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   مطلب عربي هاي مهم در طراحي درك گرايش  تحليل سؤاالت دام دار:

است و چون اين قسمت داراي  ماهيت  درك مطلبسؤال درس عربي، مربوط به  25از مجموع  سؤال 9در كنكورهاي سراسري، 

 چالشي است، نقش مهمي در افزايش تراز داوطلبان دارد. پس بديهي است كه توجه و تالش بسياري را طلب مي كند.  

هاي سراسري و اكنون، دام هاي متداول سؤاالت درك مطلب را استخراج نموده و  در اين مطلب سعي داريم با بررسي آزمون 

بهصورت اكمالً اكربردي، ناكتي در اختيارتان قرار دهيم كه اميدواريم تأثير آن را در  پاسخگويي به سؤاالت درك مطلب در آزمون آينده، 

 شاهد باشيد.  

 بخش تشكيل شده اند:    3سؤاالت درك مطلب، از 

 سؤال   4سؤاالت مفهومي از متن:  (1

 سؤال   2سؤاالت تشكيل )حركت گذاري(:  (2

 سؤال  3سؤاالت تحليل صرفي و اعراب:  (3

   سؤاالت مفهومي از متن بخش اول: 

در اين بخش، گرايش جديد بر استدالل و استنباط از  گفتههاي متن، تركيب و ارتباط  بخشهاي مختلف متن و بيان مفاهيم متن 

 جديد استوار است و اين طور نيست كه عين متن را در سؤاالت بپرسند.   با ادبيات 

 دام هاي رايج در اين بخش به شرح زير است:  

از دام هاي رايج اين بخش، استفاده از مفاهيم متن و جاگذاري يك لكمه  ي نادرست )لكمه اي نادرست مطابق  (1

 زينه است.  متن كه توجه  دانشآموزان به آن كم تر است!( در ميان گ

 به مثال زير دقّت كنيد:  
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 را در ميان گزينه گذاشته است و تمام محاسبات دانش آموز را به هم ريخته است!  » ذَكَ َر: مذكّ ّر«طراح سؤال، با هوشمندي لكمهي  

 باشيد!   لكمات نادرست پنهان پس: مراقب 

است كه دانش آموزان يك موضوع را با موضوعي كه در جمالت مجاور در  از دام هاي رايج در سؤاالت مفهومي درك مطلب اين (2

 متن آمده است، اشتباه مي گيرند، و تنها لكيدواژه اي از موضوع در ذهنشان مي ماند و نه مفهوم دقيق مذكور در متن.  
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 باعث گمراهي و گرايش به يك گزينهي نادرست مي شود.   لكمه ي همسايهيعني 

   

صحبت كرده است، » ةالجزيرة العربي«، جمله اي است كه راجع به »أفضلها هي...«هارم متن جمله ي همسايهي  چون در خط چ

 ( مي رود و جدايي اين دو جمله را موردنظر قرار نمي دهد.  1ي   ي دام )گزينه گزينه  دانش آموز سريعاً به سمت اين 

 همسايه تمركز مي كنند و گزينهي دام طرح مي كنند.  پس: جمالت همسايه را دقيق بخوانيد! طراحان روي جمالت 

طرح كردن يك موضوع در متن را تغيير  ميدهد و بدين وسيله دانش آموز را به خطا مي  طراح اگهي در طراحي گزينه ها، ادبيات (3

 اندازد.  

 به مثال زير دقّت كنيد:  
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قصد نداشت كه پرتقال را بيرون بياورد، فقط نمي دانست پرتقال چه طور وارد شيشه شده است، اگر خوب دقت كنيم ميبينيم كودك اصال 

 گزينهها بيان كرده و داوطلبان را در دام انداخته است!    طراح ادبيات متفاوتي از متن را در 

   پس: مراقب مفهوم هاي شبيه متن، اما با ادبيات متفاوت باشيد!

است كه در گزينهها  مي ( …ي )فقط، تنها، همه ي، هميشه و توجه به قيودمتن خواني بايد توجه شود  يكي از تكنيك هايي كه در (4

 در.    آيد

استفاده شده بود و » أكثر: بسياري«به اكر رفته در صورتي كه در متن از لكمهي  » جميع: همه ي«سؤال زير لكمهي  » 1«گزينهي  

 ن شده بود.  همين سبب به دام افتادن برخي دانش آموزا

 به مثال زير توجه كنيد:  
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 پس: با ديدن قيدها در گزينه ها،  بايد شك كرد كه ايا اين در متن وجود دارد  يا نه!  

سؤاالت تشكيل )حركت گذاري(   بخش دوم:

دام هاي رايج در اين بخش به شرح زير 

 است:  

 داوطلب را در دام  مياندازد!  تشديد بازي  ميكند و  طراح با عالمت اعرابِ همراه (1

 به مثال زير دقت كنيد:  
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)با فتح عين الفعل( فعل ماضي! طراح با تغيير حركت مهم! » فضلَّ وا«)با كسر عين الفعل( فعل امر است و » فضلِّ وا«

 عين الفعل، داوطلب را در دام انداخته است!  

