
  
  

  
  

  دانش فزاي و به يزدان گراي  به                     

  كه او باد جـــان تــو را رهنمـاي 

  )فردوسي(

  دانش آموزان كوشا
ها و نكات كليدي كتاب را به طور خالصه اما كامل تشريح  ايم منبعي را فراهم كنيم كه بتواند درس ما تالش كرده

  . ايم هايي مهم و معتبر را به عنوان نمونه آورده ونكند و  هم  براي يادگيري اين  نكات آزم
  :به طور كلي اين كتاب شامل سه بخش مهم است

  نامه  درس – 1 
  اي  سؤاالت چهارگزينه-2
  هاي تشريحي  پاسخ -3

گويي و پرداختن به حواشي، مبـاحث مهم و كليدي، فصـل بـه فصـل بيـان     زياده در بخش درس نامه بدون هيچ گونه 
ترين حجم بيان شـده   هاي هر فصل به صورت فشرده، جامع و نموداري در كم زير عنوان ابتدا مباحث و شده؛ يعني

ي اين قسمت  با مطالعه.كند دهد و مسير را مشخص مي به صورت اجمالي كليت فصل را در يك نگاه نشان ميكه است 
  .اطالعات مهم و مفيد هر فصل را در اختيار خواهيد داشت

ت در آغاز اين محتواي آموزشي درس نامه به صورت بسيار خالصه و فشرده بيان گرديده و سعي الزم به ذكر اس
شده تمام نكات اصلي بدون زياده گويي در اختيار شما قرار بگيرد بدين صورت كه ابتدا نكات دانش هاي زباني و ادبي 

بالفاصه بعد از  هر .اليي و معنايي و در پايان آن تاريخ ادبيات آورده شده است مطرح گرديده و سپس واژه هاي مهم ام
تست استاندارد طراحي گرديدهكه عنوان تمام سواالت با نظمي خاص و در يك قالب مشخص در بدنه  فصل ها  100فصل 

دانش هاي زباني و ادبي و آورده شده است يعني ابتدا سوال هاي مربوط به واژگان و امال بعد بخش تاريخ ادبيات و 
آرايه ها و در پايان دستور و قرابت معنايي آورده شده است نكته اي كه بسيار حائز اهميت مي باشد بخش پاسخ نامه 
است كه ما در اين بخش تالش كرده ايم با توضيح مناسب هر سوال و علت يابي غلط ها، آموزش را همچنان مد نظر 

  . رار و آموزش هم زمان انجام بگيرد  قرار داده  تا بدين وسيله تك
هاي روز افـزون شـما    ي درست و مناسب از اين كتاب شاهد موفقيت در پايان آرزو داريم با برنامه ريزي و استفاده

  . باشيم فارسيعزيزان در درس 
  

  
  موفق و پيروز باشيد




