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 نقد دكتر پيمان بوذري و جناب آقاي امير هورفر:
 نگاه كلي:

 ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت:
كـارگيري نكـات ظريـف در ارتبـاط بـا       هاي اخير است. بـه  كنكورهاي سال هاي پرسشاين بخش خوب و تقريباً مشابه با  هاي پرسشمطابق معمول 

هاي بارز اين بخش به  توان از ويژگي و اعراب اسماء خمسه را مي» ما«اسميه توسط  ي لههاي گوناگون ، منفي كردن جم اليه مناداي مضاف با مضاف
 شمار آورد.

 درك مطلب:
چند سـال ديـده   اين هاي كنكورهاي  تر از متن ، آسانطلب و چهار سؤال طراحي شده از آن، متن درك مهاي جامع گذشته اين بار هم مانند آزمون

باشد كه تغييـرات جزئـي در محتـواي آن و تغييـرات      مي 74ين آزمون هم تكرار متن درك مطلب كنكور رياضي شود. جالب اينجاست كه متن ا مي
تشـكيل، در ايـن    هـاي  پرسـش در صورت » عين الخطـأ «سنجش در استفاده از  هاي جامع گرفته است. اصرار آزمونآن صورت  هاي پرسشبيشتر در 

 اند. هاي سراسري طراحي شده ه و تركيب به خوبي و با رعايت استانداردهاي رايج در آزمونتشكيل و تجزي هاي پرسشآزمون هم ادامه دارد. 
 دستور:

. قابل پيش بيني بود كه در بخش قواعد اين آزمون شاهد تأكيد بيشتر بر مبحث منصوبات و به خصوص حال (يا تمييز) ، اسـتثناء و منـادي باشـيم   
باشد.  هاي سراسري مي آزمون هاي مناسب و بسيار مشابه پرسشاز مبحث منادي،   پرسشي دو  رائهپراكندگي مباحث دستوري در اين بخش به جز ا

 استثناء بخش دستور است. پرسشتأكيد بر مستثني مفرّغ در  ،از موارد قابل توجه
 ابتكاري و نو: هاي پرسش

آمـوزان   جـا بـه دانـش    ، تذكري به 27ي اسميه صورت تست  ملهجهت منفي كردن ج» ما«اين آزمون فاقد سؤال ابتكاري و نو است ، اما استفاده از 
خ درست سؤال باشد هـم از نقـاط   توانست پاس هاي آن مي ) استفاده از فعل دو مفعولي كه يكي از مفعول2، گزينه ( 45باشد. در ضمن در تست  مي

 گردد. سؤال محسوب مي قوت
 :گير يا وقت دشوار هاي پرسش

 گير در نظر گرفت. توان اين دو سؤال را تا حدي دشوار و وقت ، مي» في تشكيل  عين الخطأ« ي  : باز هم به واسطه39و  38
 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش

ـ     بـه » رب«اليه مناداي مضاف در  در نقش مضاف» ي«ي  : اگر چه تذكر اين تست بر حذف ضمير متكلم وحده26 كـه   ا ايـن جـا و منطقـي اسـت ام
 هاي درسي انتخاب شود، معمول نيست. كتاب هاي هترجمه و تعريب كنكور ، تستي عيناً از جمل هاي پرسشر مشاهده كنيم د

 هاي نادرست پاسخ
 ) است چون در متن داريم:3ي ( :پاسخ درست اين تست ، گزينه34

معلّم گفت: همانا من دوست داشتم كه طعم ظلم و «يعني:  !»اًلما تُصبح حاكم ةقال المعلّم: إنّي أحللت أن اُذيقك طعم الظّلم لئلّا تظلم أحداً من الرّعي«
 »ستم را به تو بچشانم تا زماني كه حاكم شوي به احدي از رعايا ظلم و ستم نكني!

 بنابراين كليد اين تست اشتباه است.
 دكتر پيمان بوذري

 
شنبه  ر انساني و رياضي ، پنجكنكو يها ي ارزيابي پرسش ، در جلسه دكتر پيمان بوذرياز نشر دريافت:  باسپاس 

 (اطالعات بيشتر در سايت نشر دريافت)خواهيم بود. ايشان، در خدمت  خرداد21بعدازظهر
 
 
 
 
 

 در ادامه: نقد آقاي امير هورفر:
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 نگاه كلي:

 شود. هاي سراسري ديده نمي ها با آزمون   در يك نگاه كلّي، تفاوت خاصي از نظر نوع پرسش
 رجمه شامل:ت     پرسش 8همچنان 

 عربي به فارسي     پرسش 4 
 عين الخطأ     پرسش 1
 قرابت معنا     پرسش 1
 فارسي به عربي ديده مي شود.     پرسش 2

ـ    ي ها ديده نمي شود و همچنان با توجه به نكات ساده    ابتكار خاصي در اين پرسش ت در معرفـه و نكـره و   ترجمه مانند شناخت فعـل ، ضـماير ، دقّ
كتـاب   هـاي  هكنكور انتخاب شـده كـه اتفاقـاً از جملـ     ي هاي گذشته سال هاي هقرابت معنا از جمل     شوند. پرسش و مفردها به آساني حل ميجمع ها 

