
خالصه نویسی چیست؟

هر آنچه که باید در مورد خالصه نویسی 
.بدانید
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اهمیت خالصه نویسی
.رددمرور و دوره مباحث با استفاده از خالصه نویسی راحت تر انجام میشود و در زمان صرفه جویی بیشتری انجام میگ 1

راحت تر شدن در نتیجه در افزایش کیفیت مطالعه و. چون زمان مطالعه کاهش پیدا میکند، فرصت تست زدن بیشتر میشود
.آن تاثیر زیادی دارد 2

.خالصه ها  با دقت باال، مطالعه می شود زیرا داوطلب قبال خود این مطالب را یادداشت کرده است 3
امتحان استرس کمتری در شب هایدانش آموزبه همین علت. حجم مطالعه نسبت به درسنامه و کتاب درسی، کمتر است

.  خواهد داشت 4
.خالصه نویسی به ما کمک میکند تا به جزئیات و نکات، حین مطالعه توجه بیشتری کنیم

خالصه نویسی مثل پیدا کردن گنج است 5
.خالصه نویسی باعث ایجاد تعصب در فرد می شود

.هر وقت ما خود محتوایی را خلق میکنیم، حس مادرانه یا پدرانه نسبت به آن پیدا میکنیم 6
.استفاده از خالصه نویسی یه عنوان منابعی قابل اطمینان جهت دوره و مرور در شب های آزمون و دوران جمع بندی 7

افزایش اعتماد به نفس 8
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در خالصه نویسی 
چه کارهایی انجام 

؟ندهیم

خالصه نویسی، 
جزوه نویسی 

...نیست
به کار بردن  
ی  کلماتی که معان

.آنها را نمیدانید

استفاده از بیش
رنگ  2از 

خودکار

بالفاصله بعد از مطالعه و عجواالنه 
.خالصه نویسی نکنید

خالصه نویسی بعد از تسلط باید  
.انجام شود

خالصه نویسی بعد از مطالعه، 
یادداشت برداری برای یادگیری  

. است، نه خالصه نویسی واقعی

ه  بد ترین چیز در خالصه نویسی این
.که کثیف و پرت و پال باشه

ه  درسته گفتیم خالصه نویسی، جزو
.نویسی نیست

ولی قرار نیست تو برگه های نامظم 
.و شلخته هم نوشته شه
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یمهمترین اصول خالصه نویس
موارد مهم برای خالصه نویسی در دوران کنکور
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و عین  بر ای خالصه نویسی الزم نیست شما کل مطلب1
.آن را یادداشت کنید

شتن آن پایین برگه های خالصه نویسی حتما تاریخ نو2
(به درد دوره و مرور میخوره). را مشخص کنید

اگر برای مبحثی از یک درس خالصه نویسی انجام 3
م دادید، فکر نکنید که برای سایر مباحث آن درس ه

(بستگی به شرایط داره). باید خالصه نویسی کنید
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العه شه برای خالصه نویسی، یک فصل باید به طور کامل مط4
ی یک)و حداقل نصف تست های کمک درسی از اول تا آخر 

.کار شه( در میون مثال

ه خالصه های شما استغفراهلل کالم خدا نیست که نش5
بعد از هر بار دوره و مرور میشه خالصه  . تغییرش داد

.نویسی رو آپدیت کرد

وارد وقتی قواعدی را خالصه نویسی میکنید، حتما به م6
.  استثنای آن هم اشاره کنید
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د  همون طور که از اسمش پیداست خالصه نویسی بای7
.باشدخالصه ترین حالت ممکن 

خالصه نویسی یعنی از کل به
جزء 

:این کلمات شمارو یاده چه چیزی می اندازد
کِشتی، اقیانوس، صخره، غرق شدن
.یدفکنم شما هم مثل من یاد فیلم تایتانیک افتاد

خالصه نویسی باید همین باشه
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درصد  20تا 15خالصه نویسی استاندارد حجمی در حدود 8
.محتوا اصلی داره

ی  در مورد مباحثی که فرمول داره، بهتره مثال های تست9
.دبزنید و سعی کنید اثبات فرمول رو یادداشت کنی

نویسی در مورد مباحثی که قاعده دارند بهتره با مثال خالصه10
.کنید

مثال قانون دست راست و چپ در مغناطیس فیزیک
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.باشدخالصه نویسی باید بسیار منظم و با چیدمان مشخص11
ترتیب و ارتباط مباحث رو عرض میکنم

