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        نام ايزد منّان و پاكنام ايزد منّان و پاكنام ايزد منّان و پاكنام ايزد منّان و پاك    بهبهبهبه
        ي ناشر:ي ناشر:ي ناشر:ي ناشر:مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

اي از خواهم از فرصت استفاده كنم و برايتان خاطرهقرار بود در اين صفحه چند خطي را به عنوان مقدمه ناشر بنويسم ولي مي    موضوع اول:موضوع اول:موضوع اول:موضوع اول:
كردم مكه راه افتاديم. در طول مسير سعي ميبود، از مدينه به سوي 1383سرزمين عربستان تعريف كنم. يكي از روزهاي مهرماه سال 

شدن مطالبي را كه از كتاب حج مرحوم دكتر علي شريعتي و كتاب خسي در ميقات جالل آل احمد آموخته بودم، به ياد آورم و به حس و حال عرفاني 
  نزديك شوم! 

وني بخشم. در ظهر يكي از روزها كه به شدت در چنين كردم اين حس را فزشدم سعي ميي  خدا ميدر طول آن روزها هر بار كه وارد خانه
هاي ديدم! ناگهان متوجه شدم كه برخي از دربي خدا بوديم و خود را در يك قدمي بهشت ميحسي بودم و با جمعي از دوستان در حال ورود به خانه

ارند. يكي از دوستان من كه به همراه همسرش در حال ها را ندي خدا مختص افراد متأهل است و افراد مجرد حق ورود از آن دربورودي خانه
و » . . .! من هذه؟«، »من هذه؟«زد: ورود بود مورد توجه يكي از مأموران درب ورودي قرار گرفت و ضمن اشاره به همسر ايشان فرياد مي

مأمور با آرامش سرش »! ماي نساءماي نساءماي نساءماي نساء«، »نساءنساءنساءنساء    مايمايمايماي«زند: ناگهان در آن حال عرفاني! و در يك قدمي بهشت! ديدم كه دوست باسواد من فرياد مي
  ي عبور داد!ها اشاره كرد و اجازهرا تWن داد و به آن

چه بود؟ گفت: مأمور از من » ماي نساءماي نساءماي نساءماي نساء«چندين سؤال برايم پيش آمد، اول از دوستم پرسيدم منظورت از 
و » مال من«يعني  »my«يعني اين كيست؟ و من هم از دبيرستان يادم بود كه » من هذه؟«پرسيد 

هاي بهداشتي كه در پشت سر مأمور بود (مطابق ش\ روبرو!) فورا يادم آمد از تابلوي راهنماي سرويس
و لذا با تركيب اين دو _مه با يكديگر به او فهماندم كه اين، زن من است. . . ! » زن«يعني » نساءنساءنساءنساء«كه 

ه تركيب عربينaيش (عربي + انaيسي) عبارت سؤال دوم براي من اين بود كه آن مأمور از كجا فهميد ك
  يعني چه؟!»... ماي نساءماي نساءماي نساءماي نساء«

ترين مراحل кربرد زبان كه در طول آن روز به طور عيني ديدم كه بعد از اين همه سال درس خواندن خيلي از ما در ابتداييخالصه اين
ي علمي هاي مثبتي در جهت تقويت بنيهل آموزشي، кم( چه عربي چه انaيسي و . . .) عاجزيم و خوشحالم كه پس از چندين سال تحو

ي صحيح برداشته شده است. اميدوارم كه با چاپ و انتشار اين كتاب توانسته باشيم кمي در آموزان در جهت ترجمه، درك مطلب و مWلمهدانش
  آموزان عزيز برداشته باشيم.ي علمي و ترغيب حس عربينaيش! شما دانشجهت تقويت بنيه
گذاشت چند سال پيش در سر kس زيست شناسي با دانش آموزي روبرو شدم كه ضمن درس دادن، سر به سرم مي موضوع دوم:موضوع دوم:موضوع دوم:موضوع دوم:

كننده بود و به هر حال پر فراز و نشيب؛ كم كم به خلق و خوي هم عادت بخش و кهي ناراحتگشت كه кهي لذتو لحظاتي سپري مي
دريافتم كه او فردي باهوش و پرتالش است. چند سالي گذشت و اكنون آن دانش آموز بازيگوش به مردي خردمند، فرزانه كرديم و رفته رفته 

ارشناسي ارشد از دانشqه تهران و صاحب چند اثر منحصر به فرد تأليفي تبديل شده است و امروز سعادت اين را دارم كه در يكي از آثار ـبا درجه ك
در تالش است  ،ي امروز ماآموز ديروز و دوست گرانمايهدانش عمّار تاج بخشعمّار تاج بخشعمّار تاج بخشعمّار تاج بخشنويسم، آري آقاي عربي مقدمه ميفاخر ايشان در درس 

