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نگاه كلي* 

جانانه به شماسـت    » خسته نباشيد « يك   گويم، چون حاال وقت گفتنِ    اشيد مي از ته دل به شما خسته نب      ،  سالمها  بچه

دادن سـخ دانم كـه در پا بعيد مي). شويدتر متوجه منظورم ميباشيد، بيشاگر نقد آخرين آزمون تعاوني سنجش را خوانده       (

ي زديـد و حوصـله  طور بود بـه سـايت مـا سـر نمـي     دانيد چرا؟ چون اگر اينباشيد؛ ميهاي ادبيات ناموفق بوده   به پرسش 

!داريد؟قبول! گيري نقد اين آزمون را نداشتيدپي

. ودآزمـون سـختي بـ   . م به سراغ نقد آزمـون ادبيـات شـما   يروبداوري منطقي و اميدواركننده،  خُب، پس با اين پيش    

ديگـر   خـوب و     60قبـول؛ درصـد بـاالي        قابـل  50هاي ادبيات چند سـال گذشـته؛ بنـابراين درصـد بـاالي              سختي آزمون به

.دآيحساب مي خيلي خوب تا عالي به70درصدهاي باالي 

حد انتظار طراح يـا طراحـان       . هاي گذشته ندارد  هاي ادبيات امسال تفاوت چنداني با سال      شيوه و نگرش طرح سؤال    

هــاي درس از تــرم از داوطلبــان بــسيار بــسيار بــاالتر از انتظــاري اســت كــه اغلــب دبيــران محتــرم ادبيــات در كــالسمح

 بيـت   44» هـاي ادبـي   آرايـه  «چنـين  هـم  و» تناسـب مفهـومي   «هاي مربـوط بـه مبحـث        در پرسش . آموزان خود دارند  دانش

روشن است كه خواندن، معناكردن و      . استخاب شده هاي درسي انت   بيت آن، از متون خارج از كتاب       42است كه   شدهمطرح

 آشنايي نسبتاً گسترده با ادبيات      ي كنكور، نياز به   ه و آن هم سر جلسه      بيت خارج از كتاب، در زماني كوتا       42نمودن  تحليل

ن خـط كتـاب درسـي و ازبركـرد    بـه اي سنجيده و كارآمد دارد كه بـدون شـك بـا خوانـدن خـط           فارسي و تمرين و مطالعه    

ها وارد است؛   البته ايرادهايي هم بر نوع طراحي سؤال      . آيددست نمي اي و عاري از ذوق و زيبايي به       ي كليشه سري نكته كي

:از جمله

ها، خارج از متنهخواستن معناي واژ-1

اين نـوع  . (ي گذشتگان كه امروزه هيچ كاربردي ندارند   مايهامال از متون پرتكلف و گهگاه بي      هاي  طرح پرسش -2

دليـل بــه كُــنج فراموشــي  همــيني معاصــر، حرفــي بــراي گفـتن نــدارد و بــه  در برابــر نثــر پويــا و زنـده نثـر 

.)استشدهرانده

ي اخيـر مـورد توجـه    كـم در يكـي دو دهـه   هـاي دسـتوري كـه دسـت       توجهي به برخي از دقايق و ظرافـت       بي-3

.استنظران قرارگرفتهدستورنويسان و صاحب

!نظر دارندها اختالفيران و حتي دستورنويسان بر سر آنهايي كه دبطرح پرسش از نكته-4

است كه جاي سپاس دارد؛ به ياد     بوده ها، اين آزمون سنجيده، پخته و پرمحتوا      از آزمون با اين حال در مقايسه با بسياري        

:اين بيت حافظ افتادم كه

»رمگيگر اندكي نه به وفق رضاست، خرده/ حضور ما كردند چو قسمت ازلي بي«
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

تـشبيه بـه   ي ، از آرايـه با اين تـست ي تشبيه است؛ پس درواقع طراح محترم،  ، حالتي از آرايه   »ي تشبيهي اضافه«9

باشـد؛ وگرنـه از   البتـه ايـن سـؤال شـايد بـراي شـما تـازگي داشـته        . (اسـت  طرح كرده اي نو و تازه سؤال    شيوه

.)آمدحساب ميهاي نظام قديم آموزشي بههاي سؤال در آزموننهترين گورايج

در  (.بـود  هنوز در آزمون سراسري سؤالي طـرح نـشده  »هاي بالغيِ بيان جملهي عادي و شيوهشيوه«از مبحث   11

لـت  ي بيـان را از حالـت عـادي بـه حا      دليـل شـيوه   هميناست و به  ، فعل در پايان جمله نيامده     4 و   3،  1هاي  گزينه

طـراح يـا    . ها از ميان شعرهاسـت     تنها ايرادي كه بر اين سؤال وارد است، انتخاب گزينه          .)استبالغي تبديل كرده  

است نه  »  خبري معاصر  -نثر علمي « دبيرستاني، دستور    يباشند كه دستور فعل   طراحان محترم بايد توجه داشته    

دليـل در مـتن     همـين ؛ بـه  شـود مـي بررسـي   ي دستور تـاريخي     كه در حوزه  شعر گذشته   .»شعرِ گذشته «دستور  

.استنيامدهعنوان مثال ، هيچ بيت و مصراعي به عموميهاي زبان فارسيهاي دستوري كتابدرس

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي  واژه اسـت؛ امـا   دانـشگاهي آمـده   اسـت كـه در كتـاب پـيش        ) تندي و شدت  (اولين غلط اماليي اين متن، سورت       5

جـو يـا    آمـوز، دانـش   هـيچ دانـش   اسـت و    در هـيچ جـاي كتـاب درسـي نيامـده          » شـده رعايت«معناي  به» مرعي«

مايه و  هاي كم ي اين سرزمين نيز به دانستن معناي آن محتاج نيست مگر هنگام خواندن چنين متن              آموختهدانش

است كـه در  ، انتخاب شده»نامهمرزبان« بر »سعدالدين وراويني«ي متن اين تست از ترجمه   ! (ايتاروپود گسيخته 

شده و در هيچ جاي كتاب درسي، حتي يـك سـطر از ايـن     عنوان يك نثر متكلف و مصنوع معرفي      كتاب درسي به  

هـايي را   آموز ما بايـد چنـين مـتن        دانش ،ي كنكور است و حاال سر جلسه    هاي پرتكلفي نيامده  يا چنين كتاب  كتاب  

هـا تـصميم بگيـرد و سرنوشـت تحـصيلي          كاربرد آن هاي بي  واژه يا نادرستي امالي  ي درستي   ربارهبخواند و د  

)پردازيم؟هايي ميواقعاً با چه منطق و چه استداللي به طرح چنين تست! خود را رقم بزند

 و 1ي در گزينـه . اسـت هـا   مركب در گزينه-هاي مشتقبهترين راه براي پاسخ گفتن به اين تست، پيداكردن واژه   10

ي چهـارم   و در گزينـه   » زبرزنجيـري «ي سـوم    در گزينـه  . خـورد چـشم نمـي    مركـب بـه    -ي مشتق ، اصالً واژه  2

