


ــی دروس  ــر تخصص ــد ناش ــانیها: بدانی - انس
عمومــی، همــان ناشــر تخصصی رشــتۀ شماســت؛ 

مشــاوران آمــوزش. 
- واگــررشــتهتجربــییــاریاضیهســتید: 
مــا را بشناســید؛ انتشــارات مشــاوران آمــوزش، 

ناشــر تخصصــی دروس عمومــی شــما. 

ــوم  • قطعــا همــان ناشــران تخصصــی عل
هــم  عمومــی  دروس  ناشــر  انســانی، 
ــی  ــد یک ــان بای ــی تعدادش ــتند. یعن هس

ــد. باش
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ــدام  ــس ک ــی از جن دروس عموم

ــتند؟  ــا هس درس ه

به کدام رشته نزدیک ترند؟

• زبــان فارســی، زبــان عربی و زبان انگلیســی، 
ــی  ــوزش تخصص ــه آم ــی ک ــه درس زبان س
و  زبان شناســی  اصــول  نیازمنــد  آن هــا 

ــت.  ــان اس ــِی زب روانشناس
ــس دروس  ــی از جن ــی درس ــن و زندگ • دی
منطــق،  فلســفه،  ماننــد  اســت.  متنــی 
ــی  ــه همگ ــی؛ ک ــی و روانشناس جامعه شناس
ــه  ــری« آمیخت ــل« و  »نتیجه گی ــا »تحلی ب

شــده اند. 

این ها که گفتیم به چه معناست؟

• این هــا یعنــی کســانی کــه علوم انســانی 
می خواننــد، بیشــترین و نزدیک تریــن 

ارتبــاط بــا ایــن دروس را دارنــد.

و آیا می دانید؟

• طراحــان ســواالت دروس عمومــی کنکور 
هــم، تخصــص علــوم انســانی دارند. 

ــی  ــی عموم ــوال های عرب ــراح س ــی ط یعن
کنکــور، زبــان و ادبیــات عربــی خوانــده، یــا 
ــرح  ــی ط ــی را کس ــن و زندگ ــواالت دی س

ــده و . . .  ــات خوان ــه الهی ــد ک می کن

شــما برای دروس عمومی 

ــر  ــدام ناش ــاب ک ــود، کت خ

ــا را  ــن درس ه ــی ای تخصص

می خوانیــد؟

 چند ناشر تخصصِی دروس 

عمومی می شناسید؟

داوطلب کنکور هر رشته ای که هستید:

پــس برایتــان مهــم باشــد کــه کتــاب 
ــر  ــود را از ناش ــی خ ــک آموزش کم

ــد. ــته بخوانی ــان رش ــی هم تخصص
ــی  ــر تخصص ــوزش؛ ناش ــاوران آم مش

ــانی. ــوم انس ــی و عل دروس عموم



ویژگی های کتاب درسی

معرفی کنکور »عربی عمومی«

اهمیت »عربی عمومی« در کنکور

چگونه این درس را بخوانید )بخش اول(

منبع تخصصی از ناشر تخصصی

چگونه این درس را بخوانید )بخش دوم(

چگونه در آزمون های آزمایشی درس عربی پیشرفت کنید؟

ویژه دبیران محترم عربی

ارتباط با ما

1( در مقابــل فارســی بــا ضریــب 4 و دیــن و زندگــی 
ــد  ــدی بگیری ــی را ج ــد عرب ــرا بای ــب3، چ ــا ضری ب

وقتــی ضریــب2  دارنــد؟ 4
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علوم تجربیریاضیعلوم انسانینام درس/ رشته

21.72%19.21%4.14%ادبیاتعمومی

21.14%13.33%10.95%عربی

21.77%19.29%13.80%دینوزندگی

12.15%12.75%1.00%زبانانگلیسی

19.20%16.15%6.67%میانگینکل

میانگین پاسخ دهی داوطلبان کنکور 97
درس عربی، تمامی رشته ها

زبانهنرعلوم تجربیریاضیعلوم انسانیبازه درصد/ رشته

4.10%6.53%10.60%11.20%15.00%سفیدتا33-

30.90%40.10%43.30%45.00%48.00%صفرتا%10

8.60%3.57%3.57%6.80%4.20%50%وبیشتر

56.40%49.80%42.53%37.00%32.80%سایردرصدها

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%جمعکل

وضعیت پاسخ دهی داوطلبان کنکور 96
درس عربی، تمامی رشته ها
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•  کتاب عربی برای رشته های مختلف:
-  یک کتاب عربی در تمام پایه ها ویژۀ رشتۀ علوم انسانی

ــی،  ــته های تجرب ــترک رش ــا مش ــام پایه ه ــاب در تم ــک کت -  ی
ــش ــه ای، کار و دان ــی و حرف ــی، فن ریاض

ــوم و  ــتۀ عل ــژۀ رش ــا وی ــام پایه ه ــاب در تم ــک کت -  ی
ــامی ــارف اس مع

   . جزو درس های رتبهساز و دروسزبانی1
   . چهارچــوبواهــدافآموزشــی کتــاب: دایــرۀ گســتردۀ 
واژگان بــه همــراه قواعــد کاربــردی و ترجمــه محــور بــرای درک 
متــون عربــی و متــن هــای فارســی آمیختــه بــا کلمــات عربــی! 

1- برای آشنایی با انواع دروس و ویژگی دروس زبانی <<< مجموعه انسانی ها در یک نگاه 

دسته بندی محتوای کتاب

اصول ترجمه از عربی به فارسی
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توضیح بیشتر

ــۀ  ــی از پای ــاب درس ــزار واژۀ کت ــش از دو ه ــی بی -   واژگان: یعن
ــا دوازدهــم هفتــم ت

ــه از آن در ترجمــه  ــدی ک ــان قواع ــردی: هم ــد کارب -   قواع
ــو! ــرف و نح ــده ای در َص ــدۀ پیچی ــر قاع ــه ه ــود، ن ــتفاده می ش اس

-   اصــول ترجمــه: ترجمــه از عربــی بــه فارســی، نــه از فارســی 
بــه عربــی. چــون تعریــب )ترجمــۀ فارســی < عربــی( هیــچ تناســبی بــا 

هــدف آموزشــی کتاب نــدارد. 

-   درک مطلــب: فهــم متــون عربــی )ادبــی، دینــی، مکالمــه و...( یــا 
ــا آورده  ــی در آنه ــات و جمــات عرب ــه کلم ــای فارســی ک متن ه

شــده اســت.

