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 مقدمه
ی اخیر است؟ این هاسالکنکور ایران در طول  نیترسختتجربی،  99چرا این فکر ایجاد شده که کنکور سال 

جمالت هم در بین دانش آموزان و هم در بین مدرسان و مشاوران کنکور بارها و بارها تکرار شده و همگی از سختی 

 .کنندیمی قبل صحبت هاسالاین کنکور نسبت به 

مورد بررسی قرار دادم تا  سؤالبه  سؤال صورتبهی مختلف را هادرسی هاتستبه همین جهت در کلبه مشاوره، 

چقدر است؟ در این بخش به بررسی میزان سختی  99ی کنکور سال هاتستپاسخ دهم که درجه سختی  سؤالبه این 

، فرصت را برای هر چه هاینیبشیپراهکارها و  ارائهو با  پردازمیمداخل کشور  99ی عربی کنکور تجربی هاتست

 .کنمیمی بعد، فراهم هاسالشدن شما برای کنکور  ترمسلط

 ترجمه عربی به فارسی و برعکس سؤاالتتحلیل اول:  بخش
ترجمه  سؤال 8. در نظام قدیم باشدیمعربی مربوط به ترجمه عربی به فارسی و برعکس  53تا  62شماره  یهاتست

تست از این بخش بودیم. این  81شاهد طراحی  8599و  8598 یهاسالولی در نظام جدید در  آمدیمدر کنکور 

که ترجمه برای نظام جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است که دلیلش هم ترجمه محور شدن کتاب  دهدیمنشان 

 درسی عربی نظام جدید نسبت به نظام قدیم است.

 آمدیمجمه فارسی به عربی در کنکور تر تست 6 ترجمه عربی به فارسی و سؤال 2ترجمه نظام قدیم،  یهاتستدر 

ترجمه عربی به فارسی  سؤال 9 کهیطوربهتغییر کرد  یبندبودجهاین  8599و  8598ولی در کنکور نظام جدید 

نیست بلکه،  هاتستتست از ترجمه فارسی به عربی طراحی شد. اما تغییرات فقط در تعداد  8و فقط  دیآیم

که طراحان نظام جدید در مسیر خاصی از ترجمه در حال حرکت هستند که در  دهدیمبعدی من نشان  یهایبررس

 :میکنیمادامه این تغییرات را بررسی 

، هانآو بایستی از بین  دهندیمکه چهار جمله با تغییرات را به ما  شوندیمترجمه به این صورت طراحی  یهاتست

نظام جدید تجربی، در سطح  99ترجمه کنکور  یهاتستکیفیت و میزان سختی ترجمه درست را انتخاب کنیم. 

، مشکل سؤاالتترجمه مسلط باشد، در حل کردن این  یهاکیتکنبود و اگر کسی روی  98کنکور نظام جدید 

 خاصی نخواهد داشت.



 

 

 کلبه مشاوره  تجربی داخل کشور 99ور کنک عربیتحلیل 

3 

در واقع فارغ از  مورد بررسی قرار دهیم. 99تا  99را از سال  هاتفاوتکه  شودیمحاال نکته جالب وقتی مشخص 

 شویم.ب هاتست، بیایید یک روند را بررسی کنیم تا متوجه تغییرات زیر زیری و چراغ خاموش این 99نکور سال ک

فراهم کند، فراهم »مانند  هافعلتفاوت ترجمه  -8شامل  ترجمه یهاتست یهانهیگزبسیار واضح بین  یهاتفاوت

ترجمه معرفه و نکره بودن  -5، «آن کسی که، آن کسانی که»مفرد و جمع مانند  یهااسمتفاوت ترجمه  -6، «شود

ن . اما آنچه متوجه آمیکنیممشاهده  هانهیگزرا در  هاتفاوتکه همچنان این  شودیم« کِشتی، یک کِشتی»مانند  هااسم

