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 اي زبان و ادبیات فارسیگزینههاي چهارنقد پرسش
 آموزشی تجربی، نظام جدید ، رشتۀ1398آزمون سراسري 

 نگاه کلی
در میان اغلب های هوشمندانه و ارزشمند شود. نکتهدفترچٔه دیگر ارزیابی می ۱۲تر از سؤاالت بسیار دشوار، فنی و البته پرکاستی

نگارش  هنگام ها و اصطالحات کلیدیگیری واژهکار توجهی در به، کمبه تفاوت حوزٔه ادبیتوجهی بیاست. سؤاالت گنجانده شده
 ست که باید مورد درنگ قرار بگیرند.هاییکاستی ،نبردن از آثار شاعران معاصرصورت سؤاالت و بهره

واژگانی، تفاوت لحن خوانِش متوِن ادبی  های نونگاشت، ازجمله شبکهٔ کم یک پرسش از مطالِب تازٔه کتابچنین جاِی خالِی دستهم
های ادبی از هم (پایداری، غنایی، های شعری، بازشناسی متون مربوط به حوزههای آوایی، قالبهای گوناگون، ایستگاهدر حوزه

ظام جدید آموزشی های مربوط به نهای دوری و ... در این آزمون و سایر آزمونتعلیمی و ...)، توجه به وزن شعر (شنیداری) و وزن
 شود.احساس می

 ۴۰: داوطلبان قابل قبولدرصد 
 ۵۰: داوطلبان خوبدرصد 
 ۷۰: داوطلبان خیلی خوبدرصد 
 ۸۰: داوطلبان عالیدرصد 

 های معنای واژهپرسش
بستگی، ، همیمعنایان (همتوجهی به شبکٔه واژگانی، روابط واژگهای نظام جدید آموزشی، بیبا توجه به رویکرد تازه و علمی کتاب

بخِش بررسی زبانی های غالِب خودآزماییکه ـ ها ها و عبارتبیتدروِن ها شدن پرسش از معنای واژهنخانوادگی) و طرح ، همتضّمن
 .آیداین بخش از دفترچٔه نظام جدید به شمار میاست ـ کاستی آشکار از این دست های نظام جدید در کتاب
 بینی است.نیازمند نکته »د«و  »ج«موارد : پی بردن به اشتباهات ۱پرسش 
 است. نکتٔه ظریف این پرسش» رقعه«و » قیعتو«: توجه به تفاوت ۲پرسش 
 : توجه به تفاوت اسم و صفت نکتٔه ارزشمند این پرسش است.۳پرسش 

 های امال:پرسش
 شوند.مناسب و متوسط ارزیابی می

 ادبیاتپرسش تاریخ
 در نظام جدید، همگام با رویکردهای تازٔه دفتر تألیف وزارت آ.پ است. ۱به  ۳ادبیات از های تاریخ فروکاستن شمار پرسش

آموز از نادر ابراهیمی معرفی شده است، اما این معرفی دلیل بر این نیست که دانش» سه دیدار«: در کتاب درسی، کتاب ۷پرسش 
کند.) روشن است که منبع طرح ت. (اثبات شیء نفی ماعدا نمیاز آثار نادر ابراهیمی نیس» هم صدا با حلق اسماعیل«مطمئن باشد 

 باشند.نمی ۱۳۹۸است که جزو منابع کنکور سال های درسی بودههای اخیر کتابچاپاین تست، 
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 های ادبیهای آرایهپرسش
 است. ۲گزینٔه درست و پاسخ  اشتباه درج شده ۸تست شمارٔه  آشکارا کلید اولیه در مورد .انددشوار و فنی طراحی شده

 آموزان تیزبین پایمال ا حقی از دانششود ت، هر دو درست گرفته۳و  ۲های است و بهتر است گزینه محورنیز کمی سلیقه ۱۱تست 
 نگردد.

