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  نگاه کلی* 
  

ي پـیش در آن شـرکت    ي بزرگـی را کـه هفتـه    درود بر شما دوستان خوب اهلِ دریافت؛ هنـوز گردوخـاك مـسابقه         
تـر شـبیه    ها بـیش  ي بعضی گویم، اما قیافه ي شما عزیزان خسته نباشید می بینم و به همه    هاتان می   کردید، بر صورت خیلی   

ي مهمی است که بایـد بـه آن    این نکته. فقط یک مسابقه است! کور جنگ نیستبه خدا کن  ! هاست تا داوطلبان کنکور     زده  جنگ
  .توجه داشت

گیرند، مجبورند براي خودشان دشمن هم بتراشند؛ یک دشمن فرضـی       که کنکور را با میدان جنگ اشتباه می         کسانی  
او کـه  !  آمـوزش کـشور  و آن دشمن کیست؟ بله معلوم است دیگر، سازمان سـنجش    ! خورند  که اغلب از او شکست هم می      

گیر و چه و چه و چه، هر طوري شده شما را در کـارزار کنکـور    گیرکننده و وقت قصد دارد با طرح سؤاالت سخت و غافل       
آهـاي پـدرها،   . هـا را شکـست دادم   ي شادي سر دهد که بیایید ببینید باز هم این بچـه  از پا درآورد و حتماً بعدش هم هلهله     

تري را به مصاف من بفرسـتید کـه    بیایید جمعشان کنید و سال آینده جنگجویان کارآزموده    ... و  هاي دلسوز     مادرها، معلم 
  !شوم، ها ها ها ها تر می ام، هر سال هم قوي من خیلی قوي

در کـار  » دشـمن «جـا   ي یـک مـسابقه اسـت و در ایـن      طور نیست؛ سازمان سنجش فقط برگزارکننده       اما واقعیت این    
شـوید و سـازمان سـنجش را مجبـور      تـر از پارسـال مـی     و این شماها هستید که هـر سـال قـوي           ها بسیارند   رقیب. نیست

تر برگزار کند تا بتواند بین شما فرزندان پاك ایران، از نظر علمی تفکیک قائـل شـود و شـما       سازید که مسابقه را سخت      می
ت امتحانات چند سال قبـل بـه سـؤاالت امـسال     اگر سؤاالت ساده باشد، اگر بشود با خواندن سؤاال. بندي علمی کند  را رتبه 

شـود   کـه مـی  ... ي امتحـان تقلـب کـرد و     اگر بشود سر جلسه! هم پاسخ گفت، اگر بشود شب امتحان، سؤاالت را تهیه کرد   
ي این چند صد یا چند هـزار   گیریم و احتماالً همه همین چندصد یا به روایتی، چند هزار معدل بیستی که هر سال تحویل می   

هـا چنـد ده     محـل -که ظرفیت این رشته   محل مشغول تحصیالت عالیه شوند، درحالی      -خواهند در دو سه رشته       هم می  نفر
  !نفر است، نه چند صد نفر یا چند هزار نفر

نشدن حق شما  کنکور باید سخت باشد تا حق شما ضایع نشود و سازمان سنجش براي ضایع          ! گویم  گرفتید چه می    
البته باید همگی کمک کنـیم تـا در   . این انصاف نیست! شنود، اما دیگر از شما نه  از همه حرف میکشد و این همه زحمت می  

 که این کار را هم در کنار شما در نشر دریافت چنـد سـالی هـست کـه داریـم انجـام       ،تر شود  ن اشکاالت کنکور کم   اکماحد  
 در عین رعایت شرایط امنیتی بـسیار بـاال کـه    یزن سازمان محترم سنجش  . است  نبودهتأثیر    دهیم و به باور خودمان کم       می

ي علمی در سراسر جهـان، همـین کنکـور ایـران         ترین مسابقه    بزرگ -ي بزرگ است    ي سالم برگزارشدن این مسابقه      الزمه
هاي روشن همـین   تک داوطلبان، یکی از نشانه  گوش شنوا دارد و ایجاد امکانی در سایت سنجش براي اظهارنظر تک       -است

این موضوع مهم را مطرح کردم نه براي پشتیبانی از سازمان سـنجش،  .  است که باید به خوبی از آن استفاده کنید  رویکرد
خـوردن از او زانـوي غـم     جهت، با ساختن دشمن فرضی و احساس شکست   بلکه براي کمک به آسودگی روحی شما تا بی        

نفستان را نگیرد و با تیـر آه و نفـرین آسـمان آبـی     بغل نگیرید و احساس مظلومیت شدید به شما دست ندهد و بغض راه           
  .خدا و جان پاك خود را مسموم نکنید

توانیم بکنـیم بـراي بهترشـدنش در سـال      طور بود و چه کمکی می      حاال بیایید برویم ببینیم کنکور ادبیات امسال چه         
  :برگ شما در همین امسال ترشدن کلید نهایی تصحیح پاسخ چنین دقیق آینده و هم
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ي  ، همگـی جنبـه  94هاي زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسـري سـال    داده در پرسش  هاي رخ   از دید من دگرگونی     
  :شود می مثبت و رو به پیش داشتند که در زیر برشمرده

هـا و طـرح چنـد پرسـش        هـاي مبحـث معنـاي واژه        محـور در طراحـی پرسـش        هاي حافظه   کاهش شمار پرسش   -1
  )ي تجربی  رشته3ي هنر و   رشته2هاي شماره ي  تست(حث اي و تحلیلی در این مب مقایسه

قـدر منـشیانه بـا     هـاي تهـی از معنـاي قـدما و متـون بـی       کاهش چشمگیر طرح پرسش هاي امال از میان لفـاظی         -2
اي دوسـویه   هـا چهـره   هاي تست هاي امال که در واقع به این پرسش      هاي ادبیات گذشته در گزینه      جایگزینی بیت 

ي   رشـته 5 و 4ي انـسانی،    رشـته 4ي ریاضـی،    رشـته 5ي  هاي شماره تست(ها   معناي بیت-2،  امال-1 :دهد  می
  ) آزمون خارج از کشور5ي زبان و   رشته4ي هنر،   رشته5 و 4تجربی، 

هاي امال از متون سنگین و وزین معاصران طراحی شود تا بیش تر به کـار دانـشجویان       اما اي کاش که پرسش    
هـا در فـضاهاي مجـازي     ها و وبـالگ  هاي سایت یک نگاه گذرا به نوشته   . ي کشور بیاید    دهآموختگان آین   و دانش 
  .هاي گذشتگان آموختگان ما در نگارش و امالي نثر معاصر است نه بیت دهد که مشکل اصلی دانش می نشان

ین نکتـه در  ویژه ا شده براي هر تست؛ به هاي زبان فارسی با زمان درنظرگرفته شدن الگوي طرح پرسش   مناسب -3
ساز بود کـه خوشـبختانه    دهند، بسیار مشکل ها را مورد پرسش قرار می هایی که شمارش تکواژها یا واژه       تست

  )ي تجربی  رشته14ي ریاضی و   رشته12ي  هاي شماره تست(امسال برطرف شد 

هاي زبان  به تستها که باعث دمیدن بو و روحی تازه  گرفتن از شعر نو و در طرح پرسش     تر به بهره    توجه بیش  -4
  ...) خارج از کشور و 9 زبان، 25ي تجربی،   رشته24 و 10هاي شماره ي  تست. (شود و ادبیات فارسی می

هـا   ها در این تست ي گزینه هاي معنا و مفهوم و گزینش زیرکانه      هاي نو در طراحی پرسش      کارگرفتن مضمون   به -5
 و 24، 19، 16ي تجربی،   رشته25 و 24، 22نسانی، ي ا  رشته25 و 24ي ریاضی،   رشته22ي  هاي شماره تست(

  ...) آزمون خارج از کشور و 23 و 20، 19، 18ي زبان،   رشته23 و 20ي هنر،   رشته25
  

هاي ساختاري و راهبـردي آزمـون سراسـري، بـاز هـم تـوجیهی         هایی که با وجود الزامات و محدودیت        اما کاستی   
  :شدنشان باشیم ه در سال آینده شاهد برطرفآید و امیدواریم ک برایشان به ذهن نمی

هـاي ابتکـاري،    که امکان طرح تست   محور و دانشی در مبحث واژگان، درحالی        هاي کامالً حافظه    تأکید بر پرسش   -1
هـاي   هـایی نظیـر تـست     تـست . در کنکور سراسري بسیار زیاد است اي و تحلیلی از این مبحث بکرمانده        مقایسه

