
به نام خدای چشم پوش مهربان
کتاب ادبّیات میکروطبقه بندی فارسی 3 شامل درس نامه و پرسش هایی از کتاب درسی سال دوازدهم است.

این کتاب با هدف آموزش و سنجش و آماده سازی دانش آموزان و در ادامۀ کتاب های پایۀ دهم و یازدهم نوشته شده است.
ساختار کتاب

ساختار کتاب شامل هشت فصل به این ترتیب است: ادبّیات تعلیمی، ادبّیات پایداری، ادبّیات غنایی، ادبّیات سفر و زندگی، ادبّیات 
انقالب اسالمی، ادبّیات حماسی، ادبّیات داستانی و ادبّیات جهان.

هر فصل شامل چند درس است و در هر درس این بخش ها را می خوانی:
 در جریان درس: گفتاری ست برای معّرفی بخش های مختلف هر درس

 زیر نظر: در این قسمت، مهم ترین مباحث هر درس به تفکیک قلمروهای سه گانه تحلیل متن )زبانی، ادبی و فکری( معّرفی شده اند.
 معنی واژه: این جا معنی واژه های هر درس به تفکیک در دو بخش »واژه نامه« و »متن درس« بررسی شده اند. 

 امال: در این بخش، واژه های دارای اهّمّیت امالیی آمده اند. این واژه ها در دو بخش »واژگان هم آوا و متشابه« و »واژگان تک امال« 
 مّعرفی شده اند. همین طور، در بخش »واژگان تک امال« هم خانوادۀ واژگان نام برده هم، بررسی شده است. واژگان هم آوا با نشانۀ 

« نشان داده شده اند. » « و واژگان هم خانواده با نشانۀ »

 زبان فارسی: شامل بررسی نکات زبانی که مطابق با کتاب درسی در برخی درس ها آمده است.
 آرایه های ادبی: شامل معّرفی و توضیح تعدادی از آرایه ها که مطابق با کتاب درسی در برخی درس ها آمده است.

 تاریخ ادبّیات: شامل معّرفی آثار، شخصّیت ها و اطاّلعات ادبی
 مفاهیم: در این بخش، ابیات و عبارات مهّم متن درس ها و همین طور ـ در صورت وجود ـ ابیات و عبارات بخش »کارگاه 

متن پژوهی« معّرفی و مفهوم آن ها بررسی شده است.
 پرسش ها

 آزمون های سراسری: با توّجه به تغییر نظام آموزشی، پرسش های اندکی از کنکورهای سال های گذشته قابل استفاده و تطبیق 
با کتاب های درسی جدیدند. این پرسش ها در درس های مربوط به خود آمده اند.

 سؤاالت تألیفی: با هدف پوشش دادن همه موضوعات و درس نامه های کتاب درسی، به تعداد کافی پرسش های تألیفی ناب 
طرح شده  اند.

 پاسخ نامۀ تشریحی
 شرح پاسخ: شامل معّرفی و شرح گزینۀ درست

 بررسی سایر گزینه ها: شامل توضیح دالیل نادرستی سایر گزینه ها
کید بر نکات خاص و مهم در تشخیص پاسخ درست  به اضافۀ توضیحاتی: شامل تأ

امیرنجات شجاعی ـ مهدی نظری
adabijat@yahoo.com
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رویکردکتابفارسیدوازدهم،بربنیادعالمیعنیشکوفاییفطرتالهیاستواراستکهدر
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ادبّیاتپایداری،ادبّیاتانقالباسالمی،ادبّیاتحماسی،ادبّیاتداستانیوادبّیاتجهان
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