موزان اده کنند که برای دانش آدیگری استف یهاتفاوتاز  کنندیم، طراحان کنکور تالش رفتهرفتهشدم این است که 

 زیر دقت کنید. یهاجدولو داوطلبان کنکور، کمتر آشنا است. به 

 :8599ترجمه در کنکور  یهاتست یهانهیگزبین  خاص یهاتفاوتبررسی 

 مثالچند  نوع تفاوت + تعداد مثالچند  نوع تفاوت + تعداد

 

 تفاوت در کلمات مترادف 81

 «گونههمان، طورهمان»

 «قبل از شما، پیشینیان»

 «ناچاربه، نیاز، هاضرورت»

 

 کلمه با ترجمه مصدری 8

 

 «فهمیدن»

 

 :8598ترجمه در کنکور  یهاتست یهانهیگزبین  خاص یهاتفاوتبررسی 

 مثالچند  نوع تفاوت + تعداد مثالچند  نوع تفاوت + تعداد

 

 تفاوت در کلمات مترادف 83

 «پروردگار، خدا، خداوند»

 «موعظه، پند»

 «انیگوراستصادقان، »

 

 کلمه با ترجمه مصدری 3

 «اندیشیدن»

 «دیدن»

 «به کار بردن»

 :8599ترجمه در کنکور  یهاتست یهانهیگزبین  خاص یهاتفاوتبررسی 

 مثالچند  نوع تفاوت + تعداد مثالچند  نوع تفاوت + تعداد

 

 تفاوت در کلمات مترادف 82

 «یسوبه، به سمت»

 «یکسان، برابر»

 «، فقطجزبه»

 

 کلمه با ترجمه مصدری 3

 «پیروز شدن»

 «شکست خوردن»

 «جدا کردن»

و معنی کردن معرفه و نکره بودن اسم، حاال طراح  هااسم، مفرد و جمع هافعلبنابراین، عالوه بر اهمیت ترجمه 

را بگیرد. از سوی دیگر ترجمه کلمات مصدری  آموزدانشوقت  کندیمسعی  یمعنهمکنکور با به کار بردن کلمات 

 رو به افزایش است.
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این است که وقتی تعداد کلمات مترادف رو به  دهدینمنکته دیگری که در جدول باال در نگاه اول خودش را نشان 

 یهاتست. این یک زنگ خطر برای شودیمو مصدرها وارد  هافعلروی ترجمه  هاتفاوتافزایش است پس فشار 

، ضعف داشته باشد آنگاه دستش برای رد گزینه هافعلیا داوطلب کنکور، در ترجمه  آموزدانشترجمه است که اگر 

 .شودیماز کنکورهای نظام قدیم  تریخالترجمه،  یهانهیگزکردن 

، االننیهم ا ازو مصدرها برای رد گزینه استفاده کنید ت هافعلسعی کنید از تفاوت  تانیهاتستدر حل  -8: یریگجهینت

 یهااوتتفاز  شدیمتستی گفته  یهاکیتکندر  قبالًکه  دانمیمروی کار بروی فعل، از بین برود.  تانیهاضعف

نشان  تاستفاده کنید ولی روند تغییرا بودنشانیا معرفه و نکرده  هااسممثل مفرد و جمع ترجمه شدن  یترساده

داریم و اگر قرار است با تغییرات خود را هماهنگ کنیم  هافعلکه همه ما احتیاج به تمرین روی ترجمه  دهدیم

 روی رد گزینه با ترجمه فعل و مصدر باشد. مانیزنتست یهانیتمربنابراین بهتر است 

ان به دانش آموز یفیتأل یهاتستنکات ترجمه مصدری را به همراه مثال و در قالب  ستیبایممشاوران محترم  -6

از آیات قرآن کریم استفاده کنند به این صورت که آیاتی که به صورت مصدری  توانندیمیاد بدهند. برای این کار 

د بیاموزن آموزدانشخود قرار دهند و سپس دو مدل ترجمه برایش بنویسند و به  آموزدانشرا برای  اندشدهترجمه 

صدری ترجمه شده یا چرا در آن یکی آیه با وجود مصدر، اما ترجمه به صورت م صورتبهکه چرا در این آیه، فعل 

 فعل صورت گرفته است.