هاي واژگـان در   تواند شکل غالب طراحی تست ي هنر، می  رشته 2ي    تست شماره ي تجربی و       رشته 3شماره ي   
ماننـد  (هایی با سـاختارهاي رایـج در ایـن چنـد سـال       البته شکی نیست که طراحی تست. آزمون سراسري باشد 

رف وقت اندکی نیـاز  به ص...) و ي ریاضی،   رشته3 تا   1هاي    یا تست ي تجربی      رشته 2 و   1ي   هاي شماره   تست
 پرسش میزان هوش و درك ادبـی  25زیرا وقتی قرار است با     ! دارد و اتفاقاً همین نکته جاي توجه و درنگ دارد         

خواسـتن معنـاي   . ي صـرف را محـک بزننـد    ها چیزي فراتر از حافظـه      نسلی را بسنجیم، طبیعتاً باید این پرسش      
بندي امتحانـات نهـایی    هاست از بودجه ارزش است که سال حدي کم ، بهها ها، خارج از متن شعرها و عبارت        واژه

آمـوزان را در   ي دانـش  گاه در چنین آزمونی که آشکارا مسیر مطالعه است و آن شده اي نیز حذف   و حتی مدرسه  
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  .باشد کند، سه تست از این دست نباید جایی داشته می هاي تحصیل معین سال
ي مفهـومی   آموز با توجه به بافـت سـخن و گـستره    ات باید این باشد که دانش    تمام هم و غم ما در آموزش ادبی       

واقعـاً در کـدام بافـت از سـخن فارسـی، بـه       . ها را دریابد، واژه فرع معناست نه اصل موضوع  متن، معناي واژه  
» ویـذ تع«ي اصـلی در معنـاي         مؤلفـه . تعویـذ » تعویـذ «بازوبنـد اسـت و      » بازوبند«؟  »تعویذ«گوییم    می» بازوبند«

اي جاافتاده اسـت مربـوط بـه کاپیتـانی و      براي یک ایرانی، واژه» بازوبند«. دعابودن آن است نه بر بازو بستنش  
است، یعنی دعـایی کـه بـا آن از شـر آفـات اهریمنـی بـه خداونـد پنـاه              » نعوذ باهللا «ي    از ریشه » تعویذ«؛ اصالً   ...

ي معنـایی در ایـن    ایـن مؤلفـه  ... . آویختند یـا   یا به گردن میبستند و  بریم و حاال این دعا را اغلب به بازو می  می
قـرار گیـرد آن هـم در آزمـونی بـا ایـن       » تعویذ«تواند معناي اصلی      ارزش است و نمی     رنگ و کم    میان بسیار کم  

. آمـوزان و داوطلبـان    ستیز با واقعیت زبان است و البته روح و روان دانش   ،ها  معنا دانستن این    هم. سطح از دقت  
  .بینم چنینی را دیگر الزم نمی ي موارد این  ذکر همین یک مورد بسنده کردم که برشمردن همهبه

. اي این است که در هر پرسش یک نکته مورد سـؤال قرارگیـرد، نـه چنـد نکتـه      هاي چندگزینه   هاي آزمون   از پایه  -2
یک  که هیچ د جز یکی، و کسیدان ها را می ي نکته که همه زیرا اگر در یک پرسش چند نکته مطرح شود، میان کسی          

توانـد باعـث شـود     ي منفـی مـی   حتـی اعمـال نمـره   . شـود  داند، تفاوت و تفکیکی ایجـاد نمـی      ها را نمی    از آن نکته  
یـک از آن   کـه هـیچ   داند جز یکی را، به آن پرسش پاسخ غلط دهـد و از کـسی   ها را می  ي نکته   ه همه کگویی    پاسخ
  ! عقب بیفتد گذراد، یپاسخ م داند و آن پرسش را بی ها را نمی نکته

حـل ایـن مـشکل در آزمـون      هاست و راه هاي تشریحی بر تستی، نبود همین مشکل در آن       برتريِ اصلی آزمون  (
هـاي   تواند طرح پیشنهادي نشر دریافت باشد به سـازمان محتـرم سـنجش کـه هـم طـی نامـه                   سراسري هم می  

  .)ي همین سایت در دسترس شماستاست و هم رو شده رسمی به حضور ریاست محترم آن سازمان ارائه
اي کـه نقـض ایـن عهـد      هاي ترکیبی و چندنکته اي آزمون سراسري سرشار است از تست      هاي چندگزینه   پرسش

محدودیت زمانی و اجرایی آزمونی در ایـن گـستره و بـا ایـن تعـداد      : اساسی است و توجیه آن هم روشن است 
صورت، شمار سـؤاالت و بـه پیـرو آن     ي باشند، چون در اینا نکته شود که سؤاالت تک     کننده مانع آن می     شرکت

پـذیر    زیـرا امنیـت آزمـون شـدیداً آسـیب        برابر شود که نه اجرایی است و نـه عاقالنـه،            زمان آزمون باید چندین   
  ...دهندگان صدچندان و  خواهدشد و خستگی آزمون

  
! گو دشـوارتر کنـد    یافتن یک نکته کار را بر پاسخاي، هاي چندنکته جا قبول، اما دیگر قرار نیست که در پرسش    تا این   

  قبول دارید؟
ي نبـوغ زیباشـناختی    ترین مبحث در درس ادبیات باشد و نشانه    ترین و شاید دقیقاً شیرین      ها از شیرین    مبحث آرایه   

 چنـد سـال از   هاي آزمون سراسري در این ترین تست اما متأسفانه تلخ. گو نوابغ این سرزمین، یعنی شاعران بزرگ پارسی    
پاسـخ ندهـد، امـا    ... هـاي تـاریخ ادبیـات یـا امـال یـا        تواند بپذیرد کـه بـه تـست    آموز می دانش. است شده همین مبحث مطرح 

هـاي ادبیـاتش صـرف     ترین زمـان کـالس   هاي آرایه نه، زیرا این یکی را دیگر بلد است، اصالً آن را دوست دارد؛ بیش    تست
ي  است، پس به نوعی پرچم ادبیـاتش را بـر قلـه    ي شاعران ایرانی شده    دهاي هوشمندانه ها و شگر    زبانی  یافتن همین شیرین  

ي علـوم تجربـی     رشـته 11ي  شود؛ براي نمونه به بررسی تست شماره گونه نمی خواهد برافراشته ببیند، اما این  ها می   آرایه
  :پردازیم امسال می
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 ، کدام است؟)م تناسب، حسن تعلیل، کنایه، اسلوب معادله و تناقضایها: (هاي  ترتیب توالی ابیات، به لحاظ داشتن آرایه-
  که هم به کوي تو مستم به خاك بسپارند/ سپارم جان  از آن به خاك درت مست می) الف  
  ي بیدار من چشم پر از خواب خویش، دیده/ ي بیدارگیر، گرچه ندیدي ببین  خفته) ب  
  ر نباشد چون تو اي سلمان هزاري گو مباشگ/ صد هزاران بلبل خوشگوست در باغ وجود ) ج  
  زان روي جهانی به جمالش نگران شد/ ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی ) د  
  همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیرد/ داند  به غیر اشک کسی حال دل نمی) ه  
  د، الف، ج، ه، ب) 4  ج، د، ب، الف، ه) 3  ج، د، الف، ه، ب) 2  ب، ج، الف، د، ه) 1  

  

کنـیم   در بیت نخست، باید کارش را آغاز کند، اما فرض می» ایهام تناسب«ي سؤال با یافتن  آموز طبق خواسته    دانش  
یعنـی  ! کند ها کارش را شروع می  گزینهیهایی آشنا است و با مهندس گفتن به چنین تست ي پاسخ  با شیوه،آموز ما   که دانش 
اند، تا از این راه یکی دو گزینه را حذف نمایـد و بـه    شده هام تناسب معرفی  ها داراي ای    ها کدام بیت    بیند که در گزینه     ابتدا می 

  :هاي ب، ج و د پاسخ نزدیک شود؛ پس با این روش باید در سه بیت به دنبال این آرایه بگردد؛ بیت
معناي دیگـر  در بیت، » ببین«اما به دلیل وجود فعل » چشم«جا یعنی  در این» دیده«: یابد ایهام تناسب می » ب«در بیت     

ي او درخـشیدن   جا برق شـادي و امیـد در دل و دیـده    خُب، در این. کند نیز به ذهن خطور می) است شده چه دیده  آن(» دیده«
  :در مصراع نخست ایهام تناسب دارد» هزار«ي  نیز واژه» ج«پاید، زیرا در بیت   دیري نمیمااگیرد  می

