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 11-هاي زبان و ادبيات فارسي عمومي در آزمون سراسري نقد پرسش

  

 نگاه كلي* 

هاي چند سال  با آزمون 8811هاي زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري  محتوا، شكل و حتي نوع چينش پرسش        

از % 80از زبان فارسي، % 02 ها از مبحث لغت و امال، پرسش% 02(. A ي كد براساس دفترچه)گذشته تفاوت آشكاري ندارد 

. است طرح شده( قرابت معنايي)ها به شكل تناسب مفهومي  پرسش% 83شناسي و  از تاريخ ادبيات و سبك% 80هاي ادبي،  آرايه

ها  هاي كتاب درسي چندان كمكي در پاسخ گفتن به آن سطر نكته تحليلي است كه حفظ بودن سطربه -ها، مفهومي اغلب پرسش

( ها سؤال% 12حدود )ها  محوراند، مابقي سؤال ها و دو يا سه سؤال تاريخ ادبيات كه حافظه سه سؤال معناي واژهجز . كند نمي

هايي كه هنوز هم درس  قابل توجه آن. )گويي هستند ي استدالل و تحليل منطقي قابل پاسخ تنها با درك دقيق مفاهيم و بر پايه

 !(آورند حساب مي ادبيات را يك درس حفظي به

ها عالوه بر داشتن اطالعات، توجه به مفهوم جمله  دادن به آن گيرند كه براي پاسخ هاي امال در همين دسته قرار مي پرسش        

هاي گذشته طراحي  تر از سال ، منطقي8811هاي امالي آزمون سراسري  البته پرسش. و عبارت و تحليل متن ضروري است

 .گويي پيدا كردند تري براي پاسخ اند، بخت بيش در اين زمينه مطالعه و تمرين كافي داشته آموزاني كه است؛ بنابراين دانش شده

نظر از چند مورد اشتباه  صرف -است هاي گذشته كامالً استداللي و تحليلي طرح شده هاي زبان فارسي، مانند سال پرسش        

تر  در اين آزمون بيش( دهند فارسي را پوشش مي سؤاالتي كه چند مبحث زبان)و ميزان سؤاالت تركيبي  -علمي فاحش

 .است شده

اي در  چنان تعدادي سؤال سليقه هاي گذشته است اما هم تر از سال هاي ادبي قدري بهتر و منطقي هاي آرايه شكل پرسش        

 .خورد چشم مي اين ميان به

ها در گرو فهم درست و خواندن  دادن به آن د كه پاسخشناسي جاي دار هاي تاريخ ادبيات چند سؤال سبك در ميان سؤال        

 .هاي ادبيات است هاي كتاب دقيق درآمدهاي ابتداي فصل

است و هيچ سؤالي كه مربوط  طرح شده( قرابت معنايي)ها به شكل تناسب مفهومي  در مبحث معنا و مفهوم نيز تمام پرسش        

شده در سه آزمون جامع آخر  برخالف سؤاالت مطرح. )شود نمي ميان ديده به معناي ظاهري يك بيت يا عبارت باشد، در اين

و برخي از  -...احتماالً به دليل تنگي وقت يا  -حد صفر رسيد ها به تعاوني سنجش كه تعداد سؤاالت تناسب مفهومي در آن

به  -ع سؤاالت آزمون سراسري استي نو كننده هاي تعاوني سنجش، تعيين پندارند، نوع سؤاالت آزمون كه مي -آموزان را دانش

 .(اشتباه انداخت

تر  تر، منطقي اشتباه كم 8811هاي زبان و ادبيات فارسي در آزمون سراسري سال  توان گفت كه پرسش در يك نگاه كلي مي        

 .ان را داردگزاري بسيار از طراحان و مسئوالن شريف اين سازم است كه جاي سپاس هاي گذشته بوده تر از سال و مفهومي

 .كنيم تر بررسي مي تر و جزئي ها را دقيق در ادامه، اين پرسش
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 آزمايشي علوم رياضي گروه

