
 مقدمه                           
 

 خدانامبه

در مراحل مختلف  ي يازدهم راپايه آموزاننيازهاي آموزشي دانش تمامياي كامل است كه )يازدهم(، مجموعه 2كتاب جامع فارسي 

هر سطح آموزشي، مناسب و  آموزان در اين مقطع، باي دانشي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همهشيوه مطالعه پاسخگوست.

 كاربردي باشد.

 بررسي ساختار كتاب درسي:

 تنظيم شده است: « سه قلمرو زباني، ادبي و فكري»هاي كاربردي، تحليل هر درس بر اساس ز شيوها، براساس يكي 2كتاب درسي فارسي 

 گيرد:ميدو سطح واژگاني و دستوري را دربرقلمرو زباني:  -1

 شود.روابط معنايي بررسي مي و ظر فارسي يا غير فارسي بودن، نوع ساختمان هر واژهها از نواژگاني: لغت 

 ها دستوري يا نحوي: متن از ديد تركيبات و قواعد دستوري، كاربردهاي دستور تاريخي، كوتاهي و بلندي جمله

 گيرد.مورد بررسي قرار مي

 شود:بايي آفرين در سطوح زير بررسي ميناصر زيكارگيري عي نويسنده در بهجا، شيوهقلمرو ادبي: در اين -2

 آرايي، تكرار، سجع و ي لفظي مانند واجهاآرايهاز نظر بديع لفظي )وزن، قافيه،  سطح آوايي يا موسيقايي: متن

 شود.( بررسي ميجناس

 سطح بياني: بررسي متن از ديد مسائل علم بيان؛ مانند تشبيه، مجاز، كنايه و استعاره 

 چون تضاد، ايهام و...هاي معنايي؛ همنوي: بازخواني متن از ديد تناسبسطح بديع مع 

هاي فكري مانند ها، نوع نگرش به جهان و ديگر جنبههاي فكري، روحيات، گرايشقلمرو فكري: در اين مرحله متن از نظر ويژگي -3

 .شودبررسي مي« گراعرفاني و طبيعت»، «جبر و اختيار»، «عقل و عشق»هاي موضوع

 .نيز  بر اساس همين رويكرد  كتاب درسي تنظيم شده است 2كتاب جامع فارسي 

 ساختار كتاب جامع فارسي يازدهم:

اي با توجه به مباحث موجود در درس در سه قلمرو )زباني، ادبي و فكري( قرارگرفته، نامهدر ابتداي هر درس، درسنامه: درس 1-51

 گذشته در هر درس مطرح شده، مورد توجه بوده است.  كه مباحث جديد و نكاتي كه ازطوريبه

 گانه تحليل شده است.ها اعم از شعر يا نثر براساس همين قلمروهاي سههر يك از متون درس تحليل متون: -2

  شود:كه شامل دو دسته سؤال ميتشريحي:  پرسش 279   -3

 و پژوهي( آمده استكتاب درسي )كارگاه متن هايتمرينو مكمل  سؤاالت تشريحي، مشابه  ( سؤاالت تشريحي در انتهاي هر درس:1 

  دهد.كل مطالب هر درس را پوشش مي ،محتواي سؤاالت

پس از هر درس  هاي تشريحيِهايي با سطح دشواري كمي باالتر نسبت به پرسشدر انتهاي هر فصل، پرسش هاي كمي دشوارتر:( پرسش2

 ، تمرين كنند.درسي خواهند در سطحي باالتر از كتابآموزاني است كه مينشاست. اين سؤاالت براي داقرار گرفته

 

 



اي كه تمام مطالب گونهشده است، به تنظيمتعداد اين سؤاالت بر اساس ميانگين نظر پنج دبير در هر درس اي: چهارگزينه پرسش 586 -4

هاي پيشين اشتراك بندي كنكور )در مباحثي كه با كتابتعداد سؤاالت، تعداد تمرين هر درس، بودجه براي تعيين درس را پوشش دهد.

اين سؤاالت به سه گروه تقسيم  اند، مورد نظر بوده است.سال داشتهدارند.(، تعداد صفحات هر درس و سهمي كه در امتحانات نيم

 شود: مي

 192 گذشته  هاي  سالبها به دليل اشتراكشان با كتادر برخي از درس :كانوني هاي گذشتهسالو  سؤال كنكور سراسري

 هاي كانون استفاده نماييم.ي آزمونو سؤاالت گذشته توانيم از سؤاالت كنكور سراسريمي

 392 ل دار مرتبط و مكمشناسنامههايي كه جديد هستند از سؤاالت در درس دار مرتبط و مكمل كتاب درسي:سؤال شناسنامه

  ايم.استفاده كرده كتاب درسي 

سال مجموعه سؤاالت امتحاني براي آمادگي بيشتر در امتحانات مدرسه، قرارگرفته كه اين پس از هر نيم سؤال امتحاني: مجموعه 2 -5

 بندي كه در كتاب درسي لحاظ شده، تنظيم گرديده است.هاي سؤاالت امتحاني و بارمسؤاالت بر اساس ساختار و تيپ

ي سؤاالت پاسخ كامل و جامع در نظر گرفته ي تشريحي اختصاص دارد  و براي همهنامهبخش آخر كتاب به پاسخ ي تشريحي:نامهپاسخ -6

  ها نيز تشريح شده است.اي عالوه بر پاسخ سؤال، ساير گزينههاي چهارگزينهپرسش شده است. در قسمت

تواند به شما در آموزش و فهم معاني بهتر كمك كند، رك بيشترِ هر متن، واژگاني را كه ميبراي دريافت مفهوم و د ي كليدي:واژه 73 -7

 هاي هر درس چهار يا پنج واژه هستند.به صورت كليدواژه در ابتداي هر درس مشخص شده است. كليدواژه

ي آن درس را در اينترنت يا ساير مراجع هاتوانيد كليدواژهاگر اطالعات بيشتري در مورد موضوعات يك درس نياز داشته باشيد، مي

 وجو كنيد. جست

 ي كتاب:پيشنهاد يك روش براي مطالعه

ي اين كتاب ابتدا از قسمت ديباچه شروع كنيد و مطالب را بادقت مطالعه نماييد، اين بخش توانايي و اعتماد شود در مطالعهپيشنهاد مي

ي نكات اساسي را شد. پس از آن وارد تحليل و كالبدشكافي متن شَويد. سعي كنيد همهبخي درس به شما ميبه نفس الزم را براي مطالعه

 فراگرفته و با استدالل كامل درك كنيد.

 راحتي مبحث سؤال مورد نظر را در كتاب درسي بيابيد.توانيد بهدر قسمت سؤاالت، آدرس هر سؤال مشخص شده و شما مي

هاي هاي تشريحي كتاب و مجموعه سؤاالت امتحاني استفاده نماييد و براي آمادگي در آزمونسشتوانيد از پربراي امتحانات مدرسه مي 

طور كامل مطالعه كرده، اگر هاي تشريحي را بهگويي به سؤاالت، پاسخاي را بررسي كنيد. پس از پاسخهاي چهارگزينهتستي، پرسش

 اي خود بيفزاييد.هآموخته به اي جديد يافتيد،نكته

كنيم كه هرگونه پيشنهاد يا انتقاد در مورد اين كتاب را با آدرس الكترونيكي گروه آموزان عزيز، درخواست ميايان از اساتيد و دانشدر پ

 ميان بگذاريد. ردkanoon.omumi@gmail.con) )عمومي كانون 

 


