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 نگاه كلي:
 ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت:

كنـيم. در ادامـه بـه نقـاط      مي رفت پنج سؤال ترجمه، يك سؤال مفهوم عبارت و دو سؤال تعريب را در اين بخش مشاهده طوركه انتظار آن مي همان
هـاي   خوب و داراي استاندارد رايج در آزمـون ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت اين آزمون هم  نگاه كلي،ام، اما در  ضعف و قدرت اين سؤاالت پرداخته

 باشد. سراسري مي
 درك مطلب:
جـز تسـت    باشد. محتواي متن و سؤاالت آن در حد متوسط اسـت، بـه   با كمي تغيير مي 72شده از كنكور عمومي انساني  و برگرفته باز هم تكراري

هـاي سراسـري دشـوارتر     هاي درك مطلـب آزمـون   باشيد كه متن . توجه داشتهآيد ي مزاح به چشم مي مايهبسيار ساده و تا حدي كه  34ي  شماره
 خواهدبود.
 تشكيل:

هم  كنيد در كنكور امسال يكه در اين سؤاالت مالحظه م چنان ماست. ه آمده» عين الصحيح«جاي  به» االخطعين «هاي قبلي،  ون آزمونچ بار هم اين
 اند. شده اي هستند. در اين آزمون هردو سؤال تشكيل مناسب طرّاحي ها سه كلمه قريب به يقين گزينه

 تجزيه و تركيب:
 اند. شده است. سؤاالت بسيار خوب و قوي طرّاحي شده گذشته، دو فعل و يك اسم از متن انتخاب هاي الهاي س مطابق با روال آزمون

 دستور:
ببينيم. پراكندگي مباحث دستوري بهتر از  خصوص مبحث منصوبات و به 3از كتاب عربي  را تري ر اين آزمون سؤاالت بيشبيني بود كه د قابل پيش

 باشد. خش هم خوب و داراي استاندارد كنكور ميبآزمون پيشين است و سؤاالت اين 
 

 هاي ابتكاري و نو: پرسش
باشد، ابتكـار خـوبي    مي» بودن، سرعت و شتاب  بودن، در شرف در حال انجام«ه خود اسم فعل است و به معناي ك» وشْك«ي  استفاده از كلمه -29

در سـؤاالت ترجمـه و تعريـب كنكـور     » وشْك«ي  ي درسي عربي عمومي نيست، ولي كلمه بوده؛ چون اگرچه مبحث دستوري اسم فعل جزو برنامه
 است. آمده

سؤال مفهوم عبارت، ابتكار خوبي بـوده؛ چـون    لّدر جريان ح» داشتن خوب و خوشبخت بودن، سعادت«به معناي  »طوبي«ي  كاربردن كلمه به -31
 است. اين كلمه نيز در سؤاالت ترجمه و تعريب كنكور آمده

كنـد،   دشـوارتر مـي  منه مسبوق به سابقه در سؤاالت كنكورهاي سراسري است، اما تأكيد بر روي نقش خبر كه سـؤال را   مستثنيتعيين نقش  -49
 است. ابتكار خوبي بوده

 
 گير: هاي دشوار و وقت پرسش

 باشد. گير مي هاي اين دو سؤال تا حدي دشوار و وقت پيداكردن يك خطا در گزينه  -39و  38
ا بوده تا حدي دشـوار و  ه كه مستلزم بررسي تمامي گزينه است و تعيين نقش آن اي كه مستثني از آن استثنا شده منه پيداكردن دقيق مستثني -49

 باشد. گير مي وقت
 

 دكتر پيمان بوذري