.بهتره خالصه نویسی به زبان عامیانه باشد12
سمی و الزم نیست حتما خیلی ر. یعنی به زبان خودت باشه

.کتابی باشه

اده کنیم  برای خالصه نویسی بهتره از عالئم اختصاری استف13
.تا جمالت

𝒛مثال به جای اعداد صحیح بنویسید 
𝟐:  ، بنویسید5کوچکتر از 2یا بجای اینکه بگید  < 𝟓
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تره  در مورد مطالبی که یادگیری و حفظ آن سخت است به14
.از لغات هم معنی استفاده کنید

صه  تا جایی که میتونید از شکل و نمودار و جدول برای خال15
.نویسی استفاده کنید
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انواع روش های خالصه نویسی
بررسی کلی تمامی روش های خالصه برداری  
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12

نویسیحاشیه 
.شهاین روش برای دروس مفهومی در تحلیلی استفاده می

ها، همچنین در حاشیه کتاب کمک درسی و در کنار تست
.نیمبعد از مواجهه با نکته خاصی از این روش استفاده میک

بندیتیپ 
اده این روش برای مباحث و دروس مسئله دار و فرمولی استف

.میشه
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34

دسته بندی
.برای دروس عمومی و حفظی استفاده میشه

.برای تاریخ ادبیات یا رنگ های شیمی
.یا به طور مثال مراتب شرک و توحید

هایالیت
ربرد  در مورد مباحثی که نقش متن در آن زیاد است خیلی کا

.داره
در این روش باید از هایالیت مطالب اضافی و کم اهمیت 

.پرهیز کنید
...سی و شیمی، زیست، سبک شناسی علوم و فنون، جامعه شنا
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56

خط کشیدن و 
نشان کردن
ندارن که همه از این تکنیک استفاده میکنند ولی اکثراً خبر
.این کار یک نوعی خالصه نویسی است

.ندیدهمه اینارو گفتم بدونین الکی الکی خط کشی انجام

رمزگذاری

یادی در خالصه نویسی مطالب کامالً حفظی کاربرد بسیار ز
.داره

انی در عالوه بر تاریخ ادبیات رشته های ریاضی، تجربی و انس
.حفظ امال و واژگان ادبیات و لغات زبان هم کاربرد داره
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78

و استفاده از برچسب
استیکر

ه نظر گاهی با نکاتی در متن درس و تست ها مواجه میشیم که ب
م هستن مهم میان، ولی کامال مطمئن نیستیم که این نکات واقعا مه

ی صفحه در این شرایط نکته رو در برچسبی نوشته و باال. یا خیر
.مربوطه یادداشت میکنیم

ارجاع دادن

روش ارجاع دادن در مورد درس هایی مثل زیست، شیمیو عربی
وعی بکار میره و در این روش شما میتونید در کنار تست یا موض
.که مطالعه کردید، بخش مرتبط با اون رو یادادشت کنید
یار ارجاع به یک صفحه با ارجاع به یک تست در این روش بس

.مرسوم هست
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910

استفاده از جدول

اه کال هرچیزی که باعث بشه حجم زیادی از مطالب در زمان کوت
.تری مرور شه، روش بهتری هست

ه جدول نویسی مثل نمودار درختی، اگر درست و اصولی انجام ش
.بسیار کارآمد خواهد بود

ی استفاده از نمودار درخت
و عالئم اختصاری

ه از یکی از بهترین روش ها برای خالصه نویسی همین استفاد
.نمودار درختی است

نویسی با استفاده از نمودار درختی وقتی یه نگاه کلی به خالصه
.کنیم، کل مطلب یادمنون میاد

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



روش خالصه نویسی زیست

مهمترین روش برای خالصه نویسی زیست، استفاده از نمودار، جدول و شکل هست.
در خالصه نویسی زیست تحت هیچ شرایطی خالصه متنی ننویسید.
 تی که زیادی از تست های زیست به صورت ترکیبی طرح میشوند، در کنار هر تستعداد به علت اینکه

ای که نکته نکنه ترکیبی جالب یا سختی داشت، یادداشتی بنویسید و یا در کنار تست شماره صفحه
.مربوط بهش هست رو یادداشت کنید

نکات چون شکل های زیست هم. در مورد شکل های کتاب درسی هم میتونید از استیکر استفاده کنید
.نهفته و ترکیبی خوبی زیادی دارند

