
88بهمن-نجشستعاوني در آزمون زبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

زمـون پيـشين اسـت و همـين موضـوع حـال و              تر از سه آ   تر و تحليلي  هاي اين آزمون مفهومي   خوشبختانه پرسش 

هـاي  ي زيـادي بـا پرسـش   هاي امال هنوز فاصلهفقط پرسش. استكردهتر هواي اين آزمون را به آزمون سراسري نزديك       

هـاي  ي كتـاب  هاي اماليي در متني خـارج از محـدوده         تعداد غلط   زيرا در آزمون سراسري معموالً     ،آزمون سراسري دارند  

البتـه  .  بـه اطالعـاتي فراتـر از حـد كتـاب درسـي نيـاز دارد       هااين سؤالدادن به گيرد كه پاسخ  درسي مورد سؤال قرار مي    

 كـه مـسلماً     خـورد چـشم مـي   تعدادي غلط علمي و فني و اشتباهات ناشي از نبود گروه ويراستاري در اين آزمون نيـز بـه                  

بعـدي هـاي  ها در آزمـون كردن اين كاستياي براي برطرفتوانند چارهكوش تعاوني سنجش ميمسئوالن دلسوز و سخت   

 بر روحيـه و     بسياريهايشان تأثير   ي آزمون دانند كه نتيجه  مطمئناً اين بزرگواران بهتر از ما مي      . تعاوني سنجش بينديشند  

گذارد و همـين موضـوع مـسئوليت        خوان كشور مي  آموزان باهوش و درس   ويژه دانش آموزان، به نفس دانش حس اعتمادبه 

هـا تـا    آزمـون  ايناميدواريم كه با ياري خدا اين نقدها بتواند كمكي باشد در راه ارتقاي كيفيت. نمايدتر ميايشان را سنگين 

.شوند... سردرگمي و اضطراب و تر دچار  ببرند و كمهاتري از آني بيشآموزان كشورمان بتوانند بهرهدانش

به اين اميد

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

آمـوزان امـا معمـوالً دانـش   . يك مصراع مثال و مصداقي براي مـصراع ديگـر باشـد   آن است كه    » اسلوب معادله  «شرط اصليِ 9
كننـد، كـه شـرط      جا كردن دو مصراع توجه مـي      ه فقط به امكان جاب    -هاي درس ها يا كالس   كتاب در آموزش   نقصدليل   به -

.فرعي اسلوب معادله است
. براي مصراع ديگر نيستمثاليجايي دو مصراع وجود دارد، اما هيچ مصراعي، در بيت اول، امكان جابه

.توجه به اين نكته در گرو درك درست اين آرايه است
هـا  گيـرد نـه نـوع آن      مورد سؤال قرار مـي    ...) ساده، مشتق، مركب و     (ها   معموالً ساختار واژه   ،هاي آزمون سراسري  در پرسش 16

.ها نيز كم نيستاما امكان طرح سؤال از نوع واژه...) اسم، صفت، فعل و (

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

شد بـه ايـن تـست دشـوار پاسـخ           مي) 3كتاب زبان فارسي    (» شناسيمرجع«هاي درس   خاطر سپردن تاريخ ادبيات   تنها با به  5
.گفت

.توضيحش آمد9
ي او، آفتاب پنهان بود، تـا قيامـت   جاي نان در سفرهگويد كه اگر بهي چهارم چندان ساده نيست؛ شاعر ميمعنا كردن گزينه  12

 و خـسيس  دست بسيار خشك←د گشو را نمياشديد؛ يعني او هرگز سفره   خود نمي  را به   و روز روشن   كسي روي خورشيد  
.هاي ديگر در ستايش قناعت و خرسندي به داشتهدستي است و سه گزينهپس اين گزينه در نكوهش بخل و خشك!است
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بنـشيند تـا معنـا و وزن ايـن بيـت از گلـستان سـعدي        » بخت«جاي بايد به» محنت«ي در مصراع دومِ بيت اول، واژه   البته  (
.)درست باشد

سر جاي اصلي خود در كدام مصراع ضمير «: شد آن را به اين شكل ساده نيز مطرح كرد نوع طرح سؤال پيچيده است كه مي      14
 كتـاب تناسـب مفهـومي       52ي  هبـه صـفح   (تشخيص جـاي اصـلي ضـمير پيوسـته نيـز نيـاز بـه تمـرين دارد                   » ؟استآمده

.)كنيدمراجعه
.توضيحش آمد16
.بردنظر طراح پيتوان به ميهاي ديگرتر به كمك رد گزينهچندان قوي و آشكار نيست و بيشي اين بيت »كنايه«23
ويژه بيـت نخـست    به؛كندگويي به تست را دشوار مي پاسخ امرساخت و رسا نيستند و همين ها چندان خوش  هاي گزينه بيت25

