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  نگاه کلی* 
  

» سـالم «توانم به شما بگـویم   شدن کنکور، هنوز هم می  سال و حتی پس از تمام از این که بعد از یک دوستان سالم،   
  ! خسته نباشیدقعاً وا خوبید؟طورید؟ چه. احساس خوبی دارم

مان سـنجش هـم   پـرتالش و توانـاي سـاز    اندرکاران شریف، غیرمنتظره، به دست» خسته نباشید«موافقید با هم یک     
کننـد کـه در حـد تـوان و امکاناتـشان، مـانع         که در آن، همه دلسوزانه سعی می       ؟ باور کنید برگزاري چنین آزمونی     بگوییم
کـاران کارکـشته و    انـدر  نیست؛ فقط کار دسـت ... شدن حق فرزندان این کشور شوند، کار هرکسی و هر سازمانی و     ضایع

م بیـشتر باشـد، پـس گفـتن یـک      شـان از شـما هـ       د ایـن روزهـا خـستگی      شناس سازمان سنجش اسـت کـه شـای          مسئولیت
  چیـزي ، امـا از چـه  یـد ها سخت بود و بعضی از شـما کمـی دلخور   دانم که سؤال می! ها دریغ نکنید را از آن  » شیدنبا  خسته«

  هاي ساده؟ تر است یا طرح سوال هاي سخت ساده دلخورید؟ به نظر شما طرح سؤال
یـا  ) تنبـل  زبان خودمـانی به ( کوش آموزان کم ساده این است که امکان موفقیت را براي دانشهاي  ي سؤال  تنها فایده   
ها باشـید؛ بـه هرحـال     دانم شما از این دسته آدم برد که بعید می باال می ...) به زبان خودمانی    ( محور  خوان و حافظه    سطحی

هـا را   ي ایـن حـرف   هایی که حوصله اند، براي آدم ختهگر و خالق سا  پرسش،کاو  ، کنج ورز  هاي اندیشه   دانشگاه را براي آدم   
هـا   ایـن دسـته از آدم   آزمون سراسريِ دشوار و است شده ها و جاهاي دیگري در زندگی و جامعه درنظر گرفته    ندارند، راه 

 !دهد شان در آن جا تلف شود نجات می که وارد دانشگاه شوند و وقت را از این

هـا فقـط بـراي شـما      ر نباشید، این سؤالگیویژه در درس زبان و ادبیات فارسی دل       ها به    از دشواري سؤال   پس لطفاً   
  !سخت نبود ، براي همه سخت بود، حتی براي من

ترین آزمـون ادبیـات در تمـام ایـن      ترین و البته سخت هایش ـ سنجیده  من آزمون ادبیات امسال راـ با وجود کاستی  
  .کنم ها ارزیابی می سال

فریـادي کـه   همـه    با وجود آن- ادبیاتمبحثیي عمیق ، مفهومی و   آموزانی که به جاي مطالعه     شداناحتمالی  درصد    
خـط و   بـه  کـردن نکـات خـط    به چشم یک درس حفظی نگاه کردند و بـه حفـظ  را چنان ادبیات   هم-!من در طول سال کشیدم  

. بودخواهـد % 35 تـا نهایتـاً  % 25بـین  ردند هاي گذشته دل خوش ک هاي سال هاي آزمون بیت کتاب درسی و حل تست    به بیت
تـا  % 40کنند حدود هاي مطرح را از آن خود می    ها و دانشگاه    هاي رشته    میانگین درصد ادبیات داوطلبانی که صندلی      احتماالً

  .خواهدبود% 45
  :تر شد، برویم سراغ نقد آزمون خُب، اگر کمی خیالتان آسوده

  
  :هاي گذشته  امسال نسبت به سالها سؤاالت آزمون زبان و ادبیات فارسی برتري

  اي هاي نادرست و سلیقه کاهش تست ) 1

  ها  شدن بیش از پیش پرسش مفهومی ) 2

  هاي ظریف ادبی و دستوري توجه به نکته ) 3
 علـوم  11 و 9هـاي   تـست (هـاي زیبـا    ، ایهـام )  علوم ریاضـی 1تست (ها   توجه به جمع یا مفردبودن واژه ،ازجمله
 ي مرکب هاي اضافه و حرف) علوم تجربی 15و  13 علوم ریاضی و15 تست (ها فعل ، ساده و مرکب بودن )تجربی

  ) هنر12تست (
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  ها رمق در میان گزینه هاي نازیبا و بی شدن از شمار بیت کاسته ) 4

  ها میان سه کتاب ادبیات ي سؤال پخش منصفانه ) 5

  شده سابحهاي سنجیده و  طرح گزینه ) 6
   علوم ریاضی12 هنر و 15 و 13 علوم انسانی، 12ربی،  علوم تج16و  13 ،11هاي  هاي تست  گزینه،ازجمله

  معلمـان  ماهاي موجود میان  به دلیل اختالف نظر،آموزان شد دانش ها به شکلی بود که مانع می طراحی این گزینه 
  .ي غلط را انتخاب کنند  گزینهادبیات،

  
  :هایی که امکان اصالح دارد کاستی

جالب این که از ایـن   و(کند   میرو با مشکل روبه  ها را جداً     بیت ن خواند صله که گاهی  فا  نشدن فاصله و نیم     رعایت ) 1
  )!شود  در آزمون سراسري سؤال هم طراحی میفاصله  و نیمماجراي فاصله

بمیـراي  ( همین آزمون 18 تست 4ي  ، گزینه)آر و ز دشمن= آر زو دشمن ( آزمون علوم انسانی     10ازجمله، تست 
ر شد= بترشد (لوم تجربی  ع 19 تست   4ي  ، گزینه )بمیر اي =  هـا مـورد     علوم ریاضـی و ده 19 تست3ي   گزینه)بتَ

 نشور چنین آزمونی نیست بلکه عمـالً تنها درخور طراحان دا   ها نه   گرفتن آن   دیگرِ مربوط به دستورخط که نادیده     
  .بیاتچندان منطقی آزمون اد  آن هم در این فرصت نه،آورد ترین داوطلبان را هم پایین می سرعت مسلط

هـا و    بـسیاري از پرسـش   بـودنِ گیـر   و وقـت طراحـی پیچیـده   شده با توجه به شـکل      گرفته  بودن زمان درنظر   کم ) 2
  .ها لیل و مقایسه در بسیاري از آنچنین نیاز به استدالل، تح هم