ست ت یهاکتاباگر مشاور ندارید، آنگاه خودتان بایستی این تمرین را به کمک قرآن و همچنین نکات فن ترجمه 

ید تست بررسی کن یهاکتاب نامهدرسی بایستی علت را هم از رو دیکنیمدر قرآن سرچ  نکهیبااانجام دهید و همراه 

که با  امادهدبنشیند. برای کسانی که مشاور ندارند یک فیلم آموزشی برای یافتن مصدرهای قرانی قرار  ذهنتانتا در 

 این فیلم را مشاهده کنید. «99صفحه اختصاصی تحلیل عربی کنکور »کلیک روی 

ترجمه کنکورهای نظام قدیم یک گنجینه عالی برای افزایش تسلط شما روی این بخش  یهاتستحل کردن  -5

ترجمه اسامی مشتق  -4گذشته را بایستی در برنامه خود قرار دهید.  یهاسالعربی است. بنابراین، حل کنکورهای 

. کندیمیشتری پیدا در ترجمه فارسی به عربی این ترجمه اهمیت ب خصوصبهبرای کنکور دارای درجه اهمیت است. 

 روی نحوه ترجمه این اسامی دقت کنید. حتماً تان تستکتاب  نامهدرسبنابراین با توجه به 

https://kolbeyemoshavere.com/tahlile-arabi-tajrobie-dakhel-99/
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ل از آنکه الف( به کلماتی که قب شرطبه دهدیمتسلط بر روی ترجمه فعل، برتری شما را نسبت به رقبا نشان  -3

، ب( به اینکه فعل شرطی ترجمه «قد، ما، ال، ان»ارند مانند روی ترجمه فعل اثر د هاآنتوجه کنید زیرا  اندآمدهفعل 

ثالثی مزید دقت کنید و از  یهافعلبه ویژه  هافعلشده یا نشده توجه کنید، پ( به ترجمه الزم و متعدی بودن 

 مزید را مورد مرور و بررسی قرار دهید. یهافعلکتاب تست، نکات ترجمه  نامهدرس لهیوسبه االننیهم

رجمه ، تشدیمکه در رد گزینه استفاده  ییهاروشخیلی دورتر، یکی از  یهاسالترجمه، کنکورهای  یهاتستدر  -2

داخل کشور  8599کنکور تجربی  69بود. این روش بار دیگر در تست شماره  سؤالنشدن یکی دو کلمه صورت 

وجود داشت ترجمه نشده  سؤاله در صورت ک« قاً یعم»این تست کلمه  5و  6 یهانهیگزدر  کهیطوربهتکرار شد 

ساختن  قدیمی یهاکلکاین دو گزینه را رد کنید. بنابراین یکی از  دیتوانستیمبود و خیلی راحت با دقت بر آن 

مجدد مورد استفاده  99بود که در کنکور  سؤالترجمه، معنی نکردن یک کلمه صورت  یهاتستغلط در  یهانهیگز

 زایش دهیم.را اف یزنتستبا آگاهی از این کلک تست بزنیم و بتوانیم سرعت  مانیهاتستدر قرار گرفت تا ما نیز 

 آموزدانشترجمه، از قواعد حذف شده استفاده کرده که یک  سؤاالتمعتقدند که چرا طراح کنکور در  هایبرخ -9

عد که هیچ نیازی به دانستن آن قوا میشویممتوجه  هاتستنظام جدید با نحوه ترجمه آن آشنایی ندارد. اما با بررسی 

 .پاسخ داد سؤالبه  توانیم، شدهحذفوجود دارد که بدون نیاز به قواعد  هانهیگزدیگری در  یهاتفاوتنیست و 

کل رو همیشه با این مش روندیمترجمه به دنبال بررسی کلمه به کلمه  یهاتست، افرادی که برای حل گریدعبارتبه

ین که با رعایت قوان ییهاآناما  اندگذاشتهترجمه  یهاتستچرا قواعد گفته نشده در عربی را در  که شوندیمبه رو 

آنگاه خواهند توانست بدون حساسیت روی این قواعد به تست  کنندیماستفاده  هانهیگز، از تفاوت بین یزنتست

 پاسخ دهند.

