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 كـه  -متوجه اشتباه فاحش در طراحـي صـورت ايـن سـؤال          (.است اشتباه آمده  »بوته« و   »برحذر«امالي  2يگزينهپاسخ-1

در ميان گروه كلمات كدام گزينه غلط اماليي «است كه ايد؟ منظور طراح محترم اين بوده      شده -اتفاقاً اولين سؤال اين آزمون هم هست      

واقعاً بايـد بـه حـال زبـان و     !! »ها غلط اماليي وجود دارد؟در كدام گروه از گزينه «:استطور به قلم آورده  اما آن را اين   » وجود دارد؟ 

)... .كه ادبيات فارسي گريست وقتي

. به معني پستي»دنائت« به معني بلندي و استواري است و »مناعت«4يگزينهپاسخ-2

.استدهغلط آم) آواز (»حدي« و »غلّه«، )هاي كشاورزيزمين (»ضياع«، »صوت«، »خوانحدي«امالي 1يگزينهپاسخ-3

وق  /  نـوعي پارچـه از پـشم شـتر         :برَك /  آواز ترسناك و مهيب    :هرّا / باز پرحيله، نيرنگ  :پرفند3يگزينهپاسخ-4 نـام   :عيـ 

 شكاف نوك قلمزدن، چاك:فاق /  نامبارك:نَحس /  دوري و روشنايي است،اي كه نماد بلنديستاره

2يگزينهپاسخ-5

 سرخاب گلگونه،:غازه / انگشت:بنان3يگزينهپاسخ-6

اي  نيست كه طبق كدام شيوه و قاعده       روشن. (استتام قائل شده   جناس ،ر دو مصراع  د» روي«طراح براي   1يگزينهپاسخ-7

هاي سـجاوندي  توجهي به نشانهاين حد بي. است درون پرانتز آوردههاي ديگر، در اين تست و تست     ها را هاي گزينه طراح محترم بيت  

.)ف بسيار استي تأس زبان و ادبيات فارسي مايههايكم در تستدست

.شودميجناس اختالفي ديده» گر«و » در«ميان 3يگزينهپاسخ-8

ي وسـيله ( معنـي رايـج خـود    بـه » بنـد «در مـصراع اول  . است از كشتنِ اوكنايه» بند از بند كسي گشودن  «4يگزينهپاسخ-9

» بگـشايند «و  » برگـشايم «دو فعل   . شودميهتام در اين بيت ديد     پس جناس   است، مفصلاست اما در مصراع دوم به معني        آمده) بستن

 ادبيـات  هـاي  سـؤال  ايـن آرايـه هنـوز در      . (اسـت حـساب آورده  ي اشتقاق به  اند كه طراح محترم آن را آرايه       شده يك مصدر مشتق  از  

.)گاه نيز مطرح نخواهد شداست و احتماالً هيچ سراسري مطرح نشدهعموميِ آزمون

د فعل جمله به شـكل مفـرد     نهاد جمع جاندار است، پس نباي     » سرايندگان«: باز هم اشتباه در صورت تست     (2يگزينهپاسخ- 10

.)بيايد

شاه «و » آلفونس دوده«از » هاي دوشنبه قصه«. استنوشته) هنري.اُ(را ويليام سيدني پورتر     » قلب مغرب «1يگزينهپاسخ- 11

.اي از شكسپير استنمايشنامه» لير

ي امـه نسـياحت «ي نويـسنده » ايالعابدين مراغهزين«او را با     (.ست»العابدين رهنما زين«ي  نوشته» پيامبر«3يگزينهپاسخ- 12

.)اشتباه نگيريد» بيگابراهيم

 تكواژ 12←ـَـ د+ پرداز + مي  / سماوي / ـِـ / اجرام / يِ / مطالعه / به / ي+ شناس+ اختر 2يگزينهپاسخ- 13

.هاستي سوم تنها فعل ناگذر در ميان اين فعلدر گزينه» آمدندداشتند مي«3يگزينهپاسخ- 14

، »استآموخته«هاي   اما فعل  ؛ پس گذرا به مفعول و مسند است       است،» رداندگ «برابرِ» بيدار كرد «در  » كرد«2يگزينهپاسخ- 15

.هرسه گذرا به مفعول و متمم هستند» گنجاندمي«و » خواهدرهاند«
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 تجزيـه   »ونـد «و يـك    ) جـزء اصـلي   (» پايـه «بـه يـك     ،در اولين مرحله از تجربـه     ،  ي مشتق اصوالً هر واژه  4يگزينهپاسخ- 16