ت و هایالیت کردن کتاب درسی زیس( نشان کردن)یه ایراد اساسی در حاشیه نویسی و خط کشیدن
:                                                                                                                  هست، اینه که

ست که این کار غلطی ه. بچه ها خوششون میاد کتابشون پُرباشه و جای سوزن انداختن نداشته باشه
یا . یمیه هایالیت بگیریم دستمون و روی هرچیزی که فکر میکنیم مهمه همون دفعه اول ماژیک بکش

اد اینکه ما در دور اول مطالعه انقدر مسلط نیستیم که با اعتماد به نفس زیاد هر نکته ای که ی
.میگیریم رو یادداشت کنیم
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یکروش خالصه نویسی ریاضی و فیز

مهمترین روش برای خالصه نویسی ریاضی و فیزیک استفاده از تیپ نویسی است.
 ر ابتدا هر د"آمار توصیفی"تیپ نویسی ریاضی و فیزیک به این صورت است که برای یک مبحث مثل

.                                                                                  بخش رو جداگانه مشخص میکنید
...                                                  میانگین، میانه، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات و 

ادداشت به طور مثال برای میانگین در ابتدا باید توضیحاتی بسیار مختصر بدید و فرمول هایش رو ی
(                                                                                                   خط نشه3،4بیشتر از )کنید 

نوع تیپ تعداد تست ها بستگی به ت. در مرحله بعدی باید تعدادی تست در مورد میانگین نوشته شه
تیپ تست طرح میشد، شما 2کال "میانگین"اگر از موضوع . داره"میانگین"سوال های مطرح شده از 

.تیپ سوال بود، به همین منوال عمل کنید3تست منتخب ازش یادداشت کنید و اگر 2
برای خالصه نویسی درس هایی مثل فیزیک حتما اثبات فرمول ها رو انجام دهید.
مثال قاعده . در تیپ نویسی قواعد، حتما موارد استثناء هم همراه با نمونه تست مشخص شه

.  در رفع ابهام حد، موارد استثنایی داره که برای خالصه نویسی باید بهش توجه شه"هوپیتال"
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یکروش خالصه نویسی ریاضی و فیز

گاهی تعداد زیاد فرمول ها در درس های ریاضی و فیزیک چالش بزرگی برای بچه ها میشه                .
ورت به این ص. استفاده کرد "دسته بندی"در این شرایط برای دوره و مرور و یادآوری بهتر، باید از روش 

ه  که بعد از اتمام تیپ نویسی یک مبحث یا یک فصل، تمامی فرمول های مربوط به فصل رو ی
.  صورت دسته بندی شده یادداشت میکنیم

 هم میتوان استفاده کرد"جدول"برای خالصه نویسی فرمول ها از روش.
 تست های"هایالیت"اگر هیج کدام از راه حل های فوق رو عالقه ای به انجام دادنش نداشتید، روش

.                                                                                      شاخص رو هم می تونید امتحان کنید
.کنید"هایالیت"رو ( مثالً همون میانگین)در این روش شما باید مهمترین تست یک مبحث 

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



روش خالصه نویسی شیمی

به صورت یه علت اینکه شیمی ترکیبی از مسائل و مفاهیم و حفضیات است، خالصه نویسی هر بخش
.متفاوتی انجام میشه

 کاربرد زیادی داره"ارجاع دادن"و "تیپ بندی"در مورد مسائل شیمی روش                                .
.                                                         روش تیپ بندی رو که در بخش خالصه نویسی ریاضی و فیزیک مفصل توضیح دادیم

اره، باید بگم که؛ چون مسائل درس شیمی بسیار قدرت ترکیب شدن زیادی د"ارجاع دادن"اما در مورد 
.بهتره در کنار هر تست مسئله، مبحث ترکیبیش رو مشخص کنیم

 ی حاشیه نویس"استفاده کرد و هم "نمودار و جدول"در مورد مفاهیم و موضوعات تحلیل هم میشه از
."و برچسب

 ندی و    خـط کشیدن، دسـته ب: البته  روش هـایـی مثل. شه"هایالیت"حفضیات شیمی خوراک اینه که
.رمز گذاری هم برای خالصه نویسی حفضیات شیمی کاربرد بسیار زیادی داره

از این درس استو در هر جایی. برای خالصه نویسی مسائل شیمی حتما حواستون به استوکیومتری باشه
.نقش بسیار پر رنگی داره
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روش خالصه نویسی علوم و فنون 

