بخش ا ّول

طرح درس

به نام خدا
نام دبیر:
درس:
دوم

موضوع درس:
قوانی ُنالْمرور

طرح درس روزانۀ پيشنهادی ــ كتاب عربی پايۀ نهم
نام مدرسه:
تاریخ:
صفحه:
… تا …

مدّ ت:
 ٧٥دقیقه

ته ّیهکننده:

الف) بخش نظری :اهداف
١

٢

١ــ منت درس 2ــ کلامت جديد 3ــ تشخيص حروف اصلی کلامت صحيح و سامل
رئوس مطالب
٤ــ تشخيص وزن کلامت صحيح و سامل ٥ــ يادآوری کلامت عربی پايۀ هفتم و هشتم
١ــ آشنایی با  29کلمۀ جديد و يادآوری کلامت پايۀ هفتم و هشتم؛
اهداف کلّی ٢ــ وزن و حروف اصلی؛
٣ــ اه ّميت مق ّررات راهناميی و رانندگی.

٣

هدفهای
رفتاری

٤

رفتار ورودی

دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ واژههای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند؛
2ــ منت درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛
3ــ حروف اصلی را در کلامت صحيح و سامل تشخيص دهد؛
٤ــ وزن کلامت دارای حروف اصلی صحيح و سامل را تشخيص دهد؛
٥ــ کلامت همخانواده را با استفاده از قاعدۀ حروف اصلی و وزن ذکر کند؛
٦ــ با استفاده از شناخت ريشۀ کلامت درست بنويسد؛
7ــ امالی نادرست کلامت دارای ريشۀ عربی را اصالح کند؛
 8ــ معنای وزن فاعل و مفعول را تشخيص دهد.
1ــ با مفهوم ريشۀ کلمه در فارسی و عربی آشنا باشد؛
2ــ مفهوم حروف اصلی در عربی را بداند؛
3ــ مفهوم وزن را در عربی بداند؛
4ــ توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.
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نتايج ارزشيابی زير نقطۀ رشوع آموزش را مشخّص
میکند.
١ــ بن ماضی و مضارع در زبان فارسی چيست؟
٥

ارزشیابی

٢ــ چرا در زبان فارسی کلامتی مانند عالِـمَ ،معلوم،

تشخیصی

ت َعليم و عليم را همخانواده مینامند؟ (چه ويژگیای
باعث شده که آنها را همخانواده بنامند؟)
٣ــ دانس ِنت همخانوادههای يک کلمه چه کمکی به
امالی دانشآموز میکند؟
نتیجه

در صورت پاسخ به اين سؤاالت ،فراگريان
آماد ٔه يادگريی مطالب جديد خواهند بود.

اغلب معلّامن توانا پس از چند سال تدريس عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند .نوشنت طرح
درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجرب ّيات ديگران است.
همچنین در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانشآموز که
در چنین آموزشی روی میدهد تو ّجه شود .از آنجا که ترجمۀ متون و عبارات بر عهدۀ دانشآموز است،
در مواردی که دچار بدفهمی میگردد ،معلّم مشکالت یادگیریاش را کشف و آن را اصالح میکند.

3

ب) فرايند آموزش :مراحل تدریس و تنظیم محتوا

1

مراحل تدريس

رشح

زمان

معارفه

قبل از رشوع تدريس معلّم بايد روشهای مربوط به ياددهی و يادگريی مورد
نظر خودش را مشخّص کند.

٤

 2ارزشیابی رفتار ورودی پرسش شفاهی سؤاالت ارزشیابی ورودیِ از قبل آماده شده

٤

عالمتهای راهناميی و رانندگی:
الف) چند عالمت راهناميی و رانندگی را به دانشآموزان نشان میدهيم
3

4

5

4

ایجاد انگیزه

مع ّرفی درس
و
بیان اهداف

رشوع تدریس
و
ارائه درس

و معنایشان را از آنان میپرسيم:
مثال :تابلوی سبقت ممنوع را نشان میدهيم و سؤال میکنيم معنايش
چيست؟
ب) در صورت امکان و داشنت وقت ،يک يا دو کليپ مربوط به مسائل
راهناميی و رانندگی را منايش میدهيم.
در ادامه پرسش و پاسخهای باال میگویيم:
دانشآموزان گرامی ،در این درس با اين موضوعات آشنا میشویم.
تو ّجه به مق ّررات راهناميی و رانندگی؛
بحث وزن و حروف اصلی  +معنای مصدر.
١ــ از کتاب گويا برای آموزش قرائت صحيح کلامت جديد درس کمک
میگرييم.
٢ــ دانشآموزان منت درس را قرائت و به کمک واژهنامه و زير نظر ما
ترجمه میکنند.
٣ــ بخش «بدانيم» را دانشآموزی میخواند و از سايرين دربارۀ آن سؤال
میکنيم.

