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 مقدمه
ن بخش . در ایباشدیماخیر  یهاسالکنکورهای  نیترسختیکی از  ،ی به گفته بسیاری از افرادتجرب 99سال کنکور 

برسیم که  ؤالسوشن در مورد این ادبیات این کنکور هستیم تا به پاسخی ر سؤاالتبه دنبال بررسی تست به تست 

 ؟کنکورها بوده است نیترسختیکی از  ،تجربی داخل کشور 99کنکور  واقعاًیا آ

 عنام سؤاالتحلیل تاول:  خشب
 : باشدیم ریلغت بود که شامل نکات ز یمعن یهامربوط به تست اتیادب 3و  2، 1شماره  یهاتست

. دیآیحساب مبه اتیادب یبرا دیجد یتست پیت کی ،درست است یمعان شتریکه به دنبال تعداد ب 1تست شماره  پیت

لغت  یمعن یتعداد کمتر هانهیگزدر  یول دهدیعدد را در صورت سؤال م 6لغت مثالً  یروش، طراح تعداد نیدر ا

 دارد یشتریدرست ب یکه معناها یانهیگز خواهدیداوطلب کنکور م ایآموز عدد. سپس از دانش 4مثالً  دهدیقرار م

 را انتخاب کند. 

 کندیم یسؤال را طراح نیا ینوعکننده را بسنجد و بهاست که تسلط شرکتروش طراح به دنبال آن  نیدرواقع با ا

ه تست نسبت ب نیزمان حل امدت نی. همچنردیبگ جهیلغات مسلط است بتواند نت یکه واقعاً رو یآموزنشتا دا

 وقت داوطلب را هم مصرف کند. تواندیم وهیش نیو با ا ابدییم شیلغت افزا گرید یهاتست

جام است که شمارش ان زمال یقبل یهاپیگذشته است که به مانند ت یهاسال ثلم یکنکور تجرب 2تست شماره  پیت

 شود. 

 نیز اا یکنکورها، به نوع یدر برخ یقرار گرفته است و حت والسمورد  یقبل یدر کنکورها زین 3تست شماره  پیت

 اشیدر مدل عاد یتست پیت نیاز ا 99در سال  یرفته شود ولگ شتریکه وقت دانش آموز ب شدیاستفاده م یتست پیت

 اند. استفاده کرده

دانش آموز فراهم کرده  یبرا یتردهیچیصورت سؤال پ ،یداخل کشور تجرب 93کنکور  3تست شماره  مثالبه طور 

 . دیآیتست پر تکرار کنکور به حساب م کی 1399کنکور  3تست شماره  نیاست. بنابرا

و  زانبه دانش آمو دیجد یتست پیت کیکرده بود با ارائه  یسع یتجرب 1399کنکور  اتیطراح ادب: یریگجهینت

ند، شوکه لغت سخت باش یهااز آنکه تست شتریب گریدعبارت. بهزدیها را به هم برشوک بدهد تا آن یداوطلبان تجرب
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 دنیه با دنکته توجه کنند ک نیبه ا یستیبا یبعد یهاسال یدانش آموزان و داوطلبان کنکورها نیکننده بودند. بنابرا

تر ها سخترا برداشت نکنند که قرار است تست تیذهن نیا بالفاصله هاپیها و عوض شدن تدر قالب تست رییتغ

 ها پاسخ دهم. به آن توانمیاز قبل شده باشند و من نم

 گریچون د کنندیسؤاالت را حل م نیا یکنکور در منزل به خوب یفردا ایدر عصر  هایاز کنکور یادیجمع ز شهیهم

 راح بهکه ط ینگران شده و جو یرییتغ نیجلسه کنکور با کمتر راما س ستندین یآزمون یهاو ترس یذهن یدر جوها

 . ابدییکاهش م شانیزن ستتو توان  کنندیم افتیرا در اندازدیراه م عمد

 یاضیر یکنکورها توانندیم نکهیهم ادارند و آن رینظیفرصت ب کی یدر ضمن دانش آموزان و داوطلبان کنکور تجرب

 شودیث مفرصت باع نیکنند و بعد به سر جلسه کنکور بروند. ا ک روز قبل از کنکور خودشان بررسییرا  یو انسان

 یو بررس لمیمشاوران موظف هستند که با ساختن ف نیکند. بنابرا رییتغ ییهاتا متوجه شوند قرار است چه قالب

