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  »دکتر هامون سبطی«  » و ادبیات فارسیپاسخ تحلیلی زبان «
  

  .) است ي کتاب ادبیات سال دوم دبیرستان گزینش شده نامه ها از واژه ي واژه همه(  2 ي گزینه پاسخ -1

  .) است ي کتاب ادبیات سال سوم دبیرستان گزینش شده نامه ها از واژه ي واژه همه(  4  ي گزینه پاسخ -2
   سخن بیهوده :ارفُش  )بستن بستن، پیمان: قدع(  بند گردن: عقد  
  )بردار پذیر، فرمان فرمان: مطیع(شده   فرمانروا، اطاعت:مطاع  
  !) است کنند، تشکیل شده  که آن را از قطر تا میچهارگوشي  روسري؛ چون از یک تکه پارچه: چارقد( کفش چرمی :چارق  

  .)است ها از کتاب ادبیات سال چهارم گزینش شده ي واژه همه(  1 ي گزینه پاسخ -3
     لُنگ، شلوار :زارا     دیر :بیگاه  
  ) نه میدانِ نبرد( نبرد :ناورد  )مفرد است نه جمع( قمارباز :مقامر  
  اي که مردگان را در آن نهند، گورستان زرتشتیان  سردابه:دخمه    مکر و حیله ) ترفند (:فند  

 1389در کتاب درسی سال » مقامر«و » زارا«هاي  واژه! است ي کتاب درسی حذف شده نامه ها است که از واژه سال» زایل«ي   واژه:نقد پرسش
  . اند  حذف شده1390اند اما از کتاب سال  مطرح بوده

  .  و ستایش شودثناباشد مانند جوانمردان و بخشندگان،  انسان بخیل و خسیس نباید توقع داشته  1 ي گزینه پاسخ -4
  هیچ شرح و تفسیر  بی:به هیچ تأویل     بیماري ترسناك:علّت هایل  
  طلبی را به اصلش برگرداندن و تفسیرکردن، شرح و بیان و تعبیر بازگردانیدن، م:تأویل  

   آثار نیک، کارهاي پسندیده:مآثر   فرستاده و مشاور:سفیر و مشیر  2 ي گزینه پاسخ -5

شـوند، در فارسـی امـروز     هاي امالي آزمون سراسري مطرح مـی  هایی که در پرسش  واقعیت این است که اغلب واژه:5 و 4هاي  نقد پرسش 
شـده   گرفتـه  اي است که در این چند سال پـی  ي ناسنجیده  و این شیوه آیند، نمی!) که شما باشید(آموختگان فردا    کارِ دانش   کاربردي ندارند و به   

  !است و امیدوارم که چندان ادامه نیابد
 اگـر کمـی بخـش    بود و مطمئنم کـه  تر طراحی شده تر و ساده هاي گذشته، این دو پرسش کمی منطقی هاي امالي سال   اما در مقایسه با پرسش    

گویی به این دو تست مـشکل   باشید در پاسخ هاي آن را نیز دوره کرده    را خوانده باشید و تست    » امال و لغت در آزمون سراسري     «امالي کتاب   
  . خاصی نخواهدداشت

. جلد دومِ تهـران مخـوف اسـت   » یادگار شب«.  باستان استیوناني هومر شاعر بزرگ      سروده» ایلیاد و اُدیسه  «  3 ي گزینه پاسخ -6
 قرن هشتمپس در ) زیست عصر حافظ بود و اواخر عمر در شیراز می مانند خواجوي کرمانی که او نیز هم(است  ید زاکانی دوست حافظ بوده   عب
  . است زیسته می

  . از مجدخوانی است» ي خُلد روضه«داشتید که  کافی بود به یاد می  3 ي گزینه پاسخ -7

 4 ي گزینه پاسخ -8

؛ این پرسش از مطالب فرهنـگ  6ویژه پرسش  بودند به دشوار طراحی شده این سه پرسشِ تاریخ ادبیات در سطحی  :8 تا   6نقد پرسش هاي    
سفارش من این است که بـه هـیچ وجـه از    . ( از فرهنگ اَعالم کتاب ادبیات سال دوم7بود و پرسش  اَعالم کتاب ادبیات سال سوم طرح شده      