ترجمه دیده نشود اما  سؤاالتهند که قواعد اضافه در طراحان کنکور به این موضوع اهمیت بد رودیمالبته انتظار 

 درگیر یک کلمه شود آموزدانشو روش طراحی تست است تا  تکنیکهم در پاسخ بگویند: این هم یک  هاآنشاید 

ای حل بر کهیدرحالبه اشتباه برای کنکورهای بعدی وقت صرف کرده و قواعد اضافی بخوانند،  هایبرخیا حتی 

 تست هیچ نیازی به آن قواعد اضافه نبوده است.
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عین » سؤاالت شدنساختهاز اهمیت زیادی در  کنندیم، معنای متفاوتی پیدا یگذارحرکتکه با یک  ییهافعل -8

 و انددهشکه با حرکت کسره و ساکن متفاوت « یقْفون»و « یقِفون»مثال فعل  طوربهدارند. « عین الخطا»و « الصحیح

 بایستی در چرخه لغات عربی خوانده شوند. هافعلاین  را بایستی مدنظر قرار دهید. کندیمفرق  کامالً شانیمعنا

بود که در تست  8598طراحان کنکور نظام جدید روی لغت به دو شیوه خودش را نشان داد. اولی در سال  دیتأک -9

در تست  یتریاحرفهبه شکل  8599پرسیده بود و در سال  سؤالبه صورت مستقیم از کلمات متضاد  43شماره 

 سرعتبه دانستیمرا « نُوجِّل»اگر کسی معنی  کهیطوربهکتاب درسی اشاره کرد  یهالغتبه اهمیت  54شماره 

 .دادیمکه در این تست ترجمه، اشتباه معنی شده و پاسخ را  شدیممتوجه 

را در طول سال تحصیلی در  هاآنات کتاب درسی را مسلط باشند و بنابراین برگ برنده با کسانی است که لغ

 این چنینی پاسخ دهند. یهاتستبتوانند به  هاآنبا افزایش تسلط روی  کهیطوربهمرور کنند  شانبرنامه

ا در ر« نُوجِّل»نکته مهم این است که لغات نزدیک به هم از نظر ظاهری، اهمیت باالتری دارند به طور مثال، واژه 

باهت به . چون شاندازدیمرا به اشتباه  هایکنکورترجمه کنند، طیف بسیاری از « عجله کنیم»تستی اگر به صورت 

 را با دقت بیشتری بخوانید تا در دام تستی طراح نیفتید. هاواژهدارد. پس، این مدل « عجله»واژه 

 یهابیرکت ارائهاضافی و وصفی را به خوبی تمرین کنید. مشاوران محترم موظف هستند با  یهابیترکترجمه  -81

بخواهند تا ترجمه درست را انتخاب کند. به این شیوه  آموزدانشمختلف، از  یهاترجمهوصفی و اضافی، و تعیین 

 .دکننیمو انتخاب ترجمه درست، مهارت کسب  هابیترکدانش آموزان در درک سریع این 

وصفی و اضافی کتاب درسی کار کرده و معناهایش را  یهابیترکاگر هم مشاور ندارید، خودتان الزم است روی 

عبارت  99را فراموش نکنید. در کنکور  هابیترکمورد بررسی قرار دهید. همچنین، فارسی به عربی ترجمه کردن این 

« آل» تواندینمکه این ترکیب اضافی است و مضاف  دانستیمرا داده بود و اگر کسی « مردم نیترعالم»اضافی 

