
90خرداد -نجشدر آزمون سزبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

شـما گـرم   . بريد و نه مـا شـما را  گير نه شما ما را از ياد ميسالم دوستان خوب كه در گرماگرم اين روزهاي نفس    

كم چند روز مانده به كنكور شما را پيـدا  ام به اين اميد كه دستشب و روزم را گم كرده . خواندن هستيد و من گرم نوشتن     

گونه دارد و ظرف يك روز قابل       اين كتاب واقعاً رويكرد همايش    .  را به دستتان برسانم    كنم و جلد دوم كتاب همايش ادبيات      

ي منتـشر كـردنِ جلـد دوم همـايش     حـاال دغدغـه   . (خواندن است و برخالف جلد اول چندان نيازي به مرور و دوره نـدارد             

!برايم دعا كنيد؛ من هم براي شما) شناسي و همايش ديفرانسيل به كنارزيست

بـود؛ يعنـي كمـي     هـاي گذشـته   هاي آزمون ادبيات در كنكور سـال      ترين نمونه گاه كلي اين آزمون همانند سخت     در ن 

هاي ادبيات تعـاون سـنجش   ي آزمونتر از همهتر از ميانگينِ دشواري سؤاالت در آزمون سراسري و مطمئناً سخت  سخت

تـر از  ها خيلي بيشر آن خالي نبود؛ اما ميزان اين سؤال   هاي غلط و غيراستاندارد هم كه مثل هميشه د        جاي سؤال . تا كنون 

!بودنوعي استاندارد طراحي شدههايي در آزمون سراسري نبود؛ پس باز هم بهميزان چنين سؤال

. قبـول اسـت   سراسـري قابـل  هـاي هـاي دانـشگاه   تر رشـته  شدن در بيش   در اين آزمون براي قبول     40درصد باالي   

 درصـد حـدود   هبرقمي بايد رقمي و دوظران تكتمن. آيدحساب مي خوب به خيلي 60باالي   خوب و درصد     50درصد باالي   

.گرم باشند يا باالتر خود پشت70

!خدا ياراتان

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ابتكـاري  هاي اخير تازگي دارد؛ بنابراين اين پرسش نـو اسـت امـا چنـدان                هاي سال طرح اين پرسش در آزمون    5

ويند؛ گفتد، به آن صفت فاعليِ مركّبِ مرخّم مي        از پايان صفتي بي    »ـَ نده «وند  دانيد كه هرگاه پس   حتماً مي . نيست

معنـاي شـكار   اسـت بـه  » شـكردن «جا بن مضارعِ مصدرِ  در اين » شكر«( دل شكرنده    :شكردل: ي مهم چند نمونه 

:گيـر عنـان ) // معنـاي انديـشيدن   است بـه  » سگاليدن«مصدر  بن مضارع   » سگال«( بد سگالنده    :بدسگال) // كردن

= فـروز شب// جان ستاننده   = ستانجان) // كندكسي كه عنان ما در دست اوست و ما را هدايت مي           (عنان گيرنده   

بن مضارع  » آفرين«(جهان آفريننده   : آفرينجهان)// چهره= عذار  (عذار افروزنده    = عذار افروز // شب افروزنده   

.) آفريدن هم هستمصدر

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي  طـرح «است هنري كه به     دهد بلكه اصطالحي  نمي» اسالمي«است اما دقيقاً معناي     » اسالمي«ممالِ  » اسليمي«1

.شودرايج در هنر اسالمي اطالق مي» پر پيچ و خمِ

!  اصوالً ديگر نبايد براي شما سخت باشداست واز اَعالم كتاب سال دوم طراحي شده2



90خرداد -نجشدر آزمون سزبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش2

از ابوالفـضل   » تـاريخ بيهقـي   « يـا همـان      »تـاريخ مـسعودي   « از ابوريحان بيروني است و       »قانون مسعودي «:توجه

بيهقي

.آيدكه بايد تشخيص را استعاره دانست، سريع به ذهن نمياين6

هـا  از چـشم خيلـي  ) ريـزد هاي آن مـي  و آب از لبه    چه سرشار از آب است    آن(» لبريز«ي  شايد مركّب بودن واژه   9

