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 روش مطالعه درس عربی و اهمیت آن در کنکور سراسری

س عربی تنها در میان داوطلبان ممتاز )به دردر میان دروس عمومی، نشان می دهد که نگاهی گذرا به نتایج کنکور سراسری 

تا جایی که در  .جز اندکی از آنان( مورد اقبال قرار گرفته است و سایر دانش آموزان توجه کافی به این درس نشان نداده اند

همرین مسرهله    % شرده انرد.  05% از داوطلبان رشته ی تجربی و ریاضی موفق به کسب نمرره ای برارتر از   1سال گذشته فقط 

 وی بیشتر کرده اسرت. ایرن نوشرتار در دو ب رش    میزان تأثیرگذاری این درس را در تراز عمومی داوطلب و نتیجه ی نهایی 

 سپس به توضیح ،خواهیم داشت 05 لدر کنکور سا پذیرفته شدگانبه نتایج درس عربی نگاهی آماری  ارائه می شود. ن ست

گزارش تفصیلی سرازمان   می پردازیم. زمون سراسری و آزادچند روش کاربردی برای ارتقای نمره ی داوطلبان عزیز در آ

 .به تازگی منتشر شده که در نوشتاری جدا بررسی می شود 01سنجش درباره آزمون سراسری 

 

 19درس عربی در آزمون سراسری  آمارنگاهی به الف( 

% برا فالرله زیراد نسربت بره سرایر       1.41جدول های ارائه شده نشان می دهد در گروه ریاضی و فنی، درس عربی با میانگین 

ن دروس عمومی در رتبه آخر قرار دارد. در گروه های تجربی و انسانی نیز نمرات پذیرفته شدگان در دروس عربی و زبرا 

بنابراین روشن است که توجه بیشتر داوطلبان عزیز به درس عربی، افزایش نمره کل و تراز آنان را  وضعیت نامطلوبی دارد.

 موجب خواهد شد.

 گروه ریاضی و فنی

 تعداد افراد نمره

33/33- 2 

33-_03- 01 

03-_03- 1100 

3_03- 1..10 

3_03 11360 

03_03 .3630 
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03_33 22002 

33_03 15602 

03_03 1362 

03_03 3220 

03_03 2535 

03_03 1116 

03_03 .52 

03_033 15 

033% 2 

 

 

 پذیرفته شدگان گروه ریاضی و فنی نمرات دروس عمومی میانگین کل

 زبان معارف عربی ادبیات

0040 1.41 2046 2142 

 

 گروه علوم تجربی

 تعداد افراد نمره

33/33- 0 

35-_25- 000 

25-_15- 0000 
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5_15- 00000 

5_15 00330 

15_25 00033 

25_35 00003 

35_.5 0003 

.5_05 0000 

05_15 0000 

15_65 0003 

65_25 000 

25_05 000 

05_155 00 

155% 0 

 

 

 میانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان گروه علوم تجربی

 زبان معارف عربی ادبیات

104. 0040 0040 0040 

 

 

 

 



 

www.agahane.ir 
4 

 گروه علوم انسانی

 تعداد افراد نمره

33/33- 0 

35-_25- 000 

25-_15- 0000 

5_15- 00003 

5_15 030000 

15_25 30000 

25_35 00000 

35_.5 0003 

.5_05 0300 

05_15 0333 

15_65 000 

65_25 000 

25_05 00 

05_155 00 

155% 3 
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 گروه علوم انسانیمیانگین کل نمرات دروس عمومی پذیرفته شدگان 

 زبان معارف عربی ادبیات

1543 0433 0040 340 

 

 0300مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور/هفتم مردادماه منبع: انتخاب رشته، انتخاب آینده/

 چه ب وانیم؟ چگونه ب وانیم؟ب( 

سرؤال   .سؤال تعریب،  2سؤال ترجمه،  1است:  در آزمون سراسری معمور به این شکل عمومی درس عربیترکیب سؤارت 

ر این مقاله به مبحث ترجمه مری پرردازیم و   د. سؤال قواعد 2 سؤال اعراب و تحلیل لرفی و 3شکیل، سؤال ت 2مطلب، درک 

 در نوبت های بعدی سایر مباحث را تحلیل خواهیم کرد.

