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

شود و دو مشکل   ارزیابی می1391هاي داخل کشور در سال  تر از متوسط سختی آزمون ي سختی این آزمون کمی بیش در یک نگاه کلی درجه    
  :خورد اساسی در آن به چشم می

  .شود ها که در بسیاري موارد باعث بدخوانی و بدفهمی شعرها می ها و عبارت یپِ بیت در تااي واژه  و میانحرفی ي میان توجهی به فاصله بی -1  
  )17 و 16، 14، 11هاي  تست. (است اي شده گرفتن چند تست نادرست یا سلیقه ها که باعث شکل زدگی در طراحی تست اندکی شتاب -2  

  

  .رسد نظر می هاي دانشگاهی کافی به تهشدن در پرطرفدارترین رش ها براي قبول  در این آزمون50درصد باالي 
  

هـا از   ي واژه همـه ( همـراه    :ملتـزم /  عهدشـده    :معهـود /  قـددراز    :دیالق) / سریع: خیرخیر( بیهوده   :خیره خیر   3 ي گزینه پاسخ -1
  .)است شده ي کتاب ادبیات سال دوم دبیرستان گزیده نامه واژه

» امال و لغـت  «در کتاب   ) کردن  اختن، آماده آراستن، س (» تعبیه«به معناي   . (را بدانید » صفوت«کافی است معناي      2 ي گزینه پاسخ -2
  .)آن کتاب را با دقت بخوانید» هاي داخل متن واژه«لطفاً بخش . بودم اشاره کرده

/  گستاخ :شوخ خـشم /  محل سعی و کوشش :مسعی. / گویند  در اصطالح به سربار و مهمان ناخوانده می    :طُفیل  4 ي گزینه پاسخ -3
  )اقرارکننده: مقر(کننده   قرائت:مقري

رخـی  ب .شد  مطرح می91بود و نباید در آزمون سراسري سال   هم حذف شده1390ي کتاب سال   نامه   به معناي اجازه و رخصت از واژه       »راه«(
  ).است نیز از کتاب شما حذف شدههاي این پرسش  دیگر از واژه

) »تمتّـع «و » قربـت «(هاي امالیی این مـتن   باشد، پیداکردن غلط  پیش رفته » امال و لغت  «براي کسی که با کتاب        2 ي گزینه پاسخ -4
  .برد  ثانیه وقت می30تر از  کم

  .کامالً قابل تشخیص بود» کومه«غلط است که در کنار ) ساختمان(عمارت تنها امالي   1 ي گزینه پاسخ -5
» طعمه وا«اي در متن سؤال  واژه ي میان بدون توجه به فاصله» و اطعمه«(ها  متاع: امتعه/ ها   طعام:اَطعمه) / »اَکل«ي  ریشه هم( خوردنی :مأکول

  .)است  و خواندن را دشوار کردهاست تایپ شده

  .هاي پارسی ي وزن سروده نثري است پژوهشی از دکتر شفیعی کدکنی درباره» موسیقی شعر«  2 ي گزینه پاسخ -6
  .ي دکتر اسالمی ندوشن است به چند کشور همسایه و چند شهر ایران از جمله اصفهان؛ بنابراین به نثر است نه نظم سفرنامه» صفیر سیمرغ«
  .ي شعر مهدي اخوان ثالث است اولین مجموعه» ارغنون«
  .اي است از دکتر شریعتی قالهمجموعه م» کویر«
کردند از چمن الله و زیر پایشان خط خون و بر لبانشان سرود  سار نخل والیت، عبور می در سایه(هاي چه کسی بود؟    از سروده » خط خون «

وارد طوالنی را آسـان  خاطر سپردن این م هایی به سازي  قرینه در جلد دوم کتاب همایش ادبیات به کمک .»موسوي گرمارودي « بله   ؛...رگبار و   
  .)دیگر وقت خواندن تاریخ ادبیات است. ایم کرده