که بیان کرده  5، گزینه «االعلم الناس»که گفته بود:  6، گزینه «اعلم الناس»که نوشته بود  8بگیرید آنگاه از بین گزینه 

زیرا  کردیمرا انتخاب  8را به کار برده بود به سرعت گزینه « اعلم من الناس»که  4و گزینه « االعلم من الناس»بود: 

 ترجمه عبارت اضافی نیستند. اصالً هانهیگزبقیه 

 یاهتستوصفی و اضافی یکی از راهکارهای تسلط روی  یهابیترکدر نتیجه تمرین کردن روی نحوه ترجمه 

 .باشدیمترجمه کنکور سراسری 
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 درک مطلب عربی سؤاالتتحلیل : دوم بخش
داخل تجربی از دو پارگراف تشکیل شده که نسبت به کنکورهای قبلی خودش  99متن درک مطلب عربی کنکور 

ک متن ی کهیطوربهخارج از کتاب این متن نسبت به کنکورهای قبلی کمتر بود  یهالغتاست. میزان  ترحجمکم 

 دادند. ارائهقابل فهم با لغات بسیار آشنا را در این کنکور به دانش آموزان 

ست کنکورهای قبلی شامل دو ت مانندبهوابسته به مفهوم درک مطلب هیچ تیپ تستی جدیدی نداشت و  سؤالچهار 

و یک تست یافتن عنوان مناسب است. بنابراین اگر کسی لغات موجود در « عین الخطا»، یک تست «عین الصحیح»

 یزنتتس یهاکیتکنبا رعایت  توانستیمدهم، یازدهم و دوازدهم عربی را مسلط بود، بدون هیچ مشکلی  یهاکتاب

 پاسخ دهد. 59و  58، 52سه تست به  درک مطلب عربی،

ر د ییهانمونهکه تست دوم از درک مطلب عربی بود، در واقع یک نکته کمتر دیده شده داشت هر چند  59 سؤالاما 

را  ییهابخشاین تست،  5و  6این بود که گزینه  آمدیمز آن بود. آنچه در این تست به چشم کنکورهای قبلی ا

بر اساس متن بود. برای همین  قاًیدقآن  4و  8داشتند که در متن به طور مستقیم به آن اشاره نشده بود و گزینه 

 کردیمبایستی یکی را انتخاب  5و  6را حذف کند و حاال بین  4و  8 توانستیمداوطلب کنکور در همان نگاه اول 

 به متن است؟ ترربطیبکدام یکی  دیپرسیمکه در این صورت بایستی از خود 

در درک مطلب به کار ببرد این است که دو گزینه نادرست بدهد که  تواندیمبنابراین یکی از شگردهایی که طراح 

. پس دنبال را برگزینید تردرسترا انتخاب کنید یا برعکس، دو گزینه درست بدهد که باید  نیترربطیببایستی 

 ید و این ذهنیت را کنار بگذارید.همواره غلط یا همواره درست نباش

 تحلیل صرفی سؤاالتتحلیل : سوم بخش
تحلیل  یهاتست یهانهیگزرشته تجربی آمد.  99گذشته در کنکور سال  یهاسالتحلیل صرفی مثل همه  تستسه 

از آن استفاده شده بود  98مشابه روندی بود که در کنکور نظام جدید  قاًیدقآمد  99صرفی نظام جدید که در کنکور 

این دو کنکور نظام جدید کمی با کنکورهای نظام قدیم متفاوت هستند. برای اینکه تفاوت را  یهانهیگزولی موارد 

 ه کنید:متوجه شویم به مقایسه زیر توج



 

 

 کلبه مشاوره  تجربی داخل کشور 99ور کنک عربیتحلیل 

8 

تجربی داخل کشور: زمان فعل )ماضی، مضارع، آینده،  99تحلیل صرفی فعل کنکور  یهانهیگزموارد خواسته شده در 

