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نگاه كلي* 

ي آزمـون سراسـري،   گويم و اميـدوارم كـه در جلـسه   نباشيد ميي شما خستهسالم دوستانِ اهل دريافت، صميمانه به همه      

ي امـن آن لميـده و در حـال    ها و اميدهاتان را نهاده باشيد و اكنون در زير سـايه       هوشمندانه و مقتدرانه آخرين خشت بناي تالش      

: گونه نيست، به قول فروغ فرخـزاد      دانم كه براي بسياري از شما، وضعيت اين       اما مي ! راستي چنين بادا  به! خواندن نقدهاي ما باشيد   

يـافتن بـه مرواريـدهاي      پي دست ؛ شما هم در   »ريدي صيد نخواهد كرد   مروا/ ريزدي مي گودال جوي حقيري كه به      درهيچ صيادي   «

هـا شـبيه شـده      شكستهها و كشتي  تان به طوفان زده    عجيب نيست كه قيافه    ايد؛ پس ايد و تن به طوفان و دريا سپرده       درخشان بوده 

هـاي  شوند و در پشت صندليها ميي دانشگاهاما يادتان باشد كه هرسال هزاران نفر از داوطلبان با وضعيتي مشابه شما روانه            ! باشد

ايـد، بـه    شناسانه زحمـت كـشيده    ه و وظيفه  شدسال، حساب كم در طول اين يك    رسند؛ پس اگر دست   دانشگاه به ساحل آرامش مي    

وآن هـم چنـدان تـوجهي نكنيـد؛         هاي اين گوييها و پيش  حديثوتان را نبازيد؛ به حرف    هاي خودتان احترام بگذاريد و روحيه     تالش

ر اسـت، خـسته     تـان بـسيا   دهيد؛ احتمال قبـولي   ي بازاري انجام  هادندگي و هياهو  تان را هم به دور از روياپردازي، يك       انتخاب رشته 

! نباشيد

هـاي  هـاي سـال    امسال نسبت بـه آزمـون      در نگاهي كلي آزمون   :91هاي ادبيات آزمون سراسري سال      و اما نقد پرسش   

مريـزاد و  اري و گفـتن دسـت  زاست كه جداً مرا به سپاسگتري طراحي شدههاي بيشتر و همراه با نوآوريتر، پختهگذشته، سنجيده 

هـاي ادبيـات   گرچه هنوز هم ظرفيت بهبـود و ارتقـاي پرسـش   . داردها وا ميمحترم اين آزمون) يا طراحان(نباشيد به طراح    خسته

!برندگان آن است كه پايدار باشندگوياي پختگي و فرهيختگي پيش، آزمون سراسري بسيار است، اما همين سير روبه پيش

: ها عبارتند ازهاي مثبت اين پرسشگيرترين نكتهچشم

. هاي حفظي و دانشيهاي مفهومي و تحليلي بر سؤال كامل پرسشچربيدن-1

جـان ايـن   اي و بـي   اي از كتاب درسي زبان فارسي در آزمون سراسري كه آمـوزش كليـشه             وارد كردن مباحث تازه   -2

بـا شكـست   )  كنكـور يهاي گذشـته هاي سالهاي تستبندي نكتهخواندن چند مبحث اصلي كتاب با جمع(را  درس  

. كنديرو مروبه

ي گذشتگان كه در ذهـن و  و فرو كاستن تمايل به استفاده از متون مهجور و منشيانه        ! هاي امال ماليم شدن طبع تست   -3

. زبان ايرانيان امروز جايگاه و كاربردي ندارند

هايي چندوجهي و بسيار ارزشمند از ايـن مبحـث         ها كه باعث طرح پرسش    ها و بيت  ها درون متن  خواستن معناي واژه  -4

. شودمي

: آزمون عبارتند ازاين هايي ترين كاستيمهم

فقـط خوانـدن دقيـقِ دو تـا سـه صـفحه مـتنِ               : هاتوجهي به زمان واقعي مورد نياز براي پاسخ گفتن به اين پرسش           بي-1

ـ 10 تا 8 چيزي حدود شود، بيت خارج از كتاب و ناآشنا مطرح مي50 تا 45كم ي ادبيات كه در آن دست   فشرده ه  دقيق

هاي تركيبي بـودن،   سؤال كه ويژگي25مانده به ي باقي دقيقه10 تا  8طلبد؛ حاال چگونه امكان دارد بتوان ظرف        زمان مي 

است در بطـن همـين      ها گنجانده شده  در آن ... بودن، مفهومي بودن، استنتاجي بودن، نوظهور بودن، دشوار بودن و           طوالني
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 تست زبان و ادبيات فارسـي كنكورهـاي   25ام به من هرگز نتوانسته: گويم ميمتن فشرده و نوآشنا پاسخ گفت؟ صادقانه     

رقمـي  هـاي تـك   شان رتبـه  كه برخي - دقيقه پاسخ دهم، در مورد شاگردان خود هم          18 به اين سو، ظرف مدت       84سال  

بقي را بـه انـصاف و   انـد، مـا   نيز  يقين دارم كـه نتوانـسته        -اندكنكور يا درصدهاي برتر ادبيات در آزمون سراسري بوده        

! سپارمبيني شما ميواقع

آمـوزي كـه   ها هيچ تفكيكي ميان دانشاين پرسش:شودد ختم مياعداها به هايي كه پاسخ آن استفاده بسيار از پرسش   -2

ز تمـام   آموز دوم ني   معموالً به سود دانش    احتّ. آورندپديد نمي داند  اي را نمي  داند و آن كه هيچ نكته     تنها يك نكته را نمي    

