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 زبان و ادبيات فارسياوّل خشت 

 

براي درس ادبيات اتفاق مهمي افتاد كه همه بايد از آن باخبر باشند. راستش چندين و چند سال بود كه اين درس  1381در سال  

 بود. خُب، براي خود ما هم سخت است كه چند سال آزگار با يك شكل و قيافه در برابر ديدگان ظاهر شويم، نواختي شدهدچار يك

 آيد!وجه به مذاقش خوش نميهيچزدگي بهنواختي و قالببه ادبيات كه اهل شعر و هنر و لطافت طبع است و يك چه رسد

هاي هنر است، ترين شاخهاصالً هنر آمده كه انسان را از بند تكرار و زندگي را از يكنواختي نجات دهد؛ حاال ببينيد ادبيات كه از مهم 

ديد با سال كرد، مياش را در آينه نگاه مياست! هر سال قيافهديد كه خودش دچار تكرار و يكنواختي شدهچه حال و روزگاري داشت وقتي مي

شكل همينكسي با اين سر و وضع تكراري او مشكلي نداشت. بهشد! جالب اين است كه گويا هيچقبل هيچ تفاوتي نكرده، حتي پيرتر هم نمي

قبولش داشتند و يك درصد هم حاضر نبودند كوتاه بيايند! اما خودش از آن وضع  صددرصدردند، خوها سرش قسم ميقبولش داشتند. بعضي

ها ديدنش اما نشناختندش. بعضي ديگر شناختندش اما از ترس سر و شكلش را كامالً عوض كرد. بعضي 81بود و زد و سال شدهخسته

كردند. )اگر گفتيد، ها غشي كنكور و بيرون آمدن سؤالهم بعد از جلسهها ي كنكور است(. بعضيكردند )منظورم سر جلسهالمجلس غشفي

ايد. به شما كه هنوز اند كه ترك عادت موجب ...! ؛ اما شما كه هنوز به چيزي عادت نكردههرحال، از قديم گفتهمنظورم چه كساني هستند؟!( به

چه ما است در آناي ناگفته نماندهگوييم والغير؛ كه هيچ نكتهها است كه ما ميناي و ... كنكور هميهاي طاليي و نقرهاند ادبيات و نكتهنگفته

 ايم يا ... .ايم يا نوشتهگفته

حاال آشنا شويد و واقعيت را از همين حاال آشكارا به بعد، همين 81پس بياييد با شكل جديد سؤاالت ادبيات آزمون سراسري از سال  

 گير نشويد و به سؤاالت خيره نمانيد و ... .فلي كنكور غاببينيد تا سر جلسه

كه به تاجايي آيند.حساب ميهاي اين آزمون بهترين پرسشهاي ادبيات آزمون سراسري از سختپرسشدهند كه آمارها نشان مي 

فر در كل پنج گروه آزمايشي ن 4يا  3هم تنها  82دست پيدا كند. در سال  100كسي نتوانست به درصد هيچ 1381خاطر دارم، در آزمون سال 

نفر اول كشور با ميانگين درصد درس فيزيك تفاوت  1000سؤال ادبيات درست جواب دهند و ميانگين درصد ادبيات  25توانستند به هر 

نفر از  21كه در همين سال دست پيدا كند درحالي %100ي است در ادبيات به نمرهحتي يك نفر هم نتوانسته 88خاصي داشت. گويا در سال 

هاي تست %100نفر توانستند به  6بر روي هم  93و  92هاي در سال سؤاالت فيزيك پاسخ گفتند. %100ي رياضي و تجربي به داوطلبان رشته

ي شدگان در مراكز عالميانگين درصد ادبيات پذيرفته 94در سال هاي ادبيات كنكور سراسري! تست %100نفر به  7رياضي كنكور پاسخ دهند و 

جاست كه جالب اين.  %67هاي انساني، تجربي و رياضي در رشته 1000هاي زير بوده است و ميانگين درصد ادبيات رتبه %35تحصيلي، حدود 

 1000هاي زير ترين ميانگين درصد در ميان رتبه. پايين %74ي رياضي است و در فيزيك رشته %68همين ميانگين در درس شيمي تجربي 

رسيم كه در ترازهاي باال و ي باورنكردني ميبا يك نگاه كلي به آمارها به اين نتيجه پسنيز مربوط به درس ادبيات بوده است.ي زبان رشته

