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نگاه كلي* 

هـاي پـيش اسـت و سـطح     ي اول سـال هـاي مرحلـه  تـر از سـؤال  هاي زبان و ادبيات فارسي اين آزمون، ساده    سؤال

جـا كـه سـطح دشـواري     البته از آن. تر استاي پايينمالحظهدشواري آن نسبت به سؤاالت آزمون سراسري به شكل قابل        

بـسيار باالسـت، بهتـر اسـت كـه در يكـي دو آزمـون اول، انـدكي         هاي زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري        پرسش

هـاي ايـن آزمـون توضـيحات و         اغلـب سـؤال   . تر باشد، اما نـه در ايـن حـد         ها نسبت به آزمون سراسري كم     سختي سؤال 

آمـوزي  اند بـه شـكلي كـه اگـر دانـش     هاي متن كتاب درسي را بدون هيچ نوع تغيير و ابتكاري مورد پرسش قرار داده  مثال

تواند به اغلب سؤاالت اين آزمون پاسخ دهـد؛ بـرخالف       مي -ها را درك نكرده باشد     حتي اگر آن   -مطالب كتاب را حفظ كند    

سنجند تاحدي كـه اگـر   ها ميزان درك ادبي و قدرت تحليل و استنتاج داوطلبان را ميسؤاالت آزمون سراسري كه اغلب آن   

 تست ادبيات با مراجعـه  25 تست از 6 تا  5تواند به   ور ببرد، نهايتاً مي   ي كنك اش را با خود سرجلسه    هاي درسي كسي كتاب 

:باشند كهداوطلبان عزيز توجه داشته. هاي درسي پاسخ دهدبه متن كتاب

هـا  دادن بـه آن شوند كه پاسـخ هاي خارج از كتاب درسي انتخاب ميهاي امال در آزمون سراسري از متن     اغلب پرسش  -1

.مرين زيادي داردنياز به اطالعات و ت

طـرح  ) قرابـت معنـايي   (هاي تناسب مفهومي    صورت پرسش به)  سؤال 9معموالً  (هاي معنا و مفهوم      حدوداً تمامي سؤال   -2

.شودمي

.شودهاي درسي طرح ميهاي خارج از متن كتابهاي ادبي نيز اغلب از بيتهاي مربوط به آرايه پرسش-3

هاي زبـان   ويژه سؤال ها و تاريخ ادبيات، ساير سؤاالت به      هاي مربوط به معناي واژه    لجز سؤا توان گفت كه به   بنابراين مي 

تـر  هاي بعدي اين فاصـله كـم  اند كه اميدواريم در آزموني بسياري با آزمون سراسري داشتهفارسي و درك ادبي، فاصله 

شـود و   هـا زحمـات زيـادي كـشيده مـي         ن كه براي توليد و اجراي آ      -هاشود تا سؤاالت زبان و ادبيات فارسي اين آزمون        

هـاي ادبيـات آزمـون سراسـري        ضـعف و قـدرت شـما را در رويـارويي بـا تـست               -گـردد هاي بسياري صرف مـي    هزينه

.تر مشخص نمايدبينانهواقع

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.خوردچشم نميطوركه گفته شد، در اين آزمون هيچ پرسش ابتكاري و نويي بههمان

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي توضـيح آن    آن را درست فرض كننـد و بـه ادامـه          » ابرش«روي  روبه» اسب«آموزان با ديدن معناي     شايد بسياري از دانش   1
).واقع نيز اهميت چنداني نداردكه البته به(اهميتي ندهند 

 انتظار زيـادي  - آن هم در اين موقع سال-است كه تسلط بر آنالم پايان كتاب سال دوم طرح شده      هر دو تست از فرهنگ اَع     4 و 3
.است
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كنـيم و   ها يا جداكردن دو مصراع يـك بيـت اسـتفاده مـي            ي مميز براي جداكردن روز و ماه و سال در تاريخ          از نشانه معموالً  14
هاي اين تست، براي  كه طراح محترم در گزينه    درحالي. همراه دارد طوركلي اين نشانه مفهوم جداكردن و تمايز را با خود به          به

ايـن  » مـردم / جانـدار  / اسـم جمـع   «است و منظورش از ي متداول آن درنظر گرفتهمميز كاربردي حدوداً متضاد با كاربردها    
اسـت؛ پـس    ها تكرار شده  ي گزينه ي جاندار در همه   تر اين است كه واژه    جالب. مردم كه جاندار است و اسم جمع است       : است

.كاستها ميينهكرد اما شايد كمي از نامفهومي گزها ايجاد نمينيامدن آن هيچ خللي در طراحي گزينه
اسـت كـه متوجـه    وابستگي شديد طراح يا طراحان محترم به كتاب درسي باعـث شـده        كه  بينيم  از اين نكته كه بگذريم، مي     

.ندوقبول بودن هر چهار گزينه نشقابل
افـزوده  » قـط ف«بيايند، پس براي رد اين دو گزينه بايد به متن تست قيد            » جمع«توانند با فعل    نيز مي » ملّت«و  » هر كدام «

 مانند  -كار رود هرگاه براي جاندار به   » بعضي«شد زيرا اسم مبهمِ     صورت نيز اشكال اين تست برطرف نمي      البته دراين . شدمي
هيچ شكلي بنابراين اين پرسش از بسياري جهات غلط است و به        . خواهد هميشه فعل جمع مي    -ي نهادهاي جمع جاندار   همه

.قابل اصالح نيست

اي نادرستهپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اسـت و   تايـپ شـده  3ي ي دوم است كـه اشـتباهاً گزينـه     گزينه -استكه در توضيحات آن آمده    چنان هم -پاسخ اين پرسش  13
.مطمئناً برطرف خواهد شد

.استتايپ شده» 1«ي به اشتباه، گزينه» 4«ي  درست است اما در توضيحات گزينه،پاسخ7
 بيتي، در حكم مصداقي براي مصراع اول آن باشد و بتوان جاي دو مـصراع را                 دومهرگاه مصراع   «است كه   آمدهدر توضيحات   5

دانيم كه در اسلوب معادله     اما مي » .گويندگذاشت، آن را اسلوب معادله مي     (=) عوض كرد يا ميان دو مصراع، عالمت مساوي         
:است؛ مثالع اول باشد و حالت عكس آن هم ممكن و پذيرفتهلزومي ندارد كه حتماً مصراع دوم، مصداق و مثال مصرا

بالي سفر به كه در خانه جنگ/ پاي رفتن به از كفش تنگ تهي
است كه اشتباه عنوان واج آغازين اين واژه آمدهبه» ا«كه در توضيحات   است درحالي ) همزه(» ء«واج  » اين«ي  اولين واج واژه  11

هـايي  بنـابراين در واژه . همـزه اسـت  ) كرسـي (كه جايگاه داللت دارد يا اين) â/ (ا  / ر مصوت   در خط فارسي فقط ب    » ا«. است
.ها همزه است نه الفواج نيست بلكه فقط جايگاه همزه است و اولين واج اين واژه» ا«حرف » ايست«يا » آب«، »اين«مانند 

عزيزمان����� با آرزوي پيروزي و سربلندي 
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