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 نگاه كلي:
 درود بر دوستان خوبم

  نيد و هم دريافتن!زنده، شما كه هم اهل يافت ايد و هم دل شما كه هم خسته
ي  نتيجه -ديده مي شود كه به آن خواهيم پرداخت ينامه اشتباهات گرچه در پاسخ -رو بوديم به رو اي سنجيدهبا آزمون خوب و  ربا خوشبختانه اين

 آيد. % عالي به شمار مي75ار خوب و باالي % بسي55% خوب ؛ باالي 50االي % قابل قبول ؛ ب40باالي 
باشيد كه براي همه همين يك هفته باقي مانده نه فقط براي شما ، پس اين نوع  دقت داشته -كنكور بهمانده  ي باقي در اين يك هفته ، دوستان

ادبيات در نظر گرفته  هر چند ساعتي كه براي دوره   -آدرنالين را در خون شما افزايش دهد! ي يك نانوگرم ميزان ترشح ه اندازهجمله ها نبايد حتي ب
 ها همراه باشد: ، بهتر است با اين اولويت ايد

 آمده است.) 2هاي پنهان تاريخ ادبيات كه در كتاب همايش ادبيات ، جلد  ويژه نكته تاريخ ادبيات (به -1

 هاي بخش امالي كتاب امال و لغت نشر دريافت) لغت و تست هاي بخش امال و لغت ( به ويژه تمرين -2

 دوره را انجام دهيد.) 1ايد ( بهتر است با كتاب همايش جلد  مطالعه كرده مباحثي از زبان فارسي كه قبالً -3

 )!در ادبيات ( خود فهرست كتاب تناسب مفهومي هم كافي است ايجر مفاهيم -4
 دادن داشته باشيد! شب كنكور درس نخوانيد تا فردا رمق كنكور -5

هاي آزمايشي انساني ، رياضي و هنر را پاسخ ندهيد ، زيرا مغز ابن سينا يا نيوتون يا انيشتين و ... را هم  تست هاي كنكور گروه -6
الل هاي كنكور خود شما را خوب حل كند. اگر كسي اين استد تواند فردا تست يشود و نم زبان ، خسته مي مغز بي باشيد ، باز اين داشته

 خسته است و نياز به استراحت دارد!ست كه از همين حاال مغزش خيلي پذيرد ، معلوم ا ساده را نمي

كشد تا اين كه  ي بهتري انتظارتان را مي نتيجه -به شرطي كه بتوانيد بخوابيد و استراحت كنيد -ديگر درس نخوانيد  لحظهاگر از همين  -7
ي كنكور برويد و از خدا  و روز كنكور با چشماني سرخ و مغزي خسته و لهيده سر جلسهچنان درس بخوانيد و بخوانيد و بخوانيد  هم

است كه راهنمايمان باشد و به كمك آن تصميمات درست  . خدا اين عقل را به ما داده"به من كمك كن! "انتظار ناروا داشته باشيد كه 
د ديگر نخواهد نعمت ديگري به ما بدهد كه باز هم قدرش را ندانيم و بگيريم. وقتي از اين نعمت خدايي درست بهره نبريم ، خدا هم شاي

 اش بگذاريم. پس عاقل باشيد اگر خدا پرستيد! بي استفاده

ي اينترنتي  را مي گويم) در جلسه خبر شويد ( شما بچه هاي خوب تجربي و هنر هاي كنكور رياضي و انساني با اگر خواستيد از تست -8
 ركنيد و اين كار را به استادان نشر دريافت بسپاريد و خودتان يك تنه به نبرد با تست هاي كنكو شركتاني بررسي كنكور تجربي و انس

 تا هميشه همراهتان هستيم!      نرويد!

  هاي ابتكاري و نو: پرسش
 به كار مي رود ، خوب دقت داشته باشيد.» مصدر« هايي كه در ساختار آن ها  بچه ها به فعل -10

بـر روي  » فعل كمكـي + مصـدر  «تنهايي عنوان فعل به كار رود ، بنابراين يك فعل كمكي با مصدر همراه مي شود و مجموعه ي  تواند به مصدر نمي
 هاي آينده هستند: گيرند و بر روي هم يك واژه اند. نمونه ي معروف چنين فعل هايي فعل عهده مي هم نقش فعل را در جمله بر

 توان رفت (رفتن)  شود رفت (رفتن)/ نمي ميرفتن) / ن خواهم رفت ( نمي
 .همگي يك واژه هستندخواهي گفت (گفتن)/بايد گفت (گفتن)/ نتوانست گفت (گفتن)/ نيارست گفت (گفتن)/ نبايست گفت (گفتن) و ... : 

