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نگاه كلي* 

چـون  جـايي نيـست؛     به شما، حرف چندان به    » نباشيدخسته«طور است؟ اين روزها گفتنِ      ، حال و احوالتان چه    سالم

! خـسته باشـيد   فعـالً   ايد، پس اميدوارم كه     باشيد، حتماً خسته  باشيد و زحمت كشيده   اگر در طول اين يك سال درس خوانده       

اي نخواهدبود؛ چـون قـرار نيـست ديگـر بـه            كنندهوزهاي چندان خسته  رو، ر  روزهاي پيش  :اما يك خبر خوب برايتان دارم     

ايد و برايتـان آشـنا اسـت، دوره كنيـد و     جا خواندهچه را تا اينبپردازيد؛ فقط قرار است آن    آشناانخواندن مطالب جديد و     

ي خوبي در آزمون سراسري دست پيدا      حتماً به نتيجه  ايد  مطمئن باشيد كه اگر االن خسته     ! كنكور و خالص  روز  نهايتاً هم،   

 اين يك واقعيت تلخ اسـت  ،مطمئن باشيد، چون متأسفانه من  بينيِبه اين پيش  ! رودتان حسابي در مي   خواهيدكرد و خستگي  

خوان و كوشايي   درسشود و بخت پيروزي افراد    كاسته مي كش  خوان و زحمت  آموزان درس روز از شمار دانش   كه روزبه 

!يابدمانند شما افزايش مي

 كوشـش طـراح يـا طراحـان محتـرم ايـن آزمـون        :و اما نقد آخرين آزمون ادبيات تعاوني محترم سازمان سـنجش         

است كه در طرح چند سؤال نيز بـه ايـن   ي طراحان آزمون سراسري بودهطراحي سؤاالتي نو و ابتكاري و نزديك به شيوه      

برانگيز است كه تمام آن حدي فاحش و تأسف  د اما متأسفانه يكي دو اشتباه علميِ موجود در سؤاالت به          انهدف دست يافته  

ناپـذير طراحـان   توجهي وصفچنين بيهم. ها اشاره خواهدشد در ادامه به آن    هكاست  شعاع خود قرارداده  ها را تحت  تالش

-كـرد اي را آزرده مـي  قبلـي نيـز ذوق هـر خواننـده    هـاي  كه در آزمـون -نويسي فارسي محترم به اصول ويرايش و روان     

هـاي  ها در ميـان درس ترين درس كعيبناو  ترين  هاي درس زبان و ادبيات فارسي را به يكي از ناويراسته          سؤاالت و پاسخ  

.استي افسوس است كه جداً مايهها تبديل كردهها و پاسخي پرسشموجود در دفترچه

واقعـاً آيـا كـساني كـه در مقـام طراحـي            (كـنم ي آزمون اشاره مـي    نامه پاسخ درزير  سه مورد   ي نمونه به     برا قطف

تـر و رسـاتر   هـايي روان اند، نبايد توان ساختن جملهپرسش زبان و ادبيات فارسي در آزموني چنين مهم و فراگير نشسته         

:)باشند؟هاي زير را داشتهاز جمله

!»ي ظلم است اما در مفهوم ناپايداري نيست اگرچه واژه4ي در گزينه«: استده آم5در انتهاي پاسخ تست -1

ي حالت ويراسـته  (».استكرامت آمده در اين جا معناي عرفاني آن غلط است و درواقع معناي نظر«: 15پاسخ تست   -2

.)»نظر«عرفاني است نه معنايِذكر شده» كرامت«عرفانيِ در اين گزينه، معناي : جمله

يـك حـشوِ آشـكار    » شـخص انـسان  «(»استعاره از درون شخص انـسان : دفتر«: است آمده 18يان پاسخ تست    در پا -3

.)تبديل كرد» درون انسان«يا » درون شخص« كه بايد آن را به است

 در ايـن آزمـون     ،خوردميكه در آزمون گذشته هم به چشم        ) گذارينقطه(هاي سجاوندي   توجهي مطلق به نشانه   بي

