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 دكتر پيمان بوذری – 1395خرداد7تعاوني سنجش،  5آزمون جامع عربي هاینقد پرسش
 

 نگاه كلي:
 ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت:

سش 5مطابق معمول  سش 1ترجمه،  پر سش 2مفهوم و  پر ستينتعريب. باز هم  پر سش نخ ست. تأكيد بر ويژگیترجمه، آيه پر های ای از قرآن ا

ضافی وفعل، تركيب سم )به های ا صيات ا صفی و خصو ه اين بخش ب هایپرسشبودن و معرفه يا نكرده بودن( در طراحی از نظر مفرد يا جمع ژهويو

شود در كنكور امسال هم شاهد آن باشيم. تمامی بينی میپيش طورقویبهيز است كه يی تمذكر استفاده از ترجمههای قابلتهخورد. از نكچشم می

ستاند هاپرسش شند و بهرهارد میخوب و ا شرط ی ترجمهنحوه مانند ،گيری از ظرايف ترجمه و تعريببا شرط و جواب  ـــ  »ی فعل  حرف جرّ در « لـ

 توجه است.های ماضی استمراری و بعيد قابلمعادل« دارا بودن و مالكيّت»مفهوم 

 

 درك مطلب:

سال شين، يك متن با محتوا و حجم قابلاين بار، مانند كنكورهای  سشپبا ا قبول امّهای پي سه ساده  یيهار باز  .ودآمده ب اين كنكورهابا تر در مقاي

ه شــما را به اســتفاده از عدد و معدود در قالب اســت. توجّباشــد كه تيييراتی در آن اعمال شــدهمی 74از درك مطلب هنر  قتباس شــدهاهم متن 

 بحث را كنار نگذاريد و مروری بر آن داشته باشيد.كنم. پس به سادگی اين می سنجش جلب میهای جامع برگزارشدهمختلف در آزمون هایرسشپ

 

 تشكيل:

 چنين مطرح خواهدشد.ام، به احتمال فراوان امسال هم در كنكور اينطوركه قبالً اشاره كردهكه همان« عيّن الخطأ»با عنوان  رسشپ 2

 

 تجزيه و تركيب:

سشپ 2 سشپ 1از فعل و  ر شه  ر سری همي سرا ستاندارد كنكورهای  سم. ا ست. معموالً يكی از دو گونه بودهايناز ا سشپا ا ي فعل تمركز بر معتل ر

 است.بودن فعل مدّنظر قرار گرفتهمجهول  دارد كه در اين آزمون مجهول

 

 دستور:

( 2)از عربی رسشپ 2(، 1)یاز قواعد عرب رسشپ 1از نحو يا با نگاهی ديگر  رسشپ 6از صرف و  رسشپ 2باشد. انتهای آزمون از قواعد می رسشپ 8

 (.3)از عربی رسشپ 5و 

 اند.همگی خوب و مناسب ارائه شده هارسشپ

 

 های ابتكاری و نو:پرسش

ستفاده از فاء  -26رسشپ طور ت كنيد كه بهباشد. دقّجزاء در ابتدای جواب شرط كه يك فعل امر است، تا حدّی ابتكاری و نو می انتخاب اين آيه و ا

 ی اسميّه، فعل امر، فعل نهی و يا مضارع منصوب باشد.رود كه جواب شرط جملهكار مینی بهجزاء زما معمول فاء 

صليش يعنی مفعول بر مبندر نقش تمييز و ترجمه« شأناً» -27رسشپ ( از اهميّت خاصی 3)ی درس پنجم عربیای كارگاه ترجمهی آن در جايگاه ا

 برخوردار است.

طوركه گفتم ه همانت در متن درك مطلب داشت، جالب است. البتّ( كه نياز به دق2ّ( و )1) یهاينهدر گز« 274»و « 247»استفاده از  -35 رسشپ

 بود.آمده 74عيناً در كنكور هنر  رسشپاين 

 

 است.گير بودهاين آزمون فاقد هرگونه پرسش دشوار يا وقت

 هرگونه پرسش غيراستاندارد و يا نادرست است. اين آزمون فاقد

 اين آزمون فاقد هرگونه پاسخ نادرست است.

 پيمان بوذریدكتر 
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