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         فوق تخصصيكتاب عربي       همگامان انتشارات 
  
  
  
  
  

ی  های آموزشی رشته کتابی  زمینههمواره در درس عربی یک نیاز مبرم در       
انسانی وجود داشته است، نیاز به یک کتاب جامع برای آموزش عربی تخصصی که 

  نشده است. به این نیاز پاسخ کافی و الزم داده ،های گذشته در سال
گامی در جهت رفع نیاز  عربی فوق تخصصیکتاب  نتشاراما تالش نمودیم تا با 

 ،زبان شیوا و سبکی نوین ی بهیاه برداریم. کتابی با درسنامه پژوهان گرامی دانش
در  ،ای کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور های چهارگزینه پرسشبا همراه 

مستقلی برای مبحث اختصاصی  داشتن فصلی تشریحی که با  نامه کنار پاسخ
  ی انسانی باشد. پژوهان رشته ی نیازهای ضروری دانش تواند دربرگیرنده می ،ترجمه
  یم کتاب حاضر برای خوانندگان آن، کتابی مفید و لذیذ باشد.امیدوار
 و قدردانی خود را از مؤلفان گرانقدر، دانم که مراتب سپاس  در پایان الزم می

اعالم محسن خسروآبادی و  بخش عمار تاج اناین اثر جناب آقای ی با تجربه فرهیخته و
به  رضا فرامرزپورخصوصاً جناب آقای  ،های عزیز تمام همگامانیاز ، همچنین نمایم

آرایی انتشارات همگامان  از تیم طراحی، حروفچینی و صفحه عنوان مدیراجرایی و
 پور از عالیـمهن و یـقاسم زهرا، زاده محمدحسن مژگانساناز قهرمانی، ها  مـسرکار خان

ای  همچنین تشکر ویژهنمایم.  می تشکر ،اند یاری نمودهدر تولید این اثر را که ما 
که تصویر جلد این اثر  اوستا فروردینگرانقدر جناب آقای  تصویرسازنمایم از  می

اجرای طرح جلد که  علیرضا کاوهمزین به تجربه و هنر ایشان است و از جناب آقای 
از درگاه ایزد منان و پاک برای این عزیزان و سپاسگزارم اند  را برعهده داشته

  نمایم. می مسئلتسربلندی، بهروزی و موفقیت روزافزون را 
  
  

  مسئول مدیر                 
  پور هریسی دکتر مهرداد عالی           

  1393 زمستان                  
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  ... سالم

  ...  اش را نیز به زبان عربی بنویسیم ق تخصصی است، مقدمهحفو ،عربی به ذهنمان رسید حاال که این کتابِ

           ... کنیم زبان عربی زندگی می چون ما با  

  

  و الجميلةِ يرانَإ أنحاءفـى  األعزاء للتالميذ هذا الكتابِ تأليففـى فكّرُ منذُ مدةٍ كُّنا ُن
  كرديم و آموزان عزيز در سراسر ايران زيبا فكر مي مدتي بود كه به تأليف اين كتاب براي دانش

  نَري هذا المجالِ فـى الموجودةِ للكتبِ نظرةً ينلق... عندما  حوله جديدةٌ َلدينا أفكاركانَ 
  بينيم كه هاي موجود در اين زمينه بياندازيم مي اهي به كتابگافكار جديدي در اين خصوص داشتيم ... اگر ن

  فلهذا و الّشموليةِ العامةِ قد إختلطَت ِبالمباحث اإلنسانيةِ و العلومِ األدبِ فرعِ حولَ أنّ المباحثَ
  ي علوم انساني (عربي اختصاصي) با مباحث عمومي (عربي عمومي) آميخته شده است لذا مباحث پيرامون رشته

طّ.َق اإلنسانيةِ و العلومِ األدبِ بالفرعِ ختصكتاباً شامالً ي ؤّلفُن عزِمنا أنْ  
  ي علوم انساني باشد. رشتهي  ويژهفقط كه تصميم گرفتيم كه كتابي جامع تأليف كنيم 

  .الهام هذا األمرِ فـىعالي أن يوّفقَنا و َت باركسألُ اهللا َتَن
  ق بدارد.كه ما را در اين امر مهم موّف خواهيم مياز خداوند تبارك و تعالي 

  »همكامان«رئيس نشر  »الهريسيبور  مهرداد عالي«الدكتور  العملِ فـى و المثابرَ ستاذَنا العزيزَأشكُرُ َن األخيرِ فـى
  »همگامان«مدير محترم انتشارات  »پور هريسي مهرداد عالي«جناب آقاي دكتر  سخت كوشمان،در پايان از استاد عزيز و 