 به ذهـن خطـور   ،در کنار آن» بلبل«ي   به دلیل آمدن واژه   ) بلبل(ن  است اما معنی دوم آ    » هزار«معناي اصلی آن عدد       
هایی به این زیبایی و ظرافـت، بایـد کـار     چرا پیداکردن آرایه: جا است که باید به بازاندیشی و تأمل بپردازیم      کند و همین    می

  !تر؟ تر کند نه ساده گو سخت را بر پاسخ
  !»مهر«: کند وم را پیدا میایهام تناسب س» د«و ماجرا ادامه دارد؛ در بیت 

شـود و   کوش و آشنا با ادبیات سـرزمینش، نقـش بـر آب مـی           آموز باهوش، سخت    یعنی تمام تالش ذهنی این دانش       
ل        گونه نیست؛ این شیوه اما او این! یابد فرورفته در گل خود را چون درازگوشی می  ي طراحـی تـست اسـت کـه او را بـه گـ

ف  نشانده   .است شده بگوید به هرچه شاعر و شعر و زیبایی است که در این زبان آفریدهاست و حق دارد که اُ
چـرا   !) آزمون سراسري ریاضی سال گذشته را در مورد درس ادبیات بخوانیـد        5ي    در فضاهاي مجازي اظهارنظر رتبه    (  

  شوند؟ بازاري قانع هاي کوچه از زیبایی براي فرزندان کشورمان باید غول بسازیم؟ که از آن فرار کنند؟ که به هجویات ترانه
تـرین و   اگر چنین ساختار نامناسب طراحی تست را به فرض در درس ریاضی ببینیم، باز جاي توجیه دارد، اما در شیرین               

هاي ادبیات این سرزمین که بهتـرین   کامی از آرایش آموزان را باید چنین تلخ کرد، تلخ زیباترین مبحث ادبیات چرا کام دانش  
  .گویی به یک تست کنکور دارد گان ما است، نتایجی بسیار واگراتر از عدم موفقیت در پاسخمیراث گذشت

پرداخت اما نظیر این مشکل در بسیاري از  ي تجربی، خواهیم هاي ادبیات رشته ي این داستان در نقد پرسش      به ادامه   
  :کنیم  را بررسی می92ي هنر در سال  ته رش9شود؛ براي مثال تست  می ي امسال و چند سال گذشته دیده هاي آرایه تست

  است؟ ترتیب در کدام ابیات آمده به» تشبیه، استعاره، اغراق، تلمیح و پارادوکس«هاي   آرایه-
  بینیم ما آتش ایمن ز چوب تاك می/ هاي ما  پرستی نیست بی اسرار وحدت می) الف  
   جنیبت ماگذشتگی ز دو عالم بود/ کلهی  ي اقبال ماست بی کاله گوشه) ب  
  از گرد یتیمی است همان پیرهن ما/ از گوهر ما گرچه خورد چشم جهان آب ) ج  
  زلف شب قدر است دل پرشکن ما/ از صحبت ما فیض توان برد به دامن ) د  
  که کوه بست کمر پیش بردباري ما/ به زیر تیغ فشردیم پاي خود چندان ) ه  
  ج، د، ه، الف، ب) 4  ج، د، ب، الف، ه) 3  ، ب د، ج، ه، الف) 2  د، ج، ه، ب، الف) 1  
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گذشـتن از دو عـالم بــه اسـب جنیبــت    (ب : شــود مـی  ي تــشبیه دیـده  بینیـد، در ســه بیـت آرایـه    گونـه کــه مـی   همـان   
و در سه بیـت،  .) است دل پرشکن به زلف شب قدر مانندشده    (و د   ) است  گرد یتیمی به پیراهن مانندشده    (، ج   )است  مانندشده

  )ي مکنیه کمربستن کوه که تشخیص دارد و استعاره(و ه ) زلف شب قدر(، د )چشم جهان( ج :استعاره نیز داریم
ي  وجـوي آرایـه   بـرد کـه پـس از جـست     ي تشبیه در سه بیت راه به جایی نمی      تنها با یافتن آرایه     آموز نه   یعنی دانش   

  !استعاره و یافتن آن هم، باز هنوز سر جاي اول خود است
 هنر امسال طرح نمود، 10 تجربی یا تست 10ي  اي به زیبایی و پرمغزي تست شماره      آرایههاي    شود تست   وقتی می   
  گونه عمل نکنیم؟ چرا این

  
سبک و داناي آزمون سراسري هستم که تلخی این دو تست، کالم مـرا نیـز تلـخ نمـود و             شرمسار طراحان صاحب    
آمـوزان هوشـیار و کوشـیار ایـن      دل بـسیاري از دانـش  خواهم که سـخن مـرا، درد    جا فروتنانه از این بزرگواران می       همین

قدري مالطفت را چاشنی کار طرح پرسـش  . ي ادبی را غول ببینند هاي آرایه خواهند تست سرزمین به حساب آورند که نمی    
  !بدیل شاعران لطیف سرزمینمان کنیم هاي بی کاري از این لطافت

  
  !پاینده باشید
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  علوم ریاضیي  رشته
  

  ابتکاري و نوهاي  پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

است  هاي ریزمعناي هر واژه تمرکز کرده   جاي خواستن معناي چندین واژه در یک تست، بر نکته           طراح محترم به    1
  .هاي پرانتزي ارزشمندتر و نوتر است که نسبت به تست

هـاي   زنـد نـه آشـنایی بـا لفـاظی      می ها را محک  بر امال قدرت معناکردن بیت      ها، عالوه   طرح تست امال در متن بیت       5
  !نویسندگان صاحب تکلّف و صاحب تصنع را

بـه نـوع   )  مرکّـب -سـاده، مـشتق، مرکّـب، مـشتق    (هـاي سـاختاري واژه       بر توجه بـه گونـه       جا باید عالوه    در این   14
، اسـم  )نـد گوی ي واژه مـی »پایـه «بـه آن  (که این تکـواژ آزاد        یعنی این . ها نیز توجه داشت     تکواژهاي آزاد در واژه   

صـفت اسـت، پـس    » نـامنظم «در » مـنظم «است، بن ماضی است، بن مضارع است یا قید و صـفت؛ بـراي نمونـه                 
 زیـرا  -آیند ي مشتق به حساب می  گرچه هر سه واژه-اجزاي ساختمانی یکسانی با آن ندارند » نادار«و  » ناشکر«
  .بن مضارع» دار«اسم است و » شکر«

  .است ب شده هوشمندانه انتخا4ي  گزینه  22
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

ها در عبارت معناي جلوي کلمات دقت کنند و فقـط وقتـی آن    تک واژه   آموزان عادت ندارند که به تک       برخی دانش   1
  !کنند که اشتباه است آید، به شکل حفظی آن را درست فرض می عبارت به نظرشان آشنا می

  .سازد ها را دشوار می محور همیشه آن هاي حافظه ی این تستي طراح شیوه  3
  .تحلیل نیست آموزي آشنا یا قابل براي هر دانش) ها خوان با طبع هم(» مألوف طباع«ترکیب   4
  :در بیت چهارم نیاز به دریافتن معناي بیت دارد» فراغ«دریافتن نادرستی امالي   5

اش هـم از او کنـاره    باشد، نه تنها معشوق که سـایه       رقم خورده   هرکه دوري و فراق در سرنوشتش      :معناي بیت 
  !گیرد می

  .اند ي دیگر را نادرست نموده هاي پنهانی هستند که سه گزینه نکته»  از میالد مسیحپس«و » فلسطینی«، »انتقام«  6
اننـد کـه آن اثـر چیـست؟     د کنند و اصـالً نمـی   ي آن حفظ می آموزان نام اثر را به همراه پدیدآورنده      معموالً دانش   7

هـاي مهـم و پنهـان را     جلد دوم کتاب همایش ادبیات تا جاي ممکن این نکتـه     . (دانند که شعر است یا نثر       حتی نمی 
  .)است آشکار نموده
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جـابودن دو مـصراع در    گفتن به این پرسش اسـت، امـا جابـه    کلید اصلی پاسخ» ب«تعلیل در بیت   تشخیص حسن   9
کند، کافی است جاي دو مصراع را  رو می تعلیل را در آن با مشکل روبه      ت و دریافتن حسن   این بیت، معناکردن بی   

  :عوض کنیم
  فتد زان رو به کوي دوست گذارم نمی/ ي من رهگذار من  بگرفت اشک دیده

  .نما است متناقض» ه«در بیت » دام نجات«
  .توضیحش خواهدآمد  10

امـا  . بـود  شـده  اشـاره ) »اورازان«درس (دانشگاهی  ر کتاب پیشنوعی تابوت آراسته است که به معنایش د    » نخل«
معناکردن بیـت را  » نخل«است و ندانستن این معناي   شده  این درس و معناي این واژه از کتاب درسی واژه حذف          

