
 بسمه تعالی

 مشهدیحامد مقدس زاده :  نگارنده                       (                              تجربی) گروه  79تحلیل سواالت کنکور 

 شماره سوال مبحث پاسخ ها تحلیل

در این قسمت سواالت ترجمه نسبتا روان داده شده بود که با دقت 

 .می رسیدیمبر نکات قواعدی هم به راحتی به جواب 

 نکات زیر در سواالت ترجمه دیده می شود .

شده است ) رد همه  مقرر –فعل مجهول  -کُتب هر دو فعل :  62

  گزینه ها (

ل در گزینه تحمّ( /  4و  3 رد گزینهضرورت ها )الضرورات : :  69

 ( 6 رد گزینهترجمه نشده است ) 6

 (  همه گزینه هایابی ) رد  : دست الحصول : 62

( / یحتاج : احتیاج دارند )  1شبابنا : جوانان ما ) رد گزینه  : 67

 (  3و  6رد گزینه 

ترجمه نشده  4گزینه در  –یجب علینا : بر ما واجب است  : 33

 است 

62-4 

69-1 

62-3 

67-4 

33-4 

 33تا  62 ترجمه

 سوال مفهوم هم جمله ای ساده و قابل فهم بود 

 ( چرا می گویید آنچه را انجام نمی دهید )ترجمه : 

 به آن اشاره شده است . 1که فقط در گزینه 

 31 مفهوم 31-1

( / ترکیب بندی جمله در  4و  1مَن ) رد گزینه  هرکس ::  36

 نادرست است . 3گزینه 

ک در إلنّک گزینه ضمیر ( /  3و  6 رد گزینه)أخطا  خطاها :: 33

 نادرست است .  4

36-6 

33-1 

 

 33تا  36 تعریب

مورد ) داستان بهلول و و در متن به صورت روان و قابل فهم بود 

طراحی شده مرد و عطار در رابطه با امانت و خیانت در امانت ( 

از مفهوم کل متن داده شده بود که نیاز به  سواالت. البته بود 

 داشت . و دقت درک کلی از متن 

34-4 

33-3 

32-1 

39-6 

درک 

 مطلب

 39تا  34

ورهای مانند کنکهمان طور که پیش بینی می شد سواالت تشکیل 

 .گزینه غلط مطرح شده بود انتخاب  ،سال های قبل

32-3 

37-1 

 37تا  32 تشکیل
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 که درمفعول هست و باید منصوب باشد  (الصوت)  32در سوال 

 ) صحیح : الصوتَ ( مرفوع است  3گزینه 

 وو باید منصوب باشدمفعول هست کلمه ) مالبس ( 37در سوال 

 البسَ () صحیح : م.وین بگیردنباید تنهست و منصرفهمچنین غیر

سوال از فعل  6سواالت این بخش مانند سال های گذشته به صورت 

 .سوال از اسم بود  1و 

 غلط سایر گزینه ها ::  43سوال 

 : معتل و اجوف 4: للغائبة / گزینه  3: باب تفاعل / گزینه  6گزینه 

 غلط سایر گزینه ها ::  41سوال 

 باب تفعّل:  4/ گزینه  متعدّ : 3/ گزینه معرب :  6گزینه 

 غلط سایر گزینه ها ::  46سوال 

/ باإلضافةمعرّف  : 3/ گزینه  حال-مقصور-معرفه:  1گزینه 

 الثّانیمفعول ال – مشتق و صفة مشبّهة:  4گزینه 

43-1 

41-1 

46-6 

تحلیل 

 صرفی

 46تا  43

  ( بر وززن مَفاعِل و غیر منصرف هست . مکارمکلمه ) :  43

حرف علّه وجود مفهوم سوال این است که در کدام گزینه :  44

 فعل معتل نیامده است . ندارد یعنی 

) ترد و إمش (  3) یَرَ ( / گزینه  6) تَکُن و تنجُ ( / گزینه  1گزینه 

  وجود ندارد .  3حرف علّه دارند اما در گزینه  معتل هستند و

 .و نایب فاعل داریم فعل مجهول   1گزینه در :  43

 ترجمه جمله : ماه هنگام حرکتش پشت ابر دیده نمی شود.

با توجه به اسلوب شرط باید فعل شرط و جواب شرط مجزوم :  42

 ) تحاولین ( باید نون آن حذف شود . 4شود که در گزینه 

 (  ... إن تحاولی صحیح :)

 صفت در سایر گزینه ها : :  49

کان :  : 3گزینه لة /المعتدالمناطق  –: االسبوع القادم  1گزینه 

 کتاباً علمیّاً:  4گزینه القیّمة / التجارب  –جمله وصفیه 

 هست . و منصوب حال  3فرحین در گزینه :  42

 ( / الخائفین )و منصوب در سایر گزینه ها : زوجین ) مفعول به 

 (  و منصوب ( / دووبین ) خبر کان و مجرور مضافٌ الیه

43-6 

44-3 

43-1 

42-4 

49-6 

42-3 

47-4 

33-3 

 33تا  43 قواعد
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مستثنی منه حذف شده است اما در  3و  6و  1در گزینه های : 47

 مستثنی منه در جمله وجود دارد ) أحد ( 4گزینه 

 خطا در سایر گزینه ها : :  33

 تطابق ندارد . از لحاظ جنسیت ( با ) المجدّ ( أیّتها ) :  1گزینه 

 : منادای مضاف منصوب است ) صحیح : یا طالبی العلم (  6گزینه 

 (  ) صحیح : یا علیُّم مرفوع است لَمنادای عَ:  4گزینه 

  

 

 تحلیل کلی : 

سواالت بسیار استاندارد و در حد مطلوب طراحی شده بود و اگر دانش آموزان با مفاهیم اولیه آشنا می بودند به 

 جدیدی به چشم نمی خورد و سواالتدر بخش قواعد هم سوال .بدهند  صحیح راحتی می توانستند به سواالت پاسخ

 طراحی شده بود و در حد انتظار بود .  72کور کن مشابهدر این بخش  از نظر دشواری

 

 حامد مقدس زاده – موفق و پیروز باشید

www.konkur.in

forum.konkur.in




