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رياضيعلوم ي رشته

نگاه كلي* 

. هاي گذشتههاي سراسري سالبيني و با استاندارد رايج در آزمونپيشقابل:ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت* 

هايي چـون   ويژگي(ها با تأكيد بر روي فعل       ي رد گزينه  سادگي و با شيوه   سؤاالت ترجمه و تعريب به    :سؤاالت ترجمه و تعريب   * 

هـايي  ويژگـي (هاي اضافي و وصفي و بررسي اسم ، تركيب)بودنبودن و معلوم يا مجهول ي ترجمه، الزم يا متعدي    غه، نحوه زمان، صي 

.شدندحل مي) ي ضميرترجمهبودن و ترجمه يا عدمبودن، معرفه يا نكرهچون مفرد يا جمع

.استدهشسؤاالت مفهوم عبارت هم منطقي و بدون ابهام طرّاحي:مفهوم عبارت* 

آمـوزان قـوي و بامهـارت    توان ساده، بدون پيچيدگي معرّفي كرد كه دانشدر مجموع بخش ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت را مي  

.اندي آن برآمدهخوبي از عهدهكافي به

فهـم   قابـل  خود متن معقـول و    . چون كنكورهاي قبل  متني با حجم متوسط و طرّاحي چهار سؤال مفهومي از آن، هم           :ك مطلب در* 

هاي گزينه. اندشدهاي ارائه سليقه طوالني، مبهم و تاحد زيادي       35خصوص تست    به 36 و   35اما دو سؤال    . آموزان است براي دانش 

عـالوه  اسـت و بـه  ي امتحان، ابتكار جالبي از سوي طراحان نبـوده  باتوجه به زمان محدود در جلسه  35اي در سؤال    طوالني و سليقه  

آمـوزان دشـوار    كار را براي حل اين سؤال در وقت مقـرر بـراي دانـش              36ي طراح در تست     ها و اعمال سليقه   زينهبودن گ نزديك

.كردمي

 در 92هـاي پـيش از   در سـال (اي باشد هاي دو سؤال تشكيل مشابه با سال گذشته، سه كلمه         رفت كه گزينه  انتظار مي :تشكيل* 

سؤاالت خوب و با رعايت ). تر بودها آسانشد كه طبيعتاً پيداكردن غلط در بين آن ميهاي تست تشكيل، چهار كلمه استفادهگزينه

بـودن فعـل    اسم و خبر نواسخ و معلوم يـا مجهـول         » )هاي يك اسم معرب منصرف    ويژگي(اليه  أل، تنوين و مضاف   «نكات دستوري   

.شودميديده

» رأيـت «انتخـاب فعـل   توجهقابلي است اما نكتهشدهسم انتخابباز هم مطابق معمول دو فعل و يك ا       :اعراب و تحليل صرفي   * 

 سؤاالت منطقي و داراي نكات تجزيه و تركيب فعـل و اسـم       .استشده توسط سازمان سنجش بوده    باشد كه جزو حذفيات اعالم    مي

.هستند

.خوردنميچشمقواعد بهتست ابتكاري و جديدي در بين سؤاالت . سؤاالت خوب و با پراكندگي دستوري مناسب:قواعد* 

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

نوعي ابتكاري و نـو  ها، به كاررفته در آن  هاي طوالني و كلمات تاحدي سنگين به      به گزينه شايد بتوان اين سؤال را باتوجه       35

.درنظرگرفت
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

رو اسـتفاده از  است و از ايـن شده توسط سازمان سنجش بودههاي معدود از حذفيات اعالم طابق عدد و معدود و ويژگي     ت33

.استعدد و معدود در اين سؤال اگرچه در حلّ تست تأثيرگذار نبوده ولي غيراستاندارد بوده

.توان غيراستاندارد محسوب كردن را ميو مشتقات آن هم جزو موارد حذفيات بوده كه طرح سؤال از آ» رأي«فعل 40
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تجربيعلوم ي رشته

نگاه كلي* 

. هـاي گذشـته  هاي سالبيني و با استاندارد آزمونپيشي رياضي، قابل مشابه با كنكور رشته:ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت     * 

هاي اضافي و وصفي منجربه حل سؤاالت اين بخش با سرعت و دقّت ركيبهاي فعل و تخصوص با استفاده از ويژگي    ها به رد گزينه 

ي رياضي، در آخرين تست تعريب، نگارش عدد يازده و محلّ قرارگيري معدود آن در حل آزمون عربي رشتهبرخالف . شدباال مي

