
 

 



تحلیل و چگونگی مطالعه این درس
عربی در کنکور به سه قسمت تقسیم می شود:

1 . ترجمه و تعریب : این قسمت با سؤال »عین االصح و االدق فی الجواب للترجمه او للتعریب أو للمفهوم« آغاز می شود. برای 
جواب دادن به تست های ترجمه و تعریب نباید کل گزینه را بخوانید و اثبات کنید صحیح است یا غلط، بلکه بایستی نشانه گیری 

کنید. یعنی در هر تست یک چیزی را مثل ضمیر، فعل، حرف و ... مد نظر قرار دهید و گزینه ها را مقایسه کنید. 
2 . درک مطلب : 9 تست این قسمت به سه بخش تقسیم می شود: متن 4 سؤال ، تشکیل 2 سؤال و اعراب و تحلیل صرفی 3 
سوال را شامل می شوند. برای زدن تست های متن باید اول از همه سؤاالت را بخوانید و در داخل متن به دنبال کلمات کلیدی 
داخل سؤال بگردید. در این جا از حدس زدن و پیدا کردن هم خانواده هم می توانید برای فهمیدن مطلب استفاده کنید. در 

قسمت تشکیل باید از قواعد برای جواب دادن به سؤاالت استفاده کنید. 
برای قوی شدن در قسمت اعراب و تحلیل صرفی باید جمله های کتاب درسی را انتخاب کنید و به اعراب و تحلیل صرفی 
آن بپردازید. در زدن تست های اعراب جمله را از اول تا آخر عالمت گذاری نکنید و فقط کلمات خواسته شده در گزینه ها را 
اعراب گذاری کنید. در قسمت درک مطلب حتمًا برای جواب دادن به سؤاالت اعراب باید به جمله برگردید و نقش کلمه ی مورد 

نظر را پیدا کنید و اگر به ترکیب تسلط کافی دارید می توانید گزینه های این سؤال را از آخر به اول بخوانید. 
3 . قواعد : این قسمت حدود 8 تست در کنکور دارد. برای یادگیری قواعد باید ابتدا تشریحی یاد بگیرید و تمرین کنید و بعد 
تستی. باید از پایه شروع به خواندن کنید. البته اگر کسی از منصوبات شروع کند، اشکالی ندارد ولی اگر از پایه شروع کنید، 

هم سرعت مطالعه و یادگیری و هم تسلط در مبحث ها را زیاد می کنید. 
نمودار،  روش های  از  که  کنید  نکته برداری  و  خالصه نویسی  باید  دیگری  زبان  قواعد  هر  مثل  عربی  قواعد  یادگیری  برای 

شاخه بندی، کدگذاری، اصطالح سازی، شعر و شاعری و ... می توانید استفاده کنید
• تست های درک مطلب را آخر از همه در آزمون جواب دهید. برای تسلط بیشتر در درک مطلب در ماه آخر، هر شب یک درک 

مطلب سراسری را تمرین کنید.                   
  • بهدلیل پائین بودن میانگین نمره داوطلبان در این درس، مي توان از آن به عنوان یک برگ برنده استفاده کرد؛ شما در این 

درس با داشتن یک درصد متوسط هم، مي توانید جهش قابل مالحظه اي در تراز و رتبه  خود ایجاد نمایید.
بر مبحث ترجمه تسلط  نماند که شما هنگامي  ناگفته  البته  از اهمیت  فراواني برخوردارند،  کارگاه هاي ترجمه ي هر درس   •

خواهید یافت که نکات دستوري را به خوبي فراگرفته باشید.
• از بخش هاي» فی ظالل الدعاء « و » فی رحاب نهج البالغه « در کنکور سراسری هیچ تستي مطرح نمی شود. 

• در هنگام بررسي تست هاي مرتبط با ترجمه بهتر است به فعل ها، ضمایر، جمع یا مفرد بودن اسم ها و اسمیه یا فعلیه بودن 

جمله ها توجه بیشتري نمایید.
• مهمترین نکته ای که در تست های ترجمه الزم به ذکر است، توجه به زمان و به ویژه باب فعل است؛ فعل ها با رفتن به باب 

هاي مختلف، ممکن است معاني متفاوتي از نظر الزم و متعدي بودن،  مشارکت، اثر پذیري و ..... به خود بگیرند.


