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نگاه كلي* 

 البتـه ايـن آزمـون نـسبت بـه      !باشـيد تر از آزمون جامع اول بـوده اميدوارم كه در اين آزمون موفق،  دوستان سالم

نـايي و  بوديـد و بـر ميـزان دا   كـار ننشـسته  بود اما مطمئناً شما هم در اين مدت بـي تر طراحي شدهآزمون قبلي كمي سخت   

هـاي ادواري و  دور از اضـطراب  چنان آهـسته و پيوسـته و بـه         از پا ننشينيد؛ هم    ،استطور  اگر اين . يداتوانايي خود افزوده  

هـاي خـود   سعي كنيد بـا درك عميـق مطالـب و تمـرين بـسيار، بـر مهـارت               . راه خود ادامه دهيد   به(!) هاي بازاري   دلشوره

كـه مـسيرش را درسـت    كـسي ! شب كنكور هم دچار تب كنكور نشويد    . هنوز تا كنكور فرصت بسياري باقي است      . بيفزاييد

سپارد و با اميد بـه آينـده بـه سـؤاالت     ، دلش را به خدا ميگذارداحترام مي خودش بهرفته، برگزيده و تا حد امكان به پيش   

.باور كنيد، خواهيدديد! شوددهد؛ حتماً هم قبول ميكنكور پاسخ مي

تـر از  چنـين پختـه  تر و هم   اين آزمون كمي سخت    ايه سؤال ،طوركه گفتم همان. خُب، برويم به سراغ نقد اين آزمون      

! كه جاي تشكر داردتر بودهكارش هم كمش آهايتعداد غلط. استآزمون جامع قبلي بوده

تـوجهي شـديد     بـي  ،ويژه در بخش ويراستاري فني    است؛ به ويراستاري علمي و فني اين آزمون بسيار ضعيف بوده        

 و -آمـوزان ها را براي دانـش ها و متنحرفي، خواندن بيتاي و ميان  واژههاي ميان فاصلهطراحان و ويراستاران محترم به    

:ها توجه كنيدكند؛ به اين نمونه دشوار مي-ايهر خواننده

• شود نوشتهايواژهي ميانبا فاصلهبايد »  پرهوسسرِ«و » زِ سر« تست پنجم، متندر بيت.

.شودنوشته) فاصلهنيم(حرفي ي ميانفاصلهبايد با » كالمتكيه«در متن تست چهاردهم، •

.شودحرفي نوشتهي ميانبايد با فاصله» كوبزرين«در متن تست شانزدهم، •

.شودحرفي نوشتهي ميانبايد با فاصله» چهآن«در متن تست بيست و پنجم، •

جـاي  بـه » آخـرين اسـت   «يـا   ) 17 سـؤال    2ي  گزينـه (» المنقـذ «جـاي   بـه » المنقـد «اي ماننـد    چنين اشتباهات تايپي  هم

.ي نبود يا ضعف شديد سازوكار ويراستاري در اين آزمون جامع كشوري استنشانه) 14پاسخ تست (» استآفريده«

دهنـدگان محتـرمِ درس   كند، نارسايي و نـاپختگي قلـمِ پاسـخ       منِ معلم ادبيات را شرمنده مي      ،چه بيش از همه   اما آن 

 قلـمِ طراحـاني اسـت كـه متـولي         يشايستهاي  هاي نارسا و ناشيانه   بندي آيا چنين جمله   واقعاً. زبان و ادبيات فارسي است    

:دو مورد توجه كنيدعنوان نمونه به اينسنجش ميزانِ درك و توانايي ادبي فرزندان ايران هستند؟ فقط به

ي اول چـه در گزينـه  آن (»سـت است كه وجودشان در بازنويـسي الزامـي ا   ها، مواردي آمده  ي گزينه در همه «:13پاسخ تست   

منظـور   (».اسـت جا بـرعكس آمـده     رعايت امانت ضرورت دارد كه اين      3ي  اما در گزينه  «.)  نيست الزاميآمده، در بازنويسي    

 خـالف ايـن مطلـب    وم،ي سـ رعايت امانـت در بازنويـسي ضـرورت دارد كـه در گزينـه      «: است بوده  محترم اين  يگوپاسخ

