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نگاه كلي* 

كـرده كـه بتواننـد از ارزيـابي         با تشكر از انتشارات نشر دريافـت كـه ايـن امكـان را بـراي داوطلبـان عزيـز فـراهم                     

/در تـاريخ  ( تست معارف 25از مجموع . هاي آزمايشي سنجش مطلع شوند    آزمون /89 10  تـست سـال   9سـال دوم  ) 10

در . شـود بندي رعايت مي در كنكور سراسري هم همين تقسيم    است كه تقريباً  شده تست داده  7 تست سال چهارم     9سوم  

60−كه در كنكور سراسري آزاد تعداد آيات در حدود       البته با توجه به اين    ( تست است    11كل استفاده از آيه و حديث        72

كـنم بـه قـسمت    از شما داوطلبـان عزيـز خـواهش مـي          (. از انديشه و تحقيق سال دوم است       57 و   21تست  .) درصد است 

شـود اگـر بـاور      يد چون مطمئن باشيد كه در كنكور سراسري حتماً استفاده مـي           ها خيلي اهميت بده   انديشه و تحقيق كتاب   

.) مراجعه كنيد88 يا 89هاي سال عنوان مثال به تستنداريد به

-69-63-62-61-59-56-55-54-53-52-51ي  هـاي شـماره   تست( تست سطحش متوسط است      15تعداد  

جـا   تست دقيـق اسـت كـه ايـن        4سطح  ) 72-67-65-64-60-58( تست ساده است     6سطح  )70-73-74-75

.كنيمرا بررسي ميها تست

داوطلب در عين حـال كـه بايـد    ) 90ي صفحه( سال دوم است 8 آيه از قسمت انديشه و تحقيق درس -57ي  تست شماره 

. صور دوم در قيامت استي موضوع بعد از نفخباشد بايد بداند كه اين آيه دربارهقسمت انديشه و تحقيق را مطالعه كرده

آموزد كه در مواجهه    هاي متفاوت ائمه در زندگي سياسي اجتماعي به ما مي          سؤال اين است كه روش     -66ي  تست شماره 

داوطلـب  . با مسائل مختلف و شرايط گوناگون با حفظ اصول وظيفه و مسئوليت خـويش را تـشخيص دهـيم و عمـل كنـيم            

. يك كه مسئله درك اصول و مباني اساسي زندگي ائمه است اشتباه كنديممكن است اين موضوع را با گزينه

براي به قدرت رسيدن بندگان صـالح در  » ي خداوندوعده«ي شريفه مبين     سؤال اين است كه كدام آيه      -68ي  تست شماره 

ود يعنـي ولقـد كتبنـا فـي الزبـور مـن بعـد الـذكر اَنَّ االرض يرثهـا عبـادي           شـ ي يك مي  ي مربوط به گزينه   آيه: جهان است 

.الصالحون

وعد اهللا الذين منكم و عملوا الصالحات يستخلفنهم         (4ي  ي گزينه د كه اين موضوع با آيه     يباشداشتهداوطلب عزيز بايد توجه   

.تفاوت دارد...) 

ل هـدف از  خداونـد متعـا  » و مـا خلقـت الجـن و االنـس    «ي ي شريفهين است كه با توجه به آيه سؤال ا -71ي  تست شماره 

يعنـي هـدف از آفـرينش ايـن دو دسـته از موجـودات بـراي        .  است4ي  جواب گزينه . كندمعرفي مي ... خلقت جن و انس را      

 سال چهارم 4ي درس البته عربي آيه (اي اختيار و تكليف هستند      جا دو دسته از موجودات دار     پرستش خداوند است و اين    

. سال چهارم34ي صفحه!!) است؟نيامده

 بزرگان بني هاشم در است كه دعوت چهل نفر از      آمده 64 شده يعني در تست       از تاريخ استفاده   -67 و   64ي  تست شماره 