توصیف » جاوید لقا(«ـ تشبیه ِلقا (چهره) به خورشید. ۳ـ تشبیه قد به درخت طوبا ۲ـ تشبیه رخ به بهشت ۱: گزینٔه نخست: ۸پرسش 
 ).ت اما تشبیه نهاس

 ـ تشبیه گیسوان به کمند۴ـ تشبیه ابرو به کمان ۳ـ تشبیه گیسوان به تار (رشتٔه ریسمان) ۲ـ تشبیه ابرو به طاق ۱: ۲گزینه 
گزینه در این یک صفت است و نکتٔه زیبای » فروزندهخانه(«به ذرٔه محتاج » من«تشبیه ـ ۲هر درخشنده به مِ » تو«ـ تشبیه ۱: ۳گزینٔه 

 ن است.)همی
 »من فرهادم«ـ ۱نماید: بیت فقط یک تشبیه رخ میاین را در معنای عام خود در نظر بگیریم، در » مجنون«و » شیرین«اگر :۴گزینه 

شین نیستند) رسیم (که چندان هم شیرین و دلنیتشبیه م  ۴ها را برداشت کنیم به معنای خاص آن» مجنون«و » شیرین«اما اگر از 
  قویًا برتری دارد. ۴گزینٔه بر  ۲گزینٔه 

 که در این بیت پدید نیامده است، نکته ارزشمند این پرسش است.» آمیزیحس«با توجه به آرایٔه  ۴و  ۳های : رد شدن گزینه۹پرسش 
کرد) جاگذاری » چنان کههم«توان میان دو مصراع (گرچه می ۱: برقرار نبودن اسلوب معادله میان دو مصراع بیت گزینٔه ۱۰پرسش 

 است. بخشیدهاین تست حال و هوای دلنشینی  زیبا، به ها از میان ابیاتیانتخاب گزینه نکتٔه ارزشمند این پرسش است. همچنین
هم مطرح شده بود و اصًال نکتٔه ظریفی  ۹در تست » کوی ـ بوی«است. جناس میاِن کمی با عجله طراحی شدهگویی : ۱۱پرسش 

 ،»حکم و فرمان« رواست، اما مجاز از» طخ«از رچه مطرح شود. همچنین برداشت معنای َمجازی در یک دفتنیست که بخواهد دوبار 
های دیگر کامًال درست نیست اما از گزینه ۳گزینٔه  کند رنگ میمعنای مجازی آن را کم ،»د«در بیت  »خط«آمدن حکم پس از  پس

 تر است.مناسب

 های دستورپرسش
 شوند.بی میها چالشی و دشوار ارزیاپرسش

 نکتٔه تازه و ظریف این پرسش است. یبهای تعّج : توجه به صفت۱۲پرسش 
خواندن گزینٔه دوم نیازمند آشنایی با مفاهیم رایج خواهد؛ همچنین درستاد دستوری می: پاسخ گفتن به این پرسش سو۱۳پرسش 

 )پرسشی زیبا و ستودنی است!(درت است. صاحِب ثروت، صاحب ق »خداونِد زر َبرَکَند چشم دیو:«در ادب پارسی است: 
جای  و ی نسبت به مفاهیم دستوری گشتهمتناقضموجب رویکرد است که شدهته: بیش از حد مته بر خشخاش گذاش۱۴پرسش 

 درنگ دارد.
، خالف انتظارمسندها را بر ست که شماری) است و نکتٔه زیباییساز (مصدرتکواژ اسم» تنهایی«و » زیبایی«در پایان » ی«الف: بیت 

 کاهد.میفرو ۲به  ۴از 
نخستین » شام«دهد) و نمی» فرارسید«یا  »رفت«گذرا به مسند است (معنای » شد«کند که روشن می» صبح نشاط«ب: آمدن  بیت

 به قرینٔه لفظی حذف شده است: ، فعل و ...مسند ،بیت مسند دوم است. در جملٔه پایانِی » حرام« مسند.
 .شد محرا بر من بادٔه خوشگوار هم

 
 یا خیر؟ ُخب، باید این مسند حذف شده را در شمارش تعداد مسندهای بیت به حساب بیاوریم

 مسند
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ها، اجزای هنگام شمارش واژه اما آیا این یک روال دستوری است؟ آیا ؛ست؛ پس به حساب آوردنش دلچسب استنکتٔه زیبایی
کدام استدالل منطقی یا نظریٔه دهد و خالف این را نشان می ،گذشته هایسالهای تستسابقٔه گیریم؟ شده را در نظر میحذف