.كنيمنظر مياست كه ديگر از پرداختن به آن صرفخود رسيدهي حد اعالبه

كـار كرديـد؟ آيـا     شـما چـه  .قبول طراحان و ويراستاران اين آزمون بگـذريم      چندان قابل ي نه از كارنامه بياييد  خُب،  

ايـد كـه     يا باالتر رسيده   70اگر به درصد    . قبول است صورت وضعيتتان قابل   برسيد؟ دراين  50توانستيد به درصدي حدود     

!)خسته نباشيد(. استبسيار خوب 



89خرداد-نجشستعاوني در آزمون زبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش2

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.هاباشيم نه صرفاً معناي بيتها توجه داشتهشاعر در بيت» منظورِ«بايد به براي رسيدن به پاسخ اين پرسش 7

ايـن  » ان حشمت، نظرها بود با مـورش      سليمان با چن  / نظر كردن به درويشان منافي بزرگي نيست        «:معناي بيت 

كـه سـليمان بـا    چنـان د هـم اهـ كنمـي نيازمندان از بزرگيِ صاحبان جمال و كمال چيـزي      است كه نظر و لطف به       

افكند؛ خُب حـاال منظـور شـاعر از گفـتن ايـن پنـد و                همه شكوه و بزرگي، حتي بر مورچگان هم نظر لطف مي          آن

.باشدخواهد كه نظر لطفي به او داشته      ند باشد؟ بله، دارد غيرمستقيم از معشوقش مي       توانصيحت اخالقي چه مي   

!)شودباشد چيزي از او كم نميتهاگر يك نگاه مهربان به عاشق داش(

امر اين است كه البته همين   ه با دقت صورت گرفت     هم ها انتخاب گزينه  .شده در متن تست تازگي دارد      مطرح مفهوم8

.استپرسش را به تستي دشوار تبديل كرده

 چه بينـوا، مـسافران    چه ثروتمند باشند-اي جان هستند   كه براي مدتي پذير    -هاانسان:ي سوم معناي بيت گزينه  

هـر دو   كنـد،   فرجام كار توانمنـدان و مـستمندان تفـاوتي نمـي          . ( ساحلِ مرگ است    آن اي هستند كه مقصد   كشتي

:قول سعدي؛ به)!ميرندميگروه 

»سعدي«چه بر تخت مردن، چه بر روي خاك/ چون آهنگ رفتن كند جانِ پاك 

»  مركـب -مـشتق «ي دنبـال واژه هـا بـه  پرسش اين است كه ابتدا در گزينهتر براي رسيدن به پاسخ  سريعحل  راه14

.استكاررفتههباي ي سوم چنين واژهبينيم كه تنها در گزينه ميصورترايند. بگرديم

:استي مركب است زيرا از دو تكواژ آزاد تشكيل شدهيك واژه»  مركب-مشتق«ي  خود واژه:توجه

)آ(مركب ) + آ(مشتق 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.مربوط به اعالم كتاب سال دوم دبيرستان است2

تـوان ايـن بيـت را داراي اسـتعاره      پـس مـي   ) يص هم دارد  تشخ(ي استعاري است    يك اضافه » گرمي اشك پشت«4

ي موجـود در ايـن بيـت كـه     ، اسـتعاره 4جالـب اسـت كـه در پاسـخ تـست      . ي نخست را پذيرفت دانست و گزينه  

!استنشده مشخص،ي آن نيز هستدشوارترين آرايه

اي در اين بيت ايهام ندارد، كـار      و رسيدن به اين نتيجه كه هيچ واژه        مدر مصراع دو  » پر«و  » پر«درست خواندن   5

.اي نيستساده

.توضيحش آمد7

.توضيحش آمد8

.توضيحش آمد14

د؛دار نـ  يايچنـدان معنـ   » ورق سـالح  «. كاري كـسي اسـت    ي صالحيت و درست   چه نشانه يعني آن » ورق صالح «22