آمـوزِ اول پـس از صـرف     اما دانش؛رودآموزي معموالً به سراغ پاسخ گفتن به چنين تستي نميشود؛ زيرا چنين دانش   مي

1وقت 
3

! افتدي منفي از او عقب هم مي نمره

.)آمدشرحش در ادامه خواهد(هاي ادبي هاي آرايهكم دقتي در طرح پرسش-3

 در گـروه علـوم تجربـي، پـاي     12گرچه طراح محترم با طرح پرسـش  : هاي سجاوندي و دستور خطه نكته توجهي ب كم-4

-ست سنجيده و سزاوار سـپاس  كه كاري-اندرا به آزمون سراسري باز كرده) گذارينقطه(هاي مربوط به سجاوندي     نكته

كه جاي آنبه» غور«ي  كه معناي واژهعلوم تجربي گروه 23 از جمله در تست ؛اندتوجه بودهاما خود گاهي به اين مهم كم

جـاي  هاي خارجي، كه در آن نام آثار ادبـي بـه        گروه زبان  6است يا تست    آمده» قالب«بيايد، درون   » دو هالل «در ميان   

.استكه در ميان گيومه بيايد، بين پرانتز ذكر شدهآن

نكـردن  رعايـت ) ر از كوتـاهي ويراسـتاران محتـرم حكايـت دارد    تو بيش (است  ساز شده توجهي به آن مشكل   چه بي اما آن 

ي  را بايد به عنوان گزينه2ي ، گزينه يهاي خارج  گروه زبان  4 در تست    .استها  ها و فاصله  فاصلهچنين نيم جايگاه تشديدها و هم   

كند خودنمايي مي » هرا» «الف« روي   بر! خراشجا و چشم  بينيم كه يك تشديد بسيار نابه     عاري از غلط اماليي درنظر گرفت، اما مي       

ي درسـت تايـپ   پرسش بدون گزينه،واقع غلط اماليي به حساب آورد؛ پس درراآموزي حق دارد كه آنو هر دانش  ) هراّي شير (

! استشده

رج از خواندن اين بيت خا» گر«و حرف ربط » خَلَد«نشدن يك فاصله ميان فعل  گروه رياضي و فني، رعايت    16يا در تست    

» ورادي« نيز   تجربيي   رشته 17ي نخست تست    در گزينه . كندخوان و باسواد نيز مشكل مي     آموزان درس  براي دانش  اكتاب را حت  

بايـد بـا   » نازك تنـي  «رشته همين 19ي اول از تست در گزينه. شد تا بيت خواندني و معناكردني باشد    تايپ مي » و رادي  «ستباي

هـايي از ايـن دسـت       نمونـه . اسـت آمد كه درست برعكس عمل شده     يك فاصله مي  » بستر«و  » خار«ين  شد و ب  فاصله تايپ مي  نيم

!سپارمها ميها را به ويراستاران محترم آزموننيست كه يافتن و اصالح آنكم
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ي رياضيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بار در  امسال براي اولين   واست   مطرح شده  »3ي  ساختمان واژه « در درس     است كه  ي واژه، موضوع مهمي   مراحل تجزيه 12

پرسـش  هـا بـه   ي واژهي مرحله به مرحلهبراي آشنايي با قواعد تجزيه. (استآزمون سراسري از آن پرسشي طرح شده     

.) مراجعه كنيددر جلد دوم كتاب زبان فارسي نشر دريافت،) 146ص (» هاساختمان واژه«دوم درس 

پرسـشي  » انـواع ي  «تـر از    آيد و در آزمون سراسري كم     شمار مي تصديقي به » سازي نكره «فقط  » ي«هاي  از ميان گونه  15

زبـان فارسـي،   «اولـين تمـرين از درس پـنجم كتـاب      به »ي«هاي ساز و گونهبراي آشنايي با ي نكره  . (استمطرح شده 

.)ه كنيد مراجع» يادگيري، انتشارات مبتكران-راهبردهاي ياددهي

هاي خارجي، مطـرح  ، گروه زبان84هاي آزمون سراسري سال اين شكل تست تركيبي و چندوجهي تنها در يكي از تست      16

: ي اين پرسش، توجه خاص به تفـاوت ميـان مـتمم قيـدي و مـتمم اجبـاري اسـت                    ي ارزشمند و تازه   بود، اما نكته  شده

.  همراه است»به«ي هميشه با حرف اضافه) فرو رفتن(» خَليدن«

. همراه است»به«نيز هميشه با ) »كردن و كنارآمدنتحمل«در معني (ساختن 

). اختياري(در اين بيت، متمم اجباري هستند نه متمم قيدي » خار«و » پا«بنابراين 

 را  كـه زبـان معيـار فارسـي امـروز         3هاي ادبيات گذشته، با اهداف كتاب زبان فارسي         البته طرح تست دستور از بيت     (

ي انساني، مطرح  رشته3شود كه تنها در كتاب زبان فارسي كند، مغايرت دارد و مربوط به دستور تاريخي ميبررسي مي

.)است

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

در آغاز اولين سـؤال،  ) زبانيچرب (مجاملهي شد به پاسخ درست رسيد، اما ديدن واژه   ي پاياني مي  گرچه تنها با دو واژه    1

امـال و لغـت در آزمـون سراسـري، نـشر      «دوبـار در كتـاب   به اين واژه و معنـايش  ! (نفس برخي را فروريخت  اعتمادبه

)»!اشتباه نشود«بار هم در بخش و يك» 3هاي داخل متن كتاب زبان فارسي واژه«بار در بودم، يكاشاره كرده» دريافت

