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  ؟  پاسخ دهیم عریب درک مطلبسؤاالت چگونه به 

 ؟ اختاذ کرد باید  یک هایینو تک چه اسرتاتژی در مواجهه با درک مطلب  و
 

 99اردیبهشت  -حبیب تقوایی                                                                                                                                                                                                        

 مقدمه : 
 زیر یم باشد : سه خبش سؤال در  52شامل آزمون کنکور  سؤاالت عریب در

  52تا  52سؤال از سوال  11خبش اول : ترمجه شامل  -1   
  35تا  52سوال . از سوال  8خبش دوم : درک مطلب با  -5   
  21تا  33سوال از سوال  7خبش سوم : قواعد با  -5   
ثانیه  38ست دقیقه یم باشد که بطور متوسط برای هر سوال یبنزی ال سو 52مدت زمان تعینی شده برای پاسخ گویی به این و 

 فرصت پاسخگویی وجود دارد . 
 سواالت درک مطلب نزی به دو خبش تقسیم یم شود : 

 سوال   3: با خبش مفهویم  –الف    
 دو سوال حتلیل و اعراب فعل ، یک سوال حتلیل و اعراب اسم و یک سوال از ضبط حراکت  سوال؛ شامل:  3:با خبش قواعدی -ب   

 یم باشدمهارت پاسخگویی به  چهار سوال مفهویم درک مطلب ، است و موضوع این حبث  آچنه موجب تأمل
 است . مهارت های قواعدی در گرو توانایی دانش آموز در  و پاسخ به چهار سؤال دیگر 

 
 چرا درک مطلب در وسط آزمون قرار گرفته ؟دهیم که اما خوب است قبل از هر چزی  به این سوال پاسخ     

یلل و پشتوانه نظری و دبرای خود ، یا حکمت و دیلیل دارد ؟ مسلما هر حرکیت در کنکور  استآیا انتخاب این جایاگه تصادیف 
  دو هدف زیر باشد : یکی از در راستای حتقق ممکن است . انتخاب این موقعیت برهاین دارد 

 است .  رویح و تمرکز در دانش آموز آرامشاجیاد و رمحت اسباب  ، هدف -1   
 است .و آشفتیگ ذهین در دانش آموز  چالشاجیاد و  زمحتاسباب ،  هدف -5   
رای مرااعت حال دانش آموز  درک مطلب بسیار خوشبینانه است اگر فکر کنیم  هدف اول مد نظر بوده و طراحان سوال ، ب    

   بقول شاعر : این اکر از خوبرویان کمرت آید. را در وسط سواالت قرار داده اند .  
بیه تشجاده ها رسعت گریها در بنی  گرفنتشاید بتوان وجود درک مطلب در وسط سواالت عریب را به قرار اما  بگذریم !     

درک مطلب و شویک را در راننده اجیاد یم کند ، ناگهان باعث اکهش رسعت خودروها یم شود ، کرد . همانطور که رسعت گری 
خواندن منت و چرا که . رسعت دانش آموز را که در قسمت ترمجه از روند افزاییش برخوردار است به نااگه اکهش یم دهد هم 

دانش  مشغول شدندقت زیاد نیاز دارد و چه بسا  ، تأّمل وباال فهم آن و پاسخ به سواالیت که پاسخ هایی مشابه دارند  به تمرکز 
ته و به شفرصت نکند به بریخ سواالت قواعد که نسبت به درک مطلب وضوح بیشرتی دا دیگرباعث شود آموز به این خبش 

 ، برسد .  زمان کمرتی نیاز دارد
سد ، بسیار بعید به نظر یم ر فع دانش آموز بودهدر جهت مناقرار گرفنت درک مطلب در وسط سواالت احتمال اینکه بنابر این  
 پس اسرتاتژی دانش آموز در برخورد با درک مطلب چگونه باید باشد . . 
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 در مواجهه با درک مطلب وجود دارد ؟ چه شیوه ها و اسرتاتژی هایی 
 

 . همه چزی به شناخت ما از دانش آموز  و توانایی او بر یم گردد .     توصیه ما به دانش آموزان در برخورد با درک مطلب متفاوت است      
از خری درک مطلب بگذرد و همینکه بتواند به سواالت ترمجه و قواعد جواب دهد باید خدا را  اصلا : ممکن است به یکی بگوییم 

