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تـان  زنـدگي هـاي   انگيزترين سال  يكي از خاطره   91اميدوارم كه سال    ! سال نوتان فرخنده و خجسته    دوستان سالم،   

!بخش و پربار و سرشار از طعم شيرين پيروزي و افتخارگير و دشوار، اما سرانجام لذتباشد؛ سالي پركار، نفس

هـدف  ! و بازار نقد آزمون در نـشر دريافـت داغ         جامع تعاوني محترم سازمان سنجش برگزار شد        نخستين آزمون   

ها، تا چه اندازه گويـاي  ي شما در هر يك از درسست به شما تا بدانيد نتيجه    ي معياري ها، ارائه اصلي ما از نقد اين آزمون     

تـري  شـده  حـساب  تـر و  ريـزي دقيـق    برنامـه  ،مانـده از اين راه براي فرصت بـاقي      ا در آن درس است و       ضعف يا قوت شم   

هـاي  ها و ارتقـاي نقطـه    براي رفع كاستي  . هاسترساندن به طراحان محترم اين آزمون      ياري ،هدف ما دومين  . باشيدداشته

ي بهتـرين دبيـران، بهتـرين    شـك شايـسته   متوجه شما عزيزان خواهدشد كـه بـي      كارنايقوت كه البته باز هم سود اصلي        

!ها هستيد بهترينها و بهترينِها، بهترين دانشگاهطراحان، بهترين كتاب

!دمانشما هستيم و در كنارتان خواهيمدوستدار 

نگاه كلي* 

يعنـي سـليقه و   ! تـر تر و بهـاري ، اما كمي لطيف   ستا همان حال و هواي آزمون سراسري        ،حال و هواي اين آزمون    

ي دشواري ايـن   كامل دارد، اما درجهخوانيزمون سراسري هممحترم اين آزمون با طراحان آ    ) يا طراحان (نوع نگاه طراح    

دوسـتان خـوب، دقـت      .  اسـت  شـده سابحتر از آزمون تيرماه شما است كه موضوعي كامالً سنجيده و            آزمون كمي پايين  

ي شـما  نتيجـه توانـد  رو نميهيچي اين آزمون بهنتيجه،  در چند سال اخير  اساس رايج ي بي  برخالف شايعه  باشيد كه داشته

مانـده تـا   ويژه اگر جزو داوطلبان مشغول به تحصيل باشيد؛ زيـرا روزهـاي بـاقي        سراسري مشخص كند، به   را در آزمون    

هـا و   اسـتفاده از كتـاب     و بـا   ريزي درست توانيد با يك برنامه   سازند و شما مي   آزمون سراسري بسيار پربار و سرنوشت     

ي اين آزمون تنها جنبـه گرگون كنيد؛ بنابراين طور كامل دها بههاي كارآمد، وضعيت خودتان را در بسياري از درس  كالس

!گوييبيني و پيش پيش نهسنجي داردوضعيت

.هاي زبان و ادبيات فارسيتر پرسشحاال برويم سراغ نقد دقيق

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 امـا طـرح چنـين       ؛سـت موضـوع مهـم و آشـنايي      ) هميـشگي (ي اختـصاصي    هاي اضافه مبحث گذر فعل و حرف    18

.استشدهها رايجهايي تازگيپرسش

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.توضيحش خواهدآمد2

.توضيحش خواهدآمد4
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.آيد ميشماراست، دشوار بهچون از فرهنگ اَعالمِ كتاب ادبيات سال دوم طرح شده8

ي معروفي در ستايش ايرانيان و طاق كسرا        زبان است كه قصيده   ي عرب  از شاعران بلندآوازه   »بحتُري«:توجه

ي شناسانِ بزرگ عرب در قرن پنجم است كه مانند نويـسنده          ابوعالي معرّي نيز از شاعران و لغت      . دارد

توجه خاص مذهبي غيرهاي و انديشههابود و به فرهنگ  حسين در كودكي نابينا شده    معاصر مصري، طه  

.استرا شرح كرده) شاعر بزرگ عرب (متنَبياست و ديوان بحتُري و اشعار داشته

 كـه بـسيار غيركـاربردي و    -هـايي پايان سه كتاب ادبيات را به دقـت بخوانيـد، چنـين پرسـش        هاي  نامهاگر واژه 9

.آيندحساب نمي ديگر براي شما دشوار به-اندارزشكم

: كنـد آمـوز دشـوار مـي    كـار را بـر دانـش       ،متن اين پرسش دچار غلط ويرايشي فاحشي است كه از همـان ابتـدا             10

