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نگاه كلي* 

هـاي  شما كه در رويارويي با پرسـش » شناسيديافتن راهي جز دريافتن نمي«درود بر شما دوستان خوبي كه براي      

هـاي گذشـته نوظهـور و    هـاي امـسال حتـي بـيش از سـال     ايد؛ زيرا پرسـش ها بودهترينشك از موفق بي 92ادبيات كنكور   

ها دچار ماتزدگي و سرگيجه نشدند كه به ادبيات به چشم يـك درس              د با آن  بودند و تنها كساني در برخور     نشده  بينيپيش

ي ايـن  بودند؛ و مطمئناً شما اهالي دريافـت از جملـه  هاي آن برآمدهها و ظرافتكردند و در پي يافتن زيبايي  حفظي نگاه نمي  

هم خـواهم گفـت كـه بـراي پاسـخ دادن بـه       هاي بعد گويم و سالقبالً هم گفتم، باز هم مي. آموزان دانا و توانا هستيد   دانش

ي ادبيـات كـه مـانع رسـيدن بـه      بندي شـده هاي طبقه مفهومي ادبيات آزمون سراسري، خواندن تست   -هاي تحليلي پرسش

سوشـدن بـا    انگارنـد، هـم   هايي كه فقط برخي از مباحث زبان فارسي را مهم مـي           ي كتاب شود يا مطالعه  درك كليِ ادبي مي   

اش، نـاتواني در  اي جـز دلزدگـي از ادبيـات زيبـاي كـشورمان و در پـي       لوحانـه اسـت كـه نتيجـه       سـاده جرياني بازاري و    

هاي بعد كـه سـخن و       لطفاً اين مطلب را براي داوطلبان سال      . گويي به سؤاالت نو و ابتكاري كنكور را نداشته و ندارد          پاسخ

سـربلندي و   ! ي علمـي و اخالقـي شماسـت       ن وظيفـه  ايـ . آيـد، توضـيح دهيـد     ها راهنما به حساب مي    ي شما براي آن   تجربه

!بينمپيروزي را سزاوارتان مي

در . انـد ي تجربـي تجربـه كـرده    داوطلبان رشته  1392هاي زبان و ادبيات فارسي را در سال         ترين پرسش از ديد من سخت   

ت عمومي هم به باور من مربـوط  هاي ادبياترين تستگيرد و سادهي هنر قرار ميهاي ادبيات رشتهمقام دوم احتماالً تست 

!تري رياضي هم سادههاي ادبيات رشتهاست، حتي از تستي علوم انساني بودهبه رشته

هـاي معتبـر    هاي پرطرفدار را در دانشگاه    آموزاني كه سوداي رشته   دهم كه ميانگين درصد دانش    با اين توضيح احتمال مي    

و % 40ي هنـر و علـوم انـساني    ؛ رشته%55ي رياضي باشد و در رشته% 50ي تجربي حدود  پرورانند، در رشته  در سر مي  

باشـد بـه هـيچ وجـه     نيـز پاسـخ داده    % 45تـا   % 35هـا بـين     با اين حال هر كه به اين تـست        %. 60ي زبان انگليسي    در رشته 

.بين باشداي ندارد و بايد به موفقيتش خوشوضعيت نااميدكننده

محتـرم و احتمـاالً ويراسـتاران    ) طراحـان (تر طراح ، توجه بيش92ن و ادبيات فارسي يك اتفاق بسيار خوب در آزمون زبا     

گويا اين بزرگواران گوشي شنوا دارند      . استاي بوده واژهحرفي و ميان  هاي ميان آزمون به پيراستگي متن و رعايت فاصله      

 ايـن آزمـون ارزشـمند نـداريم، آزمـوني كـه       اي جز ارتقـاي واقع هيچ انگيزهي ما كه بههاي خيرخواهانه براي شنيدن گاليه  

سزايي است كه بر سرنوشت فرزندان اين مرزوبوم دارد؛ همه وظيفه داريم كه حاال كه               اش تأثير به  ترين دليل ارجمندي  مهم

باشيم كه ار نه حكايت نمـك خواهـدبود و   گيريم، در رنگيني و رونق آن نيز نقش داشته        مان را از اين خوان، لقمه مي      روزي

...نمكدان 

: عبارتند از92هاي زبان و ادبيات فارسي سال هاي قوت پرسشترين نقطهمهم

بيني نشدههاي نوظهور و پيششدن شمار پرسشافزوده-1

هاي ادبيات و زبان فارسي تحليلي بر طرح پرسش-پافشاري بر رويكرد مفهومي-2

شـده بـراي ايـن آزمـون را بـه      زمان تعيـين ) احديالبته فقط ت(گير كه تاحدي  هاي وقت شدن از شمار تست   كاسته-3
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 بـه شـكل آشـكارتري    93اميـدواريم كـه ايـن رونـد در آزمـون سـال           (كنـد   زمان واقعي مورد نياز آن نزديك مي      

اي مفهـومي و  هـاي اخيـر بـه انـدازه    هاي سالشده در آزمونهاي مطرحشود؛ زيرا واقعاً سرشت پرسش گرفتهپي

آيد و ديگـر نيـازي نيـست    آموزان باهوش و خالق برميي دانشها تنها از عهده   ه آن گويي ب تحليلي است كه پاسخ   

.)آموزان به آن بيفزاييمي كمبود زمان را براي تفكيك دانشكه مؤلفه

تـوان بـا    كه البته تنها موردي است كه مي      (ها  فاصلهها و نيم  هاي سجاوندي و رعايت فاصله    توجه نسبي به نشانه   -4

.)اش ارتقا بخشيدتر، آن را به حد نهايي بيشيِصبر و حوصله

:هاي مهم اين آزمون عبارتند ازو كاستي

مواردِ مورد نظر، در    (هاي تناسب مفهومي    ها در طرح برخي پرسش    محور از بيت  ايهاي خاص و سليقه   بردداشت-1