تـر    خیلی کم-باشید  در صورتی که مطالب را یادگرفته-ها ننظر نکنید، زیرا امکان اشتباه در پاسخ گفتن به آ پاسخ گفتن به این سه تست صرف 
ام، کار را آغاز کنید، بـدون شـک بـر     نوشته» جلد دوم کتاب همایش ادبیات «کمک آن چه در       از همین حاال هم اگر به     . از مباحث دیگر است   

  .)ادتاریخ ادبیات مسلط خواهید شد و این سه تست را در زمانی کوتاه به درستی پاسخ خواهیدد
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هـا پاسـخ    هایی را باید با رد گزینـه    طور که در جلد اول کتاب همایش ادبیات آموختید، چنین پرسش            خُب، همان   2 ي گزینه پاسخ -9
 مصراع دیگـر نیـست   مثالِیک از این دو بیت، یک مصراع،  کند، زیرا در هیچ  آن دو را رد می4 و 3هاي   در گزینهاسلوب معادلهوجود  : گفت

   ⇐شـود   ي نخـست هـم رد مـی     گزینـه ←شـود    یافت نمـی  جناسی در این بیت، هیچ نوع       ←) رقرار نیست شرط اصلیِ اسلوب معادله ب    (
  : تر و حاال توضیح بیش.  را باید انتخاب کرد2ي  گزینه

اي کـه   و اصالً این امکان را از میان بـرده ) ي زیبارویان زیباتري تو از همه (اي    ارویان را کساد کرده   ي زیب   ات بازار همه     تو با زیبایی   :معناي بیت 
  . رویان دیگر توجهی کند کسی از مقابل تو بگذرد و به خوب

  . است آرایی پدید آورده در ابتداي بیت، واج/  ـِِ /در کل بیت و مصوت / س/ تکرار صامت ):آرایی واج(ي حروف  نغمه
  :استعاره
  . ي مکنید  استعاره←تواند کساد شود   حسن و زیبایی، کاالیی فرض شده است که بازارش می-1  
  . ي مصرحه از عاشق است جا استعاره در این» خریدار« با توجه به معناي بیت، -2  
  . است به کار رفته» امکان ندارد«نیز در معناي کنایی » ره نیست«. کنایه از کسادکردن و از رونق انداختن است» شکستن بازار «:کنایه

اي  کـس چـاره   اسـت و هـیچ   ها بسته شده ي راه اي، بقیه چون بازار سایر رقیبانت را ویران کرده: گوید   در معناي ظاهري، شاعر می     :حسن تعلیل 
 حسن ⇐است  همتایی یار، علتی شاعرانه و غیرواقعی آورده  براي بی←! که به بازار تو سر بزند و خریدار حسن و جمال تو باشد جز آن ندارد
  تعلیل
  . 1اندازد؟ بله، داستان حضرت یوسف در قرآن  خُب، خریدن زیبارویان شما را به یاد کدام داستان می:تلمیح

اي تارنمـاي   هـاي دوره  در قسمت تـست (هاي من در طول سال  آموزي که به سفارش   دانش  پرسش بسیار دشواري بود؛ اما براي      :نقد پرسش 
  !)این طور نیست؟(. گویی بود باشد، قابل پاسخ به درستی عمل کرده) نشر دریافت

توان گفت که یـک مـصراع،      گوید، پس نمی    سخن می ) ما(ي خودش     در هر دو مصراع بیت نخست، شاعر درباره         1 ي گزینه پاسخ -10
  . ر است مصراع دیگمثالِ

وجـود   کنیم بلکه با کنار هم نشاندن عناصر و مواردي دیگـر، مثـالی بـه     از عناصر خود موضوع استفاده نمی      در مثالِ یک موضوع،     
  . آوریم که مفهومش مشابه موضوعِ مورد نظر است می

  

ي فانوس بـه دور   با گذاشتن شیشه: است وردهچنین مثالی آ» توان در دل پنهان کرد راز عشق را نمی«در بیت دوم، شاعر براي این موضوع که     
نو و جدید هستند و فقط مفهوم کلی ایـن  ) فانوس، شمع(بینید که در این بیت، تمام عناصر مصراع دوم     توان شمع را پنهان نمود؛ می       شمع، نمی 