گفتن بـه  بودند، باز هم پاسخي پايان كتاب سال چهارم دبيرستان انتخاب شده   نامهمستقيماً از واژه  ها  ي واژه كه همه با اين 3

.است!) ترسناك(نكرده بسيار دشوار آموزان تمرينهايي براي دانشچنين سؤال

.بودشدهاز تاريخ ادبيات و اَعالم سال دوم دبيرستان طرح6

در پايـان فـصل شـشم كتـاب         » الطوايـف لطايف«نام كتاب   . (بودشده دبيرستان طرح  از تاريخ ادبيات و اَعالم سال سوم      7

شم كتاب ادبيات سـال     پايان فصل ش  » بياموزيم«در  » فخرالدين علي صفي  «است و نام    ادبيات سال سوم دبيرستان آمده    

هـاي پنهـان   نكتـه « از 11د در مـور كه ! بودي منِ معلم  ديگر بر عهده  دو به يك  دادن اين ي ربط  و وظيفه  دوم دبيرستان 

.) ادبيات اين نكته را گفته بودم همايش كتابدر جلد دوم» تاريخ ادبيات و اعالم كتاب سال سوم
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» فرار از مدرسـه « و يادنامه»يكي قطره باران«كه هستند درحالي» حالحسب«هاي ديگر همگي آثار ذكرشده در گزينه   8

. استنامهزندگي

:ي ايهام ظريفي كه در بيتيك: شود؛ به دو دليلارزيابي مي»  دشواربسيار«اين پرسش 9

»مگر روزي كه دور از تو، اجل گيرد گريبانم/ دست دل رهاكردن نخواهم دامن مهرت ز «

» مهـر «شـود كـه   رود و وقتي مطمئن ميمي» مهر«ي خواني به سراغ واژهآموز درساست؛ در آغاز هر دانش   پديد آمده 

آمـوزان كاركـشته و   قـط دانـش  رود و ف ي بيـت نمـي    بـسا بـه سـراغ ادامـه       باشد، چه  اين بيت ايهام داشته    تواند در نمي

-2 در فراق تو -1:توان به دو شكل معنا كردرا مي» دور از تو«شوند كه در مصراع دوم، عبارت كرده متوجه ميتمرين

 همـايش ادبيـات      از جلـد اول كتـاب      10ي  يهام در صفحه  البته اين ا  (از جان شما دور باشد      » اجل«؛ يعني   دوراز شما به  

!) و براي خوانندگان آن كتاب پيداكردن اين ايهام چندان نيازمند ذوق باال و نبوغ ادبي نبودبودشدهآموزش داده

:اما يك ايراد بزرگ ساختاري در طراحي اين تست

ي سردرگمي  ستند و ديگر انصاف نيست كه زمينه      خود دشوار ه  خودياي است كه به   گونهها به دست پرسش ساختار اين 

اي طراحي شوند كـه بتـوان    گونهها به يعني نبايد اين پرسش   ! ها فراهم آيد  آموز باسواد و اهل ادبيات نيز در آن       دانش

 در اين تست طراح محتـرم كـالف سـردرگمي را در هـم     .هاي مورد نظر را در دو يا چند بيت پيدا كرد     يكي از آرايه  

آموزان نيز غيرممكن ترين و داناترين دانشي آزمون براي باهوشاست كه گشودن آن در شرايط پرالتهاب جلسه      تنيده  

 كه در زماني حدود يك دقيقه بايد به آن  كنكوريك پرسشتا تر شبيه حل جدول كلمات متقاطع است    نمايد و بيش  مي

:پاسخ گفت؛ مالحظه كنيد

.»ب«ود و هم بيت شميديده» الف«هم در بيت » تشبيه«

.»د«شود و هم در بيت ميديده» ب«هم در بيت » تلميح«

آموز بايد آن را رها كنـد و         اما دانش  ؛ايهام دارد » د«آشكارا در بيت    » شيرين «-1: شودمينيز در دو بيت ديده    » ايهام«

پوشـاني و   ن هم بـا ايـن همـه هـم          بيت پيچيده آ   4 آرايه در    5واقعاً آيا يافتن    ! برود» ج«به سراغ كشف ايهام در بيت       

آن هـم   ! آمـوز اسـت؟   بردن به نظر طراح محتـرم اصـالً كـارِ يـك دانـش             و پي » ج«تداخل و نهايت كشف ايهام بيت       

 ثانيه؟60ي كنكور و در زماني حدود سرجلسه

نرسانند كه  حدي  ي سختي و پيچيدگي سؤاالت را به      اندركاران عزيز سازمان سنجش بايد هوشيار باشند كه درجه        دست

كه خوانـدن و نخوانـدن درس يكـسان اسـت، چـون             ؛ اين هاي بعد بشود  آموزان سال باعث نوميدي و سرخوردگي دانش    

!هايي پاسخ دادتوان به چنين سؤالهرحال نميبه

بيت جز به(داند اما در سه بيت ديگر رفت و رسيدن به بزرگي را براي همه ممكن مي    در بيت صورت سؤال، شاعر پيش     18

.پذيردشكلي رنگ بهبودي به خود نميسرشت و گوهر بد به هيچ) 2ي گزينه

خـورد، امـا    روشني به چـشم مـي      و عبارت صورت سؤال به     3 تا   1هاي  در گزينه » ناپايداري قدرت دنيايي  «مفهوم رايج   19

عنوان پاسخ سؤال منـصرف  آموزان را از انتخاب آن بهحدي گنگ است كه شايد بسياري از دانش      مفهوم بيت چهارم به   