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

اين نخلستان خاموش و »)ابتدا بايد گروه بدلي . شناسي است اين پرسش، پرسشي تركيبي از مبحث گروه اسمي و واج 6

البته يك اشكال كوچك هم در اين تست . هاي اين گروه اسمي را شمرد را تشخيص داد و سپس تعداد واج( «رمهتابپ

 :شود مي ديده

 :اند كه طراحان محترم حالت اول را در نظر داشته( o)خواند هم ـُ ( va)شود وَ  هم مي «خاموش و پرمهتاب»را در تركيب « و»

 تاب/ مَه /  پُر/ وَ / موش / خا  -1        

 تاب/ مَه / پُر / شُ / مو / خا  -2        

ي چهارجزئي با مفعول و مسند  تفاوت دارد؛ اولي جمله( شدن پنداشته)= « شمارآمدن به»با ( پنداشتن)= « شمارآوردن به» 7

هايي خالي از  ين تستبيني طراح محترم است، اما چن ي نكته اين پرسش نشانه. جزيي با مسند ي سه سازد و دومي، جمله مي

رساند تا  تر آسيب مي اند بيش آموزاني كه در مبحث مورد نظر، مطالعه و تمرين داشته اشكال نيز نيستند؛ زيرا گاهي به دانش

ي چهارم را انتخاب  ها، گزينه آموزانِ آشنا با مبحث ساختمان جمله مثالً احتماالً در اين تست بسياري از دانش. آموزان ديگر دانش

اند يا حتي  نظر كرده آموزان نامطّلعي كه از پاسخ گفتن به اين تست صرف  اند، برخالف دانش ي منفي شده اند و مشمول نمره ردهك

 !اند را انتخاب كرده( ي درست گزينه)ي دوم  اطالعي يا بخت و اقبال گزينه از سرِ بي

 

 
 

 گير هاي دشوار يا وقت پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

آموزاني كه تنها در حد كتاب درسي مطالعه دارند،  كار را براي دانش( ي عزم ريشه هم)و عزايم ( مانند)ن امالي مثابه نشناخت 5

 .سازد مشكل مي

 .گير است و دقت زيادي نيز الزم دارد كمي وقت« اين نخلستان خاموش و پرمهتاب»هاي گروهِ  شمارش تعداد واج 6

 .توضيحش آمد 7

 .، براي همه روشن نيست«فراگيري»و « ينهزم»مشتق بودن  8

است، اين پرسش را به سؤالي دشوار  خواسته شده« گزاره»هاي  كه در متن پرسش، فقط تعداد تكواژها و واژه توجه نداشتن به اين 9

هاي  هايت با گزينهپردازند، در ن ها در كل عبارت مي شمارش تكواژها و واژه آموزاني كه به كند؛ زيرا دانش گير تبديل مي و وقت

هاي بدلي را كه مربوط به  باشند تا گروه هايي كه متوجه اين نكته بشوند نيز بايد دقت كافي داشته آن. شوند رو مي ربطي روبه بي

نويسي  الدين واعظ اصفهاني، پدر داستان زاده، فرزند سيدجمال سيدعلي جمال»اند، در گزاره دخالت ندهند؛ يعني  نهاد جمله

با زباني ساده و عاميانه و »ي اين جمله عبارت است از  است و گزاره درپي براي نهاد، تشكيل شده ز نهاد و دو بدل پيا« جديد

 «.هاي خود را شاخص و ممتاز ساخت گيري از لغات متداول و رايج در ميان مردم نوشته بهره
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 :گفتن به اين پرسش ضروري است توجه به موارد حذف براي پاسخ 11

 سياهي پربيم اين اين اندوه وحشي و= دوه وحشي و سياهي پربيم اين ان

 خارها آن ها و آن سنگالخ= آن سنگالخ و خارها 

11   

 .است اين سؤال از اعالم كتاب ادبيات سال دوم دبيرستان طرح شده 11

كشور  -2چين و شكن مو  -1) چين و( باريك و ظريف -2بار  -1) تَنگ ،(غزال -2بيمار، عيب  -1) آهو دانستن دو معناي 16

