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نگاه كلي* 

هاي سنگ آزمون سراسري، البته نه به سنجيدگي آزمون سراسري زيرا تعداد تست        آزمون سختي بود و حدوداً هم     

با اين حال روشن است كه طراح يا طراحـان محتـرم   ! تر از معمول آزمون سراسري بوداي و نادرست آن كمي بيش     سليقه

هـاي ادبيـات آزمـون سراسـري        راسـتا بـا پرسـش     هايي هم رح پرسش  براي ط  -چون آزمون جامع گذشته    هم -اين آزمون 

 در ايـن آزمـون   40رسيدن به درصد بـاالي  . اند كه سزاراوار سپاسگزاري استاند و تالش بسيار نمودهصرف وقت كرده  

 هـم  احتمـاالً درصـد نفـرات برتـر آزمـون     .  كامالً خوب اسـت    50آيد و درصد باالي     خوان برمي آموزان درس فقط از دانش  

تان هرچه كـه هـست، هنـوز تـا آزمـون سراسـري روزهـاي طاليـي بـسياري          هرحال، نتيجه به.  خواهدبود 75 تا   65حدود  

هاي آزمايشي بر روند پيـشرفتتان  ي آزموناي از دست ندهيد و نگذاريد نتيجه اين فرصت را به هيچ بهانه     . مانده است باقي

هـاي جـامع خردادمـاه را       ي آزمـون  رش من اين است كه اصـالً نتيجـه        سفا. (به سوي آزمون سراسري تأثير منفي بگذارد      

زدن توانايي خودتان چون    ها جهت آمادگي براي آزمون سراسري استفاده كنيد نه محك         گيري نكنيد؛ فقط از اين آزمون     پي

!)استوار باشيد. كندتا روز آزمون و در روز آزمون خيلي چيزها تغيير مي

وهاي ابتكاري و نپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.اي استي نسبتاً تازهها ايدهتركيب دو موضوع رديف و قافيه و نوع واژه9

.پاسخ گفتن به اين پرسش نياز به ديدي جامع نسبت به تاريخ ادبيات و آثار ادبي فارسي دارد17

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

» ايـن سـفالين كاسـه     «جـا   مثالِ مصراع نخست نيست، بلكـه در ايـن        » ب«ع دوم بيت    تشخيص اين نكته كه مصرا    5

.ست، نياز به درك ادبي دارد» سر پورشور ما«استعاره از 

صـبر خـدا بـسيار    : به معناي بيت سوم توجـه كنيـد  . اندهايي كه به اين تست زيبا درست پاسخ دادهآفرين به آن 8

پوشي كند، اما اگر گناه و گستاخي تو از حد فراتر رود، خداوند عيب            ر مدارا مي  كار بسيا ي گناه است و با تو بنده    

.نمايدگذارد و تو را رسوا ميرا كنار مي

هـاي درسـي دبيرسـتاني نيـست؛ بنـابراين          هاي شعر كالسيك فارسي جزء اهـداف كتـاب        بررسي دستوري بيت  11

لطفـاً طراحـان    . (شـوند اي دچـار مـشكل مـي      سـانه هاي غيركارشنا گويي به چنين پرسش   آموزان در پاسخ  دانش

.)باشندداشته» دستور زبان معيار«اي به تعريف محترم نگاه دوباره

.توضيحش خواهدآمد12

.دانشگاهي مسلط نيستندي كتاب ادبيات پيشنامهآموزان در اين مقطع بر واژهمعموالً دانش15

!2دانشگاهي چنين بر تاريخ ادبيات پيشو هم16

.)ها كمك بگيريداز جلد دوم كتاب همايش ادبيات براي تسلط بر اين نكته(



)2جامع  (92ارديبهشت-نجشدر آزمون سزبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش2

.توضيحش آمد17

.آيدشمار مياست، دشوار به طراحي شده3الي كتاب زبان فارسي چون از نكات تاريخ ادبيات البه22

 نيـز  »تاري«ي البته پذيرفتن ايهام در واژه. م نياز به درك ادبي باال دارد تشخيصِ نبود حسن تعليل در بيت چهار      24

رسد كـه هـيچ آشـنايي بـا     آموزاني ميدر اين بيت فقط به ذهن دانش  » زهره«ايهام  ! (نياز به كمي بدسليقگي دارد    

را بـر زبـان     در كدام بيت شعر كالسيك ما، شاعر مستقيماً نـام معـشوق مؤنـث               ! ادبيات كالسيك فارسي ندارند   

)آورده است؟

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـه  » معـشوق «و  » شاهد«واقعاً چه شباهتي ميان     . اندرا استعاره از معشوق دانسته    » شاهد«باز هم طراح محترم     4

ا بـر توضـيح و توجيـه    گويا طراح محترم براي دفاع از نظر خود، روش پافشاري بر آن ر   (رسد؟  ذهن ايشان مي  

.)دهندترجيح مي

آيـد  زحمت از بيت دوم برمـي گويد كه ظاهر هركس برآمده از باطن اوست كه اين مضمون به    المثل مي اين ضرب 6

!ربط استالمثل ارتباطي ندارد، گرچه بيت سوم ديگر خيلي بيو بس، و هر سه بيت ديگر به اين ضرب

دانـد نـه   مـي » هـا زنـدگي «پيوسته است، صـفت  » هازندگي«ن كه به كمك كسره به       را با اي  » تربيش«طراح محترم   12

نيز در آزمون سراسري حتي اگر پس از آن كـسره بيايـد، صـفتِ اسـمِ       » همه«چنان كه   هم(ي گروه اسمي    هسته

ظـر  اگرچه بنده نيز به دليلـي دسـتوري بـا ايـن نظـر مـوافقم امـا ن             ). ي گروه است نه هسته  بعدي به حساب آمده   

هاي ضمن خدمت نيز اين نكته به دبيـران كـشور           نويسندگان محترم كتاب درسي برخالف اين است و در كالس         

اي اسـت و  نما بيايد وابسته است، بنابراين اين تست كامالً سـليقه ي نقش چه پس از كسره   آناست كه هر  القا شده 

.هدف از طرح آن بر من روشن نيست

 نادرستهايسخپا* 
يشماره

پرسش
توضيح

.نامه اصالح شود كه بايد در كليد تصحيح پاسخ،3 است نه 1ي  گزينه،پاسخ تست25
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