
 

 «اوّل دفتر به نام ایزد دانا»
 

 گفتارپیش   
 

ریزم م تیش  و برااهیهکتابی که با عنوان زبان و ادبیّات فارسیی کنویور فیرا روم ستاسیمر  تیر 

بندم م طبقههام کاهلِ سؤالکارسناسان و هؤلّفان کااون فرهنگی آهوز  اسم که به عنوان یک هجتوعه

آهیوزان و داوطلبیان عزییز را بیابتر بیرد  و استنباط و فهم ادبی دااش توااد توانِ علتی و قدرتسد ر هی

هامِ زبان و ادبیّیات فارسییر بیه وییؤ  سیؤابت هام آزهونگویی به سؤالآهادگی و آگاهی بزم در پاسخ

 هام سراسرم را به هترا  داسته باسد.کنوور

هام سراسیرمر هام سؤابت کنوورگیهام اوین آهوزسی و ویؤهؤلّفان کتاب با سناخم کاهل از سیو 

توااید در ارتقیام توااتنیدم ااد کیه هیهطالب کتاب را در چند قستم و به سرح زیر تهیّه و تنظیم کرد 

 داوطلبان عزیز کنوورر بسیار هؤ ّر باسد.

 ها در ابتدام هر درسهام درسی و بیان اوات ههمّ درسارائه هشاور  -1

هام ادبیر تاریخ ادبیّیاتر هننیی و هفهیومر اساس لغمر اهشر آرایه ها بربندم هوضوعی سؤالطبقه -2

 دستور و سنر حفظی

 هام استااداردها از آسان به دسوارر به سبک و سیاق آزهونچیدهان سؤال -3

 هام سراسرم داخل و خارج از کشور ام از کنوورگزینههام چهارپرسش -4

 ااون فرهنگی آهوز  و آزهایشی سنجشهام آزادر کام کنوورگزینههام چهارپرسش -5

و زبان و  3و زبان فارسی  3ر 2هام هام پایاای ادبیّاتهام ترکیبی کنوور در قستمم سؤالارائه -6

 دااشگاهیادبیّات فارسی پیش

چیر هدیر هحترم کااونر جناب آقام هوسیاران هدیر هحترم تولیید در هتین بخش از جناب آقام قلم

هیام سیازم کیه بیا هتراهیپور هسئول هتاهنگی تیللی  و گیرو  هحتیرم هستندانسرکار خاام هلیحه کی

 اتایم.ااد سپاسگزارم هیدریغ خودر در تهیّه و آهاد  سدن این کتابر هؤلّفان را هتراهی اتود بی

م دقیق و عتیق این کتابر هوفقیّم تحصیلی خود را تلهین و تثبیم اتایید. در پایان اهیدوارم با هطالنه

 هایهر هوجب سپاس و اهتنان اسم. اظران و استادان فرهیخته و گرانپؤوهانر صاحبهام دااشم اظرارائه

 با آرزوی موفقیّت شما عزیزان                                                                                                                 

 مرتضی منشاری                                                                                                               