»اند؟انتساب چند اثر به نويسندگان آن درست معرفي نشده«
اي مفرد است، چرا بـراي  واژه» انتساب«شود؟ وانگهي، معرفي مي » انتساب«مگر  ! گفتني است؟ اين چه نوع سخن   

گونـه  آفريند كه ما مجبور شويم اين     گفتن چه مشكلي مي   وغش سخن غلاست؟ آخر روان و بي    جمع آمده آن فعل   

! حرف بزنيم؟ادرستنغريب و قديمي و 

است؟ در برابر آن درست معرفي نشده،ي اثر، پديدآورندهدر چند مورد: ي متن پرسششكل ويراسته

 مترجم اين اثر به پارسـي اسـت؛    فقطاست و قاضي ابرقو  » شامهابن«ي  نوشته» ي رسول اهللا  سيره« البته   :توجه

ي غلطـي در مـتن    چنـين گفتـه  ال چهارم سهاي كتاب   اما به دليل بروز اشتباه هنگام كاستن تاريخ ادبيات        

ي درسـت،   حاال چرا ميان اين همه نكته     . (كندها هم راه پيدا مي     و به آزمون   شودميهاي درسي ديده  كتاب

چـه بـسا   : نقـد اسـت  از اين استثناي نادرست سـؤال طـرح كنـد، مـاجرايي قابـل          بايد تصميم بگيرد     سيك

 طراحان محتـرم  ،هازيرا آنهايي زيان ببينند؛ آموزان باسواد و اهل ادبيات كه با طرح چنين پرسش     دانش

 و بـر همـين   -گونه نيز هست كه حتماً اين -پندارندميآگاه  هاي درسي   شمار كتاب از اشتباهات انگشت  را  

خوان اما ناآشـنا بـا ادبيـات را    آموزان درسي انتخابي از سوي دانشاي غير از گزينهس شايد گزينه  اسا

)!بربگزينند

است، و بـه همـين دليـل در آن زمـان بـسيار           بسيار رايج بوده   70 و   60ي  هاي دهه ها در آزمون  اين نوع پرسش  15

هـايي فقـط بـه ماضـي يـا       رويارويي به چنـين سـؤال    هرحال در است؛ به آمدهحساب مي پا افتاده به  ساده و پيش  

.توجه كنيدهابن فعلمضارع بودن 

» سـاز پايـه واو هـم «هـاي دوم و سـوم،   اسـت و در گزينـه  كاررفتـه بـه ) معيت(» واو همراهي «ي نخست   در گزينه 16

).عطف(

:دهد مي»بعيد است«معناي ) مباينت/ استبعاد  (»واو دوري«:نكته

. انكار شراب از من بعيد است:من و انكار شراب

:هستند... روي هم، بر روي هم و كند كه دو يا چند چيز با هم، در كنار هم، روبه تأكيد مي»واو همراهي«

است كه به دليل نمـاز خوانـدن بـه او دسـت             ) غروري (همواره به همراه عجب   زاهد  :زاهد و عجب و نماز    

.دهدمي

. مستي و راز و نياز هميشه به همراه من است:نيازمن و مستي و 
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ها در كنـار هـم و پيوسـته    آنحتماً كند، اما تأكيد ندارد كه پايه ميدو يا چند واژه را در يك نقش هم   » واو عطف «

:هم هستندبه

معني هستند؛ پس هرگز قـصد شـاعر ايـن          هم» دولت«و  » سعادت«: زِهي سعادت و دولت كه يار ما باشد       

ســعادت حتمــاً بــه همـراه دولــت يــار مــا  :  كــه بگويـد اســتنبـوده 

.خواهدشد

انـد  پايـه شـده  بودن هـم در مفعول» و«به كمك » سجاده«و » دلق«: فروش بادهدي حافظ ببر دلق و سجاده  

فروش حتماً دلق را در كنار سجاده       اما شاعر تأكيد ندارد كه باده     

را ببـرد و    توانـد دلـق     آن خواهدبرد؛ نه، يك روز مـي      همراه  به  و  

.روز ديگر سجاده را

» همـراه بـه «يـا  » بـا «شود، هر واوي كه به معني هاي بازاري و غيرعلمي گفته مي  چه در كتاب   برخالف آن  :توجه

جـا  بـودن و يـك  نيست؛ بلكه واوي از نوع همراهي است كه گويند بـر پيوسـته  ) معيت(واو همراهي   باشد،  

