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مقدمه مؤلف
قلمبهدسـتگرفتنوشروعبهنوشـتنكردن،ازآنكارهاییاسـتكهتاانجامشندادهایسخت
اسـتولیوقتیشـروعبهانجامدادنشمیكنی،مثلیکخورهبهجانتمیافتد.انگاركهاگرگهگاه
اینقلمرابهدسـتنگیری،یکچیزیدرزندگیتكماستپسقلمرابهدستمیگیریحتیاگر

باآنچیزیننویسی.
سالهاسـتكهمینویسـم؛درسمیدهمودرسمیخوانموفکرمیكنـمكهاینهاهمهیکجوری
بههموابسـتهاند.درعرصةآموزش،نوشتنیعنیاندیشـیدنبهآنچهیادمیدهییایادمیگیری.
یعنیسمتوسودادنبهاینیاددادنویادگرفتنوخطفکریتبلوریازهمینجهتدادنبهمسیر

پویاییادگیریاست.
مـنودوسـتانمدرگروهعربیفرا،سـعیكردهایمدراینفضایدرهموبرهمكتابهایآموزشـی،
كارهاییدرزمینهدرسیكهتخصصمااستانجامدهیم،كارهاییازآندستكهارزشمطرحشدن

دربهتریادگیریداشتهباشد.
خط فکری، یک تکرار بی دلیل نیست. نگاهی است از باال به درسواینهماندلیلیبودكهموجب

شدتنظیمونگارشاینكتابرابعدازمشورتدرگروه،بهاتّفاقآرابپذیریم.
بینشـیدراینكتابنهفتهاسـتكهبهشمامیگویددرهرسـؤالرازیارازهایینهفتهاستكهاگر
آنهارادرکكنیدبهتمامیسـؤالهایمشابهآنپاسـخخواهیددادوخطفکریبهشمامیآموزد
كهچگونهبهاینرازهاپیببریدوآنهارادرپاسـخگوییبهسـؤالهایدیگربهكارگیرید.درواقع
بدونداشـتنیکخطفکریاصولی،هرقدرهمزیاددرسبخوانیدممکناسـتنتوانیدبهبسیاری
ازسـؤالهاپاسخدهید.درپاسـخگوییبهایننیازتالشكردهایماینكتابرابهگونهایتنظیمكنیم
كـهدانشآموزانعزیزمانبتواننـدباكمکآنبهنقطهایازاعتالیفکریدردرسعربیبرسـند

كهبااعتمادبهنفسازباالبهدرسخودبنگرندونگرانرازهایاحتمالینهفتهدرسؤالهانباشند.
»سهیالخاكباز)ناظرعلمیومؤسسگروهعربیفرا(«



تقدیر و تشکر

ازدوستانوهمکارانعزیزمان،»آقایدكترسبطیوآقایصادقیه«برایفراهمآوردنچنینزمینهای
درعرصةآموزشوهمههمکارانیكهدرارائههرچهبهتركتابدرمراحلشکلگیریوصفحهآرایی

دلسوزانهتالشنمودهاند؛خانمها»سوریدرزی«و»ندازاهدی«سپاسگزاریم.
ویژگی های تنظیم کتاب

دراینكتاب،سـؤالهایهردرسابتدابهصورتآموزشیتنظیمشدهاست.یعنیاگربهترتیببه
سـؤالهایهردرسپاسخدهید،عماًلدرسرانیزبهطوركاملفرامیگیرید.باورداشتهباشیدكه

هرآنچهالزماستبدانیددرقالبپاسخهابیانشدهاست.
هردرسدردوبخشتنظیمشدهاست:

بخشاول،شـاملمطالبیاسـتكهبایددررابطهباواژگان،مفاهیـمودرکمطلببدانیدوبخش
دوم،شاملمطالبیاستكهالزماستدررابطهباقواعدوبهكارگیریاینقواعددرترجمهبدانید.
كادرهایابتدایسـؤالها،شمارابرایورودبهمطالبآندرسآمادهمیكندوبهشمامیگویدكه

قراراستچهمطالبیرابیاموزید.
درپاسخنامهآن چه در کادرها آمده، درس نامه هایی کاماًل مبتنی بر کتاب درسی،بهگونهایكامل

ولیمختصرومفیداست.
وبیرونازكادر،آن چه تحت عنوان »خط فکری« آمده، در واقع بیرون کشیدن رازهای نهفته در 
سـؤالودستیابیبهروشـیمناسببرایپاسخگوییبهسؤالهایمشـابهاستیعنیدستیابیبه

خطفکریاصولیوعلمیدرپاسخگوییبهسؤالهایدرس.
بعـد از هـر درس، یک آزمون قرار داردكهشـاملانواعسـؤالهایمربوطبـهآندرسومطابق
الگوهاییاسـتكهتاكنوندركنکورهایسراسریآمدهاستومیتوانیدبراساسآنتسلطخودرا

درآندرسبیاموزید.

چگونه از کتاب استفاده کنیم؟ )روش مطالعه کتاب(

پیشنهادمیكنیم:
1 ابتدا،یکباردرسرابراسـاسكتابدرسیخودمطالعهكنید.اگرقبالًاینكارراكردهایدكافی

استمروریسریعبرآنداشتهباشید.



2 سپسبهكتاب»خط فکری«مراجعهكنیدوبهترتیبابتدادربخشواژگانومفاهیموبعداز
آندربخشقواعدوترجمهبهسؤالهاپاسخدهید.توجهكنیدكهماواژگانراحفظمیكنیموقواعد

رامیآموزیمتابتوانیمجملهودرپیآنمتنرابهدرستیترجمهكنیم.
3درپاسخگوییبهسؤالهااگر در درس وضعیت مناسبی ندارید،میتوانیدابتداهرسؤالرابهطور
مسـتقلپاسخدهیدونکاتدرسیمربوطبهآنرادرقسمتپاسخنامهبخوانیدوبه»خط فکری«

آنتوجهكنید،سپسسراغسؤالبعدیبروید.
ـو اگر با درس آشـنایی بهتری دارید،میتوانیدابتدا،كلسـؤالهایهربخشازدرسراخودتان
پاسـخدهیدوسـپسسـراغپاسـخنامهبرویدوتکبهتـکروینـکاتارائهشـدهدردرسنامهو

»خط فکری«تمركزكنید.
درهرصورت،قبلازمطالعهپاسخسؤال،ابتداخودتانكمیدررابطهباسؤالفکركنیدوازخودتان
بپرسید:سؤالازشماچهمیخواهد؟مطلبیكهمیخواهدمربوطبهكدامقسمتازدرساست؟آیا
میتوانیدبهمطالبیكهمسـتقیمیاغیرمستقیمدرصورتسـؤالیاگزینههاوجودداردپیببرید؟و

سپسبهمطالعةپاسختشریحیكتاببپردازید.
بااینروشبهیادگیریخودعمقمیبخشید.

بر این اساس:

در هر سـطحی که باشـید، بـا این کتاب به نرمـی ولی عمیق، یـاد می گیرید که چگونـه به انواِع 
سؤال هایی که ممکن است در درس عربی مطرح شود، پاسخ دهید.

ازاینكههمراهما،درراسـتاییادگیریروشمندوعمیقگامبرمیداریدوبه»اندیشیدن«احترام
میگذارید،سپاسگزاریمودرانتظارایدههایشمابرایهرچهبهتركردِنكارهایمانهستیم.
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