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  به نام خدا
  

ريـزي كارشناسـان و مؤلّفـان كـانون      ي تالش و برنامـه  كتابي كه با عنوان ادبيات كنكور فرا روي شماست، ثمره
تواند توانِ علمي و قدرت  بندي شده، مي ي طبقه ها ي كاملِ سؤال فرهنگي آموزش است كه به عنوان يك مجموعه

گـويي بـه    ن عزيز را باالتر بـرده و آمـادگي و آگـاهي الزم در پاسـخ    آموزان و داوطلبا استنباط و فهم ادبي دانش
  هاي سراسري را به همراه داشته باشد. هايِ زبان و ادبيات فارسي، به ويژه سؤاالت كنكور هاي آزمون سؤال

تـر بـه    تغيير رويكردهاي نظام جديد آموزش به منظور پاسخگويي هر چه دقيـق مؤلّفان كتاب با شناخت كامل از 
هاي  به صورت درس به درس و منطبق با اهداف كتاب را آموزان عزيز و فضاي آموزشي، كتاب حاضر هاي دانش يازن

تواند در ارتقاي توانمنـدي داوطلبـان عزيـز كنكـور،      كه مي اند كردهتنظيم در چند قسمت و به شرح زير درسي 
  بسيار مؤثّر باشد.

  ابتداي هر درس هاي موضوعي و محتوايي در نامه ي درس ارائه -1
ي ابتداي هر درس به صـورت   نامه ي موضوعي درس ادبيات، درس آموزان به مطالعه ه به اقبال عمومي دانشبا توج

هـاي لغـت، امـال،     و در بخـش هـا   با محوريت نكات كليدي و تعيين كننده در پاسخگويي به انواع سؤالموضوعي 
اند. در بخش لغت، معناي واژگـان مهـم بخـش     فهوم تنظيم شدههاي ادبي، تاريخ ادبيات و معني و م دستور، آرايه

اند، به طور كامل ارائه شده و در بخش امال هم واژگان مهم امال و  اعالم و همچنين واژگاني كه در كتاب معني نشده
هـاي ادبـي، جديـدترين     در بخـش دسـتور و آرايـه    و آوا براي تسلط بيشتر شما ارائه شـده  همچنين واژگان هم

ارائه شده است. در بخش معني  عزيزان عات هر درس به همراه مثال هاي آموزشي جهت يادگيري بهتر شماموضو
  اند. ب شدهمفاهيم كليدي درس به صورت مصدري همراه با مثال كاربردي در كنار هم مرتّ ةيكلّو مفهوم هم 

  ادبي، معني و مفهوم،  هاي آرايهدستور و امال،  و ها بر اساس لغت بندي موضوعي سؤال  طبقه -2
 10هـاي   در قالب پيمانـه »  معني و مفهوم «و »  هاي ادبي آرايهدستور و  «، » امال و لغت «ها تحت سه عنوان  تست

ـ   ت هر موضوع در هر درس، تعداد پيمانهسؤالي تنظيم شده است كه بر اساس اهمي بـا تنظـيم   ر اسـت هـا متغي .
بـه كمـك فهرسـت    توانيد هم به صورت موضوعي تمرين كنيد و هم  مي موضوعي، –هاي  پيمانهروش  ها به سؤال

ـ    اي اين كتاب در يك نگاه و بر اساس تعداد پيمانه مشاوره ت هـر  هاي هر موضوع به راحتي بـا موضـوعات پراهمي
 درس آشنا شويد.

ارج از كشـور تـا   هاي سراسري داخل و خ اي از كنكور گزينه هاي چهار رسشاند از: پ منابع تستي اين كتاب عبارت
هاي درسـي قابـل    چنان در فضاي جديد كتاب كه هم اي كانون فرهنگي آموزش گزينه هاي چهار پرسشو  97سال 

 جهت پوشش كامل مباحث جديد. هاي تأليفي و پرسشاستفاده هستند 
  برترها: ويژة، هر فصلهاي پاياني  هاي تركيبي در قسمت ي سؤال ارائه -3

هاي ادبي،  آرايهدستور و امال،  و لغتسؤالي به صورت تركيبي از موضوعات  10يا  20مانه در انتهاي هر فصل يك پي
  ي موضوعات تنظيم شده است.دبن براي جمع ها برتر ويژة تاريخ ادبيات و معني و مفهوم

سـركار خـانم   ، مدير محتـرم توليـد   ،چي، مدير محترم كانون، جناب آقاي هوشياران جناب آقاي قلمپايان از در 
دريغ خـود، در تهيـه و    هاي بي سازي كه با همراهي پور مسئول هماهنگي تأليف و گروه محترم مستند مليحه كيان

  نمايم. اند سپاسگزاري مي آماده شدن اين كتاب، مؤلّفان را همراهي نموده
  مرتضي منشاري


