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  معرفي كتاب

ي آموزش، تمرين و تسلط بر  ي يازدهم در زمينه پايه آموزان اي كامل است كه نيازهاي دانش مجموعه 2جامع عربي زبان قرآن كتاب 
سب و آموزان اين مقطع، با هر سطح آموزشي، منا ي دانش ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه شيوه .پاسخگوست مطالب را

هاي الزم براي پاسخگويي به سواالت  آموزان براي امتحانات پايان ترم و كسب مهارت سازي دانش هدف اين كتاب آماده. كاربردي باشد
  . درس عربي در آزمون سراسري است

  2جامع عربي زبان قرآن ساختار كتاب 
ي روان ارائه شده است،   به دو سبك لغت به لغت و ترجمهي كامل متن درس شروع شده است، ترجمه  هر درس با ترجمه :ها نامه درس - 1

 .تدريج احساس مهارت در امر ترجمه نمايند ي اين دو سبك و تأمل در آن، نكات را كشف كرده و به آموزان با مقايسه اميد است دانش
هاي معنايي ميان لغات،  با ايجاد ارتباطمترادف، متضاد و جمع مكسر است كه سعي دارد جديد به همراه ي لغات   ي لغات، مجموعه جعبه

سعي شده است تمامي ي قواعد  نامه درسدر بخش  .تر نمايد ي لغات آنان را وسيع آموزان را افزايش داده و دايره خواني دانش قدرت متن
هاي  ها و مثال كارگيري نكته تالش شده است با به. ها نياز دارند، پوشش داده شود گويي سؤاالت به آن آموزان در پاسخ نكاتي كه دانش
  .ثيرگذاري باالتري داشته باشندأهاي كوچك ارائه شوند تا ت صورت بسته متعدد، مطالب به

هاي سؤال  اند و سعي شده است تمامي تيپ كامالً در سطح امتحانات مدارس طراحي شدهتشريحي سؤاالت  :االت تشريحيؤس - 2
  .امتحانات تشريحي را پوشش دهند

اند، سعي شده است  ، قواعد و درك مطلب ارائه شدهو مفهوم اي در سه بخش ترجمه سؤاالت چهارگزينه  :اي چهارگزينهاالت ؤس -3
، با اعمال تغييرات گويي هستند هاي پيشين كانون كه با معلومات كتاب درسي جديد قابل پاسخ هاي سراسري يا آزمون سؤاالتي از آزمون
بخش درك . طور كامل پوشش دهند درس را به هاي و تمرين ي موضوعات اند تا همه سؤاالتي طرح شدهدر ساير موارد . دالزم، آورده شو

شايان ذكر است كه تمامي . مطلب هر درس، شامل دو درك مطلب است كه لغات و يا موضوعي نزديك به لغات و موضوع آن درس دارند
  .اند دار و با مشخصات دقيق آمده صورت شناسنامه سؤاالت به

مفيد واقع  ،تواند براي بازيابي مطالب هاي جامعي درنظر گرفته شده است كه مي سال، آزمون در پايان هر دو نيم :هاي جامع آزمون-4  
  .بندي مطالب پرداخت ها به جمع توان پيش از امتحانات مدارس بررسي كرده و به كمك آن ها را مي اين آزمون. شود

  
  كتاب ي پيشنهادي براي مطالعهروش يك 

ي متن درس برويد  ي لغات را در اولويت بگذاريد، سپس سراغ ترجمه ي جعبه عزيز  اين است كه مطالعهدانش آموزان شما پيشنهاد ما به 
ي لغت به لغت را خوانده و  ي متن را حفظ نكنيد، بلكه سعي كنيد ترجمه ها را با دقت دنبال كنيد، به هيچ وجه ترجمه و تك تك جدول

ها را بررسي كنيد و  ها و نكته ي مثال سعي كنيد همه .ي قواعد برويد نامه ي روان ارتباط برقرار كنيد، سپس سراغ درس ترجمهميان آن و 
هاي تشريحي را  سؤاالت تشريحي را حل كرده و پاسخ ،هاي مدرسه براي آمادگي در ارزشيابي. ها رد نشويد بدون درك كامل از آن

هاي  ي صحيح، ساير گزينه سعي كنيد عالوه بر درك كامل گزينه .اي را بررسي كنيد سؤاالت چهارگزينهي آخر  در مرحله. بررسي كنيد
  . طور كامل بررسي نماييد نادرست را نيز به

از دانشجوي برتر و  .توانيد روش مخصوص به خود را در استفاده از اين كتاب طراحي كنيد البته روش مذكور، پيشنهادي است و شما مي
  .خواني كتاب ياريگر ما بودند، كمال تشكر را داريم ور، خانم محدثه افروزه كه در نمونه هانديش
آموزان عزيز خواستاريم تا اشكاالت، پيشنهادات  ي همكاران و دانش  جا كه معتقديم اين كار خالي از اشكال نيست، خاضعانه از همه از آن
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