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نگاه كلي* 

اسـت  شـده طرّاحي) هاي سراسريمطابق با الگوي آزمون (ت خوب و استاندارد     سؤاال: : : : ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    * * * * 

.ها خواهم پرداخته آنخورد كه در ادامه بها به چشم ميالت جزئي در گزينهچنان اشكااگرچه هم

.هاي گوناگون دقيقي برخوردار استته از نك35م كه به ويژه در تست بيني سؤاالت خوب و استانداردي را مي::::تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل* * * * 

 يك مورد اشكال دستوري در تست       جزدر اين قسمت هم شاهد سؤاالت خوب و استانداردي هستيم به          ::::تجزيه و تركيب  تجزيه و تركيب  تجزيه و تركيب  تجزيه و تركيب  * * * * 

.به آن اشاره خواهد شد كه ذيالً 37

 را از نظـر     بخـش  سطح كيفـي ايـن       ، نيست و چند سؤال بسيار ساده      هاي قبل سؤاالت اين بخش به خوبي قسمت     ::::دستوردستوردستوردستور* * * * 

.استعلمي پايين آورده

ه نقاط قوت سؤاالت و نبود كليد غلط و پراكندگي مناسب مباحث منبـع اعـالم شـده         توان گفت با توج   پس در كل مي   

.استش در درس عربي موفق بودهي سوم سنجآزمون مرحله

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

زمان از اسـم جمـع      ي هم استفاده. نيز به كار رود   » گوسفندان«هوم  تواند در مف  يك اسم جمع است كه مي     » الغَنَم«33

هاي ابتكاري و نو در طرح از ويژگي» گوسفندان«ها در تعريب لغت فارسي      در گزينه » األَغْنام«و جمع آن    » الغَنَم«

) 3(و ) 1(هـاي  ي احـساس خواهـد كـرد كـه گزينـه     نامطلع از اين نكتـه    آموزكه دانش چرااين سؤال تعريب است     

توانـد  مـي » األَغْنـام «دليـل جمـع بـودن    بـه ) 4(و ) 2(هاي نادرست بوده و گزينه   » الغَنَم«ل مفرد بودن    دليظاهراً به 

.درست باشند

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

34

35

36

هـاي  شد، وجود سه سؤال تشكيل در مقايـسه بـا دو سـؤال آزمـون              هاي پيشين ذكر    ندر نقد آزمو  چه  مانند آن 

نتخـاب شـود، منجـر بـه     ي متن درك مطلب كه قاعدتاً بايد سـؤاالت تـشكيل از داخـل آن ا     سراسري و عدم ارائه   

.استهاي سراسري شدهشدن حل اين سؤال در مقايسه با آزمونگيروقت
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37

38

39

40

ي كنيم كه هر سه به بررسـي تنهـا يـك كلمـه    جزيه و تركيب را مشاهده ميسؤال تهاي سراسري سه   در آزمون 

جا اوالً چهار سؤال تجزيه و تركيب داريم و ثانيـاً           كه در اين  پردازند در حالي  انتخاب شده از متن درك مطلب مي      

هـا بـه   نـه ي هر سؤال بـه شـكل مـستقل از سـاير گزي            ي متن درك مطلب هر يك از چهار گزينه        دليل عدم ارائه  به

هـاي سراسـري بـه     بـا آزمـون   اين قبيل سؤاالت را در مقايسه  ي جداگانه پرداخته كه روند حلّ     بررسي يك كلمه  

.كندگيرتر ميمراتب وقت

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

است، خـارج از منبـع اعـالم شـده بـراي ايـن              ) 3(ششم كتاب عربي    ه مربوط به درس     ك» بادرا«بردن فعل   كاربه27

.باشدمون ميآز

است، خارج از منبع اعالم شده بـراي ايـن   ) 3(وط به درس چهارم كتاب عربي     كه مرب » قلقت«ي  كار بردن كلمه  به30

.باشدآزمون مي

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ايـن  ) 4(و ) 2(هـاي  در گزينـه » اهللانعـم «ي تركيـب اضـافي    در ترجمه » هاي الهي نعمت«استفاده از تركيب وصفي     26

.استهاي تشريحي به آن اشاره نشدهباشد كه در پاسخاشتباه ميتست نيز 

آمـده كـه اشـتباه اسـت      » فعل شرط و مجزوم بحذف نون اإلعـراب       «اين تست در قسمت تركيب،      ) 3(ي  در گزينه 37

ن نيـز اشـاره     شود و بايد جهت بيان صحيح اعراب اين فعل، به فاعل آ           چون فعل شرط بودن نقش محسوب نمي      

ضمير الواو و البارزه  فعل شرط و فاعل⇐شود 

كـه مطلقـاً بـه آن    گرديد، درحـالي هاي تشريحي ذكر ميآموزان بايد مطلب باال در پاسخي دانش پس براي يادگير  

.استاشاره نشده
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