
88اسفند-نجشستعاوني در آزمون زبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

 نظـر مـن ايـن اسـت كـه رونـد افـزايش كيفيـت و                  اش برآمديـد؟  طور بود؟ از عهده   آزمون چه  خسته نباشيد؛    سالم،

تـر،  غلطهمين دليل با آزموني كم   بود در اين آزمون هم ادامه يافت؛ به       ها كه از آزمون پيش آغاز شده      سختي سؤال ي  درجه

ي اين آزمون بـا آزمـون سراسـري فاصـله    ي سختي درجه. رو بوديمهاي قبلي روبه ر از آزمون  تر و البته دشوارت   سنجيده

حـساب  ب و عـالي بـه      خيلـي خـو    75 خـوب و بـاالتر از        75 تـا    65قبول،   قابل 65 تا   50زيادي ندارد؛ بنابراين درصدي بين      

.آيدمي

 مـورد توجـه   ،آمـوزان در حـال تحـصيل   ها، وضعيت دانش  بندي كلي اين آزمون   ريزي و بودجه  در برنامه فانه  سمتأ

دانـشگاهي را در مدرسـه    فـصل هـشتم كتـاب پـيش       ،آمـوزي در ايـن موقـع از سـال         تـر دانـش   كـم مطمئنـاً   . گيردقرار نمي 

شـود كـه اميـدوارم    تر ميبراي اين دسته از داوطلبان بيشها دليل ميزان دشواري اين آزمون همينو به است  ديدهآموزش

-شـود ديـده مـي  هـا در اغلـب درس هاي تعاوني سنجش   بندي آزمون  كه در بودجه   -ساسياشكال ا هاي آينده اين    در سال 

.برطرف شود

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

براي تربيت و آموزش تأثير و ارزش بـسياري قائلنـد و   گروهي . شودميديدگاه تربيتي كامالً متضاد ميان اهل انديشه ديده    دو  8
انـسان تـأثير   ) ژن( گـوهر و سرشـت   دانند و درواقع بـراي ن انسان بدگوهر و نااهل را بيهوده مي  كرددر مقابل، گروهي تربيت   

اين تست، توجه بـه همـين تفـاوت بنيـادين ميـان ايـن دو                محور  . )همين پرسش ي سوم   زينهگمانند  (بسزايي قائل هستند    
.استديدگاه بوده

تـر  اين بيت بـيش در . استشدهي دوم با هوشياري طرحگزينه. شودميهايي در آزمون سراسري ديده خالي چنين تست  جاي  10
.شمار آوردبهماسه حي ملي اي از زمينههتوان آن را زيرمجموعخورد كه ميچشم ميي اخالقي شاهنامه بهجنبه

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـايي طـرح شـوند كـه هنـوز در مدرسـه             ويژه اگر از درس   آيند به شمار مي آموزان، دشوار به  براي دانش هاي امال اصوالً    تست3
!است نشدهتدريس

) از نظـر طـراح  (ي درسـت  شد به گزينـه   در اين بيت مي   » ايهام تناسب «يا  » ايهام«ها و توجه به نبود      تر به كمك رد گزينه    بيش6
.ندكگفتن به اين پرسش را بسيار دشوار مي پاسخ- استكار رفتهبه» متضاد«جا معادلِ  كه در اين- »مقابل«ي واژهجود  و.رسيد

.آموزان آشنا با ادبيات است و بسي سوم كار دانشمفهوم گزينهدرك 12
هايم اضافه شد كه تو مرا دوست و آشـناي         از دوستي با تو چيزي غير غم نصيبم نشد و اين غم هم به غم              :و مفهوم بيت  معنا  

ت؛ سـ ي منفـي دارد و تنهـا باعـث رنـج و عـذاب شـاعر ا      جنبـه » غم«بينيد در اين بيت طور كه ميهمان (.شماريخود نمي 
) .استعاشق مطلوبِ  غم عشق كه برخالف
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نمـود، احتمـاالً   مطـرح مـي  » نيست؟، تركيب وصفي گروه اسميكدام «طراح آن را به شكل   اگر  . است» گنگ«سؤال  صورت  15
.آمدندگويي به آن برميي پاسختري از عهدهآموزان بيشدانش

