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نگاه كلي* 

 در ،شـود تـر مـي  روز بيشتان روزبهخستگيدوستان سالم، حال و احوالتان چطور است؟ خوبيد؟ اميدوارم اگرچه  

كـه   شـما   .باشد كه واقعاً سزاوار شما نيست     جايي براي دلمردگي و درماندگي وجود نداشته      فضاي پرغوغاي درونتان هيچ   

 هـر چنـد     -مانـده را هـم    هـاي بـاقي   ايد، پـس قـدم    نيفتادهپاايد و از   تالش كرده  جا تا اين  ،خواهيدچه مي رسيدن به آن  براي  

! محكم و اميدوارنه برداريد؛ ما هم در كنار شماييم؛ خسته نباشيد-ايدخسته

اش در  هـاي مـشابه   هاي دومين آزمون جامع تعاوني سـنجش نيـز بـا كيفيتـي بـاالتر از آزمـون                 خوشبختانه سؤال 

ها در حد آزمون سراسري بود و تعدادي سؤال غيراسـتاندارد و     ي سختي سؤال  ؛ درجه استهي شد هاي گذشته طراح  سال

!سازي آزمون سراسري هيچ كم نداشتخورد و كالً در شبيه در آن به چشم مي-! مانند آزمون سراسري-اي نيزسليقه

ي يي كه هيچ اطالعي بـيش از گزينـه  هاچنان پايين است و تعداد پاسخهاي تشريحي همكاركرد آموزشي پاسخ البته  

اندركاران محترم اين آزمـون، در رفـع چنـين نقـص        دهند كم نيست، كه اميدوارم دست     درست در اختيار خواننده قرار نمي     

.انديشي كنند هرچه زودتر چاره-رو درخور آزموني آزمايشي با اين شمارِ بسيارِ مخاطب نيستهيچ كه به-ايعمده

ايـد وضـعيتتان خـوب ارزيـابي        كـرده  دست پيدا  60 تا   50 اگر به درصدي بين      ،هاي سختي سؤال  هبا توجه به درج   

!كندميل مي... نهايت عالي و  خيلي عالي، بي، خيلي خوب و باالتر از آن به سمت عالي70 تا 60درصدهاي . شودمي

 در چند سال اخير،هاي سراسرينشگاهشدگان دا باشيد كه ميانگين درصد ادبيات قبول     دوستان خوبم، توجه داشته   

ايـد، وضـعيتتان بـد    يافتـه  نيـز دسـت   50 تا   35 درصد است؛ پس اگر در اين آزمون به درصدي بين            35 تا   30چيزي حدود   

   در نقـد آزمـون   طوركـه   از آن نهايت استفاده را ببريد و همـان    ؛ پس  مفيد بسياري در اختيارتان است     نيست؛ هنوز هم وقت

اگـر ايـن    (هـاي درسـي     ي كتـاب  فايـده ي بـي   درس ادبيات باشد نه دوره     مبحثيي   كردم تمركزتان بر مطالعه    اول نيز تأكيد  

90رسد، لطفاً همين حاال اين صفحه را ببنديد و برويد نقد آزمون فروردين         نظر مي  عجيب به  وها برايتان تازگي دارد     حرف

!)ي اين نقد استتر از خواندنِ ادامهرا بخوانيد كه براي شما خيلي مهم

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.خوردچشم نميزمون به اين آهايپرسشگيري در طراحي ابتكار و نوآوري چشم

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

تـرين  بـزرگ «ي يد كـه جملـه  دانـست است و كافي بود شـما مـي    شدهاز فرهنگ اعالم كتاب دوم دبيرستان طراحي      2

.رسيديدي درست مياست تا به گزينه آمده»اميرخسرو دهلوي«در توصيف » گوي هندشاعر پارسي

آمـد، حواسـتان را جمـع كنيـد كـه ايـن دو شـاعر          » بيـدل دهلـوي   «يـا   » اميرخسرو دهلوي « هرجاكه اسم    :توجه

بـه ايـن    ! (كور به اين نكتـه خيلـي جمـع اسـت          چون حواس طراحان كن   . گوي هندي را با هم اشتباه نگيريد      پارسي

.)كردساز در جلد دوم كتاب همايش ادبيات اشاره خواهمهاي خاص و مشكلنكته
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آيد و اغلب رقيبان شـما بـا نهايـت    حساب ميآموزان دشوار به  هاي امال براي اغلب دانش    هميشه اين دست تست   4

اما شما كه كتاب امـال و لغـت در   ! نداندازها نمينگاهي هم به آنكنند و حتي ها عبور مي  احترام از كنار اين تست    

