
 

 

 علی اصغرجواز استاد ام دبیر:ن   و ریاضی تجربی رشته:    و سوم دومپایه:    3و  2 عربی : درسنام )کنکور(  موضوعات درسی جهت برنامه ریزیفهرست جدول 

 صفحه مطالعهموضوع برای  درس پایه جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری

وقت 

 تست

سطح 

 موضوع
 یا توضیح خاص پیش نیاز

 اول دوم  .1
یادگیری معرفه و / ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 نکره
 متوسط    

شناخت انواع کلمه و درس های اول و چهارم و پنجم 

 عربی پایه اول

 دوم دوم  .2
یادگیری اعراب / ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 فرعی و اصلی
 عربی پایه هشتم )مثنی و جمع( متوسط به بالا    

 سوم دوم  .3
یادگیری ادامه ی  /ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 اعراب فرعی
 عربی پایه نهم )جمع مونث سالم( متوسط به بالا    

 چهارم دوم  .4
یادگیری اعراب / ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 محلی و تقدیری
 عربی پایه اول درس های هشتم ، نهم و دهم متوسط به بالا    

 پنجم دوم  .5
یادگیری موصوف و  / ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 صفت ، مضاف و مضاف الیه
 عربی پایه اول درس های ششم و هفتم متوسط    

 ششم دوم  .6
یادگیری اعراب فعل  /ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 مضارع )بخش اول(
 عربی پایه اول درس های اول، دوم و سوم متوسط    

 هفتم دوم  .7
یادگیری بخش دوم  /ترجمه درس و کارگاه ترجمه  ی مطالعه

 اعراب فعل مضارع
 متوسط به بالا    

یادگیری مباحث مرتبط با تشخیص فعل ماضی و مضارع 

 اول و درس های سوم و چهارم عربی پایه

 هشتم دوم  .8
مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / یادگیری فعل معلوم 

 و مجهول
 عربی پایه اول درس های نهم و دهم متوسط به بالا    

 نهم دوم  .9
مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / آشنایی با بخش اول 

 نواسخ
 عربی پایه نهم و درس نهم و دهم پایه اول متوسط به بالا    

 دهم دوم  .11
مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / آشنایی با بخش دوم 

 نواسخ
 عربی پایه نهم و درس نهم و دهم پایه اول متوسط به بالا    

 اول سوم  .11
مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه /  یادگیری صرف فعل 

 مثال و اجوف
 بحث ضمایرآشنایی با ساختمان فعل و انوع فعل و  متوسط به بالا    

 دوم سوم  .12
یادگیری صرف فعل مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / 

 ناقص
 آشنایی با ساختمان فعل و انوع فعل و بحث ضمایر متوسط به بالا    

 سوم سوم  .13
یادگیری انواع مفعول مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / 

 و تشخیص آن ها
 متوسط    

و فعلیه و تشخیص فعل مباحث مرتبط با جمله اسمیه 

 ثلاثی مجرد و مزید درس های دوم و سوم عربی پایه اول



 

 

 صفحه مطالعهموضوع برای  درس پایه جلسه
 تعداد

 تست

وقت 

 یادگیری

وقت 

 تست

سطح 

 موضوع
 یا توضیح خاص پیش نیاز

 چهارم سوم  .14
یادگیری حال و روش مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / 

 تشخیص آن در جمله
 متوسط    

آشنایی با انواع کلمه و بحث جامد و مشتق عربی پایه 

 اول دس های چهار و پنج

 پنجم سوم  .15
یادگیری تمیز و انوع مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / 

 آن و روش تشخیص
 آشنایی با انواع جمله و بحث جامد و مشتق متوسط به بالا    

 ششم سوم  .16
یادگیری انواع مستثنی مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / 

 و تشخیص آن ها
 متوسط به بالا    

آشنایی با مباحث کلی تشخیص انواع جمله، ضمایر، فعل 

 ماضی و مضارع

 هفتم سوم  .17
یادگیری انواع منادا و مطالعه ی ترجمه درس و کارگاه ترجمه / 

 روش تشخیص هر کدام 
 انوع کلمه و انوع فعلتشخیص  متوسط    

 

 : مهم یادآوری                

 :ها در کنکور لتیب و تعداد سواتر الف(

 . پاسخ داد هشت سوالسوال مربوط به ترجمه می باشد که به صورت ترکیبی از عربی دوم و سوم استفاده می شود و بیشتر از طریق قواعد ترجمه می توان به این  هشتسوال عربی حدود  52از مجموع  -1

 سوال پاسخ داد. 4سوال از آن طرح می شود که حتما باید متن را خوب فهمید و درک کرد تا بتوان به این  چهاردر ادامه متنی می آید که  -5

 د. سوال هم از بحث اعراب و تحلیل صرفی می باشد که از همین متن استخراج می شو 3سوال مربوط به شکل )حرکت گذاری( و دو  -3

دام ه هر سوال از کرا شامل می شود مربوط به قواعد کتاب دوم و سوم می باشد که این دسته از سوالات نیز به صورت ترکیبی می باشند. لذا تفکیک این مساله ک 25الی  45ال پایانی که از سوال وسهشت  -4

 درس می باشد، با توجه به ترکیبی بودن سوالات ، کار صحیحی نمی باشد.

( حل تست های فراوان از مباحث خوانده شده از کتب تست 4  ( حل تمارین کتاب درس3  ( معنی درس تمارین و کارگاه ترجمه5  ( خواندن قواعد هر درس1  عربی کنکور: ی ح مطالعهروش صحیب( 

 زمان مطالعه صرف تست شود( % 05معتبر )حدود 

 سوال 8( قواعد 3  سوال( 3اعراب و تحلیل صرفی  ،سوال 4تشکیل  ،سوال 4سوال )متن :  9( درک مطلب 5  سوال  8( ترجمه، مفهوم و تعریب : 1  بودجه بندی سوالات کنکور:ج( 

 

            است. متفاوت برای مطالعه، تکرار و تست هر مبحث با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان زمان لازم 

             :علی اصغر جوازاستاد  نویسنده     07694030190      )مطالب تکمیلی در سایت شخصی تهیه کننده: رزاق خواجه زاده )مشاور تحصیلی  www.eqiq.ir 


