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! ي شما داوطلبان آزمون سراسري، دبيران گرامي، مشاوران عزيز و هر كه از دور يا نزديك دستي بر تنور كنكور دارددرود بر همه 

ي وظيفـه . اندركاران شريف سازمان محترم سنجش آموزش كشورنظر و دستو سپاس بسيار از طراحان صاحب     ! نباشيدهمگي خسته 

.كار آيد باشد كه به؛آيد مشخص نماييمشمار مياز نظر مؤلفان نشر دريافت اشتباهي آشكار بهخود دانستيم چند مورد را كه 

زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي

1391دانـشگاهي سـال   ي پيشاي است اما با توجه به حذفيات كتاب ادبيات دوره پرسش ارزنده:ي علوم تجربي رشته8ي  پرسش شماره  -

.هتر است حذف شودخارج از منابع كنكور است و ب

پـور بـه   چنين علي معلم و دكتر امينبيني به خرج دهيم، شايد بتوانيم براي تعلق موسوي گرمارودي به دو دوره و هم          اگر بخواهيم بسيار نكته   (

.)ي سيدحسن حسيني غيرممكن استهايي در كتاب درسي پيدا نماييم، اما اين امر دربارهيك دوره قرينه

آيد؛ اين موضوع حتـي در دسـتورهاي   حساب مياست و يك واژه به) ضمير(اسم مبهم » چهآن «: ادبيات علوم انساني  16ي  پرسش شماره -

توانـد  ي ديگـري نمـي    بدانيم، هيچ وابسته  » چه«را صفتِ   » آن« اگر   -1: دليل دستوري اين ماجرا اين است كه      . سنتي هم شناخته و محرز بود     

دار باشد؛ اما در ايـن  تنهايي عهدهتواند نقش آن گروه را به     ي گروه مي   هميشه هسته  -2. رضي جانشين شود  در اين گروه اسميِ ف    » آن«جاي  به

» چه«صفتِ پيشينِ » چهآن«در » آن«كارگرفت، بنابراين تنهايي بهرا به» چه«توان است، نميكار رفتهدر آن به» چهآن«اي كه جمله و هر جمله

 اسـت كـه در   21هاي عبارت صورت سؤال شمار واژه» آوردجايبه«باتوجه به مركّب بودن فعلِ .  نه دو واژهيك واژه است» چهآن«نيست و   

.شودنمياي ديدههيچ گزينه

 بـا قـدر     -2) استعاره يا كنايـه از دنيـا      ( كارگاه عمل    -1:  در اين تست، دو غلط اماليي وجوددارد       :ي علوم تجربي   رشته 3ي   پرسش شماره  -

.باشد پاسخ اين پرسش مي2ي گزينهبنابراين ) ر، با منزلتصاحب قد(

عوامـل  «در گـروه  » جهـان «. وجوددارد نه پـنج تـا  » اليهاليه مضافمضاف« در اين تست، چهار     :ي زبان خارجه  رشته16ي  پرسش شماره -

ي ي سـوم اسـت نـه وابـسته      ي مرتبـه  ؛ يعني وابسته  »اليهاليهِ مضاف مضاف«اليه است نه    اليهِ مضاف اليهِ مضافه مضاف» شكفتگي ادبيات جهان  

.2 است نه 1ي گزينهپاسخ . بردهايي را زير سؤال ميتوجهي به اين ظرايف ارزش چنين تستبي. ي دوممرتبه

دكتر هامون سبطي

جديد

جديد
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عربيعربيعربيعربيزبان زبان زبان زبان 

است پس پاسخگويان محترم مانند ما بـه       شدهعنوان پاسخ صحيح اين تست انتخاب        به 2ي  ي سازمان سنجش گزينه   در كليد اوليه  : 42سؤال  

. معتقد هستند4 و 3، 1هاي وجود موارد نادرست در گزينه

ي مـورد  دهيد كه در آن صورت بايد كلمه      اسم فاعل از باب تفعيل است كه حتماً شما هم تشخيص مي           » مهمِل«ي  اما معتقد هستند كه كلمه    

.»مهمِل«باشد نه » مهمل«نظر 

ايد استدالل برخي از همكاران و پاسخگويان محترم سازمان سنجش اين باشد كه آوردن تشديد الزامي نيست و ايشان تشديد را                   جا، ش تا بدين 

اند امانگذاشته

هاي مختلف زبان عربي اصالً نيامده است، بنابراين اسم فاعلي هـم از آن وجودنـدارد        نامهفاقد هرگونه معني است و در لغت      » تهميل«ي  كلمه

.»مهمِل«است و اسم فاعل آن » اهمال«آمده » كوتاهي كردن«اي كه به معني ه كلمهبلك

كش و عزيز سازمان سنجش را بر آن دارد كه براي كليد اصلي طراحان و پاسخگويان زحمت ) شدهو البته بررسي  (اميدواريم اين توضيح جامع     

.ال را حذف نمايند تا حقّي از داوطلبان عزيز پايمال نگرددبار ديگري اين سؤال را بررسي نمايند و پس از حصول اطمينان سؤ

