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 نگاه كلي:
تـرين سـود    هـا از تـالش و تـوان نيفتيـد و يادتـان باشـد كـه مهـم         كوش و خوب ايران زمين. اميدوارم كه با اين آزمون درود بر شما فرزندان سخت

هرچـه بـه   هـاي گذشـته    چون سـال  كه هم ويژه اين ي باال يا درصد عالي. به ي كنكور است نه رسيدن به رتبه سازي جلسه هاي آزمايشي، شبيه آزمون
هـاي اسـتاندارد آن اميـدوار     ؛ پس به روز آزمون سراسري و تستشود تر مي ها نيز بيش ين آزمونهاي ا شويم، كاستي تر مي هاي پاياني نزديك آزمون

 ي هيچ آزمون غيراستانداردي نسازيد. باشيد و خودتان را درگير نتيجه
 

 هاي ابتكاري و نو: پرسش
است؛ بنابراين با پرسشي بسيار  ها نبوده پرسش در آزمون طرحمفهومي ساده و آشناست، اما هنوز موضوع » ننهادن پا از حد خود فراتر«مفهوم  -15

 كه بر او سخت بگيرد. زند، بدون آن درك ادبي داوطلب را محك مي درستي هستيم. پرسشي كه به رو سنجيده و باارزش روبه
اي در  بينـي ويـژه   چنين نكته ندارد. هم يي چندان ها سابقه در آزمون در آن، شده مفهوم مطرحاست، اما  شده ي كتاب درسي طرح پرسش بر پايه -17

است كه تنهـا در بيـت نخسـت مسـتقيماً      دشمنمدارا با  ،پرسش كنند، اما مفهوم موردنظرِ را سفارش مي »مدارا«ها  ي بيت است: همهآن موردنظر 
 است. شده مطرح

 
 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش

جـا   همـان  ،ويژه معاني ناآشناي آن. براي نمونـه  ي معناهاي يك واژه دقت داشت؛ به ام، بايد به همه طوركه در كتاب امال و لغت تأكيد كرده همان -2
كـردن؛   وازشن» نواختن«كه دارد بلبلي را ...) و يك معناي  : نبيني آننمونهكردن است. ( مراقبت» داشتن«گويم) كه يك معناي  ام (و باز هم مي گفته

 است.» كردن كردن، نواختن و حفاظت پاييدن، حرمت«مترادف » داشتن«بنابراين 

ي يك،  پرسش شماره گويي بود و در كليد پاسخ» چغز«اي برويد كه چند معنا ندارد؛ مثالً در اين پرسش  ابتدا به سراغ واژه ،ها در اين پرسش توجه:
 ».خطا«

ها در  ي بد اين دست پرسش ي مبحث واژه و تكواژ را به دليل سابقه آموزان مطالعه ي بود، اما بسياري از دانشا پرسش بسيار خوب و نسبتاً ساده -10
 نمايد. هايي نيز برايشان دشوار مي اند و حتي چنين پرسش هاي قبل كنار گذاشته هاي سراسري سال آزمون

 پاسخ گفتني بود.  ، كامالًبود بحث گروه اسمي وقت گذاشتهدر مكه  پرسش سنجيده و نسبتاً دشواري بود كه البته براي كسي -13
كه  جلد دوم كتاب همايش ادبيات را به دقت مطالعه كنيد). كسياست ( شده فهرست اَعالم كتاب ادبيات سال دوم طرح هاي پنهان نكتهپرسش از  -3

 ي آن نيست. ي (مصححِ) يك اثر است، پديدآورنده كننده مترجم يا تصحيح
هاي بسيار رايج يـا   ها و آيه هاي كنكور خارج از داستان باشيد كه تلميح دقت داشته ،ها آموزان جرأت ردكردن تلميح را ندارند؛ اما بچه دانشگاهي  -8

است.) پس وقتي ديديد، بيتي  شده كتاب همايش ادبيات به تمام اين موارد اشاره ر كتاب درسي نيست (در جلد نخستشده د هاي خاص مطرح نكته
حـق طـرح    كسيدانم؛ نه  باشد كه من نمي داشته ي، غزلي و ... اشارهولاي، حديثي، ق لميح ندارد، به خودتان شك نكنيد و نگوييد شايد به بيتي، آيهت

 هايي را ندارد. چنين تلميح
آموزي  است و اگر دانش راستاندارد هم ساختهاي و غي اند، اين پرسش را سليقه در نظر گرفته» عزيز«ي  البته ايهام نازيبايي كه طراح محترم براي واژه

 است. باشد، به نظر من خيلي بيراه نرفته ي نخست را هم انتخاب كرده گزينه
كشـاند كـه همـان     سوي جناس تام مي نگر را به دقت يا سطحي آموز كم عناي يكسان در بيت نخست، دانشمبا يك » آهو«ي  ي واژه باره تكرار سه -9

آشـنا  » تاريـك «جـاي   به» تاري«ي علوم انساني با كاربرد  آموزان رشته است. دانش بيت دوم از ارزش اين ابتكار كاسته تام ناسدام تست است. اما ج
ي توضـيح   (متأسفانه طراح محترم حتي فرصـت يـا حوصـله   هاي ديگر خير و اين يعني يك تست غيراستاندارد ديگر. آموزان رشته هستند، اما دانش

 ند.)ا هي تشريحي نداشت نامه خمختصر را هم در پاس
 توضيحش آمد. -17
تر  ي ادبي كدام بيت به متن سؤال نزديك كنند؛ پس در اين موارد بايد ديد حوزه يم را مطرح» دادن به مرگ تن«هاي سوم و چهارم، هردو  بيت -19

. پس گيرد جا ميي ادبيات تعليمي يا حماسي  نيز بيتي عرفاني است؛ اما بيت چهارم در حوزه متن سؤال، عرفاني است. بيت سوم ادبي ي است. حوزه
 پاسخ بايد بيت سوم باشد.

