




4( از مؤلف محترم كتاب زبان فارسي همين مجموعه، سركارخانمعهديهعاليپور كه در تهيه ي مقدمه و ويراستاري ادبی كتاب ما را ياري 
نمودند، سپاسگزاريم.

5( از همت و تالش سركارخانمهاپرينازلوئي،شيماجابيكوآقايشهرياربرهمتي كه در چاپ هاي قبلي اين اثر كليه ي زحمات تايپ، ويراستاري 
و صفحه آرايي بر عهده ي ايشان بود و علي رغم زمان اندك به بهترين وجه اين مهم را انجام داده اند، نهايت سپاسگزاري را داريم.

را در طرح جلد ميسر  ايده هاي همگاماني،  پياده سازي مطلوب  امكان  ارزنده ي خود  به كارگيري تجارب  با  نويدشريفي كه  آقاي جناب از   )6
نموده اند، تشكر ويژه مي نماييم.

6( از سركارخانممريمراهور كه در مرحله ي تأليف و ويرايش اين اثر از هيچ تالشي دريغ ننمودند، كمال تشكر را داريم.
7( تشكر ويژه از دانش آموزان نخبه و پزشكان آينده ي اين مرز و بوم سركار خانم ها ليالشجاعي )رتبه ي 3 كشوري ـ رشته ي تجربي( و الناقطبي 

)رتبه ي 7 كشوري ـ رشته ي تجربي( كه در ويرايش نهايي ما را  ياري كردند.
8( از سركار خانم ها نگارگنجيوزهراقاسمي كه در ويرايش جديد كتاب جامع و ادغام كتاب هاي قبلي، زحمت تايپ، ويرايش و صفحه آرايي 

اين اثر را بر عهده داشتند، بسيار سپاسگزاريم.
اين كتاب مشتمل بر شش درس كتاب سال سوم دبيرستان و هشت درس كتاب سال چهارم )پيش دانشگاهي( به همراه كليه ي مباحث 
پايه ي مرتبط( مي باشد. هر درس شامل بخش هاي درسنامه ي گرامر، پرسش  هاي چهار گزينه اي گرامر و واژگان و پاسخ نامه ي تشريحي بوده 

و در انتهاي هر كتاب مباحث درك مطلب و Cloze test متناسب با آن كتاب در حد كافي آورده شده است.
سؤاالت گرامر، واژگان، درك مطلب و Cloze test به دو دستهی تأليفی و كنكورهای سال های گذشته تقسيم شدهاند و سعی بر اين بوده 
است كه در برگيرنده كليه ي مطالب باشند. در ضمن با توجه به اهميت تستهای درك مطلب و Cloze test كه بيش از نيمي از سؤاالت زبان 
انگليسی را در كنكور در برمیگيرند، متنهای مربوطه از جديدترين متون و مرتبط با درسها و به تعداد كافی انتخاب شده است كه به 

تسلط دانشپژوهان گرامي بر روی اين گونه تستها كمک چشم گيری خواهد كرد.
علي رغم اين كه در بخش درس نامه ي گرامر و هم چنين واژه نامه ي جامع زبان انگليسي )كتاب مكمل اين كتاب( سعی بر اين شده است كه 
كليه نكات مربوط به واژگان، اصطالحات و گرامر عنوان گردد، ولی به دانش پژوهان عزيز توصيه می شود، پاسخهای تشريحی را به همراه 

نكات مربوطه با دقت مطالعه نمايند، زيرا برخی نكات جهت يادگيری بهتر در پاسخ سؤاالت عنوان شده است.

براي بهره گيري مطلوب تر به عالئم به كار رفته در كتاب توجه فرماييد:
J : فقط جهت سرگرمي           : توجه           : نكته            : مثال

با اميد به اين كه كتاب فوق راه گشای شما در راه ورود به دانشگاه باشد.
البته همواره اين نكته را به خاطر بسپار كه:

هميشهخواستنمساویباتوانستننيست!دردنيایامروز،خواستنبهعالوهيدانستنمساویباتوانستناست.
و سعي كن اين فكر مسموم كننده را كه خداوند با همه ي قدرت و جالل و جبروتش در آن دور دست ها در بهشت و شما چون كرمي ضعيف 
و درمانده، غرق در مشكالت و در ِگل فرومانده ايد را از ذهن بيرون كنيد. فراموش نكنيد كه در پِس قدرت اراده ي شما اراده ي عظيم حق 

نهفته است. همان گونه كه »او« مي فرمايد:
بهراستيكهانسانراآفريدهايم...ومابهاوازرگگردننزديكتريم.)سورهقـآيه16(

ارادتمند جوانان خوب كشورمان
دكتر سعيد بابايوسفي ـ سيروس شفيع آبادي

انگيزه ي ما از تالش بي وقفه براي تهيه ي اين اثر، ارائه ي كاري جامع با حداقل ايرادها و اشكال ها 
بوده است، ولي از آن جا كه بر اين باوريم؛ همراهي شما دبيران گرامي و دانش پژوهان عزيز مـي تواند 
ما را در هر چه پربارتركردن چاپ هـاي بعدي اين كتاب ياري نمايد، خواهشمنديم نظرات و پيشنهادات 
خود را از طريق تماس مستقيم با شماره تلفن هاي 22887666 -021 )6 خط( يا از طريق ارسال 
نامه به آدرس تهران صندوق پستي 189 - 16465 )انتشاراتهمگامانـگروهتأليفزبانانگليسي( 
به اطالع ما برسانيد، پيشاپيش از همكاري شما عزيزان سپاسگزاريم و به قول سعدي عليهالرحمه: 

متكّلم را تا كسي عيب نگيرد، سخنش اصالح نپذيرد.
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