:آموزان بسيار پيچيده و نارساستبراي دانش
سـر و دسـت انـسان را        ) نيـستي (از عـدم    ] خداوند= [در اين جود بنهاد و در وي سجود         / م در وجود    سر آورد و دست از عد     

.سجود را نهاد) سر( را نهاد و در وي جود) دست(وجود آورد و در اين هب

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

11
آموزان متوجه نشوند كه اين بيت حالـت پرسـشي   شود كه بسياري از دانش    عالمت سؤال در پايان بيت دوم باعث مي       نيامدن  
.دارد و معنايي كامالً متضاد با منظور شاعر را برداشت كنند) استفهام انكاري(منفي 

.استهاي نادرست آمدهدر قسمت پاسخ13

17

:شودمي لفظي ديدهيقرينهي چهارم حذف ضمير بهدر گزينه
سر برد وفا رابه] او[تواند كه چو علي كه مي

هـاي نظـام قـديم    ي مطالـب كتـاب  هم بر پايـه آن(گويا نگاه طراحان محترم هنگام طرح اين پرسش تنها متوجه حذف فعل          
.استبوده) آموزشي و دستور سنّتي

19

.استها درست رسم نشدهيك از گزينهمودار هيچخورد؛ نچشم ميمتأسفانه در اين تست اشتباه بزرگ علمي به
:و بايد نمودار، به اين شكل باشد» كهن«است نه » آثار«ي صفت و وابسته» شدهنوشته«ي اول در گزينه

شدهنوشتهكهنآثارترينمهم

:را جداگانه نيز رسم كرد» ترينمهم«توان پيكانِ البته مي
شدهنوشتهكهنآثارترينمهم

ي وابـسته » شـده نوشـته «صـورت  وصل شود، زيرا درايـن » كهن«به » شدهنوشته«ي اصلي در اين است كه نبايد پيكان  كتهن
ي وابـسته » كـشنده «اشـتباه  اسـت و بـه  هاي سوم و چهارم نيز تكـرار شـده  همين اشتباه در گزينه . آيدحساب مي به» كهن«
:نمودار اين دو گزينه بدين شكل درست است. استترسيم شده» كهولنا«ي وابسته» براندازخانمان«و » فرساطاقت«

براندازخانمانهولناكيحادثههمينكشندهفرسايطاقتانتظار
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بـراي درك بهتـر تفـاوت ايـن     . ي اين تست، غلط است و حتماً بايد اين تست از آزمون حذف شـود هرحال هر چهار گزينهبه
زبـان فارسـي، راهبردهـاي      « از جلد اول كتاب      132يفحههاي ترسيم نمودار پيكاني به ص     ريكانمودارها و آشناشدن با ريزه    

.مراجعه كنيد»  يادگيري، انتشارات مبتكران-ياددهي

24

اعتباري دنيا تفاوت چنداني ندارد و ايـن مفهـوم در هـر چهـار گزينـه       است كه با بي   » وفايي دنيا بي«مفهوم بيتِ متن تست،     
عنـوان  اند؛ زيرا متأسفانه جمالتـي كـه بـه   تر كردهنامه نيز طراحان محترم سردرگمي داوطلبان را بيش     ر پاسخ د. شودميديده

دقتي تام طراحان يا ويراستاران محتـرم در  ي بيرساند بلكه نشانهتنها خواننده را به پاسخي نمياست نهپاسخ اين سؤال آمده 
:نگارش به زبان پارسي است

 چنـين   1ي  وفـايي دنيـا مطـرح اسـت كـه در گزينـه            اعتباري دنيا و بي   ها بي  در ساير گزينه   . است 1ي  پاسخ صحيح گزينه  «
!)توان هضم كرد؟ارت را چگونه ميواقعاً اين عب(» اعتباري جهان استشده در رابطه با بيدريافتي است و سؤال مطرح

.هرترتيب بايد اين تست از آزمون حذف شودبه

تهاي نادرسپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

13

:گويداست؛ حافظ ميي سوم تحريف بزرگي رخ دادهدر گزينه
ي مـستقيمي دارد بـه مفهـوم تقابـل          كه اشاره » عشق داند كه در اين دايره سرگردانند      / ي پرگار وجودند ولي     ن نقطه عاقال«
» عـاقالن «را جـايگزين    » عاشـقان «،   اما روشن نيست كه چرا طراحان محترم در ايـن بيـت آشـناي حـافظ                ؛»عقل و عشق  «

نامـه  در پاسـخ . (ترين گزينـه اسـت    ي دوم مناسب  با تصحيح اين اشتباه، گزينه    ! اندمعنايي كشانده مرز بي اند و آن را به    نموده
!)استي اول انتخاب شده و سپس گزينه3ي گزينه
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