.)ي نقدها خواهدآمدادامه

هاي ادبي و تناسـب مفهـومي كـه در ايـن            هاي آرايه هاي سبك هندي در طرح پرسش     كارگرفتن بيش از حد بيت    به-2

:بينمتري را الزم ميمورد توضيح بيش

جاكـه مـن   تـا آن  . هـا همـين نكتـه باشـد       شايد علت اصلي دشواري بيش از حد آزمون تجربي امسال نسبت به ساير رشته             

مـن قبـول دارم كـه       . اسـت  بيـت از صـائب تبريـزي گنجانـده شـده           12 پرسش، دست كـم      25ام در ميان اين     بررسي كرده 

ي انـساني يـا   تواند در درس ادبيات هم، از رشته  تر داوطلبان اين رشته، مي    ي تجربي به دليل شمار بيش     هاي رشته پرسش

هاي ادبيات عموميِ سـال دوم، سـوم   هاي سبك هندي؟ در كتابهاي خارجي دشوارتر باشد اما چرا با طرح بيتحتي زبان 

بـود و آن هـم درس اشـارت صـبح     شـده ر يك درس به شكل مستقيم به سـبك هنـدي پرداختـه   و چهارم دبيرستان، فقط د 

النسا در سـال دوم دبيرسـتان   ماند چند بيت از زيب مياست؛ پس تنهاكه امسال از كتاب درسي حذف شده  ) غزلي از بيدل  (

هـاي  بك هنـدي جـزو اهـداف كتـاب     سهاي و اين يعني توجه به بيت      . همين و بس   كي دو بيت پراكنده از صائب تبريزي؛      و ي 

آور هاي درسي برشمرد از جمله پيچيـدگيِ مـالل        توان براي اين رويكرد كتاب    داليلي بسياري مي  . ادبيات دبيرستاني نيست  

ي هـاي ايـن سـبك؛ چربيـدن جنبـه     تحركي تـصويرسازي در بـسياري از سـروده        ها؛ ثبات، تكرار و بي    بسياري از اين بيت   

گيـري صـور خيـال ايـن     ي اسلوب معادله در شكلهاي غنايي و احساسي؛ محوريت بيش از حد آرايهها بر جنبهتعليمي آن 

هاي شـاعران بـزرگ ايـن سـبك يـا          هاي اخالقي، اجتماعي و سياسي سروده     ي ارزش ها انكاركننده  البته اين  -...شاعران و   

 بنابراين اگر مـالك سـنجش   -»...هر سخن جايي و  «نيست؛ اما ... ها و   هاي آن برانگيز برخي از بيت   هاي اعجاب خيالينازك

آموزان ما با ذهن و زبان شاعران سبك هندي به حدي ناچيز اسـت كـه طـرح                  هاي درسي است، ميزان آشنايي دانش     كتاب

.باشدپذير نمياين تعداد بيت از شاعران سبك هندي در آزمون سراسري اصالً توجيه
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ي رياضيرشته

 و نوهاي ابتكاريپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي ي پرسشِ متن سؤال بـر كلمـه  وقتي نقطه! قدر نور است كه آن را دچار مشكل كرده است         شكل طرح سؤال آن   9

گونه نيـست چـه   بايد بگردد اما چون اين » عدد«ها فقط به دنبال     آموز در گزينه  شود، طبيعتاً دانش  واقع مي » چند«

بيت اول، يـك    ) 1: شدندها به اين شكل مطرح مي     به هر حال بهتر بود گزينه     . ودبسا از اين سؤال نينديشيد، رد ش      

...بيت دوم، يك استعاره و ) 2استعاره، 

هاي سراسري تر در آزمونجايي ضميرهاي پيوسته، كمي مهم در درك معناي شعر پارسي، يعني جابه       اين نكته 12

ي ميزان اهميت يك مطلب را تنها براساس بسامد طـرح آن       است و متأسفانه برخ   هاي اخير مورد توجه بوده    سال

!آيدگيرند؛ براي چنين كساني اين پرسش نو و تازه به حساب ميدر آزمون سراسري درنظر مي

ي دستوري ظريف و زيبايي است كـه        نكته» بودن«شده از مصدر    هاي ساخته توجه به كاربردهاي گوناگون فعل    14

ي نقـد  تـر در ادامـه  توضـيح بـيش   . (اسـت ش آزمـون سراسـري بـه آن توجـه شـده           براي اولين بار در اين پرس     

ي مهم، به دومين تست آموزشي درس گروه فعلي در كتاب زبـان فارسـي               خواهدآمد اما براي آموختن اين نكته     

.)نشر دريافت مراجعه كنيد

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.آرايييعني محل صف» مصف«فته و مأنوس و گريعني الفت» مألوف«1

.توضيحش خواهدآمد2

.)اندنادرست نوشته شده» صفوت«و » نصاب«. (فقط چون تست امال است4

ي ابوسعيد، محمـدبن منـور،   اين كتاب را نواده   . (ي او  ابوسعيد ابوالخير است نه نوشته     يدرباره» اسرارالتوحيد«7

.)استي جدش نوشتهدرباره

!شودهاي درسي به آن توجهي نميتوجه به محتواي يك اثر موضوع مهمي است كه معموالً در كالس8

.توضيحش آمد9

آموزان بسيار آشـنا    ي دانش است كه تنها از عهده    » د«در بيت   » جناس«گويي به اين پرسش تشخيص      كليد پاسخ 10

گونـه كـه در كتـاب تناسـب مفهـومي بـه آن               همان -سيدر ادبيات فار  » تُرك«ي  واژه. آيدبا ادبيات فارسي برمي   

شـاهد  «براي كشف داليل تاريخي و اجتماعي اين اطالق، به كتاب (شد  به زيبارويان اطالق مي   -بودماشاره كرده 

