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نگاه كلي* 

 سؤال ترجمه،   8(بندي سؤاالت كنكور سراسري هستيم      رفت شاهد آزموني با بودجه    طور كه انتظار مي   در كل همان  

 سـؤال  8/  سـؤال تجزيـه و تركيـب    3 سؤال تشكيل،   2 سؤال مرتبط با متن،      4درك مطلب شامل    / تعريف و مفهوم عبارت     

تـر  شده، آزموني ساده و در سطحي پـايين هاي قبل ديدهاي سراسري سالچه در كنكورهاما نسبت به آن) دستور و قواعد  

:پردازيمهاي مختلف آن مياست كه حال به تفكيك نقد بخش

هـا بـدون پيچيـدگي      هـاي آن   سؤاالت ترجمه، جمالتي بالنسبه كوتاه هستند كه گزينه        ،ترجمه، تعريب و مفهوم   :بخش اول 

ي سؤال مفهوم آسان و صرفاً بر مبناي توجه به صـيغه          .استگزينه طراحي شده  هاي واضح جهت رد     خاص همراه با غلط   

تـر نـسبت بـه كنكـور     تر اما بـاز هـم سـاده   تر و قويسؤاالت تعريب، كمي طوالني.باشدحل ميفعل در صورت سؤال قابل  

.خوردسراسري به چشم مي

. شـود مـي طور مشخص قابل فهم و آسـان ديـده   به متن تاحدي كوتاه و، و تركيب درك مطلب، تشكيل، تجزيه   :بخش دوم 

. حـل هـستند  سؤاالت مربوط با متن نيز بدون چالش، بدون نياز به تفسير و درك معاني و حتّي بدون مراجعه به متن قابـل      

سؤاالت تجزيه و تركيب استاندارد كنكـور را دارد  . استدو سؤال تشكيل بهتر و تا حدي شبيه كنكور سراسري آماده شده    

.شودميها هم خوب و شبيه كنكور مشاهدههاي هريك از آنعني شامل دو فعل و يك اسم است و گزينهي

تـوان گفـت از ايـن نظـر تقريبـاً مـشابه بـا                شامل سه سؤال از صرف و پنج سؤال از نحـو بـوده مـي               ،قواعد:بخش سوم 

باشـد و فاقـد نكـات پيچيـده يـا ابتكـاري             شده باز هم آسان تا متوسط مي      هاي سراسري است اما مضامين انتخاب     آزمون

.است

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.هاي ابتكاري و نو استاين آزمون فاقد پرسش

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي آزمايـشي   ي درسـي گـروه  تا حدي دشوار و خارج از برنامه      ) تأكيد(در نقش تابع،    » كُلّ«ي  استفاده از كلمه  38

.پذيردصورت مي» كُلّّ«ي  تنها براساس اعراب غلط كلمه4ي كه رد گزينهغيرانساني است، مضافاً بر اين

باشـد، اگرچـه     كـه پاسـخ درسـت سـؤال مـي          1ي  در گزينـه  » نحـن «براي ضمير   » المستتر«عدم استفاده از لفظ     40

لَـنْ  «آموزان شود چـون داخـل مـتن درك مطلـب پـيش از فعـل         تواند باعث اشتباه دانش   نادرست نيست ولي مي   

.باشدباز وجوددارد كه فاعل نبوده بلكه در نقش مبتدا مي» نَحنُ«ضمير » نَنْسي
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در صـورت   » متَكاسِـالت «ي  دليل اسـتفاده از كلمـه      نيست ولي به   ها اشتباه يك از گزينه  از نظر قوانين اعالل، هيچ    44

شـود كـه از ايـن حيـث       به عنوان پاسـخ درسـت سـؤال مـشخص مـي           » يتْلونَ/ هم  «سؤال، مورد نادرست يعني     

.تواند تا حدي دشوار تلقّي گرددمي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي انساني اسـت، بـراي ايـن      شد، استفاده از نقش تأكيد از ميان توابع كه مربوط به رشته            اشاره طوركه قبالً همان38

.شودآزمون غيراستاندارد محسوب مي

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

» فـوزوا ي« براي فعـل     2ي  در گزينه » )اسم مبالغه (مشتق  « است اما استفاده از      4ي  پاسخ درست اين سؤال گزينه    41

.ها باشدرسد اشتباه تايپي در چينش گزينهنظر ميجاي تعجب و شگفتي دارد كه البته به

ي جملـه » شَـجرَةً «با مرجعيت  » و قَد جفَّت أَوراقُها   «شده از طرف سازمان سنجش      در بخش پاسخ تشريحي ارائه    49

ي وصـفيه معمـول نيـست و     در ابتـداي جملـه  »واو«كه استفاده از حرف است حال آن وصفيه درنظر گرفته شده   

.شداستفاده مي» جفَّت أَوراقُها«بهتر بود 
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