اشکاالت موجود در کلید ارائه شده توسط سازمان سنجش (آزمون سال )1394
با سالم به همه داوطلبان عزیز؛
کلیدهای ارائه شده سازمان سنجش در رشته معماری مشکل خاصی نداشتند و بجز یک مورد ،مشکل دیگری وجود نداشت( .سئوال شماره 21
در رشته معماری که البته در آن سئوال ،انتخاب سازمان سنجش (یعنی گزینه شماره  )2اشتباه نیست ولی گزینه شماره  1هم می تواند
صحیح باشد و توجیه دارد).
ولی در مجموعه هنرهای ساخت ،چند مورد وجود دارند که به نظر می رسد کلید ارائه شده توسط سازمان سنجش کامالً اشتباه است .این
موارد به قرار زیر هستند:
مورد اول :سئوال شماره )3
3- We were very unhappy with the ……… way the moving company tossed our boxes into our new
houses.
4) neutral

2) impatient

3) initial

1) haphazard

 -3ما بسیار از آن روش  ............که آن شرکت جابجایی وسایل خانه،جعبه ها را به داخل خانه جدید ما پرتاب می کرد (باال
می انداخت) ناراحت بودیم.
 )2بی حوصله ،ناشکیبا

 )1اتفاقی ،تصادفی

 )4خنثی ،بی طرف

 )3اولیه ،آغازین

انتخاب سازمان سنجش :گزینه شماره ()1
همانگونه که مشخص است ،گزینه شماره ( ) 1نمی تواند در این جمله دارای توجیه معنایی باشد و بهترین گزینه در بین گزینه های موجود،
گزینه مشاره ( ) 2است .هرچند که کلماتی بهتر از این گزینه نیز می توانستیم برای این سئوال داشته باشیم ولی در بین این  4گزینه ،گزینه
شماره ( )2بیشترین توجیه را دارد.

مورد دوم :سئوال شماره )13
Herbicides used to clear waste ground, industrial sites, railways and railway embankments are not
selective …....(13)……... all plant material with which they come into contact.
4) which kill

3) to kill

2) killer of

1) and kill

علف کُش هایی که برای پاکسازی زمین های دارای علف هرز و آشغال ،منطقه های صنعتی ،خطوط آهن و دیواره های خاکی خط
آهن مورد استفاده قرار می گیرند ............،هر نوع گیاهی که با آنها در تماس قرار می گیرند قابل انتخاب نیستند.
 )1و می کشند

 )2کُشندۀ

 )3برای کشتن

 )4که می کشند

انتخاب سازمان سنجش :گزینه شماره ()1
اوالً از معنای جمله هم مشخص است که این گزینه نمی تواند انتخاب مناسبی باشد و در ثانی ،وقتی قبل از جای خالی گفته است:
Herbicides ,,,,,,,,,,,,,,, are not selective …….
علف کُش ها ،،،،،،،،،،،،،،،قابل انتخاب نیستند .......
یعنی اینکه آن علف کُش هایی که برای آن منظورهایی که در عبارت بیان شده است (پاکسازی زمین های دارای علف هرز و آشغال،
منطقه های صنعتی ،خطوط آهن و دیواره های خاکی خط آهن) برای هر نوع گیاه ی که با آنها در تماس قرار می گیرند نمی توانند انتخاب یا
استفاده شوند  .در غیر اینصورت ،دلیل بیان آن موارد توجیه ندارد.
البته الزم به ذکر است که  selectiveدارای معنای دیگری هم هست که یعنی (شخصی که با دقت به انتخاب خود در رفتار ،خرید ،بیان
کلمات و غیره فکر می کند یا به تعبیری ،به معنای "گلچین کننده" است) ،حال اگر این معنا در مورد "علف کش ها" مورد نظر بوده باشد (که
البته کمی دور از ذهن می باشد ولی اشتباه نیست) ،شاید بتوان گزینه شماره ( ) 1را توجیه نمود .با این توصیف ،این تست دارای اشکال خواهد
شد زیرا  2گزینه قابل توجیه هستند ولی با این حال ،به نظر می آید که گزینه شماره ( )3صحیح تر باشد.

مورد سوم :سئوال شماره )16
?16- What is the subject of the passage
1) The buckling load
2),,,,,,,,,
3) Two aspects of the buckling phenomenon
4) ,,,,,,,,,
 -16موضوع این متن چیست؟
 )1بار کمانش
،،،،،،، )2
 )3دو جنبه از پدیده کمانش
،،،،،،، )4
انتخاب سازمان سنجش :گزینه شماره ()1
با اینکه این متن در مورد کمانش صحبت می کند ولی بحث اصلی در مورد پدیده کمانش و  2جنبه مربوط به آن است .با دقت در ابتدای
پاراگراف دوم متن ،این موضوع بیشتر مشخص می گردد:

The buckling phenomenon may be usefully visualized from another viewpoint.
پدیده کمانش می تواند بصورت سودمندانه ای ،از نقطه نظری دیگر نگریسته شود.
با این توضیحات ،به نظر می آید که گزینه شماره ( )3صحیح تر باشد.

مورد چهارم :سئوال شماره )24
24- All of the following are used to support the main point of paragraph 3 EXCEPT ……….. .
2) comparison and contrast

1) analogy

4) facts and figures

3) cause and effect

 -24تمامی موارد زیر برای حمایت از موضوع اصلی پاراگراف  3مورد استفاده قرار گرفته اند بجز . .............
 )1قیاس ،شباهت

 )2مقایسه و تضاد

 )3علت و معلول

 )4واقعیات و شکل ها

انتخاب سازمان سنجش :گزینه شماره ()1
با توجه به اینکه در این پاراگراف ،در مورد نسبت مقاومت به وزن یک مصالح صحبت می کند و در ادامه ،این مورد را با مصالحی مانند چوب
(الوار) ،فوالد و بتن قیاس کرده است و درصدهای آنها را گفته است ،نمی توانیم گزینه شماره ( )1را انتخاب کنیم ،زیرا سئوال از ما پرسیده
است که کدام مورد اشتباه است .البته گزینه های دیگر هم نمی توانند انتخاب شوند (هر چند گزینه شماره ( )4بدلیل وجود کلمه figures
کمی اشکال پیدا می کند) چون همه آنها به نوعی در این پاراگراف مورد استفاده قرار گرفته اند .به نظر می رسد که در این سئوال ،یا گزینه
شماره ( )4باید انتخاب شود و یا فاقد گزینه صحیح هستیم.
در انتها الزم به ذکر است که مسئوالن محترم سازمان سنجش ،همواره تالش در جهت ارتقا کیفیت سئواالت در آزمون سراسری داشته اند
(البته این موضوع چندان شامل آزمون های دانشگاه آزاد نمی شود) و گاهی این موارد در آزمون ها و درس های مختلف بصورت سهوی پیش
می آید ،ولی به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق افرادی که در این سئواالت ،گزینه های دیگری را انتخاب کرده اند ،من متنی را با
توضیحات الزم برای سازمان می فرستم و توصیه می کنم همگی شما داوطلبان عزیز نیز همین کار را انجام دهید.

همواره موفق و سربلند باشید
بابک رستمی قراگزلو

