
  

  »اول دفتر به نام ايزد دانا«
  

  
  گفتار    پيش

  

فـان كـانون    ريـزي كارشناسـان و مؤلّ       ي تـالش و برنامـه       فرا روي شماست، ثمره   كتابي كه با عنوان زبان و ادبيات فارسي         
و قـدرت اسـتنباط و   تواند توانِ علمـي   بندي شده، مي ي طبقه   ها  ي كاملِ سؤال    فرهنگي آموزش است كه به عنوان يك مجموعه       

هايِ زبـان و      هاي آزمون   گويي به سؤال    آموزان و داوطلبان عزيز را باالتر برده و آمادگي و آگاهي الزم در پاسخ               فهم ادبي دانش  
  .هاي سراسري را به همراه داشته باشد ادبيات فارسي، به ويژه سؤاالت كنكور

هاي سراسري، مطالب كتـاب را در         هاي سؤاالت كنكور       و ويژگي  هاي نوين آموزشي      مؤلّفان كتاب با شناخت كامل از شيوه      
  .تواند در ارتقاي توانمندي داوطلبان عزيز كنكور، بسيار مؤثر باشد اند كه مي چند قسمت و به شرح زير تهيه و تنظيم كرده

  ها در ابتداي هر درس هاي درسي و بيان نكات مهم درس ارائه مشاوره - 1
 هاي ادبي، تاريخ ادبيات، معني و مفهوم، دستور و شعر حفظي ا بر اساس لغت، امال، آرايهه بندي موضوعي سؤال  طبقه - 2

 هاي استاندارد ها از آسان به دشوار، به سبك و سياق آزمون چيدمان سؤال - 3

 هاي سراسري داخل و خارج از كشور  اي از كنكور گزينه هاي چهار پرسش - 4

 ون فرهنگي آموزش و آزمايشي سنجشهاي آزاد، كان اي كنكور گزينه هاي چهار پرسش - 5

   3 و زبان فارسي 3هاي  هاي پاياني ادبيات هاي تركيبي كنكور در قسمت ي سؤال ارائه - 6
چي، مدير محترم كانون، جناب آقاي هوشياران مدير محترم توليد سركار خانم مليحـه                در همين بخش از جناب آقاي قلم      

ه و آمـاده شـدن ايـن        هاي بي سازي كه با همراهي    پور مسئول هماهنگي تأليف و گروه محترم مستند         كيان دريـغ خـود، در تهيـ
  .نمايم اند سپاسگزاري مي كتاب، مؤلّفان را همراهي نموده
هـاي    ي نظـر    ائـه ار. ي دقيق و عميق اين كتاب، موفقيت تحصيلي خود را تأمين و تثبيت نماييد               در پايان اميدوارم با مطالعه    

  . مايه، موجب سپاس و امتنان است نظران و استادان فرهيخته و گران پژوهان، صاحب دانش
  
  

  با آرزوي موفقيت شما عزيزان
  مرتضي منشاري