جویـان و   هـاي امـال بـراي دانـش     آمیـز گذشـتگان در طراحـی پرسـش     هـاي منـشیانه و حـشو     گرفتن مـتن    به کار  ) 3
  !ي ایران آیندهمتخصصان 

اسـت کـه از    شـده  داده  نـشان »امال و لغـت در آزمـون سراسـري، نـشر دریافـت     « در چندین تست آغازین کتاب  (
اي طرح کرد که به کار ایرانیان در  هاي امالیی بسیار پرنکته شود پرسش هاي زنده و پویاي معاصران نیز می       نثر

  .)امروز و فردا بیاید

   درسیي کتاب ها از متن و حتی بدون توجه به معناي آن واژه در متن درسها خارج  خواستن معناي واژه ) 4
 معنا آراستن، »شبنم عشق«بدون درنظرگرفتن معناي آن در متن درس        » تعبیه« علوم تجربی که     1از جمله تست  (

  .)است شده

  هاي دستورِ زبان معیار هاي گذشتگان در طرح تست گرفتن غیرضروري بیترکا به ) 5
. طلبـد  ي خودش را مـی   دستور ویژه،اي از سخن شناسی است که هر گونه ته از بدیهیات علم زبانتوجه به این نک   

زبـان معیـار فارسـی    ( خبـري معاصـر   -، دستور نثر علمیهاي زبان فارسی در کتابوقتی  توانیم و نباید      ما نمی 
دسـتور شـعر   .  بیازمـاییم هـا را   با شـعر گذشـتگان آن  ، هنگام سنجش  ،موزیمآ  یممان   آموزان  را به دانش  ) امروز

 نگـاهی مختـصر بـه آن    ي علـوم انـسانی       درزمانی و تاریخی است کـه تنهـا در رشـته           پارسی بخشی از دستورِ   
آمـوزان غیـر علـوم انـسانی، کـاري        طرح پرسش دستور از متون نظـم و نثـر فارسـی بـراي دانـش             واست    شده

هـاي زبـان    ریـزي و نگـارش کتـاب     طـرح هاي آموزشی وزارت آموزش و پرورش در       غیرعلمی و مغایر با هدف    
  .آید فارسی به حساب می
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هـاي   ایـن مـشکل در آزمـون    (.هـا  شـده در گزینـه   نبودن بیت یا عبارت صورت سـؤال بـا مفهـوم مطـرح         متناسب ) 6
 . علوم تجربی19 علوم انسانی و 22 و 18هاي  جمله تست از.) خورد تر به چشم می هاي گذشته کم سال

  
ذوق و دانـشور سـازمان محتـرم سـنجش، در آزمـون       دیـد و تـدبیر طراحـان صـاحب      که با صالح   از صمیم قلب امیدوارم   

  !باشد هایی نیز پرهیز شده سراسري سال آینده از چنین کاستی
  

  به امید پیروزي و سربلندي میهن عزیزمان، ایران
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  ي ریاضی و فیزیک رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

در گرو داشتن احـساس  است، چهار واژه » ي جهان چهار گوشه« است و  یک واژه» ارذوگ گشت«که   اینتشخیص    12
  .شود ست که تنها با تمرین حاصل می دستوري و شم زبانی

ي  چهارگوشـه «معناي مربع یا چهارضلعی یک واژه است اما در این مـتن    به»  چهارگوشه« روشن است که     :نکته
» ي جهـان  چند گوشه«یا » ي جهان هر گوشه «هایی نظیر     را با ترکیب    توان آن   ان و می  یعنی چهارسويِ جه  » جهان

صـفت پیـشین آن   » چهار، هر یا چنـد «ي این گروه اسمی و  هسته» گوشه«ي آن است که   جایگزین کرد که نشانه   
  .باشند می

اسـري سـؤالی طـرح    هـاي پـسین، در آزمـون سر       موضوع پرسش تازه و نو نیست اما هنـوز از تعـداد وابـسته               14
  .بود نشده

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

. معنا کرد؛ یعنـی ایـن واژه جمـع اسـت نـه مفـرد      » اندرزگویان«را باید   » وعاظ«بنابراین  » اندرزگو«یعنی  » واعظ«  1
ن کودکـان یـا همـان    جـاي محـل درس خوانـد        بـه  اصطالحاما در   ) جمعِ کاتب (در اصل یعنی نویسندگان     » کُتّاب«
  .نادرست است» ها مکتب«شکل  است؛ بنابراین معنا کردن آن به رفته میکار  به» مکتب«

شود نه هر نوع پاداشی و چون این عبـارت حـشوآمیز و منـشیانه     می  پاداش الهی و اخروي گفته      ثواب به  :توجه  5
  .کار گرفت را در آن به» ثواب«توان  ي پادشاه است، نمی درباره) از کلیه و دمنه نصراهللا منشی(

آورد؛  وجود نمی شوند که هیچ اشکالی در امالي واژه به   جا می   جابه» ارگ«و  » کار« گاهی دو عنصر زبانی      :توجه
ضی« و 4در تست » عاصی«امالي  ( خدمتگار   ↔خدمتکار  /  کامگار   ↔ کامکار   :نمونه رْ نادرست 5در تست » م 
  .)است

  .از جامی» ي اسکندري خردنامه«اسکندرنامه از نظامی است و   6
نگـار معاصـر انگلیـسی اسـت کـه بـه        نویس و سـفرنامه  ي خانم اَثْل مانین، رمان نوشته) چاه: بئر(» راه بئر سبع «

  .است مسائل سیاسی خاورمیانه از جمله فلسطین توجه خاصی داشته
  .پردازند طور جدي به درس ادبیات می که بهآید  برمی کسانی ي از عهده این بیت تنها دریافتن معناي  9

اش ماننـد   شود و چهـره    با دیدن لعل لبان تو دچار شرم و حیا می- که نماد زندگی بخشی است- آب :معناي بیت 
اش در برابـر    خورشـید بـا تمـام درخـشندگی    و) تر از آب اسـت     بخش   لبان تو زندگی   ⇐( شود    شراب سرخ می  

  .)کشد که خجالت می کنایه از این(شود  ي تابان تو، غرق عرق می چهره
  .توضیحش آمد  12
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هـاي پـسین     ندارند و برخی از وابسته   گذاري  کسرهآموزان عادت به      تست دشواري است، زیرا بسیاري از دانش        14