-   ارائــۀ روش مطالعــۀ هــر درس، بایــد براســاس ویژگی هــای 
خاص همــان درس باشــد.

-   درس دوم دفترچۀ سؤاالت عمومی
-   25سؤال )براساس کنکور 97(

ــه  -   در مجمــوع 20 دقیقــه زمــان. یعنــیهــرســوال48ثانی
مثــل زبــان انگلیســی!

-   ضریب2 این درس برای تمام رشته ها و در تمام زیرگروه ها

منبع سؤاالت

 کتاب های »عربی زبان قرآن« 1و 2و 3 متناسب هر رشتۀ تحصیلی

توضیحمهم دربارۀ منبع طرح سؤاالت کنکور 1399:
برای کنکور 99 معیار و منبع طرح سؤاالت به این شکل است:

.کتاب درسی دهم چاپ سال تحصیلی 96-97
.کتاب پایه یازدهم چاپ سال تحصیلی 97-98

. و پایه دوازدهم چاپ سال تحصیلی 99-98 است. 

بــا توجــه بــه ایــن معیــار و تغییــرات محتــوای کتــاب، داوطلبــان
ــد کنکــورســال1399کــهدرکنکــور98شــرکتکردن
ــه ــدک ــتکنن ــیدق ــوزاندوازدهم ــشآم ــهدان والبت
ــهو ــور1399راتهی ــژۀکنک ــابکمــکآموزشــیوی کت

مطالعــهکننــد!

نکتۀ مشاوره ای
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موضوع بندی سؤاالت این درس

ــی  ــتۀ اصل ــی 3رش ــۀ 4درس عموم ــارۀ مقایس ــاال درب ــدول ب ج
ــود.  ــور97  ب کنک

ــد  ــوژی بای ــدیترمینول ــه1+11جل ــنمجموع ــی از ای جای
ــد هم رشــته ای های شــما در  ــه بدانی ــی آوردم ک ــن جــدول را م ای

ــتند.  ــی داش ــه وضعیت ــی چ ــوع دروس عموم مجم

علوم تجربیریاضیعلوم انسانینام درس/ رشته

21.72%19.21%4.14%ادبیاتعمومی

21.14%13.33%10.95%عربی

21.77%19.29%13.80%دینوزندگی

12.15%12.75%1.00%زبانانگلیسی

19.20%16.15%6.67%میانگینکل

میانگین پاسخ دهی داوطلبان کنکور 97
درس عربی، تمامی رشته ها

سر نخ مطالعه/ منبع طرح سوالموضوع اصلی
جمع.مفرد/مترادف.متضاد/مصدرواژگان

براساسسرفصلهاواهدافآموزشیقواعد
کتابدرسی

اصطالحاتترجمه

متندرس،تمرینات،مکالمهها

درکمطلب
جمالتمفهومی.قرابتمعنایی.متن
کنکوریهایبرگزارشدهمرتبط

سواالت عربی عمومی در کنکور سراسری

به اعداد و ارقام این جدول براساس رشتۀ خود با دقت نگاه کنید و 
ادامه مطلب را بخوانید:
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اما چرا این جا و در درس عربی این کار را کردم؟

دانشآمــوزی  تجربههــای و شــنیدهها بــه  می خواهــم   )1
خــود بــرای ایــن درس توجــهنکنیــد. منظــورم همــان جماتــی کــه 
می گوینــد ایــن درس را دوســت نداریــد، ایــن درس بدقلــق اســت. ایــن 

درس . . .  
2( اگــر بــا ایــن درس در 5 ســال گذشــته خــوب نبودیــد، نمی خواهــم 

شــما را بــا ایــن درس آشــتی دهــم! 
یــا ســعی کنــم آن را دوســت داشــته باشــید! اگــر از یــک جایــی بــه بعد 
در ایــن 5 ســال یادتــان رفــت ایــن درس را »قبــلازخوانــدن« بایــد 

دوســت داشــت تــا از آن نتیجــۀ بهتــر گرفــت؛ مثــل بقیــه درس هــا.  
3( امــا هــدفاصلــیام از ایــن مقایســه، بررســی میــزان درســتی

ایــنجملــه اســت:

ــی 3 و  ــب دین ــا ضری ــان 2 ام ــی و زب ــب عرب ــی ضری وقت
ــد. ــری دارن ــت کمت ــان اهمی ــی و زب ــت، عرب ــی 4 اس فارس

ــت  ــد چیس ــا درص ــام ی ــرۀ خ ــد نم ــوب می دانی ــا خ ــما کنکوری ه ش
ــرد ــوموکارب ــا شــاید همگــی مفه ــد ام ــه دســت می  آی ــه ب و چگون
تــرازیــاانحــرافازمعیــاررادرکنکــور ندانیــد کــه اینجــا توضیح 

خواهــم داد.

ــه میــزان  ــردن ب ــرای پــی ب ــراز: در واقــع یــک شــاخص دوم ب    - ت
یادگیــری و تعییــن رتبــه افــراد اســت. توضیــح را بــا یــک مثــال بخوانید.

شــما در دو درس عربــی و روانشناسی/شــیمی و ریاضــی بــه درصــد 50 
رســیدید. امــا ســطح ســواالت و وضعیــت رقبــای شــما در ایــن دو درس 
تفــاوت دارد. پــس تــراز شــما در عربی/شــیمی ممکــن اســت برابــر بــا 

6000 امــا در روانشناســی/ریاضی از 5200 بیشــتر نباشــد.

   - انحــراف از معیــار: یعنــی داوطلب هــای کنکــور در 
بازه هــای مختلــف درصــدی یــک درس، بــه چــه صــورت پراکنــده

ــده اند. ــع ش ــاجم ی
ــن  ــازۀ بی ــب، در ب ــداد داوطل ــی چــه تع ــای منف ــازۀ درصده ــا در ب مث
10 تــا 20 درصــد چطــور و همین طــور بــازه هــای دیگــر کــه خودمــان 

تعریــف خواهیــم کــرد. 
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عربی عمومی کنکور 97روانشناسی کنکور 97

میانگین            3107207.621
انحراف معیار      1762.727325

میانگین            22.36
انحراف معیار      2470.143711

توضیحات بیشتر را در قالب مثالیواقعی بخوانید:
در دو جــدول زیــر، بازه هــا و میانگیــن و انحــراف از معیــار روانشناســی و عربــی عمومــی را آوردم کــه بهتــر 

دربــاره جملــه داده شــده نتیجــه بگیریم. 

