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نگاه كلي* 

::::مفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتمفهوم عبارتو و و و ترجمهترجمهترجمهترجمهسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
ها برخوردار است و تنها چند  سؤاالت ترجمه خوب و از دقت مناسبي در استفاده از نكات دستوري و رعايت پراكندگي آن               

در بخـش ترجمـه موفـق    ) 2(توان گفت آزمـون جـامع   ها ميخورد كه با اصالح آنچشم ميمورد جزئي در اين سؤاالت به  

 كه مصراع باشد مي���
	�������يعني ) 3(شده از درس ششم كتاب عربي   سؤال مفهوم عبارت، يك بيت انتخاب     . استبوده

.استصورت سؤال و مصراع دوم جواب آن را تشكيل دادهاول 

.باشدسؤاالت تعريب هم خوب و بدون اشتباه مي

):):):):سؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيبسؤاالت متن، تشكيل و تجزيه و تركيب((((درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 
پاافتـاده و    مـورد آخـر، سـاده، پـيش        شده از آن جـز    است ولي سؤاالت طرح   شده استاندارد و داراي مفاهيم غني       همتن ارائ 

لـه بـراي داوطلبـان    هـا اسـتفاده از نقـش مفعـول    سؤاالت تشكيل دقيق بـوده ولـي اشـكال مهـم آن          . باشدغيراستاندارد مي 

.شود ايراد و اشتباهي مشاهده نمي41باه فاحش در سؤال در سؤاالت تجزيه و تركيب جز اشت.غيرانساني است

::::دستوردستوردستوردستورسؤاالت سؤاالت سؤاالت سؤاالت * * * * 
.د و تعداد سؤاالت نحوي مخصوصاً منصوبات كم استرادن پراكندگي مناسبي  همازب

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

.باشدمي پرسش ابتكاري و نوي فاقداين آزمون 

گيرتهاي دشوار يا وقپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

ي كتـب درسـي داوطلبـان    لـه كـه خـارج از حيطـه    دليـل اسـتفاده از لغـاتي در نقـش مفعـول     سؤاالت تشكيل بـه  39 و 38

.استگير بودهباشد تاحدي وقتغيرانساني مي
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

» هـايي چـشم «ي  شـد و اسـامي نكـره      نيـز ترجمـه مـي     » عيـونهم «در  » هم«ي درست، ضماير    بود در گزينه  بهتر  26

.رفتكارنميبه

.شدبودن خبر مفرد، مفهوم حصر نيز گنجانده ميدليل ذوالالم به1ي بهتر بود در گزينه30

صـورت ايـن   آمـد و درغيـراين  مي» فعل منصوب«، »فعل مرفوع«جاي   كه جواب سؤال است بايد به      4ي  در گزينه 41

.سؤال جواب درست نخواهد داشت چراكه هر چهار گزينه نادرستند

شـود و   راحتي حل مي  ها براي پركردن جاي خالي اول، تست به       سؤال غيراستاندارد است چون با بررسي گزينه      43

.نيازي به بررسي جاهاي خالي دوم و سوم نيست

ي مـتكلم    هم با درنظر گرفتن صيغه     4ي   درست نيست ولي از نظر دستوري گزينه       اگرچه از نظر مفهومي چندان    46

.تواند درست باشدبه دوم ميعنوان مفعولبه» ����������«عنوان مفعول به اول به» ���������«، »�����«وحده براي فعل 

� ��«ي ، جمله3ي باشد اما در گزينه مي4ي اين سؤال گزينهاگرچه جواب  49������ ��� �
ي در نقش جملـه » #�" ! �

� «است ولي نبود    » ��#�%�$«ي  حاليه براي اسم معرفه   &���' ���باشـد،  ي اسـميه مـي    كه يك جملـه    ،در ابتداي آن  » 

.اشتباه است
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