
نمونه سؤال امتحان

نوبت اّول و دوم عربی زبان قرآن )1(

کتاب مشترک همۀ رشته ها جز ادبیات و علوم انسانی

بخش پنجم

استفاده از منونه سؤاالت کتاب معلّم در کتاب های غري آموزش و پرورش منع قانونی دارد.
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ُل، ِمْن أَربََعِة ُدروٍس، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة،  م( اْلَوَّ ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الْعاِشِ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

َجرَه  ذاِت الُْغصوِن النَِّضَه        کَيَف نَـَمْت ِمْن َحبٍَّة  َو کَيَف صاَرْت َشَجرَه اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ
0/5

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

رَخيَصة / راِسب / نور / غاليَة / يَسار / ضياء

الف...................... = ..........................                ب .........................  ≠ ..........................
0/5

3
ِ الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی. َعنيِّ

 نَهـر    بَحر   ُمحيط   ب. نيام        َحبْل   کَلْب   بََقرَة   الف. نَعَجة
0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتنِي.    ريح: .............................   يَنابيع: .............................  4

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿ال يَْقِدُر َعلَی َشٍء﴾                       .......................................................................................

2. ﴿َو لََقْد أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك رُُسالً إلَی قَوِمِهم فَجاؤوُهم ِبالْبَيِّناِت﴾ 

.................................................................................................................................

3. ﴿َو اْجَعْل يل لِساَن ِصْدٍق ِف اْلِخريَن﴾ ...............................................................................

4. ﴿َمن جاَء ِبالْـَحَسَنِة فَلَُه َعرُش أَمثالِها﴾    ...........................................................................

5. إنَّ طَعاَم الْواِحِد يَْکِفي ااِلثَْننِي.            ..............................................................................

ُة أَمتاٍر.            ........................................................................ 6. طوُل قاَمِة الزَّرافَـِة ِستَـّ

َمِك؟!            ............................................................................... 7. أَ يُـْمِکُن أَْن نََری َمطََر السَّ

. 8. َمن َرأَی ِمنُکم أََحداً يَْدعو إلَی التَّفرِقَِة فَهَو َعميُل الَْعدوِّ

................................................................................................................................
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

1. ﴿َو ِعباُد الرَّحٰمِن الَّذيَن َيْشوَن َعَل اْلَرِض َهوناً َو إذا خاطَبَُهُم الْجاِهلوَن قالوا َسالماً﴾

الــف. و بنــدگان ]خــداى[ بخشــاينده كســاىن اند كــه روى زمــني باآرامــش گام برمى دارنــد و هــرگاه 

  .نادان هــا ايشــان را خطــاب کننــد، ســخن آرام )ســالم( گوينــد

ب. و بنده هــای ]خــداى[ بخشــنده بــر زمــني باآرامــش گام برمى دارنــد و هــرگاه دشــنام  دهندگان 

  .ايشــان را خطــاب کننــد، ســخن نيــک )ســالم( گوينــد

2. ﴿َو ال تَيأَسوا ِمن َرْوِح اللِّه إنَُّه ال يَيْأَُس ِمن َرْوِح اللِّه إالَّ الَْقوُم الْکاِفروَن﴾ 

          .الف. و از مهر خدا نااميد نشدند؛ زیرا جز مردم کافر کسی از مهر خدا نااميد نشد

           .ب. و از مهر خدا نااميد نشويد؛ زیرا جز گروه کافران کسی از مهر خدا نااميد منی شود

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف التَّ کَمِّ

1. لََقد کانَْت رِسالَُة اْلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمًة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب اْلساَءِة.
رسالت اسالم در ......................... بر اساس منطق و دوری کردن از ..................... بوده است.

يِف أَْن يَتََحوََّل بَْعَد ثاَلثَِة أَيّاٍم. 2. اَلّضيافَُة ثاَلثَُة أَيّاٍم فاَم زاَد فَـهَو َصَدقٌَة، َو َعَل الضَّ

.......................... ســه روز اســت و هرچــه فــزوده گــردد صدقــه اســت و بــر ................................

الزم اســت کــه پــس از ســه روز تغيــر کنــد.

لْنا مــا ال طاقـَـَة لَنــا ِبــِه﴾ پــروردگارا، و آنچــه طاقتــش را ................................. 3. ﴿َربَّنــا َو ال تُـــَحمِّ

... بــر مــا تحمیــل مکــن. 

4. ﴿َو اْعُف َعّنا َو اْغِفْر لَنا َو ارَْحْمنا﴾ و از ما درگذر، و ما را .................... و به ما رحم کن.

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. کَتَبُْت َدريس.       2. ما رََجْعنا إلَی بَيِتنا.       3. ال َيْلُِك َشيئاً.        4. َسأَْغِسُل َمالِبيس.      