  و لّنشرِل َّىالتنفيذ المديرَ »رضا فرامرزبور« ستاذَاألُ رُشُكأيضاً َنونا دوماً. جانِبقف ِبي ىالرّجل اّلذ
  مدير اجرايي انتشارات و »رضا فرامرزپور«چنين از استاد  و همنماييم  در كنارمان است تشكر مي هميشهمردي كه 

  إِلي هذه الوجيزةِ علميةً ألقي نظرةً ىاّلذ »ىبيمان بوذر«الدكتور 
   انداخت ماني انهتحفه درويشبه اين  كه نگاهي عالمانه» پيمان بوذري«دكتر 

   »همكامان«قسم سايت نشر  فـىيعمَلن ِبجد و إِجتهاد  ىتلّلااو السيدات الكريمة 
  كنند: هاي ارجمندي كه در قسمت سايت انتشارات همگامان با جديت و تالش كار مي و خانم

  بورالهريسي السيدة ساناز قهرماني، زهراء قاسمي، مجكان محمدحسن زاده و مهناز عالي

  پور هريسي متشكريم مژگان محمدحسن زاده و مهناز عالي ،سركار خانم ساناز قهرماني، زهرا قاسمي

  و شكرٌ خاص للفّنانِ اوستا فروردين اّلذي قام بِرسم صورنا علي الكتابِ.

  .كه اقدام به نقاشي تصاويرمان در كتاب كرد» اوستا فروردين«و سپاس ويژه از هنرمند 

  بـخــش ـ محسن خسروآبادی عمــار تاج

  

:مؤلفانمقدمۀ   
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 اإلهداء إلی
 

 

 ... اهللاءشا نْإ قريباً ـىتـى إلی العامل احلتأالّتـى سوف  العزيزةو إبنتـى  الكريمةزوجتـى 

 ... به دنيا خواهد آمد به زوديتقديم به همسر گرامي و دخترك عزيزم كه انشااهللا 
  

بخشار تاجعم 
 93زمستان 

 اإلهداء إلی
 

 المحب أميرعلي ...و إبنـى  الغاليةزوجتـى 

          ... ام اميرعليتقديم به همسر گرانقدرم و پسر دوست داشتني
 محسن خسروآبادي 

   93زمستان 



 

)8(

 
  
    

های اکنون مشغول به مطالعه آن هستید حاصل زحمت قریب به دو سال ماست. تمام کتابکتابی را که هم ،پژوهان عزیزدانش

خواستیم برای چرا که نمی .فرسایی بود های کشورهای عربی را هم مطالعه کردیم. کار طاقتبازار و حتّی برخی از کتاب

کردیم که یک کتاب جامع و کامل  ان راذاریم. پس نهایت تالشمگعربی است کم بشان، ی انسانی که درس اصلیرشته

  .»عربي فوق تخصصي«بنویسیم به اسم 

 بهترین سپسقواعد هر درس توضیح داده شده و  ،درس تشکیل شده است که ابتدا به صورت جامع 25کتاب حاضر از 

  های تألیفی آورده شده است.های اخیر و یا تستسالهای کنکورها و آزمونهای تست

  

  ها سر هر تست تأليفي بحث شده كه كدوم تست باشه و كدوم تست حذف بشه...)(راستي اينم بهتون بگيم كه شايد ساعت

  

شود و را شامل میهای ترجمه تمام فرمول ،صورت کاملاشاره شده که به» های ترجمهتکنیک«به  25ی در درسنامه

  کند.طور کامل مرتفع مینیاز شما را به

به انتهای این کتاب اضافه شده است. این بخش کار منحصر به فردی است » ساز کنکورشبیه«از طرفی بخشی با عنوان 

گویی به و کسب مهارت پاسخ تر شما عزیزانی تمرین بیشکه طی چند سال در انتشارت همگامان آماده شده و زمینه

  کند.سؤاالت مشابه کنکورهای سراسری را فراهم می

پژوهان گرامی نیز نقص ارائه کنیم. امیدواریم شما دانشای جامع، مانع و بیایم تا مجموعهما در این کتاب تالش کرده

  ببرید.با تالش و پشتکار زیاد، خوب درس بخوانید و از خواندن مطالب این کتاب لذت 

  

  زندگيبه اميد ديدار شما در سكوهاي بلند              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

اب و منظّم که به خوبی کتاب حاضر اثری است از دو همکار جوان؛ پر تالش و گرانقدرم که دارای متنی جامع؛ جذّ
  اختصاصی باشد. گویی به سؤاالت عربیتواند مرجعی ارزشمند برای پاسخمی

  کنم.ی انسانی توصیه میی این کتاب را به تمامی داوطلبان کنکور رشتهمطالعه
  دكتر پيمان بوذري

   93زمستان     
 

  »مقدمه ناظر نهايي كتاب«

ی کتابدرباره