 تواند باشد؟گر این تفاوت رویکرد میدستوری توجیه
» نهاد حّتی صفت، بدل، مسند، قید، مفعول و«های در زبان فارسی باور دارم که نقش» ایاضافهگروه حرف«بیت ج: بنده به وجود 

بر » «اممن بر این«شود؛ اما از این نظریه در کتاب درسی خبری نیست. در جملٔه دار میدههای متأخر فارسی عهرا در جمله
در این سؤال که  ،طراحان محترمماند که آموز بر سِر دو راهی میدانش متمِم جانشیِن مسند است. حاال» این«مسند است اما »این

اختن متمم جانشین مسند یا به رسمیت شناختن گروه حرف شان کدام است؟ به رسمیت شننیست، سلیقههم سابقه  مسبوق به
 ؟ای به جای مسنداضافه

 ام فعل اصلی نکتٔه زیبای این گزینه است.قمدر » است«در مقاِم فعل کمکی از  »است«تشخیص  بیت د:
 را. ۳شمار آوریم هم گزینٔه را درست به  ۲منصفانه این است که با وجود این همه اما و اگر در تحلیل این تسِت زیبا، هم گزینٔه و 
 

 را یک واژٔه مرّکب» دل نگران«بر خوانش ابیات مسلط باشد تا آموز باید : بسیار فنی و هنرمندانه طراحی شده است. دانش۱۵پرسش 
زینٔه نخست نگیرد. همچنین آشنایی  با مفهوِم بنیادیِن پیرِو ساختاری (پیروهایی که جزئی از ساختار جملٔه پایه هستند) برای رد گ

 ضروری است.
مناسب  یکه البته تأثیری در گزینش پاسخ درست ندارد. (پرسش ،توان نسبت یا همانندی دانسترا می» جانان«در » ان«: ۱۶پرسش 

 شود.)و متوسط ارزیابی می

 های درک ادبیپرسش
بر درک کلی مفهوم ای ادبی و سلیقهای غیر تهدر برخی موارد یافتن نک اند ودور شده ها کمی از هدف خودپرسشدر این دفترچه این 

 ها و کلید نهایی درنگ جدی صورت گیرد.باید در برخی پرسش است؛ بنابراینشدهبیت ترجیح داده
 شده.ای بود اما زیبا و حسابتست ساده: ۱۷پرسش 
از  پیش» همیشه«و قید  سؤال اصالح میشه؛ باید صورت: در بیت دوم تواضع و فروتنی امری پسندیده است، اما نه ه۱۸پرسش 

 آموز باسواد و تیزبین ممکن است.پاسخ درست برای دانش گزیدِن بر . با این حال شدافزوده می» امری پسندیده«
 قابل برداشت است. هابه حوزٔه عاطفی و معنایی آنمفهوم کلی ابیات با توجه  که روشن است: ۱۹پرسش 

برحذر داشتن انسان از تمام شدِن فرصت توبه و « ،ر نخست مثنوی معنوی است و مفهوم آناز حکایت قوم صالح در دفت ،بیت نخست
 »است. ،جبران گناه

(روز و شب آبستن و  »کندکردن به آینده را نکوهش میرویاپردازی و دل خوش«ای از خاقانی شروانی است که مطلع قصیده ،بیت دوم
 )بستٔه اّمید / کز رحِم این دو باردار چه خیزد!

 ».کندی داشتن از دنیا را نکوهش میدل بستن به دنیا و انتظار لطف و نیک«ای است و االسرار نظامی گنجهاز مخزن :بیت سوم
 شنید آمدیم.)وجهت گفتپی رنج پدید آمدیم / نز (ما ز

 ».همرازی استکسی و بیگالیه از بی«از غزلیات خاقانی شروانی است و مفهوم آن ،بیت چهارم 
 ال، بل که عمر نیز/ حالم به هم برآمد و ال، بل که کار همه غم فروشد و روزم ب(

 ار همنصیبم و از رازددهم / کز اهل بی کس را پناه چون کنم و راز چون
 )و در انتظار هم شدرنگ / عمرم در آرزو بر بوی همدمی که بیابم یگانه

 
 ت؟کدام بیت از سه بیت دیگر کامًال دور اس مفهوم کلیب، حال خ



٤ 
 نقد ادبیات

 