بود، با ايـن حـال      هاي چند سال پيش تعاوني سازمان سنجش هم مطرح شده         البته اين بيت خاقاني در آزمون     . باشدهدكر

پرويز به «بايد آگاه باشد كه بيت ي رياضي آموز رشتهشيم يك دانش اي نيست كه متوقع با    كنندهاين موضوع دليل قانع   

هـاي غـذايي جنـاب خـسروپرويز     به يكـي از عالقـه   » تره را بستان  كردي ز بساط زر، زرين    / ي  تره آورد هر بومي زرين  

!اشاره دارد نه ناپايداري پادشاهي او) هاعالقه به خوردن تره با ساير خوراك(



91سراسريدر آزمون زبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش5

اسـت، كـار دشـواري      » رساني باد صبا ميان عاشق و معشوق      پيغام«كشف اين نكته كه مضمون مشترك سه بيت ديگر          21

) 22تـست   (هاي خارجي   همانند اين پرسش در گروه زبان     . شودبودن صورت سؤال مربوط مي     كه تاحدي به گنگ    است،

!دور از ابهامتر و بهاست، اما با صورتي روشننيز مطرح شده

!توضيحش خواهدآمد11

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي نخـست  زيبايي گزينـه .  را رد كرد4ي تعليل گزينهي نخست را پذيرفت و نه حسن      ايهام گزينه توان  نه با قطعيت مي   11

؛ )زن هستم (است و سپس در معناي يك جمله        آمده» بزنم«ابتدا در معناي فعليِ خود      » زنم«: آن است » جناس تام «در  

:ايهام دارد» نفس زنم«توان گفت مي ميان، كمي مته بر خشخاش گذاشتن است؛ مثالً اينحاال پيداكردن ايهام در 

! مرا بزن-2 زن هستم -1: دوم را داراي ايهام دانست» زنم« سخني بگويم يا شايد هم بتوان -2 نفسي بكشم -1

ي پرالتهـاب كنكـور؛ بهتـر    هاي آزاد ادبيات است نه جلـسه بيني، جايش در محافل شعري و كالسهرحال اين باريك  به

.رو هستيماشيم؛ زيرا با مسئوليت اخالقي و فرهنگي بزرگي روبهبين و منصف باست واقع

:كنمگونه معنا ميرا اين» مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم/ بيزارم از وفاي تو يك روز و يك زمان «من بيت 24

كني كه من نسبت    تواني فرض   خاطر و راضي يافتي، مي     يك لحظه مرا آسوده    ااگر بدون بودن در كنار تو، يك روز يا حت         

وفا بداند؛ منظور اصلي سعدي از اين بيـت ايـن   خواهد كه معشوق او را بي    جا كه هرگز شاعر نمي    وفايم؛ و از آن   به تو بي  

گونـه  كتاب درسي نيز در توضيحاتش بيت را همين       ( يك لحظه هم آرام و قرار ندارد         ااست كه عاشق بدون معشوق حت     

تـو در دامـن   بي:ي اين بيت زيباخورد؛ از جملههاي سعدي بسيار به چشم مي    روده اين مضمون در س    .)استتفسير كرده 

مغيالن بودمرا خيهي بادكه نه در/ گلزار نخفتم يك شب 

.قراري و ناخرسندي او در فراق ياري نخست، تأكيد بر وفاداري عاشق است نه بياما منظور شاعر در بيت گزينه

!م بگذاريد، پس اميدوار باشيدبه خودتان و تالشتان احترا

���� ���	
 ��� 
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ي تجربيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

مورد قبول همگان است كه گويا چندسـالي بـود از يـاد             جاافتاده و   ها، روشي   ها درون عبارت  طرح پرسش از معناي واژه    2

.بودطراحان محترم آزمون سراسري رفته

.تواند باز هم مورد سؤال قراربگيردكنندگان آثار بزرگ ادبي ميمترجمان و تصحيحنام 6

:بودشود، در آزمون سراسري مطرح نشده ديده مي»ج«هنوز اين شكل نسبتاً رايج از تشبيه كه در بيت 11

ورت خجالت سرو آرزو كند، بخرام / اگر كساد شكر بايدت دهن بگشا

و ) تر از شكر اسـت    پس سخن تو شيرين   (خواهي بازار شكر كساد شود، سخن بگو        د اگر مي  گويشاعر به معشوق خود مي    

.) تر از سرو استپس قد و باالي تو زيباتر و نازنين(خواهي سرو را شرمنده كني، برخيز و راه برو اگر مي

ن مصراع حـضور نـدارد   كه مشبه است در اي» سخن«شايد نشود، با قاطعيت در مصراع نخست تشبيه را پذيرفت؛ زيرا  

به درخت سرو   ) استي لفظي از كالم حذف شده     كه به قرينه  (توان گفت كه در مصراع دوم، معشوق        اما بدون شك مي   

)تشبيه تفضيل. (استمانند شده

 آن گروه يهستهي ي مهم دستوري توجه داشت كه نقش هر گروه بر عهدهگويي به اين تست بايد به اين نكتهدر پاسخ14

اي مـشتق  واژه» ديـده «كه از اين ميان فقـط       » سينه، قلب، سكوت، مرد، ديده    «: ترتيب عبارتند از  ها به است؛ پس مفعول  

.است

ها بود كه انتظار طرح چنين      ي حماسه، سال  هاي چهارگانه ي زمينه هاي ادبيات درباره  با توجه به توضيحات مفصل كتاب     19

ي خـرق عـادت در      است، پس زمينه  شدهالعاده مطرح  آشكارا موضوعي خارق   ي نخست، در گزينه . رفتهايي مي پرسش