اگـر كـسي ايـن واژه را    .) ي اسـتاد سـيروس شميـسا مراجعـه كنيـد        در ادبيـات فارسـي نوشـته      » و شاهد بازي  

نيز نام شـاعر قـرن هـشتم،        » سلمان«در اين بيت    . شودمي» تَرك« متوجه جناس آن با      بخواند،» تُرك«درستي  به
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ي بيت ايهام ساده. ستاست كه باز هم تشخيص آن نيازمند آشنايي با ادبيات فارسي       ) ايساوه(سلمان ساوجي   

بـا  ( ايجـادِ غـش    بـدونِ -2 پـاك و آلـوده   -1: است» غشبي«ي اش در واژه  و ايهام مبتكرانه  » بو«ي  در واژه » ج«

.)مصراع دوم هماهنگي دارد

.توضيحش آمد12

داوطلبـانِ  » ي سـاده و اجـزاي آن  جملـه «اي  ي رياضي بر مبحث مهم و پايه      هاي زبان فارسي رشته   تمركز تست 14

گير و پريشان كرد؛ اما بـراي شـما كـه از آن دسـته نبوديـد، بـرگ      را بسيار غافل» آموزها درافتادهبه دامِ خنگ  «

خواهـد، نـه صـرفِ وقـت زيـاد؛ بـراي نمونـه در        دادن به اين سؤاالت فقط سواد باال مياي بود، زيرا پاسخ   برنده

مـسند  » پريـشان «بنـابراين   » گردانـد  مـي  =كندمي«دهد كه   سادگي تشخيص مي  آموز باسواد به  همين بيت دانش  

:مفعول جمله است» پريشانم«در پايان » ـَ م«شود كه  متوجه مينهاد و با اندكي دقت» غمِ گران«است و 

.كندچرا غمِ دگران مرا پريشان مي

آموز  است نه كمكيِ ماضي نقلي، حتي كار هر دانش         فعل اصلي در پايان مصراع دوم     » است«كه  اما تشخيص اين  

» بـسته «ي كنيد تا متوجه شويد كـه        ي دوم را منف   جمله. (باسوادي هم نيست و نياز به آموزش و تذكر قبلي دارد          

.مسند» بسته«نهاد جمله است و » ي جانرشته«؛ بنابراين .)باشدفعل جمله مي» است«فعل نيست بلكه 

سـادگي متوجـه فعـل    انـداخت و بـه  هـا مـي  كرده، فقط يك نگاه به فعـل جملـه        آموز باسواد و تمرين   باز هم دانش  16

آمـوزِ سـرگردان در ميـان    فِ گذرا به مفعـول و مـتمم اسـت؛ امـا دانـش     هاي معروشد كه از فعل   مي» پرسيمي«

كـار  دوسـت عزيـز، هـم   ! (مانـد هاي اين تست نيز سرگردان مي هاي گذشته، در ميان گزينه    هاي كنكور سال  تست

ي حقير نه، عقل سـالم هـر انـساني ايـن            گرامي، مشاور متعهد و شما داوطلب آزمون سراسري سال آينده، بنده          

هـاي جديـد    و بـه تـست  فهميدشود مطلبي را هاي گذشته نمي هاي سال داند كه با حل تست    را بديهي مي  موضوع  

مايه بـراي   پاافتادگي نيست كه برخي سودجويان كم     به خدا دنياي دانش و ادب به اين پيش        . سال آينده پاسخ داد   

هاي تجاري و بازاري درس بگيريد و به خـود       آموزانِ اسيرِ روش  ي دانش سالهي هر از نتيجه . اندما ترسيم كرده  

!)بياييد، لطفا

.توضيحش خواهدآمد17

ارتباطي بيت دوم و سوم آشـكار       بي. يك از اين چهار بيت با بيت صورت سؤال نزديكي كامل ندارد           در واقع هيچ  25

تـوان گفـت كـه چـون بيـت نخـست             نيست و فقـط مـي      هاي يك و چهار خيلي آسان     است اما انتخاب ميان گزينه    

ها، بيت چهارم كمي بـه مفهـوم بيـت مـورد نظـر تـست                سنجد و بيت چهارم با ديگر انسان      معشوق را با ماه مي    

.تر استنزديك

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

غم «در معناي   » اميد ديدار «است؛ يكي در درس     رفته شده كار گ در متن كتاب ادبيات سال سوم دو بار به        » تيمار«2

» تعهـد «البته درست است كه     . »نگه داشت و مراقبت   «در معناي   » داركبوتر طوق «و ديگري در متن درس      » و رنج 

هـاي  ديگـر از يـاد رفتـه و در كتـاب    » تعهد«ي است، اما اين معناي واژه  رفتهكار مي ها به همين معنا به    در گذشته 

بـه عنـوان معنـاي    » تيمـار «ي بـراي واژه » تعهـد «ي معنـاي  اي نشده است؛ بنابراين ارائه هم به آن اشاره   درسي
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هايـشان  اي بـه معنـاي ايـن واژه در مـتن درس    سواد اسـت كـه هـيچ توجـه    آموزان كمدرست، فقط به نفع دانش  

!اندنداشته

هـاي دوم و چهـارم   ز بيـت صـورت سـؤال و بيـت    ا» باشد، عيب و هنرش نهفته باشدتا مرد سخن نگفته   «مفهوم  17

! گويد كه سكوت هميشه ستوده نيست و به وقتِ ضرورت بايـد سـخن گفـت؛ همـين               بيت سوم فقط مي   . آيدبرمي

كـه دليـلِ   پـردازد، امـا ايـن   شده در متن پرسش ميربط با موضوع مطرحالبته بيت نخست به موضوعي كامالً بي  

هـاي تناسـب    متأسفانه ايـن روش ناصـحيح در طراحـي برخـي از تـست             . نيستاي بر قبول بيت سوم      كنندهقانع

