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  نگاه کلی* 
  

 تـازه  .تراز با کنکور سراسري نیـست  اي از طرف تعاونی سازمان سنجش هستیم که هم هد آزمون تقریباً ساده بار نیز شا   این  
هاي کنکور سراسـري   کنم که اصالً فکر نکنید تست قبل از هرچیز به شما دوستان توصیه می  !! اساسی هم بر آن وارد است      ایراداتی

  . شوند تر طرح می تر و پخته تر، پیچیده مراتب سخت هاي آزمون سراسري به  هاست؛ تست هم مانند این آزمون
عنوان مثال در عبارت اول درك متن بـا یـک اشـتباه      به. شود می  دیده) اي نه سلیقه(ون اشتباهات صد در صدي در این آزم    

 کامالً اشتباه است و معناي کل مـتن   قبل از کانَ»ما« »...مکّۀ ل فی ا)ص (عندما ما کانَ رسولُ اهللاِ«: رو هستیم تایپی و ویرایشی روبه  
حال در چنـین آزمـونی قابـل    هر درست است که این مورد یک اشتباه تایپی و ویرایشی است اما به. است  کننده کرده   را مبهم و گیج   

تعـاونی سـنجش،   رود  ر کل انتظار مـی د .کنم   آن اشاره می    هاي بعدي به    ایرادات دیگري هم وجود دارد که در بخش       ! قبول نیست 
  .  در این آزمون مطلوب نیست60تر از  مدرصد ک. تر تست طرح کند سنجیده

  

!  این بخش، سه تست اول بیش از حد سـاده هـستند و غیـر قابـل مقایـسه بـا کنکـور             ست ت 8از  : ترجمه، تعریب و مفهوم   * 
  .ش هستندبخهاي خوب این   تست33 و 29هاي  تست

  

 هیچ  درك متن این آزمون به. مالك و استاندارد براي ما آزمون سراسري است: درك متن، تشکیل، تحلیل صرفی و إعراب* 
 در اولـین  اشاره هم کـردم کـه   . هاي درك متن نیز ساده هستند       تست. اسري مشابهت ندارد  وجه با متون درك مطلب آزمون سر      

عبارت (بیاید » ما« قبل از کانَ نباید »...فی المکّۀ ) ص(عندما ما کانَ رسولُ اهللاِ «در عبارت .  وجود داردیک اشتباهعبارت این متن 
رفی و إعراب نیز خالی از اشتباه ل صهاي تشکیل، تحلی تست ).در زبان عربی چندان هم مصطلح و مرسوم نیست» ... ما کانَ عندما«

  .پردازم ها می ی آنبررسنیستند که در ادامه به 
  

هایشان  هاي خوبی هستند و گزینه  تست49 و 47، 45، 43هاي  تست. ن آزمون در همین بخش استن سؤاالت ای بهتری: قواعـد * 
  .دارندهم تقریباً جمالت زیبایی 

  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .هاي خوبی هستند  تست49 و 47هاي  با این وجود تست.  در این آزمون نیامده استيهاي ابتکاري و نو پرسش  
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

34  
  

ایراد دارد پاسخ به این تست کمی سخت و » ...عندما ما کانَ رسولُ اهللاِ « نیست اما چون در متن، عبارت غلطاین تست 
  .است کننده شده یجگ

39  
  

سلمونَ فـی            «: گونه باشد   نظر من تشکیل این عبارت بهتر است این         به المـ ه جـتَوسـولُ اهللاِ أنْ یرُ ر أمی یحومٍ نَزَلَ الوفی ی
رُ : »سجد الحرامِتهم إلی الم  صال أمسولُ«فاعل یرا 2ي  نامـه گزینـه   پاسـخ . برگـردد » الـوحی «باشد نه ضمیري که به » ر 
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رُ        أممستتر  «درست گرفته است؛ یعنی فاعل ی وعبـارت از نظـر   حالـت،  امـا در ایـن  ! به مفعولٌ» رسولَ«است و » ضمیر ه 
  .شود رو می معنایی کمی با مشکل روبه

40  
  
  
  

 »متعـدي «همـراه باشـد   » علَی« است ولی اگر با حرف »الزم«اگر بدون حرف جرّ خاصش بیاید » إستَمرَّ«دوستان، فعل  
سولُ  [إستَمرَّ  «: است  ن فعل إستَمرَّ با حرف جرّ علَی آمده       در مت . است ادامه ...: إستَمرَّ علَی   [» ...علَی هذا األمر    )] ص(الرَّ

تَمرَّ «ح محترم ایـن تـست بگویـد منظـور فقـط خـود       البته ممکن است طرا)]. کاري را(جام دادن   دادن، مصرانه ان   إسـ «
  .را باید متعدي بگیریم» إستَمرَّ«اما به نظر ما . توان پذیرفت تنهایی است که در این صورت می به

ه « به نظر مـا فعـل   40ست  همانند ت ! وجهونَیتَوجهونَ نه بتَ  : یپی دارد صورت این تست غلط تا      41 جـتَوچـون بـا حـرف    » ی
هـاي   تـست ایـن دو تـست،   حال شـکی نیـست کـه    هر به. است متعدي است نه الزم ده آم )إلی ( خودش ي خاص   اضافه

   . نیستندياستاندارد
  

   نادرستهاي سخپا* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

لذا . فعل شرط است و مجزوم» تُرید«:  یک مورد آن اشاره شده است نامه فقط به دارد اما در پاسخ دو اشتباه   1ي    گزینه  44
شویم کـه طبـق قواعـد إعـالل حـرف علّـه حـذف         رو می با مجزوم شدن این فعل با التقاي ساکنین روبه    . تُرِید: ودش  می
رِّ: شود می الم واءلْ هذا الد متَعأنْ تُشْفَی فَاس إنْ تُرِد!   

  
 :گوي نیازهاي شما در درس عربی هستم پاسخ com.rasghari.wwwم به آدرس ا در سایت شخصی

  تراز با کنکور سراسري ی همهاي تستی تألیف آزمون -  
   تمارین تألیفییحیتشر پاسخ -  
  هاي شما ش به پرس پاسخ -  
 هاي عربی  در حل تستي فنونی ارائه -  

  ...و   
  
  
  

  اصغري... روح ا 


