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نگاه كلي* 

بينيـد  مـي . ايـد تـه همراهي پذيرفرو داريد، بهكه ما را در پيمودن مسير پرپيچ و خمي كه پيش بر شما و سپاس     درود

راه نيـستيم و  بود كـه رفيـق نيمـه   راه را نيز در كنارتان خواهيمباقيِ. ايمايم و همراهتان بوده جا، نفس كم نياورده   كه تا اين  

:زمونسراغ آرويم  ب! باشيمدن طعم شيرين پيروزي شريكخواهيم با شما در چشيمي

آمــوزان مــشغول بــه تحــصيل درنظــر  آزمــون ســوم تعــاوني محتــرم ســنجش، شــرايط دانــش بنــدي بودجــهدر 

د توانـ كه مشغول امتحانات پايـان تـرم خـود اسـت، نمـي     آموزي در اين روزها شكي نيست كه هيچ دانش؛استنشدهگرفته

يآمـوز اگـر دانـش   بنـابراين   .  است، مطالعه كند   2دانشگاهي  مطالب فصل پنجم كتاب ادبياتش را كه مربوط به مباحث پيش          

بـول شـما   قي وضعيت قابل نشانه60التحصيل هستيد درصد باالي  و اگر فارغ50درصد باالي  ،تحصيل هستيد مشغول به   

. سال تحصيلي استجايتا اين

ي چنـين درجـه  است و هـم شدهاز شمارِ سؤاالت غلط اين آزمون نسبت به دو آزمون قبل اندكي كاسته            خوشبختانه  

 بسيار مختصر و غيرمفيد است تـا جـايي كـه            چنان پاسخ تشريحي سؤاالت   اما هم ،استيافتهواري آن نيز كمي افزايش    دش

پاسـخ  بـه  (شـده در برابـر كليـد وجـود نـدارد      نوشـته   برخي سؤاالت هيچ تفاوتي ميان پاسخ كليدي و پاسخِ تـشريحيِ           در

.) نگاه كنيد25 و 13، 7، 6هاي سؤال

كـردن آن فقـط    كه حـل -پوشي راچشمآزمون اين مشكل بزرگ و غيرقابل   كه طراحان و مسئوالن محترم      اميدوارم  

ي ايـن نقـد بـه       هكـنم در ادامـ    هرحال من سـعي مـي     به.  برطرف نمايند   هرچه زودتر  -ستامندكمي صبر و حوصله نياز    به  

.نامه اشاره كنمبرخي از نكات مهم و ناگفته مانده در پاسخ

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح


	� ���� ���  «بر هستند كه رباعي بر وزن       آموزان اين نكته را از    دانشاغلب  11� 	 �	اين عبارت است و با ديدن » �

 دوم  كنيد كـه وزن مـصراع     دقت  .  كه اشتباه است   كنندي دوم را انتخاب مي    نكرده گزينه در مصراع دوم بيت، فكر    

 و وزن   تاسـ نيز در ابتـداي ايـن مـصراع آمـده         » گفت«اين بيت دقيقاً مطابق با اين عبارت عربي نيست زيرا فعل            

كـار   بلنـد بـه  هـاي چنين اصطالح منظومه كه در صورت سؤال آمـده، بـراي سـروده            هم. استشعر را تغيير داده   

قطعـه، فقـط   ا در توانـد باشـد زيـر   نيـز نمـي  » قطعـه «منظومـه  ين ا. شوندرود، پس رباعي و دوبيتي حذف مي     مي

).بيت اول مـصرَّع نيـست    (افيه نيستند   قاند و حتي در بيت اول نيز دو مصراع هم         قافيهها هم هاي دوم بيت  مصراع

.مانده غزل استي باقيتنها گزينهاال ح

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استشدهفهرست اعالم كتاب ادبيات سال دوم طراحياز 4
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. هاي ادبيات دوم و سوم را شروع كنيـد        پس از امتحانات ترم اول، بايد خواندن فهرست اعالم پايان كتاب          :توجه

واهدآمـد، مراجعـه كنيـد تـا از وقـت و      بـاره در سـايت خ  اي كه درايـن   قبل از اين كار به راهنمايي آموزشي      البته  

.نيروتان درست استفاده كنيد

 كـه تـازه پـا بـه عرصـه           معناي كسي يا چيزي است    شود و به  هميشه به اين شكل نوشته مي     » نوخاسته«ي  واژه6

.است جلوه كرده ياگذاشته است

به همين معنـا  » خوابگزار«ي در واژه» گزار«دادن و تفسيركردن است و ، گزارش »دنگزار«كي از معاني    ي:توجه

.اشاره دارد

شود كه منظـور حكـيم خيـام در ايـن           ميبيت دوم است، متوجه ن    ) وفقمو(ي  كسي نداند كه بيت اول وابسته     اگر  8

 در درك حقيقـت و      -داننـد ود را بسيار فاضل و دانـا مـي        هايي كه خ  حتي آن -ها اشاره به ناتواني انسان    ،رباعي