دانش  ،یدر همان روز قبل کنکور تجرب شودیبرگزار م یکه قبل از کنکور تجرب یسانو ان یاضیرشته ر یکنکورها

 ها آگاه سازند. قالب تست راتییرا از تغ شیوآموزان خ

خودش در جلسه کنکور حاضر شود و مشاوران  یاز رقبا تریآموز قودانش کی کندیکه کمک م هاستیبررس نیهم

 ماده کنند.آ ،شده انجام یو انسان یاضیکه در کنکور ر یراتییتغموزان خود را برای آذهن دانش موظف هستند 

 مالا سؤاالتتحلیل : دوم شخب
 : باشندیم رینکات ز یاوکه ح باشدیم اتیواژگان ادب یمربوط به امال 6و  5، 4شماره  یهاتست

. میکنیمشاهده م زیداخل کشور ن 1391 یکنکور تجرب 4را در تست شماره  99 یکنکور تجرب 6و  4تست شماره  پیت

وقت  تیتا ذهن شودیباعث م تاس یتست شمارش کیجهت که اما ازآن دیآیحساب نمبه دیجد پیت کی نیبنابرا

 شود.  جادیا هایبودن در کنکور ریگ

داخل کشور سال  یکنکور تجرب 4تست شماره  ایداخل کشور  1391و  1391 یکنکور تجرب 5اگر تست شماره 

شته شده درست نو ییازنظر امال تیکدام ب میکن نییتع یستیرا داده و با ییهاتیکه ب دیرا مشاهده کن 1395و  1394

  هستند. کسانیتست  نیبودن با ا ریگاز نظر وقت نگاه به این نتیجه می رسیم کهآ ،ستا
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 هایاز کنکور یرایبس دنیها باعث ترسبردن تست یقالب سؤاالت و رو به سمت شمارش رییمعتقدم تغ گریدعبارتبه

و  یکه از نظر سخت میخوریبرم یبه موارد میکن یقبل را هم بررس یهاسال یهااگر تست کهیشده است درحال

 . ستین یها شمارشقالب آن نکهیندارند با ا یفرق چیتست ه نیبا ا یسزمان بررمدت

تست  نیالبته جمالت ا .میکنیقبل مشاهده م یهاسال یرا در کنکورها یتجرب 1399کنکور  5تست شماره  پیت

 . شودیم تست نیشدن ا رتریگباعث وقت نیبلندتر از قبل شده است و هم

 گفت توانیاند اما مگذشته بوده یهاسال یتکرار یهاپیت نکهیا باوجود 1399کنکور  مالیا یها: تستیریگجهینت

کنکور،  نیا یجمع کرده بودند و در مجموع هر سه تست امال 1399هر دوره را در کنکور  یهاتست نیرتریگوقت

 . دیآیحساب مبه ریگوقت یهاجزء تست

هم عالقه طراحان آن شودیم دهیکنکور هم د نیخورد در ایهم به چشم م 1391که قبالً در مورد کنکور  ینکته مهم

در  گریاستفاده شده بود بار د 1391که در کنکور  یپیطور مثال تکمتر استفاده شده است. به یهاپیبه ت دینظام جد

موظف هستند  یآموزش یهاو مؤلفان کتاب یشیآزما یحساب طراحان کنکورها نیکارآمده است. با ابه 1399کنکور 

 ند.شو دهیکنندگان ورزتا شرکت رندیها را در کنکورها به کار بگند و آنهم توجه کن یمیقد یهاقالب تست به

 تاریخ ادبیات سؤاالتحلیل ت: سوم خشب
 شعر کیحال در کنکور نام شاعر  به تا رایتست کنکور امسال بود ز نیترمتفاوت 1399سال  یتجرب 1تست شماره 

 را نخواسته بودند.  یا نویسنده یک جمله

است  نیا یکرده بود. اما سؤال اساسانتخاب  ازدهمیسال  یتست را از کارگاه متن پژوه نیا تیطراح کنکور هر دو ب

را با اسم  یمتن پژوه یهاکارگاه یهاتیتمام ب دیبا میداشته باش یپ تستیت نیکه اگر قرار باشد سال بعد هم از ا

  م؟یشاعرش حفظ باش

که طراحان کنکور عالوه بر  دهدینشان م یتست پیت نیو هنر در هم یانسان ک،یزیف-یاضیر یکنکورها یبررس

کارشان ندارند  یبرا یخصکه محدوده مش اند. ازآنجاداده تیجمله و ب زیاز گنج حکمت ن ،یمتن پژوه یهاکارگاه

