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نگاه كلي* 

. هاي قبل دارد   مشابه با سال   يبندي، روند ي بودجه اولين آزمون تفكيكي تعاوني سنجش از نظر معرفي منابع و ارائه          

بار نيز خبري از درك مطلب و سؤاالت مفهومي مرتبط با آن نبوده و به طرح سؤاالت تشكيل و تجزيه و تركيب بـسنده       اين

 موافقان و مخالفـان بـسياري دارد كـه در ايـن ميـان      ،هاي غيرجامع تعاوني سنجش   ننبود درك مطلب در آزمو    . استشده

دليل اهميت اين بخـش از سـؤاالت عربـي كنكورهـاي سراسـري و ضـعف قابـل توجـه          اعتقاد داشته و دارد كه به ،نگارنده

.شود، درك مطلب نيز گنجانده ها، بهتر است در هر آزمونبه آنگويي داوطلبان كنكور در پاسخ

بندي هاي آزمايشي سنجش بر سؤاالت ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت و رعايت بودجه             از سوي ديگر تأكيد آزمون    

خورد و باالخره طـرح سـؤاالت   چشم ميرود كه در اين آزمون نيز بهشمار ميها بهاستاندارد كنكور از نقاط قوت بارز آن    

يـاد داشـت كـه البتـه در ايـن          هاي آزمايشي سنجش بايد به    و را هم در آزمون    دستوري نسبتاً استاندارد و گاه ابتكاري و ن       

.هاي فرعي و اعراب و تعداد كم سؤاالت در بخش دستور جاي تعجب داردتر بر عالمتآزمون تمركز كم

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

با اسم مثنّايي كه در انتهـاي خـود پـسوند          ) صفت مشبهه (» فَعالن«بر وزن   » كَسالن«مقايسه و افتراق اسم مفرد      44

دليل عدم رعايت اصول طرّاحي گزينه، داوطلب       طرح اين سؤال بوده كه متأسفانه به      در  ي جالب   دارد، سوژه » ان«

اب عنوان غلط انتخيكي را به» ...هما كسالن «و  » ...هو كسالن   «ي  شود كه بايد بين دو گزينه     سادگي متوجه مي  به

.واحد هم مفرد بايد و هم مثنّيتواند درآنِنمي» كسالن«كند چراكه 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

39 و 38 و 37

40و 

هاي تفكيكي يا غيرجامع تعاوني سنجش فاقد مـتن درك مطلـب   طوركه در نگاه كلي گفته شد آزمون      همان

بنابراين برخالف روند كنكورهاي سراسري كه سؤاالت تجزيه و تركيب بـا انتخـاب سـه كلمـه از                . است  

 سـؤاالت  جاشود، در اينهايي صرفاً در مورد يك كلمه در هر سؤال ارائه مي         متن درك مطلب طرح گزينه    

گيـر  اسـت كـه وقـت     تجزيه و تركيب در مورد كلمات گوناگون جمالتي مستقل و جدا از هم طراحي شـده               

.باشندمي
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هاي غير استاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

درس شـشم كتـاب   و مضارع منصوب در آن كـه مربـوط بـه           » يجب أن نتوكّل  «بندي آزمون، استفاده از     با توجه به بودجه   27

.استباشد، مناسب نبودهمي) 2(عربي 

» نصب أعين «در ضمن   . باشدمي) 2(فعل امر غائب و مضارع مجزوم است كه مربوط به درس هفتم كتاب عربي               » لنجعل«28

. واحدي آشنا نيست-براي داوطلبان غيرانساني سالي

.است) 2(پنجم كتاب عربي اليه بر صفت در اين سؤال مربوط به درس شدن مضافمقدم29

.است) 1(ها مربوط به كتاب عربي جمالت اسميه و فعليه و تعداد آن50

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

گونـه هـم    را ايـن  ) 1(ي  توان عبـارت گزينـه    رود و بنابراين مي   كار مي نيز به » )كسي را (شناختن  «معناي  به» علْم«47

» مـن «ي صـورت كلمـه  و درايـن » شناسـي؟ است، مـي ي را كه در كالس از بين ما قبول شدهآيا كس «ترجمه كرد؛   

نوعي فاقد جواب صحيح دانست و بايد طرّاح محتـرم تغييراتـي   توان بهپس اين سؤال را مي    . موصول خواهد بود  

.كرداعمال مي) 1(ي در گزينه
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