 .ها آشنايي دارد ي اين نكته آموزي با همه تر دانش دادن به اين پرسش ضروري است كه كم براي پاسخ( چين

 .كار دشواري است 4و  1هاي  انتخاب ميان گزينه 17

22   

گويد كه  دبيات فارسي است؛ شاعر ميي مصراع اول است، نيازمند تمرين و آشنايي با ا ادامه« سزد»ي  كه واژه تشخيص اين 24

( ناتواني عاشق در پنهان كردن راز عشق)و اين با مفهوم سه بيت ديگر « گير شود كه راز عشق عالم( سزاوار است)عجيب نيست »

 .حساب آورد اي نيز به توان اين تست را تاحدي غيراستاندارد و سليقه هرحال مي به. راستا نيست كامالً هم

  

 ي غيراستاندارد يا نادرستها پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .توضيح داده شد 6

 .است شده كه در متن تست، اجزاي اصلي خواسته است درحالي ها ذكر شده ها نوع جمله در گزينه 7

 تأنيث واژه حذف« ت»در زبان عربي هنگام چنين الحاقي، . است« لغت»ي دخيل  با واژه« ات»شدن  حاصل همراه« لغات» 9

نظران بر اين باورند كه نبايد  چون اين فرايند مربوط به زبان عربي است نه فارسي، برخي از صاحب(. لغات= ات + لغت )شود  مي

اي به اين موضوع نشده  هايي را در فارسي تجزيه كرد؛ اما اين نظر محل اختالف است و در كتاب درسي هم هيچ اشاره چنين واژه

هايي دور از اهداف  رسي شمارش تعداد تكواژهاي يك عبارت، مورد توجه نيست و چنين تستچون اصوالً در كتاب د -است

 .اي و غيراستاندارد نيز هست پس اين تست در عين دشواري، كمي سليقه -آيد حساب مي آموزشي كتاب زبان فارسي به

( روزگار و دنياي مادّي)فقط وارستگي از ايّام  ي سوم دنيا و آخرت مطرح است اما در بيت گزينه توجهي به در بيت متن تست، بي 19

 .است مطرح شده

هاي اول،  شمارد؛ گرچه اين مفهوم در بيت ارزش مي چون غباري بي هم( در برابر عشق)در بيت متن تست، شاعر دنيا و آخرت را  21

 :تفسير كرد توان در همين راستا تعبير و شود اما بيت سوم را نيز مي نوعي ديده مي دوم و چهارم به

ي ديگر  از دنيا گذشتيم؛ حال بايد ببينيم كه دولت اُخروي را در بهاي كدام جلوه( هاي عشق زيبايي)براي رسيدن به لب ساقي 

بنابراين براي اين پرسش هيچ پاسخ قابل قبولي وجود . كنيم كرد؛ يعني، دنيا و آخرتمان را فداي ساقي مي او، تقديم خواهيم

 .ندارد
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 گروه آزمايشي علوم تجربي

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 دهد شناسي را پوشش مي اين پرسش دو مبحث گروه اسمي و واج 7

 .بينيم ها را مي گونه تست ي خوبي از اين جا نمونه ي مناسبي براي سنجش درك معني است كه در اين خواستنِ مرجع ضميرها، شيوه 19

  

 گير هاي دشوار يا وقت رسشپ* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

قراردارد كه « افشين و بودلف»است اما اين واژه در درس  دانشگاهي آمده ي كتاب ادبيات پيش نامه در واژه« اندرافكندن»معناي  1

 .شده، پرسش مطرح نگردد هاي حذف هاي درس هاي حذفي كتاب است و اصوالً بهتر است از واژه جزو درس

نياز به ( جمع نَفَقه)و تشخيص درست بودنِ امالي نَفَقات ( جمع نغمه)و نَغَمات ( در سطر اول)« بهر»بودن امالي  تشخيص غلط 5

