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نگاه كلي* 

اسـت و از    تر شـده  ايمحورتر و مدرسه  هاي ادبيات آزمون دوم تعاوني سنجش نسبت به آزمون اول، حافظه          پرسش

سـطح  ها را هماهنگ و هم    توان اين سؤال  كه مي است تا جايي  تر فاصله گرفته  ي طرح سؤال در آزمون سراسري بيش      شيوه

 ســؤال فقــط.حساب آورد نه دانشگاه سراسريهاي ورودي دانشگاه آزاد بهآزموندر با سؤاالت زبان و ادبيات فارسي 

هـاي  اسـت و مـابقي سـؤال   ي علوم انساني تاحدي تحليلي و نزديك به استانداردهاي آزمون سراسري طرح شده رشته 25

ي طـرح   وهايـن شـي   . سـنجد آمـوزان را نمـي    چيزي جز محفوظات دانش   ) جز شش سؤال مربوط به زبان فارسي      به(ادبيات  

كننــد و بــه درك مفــاهيم و وار كتــاب درســي قناعــت مــيآمــوزاني اســت كــه بــه خوانــدن طــوطيســؤال بــه نفــع دانــش

.اي ندارند عادت يا عالقه-كم در درس ادبيات دست-يابينكته

هـا   عبـارت هاي ادبي ازهاي امال، درك معنا و آرايهالبته در آزمون سراسري ماجرا كامالً متفاوت است و اغلب تست          

هـا  ها در گرو توانمندي در خواندن و معناكردن بيتگفتن به آنشوند كه پاسخ   طراحي مي  هامتن درس هاي خارج از    و بيت 

 توضـيحات پايـان   ،هاكردن معناي واژه با حفظ ، صرفاً   است و رسيدن به اين توانمندي     درسي  هاي خارج از كتاب     و عبارت 

پس لطفـاً داوطلبـان عزيـز       . پذير نيست سطرسطر كتاب درسي امكان   خاطرسپردن  بهو حتي ها  ها، جواب خودآزمايي  درس

.شده در اين آزمون استباشند كه سطح سؤاالت ادبيات در آزمون سراسري بسيار باالتر از سؤاالت مطرحتوجه داشته

تـري بـا   ي كـم صـله تـر اسـت و فا  تـر و تحليلـي   هاي زبان فارسي اين آزمون نسبت به آزمـون اول پختـه           اما پرسش 

.ستن سراسري دارد كه جاي خرسنديهاي آزموپرسش

سـادگي  است كه به باعث اشتباهات آشكاري شده، و فني در اين آزمون نيز   ، زباني بود ساز و كار ويراستاري علمي     ن

 به بررسي مـورديِ  هاي بعدي تعاوني سنجش،زمونبا اميد به رفع اين اشكاالت در آ    . گيري كرد ها پيش  از بروز آن   شدمي

.پردازيمها ميتست

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

11
يـك  » كلبـه «و » در«شود كه ميـان  ي درست خواندن آن توجه نكند، احتماالً متوجه نمي      اگر كسي به معناي جمله و شيوه      

.حساب آيدها بهنيز وجود دارد و بايد در شمارش واژه» كسره«
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گيرهاي دشوار يا وقتشپرس* 
ي شماره

پرسش
توضيح

1

البتـه  . آينـد حساب مـي آموزان سخت بهدهند، براي دانشهاي اماليي را مورد سؤال قرار ميهايي كه تعداد غلط معموالً تست 
 در  هـاي اماليـي را    هاي آزمون سراسري تعـداد غلـط      كه اغلب تست   درحالي استاز متن كتاب درسي انتخاب شده     اين تست   

تـر و نيازمنـد تمـرين و اطالعـات     هـا خيلـي سـخت   گفتن بـه آن خواهند كه طبيعتاً پاسخهاي خازج از كتاب درسي مي  متن
.تري استبيش

4
اين نكته از چـشم     . يعني بدون دشمن يا بدون رقيب     » بالمعارض«كه با ما در تعارض يا رقابت است و          يعني كسي » معارض«

.ماندها توجهي ندارند، دور ميكنند و به ريشه و طرز ساخت واژهها را حفظ ميواژهوار معناي هايي كه طوطيآن