تـان   يـا ايـن كـار را در برنامـه     -ايـد كـرده  دوره بـار دوهـاي آن را     ايد و البتـه تـست     خواندهرا  آزمون سراسري 

!ديدهايتان را خواهيدي تالشو نتيجهها پاسخ خواهيد داد سادگي به اين تست احتماالً به-ايدگنجانده

 بـه   ،ي يار در سپيدي    چهره وي تشبيهي است    اضافه) چهره= عارض   (كافور عارض . تست بسيار دشواري بود   6

است؛ اما پيچيدگي معنايي و دستوري اين بيـت درحـدي اسـت كـه شـايد مـانع تـشخيص ايـن                 كافور مانند شده  

.ي تشبيهي بشوداضافه

كردن به اين گـوهر، چـشمان       فعي است زيرا با نگاه    اي  هكنند گذشتگان اعتقاد داشتند كه سنگ زمرد، دفع       :توضيح

:گويد كهو حاال شاعر مي) باشيدتوجه داشته اين تلميح هب(شود افعي كور مي

اند اما بـاكي از ايـن   چون مار و افعي فروريختهي سپيدت، موهاي پرپيچ و تابت هم اگرچه بر چهره   :معناي بيت 

!شود كه از اين مارها گزندي برآيدرخشش زمرد است، مانع از آن مي نيست زيرا لعلِ لبانت كه به دهامار

تر بايد سنجش اطالعات دبيران و مدرسـان ادبيـات          هايي بيش گرفتن از چنين بيت   ي بهره رسد انگيزه به نظر مي  (

 و-هـاي درس كـه معمـوالً   ي تدريس ادبيات در كـالس  آموزان مدارس كشور، آن هم با آن شيوه       باشد، تا دانش  

.)دانيدديگر خودتان بهتر مي... شود و هاي درسي برداشته نمي قدمي فراتر از كتاب-البته نه هميشه

البتـه در ايـن تـست يـك         . دارديك واژه است، نياز به تمرين قبلي        » درهم تنيده «و  » بودنتلفيقي«كه  تشخيص اين 9

.اشكال نيز وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد

.آموزي نيست و نياز به تمرين قبلي داردهاي دوم و چهارم نيز كار هر دانشتشخيصِ بدل در گزينه10

ي بـود، حتمـاً شـيوه   اگر فعل در پايان جمله نيامـده     .  ابتدا به جايگاه فعل در جمله توجه كنيد        ،هاگونه تست در اين 13

ي بالغـي بيـان   شـيوه ي اول بـه د كـه سـه گزينـه   وشـ سادگي روشن مـي  با اين روش به.بيان جمله، بالغي است 

.كندگويي به اين تست را دشوار مياست، اما حذف فعل از پايان بيت چهارم، كمي پاسخشده

سادگي پذيرفت كه آن جملـه  توان بهاي حذف شود، نميي معنايي از پايان جمله   اگرچه وقتي فعل به قرينه     :توجه

اسـت، بـا توجـه بـه كتـاب      ا چون به اين نكته در كتاب درسـي اشـاره نـشده   اماست،   بيان شده  عاديي  به شيوه 

.قبول استدرسي اين تست قابل

63هـاي   فصل اول كتاب تناسب مفهومي، بخش دوم، صفحه       ←(باشد  آموزي كه تمرين قبلي داشته    براي دانش 14

 است، كار آسـاني اسـت، امـا تـشخيص     ي مفعول اول، نشانهاع نخست بيتدر مصر » را«كه  تشخيص اين ) 68تا  

.خواهدتري ميهاي بعدي، دقت بيشدر جمله» را«انواع 

:گويند؛ مثالمي» فَك اضافه« تبديل شود، به آن »كسره«به » را«كردن جمله،  هرگاه پس از مرتّب:توجه

 دلِ من بسوخت←مرا دل بسوخت 

 دچـار  )حـرف اضـافه اسـت     (دهد  مي» برايِ«فك اضافه است يا معناي      » را«كه   دو انتخاب     هرگاه بين اين   :توجه

:اولويت دارد؛ مثال» فك اضافه«ي طراحان آزمون، دودلي شديد، بر طبق سليقه

:او را به رنگ و بوي نگويم نظير نيست

 حرف اضافه⇐نگويم كه به رنگ و بو براي او نظير نيست -1

 فك اضافه⇐نگويم كه به رنگ و بو نظيرِ او نيست -2
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تا حـرف  )  خاشاك دستگيرِ(حساب آيد   در مصراع دوم بيت نخست، بهتر است فك اضافه به         » را«اساس،  برهمين