 .دقّت و تسلّط دارد

 .بر است هاي اين گروه زمان چنين شمارش واج نياز به ديدِ دستوري دارد؛ هم( «ي نامرئي اين تنها پرنده»)تشخيص گروه بدلي  7

 .گيرد دقيقه وقت مي 1تا  2دادن به آن حدود  است، اما پاسخ ي خاص و ناآشنايي در اين پرسش مطرح نشده تهنك 9

يا تدريس آن در )دانشگاهي  ي دقيق و عميق درآمد فصل دوم كتاب پيش ي سوم، در گرو مطالعه بودن گزينه تشخيص غلط 11

 .است( هاي درس كالس

 .ها، در گرو آشنايي با ادبيات كالسيك فارسي است كاررفته در اين بيت هاي رايجِ به تشخيص استعاره 15

نما  هاي ايهام، تشخيص و متناقض هاي ديگر است؛ چون مسلماً در اين بيت آرايه دادن به اين پرسش، ردّ گزينه راه واقعي پاسخ 16

 .شود نمي ديده

  

 
 هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .آشنا باشد( احترام و بزرگداشت)آموزي با معنا و امالي توقير  بعيد است هيچ دانش 4

را « بلكه». آيد شمار مي است؛ بنابراين مركّب به ساخته شده« تنها»و « نه»يك واژه است و از دو تكواژ آزاد « تنها نه»شكي نيست كه  8

مشتق و  هاي صفت و ها اسم ر بود طراحان محترم در متن سؤال، تعدادبهت. درشمارآورد( كه+ بل )اي مركّب  توان واژه نيز مي

فن و آشنا با دستور، در پاسخ گفتن به اين پرسش دچار سردرگمي و ترديد  آموزانِ اهل دادند تا دانش مركّب را مورد پرسش قرار مي

 .شدند نمي
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ي گروه  ي بسيار پركاربرد در زبان فارسي امروز است، هسته هرا كه از حروف اضاف« موردِ»دقّتي  گويا طراحان محترم، در اثر بي 11

 .اند اليه انگاشته مضاف -ي گروه است جا هسته كه در اين -را« استفاده»اند و بر اين اساس،  شمار آورده اسمي به

استثنايِ، طيِ،  غيرِ، بهرِ، به: رود؛ چند نمونه كار مي ي فارسي، كسره به ي از حروف اضافهتوجه داشته باشيم كه در پايان بسيار

 .شود بنابراين در عبارت مورد نظر نُه تركيب وصفي و پنج تركيب اضافي ديده مي... و ( در)= تحتِ، موردِ، ظرفِ 

پاسخ  4يا  2، 1ي  بنابراين گزينه. متن تست ارتباط داردي نخست يا چهارم با  تر از بيت گزينه ي دوم كم مطمئناً بيت گزينه 21

 .آيند شمار مي درست اين تست به

تر است از توجه به ظاهر يا  شد؛ زيرا مفهوم سخن حالج بسيار عميق االوليا از صورت تست حذف مي بهتر بود متن تذكرة 21

 .است شده هاي تست مطرح توجهي به آن كه در گزينه بي

  
  
  
  

 آزمايشي علوم انساني گروه

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

بگرديم كه « مركّب»هاي  دنبال واژه ها به گير، اين است كه ابتدا در ميان گزينه ظاهر وقت دادن به اين پرسشِ به راه درست پاسخ 11

 :شود ي مركب پيدا مي فقط سه واژه

 «اشتد چشم»و « آميز هراس»، «بينان مصلحت»

 .است( اليه اليه مضاف مضاف)اليه  ي مضاف وابسته« بينان مصلحت»از ميان اين سه، تنها 

 .آيند حساب مي سنجند، بسيار ارزشمند و ابتكاري به يابي در حل مسأله را مي هايي كه عالوه بر معلومات، روش تست

 .ي طرح پرسش ابتكاري و نو است شيوه 11

 .توضيحش خواهد آمد 21

  