ي ي فالن را بايد متناسب بدانيم چـون گزينـه  گزينه«است كه هاي چند سال اخير رسوخ كرده مفهومي در آزمون  

كارانه و سودجويانه مطلوب نظر طـراح مطمئناً اين روش فكري و نگرشِ محافظه  » !تر است بهمان خيلي نامناسب  

هـاي  هـا در آزمـون    ي ادبيات نيست و از ايـشان تمنـا دارم كـه از طراحـي ايـن گونـه تـست                    فرهيخته) طراحان(

آمـوزان  ي ادبيات در كـام مـا و دانـش         هاي مفهومي و سنجيده   هاي آينده خودداري كنند تا شيريني پرسش      سال

!هاي چون حنظل تلخ نگرددشمار تستكشور با اين انگشت

. ياد شد17است كه در تست توضيحش همان 25

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد

���� ���	
 ��� 
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ي تجربيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بيني بود كه خالصـه در ايـن آزمـون مطـرح       پيشهاي ميانجي در يك متن، پرسشي قابل      پرسش از تعدادِ صامت   12

كتاب زبـان فارسـي   » هاي چهارم تا ششم   درس «16 تا   13هاي آموزشي   براي يادگيري اين مطلب به تست     . (دش

.)نشر دريافت مراجعه نماييد

.در كتاب درسي» 1ي درس ساختمان واژه«اي است از مطالب پرسش تازه15

دادند كه مطمئناً بـراي طـرح   نچشمي نشاهاي دستور، به شعر نو هم گوشه    خالطه طراح محترم در طرح پرسش     16

شـد، دسـتور دبيرسـتاني    چنـان كـه بارهـا گفتـه    البته هم. (هاي دستور بر شعرهاي كالسيك ترجيح داردپرسش

)دستور زبان معيار است؛ يعني زبان رسميِ خبري و علمي كشور نه زبان شعري شاعران

.توضيحش خواهدآمد17

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استداري در اين پرسش مطرح شدههاي دشوار و نكتهواژه1

فقـط از   » مواجـب «و تـشخيص نادرسـتي معنـاي        ) عهـد و پيمـان    (و عقد   ) بندگردن(توجه به تفاوت معنايي عِقد      2

دن بـه  شـود كـه رسـي   مـي انگاريِ بزرگي در اين تست ديـده   اما سهل . آيدكرده برمي آموزان كوشا و تمرين   دانش

گيـريم كـه اشـتباهي كوچـك در كتـاب درسـي رخ            . كنـد پاسخ مورد نظر طراح محترم را دشوارتر از پـيش مـي           

آموزي موضع بگيريم كه اشتباهات كتاب را   باشد؛ آيا اين درست است كه در آزمون سراسري به نفع دانش           داده

پـذيرد؟ واقعـاً هـدف آمـوزش و     بسته مي داند اشتباه است، چشم و گوش       كه مي يابد يا آن را با وجود آن      درنمي

/ صـفت   كـه   » گرازان«اشتباه  تميزي است؟ در كتاب درسي به     هاي مطيع و بي   سنجش كشور تربيت چنين انسان    

با نـاز و جلـوه راه       «يعني  » گرازان«داند كه   ي راهنمايي هم مي   است؛ اما ديگر هر بچه     معنا شده  مصدر است،   قيد

آموز فهيم و با هوش مـا ايـن معنـاي           ؛ خُب حاال چرا در آزمون سراسري دانش       »تنرفكنان راه   جلوه«نه  » رونده

غلط را بايد درست فرض كند؟ چون حكمِ كتاب است؟ مگر كتاب درسي وحي منزل است؟ واقعـاً هـدف از طـرح        

آموزان يـا   نگفتن به دانش  چنين تستي چيست؟ به رخ كشيدن اشتباهات كتاب درسي؛ آموزش زورشنيدن و هيچ            

شمني با افراد با هوش و اهل تميز؟د

.توضيحش خواهدآمد4

.شودآميخته ميآموزان درهمدر ذهن بسياري از دانش» محمد افغانيعلي«و » حسين ساعديغالم«آثار 7

.توضيحش خواهدآمد8
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اي هـر  ي صـائب تبريـزي پاسـخ دادن بـه ايـن پرسـش را بـر       هـاي معماگونـه  هـا از ميـان سـروده   انتخاب بيـت  10

چنين ايـرادي هـم بـر ايـن تـست وارد اسـت كـه در ادامـه توضـيحش                     هم. سازدآموزي بسيار دشوار مي   دانش

.خواهدآمد

!خوانندگانِ چند مبحثِ مهمِ زبان فارسي را غافلگير كرد12

.شدندگويي به آن دچار مشكل وقت و زمان نميآموزان با سواد در پاسختست خوبي بود كه دانش14

!طرح سؤال دستور از شعر نو بسياري را غافلگير كرد16

هاي صاحب جـوهر و اهـلِ   توجهي مردم يا روزگار به انسانآميز است از بي  اي طنز مفهوم اين بيت انوري گاليه    17

بـودن را  البته با اين تفاوت كه شاعر اين بيـت، مردانـه       (است  كمال كه شبيه اين مفهوم در بيت دوم هم بيان شده          

!)استشمار آوردهبودن را از ديدگاه سنتّي خود، فاقد ارزش بهشمند و زنانهارز

مفهـوم مـشترك ايـن دو بيـت اسـت كـه          » وروز شـنونده  كننـده از حـال    ناآگـاهي نـصيحت   «يا  » پذيرينصيحت«18

.شودسادگي كشف نميبه

!تر استربطم به بيت چهار بيي نخست را فقط به اين دليل بايد برگزيد كه از بيت دوم و سوبيت گزينه19

