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 نگاه كلي:

 كنيم: هاي زير تقسيم كرده، هريك را جداگانه بررسي مي در نگاه كلي آزمون را به بخش
 ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت: -

هاي  پرسش تعريب آغارگر آزمون استو پرسش 2پرسش مفهوم و  1پرسش ترجمه،  5بندي كنكورهاي سراسري،  منطبق بر بودجه
تر از آن است  شود، اما پرسش مفهومِ عبارت ساده سطح دشواري نيز تقريباً مشابه با كنكور ديده مي ترجمه و تعريب استاندارد و از نظر
 كه در كنكور امسال خواهيم ديد.

 درك مطلب: -
پرسش تجزيه و تركيب دارد. متن درك مطلب  3پرسش تشكيل و  2پرسش از متن،  4بندي كنكورهاي سراسري،  منطبق بر بودجه

شد  را متوسط ارزيابي كرد و مي توان آن است كه در كل مي 72اي از متن درك مطلب كنكور تجربي  شده و سادهشكل تغيير يافته 
هاي  هاي تشكيل خوب و مناسب است و مانند كنكورهاي سال تر و دشوارتر طراحي نمود. پرسش اي دقيق هاي آن را تا اندازه پرسش

شاهد  94باشد كه احتمال دارد در كنكور  جاي صحيح مي ن با كنكور، پيدا كردن خطا بهاي است و تنها تفاوت آ ها سه كلمه احير، گزينه
طور كه در اين آزمون كشاهده  هاي تجزيه و تركيب مطابق معمول شامل دو فعل و يك  اسم است و همان چنين تغييري باشيم. تست

شده از كتن باشد و بنابراين  هاي انتخاب د بيشتر بر تركيب كلمهكنيد، انتظار داريم در كنكور امسال نيز موارد تجزيه، كمتر و تأكي مي
 ها را با تركيب شروع كنيد. بهتر است اين بخش از پرسش

 دستور (قواعد): -
بيني بوده اما  پراكندگي مباحث دستوري، جامع نيست كه با توجه به در پيشِ رو بودنِ دو آزمونِ جامع ديگر براي اين آزمون قابل پيش

در بحث نواسخ » مازالَ«ي قابل توجه، پافشاري طراح يا طرّاحان گرامي در استفاده از  ها خوب و استاندارد هستند. تنها نكته شخود پرس
) 2ي انساني بوده و در كتاب عربي ( ي عربي رشته آموزان است اما جزو برنامه باشد كه اگرچه فعلي ساده و آشنا براي دانش اين آزمون مي

 اي نشده است. به آن اشاره ها ساير رشته
 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش 

هاي  هاي تشكيل، متفاوت از آزمون در پرسش» الصحيح  عين«جاي  به» الخطاعين «كارگيريِ  تر گفته شد، به طور كه پيش : همان 39و  38
 هاي پيش است. سراسري سال

گيري يك  كه منجر به شكل» هاي تفعيل و تفعل (البتّه در اينجا تفعيل كي از بابدر ي» ن –و  –ك «كار بردنِ حروف اصلي  در اين پرسش به : 50
 توان تا حدي ابتكاري و نو تلقّي كرد. از افعا ناقصه را مي» مازال«گردد و نيز استفاده از فعل  فعل تام و نه از افعال ناقصه مي

 
 
 
 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش 

 باشند. گير مي ي وقتاين دو پرسش تا حد : 39و  38
 
 
 
 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش .

 هاي غير علوم انساني، غيراستاندارد است. ي داوطلبان گروه در آزمون ويژه» مازال«استفاده از فعل  : 50
 دكتر پيمان بوذري

 