  . چه در مصراع نخست آمده، هماهنگی دارد و این یعنی آوردن مثال مثال با مفهومِ آن
ها  جایی مصراع امکان جابه(است  ي مستقل تشکیل شده  شرط فرعی اسلوب معادله نیز برقرار است، یعنی هر مصراع، از یک جمله            در این بیت،  
  ). وجود دارد

 مثـالِ پس حتماً ابتدا ببنید که آیا یک مـصراع  .  اسلوب معادله است نه شرط اصلی آن شرط فرعی ها،    جاشدن مصراع   امکان جابه   
  ). شرط اصلی(یا خیر مصراع دیگر هست 

باشند، پرسش نسبتاً دشواري است و در غیر این  هاي ادبی آشنا نشده هاي آرایه اي و مفهومی با نکته  براي کسانی که به شکل پایه   :نقد پرسش 
  . آید حساب می صورت پرسشی متوسط تا ساده به

دارد، نـه    روشن است که بیت الف اسلوب معادله←دردسرتر است  ها، اسلوب معادله از همه کم     میان این آرایه    3 ي گزینه پاسخ -11
  !)همین سادگی به( 3ي   گزینه⇐هاي دیگر  بیت

                                                   
تواند یادآور به فروش گذاشتن هزاران بانو و دختر زیبـارويِ ایرانـی باشـد در     هاي درسی باشد، این بیت می   فراتر از کتاب    تان کمی   هاي تاریخ   و البته اگر آگاهی    -1

 )کوب ي دکتر عبدالحسین زرین  کتاب دو قرن سکوت، نوشته←! (بازارهاي عربستان پس از فتح ایران، که داستانی است جدا
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  نما   متناقض⇐نماید  اش متناقض است؛ یعنی متناقض می در معناي ظاهري» نیک بد کردن«
   شراب -2 همیشگی -1:  گونه معنا کردتوان به دو را می» مدام«
  . سر و سامان یا دل عاشق دانست توان استعاره از جان بی را نیز می» شکسته کشتی«. ي استعاري است اضافه» انگشت توفان«

ـ ←(هاي آرایه آشنا باشید    اگر با روش هاي درست حل تست       :نقد پرسش  اي بـه   تـست سـاده  ) ات، فـصل اول  جلد اول کتاب همایش ادبی
  . آمد و در غیر این صورت، دشوار حساب می

 2 ي گزینه پاسخ -12
   عمرآخرِهايِ  تا سال. است  ترجمه شدهفارسیهايِ وي به زبان   داستان*برخی.  فرانسه استنوزدهمِ قرنِ ادبیِيِ     چهره ترین  برجسته شاعر،   این
  

  .  بود**ِ عام مورد احترام و ستایش
  

 صـفت   را نشان دهنـد،  اگر پیش از اسم بیایند و مقدار و میزان آن... و » بسیاري«، »خیلی«، »اندکی«، »مقداري«،  »اي  پاره«،  »بعضی«،  »برخی «*
  .هستند) ضمیر مبهم(کار روند، اسم مبهم  تنهایی به آیند اما اگر به حساب می مبهم به

  
  . الیه است است؛ بنابراین اسم و مضاف» مردم«معناي  جا به در این» عام «**

   .بندي کرد شود در سطح متوسط رو به دشوار دسته  این پرسش را می:نقد پرسش

 4 ي گزینه پاسخ -13

گویی به این تست را با پیداکردن   مرکّب در زبان فارسی زیاد نیست، بهتر است پاسخ         -هاي مرکّب و شتق     جاکه شمار واژه    ازآن  
است » آوازخوانی« مرکّب این عبارت -ي مشتق  تنها واژه← مرکّب آغاز کنیم نه با پیداکردن مسند   -مشتقهاي مرکّب یا      واژه

/:  آواز خوانی←ي هفتم است  که مسند جمله / /
2 2 3 2

   واج9 ←

   این عبارت چیست؟ کاررفته در ي مرکّبِ به نقش واژه: پرسش

  )بن مضارع (+: اي مرکب است واژه) امیرزاده (میرزا: پاسخ

  .است کار رفته عنوان شاخص به که در این عبارت به
  

  . آید شمار می اي به هاي زبان فارسی آشنا باشد، پرسش ساده هاي حل تست براي کسی که با روش: نقد پرسش

