١
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪاي زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي  ،1398رﺷﺘﮥ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ
ّ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ و زﺣﻤﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺟﺎی ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری دوﭼﻨﺪان دارد .ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
ٔ
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻫﻨﺮ و زﺑﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
آزﻣﻮن
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داوﻃﻠﺒﺎن ۴۵ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﺧﻮب داﻧﺶآﻣﻮزان ۵۵ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب داﻧﺶآﻣﻮزان ۸۰ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ۹۰ :ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت واژهﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺖﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آوردن
ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ درسﻫﺎ در واژه ٔ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ـ ﺑﺮﺧﻼف واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ـ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
روﯾﮑﺮد اﺳﺖ.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد روا ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ و زاوﯾﻪدار ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪﺳﻨﺠﯽ
ﺻﺮف از اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
۱ـ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪای آﺷﻨﺎ )اﺷﺒﺎه  اﺷﺒﺎح(
۲ـ »ﻫﻤﮕﺮا ﺑﻮدن« اﻣﺮوزه ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد »ج« را ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﻫﺪف ﻣﺎ ﭘﺮورش ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
ﻣﻄﯿﻊ و ﻣﻨﻘﺎد اﺳﺖ؟ ﺑﯽﺷﮏ ﺧﯿﺮ  ﺑﺮای دﻓﺎع از آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﺑﺎن )ﮐﻪ ﻫﻤﺰاد اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  ۳و  ۴ﻫﺮ دو
درﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ٔ
 ۳ـ  ۲ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺴﯿﻢ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﻣﻼ

ً
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﮐﺘﺎبﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻣﻼ در
ٔ
ﺷﯿﻮه درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ.
۴ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
۵ـ اﻣﻼی درﺳﺖ واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ٔ
۶ـ ﺑﺎ آن ﮐﻪ »ﻣﺪروس« واژهای ازﯾﺎدرﻓﺘﻪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﻣﻼی »زوال« در ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۴اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﮐﻨﮑﻮرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﺮان ،ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺎرﯾﺦادﺑﯿﺎت

ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت و اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ٔ
ﺗﺎزه ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﺤﺪوده ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
۷ـ در

