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سخن انرش

 معرفي انتشارات كاپ
انتشارات كاپ در سال 1398 با هدف »توليد محتواي آموزشي« اعالم موجوديت كرد. در قدم اول، اقدام 
به انتشار مجموعه كتاب هاي فاخر و مرجع »بيولوژي كمپبل« كرديم. در قدم دوم، مجموعه كتاب هاي »كتاب 
كه  كتاب هايي  توليد  به  در قدم سوم،  و  كرديم  توليد  كتاب درسي،  با هدف درك  را  زيرذره بين«  درسي 

نمونه اي از آن ها را در دستان خود داريد )جزوۀ كالس كنكور( پرداختيم.

 با مطالعۀ كتاب هاي »جزوۀ كالس كنكور« به چه نتايجي مي رسيد؟
در اين كتاب ها، يك دبير با سابقه و حرفه اي، تمام مطالب، نكات و مهارت هايي كه براي آمادگي در كنكور به آن ها 

نياز داريد، با ساده ترين، روان ترين و گاهي خالقانه ترين روش ممكن و با استفاده از انواع ترفندها )مانند رسم شكل هاي 
كمكي، تصويرسازي هاي ذهني و انواع تكنيك هاي آموزشي( به شما آموزش مي دهد. خالصه اين كه مؤلف هر آن چه را در 
كالس هاي درسي خود عنوان مي كند، بي كم و كاست با شما در ميان مي گذارد. كتاب ها كامالً در راستاي كنكور هستند و از 

بيان مطالبي خارج از چارچوب كنكور يا پرداختن بيش از حد به مطالب كم اهميت، صرف نظر شده  است. 
مهم ترين ويژگي  اين كتاب ها سبك نوشتاري آن هاست كه آن ها را هم از كتاب هاي متداول كنكور و هم از جزوه هاي 
مرسوم متمايز مي كند. خواننده با كتابي مواجه مي شود كه هم ويژگي هاي جزوه را دارد )خالصه و زودبازده( و هم ويژگي هاي 
كالس را )به خصوص در بخش پاسخ تست ها كه با گفتار غيررسمي و توضيح تفصيلي يا گفتگو با دانش آموزان فرضی سعی 

شده فضای كالس درس به داخل كتاب منتقل شود(.
دانش آموزان به خاطر حجم باالي كتاب هاي كمك درسي و عدم جمع بندي مناسب، تا روز كنكور با فوبيايي به نام »توهم 
يادگيري ناقص« دست و پنجه نرم مي كنند! حجم مناسب اين كتاب ها)در عين كامل بودن(، وسواسي كه در طبقه بندي 
مفاهيم به كار رفته و باالخره استفاده از قالب هاي ياديار )مثل كدينگ( به خوانندگان كمك مي كنند تا بتوانند اين مشكل 

را برطرف كنند.
يك زبان آموز براي يادگيري زبان بايد حداقل هايي )به اصطالح بعضي ها، بيسي!( داشته باشد؛ مثال الگو هاي اصلي جمله بندي 
و لغات متداول را بلد باشد. هر دانش آموزي هم براي موفقيت در يك درس بايد به مطالب و مفاهيم كتاب درسي 
مسلط باشد. كتاب هاي ما اين پايه را در اختيار شما مي گذارند. طبيعي است براي رسيدن به مراتب عالي تر بايد در كنار 

اين كتاب از يك منبع تستي هم استفاده كنيد. 

 دربارۀ اين كتاب
تأليف اين كتاب از سال 1399 شروع شد. ساختار كتاب بسيار سنگين و منحصر به فرد تعريف شده بود و همين باعث 
شد كتاب با دست اندازهاي زيادي)خيلي زياد!( روبه رو شود و با كلي تأخير وارد بازار شود. اميدواريم زحمت هايي كه در 
تمام مراحل تأليف و توليد كتاب كشيده ايم، باعث شده باشد كتابي از هر نظر، مؤثر، جذاب و مفيد را دست شما رسانده 

باشيم. با نظرات خود ما را در جهت بهبود كتاب هاي بعدي ياري كنيد. منتظر نظرات شما هستيم.



سالم به روی ماه همه تون! به خصوص کنکوری های عزیز ! 
امیدوارم خوب و شاداب و پرانرژی باشید. 

