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 :ینگاه كل
است. درصد  یآزمون سراسر یهاچنان هماهنگ با پرسشها همپرسش یوسوا سمتتر از آزمون قبل بود، امّنییپا ین آزمون اندكیا یسطح دشوار

 د.یآیبه شمار م یعال 75 یخوب و باال 55 یقبول، باالقابل 45 یباال

 

 :ینو و ابتكار یهاپرسش
 11و  5 یشماره یهاتست نمونه، یاست. براشده ینوآور ،طرح تست یدر الگوها یه كمخورد. البتّینمچشمبه یاژهیو یابتكار ینكتهها در پرسش

 

 ر و دشوار:یگوقت یهاپرسش
 حش خواهدآمد.یتوض -9

 خواهدآمد.حش یتوض -10

 زانند.یآموزان از آن گراز دانش یاریبس ،ناقص یهان و ساده است، اما متأسفانه با آموزشیریار شین مبحث بسیا -11

شتق« نیپركارتر» -12 ست م سد، امّیمركب به نظر م -در نگاه نخ صر« نیتر»م كه یابییه درمتوجّ یا با كمر ساختار وا یفیتكواژ ت ست و در  ژه ا

 مركب است. یام كه واژهیرا مالك قرار ده« پركار»د ساختار ین باید؛ بنابراندار یریتأث

 حش خواهدآمد.یتوض -14

ات یكتاب ادب یانیدر فص   ل پا« ن درسیآخر»ش   د داس   تان ید گفته میاند؛ بادرس را داده ینش   ان و گنگ ار خالص   هیطراح محترم بس    -17

 د.مآیا به شمار مبیو ز یابتكار یصورت پرسشنیكه در ا یدانشگاهشیپ

 حش خواهدآمد.یتوض -24

 

 :ا نادرستی یاقهیسل یهاپرسش

شخاص» یبرا -9 صبه؛ ستین ییهام جایا یهیدر آرا« نام ا شخ سرو»ا ی« نیریش»چون ات همیمعروف ادب یهاتیجز نام  شد نام اگر «. خ قرار با

هام دارد؟! یا« شبنم« »ش آفتابیچون شبنم اوفتاده بُدم پ»نمونه در مصراع  یكشد؛ برایم یم، كار به ابتذال ادبیهام بدانیا یدآورندهیاشخاص را پد

 ست!یر نیپذهین مهم و پرمخاطب توجیچننیا ین اشتباه در آزمونیر و ایخ نیقیبه

ستعدادیب»و « منامنظّ» یسازنده یاجزان پرسش پاسخ درست ندارد. یا -10 ستعداد»صفت است و « ممنظّ»ستند. یمعادل هم ن« ا  وجود اسم.« ا

 است!د هم شدهین اشتباه تأكیبر ا یحیچ توضیبدون ه یحیتشر ینامهژه كه در پاسخیودارد؛ به تعجّب ین آزمون جایدر ا زینن اشتباه یا

 سازد؛یجمله را دشوار م یساختار دستور ،آن یدر پدرست و  یص معناین اشتباه تشخیهم است وشدهمصراع دوم اشتباه نوشته -14

 شكل درست مصراع دوم:

 دهد.یدست م یدر مجاز به چه كس یقیدست دهد در مجاز= عشق حق كه را یقیعشقِ حق

 حش آمد.یتوض -17

 است. یاقهیهام سلین ایت وجود ندارد و این بیدر ا« خراب» یشده از واژهبرداشت یان دو معنایم یادیتفاوت ز -24

 

 نادرست: یهاپاسخ
 .2 ینهید درست باشد نه گزیبا 3 ینهیگز -21

 دیباشروز یپ
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