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نگاه كلي* 

شود و با وجـود     سال گذشته ارزيابي مي   هاي مشابه در چند   در نگاه كلي، اين آزمون داراي كيفيتي باالتر از آزمون         

را بـراي محـك   اي بود كه بتـوان آن هاي ابتكاري و مناسبش به اندازهاي، شمار پرسش  دو تا سه پرسش نادرست و سليقه      

س ادبيات معياري مناسب به حساب آورد؛ البته خوب بايـد دقـت داشـته باشـيد كـه                  زدن توانايي فعلي شما عزيزان در در      

.تان در حال حاضرتوانايي

تـان بيفزاييـد و اگـر     درصـد بـر درصـد فعلـي        30 تـا    10توانيد بين   مانده تا آزمون سراسري، مي    شما درمدت باقي  

بنـدي مباحـث    ما پيشنهاد دهم، بهترين كار اولويـت      اي براي رسيدن به اين هدف به ش       بخواهم خيلي كوتاه و فشرده برنامه     

.)هاي بعدي بپردازيدايد، بگذريد و به اولويتاز هر موردي كه قبالً مطالعه كرده: (در اين مقطع از زمان است

)نشر دريافت(خواندن فصل اول كتاب تناسب مفهومي .1

هـاي  است و توجه دقيق به نكتـه      ات آمده خواندن تاريخ ادبيات بر اساس روشي كه در جلد دوم كتاب همايش ادبي            .2

.يادشده در آن كتاب

)نشر دريافت(ها بر اساس روش ارائه شده در كتاب امال و لغت خواندن واژه.3

خواندن فصل دوم و سوم كتاب تناسب مفهومي.4

)نشر دريافت(خواندن نكات امال از كتاب امال و لغت .5

ات و حل تست از كتاب آموزشي زبان فارسيِ نشر دريافتخواندن زبان فارسي از جلد اول كتاب همايش ادبي.6

)ايهاي دوهتست(ي سايت دريافت هاي آرايههاي ادبي از جلد اول كتاب همايش ادبيات و حل تستخواندن آرايه.7

)جلد دوم(خواندن فصل اول كتاب همايش ادبيات .8

اي خارج از كشوره و آزمون1391 تا 1384اي آزمون سراسري از سال هاي آرايهحل تست.9

هـاي آزمايـشيِ   و آزمـون ) ي فـائق انديـشه  (5هاي كتاب اي سايت نشر دريافت و تست   هاي دوره حل مابقي تست  . 10

 در دو تا سه سال اخير2ي چي و گزينهتعاوني سنجش، گاج، قلم

! در آزمون سراسري70اميدواري به درصد باالي . 11
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

مورد پرسـش   ...) ي عاميانه يا    ي قرآن، داستاني تاريخي، افسانه    اشاره به آيه  (بار است كه نوع تلميح      براي اولين 4

.استقرار گرفته

.اي استي جالب و تازهنكته) آخرين جمله اين عبارت(است اي كه فعلش حذف شدهتشخيص نوع جمله9

4ي تواند گزينـه باشد، به سادگي ميياد داشتهرا به) ايي از زبان حيوانات هافسانه(آموزي تعريف فابِل    اگر دانش 17

.كاهدكند اما اين ماجرا چيزي از ارزش و ابتكاري بودن اين تست نميرا انتخاب

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.خاطر بسپاريدرا با دقت به) سال دومفصل ششم كتاب ادبيات (» عبدالحسين وجداني«و » جالل رفيع«آثار 2

: ضـمين را پـذيرفت؛    » ضـمانت ضـمين   «چندان رايـج و مفهـوم نيـست؛ پـس بايـد تركيـبِ               » زمين«كردنِ  ضمانت3

كنندهضمانت

آيد كه مباحـث    آموزاني برمي ي دانش ردكردنِ مجاز هم از عهده    . در اين بيت كار دشواري بود     » ايهام«تشخيص  5

.باشند نه حفظي و سرسرياي آموختهومي و پايهعلم بيان را مفه

تأكيد دارد نه تقابل عشق و عقل به درك و اعتمـاد  » شور عاشقانه«فقط بر اهميت » ج«تشخيص اين نكته كه بيت    6

