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نگاه كلي* 

هاي تعاوني سـنجش دلخوريـد؛ حـق هـم داريـد؛ شـما              آمده در نقد آزمون   دانم كه از تأخير پيش    مي. دوستان درود 

اما من هم براي خودم داليلي دارم؛ داليلي كه در درازمـدت ايـن كوتـاهي مـرا از         ! كنكور داريد، پس با كسي شوخي نداريد      

گزاري نمايشگاه كتاب تهران زمينه براي انجام كارهاي فرهنگي و غيربازاري       راستش در زمان بر   . خاطر شما خواهد زدود   

هاي علمي و آموزشـي در  مسئوليت برگزاري نشست! حدي فراهم شد كه مرا ناخواسته از تمام كارهاي ديگرم فارغ كردبه

د كـه صـد و چنـد تـاي آن از     اي نشست برگـزار شـ  كالً در اين نمايشگاه دويست و خرده(المللي كتاب تهران نمايشگاه بين 

بـا ايـن هـدف كـه ديگـر          (هـاي آموزشـي     رسـاني سـالن   ، مـسئوليت مركـز اطـالع      !)سوي انجمـن ناشـران آموزشـي بـود        

، )بازديدكنندگان در ميان ناشراني كه عنوان آمـوزش و راهنمـايي را بـه همـراه خـود دارنـد، سـرگردان و حيـران نماننـد                          

و .) ها بـه گـوش رسـد   آموز در ميان غرفه   الم و نوايي درخورِ آموزش و دانش      تا ك (هاي آموزشي   مسئوليت راديوي سالن  

هاي آموزشي و كمك آموزشي ناشران كشور را به  كه ليست تمام كتاب    -»ي ناشران آموزشي  كارنامه«سازي كتاب   آماده

 از -سال خواهدشـد هاي آينده به تمام مدارس كشور ارشده در خود خواهدداشت و ظرف ماهبنديشكل موضوعي و طبقه   

داديـم و  جمله كارهايي بود كه نشر دريافت و طبيعتاً من، به عنوان مدير مسئول آن، در ايـن مـدت كوتـاه بايـد انجـام مـي                 

آمـوزان  هـاي آينـده پناهگـاهي امـن خواهـدبود بـراي دانـش             گمانم اين است كه سنگ بنايي نهاده شده كه در سـال           . داديم

!چنين بادا. كشورم

همـايش  . طوركتاب همايش فيزيك را رسانديم؛ ويرايش كامل همايش عربي را هم همين   .  هم غافل نبوديم   اما از شما  

كتـاب همـايش   ! هـاي علـوم پزشـكي   هـا بـراي رسـيدن بـه سـاحل دانـشگاه           هم كه شده زورق اميـد تجربـي        2زيست جلد   

.شنبه تكليفش صددرصد مشخص خواهدشدشناسي هم تا سهزمين

.هايشها و كاستيهاي جامع سنجش و بررسي حسنمطلب يعني نقد آزمونخب برويم سراغ اصل 

هـا  ي سـختي آن   هاي ادبيات و زبان فارسي در سومين آزمون جامع سنجش خوب و درجـه             در نگاهي كلي پرسش   

آمـوزان كوشـا و      و بـاالتر فقـط كـار دانـش         48رسـيدن بـه درصـد       . شـود نسبت به آزمون سراسري متعادل ارزيابي مي      

.شود عالي و ممتاز ارزيابي مي75درصد باالي . خوان بود و بسدرس

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.هاي گوناگون از ابتكارات اين پرسش استها در زمانانتخاب فعل9

.ستانگيز اآموزان عجيب و شگفتدر متون قديمي براي بسياري از دانش» سرهنگ«ي كار رفتن واژهبه13

ي نخـست   است؛ امـا در گزينـه     تر مورد توجه طراحان محترم قرارگرفته     وند كم ميان» واو«عطف با   » واو«تفاوت  14

» واو عطـف «در ايـن تركيـب     » و«يك واژه نيست؛    » تجزيه و تحليل  «: ي كليدي همين تفاوت است    اين پرسش نكته  

.ونداست نه ميان

» ــ ـــُ «وند فقـط بـه شـكل        ميان» واو«؛ اما   »و«خواند و هم شكل     » ــُـ«به شكل   هم  توان  عطف را مي  » واو «:نكته

:؛ نمونه1شودميخوانده

.چيز ديگري است» وندميان«عطف با » واو« البته اين فقط يك نكته است و توضيح علمي تفاوت -1
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ونـد اسـت؛ بنـابراين    ميان» واو«اند و همگي يك واژه(وجو، گفتگو سروپا، جست جرّوبحث، دوروبر، سروسر، بي   

.) مركب هستند-هاي مشتقهمگي واژه

در » واو«انـد؛  همگـي سـه واژه  (سر و صورت، كيف و كتـاب، مهـر و مـاه            علم و فن، تجزيه و تحليل، دل و دين،          