)».استآمده

 تـشبيه اشـك بـه    3ي در گزينه. آميز استدادن سرعت اغراق براي نشانتشبيه اسب باد صبا4ي در گزينه:18پاسخ تست  

.آميز است است و اغراقازدتيزپر مانند شاهين كه قضا و قدر 3ي گزينهدر .  توأم با اغراق و مبالغه استكهسيل 

:خوردشم ميچست نيز يك اشكال ويرايشي جدي بهدر متن همين ت

».استشدهاغراق و تشبيه همراه.......... جز بيت ي ابيات بهدر همه-18«
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!است؟با چه چيزي همراه شده

:ي سؤالحالت ويراسته

.است تشبيه همراه شدهبا اغراق ،........جز بيت ي ابيات، بهدر همه-1

.انداغراق و تشبيه همراه شده........ جز بيت ي ابيات، بهدر همه-2

هـا،   بـراي طراحـي پرسـش   ،ي اين ايرادها، در نگاه كلي بايد بگويم كه طراحان محترم اين آزمـون شته از همه  اما گذ 

تـري  نيز همين همـت را بـا سـنجيدگي و دقـت بـيش     اند و اميدوارم كه در آزمون بعدي خرج دادهتري بهزحمت و هنر بيش  

!همراه سازند

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي  پرسـش  ازايهـا، گونـه  درواقع ايـن سـؤال  . داردنياز خواستن معناي فعل، درون بيت، به درك معناي بيت          19

.شوند معناي واژه مطرح ميسؤال ازآيند كه به شكل شمار ميدرك معنا به

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

، 2ها در پايان كتـاب ادبيـات فارسـي    ها و كتاب  هاي كسان، جاي   نام  در فهرست  ، هر دو كتاب    مربوط به  توضيح2

كنكـوري  حـاال چـه   -براي هـر انـساني    ) هااَعالمِ آخر كتاب  (ها  خاطر سپردن مطالب اين فهرست    است كه به  آمده

.فرسا است كاري دشوار و طاقت-!باشد چه نباشد

) هـاي درس  و معموالً كالس  (جاكه در كتاب درسي     آناست، اما از  گرچه تشخيص اسم از صفت كار بسيار ساده       10

در جلد دوم كتـاب  . (رسدنظر ميآموزانِ ناآشنا با دستور، دشوار بهشود، اين كار براي دانش نميبه آن پرداخته  

.)استشدههاي تشخيص اسم از صفت، آموزش داده نشر دريافت، در مبحث گروه اسمي، راهزبان فارسي،

عنـوان  بـه » ...مـيهن و   همراه، همـدل، همـسو، هـم      «ها مانند    را كه در بسياري از واژه      »هم«آموزان  معموالً دانش 11

هـاي مـشتق را   آورند و ايـن واژه شمار مياست، اشتباهاً تكواژ آزاد به  » تكواژ وابسته «رود و   كار مي  به وندپيش

.كنندمركّب فرض مياشتباه به

.توانستيد حدس بزنيدمي) مطمئناطمينان، (» ثقت«ريشگي آن با وجه به همرا فقط با ت» ثقات«امالي درست 23

هاي ريشهاند اما هم   درسي نيامده  هايشود كه عيناً در كتاب    هايي مطرح مي   در آزمون سراسري نيز واژه     :توجه

.دس بزنيدها را حريشگي معنا يا امالي آن و شما بايد از روي هماندشدهدرسي مطرحهاي كتابها در آن

. كنـد هـا فعـال و توانمنـد مـي    ريشهخواندن كتاب امال و لغت در آزمون سراسري، ذهن شما را در پيداكردن هم   (

)!، چه رسد به حاالبراي خواندن اين كتاب چند روز مانده به كنكور هم دير نيست

.كندها را در آن دشوار ميپيچيدگيِ معنايي و تصويري بيت، پيداكردنِ آرايه24

در » عقـاب «. (ي دوم نياز به تمرين و آشنايي بـا ادبيـات قـديم فارسـي دارد         خواندن و فهميدنِ بيت گزينه    درست25

