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 عربی نظام جدید را چگونه بخوانم؟

های ها برخلاف کتابها است. در این کتابهای درسی عربی نظام جدید با قدیم در ترجمه محور بودن این کتابترین تفاوت کتابمهم
های درسی که مؤلفین کتابقبلی یادگیری قواعد به منظور کاربرد قواعد برای فهمیدن متن و ترجمه صحیح است. این مطلبی است 

 اند.کرده عنوانگذاری نحوة تنظیم کتاب هدفبه همراه  آن در مقدمة

ای دارد. بر این اساس لازم است ها در جمله جایگاه ویژهجدید، فراگیری واژگان و نحوه کاربرد آنکه، در یادگیری عربی نظامیعنی این
 نم در این رابطه:کپیشنهاد میهای درسی برنامه دقیقی داشته باشید، کار رفته در کتاببرای تسلط کامل بر واژگان به

ها باشد و کاربرد واژگان را در جمله به شما یاد دهد تهیه ها و تمرینکار رفته در متن درسمنبع خوبی که شامل همة واژگان بهـ 1
 کنید:

خگویی در پاسرا هایی است که شما گیرد، دارای پیوستدربر میرا کتاب واژگان نشر دریافت، علاوه بر اینکه همة واژگان مورد نیاز شما 
ایی بترتیب الفصورت با ارائة کل واژگان بهعلاوه دهد. بهاند یاری میهایی که به نوعی براساس معنای واژه طرح شدهبه انواع سؤال

 شود.اید میهایی که فراموش کردهیابی شما به واژهموجب سرعت دست

های مُرده مثل زمان رفت و آمد و یا فضاهای خالی بین ا را در وقتهرید که در طول روز بعد آنیی واژه در نظر بگیهر شب تعدادـ 2
 ها را در یک جمله ببینید.دروس تکرار کنید و حتماً واژه

 نیز تکرار کنید.را اید حفظ کرده هایی که قبلاًهر روز ضمن یادگیری و تمرین واژگان جدید، چندتا از واژهـ 3

گروه های مختلف، کلمات همهای مکسر، معانی متفاوت یک فعل در وزنها، متضادها، جمعریشه، مترادفهای همیادگیری کلمه ـ4
های کتاب واژگان دریافت کند. همة این موارد در پیوستها میها به صورت جداگانه کمک بزرگی در پاسخگویی به تستمثل شغل

 در اختیار شما قرار دارد.

 ر رابطه با یادگیری قواعدد

د مربوط به درس را یاد بگیریروی تشریحی خواندن قواعد و درگیرشدن با جزئیات بدون کاربرد نگذارید. ابتدا قواعد وقت زیادی  ـ1
 و کافی است آن را خوب بفهمید.

ها پیاده کنید. مهم این است که بتوانید مطالب درسی عنوان نمونه انتخاب کنید و مطالب درسی را روی آن تستچند تست را بهـ 2
 ها به کار ببرید.تست را در

که روش پاسخگویی به تست را خواهند به تمرین تستی بپردازند بدون اینخوانند بلافاصله میآموزان درس را میاکثر دانش ـ3
د ایه آموختهچاند بیاموزند. بهتر است ابتدا روی چند تست با دقت و حوصله و بدون در نظر گرفتن زمان آنبراساس درسی که یادگرفته

 تمرین کنید.
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اولین گام در پاسخگویی به سؤال، فهمیدنِ صورتِ سؤال است. سعی کنید ابتدا صورتِ سؤال را خوب بفهمید و به موارد کلیدی  ـ4
 .صورت سؤال دقت کنید. سپس از خودتان بپرسید که برای پاسخگویی به این سؤال براساس مطالب درسی چگونه باید عمل کنید

های خط فکری و یا عربی جامع مشاوران، دهند مانند کتابهای پاسخگویی به سؤال را توضیح می)در این رابطه منابعی که روش
 راهنمای مناسبی برای شما هستند.(

ور طهای قواعد، بهتوانید سراغ پرکاری تستی بروید. در را بطه با تستبعد از جا انداختن مطالب روی چند تست مناسب، می ـ5
شده از طرف سازمان سنجش توجه اند. بپرهیزید. )به حذفیات اعلامقدیم پرداختههای نظامهایی که به قواعد تستخاص، از کتاب

