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ي يـك سـفارش دوسـتانه دارم كـه برآمـده از تجربـه      ! ام»يـافتن و دريـافتن  «شما دوسـتان خـوب و اهـلِ   بر درود  

ئـنم  م امـا مط ،اسـت اي كه براي خيلي از آن عزيزان گران تمـام شـده           ام است؛ تجربه  هاي گذشته  كوشاي سال  انآموزدانش

هاي جامع خردادماه را خوب بررسي كنيد و بـه  سؤاالت آزمونها،   بچه م؛راضي هستند كه آن را رايگان به شما ارزاني كن         

ها را از خودتان امتحان بگيريد      ها نقاط ضعف و قدرت خود را مشخص كنيد و حتي اگر فرصت كرديد دوباره آن               كمك آن 

تـان  ن رتبـه هاي جامع خردادماه توجهي نكنيد؛ سفارش اكيد من اين است كه اصالً به سـراغ ديـد              تان در آزمون  اما به رتبه  

كـه  تـر آن  و مهـم -بيـنم جا صالح نميكم اينداليلي كه گفتنش را دست به-اعتماد نيستنرويد، زيرا اين رتبه اوالً خيلي قابل  

جز ايجاد يأس و نااميديِ احتمالي كه مطمئناً كمكي بـه بهبـود   تواند بگذارد، بهي شما نميهيچ تأثير خاصي در روند مطالعه  

 سـنجش يـا هـر    3ي آزمون جـامع   رتبهگير؛ پس لطفاً پس از آزمون سراسري پي      كند نمي ون سراسري وضعيتتان در آزم  

هايي ي آزمون سراسري و حل تست     هسازي جلس ا براي شبيه  هاز اين آزمون  ! داريد، بشويد رو  آزمون جامع ديگر كه پيش    

!پايدار باشيد و اميدوار. در كنكورتاني احتماليگويي رتبهخوب و نزديك به آزمون سراسري بهره ببريد نه پيش

نگاه كلي* 

 سطح علمي و سنجـشي ايـن آزمـون حتـي بهتـر از دو آزمـون             ،انگيز علمي، در كل   جز يكي دو مورد اشتباه شگفت     

درصد بـاالي   . اندركاران اين آزمون معتبر است    ي پختگي و مسئوليت شناسي طراحان و دست       خوب گذشته بود كه نشانه    

.آيدحساب مي عالي به65 خوب و باالي 50قبول، باالي  قابل40

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.تازه استو مفهومِ متن پرسش، نسبتاً نو 5

هـاي  است، گزينـه  مفهوم تازه و نوظهوري مطرح شده،جا هر تستي كه در آن در آزمون سراسري، تا اين     :توجه

آمـوزان اسـت كـه آيـا جـرأت          نفـس دانـش   ها سنجيدن اعتمادبه  درواقع هدف اين پرشس   است؛ و   اي داشته ساده

! خارج از كتاب را دارند يا نه بيت4ِخواندن 

!بانهمĤشده در اين تست هم تازه است و البته عربيمفهوم مطرح17

يزي كـه درآن قـرار     ي آن است؛ هرجايي ارزشش را از كسي يا چ          ارزش خانه به باشنده    :شرف المكانِ بالمكين  

.ذات هر چيزي مهم است نه ظاهر آن�كند، دارد كسب مي

:اند، توجه كنيديافتهي تازي كه به زبان پارسي راه به معناي اين چند جمله:توجه

.فرجامند پرهيزكاران خوش:متقينلْالعاقبه لِ

ود عاقبت كار كه كِشت  هر كسي آن دِر:النسان الّا ما سعيلليس 

هر سخن يادآور سخن ديگري است. آوردحرف مي حرف،:ر كالمالكالم يج

)احترام به حقوق همسايگان(تر است  همسايه از ما مهم:الجار قبل الدار

ترين مورد را پيداكردن سبك سنگين كردن، مهم:االهم فَاالَهم

. باالتر از سياهي رنگي نيست. بشودشود، هرچه مي:ولو بلَغَ مابلَغَ
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

!هاجز سنگِ نماي ساختماناند نه سنگ سماق نه اصالً چيزي ق ديدهها نه سنگ چخمادر شهرهاي بزرگ، بچه1

) دوماعالمِ سال. (خوب دقت كنيد» وريحان بيرونيبا«به آثار علمي دانشمند بزرگ كشورمان 2

است؛ پس شـما    وجه نكرده اي به آن ت   گزينهي آشكاري است، هيچ   استعاره» الف«بيت  در  » نرگس مست «كه  با آن 4

» بلبلِ مطبوع خاطر حافظ  «كه  چنين دريافتن اين  هم. ي مكينه است   استعاره ،داشتيد كه هر تشخيص   بايد به ياد مي   

.تي تشبيهي است، نيز نياز به دقت و تمرين داشاضافه

:ها را حذف كنيد؛ نمونهكردن انواع اضافه، صفت هنگامِ مشخص:توجه

ي تشبيهياضافه⇐هاس ستارگان لماسا←زن و بازيگر ستارگانهاي چشمكالماس

ي استعاري اضافه⇐ دست مرگ ←آلود و سرد مرگدستِ خون

خـاطر و دل حـافظ بـه بلبلـي ماننـد      (ي تـشبيهي   اضـافه ⇐ بلبـلِ خـاطر حـافظ    ←بلبل مطبوع خاطر حافظ   

.)استشده

 معموالً خشك   گونه شعرهاي آشنايي با اين   واعظانه آشنا نيستند، زيرا      گونه شعرهاي  اين آموزان با ادبياتِ  دانش8