» تـشخيص «اليـه   مـضاف » واحـدها «اسـت و    » واحـدها «صفت  » زبرزنجيري«. هستند مركب   -مشتق» شدهارائه«

⇐اليـه  ي گروه است نه مضافخودش هسته » موضوعات«است و   » موضوعات«صفت  » شدهارائه«. است

ي سومگزينه

گيـر  اليه بگرديم، كارمان خيلـي سـخت و وقـت         مضافهاي  اگر اين راه را درپيش نگيريم و ابتدا به دنبال وابسته          

.خواهدشد

.توضيحش آمد11

گويـد كـه بـه آن      مـي هـا ن  چون كسي بـه آن    (آموزان به ملّيت شاعران و نويسندگان توجهي ندارند         معموالً دانش 12

.)سازدها روشن نميكار را براي آنتوجه كنند يا لزوم و ارزش اين
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بود كه در اعالم كتاب سـال سـوم         » اورنگهفت«هاي  دادن به اين سؤال تاحدي در گرو دانستن نامِ مثنوي         پاسخ14

.استدبيرستان آمده

را داراي ايهـام دانـسته اسـت و آن را بـه دو شـكل      » دورانـديش «ي طراح محترم در مصراع دوم بيت اول، واژه 15

.انديشدكه به دوري و هجران مي آن-2نگر  آينده-1: استمعنا كرده

دادن به اين سؤال تنهـا  هرحال پاسخكند و به  تنها با توجه به مصراع اول به ذهن خطور مي          اين واژه  معناي دوم 

هاي ادبـي سـال سـوم    آموزاني كه كتاب آرايهيا دانش (. و بسآيدآموزان اهل شعر و ادب برمي    ي دانش از عهده 

.)اندانساني را خوانده

واي نيـست    كـار سـاده    است كه تـشخيص آن       »سختي و سوزانندگي هجران   «گر  يي د مفهوم مشترك سه گزينه   20

.است به اين مفهوم نشدهيي خاصكه در بيت دوم اشاره رسيدن به اينچنينهم

. هاي توستاي؛ اما هستي ما در گرو همين جفاكردن دلبرا، با جور و جفايت ما را كشته        :م بيت سوم  معنا و مفهو  21

مـصراع مـتن تـست،    ت بـه    هاي موجود، همين بيـ     كه ميان گزينه   كنداگر كسي به مفهوم اين بيت برسد، قبول مي        

.تر استنزديك

كه مـورد توجـه خـدا       برد و آن  جايي نمي است و راه به    خدا او را از خود براند، سرگردان         كه آن :ومدبيت  ي  معنا23

به مفهوم عبارت مـتن   حدوداً ⇐هم است م نظر و لطف خدا ⇐شود باشد، هرگز به كسي محتاج نمي    

.تست نزديك است

خويـان   رويـان و فرشـته  ي پـري  اسـت كـه چهـره     ياگونـه شرايط بـه  :ي حسن ي رخ و ديو در كرشمه     پري نهفته 24

انـدام  سيمايان و ديوسيرتان مشغول خودنمايي و عرض       زشت امااند  شدهاي رانده است و به گوشه   شدهپوشانده

!هستند

هـاي همـسر و   ي نخست اين است كه بيت اول تنها از اهل و عيـال و گرفتـاري   ي دوم بر گزينه   گزينهتنها برتري   25

.هاي دنيايي نه تمام تعلقات و وابستگي،زند ميفرزند حرف

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

نامـه پايـان    هايي است كه در واژه    است و جزو واژه   آمده» ذكر حسين بن منصور   «در متن درس    » كرتا«ي  واژه3

خوان بـا توجـه بـه عبـارت     آموز دقيق و درسانشاست؛ بنابراين دنشدهمعناي آن اشاره  دانشگاهي به كتاب پيش 

معنـاي آن را  » . قطع كنـد -كشد كه كاله همت از تارك عرش درمي     -مرد آن است كه دست صفات     ... «متن درس   

واقعاً با چه هدف يا استداللي، طراح يـا طراحـان محتـرم،           . كندمعنا مي » فرق سر «سپارد؛ يعني آن را     ميبه ذهن   

انـد؟ هـدف    براي اين واژه ارائـه كـرده  - كه ربطي به معناي اين واژه در متن درس ندارد          -را» قله«معناي نارايج   

دادن نـشان شستو ضربكردن خوان و آشنا با ادبيات از ديگران يا سردرگمآموزان درسچيست؟ تفكيك دانش  

آشـنا نبودنـد و   » تارك« و »هتاكي«هاي  آموزاني بود كه با معناي واژه     مطمئناً اين تست به سود دانش     ! ها؟به آن 

!نظر كردنددادن به اين پرسش صرفدر همان ابتدا از پاسخ
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دانـيم كـه   مـي . است كه اشتباهي فاحش است   شمار آورده را يك واژه به   » كتابش«گويا طراح محترمِ اين پرسش،      8

شـود  طـور مـي   چـه . �ِ آن اسـت   اليـه مـضاف » ــَ ش  «ي اين گروه و     هسته» كتاب«يك گروه اسمي است؛     » كتابش«

حساب آورد و بعد آن را يك واژه درنظرگرفت؟اليه بهرا متشكل از مضاف و مضاف» كتابش«

اند كه فقط استقالل كاملِ آوايي ندارند، اما از نظـر دسـتوري كـامالً               شك، ضميرهاي پيوسته خود يك واژه     بدون

را » كتـابش «كـه  كسي. (عهده گيرنددر جمله بهاليه، مفعول و متمم را     هاي مضاف توانند نقش مستقل هستند و مي   

!)حساب آوردرا نيز يك واژه به» مفعول+ فعل «ي و صدها مجموعه» بگيرش«يا » ديدمش«يك واژه بداند، بايد 

!پيروزي و سربلندي ميهن عزيزمان، ايرانبه اميد 

���� ���	� ���� 

گـوي سـؤاالت شـما در درس زبـان و ادبيـات      كـه پاسـخ  ايـم  دوستان عزيز از آقاي دكتر سبطي خواهش كرده   
) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت    در صـفحه (هاي شـما توانيد سؤاالت خود را در قسمت حرف  شما مي . فارسي باشند 

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد
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نگاه كلي* 

جانانه به شماسـت    » خسته نباشيد «يك  گفتنِ  گويم، چون حاال وقت     سته نباشيد مي  ها سالم، از ته دل به شما خ       بچه

دادن دانم كـه در پاسـخ  بعيد مي). شويدتر متوجه منظورم ميباشيد، بيشاگر نقد آخرين آزمون تعاوني سنجش را خوانده       (

ي زديـد و حوصـله  سـايت مـا سـر نمـي    طور بود بـه  دانيد چرا؟ چون اگر اينباشيد؛ ميهاي ادبيات ناموفق بوده   به پرسش 

!داريد؟قبول! گيري نقد اين آزمون را نداشتيدپي

. آزمـون سـختي بـود   . داوري منطقي و اميدواركننده، برويم به سراغ نقد آزمـون ادبيـات شـما    خُب، پس با اين پيش    

 خـوب و ديگـر      60بـاالي   قبـول؛ درصـد      قابـل  50هاي ادبيات چند سـال گذشـته؛ بنـابراين درصـد بـاالي              سختي آزمون به

