اهداف کلّی
برنامۀ درسی عربی و شبکۀ مفهومی

بخش ا ّول

2

متوسطه
شبکۀ مفهومی کتابهای عربی دورۀ ا ّول ّ
عبارات اهداف در اين جدول به صورت مفاهيم و مهارتهاست و با عنايت به ساختار
شبکهای نوشته شده است.
موضوع

پایه

واژگان

1

هفتم

هشتم

آموزش حدود  400آموزش حدود  200واژه و
کلمه و اصطالح اصطالح پرکاربرد و ساده 2و
پرکاربرد و ساده تکرار واژگان پايۀ هفتم (در
مجموع حدود  600کلمه)

نهم

دهم

آموزش حدود  220واژه و
اصطالح پرکاربرد و ساده3و
تکرار واژگان پايۀ هفتم و
مکسر
هشتم (با جمعهای ّ
در مجموع  850کلمه)

آموزش حدود  350واژه و
اصطالح پرکاربرد و تکرار
واژگان عربی دورۀ ا ّول
متوسطه (در مجموع حدود
ّ
 1200کلمه پرکاربرد)

1ـ کلماتی مانند کاتِبَ ،مکتوبَ ،مکتَبَةَ ،مکتَب و ُمکاتَبَة که یک مدخل واژگانی مشترک دارند؛ در شمارش واژگان چند واژه محسوب
میشوند ،مگر اينکه دانشآموز قواعد آنها را فرا گرفته باشد .همچنین کلماتی مانند ( َو ،فَـ ،لِـ ،بِـ ،فيِ ،من ،ال و  )...که بسیار سادهاند؛ نيز
محسوب میشوند .در گزینش واژگان ،کلمات پربسامد م ّد نظر است .از به کارگیری واژگان کمکاربرد پرهیز میگردد .واژههای استفاده شده
در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایههای بعد تکرار میگردند تا به تدريج ملکۀ ذهن دانشآموز شود.
2ـ واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمیشوند؛ مانند :کتاب ،دفتر ،قلم ،مدرسه ،معلّم.
ا ّما واژگانی مانند «عا ِمل» که در هر دو زبان به کار میرود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای «کارگر» میآید
به عنوان واژگان جدید است.
3ـ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن ،متون معارف اسالمی و زبان و ادب ّیات فارسی تو ّجه الزم میگردد.
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فعل مضارعبقیّۀ ادوات استفهام7
َيف)
(لِماذاَ ،متَی ،ک َ
1
 اعــداد ترتیبی يکم تـا اسم اشاره8
2
دوازدهم
 فعل ماضی3
 فعل مستقبل ادوات استفهامِ
 اسم از نظر عدد و  -ترجمۀ داشتن (عندي.)...4
جنس
 اعداد اصلی یک تا5
دوازده
6

ساختار
زبان

 فعل امر فعل نهی معادل ماضی استمراری10
 ترکیب اضافـــی و وصفی ساعتخوانی وزن و حروف اصلی9

 نـام عــربــی صيغه بـــرایرشتههای علوم انسانی و علوم
و معارف اسالمی ذکر میشود.
(در ساير رشتهها نام صيغه
ذکر نمیشود).
 تکميل مبحث اعداد که قبالًيک تا  12خوانده شده و اعداد
اصلی تا صد و ترتيبی تا بيستم
ادامه میيابد.
 فعلهايی که معادل ماضیا ّول شخص مفرد آنها بيش
از سه حرف است به همراه
مصدرهـايشان( .ثـالثـی مـزيد)
در رشتههای علوم انسانی
و علوم و معارف اسالمی
نام ثالثی مزيد و مج ّرد ذکر
میشود ،ولی در ساير رشتهها
خير .
 جــمــلــۀ اسمـيّه (تشخيصمبتدا و خبر) و جملۀ فعليّه
(تشخيص فعل ،فاعل و مفعول)
 معانی حروف جر و تشخيصجار و مجرور
در رشتۀ انسانی و معارف
ذکر مرفوع ،منصوب ،مجرور
و مجزوم در اعراب کلمات
از اهداف است ولی در ساير
رشتهها نيست.
 نون وقايه مشتقّات (اسم فـاعل ،اسممفعول و اسم مبالغه)

1ـ اسم اشاره به نزدیک و دور همراه مشا ٌر الیه آن .اسم اشاره مث ّنای دور تدریس نـمیشود.
2ـ هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن م ّد نظر نیست.
3ـ هَل  ،أی َن َ ،م ْن  ،ما  ،کَم (بقیّـۀ کلمات پرسشی در پايۀ هشتم تدریس می گردد).
مكسر .در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.
4ـ مفرد ،مث ّنی و جمع مذكّر سالـم ،جمع مؤنّث سالـم ،جمع ّ
5ـ بــدون تو ّجــه بــه قواعــد عــدد و معــدود و در حـ ّد واژگان جدیــد .آمــوزش اعــداد اصلــی و ترتیبــی تنهــا در قالــب واژه هــای جدیــد اســت.
در شــیوۀ تألیــف ،تدریــس و ارزشــیابی اعــداد اصلــی و ترتیبــی از پــارهای قواعــد کــه تجربــه نشــان داده اســت یادگیــری را دچــار اشــکال
جـدّی مینـــماید صــرف نظــر میشــود؛ ماننــد ذکــر ویژگیهــای معــدود  3تــا  10یــا  13تــا  19و عددهــای اصلــی صرفـاً بــه صــورت معــروف
(مذکّــر) در تـــمرین و بــه دنبــال آن در ارزشــیابی میآیــد.
6ـ هدف شناخت فعل مضارع است و ساخت آن م ّد نظر نیست.
 7ـ کلمۀ پرسشی کَم در پايۀ هفتم در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است.
 ٨ـ بدون تو ّجه به قواعد عدد و معدود و در ح ّد واژگان جدید
9ـ در امر و نهی فقط صیغههای مخاطب تدریس میگردد.
ِ
ساخت ترکیبها م ّد نظر نیست.
10ـ در ح ّد فهم معنا و بدون رویکرد قاعدهای .برای فهم ترکيبات مخلوط مانند «أخي الْ َعزيز»؛
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متون و
عبارات

ساخت ترکیبها مد نظر
نیست در رشتههای علوم
انسانی و علوم و معارف
اسالمی نام اِعراب کلمات
 آیات کالم اللّه مجید؛يعنی مرفوع ،منصوب،
 احادیث معصومین؛مجرور و مجزوم ذکر
آیاتکالماللّه مجید؛ يک شعر عربی ؛میشود ولی در ساير
 آیات کالم اللّه مجید؛احادیث معصومین؛ داستان کوتاه؛رشتهها خير.
 احادیث معصومین؛ داستان کوتاه؛ ضرب الـمثل؛ آیات کالم اللّه مجید؛ داستان کوتاه؛ رنگهای اصلی؛ آداب و مهارتهای احادیث معصومین:؛ دوستیابی؛ روزهای هفته؛زندگی؛
 يک شعر عربی؛ ارزشها و فرهنگ جامعه.فصلها. در مراکز زيارتی و دیدنی؛  -داستان کوتاه؛ متن علمی. ضربالمثل؛ سبک زندگی و آداب ومهارتهای زندگی؛
 متن علمی؛ متن اجتماعی؛ -متن ادبی.

 سالم واحوالپرسی؛
 آشنایی با همدیگر؛ خداحافظی؛ تعارفات؛ در شهرهایزیارتی؛ دربازار؛ پرسش از جایمهارت چیزی یا کسی.
سخنگفتن آدرس پرسیدن؛
 پرسش از ماهیتچیزی و نحوه پاسخ
بدان؛
 پرسش از کيستی وپاسخ به آن و مع ّرفی
خود؛
 -پرسش از رنگ.