 باشيد: ي دخيل از زبان عربي توجه داشته به معناي اين چند جمله  -18
   الكالم يجرُّ الكالم: حرف ، حرف مي آورد.  هرچه بادا باد ولو بلغَ ما بلغَ: 

 الجار ثم الدار: اول همسايه بعد خانه(تأكيد بر حقوق همسايگان يا در واقع ترجيح ديگري بر خود)
 اَالَهم في اَالَهم: سبك سنگين كردن ( ميان چند موضوع مهم ، مهمترين را برگزيدن)

 دوستان بايد اشكالت و اشتباهات يكديگر را به هم گوشزد كنند.) ن ديگر باشد (مؤمن بايد آيينه ي مؤم المؤمن مرآت المؤمن:
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 گير: هاي دشوار يا وقت پرسش
 در گزينه ي سوم قابل قبول نيست.» اقرار كنندگان« يعني مفرد است نه جمع ؛ بنابراين معناي » اقرار كننده يا سخن گو«يعني » مقرّ«  -2
 از آغاز آفرينش خاكساري را بر پيشاني ام رقم زده است ( ذاتاً خاكسار و فروتن هستم.)معناي بيت : دست سرنوشت  -6
 توضيحش خواهد آمد.-7
همان بهتـر كـه    -كه فاني است و نابود شدني -معناي احتمالي اين بيت عجيب : اگر تمامِ بودن و هستي من بخواهد صدف اين جسم من شود  -8

 به معناي بودن و هستي به كار گرفته شده است.)» بود« هر دو بار كه هيچ ارزشي براي چنين بودني قائل نيستم. ( اصالً به فكر بود و نبودم نباشم
 مناسب ترين بود براي آغاز كار .» تلميح«در ميان اين آرايه ها  -9

 توضيحش آمد.-10
مضـاف  » مهر«هستند و » مهر«ي)  پايه معطوف ( هم» وازشن«و » ناز«توجه: معطوف به هر نقشي ، در حكم آن نقش است ؛ براي نمونه چون  -12

 نوازش«و » ناز« است، پس » آتش«اليه « هستند.» آتش«هم مضاف اليه 
 بود. گذرا به مفعول خواهد» دواندن«ناگذر است ، پس » دويدن« -13
شـود ( نـه تشـبيهي اسـت و نـه       ناميده مي» اقتراني«را برساند ، تركيب اضافي » حالت يا منظور» «مضاف اليه«حتماً يادتان هست كه اگر  -14

 خورد: اقتراني هم به چشم مي  ي ها ، چند اضافه استعاري.) كه در ميان گزينه
 نگرند)  ي احترام به او مي نگرند: با چشمي همراه با حالت احترام به او مي ي احترام ( به ديده ديده

 كند.) : سرش را به قصد تعظيم به درگاه كسي خم نميآورد سر تعظيم ( سر تعظيم به درگاه كسي فرو نمي
 نگاه محبت ( خودتان استدالل كنيد كه اين اضافه نيز اقتراني است.) 

 سردي داشت. پيدا كردن مفهوم مشترك ميان بيت ها ، نياز به دقت و خون-17
 توضيحش آمد. -18
 مفهوم محوري تست: نظر خدا مهم است نه نظر مردم -19
(اتفاقاٌ به اين نكته در كالس اينترنتي تاريخ ادبيات سال سوم اشاره كرده بودم كه اين  "ميثاق امير فجر"داستاني است از "يوه ي نخل انسان م -22

 اشتباه نگيريد!)  "شلغم ميوه ي بهشته"كتاب را با 
 
 نادرست: هاي اسخپ
ي موسيقي به حساب  از همه جا يا سراسرِ حوزه» مجاز« را مي توان » حجاز و عراق«مگر كسي شعر حافظ را جز به غزل مي شناسد! در اين جا  -7

 آورد.
ها ، يعني  % آواي اين واژه50توان در قياس با هم ، داراي جناس دانست. تفاوت در يك حرف ، يعني تفاوت در  را نمي» دو واجي«واژه هاي  -9

و » كه«آفرينند اما دو صفت  جناس ناقص نمي» به«و » كه«جنسند! بنابراين دو حرف  هم اهمان قدر كه هم جنس هستند ، به همان اندازه نيز ن
 را مي توان داراي  جناس ناقص دانست.» بِه«

 در اين بيت ، اضافه ي اقتراني است نه استعاري.» بال شوق« -24
آمده است. همچنين چون شاعر بال زدن را به خود نسبت » عشق«شود كه به جاي  ديده مي» غرقاب« ي اين بيت ، در واژه ي  استعاره ي مصرحه

 داريم.» استعاره ي مكنيه«داده است 
 دكتر هامون سبطي