.)پايان اين بيت به معناي عذاب و مجازات است
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اسـت  نيز تركيبي كامالً پذيرفته » قالب گفتار سعدي  «ما  است ا آمده» غالب«درست است كه در متن اصلي گلستان        3

توان به پاسـخ مـورد نظـر طـراح     هاي ديگر مي پس تنها به كمك رد گزينه      ؛ي عبارت نيز هماهنگي دارد    با ادامه و  

.كنداين تست رسيد كه همين امر اين تست را كامالً غيراستاندارد مي

 چيست؟ من يا شما از كجا بايد بدانيم و اصالً چرا بايد بـدانيم كـه   )پاسخي  گزينه (ي اول واقعاً معناي بيت گزينه   6

ي ايوان مدائن را آيينـه / بين از ديده عبر كن هان هان اي دل عبرت« كه با مطلع -ي خاقانيدر اين بيت از قصيده 

ه، ايـشان   كـ اسـت و آن ايـن     داشـته هـاي خـسروپرويز اشـاره      شاعر به يكي از عادت     -شودآغاز مي » عبرت دان 

، دستور  ستاشدهي از سال كه تره حاصل نمي      هاياند و فصل  ي خاصي به خوردن تره به همراه غذا داشته        عالقه

هـاي زريـن     بـا ديـدن ايـن تـره        يـشان  بگذارنـد تـا ا     ره كه بر سـر سـف      بودهطال را داده  هايي از جنس    ساخت تره 

! باز شوداناشتهايش

!ي نيستومجاكه باشد، در آزمون ادبيات عمك هرعاري از هنريشانه و فروهاي فضلمطمئناً جاي طرح چنين بيت
شد اين تست را يك تست غيراستاندارد كـه بـا           بود، مي آمده» ي معنوي حذف به قرينه  « فقط   ،اگر در متن پرسش   12

جاكـه در مـتن تـست       امـا ازآن  . اسـت، درنظـر گرفـت     شدههاي نظام قديم آموزشي طراحي    توجه به مطالب كتاب   

ي دوم  زيرا در گزينه. و نادرست استاست، اين تست هيچ پاسخي ندارد    شده نيز مطرح  »ي لفظي حذف به قرينه  «

.استشدهي دوم حذفي لفظيِ نهاد جملهاست كه به قرينه» رستم«ي سوم نهاد جمله

آمـد كـه اشـتباهاً    ي مـ »سـواد «در متن پرسـش بايـد   . كامالً غلط باشد است كه اين تست      شده  باعث اشتباه تايپي 13

.استتايپ شده» سودا«

خـود  در بيت دوم  حافظ  كهانگيزد؛ اما ايني اول، تشبيه قضا و قدر به شاهين احساس اغراق را برنمي     در گزينه 18

.هايي از اغراق و مبالغه را به همراه داردمايه مطمئناً ،است شاعران تاريخ بشر معرفي كردهرا برترينِ

.اي و غيراستاندارد استتست كامالً سليقهاين بنابراين 

عنـوان پاسـخ   خـست را بـه  ي نها درنظر بگيرد، گزينه را معيار سنجش بيت »وفايي معشوق بي«آموزي  اگر دانش 20

1آموزي نيست كه د و مطمئناً حق چنين دانشنگزياين تست برمي
3

!ي منفي نصيب او شود نمره

. اين است كه اين تست نسنجيده، حذف شودمنصفانه

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

: اسـت ي گنگي آمـده است و تنها چنين جمله   ي سوم بيان نشده   در گزينه » شد« معناي درست    ،در پاسخ تشريحي  19

» آمـد پـيش «معنـي    بـه  تدر ايـن بيـ    » شد«هرحال بهتر است بدانيم كه      به» !است» شد« معني   3ي  اما در گزينه  ... «

.است

!هايي بهتر و آزمون بهتريبه اميد روزهاي
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گـوي  مانده تا آزمون سراسري پاسـخ   ايم كه در فرصت باقي     خواهش كرده  بطيسدوستان عزيز از آقاي دكتر      
هـاي شـما    توانيـد سـؤاالت خـود را در قـسمت حـرف           شـما مـي   .  باشـند  بان و ادبيات فارسي   ز درس   سؤاالت شما در  

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد)  سايت نشر دريافتي اصليصفحهدر (


