
 بسم اهلل

 درک مطلب - روش مطالعه درس عربی

و عمال  مطمئنا بخش درک مطلب عربی مانند هر متن دیگری نیاز به تمرین زیادی دارد

به هیچ وجه سعی نکنید متن را ترجمه  . کندها کمک زیادی به شما نمیمطالعه درسنامه

 داد.. در واقع سؤاالت عربی را نباید از دید یک مترجم جواب  کنید

خواندن سؤاالت قبل "شود یکی از اشتباهاتی که باعث کاهش سرعت خواندن مطلب می

شود و دقت شما دقت کنید که با این روش سرعت شما کم می  . است "از خواندن متن

 پس انتخاب این روش به سرعت عمل خودتان در پاسخگویی بستگی دارد. . رودباال می

. انگار که یک عرب زبان در برابر شما در حال  جمالت را خیلی سریع بخوانید : اما متن

این فرد نه در سخن گفتن توقف می کند و نه درباره معنی کلمات یا  . سخن گفتن است

نه ،  آن را بفهمید فهومفقط متن را بخوانید و م . دستور زبان توضیحی به شما می دهد

اگر کلمه ای را متوجه نشدید  .اهمیت دارند نقش آنها در جملهنه و معنای کلمات خاص 

 . اصال نیازی به معنای آن ندارید

مشخص شده در متن زیر از نظر درک مطلب ارزشی ندارد و حتی با نفهمیدن مثال جمله 

و باید از آن عبور کنیم زیرا که معنی جمالت قبلی و بعدی آن آید.آن مشکلی پیش نمی

 دانیم.را می

 

 فکثیراً ! من الطیور،حیث نری بینهما تعامالً عجیباً   مخلصا ً ًامساح صديقللتِّّ  أ تعلم ّ أنَّّ

فمه بکلِّّ طمأنینه  ائر و دخل فيالطلَّ و أقب الواسعین یهفکّمساح قد فتح التّ دهما نشا

لذا فقد انس کل  . ذلک الحیوان من الطعام سنانأبین  قَّلِّما عَّ  لیجمع بمنقاره کل

ک تری الطائر يدخل فم نّأي حتّ  هداقو استحکمت بینمها اسباب الصّ منهما اآلخر



                  ،  مساحائر للتّمها هذا الطّخری يقدّاُ ه يدخل بیته ! هناک خدمهنّمساح و کأالتّ

، فإذا شاهد صیداً أو خطراً، أسرع إلي  لطلب القوت رحالتهافهو يتبع التماسیح في 

خاذ لي االبتعاد أو إلي اتّإیسرع فبإيجاد صوتٍ يدرک الحیوان معناه ، إنذار التمساح 

 !طعمته إلصطیاد حیله المناسبهال

کلمات  ، یک بار دیگر سعی کنید متن را بخوانید بدون آن که به معنای جمله آبی رنگ

پیدا کردن کلمات کم  . اهمیتی بدهید« رحالتها»زرد رنگ و نیز نقش دستوری کلمه 

  به راحتی امکانپذیر است. هر متن با تجربه کردن و خواندن متن های مختلف اهمیت در

در هنگام پاسخ به سؤاالت هم تا جایی که امکان دارد به متن بازنگردید و به برداشت 

 . خودتان از متن رجوع کنید

 تمرینکنم که جواب دادن به سؤاالت درک مطلب عربی نیاز به باز هم  تاکید می

و به شخصه درگیر شدن با درک مطلب را  برای درصدهای پایین توصیه  زیادی دارد

کنم . بخش های دیگر مانند ترجمه ، قواعد و تشکیل نیاز به انرژی کمتری دارند نمی

 و بازده باالتر. 

 کنیم:برای توضیح بیشتر متن باال را قدم به قدم مطالعه می

دانی که تمساح دوستی آیا می»الطیور   من  مخلصا ً ًامساح صديقللتِّّ  أ تعلم ّ أّن  -

به گونه ای که »حیث نری بینهما تعامالً عجیباً -«   صمیمی از پرندگان دارد؟

 یهمساح قد فتح فکّ التّ هدما نشا فکثیراً  -  «بینیمتعامل عجیبی بین آنها می

             «هایش را زیاد باز کرده"فک"ساح بینیم که تمپس بسیار می»الواسعین 

پذیرد و با طمأنینه وارد و طائر را می»ائر و دخل في فمه بکلِّّ طمأنینه الطل  و أقب -

 «شوددهانش می



بینیم که ترجمه دقیق کلمات و تغییر در آنها اصال ضرورتی ندارد . نمونه تا اینجا می

نیز به  "طائر"ترجمه کردن کلمه .  ببینید "دخل"و  "أقبل"آن را در تغییر زمان افعال 

 آیدکار نمی

تا جمع کند »ما ع لِّق  بین أسنان ذلک الحیوان من الطعام  لیجمع بمنقاره کل -

لذا -«  آن حیوان از طعام" أسنان "ارش کل آنچه که معلق شده است بین با منق

فقد " بنا بر این» و استحکمت بینمها اسباب الصّداقه فقد انس کل منهما اآلخر

حتّي أنّک  - «.  و اسباب دوستی بین آنها مستحکم شد "اآلخرانس کل منهما 

بینی که طائر تا جایی که می» تری الطائر يدخل فم التّمساح و کأنّه يدخل بیته 

 هناک خدمه -«  شودشود انگار که وارد خانه خودش میوارد دهان تمساح می

خدمت دیگری هم وجود دارد که این پرنده به » اُخری يقدّمها هذا الطّائر للتّمساح 

او »فهو يتبع التماسیح في رحالتها لطلب القوت   -«  کندتمساح تقدیم می

فإذا شاهد صیداً أو  -«  کند برای طلب غذاتعقیب می "رحالتشان"تمساح ها را در 

 أسرع إلي إنذار التمساح  -«   پس هنگامی که شکار یا خطری ببیند...»خطراً  

با ایجاد »بإيجاد صوٍت يدرک الحیوان معناه   -«  کند بر إنذار تمساحشتاب می»