نظير خود كتابي پربار را براي خدمت به جوانان خوب اين مرز و بوم ارائه نمايد. اوت، خرد، دانش، تجربه، دقت و تالش كمـتا باري ديگر با ذك
ي ارجمندشان در تمام اي موجب خرسندي و بالندگي است. براي ايشان و خانوادهان فرهيختهبراي ما همWري با چنين جو

  نمايم. مراحل زندگي آرزوي موفقيت روزافزون را از درкه ايزد منان و پاك مسئلت مي
 فاطمه عـموتـقيفاطمه عـموتـقيفاطمه عـموتـقيفاطمه عـموتـقينمايم، خصوصا از سركـار خانم سازي اين كتاب ياري نمودند تشكر ميهاي عزيز كه ما را در آمادهدر پايان از همqماني

طراح گرامي كه با  نويد شـريفينويد شـريفينويد شـريفينويد شـريفيкر بستند و از آقاي تر شدن آن بهآرايي اين اثر تمام تالش خود را در هرچه زيباچيني و صفحهكه در حروف
چنين از مدرسين نامي درس عربي كه با ارائه ي ارزشمند خود تصوير زيبايي را براي جلد انتخاب و طراحي نمودند،  همدقت، تالش و تجربه

  نمايم و آرزوي بهروزي و شادكـامي آنان را مسئلت دارم.نظرات ارزشمند خود موجب ارتقاء سطح علمي اين كتاب گرديدند، تشكر مي
  

 موضوع دوم:موضوع دوم:موضوع دوم:موضوع دوم:

::::اولاولاولاولموضوع موضوع موضوع موضوع   
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  او
        مقدمه مؤلف: مقدمه مؤلف: مقدمه مؤلف: مقدمه مؤلف:     ����

        باز هم سالم...باز هم سالم...باز هم سالم...باز هم سالم...

هنويسم تموم شده و ناظران كيفي كه همگي اساتيد بنده هستند $ كتاب رو مطالعه كردкر تأليف اين كتاب االن كه اين مقدمه رو مي
جامعي شده... دقيقاً همون ي من... خدا رو شكر كتاب خوب و ها و البته مقدمهند... فقط ويراستاري نهايي مونده و اعمال نظرات اونا

  خواستم...چيزي كه مي
» زورپريز«هاي Aس در حال آزمون دادن... البته قرار نبود آزمون بدن ولي من اونهارو االن سر Aس هستم و بچه

حاني در امتي خودشون؟! اصالً اگه خونن يا واسهي من درس ميخواستم بدونم واسه) كردم! آخه ميSurprise(مخالف سورپريز 
خوني تا حاال شده خوندن؟! چرا ما بايد هميشه براي امتحان درس بخونيم؟! انصافاً تو، تويي كه داري مقدمه رو ميкر نبود درس مي

  ات درس بخوني؟!.... براي خودت و به خاطر عالقه
شناسي بود و خوندم، يكي درس زيستياي كه داشتم م من يادم مياد دبيرستان كه بودم دو تا درس رو فقط و فقط به خاطر عالقه

خوندم نه براي گرفتم چون براي خودم ميها رو تو اين دو تا درس ميديگري ادبيات فارسي... هميشه من باالترين نمره
 و آفرين معلم و تحسين پدر و 20ي برم، ديگه نمرهامتحان و معلم و درس پس دادن... بعدها ديدم كه چقدر از اين кر لذت مي
گنجيدم... و به قولي در پوست خود نمي بردملذت ميمادرم مهم نبود، مهم اين بود كه من موقع خوندن اين دو تا درس خيلي 

گذره، اما من هنوز خيلي چيزها از اون دو تا درس يادمه... با اين ميمن شه االن هشت سال از دوران دبيرستان باورتون نمي
طور بود؛ فقط هم اون مطالب رو مرور نكردم... بعدها پس از دبيرستان در دانش\ه هم همينكه تو اين هشت سال حتي يك بار 

هايي رو كه دوست ي خودم، حتي اون درسخوندم و واسهها رو با عالقه ميكرد... اين بار من تمام درساين بار يك فرق مي
كردم كه چيزي ياد بگيرم... به خاطر همين كردم و سعي ميمي ايجاد عالقهبراي خودم هايي كه عالقه نداشتم، من تو درس نداشتم،