 بخش تشکیل شده6علوم و فنون از                                                                               :
وزن و عروض(6قرابت  (5آرایه  (4وزن و عروض  (3سبک شناسی  (2تاریخ ادبیات  (1
روش مطالعه علوم و  . هر کدام از بخش های فوق روش خاص خود را برای مطالعه و خالصه نویسی دارد

.فنون و موضوعات مختلف آن بسیار مهم است
 ستفاده از دسته بندی، رمزگزاری و اخالصه نویسی تاریخ ادبیات و سبک شناسی علون و فنون با روش؛

. انجام می شودنمودار درختی
 ،استاستفاده از جدول و تیپ بندی بهترین روش برای خالصه نویسی آرایه ادبی و وزن و عروض.
 خالصه نویس می شوددسته بندی قرابت هم با روش.
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نمونه خالصه نویسی علوم و فنون

ویژگــی هـای نثــر قـرن
چهارم و نیمه قرن پنجم

ساده و روان •

تاریخیموضوع های حماسی، ملی، •

نشدههنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج •

آثارسه نمونه از 
نثر این دوره

خراسانتوسط عده ای از دانشوران -(قمری346سال )شاهنامه ابومنصوری •

.نوشتهاصل تفسیر را محمد بن جریر طبری به زبان عربی: ترجمه تفسیر طبری•

ط ترجمه فارسی کتاب تاریخ الرسل و الملوک از طبری توس: تاریخ بلعمی•
ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی
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روش خالصه نویسی علوم اجتماعی

 درس است41علوم اجتماعی رشته انسانی در سه پایه دهم، یازدهم دوازدهم شامل.
41 درس جامعه شناسی حجم زیادی دارد و یادگیری و حفظ و دوره و مرور آن، بدون خالصه نویسی کار

.سختی است
تفاده خیلی از دانش آموزان رشته انسانی برای خالصه نویسی جامعه شناسی، از روش های اشتباهی اس

درصد حجم کل درس باشد ولی دانش آموزان این قانون را 20حجم خالصه ها باید ماکزیمم . می کنند
.انجام می دهند"زیاد نویسی"رعایت نمی کنند و 

 هایالیت، استفاده از نمودار و جدول و رمز گزاریخالصه نویسی جامعه شناسی با روش هایی مثل ؛
.انجام می شود
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نمونه خالصه نویسی علوم اجتمایی

:دیدگاه اول•

دیدگاه دوم•

دیدگاه سوم•

جهان های 
مختلف و 

رابطه آنها با  
هم

.جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می شود•

.جهان طبیعت مهم تر از جهان ذهنی و جهان فرهنگی است•

طبیعی  ذهن افراد و فرهنگ هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آنها نظیر علوم •
.است

گرفتن نادیده. طرفداران این دیدگاه بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند•
ماعی  تفاوت علوم انسانی با علوم طبیعی، ظرفیت ها و قابلیت هایی را ازعلوم انسانی و اجت

.سلب می کند

.جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی می دانند•
جهان ذهنی و فردی افراد تابع فرهنگ آنهاست•
کنندمختلف در آن دخل و تصرف می وجوامع خامی است که فرهنگ ها ۀ جهان تکوینی ماد•
ان  طبق این دیدگاه، جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقالل خود را در برابر جه•

.فرهنگی از دست می دهند

جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی، مهم و در تعامل با یکدیگرند
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روش خالصه نویسی اقتصاد

 2به بعد قرار است ضریب آن 1402اقتصاد رشته انسانی تنها در پایه دهم تدریس می شود و از کنکور
. واهد شدکاهش ضریب درس اقتصاد در کنکور انسانی، باعث توجه کمتر داوطلبین به این درس خ. باشد

صورت از این روی داوطلبی که خواهان رتبه برتر است باید نحوه مطالعه و خالصه نویسی اقتصاد را به
.درست بلد باشد

 درس اقتصاد رشته . تست می باشد15اقتصاد در کنکور انسانی دومین درس آزمون است که شامل
ه  انسانی از دو بخش، مفاهیم و مسائل تشکیل شده است که در سال های گذشته توجه طراحان ب

.مسائل افزایش پیدا کرده
ع دادن از ارجا. خالصه نویسی مسائل بهتر است با روش هایی مثل؛ ارجاع دادن و تیپ نویسی انجام شود