 «فهمدصوتی که حیوان معنایش را می

نکته تکنیکی : مناسب ترین جا برای گیج کردن ذهن شما جمالت انتهایی متن است ؛ 

استرس زیادی  ودقیقا مثل مثال باال . جایی که ذهن خسته از یک ترجمه طوالنی است 

دانید . تکه تکه کردن جمله ی پیچیده به جمالتی دارد . اما شما راه مقابله با آن را می

و به هم چسباندن تکه های این   –فارغ از کامل بودن معنی  –کوتاه تر و ساده تر 

 پازل .



اندازه مناسب و جایی که باید جمالت را قطع کنید با تمرین و تجربه به پیدا کردن 

 .ممکن است راحتی 

پس شتاب »إلصطیاد طعمته!  اد أو إلي اّتخاذ الحیله المناسبهفیسرع إلي االبتع -

 «مناسب برای اصطیاد طعمه اش یا اتخاذ حیله ایابتعاد کند بر می

توانستید آورد میرا هم می 狩りدر این جمله آخر حتی اگر به جای اصطیاد ، کلمه 

شکار کردن است . یا اگر به جای ابتعاد از هر واژه  狩りدرک کنید که معنای 

 شد فهمید که  باید چیزی شبیه فرار کردن باشد.شد به راحتی میدیگری استفاده می

را ندارید . بلکه به عنوان یک توریست ای شما نقش مترجم پس در درک مطلب حرفه

 شما می ذهنگیرید . اطالعاتی که وارد دارید مستقیما از یک عرب زبان اطالعات می

ای است که معانی شوند مخلوطی از گرامر فارسی ، لغات ترجمه شده و لغات عربی

 دانید . آنها را نمی

العاتی که فرد اول در اختیار در گام بعدی یک عرب زبان دیگر سؤاالتی را راجع به اط

 پرسد .شما گذاشت می

 عیّن الصّحیح :-1

 يخشي الطّائر من التّمساح ، و ال يقترب منه ابدا ! (1

 «شودترسد و ابدا به آن نزدیک نمیپرنده از تمساح می»   

 الشعور باحتیاج الواحد إلي اآلخر ! ، من أسباب المودۀ   (2

 «احتیاج کسی به دیگری است احساساز سبب های مودت ، »

 عند الشعور بالخطر ، فیفرّ الطّائر من الخطر ! يصّوت التّمساح صوتًا (3

 «از خطر "یُفَرّ"کند به هنگام خطر ، پس پرنده تمساح صوتی ایجاد می»



 الجراثیم من فم التّمساح بعد دخوله فیهه للطّائر هي إزال الفائده المهمّه (4

إزاله ی جراثیم از دهان تمساح بعد از دخولش به فایده مهم پرنده همان »

 «آن است

کند و در های انتهای متن ذهن شما را آشفته میهمانطور که گفتیم ، مؤلف در جمله

کند که اگر تکنیک تجزیه استفاده می 3اینجا بالفاصله از آشفتگی ذهن شما در گزینه 

 د .خواهیم افتا 3جمالت را ندانیم مطمئنا در دام گزینه 

نکته ریز : در جوابگویی به سؤاالت درک مطلب تنها منبع شما متن داده شده است و 

به هیچ چیز دیگر مراجعه نکنید . حتی اگر بدیهی ترین جمالت در سؤاالت پرسیده 

ای به دقیقا مطلبی درست است که در این متن اشاره 2شود به آن توجه نکنید . گزینه 

 را با آن درگیر نکنید . آن نشده است پس لطفا ذهنتان

 «یالزم الطّائر الّتمساح فی السّفرات لــِ....» عیّن الّصحیح للفراغ :  -2

 ...«کند برای پرنده تمساح را در سفرها همراهی می»                                      

 «انذار تمساح»    إنذار التمساح ! (1

 «استاو مونس و رفیقش »   أنه مونسه و رفیقه ! (2

 «بدست آوردن غذا»   الحصول علي الطعام ! (3

 «نظافت کردن دهان تمساح»   تنظیف فم التّمساح ! (4

این سؤال از آسان ترین سؤال های ممکن برای درک مطلب است که معموال در هر 

 شود.آزمون یک سؤال در این حد داده می

 

 



 متي يدخل الطّائر في فم التمساح؟ -3

 «شود؟ دهان تمساح می چه زمانی پرنده وارد» 

( حین يشعر 2!                                                        هقبل أکل الّطعم (1

 !التّمساح بالخطر 

(حین أکل 4                                                      ! هبعد اصطیاد الطعم  (3

 ! التمساح طعامه

پاسخ دادن به این سؤال به آسانی سؤال قبل است و فقط الزم است شما بدانید که 

 شود.می تمساح وارد دهانش "أسنان"پرنده برای تمیز کردن باقیمانده غذا بین 

متن باال نمونه کاملی از یک بخش درک مطلب است که با اندکی تغییر در آزمون 

بینید هر سه همانطور که می . فروردین کانون مورد استفاده قرار گرفته است 17

                                                    سؤال مربوط به این متن به راحتی قابل حل است و فقط نیاز به کمی تمرین دارد.
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