جويان ممتاز بودم... علتش هم فقط اين بود كه تمام شد و هميشه جزء دانشمي» الف«رغم ساعات مطالعاتي كم، هميشه معدلم علي
كردم لذا سعي مي آوردمميكم  ، وقتمخوندم، در ضمن چون سرم شلوغ بود و cي Aس و кر تأليفي داشتهايم را با عالقه ميدرس

  اش هم تلف بشه...ارم حتي يك دقيقهذاز وقت كمم به نحو احسن استفاده كنم و ن
ها رو دوست نداريم، خيلي شرايط هست كه بر وفق خوام به تو يه چيزي بگم... تو زندگي ما خيلي چيزهاست كه ما اونخالصه مي

ها از همين شه كرد؟! مثالً خيليخوايم بيفته... دست خودمان هم نيست... پس چه ميه كه اصالً نميافتمراد ما نيست و خيلي اتفاقات مي
خوانند... ببين، راه حل براي كنيم كه خوششان بيايد اما باز هم با اكراه ميآيد گر چه ما خيلي سعي ميدرس عربي خوششان نمي

هايش بهترين استفاده رو كرد... اين رو هميشه شه از شرايط موجود با تمام بديمي اين وضعيت فقط و فقط اينه كه فكر بكني ببيني چطور
  يادت باشه...

هاي مرده و تلف شده به بهترين شj استفاده كني... مثالً من همين مقدمه رو بايد يك كه از وقت در ضمن بايد يادت باشه
كه چرت بزنم يا بيkر بشينم از ها دارن امتحان ميدن به جاي اينبچه شد... ديدم االن كهنوشتم اما اصالً فرصت نميهفته پيش مي

هاي مرده بهترين استفاده رو بكني... مخصوصاً تو، كه هميشه از وقت ن مقدمه رو بنويسم.... حواست باشهفرصت استفاده كنم و اي
  كنكوري عزيز!

        رم....رم....رم....رم....كنم و بهتون ميگم همتون رو دوست داكنم و بهتون ميگم همتون رو دوست داكنم و بهتون ميگم همتون رو دوست داكنم و بهتون ميگم همتون رو دوست داواسه همتون آرزوي موفقيت ميواسه همتون آرزوي موفقيت ميواسه همتون آرزوي موفقيت ميواسه همتون آرزوي موفقيت مي
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شما  خداي را سپاس كه به بنده اين توفيق را داد تا بتوانم اين كتاب را به پايان برسانم و باري ديگر اين سعادت نصيب من گردد تا خدمتگذار
گرفت و از تمامي لحظات هاي فراواني صورت آموزان عزيز باشم. كتاب حاضر، حاصل يك سال مطالعه و تأليف است كه براي نگارش آن تالشدانش
  هاي كنكور سراسري به باالترين سطح خود برسد. هاي تشريحي متنهاي تأليفي و پاسخها استفاده شد تا كيفيت متنو ثانيه

پرسش مربوط به بحث درك مطلب است و اين تعداد پرسش چهار  ٩اي درس عربي در كنكور پرسش چهارگزينه ٢٥دانيد از همانطور كه مي
% است بسيار ٠دهد. لذا اهميت اين مبحث در درسي كه ميانگين درصد آن هر ساله حوالي % درس عربي را به خود اختصاص مي١٠٠% از ٣٦اي گزينه

آموزان، من را بر آن تر است. از سوي ديگر نبود منبعي جامع جهت يادگيري و تمرين بيشتر به صورت اختصاصي و نياز دانشستر و محسورنگپر
ي آموزشي خاصي استفاده شده است به ها، كتابي جامع و مانع در اين خصوص تأليف كنم. در تأليف اين كتاب از شيوهرغم تمام خستگيتا علي داشت

شته آموزان هر راند، لذا دانشي علوم انساني تأليف شدههاي رياضي، تجربي و همچنين رشتههاي درسي رشتههاي تأليفي از كتاباين صورت كه متن
اي نامهكتاب واژه انتهايتر است. البته در ها برايشان سادههاي مربوط به كتاب درسي خود تا حدودي آشنا هستند و حل اين گونه متنبا متن

و سپس به حل  ي مربوطه مطالعه كنندنامهي هر متن بايد لغات آن متن را از واژهآموزان قبل از مطالعهي هر متن آمده است كه دانشاختصاصي ويژه
هاي كنكورهاي سراسري خارج از كشور در كنكورهاي داخلي عينا تكرار شده است. لذا مطالعهاي آن بپردازند. گاهي اوقات متنهاي چهارگزينهپرسش