 مع ّرفی افراد به همديگر؛ وعدههای غذایی؛ پرسش از زمـان و پاسخبدان(اوقـــات شبانـه روز،
ماه و)...؛
 پرسش از علّت چيزی وپاسخ بدان؛
 پرسش از چگونگی کارییا چیزی؛
 -مشاغل و پرسش از شغل.

 آشنايی با همديگر؛ در فرودگاه؛ گفتوگو با راننده در شهرزيارتی؛
 در هتل. نحوۀ درخواست؛ بازداشتن کسی از کاری؛ احترام به قوانین جامعهمانند راهنمايی و رانندگی؛
 -در سفر زيارتی.

روشها و منابع
یاددهی ـ یادگیری

بخش دوم
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اصول یاددهی ـ یادگیری
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری باید بتواند بستر شايسته را برای برآوردن اهداف برنامۀ
درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت توحيدی و دستیابی به مراتبی از «حیات
ط ّیبه» فراهم کند .برای اجرای این مهم افزون بر اصول ناظر بر برنامههای درسی و
تربیتی ،اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری به شرح زیرخواهد بود:
 1امکان درک و تفسیر پدیدهها؛ وقایع و روابط را در موقعیتهای واقعی زندگی
تدارک ببیند( ،بند  9برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران) طوری که شرایط را برای
درک و تصمیمگیری در مورد مسائلی که دانشآموزان در موقعیتهای مختلف با آن
مواجه میشوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.
 2انگیزۀ دانشآموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ
پرسشهایی دربارۀ پدیدهها ،وقایع و روابط آنها شکوفا و تقویت کند.
 3امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطههای علّت و معلولی یا
وابستگی پدیدهها را همراه با افزایش بصیرت در دانشآموزان فراهم کند.
توسط
 4فرصتهایی را تدارک ببیند که شایستگیهای کسب شده در فواصل زمانی ّ
توسط او
دانشآموز مرور و تصمیماتی برای تعدیل ،بازنگری یا ادامۀ مسیر یادگیری ّ
اخذ شود.
 5فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل ،تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیریهای
جدید را به صورت یکپارچه و معنادار به منظور تحقّق ظرف ّیتهای وجودی دانشآموزان
و توسعۀ شایستگیها فراهم کند.
خلق و تعالیبخش و با سازماندهی
 6با بهرهمندی فزونتر از روشهای ف ّعالّ ،
خلق فرایند جمعآوری و انباشت حقایق ،زمینۀ ساختن علم و معرفت را
نوآورانه و ّ
فراهم نماید.
 7صرفاً به انتقال دانش محدود نشده است ،بلکه زمینۀ تولید علم از سوی
دانشآموزان را با تأکید بر مشارکت آنان در مفهوم ،تدارک ببیند.
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 8زمینۀ تعامل مؤث ّر دانشآموزان را با معلّم ،همساالن و انواع محیطهای یادگیری
فراهم کند.
 9زمینۀ بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین آموزشی را فراهم نماید و
استفاده از آنها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانـمندسازی نه نگاه جایگزینی و
واگذاری دنبال کند.
اصول یاددهی ـ یادگیری در درس عربی پايۀ دهم بهگونهای سامان داده میشود كه:

 1آموزش به صورت ف ّعال و با مشاركت گروهی دانشآموزان اجرا شود.
حل مسئله پرداختن به دانشآموز،
 2چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه به ّ
آموزش داده شود.
 3معلّم برای اطمینان یافتن نسبت به اعتبار فرایند یاددهی ـ یادگیری افزون بر
ارزشیابی دانشآموزان نسبت به ارزشیابی از ف ّعالیتهای خود مبادرت ورزد.
 4آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارتهای زبانی صورت میگیرد .در این
میان ،نقش ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته میگردد .در کتاب عربی دهم هدف
اين است كه دانشآموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.
تذكّر مهم :در جدول وسعت و توالی ،هرجا سخن از قواعد آمده است؛ قاعدۀ محض
مورد نظر نیست ،بلكه هدف اين است كه با مطالعۀ آن نكته فهم زبان حاصل گردد.
 5در شیوههای نوین آموزش عربی به مهارت خواندن ،شنیدن و فهميدن تو ّجه
بیشتر میشود.
 6سنجش مهارتهای زبانی بر این مبنا صورت میگیرد:
روانخوانی ،ترجمۀ عبارات از عربی به فارسی ،یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد
و مه ّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخنگفتن (به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر و
دانشآموز یا در میان دانشآموزان) در مورد مهارت نوشتن از آنجا كه الفبای فارسی و
١
عربی تقریباً یكی است ،ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی كفایت میكند.
لـي :علی؛ اِس ِتواء :استوا و ...
1ـ مثالً کلمۀ آيَة در فارسی آيه يا آيت نوشته میشود ،و ُمناجاة :مناجات ؛ تربية :تربيت؛ َع ّ
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شیوهها و ف ّعالیتهای مناسب یاددهی ـ یادگیری
شیوههای مناسب یاددهی ـ یادگیری با تو ّجه به اهداف و رویكردهای برنامه انتخاب
و بهكار گرفته میشود .در این راهنما تنها به اصول كلّی شیوههای یاددهی ـ یادگیری
اشاره میشود.
اصول كلّی شیوههای یاددهی ـ یادگیری عبارت است از:
خاصی دارد؛ از این رو ،معلّم باید از توانایی
قرائت :در درس عربی روخوانی جایگاه ّ
درستخوانی و روانخوانی برخوردار باشد تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول
برنامه آموزش دهد .تلفّظ صحيح حروف «ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و» آموزش
داده میشود .حرف «ک» در عربی و فارسی نيز تا حدودی فرق دارد .با تو ّجه به اينکه
در نماز خواندن تلفّظ درست مخارج حروف اه ّميت دارد ،لذا دبير عربی به اين بخش
١
تو ّجه دارد.
ترجمه :نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی شايسته است از
ِ
آموزش ترجمه بهره گرفته شود .گاهی استفاده از زبان
الگوها و شيوههايی کارساز برای
فارسی در تفهیم فنون ترجمه كارآمد است؛ مانند تطبیق انواع فعل در دو زبان ،به
همین منظور بخش ف ّن ترجمه به منظور آموزش مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب
تخصصی زبان و ادبيات عربی مع ّرفی شدهاند.
درسی آمده است .در همين کتاب منابع ّ
قواعد :قواعد کاربردی به عنوان اصلی اساسی مورد تو ّجه برنامهریزان ،مؤلّفان و
معلّمان قرار میگیرد .در يادگيری هر زبانی آموزش قواعد الزم است .در کتابهای
درسی ايران به اين نکته کمتر تو ّجه شده است که آنچه يک دانشآموز عرب در زمينۀ
قواعد نياز دارد با نياز يک دانشآموز ايرانی فرق دارد .تو ّجه به قواعد کاربردی و یافتن
شاهد از متن مورد تأكید است .در این باره شايسته و بایسته است که:
 1از تأكید بر حفظ قواعد پرهیز گردد؛ در آموزش عربی طرح چنين سؤالی در
1ـ در کتاب معلّم متون و عبارات با تلفّظ صحيح قرائت میشوند.
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امتحان نادرست است( :ماضی استمراری را تعريف کنيد ).سؤال درست اين است که
ترجمۀ اين عبارت خواسته شود( :کا َن أَخي يُسا ِع ُد ُز َمال َء ُه أَيّا َم الْ َمد َر َس ِة ).وقتی که
دانشآموز بتواند اين جمله را ترجمه کند معنايش اين است که معادل ماضی استمراری
را در عربی شناخته است.
 2الگوی دانشآموز محور انتخاب گردد؛ تدريس متکلّم وحده در آموزش زبان
نادرست است.
 3بر روشهای اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش در یادگیری تأكید شود؛ آنچه
را دانشآموز با راهنمايی معلّم دريابد و خودش پیببرد سپس تمرين کند ،برايش ملکۀ
ذهن میشود.
 4به آموختههای پیشین دانشآموزان تو ّجه گردد .دبيری که از  850کلمۀ دورۀ
متوسطه بیاطّالع است و نمیداند که فراگير قبالً چه قواعدی را خوانده است در
ا ّول ّ
تدريس با دشواری رو به رو میشود.
 5قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر
بومیسازی شود؛ برای نمونه ،وقتی میخواهيم فعل مجهول (کُ ِت َب و يُ ْکتَ ُب) را آموزش
دهيم ،بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی (نوشته شد و نوشته میشود)
را تفهيم کرد.
 6به امثال و حکم در این حیطه استشهاد شود؛ زيرا از زيباترين سخنان در هر
ادبياتی هستند و در زبان عربی زيباترين شاهد از قرآن و حديث است.
 7پارهای از مباحث دستوری در دریافت معنا تأثیر چندانی ندارند؛ لذا برخی قواعد
حذف میشود .مانند بحث غير منصرف که برای دانشآموز ايرانی به ويژه در رشتۀ رياضی
و تجربی و ف ّنی سودی ندارد و تنها موجب ط ّراحی سؤاالت مع ّماگونه و پيچيده میشود.
 8قواعد باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند؛ زيرا رویکرد کتابهای جدید
عربی بر پایۀ مهارتهای چهارگانۀ زبانی و متن محور است؛ قاعده بايد به اين مهم
کمک کند.
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تمرینها :در هر درس ،تمرينات مناسبی ط ّراحی شده است .در طرح تمرين به
اصل مه ّم تثبيت آموختهها تو ّجه شده است .پاسخ به تمرینات هر درس نشانگر میزان
موفّقیت معلّم و دانشآموز در فرایند یاددهی -یادگیری است؛ لذا انتخاب روشهای ف ّعال
و مشاركتی در تمرینات ،گریزناپذیر است .معلّم در این بخش نقش راهنما را ایفا مینماید.
ارتباط افقی برنامه با سایر حوزههای یادگیری
متوسطه درس عربی زبان قرآن با دروس زير پیوند یا
در میان دروس دورۀ دوم ّ
همانندی بیشتری دارد:
 1دين و زندگی
 ٢زبان و ادبيات فارسی
 ٣زبان انگلیسی
ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری یا عملی است كه به آنها اشاره
می شود.
 1دين و زندگی :از برنامۀ درسی دين و زندگی و قرآن دورۀ دبستان و دورۀ ا ّول
متوسطه انتظار میرود:
ّ
طی آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی
توانایی الزم را برای درستخوانی و روانخوانی ّ
متوسطه ایجاد کند.
و دورۀ ا ّول ّ
در زمینۀ ترجمه و درک و فهم آیات قرآن كریم دقّت شود آنجا كه دریافت
معنا وابسته به یادگیری ساختارهای زبانی جمله و نيز ذخيرۀ واژگانی است ،بستر این
موضوع پیش از درس دين و زندگی و قرآن در درس زبان عربی فراهم شده باشد؛ به
عنوان نمونه می توان به انواع فعل اشاره کرد.
به هنگام استشهاد به آیات ،احادیث و روایات به آموختههای درس عربی دانشآموزان
تو ّجه شود.
در محدودۀ قواعد صرفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی است،
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دخالت نشود و درس آموزش قرآن وظیفۀ اصلی و مق ّدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد.
وظيفۀ تدبّر در قرآن برعهدۀ درس دين و زندگی و آموزش زبان بر عهدۀ درس عربی است.
در نگارش کتابهای نونگاشت به متون موجود در کتب عربی تو ّجه شود که
همزمان در کتاب عربی و دین و زندگی ،قرآن یا ادبیات تکرار نشود .متن تکراری
نشاندهندۀ ناهماهنگی برنامهريزان است.
 ٢زبان و ادب ّیات فارسی :از برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی انتظار میرود:
طی
برجايگاه مه ّم يادگيری زبان عربی به عنوان زبان دین و فرهنگ اسالمی ّ
متونی در کتاب درسی تأكید کند و لزوم یادگیری زبان عربی را در جهت فهم عمیقتر
و مؤث ّرتر زبان و ادب فارسی يادآور شود.
در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبیات عربی نمونههایی
از اشعار مل َّمع شاعران و شاهكارهای ادبی نثرنویسان ایرانی به زبان عربی را در
محتوای آموزشی بگنجاند.
از آنجا که عربی ،انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری میان این سه
گروه الزم است .شباهت گروه درسی عربی به دو گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه
انگلیسی از این نظر که آموزش زبان است بیشتر از دیگر گروههای درسی است.
 ٣زبان انگلیسی :از برنامۀ درسی زبان انگلیسی انتظار میرود در بخش گرامر به
کتب دستور زبان فارسی و بخش قواعد عربی مراجعه کند تا در صورت امکان در
تق ّدم و تأ ّخر برخی نکات اقدام کند؛ مثالً بحث معلوم و مجهول یا جملۀ شرطی،
ترکیب اضافی و وصفی ،ضمایر مفعولی و بسیاری از بحثهای دیگر در هر سه زبان
عربی ،فارسی و انگلیسی مشترک است .همچنین تو ّجه به متونی که در هر سه کتاب
آمده است .شایسته است متون این کتابها تکراری نباشد .همچنین از آنجا که عربی،
انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری و تبادل تجربیات به لحاظ همانندی
گروهی میان این سه گروه الزم است .این سه گروه میتوانند تجربههای سودمند خود
را در زمینۀ شیوههای نوین و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارند.
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توصیههای اجرایی برنامه

شيوههای گسترش و تقويت برنامۀ درسی
 1استفاده از بستۀ آموزشی :بستۀ آموزشی متون و برنامههای آموزشیای است كه برای

برآوردن اهداف برنامۀ درسی یک درس تولید و در قالبهای گوناگونی عرضه میشود؛
شامل كتاب درسی ،راهنمای تدریس معلّم ،نرمافزار بر فراز آسمان ،كتابكار ،كتابگویا،
اعالن ،فلشکارت ،پاورپوینت ،فيلم ،اینفوگراف ،وسايل کمک آموزشی ،وبالگ و وبگاه.
 ٢آگاهسازی اولیای دانشآموزان :انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه میتواند نقش
مه ّمی داشته باشد.
 ٣انجمنهای علمی معلّمان :تشكیل انجمنهای علمی نقشی مهم در تحقّق اهداف
برنامه ایفا میكند .دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی میتوانند با تشكیل
انجمنهای علمی به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح كشور ایفای نقش نمایند.
 ٤دبیرخانۀ راهبری کشوری درس عربی و پايگاه کيفيتبخشی فرايند آموزش عربی :دبیرخانه
و پايگاه به دلیل ارتباط با گروههای آموزشی میتوانند به عنوان دو بازوی اجرایی
برنامۀ درسی عمل نمایند.
 ٥وبگاه گروه درسی عربی :گروه عربی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی با بهروزرسانی
و توانمندسازی وبگاه خود میتواند با كل ّیۀ دستاندركاران آموزش ،دانشآموزان و اولیای
آنان در ارتباط باشد .وبگاه عربی دفتر همۀ وبالگهای موفّق دبیران عربی و نیز گروههای
تخصصی حوزه زبان و ادبیّات عربی را لینک میکند .با مراجعه
آموزشی و نیز وبگاههای ّ
به وبگاه گروه میتوان از وبالگهای موفّق معلّمان مطّلع شد .نشانی وبگاه گروه عربی:
http://arabic-dept.talif.sch.ir
 ٦جشنوارۀ كتاب رشد :این جشنواره میتواند كتابهایی را به معلّمان ،دانشآموزان
و اولیای آنان مع ّرفی کند كه برای تحقّق اهداف برنامه ،مؤث ّر باشد.
تخصصی
 ٧نقد و بررسی کتابهای درسی :نقد و بررسی كتب درسی در قالب نشست ّ
با حضور استادان ،مؤلّفان ،معلّمان ،كارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهتر
محتوا و مسائل آموزشی توصیه میشود.