.بودشدهناسب و بدون ابهام طرّاحيسؤال مفهوم عبارت نيز م. سؤال كامالً مؤثّر بود

.دنباش قوي حتّي سؤاالت ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت را از دست دادهآموزانرسد دانشنظرميوع بعيد بهجمدر م

. هـاي پيـشين  ماننـد آزمـون  شده از آن به   فهم همراه با چهار سؤال مفهومي طرّاحي      حجم متن زياد اما روان و قابل      :درك مطلب * 

مطلـب و سـؤاالت آن در    شد حـدس زد كـه مـتن درك        خصوص سؤاالت آن، مي   هي رياضي و ب   مطلب رشته باتوجه به متن درك   

.شودمي بسيار آسان مشاهده35هر چهار سؤال مناسب و بدون ابهام و حتّي در تست . تر باشدي تجربي بايد بهتر و منطقيرشته

باز هم اين نكته كه يك اسم معـرب  . بودها شامل سه كلمه و عمدتاً يك مورد غلط رفت، گزينه طوركه انتظار مي  همان:تشكيل* 

اليه بگيرد، كامالً دنبال خود مضافباشد يا بايد در انتهاي خود تنوين بپذيرد و يا بايد به           داشته» أل«منصرف يا بايد در ابتداي خود       

.بوديات اعالم شدهباشد كه جزو حذف مي39در تست » رأي«جالب باز هم استفاده از فعل ي نكته. استكاربردي و مؤثر بوده

هـاي تحليـل   تمركز بـر ويژگـي  . هاي قبل شاهد انتخاب دو فعل و يك اسم هستيم    بر طبق روال آزمون   :اعراب و تحليل صرفي   * 

سـؤاالت ايـن بخـش      . شـد هـا مـي   تـر آن  تر و دقيق  هاي اعراب در سؤال اسم باعث حلّ سريع       صرفي در سؤاالت فعل و بر ويژگي      

.رودنتظار ميبودند كه ااي گونهبه

بينـي بـوده و مجـدداً       پيش قابل زياديهاي قواعد كنكور رياضي تاحد      سؤاالت اين بخش با دقت در سبك و سياق تست         :قواعد* 

در مجمـوع  . ي رياضـي باشـد  ها دشوارتر از عربي رشـته زد كه بايد در برخي از مباحث سطح سؤاالت باالتر و گزينهشد حدس مي

.بودشده با پراكندگي دستوري مناسب آمادههاي قواعد خوب وتست

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اي ابتكاري بود، تا اندازه  كه اعراب تقديري در موصوف را خواسته      عبارت صورت آن  اين سؤال را باتوجه به      يم  شايد بتوان 47

.و نو درنظربگيريم
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
يشماره

پرسش
توضيح

38

39

.شوندگير محسوب ميها تاحدي وقتكاررفته در گزينهشدن تعداد سؤاالت بهدليل كماين دو سؤال به

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 سـازمان  از سـوي ه  شـد شده كه جزو حـذفيات اعـالم      هاي معدود استفاده  تطابق عدد و معدود و ويژگي     در اين سؤال از     33

.استسنجش بوده

.استشده بودههم در ليست حذفيات اعالمشده كه آناستفاده» رأي«فعل در اين سؤال از 39

رود و بنابراين بهتر بود در عبارت       كارميهاي اصلي و فرعي اعراب ظاهري به      اصطالح عالمت اعراب عموماً براي نشانه     47

.شدميب تقديري از لفظ نوع اعراب و نه عالمت اعراب استفادهصورت سؤال اين تست براي اعرا
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هاي خارجيزباني رشته

نگاه كلي* 

ي ها بر ترجمه تمركز گزينه.هاي سراسري پيشين سؤاالت خوب و با الگوي مشابه با آزمون       :ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت     * 

هاي زمان، صيغه و الزم در ترجمه و تعريب فعل عمدتاً ويژگي   . باشدي اسم مي  هاي اضافي و وصفي و ترجمه     ي تركيب فعل، ترجمه 

سؤال مفهوم  . استبودن مدنظر بوده  بودن و معرفه يا نكره    هاي مفرد يا جمع   بودن و در ترجمه و تعريب اسم عمدتاً ويژگي        عدييا مت 

.شودميعبارت نيز منظقي و مناسب و بدون ابهام و پيچيدگي خاص ديده

ت              :درك مطلب *  بـراي داوطلبـان خـوب و قـوي          موضـوع حجم متن كمي زياد و مفهوم آن هم كمي سنگين است اگرچـه كلّيـ 

