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 نگاه كلي:
خواهيد  ني نداريد و ميچي ايم، طاقت مقدمه دانم حاال كه ما زودتر از هميشه كار نقد آزمون ادبيات را به پايان رسانده ها، خسته نباشيد! مي سالم بچه

 :ر اصل موضوع؛ خُب باشد،بياييد باهم برويمس سريع برويد
 

هـاي گذشـته دانسـت؛ واقعـاً از طـراح       سازمان سنجش در سـال  وني ادبيات تعا هاي آزمون بهترين يكي از  توان در يك نگاه كلي، اين آزمون را مي
 ون سپاسگزارم!اين آزم محترم (طراحان) و ويراستاران

 
درصـد   75تـا   65. عالي اسـت  75يافتن به درصد باالي  شود و دست ارزيابي مي سال گذشته ي سختي اين آزمون همانند آزمون سراسري درجه
ن بـه سـادگي   ايـن آزمـو  هـم در   40ها، البته درصد باالي  محل -  درصد مؤثر براي قبولي در بهترين رشته 65تا  55هاي برتر است و  رتبهاغلب 

 ي خوبي اميدوار بود. شود به نتيجه ي آن مي ي تالشِ داوطلب است. تالشي كه با ادامه د و نشانهآم نمي دست به
 

 مژده:
هاي بازاري حجم زائـدي از مطالـب تـاريخ     ، خواندن تاريخ ادبيات است. برخي از كتابي زماني كارها در اين بازهترين  هدها يكي از زودباز بچه راستي

كه ناشي از عدم تسلط  اند تان به خوانندگانش تحميل كردههاي سال دوم، سوم و چهارم دبيرس خذ پايان كتاببيات را بر اساس فهرست منابع و مآدا
هـا   خـذ آخـر كتـاب   هـا تـاكنون هـيچ سـؤالي از منـابع و مآ      برخالف ادعاي اين كتاب هاي درسي است. ها بر متن كتاب كافي نويسندگان اين كتاب

 .شود سال دوم و سوم دبيرستان ديده ميهاي  درسي يا فهرست اعالم پايان كتاب هاي است و ردپاي تمام سؤاالت كنكور در متن كتاب مدهنيا
كردن اين  براي مشخصشدنشان در كنكور نيست.  حدود نيمي از مطالب صرفاً براي اطالعات عمومي است و امكان طرح ،در همين فهرست اَعالم نيز

كرد كه اطالعـات   ي ديگر برگزار خواهم كالسي رايگان و اينترنتي (آموزش مجازي) تا يكي دو هفته في و كمك به يادگيري موارد دشوار،طالب حذم
 نام آن چند روز ديگر به روي تارنماي نشر دريافت قرار خواهدگرفت. و روند ثبت

 بينمتان! به زودي ميپس 
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 هاي ابتكاري و نو: پرسش
طوركامـل   ها در جلد دوم كتاب همايش ادبيـات بـه   آيد. (اين نكته مي حساب چنان نو و ارزشمند به ، همموضوع و محتواي آثار ادبي طرح سؤال از ـ4

 است.) شده بررسي

تـا   از پـاريز «ر يـ حالي (نظ باشيد كه هر حسب چنين دقت داشته نامه نيست. هم بوستان زندگينام اصلي بوستان سعدي است و » نامه سعدي«: توجه
هـا  »حسب حال«شود گفت كه  حال نيست. (به زبان رياضي مي اي حسب نامه ه است، اما هر زندگينام نوعي زندگي») المنقذ من الضالل«يا » پاريس

 هستند.)» ها نامه زندگي« ي زيرمجموعه
 
 كارآيد و سودمند افتد؛ اما باز هم  ختگان آينده بهوآم عملي دانشهاي فارسي معيار طرح شود تا در زندگي  ها و عبارت هاي امال بايد از متن پرسش ـ6

گويي  جا پاسخ  كم در اين ي قديم، زيرا دست و شعرها بسيار ارزشمندتر است تا طرح اين سؤاالت از متون مهجور و منشيانهها  طرح سؤال امال از بيت
 در گرو درك معناي بيت است.
 وجودآمده) ها به پا خاسته (به اي در ميان آن مني و كينهدانم كه چه دش نمي ندانم چه كين در ميان خاسته:

 
 رسيديد. ي چهارم مي سرعت به گزينه كرديد به ها توجه مي ها در جمله ـ اگر ابتدا فقط به جاي فعل14

 
ـ  ،در كدام بيت منظور اصلي شاعرجا بايد ديد كه  نياز به درك ادبي دارد. در اين 4و  3هاي  انتخاب ميان گزينه ـ16 منظـور بيـت صـورت سـؤال     ه ب

 دادن عشق بر بهشت. در بيت سوم نحسين زيبايي معشوق است نه ترجيح منظور اصلي شاعرنزديك است.
 