  . است شده  خواستهگزارههاي  واژه ه فقط تکدقّت کنید ک  3 ي گزینه پاسخ -14
  واژه  تک15 ←ـَ ند + بود + ه + شد + دقیق + انس + يِ + ا + گیر + و + نافذ + ـِ + ان + چشم + در   
←+ کشید + ـَ ش + صورت + ـِ + سفید +  و+ پشت + پر + يِ + ها + مو + به + ي + دست      واژه  تک15 ∅
←+ کرد + گذر + ي + سیاه  + ـِ+ قلب +  از+ خویش + ـِ + عشق + از + ـَ ن + شد + یاب + کام + برايِ      واژه  تک17 ∅
←+ افکند + می +  طنین+  جا+ همه + ـَ نده + خوان + ـِ + گرم + يِ + صدا + با      واژه  تک13 ∅

 دقیقـه وقـت اسـت؛ بنـابراین بهتـر اسـت بـه چنـین         2گویی به آن نیازمند آرامـش و صـرف    اي است، فقط پاسخ پرسش ساده : نقد پرسش 
  . هایی در پایان کار و در صورت باقی بودن زمانِ کافی پاسخ دهید پرسش

  جزیی با مسند ي سه  جمله⇐قرار ندارند /  وجود ندارد ≠ است ← است :فعل جمله نخست  4 ي گزینه پاسخ -15
  »شکستن «← اند شکسته :فعل جمله دوم

  خواهد؛  مسند نمی-1  
  ي همیشگی ندارد؛  حرف اضافه-2  

 ص ص ص ص ص ص ص

 نی خا واز  آ

  )امیر(میر 
 آ

  زا
 آ 
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  ي سه جزیی با مفعول  جمله⇐خواهد   مفعول نمی-3  
  جزییي دو  جمله⇐امکان دارد / رسد  فرا می/ افتد   اتفاق می≠شود   می← شود می :فعل جمله سوم
  .ي سه جزیی با مسند  جمله←قرار دارند /  وجود دارد ≠ هستند ← ستند= اند  :فعل جمله چهارم
  جزیی با مسند ي سه  جمله⇐قرار دارد /  وجود دارد ≠ است ← است :فعل جمله پنجم
  )»افشاندن«ماضی نقلیِ  (← است افشانده :شمفعل جمله ش

  خواهد؛  مسند نمی-1  
  ي همیشگی ندارد؛  حرف اضافه-2  
  جزیی با مفعول ي سه  جمله⇐خواهد   مفعول می-3  

  

ي کافی در این زمینه تمرین حل کـرده باشـد، تـستی      اندازههاي ساده آشنا باشد و به  براي کسی که با روش تشخیص نوع جمله:نقد پرسش 
  . گویی است  دقیقه قابل پاسخ5/1آید که ظرف  متوسط به حساب می

 4 ي گزینه پاسخ -16

  ) و (ي) + آ (شکر) + و (نا: ناشکري  ) و (مند) + و (شــِـ ) + آ (دان: دانشمند  
  )آ (عقیده) + و (هم: هم عقیده    )و (چه) + آ (قالی: قالیچه  
  )و (ي) + و (ستانــِـ ) + آ (هنر: هنرستانی  )و (ي) + و (گر) + و (شــِـ ) + آ (ستا: ستایشگري  
  )و (ه) + آ (سنجیده) + و (نـ: نسنجیده    )آ (کار) +و (بی: بیکار  
  ) و (ي) + و (ــَـ ن) + آ (خواند: خواندنی  )و (ي) + آ (راه) + و (هم: همراهی  
  ) و (ي) + آ (خانواده: خانوادگی  

  .آید شمار می اي به  در آن مطرح شده باشد، وجود ندارد، پرسش ساده اي که تعدادي بیش از هفت واژه، که گزینه با توجه به این: پرسش نقد

   پرهیز از ستایش و چابلوسیِ نااهالن و ناکسان :مفهوم مشترك دو بیت  2 ي گزینه پاسخ -17
  اند؟  ها کدام در بیت دوم، استعاره: پرسش
  . استعاره از شعر و سخن نغز» در و گوهر«خرد و ناکس است و  هاي بی ساناستعاره از ان» بهایم«: پاسخ