  .ي آن نیست تر از دانستن نام پدیدآورنده اهمیت مطمئناً دانستن موضوع یک اثر کم  1 ي گزینه پاسخ -7

  !)نگران نباشید(. است  حدف شده1391هاي مربوط به این پرسش از کتاب ادبیات  اغلب نکته  4 ي گزینه پاسخ -8

شوند، زیرا آشکار است که مصراع دوم دلیلی براي مصرع  رد می» اسلوب معادله « به سادگی با     4 و   2هاي    گزینه  3 ي گزینه پاسخ -9
  .شود  هم به کمک پارادوکس حذف می1ي  گزینه. نخست است نه مثالی بر آن
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  !)کند راحتی آن را در راه عشق خرج می است که عاشق به به پولی رایج مانند شده» دل« (نقد دل :تشبیه
 کتاب همـایش ادبیـات   1ها بارها در جلد  به این نکته(باشد  ي تقلبی که رنگش برگشته و سیاه شده  سکه-2پرگناه،  دلِ   -1 :قلب سـیاه   :ایهام

  )اشاره کرده بودم؛ درست است؟

گـردیم   ها می هاي تکراري در بیت به دنبال واژه: بهترین آرایه براي آغاز کار است   » جناس تام «ها    میان این آرایه    2 ي گزینه پاسخ -10
بـه ایـن   ( خواسـت و اراده  -2 دوسـتی و عـشق،   -1: ارادت: است کار رفته ي تکراري داریم که اتفاقاً در دو معنا به    واژه» ج« فقط در بیت     ←

  .شود  رد می4 و 1هاي   گزینه⇐.) بود  کتاب تناسب مفهومی اشاره شده131ي  جناس تام در زیرنویس صفحه
  2ي   گزینه⇐آشکار است » آب زندگانی«به ماجرا » الف«تلمیح بیت : گیریم کمک می» تلمیح« از حاال
   بدرِ کامل-2  کافی-1: هارم ایهام مختصري دارددر بیت چ» تمام«در بیت دوم مجاز از انسان است و » سر«

 تـشبیه  4 و 2هـاي     در گزینـه  : رایـه بـراي آغـاز کـار باشـد         ترین آ   مناسب» تشبیه«ها شاید     در میان این آرایه     3 ي گزینه پاسخ -11
یـک  » لعل«اصالً (معناي واقعی خود را ندارد » لعل روان«ي سوم  روشن است که در گزینه  : گیریم   حاال از استعاره کمک می     ←شود    نمی  دیده

هاي  یابیم که منظور از لعل روانی که از مژه ؛ با اندکی توجه به معناي بیت درمی)ه مایع و روان نیسترنگ است، پس جامد است ن       سنگ سرخ 
کـار    در معنـاي واقعـی خـود بـه    اسمي نخست نیز روشن است که یک  هاي اشک خونین است؛ اما در گزینه        شود، همان قطره    شاعر افشان می  

شـاعر در مـصراع دوم   : کمک بگیریم» اغراق« استعاره به ما کمک نکرد، باید از     ⇐باشد  است؛ پس شاید استعاره     » سرکه«است و آن      نرفته
  .است اغراق کرده) یک دامن اشک(بیت سوم در میزان اشک خود 

ي سـوم    گزینـه ⇐ار اسـت  بـسی ) یـا غـم و انـدوه   (ي شور و اشتیاق  از مژه اشک خونین افشاندن، نشانه    : رویم سراغ کنایه در همین بیت       می
  .تر است مناسب

کـه اسـتعاره از سـخنان شـیرین و     » قنـد و شـکر  «در مقابـل  (معـشوق اسـت   » آمیز سخن ترش و سرزنش« در بیت اول استعاره از    »سرکه«
هاي  تست بسیار دشواري بود زیرا از غزل  . (شود  می  دیده) لبی به رنگ می   (» لب میگون «تشبیه این بیت در ترکیب      !). ي دلبران است    مهربانانه