  .کند و این تست را تا حدي غیراستاندارد بسیار دشوار می
در کنـار  » دار«ي  نما است و آمـدن واژه       داند، متناقض خود ب ) رایت منصور (را پرچم پیروزي    » دار«که شاعر     این

ي  آورد کـه پدیدآورنـده    را فرا یاد مـی    ) حسین بن منصور حالج   (معناي دوم این واژه     ) پیروز(» منصور«ي    واژه
  .است» ایهام تناسب«ي  آرایه

  .توضیحش آمد  14
» تهـی «. ي ناآشنایی با دستور اسـت  ه نشانهرا فعل جمله در نظر بگیرند ک» تهی کند«آموزان   شاید خیلی از دانش     16

  .فعل گذرا به مفعول و مسند)  گرداند=(مسند است و کند 
هاي عشق، زمام دلم را در دسـت گـرفتم تـا دیگـر عاشـق کـسی           گوید که براي دوري از خواري       بیت چهارم می    22

  .رساند هایش می ایی عاشق را سرانجام به خواستهگویند که صبر و شکیب نشود، ولی سه بیت دیگر می
کردنـد   زبان چه بایـد مـی   شد خدا را ستایش کرد، پس افراد الل و بی گوید که اگر فقط با زبان می  بیت نخست می    23

امـا سـه   !) اسـت  توانند در دلشان دعا و ستایش خدا را به جا آورند و شاعر از این نکته غافـل بـوده               که البته می  (
  .ستایند ي موجودات کیهان خدا را می بر انسان، همه گوید که عالوه یگر میبیت د

  .توضیحش خواهدآمد  25
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

گویی بـه تـست    است که البته مشکلی در پاسخ چینی شده حروف» سرود سپید «،  »سرود سپیده «ي دوم     در گزینه   7
  .آورد پیش نمی

  :شده در صورت پرسش هست ي خواسته  نیز داراي هر سه آرایه1ي  ، گزینه4ي  بر گزینه عالوه: دو پاسخ دارد  10
  .آشکار است» بخت خفته«و » ي خیال قله«تشبیه یار به 

ي  ي خیـال را اضـافه   چنین زیباتر است که قله است؛ هم) مکنیه(تشخیص و در نتیجه استعاره » بودن بخت  خواب«
  . بدانیم تا تشبیهیاستعاري

  .هاست سوبودن گردش روزگار با آروزها و خواسته چنین کنایه از ناهم بودن بخت هم خواب
  .شد در متن تست معنا می» نخل«ي  باید واژه  11
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کـه فعـل    بیـنم، مگـر آن   نمی» شکر نعمت نعمتت افزون کند«من تناسب مفهومی روشنی میان بیت الف و مصراع            17
ات  جــاآوري، بــر روزي اگــر شــکر خــدا را بــه: گونــه  معنــا کنــیم و بیــت را ایــن »خواهــدخورد «را» خــورد مــی«

  !ات نه تنها خودت که مهمانت نیز روزي خواهدخورد شود و بر سفره می افزوده
آمـوز   رسد و نباید انتظار داشت که دانش به نظر می) »!من درآوردي«و در این مورد خاص (اي  که معنایی سلیقه  

  .ه آن ببردراهی ب
  اخیـراً . بودند ها کمی کوشاتر می  گویی به این ابهام     اي کاش طراحان و اولیاي محترم سازمان سنجش در پاسخ         (

هـاي   مربـوط بـه آزمـون   » ها و پاسخ تشریحی درس زبان و ادبیات فارسی      مجموعه پرسش «کتابی تحت عنوان    
ان سنجش آمـوزش کـشور کـه اشـتباهات       به دستم رسیده از انتشارات رسمی سازم       1393 تا   1388سراسري  

ي مکـررات در پاسـخ تـشریحی آن بـه کنـار،       هـا و تکـرار صـدباره    هـا و گزینـه   پرشمارش در تایپ مـتن تـست     
گویی و شـرح   ها بسیار ناقص و ناکامل است و جا دارد که در پاسخ   اش در مورد معناي بیت      توضیحات گهگاهی 
شود تا دست کم در ایـن مـوارد خـاص مـا       ري و راهنمایی گرفته   ها از خود طراحان محترم یا       و تحلیل این تست   

 که هیچ بعیـد نیـست و   -است، ناتوانی من و امثال من در معناکردن این بیت  متوجه شویم که مشکل از کجا بوده      
  .)بودن بیت یا تست  یا واقعاً نامناسب-همه چیز را همگان دانند

اي از جهان نهایـت عظمـت    باشیم، در هر ذره بین داشته   قیقتاگر چشم ح  : مفهوم بیت صورت سؤال آشکار است       20
  .است اي از جهان عظمتی نهفته دید یا به عبارت دیگر در هر ذره را خواهیم

تواند مجاز از کـل وجـود معـشوق یـا      که می(اي در کار نیست، این زلف یار است  ي سوم، ذره    اما در بیت گزینه   
پردازي بـا هـم    کجاي این دو نگاه و این دو مضمون     . ناپذیر است   ایانکه شرح و توصیفش پ    ) همان خداوند باشد  

باشـد،   آموز موشکاف و تیزبینی متوجه این تفاوت آشکار میان ذره و زلف یار شده قرابت دارد؟ واقعاً اگر دانش  
  ي منفی حاصلش شود؟ باید نمره

تـوجهی بـه    خـورد، بـی    مفهوم به چشم مـی هاي معنا و اي که گهگاه در طرح برخی از تست        یکی از اشکاالت پایه     25
بودن یک مضمون در دو بیت دلیلی بـر تناسـب مفهـومی آن             صرف مطرح . هاست  شعرها و متن  » ي ادبی   حوزه«

شود بیتی را که مضمونی  مگر می. ي ادبی آن دو بیت یکسان باشد  ي نخست باید حوزه     در درجه . دو بیت نیست  
را بـا  ... آموز انتظار داشت که بیتی عارفانه، تعلیمی یا حماسـی یـا        ز دانش عاشقانه دارد مالك کار قرار دارد و ا       

هـاي   موضـوعی کـه در بـسیاري از تـست    . (آن متناسب بداند؟ این عین دورماندن از درك و دریافت ادبی اسـت     
  .)است ظاهر درست بوده ي به ي درست از گزینه خوب کنکور این چند سال، خود معیار تشخیص گزینه

انـد، همگـی     که با آن متضاد فرض شده4 و 3، 2هاي   ت سؤال یک بیت سرتاپا تعلیمی است، اما گزینه        بیت صور 
کـدام از ایـن چهـار بیـت بـا       آموز آشنا با ادبیات، هـیچ  مربوط به ادبیات غنایی هستند؛ بنابراین در نگاه یک دانش    

  .)فارق استال به قول منطقیون این قیاس، مع(مقایسه نیستند  بیت صورت سؤال قابل
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   نادرستهاي سخپا* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .4ي   درست است و هم گزینه1ي  هم گزینه  10
  .رسد ي درستی به نظر نمی گزینه  17
  .رسد نظرنمی ي درستی به گزینه  20

  
  
  

ن تری ها، پرکاستی ي ریاضی در مقایسه با دیگر رشته     هاي زبان و ادبیات فارسی رشته       تست :گیري  نتیجه
اسـت؛ بنـابراین درصـد     هاي نو و دشوار هم در آن بـاال بـوده      است، اما در کنارش شمار تست       سؤاالت بوده 

  .آید شمارمی  عالی به65 خوب و باالي 50قبول، باالي   قابل35باالي 
  
  

  !همگی خسته نباشید
  

   دكتر هامون سبطي
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  ي علوم تجربی رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره
  ضیحتو  پرسش

سـنجد نـسبت بـه خواسـتن معنـاي انبـوهی از        ها، سطح بـاالتري از یـادگیري را مـی    پیداکردن روابط میان واژه     3
  ).2مانند تست (ها، قطارشده در دو خط  واژه

  .طرح تست امال در متن شعرها که توضحیش آمد  4
هـایی   گـویی بـه  چنـین پرسـش     ید پاسـخ  کل-بر داشتن اطالعات امالیی  عالوه-ها بینید که توجه به معناي بیت   می  5

گویـد کـه میـان مـن و      است، امـا در بیـت سـوم شـاعر مـی      درکل، ترکیبی پذیرفته» اجل هایل «است؛ مثالً ترکیب    
  ).فاصله انداخت(، حایل شد )اجل(دوست مرگ 

تـاب  ک(هـاي ادبیـات حماسـی و ادبیـات تعلیمـی       فـصل » درآمـد «گفتن به ایـن پرسـش نیـاز بـه تـسلط بـر               پاسخ  8
  .داشت) دانشگاهی پیش