طرح درس

بخش سوم
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به نام خدا
طرح درس روزانۀ پيشنهادی ـ كتاب مشترک عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم

نام دبير:
درس
دوم

تاریخ:

نام مدرسه:

موضوع درس :صفحه :مدّ ت :ته ّيه كننده:
المواعظ  ...تا  7٥ ...دقيقه
العددية

الف ـ بخش نظری :اهداف

1

رئوس مطالب

2

اهداف کلّی

1ـ صفحۀ ورود به درس
 -2متن درس
 -3واژههای جديد
 -٤درک مطلب
 -٥اعداد
1ـ آشنایی با کلمات جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم ،هشتم ،نهم و نيز درس ا ّول

کتاب دهم؛
2ـ اعداد اصلی و ترتيبی؛ از يک تا ده و ترتيبی از يکم تا بيستم بدون تو ّجه به قواعد
معدود
3ـ آشنايی با احاديث عددی.

دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ـ واژههای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند؛
 3هدفهای رفتاری
2ـ متن درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛
3ـ عددهای يک تا صد را بشناسد و درست ترجمه کند.
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٤

رفتار ورودی

1ـ با مفهوم عدد اصلی و عدد ترتيبی در فارسی و عربی آشنا باشد؛
2ـ توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.

نتايج ارزشيابی زير نقطۀ شروع آموزش را مشخّص میكند.
متوسطۀ ا ّول آموخته است از حفظ بگويد.
1ـ عددهای يک تا دوازده را که در دورۀ ّ
متوسطۀ ا ّول ياد گرفته است از حفظ
ارزشيابی تشخيصی 2ـ عددهای يکم تا دوازدهم را که در دورۀ ّ
بگويد.
٥
نتيجه

در صورت پاسخ به اين سؤاالت ،فراگيران آماده يادگيری مطالب جديد
خواهند بود.

نوشتن طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربيات
ديگران است.
شايان ذکر است بيشتر دبيران توانا پس از چند سال تدريس عمالً طرح درس را در
ذهن خود دارند.
در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانشآموز
که در چنین آموزشی روی میدهد تو ّجه شود.
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ب ـ فرايند آموزش:
مراحل تدریس و تنظیم محتوا (  75دقيقه از  90دقيقه)

1

2

3

مراحل تدريس

شرح

زمان

معارفه

 -1سالم و احوالپرسی
 -2حضور و غیاب
 -3قبل از شروع تدريس معلّم بايد روشهای مربوط به ياددهی و يادگيری
مورد نظر خودش را مشخّص کند.

3

ایجاد انگیزه

مع ّرفی درس
و
بیان اهداف

اه ّميت آموختن عدد را در هر زبانی برای دانشآموز شرح میدهيم.
علمه
1ـ اشاره به کتاب گران سنگ و پر حجم «اَلْ َموا ِع ُظ الْ َع َد َديَّةُ» نوشتۀ ّ
عاملی 1که احاديث دارای عدد را آورده است.
2ـ اشاره به نقش عدد در سفرها موقع خريد ،در هتل هنگام تحويل گرفتن
کليد اتاق که بايد شماره را گفت ،و اينکه هرکس میخواهد زبانی را
بياموزد عددها را حتماً ياد میگيرد؛ چون از مهمترين مباحث هر زبانی
است.
در ادامه پرسش و پاسخهای باال میگویيم:
دانشآموزان گرامی ،در این درس با اين موضوعات آشنا میشویم.
که در برگيرندۀ عدد است برای نشان دادن
سخنان پيامبر اسالم
پربسامدی مبحث عدد.
مبحث عدد در زبان عربی.

1ـ سازمان چاپ و نشر دارالحديث ، 1394 ،قم 500 ،صفحه

٥

2
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4

شروع تدریس
و
ارائۀ درس

درس در سه جلسه تدريس میشود:
ْ
توسط دانشآموز با تو ّجه به ال ُمع َجم و
جلسۀ نخست :ترجمۀ متن درس ّ
حل درک مطلب؛
نيز در صورت نياز المعجم پايان کتاب و ّ
از کتاب گويا برای روانخوانی کلمات معجم و متن درس کمک میگيريم.
دانشآموزان متن درس را قرائت و به کمک واژهنامه و زير نظر ما ترجمه
میکنند.
جلسۀ دوم :قرائت و توضيح بخش «اِعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» و تمرين 45
ِ
بخش«حوار»
بخش «اِعلَموا» را دانشآموزی خوشصدا و دارای صدای رسا میخواند و
دربارۀ آن سؤال میکنيم؛ دانشآموزان مناسب را شناسايی میکنيم تا هر
1
جلسه يکی از آنها قرائت کند.
حل تمرينات و ارائۀ گزارش دانشآموزانی که بخش «پژوهش»
جلسۀ سومّ :
را انجام دادهاند.

5

خالصۀ درس
و
نتیجهگیری

با استفاده از قلم رنگی از دانشآموزان میخواهيم خالصۀ قواعد درس را
رنگی کنند.
از يکی از دانشآموزان میخواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه
کند .در صورتی که درست خالصه نکرد ما درس را خالصه میکنيم.

6

ارزشیابی
بعد از تدریس

اين موارد را از دانشآموز میخواهيم:
1ـ عددهای اصلی از يک تا بيست و پنج را بشمارد.
2ـ عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را بشمارد.

7

تکلیف

8

حل داوطلبانۀ تمرينات درس به منظور آمادگی بهتر در جلسۀ آينده.
ّ

ته ّيۀ روزنامۀ ديواری يا وبالگ و نوشتن چند حديث عددی بنا به تشخيص
مع ّرفی
دبير و در صورت داشتن فرصت؛
ف ّعالیتهای ّ
خلقانه يافتن «داستان»« ،آيا میدانيد که» و «ابتسامات» به زبان عربی؛
يافتن وبالگ ،وبگاه ،نرمافزار آموزشی ،پاورپوينت و تصاوير آموزشی مناسب.
زمان تقريبی

1ـ برای قرائت متن درس و بخش مکالمه بايد همۀ دانشآموزان ف ّعال باشند؛ حتّی اگر خوشصدا نباشند.

