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 6931 هاي عربي آزمون آزمايشي جامع سوم تعاوني سنجشنقد و بررسي پرسش

 گاه كلّين
تست اين بخش در كنكور سراسري  8سؤال تعريب. اصوالً براي حلّ  2سؤال مفهوم و  1سؤال ترجمه،  5ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت: مطابق انتظار، 

ترجمه، تعريب و مفهوم عبارت همگي خوب  استاندارد و قابل حل در زمان مقرّر  هايدقيقه زمان خواهيد داشت، در اين آزمون سنجش تست 6ـ7

هاي اخير نيز به همين شكل ديده اي از قرآن كريم است كه در كنكورهاي سالباشند. توجّه بفرماييد كه باز هم اوّلين سؤال، آيهدقيقه مي 6ـ7

 شود.مي

هاي سؤال مفهومي مرتبط با متن طرّاحي شده است. در كل نسبت به متن 4ط كه از آن محتوايي متوسّ ومتني با حجمي مناسب  درك مطلب:* 

 باشد.تر ميگويي به سؤاالت آن كمي آساناز نظر فهم متن و پاسخ ،هاي سراسريدرك مطلب آزمون

 

ي مشترك با اعراب متفاوت سؤال كلمه 2هر  شود. در( مشاهده ميالخطأعيّن »با عنوان  45و  44هاي سؤال كه بر طبق روال كنكور سال 2 تشكيل:

يّن ع»تر كرده است. توجّه داشته باشيد كه امسال هم سؤاالت تشكيل، قوّياً با عنوان ها وجود دارد كه طبعاً حلّ تست را به مراتب آساندر گزينه

 ا اعراب متفاوت ديده نشود.ي مشترك ب، كلمه45خواهد بود با اين تفاوت كه ممكن است به مانند كنكور رياضي « الخطأ

 

 تست خوب و مناسب مشابه با استاندارد كنكور. 3اسم. هر  1فعل )يكي معتل و ديگري مهموز( و  2سؤال شامل  3باز هم  تحليل صرفي و اعراب:

مباحث، بسيار خوب طرّاحي  سؤال دستوري در انتهاي آزمون. سؤاالت اين قسمت هم از نظر محتوا و سطح دشواري و هم از نظر پراكندگي 8 قواعد:

 اند. شده

گردد. با در نظر دقيقه ارزيابي مي 22بندي دقيق و مناسب با زمان پيشنهادي در مجموع اين آزمون سنجش در حكم يک امتحان جامع، با بودجه

توانيد از اين آزمون سنجش به عنوان محكي خوب براي تر از كنكور سراسري بوده، ميگرفتن اين نكته كه درك مطلب و سؤاالت آن كمي آسان

 گويي خودتان استفاده نماييد.ي پاسخبررسي معلومات عربي و نحوه

الي باشد. در اين آزمون درصد خوب ترازي با 15222حدود  122و تراز درصد  32رسد اين بار نيز ميانگين درصد درس عربي حدود به نظر مي

 گردد.شود و طبعاً بين اين دو متوسط محسوب ميمحسوب مي 32داشته و درصد ضعيف زير  12222

 

 هاي ابتكاري و نوپرسش
ها در گزينه 32شوند. چون در سؤال تا حدّي ابتكاري و نو محسوب مي 33به خصوص در تست  33و  32هاي سؤاالت تعريب اين آزمون يعني تست

ند ب باشد و نقش مفعول پيدا كنصوتواند مو پذيرش تنوين در انتهايش اعراب تقديري دارد پس نمي« ي»ه كه به دليل حذف استفاده شد« ليال»از 

 ها در حلّ تست تأثير دارد.ي مرتبط با هم استفاده شده كه ارتباط آنگزينه 4از  33و در سؤال 

 

 گيرهاي دشوار يا وقتپرسش

 گير است.ار يا وقتاين آزمون فاقد هر گونه پرسش دشو

 

 هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش

توان غيراستاندارد تلّقي كرد. اگرچه در ي انساني است را ميدر مبحث نواسخ استفاده شده كه عمدتاً مربوط به رشته« عَسَي»كه در آن از  46سؤال 

 رفت.ها به كار نميدر گزينه«عَسَي»ولي بهتر بود كه  شد نتيجه گرفت كه خبر نواسخ از نوع جمله نيست،ها به سادگي ميساير گزينه

 

 هاي نادرستپاسخ

 اين آزمون فاقد هر گونه پاسخ نادرست است.
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