گفـتن بـه آن حـدود یـک و      البته پاسخ. ام هاي ادبیاتی است که تاکنون دیده یکی از زیباترین و پرمغزترین پرسش    10
  .نیم تا دو دقیقه زمان الزم دارد

ي  اسـت و سـپس یـک اضـافه     خود را بـه دریـا ماننـدکرده   » شعر«از شعرش را به فریاد و       » هر لفظ «شاعر ابتدا   
بـا  : شـود  جا آغاز می جا اتفاق عجیبی رخ نداده، اما زیبایی سؤال از این     تا این ). شراب خون (است    بیهی ساخته تش

رو هـستیم و شـاعر    روبه) پرسش منفی(شویم که مطمئناً با استفهام انکاري        توجه به معناي سروده، متوجه می     
ام، این اشک همانند شهدي نیـست کـه در میـان     اگر در هر میان هر لفظم، اشکی پنهان کردهگوید که   در ادامه می  

این اشک، یک کاسه از خون مـن اسـت، چنـین سرسـري و     . آید زیر دندانتان می... هاي شیرینی و شکالت و    دانه
  !اهمیت آن را ننوشید بی

است، اما اشـک بـه    ي خون مانندشده کش به کاسههاي شیرینی و شکالت و اش       بنابراین در ادامه، الفاظش به دانه     
  .شهد مانندنشده، یعنی پنج مورد تشبیه داریم نه شش مورد

ها است نـه جزئـی از هـسته، تـا حـدي طعـم تـازگی بـه ایـن تـست ترکیبـی             از وابسته» ها«توجه به این نکته که      13
  .است بخشیده

داده کـه در ادامـه بــه آن    ا لغـزش کــوچکی رخ جـ  ي ریاضـی توضــیحش آمـد؛ فقـط در ایــن     رشـته 14در تـست    16
  .خواهدشد اشاره

تالشی که دستگاه خلقت براي پرورش انسان بر خـود  (هاي کنکور نو و تازه است  موضوع مطرح شده در تست      22
ي سوم هم با زیرکی و هـشیاري در میـان      و گزینه ) کند یا همان ارزش بسیار انسان در عالم آفرینش          هموار می 
  .است ي دیگر جاگرفته سه گزینه

چـه هـر    پندارند خوان هشتم که رستم را به نابودي کشید، چاه اسـت یـا مـرگ رخـش اسـت؛ خیـر آن             برخی می   24
  .آورد، دروغ و نامردي است شیرمردي را به زانو درمی
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باشـد، زیـرا مـضمونی عاشــقانه را     ي خـوان هـشتم تناسـب داده    توانـد بـا مـضمون منظومـه     بیـت نخـست نمـی   
  .است سازد که با زیبایی و زیرکی در کنار سه بیت دیگر نشسته یم مطرح

توانـد همـین    هـاي سـنجش درك ادبـی داوطلبـان آزمـون سراسـري، مـی        ترین شیوه  حاشیه  یکی از بهترین و بی      25
تـري   هـاي بـیش   هـاي دیگـر الگـوي طـرح تـست      ي طرح تست باشـد کـه امیـدواریم در سـال             ي نسبتاً تازه    شیوه

  .گیرد قرارمی
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

یعنـی  » موي بالیـده «دهد، اما  معنا می» شده موي مرتب«هاي معروف تاریخ بیهقی  در یکی از جمله   » موي مالیده «  1
بندنـد و طـراح    دعایی است که به بازو مـی » تعویذ«. هاست پیراسته و کوتاه نشده موي بلند و رشدکرده که مدت    

اي پـشمین و    پالس نیز زیرانداز یا جامه- که شرحش گذشت-اند معنا کرده» بازوبند«مباالتی آن را    ا بی محترم ب 
معنـا  » درودهـا » «صـلوات «است و در کتاب درسی » صلوات«مفرد » صالت«. کهنه است نه خود پوست گوسفند   

دهـد کـه در    اي رونده مـی است و در عربی معن» مشی«ي   از ریشه » ماشی«. یعنی درود » صالت«است، پس     شده
دانـسته کـه قـرار     است و چه می اي به این نکته کرده      در گرماگرم طنز، نویسنده اشاره    » شویی  مایع حرف «درس  

  !94ها در کنکور  است بشود بالي جان تجربی
  باز هم از دالیل دشواري این تست بگویم یا نه؟

  !قطاري از واژه و دام از پی دام  2
  .توضیحش آمد  5
  .وضیحش آمدت  8
تعلیـل   اما ردکـردن حـسن  . ي دوم با جناس تام ي تضاد رد می شود و گزینه ي نخست به دلیل وجود آرایه  گزینه  9

گوینـد و   ي موجـودات بـا او سـخن مـی     در داستان حضرت سـلیمان همـه  : در این بیت به دقت و توجه نیاز دارد   
دستی سلیمان باعـث   ید که بخشندگی و گشاده  گو  شاعر می ! هاي درخشان این داستان است      مورچه از شخصیت  

خُب در این فضاي فکـري، علتـی منطقـی و مـرتبط بـا        . چنین زیبا و شیرین با او سخن بگوید         شد که مورچه این   
براي ) اما زیبا و شاعرانه(تعلیل آوردن دلیلی غیرمنطقی و غیرواقعی  دانیم که حسن    است و می    شده  موضوع بیان 

  .موضوعی واقعی است
در مصراع دوم مجاز از اعمال و رفتار » دست«. در این بیت نیز نیاز به تمرین و سواد ادبی دارد» مجاز«رفتن پذی

  .رو هستیم در کل با پرسشی دقیق و سنجیده روبه). اي یا آلیه ي وسیله با رابطه(یا همان بذل و بخشش است 
  .توضیحش آمد  10
  .توضیحش خواهدآمد  11
چنـین بایـد    هـم . ي آن ي هسته است نه جزئی از هـسته  وابسته» ها« گروه اسمی دوم است و       ي  هسته» راه  کوره«  13

  .صامت است» راه«اما در ) ـِـ(مصوت است » کوره«در » ه«دقت داشت که 
  / ه+ا  +ر /  ـِـ +ر /  و +ك : / راه کوره

  !اي بود تست زیبا و زیرکانه
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  .توضیحش خواهدآمد  15
و » نـامعلوم «، »ناشـناس «هـاي   ي واژه ، امـا پایـه  »نافرمـان «در » فرمان«اسم است، مانند  » ناسپاس«در  » سپاس«  16

  .رسید ادامه خواهیمبه اشکال کوچک این تست در . ترتیب، بن مضارع، صفت، بن مضارع است به» نارس«
  .توضیحش خواهدآمد  19
  .توضیحش خواهدآمد  20
توان متوجه تناسب مفهومی متن صورت سؤال و این      در بیت چهارم، می   » محبت«ي    فقط با توجه به وجود واژه       21

  .بیت شد
  .توضیحش آمد  22
  .توضیحش آمد  24

  
  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

 و -هـاي آرایـه، در ایـن تـست     بر ایراد ساختاري مطرح شده در قسمت نگاه کلی بر این دسـت از پرسـش            عالوه  11
دادن اشتباهات علمی به دلیل گستردگی و پیچیـدگی بـسیار ایـن نـوع          امکان رخ  -چنینی  هاي این   بسیاري از تست  

کـامالً پـذیرفتنی اسـت،    » هـزار «ي    واژههردو معناي   » ج«ها، زیاد است؛ براي نمونه در مصراع دوم بیت            پرسش
آموزي کـه متوجـه ایـن ایهـام      تواند وجود ایهام تناسب را در ذهن دانش پس این بیت ایهام دارد و همین نکته می     

  .است، رد کند زیبا شده
  . هردو درست هستند4 و 1هاي  گزینه  15

 کـه  - با نقش دستوري تکـرار -ن استشناسی سخ  که مربوط به زیبایی-ي تکرار  گویا در طراحی پرسش، آرایه    
است؛ در نقش تکرار، یـک واژه بـدون تغییـر نقـش در      شده  اشتباه گرفته-شناسی است مربوط به دستور و زبان 

توانـد در   گردد و این تکرارشدن می ي تکرار یک واژه در یک بیت تکرار می      شود، اما در آرایه      تکرار می  جملهیک  
هاي اول و دوم و بـراي   در جمله» بار«ي  تفاوت باشد؛ همان اتفاقی که براي واژههاي م هاي متفاوت یا نقش     جمله

بـدل و  . ي تکرار داریم نه نقش تکـرار  ي نخست آرایه است؛ بنابراین در گزینه داده در پایان دو مصراع رخ » باري«
  .ود نداردهاي تبعی در این گزینه وج یک از نقش است، پس هیچ کار نرفته معطوف هم در این بیت به

