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باشـید کـه بـا     اي دسـت پیـدا کـرده    امیدوارم که در این آزمون به نتیجه! درود بر شما دوستان خوب و اهل دریافت     

  ! تر اید، متناسب باشد، نه بیشتر از آن و نه کم همت و تالشی که تاکنون به خرج داده
 بلکه با اشاره بـه یـک موضـوع    ولعاب رایج،  امروز قصد دارم کمی به شما روحیه بدهم، اما نه با شعارهاي پررنگ              

  : ساده اما کامالً واقعی
بـا طراحـان آزمـون    ! ي کنکـور قـرار اسـت بـا چـه کـسانی مـسابقه بدهیـد؟ بـا معلمانتـان؟            ها، شما سر جلسه     بچه  

نی آمـوزا  بـا دانـش  ! یا نه... و ! با دکتر عمارلو؟ با خانم کاغذي؟ با استاد ذهبی؟! هاي آموزشی؟ با مؤلفان کتاب ! سراسري؟
انـد؛   هـاي بـسیار شـده    سال دچار فراز و نـشیب  آموزانی که کم و بیش همگی در طول این یک         وسال خودتان؟ دانش    سن  هم

، !)خیـالی  بـی (حـالی   هـاي ناامیـدي و بـی    هاي ناگوار و جانگـداز، هفتـه   بینی نشدنی، از دست دادن      تصادفات ناگهانی و پیش   
  ... و » !ماند خوانم یادم نمی هرچه می«ن، روزهاي هاي دوباره امیدوارشدن و از نو آغازکرد لحظه

هایـشان   ي برنامـه  انـد و همـه   سال را طی نکرده  در شرایط آرمانی، این یک     یک از رقیبان شما،     مطمئن باشید که هیچ     
 و هـا  ي کاسـتی  بـا وجـود همـه    سـال ـ    هایشان پیش نرفته است؛ بنابراین سعی و تالشتان را در این یک هماهنگ با خواسته

دیـر  «ها  قول قدیمی به. اند هایی دچار شده ي رقیبانتان نیز کم و بیش به چنین کاستی کم نگیرید؛ زیرا همه     ـ دست   هایش  نقص
  » !و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت

هـا همـراه باشـد نـه احـساسات، هیجانـات و        مانـده، بـا واقعیـت    که در این فرصت باقی آموز موفق کسی است   دانش  
اید، بدایند که وضعیتتان مطلوب است، اما آرمانی  سال حدوداً از وقتتان درست استفاده کرده       اگر در طول این یک    . اه  آرمان

آموزي از این لحظه تا شب کنکور آرمانی نخواهد بود، حتی نفر اول کنکـور؛          نیست و مطمئن باشید که وضعیت هیچ دانش       
رو است؛ پس چرا نفـر   روبه... خوانده، مطالب دوره نکرده و  هاي نیمه   تابهاي نخوانده، ک    او هم شب کنکور با تلّی از جزوه       

  ! ها جلوتر است، فقط چند قدم شود؟ بله زیرا از وقتش بهتر از دیگران استفاده کرده است و چند قدم از آن اول کنکور می
. ایـد یـا نخواهیـد رسـید     اید، نرسـیده  رسیدهکه به چه کارهایی  تان درست استفاده کنید، فارغ از این      مانده  لطفاً از زمان باقی   

  خواسته ي کارهایی که می تواند قبل از کنکور به همه  کس نمی   هیچ. فقط مهم این است که به کارهاي بیشتري برسید        
  !ي من اطمینان کنید تجربه به. است برسد

  
  نگاه کلی* 

  

هـا   میزان کاسـتی . تر به آزمون سراسري دیکهمین دلیل نز این آزمون کمی دشوارتر از آزمون جامع اول بود و به            
!) این هم یک راهی است براي استاندارد سـازي دیگـر  ! (کرد و سؤاالت غیراستاندارد آن هم با آزمون سراسري برابري می  

هـاي خـوب و    هـاي گذشـته بـود و پرسـش     هـاي سـال   ي آزمون  ها در مباحث گوناگون در محدوده       نسبت و پوشش سؤال   
  . شد می یار دیدهشده در آن بس حساب
 40 است؛ اما درصـدهاي  65آموزان بسیار موفق باالي   و درصد دانش  55آموزان موفق باالي      احتماالً درصد دانش    

  . رسد نظر می قبول به  نیز قابل50تا 
توجهی کامل طراحان محترم این آزمـون بـه اصـول     بی) »گزا چشم«یا بهتر است بگوییم (گیر  و اما یک کاستی چشم   

هـاي   ؛ فقط بـه گزینـه  ...)زاده را نگاه ندارد  اگر متولی حرمت امام. (هیچ رو قابل دفاع نیست رشی و ویرایشی است که به  نگا
  :  نگاه بیندازید25تست 
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فاصله آمده است که از همان ابتدا خواندن و معنا کردن بیـت را دچـار      نیم» یک فاصله «جاي    به» تابت«و  » چو«میان    
» بـه «فاصله بـین   یعنی با نیم» هنگام به«شد یا  می نوشته» بهنگام«شکل  یا باید به » به هنگام «ي سوم     زینهدر گ . کند  اشکال می 

را بخوانـد و  آموزي که باید در انـدك مـدتی ایـن بیـت      که رعایت نشدن این نکته، جداً فهم این بیت را براي دانش » هنگام«و  
سـرهم  » جـاي  بـه «ي دوم همـین پرسـش    که در گزینـه  جالب آن. کند دچار اختالل می... ها بسنجد و  معنا کند و با دیگر بیت   