 است. اي كرده بودن مفهوم بيت دوم از ذهن و زبان ايرانيان، اين پرسش را دشوار و سليقه دورافتاده -20
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 هاي نادرست يا غيراستاندارد: پرسش

هـاي عاقـل بگيـريم. اگـر      را مجاز از انسان» عقل«ي استعاري بدانيم و از سوي ديگر  را اضافه» چشم عقل«ت كه از يك سو آشكاري استناقض  -7
ها چشـم دارنـد و    ي انسان مانند همه» عاقالن«ي استعاري نيست؛ زيرا  اضافه» چشم عقل«ديگر  -كه نيست -هاي عاقل باشد مجاز از انسان» عقل«
نبايد در طرح سؤاالت آزموني در اين سطح به چشم بخـورد و   ،اي مدرسه هرحال اين اشتباه قي خواهدبود. بهي تعل اضافه »چشم عقل«صورت  رايند

 .داردجاي تأسف و تأمل 
 توضيحش آمد. -8
 توضيحش آمد. -9

 ها ساده هستند يا مشتق؟ اين واژه -2وندي، واژه هستند يا خير؟  پيشهاي  فعل -1دو پرسش ساده:  -11
ها، طراحان آزمـون تعـاوني    اند. حال چرا طراحان آزمون سراسري و به پيروي از آن هايي ساده نيستند، بلكه مشتق وندي واژه هاي پيش شك فعل بي

دانم. شايد كوتاهي از جانب ما دبيران و نقدكنندگان است.  شوند، نمي هاي خود نمي متوجه اين اشتباه آشكار در طراحي اين دست پرسش ،سنجش
رو  روبـه  اي تا با پرسش درسـت و سـنجيده  » اسم و صفت«شد  مي ، گفته»واژه«ي  انگارانه از واژه ي سهل جاي استفاده در صورت پرسش، بهافي بود ك

 شديم. مي
صـطالح نيـز   است كه البته خود ايـن ا  بوده» گذرا«منظور طراح (طراحان) محترم فعل  نداريم!» فعل گذر«عل داريم اما در كتاب درسي گذرِ ف -14

گـذرا بـه   «، »گذرا بـه مسـند و مفعـول؟   «، »گذرا به متمم؟«، »گذرا به مفعول؟«، »گذرا به مسند؟». «گذرا به چه؟«است؛  غيردقيقانگارانه و  سهل
الزم و «گـرو   در لما د طراحانهاي فارسي، هنوز  گوني و تنوع در فعل با وجود اين همه گونهو ... گويا » گذرا به مفعول و متمم؟«، »مسند و متمم؟

كـه يـك صـفت اسـت، اشـتباه نگيـريم؛ زيـرا        » گـذرا «را كه يك اسم است با مفهوم » گذر«كم مفهوم  باري دست  ونحو تازي دارند! صرف» متعدي
 پاسخ دهند.  هاي غيراستاندارد، توانند به اين پرسش آموزان ما تفاوت آشكاري بين اين اسم و صفت قائل هستند و نمي دانش

 ضيحش آمد.تو -20
خورد. به نظـر مـن بـيش از تنگنـاي وقتـي يـا        به چشم مي گويي به اين پرسش پاسخ طراحي وي شيوهدر شديدي مباالتي  انگاري و بي سهل  -23

شـود.   اعث بروز چنين اشتباهاتيتواند ب مي اي الزم، كاستي در مديريت زمان و منابعه داراي شايستگي و ويراستاران محدوديت در گزينش طراحان
دادن چنـين   ي ماست كه براي پرهيز از رخ آموزان كشور، بر همه هاي جامع، بر جان و روان دانش هرحال با توجه به ميزان تأثيرگذاري اين آزمون به

 يازيم.نهايي از هيچ تالشي فروگذار نكنيم و در توجيه آن به هيچ دستاويزي، دست  كاستي
هم از تشبيه مايـه  » فرداي امتحان«آدميان به شاگردان مدرسه و آشكار است كه در ميان اين صور خيال،  است و ما خداوند به مدير مانندشده -24
 گيرد و استعاره از قيامت است نه مجاز! مي
 است: مقام رضا شده مفهوم روشني در بيت صورت سؤال مطرح -25

 اين بيت حافظ:است نه مقام رضا؛ مانند  عرفامفهوم بيت چهارم امنيت جسماني و روحاني 
 يك دم غريق بحر خدا شو، گمان مبر / كز آب هفت بحر به يك موي تر شوي

 :غزنوي يا اين بيت كتاب درسي از سنايي
 ستان بيني شكر يابي / نه اندر قعر بحر او را نهنگي جان نه در اوج هوا او را عقابي دل

 دكتر هامون سبطي


