
 
 

 به نام خدا
تر بندي است كه در جهت هماهنگي هرچه بيشويرايش جديد، درواقع تغييري اساسي در ساختار كتاب طبقه

هاي كنكتور ي طرح سؤال عربي در كنكورهاي چند سال اخير استت  چترا كته عمتيگ ديگتر در ستؤالبا نحوه
 حدود باشد، نيستيم هاي موضوعي كه سؤال صرفاگ به يك موضوع خاص مسراسري شاهد سؤال

 براين اساس، تصميم گرفتم در ساختار جديد كتاب، تغييرات زير را ايجاد كنم:
 
ي آموزشي قرار دارد كه شما را در تسلط يافتن بر مبحت  متورد ن تر يتاري قبل از هر فصل، يك مشاوره ت1

 دهد مي
بر اساس تقدّم و تأخّر زماني(  در واقتع اند )نه هاي كنكور سراسري و آزاد با نگاه آموزشي چيده شدهسؤال ت2

ها، مرحله به مرحله بر موضوعات مختلف مطرح شده در هر مبح  تواند به كمك اين سؤالپژوه ميدانش
 تسلط يابد  

هاي تعاوني سنجش و سؤال كانون فرهنگي آموزش، هايهاي آزمونهاي تكميلي، شامل سؤالبخش سؤال ت3
ها صرفاگ براساس تقدّم زمتاني استت  زيترا كشور است  ترتيب چيدن اين سؤالسراسري و آزاد و خارج از 

 ي آموزشي است هدف اين بخش تمرين و پركاري پس از گذراندن مرحله
« 2»، به نسبت مباح  عربي «1»هاي مربوط به عربي هاي ارائه شده در بخشاگر دقت كنيد، حجم سؤال ت4

هاي كنكور سراسري، ما اين موضوعات را به همتراه ستاير متوارد در تر است  زيرا به روال سؤالكم« 3»و 
 كنيم هاي تركيبي مشاهده ميسؤال

هاي تركيبي است كه بعد از هر چند فصل شتاهد يكتي از ايتن ويژگي مهم اين كتاب، افزودن بخش سؤال ت5
 بخش تركيبي شاملِ: 4ها هستيم و در كل كتاب بخش
هاي ، بختش اول، ستؤال«2»هاي تركيبتي مباحت  عربتي ، ستؤال«1»هاي تركيبي مباح  عربتي سؤال

 شود مشاهده مي «3و2و1»هاي تركيبي مباح  عربي سؤال، دوم،بخش «2»تركيبي مباح  عربي 
هاي كنكتور سراستري، هماهنت  ي طرح سؤالتر با نحوهكند كه شما هرچه سريعها كمك مياين بخش
 شويد 

هاي نادرست و دليل انتختاب درستت بازنويستي شتده ي كتاب با روش تحليل گزينههاي تشريحكل پاسخ ت6
 است 

به دليل جلوگيري از خطاهاي احتمالي موجود در كتاب، يك گروه ويراستاري قتوي متشتكل از همكتاران  -7
مسلط در درس عربي تشكيل شد كه در طول تن يم كتاب و خصوصاگ پس از تايپ اوليه و نهايي، با دقتت 

   كردنداب را كنترل كت
 

بنتدي دار جهتت جمعهاي ستتارهاند  تمتايز ستؤالمشخص شتده ها با عيمت در هر فصل، بعضي سؤال -8
آموزي بخواهد در كوتاهترين زمان به صورت مختصر و مفيتد مباحت  مختلتف را مباح  است  اگر دانش

 ار در هر فصل پاسخ دهد دهاي ستارهتواند پس از مرور مبح  درسي به سؤالمرور كند مي
 درنهايت:

هاي براي اوّلين بار اقدام به طبقه بندي ستؤال 74ام آقاي ابراهيمي كه در سال : قدرداني از همكار گرامياول
 دانم عربي نمودند را ضروري مي

دريغ و تمام وقت همكتاران عزيتزي استت كته اگتر كتار وّم: كتابي كه در پيش رو داريد حاصل همكاري بيد
 توانستيم چنين تحولي را در كتاب، در سال جاري، ايجاد كنيم شرده و پيگير و دقت ايشان نبود، قطعاگ نميف
آقاي يونس پتور در ايتن ويژه اند و بههاي تشريحي دست اندركار بودهي همكاراني كه در نگارش پاسخكليهاز 

 رابطه صميمانه سپاسگزارم 
 ي داوطلبان كنكور ارائه داده باشيم اي دانش آموزان و كليهكه كتابي مفيد و ارزنده بر اميدوارم

 
 

 يال خاكبازسه