 کنید.(

پاسخ خود  تست 11نید و بعد از پاسخگویی به تایی تقسیم ک21الی  11های ها را به گروهبرای پرکاری تستی، بهتر است تست ـ6
 تست بعدی بروید. 11که متوجه اشکالات خود شدید، سراغ ه کنترل کنید و بعد از ایننامرا با پاسخ

ها های خود در حین پاسخگویی به سؤالبندیحتماً برای خود دفترچه نکات تستی تهیه کنید و مواردی که اشکال دارید و جمع ـ7
 را در آن دفترچه یادداشت کنید.

 ش ترجمهدر رابطه با بخ

های ترجمه ضروری است. بنابراین لازم است قواعدی مانند تشخیص زمان فعل، پاسخگویی به تست برایقواعد  ر رویبتسلط  ـ1
ل نکات ک تابدانیم. در این رابطه منبعی انتخاب کنید  جمله تأثیرگذار است را که بر ترجمةالیه، حال و ... تشخیص صفت، مضاف

، های درسی خودلازم است براساس کتابصورت د. در غیر اینیبندی کرده باشجا جمعیککه لازم است برای ترجمه بدانیم،  مهمی را
 خاطر بسپارید.ها را بهدرس، استخراج کرده و پشت سرهم بنویسید و آنبهاین موارد را درس

 صله و با روشی که در زیرروز، دو یا حداکثر سه تست ترجمه را با حوکنم بین مطالعه هر درس با درس دیگر در یکپیشنهاد می ـ2
خواهید بعد از یک ربع استراحت سراغ مطالعه ادبیات بروید. کتاب تست خود اید و میآورم بررسی کنید. برای مثال فیزیک خواندهمی

فقط دو  ارکرا روی میز کارتان بگذارید و قبل از اینکه برای استراحت بروید فقط دو یا سه تست ترجمه را با حوصله پاسخ دهید این
 6وز در هر ر خواهید شد کهمتوجه  ،که وقت زیادی بگذاریدعلاوه بدون اینشدت تأثیرگذار است. بهگیرد ولی بهسه دقیقه وقت می

 اید.تست ترجمه را پاسخ داده 61الی  41تست یعنی در هر هفته حدود  9الی 

مانده اید دو گزینه را رد کنید و سپس دو گزینه باقیترجمه آموخته ها، ابتدا با مواردی که از قواعد یا نکات کلیدیدر بررسی تستـ 3
 تر را انتخاب کنید.ها را با صورت سوال بسنجید تا گزینه صحیحرا با هم مقایسه کنید و وجه اختلاف آن

 مطلبهای مفهومی و درکه با سؤالدر رابط

بروید  که سراغ مطلبها را بفهمید. بنابراین از اینمفهوم کلی جملهشید و سعی کنید های خود مسلط بابه واژگان کتابلازم است  ـ1
 ها و یا فهمیدن بعضی جملات نباشید.نترسید حتی اگر تا مدتی قادر به پاسخگویی بعضی سؤال
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لد بای را های درک مطلب و فهمیدن متن را بیاموزید و توجه داشته باشید که اگر معنای کلمهگویی به سؤالتکنیک پاسخ ـ2
 نیستید، کافی است واژه عربی را جایگزین کنید و به فهمیدن جمله ادامه دهید.

لازمه پیشرفت در پاسخگویی به سؤال درک مطلب، تمرین مداوم و پیگیر است. بنابراین لازم است در برنامه مطالعاتی خود هر  ـ3
 یابیدیمها را مستقیماً در متن هایی پاسخ دهید که جواب آنتوانید فقط به سؤالبار، یک متن را بررسی کنید. اوایل میچند روز یک

 هااولویت

 های درسیهای مفهومی کتابواژگان و جملهتسلط بر  ـ1

های ترجمه هم مؤثرند. )این موارد های به سؤالهایی از قواعد که در پاسخگویییادگیری بخش ـ2
 توانند در چند صفحه خلاصه شوند و پیش از حدود بیست مورد کلیدی نیستند.(می

 های ترجمهپاسخگویی روزانه و مداوم به تست ـ3
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