  ! رود از دستشان درمی
هـاي پـسین گـروه     را در شـمار وابـسته  » سـاز  ي نکـره «یا » هاي جمع  نشانه«رود که     ان می چنین برخی یادش    هم

  .)است که به آن اشاره خواهد شد البته پاسخ کلیدي این تست اشتباه اعالم شده. (اسمی قرار دهند
ر / ذهن / در / ـَ د + توان + بـ / ه ک / ∅+ است  / ي  + محسوس  / ـِ  / موضوع  / ه  + نشان  / از  / منظور    15 ـِ / تصو

/ آتـش   / يِ/ ه + نـشان  / دود / کـه  + چنان / ـَ د + کن + ایجاد / را / محسوس + نا / یا / غایب / ي  + موضوع  / 
 واژه و 38 ⇐ــَ د  +  بـاش  +می / عبور / ـِ / منع / و / خطر / يِ / ه  + نشان  / قرمز  / ـِ  / چراغ  / و   / ∅+ است  

   تکواژ53
  .شمار آید ساز است و درست آن است که یک واژه به  وابستهکه پیوند چنان :توجه
توان براي آن نقش دستوري درنظـر   یمیابد و ن  گسترش نمی » ایجاد«فعل مرکّب است زیرا     » ایجاد کردن  «:توجه
  .گرفت

را مـسند درنظـر گرفـت، راه را    » ایجـاد «قـرار داد و    » گردانـدن «،  »کـردن «جـاي     توان به   میاگر کسی بپندارد که     
ي چهـارجزئی   که آزمـون جملـه   ترکیبی شیوا و فصیح نیست؛ دوم این» ایجاد گرداندن«است؛ اوالً که   اشتباه رفته 

تبـدیل  ) »شد«، نه »بود«و » است«با فعل (جزئی با مسند  ي سه را به جمله  ا مفعول و مسند این است که بتوان آن        ب
  :خورد در این آزمون شکست می» ایجاد کردن«کرد که فعل 

  . دردسرهایی ایجاد است←او دردسرهایی ایجاد کرد 
 تـصور موضـوع غایـب یـا     ←کنـد   مـی هر موضوع محسوسی تصور موضوع غایب یا نامحـسوس را ایجـاد         

  .امحسوس ایجاد استن
»  قرمـز چـراغْ «شـکل     خوانـد، خوانـدنش بـه     » چـراغِ قرمـز   «توان به شـکل       میرا  » چراغ قرمز  « چون هنوز  :توجه

هـا مـوردنظر طراحـان محتـرم آزمـون       دانیـد تلفّـظ رسـمی واژه    طور که می  آید و همان    حساب می   اي به   محاوره
  .سراسري است

 اسـت   یـک واژه » کـه  چنان«(شود  می وچک در پاسخ این تست دیده یک اشتباه علمی ک    من گرچه به نظر     :توضیح
اسـت کـه    اي تنظـیم کـرده   گونه ها را به  گزینه-احتماالً با توجه به این اختالف سلیقه اما طراح محترم    ) نه دو واژه  

نظـر   جایی براي خطا کردن و ضایع شدن حق کسانی مانند من که بـا ایـشان در ایـن مـورد خـاص اخـتالف        هیچ
  !باشد ند، وجود نداشتهدار

نی کـه از احـساس   امفهومِ عمیق صورت سؤال برتريِ ایمانِ احساسی و شهودي بر باور عقلی اسـت زیـرا ایمـ              18
را متزلزل کرد و به  توان آن شود، برخالف باور عقلی که همیشه می یت حاصل شود، باعث یقین می     قعمستقیم وا 

  .است رسیدن به یقین سخن به میان آمده نیز از 4 و 3، 1هاي  چالش کشید، در گزینه
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .داراي اشکال است»  که پاي اشک خونین در میان است / دلم با چشمِ تر یک رنگ از آن است«بیت » حسن تعلیل«  10
  .)سازد کردن بیت را دچار مشکل میعنااست که خواندن و م چینی شده فحرو» تر چشم«، »چشمِ تر«بماند که (

رنـگ قلـبم    بـارد و هـم   دلیل قلبم با چشمم یکرنگ و صمیمی است که از چشمِ من خون مـی  گوید به این  شاعر می 
  !است شده

رنـگ    کـه قلـب و چـشم یـک    ،واقـع در عـالم  ، اما »رنگ یک«ي  ست در واژه  بسیار زیبایی ) استخدامِ(خُب این ایهامِ    
ت نـدارد،                نیستند؛ بنابرای  نقـص   حـسن تعلیـلِ بـی       ن آوردنِ علّتی غیرواقعی براي موضـوعی کـه خـود نیـز واقعیـ

  .آفریند نمی
 زیبایی حسن تعلیـل در ایـن اسـت کـه بـراي موضـوعی واقعـی و سـاده، علّتـی غیرواقعـی، شـاعرانه و                      :توجه
  .انگیز پیدا کنیم خیال

است  شده ساخته» بر+ عالوه «این واژه از دو تکواژ    . تي مرکب است؛ یعنی یک واژه اس        حرف اضافه » بر  عالوه«  12
از دو تکـواژ آزاد  » بـر  عـالوه «ي  آیـد؛ بنـابراین واژه    شـمار مـی     اي، تکواژ آزاد به     در کاربرد حرف اضافه   » بر«و  

هـاي آزمـون سراسـري     اما متأسفانه این سنّت این دسـت از تـست  . آید شمار می  اي مرکب به     و واژه  شده  تشکیل
  !ها توجه شود ها و صفت  سخن به میان بیاید، اما فقط به اسمواژهکه در آن از نوع است  شده

  .»متمم اجباري فعل«: شد در صورت سؤال باید گفته می. تواند اجباري یا اختیاري باشد می» متمم فعل«  13
 رودکـی  -1: هـاي پـسین   هوابست. است  آمده2ي  ي کلیدي، گزینه نامه  درست است که اشتباهاً در پاسخ    1ي    گزینه  14

 هـا  -12 هـا  -11 غـزل  -10 شـاعر  -9 چنگ -8 پرشور  -7 دالویز   -6 او   -5 عنصري   -4 حسرت   -3 رشک   -2
  »بسیاري«ساز در پایان  نکره» ي «-15 بسیار -14 ها -13

دو » حـسرت «و » رشـک «ي گروه است؛  هسته» مایه«، »ي رشک و حسرت عنصري     مایه« در گروه اسمی     :توجه
تـوان   جـا نمـی   در این. پایه الیه هم الیه براي این دو مضاف یک مضاف» عنصري«پایه براي هسته و  ه همالی  مضاف

