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 اي زبان و ادبیات فارسیگزینههاي چهارنقد پرسش
 ، نظام جدیدعلوم ریاضی و فنی ، رشتۀ1398آزمون سراسري 

 نگاه کلی
های فارسی نظام جدید های کتاباند. توجه خاص به بیتو با دّقت و زحمت طراحی شده اند و روشن است کهها حساب شدهپرسش

سبت به سادگی نسبی این آزمون ن چندان دارد.ی سپاسگزاری دوخورد و جاها به چشم میدر این دفترچه بیش از سایر دفترچه
 پذیر است.هنر و زبان کامًال توجیه ،م تجربیآزمون رشتٔه علو

 به باال ۴۵: داوطلبان قابل قبولدرصد 
 به باال ۵۵آموزان: دانش خوبدرصد 
 به باال ۸۰آموزان: دانش خیلی خوبدرصد 
 به باال ۹۰آموزان: دانش عالیدرصد 

 هاهای معنای واژهپرسش
. دلیل آوردن ها استها و عبارتا در متن بیتههای فارسی نظام جدید بر تشخیص معانی و کاربردهای متفاوت واژهتأکید کتاب

نیز همین ـ های نظام قدیم آموزشی های کتابنامهنامٔه پایان این سه کتاب ـ برخالف واژهها در واژهها به تفکیک درسای واژهمعن
 رویکرد است.

سنجی دار با حافظهو زاویهتر هایی هوشمندانهپرسششاهد های آینده امیدواریم که در سالروا نیست و توجهی به این رویکرد بی
 از این مبحث باشیم. صرف

 اشباح) ای آشنا (اشباه ـ پرسشی متوسط است با نکته۱
را نادرست در نظر گرفت؟ هدف ما پرورش جوانانی » ج«دهد. چرا باید مورد می نیزامروزه معنای موافقت و همراهی  »همگرا بودن«ـ ۲

هر دو  ۴و  ۳های برای دفاع از آزادی اندیشه و زبان (که همزاد اندیشه است) بهتر است گزینه ک خیر شمطیع و منقاد است؟ بی
 د.ندرست در نظر گرفته شو

 است. این تستنکتٔه  قسیمتوجه به معنای  ۲ـ  ۳

 های امالپرسش
 د.هستنهای نظام جدید ها و آموزهکتاب مناسب و کامًال در محدودٔه  هاپرسش

 های خوب این پرسش است.ای فارسی از نکتههشتن واژهـ توجه به شیؤه درست نو۴
 ها با توجه به معنای متن خواسته شده که ارزشمند است.ـ امالی درست واژه۵
ستاندارد این تست را از حالت ا ۴در گزینٔه » زوال«ناآشناست، تشخیص نادرستی امالی  و رفتهیادای ازواژه» مدروس«ـ با آن که ۶

 کند.کنکورهای سراسری ایران، خارج نمی

 ادبیاتپرسش تاریخ
 های فارسی است.دیگر مباحث، هماهنگ با رویکرد تازٔه کتابت و افزودن بر سهم های تاریخ ادبیاکاستن از پرسش

 شود.های درسی است و متوسط ارزیابی میـ در محدودٔه کتاب۷
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 های ادبیهای آرایهپرسش
 دهند.ها همیشه ارزشمندند زیرا درک ادبی را مورد سنجش قرار میـ این تست۸
ق و ـ گرچه بیت از استاد سخن سعدی است اما کوششی بودنش آشکار است. آوردن شیرین و شکر کنار هم! و برداشت معنای رون۹

کند که به بد معنا نشود و ... هم بیت را کمی تصنعی کرده است هم به داوطلب کمک می» آب شیرین برود«تا عبارت » آب«آبرو از 
 راحتی دست شاعر (و طراح) را بخواند.

میان شاهکارهای دبی از ا هایآرایه هایزند. بهتر آن است که پرسشیچنگی به دل اهل ادب نم، نیزـ بیت صورت این سؤال ۱۰
 است. کردنای فراخ و ناپیدا ه خود گنجینهادبی ادب پارسی طراحی شوند ک

علت در آغاز مصراع  بیاِن » که«با آمدن  نیز» ج«ت هم ندارد. حسن تعلیل بیت نیاز به سواد و حتی دقّ » د«ـ یافتن تشبیه در بیت ۱۱
 کند.دوم کار را برای پاسخ گفتِن سریع به تست آسان می

 .ماندهخست است که از نگاه دور در بیت ن» بال«معنای مجازی واژٔه  ،این چهار بیت زیباینکتٔه 

 دستور هایتست
باشد، تر نظام به یکدیگر نزدیکدو  ها طراحی شود تا نوع سؤاالت دراز بیت ستوری، امسالی دهابود که اغلب پرسش هبینی شدپیش

