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( رای کنکور بخوانیم؟ ) بودجه بندیچگونه عربی را ب   

: سواالت عربی در کنکور شامل چند بخش زیر است  

.است ترجمه شامل بخش اول:  

:از است عبارت که است، سوال 8 دارای قسمت این   

.است مفهومی سوال 1 و( تعریب) عربی به فارسی ترجمه سوال 2 و فارسی به عربی ترجمه سوال 5    

 

.است مطلب درک شامل است، موثر کنکور عربی مطالعه نحوه در یقواعد از دوم بخش بخش دوم:  

 می طرح تجزیه و ترکیب از آن سوال 3 و گذاری حرکت از آن سوال 2 و متن از آن سوال 4 که است سوال 9 دارای قسمت این 

.شود  

 

.است 3 و 2 عربی قواعد سواالت شامل بخش این بخش سوم:  

 1سوال از اعراب فعل مضارع و 1سوال از منصوبات و  3سوال از مرفوعات و  2ل، حدود اعال مباحث از سوال 1 که سوال 8 دارای 

 55 حدود بنابراین است، مطلب درک سوال 4 و  ترجمه سوال 8 باال، بندی تقسیم به توجه با …سوال از صفت و مضاف الیه و 

.است ترجمه قسمت از سواالت درصد  

 و ترجمه ارزش بنابراین ت پاسخگویی به سواالت قواعد نیز الزمه دانستن ترجمه است،باید این را بدانیم که گاهی اوقانکته: 

.باالست بسیار مطلب درک  

 

(عربی کنکور را چگونه بخوانیم ؟ ) نکات مهم تست ترجمه  

:در حل تست ترجمه به نکات زیر توجه کنید  

:شروع مطالعه ترجمه  

 .در ترجمه اول به سراغ انواع فعل ها بروید و سعی کنید روی این مبحث تسلط کامل را پیدا کنید

:روش های تست زنی در ترجمه  

.داوطلب باید روش های تست ترجمه و رد گزینه ها را یاد بگیرد  
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:شروع تست زدن  

را پیدا کنید و نقاط ضعف خود را برطرف پس از مرور مبحث مانند موضوع افعال، شروع به تست زدن کنید و اشکاالت خود 

.کنید  

:تسلط روی ترجمه  

.برای مسلط شدن در مبحث ترجمه عربی، هر تستی که حل می کنید به کلمات و عبارات و معانی آن نیز توجه کنید  

.به این ترتیب به مرور زمان کلمات و عبارات تکرار می شوند و شما در ترجمه مسلط می شوید  

:طلبتست های درک م  

.پس از تست ترجمه به سراغ تست های درک مطلب بروید  

 

(نحوه مطالعه عربی کنکور ) نکات مهم بخش قواعد   

.اول کتاب را مطالعه کنید. سپس به سراغ درسنامه های کمک درسی بروید و سعی کنید نکات قواعد را یادداشت کنید  

.بروید قواعد های تست وقتی یک بخش از قواعد را مطالعه می کنید به سراغ  

تست را انتخاب کنید و در زمان کمتر از یک دقیقه برای هر تست، آنها را حل کنید. سپس درصد بگیرید 15الی  10حدود   

.کنید یادداشت را سواالت به مربوط نکات و کنید مطالعه خوبی به را آن و بروید تشریحی پاسخنامه در آخر به سراغ  

.متوجه نشدید از اساتید و مشاوران استاد بانک کمک بگیرید اگر با خواندن پاسخنامه باز هم  

مدیریت زمان بسیار مهم است. در این بخش مدیریت زمان بسیار مطرح است، سعی کنید آمادگی خود را زمان بندی مناسب 

.افزایش دهید  

.را از دست می دهد نکته :اگر داوطلبی در مبحث قواعد قوی باشد اما زمان را مدیریت نکند، بسیاری از سواالت  