ي  دلیـل پدیـده   الیـه اسـت کـه بـه      مـضاف یـک » عنصري«آید بلکه  حساب می الیه به دو مضاف» عنصري«گفت که   
  :این مثال توجه کنیدترشدن موضوع به  براي روشن. کند  ترکیب اضافی نقش بازي میدوپایگی در  هم

باشـد و یـک معلـم ادبیـات، تـدریس در هـر دو کـالس را برعهـده          اي دو کالس چهارم تجربی داشته    اگر مدرسه 
کـه  » عنصري«تر ندارد؛ همانند  بگیرد، بدیهی است که آن مدرسه دو کالس ادبیات دارد اما یک معلم ادبیات بیش            

  .است کار رفته ه در دو ترکیب اضافی بهاست ک) الیه الیه مضاف مضاف(ي پسین  یک وابسته

ي دوم نیز ارتبـاط   ربط است، اما گزینه درست است که مفهوم بیت نخست با مفهوم بیت صورت سؤال کامالً بی          17
 و هیچ تـوجهی بـه   گوید سخن میي آخرت   جا حافظ از اعمال صالح و توشه        در این . چندانی با بیت سعدي ندارد    

  .ار نداردتفاوت ارزش کردار با گفت
کـه در   شود؛ درحالی  درنظر گرفتهد متناسب با مفهوم بیت صورت سؤال    توان  انگاري بسیار می    با سهل   این گزینه 

هـا   باید نهایت دقّت و موشکافی در تحلیل و تفسیر بیت )  همین آزمون  19 و   18هاي    مانند تست (ها    برخی پرسش 
آمـوزِ   و حـاال تکلیـف دانـش   . تـر اسـت، انتخـاب گـردد     بهـا، یکـی کـه مناسـ     به خرج داده شود تا از میان گزینـه   
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بایـد چـه کنـد؟ خالصـه نگـاهی      » یـک بـام و دو هـوا   «خوان، باهوش و اهل شـعر و ادب چیـست؟ بـا ایـن               درس
باشد یا دقیق و موشکافانه؟ تصمیم تا حد زیادي بـا مـا معلمـان و طراحـان      ها داشته انگارانه و گذرا به بیت      سهل

  !هاست آزمون
  .کند هاي راه عشق را بر عاشق هموار می وم بیت صورت سؤال این است که اشتیاقِ رسیدن به مقصود، سختیمفه  23

آیـد، بـراي مـن بـدیع و       شیرین بیرون می چون از آن دهانِ،هاي تلخِ تو  گوید که پاسخ    در بیت نخست، شاعر می    
 همین گزینه، پاسخ تست باشـد؛ امـا   تواند خُب، موضوع کامالَ با بیت صورت سؤال متفاوت است و می         . زیباست

ها نیز نظیر مفهوم بیت صورت  بینیم که در این بیت رسیم می می) ي سوم ویژه گزینه به(هاي دیگر    وقتی به گزینه  
هـاي راه   ي دیگر با بیت صورت سؤال، اشاره بـه سـختی     است و تنها وجه مشترك سه گزینه        سؤال مطرح نشده  

ي بگوید که در بیت نخـست نیـز، شـنیدن جـواب تلـخ نـوعی سـختی کـشیدنِ              آموز   حاال اگر دانش   وعشق است؛   
  عاشقانه است، چه پاسخی در برابر پرسش او وجود دارد؟

  
  

   دكتر هامون سبطي
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  علوم تجربیي  رشته
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .کردن است آراستن، ساختن و آماده» یهبعت«اي  نامه معناي لفظی و لغت  1
  . نه خود مهمانی و عروسی،شود می مهمانی و عروسی دادهدر ست که  غذایی» ولیمه«  2
  .گیرند گل یا گچ می را کاه  گاهی روي آن،د و بعدنکوب هاي نازکی است که به تیرهاي سقف می تخته» توفال«  3
د  ) آوردن دسـت   بـه  (ازاحربا امالي   ) خوان  یا کتاب (خوان    آموزان درس   ت دانش سا البته بعید   4 صـ رَ تدر کمـین،  (و م

  .آشنا نباشد) منتظر
ي، بحتري و مت      7 رّ ع ابوالعالي منامِ ادبیات کالسـیک عربـی هـستند کـه بـر ادبیـات فارسـی نیـز              ی از شاعران به   نب

  .شود ها نیز به گوش کسی آشنا نمی هاي درس حتی اسم آن اند اما معموالً در کالس تأثیرگذار بوده
  .)بود  کتاب همایش ادبیات اشاره شده جلد دومبه این نکته در(

  .است سؤال از فرهنگ اَعالم کتاب سال سوم دبیرستان طرح شده  8
ایهـام  » قلب«، »هـ«در بیت . اشاره دارد) اخوان(به داستان زیبایی حضرت یوسف و حسادت برادران         » الف«بیت    9

  .)بودم ته هم در کتاب همایش ادبیات اشاره کردهبه این نک(ي تقلّبی   سکّه-2 دل -1: دارد
معناي چهـره   در مصراع نخست به» رخ« هر دو !است  با اصطالحات شطرنج بازي کرده    ) نظامی(جا شاعر     در این   11

  .ي شطرنج است است اما در مصراع دوم مهره
ي مـن   اهد چهره بر چهـره خو اگر خسرو گفت که می: گوید می) شاپور( شیرین به پیک خسرو پرویز :معناي بیت 

  !ودشمات شاید  بگو که نباید شاه خود را در معرض رخ قرار دهد، زیرا که ،بگذارد
  .ي شاه  مهره-2 شاه و سلطان -1: هم ایهام دارد» شاه«جا  پس این

کـردم، احـساس     معنـا مـی  بینید؟ قبول دارید که اگر بیت را خارج از فضاي کنکـور برایتـان         شاهکار ادبی را می   (
گزار طـراح محتـرم آزمـون سراسـري باشـیم       هر حال باید سپاس   به...! داد؟ و اما حاال       میدیگري به شما دست     
هـاي زشـت،    هاي زیبـا بخوریـد بهتـر اسـت تـا بیـت        بخورید از بیتکنکوري ي خواهید ضربه کم می  دست(. هاي زیبا   بابت انتخاب این بیت   

  )قبول دارید؟
هـاي زبـان فارسـی     با فضا و اهداف کتاب و  آموزان نامأنوس است      ها براي دانش   ها، درون بیت    مطرح شدن فعل    12