بعـضاً  .  طـول كـشيد    329ي اول امامت حضرت مهدي تا سـال         است كه مرحله   آمده 67سال سوم بعثت بوده و در تست        

ز از تـاريخ و عـدد   گويند كه نبايد از تاريخ در تست استفاده شود توجه داشته باشيد در كنكور سراسـري نيـ                 داوطلبان مي 

.استبارها استفاده شده
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توجـه  . استآمده) 3ي در گزينه(خداوند » ...به جان خرم از آنم كه جان خرم از اوست « انطباق شعر -72ي  تست شماره 

مثـل  . اسـت آيه و حديث نيز آمـده  انطباق شعر با    باشيد اكثر اوقات در كنكور سراسري نيز همين مسأله اتفاق افتاده          داشته

، 55ي  تـست شـماره  ،89، سراسـري انـساني سـال     73ي  ، تـست شـماره    89 سراسري تجربي سال     55ي  تست شماره 

.89سال سراسري هنر 

!با آرزوي موفقيت براي يكايك شما داوطلبان عزيز
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نگاه كلي* 

توان تنوع سؤاالتي را به چـشم ديـد كـه هـر داوطلـب            اجمالي به سؤاالت اين مرحله از آزمون مي         و با نگاهي ساده  

.اندازدكنكوري را به تكاپو مي

توانـد  مـي ... ها و تيترها و    وز كسي به اين شك داشت كه آيا سؤاالتي از اعداد، اشعار، اسامي كتاب             رشايد اگر تا ام   

.ها تبديل به يقين شد اين مرحله از آزمون شكباشد با ديدنت دين و زندگي داشتهجايگاهي در بين سؤاال

ي  مريزادي به طراح آزمون بابت اين نگاه وسيع و دقيق گفت و از آن به عنـوان نقطـه                   ق نگذريم بايد دست   اگر از ح  

 هـم ريخـتن اسـتاندارد    چـين و بـه   صورت جاخالي يا نقطـه    اما از طرفي ديگر وجود پانزده سؤال به       . مثبت آزمون ياد كرد   

تعداد اين گونه سؤاالت در هر آزمون بيانگر چيست؟

عنوان تير خالص اين درس آشنايي دارد ولي در برخورد          راح كامالً با سؤاالت مفهومي به     تصورم براين است كه ط    

.الخط نگارش دچار مشكل جدي استبا آن و رسم

چين كـار را تمـام      ها بكشاند در همان صورت سؤال با دادن چند نقطه         گزينهي مبارزه را به     كه صحنه جاي اين او به 

.يين استي ارزش تستي پااي آن هم با درجهكند، كه اين كار مخصوص سؤاالت نكتهمي

كامالً منطقـي را دارد در      صورت  ها به ترين سؤاالت كه احتياج به تحليل جدي و حذف گزينه         ن سنگين چگونه مي توا  

.چين و جاخالي ارائه دادشكل نقطه

كـه  ...ارتباط بين مفاهيم و اشعار، آيات و احاديـث و           . در آزمون است  هاي ارتباطي   ي مثبت ديگر وجود سؤال    نكته

ي قبل ايـن درس  هاها كه در آزمونهاي ربطي بين كتابوجود سؤال. ندكتر مي گونه سؤاالت بيش  داوطلبين را به اين   توجه  

.تواند مكمل اين كار خوب طراح باشدشد نيز ميميم و پراكنده ديدهصورت كبه

چـين، ارتبـاط بـين موضـوعات و تعـداد مناسـب آيـات از        هـاي جاخـالي و نقطـه   تنوع سؤاالت، تعـداد زيـاد سـؤال     

.ي قبولي دادنمرهتوان به آن ت كه در مجموع ميهاي اين آزمون اسويژگي

:خاطر بسپاريم كه را بهسامرست موامي تر كنيم و اين جملهشرا بيتالشمان 

!تا آن روز... ، »!باالي نردبان موفقيت زياد شلوغ نيست«
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