 گير هاي دشوار يا وقت پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .سادگي قابل تشخيص نيست به« فراق»نادرستي امالي  4

 .تر وقت است ها نيازمند دقت باال و صَرف يك و نيم دقيقه با بيش دادن به اين پرسش پاسخ 7

گاهي نيز به اشتباه . ماند از نظر دور مي «يادگار»و مشتق بودنِ ( نامه+ سفر )و سفرنامه ( گذر+ ره )مركب بودنِ رهگذر  8

كه  محض اين آموزان به چون برخي از دانش. )شود مركب فرض مي -اي مشتق است، مشتق كه واژه( مند+ ـِ ش + ارز )ارزشمند 

 !(آورند حساب مي مركب به -واژهاي يك واژه از دو، تجاوز كند، آن را مشتق تعداد تك

 .شرحش رفت 11

 .شود ، مانع پاسخ گفتن به اين تست مي«هيچ»و « همه»هاي  يا صفت« ماند»و « نماند»هاي  به تضاد ميان فعل نكردن توجه 14

هاي ديگر  ي چهارم، معشوق برخالف بيت بستگي عاشق به معشوق مطرح است اما در بيت گزينه در هر چهار بيت اشتياق و دل 19
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 .كردن از عاشق نيست درپي گريز و دوري

 .ها است ين تفاوت نيازمند دقت و تمركز بر گزينهتوجه به ا

دريافتن اين نكته نياز به . دهد وفايي پرهيز مي بستن به امور ناپايدار نيست بلكه مخاطب را از ناپايداري و بي پيام بيت نخست، دل 21

 .درك ادبي و دقت بسيار دارد

اش با بيت ب، تأثيرگذار  در دريافت معناي اين بيت و نزديكينهاد جمله است نه منادا « بيدل»كه در بيت ج،  تشخيص اين 21

 .(نصيحت قبول كند( انسان عاشق)تو گمان مبر كه بيدل = بيدل گمان مبر كه نصيحت كند قبول )است 

  

 هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

شده در  هاي مطرح احتماالً بر اساس نكته -اند تجزيه كرده« ين»+ « شير»را به دو تكواژ « شيرين»ي  گويا طراحان محترم واژه 6

ردپاي « شيرين»ي  كه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا هيچ ايراني امروزه در واژه -هاي گذشته هاي نظام قديم آموزشي در دهه كتاب

ساده معرفي « شيرين»ي  ، واژه1ي ، كتاب زبان فارس1ي  چنين در درس ساختمان واژه هم. كند را احساس نمي« شير»معناي 

ي چهارم را انتخاب  برخالف پاسخ ابتدايي سايت سنجش كه گزينه)ي دوم است  است؛ بنابراين پاسخ درست اين پرسش گزينه شده

 (.است كرده

توجه چنداني .( شده و پرنمونه در دستور زبان فارسي است از موضوعات شناخته)ي مركّب  گويا طراحان محترم، به حروف اضافه 8

 .ندارند

، «غيرِ به»، «از برايِ»، «از بهرِ»، «در پيِ»، «در طيِ»، «در ظرفِ»، «ي درباره»ي مركب است، مانندِ  يك حرف اضافه« در موردِ»

 ...و « استثنايِ به»

« در موردِ»گرنه شد و مركّب خواسته مي -، مشتق، مركّب و مشتقهاي صفت و ها اسم بنابراين، بايد در متن اين پرسش، تعداد

 .ها، پاسخ درست اين پرسش نيست يك از گزينه آيد و هيچ شمار مي مركّب به -ي مشتق نيز يك واژه

 .«العارف تجاهل»تر است تا  نزديك« تعليل حسن»بيت چهارم به  18
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 گروه آزمايشي زبان خارجي

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .دهد شناسي را پوشش مي دو مبحث گروه اسمي و واج پرسشي است كه 6

 

 گير هاي دشوار يا وقت پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 :تشخيص نادرستي امالي تألّم در كنار تفحّص، كار دشواري است 4

