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نگاه كلي* 

هاي قبل و با پراكندگي نـسبتاً مناسـب مباحـث           تر از آزمون  رفت آخرين آزمون جامع سنجش قوي     طوركه انتظار مي  همان

. به آن خواهم پرداختدر ادامهاست، اما متأسفانه اين آزمون هم خالي از اشكال نبوده كه درسي آماده شده

با استاندارد كنكـور سراسـري اسـت و تنهـا يـك اشـكال كوچـك                 هماهنگ  قريباً  سؤاالت خوب و ت   :ترجمه، تعريب و مفهوم   * 

اي سطح دشواري سـؤاالت   ها تا اندازه  شد با كمي تغيير در گزينه     شود، البته به نظر من مي     چندان مؤثر در حل تست مشاهده مي      نه

.باشدهاي اخير داشتههاي سراسري سالونهاي ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت آزمتري با سطح تسترا باال برد كه شباهت بيش

خصوص در سـؤاالت   و بهاستتر هاي قبلي، متن درك مطلب و سؤاالت آن در اين آزمون قوينسبت به آزمون  :درك مطلـب  * 

.استگويي به سؤاالت بوده توجه و دقّت داوطلبان در پاسخنيازمندشده كه هاي ظريف و تاحدي پيچيده گنجانده نكته،متن

.باشدها ميسؤاالت خوب و با رعايت نكات دستوري الزم در طرح آن:تشكيل* 

.استها طراحي شدههاي مناسبي براي آنمطابق با كنكور سراسري، دو فعل و يك اسم انتخاب و گزينه:تجزيه و تركيب* 

يكي ضعيف و ديگـري قـوي از   ( ابتكاري بخش جنجالي اين آزمون سؤاالت قواعد و دستور آن است كه داراي دو تست :دستور* 

هـاي  اما از نظر پراكندگي مباحث دستوري باز هـم بهتـر از آزمـون    . باشدو يك سؤال با پاسخ نادرست مي      ) نظر الگوي طرح سؤال   

.پيشين است

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

جـاي   بـه  باشد چرا كه به عنوان يك تست قواعد و دسـتور،          ميسبك سؤال، ابتكاري و نو است اما از نظر محتوا ضعيف            44

ديگـر،  نافيه و ناهيه از از يـك      » ال«براي افتراق   . باشدتمركز بر قواعد دستوري صرفاًَ متكي به معني كردن و ترجمه مي           

كه فقط معني و مفهوم جمالت اين دو را از هم جـدا             توان سؤاالت به مراتب بهتري از نظر دستوري طرح كرد تا اين           مي

.كند

ي آن هاي دستوري شامل قواعد اسم اشاره، مشاراليه، موصـول و صـلّه       خوبي از ظرافت  ه و به  يك سؤال ابتكاري و نو بود     46

.استاستفاده كرده

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ت خاطر تالش براي درك مفهوم صور     توان اين سؤال را به    شد، مي باتوجه به سبك خاص اين سؤال كه قبالً توضيح داده         44

.شمار آوردگير بهعنوان يك پرسش وقتهاي آن بهو گزينه
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

مـا كـان     «1ي  ها اشتباهات واضح دارند اما بهتر بود در گزينه         است و ساير گزينه    1ي  پاسخ درست اين پرسش، گزينه    28

است، به شكل ماضي اسـتمراري منفـي ترجمـه          » يرْجو«و فعل مضارع    » ما كانَ «كه تركيبي از فعل ماضي منفي       » يرجو

.داشتاميد نمي: شدمي

.يك پرسش دستوري ابتكاري ولي غيراستاندارد است44

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اما پاسـخ آن . هاي ديگر استقش نفيه و جدا كردن آن ازاين سؤال خود اشكالي ندارد و عمالً به دنبال تشخيص مفعول   48

:دباشجه به توضيحات زير نادرست ميباتو

باشد كه براي معرّفي زمـان و  فيه اسمي است كه بر زمان و يا مكان وقوع فعل داللت دارد و ظرف نيز اسمي مي                 مفعول

، )ظـرف (فيه در نتيجه، مفعولباشند و ها به نوعي ظرف هم ميفيهتوان گفت كه تمام مفعول پس مي،رودكار ميمكان به 

شود كه ظروف زمان و مكان به دو گروه متصرف و غيرمتصرف تقسيم هاي دستوري ذكر مي اما در كتاب ،درست است 

.گردندمي

:  ماننـد  ،شـوند فيه اسـتفاده مـي    فيه و هم در نقشي غير از مفعول       هايي هستند كه هم در نقش مفعول      ظروف متصرف آن  

)ليلة، ليالي( ليل - جانب- مكان- سنة-)ايام( يوم -شهر«
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