5
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جدول زمانبندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم
ماه

مهر

نيمسال ا ّول

آبان

تاريخ

درس

ف ّعاليت

هفته

جلسه

معارفه و تدريس احتمالی درس ا ّول ،ديدن کليپ سرود «اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َر ِة»
و قرائت و ترجمۀ آن

ا ّول

1

1

دوم

2

1

حل تمرينات دورهای درس ا ّول (در عربی زبان قرآن رشته ادبیات و علوم
ّ
انسانی نام صيغۀ عربی)

سوم

3

1

حل تمرينات دورهای
ادامۀ ّ

چهارم

4

1

آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس ا ّول؛
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

ا ّول

5

2

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن درس و ّ

دوم

6

2

سوم

7

2

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

چهارم

8

3

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ
الس َم ِك يا fishraining
و ديدن کليپ باران ماهیَ ،مطَ ُر َّ

اول

9

3

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

دوم

10

3

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

سوم

11

4

حل درک مطلب و دعوت به لزوم همدلی و
قرائت و ترجمۀ متن و ّ
همبستگی ميان اديان ،مذاهب و قوميّتها با تو ّجه به رهنمودهای دين
و آموزههای تاريخ

چهارم

12

4

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

ا ّول

13

4

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

دوم

14

امتحانات برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

سوم

15

امتحانات ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

چهارم

16

آذر

دی

5

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» ّ
توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

19

بهمن

نيمسال دوم
اسفند

فروردين

ارديبهشت

ا ّول

17

5

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» ّ
توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

دوم

18

5

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

سوم

19

6

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

چهارم

20

6

توسط دانشآموزی خوشصدا
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» ّ
همراه توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

ا ّول

21

6

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

دوم

22

7

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

سوم

23

7

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

چهارم

24

7

ّ
حل تمرينات درس؛
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

ا ّول

25

---

تعطيالت نوروز

دوم

26

---

تعطيالت نوروز

سوم

27

8

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

چهارم

28

8

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

ا ّول

29

8

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان
منا سب

دوم

30

دوره

رفع اشکال از نيمۀ ا ّول کتاب تا پايان درس چهارم

سوم

31

شفاهی

رفع اشکال از نيمۀ دوم کتاب درس پنجم تا آخر کتاب

چهارم

32

امتحان

حل نمونه سؤال امتحان پايان سال
ّ
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کتاب درسی مشترک عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم را در  24جلسۀ آموزشی متعارف
به راحتی میتوان تدريس کرد .بدون احتساب دو هفتۀ امتحان نوبت ا ّول و دو هفته
تعطيل نوروزی ظاهرا ً  28جلسه وجود دارد .ا ّما برخالف تص ّور اين گونه نيست؛ زيرا
ماههای مهر تا بهمن  30روزه و فروردین و ارديبهشت  31روزهاند و اين  16روز نيز دو
هفتۀ آموزشی هستند .پس  30هفتۀ آموزشی داريم که  6جلسه را برای تعطيالت رسمی
حل برخی از تمرينات را نيز در شرايط
و ناگهانی به شمار میآوريم .دبير میتواند ّ
استثنايی بر عهدۀ دانشآموز بگذارد.
کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم رشتههای رياضی ،تجربی ،ف ّنی و کاردانش ظاهرا ً
حل تمرينات  14صفحۀ أنوارالقرآن
 120صفحه است .ا ّما در اصل  90صفحه استّ .
اختياری و در صورت داشتن زمان است .هشت صفحۀ ورودی 1هشت درس کتاب نيز
در اصل برای ايجاد انگيزه است و وقتگير نيست .هشت صفحۀ پژوهش نيز در صورت
برخورداری از زمان کافی است زيرا هدف خواندن و ترجمۀ درست است.
کتاب عربی زبان قرآن ( )1رشتۀ ادبیات و علوم انسانی نيز ظاهرا ً  109صفحه است.
در اين کتاب نيز هشت صفحۀ ورودی و شش صفحه پژوهش وجود دارد؛ لذا کتاب
حل بسياری از تمرينات کتاب سريع انجام
در اصل  95صفحه است .در اين کتاب نيز ّ
می شود.
متوسطه
بسياری از آيات و احاديث هر دو کتاب قبالً در سه کتاب عربی دورۀ ا ّول ّ
آمدهاند.

1ـ تأثیر تصویرخوانی (تصاویر پیشدرآمد دروس) در شروع هر درس در کتابهای نونگاشت چیست؟ تصاوير پيشدرآمد دروس هشتگانۀ
کتاب از لحاظ روانی دانشآموز را آمادۀ ورود به درس میکند .تصوير و آيه يا حديث آغازين دروس ذهنيّت دانشآموز را ساماندهی میکند
و موجب میشود که فراگير احساس خوشايندی نسبت به درس جديد داشته باشد.

بارمبندی و نمونه سؤال امتحانی

بخش چهارم
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بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )1کتاب مشترک پايۀ دهم نوبت ا ّول

1

رشتههای رياضیو فيزيک ،علوم تجربی (از درس ا ّول تا پایان درس چهارم)
2
ف ّنیوحرفهای و کاردانش (درس ا ّول و دوم)

ب :مهارت
ترجمه به فارسی

شماره

الف :مهارت
واژهشناسی

نمره

مهارتهای زبانی

موضوع

1

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله( ،زير کلمات خط
کشيده میشود).

0/5

2

مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

0/5

3

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو
0/5
مورد)

4

نوشتن مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای
هفتم تا دهم)

0/5

5

ترجمۀ جملههای عربی به فارسی از متن ،تمرين ،اِعلَموا ،ف ّن
الترجمة و ...

5

6

انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله) 0/5

7

١/5

تکميل ترجمۀ ناقص

جمع

2
نمره

7
نمره

1ـ توضيحات پاورقی بارمبندی نوبت دوم در نوبت ا ّول نيز مصداق دارند؛ لذا پيش از طرح سؤال به پاورقی بارمبندی نوبت دوم مراجعه
کنيد.
2ـ در رشتههای ف ّنی و حرفهای و کاردانش که هفتهای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند ،امتحان از دو درس است .اين بارمبندی مربوط
به امتحان عربی  1/1خرداد اين رشتهها نيز است.

23

ج :مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

د :مهارت
درک و فهم

هـ  :مهارت
مکالمه

8

ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی،
مضارع منفی ،امر ،نهی ،مستقبل يا مصدر در جملهای کوتاه

3

9

«تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،نفی ،مستقبل يا مصدر
مناسب برای جای خالی در جمله» يا «تشخيص نوع فعل» يا
«تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر نوع ميان چند کلمه»

2

 10کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی

1

 11ساعتخوانی

0/5

 12تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله
با تو ّجه به قرائن و در قالب سؤال چند گزينهای يا شناخت آنها
مانند تمرين هفتم درس ا ّول

1

 13سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول
به توضيحات ستون دوم» (چهار مورد) یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی
اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با
كلمۀ مناسب كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)

1

7/5
نمره

2
نمره

 14درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ
پرسشی خوانده شده) يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و
نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده
در برگۀ امتحانی)

1

 15پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی

0/5

 16طرح سؤال از الحوارات مانند جملهسازی با کلمات پراکنده
حداکثر شش تکّه از عبارتهای کتاب ،پر کردن جای خالی با
کلمات ارائه شده ،دو گزينهای و . ...

1

١/5
نمره
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بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )1کتاب مشترک پايۀ دهم نوبت دوم

1

رشتههای رياضی و فيزيک  ،علوم تجربی  ،ف ّنیوحرفهای و کاردانش

2

ب :مهارت
ترجمه به فارسی

شماره

الف :مهارت
واژه شناسی

نمره

مهارتهای زبانی

موضوع

1

نوشتن معنای
کلمه از عربی به فارسی در جمله( ،زير کلمات خط 0/5
کشيده میشود).

2

تعيين کلمات مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

0/5

3

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه( 3دو مورد) 0/5

4

4
نوشتن
دهم)مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای هفتم 0/5
تا

5

ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن ،تمرين ،اِعلَموا ،ف ّن
الترجمة و ...

