
88 دي -نجشستعاوني در آزمون زبان و ادبيات فارسي هاي نقد پرسش1

نگاه كلي* 

اسـت  هاي زبان و ادبيات فارسي آزمون سوم تعاوني سنجش كمي دشوارتر از دو آزمون قبلي طراحي شـده  پرسش

هـاي خـارج   نگاهي هم به بيـت هاي ادبي، نيمو آرايه) قرابت معنايي(هاي تناسب مفهومي و طراحان محترم در طرح پرسش    

تر شود  گير آزمون سراسري قدري كم    ها با سؤاالت سنگين و نفس     اين آزمون ي ميان سؤاالت    اند، تا فاصله  از كتاب داشته  

سـنگ آزمـون سراسـري    هاي جـامع، داوطلبـان بـا سـؤاالتي هـم     چنان ادامه يابد تا در آزمونو اميد است كه اين روند هم    

.رو شوندروبه

ي ايـن آزمـون بـه       حـدوده خـورد و آن گـسترش م      چـشم مـي    بـه  يبندي منابع اين آزمـون، كاسـتي بزرگـ        در تقسيم 

ي اين آزمون بوده و   سال دوم، در محدوده   كه مربوط است به نيم    دانشگاهي   است؛ فصل پنجم كتاب پيش     2دانشگاهي  پيش

كـه  تـوان چنـين امـري را بـا هـيچ منطـق و تـدبيري سـازگار دانـست جـز آن                      واقع نمي به. استاز آن سؤال نيز طرح شده     

دانشگاهي در مـدارس كـشور   اي از كتاب پيشسال اول تا چه صفحهكه واقعاً در نيمبه آنبدون توجه   ريزان محترم   برنامه

سال بايد نيمـي از يـك كتـاب تـدريس           كه در هر نيم   با فرض اين  شود،زارت آموزش و پرورش تدريس مي     ي و طبق برنامه 

!اندي آزمون را تعيين نمودهمحدودههمين سادگي اند و بهكردهدانشگاهي را نصف شود، تعداد صفحات كتاب ادبيات پيش

انـد و  التحـصيل را درنظـر داشـته    فقط داوطلبـان فـارغ  بندي، هنگام بودجهريزان محترم اين آزمونكه برنامه و يا اين  

ها يا هر احتمـال ديگـري كـه صـادق           هريك از اين احتمال   . اند را درنظر نگرفته   دانشگاهيمقطع پيش آموزان  وضعيت دانش 

.هم در آزموني با اين اهميت قابل توجيه نيستين اشتباهي، آنباشد، چن

ي طراحـان محتـرم ايـن آزمـون،         خورد كه واقعاً برازنده   چشم مي توجهي به اصول نگارشي در اين آزمون نيز به        بي

ر بـا   بيـت مـوردنظ  مفهـوم اسـت كـه    آمده20ويژه در درس زبان و ادبيات فارسي نيست؛ براي نمونه در صورت سؤال  به

اي روشـن و بـدون    حـذف كـرد تـا جملـه       را بايد   » معنايي«يا  » مفهوم«ي  كه يكي از دو واژه     دارد، تناسب معنايي كدام بيت   

كـاررفتن خـط تيـره      كه بـه  » .عقلي دارد  كم -خرديسفاهت معني بي  «: استدر پاسخ پرسش پنجم آمده    . حشو حاصل شود  

 نيـز از    21در پاسـخ تـست      . استفاده كـرد  » و «حرف بايد در اين موارد از       جاست و كامالً نابه » عقليكم«و  » خرديبي«بين  

آنو ديگر نبايـد بعـد از   » دهدمعني مي«خودش برابر است با » دو نقطه«است زيرا ي دو نقطه نادرست استفاده شده  نشانه

.دشدها در ادامه اشاره خواهموارد ديگري نيز هست به يكي از آن. كار بردچنين افعالي را به

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اسـت امـا امكـان طـرح چنـين          در آزمون سراسري سؤالي طرح نـشده      » عادي«ي  و شيوه » بالغي«ي  تاكنون از تفاوت شيوه   7
.هاي آينده كم نيستهايي در آزمون سراسري سالسؤال

اي اسـت كـه در      اشتباه نـشود، نكتـه    » فعل+ مسند  «ي   با مجموعه  )»استبخشيده«مانند  (كه فعل ماضي نقلي     توجه به اين  10
.استشدهتر به آن پرداختهها كمتست