احتمـاالً  (ي سوم از پرچم گذاري جشن نوروز در زمان جمشيدشاه، در گزينهدر بيت دوم از پايه . اين بيت برجسته است   

اي مربـوط بـه   نه كـه ايـن هـم نـشا    -ي چهارم از تاج پادشاهان كيـاني كه نمادي ملّي است و در گزينه    ) درفش كاويان 

 از جلد دوم 100ي صفحههايي به تر با چنين تستبراي آشنايي بيش. (است سخن به ميان آمده-فرهنگ و ملّيت است 

.) مراجعه كنيدكتاب همايش ادبيات

امكان طرح چنين » صور حالجذكر حسين بن من«شده در درس بيني بود كه از اصطالحات عرفاني مطرحپيشكامالً قابل25

.هايي وجود داردتست

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اي اسـت كـه بـسياري از    گونـه خـورد امـا شـكل سـؤال بـه      ي تازه و ناآشنايي در اين عبارت به چشم نمـي          گرچه نكته 4

.داردگفتن به اين سؤال بازميآموزان را از پاسخدانش

. آمدتوضيحش6
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.استاز تاريخ ادبيات و اَعالم كتاب سال سوم دبيرستان طرح شده7

.خواهدآمدتوضيحش 10

.توضيحش آمد11

!هاها مشكل دارند چه رسد به نوع ساختار آنبرخي در تعيين تعداد جمله12

هـاي  ني كـه بـه دليـل آمـوزش        آمـوزا كرده پرسش آساني است اما براي دانـش       خوانده و تمرين  آموز درس ي دانش برا13

.آيدحساب مي، تست دشواري بهگريزانند» هاساختار جمله«ويژه مبحث ناكارآمد از زبان فارسي به

.توضيحش آمد14

.گويي بودسادگي قابل پاسخآموزاني كه تمرين كافي داشتند، بهالبته براي دانش15

.توضيحش خواهدآمد16

.توضيحش آمد19

هـا تـوجهي ندارنـد،      كه به مفهوم بيـت     را براي كساني   مي چهار در سه بيت ديگر، انتخاب گزينه     » بردبار«ي  اژهآمدن و 20

.كنددشوار مي

 شاعر در   منظور اصلي ؛ سه بيت ديگر آشكار گردد     باها توجه شود تا تفاوت مفهومي بيت دوم         بايد به منظور اصلي بيت    22

.»از دست ندادن اميد«منظور اصلي شاعران سه بيت ديگر است و » رسيدن به وصال يار«بيت دوم 

.توضيحش خواهدآمد23

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

شوند؛ اما قبول تشبيه در ايـن  رد مي » تعليلحسن«و  » نمامتناقض«هاي  هاي ديگر به كمك آرايه    درست است كه گزينه   3

ي كـم بايـد گفـت كـه سـليقه        رو هستيم، دست   اگر نخواهيم بگوييم كه با تستي نادرست روبه        بيت بسيار دشوار است و    

.است نه ذوق و تخيل ادبيشخصي طراح محترم در آن مالك كار قرارگرفته

-ايشـده  و احتماالً به شكل حساب     -ي جداگانه؛ خوشبختانه  ي مركب و يك واژه است نه سه واژه        حرف اضافه » طيِدر«15

رسـيد و  ، به پاسخ درست نمـي گرفترا يك واژه مي» طيِدر«درستي بود كه اگر كسي بهشدهي طراحي   انهگوها به هگزين

.ي مورد نظر طراح محترم برسدتوانست به گزينهاحتماالً با تغيير اجباري موضع خود، مي

ي جداگانه بدانيم، اين ياهرا واژه» ـِ«و » طي«، »در«،  »در طيِ تاريخِ طوالني خود    « اگر بخواهيم در عبارت      :ترتوضيح بيش 

كه هيچ معناي خاصي كه ما را به مقـصود برسـاند از ايـن               ي گروه و متمم است؛ درحالي     هسته» طي«بدان معناست كه    

، »برايِ= برايِ  از«،  »بهرِ= ازبهرِ  «،  »ظرف= درظرف  «،  »طيِ= درطيِ  «د؛ پس درست آن است كه بگوييم        آيمتمم برنمي 

جا در اين(آيد متمم است ها ميچه پس از آني مركب هستند و آن حرف اضافه ...و» مانند= مانند به«، »غيرِ= غيرِ به«

هـاي  هاي شمارش واژه و تكواژ از ورود ايـن حـرف           و بخردانه آن است كه طراحان محترم هنگام طرح تست          ).»تاريخ«

.اضافه به متن سؤال پرهيز كنند



91سراسريدر آزمون زبان و ادبيات فارسيهاينقد پرسش8

، 4 و 3،  1هـاي   است؛ وانگهي در گزينه   ي دوم از پذيرفتن يا نپذيرفتن صله و هديه سخني به ميان نيامده            گزينهاصالً در   23

كـه  » اهميت روش حالل و شرعي كسب مال و غنيمت«و » هابودن داراييتوجه به حالل«، »اي حرام گناه پذيرفتنِ صله  «

ي دوم از اين نگاه اخالقي و مذهبي خبري نيست؛ كه در گزينهي، درحالاندشدهمطرحهمگي مفاهيم مشابه اخالقي هستند 

1باشد، انصاف نيست كه      را انتخاب كرده   2ي  آموزي گزينه بنابراين اگر دانش  
3

بايـد هـر   . (ي منفي نصيب او شود    نمره 

.) درست فرض شود4 و 2ي دو گزينه

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
ضيحتو

.»احولي« نه »احول«شود صفت است و هم معني آن مي» كاژ«3

.ي نخست درست استي وابسته وجود دارد و گزينهوابسته» هفت«در اين عبارت 16

» ي وابسته ي وابسته وابسته«اليه است؛ يعني    اليه مضاف اليه مضاف مضاف» بهار«،  »درياي معاني شعر بهار   «در گروه   -1