 باشد. درسي مي
كنكـور سراسـري   عربي به فارسي بسيار سـاده و تـا حـدي دور از         ا پرسشام ،هاي فارسي به عربي زيبا و قابل تأمل طراحي شده   به نظر من پرسش

 باشد. مي
بـه       باز هم صـورت پرسـش   »تشكيل«     هاي سراسري است و در پرسش تر از حد آزمون ساده ،درك مطلب ،سنجش ي چند آزمون گذشتهروال طبق 

 كنم. ت در همين موضوع در آزمون سراسري جلب ميآموزان عزيز را به دقّ تبديل شده است كه توجه دانش عين الخطأ
بايد به پيـدا كـردن اسـم و     47     هاي تحليل صرفي و هم در پرسش   اي شده كه هم در پرسش در اين آزمون به مبحث نواسخ مبتدا و خبر توجه ويژه

 شود. نيز كاربرد ديگري از آن ديده مي 48     خبر نواسخ توجه شود. همچنين در پرسش
 شود. ها ديده نمي كنكور سراسري است و ابتكار خاصي در آنهاي    هاي قواعد بسيار شبيه به پرسش   ساير پرسش

 
 هاي ابتكاري و نو: پرسش
 شود. ي زيبا و ابتكاري محسوب ميالل اختصاص دارد به نوعي پرسشكه به مبحث اع     ) اين پرسش44     پرسش
ا در معتل اجوف اعراب اصـلي سـاكن در آخـر    ود امش حروف علّه حذف مي ،) مجزوم شوند14/13/7/4/1هاي ( هاي اجوف و ناقص اگر صيغه در فعل

 فعل مشهود است.
 ال تَقُلْ                    ال+تقولُ

شود. ا در معتل ناقص پس از اعالل به حذف حركت ساكن در آخر فعل ديده نميام 
 لم تمشِ  لم + تمشي  

استفاده كرده كه به نظر من براي پاسـخ بـه ايـن تسـت عـالوه بـر            از اين تفاوت مجزوم شدن اجوف ناقص در اين پرسش     طراح محترم اين پرسش
 دانش آموز بايد به انواع اعراب مضارع نيز تسلط داشته باشد. ،مبحث اعالل

 
 

 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش
 .باشدگير و دشوار  تواند وقت مي     اين پرسش ،صحيح نياز دارد ي مناسب با منادا به ترجمه ي ) با توجه به اينكه تشخيص جمله43     پرسش
مفعـولي   2هـاي   تقديري) تسلط داشته باشد و نيز فعل-فرعي-به بايد به انواع اعراب (محلّي آموز عالوه بر پيدا كردن نقش مفعولٌ ) دانش45     پرسش

 مانند فعل (منَح) را بشناسد.
 ي هستند و فعل الزم امكان مجهول شدن ندارد.هاي متعد قط فعلف ،به صورت مجهول تبديل شوند ندتوان هايي كه مي ) فعل46     پرسش

شود. هاي دشوار محسوب مي   از پرسش     اين پرسش ،صحيح دارد ي نياز به ترجمه ،ي بودنبا توجه به اينكه تشخيص الزم و متعد 
 دشوار است.) معموالً پيدا كردن اسم و خبر افعال ناقصه وقت گير و 41
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 :دار يا مسئله انداردهاي غيراست پرسش

با صورت ديگري هم نوشته شود كه برخي بهتر بود مربوط به اعالل محتواست كه  44     شود و فقط پرسش نادرست ديده نمي     پرسش ،در اين آزمون
 ابهامات در نوع مجزوم شدن معتالت براي دانش آموز پيش نيايد.

 بسيار قوي طراحي شده است. دانش آموزانمخصوص      البته به نظر من اين پرسش
 
 

 هاي نادرست: پاسخ
باشـد   پاسخ صـحيح مـي   3در پاسخنامه نوشته شده كه با توجه به متن گزينه  1مربوط به درك مطلب به اشتباه گزينه  34     ) در پرسش34     پرسش

 بيه كرد.زيرا معلم مي خواست به دانش آموزش طعم تلخ ظلم را بچشاند بنابراين او را بي دليل تن
 

 رهنمودها:
 آموزان مي باشند. ها كامالً استاندارد و قابل حل براي عموم دانش   پرسش ،هاي قبلي جامع سنجش هاي اين آزمون و آزمون  با توجه به سطح پرسش

انـد. بـراي    رد و آشـنا طـرح شـده   هـا كـامالً اسـتاندا      ا اكثر پرسـش متفاوت و دشوار ديده شود ام     طبيعي است كه در هر آزمون تعداد اندكي پرسش
 ها: آموزان عزيز آرزوي موفقيت در آزمون سراسري را دارم و توصيه من به آن دانش

 ها و سپس انتخاب جواب صحيح است. ي گزينه اول: ديدن همه
شما قابـل حـل نيسـت و     ي درسيها كتاب به كمك قواعد فقط ها هاي مربوط به قواعد هم از ترجمه استفاده كنيد زيرا برخي تست   دوم: در پرسش

 حتماً از ترجمه بايد كمك گرفته شود.
 

 موفق و سربلند باشيد
 

 هورفر امير نشر دريافت: سپاس از جناب آقاي
 مؤلف كتاب عربي در آزمون سراسري 

 
 