  .هماهنگ نیست
  .مانند گاهی از چشم دور می) در بیت سوم» برو«مانند (هاي امر  برخی فعل

ي + شـناس  + مردم / ـِ / علم / از  / ∅+  است /اي + ه + شاخ / ي + شناس + توده  / یا  / عوام  / ـِ  / ـِ ش   + دان    13
ـِ / خصایص / و / قوم / یک / يِ / ها + افسانه  / و  / رسوم  / و  / آداب  / به  / علم  / از   / ∅+ است  / عبارت  / و  / 
   تکواژ47 واژه و 35 ⇐ـَ د + ساز  +  می/ آشکار / را / قوم / آن / ـِ / ملّی / 

هـاي چهـارجزئی بـا     و آزمـون جملـه  » گردانـد  مـی = سازد  می«فعل مرکّب نیست زیرا     » سازد  آشکار می  «:توجه
سـازد   خصایص ملی آن قوم را آشکار مـی ... دانش عوام : ید می کندجا این ادعا را تأی  ند نیز در این   مفعول و مس  
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  . قوم آشکار است خصایص ملّی آن←
گسترش پیدا » پا«فعل مرکّب نیست زیرا جا    در این » اي  نهاده پا«. سازد  اي نمی   جا قید است و جمله      در این » گویی«  15

  .اي  پایت را نهاده:و نقش دارد: کند می
نـدد نیـز   ي پـس از خـود بپیو   اگر با کسره بـه واژه » همه«ي   واژه) و البته نظر شخصی من    (به نظر طراح محترم       16

از جمله نویسندگان دانـشمند کتـاب   (نظران  نظر برخی صاحب  که به   آید؛ در حالی      شمار می   ي بعدي به    صفت واژه 
ي پـس از کـسره وابـسته     براي پرهیز از بروز استثنائات گوناگون، باید قاعده را بر این گذاشت که واژه      ) درسی

ي  هـسته » موجـودات «صـفت و  » همه« آزمون سراسري به اعتقاد طراح» ي موجودات   همه«است؛ یعنی در گروه     
الیه آن اسـت؛ امـا طـراح     هسته و موجودات مضاف » همه«نظران،    گروه است اما به اعتقاد برخی دیگر از صاحب        

  .ضایع نشودي آموز اي نبرد و حقی از دانش اند که نظر دوم راه به گزینه کرده  تنظیمیشکل ها را به محترم، گزینه
  .گاه ذات خداوند است دنیا و آخرت جلوه: ت دوممفهوم بی  20

  توجهی به دنیا و آخرت بی: ي دیگر مفهوم مشترك سه گزینه
اسـت  » اثـر کـردن  «معناي    به» نصیحت نگیرد مگر در خموش    / گوش   ندهگفراوان سخن باشد آ   «در بیت   » گرفتن«  23

  ). پذیرفتن،نه(
کنـد زیـرا هـر انـسانی تـوان       ن انسان فقط در یکی اثر میهزارامیان  سماع و رقص عارفانه از    :معناي بیت سوم  

  .دریافت رازهاي عارفانه را ندارد
گوید اما در بیت دوم، حافظ خود را در میکـده   می ناپذیري عشق و تقابل عقل و عشق سخن   بیت نخست از رهایی     24

 هـیچ معلـوم نیـست کـه     کند و جو می و است و در عالم مستی عشق راستین را جست        دست موجِ شراب سپرده     به
  !هاي مستانه و عاشقانه از کجا سر در خواهدآورد خوردن پس از این غوطه

  
  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .حسن تعلیل این بیت خاقانی چندان براي من قابل پذیرش نیست  10
ه نگـاه نکـرد، امـا مـن کـه یـار       هـا در آینـ   ت شـب گویند که بهتـر اسـ    اگرچه می، اي یار زیباروي من:معناي بیت 

  !کنم نگاه می) ي تو یعنی چهره(ها هم در آینه  سیمایی چون تو دارد، شب آینه
  است؟ خُب، شاعر براي کدام کارش علّتی غیرواقعی و شاعرانه ذکر کرده

ي  فعـول و مـتمم اسـت و جملـه    گذرا به م  » نهادن«خواهد؛ بنابراین     بر مفعول، متمم نیز می      همیشه عالوه » نهادن«  15
  .)درواقع این تست هیچ پاسخ درستی ندارد. (ي چهارجزئی با مفعول و متمم است چهارم جمله

اما بازهم بر اهمیت اصـل و ذات تأکیـد دارد   » ذات بد نیکو نگردد«گوید که  ي دوم نمی درست است که بیت گزینه   18
  .تناسب دانسترا با مفهوم عبارت صورت سؤال نام توان آن و نمی

  .لزوماً به شهادت رسیدن نیست» زیان کردن جانی«معناي   25
  

   دكتر هامون سبطي
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  هنري  رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

و دیگـر  » هـا « بـه    ،بـسیاري . بـود   هاي پسین هنوز در آزمون سراسري مورد پرسش قرار نگرفتـه            تعداد وابسته   12
هـاي   آموزان گرفته تا مؤلفان کتاب از دانش(توجه بودند  ي پسین گروه اسمی بی عنوان وابسته ههاي جمع ب    نشانه

  ...)تجاري و 
تکـواژ  ( است و کسره در پایان آن بخشی از این حرف اضـافه اسـت       ي مرکّب   حرف اضافه یک  » جاي  به «:توجه

، مثـلِ، غیـرِ، طـیِ، بـه     «ي  ف اضافهو پایان حردرمانند کسره ) اي نیست ي جداگانه هست اما واژه  اسـتثنايِ،   ماننـد
کـه پـس از آن    جـاي آن  ی دارد زیـرا بـه  سـ نمـاي اضـافه و صـفت تفـاوت اسا     این کسره بـا نقـش   » ...درمورد و   

مـتمم  » واژه«کـه در مـتن سـؤال،     دهد؛ خالصـه ایـن   الیه یا صفت بیاید، حرف اضافه را به متمم پیوند می    مضاف
  : تا19شود نه  می ي پسین دیده  وابسته18دلیل در این متن  همین  به،الیه است نه مضاف

 ها -12 آن -11 مهجور -10 ها -9 ها -8 آن -7 کهنه -6 امروز -5 معیار -4 گذشته -3 ادبی -2 بازنویسی -1
   امروز-17 ها -16 آن -15 دقیق -14 آشنا -13

