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 نگاه کلى:

 پرسش 2مفهوم عبارت و  پرسش 1 ترجمه، پرسش 5شاهد  هاى اخير،ى سالمطابق با استاندارد كنكورها و مفهوم عبارت: بتعري رجمه،ت-1

ى حد   مفهوم تا پرسشبا اين توضيح كه  اند.با كنكورهاى سراسرى طراحى شدههاى اين بخش مناسب و با الگويى مشابه پرسش تعريب هستيم.

 حلراحتى قابلبه دقيقه(6-7ر)گزينه در وقت مقر  ى رد و مفهوم عبارت اين آزمون با شيوه بتعري هاى ترجمه،پرسش تر از متوسط كنكور است.ساده

تشخيص  ى بودن و معلوم يا مجهول بودن(الزم يا متعد  ى ترجمه،نحوه صيغه، ل )زمان،هاى فعويژگى هاپرسشگزينه اين ى رد در شيوه باشد.مى

بسيار كاربردى محسوب  ى ضمير()مفرد يا جمع بودن، معرفه يا نكره بودن و ترجمه يا عدم ترجمه هاى اضافى و وصفى و خصوصيات اسمتركيب

 شود.مى

 

متن درك  هاى پيشين رخ داده،هاى سالچه در كنكورمطابق با آن حلیل صرفى:تشكیل و اعراب و ت هاى متن،درك مطلب شامل پرسش-2

خوب و از نظر ميزان  ،نسبتبهمحتواى متن  خورد.و تحليل صرفى به چشم مى اعراب پرسش 3تشكيل و  پرسش 2،مفهوم پرسش 4مطلب همراه با 

آن در كنكورهاى  پرسش 4درك مطلب و  ،س فراموش نكنيد دركلپ ط و بدون ابهام است.هاى آن هم متوس متوسط و پرسش دشوارى در حد 

 خواهد بود. سراسرى در مقايسه با اين آزمون دشوارتر بوده و
سراسرى به همين  شود امسال هم در كنكوربينى مىاست كه پيش «الخطأعين » ،تشكيل پرسش 2عنوان  ى كنكور از سال قبل،بر اساس تغيير رويه

هر دو پرسش تشكيل از نكاتى  در اين آزمون در  ها باشد.گذارى متفاوت در گزينهى مشترك با حركتدنبال كلمهپس ابتدا به صورت ارائه گردد.

 ها را زيبا و دشوار كرده است.دستورى استفاده شده كه آن

 شود.ديده مى ى كنكورهاو اندازه كه در حد  باشداسم مى 1فعل و  2تجزيه و تركيب )اعراب و تحليل صرفى( نيز مطابق معمول شامل  پرسش 3اما 

 دقيقه زمان در اختيار داريد كه برای اين آزمون هم كافى بوده است. 8پرسش اين بخش  9 ه بفرماييد براى حل توج 

 

بندى و پراكندگى مباحث است كه در اين آزمون از نظر بودجه پرسش 8شامل  ، اين مبحثدر كنكور بر اساس استاندارد رايج قواعد )دستور(:-3

 دقيقه  5-6هاى قواعد پرسش براى حل  تعريب و مفهوم عبارت، شده در بخش ترجمه، فبديهى است بسته به زمان صر باشد.خوب و مناسب مى
 است. هم براى اين قسمت از آزمون بس زمان در اختيارتان خواهد بود كه باز

 

 هاى نو و ابتكارى:پرسش
 ى نو در طراحى، از پارسال ابتكار و شيوهديديممىقبل و به 93چه در كنكورهاى سال طور كه اشاره شد برخالف آنهمان -39-38

 هم ادامه خواهد يافت. 95رسد در كنكور بوده كه به نظر مى «أخطالنعي »به  تغيير صورت پرسش ی تشكيل،هاپرسش

 آيد.ى نو و ابتكارى به شمار مىت ولى تا حد  آسانى اس رسشپاگرچه  -47

 باشد.هم آسان است ولى بازهم تا حدودى متفاوت و ابتكارى مى پرسشاگرچه اين  -50

 

 گیر:هاى دشوار يا وقتپرسش
 .، تست را زيبا و دشوار كرده استاشدببه مىفاعل بوده يا مفعول   «بوْثَ»ى است و درنتيجه كلمه «قُتََعلِّ»يا « قََتعَلَّ» كه فعل به كار رفته،اين -38

 هم زيبا و دشوار شود. پرسشباعث شده اين « وَراءُ»باشد يا « وَراءَ»جمله بايد در نقش خبر شبه« راءَوَ»ىاين كه كلمه -39

 

 هاى غیر استاندارد يا نادرست:پرسش

 ث هستند.ن ؤاشاره دارد كه م« ماوات وَ األَرضالسَّ»ن به باشد چو «كانَتا»غلط بوده و بايد  «كانا» ؛آيدبه نظر اشتباه تايپى مى -26

 استاندارد است.معتل غير پرسشهاى اگرچه بايد با قوانين اعالل آشنا بود ولى ذكر انواع اعالل در گزينه -41

 ث عدد را هم مطالعه كنيد.ا بهتر است شما ريسك نكرده و مبحام   ،رسدمبحث عدد در كنكور امسال بعيد به نظر مى ازچنين پرسشى اين -42

 

 .باشدت مىسغير استاندارد يا نادر پاسخهرگونه  اين آزمون فاقدی دفترچه
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