود كودكان كاشته شود تا هنگامي كه بزرگ شوند آن را هـم               مي

».بيابند

كند كه معناي آن را ي ناآشنايي داخل متن خودنمايي نميچنين كلمهخورد همچشم نميي خارج از كتب درسي داخل متن به      كلمه

.بنويسم

.اند و فاقد هرگونه ابهامي هستند سؤاالت متن ساده طراحي شده:تنسؤاالت م* 

چنين اعراب فعل مضارع يا پذيرش يا عدم        گذاري مبتدا، مفعول مطلق، صفت و هم      هاي تشكيل بر مبناي حركت     تست :تشكيل* 

.اندپذيرش تنوين در اسامي طراحي شده

.است دو فعل و يك اسم استفاده شدههاي سراسري ازي آزمون مطابق همه:تجزيه و تركيب* 

متأسـفانه  . شد، اين سؤاالت هم نياز به بررسي قسمت تجزيه دارد و هـم تركيـب              ميچه در سؤاالت گروه رياضي ديده     برخالف آن 

.پرداخت غلط بوده و جواب درست ندارد كه در ادامه به توضيح آن خواهيم42ي تست شماره

و » مـا «، معلوم يـا مجهـول، انـواع    )منادي، تمييز، حال(، معتالت، منصوبات    )اعراب تقديري (اب   شامل مباحث انواع اعر    :دستور* 

.باشدچنين عدد ميهم



92سراسريدر آزمون عربيزبان هاينقد پرسش5

هاي رياضي و تجربي تغييرات در پراكندگي مباحث دستوري است چرا كه بـيش  ي قابل تأمل در سؤاالت دستور گروه  نكته

هـاي اخيـر اسـت بـا ايـن وجـود       هاي آزمايشي تعاوني سنجش سـال  سؤاالت آزمونهاي اخير باشد، شبيه قالبكه تابع سال  از اين 

.هاي اين بخش در هر دو گروه كامالً درست و داراي نكات دستوري بسيار مناسبي هستندتست

) تست5 (2عربي ) تست3 (3عربي 

وصفمرفوعاتمتعدي الزمانواع اعرابمنصوباتمعتالت گروه رياضي

121121

) تست4 (2عربي ) تست4 (3عربي 

عددمعلوم، مجهول»ما«انواع انواع اعرابمنصوباتمعتالت گروه تجربي

131111

:هاتفاوت

توضيحبخش

ترجمه و تعريب
عـين  «هـاي اخيـر شـاهد دو تـست بـا عنـوان             هاي سال طوركه در گروه رياضي نيز ذكر شد، در آزمون        همان

.بودايم كه در اين آزمون به يك تست كاهش يافتهدر بخش ترجمه و تعريب بوده» ين الخطاع«يا » الصحيح

تشكيل

 كلمه در هـر     3 كلمه در هر گزينه بوديم كه در اين آزمون به            4هاي اخير شاهد    هاي تشكيل آزمون  در تست 

.بودگزينه كاهش يافته

.داوطلبان عزيز را در پاسخگويي نياز داشتتري از طرف الزم به يادآوري است كه اين امر دقت بيش

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

سؤال كننـد و ايـن     )  چند؟ ←كم(ي تعداد   هايي بوديم كه درباره   ندرت شاهد تست  تر و شايد به   در كنكور سراسري كم   46

خورد كه امسال در گـروه  چشم ميهاي اخير بههاي آزمايشي تعاوني سازمان سنجش سال     وفور در آزمون  سبك سؤال به  

.استهاي مجهول در يك جمله سؤال شدهتجربي در مورد تعداد فعل

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 گزينه علتي بـراي رد وجـوددارد و از ايـن رو             4است كه متأسفانه در هر      براي تجزيه و تركيب آمده    » لالمهمِ«ي  كلمه42

:هاعلت رد گزينه. سؤال اشتباه است

»انسان« بالتبعية للموصوف مرفوعصفة و ) 1ي گزينه
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تهميل: مصدره) 2ي گزينه

نكره) 3ي گزينه

»اِنّ«خبر ) 4ي گزينه

؛»المهمِل«ي كلمهتجزيه و تركيب صحيح 

نعـت و منـصوب     / معـرب   ) إهمـال : مـصدره (اسم، مفرد، مذكر، معرّف بال، صحيح اآلخر، منصرف، مشتقّ اسم فاعـل             