اختصاصي هستند و گاهي هاي هاي درسهاي زبان و ادبيات فارسي به سختي پرسشپرسشخوان و موفق، آموزان درسكم براي دانشدست

 تر! نيز سخت هم از آن

 شناسي است؟تر و دشوارتر از درسي مانند فيزيك يا زيستاما چرا؟ آيا واقعاً مفاهيم درس ادبيات، پيچيده 

هاي درس و سبك رايج امتحانات ادبيات در مدارس است. بگذاريد اين ي تدريس در كالسپاسخ من به اين سؤال منفي است. مشكل در نحوه

ها ي سؤالدست شما بدهند و شما ببينيد كه همهها را بهي سؤالي امتحان رياضي، برگهسرجلسهمطلب را با يك مثال روشن كنم: فرض كنيد 

 دهد؟است. خُب چه احساسي به شما دست ميشدهها طرحهاي آخر درسهاي كتاب درسي و تمريناز مثال

باشيد، از ديدن ي تسلط نسبي هم( پيداكردهباشيد و بر مباحث آن تسلط )حتكردهمطمئناً اگر براي آن امتحان وقت و انرژي صرف 

آموزي كه هيچ درك درستي از اين مطالب ندارد و فقط جواب شويد؛ چون با چنين سؤاالتي بين شما و دانشهايي خوشحال نميچنين سؤال

هاي فيزيك، رياضي، شيمي و ... دليل است كه هميشه در درسهمينآمد. بهوجود نخواهداست، تمايزي بهها را حفظ كردهها و مثالتمرين

داند بايد رياضي و فيزيك و ... آموزي ميجاست كه هر دانشهاي كتاب درسي نيستند و از همينها و مثالها دقيقاً همان تمريني سؤالعمده

ات آزمون سراسري هم از اين قرار هاي ادبيها، راه به جايي نخواهدبرد. خُب، ماجراي سؤالكردن متن كتاب يا جواب تمرينرا بفهمد و با حفظ

مهارت خواندن و ، هادر اين سالهاي درسي همه شعر و متن ادبي در كتاباست. طراحان آزمون سراسري انتظار دارند كه شما با خواندن اين

استاني و كشوري و ... حد انتظار اي و هاي درس و امتحانات مدرسهكه در كالسباشيد؛ درحاليرا پيداكرده هاي ادبيها و عبارتمعناكردن بيت
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آموزان به ادبيات به چشم يك درس حفظي نگاه كنند؛ درسي كه با است اغلب دانشباعث شده و اين موضوعها است تر از اينبسيار پايين

ي نادرست را درپيش ين شيوههايي كه هماند )يا خواندن كتابها سر كالس نوشتهها و عبارتهايي كه زير بيتها و نكتهازبركردن معناي بيت

ي خيلي خوبي دست پيدا توانند به نمرهزنند و ... !( ميكنند و بخيه ميگذارند و جراحي ميبين ميخط كتاب را زير ذرهبهگيرند و خطمي

 شود.باره ماجرا عوض ميي كنكور كه يكچنين هم هست؛ اما تا كي؟ بله، تا سر جلسهكنند كه متأسفانه اين

 

بيت خارج  50تا  40بين سؤال ادبيات،  25هاي در متن و گزينه 1391و  1390، 1389ها، خوب دقت كنيد! در آزمون سراسري هبچ 

بيت و عبارت خارج از  55تا  50نيز بين  95در سال  !بيت رسيد 50اين تعداد به بيش از  94، 93، 92بود و در سال شدهمطرح از كتاب

كردن اين تعداد بيتِ مطمئناً خواندن، معناكردن و تحليل تست زبان و ادبيات فارسي به كار گرفته شده است.  25 ميانهاي درسي در كتاب

شان را چندين و هاي درسيخط كتاببهكنند و نكات خطچشم يك درس حفظي نگاه ميآموزاني كه به ادبيات بهتوان دانش درخارج از كتاب، 

ي كامالً حفظي ها كه معموالً جنبهاقع اگر از سه سؤال تاريخ ادبيات و دو يا سه سؤال مربوط به معناي واژه. درونيستكنند، چندبار دوره مي

 9يا  8سؤال آرايه +  3سؤال زبان فارسي +  6يا  5سؤال امال +  3يا  2)سؤال ديگر درس زبان و ادبيات فارسي  19دارند، بگذريم، 