.آيدحساب مي خيلي خوب تا عالي به70درصدهاي باالي 

حد انتظار طراح يـا طراحـان       . هاي گذشته ندارد  هاي ادبيات امسال تفاوت چنداني با سال      شيوه و نگرش طرح سؤال    

هــاي درس از سمحتــرم از داوطلبــان بــسيار بــسيار بــاالتر از انتظــاري اســت كــه اغلــب دبيــران محتــرم ادبيــات در كــال

 بيـت   42» هـاي ادبـي   آرايـه «چنـين   و هـم  » تناسـب مفهـومي   «هاي مربـوط بـه مبحـث        در پرسش . آموزان خود دارند  دانش

روشن است كه خواندن، معناكردن و      . استهاي درسي انتخاب شده    بيت آن، از متون خارج از كتاب       34است كه   شدهمطرح

ي كنكور، نياز به آشنايي نسبتاً گسترده با ادبيات         اني كوتاه و آن هم سر جلسه      بيت خارج از كتاب، در زم     34نمودن  تحليل

خـط كتـاب درسـي و ازبركـردن     بـه اي سنجيده و كارآمد دارد كه بـدون شـك بـا خوانـدن خـط           فارسي و تمرين و مطالعه    

ها وارد است؛   نوع طراحي سؤال  البته ايرادهايي هم بر     . آيددست نمي اي و عاري از ذوق و زيبايي به       ي كليشه سري نكته يك

:از جمله

ها، خارج از متنهخواستن معناي واژ-1

.ن كه امروزه هيچ كاربردي ندارندي گذشتگامايههاي امال از متون پرتكلف و گهگاه بيطرح پرسش-2

ي اخيـر مـورد توجـه    كـم در يكـي دو دهـه   هـاي دسـتوري كـه دسـت       توجهي به برخي از دقايق و ظرافـت       بي-3

.استنظران قرارگرفتهان و صاحبدستورنويس

!نظر دارندها اختالفهايي كه دبيران و حتي دستورنويسان بر سر آنطرح پرسش از نكته-4

است كه جاي سپاس دارد؛ به ياد    ها، اين آزمون سنجيده، پخته و پرمحتوا بوده       با اين حال در مقايسه با بسياري از آزمون        

:اين بيت حافظ افتادم كه

»مگيرگر اندكي نه به وفق رضاست، خرده/ حضور ما كردند ازلي بيچو قسمت «
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي درس سـاختمان     در تمـرين  البتـه   . اسـت شـده بـار در آزمـون سراسـري مطـرح        اين نوع سؤال براي اولـين     7

ك ايراد علمي كوچك هم دارد كـه در ادامـه بـه             اين سؤال ي  . (استنظير آن آمده  ) 3كتاب زبان فارسي     (1ي  واژه

.)رسيدآن خواهيم

را بايـد  » تـشبيهي «و » اسـتعاري «ي اسـت امـا دو اضـافه   شـده مبحث انواع اضافه از دستور نوين فارسي حذف       10

 از مبحـث    ،ي مكينه و تشبيه هستند؛ پس درواقـع طـراح محتـرم           هاي استعاره شناخت زيرا حالتي خاص از آرايه     

درخـت  «يـا   » بهـار گـل هميـشه   «هايي ماننـد    كه تركيب البته تشخيص اين  . استهاي ادبي، سؤالي طرح كرده    آرايه

.وصفي هستند نه اضافي، نياز به ديد دستوري نيز دارد» عزيز

.ي طرح سؤال در آزمون سراسري تازگي دارداين شيوه17

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ضُـجرت بودن امـالي    چنين تشخيص غلط  مناسب است و هم   ) كمال و برتر   (براعت،كه در اين متن    اين تشخيص4

.تمرين در مبحث امال دارداطالعات كافي و نياز به ) دلتنگي و ناراحتي(

آمـوز سـخت    دانـش ايي چهـارم، كمـي كـار را بـر      در گزينه ) ضي هايل  مرَ ←ضي حايل   مرَ(آمدن غلط اماليي    5

. غلط اماليي درنظربگيرد،هاي ديگر به اشتباهكند چون امكان دارد در گزينهمي

چون هم» مانند«. است كه كامالً درست است    شمار آورده را يك واژه به   » مانند«احتماالً طراح محترم اين پرسش،      8

.اضافه است و كسره در پايان آن تكواژ وابسته استيك حرف ... و » طيِ«، »بهرِ«، »استثنايِبه«، »غيرِ«، »مثلِ«

نمـاي اضـافه و   ي نقـش  كـسره (آيـد   اليه يا صفت و موصـوف مـي       اي كه بين مضاف و مضاف      تنها كسره  :توجه

.آيدشمار مييك واژه و يك تكواژ آزاد به) صفت

! اليه آن اسـت   مضاف» مهندسي«ي گروه و    هسته» مانند«،  »مانند مهندسي «پذيرد كه در تركيب     مطمئناً كسي نمي  

.نماي اضافه و صفت نيست، بنابراين يك واژه نيست بلكه فقط يك تكواژ استجا نقشپس كسره در اين

» براي«حتي تكواژ هم نيست زيرا اگر آن را جدا كنيم           » بدونِ«و  » برايِ«ي  اضافه كسره در پايان دو حرف     :توجه

و » بـرايِ «د پـس مجبـوريم كـه    نـ  در فارسي امروز معنا و مفهومي ندار     دو عنصر ماند كه اين  باقي مي » بدونْ«و  

.حساب آوريمرا بر روي هم يك واژه و يك تكواژ به» بدونِ«

 زيـرا  ،اسـت احتيـاطي كـرده  باشـد، بـسيار بـي   كـرده را فعـل مركّـب فـرض     » كنـد مجـسم مـي   «اگر طراح محترم    (

ي ديگـري نيـز   گونـه شود اين فعل را بهالبته مي. مسند است» مجسم «⇐رداند گمي مجسم �كند  ميمجسم

.)آموزان نيسترو در حد انتظار كتاب درسي از دانشهيچبررسي كرد كه به
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جايي كـه  : رو قلم ⇐خط است   جا مجاز از فرمان و دست     در اين » قلم«. رو+ قلم  : مركب است » قلمرو«ي  واژه9

رواييي فرمان، محدودهشودميهفرمان كسي روان است و خط او خواند

.بودشدههاي گذشته مطرحهاي زبان فارسي سالالبته اين واژه در تست

!توضيحش آمد10

سـؤالي  هـاي گذشـته     لسـا آزمون سراسـري    در  هنوز  » هاي بالغيِ بيان جمله   ي عادي و شيوه   شيوه«از مبحث   11

ي بيـان را از حالـت      دليل شيوه هميناست و به  ، فعل در پايان جمله نيامده     3 و   2،  1هاي  در گزينه . (بودطرح نشده 

هـا از ميـان     تنها ايرادي كـه بـر ايـن سـؤال وارد اسـت، انتخـاب گزينـه                .) استعادي به حالت بالغي تبديل كرده     

-نثـر علمـي   «باشند كه دستور فعلي دبيرسـتاني، دسـتور         وجه داشته طراح يا طراحان محترم بايد ت     . شعرهاست