»انسان«بالتبعيت للمنعوت 

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

است پس پاسـخگويان محتـرم   شدهعنوان پاسخ صحيح اين تست انتخاب  به 2ي  ي سازمان سنجش گزينه   در كليد اوليه  42

. معتقد هستند4 و 3، 1هاي مانند ما به وجود موارد نادرست در گزينه

دهيـد كـه در آن   اسم فاعل از باب تفعيل است كه حتماً شما هـم تـشخيص مـي            » مهمِل«ي  اما معتقد هستند كه كلمه    

.»مهمِل«باشد نه » مهمل«ي مورد نظر صورت بايد كلمه

ايد استدالل برخي از همكاران و پاسخگويان محترم سازمان سنجش اين باشد كـه آوردن تـشديد الزامـي                   جا، ش تا بدين 

اند امانيست و ايشان تشديد را نگذاشته

هاي مختلف زبان عربي اصالً نيامده است، بنابراين اسـم فـاعلي   نامهفاقد هرگونه معني است و در لغت» تهميل«ي  كلمه

.»مهمِل«است و اسم فاعل آن » اهمال«آمده » كوتاهي كردن«اي كه به معني ه كلمههم از آن وجودندارد بلك

كش و عزيز سـازمان سـنجش را بـر آن           طراحان و پاسخگويان زحمت   ) شدهو البته بررسي  (اميدواريم اين توضيح جامع     

ال را حذف نمايند تا حقّـي  دارد كه براي كليد اصلي بار ديگري اين سؤال را بررسي نمايند و پس از حصول اطمينان سؤ                

.از داوطلبان عزيز پايمال نگردد

����� ��	
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نسانياي رشته

نگاه كلي* 

ترين آزمون عمـومي در چنـد سـال اخيـر     م شايد آسانتوانم بگويامسال، سؤاالت عموميِ گروه انساني، واقعاً ساده بود و مي      

تـر  تري طرح شود اما گويا برعكس اسـت و سـؤاالت سـاده          رود براي گروه انساني، سؤاالت قوي     هرچند كه طبيعتاً انتظار مي    . است

آزمـون ديـده    هاي خاصـي در سـؤاالت ايـن         گير و نكته  هيچ نوع پيچيدگي، تست دشوار و وقت      . براي داوطلبان علوم انساني است    

:هاي اصلي آزموننقد بخش. باشيد درصد زده70رود اكثر شما داوطلبان عزيز، باالي شود و انتظار مينمي

هـا هـم    گزينـه . تر هـستند  هاي كتاب درسي ساده   كاررفته در ترجمه و تعريب از عبارت      هاي به متن:ترجمه، تعريب و مفهوم   * 

. سؤاالت خوبي هستند33 و 28، 26هاي تست. ي درست را تشخيص دادتوان گزينهراحتي مياستاندارد هستند و به

دو سـؤال تـشكيل    . متن و سؤاالت درك متن، زيبا، سـاده و اسـتانداردند          :متن، سؤاالت درك متن، تشكيل، تجزيه و تركيب       * 

.هاي خوبي هستندتست

.هاي خوب اين بخش است تست49 و 46، 45هاي تست):دستور(قواعد * 
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ي هنررشته

نگاه كلي* 

ترين آزمونِ تحصيلي كه تا به حال داشتيد، كنكـور، هـم            مهم. ي شما دوستان و خوانندگان عزيز نشر دريافت       سالم به همه  

هـا از جملـه گـروه    آزمون عربي امسال در تمامي رشته. باشيدتان رسيدهبه نتايج مطلوب و دلخواه   اميدوارم در اين آزمون     . گذشت

شـود و هـم متوسـط و      مـي توزيع سؤاالت مناسب است؛ هم سؤاالت قوي و سخت ديده         . هنر بسيار خوب بود و در كل تقريباً ساده        

هـاي اخيـر تأكيـد بـر روي معنـا و            همانند رويكرد سال  . با است كاررفته در آن قوي، دقيق و زي      هاي عربيِ به  جمالت و متن  . آسان

.خواني و فهم آن استمفهوم و توانمندي داوطلبان در متن

تحليل . ايد درصد زده60سطح سؤاالت گروه هنر، در مجموع متوسط است و مطمئنّم اكثر شما عزيزان اين آزمون را باالي   