بردن از منابع مطمئن و كارآمد ريزي درست و بهرهها نياز به برنامهدادن به آنحليلي هستند و پاسخكامالً مفهومي و ت سؤال تناسب مفهومي(

 ! % 35حدود هاي گذشته در درس ادبيات، يعني شدگان سالشود به ميانگين درصد ادبيات قبولدارد، وگرنه درصد ادبيات شما هم نزديك مي

 

 كارگيرد:هاي زير را بپذيريد و بهي قوت، سفارشعنوان يك نقطهگرفتن از درس ادبيات بهلطفاً براي دوري از اين سرنوشت و بهره

 

 خواندن ادبيات را از تابستان شروع كنيد. -1

كنيد براي درس ادبيات وقت بگذاريد. دقت ساعت در هفته 9تا  6طور ميانگين و با توجه به وضعيتتان از حاال تا تعطيالت عيد، به -2

اي دو سه ساعت كار مطمئناً با هفتهنوع تدريس و سبك امتحانات دوران دبيرستانتان را امسال جبران كنيد و اين كه شما بايد ضعفِ 

 ي ادبيات ممكن نخواهدبود.مطالعه

تناسب مفهومي و قرابت »ي فصل اول كتاب هاست كه با مطالعهآوردن مهارت در خواندن بيتدستاولين كاري كه بايد بكنيد، به -3

هاي خارج از كتاب را قبولي به اين مهارت دست پيدا خواهيدكرد. يادتان باشد كه تا نتوانيد بيتطور قابلبه« ي نشر دريافتمعناي

ها را تشخيص آن و نكات دستوري هاي ادبيهاي ديگر مقايسه كنيد و يا آرايهها را معنا كنيد يا با بيتتوانيد آنبخوانيد، مطمئناً نمي

)فصل اول كتاب تناسب مفهومي تنها منبعي است كه در آن  ي فصل اول اين كتاب است.بهترين وقت براي مطالعهتابستان دهيد. 

تري پيش شود و با رواني بيشتر مياست.( بعد از خواندن اين فصل، كار شما خيلي سادهشدهها آموزش دادهي خواندن بيتشيوه

هاي آموزان سال)خيلي از دانشه، عارفانه و تعليميِ رايج در ادبيات فارسي. رود. حاال بايد برويد سراغ مفاهيم عاشقانمي

آرام در خود احساس شاعري قدر ترسشان از خواندن و معناكردن شعر ريخته بود كه آرامي من، اواسط سال، آنگذشته

دليل پرهيز از افزايش حجم كتاب لبته بههاي اين كتاب، ابياتي نيز اضافه كنند كه اخواستند به بيتكردند و ميهم مي

 اين امر ممكن نشد!(

گفتن ، كمك چنداني در پاسخ3هاي كتاب زبان فارسي خواندن متن اغلب درس ي زبان فارسي را هم از تابستان شروع كنيد.مطالعه -4

است شدهنوشته 3كتاب زبان فارسي  هايمطابق با درس« زبان فارسيِ نشر دريافت»دليل مطالب كتاب همينكند. بهها نميبه تست

ام كه به متن كتاب درسي مراجعه كنيد و جاي كتاب درسي، اين كتاب را بخوانيد و هرجاكه الزم باشد، به شما توصيه كردهتا شما به

ه و دوره را خواند« گروه فعلي»   كم تا درسشما بايد تا پايان ترم اول، دست 1مطلب خاصي را از كتاب درسي نيز بخوانيد.

                                                 
اكنانن اتتااارات تبتااران تاار ان را ساازان اااش  اد و ه كا  در اتتااارات اتديا  -«يااديرري -زبان فارسي، راهبردهااي يااددهي»ي اين كتاب با كتاب تفاوت عمده -1

هاي كناانر يفتن با  تتاتك  در كتااب تاار دريافات، هادل اپالي  اسا كند درحاليتر بررسي تيتر و عمرقتطالب را علمي« راهبردها»اين است ك  كتاب  -داردبرعهده

 است.
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 باشيد.كرده

هاي آزمايشي از همان ابتدا برايتان خيلي مهم است، بهتر ي آزموناگر نتيجه براي خواندن امال و لغت هنوز خيلي فرصت داريد؛ -5

 ي كارتان قراردهيد وگرنه بعدرا از مهرماه در برنامه« امال و لغت در آزمون سراسري، نشر دريافت»است خواندنِ بخشِ امالي كتاب 

 از عيد هم براي خواندن اين كتاب دير نيست.

