١
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ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي ﻋﺮﺑﯽ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﺳﺮاﺳﺮی در دروس ﻋﺮﺑﯽ
۱ـ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻮﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ:
ﺗﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﺐ ،ذﮐﺮ ﺻﯿﻐﻪ ﻓﻌﻞﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮد واژهﻫﺎی ﻣﺠﺮد ﺛﻼﺛﯽ و ﻣﺰﯾﺪ ﺛﻼﺛﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻی ﻧﻔﯽ ﺟﻨﺲ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
ّ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﮐﺎت ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﻮالﻫﺎ روی ﺧﻮاﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﻓﻌﺎل ﻣﺰﯾﺪ ،اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ و اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺧﺎرج از اﻫﺪاف ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورد.
ّ
۲ـ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮالﻫﺎی اﻻﻋﺮاب و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﺮﻓﯽ :ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻨﻮان »اﻟﻤﺤﻞ اﻻﻋﺮاﺑﯽ« اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻤﻪ و ﻣﺤﻞ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳ـ در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺟﻤﻼت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻐﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و روزﻣﺮه از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۲۹ﺗﺠﺮﺑﯽ( ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎق ﮐﻼم و
ً
ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻮاﻋﺪی ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی واژه.
۴ـ ﺳﻮال ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮد.
۵ـ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﻮال ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم واژه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮالﻫﺎی
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻨﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد واژه در ﺟﻤﻠﻪ رد ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﺪه ﺷﻮد.
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ﺳﻮال  ۲۶ـ ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ً
ﺳﻮال  ۲۷ـ ﺳﻮال ﺳﺎده و ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب درﺳﯽ
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ وﺻﻔﯿﻪ و اﺳﻠﻮب ﺣﺼﺮ( وﻟﯽ ﺗﺴﺖ دارای اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺳﻮال  ۲۸ـ ﺳﻮال دﺷﻮار )ادﻏﺎم ﺳﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻻی ﻧﻔﯽ ﺟﻨﺲ،
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮال  ۲۹ـ ﺳﻮال دﺷﻮار )در راﺑﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ  ۲و  / (۳دﻟﯿﻞﻫﺎی رد ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ۲
ّ
)أﺻﺢ اﺳﺖ(  /ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ رد ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ  ۳ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد
ﺳﻮال  ۳۰ـ ﺳﻮال ﺳﺎده و ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻮال  ۳۱ـ ﺳﻮال ﺳﺎده و ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻮال  ۳۲ـ ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻧﮑﺘﻪ ّﻟﻤﺎ  +ﻣﺎﺿﯽ( و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل  /ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻟﻐﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و روزﻣﺮه  /اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﻮال  ۳۳ـ )دارای اﺑﻬﺎم در ﮔﺰﯾﻨﻪ  (۲ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺳﻂ  /ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه »ﯾﮏ« در ﯾﮏ ﺧﻮدﺑﺰرگﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮه
ﺑﻮدن  /ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
دﻟﯿﻞ اﺑﻬﺎم :ﺗﺮﺟﻤﻪ » ُﯾﺒﻨﯽ« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه« در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﻬﺎمﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ً
)زﯾﺮا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻀﺎرع ﻣﺠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ آﻣﻮزش داده ﻧﺸﺪه(
ﺳﻮال  ۳۴ـ ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺷﻮار  /ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻧﮑﺎت ﻗﻮاﻋﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪ
ً
ﺳﻮال  ۳۵ـ ﺳﻮال ﺳﺎده و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب وﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص از اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در
آزﻣﻮنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﺑﺨﺶ درک ﻣﻄﻠﺐ :ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻮد.
ﺳﻮال  ۳۶ـ ﺳﻮال ﺳﺎده
ّ
ﺳﻮال ۳۷ـ ﺳﻮال دﺷﻮار )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژه اﻷﺷﺠﺎر( ﺿﺮوری ﺑﻮد و اﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﻫﺮ  ۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .ﺗﺴﺖ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﺳﻮال  ۳۸ـ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻮال  ۳۹ـ دﺷﻮار )ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﯿﺮ(  /ﭼﺎﻟﺸﯽ
)ﻣﻦ وزن( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ »ﻋﻠﯽ وزن« و ﯾﺎ » ِﻣﻦ ﺑﺎب« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ وزن ﻻزم اﺳﺖ
ﺳﻮال  ۴۰و  ۴۱ـ )ﻣﻮرد دار( ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ِ
ُ َُ
ﻔﺎﻋﻞ« ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻬﺎم در رد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺣﺮﮐﺖ »ت« داده ﻧﺸﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮز آن را ﺑﺮ وزن
»ﺗ
ُ
َ
»ﺗﻔﺎﻋﻞ« ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻼوه ذﮐﺮ واژهﻫﺎی ﻣﺠﺮد و ﻣﺰﯾﺪ ﺛﻼﺛﯽ و ذﮐﺮ ﺻﯿﻐﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ )ﻟﻠﻐﺎﺋﺒﺔ ،ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ( ﺟﺰء اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮال  ۴۳ـ ﺳﻮال ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺿﺒﻂ ﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﻮالﻫﺎ روی
ﺧﻮاﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﻓﻌﺎل ﻣﺰﯾﺪ و ﻣﺼﺪر آنﻫﺎ و اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ و اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺧﺎرج از اﻫﺪاف ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺖ.
ﺳﻮال  ۴۴ـ دﺷﻮار  /اﺑﺘﮑﺎری و ﭼﺎﻟﺸﯽ
ﺳﻮال  ۴۵ـ ﺳﺎده
ﺳﻮال  ۴۶ـ ﺳﺎده
ﺳﻮال  ۴۷ـ درک ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز دﺷﻮار و دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻌﺎدل اﻣﺮ و
ﻧﻬﯽ اﺳﺖ ،اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮارد وﺟﻮب ذﮐﺮ ﻓﺎء ﺟﻮاب در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ )ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺳﻮال  ۴۸ـ
ِ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﺤﺪوده داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﻮال  ۴۹ـ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻟﯽ ﺻﻮرت ﺳﻮال دارای اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻮال ۵۰ـ ﻣﺘﻮﺳﻂ  /اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ.

