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نگاه كلي* 

::::ترجمه و تعريب و مفهوم عبارتترجمه و تعريب و مفهوم عبارتترجمه و تعريب و مفهوم عبارتترجمه و تعريب و مفهوم عبارت****
در سـطح آزمـون سراسـري اسـت و عمـدتاً بـر اسـتفاده يـا         ترجمه آسان و فاقد نكـات مهـم و ارزشـمند    سؤاالت  

بدون درنظر  ) 2(ي  باشد چون گزينه  حل مي سادگي قابل مفهوم عبارت نيز به   سؤال  . باشدمتمركز مي استفاده از ضمير    عدم

رغم طوالني بـودن،  هم عليآنخصوص اولين و باالخره سؤاالت تعريب به. ها، اصوالً مفهومي غلط داردگرفتن ساير گزينه  

.شودسادگي و با كمي توجه به فعل حل ميبه

دهاي الزم با توجه به منبع اين آزمـون برخـوردار           مجموع سؤاالت ترجمه و تعريب و مفهوم عبارت از استاندار         در  

.نيست و حرفي براي گفتن ندارد

::::تشكيلتشكيلتشكيلتشكيل* * * * 
.باشدگير ميچنان وقتاست اگرچه همها طراحي شدهتشكيل خوب و با چينش مناسب كلمات در گزينهسؤاالت 

::::و تركيبو تركيبو تركيبو تركيبتجزيه تجزيه تجزيه تجزيه * * * * 
ري اسـت امـا اغلـب    ث دسـتو  مباحوب و با پراكندگي مناسب از  مانند سؤاالت تشكيل خ   تجزيه و تركيب هم   سؤاالت  

.باشندگير ميرو وقتطوالني و از اين

::::دستوردستوردستوردستور* * * * 
است و در كل سـطح سـؤاالت متوسـط رو بـه             معتلّات تأكيدشده  بر مبحث    سؤاالت دستوري بيش از حد معقول     در

.شودآسان ارزيابي مي

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

41
. شـود هاي آينده ديـده ست مشابه آن هم در سالهاي اخير سابقه نداشته و بعيد اهاي سراسري سال در آزمون ال  ؤنوع س اين  

هاي سراسـري خيلـي كـم    ساده بوده و احتمال استفاده از الگوي آن در آزمون      بسيار  ابتكاري است ولي    اگرچه تاحدي   سؤال  
.باشدمي

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

37 و 36 و 35 و 34
40 و 39 و 38و 

.ي متن درك مطلبدليل عدم ارائهپيشين سنجش و باز هم بهاي لهحهاي مرآزموند مانن
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

30
ي انساني كتاب رشتهشده كه مربوط به استفاده» وجود دارد، هست  «معناي  به» هناك« از اسم اشاره به مكان       4ي  گزينه در  
.است

45
عنـوان   حروفـي بـه  3 و 2، 1هـاي  زينـه گخورد و در ضمن در چشم ميبهتر هاي اخير كمسؤال قديمي بوده و در سالسبك  
كـه  شوند، مضافاً بر اينرد ميراحتي هاي درسي وجود نداشته و به وضوح در كتاب  است كه به  ي فعل معتل انتخاب شده    ريشه

.اصالً حرف علّه ندارد1ي ينهزگدر »  ف- ش-ت«

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

باشـد كـه   مـي ) ر ض و(ذكرشده كه درست آن   ) ر ض ي  (،  »
	�� �������� «ريشه يا حروف اصلي     هاي تشريحي   بخش پاسخ در  44
.استشده» ياء«به قلب » واو«ي حرف علّه
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