هاي پنهان و كار را شروع كنيد. روش خواندن تاريخ ادبيات و نكتهبايد از ترم دوم اين ي تاريخ ادبيات تابستان نيست.وقتِ دوره -6

را بخوانيد و سعي كنيد بر  1دانشگاهي دشوار آن را در كتاب همايش ادبيات )جلد دوم( مطالعه كنيد. فعالً فقط تاريخ ادبيات پيش

ايد، هرگز منبع ها سال دوم و سال سوم وقت گذاشتهخاطر سپردن تاريخ ادبيات كتابدر ضمن اگر براي به آن مسلط شويد.

هاي تاريخ ادبيات در ي تاريخ ادبيات خودتان را تغيير ندهيد زيرا چشم شما به صفحات كتاب درسي عادت كرده است و نكتهمطالعه

كه ما در ي تصويري ارزشمند خود را پاك نكنيد! علت ايناست. با تغيير منبع تاريخ ادبيات حافظهي بينايي شما حك شدهحافظه

ها در گرفتنش ساعتي تصويري شما را كه براي شكلفظهخواهيم حانشر دريافت كتاب تاريخ ادبيات نداريم همين است كه نمي

ساز كنكور بزنيم. ي بزرگي به روند آموزشي شما در سال سرنوشتباره پاك كنيم و ضربهكايد، يسال وقت صرف كرده دوطول اين 

ي ها، تعدادي نكتهو فرهنگ اعالم پايان اين كتاب خودتان هاي درسيكتاب از رويي تاريخ ادبيات سال دوم و سوم پس از دوره

هايي كه ام. همان نكتهدبيات به طور كامل و دقيق اشاره كردهها در بخش دوم كتاب همايش اماند كه به آنخاص و پنهان باقي مي

 كند!ي كنكور غافلگير ميهاي بازاري را سر جلسهخوانندگان كتابمعموالً 

سؤال معنا و مفهوم  2فقط  1389در آزمون سراسري سال  اي است.هاي ادبيات سال دوم و سوم، فعالً كار بيهودهي متن كتابدوره -7

سؤاالت( پيدا كرد كه مستقيمًا از متن دو كتاب سال دوم و  %1تر از سؤال ادبيات پنج گروه آزمايشي )كم 125بين  توان دررا مي

 125فقط يك سؤال از بين  1392هم اين ماجرا تكرار شد و در سال  1391و  1390بود! در آزمون سراسري سال شدهسوم طرح

توجه چند سؤال از اين دست بود كه باز هم قابل 1395و  1394در سال  شد!ها مربوط ميسؤال مستقيماً به معناي متن درس

 نيست.

هاي خارج از كتاب تشخيص دهيد؛ بنابراين ها را بدانيد و بتوانيد آن مفاهيم را در بيتشده در اين كتابشما بايد مفاهيم مطرح

جا اختصاص دهيد. در آن« تناسب مفهومي»خواندن كتاب بوديد، به كردن متن اين دو كتاب درنظرگرفتهقدر وقت براي دورههرچه

ها را رو خواهيدشد و مفاهيم آندانشگاهي( روبهچنين ادبيات پيشهاي مهم اين دو كتاب )و همها و حكايتحدوداً با تمام بيت

 هاي خارج از كتاب ، بررسي خواهيدكرد.همراه بيتبه

ي با مطالعه دانشگاهي الزم.آموزان پيشداوطلبان كنكور مفيد است و براي دانشدانشگاهي براي خواندن متن كتاب ادبيات پيش -8

آموزان در امتحانات كار توانايم جناب آقاي بداغي تأليف شده است، بسياري از دانشكتاب بيست ادبيات فارسي كه به قلم من و هم

 اند. ا كردهي بيست دست پيدبه نمرهدر اين دو سال پايان ترم و كشوري )ترم دوم( 

هاي ادبي را از سايت نشردريافت )فروشگاه يا مطالب تكميلي( بارگيري نماييد و ي آرايهنامههاي ادبي ابتدا درسمبحث آرايهبراي  -9

هاي ادبي آشنا هاي كنكوري آرايهها و روشبخوانيد و سپس سراغ فصل نخست از جلد نخست كتاب همايش ادبيات برويد و با نكته

سبز بهره ببريد. براي تست بيشتر هاي ادبي انتشارات خوب خيليتوانيد از كتاب آرايهه تسلط برسيد. براي تست بيشتر ميشويد و ب

