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  سراسري با کتاب عربی در آزمون سراسري هاي آزمون ماننديه
  

  !دوستاي خوبم
حلّـه و   ت مربوط به ترجمه تقریباً تست سخت و جدیدي دیده نمیشه و با نکاتی که تو فـصل ترجمـه گفـتم قابـل     سؤاالدر    

 تو کتاب هست که بـه اونـا   تسؤاال اما در قسمت قواعد شباهت هاي بسیاري با         .تون با ترجمه مشکلی نداشتین    مطمئنم که بیشتر  
  .کنم  میاشاره

  

  یاضیري  رشته
  

  صفحه کتاب عربی در آزمون سراسري  کنکور  درسؤالشماره 
  12 تست 201ص  / 8 تست 199ص   43
  12 تست 106ص  / 14 تست 104ص   44
  3 تست 189ص  / 2 تست 181ص   45
  1 تست 232ص  / 8 تست 86ص   46
  20 تست 191ص  / 16 تست 190ص    47
  2 و 2 تست 239ص   48
  2 نکته 241درسنامه ص   49
  5 تست 263ص  50

  

  جربیتي  رشته
  

  صفحه کتاب عربی در آزمون سراسري  کنکور  درسؤالشماره 
  7درسنامه ص   43
  12 تست 90ص   44
   دقیقاً وسط صفحه238درسنامه ص   45
  12 تست 233ص  / 9 تست 232ص   46
  21 تست 245ص    47
  1 تست 255ص   48
  1 نکته 278درسنامه ص   49
  5تست  271ص   50

  



  94 سراسريدر آزمون  عربیزبان  هاي نقد پرسش  2

  

  نسانیاي  رشته
  

  صفحه کتاب عربی در آزمون سراسري  کنکور  درسؤالشماره 
   باالي صفحه102درسنامه ص   43
  5 تست 217ص   44
   اولین نکته210ص درسنامه ص   45
  13 تست 244ص   46
  9 تست 186ص    47
  مربوط به عربی اختصاصی انسانی  48
  5 تست 279ص   50

  

  نرهي  رشته
  

  صفحه کتاب عربی در آزمون سراسري  کنکور  درسؤالشماره 
  30 تست 205ص   43
44    
  6 تست 218ص  45
   3 و 2 تست 84ص   46
47     
  8 تست 244ص /  4 تست 243ص   48
  25 و 24 تستهاي 246ص   49
  10 تست 282ص   50
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  ههاي خارج زباني  رشته
  

  صفحه کتاب عربی در آزمون سراسري  کنکور  درسؤالاره مش
  1 تست 153ص   43
  4 تست 105ص   44
45    
  4 تست 228ص  / 174درسنامه ص   46
  25 تست 246ص  / 240درسنامه ص    47
  6 تست 254ص   48
  13 تست 264ص   49
   همین صفحه5 و تست 279درسنامه ص   50

  

  خارج از کشورزمون آ
  

  تاب عربی در آزمون سراسريصفحه ک  کنکور  درسؤالشماره 
  6 تست 79ص   43
   آخرین نکته7درسنامه ص   44
  6 تست 105ص   45
  11 تست 88ص /  شرطی نوع اول 19درسنامه ص   46
  3 تست 228ص    47
  16 تست 190ص  / 20 تست 191ص   48
  7 تست 272ص   49
   14 تست 282ص   50

  