 ،سه گزینٔه دیگر، تفاوت در پارامتر زمان است! در سه بیت دیگر بر ۱که بگوییم دلیل برتری گزینٔه بیت چهارم. مگر آن  شکبی
 فیزیک است؟ مربوط به مبحث تست این مگر اما همچنان ادامه دارد اما در بیت نخست انتظار به پایان رسیده است!!  »انتظار«

لحاظ کنیم، آمدن اصطالح  کنکور های درک ادبیبه تست ، در پاسخ گفتنای را پس از اینین مؤلفههم که بخواهیم چن و به فرض
 سازد. منتفی می تدر این تسرا وجه به این تفاوت جزئی کامًال ت» کلیمفهوم «

 است. ۴این تست ناساز حذف شود بهتر است. در غیر این صورت تنها گزینٔه قابل دفاع گزینٔه بنابراین اگر 
 

سؤال اصطالح  پرسش را نیز دچار مشکل نموده. بر تارِک  شده، اینهای انتخابزٔه عاطفی و ادبی بیتتوجهی به حوبی :۲۰ پرسش
 :این مفهوِم کلیچیِن بردارندٔه آن است و سه مصراع دیگر زمینهشک مصراع سوم رباعی درشد، پس بیدرخمی» مفهوم کلی«

 دانندخون پرندگان می دانند / در بازِی رازی که خطرکنندگان می
 داننداین را همٔه پرندگان می» / هنر استرگشودن با بال شکسته پ«

شک بیبال، پرواز را ادامه دهد، نشانٔه چیست؟ شهادت یا استقامت در مسیِر رسیدن به هدف؟  شکستگِی  ای با وجوِد این که پرنده
 بینیم:آن را می ه در گزینٔه سوماستقامت ک

 است استقامت/ از جا مرو که شرط طلب  ایگر سرنهادهابه راه دوست  ) ای دل۳
همگی  ،هاهای حاضر در گزینهاما بیت ،است بههشهیداِن جنگ و ج داشِت بزرگ ،تر، منظور کلی این رباعیدر نگاهی گسترده

ن ـ چنان که در ادبیات انقالب اسالمی و به شهادت در معنای مکتبی و ایدئولوژیک آ ،مربوط به ادبیات عاشقانه هستند و هیچ یک
 مطرح است ـ ارتباطی ندارند.صورت سؤال رباعی 

شد ـ چنین مضموِن که گفتهها ـ چنانهیچ یک از بیتبررسی ابیات بگیریم، را محور » افتخار به مرگ در راه خدا«بخواهیم  اگرو 
 شود:میدیده ۴و  ۲، ۱وست، در سه بیت ِب دایدئولوژیکی ندارند اما مفهوم افتخار به مردن در راه طل

 محشر تو سرخ رویِی ) گر خوِن تو ریخت خصم بد گوهر تو / شد خون تو ۱
 هادتنکونام و مردنی به ش) اگر جنازٔه سعدی به کوی دوست در آرند /  زهی حیات ۲
 خوش است ن افرازیگردنماست / زیر شمشیِر شهادت ) سر به پیش انداختن در زندگانی خوش۴
 بیت چهارم از این غزل صائب تبریزی برگرفته شده است:و 

 عاجزی از عاشق، از معشوق طّنازی خوش است / از سپند، افتادن از آتش سرافرازی خوش است
 پردازی خوش استبال دارد تیشه را / ناخنی تا هست در کف، سینهکن حیف است فارغکوه

 راز در مینای شیرازی خوش استخون دل در ساغر روشندالن زیبنده است / بادٔه شی
 

پدیدار نیست. تنها گزینٔه قابل قبول  ۳و  ۲، ۱ریختگی محوِر تمییز است. تفاوت خاصی میان سه گزینٔه همتست دچار در  بینیم کهمی
  .ی شده استهای ادبحوزه حذف این تست که به شکل ساختاری دچار مشکِل عدم هماهنگِی  ،بهتر از آن البتهو   است ۳گزینٔه 

. شودمی ی ادبیهاآموزش تفاوت میان این حوزهتأکید بسیاری بر  ،های درسِی نظام قدیم و نظام جدیددر کتابکه د توجه داشت بای
نشینان ادب فارسی که بر پایٔه تفاوت در حوزٔه ادبی های درسی نه بر پایٔه مسیر تاریخی ادب فارسی یا آثار قّلهبندی کتاباصوًال فصل

