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نگاه كلي* 

ظاهراً تغيير تـاريخ انجـام آزمـون و     .  رسيد 89قبل از كنكور    باالخره نوبت به نقد آخرين آزمون آزمايشي سنجش         

در يك نگاه كلي سؤاالت  . استاي در اجراي آن باعث بهبود كيفيت سؤاالت، حداقل در درس زبان عربي شده             تأخير دوهفته 

بنـدي معمـول و در سـطح علمـي مناسـب و تقريبـاً خـالي از اشـكال و اشـتباه                       ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت بـا بودجـه        

متن درك مطلب از حجم و تعداد سؤاالت نرمال برخـوردار اسـت امـا در مقايـسه بـا كنكورهـاي سراسـري               . شودميديده

 و تجزيـه و  سـؤاالت تـشكيل  . باشـد تـر مـي   شده از آن به مراتب سـاده      هاي اخير، محتواي متن و چهار سؤال طراحي       سال

تركيب خوب و مشابه با سؤاالت كنكور سراسري است و در نهايت در بخـش دسـتور، سـؤاالت بـا پراكنـدگي درسـت از                          

 مجمـوع بـا   كـه در خالصـه آن . اسـت شدهصرف و نحو و با كيفيت خوب از نظر استفاده از نكات دستوري انتخاب و چيده   

.رو هستيم روبهقبولآزموني خوب و قابل

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.باشداين آزمون فاقد هرگونه پرسش ابتكاري  و نو مي

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 و ي درست خود فاقد اشتباه است امـا در مقايـسه بـا سـاير سـؤاالت ترجمـه           اين سؤال تعريب اگرچه در گزينه     33

.شودگير محسوب ميتعريب اين آزمون، دشوار و وقت

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بايـد تحـت   » يطْلُـب «يك فعل مضارع است و بنـابراين فعـل مـضارع            »	�������«فعل ماضي و    » جاء«در اين سؤال    27

:استمراري بيايد، يعنيدر ترجمه به شكل ماضي »���«تأثير زمان ماضي فعل 

 ماضي استمراري←مضارع + ماضي 

...خواست كه از مسلمانان مياسالم آمد درحالي: شكل صحيح ترجمه

باشد چراكه بعيد است در كنكورهاي سراسري مـشابه آن را  اين سؤال بسيار ساده و تا حدي غيراستاندارد مي  36

.ببينيم

.رفتكار ميبه»��	���« اين سؤال عالوه بر اشكال دستوري، اشكال مفهومي هم دارد و بايد 4ي گزينه44

.باشد اين سؤال زائد است البته به نظر اشتباه تايپي مي3ي در قسمت مجهول گزينه»�����«45
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 نادرستهايپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.باشد مي»	�������«شد كه درست آن  نيز اشاره مي»	�������«بايد به 3ي هاي تشريحي در رد گزينهدر پاسخ39
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