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 1396ارديبهشت  15تعاوني سنجش  2آزمون آزمايشي جامع عربيهاي  نقد و تحليل پرسش
 

 نگاه كلّي
 بندي ارائه شود. بيني بود اين آزمون برخالف آزمون جامع اول با چنين بودجه قابل پيش

 
 سؤال 8: قواعد/  سؤال3: تحليل صرفي و اعراب/  سؤال2: تشكيل/  سؤال 4: متن درك مطلب / سؤال2: تعريب/  سؤال1: مفهوم / سؤال5  :ترجمه

 
اند و همچون كنكورهاي  باشد، استاندارد و مناسب طرّاحي شده كه حلّ آن كامالَ وابسته به معني لغت مي 30سؤاالت ترجمه و تعريب به جز سؤال 

 يك آيه است. ،هاي اخير، اولين سؤال سال
 باشد. يسؤال مفهوم عبارت ضعيف و مبهم م

 متن درك مطلب و سؤاالت آن بسيار خوب و در قالبي مشابه با كنكورهاي اخير آماده شده است.
 اند. ارائه شده...» عين الخطأ «با عنوان  95و  94هاي  چون كنكور سال سؤاالت تشكيل خوب و هم

ي جالب حذف اشتباه  فعل و يك سؤال از اسم است. نكته هاي سراسري شامل دو سؤال از سؤاالت تحليل صرفي و اعراب مناسب و به مانند آزمون
 شود. باشد كه در اين دفترچه ديده نمي )) مي42ـ  40صورت اين سؤال (عين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي (

 خورد. سؤاالت قواعد نيز قوي و با پراكندگي نسبتاً مناسبي از مباحث دستوري مختلف به چشم مي
خوب  70باشد و بالطبع درصد باالتر از  30كنندگان در اين آزمون، ميانگين درس عربي حدود % رسد با توجه به تعداد شركت يدر كل به نظر م

 خواهد داشت. 10000بوده، به احتمال قوي ترازي بيشتر از 
 

 هاي ابتكاري و نو پرسش
ها دقّت كافي  باشد اما متأسفانه در انتخاب گزينه است كه صورت آن تا حدي جديد و متفاوت مي 31تنها پرسش ابتكاري و نو در اين آزمون سؤال 

بهترين به عنوان جواب سؤال و توضيح: با توجه به معني (صبر كنيد تا خداوند بين ما حكم كند و او  2ي  هاي تشريحي گزينه نشده است. در پاسخ
كننده  شود كه قانع ل است، ديده ميهاي ديگر به مفهوم شكيبايي و تحم منتظر شدن است اما در گزينه» صبر«كنندگان است) منظور از  حكم
 باشد. نمي

 گير هاي دشوار يا وقت پرسش
 گير است. اين آزمون فاقد پرسش دشوار يا وقت

 هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش
 اي ابتكاري و نو!)ه پرسشجوع به (ر توان يك پرسش غيراستاندارد تلقّي كرد. را مي 31ضيح داده شد سؤال همان طور كه تو

 شده است.ناستاندارد و مناسب طرّاحي  ،ترجمه و تعريب االت ؤي س سبت به بقيهن باشد، كه حلّ آن كامالَ وابسته به معني لغت مي 30سؤال 
 باشد. يسؤال مفهوم عبارت ضعيف و مبهم م

 شود نيز قابل توجه است! )) كه در دفترچه ديده نمي42ـ  40حذف اشتباه صورت سؤال (عين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفي (
 با احترام
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