
88 آذر -نجشستعاوني در آزمون عربي زبان هاي نقد پرسش1

نگاه كلي* 

هـا اشـاره كـردم و    ي اول بـه آن    جز نقاط ضعفي كه در نقد آزمـون مرحلـه         به. در كل آزمون خوبي را شاهد هستيم      

اين آزمون از چارچوب مناسب طرح سؤال،  . نيز به چشم خواهد خورد    ) تفكيكي(هاي مراحل بعد    بديهي است كه در آزمون    

بندي برخـوردار اسـت و در نگـاه       از نكات مهم دستوري با توجه به بودجه        بندي و رعايت استفاده   پراكندگي منطقي بودجه  

.باشدتر ميتر و به مراتب با نقاط ضعف كمي اول قويكلي از آزمون مرحله

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

توانست بـا    كه مي  2ي  در گزينه » ير و گوارا بودن   بودن، دلپذ شيرين«به معناي   » عذوبة«از مصدر   » عذُب«جا از   ي به استفاده31
»ذَّبذيب«از مصدر » عاشتباه شود، از ابتكارات اين سؤال است» دادنكردن، عذابشكنجه«معناي به» تَع.

كـه در مـورد اسـم    رغـم آن كند اين جمله عليكه ثابت مي» كانت أشجارها جملية«ي در ابتداي جمله» و«استفاده از حرف  50
.وصفيه نداريم» واو«ي وصفيه باشد، از ابتكارات اين سؤال است چراكه تواند جملهدهد، نميتوضيح مي» غابة«ي نكره

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

گيـر  انـد، وقـت  مـستقل اي شوند و هريك جملهالقاعده، سؤاالت تشكيل كه خارج از متن درك مطلب طرّاحي مي      علي36 و 35 و 34
.تر باشدكه تعداد اين قبيل سؤاالت كمي از استاندارد كنكور سراسري بيشويژه آنخواهند بود به

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

تنهـا يـك   » الـدنيا حيـاة ال«در ضمن با توجه به تركيـب  . بندي اين آزمون استي نفي جنس، خارج از بودجه     »ال«استفاده از   26
.كندشود كه حلّ سؤال را بسيار آسان ميديده مي» زندگي دنيا«صورت تركيب ي آن بهگزينه در ترجمه

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

» نيـست «كاررفته كـه بايـد   به» مفهوم آن با اين گزينه مناسب است «در  » است«ي  در پاسخ تشريحي اين سؤال سهواً كلمه      31
.ي اشتباه را خواسته استباشد چراكه صورت سؤال گزينه

ي عارضي باشد   و با كسره  » شَعرت«كه بايد   است درحالي ي صحيح آمده  عنوان كلمه به» شعرت« فعل   1ي  در ارتباط با گزينه   35
.3ي  گزينهدر ارتباط با» أخْرَجت«شود و به همين دليل دار مشاهده مي»أل«دنبال آن اسم چون به
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