پيمان بوذري دكتر 

زادهرضا مؤمن
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شيميشيميشيميشيمي

ت اسـت كـه تـا سـال قبـل در كتـاب درسـي در مبحـث اسـيدهاي             رزونانس در يون آلكانوا   اين سؤال مربوط به بحث    : تجربي 242سؤال  

ان آموزكرد كه اين سؤال با توجه به دانشِ دانشتوان توجيهاست اما مياين بحث از كتاب درسي حذف شده. استشدهكربوكسيليك عنوان مي

.طرح استنسبت به كتاب دوم دبيرستان و بحث رزونانس قابل

Vعبارت اول به وضوح نادرست است زيرا  :ي رياضي  رشته 227سؤال   O
2 5

Hتهيـه  (باشـد   كاتاليزگر فرآيند مجاورت مـي  SO
2 4

يعنـي  ) 

V O
2 5

كه جايند هابر فشار را تا آنا نيز داراي اشكال است، زيرا در فر2ي جاست كه عبارت گزينهاما مشكل اين.  ربطي به فرايند هابر ندارد

. ببريمباال مي)  درجه550حدود (دهيم ولي دما را تا حد معيني ممكن است افزايش مي

رضا بابايي دكتر 
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زبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسي

:ي هنررشته

94 سـؤال  درسـت اسـت و  4ي گزينه  كه مشخصاً  اوليه ذكر شده   در كليد    3ي گزينه 91سؤال پاسخ  بد بود زيرا   خوانيت متن سؤاال•

در مقايسه بـا سـال قبـل        . استشده در پاراگراف دوم متن ذكر شده      عنوان پاسخ انتخاب   كه به  4ي زيرا گزينه  ، صحيح ندارد  يگزينه

.بود شدهتركموع اصلي ت استنباطي و درك موضسؤاالتعداد 

شهاب اناري دكتر 
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فلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطق

ي سوفسطاييان باشد؟تواند مورد عقيدهكدام يك نمي-247

.اندداد كه آنان دچار خطا شدهشناسان، نشان ميتعارض سخن جهان) 1

.هر نوع ادعايي، هرچند عجيب به نظر برسد با سخن قابل اثبات است) 2

.كندهاي اشخاص معلوم ميها و انديشها سليقهحق و باطل ر) 3

.تالش براي نيل به تفسير درستي از جهان بيهوده است) 4

يعني دچار (دست دهند اند تفسير صحيحي بهها نتوانستهشناسان با يكديگر تعارض دارد آناستناد سوفسطائيان اين بود كه چون سخنان جهان

) ...  هم درسـت اسـت  4ي گزينه(شناسان را بيهوده دانستند ي جهانكردن شيوه در نتيجه دنبال  .) ت است  درس 1ي  گزينه!: اند ديگر خطا شده 

كم اين شبهه در اذهان تقويت شد كه چون با بسط مقـال     كم) ...  هم درست است   2ي  پس گزينه ... (كنند  سوفسطائيان هر ادعايي را ثابت مي     

ي افراد است كـه  ناپذيرند و اين سليقهحق و باطل از هم تفكيك.  هيچ حقيقتي در جهان وجودنداردتوان هر ادعايي را ثابت كرد پس اصوالً مي

افـراد  » يسليقه«كه در كتاب كنار » انديشه«ي حاال شايد كلمه )  نيز درست است   3ي  گزينه. (چيز باطل چيز حق است و چه    كند چه معين مي 

. دقيق نيستنيامده، بتواند اين گزينه را برگزيند ولي باز

:؛ سؤال را با هم بخوانيم251دانشگاهي سؤاالت ي پيشسفهدر فل

؟نيست كدام عبارت در مورد فطرت ثاني درست -251

.داردها وا ميگسلد و به تأمل در مورد آنآدمي را از مناسبات زندگي هر روزه مي) 1

.م فاقد اهميت استكند كه در نظر بسياري از مردمسائلي براي انسان ايجاد مي) 2

.توان به آن رسيدي زندگي، نميبدون كنار گذاشتن امور و مسائل روزمره) 3

.ريزدهاي مادي را درهم ميبيدار شدن آن در آدمي، حساب سودها و زيان) 4

ي عبور  الزمه3ي به نظر حقير گزينه آمده ولي 3ي ي آزمون گزينهدر كليد اوليه  . اي كه بتوان آن را بالفاصله انتخاب كرد وجودندارد        گزينه

 كه فطرت ثاني، آدمي را از مناسبات زندگي 1ي دهد كه فارغ شدن از قيد عقل معاش است و گزينهاز فطرت اول به فطرت ثاني را نشان مي

د چون فطرت ثـاني آدمـي را بـه    تواند پاسخ اين سؤال باش    تر دقيق است و مي    دارد عبارتي كم  ها وامي گسلد و به تأمل درمورد آن     هرروزه مي 

كند گرچه اين گزينه هم نادرست نيست چرا كه فلسفه چرايي امـور روزمـره را هـم          سوي درك و دريافت حقيقت اشيا و راز هستي روانه مي          