هـاي   شـود، زیـرا بیـت    ي منطقی و معنایی برقرار نمی    چنین به هیچ شکلی میان دو مصراع بیت چهارم، رابطه           هم
  !غزل زیباي سعدي بر این قرارند

  که با چنین صنمی دست در میان داري/ این سلطنت چه الیق توست ) کمربند(ندانم اي کمر 
  فراتر آي که ره در میان جان داري/ بدین صفت که تویی دل چه جاي خدمت توست 

دقتی و عجله باشد که نبایـد در طراحـی چنـین آزمـون بزرگـی        تواند ناشی از بی     و اشتباهی از این نوع، فقط می      
  ...باشد؛ باري  داشته جایی

  .لطفاً عطاي این تست سراپا تقصیر را به لقایش ببخشید
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آموز باسواد، ایـن تـست پاسـخ درسـتی       پس براي دانش  . نه» منشی«اما  )  ي +صوف  (شود    می  تجزیه» صوفی«  16
  .ندارد

طـور بایـد آن را بـا یـک بیـت تعلیمـی بـا مـضمون             پرستانه اسـت، چـه      ي اخوان یک شعر غنایی و میهن        سروده  19
وزي ادبـی اسـت   ي ریاضی موجب بـدآم   رشته25این تست مانند تست . اعتباري قدرت دنیایی متناسب بدانیم      بی

  .دار نباشد که امیدوارم دنباله
 حـال بـه هـر    -فرسـا  شود، آن است که چندان از این صبر طاقت  گیر من می چه از این بیت آشناي حافظ دست    آن  20

  : راضی نیست؛ نظیر این بیت زیبایش-ي درخشانی هم که بخواهد بینجامد نتیجه
  ه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیستورن/ خونِ دل آید به کنار  دولت آن است که بی

طـور   ایـن . اسـت  که در بیت صورت سؤال خشنودي و احساس پیروزي سرتاپاي وجـودش را فراگرفتـه     درحالی
شـاید  . (ي سطحی کـالم اسـت نـه منظـور و احـساس شـاعر       نیست؟ در نگاه من تناسب این دو بیت فقط در الیه    

  .)است شده  که در کلید اولیه درج2ي  رت سؤال تا گزینهتر باشد با بیت صو فاصله ي چهارم کم گزینه
  
  
  

هـا   هاي خوب و ابتکاري زبان و ادبیات فارسی را در تمام این سـال        شاید پرشمارترین تست   :گیري  نتیجه
هاي آن هم کم  اما کاستی. گفتن دارد  سراغ گرفت که جاي سپاس و خداقوت94بتوان در کنکور تجربی سال      

  .رو بودیم  آزمون دشوار و پرچالشی روبهنبود و در کل با
  .آید شمارمی  عالی به70 خوب و درصد باالي 50قبول، درصد باالي   قابل35درصد باالي 

  
  

  !همگی خسته نباشید
  

   دكتر هامون سبطي
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  ي علوم انسانی رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .الگوي طراحی تست نو و تازه است  1
  .ها که شرحش آمد طرح پرسش امال در بیت  4

شناسـی اسـت کـه     هاي ساده، از موضوعات مهـم دسـتور و زبـان    هاي مرکب به جمله بحث تأویل و تبدیل جمله      15
  .است بار در آزمون سراسري به آن توجه شده براي نخستین

و را بـه مـصدر یـا صـفت تبـدیل      هاي پیر ي ساده، باید فعل جمله ي مرکّب به یک جمله براي برگرداندن یک جمله   
  :ي پایه، نمونه باشیم و آن هم فعل جمله تر نداشته کرد تا در نهایت یک فعل در جمله بیش

یکی از مقتضیات تمدن است که صاحبان چندین هنر غالباً بـه یـک هنـر خـاص خـود کـه در آن مهـارت دارنـد،                      
بان چندین هنر به یک هنر خاصِ داراي مهارت در آن، یکـی از مقتـضیات      یافتن صاح    شهرت ←یابند    شهرت می 
  .تمدن است

را اعمال کنیم، بلکه فقط کافی است ) گشتار(هایی نیازي نیست که این فرآیند       گفتن به چنین تست     البته براي پاسخ  
یکـی از  « مرکـب مـتن سـؤال،    ي را بیابیم و گذر آن را تعیین کنیم؛ مثالً در جمله) ي هسته   جمله(ي پایه     فعل جمله 

همراهنـد، یعنـی پیـرو    » کـه «سازِ  ي دیگر با پیوند وابسته  زیرا دو جمله-ي پایه است جمله» مقتضیات تمدن است  
  .سازد جزئی با مسند می ي سه جمله) است(ي پایه   و فعل جمله-هستند

  .ي علوم انسانی آموزان برتر رشته پرسشی بسیار عالمانه بود و مناسب دانش
اسـت، درسـت اسـت و در      آمده4 و 3هاي  چه در گزینه آن. اند شده ها در نهایت زیبایی و سنجیدگی انتخاب      گزینه  16

شـود و   مـی  ي متون گذشته و امروز دیـده   این متن نیست، زیرا در همهسبکي    کننده  شود، اما تعیین    می  متن دیده 
  .آید شمارنمی ي سبکی به شاخصه

  .اند و زیبایی انتخاب شدهها با زیرکی  گزینه  24
  .اند ها با دقت و زیرکی انتخاب شده گزینه  25

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .آموزان است ترین نوع تست براي دانش ترین نوع طرح تست براي طراحان و سخت این الگو ساده  2
جـایی نـدارد و بایـد بـه جـایش      » حـور «ست دریافت کـه  ي نخ  شود در گزینه    بدون توجه به معناي کل بیت، نمی        4

  .بیاید) خورشید(» هور«
ترین شاعر قرن ششم ایران اسـت، امـا شـاید بـه         بزرگ» نظامی«دانند که     ي انسانی حتماً می     آموزان رشته   دانش  6

  .ي آمریکایی در قرن بیستم است نویسنده» جان اشتاین بک«باشند که  یاد نداشته
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ي مـصرّحه، جنـاس تـام،     ي مکنیه، استعاره استعاره(دو آرایه که هرکدام نیز انواع گوناگونی دارند وجوي    جست  10
 11بـرخالف تـست   (ي پرسـش      چنـین نگذاشـتن نـشانه       هـم . گیـر اسـت      بیت، کاري وقت   5در  ) هاي ناقص   جناس
  .کند ر میها را نیز دشوا خواندن و معناکردن این بیت» ه«و » د«هاي  در پایان بیت) ي هنر رشته

  .تسلط کافی ندارند» ي ساده و اجزاي آن جمله«هاي درس  آموزان بر جدول معموالً متأسفانه دانش  12
شانسی که درباره ي این آخـري   گفتن به این تست هم سواد نیاز دارد، هم دقت، هم وقت و هم کمی خوش               پاسخ  13

  .کرد در ادامه صحبت خواهم
  .توضیحش آمد  15
  .دتوضیحش آم  16
؛ اما شـکل و شـمایل   »دوري از خودنمایی«است و مضمون سه بیت دیگر   » ها  قناعت به حداقل  «مفهوم بیت سوم      21

  .انداز بیت سوم همانند سه بیت دیگر است و غلط
 با معشوق است که معمـوالً بـه    دورادورعشقمفهوم مشترك بیت دوم و بیت صورت سؤال رضایت عاشق به            24

  .شود می تر توجه شقانه در این بیت، کماین مفهوم زیباي عا
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .، دوازده است4 و 2ي  شمار تکواژها در هردو گزینه  13
ي تهی در پایان این فعل  است و به پیرو آن، از شناسه     ي دوم توجه نشده     در گزینه » مکن«گویا به امر بودن فعل      

هاي امر و نهی، بـه معنـاي دوم شـخص مفـرد بـودن ایـن          شک نبود شناسه در پایان فعل       بدون. ستا  غفلت شده 
بـه  ) »اسـت، نیـست، هـست   «هاي مـضارع   و فعل(هاي ماضی  چنان که نبود شناسه در پایان فعل ها است، هم  فعل

بـه همـین   . اژ اسـت چه بر معنایی داللت کند، تکـو  ها است و در زبان، آن معناي سوم شخص مفرد بودن این فعل   
  :اند شده هریک از سه تکواژ ساخته» ...برو، ببین، نیا، میامیز و «هایی مانند  دلیل فعل

  وند امر یا نهی  پیش-1  
   بن مضارع-2  
  ي فعل تهی  شناسه-3  

  .است هاي پسین گروه اسمی است، از نظر دورمانده که از جمله وابسته» ها«ي جمع  در این الگو نشانه  14
اند و واقعیت و پیچیدگی روابط بین اجزا را در گـروه   شده  ها ساخته   ین این الگوها فقط براي طرح این تست       چن  هم

