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فارســـی
چرا آزمون؟!

همءه تالش های هر داوطلب کنکوری در درس »ادبیات«، پاسخگویی به 25 سؤال در حدود 
18 دقیقه است )بازی اصلی( که مسلّماً آزمون های تمرینی )بازی های تدارکاتی( هرچه بیشتر و 

باکیفیت تر در اختیار او قرار گرفته باشند، به این هدف بهتر نایل می شود. 
1 نمی توانیم از تأثیر آموزشی و روانی کنکورهای آزمایشی به سادگی بگذریم؛ سرگشتگی 
دانش آموزان سخت کوشی را دیده ام که با وجود مطالعه و تست زنی به دلیل عدم تسلّط بر 
ریزه کاری های آزمون دادن در این کنکورها دچار یأس شده اند و خودباوری در آن ها از بین 

رفته است.
در این کتاب کوشیده ایم منبعی در اختیار داوطلبان بگذاریم که در طول سال تحصیلی، قبل 
از هر آزمون آزمایشی خود را مهّیا و مسلّط کنند تا در طول راه، به بهترین نحو از این تمرین 

مهم بهره برداری کنند. 
2 این کتاب می تواند برای مخاطبی که فرآیند مطالعه و تمرین تستی را طی کرده است، 
»دوره و جمع بندی« مؤثری باشد، چرا که از همءه مباحث و دروس، نمونءه تستی در قالب آ زمون 
در برابرش قرار می گیرد؛ خصوصاً در بازءه ماه های منتهی به کنکور که فرصت مراجعه به منابع 

پرحجم را ندارد. 

3 تست  
واژگان

عموماً عادالنه از 3 کتاب مرجع طرح می گردد: 
1 تست فارسی )1(
1 تست فارسی )2(
1 تست فارسی )3(

 اطالعات الزم: دانستن معنای همءه واژگان مطرح شده در 3 کتاب مرجع
نظام  در  )خصوصاً  هستند  سؤاالت  اصلی طرح  محور  کتاب«  آخر  »واژگان  تیزشیم: 

جدید که تقریباً واژءه قابل اعتنایی را ناگفته نگذاشته است.(

 نکات: 
1( همءه مطالب نوشته شده در برابر واژگان آخر کتاب را باید به خاطر بسپارید و هرگز به روال 
امتحانات تشریحی به حفظ یک معنا بسنده نکنید، چرا که هر کدام از آن ها می توانند مّدنظر 

طراح قرار بگیرند؛ مثالً":
خور: آزگار:  

2( »نوع دستوری واژگان« از تله های تستی محسوب می شوند، پس هنگام مطالعه و پاسخگویی 
مورد توجه قرار دهید که واژه ای اسم )مصدر( است یا صفت، اگر صفت است فاعلی است یا 

مفعولی و ...
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فارســـی پژمرده، افسرده )صفت( 
اندوه، پژمردگی، افسردگی )مصدر( زشت، ناپسند )صفت مفعولی(مثالً: مالل

انکارکننده )صفت فاعلی(  منَکر

3( »مفرد و جمع« معنی شدن واژگان می توانند باعث نادرستی موارد باشند.

سیاهی که از دور به نظر می رسد 
سیاهی هایی که از دور به نظر می رسند سرانگشتمثالً: اشباح

سرانگشتان  بنان

4( احتمال دارد معنای واژه ای عیناً در کتاب ذکر نشده و در سؤالی »مشابه آن« قید گردیده 
باشد. در این مواقع آن را نادرست نشماریم. 

کتاب: بلند
مشابه: بالیده )رشدکرده( کتاب: عهده دار شدنمثالً: باسق

مشابه: پذیرفتن تکّفل

از  جلوگیری  برای  پس  می شوند،  محسوب  »امال«  سؤاالت  طرح  منبع  مهم ترین  واژگان   )5
دوباره کاری! همیشه هنگام مطالعه به نکات امالیی نیز توجه داشته باشید. 

3 تست  
امال

 اطالعات الزم: 
1( شناخت شکل نوشتاری کلیءه واژگان 3 کتاب مرجع

2( تسلّط بر شبکءه معنایی برای انتخاب درست برخی واژگان »هم آوا« و »دونوشتاری« )منسوب 
و منصوب، حالل و هالل، فراغ و فراق و ...( 

 نکات: 
1( تست زنی در امال را زود شروع کنید و منتظر نمانید همءه کتاب  ها مطالعه و تدریس شوند؛ 
حتی اگر اشتباه زیاد داشتید هیچ اشکالی ندارد، همان موارد را یاد بگیرید و اصالحاً از تست ها 

نکته جمع کنید. 
2( بدون »نشانه گذاری« هیچ تست امالیی را حل ننمایید؛ هم نشانه های درست و هم نادرست 

باید بارها و بارها به چشمتان بخورند. 
مثالً: 

)سراسری، تجریب 97(   1 کدام عبارت، فاقد غلط امالیی است؟ 
از دوستی چنین کار آمده، مستقنی نتوانم بود. )مستغنی(  1

مقادیر آسمانی میان دانا و مطالب او هایل است.  2
وقت آن است که باقی زمان خویش را به ادا رسانم.  3

آن که گوید من از آرزوهای جسمانی فارغم، سخرءه هوا باشد.  4

3( سعی کنید در جمالت دلیل انتخاب یکی از موارد دو امالیی را بیابید و این گونه تیزبینی و 
دقت خود را تقویت نمایید. 

مثالً: 



درسنامه

8

فارســـی
)سراسری، تجریب 97(   2 در کدام بیت »غلط امالیی« وجود دارد؟ 

گه سبحه به دست و گاه زّنار به دوش دارم1 آییـن  کـی ام چـه  کنـم  یـارب چـه 
تا مه و مهر فلک والی روزند و شب اند تا شب و روز جهان اصل ظالم است و ضیاست2
در خدمـت جانانـه کمربسـته سـتادیم دویدیـم3 سراسـیمه  میخانـه  سـاحت  در 
ای کـه ندیدی مقام عاشـق و معشـوق عـّزت منعـم ببیـن و زّلـت سـائل )ذّلـت(4

4( همیشه قبل از تست جدید امال مجموعءه نشانه گذاری هایتان را نگاهی بیندازید تا ذهنتان را 
بر غلط ها حّساس نمایید و این کار در دوره های پایانی، بسیار حیاتی است. 






