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
تعداد

294490.16منفی

0-20718060.38

20-40461640.25

40-60265470.14

60-80118020.06

80-10018920.01

 جمع کل
داوطلبان

187660100

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
تعداد

472740.25منفی

0-201036740.55

20-40265500.14

40-6067990.04

60-8027350.01

80-1006280.00

 جمع کل
داوطلبان

187660100
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2( هرچقــدر انحــرافمعیــاربیشــترباشــد رســیدن بــه تــراز
بــاال بــه درصــدبهتــری نیــاز دارد. 

یعنــی از آنجــا کــه 55% داوطلبــان در درس عربــی در بــازه صفــر 
تــا 20% قــرار گرفتنــد پــس انحــراف معیــار کمتــری دارد امــا در 
ــف  ــا در بازه هــای مختل ــه تقســیم شــدن داوطلب ه روانشناســی ک

بیشــتر اســت، انحــراف معیــار بــاال مــی رود.

3( هــر چقــدر تجمــع داوطلبــان در یــکبــازهدرصــدی بــرای 
یــک درس بیشــتر باشــد، انحــراف معیــار کمتــر اســت.

ــر  ــراز بهت ــه ت ــیدن ب ــی رس ــر، یعن ــارکمت ــرافمعی 4( انح
و آســان تر شــود.  می توانــد ســریعتر 

اگــر همــان 55% داوطلبــان درس عربــی در بــازه 20تــا40 بودنــد، 
ــر می شــد و پراکندگــی بیشــتر داوطلبــان در  کار بســیار ســخت ت
ــراز بهتــر در عربــی را  ــه ت درس روانشناســی اســت کــه رســیدن ب

راحــت تــر از روانشناســی ســاخته اســت. 

وقتــی میانگیــن 11% عربــی عمومــی را کنــار میانگیــن %22 
ــی  ــه خیل ــت ک ــن اس ــی ای ــور ابتدای ــم، تص ــی می گذاری روانشناس

ــراز.  ــل ت ــوند، مث ــر ش ــد دو براب ــر بای ــای دیگ عدده
کهچنیناتفاقینمیافتد.چرا؟

   . چــون تعــداد داوطلبــان در بازه هــای مختلــف درس روانشناســی 
ــان  ــت داوطلب ــی اکثری ــی دارد و در عرب ــتری از عرب ــی بیش پراکندگ

ــازه درصــدی )0-20( قــرار گرفتنــد.  )55%( در یــک ب
بــه جــدول تحلیلــی روانشناســی یکبــار دیگــر نــگاه کنیــد. می بینیــد 
ــه در  ــان( ک ــای ســتون ســمت چــپ آن )درصــد داوطلب ــه عدده ک
واقــع پراکندگــی و تجمــع آنهاســت، بســیار نزدیک تــر از جدولــی 
ــی بیشــتر از نصــف  ــد. در عرب ــی عمومــی می بینی ــه در عرب اســت ک
داوطلبــان در بــازۀ صفــر تــا 20% هســتند کــه در روانشناســی چنیــن 
نبــود. ایــنرونــدممکــناســتدرهــردرســیاتفــاقبیفتد.

نتیجه گیری

1( هرچقــدر پراکندگــی درصدهــای داوطلبــان در بازههــای
ــت.  ــتر اس ــار بیش ــراف معی ــد، انح ــتر باش ــف بیش مختل

*** تجمع بیشتر در یک بازه                    انحراف معیار کمتر
 

** پراکندگی در بازه های مختلف                  انحراف معیار بیشتر                 

                 رقابت حساس تر 
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عربی در کنکور 97 رشتۀ ریاضی این وضعیت را داشت: ــری ــهنتیجهگی ــنجمل ــارهای ــمدرب ــربخواهی ــساگ پ
ــیم: ــتهباش ــیداش ــیواصول منطق

ــی3و ــبدین ــاضری ــان2ام ــیوزب ــبعرب ــیضری »وقت
ــاناهمیــتکمتــریدارنــد.« فارســی4اســت،عربــیوزب

باید این طور بگوییم:

ــار، ــرافمعی ــرازوانح ــهت ــبدرس،ب ــرضری ــالوهب »ع
ــا ــارکنکــوریآنه ــانورفت ــایداوطلب ــیدرصده پراکندگ

ــد.« ــگاهکنی ــمن ه

میانگین          13.33

انحراف معیار   1646.455093
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و البته نزدیک به 570 هزار داوطلب رشتۀ تجربی با این درصدها عربی را پشت سر گذاشتند:

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

863040.15منفی

0-202482630.44

20-401391720.24

40-60526960.09

60-80317620.06

80-100117870.02

569984100جمع کل داوطلبان

21.14

4311.234594

میانگین

انحراف از معیار

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

100505

90-993154

80-908128

70-8015140

60-7016622

50-6024025

40-5028671

30-4054859

20-3084313

10-20134381

0-10113882

86140منفی

164سفید

569984جمع کل داوطلبان

نمودار درصد/نفر
 درس عربی

تحلیل آماری درس عربی رشته تجربی در کنکور 97
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ــی کــه  ــن درس در کنکــور 96 بجــز در رشــتۀ تجرب میانگیــن ای
نزدیــک بــه 14% بــوده، در دو رشــتۀ ریاضــی و انســانی تنهــا در 
ارقــام جلــوی ممیــز تفــاوت دارنــد و همیــن طــور اگــر بخواهیــم 
ــن  ــن یقی ــه ای ــتر ب ــم بیش ــر  برگردی ــل ت ــای قب ــه کنکوره ب

ــه: ــیم ک می رس
ــوزی  ــۀ دانش آم ــود تجرب ــا وج ــوزان ب ــب دانش آم اغل  -
ــرایکنکــور ــندرسراب ــی، ای ــه درس عرب و عــدم عاقــه ب

دارد.  ضریــب2  اگرچــه  میخواننــد.  خــوب
بــه میانگیــن ایــن درس در مقایســه بــا 3درس دیگــر در   -
رشــته های تجربــی و ریاضــی دقــت کنیــد یــا بــه وضعیــت پاســخ 
دهــی و میانگیــن آن در بیــن داوطلبــان رشــتۀ انســانی کــه بعــد 

ــۀ دوم اســت.  ــی در رتب ــن و زندگ از دی

از همۀ این مطالب به این نتیجه ها می رسیم:  
1( عربــی بــرای دانشآمــوزان هرچقــد ســخت یــا ناخوشــایند 
باشــد امــا بــرایداوطلبــانکنکــورودوازدهمیهــامهــم
ــن درس  ــن در ای ــرای نتیجه گرفت ــه ب ــی را ک ــود و تاش میش
ــی  ــن و زندگ ــرای درس دی ــاش ب ــر از ت ــش ت ــر بی ــد، اگ دارن

نباشــد، از 3درس دیگــر کــم نیســت.  

