
مقدمه مؤلف    
ي آموزش، تمرين و تسلط بر  ي نهم در زمينه آموزان پايه اي كامل است كه نيازهاي دانش نهم مجموعه شده فارسي بندي طبقه ي مجموعهكتاب 

و  آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب ي دانش ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه شيوه. مطالب را پاسخگوست
  .كاربردي باشد

  ساختار كلّي كتاب
 »ستايش«هاي  بر اساسِ ساختارِ كتابِ درسي، از شش فصل، يك مقدمه و يك مؤخره با نام ،فارسيِ سالِ نهمشده  بندي ي طبقه مجموعهكتابِ 

 اي شصت پرسشِ چهارگزينهنامه و  هر فصل از كتاب درسي، شاملِ يك درس. بندي تشكيل شده است طور چند آزمون جمع و همين »نيايش«و 
ها در انتهاي كتاب  ي اين پرسش است كه پاسخِ همهاي  و سي پرسش چهارگزينهنامه  درسشامل يك ي كتاب نيز  هاي مقدمه و مؤخرّه بخشو 

تدوين بندي دارند،  ها نيز در انتهاي فصولي كه نياز به جمع با تعداد متغير پرسش نيز اي شش آزمون چهارگزينه .داده شده است حبه تفصيل شر
ها نيز  پاسخ اين پرسش. بندي كند و خود را بسنجد تر جمع هاي مهم هاي خود را براي آزمون آموز بتواند در هر مرحله آموخته شده است تا دانش

  . در انتهاي كتاب آمده است
  ها ها و آزمون نامه ساختار درس

نون يا هاي استاندارد كا آزمون هاي رايجِ تيپ مطابق بادشواري  مختلف سطوحِ است موضوعات مختلف درس فارسي در در اين كتاب تالش شده
، مطالبِ مربوط ايِ كتابِ حاضر ي پرسش چهارگزينه و نيز هر بسته  نامه هر درسدر بر اين اساس، . دولتي پوشش داده شود نمونه مدارسِ وروديِ

به ترتيب چيده » معنا و مفهوم«و » هاي ادبي آرايه«، »هاي ادبي و زباني دانش«، »بياتتاريخ اد«، »هاي مهم اماليي و معنايي واژه«پنج بخشِ به 
  .استشده 

ها ممكن است  هايي است كه معنا و يا امالي آن ي واژه هاي كتاب شامل همه كه، بخش واژه هاي كتاب اين نامه ي درس توضيح ضروري درباره
در بخش تاريخ . ها كه معنا نشده است ي انتهاي كتاب معنا شده است و چه آن نامه در بخش واژهها كه  آموز دردسرساز باشد، چه آن براي دانش

هاي ادبي  در بخش دانشو   آمده، كامالً شرح داده شدههاي مرتبط با ادبيات كه نام ايشان در فصل مربوط به آن  ي اشخاص و كتاب ادبيات، همه
بيان موز ـ ديده شده و چه نكاتي كه به طور مستقيم در كتاب درسي آ سطحِ دانش ي نكاتي كه چه در متن درس ـ البتّه در  و زباني نيز، همه

سؤال بوده است،  ي طرّاحان به شكلي پرتكرار مورد استفادهدر بخش معنا و مفهوم نيز، ابيات يا عباراتي كه . ، آموزش داده شده استشده
بيت آشنا و از اشتباهات احتمالي جلوگيري   آموز كامالً با معنا و مفهومِ معنا با آن نيز آمده است تا ذهنِ دانش مجدداً ذكر و بيت يا عبارتي هم

  . شود
  ها توزيعِ پرسش

ها عمدتاً به سمت مباحث  يعِ آنحث مختلف مطرح شده است كه تالش شده توزادر مجموع در كتاب حاضر، پانصدوبيست سؤال از مب
بايد پس از درك معنا  هاي معناي واژه و امال نيز مي بخشي از پرسش  البتّه. هاي ادبي و معنا و مفهوم باشد دردسرسازِ درس فارسي، يعني دانش

 . ها نيز استفاده شده است و مفهومِ متن پاسخ داده شود كه در اين كتاب از اين دست پرسش
  

  در نهايت
در گروه  .است )چي قلم( تأليف كتاب كانون فرهنگيِ آموزش ها تالش گروه كه پيشِ روي شماست، حاصل ماهكتابي . به پايان آمد اين دفتر

ي اول  در مقطع متوسطهد ادبي و دبيران باتجربه هاي المپيا ي ادبيات فارسي، دارندگان مدال ي كارشناسان رشته از تجربهتأليف اين كتاب 
چه مطلبي اعم از انتقاد و پيشنهاد  آموزان محترم تقاضا دارد چنان نظر و نيز دانش ي دبيران صاحب گروه تأليف كتاب از همه. استفاده شده است

 ، يا از طريق ايميلِ)چي قلم(گي آموزش ي اين كتاب دارند، منّت نهاده نظر خود را از طريق ساختمان مركزي كانون فرهن درباره
hamidLenjanzade@ yahoo.com حكايت، همچنان باقي است. به اطّالع گروه تأليف كانون، برسانند . 
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