 همخوان نیست.های ارجمند زبان فارسی نظام قدیم آموزشی کتاباین رویکرد با  اما به هر
، نیازمند تسلط بر خوانش ۳به حذف نشدن فعل در بیت گزینٔه  یافتن ینانای طراحی شده است. اطمـ بسیار هوشمندانه و حرفه۱۲

 سعدی شیرازی است. دست مریزاد! ،استاد سخنگفتاِر ها و زیر و بم درست بیت
شود. ظاهر تست به ارزیابی میاست و تستی مناسب و استاندارد طراحی شده ۱۲های کتاب فارسی اییـ بر پایٔه یکی از خودآزم۱۳
شود این تست را بدون دگرگونی در فرایند ذهنی می و دستور مشترکن معنا و مفهوم میا ستخورد اما مبحثیو مفهوم می نامع

 ؟نیستدر کدام گزینه، نیازمند مسند » ساختند«این گونه نیز مطرح کرد: فعِل  ،رسیدن به پاسخ
د که در این نهم آمده باش »مشاهده کردن«تواند در معنای مستقیم در مصراع دوم می» ببین«و » بنگر«ای است. ـ کمی سلیقه۱۴

 بهتر است این تست حذف شود. قید خواهد بود » پرده نشین«صورت گذرا به مسند نیستند و 
 ب در گروه اسمی، نکتٔه زیبا و فنی این تست است.های مرکّ ها و حضور صفتالیهها میان زنجیرٔه مضافـ فاصله انداختن صفت۱۵
به  است مکان» ان« ،بر چه مفهومی داللت دارد؟ به گفتٔه برخی» گرگان«در » ان«ای بود که یک نقطٔه ابهام دارد. ـ پرسش ساده۱۶

دگردیسٔه هیرکان است و اصطالح » گرگان«یا نه منطقه و گزها) در مدارس آن (غریبو خونخوار های گزنده دلیل وجود ساس
 های هیرکانی وامدار آن؟لجنگ

 های درک ادبیپرسش
هم تا » الف«، از بوستان سعدی، دیریاب است و دوم این که بیت »د«دشواری است، نخست به این دلیل که معنای بیت  ـ تست۱۷

 زند.می» ب«بیت  به حدی
این است: اگر مردم از حاکمشان راضی باشند و او را دادگر بدانند، هنگام هجوم دشمن،  ـ مفهوم ارزشمند متن صورت پرسش۱۸

دل بسته و یکزیر سایٔه پادشاهی دادگر، هم آید کهی نمیمکنند و اصًال دشمن به سراغ مردارشان دفاع میخود از شهر و شهری
 .زیندمی

 وجهی ندارد.) اتتستی بسیار دشوار اما فنی بود. (اعتراض کس افتاده است دادگر، تنها و بی فرِد  ۴اما در گزینٔه 
 ـ تستی نو، دشوار و فّنی است.۱۹
ست را بر در عقل سخِن این بیت، . در است خردگرا و اندرزگو ، شاعرست. بیت دوم از ابن یمین فریومدیی و دشوار اـ تستی فن۲۰

 نیست. جاتقابل عقل و عشق در این یانهٔ زبان آورده است و خبری از مفهوِم صوف
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 .ساده بود و مناسب ۳ـ ۲۱
 !دست مریزاد اند.ها پیدا و چیده شدهـ با خوش ذوقی و هنرمندی گزینه۲۲
 ـ فنی و حساب شده طراحی شده است.۲۳
بر این بودم و  شدهسازان طرح ت انتشارات اندیشههای ادبیاشناسی کتاببرای نخستین بار در بخش سبک هاه پرسشاین گون ـ۲۴

ساله که جوانی دهرو هستیم. اینبا تستی فنی روبه ،رویهر هاند تا درک ادبی. بادبی مربوط شناسیتر به مقولٔه سبکبیشباورم 
، رسیدن به پاسخ درست را برای داوطلب ۴وجود گزینٔه  زند تا اغراق و تر پهلو میبیش زورمندتر از همٔه زمینیان باشد، به خرق عادت

 وجهی ندارد.)چندان سازد (اعتراضات های حماسه کامًال ممکن میآشنا با جنبه
هم پاسخ  ۴سخ است، بیت پا ۲جنبٔه مادِی هستِی آدمی تأکید دارند. پس اگر بیت  هر دو به نفی ۴و بیت  ۲بیت  ـ مشکل دارد.۲۵

گزینٔه  شود را شامل نمی» عدم تعلق و وابستگی«مفهومی جزئی است و  »ترک خواب«تری است. پاسخ مناسب ۱است. اما گزینٔه 
 پاسخ قابل دفاع است. ۱
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