٥

2

40

6

خالصۀ درس

از دانشآموزان میخواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنند و اه ّميت اين

و نتیجه گیری

بخش را در امالی فارسی برای آنان رشح میدهيم.
مشابه اين سؤالها را شفاهی از دانشآموزان میپرسيم:

7

ارزشیابی
بعد از تدریس

١ــ حروف اصلی حاکم ،حکيم و محکوم چيست؟

5

10

٢ــ همخانوادههای کلمۀ نارص کداماند؟
٣ــ اين کلامت بر چه وزنیاند؟ حميد ،سعيد و رشيف
حل داوطلبانۀ مترینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آينده
ّ
توضيح مهم :

تکلیف

8

مستقل
ًّ
حل مترینات و قرائت و ترجمۀ بخش کنز الحکمة ،يا نور السامء
ّ

ــ

در يک جلس ٔه کامل انجام میشود وهم ٔه ساعت درس را به خود اختصاص
میدهد.
١ــ ته ّيۀ روزنامۀ ديواری دربار ٔه عالمتهای راهناميی و رانندگی بنا به
9

مع ّرفی
ف ّعالیتهای ّ
خلقانه

تشخيص دبري و در صورت داشنت فرصت؛
٢ــ يافنت «داستان»« ،آيا میدانيد که» و «ابتسامات» به زبان عربی؛

5

٣ــ يافنت وبالگ ،وبگاه ،نرم افزار آموزشی ،پاورپوينت و تصاوير آموزشی
مناسب.

زمان تقريبی

75

5

جدول زمانبندی ساالنۀ پيشنهادی عربی پايۀ نهم
ماه

مهر

آبان
نيمسال ا ّول
آذر

دی

6

تاريخ

درس

ف ّعاليت

هفته

جلسه

معارفه و تدريس احتاملی درس ا ّول

ا ّول

1

1

دوم

2

1

پرسش شفاهی ،تدريس درس ا ّول

سوم

3

1

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس ا ّول

چهارم

4

2

آزمون کتبی کوتاه ،تدريس درس دوم

ا ّول

5

2

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس دوم

دوم

6

امتحان

امتحان از درس ا ّول و دوم

سوم

7

3

پرسش شفاهی ،تدريس درس سوم

چهارم

8

3

آزمون کتبی کوتاه ،ادامۀ تدريس درس سوم

اول

9

4

پرسش شفاهی ،تدريس درس چهارم

دوم

10

4

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس چهارم

سوم

11

5

پرسش شفاهی ،تدريس درس پنجم

چهارم

12

5

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس پنجم

ا ّول

13

آزمون شفاهی

امتحان شفاهی

دوم

14

امتحانات

برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

سوم

15

امتحانات

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

چهارم

16

6

پرسش شفاهی ،تدريس درس ششم

بهمن

اسفند

نيمسال دوم

فروردين

ارديبهشت

ا ّول

17

6

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس ششم

دوم

18

7

پرسش شفاهی ،تدريس درس هفتم

سوم

19

7

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس هفتم

چهارم

20

8

آزمون کتبی کوتاه ،تدريس درس هشتم

ا ّول

21

8

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس هشتم

دوم

22

امتحان

امتحان درس ششم تا هشتم

سوم

23

دوره

دورۀ درس ا ّول تا هشتم

چهارم

24

دوره

تعطيلی احتاملی یا دورۀ درس ا ّول تا هشتم

ا ّول

25

ــــــــ

تعطيلی عيد نوروز

دوم

26

ــــــــ

تعطيلی عيد نوروز

سوم

27

9

پرسش شفاهی ،تدريس درس نهم

چهارم

28

9

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس نهم

ا ّول

29

10

پرسش شفاهی ،تدريس درس دهم

دوم

30

10

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدريس درس دهم

سوم

31

شفاهی

آزمون شفاهی(قرائت و مکامله)

چهارم

32

امتحان

ّ
حل منونه سؤال امتحان پايان سال
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بخش دوم

