
 

  مقدمه
  معرفي كتاب

ادبيات و علوم انساني را در درس  رشتة آموزان كامل است كه نيازهاي دانش اي، كتابي هاي آبي پيمانه عربي كنكور انساني، از مجموعه كتاب كتاب
   :اين كتاب .عربي پاسخگوست

  .شود اول، شامل مي متوسطةالب مهم از هاي دهم، يازدهم و دوازدهم را در كنار يادآوري مط جامع است؛ يعني تمام مطالب سال) 1 
نياز  آموز را از منابع ديگر بي آموزش، تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست، بنابراين دانش زمينةكامل و كافي است؛ يعني انواع نيازها در ) 2

  .سازد كند و او را از آشفتگي در منابع مطالعاتي دور مي مي
  . چون مطالب به تفصيل و با ذكر نكات پايه و يادآوري آمده است سطح آموزشي، مناسب و كاربردي است؛آموزان، با هر  دانش همةبراي ) 3

  ساختار كتاب 
گويي به سؤاالت نياز دارند، پوشش  آموزان در پاسخ تمامي نكاتي كه دانشدر اين بخش،  شود، قواعد آغاز مي نامة درسهر درس با  :ها نامه درس - 1

ثيرگذاري باالتري داشته أهاي كوچك ارائه شوند تا ت صورت بسته هاي متعدد، مطالب به ها و مثال كارگيري نكته شده با به تالش ه است،داده شد
هر درس لغات  مجموعةلغات،  جعبة.استفاده پرهيز شده است اند و از بيان مطالب اضافي و كم صورت كاربردي عنوان شده چنين نكات به هم .باشند

هاي معنايي  است كه سعي دارد با ايجاد ارتباط) ها براي فعل(و شكل ماضي، مضارع و مصدر ) ها براي اسم( ، متضاد و جمع مكسرمترادفبه همراه 
   .كندتر  را وسيع اولغات  دايرةو  دهدآموز را افزايش  خواني دانش ميان لغات، قدرت متن

اند، سعي شده سؤاالتي از  قواعد ارائه شدهواژگان و مفهوم و سه بخش ترجمه، اي در  سؤاالت چهارگزينه :اي پيمانه اي االت چهارگزينهؤس - 2
گويي هستند، با اعمال تغييرات الزم، حفظ  درسي جديد قابل پاسخ هاي هاي پيشين كانون كه با معلومات كتاب هاي سراسري يا آزمون آزمون
 20تايي و  10هاي  سؤاالت در پيمانه. طور كامل پوشش دهند درس را به ايه و تمرين موضوعات همةتا   ر ساير موارد سؤاالتي طرح شدهد. شوند

طور مثال، هر روز يا هر هفته، يك يا چند  تري داشته باشيد؛ به تمرين تستي منظم برنامةكند تا  ها به شما كمك مي  اند؛ اين پيمانه تايي ارائه شده
  . وقفه داشته باشيد تمرين تستي پيوسته و بيپيمانه را تمرين كنيد و هم مديريت زمان نماييد و هم 

. تواند براي بازيابي مطالب مفيد واقع شود بندي درنظر گرفته شده است كه مي هاي جمع سال، آزمون در پايان هر نيم :بندي هاي جمع آزمون- 3  
  .نندك بندي مطالب بسيار كمك مي هاي سؤال هستند و به شما در جمع ها شامل انواع تيپ اين آزمون

ها و راهكارهاي  درك مطلب در اين كتاب، عالوه بر روش ويژةهاي مهم در آزمون عربي است؛ بخش  مطلب از بخش درك :بخش ويژة درك مطلب-4
  .هاي كنكور سراسري و تأليفي است مطلب هاي سؤال، از درك پاسخگويي به درك مطلب، شامل متون و پيمانه

  .اند هاي درست و نادرست پاسخ داده شده طور كامل و با تشريح گزينه امي سؤاالت بهدر اين بخش، تم :نامه تشريحي پاسخ-5

  چگونه از كتاب استفاده كنيم؟ 
لغات را مطالعه نماييد و سپس به تمرين  جعبةقواعد و  نامة درسكتاب درسي،  مطالعةعزيز اين است كه پس از دانش آموزان شما پيشنهاد ما به 
صحيح  گزينةدر درس عربي، تنها تحليل . ها را تحليل كنيد هاي تشريحي، تمام گزينه تمرين هر پيمانه، به كمك پاسخپس از . تستي بپردازيد

خاطر داشته باشيد كه در درس عربي، از هر تست،  هاي نادرست نيز كامالً تحليل و بررسي شوند؛ پس به كافي نيست و در هر سؤال، بايد گزينه
  .ختحداقل چهار نكته بايد آمو

  !بخش ويژة درك مطلب را فراموش نكنيد
هاي آخرِ قبل از  ها و هفته هفتگي قرار داشته باشد؛ پس تمرين درك مطلب را تا ماه برنامةتمرين درك مطلب بايد در طول سال تحصيلي، در 

ارزيابي پيشرفت  صفحةنماييد و به كمك پيشنهاد ما اين است كه هر هفته، يك پيمانه از بخش درك مطلب را تمرين . كنكور به تأخير نيندازيد
  .كه در اين بخش قرار دارد، روند پيشرفت تدريجي خود را ثبت و دنبال نماييد

و  خواستاريم اشكاالت، انتقادات و فرهيخته آموزان عزيز جا كه معتقديم اين كار خالي از اشكال نيست، خاضعانه از همكاران و دانش از آن
  .با ما در ميان بگذارند )4ensani@gmail.com( انسانيد اين كتاب از طريق پست الكترونيكي گروه پيشنهادات خود را در مور

دمحمدعلي مرتضويسي  


