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 دكتر هامون سبطي – 1395هاي زبان و ادبيات فارسي كنكور پرسش نقد 
 

 ها:  ي رشته نگاه كلي به همه
 

 سخني با طراحان ارجمند:
ي رقابت  تر و پيشروتر از سال گذشته، زمينه با سپاس از گروه طراحان زبان و ادبيات فارسي سازمان سنجش آموزش كشور كه هر سال سنجيده

اي زبان و ادبيات  پرسش چهار گزينه 150اي و غير استاندارد در ميان  هاي سليقه آورند. شمار پرسش علمي فرزندان اين سرزمين را فراهم ميسالم 
كرد كه  گيري نسبت به سال گذشته كاهش يافته بود و از شمار انگشتان دست تجاوز نمي فارسي عمومي در آزمون سراسري امسال به شكل چشم

هاي  ي تهي در پايان فعل توجهي به تكواژِ شناسه ي سپاس و قدرشناسي دارد. اصالح دو اشكال آشكار در سؤاالت سال گذشته، يكي بيجداً جا
ي ادبي تكرار  ي نقش دستوري تكرار و آرايه ) و دومي خَلط مبحث ميان دو مقوله94ي انساني  ادبيات عمومي رشته 13ي  امروزي (تست شماره

و » نقش تكرار«در مورد  95ي تجربي  رشته 14)، با طرح دو تست بسيار زيبا و هوشمندانه (تست 94ي تجربي  ادبيات رشته 15ي  (تست شماره
هاي  در آزمون سراسري امسال، جداً خستگي يك سال نقد سؤاالت آزمون») ي تهي تكواژشناسه«در مورد  95هاي خارجي  ي زبان رشته 15تست 

هاي  كه در نقد آزمون -هاي ادبي نيز هاي آرايه را از تن من به درآورد. اشكال ساختاري وارد بر نوع طراحي تست هاي سنجش سراسري و آزمون
تر  تر شد كه جاي خرسندي دارد و بزرگواري و بلند نظري طراحان محترم را نمايان رنگ امسال كم -بود شده مفصل به آن پرداخته 94ادبيات سال 

هاي  نما و پاسخ جان و نخ هاي بي و پرمغزي در مقايسه با پرسش  هاي سنجيده جود چنين طراحان و چنين پرسشدانم با و سازد و نمي مي
اي رايج در امتحانات نهايي، با چه برهان و منطق و كدام سازوكار و راهبرد، برخي مسئوالن محترم قصد جايگزيني امتحانات نهايي را با  كلمه تك

 »ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟«% ! بايد اهل علم و ادب و فرهنگ بود تا دريافت كه 25قدر  كنكور سراسري دارند! حتي به
ه به هر تقدير، براي مسئوالن شريف و پرتالش سازمان محترم سنجش آموزش كشور، پايداري در سنگر پاسباني از علم و ادب و فرهنگ را از درگا

 ايزد يكتا آرزو دارم. 
 پاينده باشيد!

 مون سبطيها
 ي رياضي رشته

 نگاه كلي
هاي  ي رياضي شد. با توجه به نسبت باالي پرسش هاي خوب رشته هاي زبان و ادبيات فارسي امسال نصيب بچه ترين پرسش متأسفانه پراشكال

 شود.  باال ارزيابي مي هاي ها و رتبه مربوط به تراز 65خوب و درصد  50قابل قبول، درصد  40استاندارد اين آزمون، درصد  نادرست و غير
 

 هاي نو و ابتكاري : پرسش
ما كه بستيم به دل نقش قد موزونش / گو مؤذن ز پي بستن «اي است. (در بيت ي تازه و خالقانه نكته »قامت بستن «توجه به دومعنايي بودن  -9

 آورد.) وجود مي كند و ايهام تناسب به بستن قامت، كنايه از آغاز نماز خواندن است اما معني بستنِ كمر هم به ذهن خطور مي »قامت باشد
هاي سجع  ي سجع، تقليد نويسندگان از شاعران است! براي نزديك شدن ساختار آوايي نثر به شعر، شرط مهم سجع اين است كه واژه فلسفه -10

 ها در نثر همانند جايگاه قافيه در شعر باشد. ي پياپي) بيايد تا جايگاه آن از كالم (دو عبارت يا دو جمله در پايان دو قرينه
 پي. در ي پي اند، نه در پايان دو عبارت يا دو جمله ي سجع به شمار آورد، زيرا در يك عبارت كنار هم آمده توان واژه را نمي»خدا«و  »فنا«بنابراين 

 ”ي“شد تشخيص داد كه  مي –كه درك آن نيازمند آشنايي مختصر با ذهن و زبان شاعران نوپرداز است -ه معناي اين سروده فقط با توجه ب -13
ي مركّب  آيد (بنابراين تهيدست و خوشبخت دو واژه اي به شمار مي ي جداگانه فعل مخفف است و خودش واژه »خوشبختي«و  »تهيدستي«در پايان 

 ساز است. ي اسم »زيبايي«و  »تنهايي«در پايان  »ي«آيند) اما  به شمار مي
آموزان در رسيدن به منظور طراح محترم  شود كه دانش شود و همين موضوع باعث مي آموزان درست معنا نمي معموالً اين بيت براي دانش -19

 دچار مشكل شوند.
 ←ام مردمي و آدميت از كسي نديدم زم، زيرا در طول زندگيگري گير هستم و مانند آهوي وحشي از مردمان مي : من گوشهمعنا و مفهوم بيت