).براي خاشاك(اضافه 

.آمدندحساب ميفي داشتند، آشنا بهكه تمرين كاهاي امالييِ متن تست، براي كسانيغلط17

ي نخـست را بـراي   ، انتخاب گزينه3ي چنين وجود تلميح در گزينه و هم4 و2هاي وجود اسلوب معادله در گزينه   18

هاي ادبي را در جلد اول كتاب همايش        نكات مربوط به آرايه   . (كردتر مي هاي ادبي آسان  آموز آشنا با آرايه   دانش

.) دوره كنيددوبار سراسري، حتماً ادبيات تا آزمون

شـبي پـانزده تـا    و شـب،  اي پـنج كـم هفتـه  هايي پاسخ دهند كه دستآموزاني مي توانند به چنين تست     فقط دانش 22

ي با تكـرار مـداوم در ذهنتـان         هاي حفظ آرام اين نكته   آرام .واندنِ تاريخ ادبيات اختصاص دهند    بيست دقيقه به خ   

.دحك خواهدش

! تست امالباز هم23

كار دشواري است و    » جان باختن «و  ) برجانماندن هيچ اثري از انسان    (اثرشدن  ميان بي دريافت ارتباط مفهومي    25

.آيدحساب ميدر كل اين تست كمي غيراستاندارد به

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـا  يـك از گزينـه    در هـيچ  ) هنري. اُ(ت، وگرنه تمام آثار سيدني پورتر        اس »فقط«،  »تماماً«منظور طراح محترم از     3

.است؛ بنابراين، اين پرسش كمي غيراستاندارد استنيامده

بـود و حـاال در   برخالف انتظـار، تجزيـه نـشده   » گونه«ي  واژه1384-1385هاي تعاوني سنجش سال     در آزمون 9

!است تجزيه شده1389-1390هاي آزمون

تكـواژ  » گوناگون«اي مانند گونه كه در واژه به اعتقاد من همان!كنيم از اين تغيير موضع استقبال مي      ما هرحالبه

اي مـشتق  واژه» گونـه «شـود و    نيز اين تكواژ بايد به رسميت شـناخته       » گونه«ي  شود، در واژه  تجزيه مي » گون«

.شمار بيايدبه

، »جامعـه «در پايـان  » ه«ماننـد  . شـود است و در فارسي تجزيه نميي تأنيث عربي نشانه» منظومه«در پايان   » ه«11

ها به شـكلي چيـده   اند، اما خوشبختانه گزينهتوجه بودهي مهم، بي طراح محترم به اين نكته    . »مبارزه«يا  » خطابه«

 نيـز  هـايي توجـه دارنـد   كه به چنين نكتـه آموزان دانايي است كه انتخاب جواب مورد نظر طراح، براي دانش        شده

.ممكن بود

 از جملـه طراحـان      -اسـت، برخـي طراحـان محتـرم       فعل ناگذر معرفي شده   » رسيدن«جاكه در كتاب درسي     ازآن12

 روشـن اسـت   ،كه براي هر ايرانيگيرند؛ درحاليرا فعل گذرا به مفعول در نظر مي  » رساندن «-آزمون سراسري 

جاكـه مـالك   خواهد؛ امـا ازآن نيز دارد و متمم مي» به«ي اختصاصيِ بر مفعول حرف اضافهعالوه» رساندن«كه  

هـاي كنكـور   چنين ما معلـم هاي كنكور، بايد كتاب درسي باشد، شما داوطلبان كنكور و هم          گويي به پرسش  پاسخ

پـس تـا اطـالع    ! بايد اين اشتباه كتاب درسي و طراحان كنكـور را بپـذيريم و از كنـار آن بـا بزرگـواري بگـذريم       

و مـتمم   اسـت فقط فعل گذرا به مفعـول     » رساندن« در آزمون سراسري     -شوددرسي تصحيح    كه كتاب    -ثانوي

.خواهدنمي
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مـسلط بـر   پيـام داسـتان و فكـر اصـليِ          » مايهدرون«دانند كه   چندان آشنا با ادبيات هم مي      نه آموزانِديگر دانش 16

» مايـه درون«منظـور طـراح محتـرم از        (! باشـد » قـصه «توانـد،   ي يك اثـر نمـي     مايهداستان است؛ بنابراين درون   

.)استموضوع، محتوا يا نوع ادبي بوده

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استنامه، عكسِ آن آمدهشود كه در پاسخنوشته» حزم«بايد به شكل » هزم«4
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