5. ااَِلْعِتصاُم ِبَحبِْل اللِّه.    6. اِقَْتَبْتُم ِمَن الِْبرئِ.    7. أَْخِرْج قَلََمـَك.   8. ال تَلَْعبوا ِف الّشاِرِع.   

 9. َسوَف نَْنَجُح ِف اْمِتحاناتِنا.   10. يَْستَْغِفُر اللَّه.     11. کانوا يَظْلِموَن.     12.  رَجاًء، اِنتَِبهوا.

3

9

ِ الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ. َعنيِّ

 اِْستَغِفْر       1. ﴿فَاْصِبْ إنَّ َوعَد اللِّه َحقٌّ َو ................... لَِذنِبـَك﴾                 اِْغِفْر

  اِنَقطََع        2. إلٰهي قَْد ................... رَجايئ َعِن الَْخلِق َو أَنَت رَجائـي.           قَطََع

 يَنظُُر           3. کاَن َصديقي ................... والَِدُه لِلرُّجوِع إلَی الْبَيِت.             يَنتَِظُر

  َسلِْمنا           4. أَنا َو زَميلـي ................... رَسائَِل َعْبَ اْلنِتنِت.                 اِستَلَْمنا

1
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10

ْ نَوَع الِْفْعِل يف کُلِّ ِعباَرٍة. َعنيِّ

 1. ﴿َو اْصِبْر َعلَـی  ما يَقولوَن َو اْهُجرُْهم﴾ 

 2. ﴿اليَقِدُر َعلَی َشٍء﴾

0/5

11

ِ الْکَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعٍة. َعنيِّ

          اِْسَمْع                   تََخرََّج             اُْدُخْل                     1. أَْجلِْس

 يُجالُِس                     تََعلُّم                     إْخراج               2. اِکِتساب

0/5

12

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو يِف الَْفراغِ الّثاين َعَدداً أَصلّياً. َضْع يِف الَْفراغِ اْلَوَّ

َنِة اْليرانيَِّة فَصُل الَْخريِف.     1. اَلَْفصُل الـ ................... ف السَّ

2. ِمئَـٌة تَقسيٌم َعلَی َخْمَسـٍة يُساوي ................... .

0/5

13

اُکُتِب الُْحروَف ِباْلَرقاِم کَالِْمثاِل.

 10  3 = 30                      .اَلِْمثال: َعرَشٌَة ف ثاَلثٍَة يُساوي ثاَلثنَي

1.  تِسعوَن ناِقُص َعرَشٍَة يُساوي ثَـامننَي.

2.  اِثناِن َو ثَـامنوَن تَقسيٌم َعلَی اثَننِي يُساوي واِحداً َو أَربَعنَي.

0/5

14

اُرُسْم َعقارَِب الّساَعِة. 

بعُ   1. اَلْخاِمَسُة َو الرُّ

2. الثّاِمَنُة َو النِّصُف

 

0/5
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15

اکيَب يف َمکانِـَها الُْمناِسِب. )اِثناِن زائِداِن( َضْع ٰهِذِه الُْجَمَل َو التَّ

ليالِن / تلَك الْبَطّاريَُّة / ُهم صالِحوَن / هَو َعدوٌّ / هاتاِن الزُّجاَجتاِن ُهنَّ فائِزاٌت / ٰهذاِن الدَّ

جمع مذکّر ساملمثّنی مذکّرجمع مؤنّث سالـممفرد مؤنّث
1

د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

16

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«

وِن اْلَبيَـِض.  ِمـَن اْلَحجاِر الَْجميلَـِة الْغاليَـِة ذاِت الـلَـّ رَُة    َ 1. اَلرشَّ

2. اَلَْغيُم                   َجذَوتُـها مُستَـِعـرٌَة، فيها ضياٌء َو ِبها َحرارٌَة ُمنترَِشٌة.

مِس. مُس                   کَوکٌَب يَدوُر َحوَل اْلَرِض؛ ضياُؤُه ِمـَن الشَّ 3. اَلشَّ

امِء يَنزُِل ِمنـُه الْـَمطَُر. 4. اَلَْقَمُر                    بُخـاٌر ُمتَـراکِـٌم ِفـي السَّ

َرُر 5. اَلـدُّ

6. اَْلَنُعُم       

1

17

                                  .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. اَلِْمهرَجاُن اْحِتفاٌل عامٌّ ِبـُمناَسبٍَة َجميلٍَة، کَـِمهرَجاِن اْلَزهاِر َو ِمهرَجاِن اْلَفالِم.      .................