2( در مطالعــۀ عربــی صرفــا نبایــد بــه ایــن هــدف فکرکنیــد کــه 
از چرخــۀ عمومــی رقابــت جــا نمانیــد. بلکــه نیــازداریــد جــزو 

ــر باشــید.  ــاال و بلکــه باالت دهک هــای ب
 3( پــس شــما هــم بایــد ایــن درس را مثــل 3درس دیگــر 

داوطلبــان. دیگــر  از  جدی تــر  و  خوب تــر  بخوانیــد؛ 
4( ایــن درس بــا ضریــب2 و انحــراف معیار بــاال، بــا روشمطالعۀ

درســت بســیار آســان خواهد شــد.

بــرای رســیدن بــه روش مطالعــه مناســب ایــن درس دو کار 
است: الزم 

ــد  ــاب درســی و اهــداف آموزشــی آن را بدانی ــای کت 1( ویژگی ه
ــم( ــی گفت ــای قبل ــه در بخش ه )ک

2( دیدگاه تان نسبت به این درس درست باشد. 
  . دیدگاه درست درباره عربی کنکور:

الزمنیســت بــرای عربــی در کنکــور، یــک »عالـِـم عربی« شــوید. 
کافیســت ایــن درس را بــهانــدازهالزموکافــی بخوانید.

تحلیل های مشاوره ای
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گفتیــم کــه مطالــب کتــاب عربــی در 4 بخــش دســته بندی 
می شــود:

واژگان، قواعد، ترجمه، درک مطلب.

با این ویژگی ها، اصولروشمطالعه این درس را بدانید:
 . در مطالعۀ عربی، قواعد و واژگان باید همپوشانی شوند. 

- یعنــی هــر دو را بــاهــمجلــو ببریــد. چــون یــک بُعــدی خوانــدن 
هرکــدام از این هــا اشــتباه اســت.

              . پــس بــا ایــن نــگاه قواعــد را بخوانیــد کــه حتمــاً جایــی در 
ــتفاده دارد. ترجمه اس

               . و در مرحلــه بعــد کــه توانســتید ترجمــه کنیــد،ترجمــه
رابــه»درکمتــن«برســانید.

امــا یادتــان باشــد قــرار نیســت تعریــب )ترجمــه از فارســی بــه عربــی( 
بخوانیــد و بیاموزیــد. 

 )بخش اول(

»اندازه الزم و کافی« دقیقا یعنی چه مقدار؟

ــه ــلهم ــندرسمث ــی«درای ــدازهالزموکاف »ان
ــد! ــتبخوانی ــی:درس ــریعن دروسدیگ

ــت ــه»کیفی ــدودب ــطمح ــدن«فق ــتخوان »درس
بــاالیمطالعــه«نیســت.بلکهشــاملروشدرســت
مطالعــه،کارهایــیکــهبــرایآنروشانجــام
ــدل ــد،م ــارداری ــهدراختی ــیک ــد،منبع میدهی
اســتفادهازآنوبــهطــورکلــیاســتراتژیدرســت

میطلبــد. را

ــه ــنمجموع ــکاندرای ــدام ــارادرح ــهاینه هم
ــارا ــترازاینه ــابیش ــاحتم ــتام ــمگف خواه
ــیوســایتانســانیها ــالتلگرام ــددرکان میتوانی

ــد.1 بخوانی

@ensaniha :کانال تلگرامی www.ensaniha.ir :1- آدرس سایت
 

کلیات روش مطالعه عربی
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»قواعد کتاب عربی کم شده، راحت شده«. درسته؟

بــه »کمشــدن«قواعــد،لزومــاً
معنــای»آســانشــدن«نیســت.این
رونــدبــهدلیــل»کاربــردیشــدن«
ــده ــعیش ــیس ــت.یعن ــداس قواع
ــد ــانباش ــدیدرکتابت ــاقواع تنه
ــتاســتفادهدرترجمــهرا ــهقابلی ک

ــد. دارن

روش مطالعه واژگان

واژه را »یادبگیرید«، نه اینکه آن را »حفظکنید«.

      »یادگیری« واژگان یعنی:

   . واژه را بــه تنهایــی نبینیــد، معنــی فارســی آن را بدانیــد امــا 
ــرد آن را درجملــه بخوانیــد و بیاموزیــد. کارب

   . عادت کنید واژه را در درونجمله از خودتان بخواهید.
ــتر،  ــد، بیش ــن ببینی ــه و مت ــتر جمل ــتر و بیش ــدر بیش    . هرچق

ــد. ــد ش ــلط خواهی ــر واژگان مس ــر ب ــر  و زودت بهت
   . این روند را همیشگیوکوتاه تمرین کنید. 

واژگان

مرین
ت

سلط
ت جمله

تکرار
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جنبــه دیگــری از واژگان در کتــاب عربــی شــما، خاصیــت 
ــاد. ــرادفومتض ــان مت ــا هم ــاد. ی ــرادف، تض ــت؛ ت آن هاس

ــواالت  ــه س ــخ ب ــب در پاس ــرعت مناس ــه س ــیدن ب ــرای رس ب
ــه ــتهبندیدادنب ــم و دس ــه نظ ــاز ب ــاد، نی ــرادف و متض مت
کلمــات در ذهــن داریــد. یعنــی وقتــی واژه ای را می بینیــد آن را 
دســته بنــدی کنیــد. دســته بنــدی از ایــن جنــس کــه آن کلمــه 
اســم اســت، فعــل یــا اصطــاح. مفــرد اســت، جمــع یــا مثنــی و 

 . . .
ــرد،  ــرار می گی ــما ق ــن ش ــات ذه ــروه کلم ــدام گ ــه در ک اینک
حتمــاً نوعــی نظــم ذهنــی را ایجــاد می کنــد، نظمــی کــه قطعــاً 
ــادآوریاطالعــات بــه شــما کمــک می کنــد.  ــیوی دربازیاب

آنچــه کــه بایــد در مــورد واژگان بدانیــد ایــن اســت کــه زمانــی 
ــه  ــرای ترجم ــه ب ــا در جمل ــت آن ه ــرد درس ــه کارب ــد ب می توانی
ــید.  ــلطباش ــدومس ــدرابدانی ــدقواع ــه بتوانی ــید ک برس

ــده اند.  ــردی ش ــا کارب ــاده« ام ــه »س ــد اگرچ ــس قواع پ
کاربردی بودن را برایتان در قالب چند مثال توضیح داده ام. 