اليـه بـه   باشيم كه مضافبايد دقت داشته  ). ي دوم ي مرتبه وابسته(» ي وابسته وابسته« نه   است) ي سوم مرتبهي  وابسته(

 براي نمونه در گـروه    ؛اليه بعدي هم به همين منوال     اليه بگيرد و مضاف   سادگي مضاف تواند به اش، مي دليل ماهيت اسمي  

ي ي وابـسته  ي وابـسته  وابـسته «ي وابسته نيـست، بلكـه       ستهواب» ـَ م «ضمير  » سال باغ پدر بزرگ دوستم    درخت كهن «

ما را از   ) مراتب وابستگي (هاي اسمي   درنظرنگرفتن اين مفهوم اساسي در گروه     . است) ي چهارم ي مرتبه وابسته(» وابسته

.سازدطور كامل ناتوان ميشرح و توصيف عناصر گروه اسمي به

نوع » خمريات«جا  ي وابسته؛ زيرا در اين    ي هسته است نه وابسته     وابسته »او«،  »توصيف خمريات او  « در گروه اسمي     -2

را مـشخص كنـد، در   » مـضاف « نوع، جنس يا كـاربرد  »اليهمضاف«دانيم كه هرگاه    كند و مي  توصيفات را  مشخص مي    

ه اسـمي  اسـت؛ در گـرو  نيز مطرح شـده ) 2( درس گروه اسمي 2اي است كه در خودآزمايي     اين نكته . حكم صفت است  

ي وابسته؛ زيـرا    است نه وابسته  ) ي اول ي مرتبه وابسته(» دوربين«ي  وابسته» نو«،  »برداري نو شش دستگاه دوربين فيلم   «

اليـه  تواند مـضاف  كند و در حكم صفت است؛ بنابراين نمي       جا نوع و كاربرد دوربين را مشخص مي       در اين » برداريفيلم«

.بگيرد

!رام بگذاريد، پس اميدوار باشيدبه خودتان و تالشتان احت

���� ���	
 ��� 
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ي هنررشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.بودتر توجه شدهكم» ي وابستهوابسته«هاي گذشته به مبحث هاي سالدر آزمون13

.استشدههاي كنكور مطرحدر تستبار هايي است كه براي اوليناز مضمون» وفايي دوستانگله و شكايت از بي«17

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.توضيحش خواهدآمد2

.كندگفتن به آن را دشوار ميساختار طراحي پرسش، پاسخ3

تخـاب ايـن    خوان و مـوفقي را نيـز در ان        آموز درس ي چهارم هر دانش   در گزينه » زاريان «يهي ازيادرفت كاررفتن واژه به4

. هاي ديگـر را يافتـه باشـد       هاي موجود در گزينه    اگر غلط  ا حت ،كندپاسخ درست، دچار شك و ترديد مي      عنوان  گزينه به 

.)استسليقگي طراحي شدهتوجهي و كجاين تست با اندكي كم(

ي فعاليـت و  زمينـه كـه بـه     پردازنـد، بـدون آن    هـاي ادبـي مـي     كردن آثار شخصيت  آموزان، تنها به حفظ   معموالً دانش 6

.باشندها توجهي داشتههاي آنتأثيرگذاري

هـاي درسـي كـه      ي ناگفتـه در مـتن كتـاب       سـازد هـم وجـود ايـن نكتـه         هم ساختار طراحي پرسش آن را دشوار مـي        7

.از رشيدالدين ميبدي است» االسراركشف«

هـاي عبـداهللا    از ترجمـه  » ي انـسان و حيـوان     همحاكم«و  » چهل ساعت محاكمه  «،  »انقالب كبير فرانسه  «،  »الباطلابطال«8

در جلد » هاي پنهان تاريخ ادبيات كتاب سال چهارمنكته« از   24به اين نكته در مورد      . (هاي او مستوفي هستند نه نوشته   

.)بود شدهاشاره همايش ادبيات  كتابدوم

.استآمده» كردندوري«و » روي برگرداندن«ي نخست به معناي در بيت صورت سؤال و گزينه» گرديدن«9

آيد، من توبه كردم كه از گناهـان  شمار مي كردن به معشوق، از مناهي و گناهان به       اگر نگاه : ي نخست معناي بيت گزينه  

.)توانم به يارم نگاه نكنمهرگز نمي! (دوري كنم

.هايي نيازمند تمرين كافي و كارآمد استگفتن به چنين تستپاسخ10

ي  حادثه -6اي   هيچ حادثه  -5آمد جالب    پيش -4 هيچ پيشامدي    -3ي احوال    همه -2 همه چيز    -1: هاي وصفي تركيب

 اين عالم-9ها ي دلتنگي همه-8) ي گروه است نه مميزجا هستهدر اين» تن«( يك تن -7سوء 

ي هـاي گزينـه   شـد كـه شـمار تكواژ       دقيقه وقت، مشخص مي    3در صورت صرف حدود     . گير بود اين پرسش تنها وقت   12

.شود تكواژ يافت مي22ي سوم  تكواژ و در گزينه21هاي دوم و چهارم، كه در گزينه است درحالي24نخست 
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خـورد؛  جا نيز به چـشم مـي      شد، در اين  ميي رياضي ديده   رشته 9ي  ساختاري و شكلي كه در پرسش شماره      همان ايراد   16