شـود؛  ي دسـتور تـاريخي بررسـي مـي        شعر گذشـته در حـوزه     . »شعرِ گذشته «است نه دستور    » خبري معاصر 

عنـوان مثـال   هاي زبان فارسي عمومي، هيچ بيـت و مـصراعي بـه          هاي دستوري كتاب  دليل در متن درس   همينبه

.استنيامده

.استشدهتوجه به اَعالم كتاب سال سوم دبيرستان طراحيبا 13

» دسـتان «. بـودم اشـاره كـرده    نيـز    1388هاي آزمون خارج از كـشور       در پاسخ سؤال  » دستان«ي  به ايهام واژه  15

 داسـتان و افـسانه     -4 لقـب زال، پـدر رسـتم         -3 جـادو و نيرنـگ       -2هـا    دسـت  -1: معناي زيادي دارد، از جمله    

ه آواز و نغم-5

را » هـا دسـت «و  (» هـا دسـت «معنا كـرد هـم      » جادو و نيرنگ  «را هم   » دستان«توان  در اين بيت زيباي موالنا، مي     

در » رسـتم «دليـل آمـدن     چنين به هم. داراي ايهام خواهدبود  » دستان«كه با اين تعبير     ) مجاز از يار و ياور گرفت     

تر به ايهام تناسب نزديك اسـت  كند كه بيش خطور مينيز به ذهن  ) لقبِ زال (معناي ديگر اين واژه     » دستان«كنار  

.كنايـه دارد  » نبينـد روي مـن زردي     «. شـود ميديده» لب لعل «ي تشبيهيِ   تشبيه اين بيت در اضافه    . تا ايهام كامل  

 مـصراع ديگـر دانـست؛ بنـابراين وجـود اسـلوب معادلـه در ايـن بيـت          ثـالِ متـوان  يك از دو مصراع را نمي     يچه

.شودميرد

بـسامد  ي نسبتاً واضح و كمبايد ابتدا با يك آرايه  .  بسيار مهم است   يهاي حل چنين تست    براي انتخاب راه درست  17

آميزي دارد؟ بله فقط بيـت  آميزي بهترين انتخاب است؛ خُب كدام بيت حسدر اين تست، حس. ار را شروع كنيم   ك

.دهيم تا به پاسخ برسيمي ديگر ادامه ميحاال كارمان را با يك آرايه. شود حذف مي3 و 2ي  گزينه⇐» ب«

كـس در برابـر     ي عاشقان سخن مگـو زيـرا هـيچ        دان متعصب از صفاي سينه     نزد زاه  :معنا و مفهوم بيت چهارم    20

 سخن زيباي عـشق را در حـضور زاهـدان خـشك             ⇐گيرد  ي سياه و نازيباي بردگان سياه، آيينه نمي       چهره

.نزديك است به بيت متن سؤال ⇐خبر از ذوق عشق بر زبان نياور مغزِ بي

 تأثير مثبـت  و مضمون سه بيت ديگر،   حال است    عاشقان سرمست و شوريده    ناپذيري نصحيت ،مفهوم بيت سوم  21

.نواي موسيقي بر انسان و حيوان

 تقابل عقل و عشق است كه رسيدن به آن در بيت اول، نياز بـه درك ادبـي بـاال            3 تا   1هاي  مفهوم مشترك گزينه  22

.)گاهي قبلي دارديا تمرين و آ(دارد 

 اميدواري عاشق به وصال يار:مفهوم بيت دوم23

.كند با رسيدن به معشوق نيز آتش عشقِ عاشق فروكش نمي:مفهوم سه بيت ديگر
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

چهـارجزئي  ي و اين جمله، يك جملـه » ندكاي كه مداد را پاك مي    وسيله«: ي اين جمله است   فشرده» كنمداد پاك «7

محترم در اين سؤال، دچـار      ) طراحان(بنابراين طراح   . جزئي با مفعول  ي سه  است نه يك جمله    با مفعول و مسند   

آمـوزان  ، انتخاب اين گزينه براي دانـش ي ديگر هاهاي گزينه اند؛ اما با توجه به واژه     يك اشتباه كوچك علمي شده    

.اندبين دچار شك و سردرگمي شدهآموزان دقيق و نكتهاً دانشممكن بود، گرچه مطمئن

كه در نقد آخرين آزمـون  » ي سياهالنه«است نه ) Tolipe noire(» ي سياهالله«نام درست رمان الكساندر دوما 12

!بودشدهتعاوني سنجش نيز به آن اشاره

اين مـضمون   . بينددر حال ستايش و نيايش مي     ي طبيعت را    همه» صداي پاي آب  «سهراب در اين بخش از شعر       25

بيـت دوم آشـكارا از    . شود؛ اما در بيت دوم و سـوم چنـين نيـست           ميهاي اول و چهارم ديده    به روشني در بيت   

بيت سوم نيز به مستي و نشاط طبيعـت در  . گويد كه با مفهومِ شعر متن سؤال ارتباطي ندارد    رازداري سخن مي  

 آغـاز  گونـه ايـن اين بيت، دومين بيت از غزل زيباي موالناست كـه          .  و حمد الهي   يايشنفصل بهار اشاره دارد نه      

:شودمي

زار آمدزمين سرسبز و خرم شد، زمان الله/ مه دي رفت و بهمن هم، بيا كه نوبهار آمد «

قرار آمد كه گلشن بي افسونيصبا برخواند/ درختان بين كه چون مستان همه گيجند و سرجنبان 

»...ل كردگار آمد ضچمن را گفت اُشكوفه كه ف/ را گفت نيلوفر كه پيچاپيچ من بنگر سمن 

طبيعـت در فـصل   ي لولهو چيزي نيست جز توصيف سرخوشي و     ،كم آغاز اين غزل   بينيد، دست طوركه مي همان

هاي زيبـاي  تر به يكي از پرسش دقت بيشتوانست بايم و اين تست را كه مي     بهتر است انصاف به خرج ده     .بهار

.ي آزمون و سنجش حذف كنيماين آزمون تبديل شود، از گردونه

!پيروزي و سربلندي ميهن عزيزمان، ايرانبه اميد 

���� ���	� ���� 

گـوي سـؤاالت شـما در درس زبـان و ادبيـات      ايـم كـه پاسـخ   دوستان عزيز از آقاي دكتر سبطي خواهش كرده   
) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت    در صـفحه (هاي شـما ت خود را در قسمت حرف توانيد سؤاال شما مي . فارسي باشند 

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد
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نگاه كلي* 

گـويم، چـون    از ته دل به شما خسته نباشيد مـي         . ببخشيد كه زودتر از اين نتوانستم در خدمتان باشم         ها سالم، بچه

تـر  باشـيد، بـيش   گر نقد آخرين آزمون تعاوني سنجش را خوانـده        ا(جانانه به شماست    » خسته نباشيد «اال وقت گفتنِ يك     ح

دانيد چرا؟ چون اگر باشيد؛ ميهاي ادبيات ناموفق بودهدادن به پرسش  دانم كه در پاسخ   بعيد مي ). شويدمتوجه منظورم مي  