)»و«شود، هم خوانده» ــُـ«هم تواند دليل، ميهميناست به» واو عطف«ها آن

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

و بـه معنـي     » ضـمانت «ي  شهبيايـد كـه از ريـ      » ضـمان «غلط است و بايد بـه شـكل         » زمان« امالي   3ي  در گزينه 4

هاي زبان و ادبيات فارسي عمومي مورد بررسـي      در كتاب )  ضمان -زمان(البته اين جفت اماليي     . است» ضامن«

ي فالن زمـين اسـت   اين قباله«(است هاي نظام قديم آموزشي مطرح بودهو اشاره قرارنگرفته است بلكه در كتاب      

شـود و دليـل     اي ارزيـابي مـي    براين طرح چنين پرسشي كمي سـليقه      ؛ بنا )»گلستان» «و فالن چيز را فالن ضمين     

.دشواري اين تست نيز همين موضوع است

ها، دقت كنيد كه مصراع دوم اين بيت علّتي براي مصراع اول نيـست؛ بنـابراين              بچه. پرسشي دشوار و زيبا است    5

شـود مثـال و مـصداق       آسـاني نمـي   مـصراع دوم را حتـي بـه       . شود رد مي  4ي  و در پي آن گزينه    » حسن تعليل «

، اما در مصراع دوم     كار رود يك از عناصر معنايي موضوع نبايد به      در مثال هيچ  مصراع نخست دانست، زيرا     

 مصراع نخست دانـست نـه   ي موضوعادامهشود مصراع دوم را  است؛ يعني مي  » ما«چنان سخن از    اين بيت، هم  

ي شـود، بـرخالف گزينـه     هم كمي با شك و گمان همـراه مـي         » لهاسلوب معاد «مثالي براي آن؛ در نتيجه پذيرش       

.شوندميهاي آن بدون شك در بيت ديدهي آرايهنخست كه همه

در جايگـاه مـضاف     » دست و پا و چـشم و ابـرو        «ي استعاري آمدن    ي اضافه كنند نشانه هنوز هم برخي فكر مي    10

اي راه به مقـصود  حل بازاري و تاجرانه    و ادب هيچ راه    باشيد كه در دنياي علم و هنر      دوستان، دقت داشته  ! است

هاي ورود بـه دانـشگاه      هاي بازاري و تاجرانه در بازار و تجارت شايد جواب دهد اما در آزمون             حلراه. بردنمي

!هرگز

» رنجـش «كه از اجزاي خانـه اسـت، بـه          » در«است و   اي مانند شده  در ذهن گوينده به خانه    » رنجش «:درِ رنجش 

.استشدهت دادهنسب

هـاي انـسان    كه از ويژگي  ) ابنا(است و داشتن فرزندان     در ذهن گوينده به انسان مانند شده      » زمان «:ابناي زمان 

.استشدهنسبت داده» زمان«است به 

.شودميبه آن نسبت داده» بهمشبه «هايويژگي يا اجزاآيد و يكي از مي» مشبه «ي مكنيهاستعاره در :نكته

هـاي  يكي از اجزا يا ويژگـي  » مضاف«ي مكنيه است كه در آن       ي استعاري حالتي خاص از استعاره      اضافه :نكته

.اليه، خود مشبهاست و مضاف» بهمشبه«

آيد نه يكي از اجزا يـا  مي» بهمشبه«ي تشبيهي است كه در آن خود ي تشبيهي حالتي خاص از آرايه  اضافه :نكته

:هاي آن؛ نمونهويژگي

ي رنجش، حواي زمان، درياي دانش، قطار روزگار، آتش شقايقخانه
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.)توضيحش خواهدآمد. (رسدنظر ميبه دليل نادرستي، دشوار به11

.توضيحش آمد14

هـا  ي ارزش علمي و سنجشي آنآيند كه البته اين دشواري نشانه     حساب مي ها دشوار به  گونه پرسش هميشه اين 15

.نيست

.ندارد» واو معدوله» «خاييدن«17

.نامه كامل استتوضيح پاسخ18

.كنداي را در ابتدا دچار سردرگمي مي هر خواننده،هااي شبيه آن در تمام گزينهيا واژه» گوي«ي آمدن واژه19

گويِ (رسد  گويي، در راه عشق به پيروزي و مقصود مي        سروپا مي  همان كس كه تو او را بي       :معناي بيت نخست  

.)برد ميتوفيق

2توان داراي ايهام دانست؟ كدام واژه را در مصراع دوم مي:پرسش

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

اسـت امـا    » رود«نـام يـك     » سـفيدرود «زبـاني آشـكار اسـت كـه         بـر هـر فارسـي     . اي درسـت نيـست    هيچ گزينه 11