!نفسِ ادبي نياز داردبه

را از كتاب درسي سال سوم با دقـت         ) 1(ن واژه   ي دومِ درس ساختما   ي يادشده در پايين صفحه    هاي ساده واژه10

.تمام بخوانيد

.استهاي اضافي به طور كامل در جلد نخست از كتاب همايش ادبيات آمدهروش تشخيص انواع تركيب12

اسـت، امـا جـزء      در كتـاب درسـي نيامـده      » نفوذ كردن، جاري شدنِ فرمـان، جريـان يـافتن كـار           « به معناي    نفاذ16

.بودهاي امال مطرح شدههاي گذشته در تستهاي سراسري سالت كه در آزمونهايي اسواژه

ي پايان كتـاب،  نامهبودند، نه واژهها انتخاب شدهشده در اين پرسش از متن درسهاي مطرحچون برخي از واژه   21

 كتاب امـال و لغـت   هاي داخل متن چهار كتابِ درسيِ منبعِ آزمون سراسري درواژه. (كردكار را كمي دشوار مي  

.)استاستخراج و معنا شده

.است از اَعالمِ سال سوم دبيرستان) ايگرانهو درواقع ستم(تست بسيار دشوار 22

بر اثـر نامهربـاني   (چه بر سرِ ما آمد  آن. هم ريخت يار ما تبديل به غريبه شد و روزگار ما به         : معناي بيت چهارم  24

!)چه بر ماگذشتدور آناز كافران هم به (.رزق و روزي كافر هم نشود) يار
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اما كاركرد آن در زبان دري متفاوت است بـا          است،  درست است كه تنوين از زبان تازي وارد زبان پارسي شده          11

:استتنوين در فارسي امروز تكواژي قيدساز . كاركرد آن در زبان عربي

)ي ديگرصدها نمونه... (و ) قيد( شخصاً ←) اسم(شخص ) // قيد(حقيقتاً ←) اسم(حقيقت 

هـا را بـه     ه يافته از زبان عربي به زبان فارسي هستند، اما آن          وندهايي را » يت«جمع يا   » ات«كه  چنانبنابراين هم 

ايم، تنوين نيز از اين قاعـده مـستثنا      راوان در زبان فارسي در شمار تكواژهاي دستوري قرار داده         دليل كاربرد ف  

.)ي محترم كتاب زبان فارسي نيز چنين استحتم دارم كه نظر استاد عمراني نويسنده. (نيست

شـكل  نامـه بـه   اسـت كـه در پاسـخ   » زنـدگاني «انگيـزِ  ي بحـث ي واژهمشكل دوم ايـن پرسـش در شـكل تجزيـه          

.استشدهتجزيه» گاني+ زند «

به معناي جان در زبان پهلوي؟»زند«ي تاريخي است يا واژه» زنده«ديگر چيست؟ منظور همان » زند«

» زندگاني«) دكتر حسن انوري (ي سخن   نامهو هم در واژه   ) دكتر محمد معين  (ي معين   نامهبه هرحال هم در واژه    

ونـد  تـر اسـت زيـرا پـس    نظر بنده هم به اين تجزيـه نزديـك  . استجزيه شده ت» ي«+ » ان«+ » زنده«به سه تكواژ    

.صفت است» زنده«ها و شود نه صفتها افزوده ميبه اسم» اني«

.)شوداي و غير استاندارد ارزيابي مياين تست كامالً سليقه(

هـاي  جملـه = هـا   صـوت (ا  هـ جملـه از شـبه  » دريغ«. متأسفانه اين پرسش كامالً نادرست است و بايد حذف شود         14

.ها نيازي به فعل ندارنداست و شبه جمله) جزئياستثنايي يك

زيـرا زيبـاييِ    (اسـت   »زيبارو«در ادبيات ما    » شاهد«از معاني اصطالحي    . اين تست هم صددرصد نادرست است     18

بـارو و شـاهد وجـود    ؛ اما هيچ شباهتي به ميـان زي )ي آنان است بر زيبايي خداوند و آفريننده  شاهديزيبرويان  

.را استعاره از زيبارو بدانيم» شاهد«ندارد تا 

!سپارمتانميبه خدا تا آزمون بعدي 
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