:سه قسمت اصلي آزمون

تر از متون كتـاب درسـي باشـد؛ امـا بـه شـكل        تست اين بخش سعي شده متنِ جمالت بيش8در  :ترجمه، تعريب و مفهوم   * 

هـايش   گزينـه  29تست  . ستهاي اين بخش ا    باالتر از ساير تست    32 و   29،  28هاي  سطح تست . ترجديدتر، تركيبي و البته سخت    

.استهاي نادرست سخت شدهكمي با هم شباهت دارند كه از اين جهت رد گزينه

هاي جديـدي هـم در   كلمات و اسلوب. متن، خوب، زيبا و استاندارد است:درك متن، تشكيل، تجزيه و تركيب متن، سؤاالت   * 

 خالي از ايراد نيست كه در ادامه به آن اشاره           35 و   34هاي  آيد كه تست  در قسمت سؤاالت درك متن، به نظر مي       . آن وجوددارد 

توانـد باعـث   اسـت كـه بـه نـوعي مـي      كلمـه اسـتفاده شـده    3كلمـه، از    4ها به جاي    در قسمت تشكيل، امسال در گزيته     . كنممي

4 يـا    3هاي گذشته به    در بخش تحليل صرفيِ سه سؤال پاياني هم، در سال         .  تست خوبي است   38تست  . ترشدن تست شود  سخت

.است مورد كاهش يافته3 يا 2شد اما امسال به مورد اشاره مي

ي نكتـه .  سـؤاالت خـوبي اسـت   50 و 48، 47سـؤاالت  . ست اما در نوع خود جديد است هرچند بسيار ساده ا  46سؤال  :قواعد* 

.است نشر دريافت آمده3 چند بار در كتاب عربي 50تست 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

داري بيايد آن اسـمِ     ) مالف و ال  (اگر بعد از اسمِ اشاره، اسم ال        . اي است اما در نوع خود جديد است       هرچند تست ساده  46

بنابراين در اين عبارت اگر در جـاي خـالي   . آيدي آن ميدار، در نقش عطف بيان است و خبر نيست و خبر در ادامه       ال

داري نباشد آن اسـم     اما اگر بعد از اسم اشاره، اسمِ ال       . است» ...غَرَسها الفلّاح   «ي  ي فعليه األشجار قراربگيرد، خبر جمله   

.ر نقش خبر است و چون يك اسم است از نوع خبر مفرد استبدون ال د
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

چون كالً ايـن مـتن      . تواند درست باشد   هم مي  3ي   درست است اما با توجه به مفهوم كلي متن، گزينه           كامالً 1ي  گزينه34

بنابراين . »ها توجه كردد كوچك نبايد كوچك شمرده شوند و بايستي به آنمسائل و موار«كند كه  باره صحبت مي  دراين

.تواند درست باشد هم مي3ي آيد كه گزينهنظر ميبه

ي جمـالت در    نيـست چـون همـه     » وصفية«در صورت تست، نيازي به خط كشيدن زير كلمه          . اين تست اشتباه نيست   49

.شودبنابراين نيازي نيست كه زير اين كلمه خط كشيده. حاليهي وصفيه هستند نه ها از نوع جملهگزينه

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كه در متن آمده كه     است درصورتي شده» جبرانِ اشتباه « صحبت از    3ي  در گزينه . تر است  صحيح 4ي  نظر من گزينه  به35

صِلُونَ إلـي     (بخش نيست ش و نتيجهبخچندان سود ) فِي ما حدثَ عنهم   تَال(جبران اشتباه    ظفَـرونَ بِـشيءٍ و ال يـولكن ال ي

)!!نَتيجةٍ
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زباني رشته

نگاه كلي* 

.هاي رياضي و تجربي استبندي كامالً مشابه با رشتهبودجه

هـاي وصـفي و اضـافي،       د يا عدم وجود اسامي اشاره، تركيـب        با استفاده از فعل، ضمير، توجه به وجو        :سؤاالت ترجمه و تعريب   * 

 بـا توجـه بـه       33ي  چنين تست شماره  گويي بود و هم   چنين ترجمه يا عدم ترجمه يك كلمه قابل پاسخ        ي مفعول مطلق و هم    ترجمه

.هاي اخير امري رايج استهاي ترجمه و تعريب در سالبود كه آوردن آن در تستطرح شده» اعداد«مبحث 

بود و بايـد دقـت كنيـد كـه مفهـوم غيرمناسـب خواسـته               گزينه مطرح شده   4 عبارت مختلف در     4صورت   به :مفهوم عبارت * 

