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 6931 تعاوني سنجش چهارم آزمون آزمايشي جامع عربيهاي نقد و بررسي پرسش

 

 نگاه کلي
ی نتیجه %03و  باشدعربي قابل انتظار مي 133برای درصد  10333، تراز حدود 03به مانند دو آزمون جامع سنجش گذشته، میانگین حدود %

 شود.خوب محسوب مي

 1سؤال ترجمه ـ  0خواهیم دید؛  1031یقین در کنکور سراسری بهبندی این آخرین آزمون جامع سنجش، همان است که با احتمال قریببودجه

 8سؤال اعراب و تحلیل صرفي ـ  0سؤال تشکیل ـ  2سؤال درک مطلب )همراه با متن درک مطلب( ـ  4ـ  سؤال تعریب 2سؤال مفهوم عبارت ـ 

 سؤال قواعد 

دارد. پنج سؤال اشاره ای از قرآن کریم چون دو آزمون جامع اخیر سنجش، اولین پرسش اختصاصي به آیههای اخیر و همچون کنکور سالهم ترجمه:

ی اسمیّه، حال، استثناء، ادات شرط، نواسخ و... . البته معمول است که حداقل ی دقیق آیه، خبر مقدّم در جملهتي از ترجمهخوب و استاندارد شامل نکا

 ها ارائه شود که در این آزمون نبود.ی فارسي در هر یک از گزینهترجمه 4عبارت عربي با  4های ترجمه به شکل یکي از پرسش

ی سؤال مفهوم عبارت، همگي ابیاتي از اشعار فارسي باشند که به مانند تست قرابت ادبیات، حل گزینه 4ج بوده که در کنکور هم رای مفهوم عبارت:

 شود.مي

ی هادو پرسش خوب و استاندارد را شاهد هستیم که جلوی نکاتي از زمان جمله، معرفه و نکره بودن اسم، مفرد و جمع بودن اسم، ترکیب تعریب:

 باشد.. مياضافي و وصفي و ..

های کنکور سراسری است. سؤاالت طرّاحي شده تر از متنا از نظر محتوا سادهزمون حجم مناسبي دارد امّآمتن ارائه شده در این  متن درک مطلب:

 باشد.های سراسری ميتر از روال رایج در آزموناز متن نیز در کل آسان

 ها.ی مشترک با اعراب متفاوت در گزینهو با وجود کلمه...«  خطأالعیّن »مطابق انتظار هر دو سؤال با عنوان  تشکیل:

سؤال  0یک پرسش از اسم که باز هم یکي از دو فعل، معتل است. هر  ،بندی کنکور شامل دو پرسش از فعلمنطبق بر بودجه»اعراب و تحلیل صرفي 

 اند.خوب و مناسب طرّاحي شده

دشواری مناسبي دارند اما از نظر پراکندگي مباحث دستوری از استاندارد کنکور سراسری به دورند  های این بخش از آزمون محتوا وپرسش قواعد:

آزمون نیز به دلیل ابتکاری بودن قابل توجه و  40خصوص منصوبات به وضوح کاهش یافته است. تست چرا که تعداد سؤاالت از مباحث نحوی به

 باشد.تحسین مي

 

 هاي ابتکاري و نوپرسش
ای فاعل را از است. منظور از صورت این سؤال آن است که اگر در گزینه 40ی توان ابتکاری و نو نامید و آن هم تست شمارهفقط یک سؤال را مي

داشته  4یا  1 یی فعل تغییر نکند که طبعاً چنین فعلي باید صیغهنقش خود خارج کرده و آن را در نقش جدید مبتدا قبل از فعل به کار بریم، صیغه

ی جا شدن آن فعل در حکم خبر ناچار به تغییر صیغهشود که با جابهی فعل ميباشد چون در سایر موارد فاعل اسم ظاهر منجر به مفرد شدن صیغه

 خود متناسب با مبتدای جدید خواهد شد.

 

 گیرهاي دشوار يا وقتپرسش
 گیری ندارد.این آزمون پرسش دشوار یا وقت

 غیراستاندارد يا نادرستهاي پرسش

لم »ارع در الفعل مضتوان تا حدی غیراستاندارد تلقي کرد. این که تست معتل تنها با تاکید بر غلط بودن حرکت عیندر بحث معتالت را مي 44سؤال 

د از نکات دستوری متنوع و باشد و بهتر بوالفعل مضارع در افعال ثالثي مجرد سماعي ميقابل حل باشد معقول نیست چون حرکت عین« یَحِفْ

 شد.گوناگون در مبحث متعالت استفاده مي
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