!؟داريدقبول! گيري نقد اين آزمون را نداشتيدي پيزديد و حوصلهطور بود به سايت ما سر نمياين

. آزمـون سـختي بـود   . داوري منطقي و اميدواركننده، برويم به سراغ نقد آزمـون ادبيـات شـما    خُب، پس با اين پيش    

 خـوب و درصـدهاي      60قبول؛ درصـد بـاالي       قابل 50هاي ادبيات چند سال گذشته؛ بنابراين درصد باالي         سختي آزمون به

.آيدحساب مي خيلي خوب تا عالي به70باالي 

حد انتظار طراح يـا طراحـان       . هاي گذشته ندارد  هاي ادبيات امسال تفاوت چنداني با سال      گرش طرح سؤال  شيوه و ن  

.آموزان خود دارندهاي درس از دانشمحترم از داوطلبان باالتر از انتظاري است كه اغلب دبيران محترم ادبيات در كالس

تـر  تـر و انـدكي سـاده   زمايشي ديگر آزموني كم غلـط با اين حال آزمون ادبيات عمومي شما نسبت به چهار گروه آ    

!ي بخت بيدار شماستآيد كه نشانهحساب ميبه

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 سـؤالي   هـاي گذشـته    سـال  هنوز در آزمون سراسـري    » هاي بالغيِ بيان جمله   ي عادي و شيوه   شيوه«از مبحث   6

و يـا نهـاد اولـين گـروه جملـه نيـست       اسـت  ، فعل در پايان جملـه نيامـده  4 و   3،  2هاي  در گزينه . (بودطرح نشده 

تنها ايرادي كه بر ايـن سـؤال وارد   .) استي بيان را از حالت عادي به حالت بالغي تبديل كرده      دليل شيوه همينبه

 دسـتور فعلـي     باشـند كـه   طراح يا طراحان محترم بايد توجـه داشـته        . ها از ميان شعرهاست   است، انتخاب گزينه  

ي دستور  شعر گذشته در حوزه   . »شعرِ گذشته «است نه دستور    »  خبري معاصر  -نثر علمي «دبيرستاني، دستور   

هاي زبان فارسي عمـومي، هـيچ بيـت و      هاي دستوري كتاب  دليل در متن درس   همينشود؛ به تاريخي بررسي مي  

.استمثال نيامدهنمونه و عنوان مصراعي به

هـاي سـاختمان    ي تمـرين  بـر پايـه   . (اسـت شـده بار در آزمون سراسري امسال مطـرح      راي اولين اين نوع تست ب   11

.)3 در كتاب زبان فارسي 1ي واژه

 آشنايي بـا معنـاي   ها در گروگفتن به آنارد و پاسخي طرح سؤال در آزمون سراسري نسبتاً تازگي د        اين شيوه 23

.س استرها و ماجراي كلي دبيت
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گير دشوار يا وقتهايپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

!گير و پرمخاطره است وقت،هاي طوالني عبارت درها و تكواژهاهميشه شمارش واژه9

ي است نيازمند شـناخت كامـل آرايـه    مانند شده » دل«به  » انسان«،  »انسان دلي است  «ي  كه در جمله  تشخيص اين 15

را » انـسان دلـي اسـت   «ي  زيـرا زيبـاتر ايـن اسـت كـه جملـه           !  است توجهي به ذوق سليم   تشبيه و البته اندكي بي    

».انسان فقط دل است«: گونه تعبير كنيماين

:دونـان (ي سـوم  و گزينـه )  جهنـده و زودگـذر  -2 دنيـا  -1: جهـان (ي دوم چنين وجود جناس تـام در گزينـه     هم

كنـد و درواقـع وقـت او را    د جلب مـي اي را به خو دهندهتوجه هر پاسخ  )  دو قرصِ نان   -2قيمتان   پستان و بي   -1

!گيردمي

چـون خنجـر و كمـاني در آن     هـم اوي يـار هـستند كـه مژگـان و ابـروي        استعاره از چهـره   » خورشيد«و  » ماه«16

!كنندگري ميجلوه

. ندارندآن هيچ ارتباطي با يمفهوماز نظر ظاهر شبيه بيت صورت سؤال است اما ي اول بهبيت گزينه19

غيراستاندارد يا نادرستهاي شپرس* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 !3ي  درست است هم گزينه2ي هم گزينه3

.كار روند نيز بهي اقترانياضافهعنوان ها بهجملهبرخي توانند در مي» گريبان مكاشفت«و » قفاي مراقبت«8

نـاي رايـج آن در متـون دسـتوري، يعنـي            اليه، همـان مع   ي مضاف اگر منظور طراح يا طراحان محترم از وابسته       10

كـه   ( تنهـا پاسـخ درسـت ايـن پرسـش اسـت      3ي باشد، گزينه) ي وابستهبستهوا(اليه  ي متعلق به مضاف   وابسته

، »ي رسـيدن بـه اوج مراتـب انـساني    الزمه«؛ زيرا در عبارت    )ي سايت سازمان سنجش است    مطابق با كليد اوليه   

ي اسـت، پـس وابـسته   » مراتب«ي  وابسته-اي مشتق است كه واژه  -»نسانيا«است و   » اوج«اليه  مضاف» مراتب«

3ي  اليه باشد، هم در گزينـه     اي از نوع مضاف   ، وابسته »اليهي مضاف وابسته«اما اگر منظور از     . اليه است مضاف

).گناهيبي (4ي هم در گزينه) رسيدن(شود مياليه مشتق ديدهيك مضاف

.اردهرحال اين تست ابهام دبه

ي ضـ اق«اسـت و    » ابـن هـشام   «،  »ي رسول اهللا  سيره«ي  دانند كه نويسنده  مطمنئاً طراحان محترم بهتر از بنده مي      14

هاي آزمون سراسري نيز    ناخواست وارد كتاب درسي شده، نبايد در تست       اشتباهي كه به  . مترجم اين اثر  » ابرقو

.تكرار شود

نما نيست؟ي دوم، متناقضشدنِ دانش و فضل در گزينهشمردهگناه17

بدانيم زيرا معنـاي آن در      » ايهام تناسب «ي چهارم، داراي    را در گزينه  » سخت«ي  كه واژه است  آن  چنين بهتر   مه

.كندتنها به ذهن خطور مي) دشوار(است و معني دوم آن » بسيار«اين بيت 

!پيروزي و سربلندي ميهن عزيزمان، ايرانبه اميد 

���� ���	� ���� 
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���� ��	�!�"�	# �	�
)11/4/89جمعه(

نگاه كلي* 

گويم، چون حاال وقـت  از ته دل به شما خسته نباشيد مي      اما  !  ببخشيد كه كمي دير نوبت به شما رسيد        ها سالم، بچه

تـر متوجـه   باشـيد، بـيش  اگر نقد آخرين آزمـون تعـاوني سـنجش را خوانـده    (جانانه به شماست » خسته نباشيد«گفتنِ يك  

دانيـد چـرا؟ چـون اگـر       باشـيد؛ مـي   هاي ادبيات نـاموفق بـوده     دادن به پرسش  دانم كه در پاسخ   بعيد مي ). شويدمنظورم مي 

