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 نگاه كلي* 

هاي جامع  چنان دو مشكل اساسي آزمون اما هم. تر بوده است خوشبختانه ميزان اشتباهات آزمون جامع سوم از آزمون جامع دوم كم        

 :شود، كه عبارت است از قبلي در اين آزمون هم ديده مي

آورد كه شايد  وجود مي كه اين گمان را بههاي پرمخاطب تا جايي  نبود ساز و كار ويراستاري دقيق در توليد اين آزمون -8          

كند وگرنه بعيد است اشتباهاتي مانند جاماندن پاسخ  ها را ويرايش نمي ي آن نامه ها يا دست كم پاسخ هيچ ويراستاري اين آزمون

شناسي  يتاز نگاه هيچ ويراستار مسئول -باره توضيح خواهم داد كه دراين -81و  81هاي  بودن پاسخ پرسش يا غلط 81پرسش 

 .پنهان بماند

كه در  رفت تا جايي شدن پيش سوي مفهومي هاي درك مطلب در درس ادبيات به پرسش 8818از آزمون سراسري سال  -1          

هاي تناسب مفهومي  به شكل پرسش( ها كل سؤال% 83= سؤال  9)هاي مربوط به اين بخش  ي سؤال حدوداً همه 8811سال 

باره در آزمون جامع  شد اما يك هاي تعاوني سنجش نيز به شكل مطلوبي دنبال مي اين روند در آزمون. طرح شد( قرابت معنايي)

شدت كاهش يافت؛ در آزمون جامع دوم هيچ سؤالي از اين دست طرح نشد و در آخرين آزمون  ها به گونه پرسش اول تعداد اين

هاي ادبيات تعاوني  شدن بيش از حد آزمون باعث ساده جامع نيز فقط يك پرسش تناسب مفهومي مطرح گشت كه اين موضوع

 .سنجش نسبت به آزمون سراسري شده است
  

آموزان و دبيران به درس ادبيات  بايد توجه داشته باشيم كه طرح سئواالت تناسب مفهومي در چند سال اخير، تحول ارزشمندي را در رويكرد دانش        

 هاي اخير تعاوني سنجش چگونه بايد تعبير كرد؟ هايي را در آزمون ود چنين پرسشپديد آورده است و اكنون كاهش يا نب

بياورد كه قرار است در  آموزان و دبيران پيش آيا اين امر ناشي از تگناي زماني طراحان محترم براي طرح چنين سؤاالتي است؟ يا بايد اين گمان را براي دانش

آموزان ايراني به حفظ كردن  نشكم مطلب مستقيماً اعالم شود تا بار ديگر دا اگر چنين است، دست. ها مطرح نشود گونه پرسش آزمون سراسري نيز ديگر از اين

اميدوارم كه چنين . شان بسنده كنند و از درك مفاهيم عميق و انساني ادبيات فارسي خود را فارغ بدانند هاي كتاب درسي ها و عبارت وار معناي بيت طوطي

 !نباشد
  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .خورد در اين آزمون هيچ پرسشي كه طرح ابتكاري و نو داشته باشد به چشم نمي  
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 هاي دشوار پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .نياز به دقت و تمرين دارد« دار ظيف»تشخيص نادرست بودن معناي  9

 .تنها پرسش تناسب مفهومي اين آزمون است كه هنرمندانه و خوب نيز طراحي شده است 41

 .گير و نيازمند دقت و دانش بسيار است هاي شمارش تكواژ و واژه وقت دادن به پرسش هميشه پاسخ 41

هاي مشابه بدون درك درست موضوع،  دادن به اين پرسش، نيازمند ديد دستوري است و با محفوظات يا حتي حل تست پاسخ 41

 .ممكن نيست

 .دهد، گاهي چندان هم ساده نيست جايي روي مي ها جابه هايي كه در آن پيداكردن نهاد جمله 41

 .ها نيز از مباحث نسبتاً دشوار دستور است كه نياز به دقت و تمرين دارد تشخيص ساختمان دستوري واژه 02

 .آيد حساب مي آموزان دشوار به تر دانش هاي تاريخ ادبيات براي بيش تست 02

  

 
 هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .خورد چشم نمي هايي در آزمون جامع سوم به بختانه چنين پرسش خوش  

  

 هاي نادرست پاسخ* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .پاسخ درست است ي سوم گزينه غلط آمده است، بنابراين« نزهتگه»و « تهجّد»، «تبتّل»ي  در اين پرسش امالي سه واژه 42

 .تجزيه شده است« آميزش»ي  ، واژه(ـِ ش+ گرا )« گرايش»ي  ي واژه جاي تجزيه ها، به در قسمت تعيين تكواژ 41

 !اني+ رو : دو كلمه فرض شده است« رواني»ي  از قلم افتاده است و با كمال تعجب واژه« گرايش»ها،  در قسمت تعيين واژه

همراه،  به»ي مركب است؛ مانندِ  يك حرف اضافه« درضمنِ»: شود يالبته يك اشتباه علمي نيز در پاسخ اين پرسش ديده م

متمم « ضمن»عبارت ديگر در اين جمله،  شمار بيايد نه سه واژه؛ به بنابراين بايد يك واژه به« ...غيرِ و  استثنايِ، به ي، به عالوه به

 .متمم اختياري اين جمله است« رواني»حرف اضافه و « درضمنِ»نيست، بلكه 

شمار  در كنار هم نهاد جمله به« بختي يا نكبت و بدبختي سعادت و نيك»به تنهايي نهاد نيست بلكه « سعادت»در اين جمله  41

 .آيد مي

  

 

 عزيزمان ايران سربلندي و پيروزي آرزوي با

 سبطي هامون


