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نگاه كلي* 

در كل شاهد سؤاالت خوبي نيستيم و تقريباً هر يك از هشت سؤال اين بخش نواقص                : : : : ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت    * * * * 

ي درسـت در  باشد، اما عليرغم اين نقطه ضعف، امكان انتخاب گزينه   ميها تا حدي قديمي     طراحي تست . ريز و درشت دارد   

.استي سؤاالت وجود داشتههمه

 و سـؤاالت مفهـومي آن آسـان امـا سـؤاالت تـشكيل و تجزيـه            . از متني خوب اما تكراري برخوردار است      ::::درك مطلب درك مطلب درك مطلب درك مطلب * * * * 

.باشدتركيب داراي انسجام مناسب و نكات قوي مي

. پراكندگي موضوعي بهتري دارد1زمون جامع سطح سؤاالت متوسط و نسبت به آ::::دستوردستوردستوردستور* * * * 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
توضيحي پرسششماره

دليـل ايرادهـايي كـه ذيـالً بـه          هاي بخش ترجمه، تعريب و مفهوم بـه       طوركه اشاره شد پرسش   همان33 و 32 و 31 و 30

مـشكل  . اسـت گيـر شـده  هـا وقـت  ها خواهم پرداخت، استاندارد نبوده و بنـابراين حـل كـردن آن        آن

.باشد مشهود مي33 تا 30خصوص در سؤاالت گير بودن بهوقت

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كـار رفتـه    توان افعال ماضي بـه    حالي مي است در تأكيد شده »�	���«و  »���«جا بر ماضي بودن افعال      در اين 26

آمـوزان  توانـست دانـش   توجه به اين نكته و بررسـي آن مـي  .رع نيز ترجمه نمودپس از موصول عام را به مضا 

.قوي را به دردسر بيندازد

ي در گزينـه  »� ���� ����    «و  »� ����� ���  «ي جمـالت    ها واضح است اما بهتر بود ترجمه      غلط ساير گزينه  27

و نـه بـه شـكل    ) ي آنبـر شـبه جملـه   ي الي نـف جـنس و خ       ترجمه(تر قواعد دستوري و     درست با رعايت دقيق   

.شدمفهومي تنظيم مي

.شودمحسوب نمي»���«ي مناسبي براي فعل تام با استفاده از فعل ربطي ترجمه» ندامت است... در پس «28

.هاي دقيقي نيستنداز نظر قواعد دستوري، ترجمه» به«براي » استمداد از او«و » غرائب«براي » نظيرمعاني بي«29

���  (جاي اشتباهات دستوري با معني لغت        كه جواب سؤال است به     2ي  در گزينه 30 �� كـه  بازي شـده )����... 

.باشدهاي سراسري مي از استاندارد آزمونردو

جا شود اما در اين   هاي درسي انتخاب مي    كتاب  از هاها و يا جمله   ها، بيت در سؤال مفهوم، معموالً يكي از مصراع      31

.استكامالً براي داوطلبان نامأنوس بوده» �""%« و »$#"�!«ت كلما
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باشند كه از يك جنس بـودن عـدد و معـدود      از نظر جنس مخالف مفرد معدود مي       10 تا   3در كتاب درسي اعداد     32

) �&'�است بـا مطلـب كتـاب درسـي تنـاقض           »��'&�(«كه  »��'&�« با توجه به مفرد      2ي  در گزينه ) �"��) �

.دارد

��*!     «عبارت  1يدر گزينه 33� �+, ��- ��� ./0 ��» حـد خـوش اخالقـي   تا ايـن «ي تري براي جمله  تعريب مناسب »

.است

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اسـت در   ذكـر شـده   »'*��#�«و شكل درسـت آن      »'*�#�« غلط بودن    2ي  در پاسخ تشريحي علّت رد گزينه     47

ي  و مـورد اشـتباه در ايـن گزينـه كلمـه        كـامالً درسـت بـوده     »'�*�#� «2ي  وجه به عبارت گزينه   كه با ت  حالي

»1�*�.بگيرد»�2«دليل مضاعف بودن نبايد است كه به»�

همايش عربي دكتر بوذري در تهران

ي دختراني دختراني دختراني دختران ويژه ويژه ويژه ويژه90909090 خردادماه  خردادماه  خردادماه  خردادماه 26262626 و  و  و  و 25252525روزهاي روزهاي روزهاي روزهاي 
0912- 1879658:  و مهندس كرمبخش0912-4011170: مهندس فرشچي: د اجراي همايششمسئولين ار

ي پسراني پسراني پسراني پسران ويژه ويژه ويژه ويژه90909090 تيرماه  تيرماه  تيرماه  تيرماه 2222 و  و  و  و 1111روزهاي روزهاي روزهاي روزهاي 
22572000:  و مهندس كرمبخش0912-1085100: مهندس سجادي: مسئولين ارشد اجراي همايش
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