قبول داريد؟
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

Tolipe(» ي سياهالله«2 noire (در بخش فرهنگ اَعالم كتـاب  كه بر اثر اشتباه » الكساندر دوما«ست از نام رماني

رم ايـن آزمـون از ايـن نكتـه غافلنـد و در      كـه طراحـان محتـ     است و دريـغ آن    تايپ شده » ي سياه النه«سال دوم   

!اندردهكرا يكي از دو اثر معروف الكساندر دوما معرفي » ي سياهالنه«نامه نيز پاسخ

ها غلط اماليي وجـود    يك از گزينه   و در هيچ   ستاهر چهار گزينه از گفتارهاي نغز سعدي در باب هشتم گلستان            3

: شـود  بايـد دقيقـاً بـه همـين شـكل نوشـته            -كم به اعتقاد سعدي   ست د -ي دوم در گزينه » ت مكتوب سور«. ندارد

امـا  . پس اوالً اين تست غلط اسـت و هـيچ پاسـخي نـدارد             ؛  »شدهي نوشته خواندن سوره : ترتيل سورت مكتوب  «

حتـرم،  گوي م پاسخ: آيدچشم نمي است به بودن اين تست در برابر اشتباه فاحشي كه در پاسخ آن روي داده            غلط

ي  سورت غلط است و با توجه به واژه    2ي  در گزينه «: گويداست و مي  از استاد سخن، سعدي، غلط اماليي گرفته      

ي آمـوزي اسـت كـه تـازه نكتـه          اين استدالل در حـد اسـتدالل دانـش         »! است صورت«شكل صحيح آن    » سيرت«

ي  دچار اشـتباه شـده چـون بـا واژه          است و حاال هنگام استفاده از آن      را شنيده » سيرت«و  » صورت«مربوط به   

 واقعاً ماجرا از چه قرار است؟ آيا طراحان اين آزمون در اين    !استهنوز آشنا نشده  » سوره«عناي  به م » سورت«

شـان را بـه دوش افـرادي ناپختـه و           شـده گويي به سؤاالت طراحي   كه پاسخ مايه و غريبه با ادبياتند يا اين      حد كم 

آموزانم اين سـؤال را بـه مـن         توانم بگويم كه وقتي يكي از دانش      چه كه باشد، فقط مي    ؟ دليل هر  اندشتهگذاناشي  

زنـد،  ميكـارانم سـر   ام نشست و از او بابت چنين اشتباهات باورنكردني كه از هم           نشان داد، عرق شرم بر چهره     

!خواهماز شما هم از جانب خودم عذر مي! عذر خواستم

» پـر «دي سخن از ويژه وقتي كه در مصراع بعرا مجاز از وجود بگيريم؛ به» بال«ت هيچ دليلي ندارد كه در اين بي   5

.آيدبه ميان مي

» خـدا «بـه شـوخي بـا    » سـعدي «دانم با چه جسارتي اين اشتباه را توضيح دهم؟ كار از شوخي بـا              نميراستش  12

، مركب است و ما بـراي سـادگي تلفـظ          -ي مشتق  كه يك واژه   را» نكردهخداي«طراح اين تست    گويا  . استكشيده

،مبـاالتي خوانيم؛ در كمـال بـي  مي» ناكردهخدايِ«و آن را ) افزايش آوايي (افزاييم  گاهي يك كسره به اين واژه مي      

دليـل در شـمارش   همـين بـه ! (صفت خـدا اسـت  » ناكرده«هسته و » خدا«يك گروه اسمي پنداشته است كه در آن        

.)استحساب نياورده مركب آن را به-شتقهاي مواژه

دليلي ندارد كه آن را حتمـاً  اش در نظر گرفت و هيچ  برنهاده ورا با همان معناي رايج      » دفتر«توان  ميدر اين بيت    18

پس در طراحي اين تـست      . بدانيم!) »درون شخص انسان  «گوي محترم   يا به قول پاسخ   (استعاره از درون انسان     

