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 حمید اصفهانی    69سال  نره ادبیات افرسی کنکور  حلیل آزمونت 
ی شماره

 سؤال

 و زبان پیشنهاد برای کنکورهای تجربی کلید توضیحات مبحث

رایج واژه و در سطح سؤال  واژه 1

 ده است.سا

4 

 

 

ی سؤال قصد داشته است بین دو واژهطراح 

آموز خلطِ برای دانش «محظور»و  «ظوظمح»

البته کسانی که با کمکِ مبحث کند که 

اند، در این ها سؤاالت را پاسخ دادهخانوادههم

 شوند. مورد دچار مشکل نمی

واژه و نسبتاً دشوار ؤال س واژه 2

 است. 

عانیِ نزدیک به معانی واقعیِ کلمه، ماز ستفاده ا 3

این سؤال را اندکی دشوار کرده است. دقّت کنید 

ها، همین کردنِ طراحهای دام درستیکی از راه

ت، پس باید روی این مبحث دقّت زیادی کار اس

 داشته باشید.

حتی با حذف گزینه به را واژه 3

 شود به پاسخ رسید.می

ی ی رشتهکامالَ مشابه هر دو سؤال واژهؤال س 1

ریاضی است و باید برای پاسخگویی به آن، از 

ی پرت در واژهفاده کرد. روش حذفِ گزینه است

 های این سؤال زیاد است.گزینه

دشوار امالیی است. ؤال س امال 4

برای پاسخگویی به این 

پرسش تمرکز بسیار زیادی 

 الزم است. 

ی که ارزش امالیی هایاز واژه ی پرشمارستفادها 2

ا، یقیناً تعداد زیادی هچیدمان گزینه یزندارند، و 

اندازد. بهتر از داوطلبان محترم را به دردسر می

ها را در است داوطلبان این دست از پرسش

 انتهای درس پاسخ دهند. 

امالی بیت و متوسط ؤال س امال 5

 است. 

را باید به سرعت  «نکهت»ی کنید واژهقّت د 2

های دردسرسازِ از واژهتشخیص دهید، چرا که 

امالیی نیست. با این وصف دو گزینه راحت حذف 

، «حیات»در دو بیت امالی شود و باید می

ی را بررسی کنید و به گزینه «منث»و  «مضمون»

های آموزان بازهرود دانشمیپاسخ برسید. انتظار 

 پاسخ دهند.  میانِی ترازی به این پرسش الزاماً

ای از مبحث تاریخ سؤال ساده تاریخ ادبیات 6

ادبیات و نام خالق آثار، 

فارسی و ترکیبی ادبیات 

 است. هانجادبیات 

طراح برای به زحمت انداختن تالش  1

همان اولین از  به ترتیب آموزانی که آثار رادانش

ممکن است برخی را به کنند، بررسی می اثر

در مجموع چندان سؤال مشکل بیندازد. ولی 

 دشواری نیست.
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دقّت در جزئیات اطالعات  تاریخ ادبیات 7

خصیت و کارهای شمربوط به 

برای پاسخگویی به ر شکسپی

 این پرسش الزامی بود.

کنید این میزان دقّت در شناختِ قّت د 1

های ادبی و کارهای ایشان، کامالً شخصیت

 نیست متناسب با گروه هنر است؛ امّا به این معنا

 ها نباشد. در دیگر دفترچهکه چنین سؤالی 

سؤال عیناً از متن کتاب  تاریخ ادبیات 8

درسی و از نظر سطح دشواری 

 متوسط بود.

سؤال به این معناست که حتّی با اندکی این  4

های توان به تعدادی از پرسشمطالعه هم می

 ادبیات هر آزمون پاسخ داد. 

اندکی دردسرساز است، ال ؤس های ادبیآرایه 9

توانیم به ولی با دقّت زیاد می

 سیم.پاسخ درست بر

ی دو به دلیل نبود گزینه

به جناس ای که حتی واژه

و نیز مشکوک باشد، 

های یک و دو  به ترتیب گزینه

به دلیل نداشتن تشبیه و 

  شوند. پارادوکس، حذف می

کنید در این سؤاالت باید هر دو آرایه را دقّت  4

ای شروع کنیم بررسی کرد، و بهتر است از آرایه

تر است، ولی وقتی یک بیت را که حذف آن ساده

ی همان گزینه را نیز باید دیگر آرایهز کردیم، اغا

 بررسی کنیم. 