من هم ای! بگی نگی خوبم ولی حال پوستم اصاًل خوب نیست! چون حسابی پوستم کنده شد تا این 
کتاب)جزوه کالس کنکورتون!( یه چیز خوبی از کار دربیاد. راستش! نوشتن این کتاب اون هم یه تنه کار سخت 

و نفس گیریه! خیلی وقت ها شاید ناامید می شدم و هر بار که می خواستم بقیة کتاب رو بنویسم از خودم می پرسیدم قراره کی 
تموم شه! اصلن میتونم تمومش کنم یا نه! خالصه تا دلتون بخواد نق می زدم. ولی دم خدا گرم! خیلی کمکم کرد تا بتونم از پَسش 

بربیام وگرنه این کتاب االن توی دستای شما نبود! خداجونم مرسی! به خاطر همه چیز شکر...

و اما مهم ترین ویژگی های این کتاب:
1شروع هر فصل یه خالصة خیلی جمع و جور و به درد بخور واسه تون گذاشتم. این جوری بهتر می فهمی توی فصل داستان از 

چه قراره!
2 هر فصل رو به چند واحد و هر واحد رو به چند زیرواحد تقسیم کردم. این جوری خوندنش واسه تون راحت تره!

3 تــا دلتــون بخــواد در هــر درس)بــا توجــه بــه فضــای کتــاب درســیتون( مثــال  و تســت  حــل شــده گذاشــتم و ســعی کــردم 
ــا رو  ــة مثال ه ــت داری! هم ــی دوس ــر ک ــون ه ــوزونید! ج ــری بس ــفر کمت ــا فس ــم ت ــی بنویس ــم خودمون ــه ک ــون رو ی جوابش
ــم می خواســت  ــه دل ــه. البت ــاده می کن ــواع آزمون هــا آم ــرای ان ــه شــما رو ب ــه ک ــوع نکته هــا و مثال هــا طوری ــر! تن »جــدی« بگی

ــر تألیفمــون در میومــد! ــاد می شــد و هــم صــدای مدی ــاب زی ــی هــم حجــم کت ــارم ول مثال هــای بیشــتری بی
4 در ایــن کتــاب از شــاخ و بــرگ دادن بــه نکته هــای خــارج از چارچــوب کنکــور خــودداری کــردم و حتــی گاهــی سراغشــون 

ــدن!( ــه دســتمال نمی بن ــه درد نمی کن ــن ســری ک ــم گفت ــم!)از قدی هــم نرفت
5 ایــن کتــاب انصافــن یــه کالس خصوصــی کاملــه )البتــه بــازم میگــم در چارچــوب کنکــور سراســری( و پاســخگوی نیــاز همه تــون 

هســت) قــوی، متوســط و ضعیف(
خالصه واسه تون یه کتاب جذاب و خواندنی و خوردنی! پختم! امیدوارم از دست پختم خوشتون بیاد.

و اما دو تا خواهش: 
÷اگر نظر و انتقاد سازنده ای نسبت به کتاب دارید بهم اطالع بدید؛ مطمئن باشید با تمام وجود استقبال می کنم.

÷گاهی بدون دلیل خوشحالم و حال خوبی دارم یقین دارم کسی دعایم کرده؛ پس برام دعا کنید؛ بدون شک دعاهای شما اثر دارد.
پیشاپیش دم همه تون گرم! خدا همه تون رو حفظ کنه.

 و تشکر فراوان اول از خداوند متعال و  بعد از:
همسر عزیزم که در همة سختی ها کنارم بودن و بهم آرامش و انگیزه دادن.

آقای احمد مصالیی نازنین! که هم مدیر تألیفمون بودن و هم دلسوزانه کمک حال من.
آقای دکتر حیدر مصالیی و استاد فرشاد صادقیان، به خاطر نظرات بجا و خوبشون. 

خانم ها مهشید  زندجو و تارا الری که در ویراستاری بخش هایی از کتاب به دادم رسیدن!
خانم زهرا عسگری که با رسم قشنگ بعضی شکل ها و همة طرح های کارتونی، حسابی منو شاد کردن.
آقای جواد جعفریان و خانم نازنین احمدی شفق که زحمت تایپ و صفحه آرایی این کتاب رو کشیدن.

آقای حامد پاژتار که طراحی جلد این کتاب رو به عهده داشتن.
بر و بچه های گروه تولید که واسه رسیدن به موقع کتاب، سنگ تموم گذاشتن!

سخن مولف
سخن مولف

classkonkurnote
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