5

6

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

0/5

7

تکميل ترجمۀ ناقص

١/5

جمع

2
نمره

7
نمره

5

1ـ توضيحات پاورقی بارمبندی نوبت دوم در نوبت ا ّول نيز مصداق دارند.
2ـ اين بارمبندی در رشتههای ف ّنی و حرفهای و کاردانش که هفتهای يک ساعت عربی دارند ،مربوط به عربی  1/2در خرداد پايۀ يازدهم
است.
3ـ بايد مراقب بود؛ زيرا طرح سؤال در اين مورد دشوار است .نبايد انتخاب گزينه دردسرآفرين باشد و دانشآموز در انتخاب دو گزينه آشفته
و سرگردان شود؛ مثال :نافذة ،جِدار ،بابَ ،صدر.
پاسخ ← :نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛
پاسخ« ← :پنجره و در و ديوار» در يک گروهاند و «سينه» از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد.
َذ َهبْ َن ،اِستَر َجعا ،يَع َملونَ ،فَتَ َح .پاسخ ← :ذهبن مؤنث و بقيّه مذکرند .يَع َملو َن مضارع و بقيّه ماضیاند .سوم شخص مفرد ماضی استرجع
بيش از سه حرف است و بقيّه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است نه از معنا.
4ـ هرچند در بارمبندی اين سؤال نيم نمرهای در بخش ترجمه آمده است؛ ا ّما در اصل مربوط به قواعد است.
 5ـ در هر امتحانی يک نمره از بخش أنوار القرآن طرح شود.
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ج :مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

8

ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع
منفی ،امر ،نهی ،مستقبل يا مصدر در جملهای کوتاه( 1 .دست کم يکی ١/5
از فعلها نون وقايه داشته باشد).

9

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر ،نهی و مصدر مناسب برای جای
خالی در جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از ١/5
2
نظر معنا ميان چند کلمه

10

کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی يا ساعتخوانی

0/5

11

تشخيص «فاعل و مفعول»« ،مبتدا و خبر»« ،جا ّر و مجرور»ٌ ،
مضاف3اليه ١/5
ابي لِلْ َکلِ ِ
مات الَّتي ت َحتَها َخطٌّ).
و صفت در جملهَ ( :عيِّنِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ

12

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص
آنها از فعل معلوم ،و 0/5
يا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينهای

13

معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چند گزینهای

0/5

14

تشخیص و ترجمۀ اسم فاعل،اسم مفعول و اسم مبالغه

١/5

7/5
نمره

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم» (چهار مورد)
د :مهارت
درک و فهم

15

يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)
16
17

هـ  :مهارت مکالمه

یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی
كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

1

18

درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
خوانده شده) ،يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر
اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)
پاسخ کوتاه یک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی
طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازی با کلمات پراکنده حداکثر
شش تکّه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلمات ارائه
شده ،دو گزينهای و ) ...
4

2
نمره

1
0/5
1

١/5
نمره

 1ـ مانند :ا َلْ وال ُد انْتَبَهوا .يا أَوال ُد انْتَبِهوا .ه َو انْتَبَهَ .أنا أنتَ ِبهُ.
2ـ از هر دو فعل ثالثی مج ّرد و مزيد( .بدون ذکر اصطالحات مج ّرد و مزيد)
ابـي» در کتاب «عربی زبان قرآن» فقط تعيني نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا ،خرب ،فاعل ،مفعول،
3ـ منظور از « َعيِّـنِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ
مضافاليه ،صفت و  ...هريک از اين نقشها عالمتهايی در انتهای خودشان دارند که اِعراب ناميده میشوند؛ مانند ـً  ،ـٍ  ،ـٌ  ،ـَ  ،ـِ  ،ـُ  ،ـْ ،
واو در ـ و َن  ،الف در ـ انِ  ،ياء در ـَ يـنِ و ـ يـ َن و  ....يادگريی اين عالمتهای اِعرابی از اهداف اين کتاب نيست.
٤ـ پيشنهاد میشود سؤال با تو ّجه به تصوير ط ّراحی شود؛ مثالً با تو ّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد ،سؤال شود« :ماذا َعلَی
الْ ِمنضَ َد ِة؟» و پاسخهای «حقيبة»« ،الحقيبة»« ،علی املنضدة حقيبة« ،».الحقيبة علی املنضدة ».همه را درست میگرييم؛ زيرا در همۀ اين
پاسخها دانشآموز متو ّجه سؤال شده و پاسخهای کوتاه يا بلند او همگی اشاره به موفّقيت او دارند.
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تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
 1سؤاالت امتحان ،آزمون سراسری و مسابقات بايد کامالً حرکتگذاری شوند.
 2در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک نمره در بارمبندی
تغییراتی اجرا نمايد؛ ولی در نوبت دوم بارمبندی بايد دقيقاً رعايت شود.
 3بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه
بايد تن ّوع داشته باشد.
ِ
سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک
 4در بسیاری از موارد
ِ
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله
مهارتهایِ زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش
مفهوم مختلف همزمان بیاید.
چند
ِ
 5فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
( KGQPC Uthman Taha NaskhT،عثمان طه) Traditional Arabic، B Badr ،
Adobe Arabic Simplified Arabic
 6طرح سؤال امتحان نوبت ا ّول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از  20نمره است.
 7معموالً برای امتحان ميان نوبت بارمبندی تعيين نمیشود .میتوان ده نمرۀ
امتحان را از مهارتهای شفاهی زبان در نظر گرفت .در مکالمه مشابه اين سؤاالت
مطرح میشود.

تحب؟ متی ترجع إلی بيتك؟
ِمن أين أنت؟ کم عمرك؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ ّ
أي فاکهة ّ
أنت نَشيطٌ؟ أدفت ٌر علی
کم الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لماذا تد ُر ُس؟ ماذا تأک ُُل لِلغَدا ِء؟ هل َ
کتاب؟ لِ َمن تلك الحقيبة؟
الْمنضد ِة أم ٌ

 8در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر
و نهی در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی
است؛ مثال:
ا ُکتُ ْب في الْ َفرا ِغ ِفعالً ُم ِ
ناسباً.
تَرج ِِم الْ َکلِ َم َة الَّتي تَحتَها َخ ٌّط.
9

يا أخي  ...إلی بَي ِت َك( .اِ ْر ِج ْع اِ ْرجِعوا )
يا إخ َوتـي ،اِرجِعوا إلَی بُيوتِکُم.

سؤاالت چند گزينهای بايد فقط دو گزينه داشته باشد( .جز بخش كلمات

27

ناهماهنگ كه چهار كلمه داده میشود).
 10ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقهای ط ّراحی
نشود.
 11طرح سؤال از فعلهايی مانند «تَ َعلَّموا» که میتوانند ماضی يا امر باشند بايد در
جمله و همراه قرائن مناسب باشد.
 12در تشخيص و ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی،
مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سالم ط ّراحی
شود و اگر از غير صحيح و سالم سؤالی طرح شد نبايد تغييراتی مانند اعالل به حذف
داشته باشد.
 13آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگیهای معدود و مطابقت
موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست .حفظ عددهای اصلی يک تا صد
و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است.
 14در تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب برای جای خالی در جمله با تو ّجه به
قرائن بايد تو ّجه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست :ضمير منفصل
منصوب ،مانند إيّ َاك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مث ّنی مانند هذانِ و هذين ،کاربرد هذه
و تلك برای اشاره به اسم غير عاقل.
 15در طرح سؤال مکالمه به چند صورت میتوان عمل کرد :ارائۀ تصوير و طرح سؤال
از تصوير ،پر کردن جای خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه و . ...
 16پر کردن جای خالی در حوارات درس ا ّول تا پايان درس چهارم در امتحان بايد
منطقی باشد .طبيعی است که حفظ متن دشوار است؛ به عنوان مثال پیشنهاد میشود
متن «حوار» داده شود و چهار جای خالی داشته باشد و هشت کلمه ارائه شود تا
دانشآموز از آنها در جای خالی استفاده کند .در ترجمه عربی به فارسی نیز نيم نمره
از اين بخش ط ّراحی میگردد.
 17در تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا و خبر در جمله ،نهادن اِعراب رفع و نصب از
اهداف کتاب نيست.
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 18در تشخيص مشتقّات ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ ا ّما ذکر نوع مشتق الزم است.
ناظر و ُمنتَ ِظر ذکر اينکه ِ
 19در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ِ
ناظر اسم فاعل ثالثی
مج ّرد و ُمنتَ ِظر اسم فاعل ثالثی مزيد میباشد ،در کتاب درسی تدريس نشده و از
اهداف آموزشی کتاب نيست.
در امتحان نوبت ا ّول عربی  1/2رشتههای ف ّنی وحرفهای و کاردانش پايۀ يازدهم
که هفتهای يک ساعت درس عربی دارند مورد  13و  14حذف و نمرۀ بخش قواعد
بدينگونه اصالح میشود:
8

ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع منفی ،امر،
نهی و مستقبل و نيز مصدر در جمله.

