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نگاه كلي* 

.كنيمطور جداگانه بررسي ميهاي مختلف آزمون را بهبار در نگاه كلي بخشاين

اي جديـد و    ترجمه و تعريب اين آزمون معمـولي، بـا محتـواي تكـراري و فاقـد سـوژه                 تؤاال س : و تعريب  ترجمه•

بر آن تقريبـاً اثـري از       عالوه. دباشهاي آموزشي جديد به داوطلبان مي     ي نكته ابتكاري است و عمالً ناتوان از ارائه      

خصوصاً ترجمه و تعريب جمالت داراي مفعول مطلق        ) 3(هاي اول تا سوم كتاب عربي       ي درس هاي ترجمه كارگاه

.شودنميديده

شـده و   اسـتفاده سـؤال مفهـوم عبـارت       ) 2(بارها و بارها از اين بيت شعر درس هفتم كتاب عربي            :مفهوم عبارت •

.استپيش لورفتهدرواقع اين سؤال از 

پراكندگي با ، خوبيسؤاالتبا  بگذريم، )هاي قبليمانند آزمون (ها  گير بودن آن  از وقت :تشكيل و تجزيه و تركيب    •

.رو هستيموبهآزمون ربندي  بودجهز لحاظامناسب 

هـاي  سـخ درضـمن در بخـش پا  . سؤاالت دستوري نسبتاً ساده و بازهم فاقد نكـات ابتكـاري و نـو اسـت         :دستور•

.استشدهشود كه در ذيل به آن پرداختهميها و اشتباهات متعددي ديدهتشريحي نيز ضعف

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

جاست، اگرچه  در عبارت اين سؤال، مناسب و به      ) 3 كتاب عربي    62ي  صفحه(در نقش حال مفرد     » وحد«ي  استفاده از كلمه  39
شـود و چنـدان سـؤال جديـدي محـسوب        هاي اخيـر نيـز ديـده مـي        تفاده از آن در كنكورهاي سراسري سال      در مواردي اس  

.شودنمي

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

37 و 36 و 35 و 34
40 و 39 و 38و 

دون ارتباط با هم، شكل پراكنده و ببازهم نبود متن درك مطلب و طراحي سؤاالت تشكيل و تجزيه و تركيب به           
كـردن جمـالت سـؤاالت تجزيـه و     است، البته بايد يادآوري كرد كه كوتاه    ها شده گيرشدن حل آن  منجر به وقت  

جا و درست   تركيب در اين آزمون تاحدي از اين مشكل كاسته است و ايجاد چنين تغييري از سوي طرّاحان به                 
.باشدمي
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي مارهش

پرسش
توضيح

عنـوان ظـرف زمـان    عنوان يكي از حروف جازمه و بر سر فعـل ماضـي بـه           بر سر فعل مضارع به    » لَما«در كتاب درسي عموماً     29
ايـن موضـوع   البته . شداستفاده نمي» تَعودونَ«عنوان ظرف زمان پيش از فعل مضارع       به» لَما«است و بهتر بود از      مطرح شده 

صورت ي فعل به  به شكل ظرف زمان و ترجمه     » لَما«ي  رود چراكه در هر چهارگزينه ترجمه     شمار نمي مانعي در حلّ سؤال به    
.استمثبت بوده

بـه  » ثروة عظيمـة «استفاده از ضمير فصل باشد،      زائد است و اگر منظور طرّاح        1ي  در عبارت گزينه  » هما«استفاده از ضمير    30
»الحرّية و استقالل البالد هما الثروة العظيمة للمجتمعات«: كار مي رفتفه بهشكل معر

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اليه باشد كه مضافيك تركيب وصفي مي  » واجباتكم المدرسية « است اما در عبارت سؤال       4ي  پاسخ درست اين سؤال گزينه    29
در » تانتكاليف مدرسه«كه است حال آن» تان)درسي(اي تكاليف مدرسه«ي آن  ترجمه روشده و از اين   بر صفت مقدم  » كم«

.باشد كه در عبارت سؤال وجود ندارد» واجبات مدرستكم«ي تواند ترجمه مي4ي گزينه
.تاسهاي تشريحي به آن اشاره نشدهدليل مجرور بودن نادرست است كه در پاسخنيز به» أربع «3ي در گزينه35
هاي تشريحي آمد كه در پاسخ  مي» به و منصوب تقديراً   مفعول«نيز نادرست است و بايد      » به و منصوب  مفعول «3ي  در گزينه 38

.استبه آن اشاره نشده
.استهاي تشريحي به آن اشاره نشدهنيز نادرست است كه در پاسخ» معرّف باإلضافة «1ي در گزينه40
بـين  «مستتر و خبـر آن      » نحن«من األفعال الناقصة است و اسم آن        » نصبح «2ي  مده كه در گزينه   هاي تشريحي آ  در پاسخ 44

.»...بين «باشد و نه مي» اُسوة«ي باشد كه اين كامالً نادرست است چون در اين گزينه خبر افعال ناقصه كلمهمي» ...
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