خـردان   ارزش بـی  تر از کاالي بـی  ارزش گوهرِ دانش ما، کم) مداران و صاحبان ثروت قدرت( در نظر جواهرفروشان این دنیا :معناي بیت چهارم  
  . است

 4 ي گزینه پاسخ -18

  2 ي گزینه پاسخ -19

  ! 2رنج بودن  در پیِ گنجِ بی:چهارممفهوم بیت    گذرا بودن دنیا:هاي دیگر مفهوم مشترك بیت  4 ي گزینه پاسخ -20

 3 ي گزینه پاسخ -21

است  ، طراحی شده3در کتاب ادبیات فارسی » رزم رستم و اسفندیار« توضیحات درس 5این پرسشِ بسیار دشوار بر اساس مورد : نقد پرسش
) ال سـوم دبیرسـتان  خ ادبیـات سـ  هـاي پنهـان تـاری    نکته(هاي مشابه، در جلد دوم کتاب همایش ادبیات  خاطر سپردن آن و نکته      که روش به  

  . ها را مطالعه کنید ها و روش ، حتماً این نکته50یابی به درصدهاي باالتر از  است؛ براي دست آمده

  .) بیند هاي معشوق را نمی عاشق کور است و عیب(پوشی   عیب:ها مفهوم مشترك دیگر بیت  1 ي گزینه پاسخ -22

                                                   
  : اند؛ اصل مصراع دوم این چنین است جهت تحریف کرده البته، طراح محترم، این بیت معروف حافظ را بی -2
  ). ارزش شمردن آن توجهی به بهشت و کم بی(» همه نیست ورنه با سعی و عمل باغ جنان این«
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استاندارد؛ زیرا اوالً مفهوم بیت نخست در صورت سؤال، در  غیراي و توسط و البته کمی سلیقهي دشواري م    پرسشی است با درجه    :نقد پرسش 
ي دوم این تست چنـین   که درگزینه شده در بیت دوم، مفهومی مثبت است درحالی که مفهوم مطرح شود و دوم این نمی ها دیده یک از گزینه   هیچ

  . گوید بختی عاشق سخن میویژه که در مصراع دوم این بیت شاعر از بد دهد، به نمی احساسی به خواننده دست

  داشتنِ بیداد یار؛  خوش: مفهوم مشترك دو بیت  2 ي گزینه پاسخ -23

  هاي راه عشق  دشواري:ها مفهوم مشترك بیت  1 ي گزینه پاسخ -24
  ) تقابل تشرع و عرفان. (برد نمی  زاهد چون از هدایت الهی محروم است، به ارزش عشق و رندي پی:ي نخست معنا و مفهوم بیت گزینه

هاي آن؛ با ایـن   پایان بودن راه عشق است نه دشواري ي دوم بر بی اي؛ زیرا تأکید بیت گزینه    کمی سلیقه  پرسش دشواري است و      :نقد پرسش 
  . نیافتن مسیر خودش دشواري بزرگی است حال پایان

ها  و هشدار در این بیت) برحذرداشتن(است، بنابراین مفهوم تحذیر   آمده»مبادا«در سه بیت دیگر به معناي » تا«  3 ي گزینه پاسخ -25
  .دشو می دیده

  :است اساس این بیت ادبیات سال چهارم طراحی شده که برهمین دلیل دشوار ست نو و به  پرسشی:نقد پرسش
  است  رویی رسته کان سبزه ز خاك الله/ پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی 

تـر    سـاده 1390اي داخل کشور در سـال  ه  نسبت به آزمون- و فقط اندکی-رو بودیم که البته اندکی  با آزمونی خوب روبه   و در یک نگاه کلی،    
  .آید نظر می به
هـاي   گویی بـه پرسـش   آموزان در پاسخ ترین دانش  موفق% 5-4 در این آزمون، احتماالً شما را جزو         55هرحال، دست یافتن به درصد باالي         به

  . شود  عالی ارزیابی می70 بسیار خوب و باالي 65دهد درصد باالي  ادبیات جاي می
  
  

  !ان را آرزومندمت پیروزي
  

  دکتر هامون سبطی 