بارمبندی
و
منونه سؤال امتحانی

بارمبندی امتحان کتبی عربی پايۀ نهم نوبت ا ّول
(از درس ا ّول تا پایان درس پنجم )  15منره

ب)
مهارت
واژهشناسی
ج)
مهارتشناخت و
کاربرد قواعد

شامره

الف)
مهارت ترجمه

 1ترجمۀ جملههای عربی به فارسی
 2ترجمۀ آيات و احاديث از عربی به فارسی

4/5
2

 3انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

 1نوشنت اسم هر تصویر به زبان عربی (دو تصویر)

0/5

 2مرتادف و متضاد (هامنند مترینات کتاب)

0/5

نوشنت معنای کلمه در جمله (زير دو کلمه در جمله خط کشيده شود و ترجمۀ
3
آنها خواسته شود).

0/5

 4تشخیص کلمۀ ناهامهنگ در میان چهار گزينه (دو مورد)

0/5

 1تشخيص وزن و حروف اصلی

0/5

 2تعيني فعل ماضی و مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزينهای) 0/5
 3تعيني فعل امر و نهی مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزينهای)

سؤال جوركردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلامت ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد)
 1و یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه
د)
باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
مهارت درک و فهم
يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب (سؤال دو گزینهای)
درک مطلب
(ارائ ٔه منت و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده) ،يا
2
(ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر
اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی)

هـ)
مهارت مکامله

نـمره

مهارتهای زبانی

موضوع

پاسخ کوتاه یک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی مص ّور دارای حروف و
اسامء استفهام.
1
هي و ماذا،
شامل دو جملۀ پرسشی با «هَل یا أ ،أی َنَ ،من ،ما و ما ه َو و ما َ
کَم ،ملاذا ،متی و کيف»

جمع منرهها

جمع
 7منره

 2منره

 2منره

1

1
 3منره
2

1

15

 1منره

تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
١ــ در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک منره در بارمبندی تغییراتی اجرا
منايد ،ولی در نوبت دوم بايد بارمبندی دقيقاً رعايت گردد.
٢ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تن ّوع
داشته باشد.
٣ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک مهارتهای
ِ
مفهوم مختلف همزمان
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله چند
زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش
ِ
بیاید.
٤ــ از افعال ثالثی مج ّرد صحيح و سامل در امتحان سؤال داده شود؛ در کتاب درسی ،افعالی مانند
قال و يقول نيز به کار رفته است .اگر در طرح سؤال فعل غیر ثالثی مج ّرد صحيح و سامل مستقيامً مورد
سؤال واقع نشود ،اشکالی در طرح آن نيست؛ مانند اينکه ترجمۀ جملهای از جمالت کتاب خواسته
شود که اين فعل در آنها به کار رفته است .هرچند بهرت آن است که در طرح سؤال از چنني افعالی
پرهيز شود.
ِ
سؤاالت مرتادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در کتاب سؤال ط ّراحی شود
 ٥ــ در ط ّراحی
و چنني سؤالی طرح نشود« :متضاد قُ ْبح را بنويسيد ».بلکه سؤال داده شود «کلامت مرتادف و متضاد
را معلوم کنيد».
 ٦ــ در طرح سؤال از وزن و حروف اصلی فقط بايد از کلامت صحيح و سامل و آشنا استفاده
کرد و چنني کلامتی نيز طرح نشود :مالئکة و مأيوس .حتّی وزن کلمههايی مانند اسرتاق و استامع که
دانش آموز به جای افتعال ،استفعال مینويسد و نيز انتظار که احتامل دارد به جای افتعال ،انفعال
پاسخ دهد؛ کلامتی مانند انتقام نيز در امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلی «ن ق م» برای
دانشآموز ناآشناست.
 ٧ــ فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
( KFGQPC Uthman Taha NaskhT ،Adobe Arabicعثامنطه)Traditional Arabic ،B Badr ،
Simplified Arabic
 ٨ــ طرح سؤال امتحان ميان نوبت و نوبت ا ّول و دوم از  1٥منره است و در برگۀ امتحان ميزان
كسب منرۀ شفاهی به تفكيک (روانخوانی و مکامله) مشخّص گردد؛ يعنی اگر سؤاالت  12مورد است؛
مورد سيزدهم درج منرۀ روانخوانی و مورد چهاردهم درج منرۀ مکامله است.
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٩ــ در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی در
جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی است؛ مثال:
در جای خالی فعل مناسب بنويسيد .يا أخي  ...إلی بَي ِت َك( .اِ ْر ِج ْع اِ ْرجِعوا )
١٠ــ سؤاالت چندگزينهای بايد فقط دو گزينه داشته باشد(.جز بخش كلامت ناهامهنگ كه
چهار كلمه داده میشود).
١١ــ ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در امتحان ط ّراحی نشود( .در هر سه کتاب عربی
هفتم ،هشتم و نهم)