 وجو اندوزي و جست دانش: تعلّم و تفحّص

 .ماند م پنهان مياز چش« نَسَب»روشن است اما امالي غلط « سهو»امالي نادرست  5

 .گير است هم نياز به دقّت دارد هم وقت( نويسِ پرآوازه و موفّقِ معاصر داستان)هاي گروه بدلي  شمارش واج 6

 (.در گنجيدن)جزيي با متمم اجباري است  ي متن پرسش، سه جمله 7

ي چهارم  زيي با متمم است و جملهج ي دوم، سه ي چهارم اما جمله ي دوم، متمم اجباري داريم هم در گزينه هم در گزينه

 .توجه به اين چند نكته، نياز به تمرين قبلي و ديد دستوري دارد. چهارجزيي با مفعول و متمم

 :مركب است -كاررفته در اين واژه، نوع آن مشتق حساب آورد؛ با توجه به تكواژهاي به را بايد يك واژه به« دادن صيقل» 8

 (و)ـَ ن ( + آ)داد ( + آ)صيقل 

 .آيد شمار مي مركب به -ي مشتق نيز يك واژه« ساختن شفاف»ترتيب  همين به

 .باشيم نيز توجه داشته« واقعيّت»بودن  و مشتق« فراتر»بودن  بايد به ساده

 .دادن به اين پرسش دست كم سه دقيقه وقت نياز دارد پاسخ 9

11   

 .است اين تست از اعالم كتاب ادبيات سال دوم طرح شده 11

ي مصنوع است وگرنه هر چهار گزينه، براي  ي طبيعي و حماسه ي نخست در گرو درك تفاوت ميان حماسه انتخاب گزينه 11

 .رسد نظر مي آموزان متكي به حافظه آشنا و درست به دانش

در « كه چنان هم»جاگذاري ها يا  جاكردن مصراع ي اسلوب معادله تنها به جابه كه در آرايه دادن به اين پرسش براي كساني پاسخ 15

 .شوند، و درك درستي از اين آرايه ندارند، نسبتاً غيرممكن است ميان دو مصراع متوسل مي

 .است هم انتخاب شده ها نزديك به گزينه 18

 .است هم انتخاب شده ها نزديك به گزينه 19

 .است هم انتخاب شده ها نزديك به گزينه 21

خواسته و »ي ديگر در معني  است، اما در سه گزينه ي سوم به معناي عادي خود آمده در گزينه« اهو»توجه به اين نكته كه  24

 .گويي به اين پرسش دشوار است است، كليد پاسخ« آرزو
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 هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .شود ها ديده نمي يك از گزينه ه در هيچداشتن از پروردگار است ك نكردن و شرم تأكيد اصلي اين حديث گناه 22

  
 
 

  

 گروه آزمايشي هنر

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

كارگيري  نهاد هر چهار جمله، با به. ها، گروه اسمي و تكواژشناسي پرسش تركيبي است از سه مبحث ساختمان جمله 8

. دهد كه تشخيص اين موضوع نياز به ديد دستوري دارد ها را تشكيل مي ملهي ج ها، بخش عمده پايه ها و هم ي بدل هوشمندانه

درستي از هم تفكيك كند، در شمارش تكواژهاي گزاره مشكل چنداني  ها را به ي اين جمله آموزي كه بتواند نهاد و گزاره دانش

 .نخواهدداشت

آموزي كه مفهوم بيت صورت تست را  د و تنها دانشي اول همانندي دار در ظاهر، معناي بيت صورت تست با معناي گزينه 19

 .شود ي چهارم مي ، موفق به انتخاب گزينه(دادن ديگران را بر خود ترجيح)دربيابد 

را مطرح « تناسب مفهومي»، «تناسب معنايي»كاش طراحان محترم، در صورت سؤال به جاي استفاده از تركيب  فقط اي

 .پرسش هوشمندانه و زيبا وارد نباشد كردند تا ديگر هيچ ايرادي بر اين مي

  