توانـد  جاي بـسياري از واوهـاي عطـف نيـز مـي     باشد؛ وگرنه به هاي دو طرف آن تأكيد داشته     بودنِ واژه 

:جاگذاري كرد؛ نمونه» همراهبه«

پايه هستند؛ اما ايـن جملـه       در نهاد بودن هم   » مادر«و  » پدر«جا   در اين  :اندپدرم و مادرم به مسافرت رفته     

انـد، گرچـه    تأكيد ندارد كه حتماً پدر و مادر با هم بـه مـسافرت رفتـه              

 جاگـذاري   »همـراه بـه «يا  » با«گيري  توان با كمي آسان   مي» و«جاي  به

.»واو همراهي« نه )واو عطف(ساز است پايههم» واو «، اما اينكرد

.بود نيز مطرح شده90در آزمون سراسري سال همانند اين يسؤال17

.توضيحش آمد18

.آيدتوضيحش مي19

.آيدتوضيحش مي24

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

...) فردوسي، نظامي، عطار، موالنا، سعدي، حـافظ، جـامي و        ( ايراني   دارامنكه شاعران و نويسندگان     دانستن اين 2

در ادبيات تابنـاك پارسـي چـه       » ابن حسام خوسفي  «يا  » ل مشهدي ذبا«اند، الزم است اما     زيستهدر چه قرني مي   

خـاطر هـا را نيـز بـه       قـرن زنـدگي آن     زان ايـن سـرزمين    آمـو  دانش اشدباند كه الزم    اثر درخشاني برجا گذاشته   

!د؟نبسپار

هـاي ادبيـات   اسـت، امـا در كتـاب   آموزان مطـرح نـشده  هاي ادبيات دانش  در كتاب » قربان«و  » كيش«معناي دوم   4

.آيدشمار مي، غيراستاندارد و نسنجيده به1391است؛ بنابراين اين تست در سال  مطرح بوده70 و 60ي دهه

گفتن آموز چرا بايد هنگام پاسخ   جزو مباحث ادبي است؟ دانش    » محيط«و  » مساحت«يا توجه به تفاوت مفهومي      آ21

توانـد  اي مـي  ي آموزشـي  باشـد؟ واقعـاً چـه فلـسفه       ي غيرادبي توجه داشـته    هاي ادبيات به چنين نكته    به پرسش 

هايي باشد؟ چنين پرسشيوانهپشت
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توجهي كامل به اصول دستور خط فارسـي اسـت كـه            كند، بي نظر مي لبچه از نظر ادبي در اين پرسش ج       اما آن 

نكـردن اصـل جدانويـسي      خورد؛ رعايت ي اين آزمون به چشم مي     نامهنامه و پاسخ   در سراسر پرسش   تأسفانهم

هـا باعـث دشـواري تـشخيص ايـن واژه    ) 16ي نخـست پرسـش      گزينـه (» تو را «يا  » تابهپاي«هايي مانند   در واژه 

آيد و اديبان و طراحان محترم خـود        فاصله هم كه گويا فقط به كار طرح تست مي         اصله و نيم  ماجراي ف . شودمي

. ندا درداد←ندا در داد : فاصله بگذاريموند فعل و فعل، نيمكم بين پيشهيچ توجهي به آن ندارند؛ ديگر دست

استعاره از  » شست«گاه  است، آن » نگاه«استعاره از   » ناوك« اگر   نمايد؛بسيار غريب مي  » ناوك«استعاره دانستن   24

چيست؟

اي، نبايـد چنـين     هرحـال براسـاس چنـين برداشـت شخـصي         بـه . بهتر است اين بيت را تمثيل بدانيم تا اسـتعاره         

.پرسشي طرح كرد و به آن پاسخ گفت

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي هـاي گزينـه  هـا، واژه است، اما گويا طراح محترم در بـازنگري تـست   انتخاب شده ي درست بختانه گزينه خوش11

» قـالع «غلط اماليي اين گزينه . استاند اما اين تغييرات در پاسخ تشريحي سؤال اعمال نشدهچهارم را تغيير داده   

.شودنوشته» قال«خواني ندارد، پس بايد به شكل هم» شيطنت«ي است و با واژه» قلعه« كه جمع باشديم

كـه مـورد پـذيرش دو    كـسي (» الطـرفين مرضـي «و » الوقـوع سريع«است؛ اما ي درست انتخاب شده باز هم گزينه  17

.كه اين دو واژه در زبان فارسي صفت هستند نه اسماست؛ درحالياسم معرفي شده) طرف دعوا باشد

!سپارمتانميبه خداآزمون بعدي تا 
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