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مشاوره و برنامه ریزی کنکور
هر آنچه برای موفق شدن در کنکور الزم است بدانید
نویسنده :داوود حسین پور

اردیبهشت 98

مشاوران و دانش آموزان عزیز...
این کتابچه فقط یک فصل از کتاب اصلی است
با خواندن نسخه کامل این کتاب میتوانید:
سریع تر از رقبا به درصد های باال برسید.
در برنامه ریزی کنکور حرفه ای باشید.
و با انگیزه مطالعه کنید.
به سبک طراحان کنکور فکر کنید.
با روش های صحیح ،تست ها را بدون کالس کنکور حل کنید

شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی را ندارید.
شما حق فروش این کتاب الکترونیکی را ندارید.
ولی...
شما می توانید آنرا در سایت خود برای دانلود بگذارید.
شما می توانید آنرا به دیگران بدهید.
شما می توانید آنرا بعنوان هدیه همراه محصوالت خود
ارائه نمایید.
در صورت استفاده از این محصول و محتویات آن  ،لطفاً
نام" مشاوره کنکور مهندس حسین پور" و شماره تلفن
 09170300085را نیز ذکر کنید.

فصل دوم:

عربی

آنالیز بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور سراسری
قبل از اینکه راهکار کسب درصد های باالی  90در درس عربی در کمتر از  50ساعت مطالعه را بگویم می
بایست ابتدا ماهیت سواالت این درس را بررسی کنیم.
درس عربی دومین درسی است که در جلسه کنکور سراسری به آن پاسخ خواهید داد .از این درس تعداد
 25سوال داده می شود و  20دقیقه زمان پاسخگویی به سواالت آن است .موضوع سواالت به ترتیب مربوط
به ترجمه عربی به فارسی( ترجمه) و سپس مفهوم جمله عربی ،ترجمه فارسی به عربی(تعریب) ،درک
مطلب ( متن ) ،تشکیل ( حرکت گذاری)  ،اعراب و تحلیل صرفی و در نهایت سواالت قواعد دستور زبان
عربی می باشد.
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قواعد دستوری
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با توجه به بودجه سواالت که در جدول فوق آورده شد قریب  %48نمره خام این درس مربوط به توانایی
ترجمه و درک مفاهیم است و  %52مربوط به قواعد زبانی است.
درک و ترجمه عربی % 48
قواعد زبان عربی

% 52

آمار دقیق پاسخگویی به سواالت درس عربی در کنکور 97
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موشکافی انواع سواالت درس عربی
در ابتدا با سوالی شبیه به « عیّن االصحّ و األدق فی األجوبه الترجمه أو التعریب أو المفهوم» مواجه
می شوید که مفهوم آن همان جمله « صحیح ترین و دقیق ترین ترجمه ،تعریب یا مفهوم را

انتخاب کن» است که در این قسمت سواالت مربوط به ترجمه ،مفهوم جمله عربی و سواالت تعریب
داده می شود و جزو سواالتی است که با  10ساعت مطالعه به روشی که در قسمت راهکارهای
مطالعه گفته ام می توانید به سوالت آن پاسخ بدهید.

در قسمت دوم با سوال « اقرأ النصّ التّالی بدقّه ثمّ أجب عن األسئله بما یناسب النّص» رو برو
خواهیم شد که به ما میگوید « :متن را بخوان و به سواالت مربوط به متن پاسخ بده» .سواالت
این بخش کمی سختر از قسمت قبل است اما باز هم جزو سواالت نسبتا راحت هستند و با کمی
تمرین به روش درست می توان از این قسمت هم نمره قابل قبولی گرفت.
در بخش دوم از قسمت دوم ،طراح سوال« عیّن الصحیح فی التشکیل» را می آورد و جمله ای از
متن قبلی را انتخاب کرده و از ما حرکت گذاری صحیح کلمات آن جمله را می خواهد .شاید سخت
ترین سواالت عربی همین دو سوال باشند.
در بخش سوم از قسمت دوم سواالت با سوال « عیّن الصحیح فی اإلعراب و تحلیل الصرفی» مواجه
می شویم که طراح یک کلمه از متن را به شما می دهد و « تجزیه و ترکیب » آن را از شما می
خواهد.

ق سمت سوم سواالت هم مربوط به قواعد دستوری زبان عربی است که به شکل های متنوعی طرح
می شوند و از نظر سختی جزو سواالت متوسط هستند.