شـده در سـايت سـنجش در    ي ارائهباشند، اما كليد اوليهشده از متن، مفهومي ميهاي طرّاحيسؤاالت و گزينه . استدرك بوده قابل

.دادرسد كه در ادامه توضيح خواهمنظرنميتعدادي از سؤاالت منطقي و درست به

است كـه  شدهاي طرّاحيكلمه، سه92مانند آزمون سراسري ها و بهمانند ساير رشتههها در اين دو سؤال تشكيل ب      گزينه:تشكيل* 

.گرددميتر مشاهدههاي سالم و مكسر پررنگپذيري جمعها اعراب فعل مضارع و حركتدر آن

 اسـم بـا اسـتفاده از        ها با استفاده از موارد تجزيـه و       فعل. مطابق معمول شامل دو فعل و يك اسم است        :اعراب و تحليل صرفي   * 

.باشندي جديد يا دشوار ميسطح سؤاالت متوسط بوده و فاقد نكته. شودميتر حلموارد تركيب راحت

، 7، 6، 4هـاي  خوبي از درسدر اين بخش به   . هد پراكندگي بسيار خوب و مناسبي از مباحث دستوري مختلف هستيم           شا :قواعد* 

سـطح  . باشـد توجه مياست كه از نظر پوشش مطالب قابل شدهطرح سؤال   3 عربي   6 و   3،4،  2،  1هاي   و درس  2 عربي   10 و   9،  8

.قبول استسؤاالت هم از نظر ميزان دشواري قابل

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

؛ مثـل عبـات     كـرد هاي تكراري و قديمي اشاره    توان به پرسش  اين آزمون فاقد پرسش ابتكاري و نو است و برعكس مي          

هـاي سراسـري مختلـف      در سـؤال مفهـوم عبـارت كـه بـه كـرّات در آزمـون               » !البرّ أن تعمل في السرّ عمل العالنية      «

.استشدهديده
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

38

39

شـده كـه   ها سه كلمه استفادهگزينهكرد؛ چون در    گير تلقي توان تاحدي وقت  گذاري را مي  اين دو سؤال تشكيل يا حركت     

.طلبدتري را ميها غلط است و بنابراين دقّت بيشغالباً تنها يكي از آن

خـصوص معتلّـات   آورد، بـه حـساب گير بهها، دشوار و وقتتوان در مقايسه با ساير آزمون  تست معتلّ اين آزمون را مي     44

.تري را الزم داشتبررسي دقيق»  انهو- الينهوا-أن يعشوا« يعني 4 و 3هاي كاررفته در گزينهبه

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

دليـل  گـاه بـه  كاررود، آن اگر بر سر فعل ماضي به     » لو«شود كه حرف شرط     ميهاي دستوري معتبر اغلب گفته    در كتاب 27

» إن«از  » لـو «جـاي   شود پس بهتـر بـود در ايـن سـؤال بـه             مي چنان ماضي ترجمه  بودن آن فعل موردنظر هم    غيرعامل

.ي مضارع تغيير دهدشد تا مفهوم فعل ماضي پس از خود را به ترجمهمياستفاده

 ايـن   4ي  بينيم در گزينـه    بوده اما مي   93شده توسط سازمان سنجش براي كنكور       معتلّات مجهول از موارد حذفي اعالم     44

.استكاررفتهبه» واالينه«سؤال فعل مجهول 

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.شدن در آن تدبير و انديشه كندتر براي انسان آن است كه در كارش پيش از واقعساده: ي صورت سؤالترجمه34

اي امـر  مـشكل در ابتـد  : ي آن توجه كنيد است، به ترجمه 3ي  ي اين سؤال در سايت سازمان سنجش گزينه       كليد اوليه 

 بـه   3ي  يعني صورت سؤال به قبـل از وقـوع امـر و گزينـه             . كردنش وجوددارد بزرگ نيست پس امكان حل و برطرف      

.مراحل ابتدايي بعد از وقوع امر اشاره دارد كه با هم هماهنگ نيستند

ه و خـود     ي صورت سؤال و گزينه     است، به ترجمه   1ي  ي اين سؤال در سايت سازمان سنجش گزينه       كليد اوليه 35 هـا توجـ

:قضاوت كنيد

...در مورد متن ) نامناسب (دور مفهوم -35

.كندمي) تعيين سرنوشت(انسان تدبير و خداوند تقدير ) 1

.كه توبه نكند) كاريگناه(بسا مجرم چه) 2

.به خروج پيش از ورود فكر كن) 3

.گيري بهتر از درمان استپيش) 4
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