تر غلط اسـت نـه    هاي ديگر كم ي دوم فقط از گزينه است. (والبته گزينه پرسش معنا و مفهوم قرارگرفتهبار محور يك  اين موضوع براي نخستين ـ19
 اين كه آشكارا بتوان از تناسب آن با بيت موردنظر دفاع كرد.)

 
افظ است، امـا وجـود   هاي ح يكي از بيت ي نخست تضمين مصراع دوم گزينهنداند كه  يآموز ساختار طرح سؤال هوشمندانه است. شايد دانش ـ24

 تواند تشخيص دهد. ي ديگر كه مي تلميح را در سه گزينه
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 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش
( ي راه رهـا كننـد.   چهارم نرسند و تست را در ميانهدشواري خوانش و معناي سه بيت ديگر شايد باعث شود كه برخي از داوطلبان اصالً به بيت  ـ5

 مهبط: محل هبوط و فرودآمدن)
 
 توضيحش آمد. ـ6
 
 بردن به استعاره در بيت نخست، نياز به هشياري و درك ادبي دارد: پي ـ7

دهـد و اسـتعاره از دوران    معناي لفظي خـود را نمـي  هم » شب تار« در اين بيت مانند شود، بايد نتيجه گرفت كه  آفتابوقتي شخصي سزآمد به 
 دلتنگي و دوري از آن شخص است.

 امكان پديدآمدن حسن تعليل نيست. ⇐است  ي موضوعي ذكرنشدهدر بيت سوم، علّتي برا
 است. يار به خورشيد مانندشده ⇐شوم  خيال وصال تو مي غرقزند، من  هر بامدادي كه خورشيد از خاور سر مي معناي بيت سوم:

 
 نام كتابي از پورسينا در پزشكي و داروسازي و ... -3نوعي ساز (تا حدودي نزديك به سنتور)  -2معناي دوم و سومي هم دارد: » قانون« ـ8

 (البته طراح محترم ايهام تناسب دارد.» قانون« ⇐تناسب دارد » رباب«و » ساز«معناي دوم اين واژه در بيت قابل جاگذاري نيست، اما با 
 .)اند كه هيچ ارتباطي با ادبيات دبيرستاني ندارد پا نمودهو اي دومي دستبراي رباب هم معن 
 
اي سپيد را  (زيرا هنگام نوشتن صفحهتوان خواندن و نوشتن -2سياهي  -1دو معناي مهم دارد: » سواد«شد به پاسخ رسيد.  مي» ايهام تناسب«با  ـ9

 .كند به ذهن خطورميتناسب دارد و » خواندن«، اما با جاگذاري نيست قابلمعناي دوم در بيت نخست  سياه مي كنيم!).
 

و بهتر اسـت درسـش را نخوانيـد و بهتـر      -ها بهتر است پاسخ ندهيد ها سخت هستند و به آن آموزان القا شده كه اين تست فقط چون به دانش ـ10
 ند!!!ا هيك تست دشوار، از دست داداغلب داوطلبان اين تست ساده را به حساب احتماالً  -وانيد و ...است كه اصالً درس نخ

 
و شايد به همين دليـل از   كنند! خبر از علم و ادب، بدگويي مي هاست قومي بي سرش سال پشت متاسفانه اي بود كه باز هم تست خوب و ساده ـ11

 باشد! رفته شما عزيزان دست
 

 سازدش. ته غيراستاندارد ميهاي شعر قديم سخت و الب اي است، اما درآميختن آن با پيچش مبحث ساده ـ13
 عبارتند از:» ي وابسته وابسته«هاي مهم  شكل

 اليه ي مضاف ي نكره نشانه -7اليه  ي جمعِ مضاف نشانه -6اليه  اليه مضاف مضاف -5اليه  صفت مضاف -4صفت صفت  -3قيد صفت  -2مميز  -1
ي  در گزينه اما هستند. »اليه اليه مضاف مضاف» «كوي« ي چهارم در گزينهو » وجود« ،» تو«، » خود« ي سوم در گزينه ،»كوي«، نخستي  در گزينه

 است.» اليه صفت مضاف» «همه«دوم 
 

 )!شود( كه البته منصفانه نيست ها مي ) باعث به اشتباه افتادن خيلياست» متضاد«جا به معني  (در اين مقابلي  توجهي به واژه بي ـ17
 

 انتظار نيكوكاران است. بيت پاداشي است كه در آخرت درمفهوم اين انداز است.  بيت نخست غلط ـ25
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 هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش .

 ـ توضيحش آمد.5
 

 ـ  توضيحش آمد.19
 

ست در نظر گرفته ي چهار نيز بايد پاسخ در تشريحي نيز مشكل سازتر است! به هر حال گزينه ها پاسخ مناسبي نيستند و پاسخ يك از گزينه هيچـ 20
 شود.

 دكتر هامون سبطي