بارمبندی امتحان کتبی عربی پايۀ نهم نوبت دوم
(از درس ا ّول تا پنجم تقريباً  4منره و درس ششم تا پايان درس دهم تقريباً  11منره)
شامره

ب)
مهارت
واژه شناسی

منره

الف)
مهارت ترجمه

 1ترجمۀ آيات و احاديث از عربی به فارسی

جمع

مهارتهای زبانی

موضوع

2

 2ترجمۀ جملههای عربی به فارسی

7 4/5منره

 3انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

 1نوشنت اسم هر تصویر به زبان عربی (دو تصویر)

0/5

 2مرتادف و متضاد (هامنند مترینات کتاب)

0/5

نوشنت معنای کلمه در جمله (زير دو کلمه در جمله خط کشيده شود و
3
ترجمۀ آنها خواسته شود).

0/5

 4تشخیص کلمۀ ناهامهنگ در میان چهار گزينه (دو مورد)

0/5

 1تشخيص وزن یا حروف اصلی

0/5

2منره

ج)
2منره
تعيني فعل ماضی و مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو
مهارت
2
0/5
شناخت و کاربرد
گزينهای)
قواعد
1
 3تعيني فعل امر ،يا نهی مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزينهای)
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د)
مهارت درک و
فهم

هـ)
مهارت مکامله

سؤال جوركردنی از كاربرد واژگان «وصل كردن كلامت ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد) و یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله
1
دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
و يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)

1
3منره

درک مطلب
(ارائ ٔه منت و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده) يا
2
(ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله
يا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی)

2

پاسخ کوتاه یک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی مص ّور دارای حروف
و اسامء استفهام.
1
هي و ماذا،
شامل دو جملۀ پرسشی با « َهل ،یا أ ،أی َنَ ،من ،ما و ما ه َو و ما َ
کَم ،لِامذا ،متی ،کيف»