تست  نیا به دیخواهیهست که اگر م یاضافه کارگاه ترجمه دو منبع گفت که گنج حمکت به شودیفعالً م نیبنابرا

 . دیحفظ شو یستیبا ،دیپاسخ ده
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تست  از موارد را بلد باشد یکیآموز فقط وجود دارد آن است که اگر دانش یتست پیت نیا یکه در طراح یه جالبنکت

را  موردین اطراحان  .دیزنیتست را م دیرا بدان یکینام مختلف است و فقط اگر  1 یدارا هانهیچون گز زندیرا م

 پیت نیگفت که سال بعد اگر ا شودیمن حال نیا اند. باکرده تیرعا زین کیزیف-یاضیو ر یانسان ،در کنکور هنر

 خوانده شود.  دیبا ییهاچه قسمت قاً یتست دوباره تکرار شود دق

ثار مسلط نظم و نثر بودن آ یرو یستیبا خوانندیرا م اتیادب خیتار نکهیعالوه بر ا ی: دانش آموزان تجربیریگجهینت

به کار رفته در گنج حکمت  یجمالت و شعرها سندگانینام شاعران و نو توانندیم یدر مرحله بعد نیباشند و همچن

 و مرور خود قرار دهند. یریادگیرا در چرخه  یو کارگاه متن پژوه

 رایهآ سؤاالتحلیل ت: چهارم خشب
که در  باشدیم 11و  11، 9، 1شماره از  بیآمد که به ترت هیداخل کشور، چهار سؤال از آرا 99 یدر کنکور تجرب

 : مینکات را بدان نیموردشان الزم است ا

 11 مشابه تست قاًیکه دق میکنیم یبندو فرم طبقه پیت کیرا در  یداخل تجرب 99کنکور  11و  1شماره  یهاتست

. اما نکته جالب باشدیم یداخل تجرب 91کنکور  11تست  ،یداخل تجرب 96ر کنکو 9تست  ،یبداخل تجر 91کنکور 

 استفاده متوسط رو به باال یهاهی، از آرایتست تیپ نیا یبرا زین یقبل یکنکورها یاست که طراح کنکور در تمام نیا

 : دیرا بخوان ریز سهیکرده است. مقا

  یزیتناسب، حس آم هامیا هام،یا ح،یه، اسلوب معادله، جناس، تلمی: تشبیداخل تجرب 99کنکور  1تست  یهاهیآرا

  هیاستعاره، مجاز، تشب ه،یتناسب، کنا هامیا هام،ی: اسلوب معادله، ایداخل تجرب 99کنکور  11تست  یهاهیآرا

 از،مج ،یزیآمحس ر،یمراعات نظ ل،ی: استعاره، اسلوب معادله، حسن تعلیداخل تجرب 91کنکور  11تست  یهاهیآرا

 تناقض 

 ح،یجناس، تضاد، تلم ،یزیآمپارادوکس، حس ل،یتناسب، حسن تعل هامی: ایداخل تجرب 96کنکور  9تست  یهاهیآرا

 استعاره 

 جناس، تضاد، اغراق  ه،یتشب هام،یاستعاره، ا ل،یحسن تعل ر،ی: مراعات نظیداخل تجرب 91کنکور  11تست  یهاهیآرا
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به کار  یهاهی. به شباهت آرامیمتوسط رو به باال مواجه شو یهاهیکه با آرا میرانتظار دا ،یتست پیت نیدر ا نیبنابرا

  .دهدیمختلف را نشان م یطراح در طول کنکورها قهیسل یکه به خوب دیدقت کن یتست پیت نیرفته در ا

که طراح به  دهدیو نشان م وداستفاده شده ب 93 یدر کنکور تجرب داخل کشور، یتجرب 99کنکور  9تست شماره 

 ییهاهیمتفاوت کرده، نوع آرا 93تست اوضاع را با کنکور  نیعالقه دارد، اما آنچه در ا یمیقد یهاتست یبازساز

 : دیدقت کن ریز سهیتست به کار رفته است. به مقا نیاست که در ا

  تعارهاس ه،یتناسب، تشب هامیا هام،ی: ایداخل تجرب 99کنکور  9تست  یهاهیآرا

  نیتضم ه،ینغمه حروف، تشب هام،ی: ایداخل تجرب 93کنکور  11تست  یهاهیآرا

 ترعیبه آن تست را سر یدهمورد پرسش قرار گرفته که پاسخ «نینغمه حروف و تضم»آسان  هیدو آرا 93در کنکور 

حساب سخت به یهاهیآرا ها،یاکثر کنکور یهستند که برا ییهاهیجزء آرا هاهیهمه آرا 99اما در کنکور  کندیم

 . ندیآیم

ر سال در ه باًیکنکور است که تقر یتست یهاپیت نیترجیاز را یکی ،یداخل کشور تجرب 99کنکور  11تست شماره 

 جهیام که نتکرده سهیمقا یقبل یمشابه آن در کنکورها یهاهیتست را با آرا نیا یهاهی. آراشودیکنکورها تکرار م

 تر انتخاب شده است. یفیتکبا تر، قبل یهامشابه سال یهاتست نسبت به نمونه نیا یهاهیآرا دهد،ینشان م

، پارادوکس هام،یا ،یزیآمحس ه،یتشب ص،ی: مجاز، استعاره، تضاد، تشخیداخل تجرب 99کنکور  11تست  یهاهیآرا

 تناسب  هامیا

  ریمراعات نظ ،یزیآمحس ه،یجناس، کنا هام،یاتضاد،  ح،یمجاز، تلم ه،ی: تشبیداخل تجرب 91کنکور  9تست  یهاهیآرا

 هامیاستعاره، ا ه،یجناس تام، کنا هام،یا ص،یجناس، تشخ ه،ی: مجاز، تشبیداخل تجرب 91کنکور  11تست  یهاهیآرا

 تناسب  ،ییآراتناسب، واج

  هیناک ،یزیآمحس ،لیتناسب، اغراق، حسن تعل هامیتضاد، ا ح،یتلم هام،ی: ایداخل تجرب 96کنکور  11تست  یهاهیآرا

اد، اسلوب معادله، تض ل،یحسن تعل ح،یاستعاره، تلم ه،یتشب ه،ی: مجاز، کنایداخل تجرب 95کنکور  9تست  یهاهیآرا

 جناس، متناقض نما  ص،یتشخ
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جناس تام،  ل،یحسن تعل ص،یتضاد، مجاز، تشخ ،یزیآمحس ه،ی: کنایداخل تجرب 94کنکور  9تست  یهاهیآرا

  حیتلم عادله،استعاره، اسلوب م

جناس ناقص، حسن  ه،ی: استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام، تشبیداخل تجرب 91کنکور  11تست  یهاهیآرا

 تضاد  ر،یمراعات نظ ه،یکنا ل،یتعل

 ه،یاستعاره، جناس ناقص، اسلوب معادله، تشب هام،یجناس تام، ا ه،ی: کنایداخل تجرب 91کنکور  11تست  یهاهیآرا

 تناسب  هامیا ،ریمراعات نظ

 کهیطوردارند به یاریعالقه بس هیتشب هینسبت به آرا اتیطراحان ادب -1صورت گرفته،  یهای: با بررسیریگجهینت

رفع  ندیمشاور خود فرا قیحتماً از طر دیمشکل دار هیآرا نیاگر در ا نی. بنابراکنندیها از آن استفاده مدر اکثر تست

 نیراشده است. بناب لیتبد هایکنکور لیها به پاشنه آشتناسب در تست هامیو ا هامیا هیآرا -2 د،یاشکال را شروع کن

 .کندیم تانیسرعت تست شیبه افزا یادیکمک ز هاهیآرا نیا یرو نیتسلط و تمر

را در  ییهاتیکه ب تصور نیرا با دانش آموزان انجام دهند. به ا هیآرا نیمشاوران محترم الزم است هر روز تمر -3

مجبور باشد تمام  نه،یبدون وجود گز دیدقت کن نه؛یآموز بدون وجود گزآموز قرار دهند تا آن دانشدانش اریختا

عادت  آموز به آنکه چشم دانش ییهاهیشود و آرا حیتوسط مشاور تصح نیتمر نیبکشد و ا رونیرا ب تیب یهاهیآرا

 فرد گزارش دهند. صورت فردبهنکرده را به

آن  مستمر یکنکور انجام شود و اجرا نیسنگ یهاهیآرا یسطح باال و با تمرکز رو یهاتیب یرو دیبا نیتمر نیا

 هاهیراآ نه؛یداوطلب کنکور، توانست بدون وجود گز کی ی. وقتشودیآموز مدانش یزنسرعت تست شیباعث افزا

 ابد. ییم شیافزا هاهیکردن آرا دایبکشد، تسلط و عادت کردن چشمانش در پ رونیرا ب

که  نترنتیموجود در ا یهاPDF ایکار درس به درس  یهااز کتاب توانندیهم که مشاور ندارند، م یآموزاندانش

 کی یهاهیصورت که ابتدا خودشان آرا نیاند، استفاده کنند. به ارا مشخص کرده یکتاب درس یشعرها یهاهیآرا

 کنند. سهیاها مقPDF ایرا مشخص کرده و سپس با پاسخ کتاب کار  تیب
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 دستور زبان فارسی سؤاالتحلیل ت: پنجم خشب
که  باشدیم یمربوط به سؤاالت دستور زبان فارس 99داخل کشور  یکنکور تجرب 16و  15، 14، 13، 12 یهاتست

 را دارند:  رینکات ز

 ده،یسؤال را پرس نیکه ا یپیاست اما ت یاست که تکرار یمفعول یجمله سه جزئ نییتع 12موضوع تست شماره 

رده پرسش را مطرح ک نیجمله، ا یو استفاده از شعر به جا یتست شمارش کیدر قالب  رایز دیآیبه حساب م دیجد

 است. 

، 91و  91کنکور  15تست شامل تست  نیبه ا کینزد یهاتست یول میندار یقبل یمعادل آن را در کنکورها یتست

نکور امسال در سطح تست ک دهدیکه نشان م شودی، م96و  94کنکور  12، تست 91و  95، 92، 91کنکور  13تست 

 شده است.  یطراح سطمتو

ابقه . البته سدیآیکنکور به حساب م نیا ریگوقت یهااز تست یکیداخل کشور،  یتجرب 99کنکور  13تست شماره 

کنکور  16طور مثال تست شماره در کنکور داشته است؛ به یریگتست وقت شهیکه هم دهدینشان م یتست پیت نیا

 دارد.  یرا از نظر زمان طیشرا نیهم زین 91

خودش  یو در جا شودیکنکور محسوب م دیجد یهاپیاز ت یکیداخل کشور،  یتجرب 99کنکور  14شماره  تست

انواع  یرو یروشن نبود. اما اگر کس یداوطلب کنکور هم به خوب یدر نگاه اول، مفهومش برا دیبود که شا یتست

 افتهیمعنا  رییکلمات تغ یرو دیشد که فقط بایتست آسان رو به رو م کیمسلط بود آنگاه با  اتیواژگان در ادب رییتغ

 یکی یول دیآن را پاسخ ده دیتوانستیم نهیداخل کشور که با رد گز یتجرب 99کنکور  15تمرکز کند. تست شماره 

 شده است.  دهیاست که در کنکور کمتر د ییهاپیاز ت

 یرتریگبه مراتب تست وقت که شودیم دهید یداخل تجرب 93کنکور  12تست را در سؤال شماره  نیمشابه هم

 یسؤال بخش دستور زبان فارس نیکه آخر یتجرب 99کنکور  16. تست شماره دیآیبه حساب م 99نسبت به کنکور 

کنکور  ریگظاهر وقتبه  یهااز مباحث مختلف دستور زبان بود که جزء تست یبیتست ترک کیکنکور است  نیا

به  عیرس یلیخ کردیشروع م ترنهیهزکم نهیو از گز کردیم تیرعارا  یزن یتست یهاکیتکن یاگر کس یاست ول

 . دیرسیپاسخ م
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ه وقت ک کنندیم یسع ها،نهیگز نیدر ب یشمارش نهیدو گز یکیطراح کنکور با قرار دادن  ؛یتست یهاپیت نیدر ا

سؤال،  نیاز قضا در ا که دیشروع کن نهیگز نیتراز راحت یستیبا هاپیت نیا یبرا کهی. درحالرندیرا بگ یکنکور

 . باشدیمورد دوم است که جواب تست هم م نه،یگز نیترراحت

سؤال  نیا یهانهیگز نیرتریگکامالً اشتباه است چون وقت 4 ای 1 یهانهیتست از گز نیبه طور مثال شروع کردن ا

 . باشندیم

شده بودند و به  یمتوسط طراح دداخل کشور در ح یتجرب 99کنکور  یدستور زبان فارس یهاتست: یریگجهینت

 یترنییداشتند در سطح پا ریگتست وقت 3 یال 2که حداقل  یقبل یدر کنکورها یزبان فارس یهاتست تیفینسبت ک

 . ردیگیقرار م

 یهانهیزگ دمانیکرده با چ یبوده است و سع نهیگز رد یکنکور، تمرکز طراح کنکور رو نیا یزبان فارس یهادر تست

 سخت را به ذهن داوطلب کنکور، انجام داده است. یهاتست نیتلق یبه نوع ر،یگآسان و وقت

 قرابت معنایی سؤاالتحلیل ت: ششم خشب
ها تست نیاست. تعداد ا ییدر مورد قرابت معنا 1399داخل کشور سال  یکنکور تجرب 25تا  11شماره  یهاستت

 ها مشاهده نشد. آن نیدر ب یدیجد یتست پیعدد بود و ت 9گذشته،  یهابه مانند اکثر سال

 ،یو دستور زبان فارس هیآرا ات،یادب خیامال، معنا، تار یهابه نسبت تست ،یتجرب 99کنکور  ییقرابت معنا یهاتست

 نکرده بود.  جادیا یرییتغ چیبخش ه نیخودش قرار داشت و طراح کنکور در ا یشگیدر سطح هم

حاصل  ادیز یزنآن با تست یو تسلط رو ستینامه محور ناست که درس ییهااز بخش یی: قرابت معنایریگجهینت

 ینیحل کنند. همان تمر ییاز قرابت معنا یمتنوع یهاتست ندبتوان دیبا شان،یدانش آموزان در برنامه درس. شودیم

 : دیکامل کن نیچن نیدادم را ا حیتوض هاهیکه در بخش آرا

 ییآرام تواناآرام هاتیمفهوم ب یکردن رو نی. با تمردیکن انیب زیرا ن دیکشیم رونیهاش را ب هیکه آرا یتیمفهوم هر ب

 دیکنکور خود استفاده کن یبرا مینظام قد ییقرابت معنا یهان از تستی. همچندیدهیم شیخود را افزا یدرک شعر

 ست.ا اتیبخش از ادب نیا یتسلط رو یبرا رینظیب نهیگنج کیکه 
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 ،نسبت به کنکورهای قبلی ،تجربی داخل کشور 99ادبیات کنکور  یهاتستیا آ: یبندجمع

 ؟اندبوده ترسخت
شوک به  جادیکه طراح کنکور، به دنبال ا دهدیموضوع را نشان م نیا 99کنکور  اتیسؤاالت ادب قیو تلفچیدمان 

را  تیذهن نیا د،یو جد یو استفاده از صورت سؤاالت طوالن یچند قالب تست رییداوطلبان کنکور بوده است و با تغ

 . میرو باشروبه یسخت یهاکرده است که قرار است با تست جادیا

 ریگدر عوض، سطح وقت یگذشته کرد ول یهاسال یمعنا یهااز تست رتریگرا وقت مالا یهامثال تست طوربه

که  یآموزانانشد نیقرار داد. بنابرا یترنییگذشته در سطح پا یهارا نسبت به سال یبودن سؤاالت دستور زبان فارس

 . زندیریو به هم م داکردهیپ یمنف تیذهن طین شرایدر ا شوندیمشخص وارد جلسه کنکور م یقالب ذهن کیبا  شهیهم

 یتجرب اتیطراحان کنکور است. ادب یاز شگردها یکیها، قالب رییبا سؤاالت و تغ یباز میبدان یستیبا کهیدرحال

 یابیتمام کنکورها نبوده است و سطح آن را متوسط رو به باال ارز نیسؤاالت در ب نیترسخت 1399داخل کنکور 

 نیهم گرید یمشابه اش در کنکورها یاهمدل نیو همچن یدر رشته تجرب 1399کنکور  اتیمعتقدم ادب اام کنمیم

 هاست. قالب رییسال، انقالب تغ

 ریگوقت یهاتست تیفیچند سؤال و جابجا کردن ک یکردن فرم ظاهر یکارطراح کنکور با دست گر؛یدعبارتبه

ز آن درس ا یستیسال بعد با یهایکه کنکور یاشد. نکته هایکوراز کن یاریبس تیذهن ختنیکنکور باعث به هم ر

وک نشده و تازه؛ دچار ش یتست پیت دنیکنند با د یسع ل،یتحل نیشده در اگفته یهانیو عالوه بر حل تمر رندیبگ

 به خواسته سؤال توجه کنند.

 «99کور کنتحلیل ادبیات » رویارسال پرسش در خصوص این درس و فحه اختصاصی این تحلیل صبرای ورود به 

 کلیک کنید.
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