  !)بود و صور خیال آن ارتباطی با دنیاي امروزي ما نداشت طرح شده» خاقانی شروانی«

رسـانی   اي بر جمله است و حذف این قسمت هیچ خللی در اطالع         توضیح اضافه » ي سنجر به بعد     ویژه از دوره    به«  4 ي گزینه پاسخ -12
هاي مربـوط بـه    نکته. (ي معترضه با آن رفتار کرد و آن را میان دو خط فاصله قرارداد وان مانند یک جملهت آورد؛ بنابراین می وجودنمی جمله به 
اي کـه هـر    هاي تـازه  بود و چنین تست طور کامل بیان شده  به» کتاب زبان فارسی نشر دریافت    «هاي نگارشی در گام اول درس ویرایش          نشانه

  !)هاي نشر دریافت غافلگیرکننده نیست و نخواهدبود؛ مطمئن باشید نمایند براي خوانندگان کتاب یساله در درس ادبیات و زبان فارسی چهره م

ي  اند امـا در گزینـه   ي معنایی حذف شده خورد، پس حتماً به قرینه     ي دیگر فعلی به چشم نمی       اصالً در سه گزینه     4 ي گزینه پاسخ -13
فـرق و بـین   ) [زمـین (است که از ثریا تا ثـري  ) فاصله(قدر فرق و بین    همان) اوج آسمان (از مقام تو تا ثریا      . شود  می  دیده» است«چهارم فعل   

  ].است
است که روشن است کامالً  برگزیده» الدین حسین علکانی شمس«ي سعدي در ستایش  اي مداحانه ي نازیبا را از قصیدهها طراح محترم این بیت(

هـایی محـور سـنجش دانـش و      است و حاال چرا بایـد چنـین بیـت    کار نرفته اي ذوق و احساس در آن به حالت کوششی و سفارشی دارد و ذره 
  !)است ، بر من پوشیدهآموزان کشورمان شود استعداد ادبی دانش

  .)است طور کامل بررسی شده هایی به انواع حذف همراه با نمونه) هاي چهارم تا ششم درس(در کتاب زبان فارسی نشر دریافت (

 3 ي گزینه پاسخ -14
∅است /  ي +شاعر  / معدن / و /  ي+ایران / ـِ / عرفان / ـِ /  مند +شکوه / يِ / ندا / را / وي /  ان +همه / که /  نظیر +بی  / +

   تکواژ35 واژه و 25 ⇐ اند + ـه + 1دانست/ معرفت / ـِ / فیاض / يِ /  ـه + چشم +سر / و / حقایق / ـِ 

                                                   
است مـا هـم از    است، اما چون به این تکواژ در کتاب درسی اشاره نشده تشکیل شده) ساز واژ ماضیتک(» ـِ ست«+ » دان«از دو تکواژ    » دانست« البته بن ماضی     -1

 .کنیم ي آن خودداري می تجزیه
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  2 ي گزینه پاسخ -15
  / شـناس  + نـَ +خدا  / ا + بین + نا / گاه +استراحت  / ي + فرجام + نا / ي + کار + ـَ م + دان  + نـَ / ي + انگار   +سهل  

  
ــر  ــر + ا +س ــود  / ي + س ــواه +خ ـــَ/  دوش + ا +دوش  / ي + خ ــنجید + ن ــی / ه + س ــاره + ب ــه +روز  / ي + چ    / ان

  
  گاه + ار +کشت  / ي + جوان +نو /  دم + ا +دم /  رنگ + به +رنگ /  دان + نا / ي + خرد + ـب

  

» به«و » را«خواهد، گفتن نیز  می» از«و » را«، »پرسیدن«طورکه  همان! تر غلط است  ي سوم کم   ها، گزینه   بین پاسخ   )3( ي گزینه پاسخ -16
الخصوص کـه   علی. (است حذف شده» بود گفته«ي چهارم متممِ اجباري فعل  جملهدر . سازد ي چهارجزئی با مفعول و متمم می     خواهد و جمله    می

