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 قای امير هورفرآ – 1395آزمون سراسری  هنر و زبانی هارشته عربیهای نقد پرسش

 

 

 ی هنررشته
 

 نگاه كلى:

در هر بخش ) ترجمه، درک مطلب و...( و از لحاظ سطح  هاپرسشاز لحاظ تعداد  کنکورها گریآزمون همانند د نیا هایپرسش یو طرح کلّ سبک

 هنر بود. یدر رشته یدرس عرب یگذشته یهامثل سال یسخت

 .میآزمون نبود نیاز سواالت در ا یدیشاهد سبک جد طورنیگذشته در رشته هنر بود و هم یآزمون مثل سالها نیا یسطح سخت یطور کل به

 
 

 

زمون آ نیدر ا یاساده سبتنبه هایپرسشاز  پرسشدو  نیبتوان گفت که ا دیالخطا بود که شانیّها عرگروهیز گریهمانند د لیشکت هایپرسش

 بودند.

 

 گیر:هاى دشوار يا وقتپرسش
 

 نیبا تمام ا یول ؛ها بودرگروهیز گریباالتر از د یاستاندارد و از لحاظ سخت هاییپرسشهستند،  یعرب نخست هاپرسش 8ترجمه که  هایپرسش

 درست برسد. پاسخسرعت به هب ،ت به مفرد و جمع بودنقّدو   رهایها، ضمه به فعلتوانست با توجّیت مدقّآموز بادانش فاتیتوص

 داشت. یاریت و فهم بسبه دقّ ازیدادن ن درستپاسخ  یبرا بود که تردشوار پرسشیقرابت معنا  پرسش اما

رتبط م هایپرسش نیو همچن دیایها مشکل به نظر بیلیخ یکه فهم آن ممکن است برا میرو به رو بود یک مطلب نسبتاً دشوارآزمون با در نیا در

 بودند. یریگو وقت یطوالن یها نهیگز یبا آن دارا

آزمون  نیدر ا یاساده سبتنبه یهاپرسشاز  پرسشدو  نیبتوان گفت که ا دیبود که شا «الخطانیّع»ها رگروهیز گریهمانند د لیتشک هایپرسش

 بودند.

 دیبا هارسشپ نیبه ا درستو  عیدادن سر پاسخ یاز داوطلبان دشوار بودند که برا یاریبس یبرا یاستاندارد ول هاییپرسش ،یالصرفلیتحل پرسش3

 .دیکردیدرست را انتخاب م پاسخ تینهاها را مشخص و درنهیگز نیاختالف ب

 

 كارى:ابت ياهاى نو پرسش

 .ماندیبهره نمیها باز آن فیآموز ضعو هم دانش کشاندیم یرا به چالش علم یآموزان قوکه هم دانش میبود یخوب هایپرسشقواعد هم شاهد  در

عدم و  یالعات قواعدآموز خوب هم به صرف داشتن اطّدانش 47 پرسشدر  یآسان هستند ول هاییپرسش 50و  44، 43 هایپرسشطور مثال؛  به

 ریغ دیکارآمد است و شا اریهم بس 49و  46 هایپرسشروند استفاده از ترجمه در  نیو ا نبود ییگوقادر به پاسخ یاستفاده از ترجمه به احتمال قو

 نبود. پرسشدو  نیدادن به ا درستامکان پاسخ  مه نیاز ا
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 های خارجیی زبانرشته
 

 نگاه كلى:
 شامل:  یشیآزما یل و تمام گروهاآزمون همانند هر سا یکلّ طرح

ترجمه بود که از  پرسش 6 تیو در نها یالصرفلیتحل پرسش 3 ل،یتشک پرسش 2، پرسش 4متن به همراه  ،ییتست قرابت معنا 1تست ترجمه،  7

  .مینبود رییجهت شاهد تغ نیا

دچار  را  از درس داشتند یسطح ایکه مطالعه یآموزاندانشکامالً استاندارد بود که  هایپرسشخوب و  اریسطح بس یآزمون دارا نیا یلّکطوربه

 کرد.یچالش م

 

 

 تست در مثالطوررا داشتند؛ به ییگوپاسخ ییآموزان متوسط هم توانادانش یکه حتّ دطرح شده بودن یآزمون به نحو نیترجمه در ا هایپرسش

 را انتخاب درستتوانست پاسخ یم یسادگبه ،جمله یهات به فعلآموز فقط با دقّدانش ؛بود ریگو وقت یظاهر طوالنبه پرسشیکه  28 یشماره

 بودند. شده یترجمه کامالً خوب و استاندارد طراح هایپرسش یلّکطورکند. به

ها هم کنندهاز شرکت یشده بود، بدون لغات سخت. بعض یداوطلب متوسط طراح کیخوب و در حد  اریآزمون بس نیمطلب داده شده در ا درک

 تر عمل کنند.عیسر هااین پرسشدادن به  پاسخدر  اندهکه از قبل داشت اییالعات عمومداشته باشند که با اطّ ار ییتوانا نیممکن بود ا

دن کر بیبا ترک یو سواد کاف ییکه آشنا یداده شده بود و داوطلب «الخطا نیع» پرسشامسال،  یهاگروهریز گریهمانند د لیتشک هایسشپر

 پاسخ دهد. پرسشدو  نیبه ا یدرستبه توانستیکلمات در جمله را داشت م

کامالً مناسب سطح  پرسش 3 نیا یکلطور. بهدیبرس درستبه پاسخ  دیتوانستیها منهیگز نیکردن اختالف ب دایبا پ یالصرفلیتحل هایپرسش در

 بود. هاپرسش یفیکنکور و سطح ک

 

 ابتكارى: ياهاى نو پرسش
ر هم بارها د پرسشسبک از طرح  نیکه ا بودها نهیدرک گز یبرا اتیآموز ملزم به داشتن دانش ادبقرابت معنا، دانش پرسشدادن به  پاسخ یبرا

ها از درس یقیاست که به فهم عم یاز کس فیآموز ضعدانش صیتشخ هاپرسشگونه نیاز طرح ا یتلف تکرار شده بود و هدف اصلمخ یکنکورها

 است. دهیرس

 

 گیر:هاى دشوار يا وقتپرسش

ه ک ستیبدان معنا ن نیا یول گذشته تکرار شده بود یهادر سال هاپرسش یو تمام مینبود هاپرسشاز  یاتازه تریقواعد شاهد ت هایپرسش در

 طرح شده بود. یساده ا هایپرسش

هم  هاییپرسش. 47 پرسشند، مانند اهه نشدال را متوجّؤبه نظر آمده باشد که صورت س ثیح نیاز داوطلبان از ا یبعض یبرا هاپرسش یسخت دیشا

 یالعات کافبه داشتن اطّ ازیدادن ن حیپاسخ صح یچون برابود،  50و  46 هایپرسش ،آموز متوسط را به شک انداخته باشدکه احتمال داشت دانش

 غلط بزنند، تینهاامکان وجود داشت که تست را در نیبودند، ا دهیتست را ند نیا ینمونه ،اگر از قبل طورنیت باال بود و همدقّ همراهاز درس به 

 از فعل معتل داشت. یبه معلومات کاف ازین 44 پرسش ،نیعالوه بر ا

 

 

 .دیو سربلند باش موفق

 امیر هورفر
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