آمـوز آشـنا بـه     کـه هـیچ دانـش    ، در حـالی  دهـد  آموزان سخت جلـوه     را در چشم دانش     تواند آن   بودن سؤال می  نو  13
و امیرالمـؤنین  ) ي سوم در گزینه(المعانی  ، موقوف)ي اول در گزینه(کند که مثالً تألیف یا طبع      دستوري شک نمی  

  .کار روند عنوان قید به به توانند نمی) ي چهارم در گزینه(یا سیدالشهدا 
 سـه  در( از دنیا گسسته کـاربرد دارد   به معناي عارف  هم که»درویش«شکل سؤال، نو نیست اما تفاوت کاربرد         24

آمـوزان آشـنا بـا ادبیـات      سـت کـه تنهـا دانـش     هـایی  از نکته )ي چهارم در گزینه(نوا و گدا      و هم بی  ) ي اول   گزینه
  .فارسی به آن توجه دارند

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

هـا   دنبال تعداد غلط ها به آموزان در این دست از سؤال رد است، زیرا همیشه دانش این پرسش تا حدي غیراستاندا      1
 ،است هم خط نکشیده» درست«ي  است و زیر واژه   را خواسته  درستهستند، اما در این سؤال طراح تعداد معانی         

ي   واژهو زیـر ) 2ي  تـست شـماره  (اسـت   که نظیر همین سؤال در آزمون علوم تجربی امسال طرح شـده        درحالی
توانـد بـا    آمـوز نمـی   است کـه دانـش    ها طوري طراحی شده     جا گزینه   ضمناً در آن  . است  شده خط کشیده » درست«

هـم تـست اول کـه      آن- در تـست اول آزمـون هنـر   ،اي ببرد، اما بـرعکس   راه به گزینه،شمردن تعداد معانی غلط   
ـ      سالمی باعث می    طبیعیِ هر انسانِ   اظطرابِ هـا طـوري طراحـی      گزینـه -شـود  تش کاسـته شود که از تمرکز و دقّ

کـشیده   خوانـده و زحمـت   دست بیایـد و دانـش آمـوز درس     به1ي  اند که با شمردن تعداد معانی غلط، گزینه      شده

1ي مثبت،     جاي کسب یک نمره     همین سادگی به    به
واقعـاً مـاجرا چیـست؟    ! ي منفـی هـم از آن خـود بکنـد      نمـره  3
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هـاي آزار   اند که سـزاوار چنـین شـوخی    جرمی مرتکب شدهچه  هنر،  پر مرزي این     ان هنر، هنرمندان آینده   داوطلب
د تـا صـالح   شـو ي رقابت حـذف   کند که این تست باید از گردونه اي هستند؟ انصاف و وجدان من حکم می    دهنده

  . چگونه باشدمسئوالن امرکار 
توجـه  ) خیـاط  (درزيو ) بـسته ( درزههـایی ماننـد     معنـایی واژه سـنج بـه تفـاوت     آموزان دقیق و نکتـه      فقط دانش   3

  .کنند می
بـه معنـی حیلـه و نیرنـگ، تناسـب      » غدر« است که با یچین ن و سخنردمعنی افشاک به) »غماز«ي  ریشه  هم (»غمز«  4

  .)است) پشتیبانی(» مظاهرت«غلط دوم این عبارت . (دارد
  .است  طراحی شدهاز فرهنگ اَعالم کتاب سال دوم دبیرستان  6
هـا را بـه ذهـن     ي آن آموزان بدون توجه به محتوا یا شکل و قالب آثار ادبی، فقـط نـام پدیدآورنـده          معموالً دانش   7

  . نیستمفیدهایی  د، که این روش براي پاسخ گفتن به چنین سؤالنسپار می
در مـصراع دوم اسـتعاره از دنیـاي     » این باغ «. رود  کار می   به» نوشته«جاي    بهاست که   از مجازهاي رایج    » کلک«  9

  .شعر و ادب یا کل جهان است
  .توضیحش آمد  12
  .توضیحش آمد  13
» کنـون «  است و جا حرف اضافه در این» تا«.  نیاز به دید دستوري دارد،دو واژه است» تا کنون«که    تشخیص این   15

کنـد کـه آیـا بایـد ایـن       مـی  آمـوزي شـک   دانـش تر  کار رود، دیگر کم  به» کنون ا تا«شکل    اگر همین ترکیب به   . متمم
سـادگی دو واژه   ي عبـارت بـه   در ادامـه » تـا ابـد  «چنـان کـه      شمار آورد یـا دو واژه؛ هـم         مجموعه را یک واژه به    

  .آید و جاي شک ندارد نظرمی به
  + ملّـت  / يِ / هـا  + ي + منـد  + هنـر  / و / ها + باور / ها + ه + اندیش / يِ / آیینه / ایران / ـِ / ي + ادب  / ـِ  / آثار  

+ ه + رسـت  /  ها + رخط/ از / ا * + شکوف/ و / ـَ نده + بال / کنون / تا  / ه   + گذشت/ از  / که   / ∅+ است  / ي  
   تکواژ50 واژه و 30 ⇐ـَ د + مان + می ** / جا + بر + پا / ابد / تا / و  / ∅+ است 

  .شود می نیز ساخته) ه+ شکوف (ي شکوفه  است که از آن واژه» شکفتن= شکوفتن «بن مضارع » شکوف«* 
  .)است شده کار گرفته به» رشد کردن«معناي   بهجا است که در این» بالیدن«بن مضارع مصدرِ » بال«(

اگر امسال کنکـور داریـد و در تـشخیص    (ست که یک واژه یک واژه است یا سه واژه؟ خُب معلوم ا   » پابرجا«** 
در کتـاب  » هـا  شـمارش تکواژهـا و واژه   «ي اول درسِ     شاید چند صـفحه    ،ها دچار مشکل هستید     حد و مرز واژه   

  !)همایش ادبیات، بتواند همین حاال این مشکل شما را برطرف کند
ین پرسـش شـمارش تکـواژ و واژه در آزمـون     تـر  شـده  تـرین و حـساب   در نگاه من، این سؤال زیباترین، پرنکته     

  .آید می حساب هاي گذشته به سراسري امسال و سال
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

اي از  را زیرمجموعـه  توان آن است که البته می   » نودولتی«و  » رسیدگی دوران به تازه«پرهیز از   » ب«مفهوم عبارت     20
  !گیري فراوان حساب آورد اما با آسان  بههم» فروتنی«