بود، باز هم خيلي از معناي آن       هاي گذشته مطرح شده   هاي سراسري سال  ي سوم در آزمون   كه بيت گزينه  با اين 20

.برداشت درستي ندارند

بهتـر آن   ) نه تظاهر به خداپرستي بـراي ديگـران       ( اگر قصدت از پرستيدنِ خدا، واقعاً خودِ خداست          :معناي بيت 

 دوري از زهدِ ريايي⇐خبر باشد  حتي جبرئيل هم از عبادت تو بياست كه

.استها را دشوار كردهحضور سه بيت از صائب تبريزي خواندن و معنا كردن گزينه21

ل اگـر از برخـي اشـتباهات قابـ    « ايـن اسـت كـه      4 و   3،  1هاي  مفهوم مشترك بيت  . پرسش بسيار دشواري است   23

سادگي و بر اثـر نـاداني، بنـدِ رخـش را بـاز      مثالً يك كودك به» گيري، پرهيز نكنيم ديگر قابل جبران نيستند   پيش

امـا تأكيـد   . توانند آن اسب را به كمند درآورندمانند نيز ديگر نميكند و آن وقت، صد مرد قوي هيكل و رستم     مي

.بيت دوم فقط بر پرهيز از سخن نارواست

آيـد امـا رو سـوي     گويا به اين دليل كه از مرداب برمي    - هندي نماد عرفان است    -در فرهنگ بودايي  » فرگل نيلو «24

صـداي  « به هر حال پاسخ دادن به اين پرسش، نيازمند تسلط كامل بـر توضـيحات درس          -آسمان و آفتاب دارد   

.بود» پاي آب

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 خـارج از منـابع      1391دانشگاهي سـال    ي پيش اي است اما با توجه به حذفيات كتاب ادبيات دوره         سش ارزنده پر8

.كنكور است و بهتر است حذف شود

چنين بيني به خرج دهيم، شايد بتوانيم براي تعلق موسوي گرمارودي به دو دوره و هم              اگر بخواهيم بسيار نكته   (

ي سيدحـسن   هايي در كتاب درسي پيدا نماييم، اما اين امـر دربـاره           دوره قرينه پور به يك    علي معلم و دكتر امين    

.)حسيني غيرممكن است
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توان داراي اسلوب معادلـه دانـست، زيـرا در هـر دو مـصراع سـخن از دنياسـت؛ در مـصراع             را نمي » الف«بيت  10

ز دنيـاي مـادي هـستند؛ امـا در          ا) يـا كنايـه   (اسـتعاره   » سرااين محنت «و در مصراع دوم     » اين بوستان «نخست  

كـار   بـه  از عناصـر موضـوع    يـك   اسلوب معادله يك مصراع بايد مثالِ مصراعي ديگر باشد، و در مثال نبايد هيچ             

.ي مصراع اول آن است نه مثالي براي آنتر مصراع دوم اين بيت ادامهبه زباني ساده. شودگرفته

.سال و اين چند سال كه توضيحش آمدهاي تناسب مفهومي امهمان ايراد رايج تست19

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 به هر ترتيب در آثار خواجه عبـداهللا انـصاري           - گرچه شايد از سنايي باشد     -من نتوانستم منبع اين متن را بيايم      4

حال فـرض  . استكار رفتهو با همين امال به   » اين دنيا «معادل  » كارگاه عمل «حتم دارم كه    ) گفتارهاي پير طريقت  (

گنـاه چيـست؟ آخـر ايـن چـه          آموز بـي  تكليف دانش . هم دانست ) كارگاه آرزو (كنيم كه دنيا را بتوان كارگاه امل        

انديـشه بـا   دنياسـت و آن را هـم    » كارگاه امل «آموزي تشخيص دهد كه منظور از       انصافي است؟ يعني اگر دانش    

درسـت  » كارگاه عمل« به شكل -ياري ديگر از دبيران ادبيات كشوري حقير و بس و بنده-خواجه عبداهللا انصاري  

1 را انتخاب كند بايد      2ي  بداند و گزينه  
3

توجـه بـه ايـن عـوالم،     آموزي كه بـي ي منفي عايدش شود و دانش      نمره 

ي مثبت دست پيدا كند؟      نمره 1گزيند به   ي يك را برمي   شود و گزينه  مي» قدر«ي  فقط متوجه غلط آشكار در واژه     

آموزان مستعد و هوشيار ايـن كـشور را   اين بسيار دور از عدالت و انصاف است و مطمئناً دل بسياري از دانش          

ي يك و دو درست گرفته شـود يـا ايـن پرسـش حـذف                تنها راه چاره آن است كه هر دو گزينه        . آوردبه درد مي  

.شود

!اريد، پس اميدوار باشيدبه خودتان و تالشتان احترام بگذ

���� ���	
 ��� 
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ي انسانيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.رسدنظر نميها بهگيري در تستنوآوري چشم

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

الملـك فروغـي آن را بـه    از فيلسوف بزرگ فرانسه، رنه دكارت است كه ذكـاء     » دن خرد كار بر گفتاردر روش به  «8

.استپارسي ترجمه نموده

» عـزم او «اسـت و    مسند  » لطف «←ي چهارجزئي با مفعول و مسند        جمله ⇐نظرم رسيد   به/  پنداشتم   =ديدم  14

.مفعول

.توضيحش خواهدآمد15

.توضيحش خواهدآمد16

.استديدگي اهل بصيرت اشاره شده به رنجنيزدر اين بيت 19

 يا نادرستهاي غيراستانداردپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

» بـودن  «؛ پـس سـرِ     نياز دارد  بهخواهد و فروختن نيز      مي بههم  » گرويدن«خواهد؛   مي به» گفتن«شكي نيست كه    15

.ي سوم پاسخ گزينه⇐گيرد اي ندارد و متممِ فعل نميي ويژههيچ حرف اضافهكه ماند كاله ميبي