  .درک مطلب پاسخ بدیه خییل اعیل استمفهویم اگر بتواین به دو سؤال راحرت  :  شاکر باشد و ممکن است به دیگری بگوییم
   درک مطلب جواب بدهید .مفهویم شما حتما باید به چهار سوال : و به دانش آموز دیگر بگوییم 

 
 اولنی قدم در پاسخ گویی به درک مطلب : 

،  ادبیات: »  اگر نیت کردید به درک مطلب پاسخ بدهید  به عنوان اولنی اگم ، باید به مدیریت زمان بنی دروس چهار اگنه عمویم      
برپدازید  . دانش آموزی که یم خواهد به درک مطلب پاسخ دهد، باید مدیر باشد و زمان را اداره کند و   «عریب ، دین و زندیگ و زبان

 وقت درس عریب ، رصف دروس عمویم دیگر شود .نباید اجازه دهد 
 خودشنایس دانش آموز در پاسخ به درک مطلب : 

در یکی از    ندیم توا توانایی و نقاط قوت و ضعف خود در آزمون های آزماییش بدست آورده با شناخیت که از دانش آموز         
 :  پریوی کند ز شیوه های زیر گروههای زیر قرار گرید  و ا

 گروه اول :  -1
  ادامه یم دهند 21رشوع یم کنند و تا سوال  52به ترتیب از سوال طبق روال دفرتچه ، این گروه از دانش آموزان سواالت عریب  را    
    قواعد  -      5  ) خبش مفهویم + خبش قواعدی(  درک مطلب -      5       ترمجه -1                     یعین :   

لک با مشو یا تقدیم و تاخریی در سواالت اجنام دهند  بدون اینکه ، و  تکیه بر جتارب آزمون های آزماییش این گروه با مدیریت زمان     
از دانش آموزان در این گروه  51با برریس های میداین یم توان گفت حدود %به همه سواالت پاسخ یم دهند .  وقت مواجه شوند کمبود 

 قرار یم گریند .
 : گروه دوم  -2
 ادامه یم دهند  21رشوع یم کنند و تا سوال  52این گروه از دانش آموزان نزی به ترتیب از سوال    

    قواعد  -      5  ) خبش مفهویم + خبش قواعدی(  درک مطلب -      5       ترمجه -1یعین :         
.  دهند پاسخبه خبیش از سواالت قواعد و فرصت نیم کنند شده وقت مواجه اما با کمبود و تقدیم و تاخریی در سواالت اجنام نیم دهند    

 از دانش آموزان اینگونه هستند .  %51تقریبا 
 گروه سوم :  -3
درک مطلب را  در پایان اکر  و این گروه با جتاریب که از آزمون های آزماییش کسب کرده اند  قواعد را بر درک مطلب مقدم یم دارند   

به رساغ خبش قواعدی درک مطلب را جواب یم دهند و اگر فرصت شد  از دانش آموزان ترجیح یم دهند ابتدا هند . و بریخ دپاسخ یم 
  .  است  % 51حدود تعداد این گروه نزی  بروند . سوال مفهویم درک مطلب 

 خبش مفهویم( خبش قواعدی + ) درک مطلب  -      5  قواعد -      5       ترمجه -1یعین :                     
 گروه چهارم :  -4
و معتقدند اگر وقت را روی سواالت دیگر رصف کرده و با دقت بیشرتی  روی درک مطلب حسایب باز نیم کنند، این گروه از ابتدا    

اگر  وجواب دهند، بهرت نتیجه یم گریند تا اینکه آن وقت را بنی درک مطلب هم تقسیم کنند و در جواب دادن شتاب هم داشته باشند  
 ک مطلب جواب یم دهند . تعداد این گروه نزی جتزیه و ترکیب درقواعدی به خبش دوم درک مطلب یعین همان سوال  فرصت کردند فقط 

       یم باشد .  %51حدود 
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 درک مطلب : پاسخگویی بهتکنیک های و مهارتهای 

 
  : ارشاف داشته باشید  واژاگن کتاب  دهم تا دوازدهم بر  -1

 و توجه به معنای واژه در عبارت منت درسها روخواین مرحله  اول : با  –الف      
  ها  کتاب«املعجم » ن در خبش مرحله دوم :  با مرور جمدد واژاگ -ب     

 واژاگن : مرتادف ، متضاد ، مجع و هم خانواده ها بنی شبکه معنایی آاگیه از  مرحله سوم : با -ج    
 
 : از منت ها سوال طرح کنید  -3
 سیع کنید با لکمات پرسیش تمرین و ممارست داشته باشید و با انواع لکمات پرسیش مانند : کیف ، کم ، ملاذا ، من ، ما ، أیَن ،    
 میت و ... از منت درسها سوال طرح کنید و توان درک و فهم خود را تقویت کنید .    
 
