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 اي زبان و ادبیات فارسیگزینههاي چهارنقد پرسش
 تجربی، نظام قدیمی آموزشی ، رشتۀ1398زمون سراسري آ

 نگاه کلی 
. دست طراحان درست و قلمشان سبز. جدای چند آموزشی، همین آزمون استنظام قدیم در های برگزار شده یکی از بهترین آزمون

ستودنی است. طرح نشدن  هاپرسشسویه و زیرکانه در طراحی ها نگاه همهر تستهد آمد، در دیگای که توضیحش خواتست سلیقه
مورد توجه  های بعدتواند در طراحی آزمونهایی است که میکاستیسبک هندی، زیادی از ابیات آوردن های واژگان در متن پرسش

 طراحان فرهیخته قرار بگیرد.
 به باال ۴۰برای داوطلبان:  قابل قبولدرصد 
 به باال ۵۵برای داوطلبان:  خوب درصد

 به باال ۷۰برای داوطلبان:  خیلی خوبدرصد 
 به باال ۸۵برای داوطلبان:  عالیدرصد 

 های معنای واژهپرسش
از صفت یا مفرد از  باشد و تواِن بازشناختن اسمهای ادبیات فارسی مسلط بودهنامٔه کتابآموزی که بر واژههر سه پرسش برای دانش

 شود.، ساده ارزیابی میاشتهجمع را د
 ها بود.متون ادبی، کاستی این دسته از پرسش ونها در نپرسیدن معنای واژه

 های امال:پرسش
 د.افزایسؤاالت میاست که بر ارزش هر دو پرسش دروِن متون ادبی مطرح شده

در غیر این صورت میزان  ؛)Dخست باشد (دفترچٔه با امالی غلط آمده، گزینٔه ن» اهتزاز«ای که در آن ساده است اگر گزینه ،۴پرسش 
 یابد.سختی سؤال افزایش می

ا ادبیات وابسته است دار و دشوار است. نکتٔه گزینٔه نخست چندان ارزش ادبی ندارد. یافتن نکتٔه گزینٔه دوم به آشنایی بنکته ۵پرسش 
 سنجد و بسیار ارزشمند است.ت را میدرک ادبی و مهارِت خوانش درست ابیا ،گزینٔه سوم و نکتٔه نهفته در

 شناسیهای تاریخ ادبیات و سبکپرسش
 اند.شدهها با حساب و کتاب چیدهد. گزینهشونسه متوسط ارزیابی میش خوبی دارند و هر پوش

 های ادبیهای آرایهپرسش
 .دشوار اما ارزشمندندهر سه پرسش 

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

 با، به این تست حال و هوای دلنشینی داده است.زی ابیاتیها از میان انتخاب گزینه نکتٔه ارزشمند این پرسش است. همچنین
هم مطرح شده بود و اصًال نکتٔه ظریفی  ۹در تست » کوی ـ بوی«کمی با عجله طراحی شده است. جناس میاِن گویی : ۱۱پرسش 

کم و رواست، اما مجاز از چه؟ ح» خط«از در یک دفترچه مطرح شود. همچنین برداشت معنای َمجازی نیست که بخواهد دوبار 
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های کامًال درست نیست اما از گزینه ۳گزینٔه  کند رنگ میمعنای مجازی آن را کم »د«در بیت  »خط«فرمان؛ و آمدن حکم پس از 
 تر است.دیگر مناسب

 شناسیهای زبانتست
 شوند.است و همگی دشوار ارزیابی میبسیار کشیده شدهها زحمت تست روشن است که برای طراحی

 نکتٔه تازه و ظریف این پرسش است. یبهای تعّج جه به صفت: تو۱۲پرسش 
خواهد؛ همچنین درست خواندن گزینٔه دوم نیازمند آشنایی با مفاهیم رایج : پاسخ گفتن به این پرسش سواد دستوری می۱۳پرسش 

 )ستودنی است!پرسشی زیبا و (صاحِب ثروت، صاحب قدرت است.  »داوندِ زر بَرکَنَد چشم دیو:خ«در ادب پارسی است: 
است که جای درنگ ناقضی نسبت به مفاهیم دستوری شدهو موجب رویکرد مت ز حد مته بر خشخاش گذاشته شده: بیش ا۱۴پرسش 