مـتممِ  (در بيـت چهـارم مـتممِ فعـل     » نان «كهاست و آن اين ي ظريف از ديد طراح محترم پنهان مانده       اما يك نكته  

معنـاي  » بـه «اينجـا   ! فروشدنمي» نان«ي به نام     زيرا مرد تفسيردان كه علم و ادبش را به شخص          نيست؛) اجباري

مـتممِ اجبـاري ايـن فعـل        . توانـد باشـد   ي اختصاصي هيچ فعل نمـي     هرگز حرف اضافه  » براي«دهد و   مي» براي«

.شـود ي معنايي از بيت حذف شده؛ بنابراين در اين بيـت نيـز مـتمم فعـل يافـت نمـي                    به قرينه است كه   » ديگران«

.)گويي است قابل پاسخسؤال غلط علمي دارد اما(

آيـد؛ ايـن موضـوع حتـي در دسـتورهاي سـنتي هـم        حـساب مـي  است و يك واژه به) ضمير(اسم مبهم » چهآن«16

ي بدانيم، هـيچ وابـسته    » چه«را صفتِ   » آن« اگر   -1: دليل دستوري اين ماجرا اين است كه      . شناخته و محرز بود   

را هـم  » هرچـه «كه اسـم مـبهمِ   مگر آن(. يِ فرضي جانشين شود  در اين گروه اسم   » آن«جاي  تواند به ديگري نمي 

توانـد نقـش آن   ي گروه مي هميشه هسته-2!) بدانيم» چه«ي و هسته» هر«بخواهيم تشيكل شده از صفتِ پيشينِ    
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ن تـوا ، نمـي باشـد كـار رفتـه  در آن به» چهآن« كه ايدار باشد؛ اما در اين جمله و هر جملهتنهايي عهدهگروه را به  

يك واژه اسـت نـه   » چهآن«نيست و » چه«صفتِ پيشينِ » چهآن«در » آن«كارگرفت، بنابراين تنهايي به را به » چه«

 اسـت كـه در هـيچ    21هاي عبارت صورت سؤال شمار واژه» آوردجايبه«باتوجه به مركّب بودن فعلِ      . دو واژه 

.شودنمياي ديدهگزينه

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد
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ي هنررشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

گيـرد كـه البتـه      قرارمـي ... آموزان و   مورد توجه دانش  تر  كمموضوع مهمي مانند تأثيرپذيري شاعران از يكديگر        8

.گونه باشدنبايد اين

پرسـشي  ) 3درس نظام معنايي زبـان در كتـاب زبـان فارسـي     (ها  بار است كه از روابط معنايي واژه      اولينبراي  13

.استمطرح شده

ي چهـارجزئي بـا مفعـول و مـتمم     جملـه (خواهد ميمفعول و متمم » افزودن«. اي استشدهپرسش فني و حساب   14

) »شـدن «در معنـاي  (سازد و گرديدن جزئي با مفعول ميي سهدر معناي مستقيم خود جمله» داشتن«). سازدمي

ي ، اما نكته  گيردشكل مي ي چهارجزئي با مفعول و متمم       جمله» بخشيدن«با  . سازدجزئي با مسند مي   ي سه جمله

نفـوذِ بـسيار،    (پـذيرد   گسترش مي » نفوذ«فعل اين جمله مركب نيست؛ زيرا       : ارم نهفته است  ي چه اصلي در گزينه  

⇐خواهـد  فقط مفعول مي) دادنآوردن، انجامعملبه(در معناي مستقيمِ خود   » استكرده «←...) نفوذِ عميقي و    

گيرد و حتماً بايد كنـار فعـل        نمي» را« كه   »بي را «مفعولِ تنها يا    (نفوذ  :  مفعول ←ست  جزئي با مفعول ا   جمله سه 

است، يعنـي مـتمم مفعـول اسـت كـه از انـواع مـتممِ اسـم                  » نفوذ«متمم  » ادب اروپا  «⇐) گذرا به مفعول بنشيند   

،در كتـاب زبـان فارسـي نـشر دريافـت          . (متمم اسم از اجزاي اصلي جملـه نيـست        دانيم كه   آيد و مي  شمار مي به

ي نـابِ دسـتور زبـان فارسـي         بـه بيـان همـين نكتـه       » ي ساده و اجزاي آن    جمله«پرسش آخر از گام اول درس       

.)اختصاص دارد

هـاي   كتـاب هاي كالسيك فارسي را در مغـايرت بـا اهـداف    شايد تنها موردي كه طرح پرسش دستور از سروده        16

ها باشد، كـه بـراي نخـستين         بيت دركار رفته   هاي به  نوع واژه  خواستن از دهد،  زبان فارسي دبيرستاني قرارنمي   

.استبار در اين تست زيبا مطرح شده

!دست مريزاد. طلبد ذوق و ابتكار بسياري مي،مفهوم با بيتِ صورت تستي دوم به عنوان بيت هميافتن گزينه18

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

در ايـن بيـت     » دغـل «ي  آشناست زيرا در كتاب درسـي واژه      » دغل«ي  واژه» تباهي«آموزي با معناي    تر دانش كم1

:دشوميمعروف موالنا ديده

شير حق را دان منزّه از دغل/ از علي آموز اخالص عمل 

 و ناراسـتي «قرارگرفتـه، پـس معنـاي رايـج آن يعنـي      » اخـالص «ي در تقابل بـا واژه  » دغل«ي  كه مشخصاً واژه  

هـا را بـه   آموزي كه باتوجه به متن كتاب درسـي معنـاي واژه          است؛ بنابراين دانش  مورد نظر شاعر بوده   » تزوير



92ي سراسردر آزمون زبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش12

اي بـه طـرح آن در       ي ويـژه   كـه گويـا عالقـه      -هـاي طـراح محتـرم      تـست  گونهر رودررويي با اين   ذهن بسپارد د  