اب متوجه خواهيد شد كه ي نيمي از كتكنم، چرا كه پس از مطالعهها توصيه ميآموزان تمامي رشتهي تمامي متون اين كتاب را به داوطلبان و دانش
  ها در كنكور مهارت خاصي پيدا خواهيد نمود.گونه پرسشگويي به ايندر پاسخ

ها در كنار هر متن و همچنين در فهرست اند و آدرس آنهاي درسي تأليف شدهمتن تأليفي است كه همگي از متن كتاب ١٠اين كتاب شامل 
ضمناً  پس از تغيير كتب درسي است سراسري هاي كنكورمتن آخرينعدد است كه شامل  ٤٥هاي كنكور در اين كتاب تفصيلي آمده است. تعداد متن

ها و سؤاالت ي اين كتاب كامالً تشريحي است و كليه متننامهاز كنكورهاي سراسري خارج از كشور نيز در انتهاي كتاب آمده است. پاسخ نمونه ٩
تر از اين كتاب استفاده نمايد. . . ي كتاب بتواند راحتالت آمده است تا به اين صورت خوانندهؤاي سهر متن پشت صفحاند. ضمنا پاسخ هترجمه شده

  ي بهتر از اين كتاب بهتر است به روش زير عمل كنيد:ايم . . . براي استفادهخالصه فكر همه جا را كرده
  
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  
در  تااميد است اين كتاب براي شما عزيزان مفيد واقع گردد و از آن كمال استفاده را ببريد. از كليه خوانندگان و همكاران محترم تقاضا دارم 

مائيد. در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پيشنهاد آن را از طريق انتشارات همگامان به بنده منعكس نمائيد و ما را در بهبود كيفي اين كتاب ياري فر
ر زبان عربي چنين از اساتيد بزرگوانمايم. همي انتشارات همگامان تشكر ميمدير فرهيخته پور هريسيدكتر مهرداد عاليپايان از جناب آقاي 

زاده، عباس فهيمي آسا، جمال الدين هنرور، حميدرضا قاسمي، دكتر علي مهديبابك خطيبي، محسن خسروآبادي، جناب آقايان: 

كه با نظرات ارزشمندشان در بهبود سطح كيفي كتاب، بنده را بسيار ياري نسرين خضوعيو سركار خانم  رضا رضايي (صدرا)و  محمد واعظي
آراي زبردست حروفچين و صفحه و زهرا قاسمي مژگان محمدحسن زاده ،فاطمه عموتـقيها سپاسگزارم. ضمنا از سركار خانمنمودند بسيار 

ها طراح ماهر انتشارات و ساير همگاماني نويد شريفيهاي الزم و همچنين از جناب آقاي بابت هماهنگي پورمهناز عاليها اين اثر و سركار خانم
بابت ويراستاري  نظري محمدچنين دوست عزيزم و هم كارگران پرستو) و ١٣٨٨كنكور تجربي سال  ٧(رتبه النا قطبيها بسيار ممنونم. از سركار خانم

  كه مرا در بازبيني اين اثر كمك نمودند، بسيار متشكرم. همسر عزيزمنمايم و برايشان آرزوي توفيق روزافزون دارم. در انتها از دقيق اين اثر تشكر مي
ي ايشان بدون هيچ توقعي، موجبات رشد هاي صادقانه و برادرانهاكنون موعد آن رسيد تا باالخره از زحمات فردي تشكر كنم كه حمايتاما 

  كنم . . .اينجانب را فراهم آورد و از او بسيار آموختم. لذا اين كتاب را كه برايم بسيار ارزشمند است به او تقديم مي
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  »پور هریسیتقدیم به جناب آقای دکتر مهرداد عالی«                                        
  بهترین معّلم زندگیم . . .                                    
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هاي ساده كتاب پس از حل متن
 ي هر متننامهلغت يمطالعه

شـود پـس از   اي تشكيل و تحليل صرفي اشراف به كل قواعد عربي است لذا توصيه ميهاي چهارگزينهگويي به پرسشي پاسخكه الزمهالزم به ذكر است 
توانيـد از  اي درك مطلـب مـي  پرسـش چهارگزينـه   4اي بپردازيد. اما براي حل هاي چهارگزينهي كامل قواعد زبان عربي اقدام به حل اين پرسشمطالعه
  اي درك كافي از معاني لغات است.هاي چهارگزينهي حل پرسشاي بپردازيد، تنها الزمههاي چهارگزينهي عربي به اين پرسششروع مطالعهابتداي 

هاي متوسط كتاب پس حل متن
 ي هر متننامهي لغتاز مطالعه

هــاي دشــوار و بســيار مــتنحــل 
ي دشــوار كتــاب پــس از مطالعــه

 ي هر متننامهلغت
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