!داريد؟قبول! اين آزمون را نداشتيدگيري نقد ي پيزديد و حوصلهطور بود به سايت ما سر نمياين

 مثـل هميـشه آزمـون    .داوري منطقي و اميدواركننده، برويم به سراغ نقد آزمـون ادبيـات شـما        خُب، پس با اين پيش    

قبول؛ درصـد   قابل50هاي ادبيات چند سال گذشته؛ بنابراين درصد باالي      سختي آزمون به.  آزمون سختي بود   ادبيات شما، 

.آيدحساب مي خيلي خوب تا عالي به70 ديگر درصدهاي باالي  خوب و60باالي 

حد انتظار طراح يـا طراحـان       . هاي گذشته ندارد  هاي ادبيات امسال تفاوت چنداني با سال      شيوه و نگرش طرح سؤال    

هــاي درس از محتــرم از داوطلبــان بــسيار بــسيار بــاالتر از انتظــاري اســت كــه اغلــب دبيــران محتــرم ادبيــات در كــالس

 بيـت   45» هـاي ادبـي   آرايـه «چنـين   و هـم  » تناسـب مفهـومي   «هاي مربـوط بـه مبحـث        در پرسش . آموزان خود دارند  دانش

روشن است كه خواندن، معناكردن و      . استهاي درسي انتخاب شده    بيت آن، از متون خارج از كتاب       38است كه   شدهمطرح

ي كنكور، نياز به آشنايي نسبتاً گسترده با ادبيات          هم سر جلسه    بيت خارج از كتاب، در زماني كوتاه و آن         38نمودن  تحليل

خـط كتـاب درسـي و ازبركـردن     بـه اي سنجيده و كارآمد دارد كه بـدون شـك بـا خوانـدن خـط           فارسي و تمرين و مطالعه    

ها وارد است؛   البته ايرادهايي هم بر نوع طراحي سؤال      . آيددست نمي اي و عاري از ذوق و زيبايي به       ي كليشه سري نكته يك

:از جمله

ها، خارج از متنهخواستن معناي واژ-5

اين نـوع  . (ي گذشتگان كه امروزه هيچ كاربردي ندارند   مايههاي امال از متون پرتكلف و گهگاه بي       طرح پرسش -6

دليـل بــه كُــنج فراموشــي  همــيني معاصــر، حرفــي بــراي گفـتن نــدارد و بــه نثـر در برابــر نثــر پويــا و زنـده  

.)استشدهرانده

ي اخيـر مـورد توجـه    كـم در يكـي دو دهـه   هـاي دسـتوري كـه دسـت       توجهي به برخي از دقايق و ظرافـت       بي-7

.استنظران قرارگرفتهدستورنويسان و صاحب

!نظر دارندها اختالفهايي كه دبيران و حتي دستورنويسان بر سر آنطرح پرسش از نكته-8

است كه جاي سپاس دارد؛ به ياد     اين آزمون سنجيده، پخته و پرمحتوا بوده       ها،با اين حال در مقايسه با بسياري از آزمون        

:اين بيت حافظ افتادم كه

»مگيرگر اندكي نه به وفق رضاست، خرده/ حضور ما كردند چو قسمت ازلي بي«
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 سـؤالي   هـاي گذشـته    سـال  هنوز در آزمون سراسـري    » هاي بالغيِ بيان جمله   ي عادي و شيوه   شيوه«از مبحث   6

ي بيـان را از حالـت   دليل شـيوه  هميناست و به  ، فعل در پايان جمله نيامده     3 و   2،  1هاي  در گزينه . (بودنشدهطرح

هـا از ميـان     تنها ايرادي كـه بـر ايـن سـؤال وارد اسـت، انتخـاب گزينـه                .) استعادي به حالت بالغي تبديل كرده     

-نثـر علمـي   «باشند كه دستور فعلي دبيرسـتاني، دسـتور         طراح يا طراحان محترم بايد توجه داشته      . شعرهاست

شـود؛  ي دستور تاريخي بررسـي مـي      شعر گذشته كه در حوزه    . »شعرِ گذشته «است نه دستور    » خبري معاصر 

عنـوان مثـال   هاي زبان فارسي عمومي، هيچ بيـت و مـصراعي بـه          هاي دستوري كتاب  دليل در متن درس   همينبه

.استنيامده

هـاي سـاختمان    ي تمـرين  بـر پايـه   . (اسـت شـده بار در آزمون سراسري امسال مطـرح      اين نوع تست براي اولين    8

.)3 در كتاب زبان فارسي 1ي واژه

.استشدهبار در آزمون سراسري پرسشي طرحبراي اولين) معطوف، بدل و تكرار(هاي تبعي از نقش11

.هدآمدتوضيحش خوا19

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.است آمده2ي است كه در گزينه) بهره و نااميدبي(تر خايب  معناي دقيق2 و 1ي تنها تفاوت گزينه2

.»دستيار حكومت«معنا كرد نه »  حكومتيدستيار«يا » شفاعت«يك اسم است، پس بايد آن را » پايمردي«3

. كار دشواري است»سالح صحبت«امالي درست اين تركيب است نه » صالح صحبت«كه ه اينرسيدن ب4

.توضيحش آمد6

عنـوان يـك اصـطالح نظـامي كـه      هـم بـه  )  سـرباز سـالن مـثالً  (بـريم  كـار مـي  عنوان صفت به هم به  ،را» سرباز«8

!بازدمي)  ميهنشهدر را(ش را كه سركسي= سرباز : جزئي با مفعول است سهي يك جملهيحالت فشردهدراين

: خـورد چشم ميي مركب بهي چهارم، واژه ديد كه تنها در گزينه     مي ،گشتيدهاي مركب مي  اگر ابتدا به دنبال واژه    9

) مركّب- مشتق⇐ه + آواز + پر : هرآوازپ(فشان آتش

هـا و  واژه» واو عطـف «كـه   است، درحالي دو جملهسازپايهت و هماسي چهارم ميان دو جمله آمده  در گزينه » و«11

.كندپايه ميهميك جمله ها را درون گروه

.استشدهاز مطالب اَعالم سال دوم طرح12

.شودمربوط به اَعالم سال سوم مي13

 مطالـب بـراي    ايـن د، زيراهاي شعر نيمايي مشكل دارنهاي دوره خاطرسپردن ويژگي آموزان در به  معموالً دانش 14

.شود نميتحليلها حالجي و آن

تـر  اند كه كمي نامتعـارف اسـت و كـم         جناس قائل شده  ) ان+ شب  (» شبان«و  » لب«محترم ميان   ) طراحان(طراح  17

.هايي توجه داردوزي به چنين جناسمآدانش
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قبـل از  » آذار « نيـز  در تقويم سرياني.شكفنديها مدهد و بعد شكوفهگل مي» نرگس « اولكرديد كه ميبايد توجه   19

.است» نيسان«

ي دوم، عاشـق در كنـار       ها، عاشق به عشق دورادور خود با معشوق راضي است اما در بيت گزينه             در تمام بيت  22

!ارددبرنميمعشوق است و دست از زلف و گيسوي او هم 

 اسـت  ي عاشقهديددو  اين نگاه   ،ي چهارم ويند اما در گزينه   گنماندنِ راز عشق سخن مي    ها از پنهان  ي گزينه همه25