و »  گفتن«، هم فعل )ي علوم انسانی به استثناي رشته( کتاب زبان فارسی سال سوم دبیرستان 65ي  در جدول صفحه...)  گفته بود که به مامعلم 
فعـل  . گـذارد  دانیم که حذف اجزاي جمله تأثیري بر ساختار جمله نمی  و میاند هاي گذرا به مفعول و متمم آمده ي فعل   در زمره » پرسیدن«هم  
  .سازد جزئی با مفعول می ي سه  جمله معموالًاست که» داشتند«ي هشتم  جمله

توان آن را با میـل خـود سـازگار      جهان همیشه در تغییر است و نمی:هاي نخست هاي گزینه   مفهوم مشترك بیت    3 ي گزینه پاسخ -17
  .کرد

اسـت و   هاي خودت باشی زیرا خداوند قبالً ایـن کـار را انجـام داده         کردن جهان مطابق خواسته     وپرداخته  کر ساخته  نباید به ف   :معناي بیت دوم  (
  .)شود است؛ پس تغییري در تقدیر ما حاصل نمی کارش هم تمام شده
  . عاشقی با سختی همراه است و کار هرکسی نیست:ي دوم هاي گزینه مفهوم مشترك بیت
  . ي خداست و نباید آن را به جهان طبیعت نسبت دهی افتد از اراده هر اتفاقی که برایت می: ي چهارم زینههاي گ مفهوم مشترك بیت

  که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی/ دیدگی باشد  ز یزدان دان نه از ارکان که کوته

  ها هاي دنیا و دل نبستن به آن  زودگذر بودن خوشی:مفهوم محوري تست  4 ي گزینه پاسخ -18
   توجه به باطن خداپرستی نه ظاهر آن:ت چهارممفهوم بی

  توجهی به بهشت به دلیل توجه به عشق خداوند بی: مفهوم محوري تست  1 ي گزینه پاسخ -19
گوید که خدایا باید براي دوستدارانت بهشت و دوزخ دیگري فراهم کنـی کـه    می» خواجه عبداهللا انصاري«ي نخست  بینیم که در گزینه    اما می 

  .یکی نیست گرچه با آن ارتباط دارداین سخن با مفهوم محوري تست 

  خاطر گناه دیگري مجازات کردن  یکی را به:مفهوم محوري تست  3 ي گزینه پاسخ -20
  .)دنیا، دارِ مکافات است. (ها و رفتارهاي اوست ي کرده آورد که شایسته اي همان می  خدا بر سر هر بنده:مفهوم بیت سوم

  .نداردوجو   خدا در کنار ماست و نیازي به جست:مفهوم محوري تست  1 ي گزینه پاسخ -21
  دست آوردن رضایت خداوند هاي نفسانی براي به  ترك خواسته:مفهوم بیت نخست

   ناسازگاري روزگار با هنرمندان و بخردان:مفهوم محوري تست  2 ي گزینه پاسخ -22
  .)گیرد می بخشد و در پیري همان را پس در جوانی می(گیرد  می  بازپس،دهد  روزگار هرچه می:مفهوم بیت دوم

  . رهایی نیست از عشق:مفهوم محوري تست  4 ي گزینه پاسخ -23
  . براي عاشق فقط رسیدن به معشوق مهم است و بس:مفهوم بیت چهارم

  . همه چیز را زیبا دیدن:مفهوم محوري تست  1 ي گزینه پاسخ -24
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  2 ي گزینه پاسخ -25
  
  
هاي  ها کامالً آشنایید بلکه بسیاري از بیت شده در این تست هاي مطرح تنها با مفهوم باشید، نه اگر کتاب تناسب مفهومی را درست خوانده(

ایـد، درسـت اسـت؟ بنـابراین از آزمـون سراسـري امـسال هـم بیمـی در دل           ها را هم از قبل دیده و بررسـی کـرده       ر گزینه شده د   مطرح
  !)باورکنید! هاست براي شما به همین سادگی! باشید نداشته

  
  

  !تان را آرزومندم پیروزي
  

  هامون سبطیدکتر  


