ﺗﺣﻠﯾل ادﺑﯾﺎت ﮐﻧﮑور 96
ﺑودﺟﮫ ﺑﻧدی اﻣﺳﺎل ﮐﻧﮑور ﺳراﺳری ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت و ﺗﻐﯾﯾری در آن ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽﺷود:
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ﻣﺑﺣث ﻟﻐت
ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳﮫ ﺳؤال ﺑﮫ ﻣﺑﺣث ﻟﻐت اﺧﺗﺻﺎص دارد .اﯾن واژﮔﺎن ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب از ﮐﺗﺎبھﺎی ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دوم ،ﺳوم و ﭘﯾش
واژﮔﺎن در ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ ﻣطرح ﺷده ﺑود.
ﺑود .اﯾن ﺳؤاﻻت در دوﺗﯾپ  -1ﺷﻣﺎرﺷﯽ و  -2ﭼﮭﺎر واژه در ﺻورت ﺳؤال و ﻣﻌﻧﺎی
ِ
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ واژﮔﺎن ھم از واژﮔﺎن ﺳﺗﺎرهدار و ھم از واژﮔﺎن ﺑدون ﺳﺗﺎره ﺑودﻧد اﻣﺎ ﺗﻌداد واژﮔﺎن ﺑدون ﺳﺗﺎره ﮐمﺗر ﺑود.
ﻣﺑﺣث اﻣﻼ
اﻣﻼ دو ﺳؤال دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت  -1ﮔروه واژﮔﺎن در ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ و  -2ﭼﮭﺎر ﺟﻣﻠﮫی ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﺗﺎه در ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ،ﻣطرح ﺷده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ واژﮔﺎن ﻣورد ﻧظر ھﻣﮫ در ﮐﺗﺎب درﺳﯽ ﻣوﺟودﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺳؤال ﭼﮭﺎر ،ﻣﺷﮑل داﺷت.
ﻣﺑﺣث ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت
ﺳﮫ ﺳؤال ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ،ﮐﮫ از ھرﺳﮫ ﮐﺗﺎب ادﺑﯾﺎت ﺳﺎل دوم و ﺳوم و ﭘﯾش ،ﯾﮏ ﺳؤال ﻣطرح ﺷده ﺑود:
 -1ﯾﮏ ﺳؤال از اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎﺗﯽ اﺑﺗدای ھر درس ،
 -2ﯾﮏ ﺳؤال ﺑﮫ ﻗﺳﻣت درآﻣد ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ ادﺑﯾﺎت ﭘﯾش داﻧﺷﮕﺎھﯽ و
 -3ﯾﮏ ﺳؤال از ﺑﺧش اﻋﻼم ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ  3ﺑود .
در ﻗﺳﻣت ادﺑﯾﺎت ﭘﯾش داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﻌدی و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻣﯾدی را ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر از ﻧظر ﻧوع داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺑﯾﮫ ھم
ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾد ﯾﮏ ﺳؤال را ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
ﻣﺑﺣث آراﯾﮫ
ﺳﮫ ﺳؤال آراﯾﮫھﺎی ادﺑﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺑﮏ ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫی ھﻣﯾن ﻣﺑﺣث اﺳت و روﯾﮑرد ﺟدﯾدی در آن ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽﺷود .در ﺳؤال ُﻧﮫ،
ﻧﮑﺗﮫ ﺑر روی واژهی »ﺷﯾرﯾن« اﺳت و اﯾﮭﺎمﺳﺎزی اﯾن واژه در درس »ﻣﻧﺎظرهی ﺧﺳرو ﺑﺎ ﻓرھﺎد« ﻣطرح ﺷده اﺳت.
ت آراﯾﮫی اﯾن آزﻣون ﺑﮫ درک ﻣﻔﮭوم ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗری دارد.
ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﺗﺷﺧﯾص ﮔزﯾﻧﮫی ﺻﺣﯾﺢ ﺳؤاﻻ ِ
ﻣﺑﺣث زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
از ﭘﻧﺞ ﺳؤال زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﭼﮭﺎر ﺳؤال از ﻗﺳﻣت دﺳﺗورزﺑﺎن و ﯾﮏ ﺳؤال از ﻗﺳﻣت وﯾراﯾش آﻣده اﺳت .ﻣﺑﺣث وﯾراﯾش ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑود
ﮐﮫ در ﮐﻧﮑور ﻣطرح ﻧﺷده ﺑود.
روﯾﮑرد ﺟدﯾد اﯾن ﻣﺑﺣث را ﻣﯽﺗوان زﻣﺎن و ﻧوع ﻓﻌل در ﺳؤال ﺳﯾزده داﻧﺳت ﮐﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﺳﺎده ﺑود.
ﺳؤال ﺗﮑواژ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻣﻠﮫھﺎﯾﯽ ﮐوﺗﺎه در ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫ ﻣطرح ﺷده ﺑود ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ وﺟود ﺿﻣﯾر ﻣﺗﺻل ،ﺗﮑوا ژ ﺻﻔر و واژﮔﺎن
ﻣر ّﮐب اﯾن ﺳؤال را ﻋﻠﯽ رﻏم ظﺎھر ﺳﺎده ،ﻧﮑﺗﮫ دار ﮐرده ﺑود.
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در ﺳؤال ﭘﺎﻧزده ،ﺗﺷﺧﯾص واژهی ﻣرﮐب ﮐﮫ ھﺳﺗﮫی ﮔروه اﺳﻣﯽ اﺳت ،ﻣورد ﻧظر ﺑود .ﻋدم وﺟود واژهی ﻣرﮐب درﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﯾﮏ و
دو ﻋﻣﻼَ ﮐﺎر را ﺳﺎده ﮐرده ﺑود و داﻧشآﻣوزان ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد دو ﮔزﯾﻧﮫی ﺳﮫ و ﭼﮭﺎر را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗراردھﻧد.
)واژهی ﭼراﻏدان ﻣﺷﺗق اﺳت(.
ﻣﺑﺣث ﻣﻔﮭوم
اﯾن ﻣﺑﺣث طﺑق ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫُ ،ﻧﮫ ﺳؤال را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .در اﯾن ﻣﺑﺣث ﺳؤال ھﺟده ،روﯾﮑرد ﺟدﯾدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ-
ﺷود ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺑل ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ را در ﮔروھﯽ از اﺑﯾﺎت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده اﺳت .ﺳﺎﯾر ﺳؤاﻻت از ﻧظر ﺗﯾپ ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺳؤال ﺑﯾﺳت و دو ﺑﯾت ﻣﻔﮭوم از ﮐﺗﺎب زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﻧظﯾر اﯾن ﺗﮑرار ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت
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