، تعیین باب فعل(بودن )و مذکر بودنش، ثالثی مجرد یا مزید  مؤنثامر(، صیغه فعل )غائب، مخاطب، متکلم( و 

 وابسته به فعل. یهانقشمصدر فعل، حروف زائد فعل، 

تجربی داخل کشور: زمان فعل )ماضی، مضارع، آینده،  98تحلیل صرفی فعل کنکور  یهانهیگزموارد خواسته شده در 

، )تعیین باب فعل(، مصدر فعل امر(، صیغه فعل )غائب، مخاطب، متکلم(، معلوم و مجهول، ثالثی مجرد یا مزید بودن

 وابسته به فعل. یهانقشحروف زائد فعل، 

تجربی داخل کشور با توجه به قواعد مشترک  99تا  91تحلیل صرفی فعل کنکور  یهانهیگزده در موارد خواسته ش

با نظام جدید: زمان فعل )ماضی، مضارع، آینده، امر(، صیغه فعل )غائب، مخاطب، متکلم(، معلوم و مجهول، ثالثی 

 سته به فعل.واب یهانقشمجرد یا مزید بودن )تعیین باب فعل(، الزم و متعدی بودن فعل، 

ثالثی مزید و همچنین تعیین حروف زائد از مواردی است که در  یهابابکه تعیین مصدر  دهدیماین مقایسه نشان 

طراحان کنکور قرار گرفته است. در ضمن مقایسه تحلیل صرفی اسم در کنکورهای  دیتأککنکورهای نظام جدید مورد 

 مانندهبو همچنان موارد خواسته شده برای اسم  دهدینمرا نشان  نظام جدید نسبت به کنکورهای قبلی، هیچ تفاوتی

 قبل است.

مهم بود تعیین خبر برای مبتدا است. یکی از مشکالتی که تعداد زیادی از  99آنچه در تحلیل صرفی اسم در کنکور 

د این ر هم سعی کرده بوطراح کنکو قاًیدقکه  باشدیماسمیه  یهاجملهبا آن درگیر هستند، یافتن خبر در  هایکنکور

 قرار دهد. 99موضوع را در تست تحلیل صرفی اسم 

تحصیلی خود قرار دهید و روی  یزیربرنامهتحلیل صرفی نظام قدیم را در دستور  یهاتستحل  -8: یریگجهینت

ثالثی مزید مسلط شوید و حروف زاید را تشخیص  یهابابروی  -6سوالت را حل کنید.  حتماًقواعد مشترک، 

 آموزدانشمختلف از  یهاغهیصدر  هافعل ارائهبا  توانندیمدهید. این موضوع نیاز به تمرین دارد. مشاورین محترم 

فعل با دانش آموزان کار شود  5باب یابی کرده و حروف اضافه را مشخص کنند. اگر روزی  هاآنخود بخواهند که 

 .رساندیمبه تسلط  را هانآ قطعاً

قرار  «99صفحه اختصاصی تحلیل عربی کنکور »با استفاده از فیلم آموزشی که در  کنمیماگر مشاور ندارید، توصیه 

 و حروف زاید آن کار کنید تا به تسلط برسید.ثالثی مزید  یهابابدارد بتوانید روی 

https://kolbeyemoshavere.com/tahlile-arabi-tajrobie-dakhel-99/
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 هاتابک نامهدرسباشد و سعی کنید به کمک مشاور یا  تانیزیربرنامهتعیین مبتدا و خبر نیز در دستور کار  -5

 آسان شود. تانیبرازیادی را جهت پیدا کردن مبتدا و خبر انجام دهید تا این فرایند  یهانیتمر

 ضبط الحرکات سؤاالتتحلیل : چهارم بخش
مشابه  قاًیدقداخل کشور،  99 یکنکور تجرب 45در کنکور نظام جدید اضافه شد و تست  8598این تیپ تستی از سال 