حتمـاً بـه     (»اسـت  مركب -كه مشتق اين«گويند  ، مي بينندا مي راي پرتكواژ و طوالني     كه واژه آموزان، همين از دانش بسياري  20
» ستايـشگري «و » هنرمندانـه «، »ناجوانمردانـه «. )!اي طـوالني اسـت  هم كلمـه »  مركب-مشتق«ي  كلمهاين دليل كه خود     

: مركب-است، پس مشتق هستند نه مشتقكار رفتهها بهاي هستند، اما تنها يك تكواژ آزاد در آنهاي طوالنيواژه
هنا + ردم + وانج + ان:ناجوانمردانه

نها + دمن + نره:هنرمندانه

ي + رگ+ شـِ + تاس:ستايشگري

ونـد اسـت؛ پـس    پـيش ... و » آوازهم«، »آواهم«، »هماهنگ«، »همسو«،  »همراه«،  »همكار«هايي مانند   در واژه » هم«:توجه
.آيدحساب مي وابسته بهتكواژ

تـر  كار را كمي سـاده  كه اين،   است،  شدهخط كشيده ) ثواب(ها   يكي از غلط    زير اشتباه به  متن سؤال،  چينيِهنگام حروف البته  23
نگـار  حـروف اسـت و  خـط كـشيده  هـا  لطغشده، زير ي انتخاب درستي گزينه احتماالً طراح محترم براي اطمينان از     (. كندمي

ست؟ بله ويراستار محتـرم كـه از بـروز چنـين      حاال جاي كي خالي  و !استي آزمون كرده  محترم هم آن خط را وارد دفترچه      
)!ندكلوگيري  ج... بارز و اتاشتباه

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.»ـعـ«حرف بر روي باشد نه » يـ«بايد روي حرف » متعين«تشديد 2

 تـو حتمـاً مـصلحتي        تنگدسـتي  ور  گويد كه در فق   داري است؛ زيرا شاعر مي    نهايت خويشتن  در يزني سوم   بيت گزينه مفهوم  7
.چه داري راضي و قانع باشبا فقر خود بساز و به آنخبري؛ پس يالهي است كه تو از آن ب

.اين حساب اين تست، هيچ پاسخي ندارد و بهتر است كه حذف شودبا 
بـه مفهـوم    تـر   بـيش گزينـه   ايـن . فشاني عاشقانه را دربرنـدارد    هاي دوم و سوم مفهوم جان     ي گزينه ي چهارم به اندازه   گزينه11

دچـار  حدي زيـاد اسـت كـه انتخـاب آن را      سؤال به صورت مفهومِابي اول  ي گزينه  است؛ با اين حال فاصله      نزديك پاكبازي
.كندمشكل نمي

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

،از آنر تـ عجيـب . انـد صورت كليدي پاسـخ داده شـده    اند فقط به  شك به پاسخ تشريحي نياز داشته     ها كه بي  از پرسش برخي  
شـده  تر از پاسـخ كليـدي ارائـه   ها چه اطالعي بيشاً اين جملهجد. استهاي كليدي آمدهاي است كه در برابر اين پاسخ  جمله

!ها چيست؟از نوشتن اين جملهدف هقعاً او. ربردارندد
. مراجعه كنيد19 و 15، 4هاي نمونه به پاسخ تستبراي 
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قـدرت و شـكوه سـلطنت    بـه  «كنايـه اسـت از   » ي تـاج سـلطنت را شكـستن   گوشـه «انـد   كه طراحان محترم گفته   چنانهم6
.را مجاز از قدرت دانست» ي تاجگوشه« كنايي بنابراين ديگر نبايد در همين تركيبِ» دادنزلن و آن را ترساندنآسيب

تـر و   آمد، مفهـوم  مي» ناپذيريرهايي«جاي آن   است كه البته اگر به    بوده» ناگزيري«همان  » عدم ناگزيري «منظور از   احتماالً  13
.هرحال پاسخ تشريحي اين پرسش گنگ و نارسا استبه. تر بودمناسب

البتـه  . كـرد نظـر    آن صـرف   بـودنِ شتقمهمين سادگي از    توان به است كه نمي  » رشتن«نيز صفت مفعولي از مصدر      » رشته«18
.شوداي هستند كه اين نكته مانع انتخاب نميگونهها بهگزينه

. استنديسخرخورد كه جاي چشم نميعلمي به و بزرگ ل در اين آزمون هيچ اشتباه آشكارهرحابه
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