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  ي هنر هرشت
  

  نگاه کلی* 
  

 1و ) للتعریـب ( تست فارسی به عربی 2 ، تست عربی به فارسی    5در قسمت ترجمه شاهد      :ترجمه و تعریب و مفهوم عبارت     * 
  .تست مفهوم هستیم

شدن زمان حل تست تر هاي نزدیک به هم باعث طوالنی شده که گزینه سطح سؤاالت این آزمون بسیار عالی و با دقت طرح    از نظر   
  .شود می

  

هـاي مربـوط    راحتی قابل حدس و فهمیدن است و سؤال اآشنایی دارد، بههاي جدید و ن که لغت درك مطلب با این :درك مطلب * 
  .حل هستند به متن تقریباً ساده و همگی قابل

  

ها با دانستن  ي جالب این است که هر دوي آن  بوده و نکته   الخطا  عینسؤاالت تشکیل باز هم      : و تحلیل صرفی   تشکیلسؤاالت  * 
  .شوند ي خبر مقدم و مبتداي مؤخر حل می نکته

  

  .اده و استاندارد و بدون پیچیدگی استسؤاالت تحلیل صرفی کامالً س :تحلیل صرفی* 
  

 این در کل. دهم هاي بعد توضیح می سؤاالت قواعد ترکیبی از سؤاالت آسان و بسیار سخت است که در قسمت   :قواعدسؤاالت  * 
  .شود می ارزیابیهاي سراسري   یکی از بهترین آزمونآزمون

  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

 این تست بـدون دانـستن   ، امااست  منابع طرح سؤال حذف گردیدهشده که ظاهراً از      در این سؤال از اعداد استفاده      -33  33
  .حل است ها به راحتی قابل ها، ضمایر و جمع قواعد مربوط به اعداد و با دقت در فعل

38  
39  

 الخطـا  نعیهاي جامع سنجش به صورت  هاي آزمون  همانند سؤال  94هاي گذشته، سؤاالت تشکیل آزمون        برخالف سال 
  .اند شده طرح

  .کند هاي ماضی و امر در معتل اجوف اشاره می این سؤال که مربوط به مبحث اعالل است به شباهت برخی صیغه  44
   امر12ي   صیغه- ماضی6ي  صیغه: قُلْنَ: مانند
باشد کـه در   چنین آموخته ي مربوط به این شباهت را بداند و هم ها و نکته ي فعل ریشهآموز باید قدرت تشخیص      دانش

  .شود نمی هاي ماضی و امر دیده هیچ شباهتی میان صیغه) وصف(ل مثال فعل معت
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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .گردد ها با هم دارند، باعث دشوارشدن این سؤال می شباهتی که برخی گزینه  27
را دچار شک و تردیـد و در  آموز   نسبتاً مشابه ممکن است دانش     ها و استفاده از عبارات      ها در گزینه    بودن جواب   طوالنی  28

  .دادن زمان بکند نهایت از دست
 زمـان  صـرف وجو کند باعـث   آموز مجبور است تا آخر سؤال را براي پیداکردن برخی از اشتباهات جست             که دانش   این  29

  .شود می
رد هریـک از عبـارات    باید بـه کـارب  شده و داوطلب ست، بسیار عالی طرحاین سؤال که مربوط به قرابت معنا و مفهوم ا   31

  .عربی آگاه باشد تا به جواب درست برسد
کـه شـعر مقابـل آن بـه انـسان       کنـد، درحـالی   رسی اعمال انسان اشاره می     به حساب  »الدنیا  حاسبوا أنفسکم فی  «عبارت  

را هایش طلب کند و بـا تـالش و زحمـت روزي خـود      ي ظرفیت و نیازش از دنیا و نعمت    به اندازه   که کند  یادآوري می 
  ).استشده از پروین اعتصامی  بیتی که انتخاب. (بیاورد دست به

بـا توجـه بـه قـانون     . باشـد  حـل نمـی   آموزان سخت و قابـل   معموالً پیداکردن اسم و خبر نواسخ براي بسیاري از دانش           47
  .تشخیص است  ماضی جواب به راحتی قابل1ي  جایزاالستتاربودن صیغه

ـ           یاز به ترجمه  تشخیص جمالت داراي منادا ن      50 ي صـحیح   ن قـادر بـه ترجمـه   اي دقیق دارد که چـون بـسیاري از داوطلب
  .شود سخت محسوب میباشند، این تست از سؤاالت  نمی

  
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ـ ) مواعظ(ي  که نایب فاعل کلمه   که فعل مجهول باید مطابق نایب فاعل بیاید و این           با توجه به این     49  ،ل اسـت جمع غیرعاق
  .شود می فعل به صورت مفرد مؤنث نوشته

  .مواعظُ کثیرةٌ) ص(رویت عن الرسول  :صورت صحیح -
  .اشتباه است) کثیرةٍ(باشد که در آن اعراب   می2ي  ترین گزینه به این عبارت گزینه نزدیک