  .اند دهند و آشکارا غیرعلمی نمی اسمی نشان
  

ي  آمـوزان رشـته   رو هستیم که هم به سـطح عمـومی دانـش        با آزمونی خوب و مناسب روبه      :گیري  نتیجه
درصـد  . نمایـد  آموزان طراز اول این رشته را مـشخص مـی    ست زیبا، دانش انسانی توجه دارد و هم با چند ت       

  .آید شمارمی  عالی به65 خوب و باالي 50قبول، باالي   قابل40باالي 
  

   دكتر هامون سبطي
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  ي هنر رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

ي توجـه بـه روابـط میـان       در کنکـور اسـت بـر پایـه    ها هاي معناي واژه اي نو و ارزشمند در طراحی تست  شیوه  2
  !واژگان زبان که خدایش بیفزایاد

به دلیل ناآشنایی، نادرست به نظر برسد، امـا بـا توجـه بـه     » غوي«ي سوم امالي  شاید در نگاه نخست در گزینه    5
  .)ي اغوا و به معناي اغواشده و گمراه است ریشه هم» غوي«(معناي بیت، کامالً درست است 

  .هاي آرایه انگیز و خوب است براي طرح پرسش ساختاري نو، چالش  10
بـا آمـدن   » زدن و سـاز نـواختن   آهنـگ «دهد، نه  می» قصدکردن«معناي » کردن آهنگ«که  توجهی به این احتمال بی   16

آمـوز   رود و محک خوبی است بـراي تـشخیص دانـش         باال می » ...بساز اي مطرب خوشخوانِ خوشگو      «ي    گزینه
  .آموزان یق و آشنا با ادبیات از دیگر دانشدق

  .است ها با زیرکی و ابتکار انتخاب شده گزینه  19
هـا   خواهد، امـا گزینـه   می) دانشگاهی ادبیات پیش(اي نه چندان پیچیده را از متن کتاب درسی  که معناي جمله  با آن   24

تـر    کـه پاسـخ اسـت هـم طـوالنی     3ي   از گزینـه 2 و 1هاي  که گزینه ویژه این به. است زیبا ساخته و پرداخته شده    
  .تر دارند انداز عربی بیش هستند و هم کلمات پرطمطراق و غلط

کلید رسیدن به پاسـخ درسـت اسـت کـه         » خوردن بابت کاري    خون«و  » سرنهادن در راهی  «تفاوت معناي کنایی      25
  .سازد تست را زیبا و زیرکانه می

  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
ي  هشمار

  توضیح  پرسش

  .ها دارد ها نیاز به تسلط بر معناي آن پیداکردن و تناسب معنایی میان واژه  2
گفتن به  نگرفتن معجر با مجمر، شرط درست پاسخ و اشتباه) فسق و فاسق(توجه به تفاوت معنایی اسم و صفت        3

کـار   بـه » هـا  واژه«جـاي   بـه بهتـر اسـت   . اسـت » ي لغـات  دایـره «بـه معنـاي    » واژگـان «راستی  . (این پرسش است  
  .)نشود گرفته

  .دانند یا در خاطر ندارند را نمی)  طاق نصرت-2 خواهش -1(آموزان معنا و امالي خوازه  خیلی از دانش  4
  )گمراهان: اصحابِ ضالل. (توضحیش آمد  5
  !دباشی من نام شاعران تاجیکی و افغانی را دقیق به خاطر ندارم، اما گویا شما باید داشته  6
هـا آمـوزش    ي هنر که بسیاري از آنان کتاب ادبیـات سـال سـوم را در هنرسـتان            کم براي داوطلبان رشته     دست  7

گیــري  انــد، تــست تــاریخ ادبیــات آن هــم از اعــالم کتــاب ســال ســوم، خیلــی ســخت  نکــرده انــد و مطالعــه ندیــده
  .آید می حساب به



  94سراسري در آزمون   و ادبیات فارسیزبان هاي نقد پرسش  17

  

  .توضیحش خواهدآمد  9
ذات «یعنـی   » عـین انتظـار   «. نمـا هـم نـداریم       غیرممکن نیست، پـس متنـاقض     » ادندر دل شب تاریک روشنایی د     «  10

 نیـست، پـس    )یا جانوران(ي آدمیزاد    امري ویژه » شدن  روان«. ي تشبیهی نیست    پس اضافه » انتظار، نهایت انتظار  
غریبه (آن است، اما معناي دوم  شده کار گرفته   به» عجیب«در بیت چهارم در معناي      » غریب«. تشخیص هم نداریم  

  .کند، چون با آشنا و بیگانه تناسب دارد؛ پس ایهام تناسب دارد به ذهن خطور می) و ناشناس
خـورد و مبحـث واژه و تکـواژ را بـراي کنکـور مطالعـه        هاي غیرعلمی و بازاري را نمی  اگر کسی فریب مشاوره     12

  ...توانست به این تست پاسخ دهد، ولی دریغ که  نمود، به آسانی می می
  .نیاز به دقت و تمرین قبلی دارد» هر«و » آن«توجهی به دو صفت پیشین  بی  13
  .تواند به چنین تستی با تسلط پاسخ دهد آموز آشنا با مبحث تکواژ و ساختمان واژه می فقط دانش  15
  .رسید توضیحش آمد و البته مشکلی نیز در این تست وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم  16
  !است ع طراحی و ساختار تست آن را ترسناك و سخت کردهنو  17
  .پرداخت است که به آن خواهیم غیراستانداردبودن باعث سختی این پرسش شده  18
اند که حتی پس از مرگ نیز عـشق عاشـق بـه     شده  ي این مضمون زیباي عاشقانه سروده        بر پایه  3 تا   1هاي    بیت  19

ي دیگـر   کاررفتـه در سـه گزینـه    هـاي بـه   ي چهارم گرچه بـسیاري از واژه   معشوق ادامه دارد، اما در بیت گزینه      
  !جداً تست زیبایی بود. کشد عاشق هرگز از عشق دست نمی: شود، مفهوم چیز دیگري است می دیده

  .کند ها را دشوار می  خواندن و معناکردن آن ها، نارسایی وزنی و زبانی گزینه  22
  .توضیحش آمد  25

  
  راستاندارد یا نادرستهاي غی پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

است و در مصراع دوم در معناي رایجش، و این یـک   آمده» دلیل و راهنما  «در مصراع نخست به معناي      » پروانه«  9
جنـاس  «. آیـد  ي برجسته در این بیت بـه حـساب مـی    جناس تام روشن و آشکار است که در نگاه ادبی تنها آرایه     

ي سوم است که در آن جناس ناقص جاي جناس تـام        کند، اما پاسخ گزینه      خودنمایی می  ي چهارم   در گزینه » تام
جناس ناقص نیز برقرار است، اما هدف از ایـن نـوع طراحـی         » نار«و  » کار«البته در این بیت میان      ! است  را گرفته 

ي کنکور؟  و در جلسهفهمد و بازي با اعصاب ا   ها را می    آموزي که زیبایی    کردن دانش   ها چیست؟ سرگردان    گزینه
در ضمن وقتی جناس تامی به این آشکاري در میان است، چـه جـاي ایهـام تناسـب اسـت آن هـم بـا همـان دو                        

هـاي تلـخ از مبحـث شـیرین      اي دیگـر از طـرح پرسـش    این تـست نمونـه  . است شده معنایی که جناس تام را سبب   
یا حذف کامل این تست، بتوان انـدکی از تلخـی آن    4 و 2ي  هاي ادبی است که شاید با پذیرفتن هردو گزینه     آرایه

  .کاست
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  .توان درست به شمار آورد  را نیز می2ي  ، اما گزینه2 است نه 1ي  پاسخ دقیق گزینه  15
   ي+ ان + گرد +سر : دو پسوند دارد» سرگردان«است، اما  در متن پرسش تنها یک پسوند قید شده

ي مثبـت را بگیـرد نـه     گزینـد و بایـد بـاالترین نمـره      را برمی1ي  آموزي که به این نکته توجه کند، گزینه         و دانش 
  !ي منفی نمره

» گــرد«بــه بــن مــضارع » ان«کــه از پیوســتن تکــواژ گذراســاز  را بــدون توجــه بــه ایــن» گــردان«تــوان  امــا مــی
  . را انتخاب کرد2ي  است، بن مضارع دانست و گزینه شده حاصل

  . هردو درست هستند4 و 3هاي  گزینه  16
 کـه  -ي این تـست  هر چهار گزینه. کردن معنا کرد   گرفتن و آهنگ    توان تصمیم   را در بیت چهارم نیز می     » ساختن«