 

 

غالبا زیرا  سؤارت تعریب)ترجمه از فارسی به عربی( بهتر است ن ست به نکات دستوری و لحت آن ها توجه کنیم. برای حل

و بررسی گزینه ها از نظر دسرتوری را در اولویرت    گزینه ها از نظر قواعد غلط دارند. پس باید کنترل ،در تست های تعریب

قرار دهید. به عنوان مثال دقت کنید که فعل غائب در ابتدای جمله مفرد می آید یا فعل در میان جمله با مبتدا مطابقت دارد 

رد نواسر،،  نمی گیرد. همچنین به این موارد نیز توجه داشته باشید: مطابقت مولروف و لرفت، عملکر   « ال»یا مضاف تنوین و 

البته اگر بر قواعد تسلط کافی ندارید بهتر است ریسک نکنید و  تثنی، حال، مفعول فیه و ...مفرد، مثنی و جمع، قواعد منادی، مس

به روش کالسیک عمل کنید! یعنی ابتدا در عبارت فارسی فعل، ضمیر، ترکیب های اضافی و ولفی و ... را به تفکیک مشر   و  

 م سپس به مطابقت آن ها با گزینه ها می پردازیم. به عربی برمی گردانی

  ی زیر پیشنهاد می شود:راه کارهابرای تسلط بر سؤاالت ترجمه 

 .قبل از ترجمهائت لحیح متن مأنوس شدن با متون عربی از طریق تکرار در قرالف( 

 ی آنها. ی متون نمونه ترجمه در انتهای هر درس و ترجمه های کارگاه نکات ی ب( مطالعه

 و ترکیب های ولفی و اضافی. ی اسم های مفرد، مثنی و جمع، معرفه و نکره، ضمیر، فعلج( دقت ویژه در ترجمه 

 ی کلمه به کلمه.ترجمهها به جای  ترجمه و مطابقت سریع آن با عبارتد( استفاده از نکات و تکنیک های 

تسلط نسبی، برای بره دسرت آوردن سررعت برارتر در حرل سرؤارت ترجمره و        و پس از کسب  بعده( در مراحل 

 تعریب، فراوان تست بزنید و حتی از زدن تست های تکراری پرهیز نکنید!
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تسلط بر سؤارت ترجمه و تعریب وابسته به تسلط شما بر تکنیک های ترجمه  برخالف تصور بسیاری از دانش آموزان بنابراین

ه به آن ها برای اعد است و نیازی به حفظ کردن معنای لغات و ... نیست! به عنوان نمونه برخی از نکاتی که دانستن و توجو قو

 حل لحیح سؤارت این مبحث رزم است در پی می آید:

 

 مضارع التزامینمونه نخست: 

 شود. )حروف نالبه عبارتند از: أن، حتی، لِ، کی، لکی، إذن و...( منصوب، به شکل التزامی ترجمه می مضارع -1

 حتی یذهبَ: تا وقتی که برود   رود مییذهبُ: 

 لِیقولَ: تا بگوید  گوید یقولُ: می

 أن تتفکروا: که اندیشه کنید کنید تتفکرون: اندیشه می

  اگر خبر لیت و لعلّ فعل مضارع باشد، التزامی معنا می شود: -2

 لعلّ المسلمین یستیقظون من النوم: باشد که)شاید که( مسلمانان از خواب بیدار شوند.

  جمه می شود: فعل ماضی در مقام دعا به لورت مضارع التزامی تر -3

 جزاکَ اهللُ: خداوند به تو پاداش دهد.  ترَقرَبرَّلَ اهللُ أعمالرَکُم: خداوند اعمال شما را قبول کند.

 مضارع + مضارع : فعل دوم، مضارع التزامی ترجمه می شود: -.

 أفتّشُ عن کتابٍ یُساعدُنی: به دنبال کتابی می گردم که مرا یاری کند.

 التزامی معنا می شود:فعل شرط نیز  -0

أینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروجِ مشیّدةٍ: هرکجا باشید مرگ شما را درمیابرد حتری اگرر در دیهرای مسرتحکم      

 باشید.
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 شرط و جواب شرطنمونه دوم: 

)فعل های ماضی اگر در این قالرب  کنند را مجزوم می مضارع فعل 2شوند،  ت جازمه، که ادوات شرط نامیده میبرخی ازادوا

« أینمرا »، «ما»، «مَن»حرف شرط ولی « إن» در ترجمه هیچ تفاوتی با فعل مضارع ندارند!بیایند محال مجزوم می شوند. اگر چه 

فعرل شررط ، مضرارع     نامنرد.   ل شرط و فعل دوم را جواب شرط مری و ... اسم شرط هستند. در اینگونه جمالت، فعل اول را فع

 شود. ی و جواب شرط ، اخباری معنا میامالتز

 هایتان تالش کنید موفق می شوید.  اگر در درس: إن تجتهدوا فی دروسکم تنجحوا

 : هر آن چه از نیکی انفاق کنید؛ خداوند آن را می داند.تنفقوا من خیرٍ یعلمْه اهللما 

 می افتد! من حفر بهراً لِأخیه وقع فیها: هرکس برای برادرش چاهی بکند خودش در آن

 

 آینده دنبال کنید... ادامه این بحث را در هفته های

 سید محمد رضا ساداتی شاد

 


