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 نام ایزد دانابه 

هاي زبان و ادبّيات هاي مفهومی و تناسب معنایی کتابگشاییها، گرهکتابی که پيش روي شماست، نكته

 پایه را در بردارد. 2و  3دانشگاهی، ادبيّات پيش 2و  1فارسی 

هاي ادبيّات اي که در اشعار و متون کتابگشایی نكات پيچيدهن به گرهي تحقّق بخشيداین کتاب بر پایه

هاي دانشگاهی و پایه، به طور مجزّا سؤالهاي پيشي درسفارسی وجود دارد، طراحی شده و براي همه

ها، توان علمی و قدرت ي آنهاي تشریحی در نظر گرفته شده است که مطالعهاي با پاسخچهار گزینه

گویی به فهم ادبی دانش آموختگان عزیز را باالتر برده و آمادگی و آگاهی الزم را در پاسخ استنباط و

 هاي مفهومی، براي داوطلبان به همراه خواهد داشت.سؤال

هاي تناسب معنایی و قرابت مفهومی، کنكورهاي چند سال اخير، اهميت این نگاهی دقيق به آمار سؤال

کند. در پنج سال اخير تر مشخّص میهاي مفهومی را بيشنكور با سؤالکتاب و لزوم آشنایی داوطلبان ک

% و 35%، 35هاي تجربی، ریاضی و انسانی، هنر و زبان به ترتيب هاي مفهومی براي رشتهميانگين سؤال

 گيرد.ها را در بر می% بوده است که بيش از یك سوم سؤال35و  35%، 36%

هاي متنوّع و هاي جدید و با استفاده کردن از ابيات و عبارتلاند با طرح سؤامؤلفان کتاب کوشيده

ها را متناسب، شما عزیزان را با نكات کليدي اشعار و متون هر درس آشنا نموده و مفاهيم دشوار درس

هاي هاي سالهاي قرابت معنایی کنكورچنين در پایان هر درس، سؤالبرایتان ساده و هموار نمایند.  هم

هاي سراسري ارائه هاي قرابت معنایی کنكوري سؤالهاي ارائهتر داوطلبان با شيوهشنایی بيشاخير جهت آ

 شده است.

شود، به هاي درسی ارائه میهاي قرابت معنایی با توجّه به مطالب و محتواي کتابکه سؤالنظر به این

هاي گویی به سؤالي پاسخوهشود براي تسلط پيدا کردن به نحآموزان و داوطلبان عزیز توصيه میدانش

هاي کتاب را به آزماییقرابت معنایی و ارتقاي توان علمی و ادبی خود، ابتدا محتوا، لغات، توضيحات و خود

هاي هر درس و گویی به سؤالدقت بررسی نمایند و سپس با مراجعه به کتاب قرابت معنایی و پاسخ

 را تثبيت نمایند.هاي خود بررسی دقيق پاسخ هاي تشریحی، آموخته

چی، مدیر محترم کانون، جناب آقاي هوشياران مدیر در همين بخش جا دارد از مراحم جناب آقاي قلم

دریغ خود، در تهيّه و آماده پور، مسئول هماهنگی تأليف که با همراهی بیتوليد، سر کار خانم مليحه کيان

 نمایم.یاند سپاسگزاري مشدن این کتاب، مؤلفان را همراهی نموده

ي دقيق و عميق این کتاب، موفقيّت تحصيلی خود را تأمين و تثبيت نمایيد. ارائه در پایان اميدوارم با مطالعه

 نظران و استادان فرهيخته و گران مایه، موجب سپاس و امتنان است.پژوهان، صاحبهاي دانشنظر

 مرتضي منشاري

 

 