.ي اول، نياز به درك ادبي بااليي دارددر گزينه» عقل و عشق«يافتن مفهوم تقابل 15
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.بردپي» قصر عمل«بودن امالي شود به غلطيت ميتنها با توجه به معنا و مفهوم ب3
 و ببينيم كه ترتيب آمـدنِ اجـزاي   متك اجزاي جمله را پيدا كني آن است كه نقش تك يها در گرو  دادن به اين پرسش   پاسخ7

ي  آمدن فعل در ابتداي گزينهالبته. ي عادي نيست كه نيازمند تمرين قبلي و صرف وقت است     جمله در كدام گزينه به شيوه     
.است آن را راحت كرده بهگويي پاسخ،اول اين تست

» طنزپـردازي «يا اصالً چـون درس  . (كنندي سوم توجه نميدر ابتداي گزينه» عدم«ي آموزان به آمدن واژه  بسياري از دانش  11
!)آيدب ميحسادانند، هر سؤالي كه از اين درس طرح شود برايشان سخت بهرا جدي نمي

.انددار انتخاب شدهها نيز نكتهسؤال كمي گنگ است و گزينهصورت 12
. درسي نياز به درك ادبي و تمرين بسيار داردهاي خارج از كتابِپيداكردن آرايه در بيت23

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

دسـت  سوي خـدا و بازگـشت بـه اصـل الهـي را بـه             ي اول مفهومي جز پرواز به     زينهدر بيت گ  » رويمما به فلك مي   «ي  جمله1
نزديـك نيـست،   » كل شـيء يرجـع الـي اَصـله    «ي ي چهارم به مفهوم جملهتر از بيت گزينه   دهد و مطمئناً اين بيت كم     نمي

.تواند پاسخ اين سؤال باشديك از چهار بيت نميبنابراين هيچ
. نمـا بـر تـن دارنـد    هاي پوسـيده و نـخ   كه جامهمردمباشد به مشكل فقر و مستمندي  تواند اشاره داشته  يي دوم هم م   گزينه14

شـايد  . (اي اسـت  اند، كمي دور از ذهن و كامالً سـليقه        دست داده ي چهارم به  چنين برداشتي كه طراحان محترم از گزينه      هم
ها را بـه راز و نيـاز و خوانـدن    اين باشد كه قاضيان ديگر شب» تشب بيدار نيسقاضي نيمه«گويد كه ميمنظور پروين از اين 
.)شدنددار برگزيده ميزندهكه روزگاري قاضيان از ميان مؤمنان شبكنند، درحالينماز شب سپري نمي

يـن   نيز پاسخ درسـت ديگـري اسـت بـراي ا           4ي  شمار آورد حتماً گزينه    را بتوان پاسخ اين تست به      2ي  هرحال اگر گزينه  به
اي سليقهتست.

ارزش وجـود بـي  «مفهـومِ  » خبـر شـدم  خبر بيامد و من بيصاحب/ دهد ز دوست گوشم به راه تا كه خبر مي   « بيت   از كجايِ 16
شود؟برداشت مي» شودعاشق با وجود معشوق ارزشمند مي

است، توجه نـشان  شان آمدهمهناكه در عنوان پاسخ» تشريحي«ي دهندگان محترم قدري، فقط قدري به كلمه   اي كاش پاسخ  
 و 1هـاي  هرحال گزينـه به. شدندها ميگفتن به چنين سؤاالتي متوجه اشتباهات موجود در آن        هنگام پاسخ  تا خود    ،دادندمي
.آيندحساب ميبهشده در صورت تست  هر دو پاسخ درستي براي سؤال مطرح2

دانـشگاهي  اند و اين تست را از فصل ششم كتاب ادبيات پـيش  نيز ربودهريزان آزمون طراحان محترم گوي سبقت را از برنامه      19
صـورت  . ي اين آزمون اسـت كه خارج از محدوده! اند، طرح كرده2دانشگاهي عبارتي دومين فصل مربوط به ادبيات پيشيا به 

ه در هـر گزينـه نـام سـه اثـر قيـد              بينيم ك باشد اما مي  ست كه انتظار داريم در هر گزينه نام يك كتاب آمده          ايگونهسؤال به 
» حـال حـسب «ي چهـارم نيـز      يك از آثـار يادشـده در گزينـه        و متأسفانه هيچ  ) اشكال ويرايشي در طراحي سؤال    (است  شده
نامـه تمـايز قايـل    و زنـدگي » حـال حـسب « و كتاب درسي به روشني ميان       آيندشمار مي نامه به ستند بلكه تذكره و زندگي    ني

.بهتر است اين سؤالِ پراشكال حذف شوداست؛ بنابراين شده
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