
عربى
دورۀ پیش دانشگاهی

رشتۀ علوم انسانى 

1396
ISBN  -964 - 05 - 0116 - 6         964-05 - 0116- 6  شابک

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، 
نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکسبرداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب 

مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

عربى دورۀ پیش دانشگاهی ـ316/1 نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدیدآورنده:

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف: 
عیسى متقى زاده، حمید رضا میرحاجى و اباذر عباچى)اعضای گروه تألیف( ـ عادل اشکبوس، حبیب 

تقوایی و عبدالّله یزدانی )بازنگری (
شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 

مدیریت آماده سازی هنری:  اداره کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 
لیدا نیک روش )مدیر امور فنی و چاپ(ـ  علیرضا رضائى کُر )طراح جلد(ـ  غزاله نجمی )صفحه آرا( ـ 
صادق صندوقى، مریم سّیداخالقى )نقاش( ـ سیده فاطمه محسنی، نوشین معصوم دوست، مریم 
جعفر علیزاده،  فاطمه پزشکی، حمید ثابت کالچاهی، فاطمه رئیسیان فیروزآباد )امور آماده سازی(

شناسه افزوده آماده سازی:

تهران: خیابان ایرانشهر شمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
 تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩

نشانی سازمان:

 شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران: تهرانـ  کیلومتر ١٧ جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان ٦١  
ـ  ٣٧٥١٥  ـ ٤٤٩٨٥١٦١، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: ١٣٩ )داروپخش( تلفن: ٥  

ناشر:

چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ بیست و سوم  ١٣٩6 سال انتشار و نوبت چاپ:

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و 
 www.irtextbook.ir برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی

یا www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی



نگوىىد كه لغت عربى هم از  ما نىست؛ لغت عربى از ماست؛ لغت عربى لغت  اسالم 
است و اسالم از همه است. 

ه علیه( امام خمینى)رحمـة  الّلٰ

اإلسالمِ  ُلغُة  العربّىُة  َاللُّغة  لغُتنا؛  العربّىُة  َاللُّغُة  العربّىُةلغَتنا.  اللُّغُة  ىست  ل التقولوا 
و  اإلسالُم للجمىع.

ه علیه( اإلمام الخمینّي)رحمـة  الّلٰ