.رازهاي جهان هستي است

انـد كـه البتـه دانـستن     شـده توضـيح داده  درسدر پايان درس اورازان داخـل مـتن     » توفال«و  » نكاس«هاي  واژه9

).ودباهميتي تست سخت اما كم(. ها خيلي هم مهم نيستناي آنمع

.آمدتوضيحش 11

 هـدف و قـصد اسـت بـا          گـاه جاي» سـر «كـه   جـا و از آن  است  آمده» هدف و قصد  «جاي  در بيت چهارم به   » سر«12

.رو هستيمجاز روبهي مآرايه

معشوق اسـت   هبيشدر درخشندگي و زيبايي     » ماه«جا كه   و از آن  است  جاي معشوق آمده  به» مه«بيت دوم،   در  

.كردن استكنايه از بدبخت» به روز سياه نشاندن«همين بيت در . رو هستيمي استعاره روبها آرايهب

گار او را نيز بـه همـين   است و آرزو دارم كه روز   مرا به روز سياه نشانده     ،سيماييمعشوق ماه :بيت دوم معناي  

!ز سياه بنشاندرو

است و من رو آوردهبه گشت و گذار ميان باغ و چمن      ) عاشقان يا نگهبانان  (يارم از ميان جمع     :بيت سوم معناي  

!م كه گل نرگس با ديدن چشمان زيباي او از حسادت چشمش بزندنگران

+ مـسند  + مـتمم  + مفعـول  + نهاد (ي عادي، ترتيب معمول اجزاي جمله     برخالف شيوه ي بالغي   در شيوه :توجه18

4 و   2،  1هـاي   كه در مـصراع اول بيـت      چنانآيد؛ هم كه فعل در پايان جمله نمي     ويژه اين به. شودرعايت نمي ) فعل

.انددر پايان جمله نيامده» برداشتي«و » شد«، »كرد«هاي بينيم كه فعلمي

:بار دقيق به ذهن بسپاريداينلطفاً ! چه بودند تبعي هايرود كه نقشآموزان يادشان ميدانشمعموال19ً

بدل، معطوف، تكرار= هاي تبعي نقش

ي ديگـر   در سـه گزينـه    » آيـات قـرآن   «و  » دسـت عـدو   «،  )هاي انسان برگزيده(» صفوت آدميان «است كه   آشكار  20

.ي استعاري باشندتوانند اضافهو نمي) قي هستندي تعلّاضافه(ت دارندواقعي

ي تفكيـك انـواع اضـافه را        ر خواهدشـد، شـيوه    بندي ادبيات كه بعد از جشن نـوروز منتـش         كتاب جمع در  :توجه

.دادطور دقيق برايتان شرح خواهمبه

 كتاب ادبيات سال سوم     6پايان فصل   » اندآورده«در  ) ادب، پير و سالخورده   كلفت، بي پوست(» جانگران«ي  واژه21

.استآمده

.استشدهفهرست اعالم پايان كتاب سال سوم طراحياز 22
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بـرخالف  ،راحتي معنايي درنظر گرفـت    ها به هايي نيستند كه بشود براي آن     تركيب» غالب تدبير «و  » جنبش عمل «23

.)انديشيشكل و چهارچوب چاره(» قالب تدبير«و ) تحرك اميد و آرزو(» جنبش امل«

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كنايـه  » نهـادن رخت«كردن و كوچيدن است و      كنايه از رحلت  ) بردن رخت و لباس خود به جايي      (» كشيدنرخت«2

.كردنشدن و اقامتاز ساكن

در ! كـردن دانـست؟   را كنايـه از چاپلوسـي     » كـردن سـبزي پـاك   «دانم براساس كدام قرينه يا منطقي بايد        نميمن  

رجـال  .ساله، اعاظم اهل اردو و تمام ملتزمين حاضر بودند   ي همه معمولهرسم   است؛ به  پزانشآامروز  «حكايت  

جهي تـو ي بـي كردند كه نـشانه ي آش، سبزي پاك مي  واقعاً رجال دولت براي تهيه    » .كردند پاك مي  سبزيلت،  ود

.ي امور مملكت است نه چاپلوسيها به ادارهآن

ها را مثال مصراع ديگر دانست؛ بنابراين شرط اصلي اسلوب معادلـه            يك از مصراع  شود هيچ بيت چهارم نمي  در  5

باشـند  استقالل دستوري داشـته ها شرط فرعي اسلوب معادله اين است كه مصراعاما . در اين بيت برقرار نيست   

شود، زيـرا مـصراع دوم بـا حـرف پيونـد      نميرط در بيت سوم ديده ها را عوض كرد كه اين ش  و بتوان جاي آن   

.توانند پاسخ اين تست باشند هر دو مي4 و 3هاي است؛ بنابراين گزينهشروع شده» كه«سازِ وابسته
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