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 عربیاي گزینههاي چهارنقد پرسش
 تجربی ، رشتۀ1398آزمون سراسري 

 
 موارد کلی در رابطه با سواالت سراسری در دروس عربی

 های نونگاشت هماهنگی نداشت:ـ مواردی که با اهداف کتاب۱
وط به الی نفی جنس در های مجرد ثالثی و مزید ثالثی، قواعد مربها به زبان عربی، کاربرد واژهتست تعریب، ذکر صیغه فعل

 های غیر انسانی.رشته
توان ها روی خوانش صحیح افعال مزید، اسم فاعل و اسم مفعول میدر رابطه با تست مربوط به ضبط حرکات، با توّجه به تمرکز سوال

 های درسی به حساب نیاورد.ای این سوال را خارج از اهداف کتاببه گونه
استفاده » المحّل االعرابی«های نظام جدید از عنوان اب و التحلیل الصرفی: بهتر بود براساس کتابهای االعر ـ در رابطه با سوال۲

 های غیر انسانی فقط نقش کلمه و محل اعرابی بیان شده است.شود به ویژه اینکه در رشته
های ترجمه موارد قابل توجه در تست های ترجمه، به کار بردن جمالت توصیفی با استفاده از لغات کاربردی و روزمره ازـ در تست۳

 های نظام جدید نیز هماهنگ بود.بود که کلمات با رویکرد کتاب
تجربی) چالش بین دو گزینه براساس سیاق کالم و  ۲۹ها (مانند خورد این بود که در بعضی تستولی نکته دیگری که به چشم می

 ی واژه.بندی فارسی بود نه لزومًا اشتباه قواعدی یا معناجمله
 ـ سوال قرابت معنایی و مفهومی حذف شده بود.۴
های رفت در بعضی سوالهای نظام قدیم انتظار میـ فقط یک یا دو سوال مبتنی بر مفهوم واژه بود که با توجه به رویکرد کتاب۵

 شود، دیده شود.هایی که براساس معنی و کاربرد واژه در جمله رد میترجمه نیز گزینه
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 سوال متوسط و استاندارد و منطبق با اهداف کتاب درسی ـ ۲۶سوال 
 ـ سوال ساده و کامًال استاندارد و منطبق با اهداف کتاب درسی ۲۷سوال 
ـ سوال دشوار (ادغام سه مبحث الی نفی جنس، جملٔه وصفیه و اسلوب حصر) ولی تست دارای ابهاماتی در نحوه ترجمه  ۲۸سوال 

 دون اشکال نیست.است زیرا گزینه انتخابی نیز ب
 ۲دالیل قطعی نیست ولی کلیه موارد ترجمه در گزینه  ۳های رد گزینه ) / دلیل۳و  ۲ـ سوال دشوار (در رابطه انتخاب بین  ۲۹سوال 

 تر ذکر شود.با حفظ سطح دشواری موارد قطعی ۳ترجیح دارد (أصّح است) / بهتر بود که رد گزینه  ۳به 
 الش ـ سوال ساده و بدون چ ۳۰سوال 
 ـ سوال ساده و بدون چالش ۳۱سوال 
ـ سوال متوسط (نکته لّما + ماضی) و ترجمه اسم مفعول / تست هماهنگ با رویکرد نظام جدید و به ویژه از نظر استفاده از  ۳۲سوال 

 لغات کاربردی و روزمره / استاندارد
بین برای بیان نکره در یک خودبزرگ» یک«) سوال متوسط / نکته مهم در رابطه با استفاده از واژه ۲ـ (دارای ابهام در گزینه  ۳۳سوال 

 بودن / هماهنگ با کتاب و استاندارد
برانگیز است. مآموزان ابهاتواند صحیح باشد ولی برای دانشدر عین حال که می» ساخته شده«به صورت » ُیبنی«دلیل ابهام: ترجمه 

 (زیرا ترجمه مضارع مجول به صورت صفت مفعولی مستقیمًا در کتاب درسی آموزش داده نشده)
 ـ سوال متوسط دشوار / هماهنگ و استاندارد با استفاده حداکثری از نکات قواعدی ترجمه ۳۴سوال 
داف کتاب درسی نیست و تاکید شده که در طور خاص از اهـ سوال ساده و کامًال براساس جمله کتاب ولی تعریب به ۳۵سوال 
 ها استفاده نشود.آزمون

 بخش درک مطلب: متن هماهنگ با کتاب درسی بود.
 ـ سوال ساده ۳۶سوال 
 گزینه خطا است. تست چالشی ۴آمد هر ـ سوال دشوار (توجه به واژه األشجار) ضروری بود و اّال به نظر می۳۷سوال 
 ـ متوسط و بدون چالش ۳۸سوال 

 ـ دشوار (توجه به مرجع ضمیر) / چالشی ۳۹وال س
گفته شود و در مورد علی وزن الزم است » ِمن باب«و یا » علی وزن«ـ (مورد دار) به جای کاربرد (ِمن وزن) بهتر است  ۴۱و  ۴۰سوال 

آموز آن را بر وزن است دانش داده نشده و ممکن» ت«تواند موجب ابهام در رد گزینه یک شود زیرا حرکت به همین دلیل می» ُتفاَعُل «
 بخواند و صحیح بگیرد.» ُتفاَعل«

 ها به عربی (للغائبة، للمخاطب) جزء اهداف کتاب درسی نیست.های مجرد و مزید ثالثی و ذکر صیغهبه عالوه ذکر واژه
ها روی مرکز سوالـ سوال متوسط است ولی ضبط حرکات هماهنگ با اهداف کتاب درسی نیست. البته با توّجه به ت ۴۳سوال 

های درسی ای این سوال را خارج از اهداف کتابتوان به گونهها و اسم فاعل و اسم مفعول میخوانش صحیح افعال مزید و مصدر آن
 نیز ندانست.

 ـ دشوار / ابتکاری و چالشی ۴۴سوال 
 ـ ساده ۴۵سوال 
 ـ ساده  ۴۶سوال 
و دارای ابهام است زیرا در کتاب درسی به این موضوع که فعل طلبی معادل امر و آموز دشوار ـ درک صورت سوال برای دانش ۴۷سوال 

 ای نشده است.نهی است، اشاره
رسد های درسی (حتی در نظام قدیم غیر انسانی) تدریس نشده است و به نظر میـ موارِد وجوب ذکر فاء جواب در کتاب ۴۸سوال 

 آموز نیست.ی دانشهاپاسخگوئی به چنین سوالی در محدوده دانسته
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 ـ متوسط ولی صورت سوال دارای ابهام است با این که براساس رویکرد نظام جدید است. ۴۹سوال 
 ـ متوسط / استاندارد و هماهنگ.۵۰سوال 