:پاسخ سؤال عبارتي است از درس پنجم كتاب عربي سوم با اين مفهوم كه. استشده

».ها پاداش عظيمي نزد خداوند متعال داردترين عبادتمخفيانه«

. برخوردار اسـت )  سؤال تجزيه و تركيب3 تشكيل و 2 سؤال متن، 4(محتوا و تعداد سؤاالت مورد انتظار       از حجم،    :درك مطلب *

كـرديم و  وجود آمدن اختراعاتي است كه قـبالً تـصور هـم نمـي          شود و موضوع آن گذشت زمان و به       سطح آن متوسط ارزيابي مي    

:آوردن مثالي براي اين مطلب است بدين ترتيب كه

اي تغيير كند كه بتواند احساس و عواطـف را          وسيلهآوري اطالعات به  اي براي جمع  كرد كه كامپيوتر از وسيله    هم نمي كسي تصور   «

داخـل مـتن    » .هاي خاص در تعليم است    ديگر اين وسيله امكان براي استفاده در برخي زمينه        ) هاخوبي(نيز درك كند و از محاسن       

:خورد اما معني برخي از كلمات كه ممكن است ناآشنا باشد، عبارتند ازچشم نميكند بهاي كه از نظر معنايي ايجاد اشكال كلمه

گيرندمي: يتلقّون// مواضع آرام : المواقف المالئمة// برطرف كردن : إذالة

 خـالي از  ها پاسخ صحيح داد چرا كه   توان به آن  اند و با فهميدن مفهوم متن مي       سؤاالت متن متوسط طراحي شده     :سؤاالت متن * 

.هرگونه ابهام هستند

چنين اعراب فعل مـضارع،  گذاري و تشخيص مبتدا، مجرور به حرف جرّ، نواسخ و هم          سؤاالت تشكيل بر مبناي حركت     :تشكيل* 

تـري از  اند و از اين جهت حاوي نكات متنوعتوجه به معلوم يا مجهول بودن فعل و پذيرش يا عدم تنوين در يك اسم طراحي شده           

.هاي رياضي و تجربي استهگرو

اين سؤاالت هم نيـاز بـه بررسـي    . استهاي سراسري از دو فعل و يك اسم استفاده شدهي آزمون مطابق همه  :تجزيه و تركيـب   * 

.قسمت تجزيه دارد و هم تركيب

باشـد  منصوبات مي شامل مباحث معتالت، معلوم و مجهول، نواسخ، منصرف و غيرمنصرف بودن، اعراف فعل مضارع و  :دسـتور * 

.استكه در مجموع استاندارد بوده و از مباحث متنوعي طراحي شده
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چـشم  هاي رياضي و تجربي در سؤاالت گروه زبان خارجه نيز بـه شايان ذكر است كه تغييرات ذكرشده در پراكندگي سؤاالت گروه  

:ترتيبخورد بدينمي

)تست4 (2عربي ) تست4 (3عربي 

وصفمرفوعاتمتعدي الزمانواع اعرابمنصوباتمعتالت هاي خارجهزبانگروه 

131111

:هاتفاوت

توضيحبخش

ترجمه و تعريب
در اين بخش هستيم    » عين الخطأ «يا  » عين الصحيح « تست با عنوان     1هاي رياضي و تجربي شاهد      مشابه گروه 

.كه به نسبت سال گذشته كاهش يافته

تشكيل

گـذاري   كلمه در هـر گزينـه بـراي حركـت          3شاهد  ) رياضي و تجربي  (نيز همانند دو گروه قبل      در اين بخش    

.هستيم كه باز هم به نسبت سال گذشته با كاهش مواجه بوده

.كردتر داوطلبين عزيز را طلب ميالزم به يادآوري است كه اين امر دقّت بيش

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اين سـؤال بـا توجـه بـه آوردن     . بودي نوع خبر در نواسخ مطرح نشده    سؤاالت كنكور سراسري تاكنون سؤالي درباره      در47

.شودها زيبا و نو ارزيابي ميچنين انواع خبر در گزينهنواس و هم

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

توانـست   بـا توجـه بـه خبربـودن آن مـي       1ي  در گزينه » الّذي«ي  كلمهر است، اما    تها صحيح  از ساير گزينه   1ي  گزينه27

.شودترجمه
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