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بودجهبندی ،چیدمان و تیپ سؤاالت در گروه تجربی تقریباً با کمترین تغییر ،همانند کنکور چند سال اخیر بوده است:
لغت  3سؤال
امال  2سؤال
تاریخ ادبیّات  3سؤال
آرایههای ادبی  3سؤال
زبان فارسی  3سؤال
معنی ،مفهوم و قرابت معنایی  9سؤال
تحلیل بخشها و موضوعات:
لغت
سه سؤال از بخش لغت مطرح شده است که یک سؤال شمارشی دشوار از کتاب ادبیّات ( ،)2یک سؤال متوسّط از کتاب ادبیّات ( )3و یک
سؤال آسان از کتاب ادبیّات پیش دانشگاهی که هر سه تیپ در سالهای گذشته سابقه داشته است .همانند گذشته بعضی از واژگان از واژنامه و
بعضی دیگر لغاتی هستند که معنای آنها در کتاب نیامده و انتخاب را برای دانش آموزان دشوار کرده است(بهویژه سؤال)1
امال
دو سؤال از امال طرح شده است؛ یک سؤال غلط امالیی در بیت و یک سؤال در نثرکه هر دو سؤال در سالهای گذشته مطرح شده است .بعضی
از کلمات مانند «ثقبه ،حضر ،محاق ،مستور ،اتباع و »...سابقة تست نیز داشتهاست.
تاریخ ادبیّات
سه سؤال از تاریخ ادبیّات انتخاب شده است که یک سؤال آسان از کتاب ادبیّات ( ،)2یک سؤال دشوار از کتاب ادبیّات ( ) 3و یک سؤال
متوسط ترکیبی از ادبیّات 3و کتاب ادبیّات پیشدانشگاهی که همانند سالهای گذشته از تاریخ ادبیّات و بخش اعالم پایان کتاب مطرح شده
است.
آرایههای ادبی
سه سؤال از آرایههای ادبی با تیپهای گوناگون و آشنا که درسالهای گذشته نیز سابقة داشته است و ترکیبی از آرایههای کتابهای زبان و
ادبیّات فارسی عمومی است و در سه سطح آسان(سؤال  ،)9متوسط(سؤال)11و دشوار(سؤال .)11

زبان فارسی
پنج سؤال از زبان فارسی ( )3است .در بخش زبان فارسی همة مباحثی که از آن سؤال مطرح شده ،از درسهای دستور زبان است و در سالهای
گذشته سابقة فراوانی داشته است  .مطابق معمول شمارش تکواژ آن دشوار به نظر می رسید( .به ویژه واژة دوباره)
مباحث تست شدة زبان فارسی و سطح دشواری آنها:
تفاوت فعل پیشوندی و ساده(شمارشی دشوار) /تعداد جمله و نوع جمله از نظر اجزا (شمارشی آسان) /مقدّم شدن متمّم فعل بر سایر
اجزا(آسان) /شمارش واژههای مرکّب(شمارشی متوسط) /شمارش تکواژ(شمارشی دشوار)
معنی ،مفهوم و قرابت معنایی
نه سؤال از بخش مفهوم و قرابت معنایی طرح شده است که همانند کنکورهای پیشین ،سه تست از کتاب ادبیّات ( ،)2سه تست از کتاب
ادبیّات ( )3و سه تست از کتاب ادبیّات پیش دانشگاهی به شیوة قرابت معنایی و ارتباط مفاهیم ابیات و متون کتاب با ابیات خارج از کتابهای
درسی مطرح شده است .همة سؤاالت به جز سؤال شماره  21پیشینة فراوانی در کنکور دارند و از مفاهیم آشنا و تکراری به شمار میآیند.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که سطح سؤاالت در حدّ انتظار بوده و تفاوت زیادی با کنکورهای پیشین نداشته است.
پیروز ،پاینده و مانا باشید.

