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انسانيعلوم ي رشته

نگاه كلي* 

شـود  ميدر قسمت ترجمه و تعريب سؤاالت بسيار استاندارد و بدون پيچيدگي خاصي ديده        :ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت     * 

باشند حتي سـؤال مفهـوم   حل ميراحتي و در زمان اندك قابلها و ضماير اكثر سؤاالت بهلي فع دانستن نكات ساده در ترجمه    و با   

نظـر مـن در ايـن قـسمت هـيچ سـؤال مـبهم يـا نادرسـتي                   به. تشخيص است  با اندكي دقت در مفهوم جمله قابل       )قرابت معنايي (

هـا در   ر جمله و تشخيص مبتدا و خبر جايگـاه آن         شده كه با دقت در ساختا     گير طرح  مقداري زمان  27تنها سؤال   . شودنميمشاهده

.باشدتشخيص ميترجمه قابل

ي ارتبـاط زبـان   ي كنكـور دربـاره  هاي گذشـته مطلبتوان آن را مشابه برخي از درك      مطلب مي ر قسمت درك  د:درك مطلب * 

هـا در نفـوذ لغـات فارسـي در عربـي و نيـز        از برخي لغات و مفاهيم جديد از جمله تأثير عثماني  نضمام ا هفارسي و عربي دانست ب    

. گورها از اشعار عربي مانند بهرامي برخي ايرانياستفاده

 را بدون خواندن مـتن و اسـتفاده از اطالعـات عمـومي          36 و   35هاي  توان سؤال ميسؤاالت متن   اما در پاسخ به     :سؤاالت متن * 

اي و مبهم هاي سليقهشده و گزينهفهمي نوشتهدر مجموع متن خوب و قابل. افتدميندرت اتفاقپاسخ داد كه در كنكورهاي جديد به

.شودنميدر آن ديده

ها باتوجه بـه اعـراب فعـل مـضارع و تـأثير ادوات      حل بوده و اكثر آنكامالً استاندارد و قابل   :)گذارياعراب (تشكيلسؤاالت  * 

.تشخيص هستندها قابلناصبه و جازمه در آن

توجـه ايـن    لي قاب شده؛ نكته  به نسبت سخت طراحي    42 متوسط، سؤال    41 بسيار ساده، سؤال     40سؤال  :تحليل صرفي سؤاالت  * 

.شوداست كه هم بايد به تجزيه و هم به تركيب جمالت توجه

آمـوزان زيـادي    دهم دانش شده و احتمال مي   در مجموع سؤاالت كامالً استاندارد و بدون پيچيدگي خاصي طرح         :قواعدسؤاالت  * 

.درصد باال در اين آزمون كسب كنند

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
يحتوض

هم و از نظر مفهوم يكسان هستند اما باتوجـه بـه   ها بسيار شبيه به شده كه برخي گزينه   اي طرح گونهاين تست ترجمه به   27

ـ   بايد دقت ك  ،شدهصورت اسميه نوشته  ي سؤال كه به   نوع جمله  د؛ بنـابراين محتـواي   رد كه جاي مبتدا و خبر تغييـر نكن

.راحتي پيدا كردبهشود ميپاسخ درست را 
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.استشدهجاي آن در ترجمه استفاده از فعل يعلّم به2ي شده؛ اما در گزينه استفاده»كنددرك مي «در اين تست از فعل      32

بينـيم  در اين تست مـي . ستين» كنددرك مي«باشد و مناسب با مي»دهدميتعليم«بايد توجه كرد فعل يعلِّم به معناي       

.هاي ديگر حل ترجمه به ما كمك كندبر تكنيكتواند عالوهكه معناي لغت نيز مي

34

37

باشـند، بنـابراين جـزو      حل مي ابلقمطلب هستند تنها با خواندن و فهميدن درست متن          اين سؤاالت كه مربوط به درك     

.شوندگير اين آزمون محسوب ميسؤاالت وقت

ي ديگـر   گزينـه 2اما در ) نكره و اسم مبالغه(باشد حذف ميجزيه قابل راحتي باتوجه به نكات ت     گزينه به  2در اين سؤال    42

.آشنا باشيم) خبر مقدم و مبتداي مؤخر(حتماً بايد با قوانين تركيب جمالت اسميه 

باشد براي حل اين تست كافي      منقوص است و در حالت نصب داراي اعراب ظاهري مي         » أيدي«ي  كه كلمه دانستن اين 43