توان   مؤنث حقیقی نباشد، میگوید اگر فاعل یا نایب فاعل      استفاده از قانونی است که می      ، سؤال  بزرگوار اگر منظور طراح  
) دانـشگاهی  پـیش (باید بگوییم این قانون در کتاب عربی انـسانی    فعل را اول جمله به صورت مذکر به کار برد، باز هم             

  . جاي بحث و بازنگري دارد45بنابراین سؤال . آمده و از موارد مربوط به عربی اختصاصی است
  
  
  

   امير هورفر
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  هاي خارجی زباني  رشته
  

  نگاه کلی* 
  

 سـؤال عربـی بـه    5هاي قبل این آزمون شـامل      هاي سال   در قسمت ترجمه همانند آزمون     :ترجمه و تعریب و مفهوم عبارت     * 
  .شود نمی ي نوشتن سؤاالت ترجمه دیده  سؤال مفهوم است و تغییري در شیوه1و ) للتعریب( سؤال فارسی به عربی 2 ،فارسی

شـده کـه داوطلبـان بـا آن در کتـاب       اي استفاده وم از جملهحتی در سؤال مفه. باشد یار ساده و کامالً استاندارد می  سطح آزمون بس  
 و 30، 26حل است و به نظر من سـؤال   هاي ساده شناخت فعل و ضمایر قابل ها با تکنیک   تر سؤال   بیش. باشند  معارف نیز آشنا می   

  .اند ی طراحی شده با ظرافت خاص32
  

بینی و فهـم   فهم است و داوطلب حتی با درك تعدادي از لغات قادر به پیش       درك مطلب این آزمون ساده و قابل       :درك مطلب * 
حـل   که البته با اندکی دقـت قابـل  . ( سؤال دشوار دارد2 سؤال آسان و     2کامل متن است، اما سؤاالت مربوط به متن طبق معمول           

  .)باشند  نمیاي ها به صورت سلیقه است و جواب
لشَبودم سؤاالت     هاي سنجش گفته    طورکه در نقد سؤاالت آزمون      همان  و  استها آسان  بوده و یکی از آن»الخطا نعی« به صورت    کِّ

  .ي نیاز به تفکر داردحددیگري تا
  

  .اند سؤاالت تحلیل صرفی بسیار ساده و بدون هیچ ابتکار خاصی طرح شده :اعراب و تحلیل صرفی* 
  

ي خاص یا سؤال ابتکاري  هاي هر مبحث را آورده که هیچ نکته ترین تست  آسانحترم طراح ماالت قواعد به نوعیسؤدر  :قواعد* 
  .شود نمی در آن دیده

  
  .شود نمی اي نیز در آن دیده در کل آزمون ساده و به دور از پیچیدگی است و پاسخ خطا یا سلیقه

  

   ابتکاري و نوهاي پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

38  
39  

  .است  تغییر کردهاالخط عینبه ) تشکیل(گذاري  طورکه قبالً گفتیم صورت سؤاالت اعراب همان
هاي رایج در جمالت فعلیه  شده که از تکنیک فاعل آوردهبه و سپس  ابتدا مفعولٌ) ینشأ بدلها غیرها ( عبارت   38در سؤال   

  .آید به می کنند که همواره اول فاعل و سپس مفعولٌ آموزان فکر می است، اما اکثر دانش
  .توان از آن کمک گرفت بود و می  گذاري شده در داخل درك متن اعراب) بدلَها(ي  الزم به ذکر است کلمه

  



  94 سراسريدر آزمون  عربیزبان  هاي نقد پرسش  4

  

  گیر هاي دشوار یا وقت شپرس* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

کذّبوه(آموز به اعراب      اگر دانش   30 نقش آن را که فاعـل اسـت، پیـدا     است، دقت کند وواوکه مرفوع به اعراب فرعی   ) م 
  .رود می دستها از صورت مسلماً وقت زیادي جهت بررسی سایر گزینه شود، در غیر این کند تست بسیار ساده حل می

تـر و   ها و ضمایر متعدد نیاز به بررسی بـیش   به دلیل به کار بردن فعل   32ي    در میان سؤاالت ترجمه تنها تست شماره        32
  .گیرد تري می ها وقت بیش دقت باال دارد، بنابراین نسبت به سایر سؤال

راحتـی حـل    آموز افعال دو مفعولی را بشناسد، بـه  اگر دانش. باشد به داشته خواهد که تنها یک مفعولٌ ؤال عبارتی را می  س  43
تواند از سـؤاالت   ي دقیق و کامل عبارت وجود دارد و می صورت براي حل این تست نیاز به ترجمه     در غیر این  . شود  می
  .گیر به حساب بیاید وقت

 50بنابراین تست . ي دقیق عبارات دارد تواند داراي منادا باشد یا خیر، نیاز به ترجمه       اي می   که تشخیص دهیم جمله     این  50
  .آید گیر به حساب می هاي وقت از تست

  

  
  
  

  امير هورفر 