جـا فقـط    در ایـن امـا   بستگی براي رفع یک مـشکل؛         یعنی هم » اتّحاد«نیست، زیرا   » اتّحاد«دقیقاً  » ج«مفهوم عبارت   
هـا در   است که در قسمت اول این عبـارت بـه اتحـاد آن    درست. کند می موش است که دارد مشکل کبوتران را حل       

تـرجیح  «یـا  » به فکر دیگران بودن« نظر طوقی است   جا مورد   ي که در این   قصوداست، اما م   هنگام بال اشاره شده   
  .است نه اتّحاد» دیگران بر خود

؛ اما بیت سوم این »پنهان نشدنِ راز عشق«گویند و بیت چهارم از        می  سخن» رازداري عارفان « از   2 و   1هاي    بیت  21
  زند؟ میان چه سازي می

  :کنم گونه معنا می من این بیت را این  25
  من نتوانم گرفت، بر سر آتش قرار/ گر دگري را شکیب، هست ز دیدار دوست 

  گونه نیستم؛ دوري یار براي من همچـون آتـش    من این، اگر عاشقی بتواند بر ندیدنِ یار صبور باشد      :معناي بیت 
توانـد دوري یـار را تـاب     عاشق صبور و شکیبا نیست و نمی ⇐گیرد  ست که آرام و قرار را از من می       سوزانی

  .بیاورد
سـخن از دوري نیـست؛ در   » تر شـدم   بدیدم و مشتاقساکن شود،  / گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق    «اما در بیت    

یابـد و آتـش عـشقش از     نمـی   دسـت ن نیـز بـه آرامـش و سـکو    ا عاشق حتی پس از رسـیدن بـه معـشوق      ج این
  .تداف کشیدن نمی زبانه

  
  

   دكتر هامون سبطي
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  علوم انسانیي  رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  پس از فعـل ،بهترین جاي ضمیر پیوسته در نقش متممو ) براي من= ـَ م (ي سوم، متمم است    در گزینه » ـَ م «  15
  .است) ي قبل از فعل یا واژه(

  .بود سش قرار نگرفتهاین نکته هنوز در آزمون سراسري مورد پر
این نخـستین بـار اسـت کـه بـه      . بود   مطرح نشده  یهاي پسین در آزمون سراسري پرسش       هنوز از تعداد وابسته     16

  .دوش میي پسین گروه اسمی توجه  عنوان وابسته بههاي جمع  نشانهانواع 
 فرهنگی -5 اجتماعی -4 سیاسی -3درپی   پی-2 ها -1 :هاي پسین گروه اسمی در عبارت صورت سؤال  وابسته

» ات «-15 تحـول  -14 اروپا -13 ادبی -12 فکري -11 ها -10 اندیشه -9 تازه -8ساز  نکره» ي «-7 عناصر   -6
 -24 سـاده  -23 هـا  -22 منثـور  -21 هـا  -20 هـا    -19 آن   -18 ایرانـی    -17سـاز     نکـره » ي «-16ي جمع     نشانه

   دهخدا-30 مردمی -29 پرتحرك -28 جمالزاده -27 کوتاه -26 ها -25داستانی 
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

ردن  خیلی  3 ردن ) واگذار کردن(ها به تفاوت سپ ه ندارند) سپري کردن، زیر پا آوردن(و سپتوج.  
  .مجموعه شعري است از دکتر اسالمی ندوشن» چشمه«. پور ست از قیصر امین اثري» مثل چشمه، مثل رود«  8

  .توجه هستند بی» ...اهمیت، اهلیت، ظرفیت، ذهنیت و «هایی مانند   در پایان واژه»یت«وند  ه پسبها  بعضی  12
  .آید شمار می واژه اي ساده به» بهترین« است؛ بنابراین تصریفیتکواژ » ترین«

  .توضیحش آمد  15
  .توضیحش آمد  16
توانـد   مانـد؛ وقتـی ذره مـی    نمـی وادیگـر از یـک ذره کـه    دم خداسـت،   راز و هم  کسی که هم :معناي بیت نخست    19

فتی و حرکت غبارها به تابش خورشید باعث ایجاد جریان هم(حرکت درآید     سوي خورشید به    به سـوي آسـمان    ر
  .سوي خدا هست انسانِ آگاه از اسرار عشق را نیز امکان پرگشودن به!) شود می

ایم؛ یعنـی وادي حیـرت    شود، پس به وادي بعدي وارد شده پاك میهاي وادي توحید از جان      در بیت سوم نشانه     20
  )ششمین مرحله(
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

البته اگر بحث سلیقه در میـان  . کند عیبناك می» داد«را با اسمِ      جناس تام آن  » داد«در ابتداي فعل    » بـ«آمدن تکواژ     9
نستنِ چنین مواردي با ذوق من نیز سازگار است، اما وقتی پاي آزمـون سراسـري در میـان         باشد، جناس تام دا   
وجود آورد کـه   بین مشکل به آموزان دقیق و نکته تواند براي دانش آموزان، و متأسفانه دانش      است، این مورد می   

  .مطمئناً این اتفاق، هدف اطراحان محترم سؤال نیست
  :آید نقصی از آب درمی است که جناس تام بی شکل آمدهها این بیت بدین  در برخی نسخه

  »عاجز بماند در تو زبان فصاحتش/ سعدي که داد وصف همه نیکوان به داد 
  .گونه ندارد تر به تشبیه مرکّب نزدیک است تا اسلوب معادله؛ زیرا مصراع دوم چندان کاربرد مثال بیش» د«بیت   11

  . یک موضوع استدنکر همف سادهیا اثبات  کاربرد مثال، :توجه
موتـوا قبـل ان   «ي  دانم که منظور نصراهللا منـشی در ایـن عبـارت کلیلـه و دمنـه، مفهـومِ عارفانـه               بسیار بعید می    18

هـا، رسـم    این میزان ناهماهنگیِ مفهـوم، میـان عبـارت صـورت سـؤال و مفهـومِ محـوريِ گزینـه            ! باشد» تموتوا
  !م دولتش مستعجل باشدست در آزمون سراسري که امیدوار اي تازه

)   رو  هـیچ  شد، بسیار پرسش سـنجیده و زیبـایی بـود کـه بـه      مطرح می» کلیله و دمنه«اگر این سؤال بدون عبارت
  .)ساخت آموزان اهل ادبیات را دچار سردرگمی نمی دانش

  
  