عنوان  بادو تست  ،، با آن کنکور نداشت. اما در کنکورهای نظام قدیمسؤالو تفاوتی از نظر نوع  شد ارائه 98کنکور 

ضبط الحرکات است با این تفاوت که در کنکورهای نظام قدیم،  یهاتستشبیه به  باًیتقرحرکت گذاری داشتیم که 

که به حرکت حرف آخر هر کلمه توجه  خواستیم آموزدانشروی نقش کلمات بود و از تمام تمرکز طراح کنکور 

 عربی، حرکت حرف آخر در کدام گزینه درست است؟ یهانقشکند و مطمئن شود که بر اساس 

 حرکات ابتدا، وسط و کهیطوربه کنندیمطلب  آموزدانشرا از  یتریاحرفهضبط الحرکات، سطح  یهاتستاما در 

 کهیدرحالباشد.  «فاعِل»غلط است زیرا اسم فاعل است و باید بر وزن « طالَب»مثال  طوربهر کلمه مهم هستند. آخ

 حرکات ابتدا و وسط، اهمیتی نداشت. قبالً

و  ثالثی مزید یهابابضبط الحرکات، توجه به مجزوم یا منصوب شدن فعل، تسلط بر  یهاآزمودنبنابراین در 

اسم فاعل و مفعول، نحوه ساخته شدن مفعول  خصوصبهمشتق  یهااسم، توجه به وزن هاآن یهایگذارحرکت

 ، اهمیت دارد.امنوشتهمطلق، تسلط روی مصدرها و همچنین تعیین نقش کلمات که در جدول زیر فهرستش را 

 اعراب آن نقش کلمه اعراب آن نقش کلمه

 مبتدا

 افعال ناقصهاسم 

اسم حروف مشبه بالفعل 

 فاعل

 مجرور به حرف جر

 صفت

 حال

 اسم الی نفی جنس

 مرفوع

 مرفوع

 منصوب

 مرفوع

 مجرور

 با توجه به اعراب موصوف

 منصوب

 منصوب

 خبر

 خبر افعال ناقصه

 خبر حرف مشبه بالفعل

 مفعول

 استثنا و حصر

 هیالمضاف

 معطوف

 مرفوع

 منصوب

 مرفوع

 منصوب

 مختلف دارد یهاحالت

 مجرور
 معطوف علیهبا توجه به اعراب 
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ی عربی کنکور هست که بیشترین قابلیت برای ترکیبی طراح یهاتست: اگر از من بپرسند کدام بخش یریگجهینت

وشش پ تواندیم. زیرا این تست کنمیمضبط حرکات را انتخاب  دیتردیبشدن و به کار بردن قواعد عربی را دارد؛ 

 را در این بخش دید. یترنیسنگ یهاتست توانیمکاملی روی قواعد داشته باشد و 

ضبط حرکات را با توضیحات گفته شده در این بخش  یهاتستکه  رودیماز طراحان کنکورهای آزمایشی انتظار 

ترکیبی و سطح باال آشنا شوند. همچنین مشاوران  یهاتستطراحی کنند تا دانش آموزان و داوطلبان کنکور با 

تهیه کرده و در اختیار دانش آموزان  یگذارحرکتعد عربی نظام جدید را بدون ، آیه قران مناسب با قواتوانندیم

دستی انجام دهند و به این صورت به تسلط  صورتبهیک آیه قران را  یگذارحرکت هاآنخویش قرار دهند تا 

 برسند.

