
 (علوم تجربی)عربی  :  69تحلیل کنکور 

 سید محمدعلی مرتضویتهیه و تنظیم : 

 

 تحلیل کلی سطح دشواری:
 

های اخیر دارد و دهدهی آن  به میانگین سال نسبت رو به دشوار متوسط یسطح تجربیرشته ی آزمون عربی 

آزمون یک واحد  میانیرسد برای ترازهای  به نظر میشود.  برای ترازهای مختلف به شکل زیر پیش بینی می

 شده باشد. دشوار

 0027 2277 9527 0777 ی ترازی بازه

 دهدهی احتمالی

 69کنکور 

7 4 3 2 

های  دهدهی آزمون

 کانون

7 5 4 2 

 

 تحلیل گرایش ها و رویکردها:   
 

  (92)سوال  از مبحث مستثنی ی تک عبارتی در ترجمه« عیّن الخطأ»طرح سوال 

 (34)سوال  طرح سوال مستقیم از معرفه نکره 

  (05)سوال  «تمییز»ث حجدید از مب سوال با تیتر و ادبیاتطرح 

 

 

 

 

 

 



 

 (33-59ترجمه، تعریب و مفهوم : )

 

 ریاخ یها سال یکنکورها در بیتعر و ترجمه سواالت انواع تعداد: 1 جدول

ترجمه  کنکور 

 عبارتی تک

ترجمه 

 چهارعبارتی

 تعریب  

 تک عبارتی

تعریب 

 چهارعبارتی

 مفهوم

11 4 1 1 1 1 

12 4 1 2 0 1 

13 4 1 2 0 1 

14 4 1 2 0 1 

15 4 1 2 0 1 

19 4 1 2 0 1 

 

و روند  تعریب چهارعبارتی در این بخش وجود نداشت همان طور که در جدول باال می بینید، امسال نیز  سوال

 داشت.به نسبت کنکورهای اخیر  ای سادهسطح نسبتا سواالت ترجمه مانند پیش بود، 

 ی تک عبارتی از مبحث استثنا جدید بوده است. در ترجمه «عین الخطا»طرح سوال 

 

 (05 -30: ) درک مطلب
 

اما موضوع مطرح شده کمی دشوار های گذشته است،  حجم متن درک مطلب مناسب و کمتر از میانگین سال

وال از میان چهار سوال قطعا دو س .باشند یچالشتا حدی سواالت مفهوم  است و همین موضوع باعث شده است

 اند. آموزان را درگیر کرده مفهوم دانش

 اند. تحلیل صرفی متداول و سواالت تشکیلاما 

 



 

 (27 -03قواعد : )
 

 19قواعد کنکور سواالت و نکات کلیدی  بندی مبحثی بودجه: 2 جدول

 هبرد حل(ای کلیدی )ر نکته 3عربی  5عربی  مبحث سوال  شماره
ای درست  یعنی تنوع بیشتر، پس گزینه« أکثر تنوعا»   معرفه نکره 34

است که چند نوع معرفه دارد )موصول/معرفه بأل/ 

  باالضافه!(

معلوم و  33

 مجهول

است، قطعاً فعلی که پس از خود فاعل و مفعول گرفته   

 مجهول نیست!

در هنگام صرف فعل معتل ناقص صیغه های جمع مذکر    معتالت 30

 و مونث را نباید با هم اشتباه بگیریم!

باید انواع ما را بشناسیم و ما موصول را با ما نفی فعل    موصول 34

 ماضی اشتباه نگیریم!

، مستتر باشداسم حروف مشبهه بالفعل نمی تواند ضمیر    نواسخ 34

 !است ظاهرپس اگر ضمیر چسبیده نباشد، حتما اسم 

عول و...( اسم زمان و مکانی که نقش اصلی )فاعل، مف   مفعول فیه 34

 دارد، مفعول فیه نیست!

 جمله ی وصفیه است! ،فعلِ بعد از اسم نکره   وصف 32

جامد، نکره و »اسم  اگر « أفعَل»پس از اسم بر وزن    تمییز 05

مانده و یعنی تمییز نیاید، ابهام در جمله باقی « منصوب

 از بین نرفته است!

  %44 %44  بندی  جمع

 

( باعث دشواری نسبی 9)تر از میانگین معمول است و همین تاکید بر عربی  ( یکی کم4تعداد سواالت عربی )

( بیشتر است و امکان ایجاد 9مباحث قواعد عربی ) های قواعد شده است، هرچه باشد نکات ریز در میان سوال

 تر! های آموزشی، فراهم دام