 يكـي از  اتوان حتزحمت مي زيبايي هستند و بهايهام تناسب هر سه داراي ،»ب «در بيت » باد«و  » ناي«،  »كام«چنين  هم

ي خواننده بستگي دارد و همـين پيچيـدگي   گرچه اين موضوع تاحدي به سليقه     . شمار آورد ها را داراي ايهام كامل به     آن

.استمحوري اين تست را بسيار دشوار كردهساختاري و سليقه

شـود،  اين است كه در ميدان آزمون و امتحان راست از ناراست و سره از ناسره تفكيك مي                هاي ديگر    بيت منظور اصلي 25

آرزو كردن عشق است و  « منظور اصلي شاعر     -استذوقي انتخاب شده   كه باهوشمندي و خوش    -ي نخست اما در گزينه  

.»بالهاي آن

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي كتـاب درسـي معنـا       نامهه كه در واژ   -هاي كتاب هاي داخل متن درس   اي است كه واژه   ي ناعادالنه ن چه شيوه  ايواقعاً  2

هـاي  نامـه كه اين معنا در واژهصرف اينباشد و بهها نداشتهاي معنا شوند كه هيچ ربطي به متن درس    به شيوه  -اندنشده

باشيم كـه آن معنـا را درسـت         آموزانِ ايراني انتظار داشته    دانش است، از  آمده -هاي عربي نامه تحت تأثير لغت   -فارسي

.فرض كنند

توانـد  چگونـه مـي   » طاعنان مجال وقعيـت يابنـد     «: استدر اين جمله آمده   » كبوتر طوقدار « كه در متن درس      »طاعن«

دارد و آن هـم     آموختگـان ايرانـي فقـط يـك معنـا           آمـوزان و دانـش    اين واژه در ذهن دانش    ! بدهد» زنندهنيزه«معناي  

.است و بس» زنندهطعنه«

» آبزه«است و   مانند شده » آبزه«به  » ديدگان«است كه در آن     آمده» ديدگانآبزه« تركيب   ،در همان درس يادشده   

است اما اين واژه در كتاب درسي بـه ايـن   رفتهكارمينيز در معناي چشمه به    ) از مصدر زهيدن  (» زه«البته  . يعني چشمه 

.)شود پاسخ درست درنظرگرفته3 و 2ي بهتر است يا اين تست حذف شود يا هر دو گزينه. (استهمعنا نيامد

جا نيز دانست، در اين» رحمت آسماني «شبيه  شد  نميرا  » ي قامت يار  سايه«ي تجربي    رشته 10طوركه در پرسش    همان15

سـت كـه از زمـين بلنـد      آسمان همـان خـاكي ا     بلكه، خُب غبار  » استخاك سر بركشيده  «، شبيه   »غبار«توان گفت   نمي

!است ديگرشده

.است و تشبيهي در ميان نيست» تنبور«استعاره از » اين طفل«ي سوم نيز در گزينه

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد

���� ���	
 ��� 
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ي زبان خارجيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

سشپر
توضيح

.شكل طراحي تست تازه است12

.تازگي دارددر آزمون سراسري طرح آن هايي است كه از مضمون» آموختني نبودن و به زبان نيامدنِ عشق«18

.استدر سه بيت ديگر مطرح شده» راستي و درستي«مضمون 20

بـار در آزمـون سراسـري مطـرح         براي اولين هايي است كه    از مضمون » مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان       «مضمون  21

.استشده

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

انـد، امـا شـكل و سـاختار تـست،       ي كتاب ادبيات سال چهارم دبيرستان گزينش شده       نامهها از واژه  ي واژه كه همه با آن 3

.سازدگفتن به آن را دشوار ميپاسخ

.استشدهال دوم دبيرستان طراحياز اَعالم كتاب س6

.استشدهاز اَعالم كتاب سال سوم دبيرستان طراحي7

.توضيحش خواهدآمد10

.توضيحش آمد12

گير را دشـوار  گويي به اين پرسش وقتپاسخ)  تكواژ21(و چهارم )  تكواژ20(ي سوم بودن شمار تكواژهاي گزينه   نزديك13

.كندنيز مي

يه+  نظر :نظريه// ان + ي + ) پشم( صوف :صوفيان// يه +  كل :كلّيه// اني + ح  رو:روحاني:توجه

ـَ ند) + است(ست ) + ني( نـ :نيستند

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

موزان دقيق، غيـرممكن    آي مورد نظر طراح محترم را براي دانش       انتخاب گزينه » هرّا« بر روي    »ي تشديد نشانه«آمدن  4

.سازدمي

طـور  چـه : نمايـد تـر مـي   تعليل مورد نظر طراح محترم قـوي      شود و حتي از حسن    مينيز در اين بيت ديده    » نمامتناقض«9

!شود كسي از بوي نفسِ شخص ديگري مست شود اما بوي عنبر و گل را احساس نكند؟مي

.برقرار است» مست«و » است« زيبايي هم ميان جناس

.ي دومحساب آيد هم گزينهي نخست درست بهعادالنه است كه هم گزينه
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چنان شدت جا آني رياضي بيان شد، اين رشته9ي شمارهتست ها كه در توضيح مشكل ساختاريِ طرح اين دست سؤال10

ي ست و هم گزينه كه مورد نظر طراح محترم ا4ي هم گزينه: ي درست شدهاست كه باعث پديدآمدن دو گزينهگرفته

:؛ با اين توضيح3

 اسـتعاره از  »يـاقوت خـام  «استعاره از معـشوق زيبـا و   » نگار«: خوردچشم ميهاي آشكاري به  استعاره» ب« در بيت    -