های ادبیآرایه 11 های ادبی سؤال دشوار آرایه 

هم دردسرِ شمارش است که 

دارد، هم دردسر اتالفِ وقتِ 

ای که در پاسخ بررسیِ آرایه

 تأثیر ندارد، یعنی تلمیح.

های ، حتماً باید با اضافهبه این پرسش پاسخرای ب 2

ای هها با دیگر انواع ترکیبتشبیهی و تفاوت آن

اضافی آشنا باشیم. اگر بر این مبحث تسلّط 

هایی بگذرید بهتر ید، از این چنین تستندار

 است. 

های ادبیآرایه 11 سؤال از چیدمان ابیات بر  

االصول ها، که علیاساس آرایه

گیرترین نوع پرتکرار وقت

در این  سؤاالت آرایه است،

 شود.آزمون هم دیده می

ها، خیلی سؤال را به دلیل چینشِ گزینهاین  3

 توان پاسخ داد چرا که تنها یک گزینهراحت می

دقّت کنید حفظِ این ترتیب  دارد. تناقضاست که 

 ضرورتی ندارد. 

ؤال از شمارش تکواژ و واژه، س واژهتکواژ شمارش  12

 برانگیزی ندارد.ی بحثکه واژه

د پیشنهاها رسد اعدادی که برای گزینهنظر میه ب 3

رغمِ پاسخ علیدی دور است که حشده است، به

 آید. راحتی به دست میبه ظاهرِ دشوارِ سؤال

برانگیزی است که بحثسؤال  افعالگذر  13

قطعاً تعداد زیادی از 

آموزان را به دلیل دانش

به  «یعنی»ی استفاده از واژه

 ست. دردسر انداخته ا

ها را ی گزینهها حتماً و الزامًا همهاین پرسشدر  3

ها را در مقایسه با هم پاسخ دهید. بخوانید و آن

و  های دستوریدادنِ نقشتالش کنید با 

درستی گسترشِ افعال، ساختار جمله را به

 تشخیص دهید. 
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واژه، با بن اخت س 14

 فعل

ای که تنها نیاز به سادهسؤال 

 شناختِ بن مضارع داشت. 

 

 

آموزان عزیز دقّت کنید این دست سؤاالت انشد 1

مون برای شما در فظِ زمان کلّی آزحعمدتًا برای 

ها گیرد، پس باید به سرعت به آندفترچه قرار می

 ید. پاسخ دهید و از آن بگذر

های خوب این آزمون سؤالز ا فعل به قرینهذف ح 15

های ادبی و است که هم دانش

سنجد و هم درک ادبی را می

اسخ به آن نیازمند شناخت پ

 متون است. 

 یین تیپ حذف افعال آشنا هستید. روبا اتماً ح 2

این ابیات تمرکز کامل داشته باشید، معموالً 

با ها قواعد رایج و مشخّصی دارند که حذف

تون، به شکل ناخودآگاه در ذهن ی این ممطالعه

 ماند. می

ای از بحث ویرایش ساده ؤالس ویرایش 16

تنها کافی بود است که 

داوطلبان مطالب کتاب درسی 

 را بخوانند. 

ن ایی ریاضی، قیاس با پرسش ویرایش رشتهر د 3

د دقّت کنیتر طرح شده است. بسیار سادهپرسش 

توان بسیار دشوارتر از های ویرایش را میپرسش

راحتی این هم طرح کرد! پس از کنار آن به 

 نگذرید. 

پرسشی ساده از ادبیات  مفهوم 17

 است. علیمیت

ی پاسخ به حدی دور است که خیلی راحت زینهگ 4

دقّت کنید مفهومِ این را پیدا کرد.  نآتوان می

بیت خارج از کتاب درسی را پیش از این در 

 کتاب ادبیات فارسی سال دوم دیده بودیم. 

از قرابت  ادهسپرسشی  مفهوم 18

های خیام یز رباعامعنایی، 

 است.

ی پاسخ در این سؤال تکراری است، گزینهبیت  1

چیزی که در کنکور ریاضی هم مشاهده شده بود. 

