به نام خدا

شایسته است سپاس و خضوع خود را به درگاه حضرت حق تقدیم بداریم که این مجال را برایمان فررامم سراخت ترا بتروام م کرار
مگارش این کتاب را به اتمام رسام م.
بی ترید کار گرومی از حرف تا عمل موضوعی است که در این کتاب به معنای واقعی کلمه تحقق ع نی یافت و این مبود جز الطاف
بیشائبه الهی
کار مگارش این کتاب به جز کار تایپ و صفحهآرایی و  ....تقریباً در مدت زمان چهار ماه ،و قریب به مزار ساعت کار مستمر گرومی
شکل گرفت که شامل ویژگیمایی است که در ذیل به اختصار به آنما اشا ره میشود:
 -1بخش آیات و روایات که شامل ترجمه ،پ اممای کتاب درسی ،مکات آیات (اعم از مکتهمای کنکور) و مطابقتمای معنایی که با
مراجعه به تفاس ر معتبر و در قالبی بدیع و شکلی کامالً خالقامه ارائه شده است ترا دام آمروزان بتوامنرد بره تفک ر  ،مفرام م را
استخراج کنند ،با توجه به این که عمده سؤاالت کنکور سراسری مربوط به بخ آیات و روایات و ارتباط آن با متن درس و ارتباط
دادن آن ما با مفام م مر سه کتاب درسی است ،سعی کردیم آیات را با این رویکرد تدوین کنر م ترا م راز داوالبران عزیرز در ایرن
بخ به محو مقتضی پاسخ داده شود.
 -2در بخ دیگری که مربوط به درسنامههاست بر آن بودیم که مفام م مر درس را به شکل قدم به قردم و برا حفرح محتروای
اصلی کتاب درسی و با روشی کامالً مفهومی و حرفهای و با استفاده از ش وهمای تدریس در کالس درس ،با متردی کرامالً جدیرد
پ روی دام پژومان عزیز قرار دم م .به مم ن منظور از روشمای کاربردی ممچون ،سؤالی دیدن متن ،ارح سؤاالت دو ارفه
(رفت و برگشتی) امتخاب واژگان کل دی (به صورت کلمات پررمگ) ارجاع مفام م به ت تر اصلی درس ،کشف رابطه علی و معلرولی
(تابع و متبوع) ابقهبندی مفام م در قالب شمارگان یا قرار داد (الف -ب -پ) برای سهولت یادگ ری ،سراختن شررط و مشرروط،
معادلسازیمای مفهومی (قرابتمای معنایی) ،ایجاد و ب ان ارتباط مفام م با موضوعات ما بعد و ماقبل خود و ارتباط برا مرر سره
کتاب دین و زمدگی و ارائه مهمترین مکات کنکور و برجسته ساختن سؤاالت کنکور سراسری  39و  ....بهره بردهایم.
 -9از جمله ویژگیمای برجسته این کتاب ارائه کامل تمرینمای کتاب درسی و پاسخمای آن اعم از امدیشره و تحق رق ،تفکرر در
آیات یادآوریما ،تدبر در آیات ،ارزیابیما و  ....با توجه به حذف ات کتاب است که در کمترین کتاب آموزشی به ایرن شرکل بره آن
پرداخته شده است.
 -4در راستای ابهام زدایی و رفع مر گومه اشکال علمی در جای جای کتاب چه در بخ آیات و روایات و چه درسمامهما به محوی
مبسوط از کتابمای رامنمای معلم بهره بردهایم که در جامایی که م از به ارجاع مطلب بوده در پاورقیما به آنما استناد ممودهایم.
 -5جهت تسه ل و تسریع در یادگ ری داوالبان عزیز ،جداولی را تحت عنوان ی مگاه و به شکلی مقایسهای تنظ م شرده اسرت.
(مثالً مقایسه آیات برزخ و آخرت و )...
 -6در بخ پرس مای چهار گزینهای که به صورت درس به درس و ابقهبندی شرده در پایران مریر از درسمرا آمرده اسرت
پرس مای چهار گزینهای کنکورمای سراسری  8سال اخ ر به امضمام پرس ما و بهترین سؤاالت کامون گنجامده شده است و در
امتهای کتاب م ز مجموعهی کنکور سراسری سال  1934در پنج گروه آزمایشی ریاضی ،تجربی ،امسامی ،منر و منحصراً زبران قررار
داده شده است.
در پایان این کار از زحمات و ممرامی دلسوزامه ،مدبرامه و ااقت فرسای ممکاران فرم خته و عزیزمان جناب آقای حامد موش اران
و سرکار خامم مهسا یوسفیک ا مهایت سپاس را به جا آورده و ارادت خود را تقدیم میداریم.
گروه مؤلفان :امین اسدیانپور ،عباس سید شبستری ،سکینه گلشنی ،سید احسان هندی

