
 

 مقدمه
هاي  آرايه(شناسي شعر  و زيبايي) عروض(شناسي، موسيقي شعر  سبك ،ادبيات بخش تاريخ چهاراز نظر موضوعي به  جامعمطالب كتاب علوم و فنون ادبي 

اساسي مطالب اين كتاب  اتسؤاالت متنوع، تغيير ةتالش مؤلفان بر اين بوده است كه با ارائشناسي  ادبيات و سبك در سؤاالت تاريخ. شود تقسيم مي) ادبي

در مبحث موسيقي شعر . است طور ويژه مورد توجه بوده شناسي، ديدگاه تحليلي و نقد ادبي به در سؤاالت سبك. هاي قبلي را پوشش دهند نسبت به كتاب

هاي ادبي با  هاي ادبي نيز تمامي آرايه در بخش آرايه. علم عروض را به تناسب مباحث پوشش دهند ةداست كه سؤاالت، سطح ساده تا پيچي ه سعي شد

 .اند سؤاالت متنوع و استاندارد به طور كامل بررسي شده

هاي درسي جديد  كتابدر اين كتاب رويكرد مؤلفان  ،هاي درسي ادبيات اختصاصي رشتة علوم انساني داشته است با توجه به تغييراتي كه مجموعة كتاب

  .است بندي سؤاالت مورد توجه قرار گرفته ها و تيپ نامه در تأليف درس

  :هاي كتاب اصول و ويژگي

چنين براي مشخص كردن  منظور نظم بخشيدن به مطالعه، انسجام فكري و هم در ابتداي هر فصل يك نماية كلي از دروس، به:درخت دانش - الف

  .استمسير مطالعاتي ارائه شده 

ها در  نامه در تأليف درس. اند بندي نگارش شده هايي به صورت خالصه و طبقه نامه در آغاز هر درس، مطابق متن كتاب درسي، درس: نامه درس - ب

نيز، سعي شناسي  ادبيات و سبك در بخش تاريخ. تر مطالب ارائه شده است هايي براي فهم بيش ها و تمرين هاي ادبي مثال بخش موسيقي شعر و آرايه

ها برخي متون خارج از كتاب بر  نامه ؛ در اين راستا در بعضي درسمدنظر قرار دهيمايم رويكرد تحليلي متون را براساس سه قلمرو زباني، فكري و ادبي  كرده

  .اند هاي سبكي ذكرشده بررسي شده اساس ويژگي

  : دار سؤاالت شناسنامه - ج

سؤال از  320سبت به گذشته، در اين كتاب رات مباحث درسي علوم و فنون ادبي ننظر به تغيي:و خارج از كشورداخل ـ كنكورهاي سراسري 

  . اند هاي قبل گزينش شده كنكورهاي سراسري داخل و خارج از كشور سال

پوشش حداكثري مطالب در گزينش اين سؤاالت، . اند هاي قبل انتخاب شده هاي كانون در سال تست از آزمون 947تعداد :هاي كانون ـ سؤاالت آزمون

  .اند تغييراتي نيز داشته بعضي موارد كتاب درسي جديد مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا برخي سؤاالت در 

در طراحي اين . ايم سؤال تأليفي نيز در اين كتاب قرار داده 733براي پوشش كامل مطالب كتاب درسي، :ـ سؤاالت مكمل و مرتبط با متن كتاب درسي

كتاب درسي جديد امكان طراحي دارند،  هاي تحليل فصل ها و كارگاه خودارزيابيهاي سؤاالت كه از  ش مؤلفان بر اين بوده است كه تمامي تيپسؤاالت تال

  .پوشش داده شود



 
 مقدمه 

فهم پاسخ نيازي آموزان براي  ها به صورت كامل و دقيق نوشته شود تا دانش است پاسخ هاي تشريحي اوالً سعي شده در پاسخ: هاي تشريحي پاسخ - د

  .هاي آموزشي هر مبحث بهتر شناخته شود اند تا دام هاي نادرست تشريح شده تر گزينه ها نداشته باشند و ثانياً بيش نامه دوباره به درس ةبه مراجع

  )سؤالي 10سؤالي و  20پيمانه  128(:اي بودن سؤاالت كتاب پيمانه - هـ 
 20پيمانة  36سؤالي و  10پيمانة  62. (است سؤالي ارائه شده 20يا  10هاي  كتاب درسي، در قالب پيمانهسؤاالت اين كتاب بر اساس موضوعات موجود در 

  :هايي دارد اي بودن سؤاالت مزيت ، پيمانه)سؤالي

تر  ث، راحتهاي هر مبح آموزان با توجه به تعداد پيمانه دانش) :ايجاد نظم در مطالعه(مديريت و مهندسي برنامة شخصي مطالعه و تمرين  - 1

است تا در هر  هاي هر مبحث با توجه به اهميت آن انتخاب شده كه تعداد پيمانه ضمن اين. هر مبحث تنظيم كنند ةتوانند زمان خود را براي مطالع مي
  .آموز قرار گيرد موضوع، تعداد سؤاالت متناسب با آن در اختيار دانش

  .است كه مؤلفان كتاب به اندازة اهميتي كه موضوعات دارند، سؤال ارائه كنند كتاب، سبب شدهها در  وجود پيمانه:پرهيز از افراط و تفريط - 2

  ها و نيازهاي شخصي اختصاص دادن زمان مناسب براي هر درس بر حسب توانايي - 3
 ها اي بين آزمون ها در بازة دو هفته تقسيم مطالعة مباحث بر اساس پيمانه - 4

مربوط به آن مبحث در نظر  هاي سؤال ف كاملي از تيپهاي هر مبحث، طي در پيمانه: پوشش تمامي مطالب در يك تركيب بهينه از سؤاالت - 5

 .آموز در حين مطالعه جلوگيري كند است كه با توجه به مباحث كتاب علوم و فنون ادبي از خستگي دانش گرفته شده

ها قرار داده شده  مباحث و آزمايش دقيق آموخته بازيابيسؤالي براي  20بندي  در پايان هر فصل يك آزمون جمع:بندي هاي جمع آزمون - و

  )سؤالي 20پيمانة  12(.است

هاي ادبي به صورت تركيبي از هر سه  بندي تمامي آرايه آزمون مجزا براي جمع 12هاي ادبي نيز،  از بخش آرايه:هاي ادبي بخش تركيبي آرايه - ز

  )سؤالي 20پيمانة  12(. در نظر گرفته شده است) دهم، يازدهم و دوازدهم(كتاب علوم و فنون ادبي 

  )سؤالي 20پيمانة  6(.قرار داده شده استويژة ترازهاي برتر سؤالي  20آزمون  كتابدودر پايان هر :هاي ويژة برترها آزمون - ح

با ما در ميان  4ensani@gmail.comايميل  آدرس از طريق توانيد ميپيشنهاد يا انتقادي داريد ئه شده در اين كتاباگر امطالب اردر خصوص 
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