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 دكتر هامون سبطي – تعاوني سنجش 3آزمون آزمايشي جامعزبان و ادبیات فارسي هاي نقد و بررسي پرسش

 نگاه كلّي:
 

سر يوجود تعداد با سرا ساده که معموال در آزمون  ست  سبت به آزمون قبل نیا ستند،یتعداد ن نیبه ا يت شوارتر بود ز يکم يآزمون ن  يدادتع راید

 رهشما يه تستهاازجمل شوند؛یم يابینادرست ارز ای يا قهسلی اغلب که بود شده گنجانده آن در …فراتر از حد اطالعات دانش آموزان و  اریتست بس

 يابر يداشت و محک خوب يشتریب يکینزد يطراحان آزمون سراسر کردیآزمون به رو نیدر کشور ا جیرا ي. اما باز هم نسبت به آزمونها۲۴و  ۶،۷،۸

 شود. يم يابیارز يشصت و پنج عال يپنجاه خوب و باال يچهل قابل قبول؛ باال يسنجش داوطلبان بود. درصد باال

 

 نادرست و غير استاندارد هاىپرسش

 دانست.« ایهام برانگیز»را در این بیت « بوي»شود به سختي مي -5

 خال مگر بو دارد؟

 اي است.ي عنوان شده در بیت سلیقهکنایه -۶

برند که مان ميگوید: اگر در شب، نقاب از چهره برگیري، مردم گبه او مي نموده است و اغراقي یارش در بیت نخست شاعر در درخشش چهره -۷

 صبح شده است.

شاعر به ست، اما ذکر نشدن مشبه )چهرهمانند شده« خورشید»به « ي یارچهره»واقع البته در ذهن  اي و کالسیک ، ( در این بیت، در نگاه مدرسها

 ست.(اجاي مشبه نشستهزیرا مشبهٌ به بهاست « یار بلند باال»استعاره از « سرو خرامنده» برد. ) در بیت سوم تشبیه این بیت را زیر سؤال مي

 شود؟به این شکل نوشته مي« ي سوريباده»آموز ما و شما بداند که چرا باید دانش -۸

سان هم، یقین ندارند که در این ترکیب منظور از وقتي ادیبان و فرهنگ سرزمین « سوري»نوی شده در  ست و یا « سوریه»تولید  به  «سرخ رنگ»ا

 آزمایي.نمایي نزدیک است تا دانش)گل سرخ، گل محمدي(. این پرسش بیشتر به دانش اعتبار گل سوري

نهفته اسددت که لقب سددید علي محمد « باب»ي و ایهام تناسددب هم در همین وا ه« بابیه»ي یعني پیرو فرقه« بابي»جا رسددد در اینبه نظر مي-۲۴

ست و عجیبگذار این فرقهشیرازي، پایه ست؟ این بیتآن که واقعاً این تري عجیب بوده ا ستانيها چه ربطي به کتابجا چه خبر ا  هاي ادبیات دبیر

سؤال طرح مي سته« شیخ»مانیم؟ کنیم که خودمان در بیان معنایش درميدارد؟ چرا از بیتي  سب دان ست ارا چرا ایهام تنا  ز کدام گنجهاید؟ این ت

 .بیرون کشیده شده است

 

 هاي نو و ابتكاريپرسش
صفتمعموالً دانش-1۲ ضافآموزان به  شینِ م ست. هاي پی شیده ا ست همین نکته را به آزمون ک ي در گزینه« لعل»الیه توجه کمي دارند و این ت

 آید(.ميالیه است اگر چه معناي صفتي از آن برنخست اسم و مضاف

 شود!آموزان کشور تشخیص اسم از صفت آموزش داده نميمعموالً به دانش-1۴

سش-1۶ سخ گفتن به این پر ست خواهد که با دورهنفس ادبي ميها، درك و اعتمادبهپا سالکردن ت ستهاي کنکور  ي یافتنهاي قبل به هیچ رو د

 نیست.

 طراح غزلي مناسب از صائب یافت و پرسشي زیبا را صورت بست.-1۸
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 گيرهاي دشوار و وقتپرسش
 تردانست زیرا از آن هم گنگ« فرّه»شود معناي را نمي« خرّه)»ه شاید به چشم هر داوطلبي نیاید. مفرد و این نکت« آلت»جمع است و « مالهي»-۲

 است، این دو وا ه برابر و هم معنا هستند.(

 توضیحش خواهد آمد.-5

 توضیحش خواهد آمد.-9

 حذف شده است.« باد»از پایان مصراع دوم فعل -11

 توضیحش آمد -1۲

شه تو، فتنه )یارش را فتنه خطاب کرده مگر )به این امید که( -15 ست )زاهدان گو ش شوي( و گرنه از اهلِ ن ست!(، نخیزي )بلند ن ها گیر( چه فتنها

 تو بمانند(تو بنشینند )بيکه بخیزد )بلند شود( وقتي بي

 وجود داشت. هاي انحرافي زیادي در پرسشنکته-۲1

 آیندها دشوار به حساب ميهمیشه این دست پرسش-۲۲

 توضیحش خواهد آمد.-۲۴

ساده-۲5 شنا و  ست، طراح محترم بیت آ سي را معنا ميجالب ا صفهاني را بيي کتاب در صفاي ا ا معنا رهفرمایند اما بیت درهم پیچیده و نامأنوس 

 نمایند.مي

و شراب زاللِ وحدت )هر چه غیر از خدا( را ام بر درِ کوي عاشقي نکوبیدم )با روحم به عالم عشق روي آوردم( معنا بیت چهارم: با دستان این جهاني

 چیز را خدا دیدن است.( ي رسیدن به مقام وحدت و همهام نوشیدم )نفي هستي مادي الزمهي ال و نفي هستيِ ماديدر کوزه

 

 

 دکتر هامون سبطي

http://daryaft-pub.com/

