١
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ آزﻣﻮن اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﺎن درﺳﺖ و ﻗﻠﻤﺸﺎن ﺳﺒﺰ .ﺟﺪای ﭼﻨﺪ
ﺗﺴﺖ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،در دﯾﮕﺮ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪﺳﻮﯾﻪ و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻧﺸﺪن
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی واژﮔﺎن در ﻣﺘﻦ آوردن اﺑﯿﺎت زﯾﺎدی از ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی ،ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻃﺮاﺣﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ۴۰ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﺧﻮب ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ۵۵ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ۷۰ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ۸۵ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی واژه

ٔ
ﺗﻮان ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﻢ از ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻔﺮد از
ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺮ واژهﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدهﺑﺎﺷﺪ و ِ
ﺟﻤﻊ را داﺷﺘﻪ ،ﺳﺎده ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪن ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ درون ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﻼ:
درون ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارزش ﺳﺆاﻻت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ ِ
ٔ
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  ،۴ﺳﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ در آن »اﻫﺘﺰاز« ﺑﺎ اﻣﻼی ﻏﻠﻂ آﻣﺪه ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ )دﻓﺘﺮﭼﻪ (D؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان
ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺆال اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  ۵ﻧﮑﺘﻪدار و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺪان ارزش ادﺑﯽ ﻧﺪارد .ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ٔ
و ٔ
ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺶ درﺳﺖ اﺑﯿﺎت را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ،درک ادﺑﯽ و
ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
ِ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺪهﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﺷﻮار اﻣﺎ ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ.
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  :۹رد ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۳و  ۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﯾﻪ »ﺣﺲآﻣﯿﺰی« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ) ۱ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع »ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ« ﺟﺎﮔﺬاری ﮐﺮد(
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۰ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮدن اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع ﺑﯿﺖ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﻣﯿﺎن اﺑﯿﺎﺗﯽ زﯾﺒﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺣﺎل و ﻫﻮای دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ داده اﺳﺖ.
ً
اﺻﻼ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻔﯽ
ﻣﯿﺎن »ﮐﻮی ـ ﺑﻮی« در ﺗﺴﺖ  ۹ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۱ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺎس ِ
َ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دوﺑﺎر در ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی از »ﺧﻂ« رواﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺎز از ﭼﻪ؟ ﺣﮑﻢ و

٢
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ً
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻣﺎن؛ و آﻣﺪن ﺣﮑﻢ ﭘﺲ از »ﺧﻂ« در ﺑﯿﺖ »د« ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی آن را ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ 
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺴﺖﻫﺎی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺴﺖﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ دﺷﻮار ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۲ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖﻫﺎی ّ
ﺗﻌﺠﺒﯽ ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎزه و ﻇﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﯾﺞ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۳ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮاد دﺳﺘﻮری ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن

ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ) .ﭘﺮﺳﺸﯽ زﯾﺒﺎ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ!(
در ادب ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪِ زر ﺑَﺮﮐَﻨَﺪ ﭼﺸﻢ دﯾﻮ«:
ِ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۴ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﺸﺨﺎش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﺳﺘﻮری ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی درﻧﮓ
دارد.
ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎر ﻣﺴﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر
ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ» :ی« در ﭘﺎﯾﺎن »زﯾﺒﺎﯾﯽ« و »ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ« ﺗﮑﻮاژ اﺳﻢﺳﺎز )ﻣﺼﺪری( اﺳﺖ و ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
از  ۴ﺑﻪ  ۲ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ب :آﻣﺪن »ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎط« روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﺪ« ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ )ﻣﻌﻨﺎی »رﻓﺖ« ﯾﺎ »ﻓﺮارﺳﯿﺪ« ﻧﻤﯽدﻫﺪ( و »ﺷﺎم« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ٔ
ٔ
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺴﻨﺪ» .ﺣﺮام« ﻣﺴﻨﺪ دوم اﺳﺖ .در
ِ
ٔ
ﺑﺎده ﺧﻮﺷﮕﻮار ﻫﻢ ﺣﺮام ﺷﺪ.
ﻣﺴﻨﺪ

ُ
ﺧﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﺪه را در ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻤﺶ ،اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ روال دﺳﺘﻮری اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﺎرش واژهﻫﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ،اﺟﺰای
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ دﺳﺘﻮری ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺣﺬفﺷﺪه را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ؟ ﮐﺪام اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎ
ً
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ج :ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد »ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای« در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎور دارم ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی »ﺻﻔﺖ ،ﺑﺪل ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﻗﯿﺪ ،ﻣﻔﻌﻮل و ﻧﻬﺎد«
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦام« »ﺑﺮ اﯾﻦ«
را در ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻬﺪهدار ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،در اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺴﺒﻮق
ﻣﺘﻤﻢ
ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ »اﯾﻦ« ِ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺎل داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮ ِ
ِ
ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻠﯿﻘﻪﺷﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻤﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺴﻨﺪ؟
ٔ
ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﯾﻨ ٔﻪ د:
ﻘﺎم ﻓﻌﻞ ﮐﻤﮑﯽ از »اﺳﺖ« در ِ
ﺗﺸﺨﯿﺺ »اﺳﺖ« در ﻣ ِ
ِ
ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۳را.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲را درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ ﻫﻢ
ﺗﺴﺖ زﯾﺒﺎ ،ﻫﻢ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻣﺎ و اﮔﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ِ
ٔ ّ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۵ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺶ اﺑﯿﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ »دل ﻧﮕﺮان« را ﯾﮏ واژه ﻣﺮﮐﺐ
ٔ
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺮای رد
ﭘﯿﺮو ﺳﺎﺧﺘﺎری )ﭘﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﮕﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ِ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ِ
ِ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۶ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﯾﺰهﮐﺎریﻫﺎی ﮔﺮوه ﻓﻌﻠﯽ ﻻزﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی درک ادﺑﯽ

ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺰﯾﺪن ﺑﯿﺖﻫﺎ از ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی )ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی( اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۷دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺷﻮاری
ﺳﻠﯿﻘﻪای )اﻣﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ( از ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز در ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال.
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۸ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻧﮑﺮدن ٔ
واژه »ﻣﻘﺎﺑﻞ« در ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،اﯾﺮاد ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﺳﺆال ارزﺷﻤﻨﺪ و آﺷﻨﺎﺳﺖ.
ِ
ﭘﺮﺳﺶ  :۱۹ﻧﮑﺘﻪای ﺗﮑﺮاری در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺴﺖ  ۱۸ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ زﺑﺎن.(۱۳۹۶ ،

٣
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﭘﺮﺳﺶ  :۲۰ﺗﺴﺖ ﺳﺎده و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۱ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺖﻫﺎ از ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۲ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺖﻫﺎ از ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۳ﻣﻔﻬﻮم ارزﺷﻤﻨﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۴ﺗﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺷﺎرﺣﺎن ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۴ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﯿﺎط ﻗﻠﻢ زدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﮕﺎه ﺑﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم
ً
ٔ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﺗﺴﺖ را
اﺻﻄﻼح ﻧﺎآﺷﻨﺎی »ﮐﻮﭼﮏدﻟﯽ« در
ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻓﺮﯾﺪهﺷﺪه در ﺑﯿﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ روا و درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻣﺪن
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از
ِ
ِ
از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ  :۲۵ﺗﺴﺖ ﻓﻨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ.
دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد
دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﺳﺒﻄﯽ

