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کتــاب علــوم و فنــون ادبــی دهــم و بــه طــور کلــی کتاب هــای 
ــد  ــود، چن ــل خ ــر فص ــم در ه ــم و دوازده ــی یازده ــون ادب فن
ــی،  ــی ادب ــات، سبک شناس ــخ ادبی ــد: تاری ــا داده ان ــوع را ج موض

ــی. ــای ادب ــه و آرایه ه ــروض و قافی ع
ــوم  ــف از عل ــث مختل ــب و مباح ــیم بندی مطال ــوع تقس ــن ن ای
ــاب  ــاختاری کت ــاوت س ــن تف ــاب، بزرگ تری ــک کت ــی در ی ادب
ــن  ــه ای ــت؛ ب ــم اس ــام قدی ــی نظ ــای آموزش ــا کتاب ه ــد ب جدی
ــوم  ــک از عل ــر ی ــرای ه ــم آموزشــی ب ــه در نظــام قدی شــکل ک
ادبــی، یــک کتــاب درســی جداگانــه اختصــاص داده شــده بــود.

نامگــذاریکتــابدرســی بنابرایــن می تــوان گفــت؛ 
جدیــدبــاعنوان»علــوموفنــونادبــی«دراینســاختار
جدیــد)کــههــرکتــابدرســیدرهــرپایــه،درزمینــه
چنــدعلــموفــنادبــیاســت(کامــًادرســتوبــهجــا
ــوایآناســت. ــیمحت ــدافآموزش ــراه ــودهوبیانگ ب

یعنــیکتابــیبــهتمــاممعنــا»علــوموفنــون«
ساختار کتاب درسی
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وقتــی این گونــه گــردآوری علــوم مختلــف امــا مرتبــط را در یــک 
ــدف  ــن ه ــورد بزرگ تری ــود در م ــر می ش ــم، بهت ــاب می بینی کت
آموزشــی کتــاب بــه یقیــن رســید:»دانش آمــوز از تحلیــل ادبــی 

بــه درک ادبــی و از ایــن دو، بــه لــذت ادبــی برســد«.
قطعــا توالــی ایــن علــوم ادبــی در یــک کتــاب درســی، حرکــت 
هدفمنــد در مســیر تحلیــل چنــد جانبــه اســت و ایــن برخــاف 

رونــدی اســت کــه در نظــام آموزشــی قبلــی وجــود داشــت: 
ــت دوم  ــی در نوب ــد ادب ــا درس نق ــه ب ــی ک ــا زمان ــوز ت دانش آم
ــت  ــد، نمی توانس ــنا نمی ش ــگاهی( آش ــش دانش ــر )پی ــال آخ س
ــد و  ــتفاده کن ــده اس ــده ش ــای خوان ــود از کتاب ه ــش خ از دان
ایــن بیهــوده خوانــدن بــرای نمــره گرفتــن تــا ســال آخــر، گویــی 

ــود. ــزرگ و مفیــد او از خوانــدن ادبیــات ب همــه کار ب
ــی  ــای ادب ــاب آرایه ه ــت کت ــی نمی دانس ــدن؛ یعن ــوده خوان بیه
ــد )جــز  ــه چــه کاری می آی و قالب هــای شــعر در ســال ســوم ب
نمــره گرفتــن و گذرانــدن پایــه تحصیلــی!( یــا وقتــی دو کتــاب 
حجیــم و بــزرگ تاریــخ ادبیــات را می خوانــد، نمی توانســت 
ارتبــاط معنــاداری بیــن آن دو کتــاب و درس هــای دیگــر پیــدا 
ــرد  ــی می بُ ــوزی، پ ــر دانش آم ــال آخ ــه س ــا زمانی ک ــد. ت کن
درســیکاربــردیبــانــام»نقــدادبــی« هــم هســت!!! کــه 
ــای شــعری  ــا و قالب ه ــات و آرایه ه ــخ ادبی ــب تاری ــد از مطال بای

اســتفاده کنــد.

می دانــد  ابتــدا همــان از انســانی  علــوم  دانش آمــوز 
دارد،  ویژگی هایــی  چــه  ادبــی  ســبک  هــر  می خوانــد:  و 
ایــن ویژگی هــا را چگونــه پیــدا کنــد، در چــه قالب هایــی 
دســته بندی کنــد، تمرین هایــی جــدی بــرای کشــف ایــن 

مصادیــق در متــون مختلــف ادبــی دارد و . . .

الزم اســت کتــاب درســی را کامل تــر از آنچــه گفتیــم، بشناســید. 
ــازی  ــس نی ــه و تدری ــر، در روش مطالع ــناخت کامل ت ــن ش ای

ضــروری اســت.
ــه دانش آمــوز  ــن کتــاب آن اســت کــه ب ــب در ای    . نکتــۀ جال
ــای  ــی جنبه ه ــت از تمام ــی می بایس ــر ادب ــک اث ــوزد ی می آم

ــه( بررســی شــود. ادبی)قلمــرو هــای ســه گان
آمــوزش در کتــاب درســی فنــون ادبــی ماننــد کتــاب  فارســی، 

ــت.  ــده اس ــته بندی ش ــه گانه دس ــای س ــوزه قلمروه در ح

هدف از این ساختار شکنی:
اما در کتاب جدید:

قلمروهای سه گانه فنون ادبی
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ایــن قلمــرو، بیشــتر بــا نــام زبــان فارســی و البتــه دســتور زبــان 
ــی در دو ســطح دســته بندی  شــناخته شــده اســت. قلمــرو زبان

مطالــب دارد:
1(ســطحواژگانــی: واژگان و امــا، ارتبــاط معنایــی کلمــات بــا 

یکدیگــر. مثــل تــرادف، تضمــن و ...
2(سطحدســتورییــانحــوی: ترکیبــات و قواعــد دســتوری، 

کاربردهــای دســتوری تاریخــی، کوتاهــی و بلنــدی جمات .

ــری  ــی در به کارگی ــر ادب ــنده اث ــیوه نویسـ ــرو، شـ ــن قلم در ای
ــود.  ــی می ش ــر بررس ــطح های زی ــن در س ــی آفری ــر زیبای عناص
1(ســطحموســیقیایی: در ایــن مرحلــه، متــن را از دیــد بدیــع 
ــل وزن،  ــود. مث ــی می ش ــن بررس ــیقی آفری ــزار موس لفظــی و اب
ــد  ــی مانن ــب های آوای ــی و تناس ــای لفظ ــف، آرایه ه ــه، ردی قافی

واج آرایــی، تکــرار، ســجع، جنــاس، و ... 
ــی: بررســی متــن از دیــد مســائل علــم بیــان؛  2(ســطحبیان

ــه. نظیــر تشــبیه، اســتعاره، مجــاز و کنای
3(ســـطحبدیـعمعنـوی:بازخوانـی متن از دید تناسـب های 

معنایـی؛ همچون تضـاد، ایهام، مراعـات نظیـر و ... 

 ویژگی هــای فکــری، روحیــات، باورهــا، گرایش هــا، نــوع نگــرش 
و دیگــر جنبه هــای فکــری در قلمــرو فکــری بررســی می شــود؛ 
شــادی گرا، غم گــرا، عرفانــی، طبیعت گــرا و . . . کــه تاریــخ 

ــود دارد.  ــه خ ــر مجموع ــی را زی ــات و سبک شناس ادبی
و  ادبیــات  تاریــخ  چــرا  کــه  می دهیــم  توضیــح  ادامــه  در 
اســت. فکــری  قلمــرو  تقســیم بندی  جــزء  سبک شناســی 

 قلمرو زبانی

 قلمرو ادبی

 قلمرو فکری



مشاوران      آمـوزش

6

 مختصات عددی کنکور ادبیات اختصاصی
منابع طرح سواالت و مقایسه با کنکور نظام قدیم

تیپ بندی و بودجه بندی سواالت را در ادامه خواهید خواند.

  * تعداد کل سواالت این درس: 30 تست؛
  * زمان کل پاسخویی به این درس: 30 دقیقه؛

  * مدت زمان پاسخگویی به ازای هر تست: 60ثانیه؛
  * بیشترین تعداد سوال در همه دفترچه عمومی و اختصاصی.

نکته ای که هم مشاور، هم دبیر و هم دانش آموز باید بداند: 
ــای  ــات اختصاصــی، کتاب ه ــواالت ادبی ــرح س ــع درســی ط منب
ــه دهــم، یازدهــم و دوازدهــم اســت.  ــی 1.2.3 در پای ــون ادب فن

ــه فارســی + فنــون ادبــی! ن
ــه  ــی )ب ــاب فارس ــب کت ــات و مطال ــت از ابی ــن اس ــه ممک البت
دلیــل ســاختار و چهارچــوب قلمــرو محــور( طــرح ســوال شــود. 

تعــداد صفحــات منبــع طــرح ســواالت ادبیــات اختصاصــی نظــام 
ــوده کــه شــامل ایــن کتابهاســت: قدیــم 850-800 صفحــه ب

*تاریــخ ادبیــات ســال دوم: 238 صفحــه . تاریــخ ادبیــات ســال 
ســوم: 207 صفحــه. ادبیات فارســی پیــش دانشــگاهی: 204صفحه. 

آرایه هــای ادبــی: 168 صفحــه.
امــا داوطلــب نظــام جدیــد بــرای همین تعــداد تســت کنکــور، تنها 
3 کتــاب فنــون ادبــی را می خوانــد بــا مجموعــا 360-400 صفحــه! مختصات عددی

منبع طرح سواالت

مقایسه منابع نظام قدیم و نظام جدید

زبان و ادبیات 
فارسی اختصاصی

پایه تدریسنام کتاب
دهمعلوم و فنون ادبی1
یازدهمعلوم و فنون ادبی2
دوازدهمعلوم و فنون ادبی3
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*فنــونادبــیدهــم: 126 صفحــه . فنــونادبــییازدهم:
110 صفحــه . فنــونادبیدوازدهــم: 144 صفحه

حتمــا می گوییــد: کتــاب نظــام جدیــد آســان شــده پــس 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــم آس ــان ه ــواالت کنکورش س

البتــه کــه این طــور نیســت؛ در تحلیــل کنکــور 98 و ســواالت آن 
در ایــن بــاره بیشــتر توضیــح داده ایــم. و بــرای مطالعــۀ مطالــب 
ــانی ها و  ــی انس ــایت تخصص ــب س ــاره از مطال ــن ب ــتر در ای بیش

اتــاق علمــی زبــان و ادبیــات فارســی اســتفاده کنیــد. 

     * سبک شناسی و تاریخ ادبیات: حدود 8 سوال. 
     * قلمرو ادبی )آرایه های ادبی(: حدود 7 سوال

     * قافیه: حدود 2 سوال
     * عروض: حدود 5 سوال

     * قلمرو فکری )قرابت معنایی(: 8 سوال

توضیــحاینکــه بــه دلیــل جدیــد بــودن کنکــور نظام آموزشــی 
ــدی مباحــث،  ــت نشــدن بودجه بن ــد و تثبی ــای جدی ــا کتاب ه ب

تعــداد ســواالت هــر موضــوع بــه صــورت تقریبــی ذکــر شــدند.

تیپ بندی سواالت
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

میانگین این بازه

1000
90-99694/7
80-905584/4
70-8018275/1
60-7040565/1
50-6085554/9
40-50183944/9
30-40395234/9
20-301077024/8
10-202916214/9
0-10641925

2/7-76234منفی و صفر

8سفید

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

762420/41منفی

0-20933540/50

20-40147220/08

40-6026940/01

60-805870/00

80-100610/00

187660100جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس ادبیات تخصصی کنکور97 

نمودار تحلیل آماری 
ادبیات اختصاصـی

 کنکور ۹۷  

اطالعات کنکور 98 را از ماه آذر در سایت انسانی ها ببینید.
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تحلیل نتایج این کنکور:

ــد و  ــن درس 100 بزن ــت در ای ــته اس ــی نتوانس ــچ داوطلب هی
ــا ــرت ــدصف ــازه درص ــور در ب ــن کنک ــب ای ــزار داوطل 93 ه

ــد.  ــدبودن 20درص

ــر  ــوع 187660 نف ــد از مجم ــاهده می کنی ــه مش ــور ک همانط
حاضــر در جلســه کنکــور 97، کســانی کــه ادبیــات اختصاصــی 
را در بــازه منفــی تــا 20 % بیشــتر نتوانســتند بزننــد، 169596 

ــد: یعنــی 91% آنهــا !  نفــر بودن
در واقــع داوطلبــان برتــر کنکــور 97 در درس ادبیــات اختصاصــی 

بــا 18064 نفــر رقیــب بودنــد.
میانگین این درس، درصد بسیار معناداری است: %6

داوطلبــان کنکــور 97 اگــر 10 درصــد ) یعنــی 3 پاســخ درســت( 
می داشــتند، از میانگیــن کشــوری باالتــر بودنــد.

بــازه درصــد تعداد داوطلبان درصد داوطلبان
منفی 76242 0/41

0-20 93354 0/50

میانگین کشوری تعداد کل داوطلبان

6.0 187660
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روش اســتفاده و تحلیــل جــدول اعــداد 10
انســانی را در ســایت انســانی ها بخوانیــد:

در جدول اعدادانسانی ها ببینید این درصدها در رتبه و نتیجه کنکور چه تاثیری دارند:

نام درس
ضرایب هر درسبازه ی 5بازه ی 4بازه ی 3بازه ی 2بازه ی 1
رتبه1تا
100

رتبه100تا
500

رتبه500
تا1000

رتبه1000
تا2000

رتبه2000
تا3000

24433%20-15%25-20%30-25%40-30%50-40ریاضیات

12322%55-45%۷0-55%80-۷0%85-80%۹0-85اقتصاد

ادبیات
42222%35-25%45-35%55-45%۷0-55%85-80اختصاصی

11131%30-20%40-30%50-40%65-50%۷5-65تاریخ وجغرافیا

جامعه شناسی و
13223%40-30%50-40%60-50%۷0-60%۹0-80علوم اجتماعی

31122%35-20%40-35%50-40%60-50%۷0-60منطق و فلسفه

12133%45-35%55-45%۷0-55%80-۷0%۹0-80روان شناسی

ــای ــبدرسه ضری
ــرایتمام ــیب عموم

زیرگروههــا؛

ادبیات عمومی:  4
دین و زندگـی:  3 
عربـی و زبـان:  2

ABCD

A

B

C

D

E

ادبیات، الهیات، حقوق، فلسفه

مدیریت، علوم اقتصادی،
 حسابداری

علوم سیاسی
روان شناسی، کتابداری، 

علوم تربیتی، تربیت بدنی

علوم اجتماعی

E
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ــا  ــا 30 ســوال تقریب ــات تخصصــی ب ــوزان در درس ادبی دانش آم
ــور را  ــن کنک ــم ای ــواالت مه ــل س ــد. تحلی ــرو بودن ــالم روب س

ــد. بخوانی

تست شماره ۱۳۶: بر هم زدن ترکیبات کتاب درسی در قالبی نو 

متن درست این سوال برای یافتن جواب:
ــرن  ــف می شــود و در ق ــرن 7، ضعی ــم در ق ــم ک ــی، ک ــر فن »نث
ــا آنجــا  ــران از میــان مــی رود، ت ــر ای ــان ب ــا ســیطره تیموری 8، ب
کــه نثــر ســاده در اکثــر کتاب هــای ایــن دوره جــای نثــر فنــی 
را می گیــرد و نویســندگان آثــار موجــود را کــه بــه نثــری ســاده 
بــود بــه نثــر فنــی بــاز می نوشــتند. )منبــع: کتــاب فنــون ادبــی 

یازدهم.چــاپ 96، درس چهــارم(
تست شماره ۱۴۳ شروع سواالت آرایه با ایهام بود و این آرایه 

جزو عالقه مندی های طراحان سوال است :(

تست شماره ۱۳۹ سوالی جالب و بدون عیب:

اولین کنکور نظام جدید علوم انسانی

ردپــایایــنآرایــهدر۶ســوالهمیــنکنکــورازمجموع
ــد! ــوالدیدهش 8س

ــده کــه در  در ســوال 143، 3 واژه »خســرو، شــیرین و شــکر« آم
آرایــه ایهــام غالــب اوقــات مــورد توجــه طراحــان ســوال بوده انــد.
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147(  داوطلبــان بایــد ایــن نکتــه را می دانســتند کــه هــر 
بیتــی کــه اســتعاره مصرحــه دارد، حتمــا آرایــه مجــاز بــه عاقــه 

ــم دارد. . ــباهت ه ش
در ایــن تســت » پســته خنــدان » اســتعاره و مجــاز بــه عاقــه 

ــاز می شــود« هســت . ــده ب ــه خن ــه ب ــی ک شــباهت از »لب

161( ســوال از معنــی واژه کــه از ســواالت عجیــب کنکــور بــوده 
و در کنکــور 97 نیــز طــرح شــد!

ــاب  ــب کت ــداف آموزشــی و مطال ــک تســت خــارج از اه 151(ی
درســی:

 ســواالت مربــوط بــه قرابــت و تناســب مفهومــی، مــورد 
بخصوصــی بــرای اشــاره نداشــتند . امــا می توانیــد تحلیــل 

کامــل ایــن کنکــور را در ســایت انســانیها بخوانیــد.

149( بیتی که دارای آرایه ایهام است، 3 واژه ایهام دارد: 
ــر  ــار 2( بخاط ــیرین ی ــب ش ــون ل    * واژه »دور از«: 1( دور از ج

ــار  دوری از ی
   * واژه »نی«: 1( گیاه نی 2( نی نوازنده 

ــد    ــب شــعری ترجیع بن ــد در قال ــد بن ــد«: 1( بن ــد بن    * واژه »بن
2( بنــد بنــد پیکــر و بــدن  
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روش مطالعه عروض و قافیه

از آنجایــی کــه بینــش نویســنده های کتــاب درســی بــه نســبت 
ــور  ــان کنک ــواالت طراح ــوع س ــس ن ــه، پ ــر یافت ــته، تغیی گذش
هــم متفــاوت می شــود و در نتیجــه کتــب آموزشــی نیــز 
ــن در  ــد. بنابرای ــم باش ــام قدی ــای نظ ــاوت از کتاب ه ــد متف بای
ــر  ــاب ناش ــژه در کت ــای وی ــه، کاره ــش از روش مطالع ــر بخ ه
ــوزش« را  ــاوران آم ــارات مش ــانی »انتش ــته انس ــی رش تخصص

ــد. ــد خوان خواهی

رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل
مفتعــــلن مفتعـــلن مفتعلن کشـــت مـــرا
قافیـــه و مغلطـــه را گـــو همه سیــالب ببر
پوســت بــود پوسـت بود درخور مغز شعـرا

)موالنا(

ــذت  ــد و از آن ل ــت بخوانی ــاعران را درس ــعر ش ــه ش ــرای اینک ب
ــان  ــت. وزن هم ــات اس ــه از ضروری ــتن وزن و قافی ــد، دانس ببری
ضــرب آهنــگ نهفتــه در شــعر اســت کــه در قافیــه، بخشــی از 

ــم.  ــوش می بینی ــم و گ ــه چش آن را ب
اســاس کتــاب درســی در یادگیــری عــروض، آمــوزش براســاس 

ــت. ــماعی اس ــروضس ــمخوانیوع چش

ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من
ای دلبر و دلدار من ای َمحرم و غمخوار من

ــا شــعری وزن دار  ــه ای را گــوش می دهیــد، ی هنگامــی کــه تران
ــازی می کنــد. ــا گــوش شــما ب را مــی خوانیــد، موســیقِی آن ب

ایــن واکنــش طبیعــی شــما، ریشــه در ســه چیــز دارد: عاطفــه، 
وزن و لحــن شــعر.

در عروض و قافیه، این 3 رکن را خواهید آموخت.
ــزار  ــن اب ــور بهتری ــه در کنک ــروض و قافی ــواالت ع ــرای س ــا ب ام

ــت. ــماعی« اس ــروض س »ع

عــروض ســماعی یعنــی فــن عــروض را بــر پایــۀ چشــم خوانــی و 
مهــارت شــنیداری بــه نتیجــه برســانید.

برای این فّن و مهارت:
ــۀ عــروض را داشــته باشــید. ایــن دانــش  الزم اســت دانــش پای
ــع  ــه ای از تقطی ــد. در نقط ــش ببری ــع پی ــاس تقطی ــر اس را ب
شــعر، پــی خواهیــد بــرد کــه تقطیــع تنهــا راه ممکــن نیســت. و 
خودتــان زودتــر از قبــل می توانیــد وزن شــعر را حــدس بزنیــد؛ 
براســاس خوانــدن چشــمی و همزمــان گــوش دادن بــه خوانــش 

خودتــان از شــعر.

عروض سماعی چیست؟
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منبع: کتاب درسی علوم و فنون ادبی

تا اینجا گفتیم:
1( عروض سماعی یک میانبر نیست. 

2( بایــد تقطیــع بدانیــد و بــرای تقطیــع هــم بــه دانــش پایــه و 
کاملــی از علــم عــروض نیــاز داریــد.

ــود  ــاز خ ــی، نی ــروض تقطیع ــن ع ــری و تمری ــس از یادگی 3( پ
ــع  ــدون تقطی ــات را ب ــه هرازگاهــی وزن و ارکان ابی ــد ک می دانی

بدانیــد.
4( آنجاست که عروض سماعی را کشف کرده اید. 

نتیجه اینکه عروض سماعی:
 یک راه حل سریع است، نه میانبر آموزشی.

  مهارتی است بر اساس تمرین اصول و دانِش پایۀ عروض.
 که به مرور زمان و تمرین زیاد به آن خواهید رسید.

ــر از  ــا اگ ــد. ام ــروض را دور بزنی ــد ع ــعی نکنی ــز س ــس هرگ پ
مســیر درســتی برویــد کــه گفتیــم، بــه ســرعت شــگفت انگیــزی 

ــه ســواالت آن خواهیــد رســید. در پاســخ ب

خوب یادتان باشد:
ــک  ــد. تفکی ــاد بگیری ــا ی ــم را کام ــه ده ــروض پای ــب ع مطال
ــل و تغییــر  ــاه و بلنــد و کشــیده، تبدی عامت هــای هجــای کوت
آن هــا، اصــول تقطیــع و شــیوه خوانــش درســت بــرای تقطیــع، 
ــرای شــما الزم اســت.  ــری عــروض ســماعی ب همگــی در یادگی
همین طــور مطالــب دروس اول فنــون یازدهــم، قبــل از آنکــه بــه 

اوزان عروضــی برســید.
راستی:

ــماعی  ــروضس ــا ع ــد را ب ــدا خواندی ــه در ابت ــعری ک وزن ش
ــد: ــن کنی تمری

»مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«
ای یار من ای یار من ....

در ایــن مســیر بــرای تســلط بــر دانــش پایــه عــروض و تمرینــات 
ــت  ــوزش نهای ــاوران آم ــی مش ــون ادب ــاب فن ــی آن، از کت اصول

اســتفاده را ببریــد.
ــر  ــد ه ــان بخواهی ــی، از دبیرت ــارت کاف ــه مه ــس از رســیدن ب پ

ــد. ــع کن ــان تقطی ــن روش برایت ــا ای ــد بیــت را ب جلســه چن
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نمونه ای از کتاب علوم و فنون ادبی کنکور 
انتشاراتمشاورانآموزش:
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ــا  ــد ب ــی را بای ــر مهارت ــارت اســت. ه ــک مه ــماعی ی ــروض س ع
ــه  ــرار ب ــن و تک ــن تمری ــت. ای ــات آموخ ــرار تمرین ــن و تک تمری
ــر  ــزان بهت ــما عزی ــود و ش ــذار می ش ــرم واگ ــران محت ــما دبی ش
می دانیــد کــه در کاس فنــون ادبــی بایــد بخــش عــروض و قافیــه 
ــد.  ــی کار کنی ــداوم و تمرین ــور م ــه ط ــدی اوزان را ب و طبقه بن

ــان  ــا خودت ــی مطمئن ــران گرام ــما دبی ــور ش ــن منظ ــه همی ب
شــیوه ها و روش هــای متناســب بــا تدریــس خودتــان را داریــد و 
ســبب می شــوید داوطلبــان بــه نتیجــه خوبــی در کنکــور دســت 
یابنــد. اســاس کتــاب درســی در ایــن بخــش بــر مبنــای تقطیــع 
ــی  ــاب درس ــر کت ــرد دیگ ــم کارب ــیوه ک ــردن اســت. ش ــا ک هج

تقســیم »وزن واژه« هــر پایــه اســت.

پیشــنهاد مــا بــرای ســواالت عــروض در آزمــون کنکــور، آمــوزش 
ــر عــروض تقطیعــی  مهــارت عــروض ســماعی پــس از تســلط ب
ــر در  ــک هن ــا آن ی ــرات و هماهنگــی ب ــن تغیی اســت.پذیرش ای
ــریف  ــه ش ــس و پیش ــت در تدری ــک قابلی ــت و ی ــوزش اس آم

ــی. معلم

مطلبی برای پایان این بحث از زبان  وحیدتمنا: 
»می دانیــد وقتــی آدم هــا سن شــان مــی رود بــاال، در آنهــا 
ــا  ــر دادن روشهایشــان. م ــرای تغیی ــرد ب مقاومتــی شــکل می گی
ــد  ــم بای ــه اندوخته ای ــا معلم هــا کــه تجرب ــم. م ــد عــادت کنی بای
یــاد بگیریــم کــه در روش هایمــان متناســب بــا شــرایط تغییراتــی 

ایجــاد کنیــم.«

 در همیــن رابطــه از همــه شــما دبیــران گرامــی فارســی و فنــون 
ــود را در  ــس خ ــات و روش تدری ــم تجربی ــوت می کنی ــی دع ادب
ــاره بــه اشــتراک دانــش آمــوزان و دیگــر همــکاران قــرار  ایــن ب
دهیــد؛ دراتــاقعلمــیادبیاتفارســیســایتانســانیها:

ویژه دبیران)در رابطه با عروض سماعی(
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البتــه بعضــی ریزه کارهــای تســت زنی می توانــد بــه شــما 
کمــک کنــد؛ ماننــد اینکــه از پرتکرارتریــن واژه هــا و بیت هایــی 

ــل نشــوید.  ــن واژه هاســت، غاف ــه شــامل ای ک

ــی مهــم  ــه آرایه هــای ادب ــی، ب ــوم و فنــون ادب در کتاب هــای عل
ــار  ــل آث ــت و تحلی ــا دریاف ــا آنه ــه ب ــده ک ــه ش ــج پرداخت و رای

ادبــی کامل تــر می شــود.
در کتــاب فنــون ادبــی مشــاوران آمــوزش، روش تشــخیص هایی 
ــوان »#کشــف_الفنون« وجــود دارد کــه روش مطالعــه و  ــا عن ب
ــح داده  ــث را توضی ــایر مباح ــه و س ــه آرای ــوط ب ــخیص مرب تش

اســت.

روش یادگیری آرایه ها در فنون ادبی
 مشاوران آموزش

آرایه هــای ادبــی یــا صناعــات ادبــی، بــکار بــردن فنونــی اســت 
ــد.  ــی ســخن می افزای ــای زیبای ــر جنبه ه ــا ب ــت آن ه ــه رعای ک

آرایه های ادبی را می شود دو جور خواند:
1( تعریــف آرایــه را خوانــد و حفــظ کــرد و چنــد مثــال از آن را 

بــه عنــوان الگــوی هــر آرایــه حفــظ کــرد. 
ــا و  ــف، مثال ه ــدن تعری ــس از خوان ــی را پ ــه ادب ــر آرای 2( ه

ــد. ــن کنی ــن آن، تمری یادگرفت
ــه  ــور را ب ــواالت کنک ــد س ــی توانی ــا روش دوم م ــط ب ــا فق ام

درســتی پاســخ داد.
ــری  ــا نث ــعر ی ــت ش ــر بی ــی ه ــر جای ــی ه ــا یعن ــن آرایه ه تمری
می بینیــد، آن را از نــگاه قلمــرو ادبــی بررســی کنیــد. ایــن بیــت 
ممکــن اســت هــر جایــی از کتــاب فارســی یــا فنــون باشــد یــا 
ابیــات البــه الی  درس هــای کتــاب دینــی و حتــی پشــت یــک 

وانــت نیســان!!!

روش مطالعه قلمرو ادبی )آرایه های ادبی( 

مانند سؤال 143، کنکور 98
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به طور کلی می شود سواالت آرایه را در دو تیپ دسته بندی کرد: 

1( بیت یا ابیات شاخص دارد و آرایه هایی را بخواهد که در آن ابیات 
هستند. 

2( آرایه یا آرایه های شاخص دارد و ابیاتی را بخواهد که دارای آن 
آرایه ها هستند.

فارغ از این دسته بندی، تیپ سواالت را این طور می شود گفت:
تیپاول: در صورت سوال آرایه هایی می دهد. که مرتب سازی گزینه ها 

متناسب با آن آرایه ها را می خواهد.

مانند این سؤال از کنکور 98:

تیپ شناسی سواالت آرایه کنکور
 و روش پاسخ دهی



مشاوران      آمـوزش

19

ــه  ــا پیــدا کــردن یــک آرایــه، گزینــه درســت ب گاهــی اوقــات ب
ــن تســت داده  ــا در همی ــه. مث ــم ن ــد و گاهــی ه دســت می آی
ــم  ــم می  بینی ــاب کنی ــام را انتخ ــر ایه ــور 98، اگ ــده از کنک ش
ــت  ــام اس ــرای ایه ــا ب ــنهاد گزینه ه ــه پیش ــی ک ــه بیت های ک
)»الــف«،»د«( فاقــد ایهــام هســتند. وقتــی در بیــت اول متوجــه 
ــل  ــتر دلی ــت و بیش ــام اس ــد ایه ــت فاق ــن بی ــه ای ــوید ک می ش
هنــری و غیرواقعــی را آورده اســت، نتیجــه می گیریــم کــه 
ــن  ــر از ای ــه ایهــام. بیــت چهــارم را قبل ت حســن تعلیــل دارد، ن
در بخــش تحلیــل ســواالت کنکــور 98 تحلیــل کرده ایــم. پــس 

ــه دوم اســت.  پاســخ درســت، گزین
امــا وقتــی تعــداد تســت های آرایــه کنکــور 98 را کــه 8 ســوال 
ــا  ــه م ــه ایهــام تکــرار شــدند، ب ــی کــه آرای ــود و تعــداد بارهای ب
ــا ــهآرایهه ــد: هم ــم را گوشــزد می کن ــه بســیار مه ــک نکت ی
رابایــدجــدیبگیریــد.همــهآرایههــارابایــدمســلط

شــوید.وگرنــهممکــناســت...

شما با دو روش به این تیپ سوال پاسخ می دهید:

     1( آرایــه یــا آرایه هــای معــروفومهــم را انتخــاب کنیــد 
و در ابیــات داده شــده، دنبــال آن هــا بگردیــد کــه در کــدام بیــت 

ســوال، آن آرایــه وجــود دارد.
ــر  ــبت دیگ ــه نس ــان ب ــه خودت ــی ک ــا آرایه های ــه ی      2( آرای
ــرده  ــاب ک ــتید انتخ ــلطهس ــده، مس ــته ش ــای خواس آرایه ه
ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــی ب ــید؛ ول ــا باش ــال آن ه و دنب
اگــر آرایــه ای مثــل مجــاز را مســلط تر هســتید و آن را انتخــاب 
می کنیــد، ممکــن اســت هــر چهــار گزینــه دارای تشــبیه باشــد 
ــا را  ــک گزینه ه ــک ت ــه ت ــد ک ــعباش ــتانجم ــس حواس پ
بررســی کنیــد. یعنــی بــرای اطمینــان از آرایــه دوم و ســوم هــم 

ــد.  اســتفاده کنی
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تیــپدوم: تعــدادی بیــت بــه همــراه آرایه هــای آن در صــورت 
ســوال داده شــده و از داوطلــب می خواهــد درســتی یــا نادرســتی 

آرایه هــا را بــرای آن تشــخیص بدهــد.
در ایــن تیــپ ســوال ممکــن اســت داوطلــب دچــار خطــای دیــد 
شــود و گزینــه درســت را بــه جــای گزینــه نادرســت انتخــاب 
ــد  ــد. مانن ــت خوان ــا دق ــد ب ــوال را بای ــورت س ــس ص ــد. پ کن
ــد  ــز«، نیازمن ــد »بهج ــا قی ــه ب ــور 98 ک ــر از کنک ــوال زی س

دقــت بیشــتری اســت.

ــه  ــک آرای ــارم:بیتــی را می خواهــد کــه بیــش از ی ــپچه تی
دارد؛ همــان آرایه هایــی کــه در صــورت ســوال مشــخص اســت:

ــه در صــورت ســوال  ــوع ســواالتی اســت ک ــوم: از ن ــپس تی
ــی را  ــی رود همگ ــار م ــد و انتظ ــخصی را می ده ــای مش آرایه ه

ــد. ــدا کنی ــه پی ــک گزین در ی

ــتر از  ــه بیش ــد ک ــاخص می ده ــت ش ــک بی ــم: ی ــپپنج تی
چنــد آرایــه دارد. و تشــخیص آرایه هــا را از داوطلــب می خواهــد:
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147- کدام بیت، دارای یک »استعاره و بیشترین مجاز« است؟
1( چگونــه سـرو روانـی به فکر خون من افتــد    که ریخت خون جهانی به خاک راهگذارش
2( مـرا بـه صیدگهی می کشــد کمنـد محبـت    که خون شیر خورنــد آهوان شیـر شکارش
3( چه عشوه ها که خریدم زچشم عشوه فروشش   چه باده ها کـه کشیدم ز لعـل باده گسارش
4(کجـا رواست که یک جا رود به دامـن گلچیـن    گلی که بلبل مسکین کشید زحمت خارش

و  ســخت  می کنیــد،  فکــر  هــم  آنقــدر  آرایــه  تســت های 
ــد؛ روش  ــاز داری ــزار »روش« نی ــه اب ــا ب ــر نیســتند. تنه وقت گی

ــی. ــخ ده ــت پاس ــت و روش درس ــه درس مطالع
ســعی کردیــم کلیــات ایــن »روش« را بــه شــما بگوییــم. نتیجــه 
تمریــن  و  یادبگیریــد  بخوانیــد،  را  ادبــی  آرایه هــای  اینکــه 
کنیــد. ســهم ایــن مبحــث چیــزی حــدود 12 ســوال از مجمــوع 
55ســوال کنکــور ادبیــات عمومــی و اختصاصــی شماســت! کــه 

ــت. ــم اس ــاز و مه ــمند، سرنوشت س ــا ارزش واقع

نمونههاییازتیپبندیهایمشابهدرکنکور97

نتیجه گیری:
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موضوع و تعریف تاریخ ادبیات:

ــی  ــان و دگرگون ــول زم ــات در ط ــت ادبی ــخ و سرگذش ــه تاری ب
ــردازد. ــان می پ ــف جه ــاط مختل ــی در نق ــون ادب ــبک ها و فن س

ــه ایــن موضــوع نیــاز اســت کــه »تاریــخ«  ــرای »پرداختــن« ب ب
بدانیــد و »ســبک« ادبــی را بشناســید،  آنــگاه آدم هایــی کــه در 
هــر دوره تاریخــی بــه اقتضــای شــرایط، در ســبک ادبــی خاصــی 
ــل درک  ــر قاب ــه جــا گذاشــتند، بیشــتر و بهت ــاری ب از خــود آث

هســتند. 
یک مثال ببینید:

چگونــه ســبک ادبــی هنــدی در دوره ای از تاریــخ ادبیات فارســی 
ــد؟ ایجاد ش

ســبک ادبــی هنــدی در عصــر حکومــت صفویــان شــکل گرفــت. 
ــر،  ــه هن ــوی ب ــاهان صف ــه برخــی ش ــی ک ــم توجــه اندک علیرغ
ــه شــاعران  ــب آنهــا نســبت ب معمــاری و فرهنــگ داشــتند، اغل
ــه  ــتان ک ــاهان هندوس ــر پادش ــرف دیگ ــد. از ط ــه بودن بی توج
ــد  ــت نمی کردن ــس حکوم ــتعمار انگلی ــیطره اس ــوز تحــت س هن
و مســتقل بودنــد، زبــان فارســی، زبــان رســمی دربارشــان بــود. 
توجــه بــه شــاعران و ادیبــان، جــذب و جلــب آن هــا بــه نوعــی 
ــن رو  ــد. از ای ــداد می ش ــز قلم ــه نی ــت صفوی ــا حکوم ــت ب رقاب
ــای  ــه اقتض ــه و ب ــتان رفت ــه هندوس ــن ب ــران زمی ــاعران ای ش
طبــع و نیــاز عاطفــی هنــدوان، اشــعاری در ســبک ادبــی هنــدی 

ســرودند.

روش مطالعه سبک شناسی
 و تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات در کتاب جدید

ایــن بخــش از کتــاب علــوم و فنــون ادبــی در واقــع همــان کتــاب 
تاریــخ ادبیــات 1 و 2 مــی باشــد کــه در نظــام قدیــم آموزشــی، 
ــا ایــن تفــاوت مهــم کــه تاریــخ  دو کتــاب نســبتاً قطــور بــود. ب
ــات  ــترده اطاع ــم گس ــر آن حج ــی، دیگ ــون ادب ــات در فن ادبی
ــر روی  ــتر ب ــه بیش ــدارد بلک ــات را ن ــا ادبی ــط ب ــی مرتب تاریخ

ــت.  ــده اس ــز ش ــی آن متمرک سبک شناس



مشاوران      آمـوزش

23

ــات شــاید دشــوارتر از حفــظ  ــخ ادبی ــخ و تاری ــن تاری ــاد گرفت ی
کــردن آن بنظــر برســد امــا مطمئنــاً روش مطالعــه ای کــه تاریــخ 
ــن  ــد، ای ــه می کن ــای تکــرار طوطــی وار توصی ــر مبن ــات را ب ادبی

ــد: ــر می ده ــا تذک ــه م ــه را ب دو نکت
1( کســی کــه ایــن روش را پیشــنهاد می دهــد، شــناخت درســت 

و تخصصــی از علوم انســانی نــدارد :)
2( شــناخت او از علــوم انســانی، براســاس کتــاب درســی نظــام 

جدیــد بروزرســانی نشــده اســت.

ــی کــه برایتــان گفتیــم، کامــا مشــخص اســت مبنــای  در مثال
ــن  ــاط یافت ــی ارتب ــل و توانای ــه براســاس تحلی ــن روش مطالع ای
بیــن حــوادث اتفــاق افتــاده و شــرایط ایجــاد شــده هســت. کــه 

ــات را دارد. ــه حفظی ــاز ب ــن نی کمتری
بنابرایــن بــرای تاریــخ ادبیــات نیــز ســه روش مطالعــه پیشــنهاد 

می شــود:  
1( حفظ کردن :/(

2( مصداقی خواندن. 
3( مقایسه ای خواندن. 

ایــن روش آنقــدر مشــهور و معــرف حضورتــان هســت کــه نیــاز 
بــه توضیــح نــدارد: حفــظ کنیــد؛ تکــرار کنیــد، یادتــان مــی رود، 

تکــرار کنیــد . . . کــه قطعــا نادرســت اســت.

یک نوع تیپ تست احتمالی در سبک شناسی را ببینید:

روش اول

روش دوم و سوم: 
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ــه ایــن تیــپ تســت و دیگــر  ــرای پاســخگویی ب روش مطالعــه ب
تســت های سبک شناســی را بدانیــد:

1( روش مطالعه مصداقی
2( روش مطالعه مقایسه ای
روشمطالعهمصداقی

مصداقــی یعنــی بعــد از خوانــدن ویژگی هــای هــر دوره یــا 
ســبک ادبــی، چنــد متــن از کتــاب درســی را در همــان ســبک 

ــد. ــدا کنی ــا را پی ــق آن ویژگی ه ــد و مصادی ببینی
ــبک  ــای س ــام ویژگی ه ــعری تم ــا ش ــر ی ــر نث ــت ه ــن اس ممک
خــود را نداشــته باشــد. مهــم ایــن اســت کــه شــما بــه تمریــن 
ــی  ــر ادب ــتری از اث ــای بیش ــا مصداق ه ــد ت ــه بدهی ــود ادام خ

ــد. ــت کنی ــارت را تقوی ــن مه ــد  و ای ــتخراج کنی اس

دو مثال ببینید:

روشمطالعهمقایسهای 
ــا  ــی را ب ــبک ادب ــر س ــای ه ــه، ویژگی ه ــن روش مطالع در ای

ســایر ســبک های ادبــی مقایســهمیکنیــد.

ویژگی های زبانی سبک خراسانیویژگی های زبانی سبک عراقی

ورود لغات زبان ترکی و مغولی به کمی لغات بیگانه
زبان فارسی

کمی لغات عربی ) به جز 
فراوانی لغات و ترکیبات عربیاصطالحات دینی و علمی (

از میان رفتن لغات هجور فارسیکهنه و مهجور بودن بخشی از لغات

تفاوت های ویژگی های زبانی 
 سبک خراسانی و عراقی
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شما بنویسید

ویژگی های زبانی سبک عراقی 
را شما بنویسید

ویژگی های زبانی سبک خراسانی 
را شما بنویسید

ویژگی های زبانی سبک خراسانیویژگی های زبانی سبک عراقی

قالب عمده شعر : قصیده
قالبی که به تدریج شکل می گیرد: مثنوی

قالبی که در اواخر رشد می کند: غزل

رواج و اوج گیری بیشتر قالب های 
شعری ) غزل و مثنوی(

به کارگیری ردیف های فعلی قافیه و ردیف ساده 
واسمی دشوار

توجه بیشتر به آرایه های ادبیاستفاده از آرایه ها در حد اعتدال

تفاوت های ویژگی های ادبی 
 سبک خراسانی و عراقی

تفاوت های ویژگی های فکری 
 سبک خراسانی و عراقی

یکنمونهدیگرببینید:
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ــری  ــرو فک ــزء قلم ــی ج ــبک شناس ــات و س ــخ ادبی ــرا تاری چ
ــت؟ اس

عقایــد، گرایش هــا و بینش هــا در هــر دوره تاریخــی، زبــان 
ــار  ــا در آث ــود آورده  و ی ــه وج ــاص آن دوره را ب ــات خ و ادبی
ــب  ــت موج ــه در نهای ــت. ک ــذار اس ــان دوره تاثیرگ ــی هم ادب

شــکل گیری ســبک ادبــی آن دوره خواهــد بــود.

ــه ســراغ جــدول ــد ب ــرای مقایســه ســبک هــا بای همچنیــن ب
مقایســهایســبکهایادبــی از کتــاب فنــون 10.11  

ــد. ــوزش بروی ــاوران آم مش

ادبّیت ادبیات به این است که 
امکان تغییر را در آدم های هر 

دوره ای ایجاد کند!

وحید تمنا:
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ــات،  ــخ ادبی ــرای تاری ــی ب ــا خاصه نویس ــه ی ــک روش مطالع ی
ــی ــدولترتیب ــا ج ــی ی ــانتاریخ ــطزم ــتفاده از خ اس

ــت: ــات اس ــخادبی تاری
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2( درســنامه کتــاب فنــون ادبــی مشــاوران آمــوزش،  هــم 
ــن روش  ــخ گویی را. ای ــم روش پاس ــه و ه ــوع درس را گفت موض
ــی  ــام دارد. نمونه های ــف_الفنون ن ــخ دهی #کش ــخیص و پاس تش

ــم. ــان آوردی ــر برایت ــف_الفنون را قبل ت ــن #کش از ای

3( تمــام ابیــات موجــود در کتــاب درســی را جمــع آوری کــرده و 
از نظــر قلمــرو زبانــی، ادبــی و فکــری تحلیــل شــده اند.

)مراجعه کنید به صفحه30 و 31(

    1( تشــابه 67% بــا ســواالت کنکــور 98 نظــام جدیــد؛ یعنــی 
20 ســوال از 30 ســوال کنکــور را در کتــاب مشــاوران آمــوزش 

بــوده اســت.

برای مشاهده جزئیات این تشابه: 
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ــوط  ــای مرب ــرای درس ه ــن ب ــوان تمری ــا عن ــمت هایی ب 4(  قس
بــه آرایــه و عــروض در درســنامه وجــود دارد کــه نــوع دیگــری 

ــوزی اســت. از روشآم

چند تست از این کتاب را ببینید:
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ــوِع  ــت های متن ــب تس ــنامه در قال ــب درس ــش مطال     5( پوش
ســاده و چالشــی.

ــگان  ــودرای ــاب و دانل ــن کت ــت های ای ــاهده تس ــرای مش ب
بخشــی از آن بــه فروشــگاه اینترنتــی مشــاوران آمــوزش برویــد:

بخشهاییازاینکتابراببینید:
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کتاب های  علوم و فنون ادبی
  مشاوران آموزش:
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