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فراهم نمود تا این کتاب به اتمام برسد. ممنونم ...

... و پسرم )دنیای من( و دخترم )نفسم(: که شرمنده شون شدم و نتونستم 

در تابستان 97 خیلی با هم خوش بگذرونیم.
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به نام خدا

آیاتاحاالباخودتانفکرکردهایدکهتألیفیککتابچهقدرزمانازمؤلفیامؤلفانمیبرد؟

ایـنکتـابحاصـلدسـترنجبیشازهشـتمـاهکارمسـتمربودهاسـت،امیدواریمتوانسـته

باشیمگامیهرچندکوچکدرجهتتأمیننیازهایآموزشیدانشآموزانعزیزبرداریم.

کتابهـایآموزشـیمتعددیدرموردکتـابVisionsیاهمانکتابهـایپایهدهم،یازدهمو

دوازدهمنوشتهشدهاست؛بااینوجود،کتابحاضرویژگیهایارزشمندخاصخودرادارد.

 مجموع کتاب های زبان خط فکری 

اینکتاببرایدانشآموزانسالیازدهموداوطلبانکنکورسراسرینظامجدیدکهمیخواهند

ضمنتسلطبرکتابدرسیبهموفقیت100%دستپیداکنندبهرشتٔهتحریردرآمدهاست.

 محتوای کتاب 

هرفصلازاینکتابشامل5بخشمجزااست:

)Grammar(1.تستهایبخشگرامر

)Vocabulary(2.تستهایبخشواژگان

)ClozeTests(3.تستهایبخشکلوزتست

)ReadingComprehension(4.تستهایبخشدرکمطلب

 ویژگی های کتاب 

)Grammar( 1. تست های بخش گرامر

مبحـثگرامـراینکتاب،برخالفکتابهایآموزشـیدیگربادرسـنامهشـروعنشدهاسـت،

بلکهبرایهرتستدرپاسخنامه،درسنامهایوجودداردکهدانشآموزانعزیزبرحسبنیاز،

بهآندرسنامهمراجعهکردهتامشکلخودرامرتفعسازند.درصورتیکهدانشآموزیتمایل

داشـتهباشـدقبلازحلهرگونهتستی،بادرسنامهآشـناشود،ابتدامیتوانددرسنامههای

ذکرشدهدرپاسخنامهرامطالعهکردهوسپسبهسراغحلتستهابرود.

راهنمای کتاب



نکتٔهقابلتوجهاینکتاب،کهآنراباسایرکتابهایآموزشیدیگرمتمایزمیسازد،

استفادهازQRcodeدرمبحثگرامراست.

درصورتیکهدانشآموزانعزیزنتوانستندبههردلیلیمطلبموردنظردردرسنامهراکامل

فرابگیرند،بانصببرنامهQRcodescannerدرگوشیهوشمندخود،ونشانهرویواسکن

کدهایـیکـهدرپاسـخنامٔهمربوطبهمبحـثگرامروجوددارد،میتوانندبـهفایلتصویریو

انیمیشنتدریسآنمطلبدسترسیپیداکردهتاآنموضوعدرسیرابهترفراگیرند.

 QR code

)Vocabulary( 2. تست های بخش واژگان

درطرحتستهایواژگانسعیشدهاستکهبیشترازلغاتهماندرساستفادهگرددتاآن

)collocation(لغاتملکٔهذهندانشآموزانعزیزشود.ازطرفیتستهاییازهمآیندهای

کتابدرسیطراحیشدهاندکهدانشآموزانباایناصطالحاتبیشترآشناشوند.

*همآیند:کلماتیکهمعمواًلباهمبهکارمیروند.

makeamistakeبهکارمیرودوبههمیندلیلبهعبارتmakeفعلamistakeمثال:باکلمٔه

همآیندمیگویند.

)Conversation( 3. تست های بخش مکالمه

درایـنبخشمکالمههاییآمدهاسـتکهسـعیشـدهاشـارهایبـهموضوعویاگرامـردرسمربوطه

داشتهباشدتاهمدانشواژگانیوهمدانشگرامریمربوطبههمانمبحثموردارزیابیقرارگیرد.

)Cloze Tests( 4. تست های بخش کلوز تست

درایـنبخـشنیـزهماننـدبخـشمکالمهسـعیشـدهاشـارهایبهموضـوعویـاگرامردرس

مربوطهشود،بااینتفاوتکهدربخشکلوزتست،بهجایمکالمهازمتنیکهشاملیکیا

چندپاراگرافاسـت،اسـتفادهشدهاستتاهمدانشواژگانیوهمدانشگرامریمربوطبه
همانمبحثموردارزیابیقرارگیرد.



)Reading Comprehension Tests( 5. تست های بخش درک مطلب

مبحـثدرکمطلـبدراینکتاب،برخالفکتابهایآموزشـیدیگر،ازویژگیهایخاصی

برخورداراست:

1.درپاسخهرسؤالمتنخطفکریبهکاررفتهاستتادانشآموزانبتوانندباتکنیکحل

آنسؤالآشناشوند.

2.عالوهبرترجمههرسؤال،توضیحکاملحلآنسؤالنیزذکرشدهاست.

محسنکردافشاری
حسینمیسمیزاده

درپایانفرصتراغنیمتشمردهومراتبقدردانیخودراازاینهمکاراناعالممینماییم:

1.جنابآقایدکترسبطیعزیزمدیرمسئولانتشاراتدریافت

2.دوستوهمکارعزیزمانجنابآقایعلیامینصادقیهمدیرتولیدکهصبورانهاینکتاب

رامطالعهکردندونظراتبسیارسازندهایداشتند.

3.زحمـاتبیدریـغآقـایحسـیننـوریمسـئولانفورماتیـکومدیـرواحـدحروفچینـیو

صفحهآرایـیکـهدرطراحـیزیبـایاینکتـابوآیکونها،نمادهـاومخصوصًاQRcodeبسـیار

تالشکردند.

4.سرکارخانممیناطاهرشمسکهبادقتووسواسزیاداینکتابراصفحهآراییکردند.

5.جنابآقایحسـینملتمسوسـرکارخانمآوااساسـیکهدرویراسـتاریاینکتابنقش

زیادیداشتند.
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