.)ي سنايي استشعر از حديقه. (هاي ادبيات دبيرستاني نيست از اهداف كتاب،جاذبهو كم

در مـصراع   ) هـا رواييفرمان(» امارت«در مصراع دوم بايد ذهن شما را متوجه نادرستي امالي           » ويرانه«ي  واژه11

.كردنخست مي

.نيازمند آشنايي تخصصي با ادبيات عرفاني و شعر صائب تبريزي استدريافتن مفهوم بيت نخست، 14

هـاي زبـان   ي انساني مجاز است و با اهـداف كتـاب     فقط در رشته   ،هاي ادبيات گذشته  طرح سؤال دستور از بيت    15

.نمايدر مييگفلاطلبان را غوانساني هماهنگ نيست و طبيعتاً د اي غير علومهافارسي رشته

. آمدشتوضيح17

تلفـظ  . آيـد ارنميمش است؛ بنابراين تكواژ به   افزايش آوايي » زنپيرِ« و   »پيرِمرد«ي   واژه و كسره در ميان د    :توجه19

. است»زنپيرْ« و »مردپيرْ«ها رسمي اين واژه

.شودميجا هم ديده اين15همان مشكل پرسش 20

!ام پديدآورندگانها و نقطاري از نام كتاب22

ي چهـارم در گـرو توجـه بـه معنـاي      در گزينـه » زالل«بـردن بـه امـالي درسـت         پـي  زيـرا ، زيبايي است  رسشپ23

.هاستبيت

زار مانند آبي كه شوره(صرف گناهان شد ) مانند آبي زالل ( عمر پاك ما     :زارِ معاصي، زاللِ ما   شد صرفِ شوره  

.)نياوردبار را سيراب كند و در پايان هيچ به
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

كـه خواسـت او   اختياري عارف است نه اينمفهوم آشكار بيت چهارم بي    . انداي انتخاب شده  ها كامالً سليقه  گزينه7

.يديگرچيز ست و خواست خدا  اچيزي

خـورد كـه بيـانگر مفهـوم تقابـل      چشم مي دامن به  ميان خواست خدا و خواستِ شيخ پاك       ، متقابل اين بيت   تصويرِ

.تشرّع و عرفان است

رِيـ غچرا كوشـش بنـده   : انجامدشده در صورت پرسش مي مطرح  به مفهومِ  ،وانگهي اتفاقاً بيت نخست در تفسير     

ايـد؛   را انتخاب كرده   4ي  وستان اگر گزينه  دپس  . يار نيست او  آورد؟ زيرا كششِ الهي با      بار نمي ناكامي چيزي به  

.مند هستيداز درك ادبي بااليي بهره

يعنـي در  ! خبـر بـوديم و بـسياري هـم    ند كه ما از آن بـي     ااين رسم نو را در تعبير شعر فارسي كي و كجا نهاده           12

اسـت كـه نـامش اللـه       منظور شاعر يكي از زنان يـا دخترايـي بـوده          » اي نشد سيراب  شك ما گل الله    ا ز«مصراع  

!كه اسمش الله باشد كافي است همين؛تسمهم ني...  چگونه باشد، سنش چقدر باشد و  حاال كه باشد و؟باشد

هاي نـرگس و سوسـن و ياسـمن و بنفـشه و      كودكانه در هر بيتي از ابيات گذشتگان كه واژه   بنابراين با اين ديدِ   

بايـد بـه    باشد، آمده يچنيني اين هزاران واژه ... ه و   دارغوان و حوري و خورشيد و دريا و ساحل و باران و سپي            

!؟دنبال ايهام باشيم

.نام ادبيات فارسيكمي سنجيده عمل كنيم در برخورد با شاهكاري بهلطفاً

ناچـار بـه   انـد و بـه   گوي محترم از آن غافل شـده      البته اين بيت ايهام ضعيف و ظريفي دارد كه گويا پاسخ          : توجه

: متوسل ... يهاميچنان ا

.) جانش نقشِ سوختگي و داغ استكه در ميانِ(ايي  گل الله-2يشق انسان عا-1: جانيسوخته

.)اندبوده ...  متفاوتيگوي آن افراد پرسش و پاسخگويا طراحِ(

)العاقل باالشاره. (شك يك واژه است نه دو واژهو بي» راندن«فعل مجهول است از مصدر » شدندميرانده«16

اي گونـه ساختار پرسش به. تري بگذاريمآموزان كشور احترام بيشوش دانشها به سطح ه لطفاً در چينش گزينه   24

سـازد؛ بـراي نمونـه اگـر     ها را غيرممكن مياست كه تكرار يك آرايه در دو يا سه گزينه، امكان انتخاب آن گزينه      

، آن گزينه را بـه      باشد، آمدنش در يك گزينه    وجود نداشته ) البته از نظر طراح محترم    (در اين بيت    » ايهام«ي  آرايه

حتماً ايـن بيـت ايهـام دارد؛ خُـب حـاال             كه   سازدكند، اما آمدنش در دو گزينه مشخص مي       پاسخ سؤال تبديل مي   

هـا  ي آناند، يعني همـه نظير، تشبيه، تلميح و تضاد هر كدام در دو يا سه گزينه تكرار شده            كه ايهام، مراعات  وقتي

.استآمده) ي صحيحگزينه (3ي ماند كه فقط در گزينه ميهكالبي» مجاز «شوند و فقط سرِميدر اين بيت ديده
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 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. بيايدمحمود» مسعود«جاي است، اما در پاسخ توضيحي، بايد بهي درست انتخاب شدهگزينه2

!به خودتان و تالشتان احترام بگذاريد، پس اميدوار باشيد
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