  ! است شده نوشته
یابـد؛ گویـا    اي افـزایش مـی   کننـده  شـکل خیـره   ي آزمـون بـه   نامـه  هـا بـه اصـول نگارشـی در پاسـخ      تـوجهی  این بـی    
هاي مختلف، همین  هاي گیومه، پرانتز و نقطه دارند که البته در تست     اي از کاربرد نشانه      تازه دهندگان محترم، تعریف    پاسخ
کننـد؛ بـراي نمونـه، در سـطر دوم از پاسـخ پرسـش چهـارم، ابتـدا پـیش از           هـاي خودسـاخته را نیـز رعایـت نمـی           تعریف
  ! ه گذاشته شده استنقط» یا«است و در ادامه پیش از  اي نیامده هیچ نشانه» یا«سازِ  پایه همه

هـاي بعـدي ایـن مـشکل برطـرف یـا الاقـل         شود و فقط امید است که در آزمـون        به موارد پرشمار دیگر اشاره نمی       
  !اندرکاران محترم تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور ي دست با عرض خسته نباشید به شما و همه! تر شود رنگ کم
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  یحتوض  پرسش

در فارسـی کـاربرد     » شـتاباندن «و  » آسـایاندن «گیرنـد؛ یعنـی       سببی نمـی  » انـ«اصالً  » نشتافت«و  » آسودن«دو مصدر     16
  .آید حساب می ها، کاري نو به گونه تست کردن چنین مصدرهایی در اینوارد. ندارد

  .است تر مطرح شده یشپهایی در آزمون دانشگاه آزاد  نظیر چنین تستالبته   20
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .آمدتوضیحش خواهد  1
  .برند پی می» مرزي«ي کافی تمرین دارند، به نادرستی امالي  اندازه آموزانی که به فقط دانش  3
ي انسانی مطـرح شـده بـود، امـا بـاز هـم پیـدا کـردن          گرچه این بیت چند سال پیش، در آزمون سراسري رشته      6

  .آید حساب می هاي آن کاري دشوار به آرایه
شودــ نیـاز بـه تمـرین      که حتماً در آزمون سراسري هـم همانندشـان مطـرح مـی     هایی ـ  چنین تست گفتن به پاسخ  10

شـکل جـدي و پیوسـته     لطفاً به کمک جلد دوم کتاب همایش ادبیات، خوانـدن تـاریخ ادبیـات را بـه         . (پیوسته دارد 
  !)شروع کنید یا ادامه دهید

  .توضیحش آمد  16
 دشـوار  -آموزان باسواد و آشنا با دستور حتی براي دانش -گرفتن بیت پاسخ در آخرین گزینه، کمی کار را  قرار  17

  .کند می
  .گیر است فقط وقت  18
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

ها مطـرح شـده امـا در      متن درسخواهیم که در هایی را می   کند که وقتی از داوطلب معناي واژه        انصاف حکم می    1
 اسـتفاده کنـیم نـه     آن واژه بـا مـتنِ درس  ها اشاره نشده است، از معانی متناسبِ    ي کتاب درسی به آن      نامه  واژه

هـا در مـتن درسـی ارتبـاط نـدارد؛ بـراي        هاي فارسی آمده است اما با کاربرد آن واژه       نامه  معناهایی که در لغت   
آمده است و در توضـیحات پایـان درس   » جوانمرد«به معناي » هماي رحمت «در متن درسیِ »فتی«ي    نمونه واژه 

ي چهارم، مورد توجه  در گزینه» جوان شدن«چه دلیل معنی نامناسب  گاه به   همین شکل معنا شده است؛ آن       هم به 
قـدر هـم   به داوطلبان آزمون اثبات کنیم که شما هر چ طراح محترم قرار گرفته است؟ آیا ما قصدمان این است که 

ي آزمـون شکـستتان بـدهیم و زحمتتـان را      تـوانیم سـر جلـسه       که زحمت بکشید و مطالعه کنید، باز هم مـا مـی           
  ! نتیجه بگذاریم؟ بی
از علـی آمـوز   « نماید، که با معنـاي ایـن واژه در بیـت     نیز شگردي از همین دست می    » دغل«معنا کردن   » تباهی«

  !ارتباطی ندارد» شیر حق را دان منزه از دغل/ اخالص عمل 
شـود، امـا در مفهـوم     ناتوان معرفی مـی » درك کیفیت حسن«ي سوم، مخاطب در       درست است که در بیت گزینه       13

  !درك آن است نه عدمِ»  کیفیت حسندرك«نهایی، قصد شاعر از این بیت توجه دادنِ مخاطب و خواننده به 
  .ي آزمون خارج شود از گردونهاي است و باید  این تست کامالً ناسنجیده و سلیقه

دارد کـه یـک اشـتباه     آمـوز دقیقـی را وا مـی       هـر دانـش   » رویداد«در واژه   » داد«و  » روي«آمدن یک فاصله میان       15
  .نظر طراح محترم بوده است در این متن پیدا کند چه که در ویرایشی بیش از آن

ي فـضل شـبیه اسـت تـا سـنجش       تر به عرضه  بیش-  نیز شاهدش بودیمکه در آزمون قبل   -ها  یابی  گونه نکته  این  24
  .آموزان کشور درك ادبی دانش

  
  

   دكتر هامون سبطي