است و  شده هخدا برگرفتهي د  از شواهد لغتنامه-ي طرح پرسش بسیار ارزشمند و هوشمندانه است         از دید شیوه  
هـا در لغتنامـه منظـور نظـر عالمـه       بندي اقوال و یافتـه  هاي کنکور سراسري، در دسته    یقیناً دقت موردنظر تست   

 و نـه بـه   -را چه تصمیمی بگیـریم، معنـا کنـد   » چه سازیم«آموزي در بیت چهارم،  است و اگر دانش   دهخدا نبوده 
و اي کـاش  . (ي مثبـت اسـت نـه منفـی     است و سزاوار نمـره   خطا نبرده راه به-»چه تدبیري کنیم  «روایت لغتنامه   

، از راه 94 که شرح کامل آن پـیش از نـوروز     -ها  دهی به گزینه    هرچه زودتر طرح پیشنهادي بنده در مورد وزن       
ي  اسـت و در صـفحه   هاي رسمی و بسیار معتبر تقدیم ریاست محترم سازمان سـنجش آمـوزش کـشور شـده               

 مورد توجه قرار گیرد و در عمل بسیاري از این دست مـشکالت    -ز در دسترس همگان است    اصلی این سایت نی   
  )!به امید یاري شما و خدا. هاي آینده از میان بردارد داوطلبان را در سال

اطاعـت و  «را » سـرنهادن بـر قـدم   «بـدانیم و معنـاي کنـایی    » شـدن  تـسلیم «را » سـپر انـداختن  «اگر معناي کنایی     18
  .تواند پاسخ صددرصد درستی براي این پرسش باشد ي نخست هم نمی زینهگ» سرسپردگی

  
  
  

 در آن بـراي  30یـافتن بـه درصـد     رو بـودیم کـه دسـت    با آزمونی دشـوار امـا خـوب روبـه         :گیري  نتیجه
  .آید شمارمی  درصد عالی به55 درصد خوب و باالي 45باالي . قبول است ي هنر قابل داوطلبان رشته

  
  

  !هادخدایتان مزد د
  

   دكتر هامون سبطي
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  ي زبان خارجی رشته
  

  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .ها که شرحش آمد طرح تست امال از بیت  4
  .تواند میزان درك ادبی داوطلبان را محک بزند توجه به ارکان تشبیه از مواردي است که به خوبی می  10
  .هاي معنا و مفهوم است تي بسیار زیبایی در طراحی تس شیوه  20
  .است شده سلیقگی انتخاب ي چهارم در نهایت زیرکی و خوش گزینه  23

  
  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

ن : رو شـویم  اي روبه ویژه که در آن با چنین کلمه آفرین و سخت است، به    این الگوي طرح تست همیشه مشکل       2 بـ :
  !نوعی بلوط

  .آید آموزي نمی در بیت نخست غلط است که به چشم هر دانش)  تسبیح=(سبحه امالي   4
بـود و   خوانده و با حقوق خود و ملتش آشنا شده      بود که البته در فرانسه درس     » شاعر الجزایري «فرانتس فانون     6

  .در راه آزادي الجزایر از اشغال فرانسویان بسیار کوشید
  .اند شده ی از اَعالم کتاب سال سوم گزیدههمگ  7
 اجتمـاعی  -هاي شعر معاصر با ایجاد پیوند میان شرایط سیاسـی  خاطرسپردن رویدادهاي مهم ادبی در دوره    به  8

آموزان و هم دبیران ارجمنـد   بخش و ارزشمند است که معموالً هم دانش        هر دوره و اتفاقات آن دوره کاري لذت       
هـاي ادبیـات در جلـد دوم کتـاب      آمدهاي کتـاب  هاي مربوط به در به پاسخ تشریحی تست(ورزند  از آن غفلت می 

  .)همایش ادبیات، نشر دریافت، مراجعه کنید
بیـت دوم بـه داسـتان    . آیـد  شـمارنمی  آمیـز بـه   بیت نخست در مورد خداوند است و هیچ کاري براي خـدا اغـراق           9

در بیـت چهـارم اصـالً    ! بار و مسافر در طوفان غـرق نـشد  حضرت نوح اشاره ندارد، زیرا کشتی نوح از زیادي     
  .جا نداریم تعلیل را در این نشده، پس شرط اصلی حسن علتی بیان

 نیست، اما خیلی روشن نیست کـه طـراح محتـرم جنـاس را میـان کـدام         3ي    اي جز پذیرفتن گزینه     بنابراین چاره 
  :است ها در نظر گرفته واژه
   عجز؟-عجب//  داد؟ -ندادي//  کردم؟ -يکرد//  عجز؟ -از//  از؟ -ناز

  .به هر حال تمام این موارد جاي بحث و درنگ دارند
در بیـت  ) ي یـار و خورشـید   صـفت مـشترك میـان چهـره    (چهره بـه آفتـاب مانندشـده، امـا دلیـل ایـن شـباهت                 10

  .است نیامده
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هـاي کنکـور    که از دسـتور فقـط تـست    سیاي است، اما براي ک که با دستور آشنایی دارد، تست ساده  براي کسی   12
  .آید شناسد، به نظر سخت و ترسناك می هاي گذشته را می سال

شـنیدن سـخنی   : است شده ، معرفیگذرا به مفعول و متمم، »ي ساده و اجزاي آن   جمله«در جدول درسِ    » شنیدن«  13
   کسیاز

همگـی صـفت نـسبی     : شعري، بنیادي، نفـسانی   اصلی،  (هاي مشتق در این متن، زیاد است          احتمال جاافتادن واژه    14
  .)هستند

  :سازد ي چهار جزئی با مفعول و متمم می است و جمله» شنیدن«هم مانند » پرسیدن«  15
  ) کسیبهگفتن سخنی : تر از این دو و مهم( کسی ازپرسیدن سؤالی 

  .آگاه نیست» روا«در پایان » ا«وند  آموزي از وجود پس هر دانش  16
  .نمایاند ها دشوار می ن الگوي طرح تست آن را براي خیلیبود تازه  20
  .بینیم جهت خود را از او جدا می خدا همه جا هست، اما ما بی: گوید تنها در بیت دوم، شاعر می  21
  .داند و بس گوید که ماجراي عاشق را فقط عاشق می بیت چهارم می  23
  .توضیحش خواهدآمد  25

  

  ا نادرستهاي غیراستاندارد ی پرسش* 
ي  شماره
  توضیح  پرسش

  .توضیحش آمد  9
  .اي درست نیست از نظر من هیچ گزینه  18

کسی کـسی بـه    در این سراي بی(ي نخست، مربوط به بیت قبلی این غزل معروف است       مفهوم یاشدده در گزینه   
هـا بـراي    انگیزگی آن یزدگی مردم و ب و مفهوم این بیت غفلت) زند  به دشت پرمالل ما پرنده پر نمی      / زند    در نمی 
: اسـت  یافتن به آزادي و رهایی است که آشکارا در کتاب درسی نیز چنین مفهومی براي این بیت درج شده              دست

  )2، کتاب ادبیات فارسی 139ي  صفحه. (در این ظلمت اختناق کسی به فکر آزادي و رهایی نیست
ي سوم ما را دچار دور باطل  ، پذیرفتن گزینه3 است نه 4ي  اگر بخواهیم در این تست، پاسخی را بپذیریم، گزینه         25

  :نماید می
تـوان آن را بـه    در خود ندارد و نمی » غیرممکن در نقاشی  «تر از     هیچ اطالعی بیش  » ي شاعر   نیافته  آروزي تحقق «

  .عنوان جواب سؤال پذیرفت
در ادبیات است؛ شگردي کـه  بخشی  هاي جان که از نمونه» آواز خواندن شقایق است  «ي این پرسش،      پاسخ ساده 

. ي کار اغلب شاعران و نویسندگان است مایه توان یافت، اما دست ندرت به آن دست می      در نقاشی به زحمت و به     
مثالً آواز خواندن شقایق جـزو  . (هاست ها و آموخته   اي از نوآوري و فروریختن دیوار عادت        بخشی نمونه   و جان 
  .)هاي ذهنی ما نیست عادت

  



  94سراسري در آزمون   و ادبیات فارسیزبان هاي نقد پرسش  21

  
  

   :گیري نتیجه
  .ي زبان عجیب نیست  آزمون دشواري بود که البته براي رشته-  
  .آید شمارمی  عالی به70 خوب و باالي 55قبول، باالي   قابل40 درصد باالي -  

  
  

  !به خودتان و تالشتان احترام بگذارید، پس امیدوار باشید
  

   دكتر هامون سبطي