. نيزكه در متن صورت سؤالچنانسازد همكه راز عشق را برمال مي

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كه هـر مـسندي   ؛ درحالياندشمار آوردهرا مسند به  » يابيارزش«و  » ارائه«محترم، در اين جمله،     ) طراحان(طراح  7

قواعد و شـناخت زبـان   «ي جملهگونه نيستند؛ مثالً    را دارد، اما اين دو واژه اين      » بودن«شدن با فعل    قابليت همراه 

اي كـامالً نادرسـتورمند و      جملـه » .يـابي اسـت   تنيده، ارائـه و ارزش    اي درهم گونهفارسي و كاربرد درست آن به     

اسـت كـه در     » كرد«در اين عبارت، معادلِ صورت مجهول فعل        » شودمي« كه   واقعيت اين است  . ناپذيرفتني است 

توانند ايـن كـاربرد     ويژه طراحان محترم آزمون سراسري مي     دبيران بزرگوار و به   . (پذيرداين كاربرد مسند نمي   

-زبـان فارسـي، راهبردهـاي يـاددهي       «در پيوست درس دوازدهم در جلد دوم كتاب         را  » شدن«رايج و مهم فعل     

.) مطالعه بفرمايند، انتشارات مبتكران، »يادگيري

!پيروزي و سربلندي ميهن عزيزمان، ايرانبه اميد 

���� ���	� ���� 

گـوي سـؤاالت شـما در درس زبـان و ادبيـات      ايـم كـه پاسـخ   دوستان عزيز از آقاي دكتر سبطي خواهش كرده   
) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت    در صـفحه (هاي شـما حرفتوانيد سؤاالت خود را در قسمت   شما مي . فارسي باشند 

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد



89سراسري در آزمون زبان و ادبيات فارسييهانقد پرسش14

���� ����
)10/4/89شنبه پنج(

نگاه كلي* 

گـويم، چـون   از ته دل به شما خسته نباشيد مـي        . ها سالم، ببخشيد كه زودتر از اين نتوانستم در خدمتان باشم          بچه

تـر  باشـيد، بـيش   اگر نقد آخرين آزمون تعاوني سنجش را خوانـده        (جانانه به شماست    »  نباشيد خسته«حاال وقت گفتنِ يك     

).شويدمتوجه منظورم مي

هاي ادبيـات چنـد سـال گذشـته و     سختي آزمونبه. آزمون سختي بود. خُب، برويم به سراغ نقد آزمون ادبيات شما  

قبـول؛ درصـد    قابل40ها؛ بنابراين درصد باالي ن آ زاتر  حتي سخت هاي غلط و غيراستاندارد،     دليل باالبودن تعداد سؤال   به

.آيدحساب مي خيلي خوب تا عالي به65 خوب و درصدهاي باالي 55باالي 

حد انتظار طراح يـا طراحـان       . هاي گذشته ندارد  هاي ادبيات امسال تفاوت چنداني با سال      شيوه و نگرش طرح سؤال    

هــاي درس از بــاالتر از انتظــاري اســت كــه اغلــب دبيــران محتــرم ادبيــات در كــالسمحتــرم از داوطلبــان بــسيار بــسيار 

 بيـت   44» هـاي ادبـي   آرايـه «چنـين   و هـم  » تناسـب مفهـومي   «هاي مربـوط بـه مبحـث        در پرسش . آموزان خود دارند  دانش

ندن، معناكردن و   روشن است كه خوا   . استهاي درسي انتخاب شده    بيت آن، از متون خارج از كتاب       39است كه   شدهمطرح

ي كنكور، نياز به آشنايي نسبتاً گسترده با ادبيات          بيت خارج از كتاب، در زماني كوتاه و آن هم سر جلسه            39نمودن  تحليل

خـط كتـاب درسـي و ازبركـردن     بـه اي سنجيده و كارآمد دارد كه بـدون شـك بـا خوانـدن خـط           فارسي و تمرين و مطالعه    

ها وارد است؛   البته ايرادهايي هم بر نوع طراحي سؤال      . آيددست نمي  از ذوق و زيبايي به     اي و عاري  ي كليشه سري نكته يك

:از جمله

ها، خارج از متنهخواستن معناي واژ-1

.ي گذشتگان كه امروزه هيچ كاربردي ندارندمايههاي امال از متون پرتكلف و گهگاه بيطرح پرسش-2

ي اخيـر مـورد توجـه    كـم در يكـي دو دهـه   توري كـه دسـت    هـاي دسـ   توجهي به برخي از دقايق و ظرافـت       بي-3

.استنظران قرارگرفتهدستورنويسان و صاحب

هاي متفاوت و چندگانه از يك      گرفتن برداشت نهاي تناسب مفهومي و درنظر    دقتي در طرح برخي از پرسش     كم-4

.بيت

هاي هنـري شـود، جـداً       صيب شما بچه  ترين آزمون ادبيات از ميان اين پنج گروه آزمايشي ن         حاال چرا بايد پراشكال   

:؛ ياد اين بيت حافظ افتادم كهدانمنمي

!م آن به كه بر اين بحر معلق نكنيتكيه/ شكند نر ميآسمان كشتي ارباب ه
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هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

است براي اولـين بـار در       ) 3كتاب زبان فارسي     (1هاي درس ساختمان واژه      به تمرين  اين نوع سؤال كه مربوط    6

.استدهشمطرح89آزمون سراسري 

هرحـال چـون   بـه . بـود ي استعاري، مستقيماً موضـوع پرسـش قرارنگرفتـه       اضافههاي اخير   هاي سال در آزمون 9

.ي مكينه است، بايد آن را بشناسيمي استعارهاي از آرايهي استعاري، گونهاضافه

هـاي درس اسـت   از مباحث مورد توجه اغلب دبيران محترم ادبيات در كـالس          » جاي ضمير پيوسته  جابه«مبحث  10

هاي زيادي  تمرين،نشر دريافت » تناسب مفهومي «در كتاب   ! (كه خالصه پاي آن به آزمون سراسري نيز باز شد         

.)در اين زمينه وجود دارد

هـا فعـل مركـب    هايي كه در آنن جمله ساختماكنونچنين تاهم. ها نو و ابتكاري است   ي طرح گزينه  تاحدي شيوه 11

باشد، در آزمون سراسري مورد پرسـش       كاررفتهبه» به جان آمدن  «مانند  ) فعل+ اسم  + اضافه  حرف(جزئي  سه

.بودقرارنگرفته

ي زيبـايي بـراي      درون بيت و عبارت، شيوه     -»جايبه«مانند  » هاي كليدي واژه«ويژه   به -هاخواستن معناي واژه  18

هـاي چنـد   توان در مورد معنـاي واژه  از معناي بيت است؛ زيرا تا معناي كل بيت مفهوم نباشد، نمي         طرح پرسش 

را در فارسـي امـروز   » جـايِ بـه «در بيت دوم همان معناي رايج     » جايبه« مثالً   ؛معنايي درون آن به نتيجه رسيد     

