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 1395هشت اردبي 24سنجش،  4آزمون جامع  يهای درس عربنقد پرسش
 

 :نگاه کلی

سشب و مفهوم عبارتترجمه، تعری شمار پر سری ن و برابر با كنكورهایشيپيچون آزمون جامع ها، هم: این آزمون از نظر  ر، اخي هایسال سرا

سش ترجمه،  5شامل  سش مفهوم عبارت و  1پر سش تعری 2پر سشپر ستاندارد و با تأكيب بود. پر ضافی هایبتر بر تركيشد بيهای ترجمه، ا  و ا

ی موصول بر سر «ما» ریكارگياست. بهتخاب شدههای قرآن انهنخستين پرسش از آی 94ز به مانند كنكور ن بار نيكه ایباشد و جالب آنمی وصفی

 باشد.ن میتحسيركانه و قابلدارد، زی منفی كه شباهت به ماضی« نزّل» فعل ماضیِ

 یب، استاندارد و قوهای تعریشود. پرسشده میتر از كنكور دیساده پرسش مفهوم عبارت، برخالفِ آزمون جامع پيشين، بدون ابهام و البتّه تا حدّی

 اند.شده تر بر فعل طراحیشد بيتأكي و با

ستفاده درك مطلب: ضامي ن آزمون، ابتكاریزمان از دو متن كوتاه در ایهم یا ست. متن نخست برگرفته  ن هر دو تكراریجالب بوده، امّا باز هم م ا

دعا رجلٌ أوالدَه أنْ »با شييرو   73 ز كنكور تجربیو متن دوّم برگرفته ا....« ن اء الصييالحيجحا أنّه من األولي اِدعی»با شييرو   73 اضييیاز كنكور ری

 باشد.می...« عا عنده حضروا جميیَ

 شوند.ها، خوب و مناسب و بدون ابهام ارزیابی میآن هاینههای درك مطلب و گزیشده از متنچهار پرسش طراحی

سش،  ل:كیشت صورت پر شده« ن الخطأعيّ»باز هم در  ست  ست كه هماندرخوا شاره كردیطوركه در نا شته هم ا رود در م انتظار میقد آزمون گذ

بوده و هستند  ای، سه كلمه92ل هم از كنكور سال پرسشِ تشكي 2ك از هر ی هاینهه ادامه یابد. گزین رویّكنكور امسال هم مانند كنكور پارسال ای

سال و خواهندبود. )پي سش هاینهدر گزی 92ش از كنكور  شكي هایپر ها ان آنداكردن خطا در ميطبع، پيشد كه بهستفاده میل از چهار كلمه ات

 تر بود.(راحت

. هر استآمدهپرسش از اسم  1پرسش از فعل و  2 بينيم كهمی سراسری كنكورهای مطابق با الگوی (:ل صرفیب )اعراب و تحلیه و ترکیتجزی

 باشند.بر اساس استاندارد كنكور می و خوب و مناسبپرسش، سه 

 ن بخش:ذكر در ایقابل هایتهم. نكاز قواعد داری دستوری پرسش 8، مون عربیزان آطبق معمول در پای (:دستور )قواعد

 است.تر از كنكور كردهساده ادیافعال مجهول تست را تا حدّ زی گذاریرامون فعل مجهول، حركتپي 44( در پرسش 1

 است.استفاده شدهه هم حالي یاز جمله 4 ینهرامون حال، در گزیپي 49( در پرسش 2

 ها وجود دارد.نهگزی د بوده و در تمامیمفرّغ موردتأكي رامون استثناء، مستثنیپي 50( در پرسش 4

 

 و نو ابتكاری هایپرسش

ه عبارت متوجّ  ید كه با خواندن ادامهآیبه چشييم می منفی آموز، ماضييیدانش نخسييتبوده كه در نگاه  ابتكار خوبی« ما نزّل» پرسييشن در ای -27

 ترجمه گردد.« كه یزهایكه، چي زیچه، چيآن»د جا، موصول و بایندر ای« ما»شود كه می

را  پرسييش 4ن ای بوده كه تنوّ  و محتوای منطقی ابتكاری ،ك متندو متن درك مطلب و نه ی بر مبنای هاپرسييشن ای طراحی -37و  36 ،35 ،34

 است.تر كردهشبي

 است.ساخته ابتكاری یرا تا حدّ پرسشن ای ،ك عبارت واحدمكان در ی برای گریزمان و دی برای كیه، یفيمفعولزمان از دو هم یاستفاده -47

 

 است.ر بودهگيا وقتدشوار ی پرسشن آزمون فاقد هرگونه ای

 ا نادرست است.راستاندارد یغي پرسشن آزمون فاقد هرگونه ای

 ن آزمون فاقد هرگونه پاسخ نادرست است.ای
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