جمعبندیمطالبروشمطالعهعربی:

    . در زمینه واژگان:
ــد. آن  ــام بدهی ــدت دار انج ــداوم و م ــک کار م ــد ی بای  -
عربــی. متــن و دلجملــه در واژه یادگرفتــن هــم 

   .  برای قواعد:
ــا  ــپردید، ب ــه س ــه حافظ ــب را ب ــه مطال ــس از آنک پ  -
مهارتهــایخــاص آن هــا را در ترجمــه اســتفاده کنیــد.

ــه  ترجمــه متــن، هــدف نهایــی کتــاب نیســت. پــس ب  -
درکمتــن عربــی برســید. بــرای ایــن کار بایــد تمریــن کنیــد و 

ــد. ــرار کنی ــن را تک آن تمری

واژه ها بدون قواعد، فقط واژه هستند

متضاد

مترادف مفرد

فعلجمع

اسم



16

در این درس، دو نوع معرفه آموزش داده می شود: 
معرفهَعَلمومعرفهبهأل

)قبــًا ایــن 2 نــوع، 6 نــوع بــود؛ بــه همیــن خاطــر هــم می شــنوید کــه قواعــد 
کتــاب شــما کــم شــده(

ــد           ــتفاده کن ــه اس ــد را در ترجم ــن قواع ــد ای ــد بتوانی ــما بای ش
ــپارید،  ــر  می س ــه خاط ــن درس ب ــه در ای ــی ک ــه مطالب و گرن

ــت.  ــم اس ــیار ک بس

کاربردیبودنقواعدایندرس:
در ترجمــه اســم معرفــه از نشــانه نکــره فارســی اســتفاده کنیــد: 

»ی-یــک«
شاهدت الفرس فی المزرعه:  -

ترجمهنادرست: در مزرعه ای، یک اسب دیدم.
ترجمهدرست: آن اسب را در مزرعه دیدم.

چند مثال روش مطالعه

عربــی یازدهــم درس 3 رشـــــته تجــربی-ریاضــــی و درس 4                    
ــره: ــه و نک ــث معرف ــانی؛ مبح ــته انس رش

مثال اول:
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آموزشاینمبحثدرکتاب
مشاوران آموزش:
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ــته ها(  ــه رش ــترک هم ــم )مش ــه ده ــی پای ــاب درس در درس دوم کت
بعــد از آنکــه مهمتریــن مطالــب مربــوط بــه قواعــد را از آن بیــرون 
ــر  ــه زی ــد نمون ــه آن را مانن ــه ترجم ــوط ب ــکات مرب ــیدید، ن کش

بنویســید.

)1
 قواعــد: اعــداد بــه دو گــروه اصلــی و ترتیبــی تقســیم 
ــداد  ــب و اع ــان دادن ترتی ــرای نش ــی ب ــداد ترتیب ــوند. اع می ش

ــتند.  ــداد هس ــان دادن تع ــرای نش ــی ب اصل
ترجمــه: اعــداد اصلــی و ترتیبــی در ترجمــه بــا یکدیگــر متفاوت 
هســتند. ترجمــه اعــداد ترتیبــی بــا پســوندهای »م-میــن« همراه 

. ست ا
مثل اول/یکمین. دوم/دومین. سوم/سومین. 

)2
 قواعد: .............................................................................................

ترجمه: ...............................................................................................

در مــورد »ال«نفــیجنــس بایــد دانســت کــه کاربــرد ایــن »ال« 
ــن  ــس ای ــت. پ ــون اس ــک قان ــم از ی ــک اس ــردن ی ــرای نفی ک ب
ویژگــی می بایســت درترجمــهلحــاظشــود؛ لــذا در ترجمــه 

آن از »هیــچ .... نیســت« اســتفاده شــود.
مثال: ال اله اال اهلل: هیچ پروردگاری، بجز اهلل نیست.

تمرین کنید:
مثال دوم:

مثال سوم:
در بحــثمعلــومومجهــول بدانیــد ترجمــه فعــل مجهــول چــه 
تفاوتــی بــا فعــل معلــوم در زمان هــای مختلــف دارد یــا بــا مقایســه 
ــا را  ــاوت آنه ــاختار و تف ــن دو س ــه ای ــی، ترجم ــی و نف ــل نه فع

نید. بدا
ال تَظلِمون و ال تُظلَمون: ظلم نکنید و مورد ظلم واقع نشوید.

دقت کنید:
       . ایــن مــوارد و مثال هــا کــه گفتــه شــد چیــزی بجــز بخــش 
ــی  ــل فرمول های ــه هســتند. مث ــد و اصــول ترجم ــات قواع حفظی
کــه بــرای زمــان افعــال داده می شــود یــا ترجمــه حــروف مشــبهه 
بالفعــل و .... چــون اینهــاقواعــدواصــولترجمههســتندو

ــه. روشاســتفادهازدانســتههایقواعــددرترجم
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ــی ــای عرب ــه، در کتاب ه ــن روش مطالع ــرای ای ــد ب ــاال ببینی ح
ــت: ــده اس ــام ش ــی انج ــه کارهای ــوزش چ ــاورانآم مش

ــهتــکواژگان متــن درس، تمرینــات و  *** ترجمــه تــکب
مکالمه هــا

***آمــوزشواژگان بــرای یادگیــری آن هــا نــه حفــظ 
کردن شــان

*** آموزش هرواژه در یک جمله
***دســتهبندیواژگان بــه صــورت متضــاد، متــرادف، 

ــل  ــم، فع ــرد، اس ــع، مف جم

برای واژگان
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*** بیان »انتظاراتآموزشی«
*** درسنامه آموزشی جامع

*** ارائــه الگــویتســتی بــه منظــور تیــپ شناســی ســؤاالت. 
ــد. ــتهبندیمیده ــاندس ــماوذهنت ــهش ــه ب ک

*** تستهایهدفدار

*** ارائــه الگــویتســتی بــرای واژگان جهــت تیــپ شناســی 
ــد ــته بندی میده ــان دس ــه ذهنت ــتی ب ــوی تس ــؤاالت. الگ س