 نماييم.سبز را معرفي ميي تناسب مفهومي)قرابت( نيز كتاب موضوعي انتشارات خيليدر زمينه

ي تدريسم در ام كه حدوداً هماهنگ با برنامهاي را ارائه كردهماهانهي اي، برنامههاي دورهتر، در قسمت تستريزي دقيقبراي برنامه -10

 اي مراجعه كنيد.هاي دورههاي درس است. حتماً بعد از خواندن اين مطالب به تستكالس

رسي هاي همايش زبان و ادبيات فابندي كتابهاي تناسب مفهومي و زبان فارسي، در دوران جمعپس از خواندن و دوره كردن كتاب -11

هاي ترين ايدهي تازهزبان فارسي در بردارندهي زبان فارسي كتاب اتاق تمرين كننده هستند. براي تمرين بيشتر در زمينهبسيار كمك

هاي كنكور سنگ تستهاي نو و ابتكاري و همنظير از تستاي است بيكار بزرگوارم جناب آقاي بداغي است و مجموعهمن و هم

 امل بر مبحث زبان فارسي!سراسري براي تسلط ك
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ها را نداشتيد تان كه اگر اينكار و تحملماند تالش و پشتباشد. فقط ميماندهكنم ديگر جايي براي اشتباه شما باقيخب، فكر نمي 

د تا اين خط آخر توانستنهاي باتحملي مثل شما مياست، چون من خيلي حرف زدم و فقط آدمجا نبوديد! منظورم پايان اين نوشتهاالن اين

 بيايند.پيش

 

 پايدار و پيروز باشيد

 هامون سبطي 

 

 هاي دكتر سبطي بهپاسخ ،ي مشاورهكنيم حتماً در بخش پرسش و پاسخ در همين صفحهميدر ادامه به شما سفارش نشر دريافت: 

خواندن . براي آوريمها را مياين پرسش و پاسخ نمونه از كيجا . ما در اينشودگذشته، مطالعه  هايآموزان سالهاي متداول دانشپرسش

 ها به لينك زير مراجعه نماييد:ي آنهمه

 بان و ادبيات فارسيزي مشاوره

 

هاي برتر هم بخوانيم. خيلي از رتبهكنيد كه ادبيات را مبحثي مينباشيد خدمت دكتر سبطي. شما سفارشآموز: با سالم و خستهسؤال دانش

 اً راهنمايي كنيد.كار كنيم؟ لطفشود مبحثي خواند. با اين تناقض چهكنند، اما براي كنكورهاي آزمايشي كه نميميهمين را سفارش

محور است نه ي كنكورهاي آزمايشي كتاببندي همهآموزان كشور است. متأسفانه بودجهپاسخ استاد: درود بر شما. اين مشكل اغلب دانش

مايشي شود. البته با شركت در يكي دو كنكور آزي كارآمد ادبيات در طول سال كنكور براي شما عزيزان ميمحور و اين مانع مطالعهمبحث

عنوان اتي از كتاب درسي بهحظاهر صفشده بههاي ارائهدر برنامهمحور است و فقط شويد كه نوع طرح سؤاالت اين كنكورها مبحثمتوجه مي

 شوند. درواقع شما بايد در اين صفحات فقط براي اين موارد وقت بگذاريد:ميمنبع آزمون معرفي

 متن )از كتاب امال و لغت استفاده كنيد.(هاي داخل دار و واژههاي ستارهواژه -1

 ها )از جلد دوم كتاب همايش ادبيات استفاده كنيد.(ها و درآمد فصلدرسي تاريخ ادبيات مقدمه -2

 )از كتاب بيست استفاده كنيد.( ها و توضيحات پايان هر درس.مفهوم كلي هر درس و بياموزيم -3

 ي مبحثي ادبيات نماييد.تان را صرف مطالعهگيرد و شما مابقي وقتنمياين مباحث بيش از يك تا دو ساعت وقت

 

  

 

و منتظر  ديما بفرست يشما برا دگاهيسؤاالت خود را در قسمت پرسش و د يفارس اتيدر درس زبان و ادب ديتوانيشما م زيدوستان عز 

 د.يباش يفارس اتيزبان و ادب ياورهو مش يفارس تاي، ادب يزبان فارس يپاسخ ما در قسمت پرسش و پاسخ: در سه صفحه
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