
 (ریاضی فیزیک)عربی  :  69تحلیل کنکور 

 سید محمدعلی مرتضویتهیه و تنظیم : 

 

 تحلیل کلی سطح دشواری:
 

های اخیر دارد و دهدهی آن برای ترازهای  سطح متوسطی نزدیک به میانگین سال رشته ی ریاضیآزمون عربی 

شود، اما برای دانش  احساس می یهای پایین کمی دشوار گرچه در بازه شود. مختلف به شکل زیر پیش بینی می

 آموزان تراز باال چالش چندانی ندارد.

 0027 2277 9527 0777 ی ترازی بازه

 دهدهی احتمالی

 69کنکور 

7 5 3 1 

های  دهدهی آزمون

 کانون

7 5 4 2 

 

 :تحلیل گرایش ها و رویکردها   
 

 (03و  72)سوال  ی اسم بعد از اسم اشاره  ی ترجمه از نکته  دو بار استفاده 

 (72)سوال  (گاهی) «قَد + مضارع»ی  ی ترجمه ی خاص و کمتر دیده شده استفاده از نکته 

 ی چندانی به  نکته ای که در متن کتاب درسی اشارهی که دو تا صفت گرفته باشد )طرح سوال از موصوف

 (02)سوال  (آن نشده است و چالشی است.

 (30)سوال  در سواالت قواعد «ن اعرابنو»اصطالح  زاستفاده ا 

 

 

 

 



 

 (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 نداشتهمان طور که در جدول باال می بینید، امسال نیز  سوال 

سواالت ترجمه از سطح نسبتا باالیی به نسبت کنکورهای اخیر برخوردار بوده و در سه تا از مانند پیش بود، 

 ها بسیار نزدیک به هم انتخاب شده است. سواالت گزینه

 های جامع امسال کانون هستند. و سوال مفهوم مطرح شده نظیر نزدیک آزمون «قَد+ مضارع»ی  ی ترجمه نکته

 

 (05 -30: ) درک مطلب
 

های گذشته است، موضوع مطرح شده نیز نزدیک به  مناسب و کمتر از میانگین سالحجم متن درک مطلب 

 ت و بارها در کنکورهای اخیر تکرار شده است، سواالت مفهوم هم چالش چندانی ندارد.ذهن اس

از کتاب دی خارج حای جدید و تا  ی مربوط به آمدن دو صفت برای یک موصوف نکته در سواالت تشکیل، نکته

 اند. است و به نظر چالشی می رسد اما سواالت تحلیل صرفی متداول



 (27 -03قواعد : )
 

 .متوسطی داردسطح بخش قواعد، در این آزمون، 

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

 (هبرد حلاری کلیدی ) نکته 3عربی  5عربی  مبحث سوال  شماره
اعراب فعل  30

 مضارع

، ضمیر است و ربطی به ی جمع مونث صیغه «نون»  

  اعراب فعل ندارد!

 است. «نهی»ی  از ریشه «ال تَنهَ»فعل     معتالت 33

معلوم و  34

 مجهول

 شوند! ای متعدی مجهول میه فقط فعل  

اعراب فعل  34

 مضارع

 ی جمع مونث اعراب محلی دارد! فعل مضارع در صیغه  

تواند در ابتدای  مفعول فیه نقش اصلی نیست، پس نمی   منصوبات 32

 ی اسمیه باشد! جمله

ی  اسم نکرهی وصفیه در محلّ اعراب موصوفش ) جمله   صفت 34

 آید! می (قبل از خود

تواند  ضمیر فاعلی موجود در نزدیکترین فعل به حال، می   منصوبات 32

 ال باشد!حب حصا

جامد، »ال اسم باید به دنب «أفعَل»پس از اسم بر وزن    منصوبات 43

 !باشیم «نکره و منصوب

  %43 %43  بندی  جمع

 

دو سوال از نکات اعراب  حاست که منطقی و معقول است، اما طر 0و نیمی از عربی  7نیمی از سواالت از عربی 

طبق  ضمنااست.  جالب (32سوال ب حال )حطرح سوال با شکل جدید از صا .فعل مضارع بسیار قابل توجه است

 سوال طرح نمی شد. (33سوال )رف عله ی حذف شده در اعالل ححذفیات کنکور بهتر بود از 

 

  



 ها برای تجربی  توصیهچند 
 

 

  را مرور کنید! (7ی عربی ) ترجمهرتکرار و پنکات متداول 

 را تا  ها ی بین گزینهها های سواالت ترجمه ناامید نشوید و تفاوت در صورت نزدیک به هم بودن گزینه

 آخر دنبال کنید!

 داشته باشید!درسی سال سوم معتل موجود در کتاب  های های فعل مروری بر روی ریشه 

 تمال باال حسوال اول قواعد احتماال تیتر جدیدی دارد، از تیتر آن نهراسید و به مفهوم توجه کنید، به ا

 سوال دشواری نیست!


