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 دكتر پيمان بوذري  -1395تعاوني سنجش ، ارديبهشت 3هاي عربي آزمون جامعنقد و بررسي پرسش

 

 نگاه كلّي:*

ر هاي اخيبندي رايج در كنكورهاي سراسري سال، با رعايت بودجهمطابق با كنكور سراسريرفت اوّلين آزمون جامع سنجش طور كه انتظار ميهمان

 8سؤال تجزيه و تركيب و  3سؤال تشكيل،  2متن درك مطلب ،  از سؤال 4سؤال تعريب،  2سؤال مفهوم،  1، سؤال ترجمه 5طرّاحي شده است: 

ي ترم اوّل و پايه(، مطابق با كنكور سراسري و شامل كل منابع هاي جامع قبلي )ويژهگويم كه آزمونسؤال دستوري )قواعد(. اين را از آن جهت مي

 ، متن درك مطلب نداشته باشيم.95جاد كرده بود كه شايد در كنكور سراسري سال نبود و در برخي اين شبهه را اي

 حال نگاه كلّي به اين آزمون به تفكيك سؤاالت:

 ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت:
 هاي اضافي وي مناسب از فعل، تركيباستفاده .خوب و استاندارد و مشابه با الگوي كنكورهاي سراسري است هاي ترجمه و تعريب در كلپرسش

امّا سؤال مفهوم عبارت در  ؛باشددرسي از نقاط قوّت اين سؤاالت مي هايباي كتهاي ترجمهرفته در كارگاهكارهاي اسم و نكات بهوصفي، ويژگي

هاي سراسري متفاوت است و شود كه از اين حيث با عموم سؤاالت مفهوم عبارت آزموناي ديده ميها داراي ابهام بوده و كامالً سليقهطرّاحي گزينه

 آمد.تر ميتر و منطقيآن دقيق 3و  2هاي گزينه بهتر بود

 متن درك مطلب و سؤاالت آن:

خصوص بينيم ولي سؤاالت متن بهكه در كنكور سراسري مياست هايي آشنا و تكراري است و بازهم از اين نظر كامالً متفاوت با متن ،مضمون متن

 اند.قبول و خوب طرح شدهر مجموع قابلهاي سوم و چهارم دپرسش

 تشكيل:

در صورت سؤاالت تشكيل خود استفاده كرده است و قريب به يقين همين « عيّن الخطأ»هاي جامع سنجش از به مانند پارسال، امسال هم آزمون

و « األسَدُ»، 38در سؤال « ةِضَخامَ»و « ةِضَخام)»ها راب متفاوت در گزينهاي واحد با اعخواهيم ديد، امّا وجود كلمه 95شكل سؤال را در كنكور 

 تر از كنكور باشد.باعث شده اين دو پرسش ساده (39در سؤال « األسَدَ»

 تجزيه و تركيب:

 اند.هر سه سؤال خوب و دقيق طرّاحي شده باشد.مي مطابق با كنكور، دو سؤال از فعل و يك سؤال از اسم

 دستور )قواعد(:

 باشد.توجّه و جالب ميقابل 49مباحث اعراب و حال هم در سؤال ها مناسب و استاندارد هستند و تركيب تمامي پرسش

 هاي ابتكاري و نو:*پرسش
باشد كه سؤال سخت و دشواري محسوب اگر چه قابل ذكر مي ،هاي اعراب و حال مفرد، ابتكاري و نو استدر اين سؤال، تركيب مباحث عالمت-49

 گردد.نمي

 گير:هاي دشوار يا وقت*پرسش

 گير است.اقد پرسش دشوار يا وقتاين آزمون ف

 هاي غير استاندارد يا نادرست:*پرسش
 باشد.كه يك اسم است، نمي« قوّالون»ي مناسبي براي ترجمه« زنندزياد حرف مي»اين سؤال،  2ي در گزينه -30

 توانند جواب سؤال باشند.هر يك مي اند و به نوعياي طرّاحي شدهاين سؤال مبهم و سليقه 3و  2هاي طور كه گفته شد گزينههمان -31

( 3ي )( ارجح است امّا بهتر بود گزينه2ي )تواند جواب سؤال باشد، اگر چه با توجّه به مضمون متن، انتخاب گزينه( مي3( و )2ي )هر دو گزينه -34

 «   ناً واسعاًمكا  و   حطباً كثيراً  ولمّا وصلت إلي بيته وجدت  »شد. در متن داريم: تر طرّاحي مينيز دقيق

 

 .اين آزمون فاقد پاسخ نادرست است          هاي نادرست:*پاسخ
 پيمان بوذري  دكتر 
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