*** تســتهایهــدفدار بــرای موضوعــات مختلــف واژه: 
ــرادف ــع؛ متضاد/مت مفرد/جم

ــا  ــه؛ ت ــه واژه در جمل ــرای ترجم ــدفدار ب ــتهایه *** تس
ــد« واژگان را »یادبگیری

برای ترجمه
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آموزشیکمبحثازترجمهدرکتاب
مشاوران آموزش:
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برای قواعد

*** کاربردیترین بخش کتاب
ــان  ــی از خودت ــه انتظارات ــد چ ــه درس می دانی *** درس ب

ــید. ــته باش داش
*** مطالــب الزموکافــی را در درســنامه بــه صــورت جامــع 

می خوانیــد.
ــی«  ــتی؛ »کاف ــم و کاس ــچ ک ــدون هی ــی ب ***»الزم« یعن
ــتر  ــا »بیش ــود« ی ــارج از گ ــه و »خ ــچ اضاف ــدون هی ــی ب یعن

ــادا« و... ــرای روز مب ــا »ب ــم« ی بدانی
ــوع  ــد ن ــد چن ــر درس می دانی ــتی ه ــایتس ــا الگوه *** ب
ســؤال در هــر مبحــث طــرح می شــود.که بــهشــماوذهنتــان

دســتهبندیمیدهــد.
*** تســتهایی را حــل می کنیــد کــه بــه صــورت هــدفدار

ــدند. طبقه بندی ش
*** پوششکامِل همه مطالب کتاب درسی.
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بــرای رشــته های تجربی-ریاضــی و رشــته انســانی، کتــاب عربــی 
جامــع هدفــدار کنکــور از انتشــاراتمشــاورانآمــوزش بــه 

چــاپ رســیده اســت. 
ایــن کتــاب و کتاب هــای مرتبــط بــا درس عربــی را کــه 
شــامل فــازامتحــان،فینــالامتحــاننهایــیوتیزشــیم 
ــوزش: ــاورانآم ــیمش ــگاهاینترنت ــوند، در فروش می ش

ــد.  ــودکنی ــگاندانل ــدام را رای ــر ک ــی از ه ــد. بخش ببینی
ــد.  ــفارش بدهی ــژه س ــفوی ــا تخفی ــم ب ــا ه همان ج

آدرس فروشگاه اینترنتی:

www.moshaveranpub.com

بعــد از آنکــه بــا روش مطالعــه واژگان و قواعــد بــر مبنــای ترجمه 
آشــنا شــدید، در اینجــا بــا روشمطالعــهدرکمطلــب و دیگــر 
ــات  ــه توضیح ــه البت ــوید:)ک ــنا ش ــی آش ــاب درس ــای کت بخش ه
ــایت  ــال و س ــد از کان ــه را می توانی ــن روش مطالع ــتر ای ــرح بیش و ش

ــد( ــال کنی ــانی ها دنب انس

ــه  ــه در هم ــات ک ــن جم ــد ای ــی مانن ــالتمفهوم *** جم
ــده: ــان آورده ش ــای کتابهایت ج

ــل اهلل  ــا »جع ــام« ی ــر طع ــکّل فک ــر و ل ــام الفک ــب طع »اّن الُکت
التواضــع آلــۀ العقــل و التکبــر آلــۀ الجهــل« و »إثنــان خیــر ِمــن 

واحــد و ثاثــۀ خیــر مــن إثنیــن« و...

*** ضــربالمثلهــا بخــش قابــل توجهــی از کتــاب درســی 
ــا  ــد و ب ــوب روی آن کار کنی ــد خ ــه بای ــه ک ــما را دربرگرفت ش
ــه  ــد ب ــی، بتوانی ــی و عرب ــات فارس ــر ادبی ــان ب ــم زم ــلط ه تس

ــد. ــم آن بربیایی ــدان ک ــه چن ــس ســؤاالت ن ــی از پ خوب

 )بخش دوم(

درک مطلب قرابت معنایی

معادل یابی

اصطالحات

ضرب المثلجمالت مفهومی

درکمطلبشاملهمهاین5بخشمیشود:
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نکته مهم در ضرب المثل ها: 

ــاره هــر موضوعــی وجــود  ضــرب المثل هــا در اغلــب زبان هــا درب
دارد )بــه ویــژه در زبــان عربــی و فارســی کــه مشــترکات و دادوســتد فرهنگــی 
ــن  ــی ای ــد معادلیاب ــد بکنی ــه بای ــتند( کاری ک ــم داش ــادی ه زی

ــهترجمــهآنهــا. مثل هاســت ن
چندمثالببینید:

مَثــلعربــی: الســکوت ذهــب و الــکام فضــۀ / ُرّب کام 
کالحســام / الــکام یجــّر الــکام.

معــادلفارســی: کــم گــوی و گزیــده گــوی چــون ُدر / زبــان 
ســرخ ســر ســبز دهــد بــر بــاد / حــرف، حــرف مــی آورد.

ــلط و  ــه تس ــاز ب ــه نی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــد ب ــان باش یادت
ــز را خــوب  ــات فارســی نی ــد ادبی ــد، بای ــی داری ترجمــه عرب

ــید. ــرده باش ــت ک تقوی
ــن  ــوالی در ای ــپ س ــر تی ــه ه ــخ دادن ب ــی پاس ــا آمادگ ت

ــد. ــدا کنی ــه را پی زمین

گام های الزم در معادل یابی اصطالحات 
و ضرب المثل های عربی

ترجمه واژگان  مهم

ترجــمه جمــله

دریافت مفـهوم

معــادل یـابی

حــاالببنیــددرکتــابعربــیهــدفدارمشــاورانآمــوزش
چــهکارهایــیبــرایایــنبخــشانجــامدادیــم:

*** درسبهدرس جمات مفهومی را گردآوری کردیم.
*** از همه جای متن درس

*** »الگویتستی« دسته بندی شده تنظیم کردیم.
*** الگوهــا: »مفهــوم و قرابــت معنایــی«، »مفهــوم کلــی جملــه« و 

»تناســب پرســش و پاســخ« یــا »درک مطلــب و متــن«
*** سؤاالتتستیهدفدار در هر الگوی تستی
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آمــوزش هــدف دار در مجموعــهکتابهــایهدفــدارمشــاوران
آمــوزش ، تــا پایــان کتــاب ادامــه دارد:

یعنــی در پاســخنامهتشــریحی کتاب هــا نیــز آمــوزش هــدف دار 
ادامــه دارد.

