
 

 



تحلیل و چگونگی مطالعه این درس
سواالت این درس در کنکور به پنج قسمت تقسیم می شود:                                 

1. قرابت : برای قوی شدن در این قسمت باید به مفهوم بیت هایی که می خوانیم، توجه کنیم. برای تمرین بیشتر در این 
قسمت بهتر است مفهوم بیت های کتاب درسی را پیدا و با بیت های دیگر مقایسه کنیم. 

اگر در آزمون های آزمایشی شرکت می کنید، به بیت های داده شده توجه داشته باشید و آن ها را در دفترچه ای یادداشت و اگر 
بیت های هم مفهوم این ابیات را پیدا کردید،  به دفترتان اضافه کنید. 

2 . زبان فارسی : برای تسلط بیشتر در این قسمت به برخی درس های مهم مثل دروس1، 2، 3، 4، 9، 13 و 17 که شامل 
بخش های نکته داری هستند، بیشتر توجه کنید. 

تست های مربوط به شمردن تکواژ به دقت زیادی نیاز دارند و باید در پایان تست ها به آن ها جواب دهید. 
3 . آرایه : در این قسمت  برای کنکور سراسری باید به تمام آرایه ها خوب مسّلط باشید، تمرین کنید و فقط به بیت های کتاب 

اکتفا نکنید. 
برای حل تست های آرایه می توانید از روش حذف گزینه استفاده کنید و از آرایه ای شروع کنید که به آن تسلط بیشتری دارید 

و چشم برای پیدا کردنش کمتر می چرخد. 
4 . معنی و امالی لغت : از این دو قسمت در کنکور،  هم به صورت ترکیبی و هم به صورت مجزا تست مطرح می شود. برای رفع 
ضعف در این زمینه باید حتمًا معنی لغات را چند بار مرور کنیم و برای این کار بایستی لغات را دسته بندی کنیم. سعی کنید 
متن های سنگین کتاب را که دارای لغات سخت و امالی پیچیده اند بخوانید و این لغات را با معنی در دفترچه ای یادداشت کنید. 

متن های داخل کتاب زبان فارسی و هم چنین درس های امالی آن را هم فراموش نکنید. 
5 . تاریخ ادبیات :

... را  یا نثر، ویژگی های حماسه و             این تست ها بیشتر دو قسمت اند: تست هایی که در آن ها اسم کتاب، نوع نظم 
می خواهند و تست هایی که در آن ها اول توضیح می دهند و بعد اسم نویسنده یا شاعر و یا یک کتاب به خصوص را می پرسند. 

                  این قسمت به مرور زیادی نیاز دارد. پس حتمًا چند بار به طور مرتب مرور کنید، به خصوص در روزهای آخر    
• خودآزمایی ها و توضیحات را بخوانید و به آن ها توجه کنید.                                 

• چون آزمون با درس ادبیات شروع می شود، کنترل اضطراب و دلشوره در این درس از دروس دیگر مهم تر است. بنابراین 

با تست هایی شروع کنید که جنبه ی تحلیلی دارند، مثل تست های آرایه و زبان فارسی. بهتر است که کار را با تست هاي لغت 
و امالء آغاز نکنید.

یا آشنا به حساب آورد؛ حدودًا 80تا85 درصد  یا4 تست را مي توان ساده  ادبیات عمومی، حداکثر 3  در میان 25 تست   •

تست هاي ادبیات مشکل است؛ بنابراین روش »حل تست هاي مشکل در انتهاي هر درس« براي درس ادبیات چندان معني دار 
نیست. بهتر است به هر تستي که فکر مي کنید مي توانید با صرف دقت و انرژي از عهده  آن برآیید، پاسخ دهید