.نمايدبررسي مي

.بپذيريم كه سؤال پاسخ دقيق ندارد

محسن بهادر



92 سراسري مون آزشماراشتباهات انگشت6

موسيقيموسيقيموسيقيموسيقيقيت قيت قيت قيت الالالالخخخخ

تواند صحيح باشد كه گام است؛ اين پاسخ در حالي ميمداد شدهي صحيح قلعنوان گزينه به2ليد اوليه سازمان سنجش گزينه  ك در:223ؤالس

»مينور طبيعي «است، قاعدتاً آن را     له نشده ئاي به اين مس   ال هيچ اشاره  ؤ چون در صورت س    اما،شمار آوريم به» رمونيكمينور ها «مورد نظر را    

.ودب خواهد3ي گزينهدر نتيجه جواب صحيح . محسوب خواهيم كرد

نژادجعفرييوان ك
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صويريصويريصويريصويريتتتتقيت قيت قيت قيت الالالالخخخخ

ويل بردلـي  .  نيز نادرست نيست1ي است، اما براساس شواهد زير گزينه بوده3ي ي سازمان سنجش گزينه نامه، پاسخ 3ي  گزينه:183ؤالس

استفاده از تزئينات، نقوش و خطوط منحني، سطوح گسترده و خطوط دورگيري در آثار . است» آرنوو«رمندان سبك از هن) گرافيست آمريكايي(

كنـد، بردلـي بـه عنـوان يـك          ايجـاد شـبهه مـي     » حـروف چينـي دوران رنـسانس      « باتوجه به اشاره به      3ي  گزينه. او يادآور هنر آرنوو است    

ي تاريخي اواخر گوتيـك و اوايـل رنـسانس دارد، ولـي در              ي دوره تايپوگرافي خاص بر پايه   هايي براساس نوعي    تايپوگرافيست، طراحي حروف  

.استنشده» حروف چيني دوران رنسانس«ي مستقيمي به استفاده از مراجع مختلف هيچ اشاره

. اسـت  از هنر ژاپن تأثير گرفته     طوركه واضح است، هنر آرنوو باتوجه به استفاده از خطوط دورگيري و سطوح تخت،             ، همان 1ي  ي گزينه درباره

) ي ملك محسن قادري، سازمان چـاپ و انتـشارات  ترجمه(چنين در كتاب سي قرن طراحي گرافيك و هم) 99 ص -91، چاپ  1كارگاه هنر   (

.آيدتري ميملي كا به نظر گزينه1ي است، گزينهي پوسترسازي بودهتر تحت تأثير هنر انگليس در زمينهبيش» بردلي«است كه اشاره شده

، فرد 2ي در گزينه.  خنثي فاقد حركت و حس است4 و 3، 1، فيگور اشخاص در تصوير    )ي سنجش ي اوليه نامهسخپا (2ي  گزينه:196ؤالس

اگر استدالل . رسدنظر درست نميي سنجش بهشود ولي پاسخ اوليهمياش ديدهاست و نوعي قاطعيت و جديت در چهرهدستش را بر كمر زده    

 ساده و   4 و   2،  1ي  هاي گزينه پردازي عكس باشد، چرا كه صحنه    درست مي  3ي  گزينه) فيگور باشد و نه فقط چهره و      (ما براساس كل تصوير     

 از عكـاس مـشهور آگوسـت سـاندر     4 و 2،  1ي  هاي گزينـه  عكس. شودمي، تحرك و عمق ديده    3ي  تحرك است ولي در گزينه    هندسي و بي  

)August Sander ( است و اين خود دليلي » باستركيتونِ عكاس«كسي از باستركيتون با نام  ع3ي گزينه. است» 21مردم قرن «از مجموعه

. است3ي براي درستي گزينه

خلجتوسا آ

گرجيحسن م
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مايشيمايشيمايشيمايشيننننقيت قيت قيت قيت الالالالخخخخ

 در كـدام    » بـازيگري  يشـيوه «نـشده    مشخص 211 در   ها تخصصي طراحي نشده، مثالً    نآهاي  ههايي هستند كه گزين   سؤال209و  211سؤال

 و در 4بـازيگري برشـت پاسـخ   براي سيستم .شود منظور طراح كدام نوع از بازيگري استمطالعه متوجه نمي يك داوطلب دقيق و با ؛سيستم

،شود و اگر طراح كامل مي2ي جواب ديگري يعني گزينه نيز با209سؤالچنين هم.تواند جواب درست باشد   نيز مي  2و  3هاي ديگر   سيستم

. غلطي نبوديينه گز2ي كرد گزينهتر طرح مي را تخصصيسؤال

شريفنسلفسانه ا
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موادموادموادموادواص واص واص واص خخخخ

هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش*
ي شماره

پرسش
توضيح

.حدي درست استهاي ديگر نيز تاها بسيار به هم شبيه است و در تركيب لعاب پودر سيليس وجوددارد پس گزينهگزينه241

.باشدتواند داشتهرا مي معلوم نيست چون پنبه نيز همين شرايط سؤالي كتاني واقعاً براي اين دليل علمي درست بودن پارچه248

.شوند اشتباه است و هرگز باريم و ارسنيك معادل سنگ سمباده محسوب نميسؤالكالً طرح 260

افسريريم م