9

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی و نيز مصدر مناسب برای جای خالی در
جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند ١/5
1
کلمه

2

 10کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی يا ساعتخوانی

1

ٌ
مضافاليه و صفت
تشخيص «فاعل و مفعول» « ،مبتدا و خبر»« ،جا ّر و مجرور»،
11
2
ابي لِلْ َکلِ ِ
مات الَّتي ت َحتَها َخطٌّ).
در جملهَ ( :ع ِّينِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ

2

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم ،يا کاربرد فعل
12
مجهول در قالب پرسش چندگزينهای

1

7/5

نمره

1ـ از هر دو فعل ثالثی مج ّرد و مزيد( .بدون ذکر اصطالحات مج ّرد و مزيد)
ابـي» در کتاب «عربی زبان قرآن» فقط تعيني نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا ،خرب ،فاعل ،مفعول،
2ـ منظور از « َعيِّـنِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ
مضافاليه ،صفت و  . ...هريک از اين نقشها عالمتهايی در انتهای خودشان دارند که اِعراب ناميده میشوند؛ مانند ـً  ،ـٍ  ،ـٌ  ،ـَ  ،ـِ  ،ـُ  ،ـْ ،
واو در ـ و َن  ،الف در ـ انِ  ،ياء در ـَ يـنِ و ـ يـ َن و  ....يادگريی اين عالمتهای اِعرابی از اهداف اين کتاب نيست.
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بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم ،ميان نوبت ا ّول و دوم
رشتههای رياضی و فيزيک  ،علوم تجربی  ،ف ّنیوحرفهای و کاردانش
مهارتها

مهارتهای
خواندن،
شنيدن و
سخنگفتن

موضوع

شماره

نمره

1

روانخوانی (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتا ً درست مخارج حروف)
و ف ّعاليتهايی مانند حفظ سرود درس ا ّول و اجرای گروهی آن،
اجرای نمايشی متن برخی درسها

7

2

مهارت شنيدن و سخن گفتن
مکالمۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی
ماهيِ ،ب َمَ ،م ْن ،لِ َم ْن ،أي َنِ ،م ْن أي َن،
(سؤال با جمالت دارای ما ،ماذا ،ما ه َو،
َ
ِم َّمن ،کَمَ ،ه ْل ،أ ،متی ،کيف ،لماذا ،لِ َمَ ،ع َّم ،أَ ّي)
يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

جمع نمره

10

تذکّرات
 1امتحان مستم ّر ا ّول و دوم شامل دو بخش کتبی (از  10نمره) و شفاهی (از 10
نمره) است؛ ولی امتحان نوبت ا ّول و دوم فقط کتبی و از بيست نمره است.
خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و)
 2تلفّظ درست مخارج حروف ّ
دشوار است و از عهدۀ بسياری از دانشآموزان بر نمیآيد؛ ا ّما بايد از دانشآموزان خواسته
خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرين کنند ،زيرا
شود حتّیاالمکان مخارج حروف ّ
هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نماز بايد با تلفّظ درست باشد.
 3در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای بسنده شود؛ مثالً
اگر در پاسخ سؤا ِل «إلَی أي َن تَذ َه ُب؟» پاسخ دهد« :إلی الْفُن ُدق» ،کامالً درست است و
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نیازی نیست پاسخ دهد« :أنا أذ َه ُب إلی الْفُن ُدقِ  ».در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از
أنت؟» و پاسخ داد« :أنا في ». ...
نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانشآموزی سؤال شد« :أي َن َ
الص ِّف ».در واقع نيمی از نمره را گرفته است.
و درنگ کرد و نتوانست بگويد« :أنا في َّ
چون سؤال را فهميده است.
 4یکی از موارد امتحانی این است که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان
عربی در دو دقیقه مع ّرفی کند يا اگر ف ّعاليتی در زمينۀ نمايش و مکالمه در کالس
داشت میتوان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.
 5طبيعی است که در يک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و
مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين آنچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و
مجموعه ف ّعاليتهای شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهیاش را تشکيل میدهد ،مبنای
نمرهدهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.
 6رعايت ظرافتهای صرفی و نحوی در مکالمه در ح ّد دانشآموز نيست مخصوصاً
اينکه او بايد در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن
ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست میگردد
اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرهای خوش از مکالمه
داشته ،و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
 7حفظ عين مکالمات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانشآموزان نمیخواهيم
عين عبارتها را حفظ کنند .دانشآموز میتواند با ذوق و سليقۀ خود و موقعيت
موجود تغييراتی در متن ايجاد کند.

31

بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم نوبت ا ّول رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
(از درس ا ّول تا پایان درس چهارم)

ب:مهارت
ترجمه به فارسی

شماره

الف :مهارت
واژهشناسی

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله (زير کلمات خط کشيده
1
میشود).
 2مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

نـمره

مهارتهای
زبانی

موضوع

0/5

2
 0/5نمره

 3تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)

0/5

نوشتن مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای هفتم
4
تا دهم)

0/5

 5ترجمۀ جملههای عربی به فارسی

5

 6انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)
 7تکميل ترجمۀ ناقص

جمع

7
0/5
نمره
١/5
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ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع منفی،
8
امر ،نهی ،و مستقبل و نيز مصدر در جمله

ج :مهارت
شناخت و
کاربرد قواعد

د :مهارت
درک و فهم

3

«تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی ،نفی ،مستقبل و مصدر مناسب
برای جای خالی در جمله» ،يا «تشخيص نوع فعل» ،يا «تشخيص کلمۀ
2
9
ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند کلمه» و «ذکر صيغۀ فعل در ح ّد
 0/25نمره»
 10کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی

1

 11ساعتخوانی

0/5

تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله با تو ّجه به
12
قرائن و در قالب سؤال چند گزينهای يا شناخت آنها

1

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم»(چهار مورد)
 13یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جملۀ دارای جای خالی كه 1
باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)
درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده
شده)
1
14
يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)
 15پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی

هـ  :مهارت
مکالمه

7/5
نمره

2
نمره

0/5

طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازی با کلمات پراکنده حداکثر شش
 16تکّه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده ،دو 1
گزينهای و ) ...

١/5

نمره
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بارمبندی امتحان کتبی عربی پايۀ دهم نوبت دوم رشتۀ علوم انسانی
شماره

الف :مهارت
واژهشناسی

نوشتن معنای کلمه در جمله از عربی به فارسی (زير کلمات خط کشيده
1
میشود).
 2مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
 3تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

نمره

مهارتهای زبانی

موضوع

جمع

0/75
0/5
2
 0/25نمره

نوشتن مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای هفتم
4
تا دهم)

0/5

ترجمۀ جملههای کتاب از عربی به فارسی از متن ،تمرين ،اعلموا ،ف ّن
5
الترجمة و ...