1

جمع منرهها

1منره

15

تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
١ــ در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک منره در بارمبندی تغییراتی اجرا
منايد؛ ولی در نوبت دوم چون امتحان نهايی است ،بايد بارمبندی دقيقاً رعايت گردد.
٢ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تن ّوع
داشته باشد.
٣ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک مهارتهای زبانی
ِ
مفهوم مختلف همزمان بیاید.
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله چند
امکان ندارد؛ مثالً در بخش
ِ
٤ــ از افعال ثالثی مج ّرد صحيح و سامل در امتحان سؤال داده شود؛ در کتاب درسی افعالی مانند
قال و يقول نيز به کار رفته است .اگر در طرح سؤال فعل غیر ثالثی مج ّرد صحيح و سامل مستقيامً مورد
سؤال واقع نشود ،اشکالی در طرح آن نيست؛ مانند اينکه ترجمۀ جملهای از جمالت کتاب خواسته
شود که اين فعل در آنها به کار رفته است .هرچند بهرت آن است که در طرح سؤال از چنني افعالی
پرهيز شود.
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ِ
سؤاالت مرتادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در کتاب سؤال ط ّراحی شود
 ٥ــ در ط ّراحی
و چنني سؤالی طرح نشود« :متضاد قُ ْبح را بنويسيد ».بلکه سؤال داده شود «کلامت مرتادف و متضاد
را معلوم کنيد».
 ٦ــ فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
( KFGQPC Uthman Taha NaskhT ،Adobe Arabicعثامنطه)Traditional Arabic ،B Badr ،
Simplified Arabic
7ــ طرح سؤال امتحان ميان نوبت و نوبت ا ّول و دوم از  1٥منره است و در برگۀ امتحانی ميزان
كسب منرۀ شفاهی به تفكيک (روانخوانی و مکامله) مشخّص شود؛ يعنی اگر سؤاالت  12مورد است؛
مورد سيزدهم درج منرۀ روانخوانی و مورد چهاردهم درج منرۀ مکامله است.
 8ــ در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی در
جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی است؛ مثال :در جای خالی فعل مناسب بنويسيد.
يا أخي  ...إلی بَي ِت َك( .اِ ْر ِج ْع اِ ْرجِعوا )
9ــ سؤاالت چندگزينهای بايد فقط دو گزينه داشته باشد(.جز بخش كلامت ناهامهنگ كه چهار
كلمه داده می شود).
10ــ ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در امتحان ط ّراحی نشود( .در هر سه کتاب عربی
هفتم ،هشتم و نهم)
11ــ طرح سؤال از ترکيب اضافی و وصفی که صفت بعد از مضاف و مضاف اليه واقع میشود،
بايد فقط از مترینات کتاب باشد و هيچ تغيريی در آن داده نشود و حتامً سؤال در جمله طرح شود؛
مثال:
الصالِ ِح .نبايد ترجمۀ «عملك الصالح» بريون از جمله داده شود.
ترجمه کنيد :أَش ُک ُر َك َعلَی َع َملِ َك ّ
نبايد مطلقاً چنني سؤالی در هيچ آزمونـی طرح شود:
ترجمه کنيد :حقيبـ ُة التِّلمي َذ ِة ال َّنظيفَـةُ.
زيرا مطابق با اهداف آموزشی کتاب نيست .دانشآموز منیداند «حقيبـ ُة التِّلمي َذ ِة ال َّنظي َف ُة ».را
به چه صورت معنا کند« .کيف دانشآموز متیز است ».يا «کيف دانشآمو ِز متیز».
12ــ در ساعتخوانی فقط چنني حالتهايی در امتحان ط ّراحی میگردد :الْخا ِمسةُ ،الْخا ِم َس ُة
خمس َو ِعرشو َن
و ال ُّربع ،الْخا ِم َس ُة إِ ّل ُربعاً ،الْخا ِم َس ُة َو ال ِّن ُ
صف .بنابراين ساعتهايی مانند الْخا ِم َس ُة و ٌ
دقيق ًة يا الْخا ِم َس ُة ّإل ث ُلثاً نبايد طرح شود.
13

مهارتها

مهارتهای
خواندن،
شنيدن و سخنگفنت

شامره

موضوع

منره

١

روانخوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تلفّظ نسبتاً صحیح مخارج
حروف)

٣

٢

مکاملۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جملههای
پرسشی
ماهيَ ،منْ ،لِ َم ْن ،أي َنِ ،م ْن
(سؤال با جمالت دارای ما ،ماذا ،ما ه َو،
َ
أي َن ،کَمَ ،ه ْل ،أ ،متی ،کيف ،ملاذا)

٢

جمع منرهها

٥

تذکّرات:
خاص زبان عربی(ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و) دشوار
١ــ تلفّظ درست برخی مخارج حروف ّ
است و از عهدۀ اکرثيّت دانشآموزان برمنیآيد؛ لذا درخواست میگردد از سختگیری در این زمینه
خاص عربی را درست بر زبان آورند.
خودداری شود .ا ّما از دانشآموزان خواسته شود حتّیاالمکان حروف ّ
٢ــ در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً اگر در
پاسخ سؤا ِل «ما اسمك؟» اسمش را بگوید :کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد« :اِ ْسمي ». ...
در بخش مكامله فهم سؤال نيمی از منره را دارد.
٣ــ یکی از موارد امتحانی میتواند این باشد که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان عربی
در دو دقیقه مع ّرفی کند .يا اگر ف ّعاليتی در زمينۀ منايش و مکامله در کالس داشت میتوان به عنوان
منرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.
٤ــ طبيعی است که در يک روز منیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و مکامله به عمل
آورد؛ بنابراين ،هرآنچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و مجموعه ف ّعاليتهای شفاهی
و مکامله وی منرۀ شفاهیاش را تشکيل میدهد .مبنای منرهدهی آخرين و بهرتين وضع ّيت مهارت
شفاهی اوست.
 ٥ــ رعايت ظرافتهای رصفی و نحوی در مکامله در ح ّد دانشآموز پايۀ نهم نيست .مخصوصاً
اينکه او بايد در پاسخگويی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی
آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ با تو ّجه به اين موارد از دبري ارجمند درخواست میگردد اين بخش را با
نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرۀ خوش از مکامله داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن
او برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
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