   دكتر هامون سبطي
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  زبان خارجیي  رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .شکل سؤال در آزمون سراسري تازگی دارداین   13
  .بود هاي پسین در آزمون سراسري سؤالی طرح نشده هنوز از تعداد وابسته  15

  
  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .معناي پادشاهی یا سلطنت است به» ملک«خواند، که همان » ملکَت«شکل  توان به را فقط می» ملکت«  3
  .است هاي درسی نیامده شدن و روان گشتن، در کتاب معنی جاري به) »نفوذ«ي  ریشه هم(» نفاذ«ي  واژه  5
  .است اشاره شده) جلد دوم(هایی در کتاب همایش ادبیات  خاطر سپردن چنین تاریخ ادبیات  به روش به  6
  .یرستان داردم دبپاسخ دادن به این پرسش هم نیاز به تسلط کامل بر تاریخ ادبیات سال دو  7
  .است نه غزل  سروده شدهقطعهدر قالب » قبل مادر«  8

ه«که    تشخیص این   11 آمـوزانِ آشـنا بـا     ي دانـش  است فقط از عهـده  مانند شده) هندي(اهی به هندو ر در سییا» ي  طرّ
  .آید ادبیات پارسی برمی

  .ستندهاي چهارجزئی با مفعول و متمم ه ي فعل سردسته» گرفتن«و » دادن«  14
  .آید شمار می ي پسین گروه اسمی به است و وابسته» ساز ي نکره» «اثري«در پایان » ي«  15

   روش -6 هـا  -5 سـنّت  -4 قافیـه  -3 عـروض  -2 قواعـد  -1 :هاي اسمی در این عبـارت       هاي پسینِ گروه    وابسته
ساز  نکره» ي «-16اثر  -15 فارسی -14 آوایی -13 ها  -12 ساخت   -11 تازه   -10 ایرانی   -9 شاعري   -8 ها   -7

   منظوم-19 سخن -18 ادبی -17
 مرکّـب نیـاز بـه    -مـشتق » انداز بر سالمت«و » گذاشتن مایه«مشتق هستند و » عوض بی«و » الهی«که  تشخیص این   16

  .دانش دستوري باالیی دارد
  .پول رایج: است؛ نقد روان جاري» روان« نخست منظور از تبیدر   25

عنـوان پیـشکش قبـول نکنـد و      ارزش است، بـه  اي تقلّبی بی  دل مرا که همچون سکه، یار  اگر :معناي بیت نخست  
جـا اسـتعاره از    در ایـن » نقـد روان «! ( پاي او پول نقد خـواهم باریـد  دگانم بهاز دیدرجا ارزش بیابد، من     را بی   آن

  .)است معناي اجازه آمده به» پروانه«در بیت دوم، .) (هاي اشک شاعر است قطره
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  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

  .رمق است رنگ و بی بسیار کم آید یا کنایه در سه بیت دیگر یا به چشم نمی  9
آموز نیست و همین موضوع ایـن تـست را از حالـت     هیچ رو در حد یک دانش خواندن و معناکردن بیت نخست به   10

  .سازد استاندارد خارج می
مـن بـه داروي   .) بایـد مکـث بیایـد   » مومیایی«و » سنگ«ابتدا به این نکته توجه کنید که میان         (:نخستمعناي بیت   

هـاي   سـنگ .  نیازي نـدارم -بردند  نوعی داروي سنّتی که در درمان شکستگی استخوان از آن بهره می     -مومیایی
.  دیگر نیازي بـه مومیـایی نـدارم   است که هایم خرد شده قدر استخوان اند و آن   زمانه استخوان مرا مومیایی کرده    

هم تشخیص دارد، زیرا کارِ یـک  » سنگ«. نما است  متناقض- البته بعد از این توضیحات-ي اصلی این بیت       آرایه(
  .)است پزشک را انجام داده

  .38 است نه 39است و شمار تکواژهاي این عبارت  شده ي تأکید و کثرت ساخته»ا«و » شگفت«از تکواژِ » شگفتا«  12
/ ــِ  / ي + ــِ   + پراکند/ و / خویش / ـِ / باطل  / در  / مردم  / این  / ـِ  / ي  + آهنگ  + هم  / که  / خدا  / به  / ا  + شگفت  

 28 ⇐ ـَ د  +انــ  + گـرد  + می / تازه / را / اندوه / و / ـَ د + انـ + میر + می / را / دل / خود / ـِ / حق / در / شما 
   تکواژ39 و واژه
فا و  «هاي  براي نمونه در واژه(تأکید و کثرت   » ا «:توجه سـ تکـواژ تـصریفی اسـت نـه     ) »..دریغا، دردا، حیرتا، وااَ

  .حساب بیاید سازد؛ اما مطمئناً در شمارش تکواژها باید به ي جدیدي نمی اشتقاقی؛ یعنی واژه
خوانـدن و   شد کـه قابـل   تایپ می) خاطر عرضه و نمایاندن به(» برسرِ عرض«شکل    باید به   » برسرعرضِ«اوالً که     16

  : آیـد  شـمار مـی    مرکّب بـه -ي مشتق   ي مرکب است و واژه      یک حرف اضافه  » برسرِ«که    دوم این . معناکردن باشد 
  ـِ+ سر + بر 

در » ــِ «اسـت؛ ماننـد    کـار رفتـه   آیـد؛ زیـرا درون سـاختار یـک واژه بـه         شـمار مـی     جا تکواژ وابسته به     در این » ـِ«
»یا » بام پشت»خواب تخت«.  

یـک  ) نمـاي اضـافه و صـفت    ي نقـش  کـسره (الیه    در میان صفت و موصوف یا مضاف و مضاف        » ـِ« تنها   :توجه
  .شود می ي مستقل شمرده واژه

» اسـت  هر دو عالم جمع گـشته «گوید که در آن  ت و شاعر می  در مورد دل و روح انسان اس      ي نخست     بیت گزینه   21
ي عالم هستی است که در بیـت صـورت    ذره درون ذره) یا خداوند (بودن عظمت     قاً همان مفهوم نهان   این گفته دقی  
ي چهارم را شـاید بتـوان پاسـخ درسـت      در این میان بیت گزینه . شود  می  هاي دوم و سوم نیز دیده       سؤال و بیت  

  .ي نخست هرگز این سؤال دانست، اما بیت گزینه
  !فرساي ما شمنديِ سرزمین فلسطین است نه کار طاقتتقدس و ارز» الف«مفهوم بیت   22

  
  

   دكتر هامون سبطي