٢
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ
۸ـ اﯾﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ زﯾﺮا درک ادﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
۹ـ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺖ از اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦ ﺳﻌﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .آوردن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ! و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎی روﻧﻖ و
آﺑﺮو از »آب« ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت »آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮود« ﺑﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺸﻮد و  ...ﻫﻢ ﺑﯿﺖ را ﮐﻤﯽ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﺷﺎﻋﺮ )و ﻃﺮاح( را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
۱۰ـ ﺑﯿﺖ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل اﻫﻞ ادب ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آراﯾﻪﻫﺎی ادﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی
ادﺑﯽ ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای ﻓﺮاخ و ﻧﺎﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ّ
ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ در آﻏﺎز ﻣﺼﺮاع
«
ﮐﻪ
»
آﻣﺪن
ﺑﺎ
ﻧﯿﺰ
«
ج
»
ﺑﯿﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻞ
ﺣﺴﻦ
ﻧﺪارد.
ﻫﻢ
ﺖ
دﻗ
۱۱ـ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ در ﺑﯿﺖ »د« ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮاد و ﺣﺘﯽ
ِ
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوم ﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ
ِ
ٔ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﯿﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی واژه »ﺑﺎل« در ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه دور ﻣﺎﻧﺪه.
ﺗﺴﺖﻫﺎی دﺳﺘﻮر
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﺳﺘﻮری ،اﻣﺴﺎل از ﺑﯿﺖﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮع ﺳﺆاﻻت در دو ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ارﺟﻤﻨﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺖ.
ٔ
۱۲ـ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺣﺮﻓﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﺸﺪن ﻓﻌﻞ در ﺑﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،۳ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺶ
ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﺎد ﺳﺨﻦ ،ﺳﻌﺪی ﺷﯿﺮازی اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد!
درﺳﺖ ﺑﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮ و ﺑﻢ
ِ
۱۳ـ ﺑﺮ ٔ
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ  ۱۲ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺗﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ ﻣﺒﺤﺜﯽﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم و دﺳﺘﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذﻫﻨﯽ
ﻓﻌﻞ »ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ« در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدِ :
۱۴ـ ﮐﻤﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪای اﺳﺖ» .ﺑﻨﮕﺮ« و »ﺑﺒﯿﻦ« در ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن« ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و »ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻦ« ﻗﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ّ
ﻣﺮﮐﺐ در ﮔﺮوه اﺳﻤﯽٔ ،
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺒﺎ و ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ.
زﻧﺠﯿﺮه ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﺻﻔﺖﻫﺎی
۱۵ـ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﻔﺖﻫﺎ ﻣﯿﺎن
ٔ
ٔ
۱۶ـ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎدهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻬﺎم دارد» .ان« در »ﮔﺮﮔﺎن« ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دﻻﻟﺖ دارد؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ» ،ان« ﻣﮑﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ٔ
دﮔﺮدﯾﺴﻪ ﻫﯿﺮﮐﺎن اﺳﺖ و اﺻﻄﻼح
دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺳﺎسﻫﺎی ﮔﺰﻧﺪه و ﺧﻮﻧﺨﻮار )ﻏﺮﯾﺐﮔﺰﻫﺎ( در ﻣﺪارس آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﻧﻪ »ﮔﺮﮔﺎن«
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻫﯿﺮﮐﺎﻧﯽ واﻣﺪار آن؟
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی درک ادﺑﯽ
۱۷ـ ﺗﺴﺖ دﺷﻮاری اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ »د« ،از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪی ،دﯾﺮﯾﺎب اﺳﺖ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ »اﻟﻒ« ﻫﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﺖ »ب« ﻣﯽزﻧﺪ.
۱۸ـ ﻣﻔﻬﻮم ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدم از ﺣﺎﮐﻤﺸﺎن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و او را دادﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺠﻮم دﺷﻤﻦ،
ً
ٔ
ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دادﮔﺮ ،ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ و ﯾﮏدل
ﺧﻮد از ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﯾﺎرﺷﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻼ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﻣﯽزﯾﻨﺪ.
ٔ
ﻓﺮد دادﮔﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽﮐﺲ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  ﺗﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﻣﺎ ﻓﻨﯽ ﺑﻮد) .اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺟﻬﯽ ﻧﺪارد(.
اﻣﺎ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ِ ۴
ّ
۱۹ـ ﺗﺴﺘﯽ ﻧﻮ ،دﺷﻮار و ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ درﺳﺖ را ﺑﺮ
۲۰ـ ﺗﺴﺘﯽ ﻓﻨﯽ و دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﯿﺖ دوم از اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ ﻓﺮﯾﻮﻣﺪی ،ﺷﺎﻋﺮ ﺧﺮدﮔﺮا و اﻧﺪرزﮔﻮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،ﻋﻘﻞ
ِ
زﺑﺎن آورده اﺳﺖ و ﺧﺒﺮی از ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮﻓ ٔ
ﯿﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﻞ و ﻋﺸﻖ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ِ

٣
ﻧﻘﺪ ادﺑﯿﺎت

۲۱ـ  ۳ﺳﺎده ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺐ.
۲۲ـ ﺑﺎ ﺧﻮش ذوﻗﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا و ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .دﺳﺖ ﻣﺮﯾﺰاد!
۲۳ـ ﻓﻨﯽ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۴ـ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﺨﺶ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯿﺎت اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺪﯾﺸﻪﺳﺎزان ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﺑﺮ اﯾﻦ
ٔ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ادﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮطاﻧﺪ ﺗﺎ درک ادﺑﯽ .ﺑﻪﻫﺮروی ،ﺑﺎ ﺗﺴﺘﯽ ﻓﻨﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ دهﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺎورم ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ
ٔ
ٔ
زورﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮق ﻋﺎدت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ اﻏﺮاق و وﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،۴رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ
ً
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد )اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪان وﺟﻬﯽ ﻧﺪارد(.
ٔ
ﻫﺴﺘﯽ آدﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﯿﺖ  ۲ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺖ  ۴ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺎدی
ﺟﻨﺒﻪ
۲۵ـ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﺑﯿﺖ  ۲و ﺑﯿﺖ  ۴ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻔﯽ
ِ
ِ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۱ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی اﺳﺖ» .ﺗﺮک ﺧﻮاب« ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ و »ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ« را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ﮔﺰﯾﻨﻪٔ
ٔ
اﺳﺖ .اﻣﺎ
 ۱ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.