5

ب :مهارت
ترجمه به فارسی  6انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

 7تکميل ترجمۀ ناقص (دارای شش جای خالی)

١/5

7
نمره
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ج :مهارت
شناخت و
کاربرد قواعد

د :مهارت
درک و فهم

هـ  :مهارت
مکالمه

ترجمۀ فعلهايی مانند ماضی ساده ،معادل ماضی استمراری ،ماضی
 8منفی ،مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله( .يکی از فعلها
دارای نون وقايه باشد).

١/5

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر ،نهی و مصدر مناسب برای جای خالی
در جمله،
9
يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان
چند کلمه

1

10

ذکر صيغۀ دو فعل در جمله

0/5

7/5

کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی ،يا ساعتخوانی

0/5

نمره

ٌ
مضافاليه ،صفت ،جار
تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خبر ،نايب فاعل،
11
و مجرور در جمله و ذکر نام اِعراب آنها

3

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم ،يا
12
کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينهای

0/5

کاربرد درست حروف جر؛ تشخيص گزينۀ صحيح در اسم مجرور به
13
1
حرف جر

0/5

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم» (چهار مورد) ،یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه
 14است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب
كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)

1
2
نمره

درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
خوانده شده)،
15
يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)

1

 16پاسخ کوتاه یک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی

0/5

طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازی با کلمات پراکنده حداکثر
 17شش تکّه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده،
دو گزينهای و ) ...

1

1ـ مثال :ضَ ْع يف الْ َفرا ِغ کَلِ َم ًة ُم ِ
ناس َبةً .اَلْعالِ ُم بِال َع َملٍ کَـ  .......................بِال ث َـ َمرٍ.

الشَّ َج ِر  الشَّ َج ُر 

١/5

نمره
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تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در امتحان ميان نوبت دوم و پايانی)
 1در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک نمره در بارمبندی
تغییراتی اجرا نمايد ،ولی در نوبت دوم بايد بارمبندی دقيقاً رعايت گردد.
 2بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه
بايد تن ّوع داشته باشد.
ِ
سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک
 3در بسیاری از موارد
ِ
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله
مهارتهایِ زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش
مفهوم مختلف همزمان بیاید.
چند
ِ
 4فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب هستند:
Simplified Arabic،Traditional Arabic، B Badr، KFGQPC Uthman Taha NaskhT،Adibe Arabic

 5نمرۀ امتحان مستمر دوم شامل دو بخش کتبی و شفاهی است .ده نمره پرسشها
و ف ّعاليتهای کالسی ،امتحانات کتبی ،هفت نمره روخوانی درست و سه نمره مکالمه
است.
 6در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر
و نهی در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی
است؛
مثال :ا ُکتُ ْب في الْ َفرا ِغ ِفعالً ُم ِ
ناسباً .يا أخي  ...إلی بَي ِت َك( .اِ ْر ِج ْع اِ ْرجِعوا )
تَر ِجمِ الْ َکلِ َم َة الَّتي تَحتَها َخ ٌّط.

يا إخ َوتـي ،اِرجِعوا إلَی بُيوتِکُم.

 7سؤاالت چندگزينهای بايد فقط دو گزينه داشته باشد( .جز بخش كلمات ناهماهنگ
كه چهار كلمه داده می شود).
 8طرح سؤال از معنای کلمات بايد در جمله باشد( ،زير دو کلمه خط کشيده
می شود).
 9ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون ،يا مسابقهای ط ّراحی نشود.
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 10طرح سؤال از فعلهايی مانند «تَ َعلَّموا» که میتوانند ماضی ،يا امر باشند بايد در
جمله و همراه با قرائن مناسب باشد.
 11در تشخيص و ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی،
مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سالم ط ّراحی
شود و اگر از غير صحيح و سالم سؤالی طرح شد ،نبايد تغييراتی مانند اعالل حذف
داشته باشد.
 12مطابقت عدد و معدود و ويژگیهای معدود ،مطلقاً از اهداف کتاب درسی
نيست؛ ا ّما حفظ اعداد از اهداف است.
 13در تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله با تو ّجه به
قرائن بايد تو ّجه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست:
ضمير منفصل منصوب مانند إيّ َاك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مث ّنی مانند هذانِ و
هذين ،کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غير عاقل.
 14در تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا و خبر در جمله ،ذکر نام اِعراب آنها کافی است
و نهادن اِعراب رفع و نصب از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در جا َء سعي ٌد .سعي ٌد فاعل و
مرفوع است؛ ا ّما اينکه جملۀ «جاء سعيد» داده شود و اعراب سعيد خواسته شود از
اهداف نيست.
 15در طرح سؤال مکالمه به چند صورت میتوان عمل کرد:
طرح سؤال از تصوير ارائه شده
پر کردن جای خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه
ساختن جمله از کلمات پراکنده از جمالت حوارات کتاب
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بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم ،ميان نوبت ا ّول و دوم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
مهارتها

مهارتهای
خواندن،
شنيدن و
سخنگفتن

موضوع

شماره

نمره

1

روانخوانی (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف)
و ف ّعاليتهايی مانند حفظ سرود درس ا ّول و اجرای گروهی آن،
اجرای نمايشی متن برخی درسها

7

2

مهارت شنيدن و سخن گفتن
مکالمۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی
ماهيِ ،ب َمَ ،م ْن ،لِ َم ْن ،أي َنِ ،م ْن أي َن،
(سؤال با جمالت دارای ما  ،ماذا  ،ما ه َو ،
َ
ِم َّمن ،کَمَ ،ه ْل ،أ ،متی ،کيف ،لماذا ،لِ َمَ ،ع َّم ،أَ ّي)
يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

جمع نمره

10

تذکّرات
 1امتحان مستم ّر ا ّول و دوم شامل دو بخش کتبی (از  10نمره) و شفاهی (از 10
نمره) است؛ ولی امتحان نوبت ا ّول و دوم فقط کتبی و از بيست نمره است.
خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع،
 2هر چند تلفّظ درست مخارج حروف ّ
ق ،و) دشوار است و از عهدۀ بسياری از دانشآموزان بر نمیآيد؛ ا ّما بايد از دانشآموزان
خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرين
خواسته شود حتّیاالمکان مخارج حروف ّ
کنند ،زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نماز بايد با تلفّظ درست
باشد.
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 3در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای بسنده شود؛ مثالً
اگر در پاسخ سؤا ِل «إلَی أي َن ت َذ َه ُب؟» پاسخ دهد« :إلی الْفُن ُدق» ،کامالً درست است و
نیازی نیست پاسخ دهد« :أنا أذ َه ُب إلی الْفُن ُدقِ  ».در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از
أنت؟» و پاسخ داد« :أنا في ». ...
نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانشآموزی سؤال شد« :أي َن َ
الص ِّف ».در واقع نيمی از نمره را گرفته است.
و درنگ کرد و نتوانست بگويد« :أنا في َّ
چون سؤال را فهميده است.
 4یکی از موارد امتحانی این است که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان
عربی در دو دقیقه مع ّرفی کند يا اگر ف ّعاليتی در زمينۀ نمايش و مکالمه در کالس
داشت میتوان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.
 5طبيعی است که در يک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و
مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين آنچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و
مجموعه ف ّعاليتهای شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهیاش را تشکيل میدهد ،مبنای
نمرهدهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.
 6رعايت ظرافتهای صرفی و نحوی در مکالمه در ح ّد دانشآموز نيست مخصوصاً
اينکه او بايد در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن
ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست میگردد
اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرهای خوش از مکالمه
داشته ،و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
 7حفظ عين مکالمات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانشآموزان نمیخواهيم
عين عبارتها را حفظ کنند .دانشآموز میتواند با ذوق و سليقۀ خود و موقعيت
موجود تغييراتی در متن ايجاد کند.