.هاي استاندارد خارج نمودهي تستاست و آن را از محدودهراه پيدا كردهي شخصي سليقه

ي كتاب ادبيات سـال سـوم       نامهاست كه در واژه   » برخالف ميل «در زبان فارسي،    » رغم«معناي رايج و مصطلح     21

ي كتـاب   نامـه  كـه آن هـم در واژه       اسـت » آلودن بيني خاكبه«معناي اصلي و لغوي آن      . استدبيرستان نيز آمده  

؛ بنـابراين   جـود نـدارد   ونيـز تفـاوت معنـايي خاصـي         » بـودن تابع«و  » بردنفرمان«ميان  . استدرسي وارد شده  

.اي استي دوم برتري خاصي ندارد و اين تست نيز غيراستاندارد و سليقهي سوم بر گزينهگزينه

ها با بيتي كه در متن سـؤال آمـده نزديكـي     ي بيت ي دوم بيش از همه    گزينهها مطمئناً معناي بيت     ميان اين گزينه  24

شود و اين مفهوم كه بايـد فقـط از او كمـك خواسـت و     ي دوم مستقيماً به خداوند اشاره ميدارد؛ زيرا در گزينه  
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.شود به روشني از اين بيت برداشت ميبدو متوسل شد

 را انتخـاب كنـيم،      تفـاوت ماي  اما اگر بخواهيم بين اين چهار گزينه و بدون توجه به بيت صـورت سـؤال، گزينـه                 

اسـتقامت در راه طلـب   هـاي ديگـر مفهـوم    ي دوم را انتخاب كرد؛ با اين توجيه كه در گزينهشود گزينهگاه ميآن

. غلط است به اين شكل، مطمئناً اين تستتيبترهربه. ي دوم چنين نيستگزينهشود اما در ميديده

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
حتوضي

.استي سوم تايپ شدهي نخست است كه اشتباهاً گزينه گزينه،پاسخ درست12

گوي محترم، هنگام معنـا كـردن       رسد كه پاسخ  به نظر مي  . ها ندارد پاسخ توضيحي ارتباط روشني با معناي بيت      20

يا بيتي شبيه به    » امهر كسي را اصطالحي داده    / ام  هر كسي را سيرتي بنهاده    « بيت   ، اشتباهاً مي چهار بيت گزينه 

...است و يا آن را در نظر داشته

اوني محتـرم سـنجش در سـال     هاي آزمايـشي تعـ    ي آزمون ، آخرين مرحله   آزمون به هر حال خوشحالم كه اين     

تـر و   د كـه مطمئنـاً بـسيار پختـه        شـ خواهدنوشـته هاي آزمـون سراسـري       سؤال اي و نقد بعدي ما بر     جاري بود 

شـناس ايـن   اندركاران پرتالش و مسئوليتز صميم قلب آرزو دارم كه دست ا .تر از چنين آزموني است    اشتباهكم

تـر توجـه كننـد و در سـال آينـده بـا       آمـوزان كـشور بـيش   ي خود در ميان دانـش  و ويژههممآزمون به جايگاه   

 كـه در    اييوهشـ . تر در درس زبان و ادبيات فارسي به ياري داوطلبان كنكور بياينـد            تر و پخته  سؤاالتي سنجيده 

!است و جاي سپاس و قدرداني داردها از همين امسال آغاز شدهسياري از درسب

!پيروزي و سربلندي ميهن عزيزمان، ايرانبه اميد 

���� ���	
 ��� 

گـوي  مانده تا آزمون سراسري پاسـخ   ايم كه در فرصت باقي     خواهش كرده  سبطيدوستان عزيز از آقاي دكتر      
هـاي شـما    توانيـد سـؤاالت خـود را در قـسمت حـرف           شـما مـي   .  باشـند   ادبيات فارسي  زبان و سؤاالت شما در درس     

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد) ي اصلي سايت نشر دريافتدر صفحه(


