
 

  
  گفتار پيش

  نام ايزد دانابه 
هاي زبان و ادبيات  هاي مفهومي و تناسب معنايي كتاب گشايي ها، گره  روي شماست، نكته كه پيشكتابي

  . پايه را در بردارد2 و 3دانشگاهي، ادبيات   پيش2 و 1فارسي 
 هاي ادبيات اي كه در اشعار و متون كتاب گشايي نكات پيچيده ي تحقّق بخشيدن به گره اين كتاب بر پايه

 هاي دانشگاهي و پايه، به طور مجزّا سؤال هاي پيش ي درس  براي همهو حي شده طرا، وجود داردفارسي
ها، توان علمي و قدرت  ي آن هاي تشريحي در نظر گرفته شده است كه مطالعه اي با پاسخ چهار گزينه

گويي به  استنباط و فهم ادبي دانش آموختگان عزيز را باالتر برده و آمادگي و آگاهي الزم را در پاسخ
  . مفهومي، براي داوطلبان به همراه خواهد داشتهاي ؤالس

 تناسب معنايي و قرابت مفهومي، كنكورهاي چند سال اخير، اهميت اين هاي نگاهي دقيق به آمار سؤال
در پنج سال اخير . كند  ميمشخّصتر   مفهومي را بيشهاي كتاب و لزوم آشنايي داوطلبان كنكور با سؤال

و % 35، %35به ترتيب هاي تجربي، رياضي و انساني، هنر و زبان   رشتهي براي مفهومهاي ميانگين سؤال
  .گيرد  را در بر ميها بوده است كه بيش از يك سوم سؤال %35و % 35، 36%

هاي متنوع و   جديد و با استفاده كردن از ابيات و عبارتهاي ؤالاند با طرح س مؤلفان كتاب كوشيده
ها را  ات كليدي اشعار و متون هر درس آشنا نموده و مفاهيم دشوار درسمتناسب، شما عزيزان را با نك
هاي  هاي سال هاي قرابت معنايي كنكور چنين در پايان هر درس، سؤال   هم.برايتان ساده و هموار نمايند

 هاي سراسري ارائه هاي قرابت معنايي كنكور ي سؤال هاي ارائه تر داوطلبان با شيوه اخير جهت آشنايي بيش
  .شده است
شود، به  هاي درسي ارائه مي هاي قرابت معنايي با توجه به مطالب و محتواي كتاب كه سؤال نظر به اين

هاي  گويي به سؤال ي پاسخ شود براي تسلط پيدا كردن به نحوه عزيز توصيه ميآموزان و داوطلبان  دانش
هاي كتاب را به  آزمايي ات، توضيحات و خودقرابت معنايي و ارتقاي توان علمي و ادبي خود، ابتدا محتوا، لغ

هاي هر درس و  گويي به سؤال دقت بررسي نمايند و سپس با مراجعه به كتاب قرابت معنايي و پاسخ
  .هاي خود را تثبيت نمايند پاسخ هاي تشريحي، آموختهبررسي دقيق 

 آقاي هوشياران مدير چي، مدير محترم كانون، جناب در همين بخش جا دارد از مراحم جناب آقاي قلم
سازي كه با همراهي  پور، مسئول هماهنگي تأليف و گروه محترم مستند توليد، سر كار خانم مليحه كيان

  .نمايم اند سپاسگزاري مي دريغ خود، در تهيه و آماده شدن اين كتاب، مؤلفان را همراهي نموده بي
ارائه . وفقيت تحصيلي خود را تأمين و تثبيت نماييدي دقيق و عميق اين كتاب، م در پايان اميدوارم با مطالعه

  .نظران و استادان فرهيخته و گران مايه، موجب سپاس و امتنان است پژوهان، صاحب هاي دانش نظر
  مرتضي منشاري

  