 :د را در خود تقویت کنی و تند خواین روان خواین ،روخواین  -2

در مرور منت ، روان خواین خود را تقویت کنید و مرز منت خواین برپدازید  به به رساغ درک مطلب های کنکور ساهلای قبل بروید و      
  کم رسعت منت خواین شما افزایش یابد .  تا کمهر مجله را بشناسید  و مجله ها را از هم تفکیک کنید 

 
 :  دهید گسرتششبکه معنایی واژاگن خود را  -5
 .، دامنه لغات خود را در حمدوده این موضواعت افزایش دهید ی کنکور درک مطلب ها برای این اکر با توجه به موضواعت    

  زیر دسته بندی کرد :  در دو حموررا یم توان  موضواعت درک مطلب       
 :  موضواعت علیم -1    

                  ، نباتات ، أشجار ، اکئنات ، املزیان ، اذَلَهب و ...:  زنبور عسل ، عنکبوت ، شرت شامل  پدیدها ، طبیعت ، جانداران و ...             
  موضواعت ادیب و اخالیق : -2    

 و ...   ، اللغة ، ایلأس، أساطری عوامل انلجاح ، مصائب احلیاة ، اجلّد و االجتهاد  مانند :                 
 

 موضوعات

 درک مطب کنکور
  99سال  99سال  99سال  99سال  99سال 

 تهذیب األخلق )پروانه( راشةالفَ  عوامل انلجاح أمانة اتلاجر الصحراویة تباتاانل رشته جتریب 

قر )عقاب( أشجار انلخل رشته ریایض  الفیل  ظواهر الطبیعة اللغة الفارسیة الصَّ

 أسباب انلّجاح  األساطری مصائب احلیاة ل )شرت(مَ اجلَ  )گرگ( ئباذل   رشته انساین 

ّ  اذلئب اجلد و االجتهاد ) زنبور(  انلَّحل )ترازو( املزیان رشته زبان    احلیاة رس 

هب )طل( الزرافة رشته هرن   الفطر)قارچ(  املحافظة عن الطبیعة الطریان اذلَّ

 ایلأس  اکئنات احلیة مساحاتلت  الفقریةابللد  )الکغ( رابالغ   خارج از کشور 
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 خواندن سؤاالت را بر منت مقدم کنید :  -6
دن منت ، ابتدا سواالت را خبوانید و معموال دانش آموزان ابتدا منت و سپس سؤاالت مربوط به آن را  یم خوانند اما اگر قبل از خوان  

با سؤاالت درگری شده ،  منت را هدفمند و کنجاکوانه یم  شما از چالش های منت مطلع یم شوید و چون ذهن دسپس به رساغ منت بروی
 . خوانید و از طریف در زمان هم رصفه جویی یم شود و نیاز به چند بار خواندن منت ندارید 

   به چند نکته زیر نزی توجه کنید :  -7
ینه ها حیت بریخ از گز. در پاسخ به سواالت سیع کنید ابتدا با استناد به منت و سپس با  استناد به منطق پاسخ را انتخاب کنید   -1   

 بدون توجه به منت غری منطیق به نظر یم رسند ذلا آنها را یم توان حذف کرد .
 اغلب نادرست هستند .  یم باشندهمراه « چاگه و ... گزینه هایی که با قید های ّلّک و مطلق مانند : هرگز ، فقط ، هی -5  
  .گزینه مورد نظر را پیدا کرد،در بریخ سواالت درک مطلب بدون توجه به منت هم یم توان با توجه به رابطه مفهویم بنی گزینه ها  -5  
سم تق یدی خط بکشید . مانند : اعداد ، علوه بر چشم خواین از دستتان هم کمک بگریید و با مداد زیر لکمات لکدر خواندن منت  -3  

   و ...  انواعبیان دیلل ها، ذکر نام اشخاص و اماکن ، ، بندی ها 

. شما یم توانید با توجه به شوید نگران نو نهراسید منت ها معموال یک یا چند واژه جدید دارند اگر با واژه ای جدید مواجه شدید  -2  
 را پیدا کنید .  منتسیع کنید  پیام اصیل و موضوع حموری  .معنای آن را حدس بزنید روابط مفهویم لکمات در مجله ، 

  

 