ي ديگـري از ايـن دسـت    نيـز نمونـه  امـسال  ي رياضي  رشته2است و تست هاي اخير در ايشان ايجاد شده  سال

!خورد كه گويا هدف هم همين است شكست مي-هاستتست

 عرضه≠اعراض //  جنحه ≠جناح //  باسق ≠الً سابق است؛ مثها شده خوبي با واژهبازي2

.توضيحش خواهدآمد4

از عبدالرزاق كاشـاني اسـت نـه    » تحفة االخوان«. از جامي » ي اسكندي خردنامه«از نظامي است و     » اسكندرنامه«6

.آباديآبادي است نه محمود دولتاز يحيي دولت» شهرناز«. اصفهانيعبدالرزاق 

 كـه از فـرط دشـواري خـود مـا و طـراح         -91ي سـال    هاي آرايه تر از تست   ساده 92ي سال   هاي آرايه كالً تست 10

 دارد؛ بـر همـين   سپاسـگزاري جاي خرسـندي و  شوند و اين ارزيابي مي-بودندمحترم را هم دچار دردسر كرده   

.حساب آورد دشوار به92ي سال هاي آرايهتوان اين تست را در ميان تستيه ميپا

 بـا  4ي ي تلمـيح و گزينـه   با آرايه1ي شود، اما ردكردن گزينهسادگي رد ميبه» اسلوب معادله«ي سوم با گزينه11

! نياز به اعتماد به نفس ادبي دارد،ي تناقضآرايه

هـا نيازمنـد صـرف    گويي به اين پرسشاست اما هميشه پاسخ   سنجيده طراحي شده  اين پرسش بسيار متعادل و      12

.وقت بسيار و دقت باالست

.آيدحساب ميبه دليل نو بودن دشوار هم به13

.توضيحش آمد14

.توضيحش آمد18

.ها كار دشواري است از صائب تبريزي است خواندن و تحليل آن4 و 3، 2هاي چون بيت19

 در قعر دريـا، امـا       فدرست است كه كف و حباب آب بر روي درياست و مرواريد در دل صد              : بيت سوم معناي  

ي ديگـر  شود به شيوهالبته اين بيت را مي. (ها نداردباال بودن حباب و پايين بودن مرواريد، تأثيري در ارزش آن   

!)آيدنيز ديد و معنا كرد كه به كار اين تست نمي

.توضيحش خواهدآمد23

 يا نادرستهاي غيراستانداردپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.توضيحش آمد1

 هنگام نوشتن يا تايپ ،آموختگان فرداي مااگر هدف از طرح پرسش امال در آزمون سراسري اين است كه دانش         4

ي  بـه مخيلـه  -شـك هـدفي ديگـر متـصور نيـست         كـه بـي    -ها را رعايت نماينند   ها، امالي درست واژه   كردن متن 

بنويـسد؟  » روزه«آن را بـه شـكل    » ي اُلفـت  روضـه «ند كه شايد كسي هنگام نوشتن تركيب        كور مي خطكسي  چه

؟ ايـن تـست   »هوزر«و بنويـسد  » rowze«شـود كـسي بخوانـد    آخر تلفظ اين دو واژه تفاوت دارد يا نه؟ مگر مي         

هـايي  ياد مـسابقه و مرا به  ! ها را سنجد تا توانايي اماليي آن    ي هنر را مي   تر هوش تصويري داوطلبان رشته    بيش

هـاي ايـن دو تـصوير را     گويند تفـاوت  گذارند و مي  ظاهر يكسان را كنار هم مي      به اندازد كه در آن دو تصويرِ     مي
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. رسـيد نظـر مـي  نظر و مجرب آزمون سراسري طرح چنين تستي بعيد بـه صاحب) طراحان(از طراح   ! كشف كنيد 

 در ضمن لطفـاً شـر ايـن تـشديد           .)بودمهاي آزمايشي ديده  ها را تا به حال فقط در برخي آزمون        نظير اين تست  (

! نـشيند، كـم كنيـد   هاي امال ميربط آن هم دقيقاً در تست     سرگردان را هر سال به اشتباه روي يكي از حروف بي          

.به اين شكل غلط است» حي«

ربـط  ت صـورت پرسـش بـي   ي ديگـر بـا بيـ    را انتخاب كرد كه سه گزينـه     1ي  باز هم تنها به اين دليل بايد گزينه       23

درسـت ن   » زلف و رويـي   «راستي  !) ي رياضي رجوع شود    رشته 17به درد دل من در تست       ! (هستند تا اين بيت   

.»زلف و مويي«

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد

���� ���	
 ��� 
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ي زبان خارجيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

گيرد و گرنه در طـول زمـان بـسياري از     شكل ميآنِ واحدبا نسبت دادن دو امر متضاد به يكديگر در      » تناقض«10

ي  در گزينـه ، روز شود يا بهار خزان گردد، بـه همـين دليـل          توانند به هم تبديل شوند، مثالً شب      امور متفاوت مي  

.شودنما مياقضمانع شكل گرفتن متن) گاه، گاه(» گه، گه«چهارم نيز قيد 

.اي در آزمون سراسري تازگي داردطرح تست دستور از متني محاوره13

.گويي به آن لغزشي صورت گرفته و توضيحش خواهدآمدموضوع نو و خوبي است كه در پاسخ16

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 است كه بر اثر خشم بـر        ي چين و شكن   »آژنگ« براي نمونه    ؛درست و دقيق در ذهن داشت     را  ها  بايد معناي واژه  3

شمارآورد بلكه مترادف يا معادل     به» فرّه«توان  را نمي » هرّخ«البته  . (»خشم و قهر  «شود نه خود    چهره پديدار مي  