.به این علت استفاده می کنیم که مسائل اقتصاد خاصیت ترکیبی زیادی با هم دارند
مز برای خالصه نویسی مفاهیم و حفضیات بهتر است از هایالیت ، حاشیه نویسی، دسته بندی،ر

.استفاده کرد... گزای،جدول و 
زیرا اهمیت خالصه نویسی اقتصاد بیشتر برای دوارن جمع بندی بعد از عید یا در طول ایام نوروز است ،

. به شما کمک می کند زمان مطالعه کوتاه تر شده و فرصت تست زدن بیشتر شود
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نمونه خالصه نویسی اقتصاد

میزان مصرفعامل

قیمت کاال

درآمد

سلیقه به سمت مصرف یک کاال

قیمت کاالی مکمل

قیمت کاالی جایگزین

بازار انحصاری فروشبازار رقابتی فروش

یک فروشنده یا تولید کنندهچند فروشنده یا تولید کننده

دهبه ضرر مصرف کننده یا و به نفع تولید کننبه نفع مصرف کننده

تامیدی به کاهش قیمت و افزایش کیفیت نیسکاهش قیمت

افزایش کیفیت

قدرت انتخاب برای مصرف کننده وجود نداردقدرت انتخاب برای مصرف کننده وجود دارد
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روش خالصه نویسی فلسفه و منطق

فسفه و منطق کنکور شامل سه کتاب؛ منطق پایه دهم، فلسفه یازدهم و فلسفه دوازدهم است.
 درس می باشد33درس که در مجموع 12درس و فلسفه دوازدهم 11درس، فلسفه یازدهم 10منطق.
 تست است20فلسفه و منطق، هفتمین درس در کنکور سراسری انسانی با.
 باشد5قرار شده که ضریب درس فلسفه و منطق در کنکور سراسری 1402از کنکور.
طلب قدرت تحلیل بسیار زیاد و توانایی باال ذهن در پردازش مفاهیم، از جمله ویژگی هایی است که داو

.رشته انسانی برای موفقیت در درس فلسفه و منطق به آن نیاز دارد
 درصد از شرکت کنندگان، 75، بیش از 1400هزار داوطلب حاضر در جلسه کنکور انسانی 332از بین

نفر موفق شدند به درصدی بیشتر  1000همچنین تقریبا . درصد پاسخ دادند10فلسفه و منطق را کمتر از 
نسانی این آمار نشان دهنده اهمیت بسیار باالی فلسفه و منطق در قبولی کنکور ا. درصد برسند50از 

.است
ش در نتیجه اگر آب در دستان خود دارید، کنار گذاشته و نحوه مطالعه صحیح و خالصه نویسی را آموز

.ببینید
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روش خالصه نویسی فلسفه و منطق

برای خالصه نویسی فلسفه و منطق باید مراحل ذیل را طی نمود                                                    :
(.                     درسی)در کنار کتاب وزارتی ( جزوه معلم)مطالعه کامل درسنامه کتاب کمک درسی ( 1
.        تمام تست های کمک درسی کار شود و تست های نشانه دار برای بار دوم یا سوم مرور گردد( 2
تحت هیچ . هفته و طی مراحل فوق، امکان خالصه نویسی فراهم است2بعد از گذشت حداقل ( 3

ی پایینی شرایطی بالفاصله بعد از انجام مطالعه خالصه نویسی انجام ندهید زیرا نوشته شما جنبه علم
.                                                                                                  دارد و قابل استناد نیست

.خالصه نویسی باید در شرایطی انجام شود که میزان تسلط در ماکزیمم حالت خود قرار دارد
لسفه و حاشیه نویسی، تیپ بندی،نمودار درختی و ارجاع دادن از جمله بهترین روش های خالصه نویسی ف

.منطق است
ط نکات البته فق. ارجاع دادن به این شکل است که نکته مربوط به هر تست، در کنار آن نوشته شود

.مهم و مفهومی
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نمونه خالصه نویسی فلسفه و منطق

لفظ و معنا

.گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شندمشترک لفظی

مغالطه 

اشتراک لفظ
یکی از شایع ترین انواع خطاهای ذهنیاشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند

داللت لفظ بر معنا در جمله

مطابق با معنای اصلی لفظمطابقی

بخشی از معنای اصلی لفظتضمنی

خارج از معنای اصلی لفظالتزامی

به کار بردن داللت مطابقی، به جای تضمنی و التزامیمغالطه توسل به معنای ظاهری

عدم رعایت دقیق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، دیکته کلماتمغالطه شیوه نگارش کلمات

استفاده از عبارات دو پهلو و مشخص نبودن مرجع ضمیرمغالطه ابهام در مرجع ضمیر
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روش خالصه نویسی عربی

 5عربی یکی از مهم ترین درس های رشته عربی در کنکور انسانی است با ضریب.
 درس می باشد5درس و دوازدهم 7درس، یازدهم 8عربی دهم انسانی شامل.
 تست است20عربی تخصصی چهارمین درس کنکور انسانی با.
عربی کنکور انسانی از چند بخش تشکیل شده است                                                                     :

درک مطلب(5ضبط الحرکات ( 4قواعد  ( 3تحلیل صرفی  ( 2ترجمه  ( 1
نحوه مطالعه و خالصه نویسی هر بخش با دیگری متفاوت است.
ظ حفظ لغات کمک زیادی به تست زنی ترجمه می کند و بهتر است زمان های مرده در طول روز را به حف

.آن اختصاص دهید
درک به این صورت که یک یا چند. خالصه نویسی درک مطلب باید توسط چند مثال متنی انجام شود

به این صورت هر بار که خالصه ها را. مطلب را مشخص کرده و نکات مربوط به آن را یادداشت کنید
.مرور می کنید نکات شاخص درک مطلب برای شما دوره می شود
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روش خالصه نویسی عربی

                                            خالصه نویسی عربی با چند روش گوناگون انجام می شود، از جمله؛
...جدول، نمودار درختی، ارجاع دادن، تیپ بندی و 

خالصه نویسی عربی به این صورت انجام می شود                                                                     :
ال در مثالً در مورد ترجمه باید قواعد مربوط معرفه و نکره را به طور مختصر توضیح داده، سپس چند مث

اال یا ح. بهتره در پایان یک تست مربوط به ترجمه معرفه و نکره را مشخص کنید. مورد آن بنویسید
(.                    ارجاع دادن)تست را در برگه نوشته یا شماره تست مربوطه را در برگه یادداشت کنید 

:                                                                                                          یک دور دیگه مرور کنیم
ی قاعده سپس در پایان برا. به صورت خالصه قواعد را یاداشت کنید و چند مثال ساده و واضح، ذکر کنید

.مربوطه تست مشخص کنید
حتما توجه کنید استثنا در هر قاعده را همراه با مثال در برگه خالصه نویسی یادداشت نمایید.
ماییدبرای خالصه نویسی قواعد عربی می بایست از هر یک از قواعد توضیح خالصه و کوتاه یادداشت ن.

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



نمونه خالصه نویسی عربی

ماضی نقلی منفی

نفی قبل از فعل مضارع بیاید آن را مجزوم می کند و معنای آن را به ماضی ساده ی منفی یا ماضی نقلی م« لمّا»یا « لَم»هرگاه حرف 
.تبدیل می نماید

.دست نیافته استانسان به رازهایش ( هنوز: )اإلنسانُ مِن أسرارهالمّا یکتشف و : مثال 

(86-سراسری تجربی: )« ! لم اُقدّم عمالً من الخیر اٍلّا أنّی رأیت ثمرته، فلن اُندم علیه أبداً »
!فقط از اعمال خیرم که پیش فرستادم نتیجه دیدم ، پس ابداً از آن پشیمان نمی شوم( 1
!هر عمل خیری که پیش فرستادم ثمره آن را دیدم، لذا هیچ گاه بر آن پشیمان نخواهم شد( 2
!عملی پیش نمی فرستم مگر خیر، زیرا فقط نتیجه آن را دیدم و از آن پشیمان نخواهم شد( 3
!هیچ عمل خیری پیش نمی فرستم مگر آن که نتیجه آن را ببینم، پس هرگز از آن پشیمان نیستم( 4

2گزینه 

«  مضارع اخباری= نمی فرستم » که به صورت « 4و3»باید به صورت ماضی معنی شود، بنابراین گزینه های « مضارع+ لم = لم اُقدّم »
.آمده اند، نمی توانند درست باشند

.و فعل آخر جمله، نمی تواند پاسخ صحیح باشد( که به صورت جمع آمده)« اعمال»نیز به خاطر « 1»گزینه 
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