
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به نام خدا
كار تـأليفم   شروعبندي كانون فرهنگي آموزش كه به عربي آبي شناخته شده،  كتاب طبقه

هاي سراسـري براسـاس مباحـث     به چاپ رسيد. هدف اين بود كه تست 74بود كه در سال 
آموز بتواند پس از يـادگيري هـر مبحـث درسـي      بندي شود تا دانش هاي درسي طبقه كتاب
هـا بـه چـاپ     ها و بار ربوط به آن را نيز به طور جداگانه تمرين كند. اين كتاب بارهاي م تست

هاي كمك آموزشـي،   ترين كتاب رسيد، ويرايش شد، تكامل يافت و به عنوان يكي از پر تيراژ
  جاي خود را باز كرد.

هاي درسـي روبـرو هسـتيم كـه      امروز با رويكرد جديدي در آموزش زبان عربي، در كتاب
  بندي نيز هست.   آن ايجاد تغييرات اساسي در ساختار كتاب طبقه الزمه

كتاب  ،آموزان عزيز و فضاي آموزشي هاي دانش تر به نياز به منظور پاسخگويي هر چه دقيق
است، در هـر  شده تنظيم هاي درسي  درس به درس و منطبق با اهداف كتاب به صورتحاضر 

هاي كليدي آن درس مطرح شـده اسـت كـه شـما را      درس، پس از يادگيري موضوع انديشه
  ها تسلط يابيد. دهد تا به نكات كليدي و تعيين كننده در پاسخگويي به انواع سؤال ياري مي
تنظيم شده است. شـما  » ترجمه«و  »قواعد«، »واژگان و مفاهيم«ها تحت سه عنوان  تست

هاي مربوط به آن را نيـز بـه طـور     ها، سؤال توانيد پس از يادگيري هر يك از اين موضوع مي
جداگانه تمرين كنيد و در عين حال در انتهاي هر درس يك آزمون تركيبي به روش كنكـور  

بتـدا بـا سـاختار    ايم كه از همان ا ي موضوعات مربوط به آن درس قرار داده سراسري از همه
  آشنا شويد.آزموني مباحث مختلف نيز 

هـاي درسـي قابـل     چنان در فضاي جديد كتـاب  هاي قبل كه هم هاي سراسري سال تست
هاي مستقل در خالل كتاب وجود  ي جداگانه به صورت آزمون استفاده است در چند مجموعه

  دارد.
يفي مناسـب و منطبـق بـا    هاي تـأل  ي كاملي از تست بر اين اساس، كتاب حاضر، مجموعه

هـاي   هاي كانون در دو سال اخير و تسـت  هاي آزمون هاي درسي، سؤال رويكرد جديد كتاب
  هاي قبل است. هاي سراسري سال قابل استفاده از كنكور

، اميدواريم كه اين كتاب شما را در يادگيري هـر چـه بهتـر    تأليفمن و همكارانم در گروه 
  درس عربي ياري دهيم.
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