 است. بسته بر انسانيت و مردمي از وجود آدميان رخت
 اعتمادي به او، از زمان خاقاني مطرح بوده است، اما طرح شدنش در آزمون سراسري تازگي دارد! گو بودن باد صبا و بي دروغ -22
 ح پرسش قرار گرفته است.موضوعي ساده اما نو و تازه، محور طر -25
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 گير : هاي دشوار يا وقت پرسش

اي است كه پس از آشنايي كلي با آن  بايد در نظر گرفته شود،  ي نوشتاري در يك اثر، اولين نكته توجه به موضوع، نوع ادبي و قالب شعري يا گونه
 اند!  ها را در آموزش ادبيات اين سرزمين گرفته ها جاي اصل اما افسوس كه فرع

 توضيحش آمد و خواهدآمد. -9
 توضيحش خواهدآمد.  -11
 توضيحش آمد.  -13
 توضيحش خواهدآمد. -14
 توضيحش خواهدآمد. -16
توانست به تناسب مفهومي اين بيت و بيت صورت پرسش  شد تا داوطلب مي ي دوم دريافت مي بايد معناي كنايي مصراع دوم بيت گزينه -20
 تباري ندارد. اع ⇐هاي باد صبا باد هواست ببرد. حديث باد صبا هست سر به سر همه باد: تمام حرف پي
 ببرد. ي شكاري) در بيت چهارم نشود، شايد نتواند به تناسب مفهومي اين بيت و متن صورت پرسش پي اگر كسي متوجه معناي باز (پرنده -23

 
 هاي غير استاندارد يا نادرست: پرسش

ي زماني دنيا و  رابطه مانندي زماني امروز و فردا  بطهشود؛ اما را مجاز از آخرت شمرده مي »فردا«مجاز از اين دنيا و  »امروز«به شكل سنّتي  -9
 بود تا مجاز.  تر خواهد آموز امروزي پذيرفته آخرت است و استعاره دانستن اين دو واژه در اين موارد براي دانش

و  »دوان«و  »آب«ي  اسطهكه قابل جاگذاري نيست اما به و »جاري«-2 »جان«-1در مصراع دوم بيت، آشكارا ايهام تناسب دارد:  »روان« -10
 كند.  به ذهن خطور مي »سرو«

ي دوم  ي ايهام تناسب و مجاز كه در گزينه و از ميان دو آرايه »هاي كدام گزينه در بيت زير موجود نيست آرايه«است كه  شده در صورت پرسش گفته
   ذكر شده است، فقط مجاز در بيت موجود نيست.

 
در بيت چهارم گذرا به  »گرفت«دهد كه متفاوت است با معناي آن در بيت دوم و سوم ( مي »آورد دست به«در بيت چهارم معناي  »گرفت« -12

 مفعول است اما در بيت دوم و سوم، گذرا به مفعول و متمم.)
اين تست را برطرف  كند، اما اشكال ور شد) در بيت نخست، داوطلب را متوجه منظور طراح محترم مي (شعله »گرفت«البته تفاوت بآشكار معناي 

 نمايد.  نمي
 »ي«شود؛ يعني ميزان كششِ  بيايد، كوتاه تلفظ مي »y«پيش از صامت  »i«هاي نظام آوايي زبان فارسي اين است كه هرگاه مصوت  از ويژگي -14

اي از فرآيند افزايش صامت ميانجي  هاي قديم كتاب زبان فارسي سال سوم دبيرستان، زيرمجموعه در حد كسره خواهدبود. اين فرآيند آوايي در چاپ
ي چهارم  است، در حالي كه در گزينه هاست به دليل نارسايي و نبود استدالل علمي، از متن كتاب درسي حدف شده بود كه سال شده در نظر گرفته
 اند.  شده شمول فرآيند واجي دانستهبر اساس مطالب حذف شده از كتاب درسي، م »خيابان«، و »زياد«، »انقالبيون«، »سياسي«هاي  اين تست واژه

 »قرارداري«زيرا معناي  نيستاست اما در اين جا، گذرا به مسند  »هستي«مخفف  »ي« »كجايي آخر  تو خود اي گوهر يكدانه«در عبارت  -15
 ست! ي شگفتي ا مسند اين جمله نيست. اين اشتباه در حد كنكور سراسري نيست و مايه »كجا«دهد و آشكار است كه  مي
ي كتاب  نامه ي ايشان همخوان نيست. بر اساس واژه را يك تكواژ شمرده است اما اين نگاه با رويكرد گذشته »كاينات«طراح محترم به درستي  -16

تأنيث باعث شده باشد كه طراح محترم از  »ه«است. اگر افتادن  »كاينه«جمع  »كاينات«ادبيات فارسي سال سوم دبيرستان (به جز علوم انساني)، 
آزمون  12ي  ي استعاري (استعاره+ي) در تست شماره نظر كرده باشند، با مشتق دانستن واژه در پايان اين واژه صرف »ات«وند  ي پس تجزيه

به دو  ”كاينات“ي   سي امروز، از تجزيهدر فار ”كاينه“ي  ناهمخوان است و اگر به دليل كاربرد نداشتن واژه 1385ي رياضي در سال  سراسري رشته
در كتاب ادبيات عمومي  »جهاد«بر اساس خودآزمايي درس  – »ه«و  »خست«به دو تكواژ  ”خسته“ي  نظر شده است، با تجزيه تكواژ صرف

 كاربرد است.     معنا و بي امروزه بي »خست«همخواني ندارد، زيرا  –دانشگاهي  پيش
 پاينده باشيد!
 هامون سبطي

 
 

 ها: در روزهاي آينده به اين نوشته اضافه خواهد شد. ي رشته بقيه
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