:نيست» پوست«نام يك » سفيدپوست«

 پوست سفيد≠سفيد پوست ) // گروه اسمي( رود سفيد �سفيدرود 

.)جزئي با مفعول كه مفعول در آن وابسته داردي سهجلمه( كسي كه پوست سفيد دارد �سفيدپوست 

!)الطراح باالشاره(وزان عزيز آمشدن ذهن دانشچند مثال ديگر فقط براي روشن

.استبوده) تركيب وصفي(يك گروه اسمي » سرخ رگ«ي  اصلِ واژه⇐ رگ سرخ �رگ سرخ

پوسـت يـك    ي سـرخ   اصل واژه  ⇐ سرخ دارد     كسي كه پوست   �پوست   پوست سرخ بلكه سرخ    ≠پوست  سرخ

.جزئي با مفعول است كه مفعولِ آن وابسته داردي سهجمله

.استبوده) تركيب وصفي(يك گروه اسمي » رگسياه«ي  اصلِ واژه⇐ رگ سياه �رگ سياه

ي يـك جملـه  » بخـت سـياه «ي اصل كلمه⇐ كسي كه بخت سياه دارد �بخت  بخت سياه بلكه سياه   ≠بخت  سياه

.3)سياه(وابسته دارد ) بخت(جزئي با مفعول است كه مفعولش سه

انـد كـه   بـوده ) گـروه اسـمي  (همگي دراصل تركيـب وصـفي   : نوروز / دامادتازه/ بار خشك/ چال  سياه/ زردآلو  

.اندي مركّب تبديل گشتهامروزه به يك واژه

انـد كـه   جزئي با مفعـول بـوده  ي سه همگي دراصل جمله  : نوكيسه/ كار  تازه/ دست  خشك/ دل  سياه/ زردپوست  

ي پـولش را  يعني تازه هميان يا كيسه: ي نو دارد كسي كه كيسه�نوكيسه . (استها وابسته داشتهمفعول در آن 

)رسيدگيدورانبهاست؛ كنايه از تازهخريده

!)ه نه سر دارد و نه پاك( يك گوي -2 تو گويي -1: گويي-1
 كـسي كـه   �بخـت  جزئي با مسند تبديل نكنيد؛ يعنـي نگوييـد سـياه   ي سههاي مركب را به جمله، اين اسم3 در كتاب زبان فارسي 1ي  طبق خودآزمايي درس ساختمان واژه    -2

.)تگرچه اين هم درست است اما با كتاب مطابق نيس. (بختش سياه است
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. صحيح است1ي گزينه24

سخن گفتن از باورهاي عـام يـك مـذهب    . ي تلميح نيستندبيانگر آرايه» بهشت و حور«وجه واژگاني چون   هيچبه

شود بايد بگوييم آفـرين    اين صورت هر جا كه نامي از خدا و پيامبران خدا هم برده            در  . ي ادبي نيست  رايج آرايه 

رود شـويم كـه يادمـان مـي       چنـان كنكـورزده مـي     متأسـفانه گـاهي آن    . ي تلميح آفريده اسـت    گو، آرايه بر سخن 

ان حـضور  در بهـشت خـدا حوريـ   «: اي ماننـد جمله. زنيمهاي آن حرف مي  ها و زيبايي  ي ادبيات و آرايش   درباره

!اي عادي است يا ادبي؟ خودتان قضاوت كنيدجمله» دارند

اي ي ملـي يـا واقعـه      اي زيركانه و غيرمستقيم به يك آيه و حـديث آشـنا، داسـتان مـذهبي، افـسانه                 تلميح، اشاره 

تاريخي حين سخن گفتن از موضوعي ديگر است و تنها، آمدن واژگاني چون بهشت و جهنم و قيامـت و خـدا و                       

.آيدآمد و نميشمار نميي ادبي تلميح به در يك جمله آرايهپيامبر

وقتـي كـه سـر زلفـت        : توان به شكل ديگري معنا كرد كه ديگر تشبيهي در آن پنهان نيـست             را مي » الف« بيت   -2

توان مـانع برآمـدن جـان از بـدن شـد؛ بـه قـول                ديگر نمي ) كنيوقتي موهايت را پريشان مي    (سازِ پريشاني كند    

» زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم«: حافظ

.دقتي به پرسش نادرستي بدل شدكه قرار بود پرسش زيبايي مطرح شود اما با يكي دو بيكوتاه سخن اين

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كـه ايـن   درحـالي . است اما پاسخ تشريحي هيچ تفاوتي بـا پاسـخ كليـدي نـدارد        ي درست انتخاب شده   فقط گزينه 10

آمـوزان پاسـخ واقعـي      لطفاً به نيازهـاي دانـش     . آموزان بود پرسش بسيار نيازمند توضيح و دستگيري از دانش       

!دهيم نه ظاهري
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