
 درباره کتاب

12هدفدار  علوم و فنون ادبی   

 

مهسا کاظمی، نوشین الهامی، مهسا آقاصفری، فاطمه لطفیان: گاننویسند  

1402آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان کنکور مخاطب: دانش   

 قطع: رحلی 

تومان 000081قیمت:   

1401سال چاپ:   

 

 اطالعات تکمیلی 

علوم و فنون ادبیعنوان درس:   

 رشته: علوم انسانی

دهمدوازپایه:   

 سری: هدفدار  

228تعداد صفحات:   

 نوع چاپ: دو رنگ 

978-600-218-562-2المللی کتاب(: شابک )کد بین  

 

 توضیحات 

کنکوری   و  درسنامه: مجموعه کامل آموزشی  

861ای: های چهارگزینه پرسش   

های تألیفی: دارد تست   

های کنکوری: دارد تست   

   صورت درس به درسبه  «ایچهارگزینههای  پرسش »نحوه چینش سؤاالت: 

 پاسخنامه: کامالً تشریحی 

 

 سایر موارد 

اف کتاب دی* فایل پی   

صفحه اول کتاب(   6* فایل عکس از شناسنامه )  

 



 معرفی جامع اثر

ایم؟را برای چه کسانی نوشته   21هدفدار  علوم و فنون ادبی*   

با هدف  کنکوری و هم و وازدآموزان پایه د های هدفدار برای دانش کتابمجموعه « از 21هدفدار  علوم و فنون ادبیکتاب قطع رحلی »

های تستی« و »کسب مهارت کامل برای رویارویی با سؤاالت کنکور درس  »تسلط کامل بر مطالب کتاب درسی«، »آشنایی با نمونه 

« در تمامی ایام سال تألیف شده است. علوم و فنون ادبی  

بخوانید: را با این اهداف   21هدفدار  علوم و فنون ادبی*   

و »تسلط کامل بر ساختارهای تستی و    «علوم و فنوندروس و تحلیلی به منظور »آموزش مفهومی  21هدفدار  علوم و فنون ادبی

شود. شناخته می  ادبیات اختصاصی هم در بخش وازدآموزان پایه د عنوان منبع اصلی دانش کنکوری هر درس« تألیف شده و به نکات   

آموزان و داوطلبان کنکور انسانی است؟ های اصلی دانش اولویت از  12هدفدار  علوم و فنون ادبی * چرا خواندن کتاب   

به  رود. ساز در کنکور هر سال به شمار می کی از دروس مهم و رتبه شک ی فنون ادبی بی رس علوم و و د  ختصاصیا ت بخش ادبیا

چهار برابر  یح در این درس، حی هر پاسخ صن ؛ یع« است4نسانی »لوم اهای عشته ر  1ضریب این بخش در زیرگروه عنوان مثال، 

باال و تنوع موضوعات در آزمون سراسری، نیاز داوطلبان به یک منبع آموزشی و تستی متنوع  ی تعداد تست ز طرفاأثیرگذار است. ت 

وین شده است. ارها تداساس همین اصول و معی بر 12تاب علوم و فنون ادبی هدفدار سازد. باید بگوییم کرا ضروری می   

 

 آشنایی با ساختار اثر 

 درسنامه 

های کتاب منطبق با کتاب درسی و براساس آخرین تغییرات آن تدوین شده است. * درسنامه   

دید کتاب درسی« نگارش شده است.  « و»منطبق با رویکردهای جکاربردی* هر درسنامه کامالً »  

اند. ها« کامالً توضیح داده شده * مباحث هر بخش به کمک »تعاریف« و »مثال   

ندی شده است. ب درس صورت »موضوعی« مون سراسری، به آز های موضوعی بندیپیِش رو براساس بخش * کتاب   

 * مطالب هر درسنامه با ساختاری یکدست و منسجم شامل موارد زیر است: 

ابتدا  ر، با ارائه مثال در این بخش نویسنده برای آشنایی کامل مخاطب با مبحث مورد نظتوضیحات جامع و ارائه تعاریف: الف( 

دهد. آموز توضیح می مطلب را به بیانی ساده برای دانش   

های تاریخ های مهم درسنامه معرفی آثار شاعران و نویسندگان از ویژگی های سبکی و بندی دقیق ویژگیدسته : بندی سبکیدستهب( 

ناسی کتاب است. شادبیات و سبک   

آموزان  این مبحث را برای دانش  نقاط دشوار نکات کنکوری« »بیان »تمرین« و آموزش کامل مباحث عروض به کمک : عروض ( پ

 سال دوازدهم ساده کرده است. 

های ارائه مثال  آموزش اختیارات شاعری که یکی از مباحث کلیدی کنکور در بخش عروض است با بیانی ساده و در این کتاب 

 کاربردی صورت گرفته است. 

رایه را برای  آهای مهم هر شاهدمثال های داخل درسنامه و ارائه در قالب تمرین های ادبیدر بخش آرایه  :محک بزنیم ( ت

ایم.کرده آموزان مرور دانش  

 های معناییتشخیص تناسب و  کشف مفاهیم ابیاتو آشنایی با  12تحلیل کامل مباحث قرابت معنایی مرتبط با پایه : قرابت معنایی  ( ث

. در این بخش صورت گرفته است   



« ارائه شده است. نامه مطالعاتیمعنایی »درسنامه« و »شیوه وزشی برای بخش قرابت آمبرای نخستین بار در میان کتب کمک   

 

ایچهارگزینه های ش پرس  

های  تست تفکیک موضوعات در انتهای هر درس قرار گرفته، مجموعه کاملی از نمونه ای که به « پرسش چهارگزینه 186* »

. کنکوری و تألیفی است  

ها نیز و پاسخ  طور کامل پوشش داده است را به  اصیادبیات اختصداخل و خارج از کشور در بخش  0140های کنکور * کتاب تست 

صورت کلیدی ارائه شده است. به  

همراه است.  هادالیل رد سایر گزینهصورت کامالً تشریحی و با ارائه پاسخنامه کتاب به پاسخنامه:   

 

 

 

   

   

 

 

 

 