.دور بماند

يـك  ا گـروه را درون  يعطف دو واژه » و«. ساز استپايهپايه كند، فقط همهرگاه دو جمله را هم» و« حرف  :توجه12

.سازدپايه مي همجمله

توانـد  تنهايي خـودش ضـمير پرسـشي اسـت و نمـي           به» چه«باشد؛ زيرا   » چه«تواند صفت   نمي» نآ«،  »آنچه«در  13

ضـمير  (را بايد بر روي هم يك اسم مبهم         » آنچه«؛ پس   »كدامآن«گويم  چنان كه نمي  صفت اشاره داشته باشد هم    

.شمار آوردبه) مبهم

ديگر اسم مبهم هستند و بر روي هم يك واژه          يكيك و   كدام، هريك، هيچ  آنچه، هرچه، هركه، هركدام، هيچ    : توجه

.آيندشمار ميبه

اص خـدا و    ارتباط قوي ميـان بنـدگان خـ       » همت«. استي ظريف اما مهمي توجه شده     ي نخست به نكته   در گزينه 15

ي يعني  گاه» همت«دليل  همينبه. سوي خود جذب كند يا ياري نمايد      ا ديگر بندگان را به    يها  خداست تا خداوند آن   

از خـدا بخـواه   = همتي همراه مـا كـن   (ها توفيق دهد كنند تا خداوند به آندعايي كه درويشان در حق ديگران مي 

)دعايي در حق ما كن. كه ما را ياري كند

ي از ريـشه » قاصـر «. دهـد شـدن و اجـرا گـشتن مـي    است و معناي نفوذكردن يا روان» نفوذ«ريشه ي هم» نفاذ«17

.استشدهكار گرفته نيز به23كه در پرسش است و جالب آن» يرتقص«و » قصور«

به همين دليـل تـا   . (كندها را دشوار مياين بيت چندان پررنگ و آشكار نيست و كار انتخاب گزينه     » حسن تعليل «18

.)حساب آورداي بهتوان اين تست را سليقهحدي مي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

سشپر
توضيح

 چـه   مـستقيم نقـل قـول غير    ي بيـاني و گيومـه بيايـد؛ پـس           لزوماً نبايد دو نقطه   » گفتن«هاي مصدر   پس از فعل  10

آميز منسوب به رشيدي، تعداد ابيـات       يك شعر مبالغه  «يعني  » اندگفته«ي عبارت پس از فعلِ       اتفاقاً ادامه  ؟شودمي

.هماهنگ است با نقل قول غير مستقيم» ندرساصد هزار بيت ميرا تا يك ميليون و سيآن

.اين تست غلط است

ايـن تـست نيـز بايـد        . استنامه نيز كنايه مشخص نشده    در پاسخ . خوردچشم نمي ي خاصي به  در اين بيت كنايه   24

.حذف شود
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 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 پـس اگـر در   تند؟سيـ م نها صفت فاعلي مركب مرخّ واژهيمههصورت سؤال اين است كه در كدام گزينه  منظور  5

.م نباشد پاسخ تست خواهدبوديك گزينه حتي يك واژه نيز صفت فاعلي مركب مرخّ

هـا   اين واژه  ،ظاهر تشريحيِ سؤال  ي به نامهاما در پاسخ  . صفت فاعلي مركّب مرخم هستند    » مال ده «و  » شكردل«

 و حـاال    انـد كه واقعاً صفت فاعلي مركّب مرخّم نيـستند، قـرار گرفتـه           » فرسوددست«و  » گوژپشت«نيز در رديف    

ي گزينـه ي درست را در كنار شـماره   دليلي فقط موارد گزينه   گويان محترم بدون تشريح و هيچ     چرا؟ چون پاسخ  

!نظر بيايداند كه ظاهرِ پاسخ، تشريحي بههتايپ كرد

هـاي تـشريحي تعـاوني محتـرم     نامـه هايي كه زماني روش رايـج پاسـخ  البته بايد بگويم كه از ميزان چنين پاسخ    

هاي اندك نيـز سـال      است كه جاي خرسندي است و اميدوارم كه اين نمونه         شدهاست، بسيار كاسته  سنجش بوده 

!چشم شما كه قرار نيست بخورد به چشم ما و داوطلبان آزمون سال آينده بهالبته. چشم نخوردديگر به

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد
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