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نگاه كلي* 

سـطح بـا سـؤاالت كنكـور سراسـري طـرح       تـراز و هـم  ها هماي است و تستاين آزمون به طور كلي، آزمون ساده      

در . هايي مشابه با آزمون سراسـري ارائـه كنـد      رود حداقل تعاوني سازمان سنجش، آزمون     اند؛ هرچند كه انتظار مي    نشده

بايـست ايـن    آموزان عزيـز هـم مـي      شما دانش . شودداتي مشاهده مي  ها هم ايرا  ها و متن گزينه   صورت سؤال بعضي تست   

هـا  كنم و سپس به بررسي جزئـي تـست  هاي مختلف آزمون را تحليل ميابتدا بخش.  درصد زده باشيد   60آزمون را باالي    

.پردازممي

دي در آن ديـده  ي خـاص و جديـ  هاي ايـن بخـش واقعـاً سـاده هـستند و نكتـه            تست،ترجمه، تعريب و مفهوم   :بخش اول 

در ادامـه توضـيح خـواهم داد كـه        . تـري قـرار دارنـد     در مقايسه با سؤاالت كنكور سراسري هم در سطح پـايين          . شودنمي

.هاي بدون اشكالي نيستند تست32، و 31، 30سؤاالت 

وسـط  موضوع اين متن، موضوع زيبـايي اسـت و سـطح آن در حـد مت               ، و تركيب  درك مطلب، تشكيل، تجزيه   :بخش دوم 

امـا سـؤاالت   ! سؤاالت مربوط به درك متن بسيار ساده هستند و در كـل اصـالً در سـطح كنكـور سراسـري نيـست         . است

.تشكيل و تجزيه و تركيب سؤاالت خوب و استانداردي است

ها وجـود  اشتباهاتي هم در بعضي تست    . شودنمياي در اين قسمت هم ديده     مالحظهتست جديد و قابل   ،قواعد:بخش سوم 

.كنمها اشاره ميدارد كه به آن

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

.هاي خوبي هستند تست50 و 49، 43، 41، 28هاي با اين حال تست.  وجود نداردري و نوتست ابتكا

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

ي صـحيح در  بهتر بود طراح محترم اين تـست، گزينـه        . ستاندارد هم نيست  اين تست هرچند نادرست نيست اما ا      30

.بود پاسخ مناسب اين تست 4ي صورت گزينهخواست كه در آنترجمه را مي

كـامالً  ) پاسخ درست اين تـست  (2ي گزينه. هاي جامع سنجش  ي آزمون  زيبنده  است و نه    استاندارد هناين تست   31

العـينُ  « هم، چندان مفهـوم مرتبطـي بـا عبـارت            3ي  اما گزينه !) شكي در اين نيست   (ساند  رمفهوم متفاوتي را مي   

!ندارد» بصيرةٌ و اليد قصيرةٌ

 وجـود  2يكنم يـك غلـط ويرايـشي هـم در گزينـه     اما فكر مي. ها نادرستند است و ساير گزينه1ي پاسخ، گزينه 32

: صـورت بيايـد  ايـن  بايـد بـه  2ي عبـارت گزينـه  .  نبـوده اسـت    ]در غلط بودن گزينـه    [دارد كه مد نظر طراح تست       

.استخاطر اشتباه تايپي افتادهاز منك احتماالً به» ك«ضمير » ...اليخلُب أحد منك قلبك «
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 اصـالً   2ي  گزينـه در. اسـت كار رفته اي را انتخاب كنيم كه فعل در آن نادرست به         خواهد گزينه صورت سؤال مي  45

.رفتكار ميامده و بهتر بود در اين گزينه هم فعلي بهفعلي ني

أخَواي نائمـانِ عنـدما     «اما خود عبارت    .  رسيد ، پاسخ درست اين تست    ،2ي  توان به گزينه  ظاهر قواعد مي  از نظر   47

   التَّنور ازما الخبديقُهرَ صجمـانِ   (از نظر معنايي درست نيست چراكه عبـارت اول          » سنائ در زمـان حـال     ) أخـواي

:آمداين عبارت بايد به اين دو صورت مي! است و عبارت دوم در زمان ماضي

1-التَّنور ازما الخبديقُهرُ صسجما يمانِ عندنائ أخَواي 

2-التَّنور ازما الخبديقُهرَ صجما سينِ عندمنائ كانَ أخَواي 

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره
پرسش

توضيح

كه اين فعل يا ماضي ساده است يـا         ماضي بعيد است حال آن    »  كانَ قَد« تشريحي آمده است زمان فعل       در پاسخ 26

!ماضي نقلي

تواند فعلـي الزم و معلـوم هـم     مي3 و 1هاي در گزينه» تنزل«شد كه فعل   بهتر بود در پاسخ اين تست اشاره مي       46

توان تُنْزَلُ  البته اين فعل را مي    . صورت فاعل داريم نه نائب فاعل     كه در اين  ) نْزِلُثالثي مجرد از نَزَلَ ي    (تَنْزِلَ  : باشد

.هم گرفت كه مجهول است و نائب فاعل دارد) مضارع مجهول از أنْزَلَ ينْزِلُ(
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