!)تر به معنا كردن نيازمند استكه خودش بيش» خرّه«آن است، 

 امـالي   و بر اين پايه متوجه شود كـه   هاستنهنشا» عمارات«آموزي بداند كه يكي از معاني       بعيد است هيچ دانش   4

.)ي خط اول غلط استدر ادامه» عمارت«توجه كنيد امالي . (آن درست است

طـراح را دشـوار   مـورد نظـرِ   ي درسـتِ  زدن گزينـه است و ايـن حـدس     » مجاز«ي   تنها در آرايه   2 و   1ي  تفاوت گزينه 9

).مجازي متروك و ازيادرفته(اند را مجاز از كلمه يا سخن گرفته» حرف«احتماالً طراح محترم در بيت نخست . كندمي

ي بـاراني كـه در دهـان صـدف     آيـد، شـيرينيِ قطـره    وقتي سخني از لبان شيرين تو برمـي   :معناي بيت نخست  

در برابر سخنان تو مرواريـد ارج و اعتبـار     (شود   به تلخي تبديل مي    - و قرار است به مرواريد تبديل شود       -است

.تر از مرواريد استتر و درخشانياب سخنان تو كم⇐) دهداز دست ميخود را 

درخشندگي خود  و   كه به سرخي     -فام توست، ياقوت  گري لبان لعل  ي جلوه  دوره ،حاال كه دوره  : معناي بيت دوم  

عـلِ لـب تـو از حـسرت جگـرش       بـا ديـدن ل    . (آيـد  مـي  بيـرون  مانند الله جگرسوخته و سياه از معـدن          -نازيدمي

. از ياقوت استتردرخشنده لبان تو زيباتر و ⇐.) سوزدمي

.توضيحش آمد10

خواهـد و در ايـن عبـارت        فعل مركّبي است كه هميـشه مفعـول مـي         ) مند بودن در معناي عالقه  (» دوست داشتن «12

دسـتش را در    ) كـه ايـن : چه چيزي را؟ پاسـخ    (دوست دارم   : استهدر ادامه آمد  » ي پيرو جمله«مفعولش به شكل    

.دست بگيرم

؛ بـراي  )مفعـول مجـرد  (» بـي را «گيرد و گـاهي مفعـول    مي» با را «هايي است كه گاهي مفعولِ      جزو فعل » داشتن«13

بـي  « مفعول »نداره«اما در ادامه ) ريخت شوفرها را  (است  گرفته» با را «مفعولِ  » داشت«ي نخست   نمونه در جمله  
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.آيدآموزان آشنا با دستور برميي دانشهم تنها از عهده» خودش«تشخيص نقش بدليِ ). صاحب(گرفته » را

):بودكه به هر دو در كتاب همايش نشر دريافت اشاره شده(شود ميي پر نكته در اين تست ديدهدو واژه14

) ا+ رو =روا ( يي + ا + رو+فرمان :  فرمانروايي-1

).بن ماضي» جست«وند است و پيش» بر«) ( ـه+ جست +بر :  برجسته-2

) اني+نور ( نوراني -5بديل،  بي-4 جاهليت، -3، ه زبان-2 زردگون، -1:هامشتق15

پرور جان-4 دوردست، -3آور،  رعب-2 لبخند، -1: هامركّب

.توضيحش خواهدآمد16

.توضيحش خواهدآمد21

.توضيحش خواهدآمد22

:اد نيست اين گزينه چندان زي درتفاوت مضمون دو بيت24

.مانمپس از مرگ هم عاشقت مي:مضمون بيت نخست

.مگر مرگ مرا از عشق تو دور گرداند: مضمون بيت دوم

تـر شـبيه   بيـت نخـست بـيش    . توانست آن را از سه بيت ديگر جدا سازد        ي ادبي بيت نخست مي    هزفقط توجه به حو   25

.تست ظريف و دشواري بود. گنجديات غنايي ميي ادبمدح و ستايش فرمانروايان است و سه بيت ديگر در حوزه

 يا نادرستهاي غيراستانداردپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اليهِ مضاف» عوامل شكفتگي ادبيات جهان   «در گروه   » جهان«. وجوددارد نه پنج تا   » اليهاليه مضاف مضاف«چهار  16

ي ي مرتبه وابستهي سوم است نه     ي مرتبه ؛ يعني وابسته  »اليهاليهِ مضاف مضاف«اليه است نه    اليهِ مضاف مضافه

.2 است نه 1ي پاسخ گزينه. بردهايي را زير سؤال ميتوجهي به اين ظرايف ارزش چنين تستبي. دوم

انـد كـه مفهـوم    ي نخـست را برگزيـده  احتماالً طراح محترم با ايـن اسـتدالل گزينـه         .  حدوداً پاسخ ندارد   تستاين  21

نيـز  » بال و پرم آمد   «ي  اما جمله . اند اما در بيت نخست خير     تهرا در سه بيت ديگر ياف     » گرمي به تأييد الهي   پشت«

ها به حدي نيست كه بتوان بدون دانـستن  به اعتقاد من تفاوت گزينه  . باشدتواند همين مضمون را دربر داشته     مي

.ي درست را برگزيدي طراح محترم گزينهسليقه

ي نخـست موضـوع    اما در گزينـه .4 و 2ي د، مانند گزينهكناعتباري زندگي شكايت ميرباعي خيام آشكارا از بي  22

ي سـوم   بـاز گزينـه   . است؛ رسيدن از نوزادگي به بلوغ و جواني كـه ناخوشـايند نيـست             آميزي طرح نشده  شكوه

 و آن توجه به گذر سريع زمان است كه موجـب پيـري و زوال          باشدداشتهتواند اندك تناسبي با رباعي خيام       مي

 را پاسخ درستي براي آن دانست، تا       3 و   1ي  ن يا بايد اين تست را حذف نمود يا هر دو گزينه           به نظر م  . شودمي

!انصاف طراحان محترم چه حكم نمايد

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد
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