ن آیه قران را بر اساس آ یهایگذارحرکتاز قرآن را انتخاب کنید و علت  یاهیآ کنمیماگر مشاور ندارید توصیه 

بدهید.  عادت هاحرکتخود را برای عادت کردن به  یهاچشمانجام دهید تا به تسلط برسید و بتوانید  تانیعربقواعد 

 در توضیحات باال، تمرکز بیشتری کنید تا این موارد را بیاموزید. شدهگفتهبه قواعد  خصوصبه

 قواعد عربی سؤاالتتحلیل : پنجم بخش
مربوط به ترجمه نیز  یهاتست، هاآندر بین  هرچندقواعد معروف هستند  یهاتستبه  31تا  44شماره  یهاتست

 .شودیمدیده 

درسی عربی،  یهاکتابتسلط روی لغات  -8وجود دارد به ترتیب عبارت است از:  هاتستنکاتی که در این 

تست  حل کند. تانیبرایک تسلط مستقیم از معنای لغت را هم  تواندیم، کردیمکه در ترجمه به شما کمک  طورهمان

مربوط به همین موضوع است که اگر کسی لغات مدرسه را بلد نباشد،  قاًیدقتجربی داخل کشور  99کنکور  43شماره 

 در حل این تست هیچ توانایی نخواهد داشت. قطعاً

اب درسی استفاده کرده بود و البته نیازی به این داخل تجربی نیز از حدیث داخل کت 99کنکور  42تست شماره  -6

بتواند یک جمله عربی را ترجمه  آموزدانش، هدف طراح این است که درواقع نداشت که کسی حدیث را حفظ باشد.

 هالغتکرده و به جواب برسد. سطح این جمالت بر اساس لغات داخل کتاب درسی است و کافی است روی این 

مشترک اسم و فعل در قواعد این کنکور مورد پرسش شماره  یهاوزنشباهت بین  -5ظ شوید. کار کرده باشید و حف

 قبلی داشت. یهانیتمربود و نیاز به  شدهیطراح یاحرفهبود که بسیار تست  42
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تجربی داخل کشور بود  99کنکور  49که در کتاب درسی آمده است، اساس تست شماره  ییهافعلتعیین ریشه  -4

تجربی، طراح سعی کرده  99کنکور  31در تست شماره  -3ی هم به اهمیت آن اشاره کردم. که در بخش تحلیل صرف

 یا داوطلب کنکور را گول بزند. آموزدانشوف استفاده کرده و باهت بین آغاز یک جمله جدید و معطبود از ش

. گذردیمبر پایه ترجمه ، بیشتر 98و هم در سال  99قواعد عربی نظام جدید هم در سال  سؤاالت -8: یریگجهینت

کتاب  یهافعلتسلط روی حرف اصلی  -6داشته باشید،  یزیربرنامهبنابراین روی حفظ کردن لغات کتاب درسی، 

گفته شده در  یهانیتمر -4خود قرار دهید،  یهامهارتپیدا کردن خبر را در اولویت  -5درسی را فراموش نکنید، 

ت قواعد نیز اثر مثب یهاتستقش کلمات است، برای تسلط روی بخش ضبط حرکات که مخصوص پیدا کردن ن

 دارد.

 ترسختتجربی داخل کشور، نسبت به کنکورهای قبلی،  99کنکور  عربی یهاتستآیا : یبندجمع

 ؟اندبوده
، هم رده هاتستطراحی شده بود و از نظر سطح  98کنکور نظام جدید  مانندبهتجربی  99عربی کنکور  یهاتست

که یک تیپ تستی  48و تا حدودی تست شماره  49به جز تست شماره  99کنکور  یهاتستآن کنکور بود. در 

 .میانداشتههیچ تست عجیب و غریبی  آمدیم حساببهجدید برای کنکور نظام جدید، 

که هر تیپ تستی جدید به  امکردهبه این نکته اشاره  «تجربی 99تحلیل درس ادبیات کنکور »در  قبالًکه  طورهمان

کسی که  قطعاً و  کنمیمعربی هم تکرار  49و  48 یهاتستبودن نیست، این نکته را برای  ریگوقتمعنای سخت یا 

 زیادی از عربی حل کرده باشد، در این قسمت مشکلی ندارد. یهاتست

یل صفحه اختصاصی تحل» رویو ارسال پرسش در خصوص این درس فحه اختصاصی این تحلیل صبرای ورود به 

 کلیک کنید. «99عربی کنکور 
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