 آموزش هدف دار دقیقًا به چه معناست؟

ــر ــنب ــروهمؤلفی ــیســعیگ یعن
ــما ــوارهش ــههم ــودهک ــنب ای
درهمــهجــایکتــاب»یــاد
ــهفقــطدردرســنامه بگیریــد«.ن
و ســواالت طــرح در بلکــه
ــواالت ــریحیس ــخنامهتش پاس
آمــوزشهدفــدارهــممــوردنظــر

ــت. ــودهاس ب
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جمع بندی روش مطالعه عربی از زبان مؤلفین 
گروه عربی فرا:

مگر در پاسخنامه هم می شود آموزش داد؟

ــه ــراســت.البت ــاًامکانپذی ــنکارحتم ــهای بل
ــریاز ــحمختص ــایتوضی ــهج ــهب ــیک زمان
گزینــهپاســخ،آمــوزشایــنمهارتهــامــورد

نظــرباشــد:
ــب  ــون اغل ــوال)چ ــورتس ــهص ــردنب ــیب 1(پ
داوطلبــان در پــی بــردن بــه صــورت ســوال عربــی مشــکل دارنــد( 

2(روشحلسوال
ــا ــایرگزینهه ــودنس ــتب ــلنادرس 3(دلی

ــخ ــرایپاس ب
4(نکتهآموزشی-سنجشیدرهرگزینه
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1. عربی هدفدارجامعکنکور ویژه رشته انسانی
2. عربی هدفدارجامعکنکور ویژه رشته تجربی، ریاضی
3. فازامتحان ویژه امتحانات دیماه و خرداد رشته انسانی

ــته  ــرداد رش ــاه و خ ــات دیم ــژه امتحان ــان وی ــازامتح 4. ف
تجربــی، ریاضــی

5. فینال امتحان ویژه امتحانات نهایی رشته انسانی
ــی،  ــته تجرب ــی رش ــات نهای ــژه امتحان ــان وی ــال امتح 6.فین

ــی ریاض
ــه  ــد 80 ب ــیدن از درص ــرای رس ــانی )ب ــی انس ــیم عرب 7. تیزش

)100
)بــرای  ریاضــی  تجربــی،  رشــته های  عربــی  تیزشــیم   .8

رســیدن از درصــد 80 بــه 100( 
و . . . 

مجموعــه کتاب هــای عربــی هــدف دار مشــاوران آمــوزش را 
می توانیــد از فروشــگاهاینترنتــیمشــاورانآمــوزش 
تهیــه کنیــد. البتــه می توانیــد پیــش از ســفارش ایــن کتاب هــا، 
ــد. ــودکنی ــگاندانل ــوررای ــهط ــاب را ب بخشــی از هــر کت

فهرست کتابهای عربی انتشارات مشاوران آموزش؛
 ویژه پایه دوازدهم و کنکور

www.workshopday.ir
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عربــی را در آزمــون بــهدلیــلویژگیهایــیکــهآزمــوندارد، 
ــه  ــی همیش ــن یعن ــد. ای ــم می خوانی ــا ه ــورت 4-3 درس ب ــه ص ب
شــما می دانیــد گزینه هــا تنهــا در محــدوده قواعــدی اســت کــه در 

بودجه بنــدی آمــده و خــارج از آن نیســت.
ــی دهــم اســت و درس 2  ــًا اگــر آزمــون تنهــا درس 3 و 4 عرب مث
دوازدهــم، قواعــد و همــه مطالــب دیگــر در زمینــه حــروف اضافــه 
فعــل )ثاثــی مزیــد و مجــرد( و مبحــث حــال اســت و تــا زمانــی که 
آزمــون جمع بنــدی نداشــته باشــید، ایــن مطالــب بــا مباحــث عــدد، 
معلــوم و مجهــول و ... ترکیــب نمی شــود کــه گزینــه بــا ایــن مــوارد، 

شــما را بــه شــک بیانــدازد.
رونــدغیــرترکیبــیبــودنمطالــب،تــاآزمونهــایجامــع

ادامــهدارد.
ــلط  ــطی مس ــزان متوس ــه می ــور را ب ــی کنک ــد عرب ــر می خواهی اگ

ــن اســت:  ــد ای ــد بکنی شــوید، کاری کــه بای
ــی  ــاده ترکیب ــت فوق الع ــی و قابلی ــه ویژگ ــه ب ــا توج            ** ب
ــون کــه  ــا بودجه بنــدی آزم ــان ب ــن درس، همزم ــب ای شــدن مطال
پیــش می رویــدازهیــچمبحثــیســادهعبــورنکنیــد. نکتــه 
اینجاســت کــه قواعــد عربــی هــر کــدام بــه تنهایــی ســاده و قابــل 
ــا یکدیگــر در یــک ســؤال ترکیــب  ــی کــه ب ــا زمان تشــخیص اند ام

ــد چالشــی مطــرح شــوند. شــوند بســیار می توانن

        - با یک مثال ببینید:
ــد در  ــه بتوانی ــم ک ــک اس ــودن ی ــره ب ــه و نک ــخیص معرف تش

ــد. ــاظ کنی ــه لح ترجم
+ تشــخیص تاثیــری کــه ادات شــرط در فعــل و جــواب شــرط 

ــانی( ــژه انس ــذارد. )وی می گ
ــا« در  ــا »لم ــد« ی ــا »ق ــود »کان« ی ــر وج ــخیصتأثی + تش

ــی ــل ماض ــه فع ترجم
هــر کــدامبــهتنهایــیســادههســتند امــا اگــر همــه اینهــا در
ــا  ــا بازیهایــی کــه طــراح ســؤال ب یــکجملــهلحــاظشــود، ب
ــا ــوید، حتم ــردرگم نش ــم س ــر ه ــد، اگ ــا می کن ــه و گزینه ه جمل

ــرد. ــمارامیگی ــترازش ــیبیش زمان
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قبل از هر چیز:
*ویژگیهایایندرس را خوب بشناسید.

   * بــه تناســبویژگیهــایآن، روش مطالعــه خــود را 
ــد. ــش ببری پی

   * و حتمــاً منبعــی را بخوانیــد کــه متناســببــاآنویژگیها 
بــه شــما آمــوزش می دهــد.

  *در انتخــاب منبــع کمــک آموزشــی بــرای ایــن درس، نکته ســنج 
ــید و ریزبین! باش

قبل از آزمون:
*آزمونبهآزمون مطالب را خوب بخوانید.

*همهمطالب هر آزمون را خوب یاد بگیرید. 
*آزمونهایجمعبندیوترکیبی را جدی بگیرید.