.شراب

.استكسي خود اغراق كردهشاعر در تنهايي و بي» د« در بيت -

...)و / ر/، /ا/، /ي/هاي واج. (نواز استآشكار و گوش» هـ«آرايي بيت  واج-

.4ي  درست است و هم گزينه3ي بنابراين هم گزينه

كند كـه در پـي    يا همان جهاد اكبر به ذهن خطور مي       ) نفس اماره ( بدفرماي    جنگ با جانِ   ،با خواندن بيت صورت سؤال    19

 بـه ايـن    4 و   3،  2هـاي يـك از بيـت    كه در هيچ  ي جوانب زندگي سربلند و پيروز خواهدبود؛ درحالي       آن، انسان در همه   

» تـا زيـن پـس     «كه ايهام زيبايي نيـز دارد،       » تازان پس «در ضمن در مصراع نخست      . (استاي نشده مفهوم اصلي اشاره  

.)استشدهنوشته

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد

���� ���	
 ��� 
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ي انسانيرشته

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. استتر در آزمون سراسري مورد توجه بودهكم) تفضيلي(تشبيه مرجح 9

 لب خندان تو به ⇐كند افتد، از رشك و حسد خون گريه مي غنچه هرگاه به ياد لب خندان تو مي :معناي بيت نخست  

.زيبايي غنچه است و از آن هم زيباتر

.دآمدتوضيحش خواه11

.بودبه اين شكل توجه نشده» ازخودگذشتگي و كمك به ديگران در عين نيازمندي«هنوز به مفهوم 20

.استموضوع درخوري مورد سؤال قرارگرفته21

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. الزم را ندارندنفس ها اعتماد بهگفتن به اين دست پرسشآموزان در پاسخمعموالً دانش2

در جلد دوم كتاب همايش ادبيات، بر اين موضوعات كامالً          . (تر توجه دارند  ها كم آموزان به موضوع كتاب   معموالً دانش 8

.)استتأكيد شده

كـه البتـه بـسيار    ! افتنـد آميـزي مـي  به ياد حـس   » چشم«يا  » گوش«هايي مانند   آموزان با ديدن واژه   گاهي برخي دانش  10

.نگاري استاساده

مثالي براي  » هـ«اي براي مصراع نخست است اما مصراع دوم بيت          استعاره» ج«كه مصراع دوم بيت     دادنِ اين تشخيص11

.آيد به درك ادبي بااليي نياز داردشمار ميبيت نخست آن به

نيازمند » جان«بودنِ به مفعولبردن و سپس پي» منادا«در بيت دوم، نهاد جمله است نه » سعدي«كه تشخيص دادنِ اين 14

حـرف پيونـد    » اگـر «است، اما   آغاز شده » گر«چنين گرچه بيت نخست با      هم. ي فارسي است  آشنايي با ادبيات عاشقانه   

كه در متن تست سخن از اركان جمله اسـت و اولـين ركـن               آيد، در حالي  شمار نمي  به اركان جمله ساز است و از     وابسته

.استاست كه نقش مفعولي دارد، پس بر ساير اركان مقدم شده» خون«جمله در بيت نخست 

توان در مورد آن به چنين است، اما مياند كه البته به نظر من هم     اي مشتق به شمار آورده    را واژه » همسر«طراح محترم   15

اسـت كـه ايـن اخـتالف        هها به شكلي طراحي شد    البته گزينه . را ساده نيز در نظر گرفت     اي ديگر هم انديشيد و آن     گونه

توانـد بـه نظـر طـراح     اش را جلب كند، ميتوجه» همسر«ي آموز دقيقي كه واژه   ساز نباشد و دانش   سليقه چندان مشكل  

.ببردمحترم پي

در بخش دوم از فصل     ! (آموزي نيست  كار هر دانش   3 و   2،  1هاي  در گزينه ) فَك اضافه (ي بدل از كسره     »را«تشخيص  16

هاي ظريف مربـوط بـه دسـتور تـاريخي       ي اين نكته  هاي بسياري درباره  ب مفهومي، نشر دريافت، تمرين    اول كتاب تناس  

.)استآمده
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.گيري است كار دشوار و وقتگفتن به يك تست،خواندن هشت بيت براي پاسخ22

 است كه اتفاقاً در جلد دوم )ي چهارمگزينه(مفهوم بيت سنايي و بيت حافظ     » آوردن به خطا و اشتباه    ناگريزي در روي  «23

.بودشدهكتاب همايش ادبيات دقيقاً به همين دو بيت در كنار هم اشاره

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـاي  ابي پايان كتنامهها و حتّي واژهاي يك واژه بدون توجه به معناي آن واژه در متن درس      نامهاستفاده از معاني لغت   3

درست است كـه  . خوان استآموزان دقيق و درسكردن حق دانش پذير نيست و فقط پامال    درسي، به هيچ شكلي توجيه    

آشنا » تيه گمراهي«آموز در متن درسش با تركيب هم هست اما وقتي دانش» گمراهي«، »تيه«تبار ي عربياز معاني واژه  

نامه پايان كتـاب    چنين در واژه  است نه گمراهي و هم    » آب و علف  ن بي بيابا«به معناي   » تيه«شك در آن    شود كه بي  مي

اسـت، چـرا    معنا شده » آب و علف كه در آن سرگردان شوند       بيابان بي «فقط  » تيه«ي انساني نيز     رشته 3ادبيات فارسي   

باشد؟در ذهنش نقش بسته» تيه«بايد از او خواست كه چنين معنايي از 

!ترام بگذاريد، پس اميدوار باشيدبه خودتان و تالشتان اح

���� ���	
 ��� 