امِء يَنـزُِل َعلَی الِْجباِل فََقط.                        .................. 2. اَلثَّلُج نَوٌع ِمن أَنواِع نُزوِل الاْمِء ِمَن السَّ

مسيَّـِة اْليرانيَِّة.                    ..................  َنـِة الشَّ 3. يَحتَِفُل اْليرانيّـوَن أَوََّل يَوٍم ِمن أَيّاِم السَّ

4. تَـعيـُش اْلَسمـاُك ِفـي النَّهِر َو الْبَحِر َو لَـها أَنواٌع ُمختَلَِفـٌة.                                 ...................

  1

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

18
أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. َما اْسُمك؟ ...............................    2. أَيَن َمدرََستُك؟ ................................. 
0/5

19

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. عاماً / کَْم / ُعْمرَُك / ُعْمري / ِستََّة َعرَشَ / . /؟

.................................................................................................

خوِل / ِبطاقَتُُه ِبيَِدِه /  ِعْنَدکُم / نََعْم / َهْل / کُلُّ واِحٍد ِمّنا / . /؟ 2. ِبطاقاُت الدُّ

.................................................................................................

1
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م( الّثاين، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /3/ ....  ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الْعاِشِ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َو اِلْسُم الْعائِيلُّ اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            اَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

َجرَه  ذاِت الُْغصوِن النَِّضَه  کَيَف نَـَمْت ِمْن َحبٍَّة  َو کَيَف صارَْت َشَجرَة اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ

0/5

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ِسلْم / َحزين / اِستَطاَع / َغيم / قَِدَر / َحرْب

الف:.................... = .......................                ب: .......................  ≠ ......................

0/5

3

ِ الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی. َعنيِّ

 ِمصباح ُمَسجِّل   َجْذَوة   ب. هاتِف    نَِض   بوم   بَّط  الف. ُغراب

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتنِي.    الف: َمْوِعد: .............................   ب: ُجيوش: .............................  4

ب . مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1.     ﴿َو ُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾    ...............................................................................

2. ﴿يُريُد أَْن يُْخرَِجُکم ِمْن أَرِْضُکم فاَمذا تَأُْمروَن﴾ 

...............................................................................................................................................

3.  إنَّ اللَّه أََمرَنـي ِبـُمداراِة الّناِس کَام أََمرَنـي ِبـإقاَمـِة الَْفرائِِض.

...............................................................................................................................................

4.  لِـُکـلِّ َذنٍب تَوبٌَة إّل سوَء الْـُخلُِق.        ...............................................................................

...............................................................................                . 5.  ساِمحيني؛ أَنِت َعلَی الَْحقِّ

6.  َمَضی الزَّماُن َو قَلبـي یَقول إنََّك آتـي.   .............................................................................

َة. ی ِبذي الَْقرننَِي قَْد أَعطاُه اللُّه الْقوَّ 7.  کاَن يف قَديِم الزَّماِن َملٌِك عاِدٌل يَُسمَّ

...............................................................................................................................................

0/25

1

1

0/5

0/5

0/75

1
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

لفني يَفوُق َسْمَع اْلِنساِن َعرْشَ َمرّاٍت َو َوزنُـُه يَبلُُغ ِضْعَفي َوزِن اْلِنساِن تَقريباً. 1. َسْمُع الدُّ

    .الف. شنوايی دلفني ده برابر شنوايی انسان و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان است

   .ب. دلفني ده برابر انسان می شنود و وزنش تقريباً برابر با يک انسان است

ــی  ــرُِّف َعلَ ــکاِن َو التََّع ــارَِة الَْم ــاً لِزي ــلوا فَريق ــرَِة؛ فَأَرَْس ــَك الظّاِه ــَة ِسِّ تِلْ ــامُء َمعرِفَ ــاَوَل الُْعلَ 2. ح

ــامِك. اْلَس

الــف. دانشــمندان ســعی می کننــد راز آن را آشــکار کننــد؛ پــس گروهــی را بــرای بازديــد آن مــکان 

          .و پژوهــش دربــارۀ ماهی هــا ارســال می کننــد

ــکان و  ــدن م ــرای دي ــی را ب ــد و تيم ــالش کردن ــده ت ــناخت راز آن پدي ــرای ش ــمندان ب ب. دانش

           .شــناخنت ماهيــان فرســتادند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. حيَح يف التَّ اِنَتِخِب الصَّ

﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ال يَْسَخْر قَوٌم ِمن قَوٍم َعَسی  أَْن يَکونوا َخراً ِمنُهم﴾ 

ای کســانی که ايـــامن آورده ايــد، نبایــد مردمانــی مردمانــی ]دیگــر[ را ریشــخند کننــد، شــاید آنهــا 

)خــوب  بهــت از خودشــان ( باشــند؛ 

﴿َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسُکم َو ال تَنابَزوا ِبـاْلَلْقاِب﴾ 

و از )خودتــان  ديگــران( عیــب نگیریــد، و بــه همدیگــر )لقــب  لقب هــای( زشــت 

ندهیــد. 