 پس: مراقب حركت اعراب همراه با تشديد باشيد!  

  اشتباه بگيرد و در نتيجه بين فاعل و » فعل الزم«را با » فعل متعدي«طراح طوري گزينه ها را طرح  ميكند كه داوطلب  (2

 مفعولٌبه به اشتباه بيفتد!  

 به مثال زير دقّت كنيد:  

 

 »!  متعدي«اند يا »الزم «پس: تلكيف خود را با فعل ها همان اول مشخص كنيد، 
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عموماً به دنبال حركت گذاري اسم ها هستند! و كمتر به حركت گذاري فعل توجه مي كنند و سريع از آن رد مي دانش آموزان  (3

شوند، به خصوص اگر آن فعل، ماضي باشد كه فعل هاي ماضي مبني هستند، همين موضوع دام خوبي براي سؤاالت حركت 

 گذاري است!  

 

 و امر( باشيد و سريع از آن ها رد نشويد!  پس: مراقب حراكت فعل ها )به خصوص ماضي 

دام سؤاالت اعراب و تحليل صرفي   بخش سوم:

هاي رايج در اين بخش به شرح زير 

 است:  

دانش آموزان عموما در هناگم تركيب افعال مفرد، در شك بين فاعل اسم ظاهر و يا ضمير مستتر مي مانند، طراحان هم شرايط را  (1

دام را بر همين نكته قرار  ميدهند، پس جمله را درست معنا كنيد،  لكمهي بعد از فعل مفرد را بررسي نماييد و در غنيمت شمرده و گزينه ي 

 اين دام نيفتيد!  

 به مثال زير دقت كنيد:  
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 معين كنيد فاعل اسم ظاهر است يا ضمير مستتر!  پس: مراقب فعل مفرد و اسم مابعدش باشيد و 

داوطلبان وقتي با اسم هايي مواجه مي شوند كه در برخي حاالت عالمت اعرابشان فرعي است، )اسامي جمع مؤنث سالم بسياري از  (2

و غيرمنصرف( سريعا در قسمت تركيب  بهدنبال عالمت اعراب فرعي  ميگردند و ديگر بررسي  نميكنند كه جاياگه اسم فوق در جمالت متن 

 مجرور است.(  به مثال زير دقّت كنيد:  چگونه بوده است! )مرفوع، منصوب يا 
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 پس: مراقب اسم هايي باشيد كه در برخي حاالت )نه همواره( عالمت اعراب فرعي دارند!  

شك ايجاد  ميكند، محل خوبي براي  دامهاي سؤاالت تحليل » جمع مكسر«و » جمع سالم«اسم هايي كه ظاهرشان بين  (3

 صرفي و اعراب است!  

 مثال زير دقّت كنيد:  به 
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 شك ايجاد مي كند!  » جمع مكسر«و » جمع سالم«پس: مراقب اسم هايي باشيد كه بين 

ظاهر يكساني دارد، عموما طراح گزينه ها را طوري طراحي  ميكند كه داوطلب بايد » للمخاطب«و » للغائبة«فعل مضارع در صيغه ي  (4

 تن مراجعه كنيد و ببينيد متن در مورد سوم شخص صحبت  ميكند يا حالت منادا دارد!  اين تفاوت را تشخيص دهد، حتما به م

 به مثال زير دقّت كنيد:  
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 پس: مراقب شباهت صيغه هاي فعل باشيد!  

نتيجه در صيغه ي مفرد فعل )با توجه به عدم عالمت گذاري فعل( تشخيص اين موضوع كه فعل معلوم است يا مجهول، و در  (5

 فاعل  ميخواهد يا نايب فاعل، محل خوبي براي دام سؤال است !  

 پس: مراقب تشخيص فعل معلوم از مجهول در صيغه هاي مفرد باشيد!  

اعراب  ميگيرند، در عوض افعال مضارع در صيغه » ياء«يا » و«اسم هاي جمع مذكر سالم )مانند المؤمنون يا المحسنين( با عالمت  (6

لمخاطبين، مرفوع با عالمت ثبوت نون اعراب هستند، جابه جايي عالمت اين دو )اسم و فعل( در بخش تركيب ي للغائبين و ل

 داوطلبان را به اشتباه مي اندازد!  

 پس: مراقب تشخيص عالمت اعراب اسم ها و فعل هاي داراي اعراب فرعي باشيد!  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

http://www.konkuru.ir/


 منصورخاكي فاطمه -مرتضوي محمدعلي سيد                                  www.konkuru.ir                                              دار دام سؤاالت تحليل 

   

http://www.konkuru.ir/