فهميم راحتي ميي جمالت بهصورت دقت در ترجمهدر. باشدگير ميها وقتدر گزينهص نقش اين كلمه اما تشخي. است

به و منصوب را دارد؛ در نتيجه جهت تركيـب جمـالت بهتـرين راه اسـتفاده از            اين كلمه نقش مفعولٌ    4ي  كه در گزينه  

.باشدترجمه مي

ي اين سؤال اسـتفاده از  تنها نكته. گرددترجمه مي» كهتا، براي اين  «ناي  الم ناصبه بايد بر سر فعل مضارع باشد و به مع          44

)  جار و مجرور←لجميع، لتوفير . (حرف الم جاره بر سر اسم است كه ممكن است ما را دچار اشتباه كند

.باشدحل ميراحتي قابلت، اين تست بهي فعليه اساربه خبر حتماً جملهكه بدانيم بعد از افعال مقدرصورتي48
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ي هنررشته

نگاه كلي* 

بودم از بيني كردهگونه كه پيشحل بوده و هماندر اين بخش اكثر سؤاالت استاندارد و قابل:ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت     * 

.)ف اين مبحث بودندبرخالف نظراتي كه معتقد به حذ. (شداعداد در مبحث ترجمه استفاده

اي را كـه    تـوان گزينـه   ي مـشابه مـي     گزينـه  3هـا و ارتبـاط معنـايي        شده كه حتي با استفاده از گزينه      اي طرح گونهسؤال مفهوم به  

.غيرمناسب است، تشخيص داد

در پاسـخ بـه   . هم اسـت فشود، اما لغات تقريباً ساده و متن قابلنميي كنكور ديده  مشابه اين متن در متون گذشته     :درك مطلب * 

حـل و  مطلب قابـل در كل سؤاالت درك   . سؤاالت متن بايد مقداري از اطالعات عمومي و آگاهي خارج از متن نيز برخوردار باشيم              

.باشداي ميتر سليقهكم

ي گـروه هنـر سـؤاالت       هـاي گذشـته   گذاري و تحليل صرفي سـال     به نسبت سؤاالت حركت   : و تحليل صرفي   تشكيلسؤاالت  * 

.باشندحل ميشده و با كمي دقت با سرعت زيادي قابلتر و بدون پيچيدگي طرحآسان

و از مطالب مربـوط بـه سـال دوم    )  سؤال2(شده تر استفادهبرخالف اكثر سؤاالت كنكور جديد از منصوبات كم:قواعدسؤاالت  * 

تر از توان در كمباشد و با كمي دقّت ميدگي خاصي ميدر كل سؤاالت قواعد ساده و بدون پيچي. استشده سؤال آورده 5دبيرستان  

.ها پاسخ داد دقيقه به آن4

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. شـود مـي بار است كـه در كنكـور سراسـري طـرح    اين سؤال با صورت سؤال عين الصحيح في نوع اللّامات الثالث اولين  44

است كه از نظر سطح سؤال آسان ولي صورت آن شدهي مشخص كلمه3حرف الم در    كردن انواع   منظور سؤال مشخص  

.شودميبار است كه ديدهاولين

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

نكور اي در كبار است چنين ترجمهشده كه براي اولينترجمه» شكبي«صورت به» إنَّ«ي ي اين سؤال كلمهنامهدر پاسخ29

راسـتي،  همانا، به: كه إنَّ از موارد تأكيد در زبان عربي است معموالً از كلماتي نظير          باتوجه به اين  . شودميبراي إنَّ آورده  

.باشدنظر من خطا نميبه» شكبي«شده اما استفاده از ي آن استفادهقطعاً در ترجمه
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بر صرف صحيح فعـل     شود زيرا عالوه  ميآموز گرفته ادي از دانش  در سؤاالت مربوط به معلوم و مجهول معموالً وقت زي         36

.شودفاعل توجهفاعل و اعراب نايبي آن با نايبمجهول بايد به رابطه

بر تجزيـه  باشند و نيز عالوهآموز بايد بداند افعال ناقصه داراي ويژگي الزم و متعدي نمي        براي پاسخ به اين سؤال، دانش     40

.يح جمله نيز توجه شودبايد به تركيب صح

ي وصفيه و صفت مفرد را بداند، بنابراين بـه نـسبت وقـت    آموز بايد قواعد مربوط به جملهدر پاسخ به اين سؤال دانش     48

.زيادي صرف آن خواهدكرد
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