بعد از آزمون: 
   * بعــد از آزمــون، تنهــا بــه پاســخهایغلــط نــگاه نکنیــد. 
پاســخهایســفید شــما خیلــی مهم انــد. دقیقــاً همــان 

ــد. ــن نداری ــی منســجم در ذه ــه مطلب ــی هســتند ک جاهای
ــا  ــر از خــود اشــتباهات اســت. آنه ــوع اشــتباهتتان مهم ت *ن

را پیــدا کنیــد.

)نــوع اشــتباه مثــل: ندیــدن چنــد ســوال. نخوانــدن خــوب صــورت 
ــا و . . . ( ــه گزینه ه ــدن هم ســوال. نخوان

ــی ــون )حت ــه آزم ــد مرحل ــتباه در چن ــکاش ــراری *تک
تکــرارمتنــاوب( را جــدی بگیریــد. این هــا دیگر اشــتباه نیســتند. 

عــادت شــما شــدند!

کارهایی برای پیشرفت در آزمون

توصـــیه
 معلم مشاور:

ــوزش را  ــاوران آم ــدار مش ــی هدف ــای عرب ــه کتاب ه مجموع
مرجــع و منبــع خــود بدانیــد؛ بــرای پیشــرفت و نتیجــه گرفتــن 

ــی!  در درس عرب



30

1. عربــی درســیزبانــی / بــاضریــب2 ولــی بــا انحــراف معیــار 
بــاال. پــس رتبه ســاز اســت. 

واژه.  می شــود:  دســته بندی  4بخــش  در  کتــاب  مطالــب   .2
ترجمــه. قواعــد. درک مطلــب و متــن.

3. روش مطالعه عربی بر اساس مطالبکتاب است.
4. واژگاندرجمله خوانده و ترجمه می شوند.

5. حجم قواعد کم است اما کاما در ترجمه کاربردی هستند. 
6. ترجمه فقط تکنیکنیست. مهارت استفاده از قواعد است.

7. در انتخاب منبعمطالعاتی خود دقیق باشید. 
ــد توســط  ــام جدی ــی در نظ ــاب کمــک آموزشــی عرب ــن کت 8. اولی

ــه چــاپ رســید.  ــوزش ب ــاورانآم مش

اشتباه داوطلبان رشته های تجربی-ریاضی 
درباره عربی

جمع بندی کنیم:

ــان  ــا هم ــی ب ــد؛ یعن ــی می خوانن ــورت تفکیک ــه ص ــن درس را ب ای
نــگاه مبحث بنــدی درس فیزیــک یــا زیســت و شــیمی، بــه عربــی 

ــد. ــگاه می کنن ن
ــع  ــا و منب ــتی، تیپ بندی ه ــای تس ــه، الگوه ــا از روش مطالع حتم

مطالعــه کــه برایتــان گفتــم اســتفاده کنیــد. 
ــه  ــی را ک ــت کارهای ــاز اس ــم نی ــی ه ــای آزمایش ــه در آزمون ه البت

ــد.  ــم، انجــام دهی گفت

@Ensaniha
@Ensanidabir
@Moshaveraneirann

کنکـــوری ها

مشـــــــاورهــا

دهم و یازدهم

دبـیــــــــــرهــا

@Classdahomiaa

02166975727

WWW Moshaveranpub.com

Moshaveraneamozesh
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ــت. »چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است«. چرا؟ ــری نیس ــرای آینده نگ ــط ب ــید! »روش« فق ــاده نیاندیش ــا س لطف
»روش« بــه مــا »نــگاه« می دهــد، نگاهــی کــه »کنتــرل« بــه همــراه 
ــدرت نوشــتن،  ــدرت« رســید. ق ــه »ق ــوان ب ــرل« می ت دارد و از »کنت

قــدرت خوانــدن، قــدرت دیــدن و . . .
ــه« از آن دســت کلماتــی اســت کــه در عیــن پرســش گری،  »چگون

»مســیر« را هــم نشــان می دهــد.
یک بار دیگر تیتر باال را بخوانید. 

.....

 »روش« با ما چه کار می کند؟

 »چگونه خواندن« حرف از »روش« می زند.

 »روش« در مجموعۀ ترمینولوژی

چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است. ــک گام  ــم، ی ــرا می کنی ــه آن را اج ــم و البت ــی »روش« را می دانی وقت
نَــه، چنــد قــدم جلوتــر از خودمــان داریــم حرکــت می کنیــم. وقتــی 
ــن  ــدۀ مت ــم خوانن ــا »روش« می توانی ــتیم، ب ــتن هس ــغول نوش مش
خــود باشــیم و زمانــی کــه خواننــدۀ یــک متــن هســتیم )هــر متنــی از 

ــه کجــا می رســیم. ــن مســیر ب ــا ای ــم ب ــی( می دانی ــر کتاب ه

ــم،  ــام دادی ــوژی انج ــدی ترمینول ــۀ 1+11 جل ــه در مجموع کاری ک
آمــوزش »روش« مطالعــۀ درس هــای مختلــف اســت تــا همــواره چنــد 
قــدم از خودتــان جلــو بزنیــد، تــا از مســیر درســت بــه مقصــد برســید، 

ــا اشــتباه تان را ببینیــد پیــش از آنکــه دیــر شــود.  ت

ــِر  ــم مشــاور و دبی ــا شــاید ه ــور هســتید ی ــب کنک ــه داوطل شــما ک
ــد.  ــدی بگیری ــد »روش« را ج ــوژی! بای ــۀ ترمینول ــب مجموع مخاط
ــن  ــۀ ای ــا مطالع ــس. ب ــا تدری ــزی ی ــود، در برنامه ری ــۀ خ در مطالع

ــون: ــد چ ــزکنی ــودراتی ــرروشخ ــه، تب مجموع

بــرای نوشــتن، خوانــدن یــا هــر کاری کــه قــرار اســت ردپایــی داشــته 
باشــد، »روش« کلیــد واژه ای اســت کــه اگــر دیده نشــود بــه نوعی »در 
ــر  ــه ه ــود ک ــکنی می ش ــان هیزم ش ــت هم ــت و حکای ــا زدن« اس ج
ــا تبــری ُکنــد و دســتانی تــاول زده، عــزم بریــدن درخت هایــی  روز ب
ــز کــردن  ــرای تی ــت ب ــا اندکــی وق ــل از آن کــه ب ــد را دارد غاف تنومن

تیــغ تبــرش...




