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نگاه كلي* 

توان آن را معيار مناسبي براي سنجش توانايي        هاي علمي اين آزمون به حدي زياد بود كه نمي         متأسفانه تعداد غلط  

 در جريـان  ،متأسفانه گاهي طراحان و مـسئوالن محتـرم شـركت تعـاوني كاركنـان سـازمان سـنجش       . شمار آوردشما به 

 بنـده در  برنـد؛ مـي شوند كه اهميت علمي آن را اندكي از خـاطر          چنان غرق مي  ئل اجرايي اين آزمون عظيم آن     پرتالطم مسا 

اي حساسيت  طي نامه  ،هاي سراسري را آغاز كرديم    هاي تعاوني سنجش و در پي آن آزمون        كه فرايند نقد آزمون    87سال  

گويـا جـاي آن   كـه  كت تعاوني سنجش يـادآوري كـردم   كش شرها را به مسئوالن محترم و زحمتباورنكردني اين آزمون  

 شما دوستان خوبم در ميان بگذارم؛ و تنها با اين هدف كه به شـما  رحضودارد دوباره اين درددل را با اين بزرگواران در    

ي  خانـه  را آن اندكي نام و نان هست كه بامتمهري شود وگرنه مرا و اهل درياف    توجهي، كم تر از سر كم   فرزندان ايران كم  

.ي طمع ندوزيم و به آتش جهل و ولع نسوزيمرنجي چندين و چند ساله را كيسهديگران نردبان ترقي خود ندانيم و دست

!خدايمان يار و رهنما

»مون ادبيات در دومين آزمون جامع سنجشگذري سريع بر اشكاالت آز«

آموزان هاي درسي دانشهاست از كتابمدت» كه شمع مردم آينده باشي / چنان گرم از بساط خاك بگذر       «بيت  :4سؤال-

 فقط به ذهن معلمـان قـديمي     ،در بيت مورد نظر   » گرم«رنگ و حدوداً نارساي     كم» ايهام«است؛ بنابراين توجه به     حذف شده 

. و حتي هنر و ادبي ندارديارزش سنجشرسد و مي

طـراح  ! آدمـي » دخواهي و خودبينيخو«خداوند است نه    » بينند اوست و كافران او را نمي      ،آن كس كه فقط كس    «:7سؤال-

.اندكامالً دچار تفسير به رأي شدهمحترم در تحليل اين عبارت

در بيت سوم، كنايه از ظلم و ستم است، تناسـب مفهـومي آن بـا مـصراع نخـست بيـت دوم                    » آتش دميدن «اگر  :8سؤال-

.آموز باهوش و اهل ادب دور بماندچيزي نيست كه از نگاه دانش

!استبوده» نوعِ واژه«اما منظور طراح محترم » ساخت واژه«است ده در متن تست آم:10سؤال-

آمـد » آن«دقتي خط در زير شد كه با بيميخط كشيده» آن بلبل «بايد زير   . صفت نهاد است نه خود نهاد     » آن«:11سؤال-

.رو شويمتا با پرسشي كامالً غلط روبه

.ورد نظر طراح محترمي مقدر درست است كه گزينه همان2ي گزينه:25سؤال -
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آموزان كشور براي سازي دانشگيرتان در مسير آماده  وقفه و نفس   شما عزيزان و سپاس از كوشش بي       با درود به  

. شانهاي زندگيترن آزمونسازرويارويي با يكي از سرنوشت

دانـم كـه گـستردگي كـار و تنگـي           ام، مي اشتهام و دستي بر اين آتش تيز د       كه بنده نيز در اين وادي گام زده       جاآناز

شود كـه دشـواري   كاهد كه امري ست ناگزير؛ اما موضوع هنگامي خطير مي         ناخواست از ميزان دقّت آن مي     وقت، گاهي به  

هـاي تعـاوني   واقعيت اين است كه آزمون. در نظر مسؤالن ومجريان آن بكاهد   وفشردگي كار، ناخواسته از ميزان اهميتش       

نيـك بـه    . كندسنگ آزمون سراسري جلوه مي    ها هم اموزان و اولياي آن   تايج حاصل از آن در نگاه بيشتر دانش       سنجش و ن  

كه در آموزشگاهي شاگرد من نيـز       -بيرستان فرزانگان شهرستان اصفهان   آموزان د  يكي از دانش   86ياد دارم كه در سال      

اش ي مشاور آموزشيمع تعاوني سنجش والبته برخورد ناشيانه    ي مطلوب در اولين آزمون جا     به دليل نگرفتن نتيجه   -بود

مبني بر اين كه عدم موفقيت در آزمون آزمايشي تعاوني سنجش به معني عدم موفقيت در آزمون سراسري است، در يـك        

! وضعيت بحراني به زندگي خودش خاتمه داد

... .ي خود دانستم ست كه وظيفههاييل چنين حساسيتبه دلي

ي مـن بـه   دولتي  يا ناپختگي كـه برآمـده از نگـاه دلـسوزانه            م كه صراحت قلم مرا نه به حساب نو        يان اميدوار در پا 

.داردگزار را اميد ميي شما بزرگواران خدمتاي كه نگاه مسئوالنهن بدانيد؛ نگاه دلسوزانهفرزندان ايرا

!اه حق، پيروز باشيد و پابرجاپندر 

ون سبطيدكتر هام

1388شت ارديبه