ضریب سختی سواالت درس عربی
و حاال به سراغ بررسی دقیق تغییرات میزان سختی سواالت درس عربی در کنکور سالهای اخیر میرویم.
برای رسم نمودار تغییرات سختی سواالت استانداردی وجود ندارد و نمودار نمره میانگین  3000نفر برتر
کشور در درس زبان انگلیسی به عنوان شاخص سختی رسم شده است.
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توجه :نمودار میانگین درصد نفرات برتر عالوه بر تاثیر پذیرفتن از میزان سختی سواالت ،تحت تاثیر افزایش
رقابت هم می تواند باشد .بنا بر این با توجه به باال رفتن قایل توجه میانگین درصد برترین های کنکور 97
به نسب کنکور سال  96می توان متوجه شد که آسان تر شدن سواالت در کنار سنگین تر شدن رقابت
در سال  97میانگین درصد نفرات برتر را تا  %20به نسبت سال  96افزایش داده.
اگر از تاثیر رقابت بر میانگین درصد نفرات برتر که در همه دروس ایجاد شده چشم پوشی کنیم میزان
تغییرات سختی سواالت طی چند سال گذشته کمتر از  %7خواهد بود و این یعنی طرح سواالت ابتکاری
در درس عربی بسیار محدود بوده و سواالت با درجه سختی مشابهی به نسبت سالهای قبل طرح می شوند.

پس نگران سخت شدن سواالت درس عربی نباشید و با روشی که به شما آموزش خواهم داد درصد خود
را با روشی که در ادامه می گویم به باالی  %90برسانید.

 6گام کسب نمره باالی  %90از عربی
ابتدا این نکته را بدانید که درس عربی فهمیدنی و یا حل کردنی نیست و تقریبا تمام محتویات آن نکات
دستوری هستند که شامل نکات دستوری ترجمه عربی و قواعد عربی می باشد.

 -1قواعد ترجمه
قواعد ترجمه عربی در سطح کنکور نکات ساده ای هستند و عمده سواالت ( نه همه ) را می توان با
دانستن نکات ساده ای از ترجمه حل کرد .پس گام اول خالصه نویسی قواعد ترجمه است و سپس حل
 50تست از قسمت ترجمه برای تسلط بر قواعد
در قسمت ترجمه توجهتان را به مفرد و جمع بودن افعال و اسامی ،معرفه و نکره بودن ،گذاشتن یا ترجمه
شدن همه کلمات و نکات ساده ای از این دست معطوف کنید .با دانستن این نکات شما می توانید با
تکنیک رد گزینه رد اغلب سواالت به جواب برسید
تکنیک رد گزینه :در تکنیک رد گزینه شما به دنبال پاسخ صحیح نمی گردید و توجهتان را به پیدا
کردن معایب ترجمه های آورده شده در گزینه ها جلب می کنید و گزینه های غلط را حذف می کنید ت
نهایتا یک گزینه باقی بماند و آن گزینه صحیح است .مثال فعل را درصورت سوال می بینید و متوجه می
شوید که عدد فعل مفرد است و آن کلمه را سریعا در گزینه ها بررسی می کنید و گزینه هایی که آن فعل
را به صورت جمع ترجمه کرده اند حذف می کنید .و یا اسم معرفه را بررسی می کنید و گزینه هایی که
به شکل نکرده ترجمه شده اند را حذف می کنید و یا درست ترجمه شدن تمیز و ...

 -2قواعد دستوری
منظور از قواعد دستوری همه قواعد بجز قوانین ترجمه است .به عنوان گام دوم می بایست سریعا قواعد
را مطالعه کنید و خالصه نویسی کنید .در این کار وقت کشی نکنید و تاکیدی بر حفظ کردن آنها نداشته
باشید .باز هم تاکید می کنم که هدف فقط خالصه نویسی قواعد است و نه حفظ شدن یا یادگرفتن آنها.
پس از اتمام هر مبحث تعداد  10تست از همان مبحث بزنید تا چشمتان با مدل سواالت آشنا شود
 -3روش چهار ،هشت
این روش در  4گام هشت روزه انجام می شود
گام سوم :ابتدا هر روز یک آزمون را بدون محدودیت زمانی با کمک خالصه نویسی هایتان حل
کنید و این کار را تا  8روز ادامه دهید .تا اینجا شما  200تست حل کرده اید.
گام چهارم :در  8روز بعد هر روز یک آزمون را در زمان  30دقیقه حل کنید
گام پنجم 8 :روز دیگر آزمون ها را در زمان  25دقیقه حل کنید
گام ششم :در نهایت  8روز در زمان  20دقیقه آزمون بزنید
توجه :از درصدهای پایین آزمون های ابتدای کار نترسید و کار را ادامه بدهید
نکته :هر بار قبل از آزمون دادن خالصه نویسی ها را سریع مطالعه کنید و سپس آزمون حل کنید و هر
بار بعد از آزمون نکات مهمی که دیده اید را به خالصه نویسی ها اضافه کنید و مطالب ساده ای را که
دیگر ملکه ذهن شده اند را حذف کنید

در پایان  32روز تست حل کردن مطمئنا می توانید هر آزمون عربی را در کمتر از 20
دقیقه جواب بدهید .تقریبا همه دانش آموزان در پایان درصد هایی نزدیک به %100

دارند