5
 در اين موقع از سال وقـت ،آموزان مشغول به تحصيلاست كه معموالً دانش اين تست از فرهنگ اَعالم پايان كتاب طرح شده        

يـك  » مـد بـن احمـد خـوارزمي       مح«بـه شـكل     » ابوريحـان بيرونـي    «گيرِچنين آوردن نام جهان   هم. ي آن را ندارند   مطالعه
.است كه منجر به دشوارترشدن اين تست نيز شدهآيداب ميسحبدسليقگي به

9
اسـت، بـا ايـن حـال تـست نـسبتاً سـختي        تر طراحي شدهتر و محتاطانههاي آزمون سراسري سادهاين تست نسبت به تست    

.) داردالبته پاسخش مشكل (.آيدحساب ميبه
.است دانش، تمرين و ديد دستوري نيازمندها، شناخت گذر فعل10
.توضيحش آمد11

14
گفتن به آن در گـرو ديـد   است، اما باز هم پاسخشدهبرگرفته» ي ساده و اجزاي آن   جمله«گرچه اين تست عيناً از متن درس        

. است)بودن سطر به سطر كتابيا حفظ (دستوري

24
ويژه اگر از آثار شاعران و نويسندگان نه چندان          به آيندحساب مي بهآموزان سخت   هاي تاريخ ادبيات، براي دانش    معموالً تست 

.باشندشدهطراحي» پرويز خرسند«اي مانند شدهشناخته

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

9

:شودها ديده نمياز گزينهيك  است كه در هيچ21شمارِ تكواژهاي اين جمله 
+ ان + منـد  + انديش + ـِ + منثور + و + منظوم  + ـِ  + آثار  + ـِ  + ـِ ش    + )ي (نما+ ـِ  + گاه  + جلوه  + زمين  + ايران  + ـِ  + ادب  
 تكواژ21∅←+ است 

نه چگونه ممكـن اسـت چنـين اشـتباهاتي از چـشم      است؛ وگرحتي يك ويراستار هم اين آزمون را ويراستاري نكرده    احتماالً  
.كردرم آزمون، اين تست را حذف خواهندهرحال مطمئناً مسئوالن محتبه. ويراستاران پنهان بماند

18

ها  پديدآورنده يا پديدآورندگان آن    كههايي است از هند يا ايران باستان         داستان مجموعه» هزار افسان «يا  »  يك شب  هزار و «
.مشخص نيست

.است نيز اشاره شده2دانشگاهي در كتاب ادبيات پيش» درآمدي بر ترجمه«به اين نكته در درس 
هزار و يـك شـبِ عبـدالطيف    «مترجم اين كتاب از زبان عربي به فارسي دري است و منظور كتاب از » عبدالطيف طسوجي «

ي كليله و دمنـه   «گوييم  كه مي چنانمهي او؛   است نه نوشته  » عبدالطيف طسوجي «ي  ترجمه» هزار و يك شب    «،»طسوجي
ي نويـسنده » شاهبهرام«يا » نصراهللا منشي«داند كه   ادبياتي مي  يو هر آشنا  » شاهيي بهرام كليله و دمنه  «يا  » نصراهللا منشي 

.كليله و دمنه نيستند



88 آذر -نجشستعاوني در آزمون زبان و ادبيات فارسي هاي نقد پرسش3

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هاي تشريحي محتـوايي جـز   بااليي برخوردار نيستند تا جايي كه برخي پاسخ       آموزشي   هاي تشريحي از بارِ   در نگاه كلي پاسخ   
.ندارندي درست تكرار گزينه

 كه جـاي تأسـف دارد؛   است اشكاالت زباني فاحشي   دچارها   متن برخي از پاسخ    ،هاي سجاوندي عالوه بر ناروايي كاربرد نشانه    
. نگاه كنيد24 و 19هاي  پاسخ تست بهبراي نمونه

3
ي دوم انتخـاب  ي اول باشد كه اشـتباهاً گزينـه       است، جواب اين پرسش بايد گزينه     ي پاسخ هم آمده   طوركه در دفترچه  همان
.شدها برطرف خواهدنامههنگام تصحيح پاسخاست و به احتمال بسيار زياد اين مشكل شده

.توضيحش آمد9
.توضيحش آمد18
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