.استآمده» در حقِ«معناي قديمي آن، يعني اما در سه بيت ديگر به) در عوضِ(دهد مي

ي شهر است    به معناي آبادي يا حومه     3 تا   1هاي  در گزينه » سواد«. (استتوضيحش همان است كه در باال آمده      20

).استآمده) شدهكاغذي كه بر اثر نوشتن سياه(» وشتهن«ي چهارم به معني اما در گزينه

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي وابـسته «ب بگرديم و بعد ببينيم كه آيا        ي مركّ دنبال واژه دا به ها اين است كه ابت    گونه تست روش حل سريع اين   7

.رسيدالبته اين سؤال ابهام و اشكال علمي نيز دارد كه به آن خواهيم. هست يا نه» اليهمضاف

.توضيحش آمد9

آمـوزي   تنهـا از دانـش  ،»يـك «اسـت نـه   » دل«پـس از  » ــَ م «كـه در بيـت اول جـاي اصـلي ضـمير       تشخيص اين 10

.باشدهاشتاست كه قبالً در اين زمينه تمرين كافي دساخته

.كنداست كه كار را سخت ميشدهدر طرح اين سؤال از مطالب اَعالم سال سوم دبيرستان استفاده12

. جلـد اسـت نـه سـه       شـده  نوشـته  باباسرارالتوحيد در سه    : است مته بر خشخاش گذاشته     محترم جا طراح در اين 13

.چندين اثر منثور كتاب منثور دارد نه يكعطار تنها . منظوم است نه منثور» المحجوبكشف«

!باز هم اَعالم كتاب سال سوم14

 امكان رسيدن به پاسخ شد وهاي اول و سوم حذف مي    گشتيد، گزينه ي تشخيص مي  اگر ابتدا فقط به دنبال آرايه     16

.دبوتر ميبيش



89سراسري در آزمون زبان و ادبيات فارسييهانقد پرسش16

.توضيحش آمد18

.توضيحش آمد20

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اليـه اسـت،    اي كه متعلق بـه مـضاف      وابسته: كندرا چنين معنا مي   » اليهي مضاف وابسته «ا دستور هر فرد آشنا ب   7

ي وابـسته «اليه؛ اما گويا منظور طراح يا طراحان محترم اين تست از     اليه يا صفت مضاف   اليه مضاف  مضاف مثالً

تـوان   باز هم به زحمـت مـي    است كه با اين تعبير غيرتخصصي     هبود» اليهاي از نوع مضاف   وابسته«،  »اليهمضاف

» داسـتان » «سـرايان معاصـر   هـاي داسـتان   ي داسـتان  درون مايـه  «ي چهارم را قبول كرد، زيرا در گـروه          گزينه

ي وابـسته «بـا ايـن تعبيـر از تركيـب         (يـه   ال نه مـضاف   »اليهاليه مضاف مضاف«» سراداستان«اليه است و    مضاف

ي وابــسته«امــا اگــر . !) آزمــون عمــومي انــساني غلــط اســت و دو جــواب درســت دارد10تــست » اليــهمــضاف

ي رياضي و فني تنها با همـين تعبيـر بـه             رشته 10كه در تست     (باشيمداشتهدرنظر  تعبير اول را از     » اليهمضاف

اسـت و   » قصايد«اليه  مضاف» شاعر«ي دوم   در گزينه . 4 و   2ي  گزينه: د، اين تست دو پاسخ دار     )رسيمپاسخ مي 

ي مركّـب  واژه» سـرا قـصيده «چنـين   اليه است؛ هـم   ي مضاف است؛ يعني وابسته  » شاعر«ي  وابسته» سراقصيده«

.است

-سـت  مركب ا  -اي مشتق  كه واژه  -»داستان سرا «است و   » درون مايه «اليه  مضاف» داستان«ي چهارم   در گزينه 

.اليه استي مضاف؛ يعني وابسته»داستان«ي  وابستهاين هم

.منصافه آن است كه اين پرسش پرابهام حذف شود

:شودنميها ديده در گزينه چنين پاسخي تكواژ است كه40 واژه و 27اين عبارت داراي 8

 / ∅+ اسـت  / آن  / يِ  / مايـه   + درون  / و  / داسـتان   / بر  / حاكم  / ـِ  / روح  / ان  + هم  / داستان  / يك  / ـِ  / پيام  / 

+ بيـان   / را  / آن  / ا  + آشـكار   / داسـتان   / كـه    / ∅+ است  / ي  + زنده  / ـِ  + مورد  + در  / ي  + كل  / اي  + نتيجه  

∅+ است + ه + كرد 

گويد كه ايـن مـضمون در مـصراع دوم بيـت چهـارم نيـز                وفايي دنيا سخن مي   ارا از بي  بيت صورت سؤال آشك   21

ي نخست ناسازگاري جهان با انسان است كـه آن را       مفهوم بيت گزينه   .»كه بي ما بگردد بسي روزگار     «: شودديده

.كم اين تست دو پاسخ درست داردتوان مرتبط با بيت صورت سؤال دانست؛ پس دستنيز مي

هاي غـزل  ي بيتنوعي در همهكه به» تحمل رنج و سختي در مسير عشق استلزوم «فهوم بيت صورت سؤال،   م22

اين است كه عاشقان جور و جفاي يار را بر مهـر و وفـاي اغيـار    بر شود؛ اما تأكيد اين چهار بيت   ميموالنا ديده 

:شودميدهند كه اين موضوع در بيت دوم نيز آشكارا ديدهبرتري مي

از وفاها بر اميد او رميد/ ديد الّا جفا نرچه جان از وي گ

يا حتي رسـيدن بـه جفـاي        (جز جفا نديد اما به اميد رسيدن به معشوق           اگرچه جان ما از معشوق به      :معناي بيت 

زننـد و يـك   ي اين تست يك ساز مـي بنابراين هر چهار گزينه . رمد و بيزار است   از وفاداري ديگران مي   ) معشوق

!داند؟است، خدا ميي دوم را ناساز پنداشته و چرا طراح محترم گزينهگويندسخن مي
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اگـر طـراح   . توجهي عارفـان و عاشـقان خـدا بـه دنيـا و آخـرت اسـت        بي،مفهوم مشترك و اصلي هر چهار بيت  23

رداشـت  انـد، پـاي سـليقه و ب       محترم مفهوم فرعي ديگري را مالك تفكيك اين چهار بيـت درنظرگرفتـه            ) طراحان(

چنان فراخ بماند و عرصه اند كه جداً بايد از آن خودداري كرد تا اين ميدان هم           ها گشوده شخصي را به اين تست    

.آموز و معلم تنگ نشودبر دانش

!پوشي كنيدوارانه از اين تست چشملطفاً بزرگ

!پيروزي و سربلندي ميهن عزيزمان، ايرانبه اميد 

���� ���	� ���� 

گـوي سـؤاالت شـما در درس زبـان و ادبيـات      ايـم كـه پاسـخ   تان عزيز از آقاي دكتر سبطي خواهش كرده   دوس
) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت    در صـفحه (هاي شـما توانيد سؤاالت خود را در قسمت حرف  شما مي . فارسي باشند 

.براي ما بفرستيد و منتظر پاسخ آن باشيد


