
  
  

  به نام خدا
ي طـرح   تـر بـا نحـوه      بندي است كه در جهت هماهنگي هرچه بـيش          ويرايش جديد، درواقع تغييري اساسي در ساختار كتاب طبقه        

هـاي موضـوعي كـه        هاي كنكور سراسري شاهد سـؤال       چرا كه عمالً ديگر در سؤال     . سؤال عربي در كنكورهاي چند سال اخير است       
  .ع خاص محدود باشد، نيستيمسؤال صرفاً به يك موضو

  :براين اساس، تصميم گرفتم در ساختار جديد كتاب، تغييرات زير را ايجاد كنم
  
  .دهد ي آموزشي قرار دارد كه شما را در تسلط يافتن بر مبحث مورد نظر ياري مي قبل از هر فصل، يك مشاوره ـ1
تواند به    پژوه مي   در واقع دانش  ). نه بر اساس تقدم و تأخّر زماني      (ند  ا  هاي كنكور سراسري و آزاد با نگاه آموزشي چيده شده           سؤال ـ2

  . ها، مرحله به مرحله بر موضوعات مختلف مطرح شده در هر مبحث تسلط يابد كمك اين سؤال
. هـاي سراسـري و آزاد و خـارج از كـشور اسـت               هاي تعاوني سنجش و سـؤال       هاي آزمون   هاي تكميلي، شامل سؤال     بخش سؤال  ـ3

ي  زيرا هدف اين بخش تمرين و پركـاري پـس از گذرانـدن مرحلـه       . ها صرفاً براساس تقدم زماني است       يب چيدن اين سؤال   ترت
  .آموزشي است

. تـر اسـت   كم» 3«و » 2«، به نسبت مباحث عربي   »1«هاي مربوط به عربي       هاي ارائه شده در بخش      اگر دقت كنيد، حجم سؤال     ـ4
  .كنيم هاي تركيبي مشاهده مي اسري، ما اين موضوعات را به همراه ساير موارد در سؤالهاي كنكور سر زيرا به روال سؤال

هـا هـستيم و در        هاي تركيبي است كه بعد از هر چند فصل شاهد يكي از اين بخش               ويژگي مهم اين كتاب، افزودن بخش سؤال       ـ5
  : بخش تركيبي شامل4ِكل كتاب 

هـاي تركيبـي مباحـث عربـي          ، بخـش اول، سـؤال     »2« تركيبي مباحث عربي     هاي  ، سؤال »1«هاي تركيبي مباحث عربي       سؤال
  .شود مشاهده مي »3و2و1«هاي تركيبي مباحث عربي  سؤال ،دوم ،بخش »2«

  .هاي كنكور سراسري، هماهنگ شويد ي طرح سؤال تر با نحوه كند كه شما هرچه سريع ها كمك مي اين بخش
  .هاي نادرست و دليل انتخاب درست بازنويسي شده است گزينههاي تشريحي كتاب با روش تحليل  كل پاسخ ـ6
به دليل جلوگيري از خطاهاي احتمالي موجود در كتاب، يك گروه ويراستاري قوي متشكل از همكاران مسلط در درس عربـي                      -7

 اين اميد كه ديگـر      با. تشكيل شد كه در طول تنظيم كتاب و خصوصاً پس از تايپ اوليه و نهايي، با دقت كتاب را كنترل كنند                    
  .هاي اخير نباشيم شاهد تكرار خطاهاي چاپ

  
  :درنهايت

هـاي عربـي نمودنـد را          براي اولين بار اقدام به طبقـه بنـدي سـؤال           74ام آقاي ابراهيمي كه در سال         قدرداني از همكار گرامي   : اول
  .دانم ضروري مي

 وقت همكاران عزيزي است كه اگر كـار فـشرده و پيگيـر و دقـت                 دريغ و تمام    كتابي كه در پيش رو داريد حاصل همكاري بي        : ومد
  .توانستيم چنين تحولي را در كتاب، در سال جاري، ايجاد كنيم ايشان نبود، قطعاً نمي

آقـاي يـونس پـور در ايـن رابطـه صـميمانه             ويـژه     اند و به    هاي تشريحي دست اندركار بوده      ي همكاراني كه در نگارش پاسخ       كليهاز  
  .سپاسگزارم

  .سوزانه خطاهاي ويرايش قبلي را استخراج نموده و در اختيارم نهادند، ممنونم چنين از آقاي قشمي كه دل  همو
  .ي داوطلبان كنكور ارائه داده باشيم  كه كتابي مفيد و ارزنده براي دانش آموزان و كليهاميدوارم

  
  

  يال خاكبازسه