 دارد.
مسندها را برخالف انتظار  ست که شمارِ دری) است و نکتٔه زیباییساز (مصتکواژ اسم» تنهایی«و » زیبایی«در پایان » ی«گزینٔه الف: 

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

 مسند به قرینٔه لفظی حذف شده است: ،بیت مسند دوم است. در جملٔه پایانِی » حرام« مسند.
 .شد محرار هم بادٔه خوشگوا

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

ها، اجزای در طول این سال هاست؛ پس به حساب بیاوریمش، اما آیا این یک روال دستوری است؟ آیا هنگام شمارش واژهنکتٔه زیبایی
 تواند باشد؟گر این تفاوت رویکرد میمنطقی یا نظریٔه دستوری توجیه یم؟ کدام استداللفتر گشده را در نظر میحذف

» صفت، بدل، مسند، قید، مفعول و نهاد«های در زبان فارسی باور دارم که نقش» ایگروه حرف اضافه«به وجود من شخصًا گزینٔه ج: 
 »بر این» «اممن بر این«خبری نیست. در جملٔه  شود؛ اما از این نظریه در کتاب درسیدار میهای متأخر فارسی عهدهرا در جمله

، در این سؤال که مسبوق طراحان محترمماند که آموز بر سِر دو راهی میمتمِم جانشیِن مسند است. حال دانش» این«مسند است اما 
ای به رف اضافهن گروه حشان کدام است؟ به رسمیت شناختن متمم جانشین مسند یا به رسمیت شناختسابقه نیست، سلیقه به

 جای مسند؟
 فعل اصلی نکتٔه زیبای این گزینه است. در مقاِم » است«قاِم فعل کمکی از مدر » است«ٔه د: تشخیِص گزین

 را. ۳را درست به شمار آوریم هم گزینٔه  ۲منصفانه این است که با وجود این همه اما و اگر در تحلیل این تسِت زیبا، هم گزینٔه 
را یک واژٔه مرّکب » دل نگران«بر خوانش ابیات مسلط باشد تا باید  وطلبی و هنرمندانه طراحی شده است. دا: بسیار فن۱۵پرسش 

نگیرد. همچنین آشنایی  با مفهوِم بنیادیِن پیرِو ساختاری (پیروهایی که جزئی از ساختار جملٔه پایه هستند) برای رد گزینٔه نخست 
 ضروری است.

 های گروه فعلی الزمٔه پاسخ گفتن به این پرسش زیباست.کاریزشمندی است. آشنایی کامل با ریزه: بسیار پرسش فنی ار ۱۶پرسش 

 های درک ادبیپرسش
و نیز برداشتی ها از شعر شاعران سبک هندی (صائب تبریزی) است نتیجٔه گزیدن بیت : دشوار است. این دشواری۱۷پرسش 

 شیراز در بیت صورت سؤال.از منظور حافظ  (اما مسبوق به سابقه) ایسلیقه
 در متن پرسش، ایراد فنی این تست است. مفهوم مورد سؤال ارزشمند و آشناست.» قابلم«نکردِن واژٔه سته: برج۱۸پرسش 
 .)۱۳۹۶گروه آزمایشی زبان،  ۱۸ای تکراری در این تست مطرح شده است (تست : نکته۱۹ پرسش

 مسند
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 : تست ساده و زیبایی است.۲۰ پرسش
 ها از سبک هندی گزینش شده است.ز هم بیت: با۲۱ پرسش
 ها از سبک هندی گزینش شده است.: باز هم بیت۲۲ پرسش
 : مفهوم ارزشمند و زیبایی مورد پرسش قرار گرفته است.۲۳ پرسش
هوم مف ندهدر نگاه ب اند امابا ترس و احتیاط قلم زده ۴: تست بسیار دشوار است. شارحان غزل حافظ در معنای بیت گزینٔه ۲۴ پرسش

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

 : تست فنی و ارزشمندی است.۲۵ پرسش
 دست مریزاد

 دکتر هامون سبطی
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