 گير هاي دشوار يا وقت پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .ي باريك نشوند آموزان متوجه اين نكته كه شايد در نگاه اول، بسياري از دانش« صورت»است نه « پيشاني»به معني « جبهه» 2

خورد، بسياري از  چشم نمي بعدي هيچ غلط اماليي به گرفته و در سه سطر كه دو غلط اماليي در سطر نخست جاي اين 5

 .كند ي درست، دچار شك و دودلي مي آموزان را در انتخاب گزينه دانش

 .خواهد حدود دو دقيقه وقت مي( «ي ايراني اثر شيخ شيرازي، شاعر و نويسنده»)درپي  هاي دو بدلِ پي شمارش واج 6

 .توضيحش آمد 8

 .خواهد، هم صرف وقت ها، هم دقّت و ديد دستوري مي دادن به اين پرسش پاسخ 9

جناس تام پديد نياورده است، نياز « دم»ايهام دارد اما تكرار ( كننده نگرنده، نگاه -2منتظر، دلواپس  -1)« نگران»كه  دريافتن اين 11

 .به ديد ادبي و تمرين قبلي دارد

ايهام تناسب دارد نه ايهام، نيازمند ديد و دانش ادبي بسيار « سخن اي خسرو شيرين»در تركيب « شيرين»كه  تشخيص اين 11
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 .است

كنند كه طبيعتاً  نظر مي دانشگاهي، صرف آموزان از يادگيري و درك مطالبِ درآمدِ فصلِ پاياني كتاب ادبيات پيش بسياري دانش 16

 .شوند هايي دچار مشكل مي گويي به چنين پرسش در پاسخ

 .خواني دارد اما درواقع چنين نيست ر با بيت صورت پرسش همظاه بيت نخست نيز به 18

 .توضيحش آمد 19

 .اند هم انتخاب شده ها خيلي نزديك به گزينه 21

  

 هاي غيراستاندارد يا نادرست پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

در كنار « باز»درس گروه اسمي نيز ، 1آيد؛ در كتاب زبان فارسي  حساب مي وند به در همراهي با فعل يا بن فعل، پيش« باز» 7

برآمده از مصدر « بازآفريني»آشكار است كه . است وند اشتقاقي فعل معرفي شده پيش« ور»و « فرو»، «فرا»، «در»، «بر»

آيد و در نتيجه  شمار مي وند است؛ يعني تكواژ وابسته به در اين واژه پيش« باز»است؛ بنابراين « بازآفريدن»وندي  پيش

 (و)ي ( + آ)آفرين ( + و)باز : مركّب -اي مشتق است، نه مشتق واژه« ينيبازآفر»

 .اي پاسخ درست را دربرندارد ها، هيچ گزينه در ميان گزينه

شدن پيش ببرد و با  فهم تواند يك بيت يا عبارت را تا سرحد غيرقابل اي، گاهي مي واژه حرفي و ميان ي ميان نكردن به فاصله توجه 25

، انتظاري (1185هاي خارجي، سال  گروه زبان)است  شده ها در آزمون سراسري نيز سؤال طرح كه از مبحث فاصله توجه به اين

ي ميان حرفي  ويژه در درس زبان و ادبيات فارسي به رعايت فاصله جاست كه طراحان و ويراستاران محترم آزمون سراسري، به به

: شود، اجتناب شود مي ي دوم اين پرسش ديده چه در گزينه ز اشكاالتي نظير آنباشند تا ا تري داشته اي توجه بيش واژه و ميان

نظير همين . سازد خواندن و معناكردن اين بيت را ناخواسته، دشوار و شايد غيرممكن مي« ما دون»به شكل « مادون»نوشتن 

 .ردخو چشم مي نيز به« داري جهان»ي نوشتن  اشكال در سطر دوم متن تست چهارم، در شيوه

  
  

 (ي دوست عزيزم جناب آقاي دكتر الهامي كاري عالمانه با سپاس از هم)
  

 با آرزوي پيروزي و سربلندي ايران عزيزمان 

 دكتر هامون سبطي

 