 .سزاوار نیستهای آزمون سراسری ای در طراحی پرسشتوجهی به این مؤلفٔه پایهاست. بیآثار 
 

تواند این باشد که میتنها  ۲نوایی دارد. دلیل برگزیدن گزینٔه هم» از ماست که بر ماست«المثل : فقط بیت نخست با ضرب۲۱پرسش 
  .اندیک مضمون را پرداخته ۴و  ۳ گزینهٔ 

و  ۳های اندازٔه بیت دست کم به المثل باال است؛ضرب یادآورِ  است، تونه چراغ هدایتت که چاِه راِه » خوانیمیتو  کتابی که«این که 
۴. 



٥ 
 نقد ادبیات

 

و ... ، ماجرا متفاوت بود و بیت دوم پاسخی  آریسازی / مینویسی / میمیست کتابی که تو بود چاه راهی(اگر شاعر گفته
 شد.)تر میپذیرفتنی

اِر غاشیه پناه منویسنده فضایی تاریک و ناخوشایند را تصویر کرده است: از بیم عقرِب جّراره به  ،بارت صورت سؤال: در ع۲۲پرسش 
 بردن!

 حافظ ندارد: فضای عاطفی این جمله ارتباطی به این بیت زیبای عاشقانهٔ 
 در خم زلف تو آویخت دل از چاه َزَنخ / آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

ود، سلیقگی دچار شده است. اگر صورت سؤال چنین بتوجهی در نگارش صورت سؤال، به کجاین تست زیبا فقط به خاطر کماقع و در 
 :رو بودیموبهبا تست زیبایی ر 

 )نه مفهوم.» تصویر«( خوانی دارد؟وجود در کدام بیت همتصویر ساخته شده در عبارت زیر با تصویر م
 باشد:این پرسش ابتدا این بوده دهم بیت صورت: احتمال می۲۳پرسش 

 »ریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانبگذار تا بگ«
بیت صورت سؤال را با فرهیخته، و  که طراحان گرامیدهم باز هم احتمال میهای نظام قدیم آموزشی است و که بیتی مربوط به کتاب

 است.باشند که موجبات مشکل شدهجایگزین نموده نظام جدید آموزشی بیتی حدودًا نظیر آن از کتاب
اما این مایه از درد و  نشدنیست بیانز سر رضا که نشانٔه دردیزده اشاره دارد، سکوتی که نه اسودا یت صورت سؤال به سکوِت عاشِق ب

 انگیزد. د برمیآورد و از سنگ کوهساران نیز فریادنیا را به فریاد درمی ،رنج
تست گزینٔه  در این مفهوم کلی با بیت صورت سؤال همخوانی کامل دارند و اگر فعِل صورت سؤال منفی بود، پاسِخ  ۴و  ۳، ۲های بیت

 بیندیشیم: ترهای جزئیبنهیم و به تفاوتگونه نیست؛ باید مفهوم کلی را وابود. اما حال که این ۱
 وداِع دوستانپس چندان هم سکوت پیشه نکرده است. در بیت چهارم از  ؛رشِک عاشق روان استسیل سبینیم که میدر بیت دوم، 

 و ای به وداعسخن به میان آمده است (مانند همان بیت سعدی که در ابتدا بدان اشاره شد) اما در بیت صورت سؤال هیچ اشاره
زیرا  ،تری با بیت صورت سؤال داردبیش تناسب معناییکه بیت سوم  ماندتنها می است؛ بنابرایننشدهعاشق و معشوق  یخداحافظ

 تواند کوه را به فریاد بیاورد.درد و رنج می هاین هم چنیناما صدایی از او برنیامده است، هم ،عاشق در آن داغ بر جگر است
وم برداشت اند اما مفهبا ترس و احتیاط قلم زده ۴است. شارحان غزل حافظ در معنای بیت گزینٔه  ی: تست بسیار دشوار۲۴ پرسش

در گزینٔه سوم تست را از حالت » دلیکوچک«است. آمدن اصطالِح ناآشنای شده از تصویِر آفریده شده در بیت کامًال روا و درست 
 استاندارد خارج کرده است.

 : تست فنی و ارزشمندی است.۲۵ پرسش
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