ي ايـن كلمـه،  پايه. شودتجزيه مي» ه«و وند » ارپي«به دو جزء » پيرايه«ي واژه. يا بن فعل باشدتواند، اسم، صفت    اين پايه مي   ؛شودمي

: هستندصفتهاي اين تست، همگي شده در گزينههاي مطرحي ديگر واژهاما پايه) »پيراستن«از مصدر (، بنِ فعل است »پيرا«

همگي صفت:  سفيد- مناسب- مردانه- خوب- ده- منظم-ياغي- هزار- سبز- زيبا-محرم

سـتم و سـتمگري در جهـان پايـدار          : بسيار روشـن اسـت    » استنرون مرد ولي رم نمرده    «ي  مفهوم جمله ؟؟يگزينهپاسخ- 17

 كمـي ايـن گزينـه را عيبنـاك    در ادامـه » جاودانگي جهـان «مفهوم است اما آمدن ره شدهاي چهارم اش به اين مفهوم در گزينه     ؛ماندنمي

گويد كه جهان ستمگران را از است، بلكه شاعر مياودانهاين نيست كه جهان ابدي و ج      » استرم نمرده «ي  كند؛ زيرا منظور از جمله    مي

.يابدگذراند و همچنان ادامه ميسر مي

به هرحال . ست نه نامردي نماد ستمگري-اندنوشته» نرن« كه طراح محترم آن را -رساند اما نرون ي اول اين مفهوم را بهتر مي      گزينه

اسـت و مـالك و      اي طرح شده   بسيار سليقه  ،هاي معنا و مفهوم در آزمون ورودي دانشگاه آزاد        اين تست مانند بسياري ديگر از تست      

! محترم يا طراحانجز نظر شخصي طراحشود بهنميي درست در آن ديدهمعيار ادبي و منطقي خاصي براي انتخاب گزينه

غـرور  «البته اين معنا با . باشم) منظور خود سعدي است(هاي تو يعني در پي خواسته»  باشمبه سوي تو  «2يگزينهپاسخ- 18

ي سادگي متوجه منظور طراح شد و گزينـه    توان به اند كه مي  هاي ديگر به حدي دور از اين مفهوم       يكي نيست اما گزينه   » و خودخواهي 

.دوم را انتخاب كرد

بوي گلم چنان مست كرد كـه دامـنم     « در عبارت    )دامن از دست رفتن   (،  »دامن از دست دادن   «مفهوم كنايي   1يگزينهپاسخ- 19

. است»نخود شداز خود بي «،»از دست برفت

).استتايپ شده» بيدار«در بيت متن تست، اشتباهاً » بيداد«(3يگزينهپاسخ- 20

3يگزينهپاسخ- 21

. شودمي مفهوم عظمت، شكوه و بزرگي ديده      3،4،  1هاي  در گزينه . نماد عظمت و حقيقت است    » خورشيد«؟؟يگزينهپاسخ- 22

يـك از ايـن دو گزينـه    مترداف است و شايد بر همين اساس بتوان گفت كـه منظـور طـراح هـيچ                » دالوري بزرگ «با  » ي عظيم سهحما«

ها حدس و گمان است و اين تـست اساسـاً تـست    ي ايناما همه. تر استي سوم مناسبمانده، گزينهي باقياست و بين دو گزينهنبوده

!خ درست آن فقط نصيب طراح محترم آن است و بس است كه افتخار كشف پاسايمايهبي

راسـتي، شـما مفهـوم تركيـب      (.اسـت » داد مـي انجـام «و » كـرد مـي «در اين مصراع به معنـي       » فرمودمي«4يگزينهپاسخ- 23

!)دانيمدانيد؟ ما كه نمياست، ميي سوم آمدهرا كه در گزينه» هاي خوشزيبايي«

بـه   (هـا ست از طلـوع و درخـشيدن آن       تعبيري» نشانشكفت«استعاره از ستارگان است و      » هاي الماس گل«2يگزينهپاسخ- 24

)!ي سوم توجه كنيد تا تمريني براي درس ويرايشتان باشددر گزينهناهماهنگي نهاد و فعل 

1يگزينهپاسخ- 25

!!!!تان نزديكتان نزديكتان نزديكتان نزديكآرزوهاتان دور و پيروزيآرزوهاتان دور و پيروزيآرزوهاتان دور و پيروزيآرزوهاتان دور و پيروزي

»هامون سبطي«