ی اهمیت تسلط بر دهندهاین نکته نشان

وقتی ابیات پاسخ های اخیر است. کنکورهای سال

تکراری باشد، کسانی که بر کنکورهای اخیر 

کنند: هم به اند چند باره سود میط بودهمسل

دهند، هم اعتماد به پرسش به راحتی پاسخ می

 شود.تلف میگیرند، و هم وقت کمتری نفس می

قرابت معنایی  توسطمپرسش  مفهوم 19

 است.

های قرابت معنایی، یکی از راهکارهای در پرسش 2

های تکراری دام، استفاده از واژهطراح برای ایجادِ 

در « لگ»ی است. در این پرسش هم واژه

ی غیرپاسخ تکرار شده و احتماالً تعدادی از گزینه

 داوطلبان را به اشتباه انداخته است.

قرابت معنایی  توسطمپرسش  مفهوم 21

 است.

 

 

این آزمون است  سیار خوبِبهای جمله پرسشز ا 4

به ظاهر  تی ابیاطلبد. همهیادی میدقّت زکه 

ی چینش کنند، نحوهمفهوم را بیان می یک

آموزان را به سمتِ همین نگاهِ ها نیز دانشگزینه

ی چهار از اساس دهد، ولی گزینهشتباه سوق میا

 مطلب دیگری را بیان کرده است. 



 

Page | 4 

پرسش متوسط قرابت معنایی  مفهوم 21

 است.

های نه چندان خوب پرسش استثنائاً از سؤالین ا 2

ی پاسخ حال گزینهاین آزمون است، اما در هر 

 ها متفاوت است. کمی با دیگر گزینه

پرسش متوسطی از قرابت  مفهوم 22

ه اندکی کمعنایی است 

 دردسرساز است. 

پرسش هم عالوه بر درک ادبی، نیاز به ین ا 1

های طرح سؤال کنکور داشته آشنایی با سنّت

 است.

پرسش ترکیبی از مفهوم و  مفهوم 23

 های ادبی است.دانش

ی که به درکپاسخگویی به این پرسش بیش از آن 3

ی متن ادبی احتیاج داشته باشد،  به مطالعه

بندی آن از انواع درسی و شناختِ دستهکتاب 

حماسه احتیاج دارد. بنابراین اگر کسی متن 

ای برای این کتاب درسی را خوانده باشد، دلهره

های به ظاهر خارج از کتاب درسی، دست پرسش

پرسشی این پرسش کامالً مشابه  نخواهد داشت.

 کنکور ریاضی است. در 

ت از قرابنسبتاً دشوار  یپرسش مفهوم 24

 معنایی است 

های تکراری ی یک به دلیل وجود واژهزینهگ 4

آموزان را دچار ممکن است تعدادی از دانش

 ی پاسخمشکل کرده باشد، ولی در هر حال گزینه

معلوم است. این سؤال هم از این سؤال هم 

 سؤاالت خوبِ آزمون است. 

دشواری از پرسش نسبتاً  مفهوم 25

قرابت معنایی است که ابیات 

شواریِ فهم ندارند، اّما دآن 

منظورِ اصلیِ عبارت صورت 

 سؤال کمی دور است. 

ودیم بدر ابیات این سؤال به دنبالِ بیتی میاید ب 4

که بیش از دیگر ابیات شعر حافظ را ستایش 

این پرسش مفهومِ آسمانی بودنِ ستایش را کند. 

گنجانده است و این کار را ی پاسخ در گزینهنیز 

، امّا در هر حال پرسش کندمی ترکمی ساده

  ای نیست. پرسش ساده

 

شود، حفظِ ساختار کلّی آزمون از حیث تعداد سؤاالت چه در این آزمون از همان ابتدا مشاهده میدر مجموع آن* 

 هر مبحث است. 

های رایج کنکور، و در همان سطوح دشواریِ معمول های واژه، امال، تاریخ ادبیات و حتّی مفهوم پرسشپرسش* 

 سرساز شود. صرفاً دو پرسش این آزمون ممکن است اندکی درد بوده است. ترساده و حتّی اندکی

های گذشته، اهمیتِ خود را بیش از هر سالِ دیگری در آزمونِ امسال های سالرسد تسلّط بر آزمونبه نظر می* 

 های این آزمون داشته است. پرسش سزایی در پاسخهای تکراری تأثیر بهدهد، تا جایی که بیتنشان می

    بوده باشد.  ترساده اندکی رسد در قیاس با آزمون ریاضی، این آزمونبه نظر می* 

 حمید اصفهانی