.)آمرزش می خواهند   فَاْستَْغَفروا لُِذنوِبِهم﴾ پس برای گناهانشان )آمرزش خواستند﴿

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. ال َتقَتبـي الّناَر.                 2. أَْنزِْلنـي يا سائُِق.                3. ما انَتَفعُت ِبِه.       

4. َسَينَکِسُر الزُّجاُج.               5.  ِاْستْجاُع الْبَضائِعِ.            6.  کانوا            َيْذَهبوَن.

1/5
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9

حيَح. ِ الَْجواَب الصَّ َعنيِّ

  تَساَمَح      َسَمَح          ساَمَح 1. اَلاْميض ِمن »يُساِمُح« : 

   يُباِدُل    ُل يُبِْدُل          يُبَدِّ َل« :  2. اَلُْمضاِرُع ِمن »بَدَّ

0/5

10

ْ نَوَع الِْفْعِل يف کُلِّ ِعباَرٍة.  َعنيِّ

1. ﴿َشْهُر رََمضاَن الَّذي أُْنزَِل فيِه الُْقرآُن﴾ 

2. ﴿َيُْلُق اللُّه ما يَشاُء﴾

0/5

11

ِ الْکَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعٍة. َعنيِّ

       شاِهْدَن                 تََعلَّمي               اِنتَِبهوا     1. ُمجالََسة

 أَُجهُِّز           يَتََخلَُّص             تُْحِسُن                2. حارََب

0/5

12

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو يِف الَْفراغِ الّثاين َعَدداً أَصلّياً. َضْع يِف الَْفراغِ اْلَوَّ

1. اَلْيَوُم الـ...................................  ِمْن أَيّاِم اْلُسبوِع يَوُم الَْخميِس.      

2. تِسعوَن ناِقُص َعرَشٍَة يُساوي ................................... .

0/5

13

. ِ الَْمَحلَّ اْلعرايبَّ لِلْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعنيِّ

کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضٌَّة.             اَلُْکتُُب بَساتنُي اْلُعَلماِء.     ﴿يَْضُِب اهللُ اْلَمثاَل لِلّناِس﴾     اَلسُّ

َزکـاُة الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه.      ﴿َو اجَعْل يل ِلساَن ِصْدٍق ف اْلِخريَن﴾          اَلِْعلُْم َخٌر ِمَن اْلماِل.

1/5

14

ِ الِْفْعَل الَْمجهوَل، ثُمَّ تَرِْجْم ذٰلَِك الِْفْعَل إلَی الْفارِسيَِّة. َعنيِّ

1. ﴿يا أَيَُّها الّناُس ُضَِب َمثٌَل فَـاْستَِمعوا لَـُه إنَّ الَّذيَن تَْدعوَن ِمْن دوِن اللِّه لَْن يَـْخلُقوا ُذباباً﴾ 

2. ﴿أَ فَـال يَْنظُروَن إلَی اْلِبِل کَيَف ُخلَِقْت﴾  

1

15

ِ اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة، ثُمَّ تَرِجْمها. َعنيِّ

نوِب.    َفِر.                      2. یا َغّفاَر الذُّ 1. َسيُِّد الَْقوِم خاِدُمـُهم ِف السَّ

3. َمْن َجرََّب الُْمَجرََّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمُة.

1/5
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د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

16

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«  

ديِق َعْن َصديِقِه أَِو الزَّوِج َعْن َزوَجِتـِه.  اِبِتعاُد الصَّ 1. اَلرَّکْـُب    

 هَو الَّذي لَُه َحرَکـاٌت َجميلَُة َو کَـالٌم َجميٌل. 2. اَلَْکراَمُة    

ِة ف يَِد الَْمرأَِة. َهِب أَْو الِْفضَّ  زيَنٌة ِمَن الذَّ 3. اَلْوَکُر       

 َشٌَف َو َعظََمٌة َو ِعزَُّة النَّفِس. 4. اَلَْهجـُر  

5. اَلَْمليُح

واُر  6. اَلسِّ

1

17

                                 .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. ِعنَدما يَنَقِطُع تَـيّـاُر الَْکهَرباِء ِفـي اللَّيِل، يَغرَُق کُلُّ َمکاٍن ف الظَّالِم.         .................. 

 .................. 2. اَلطّاووُس ِمَن الطُّيـوِر الاْمئيَّـِة تَـعيُش فَوَق ِجباٍل ثَلجيَّـٍة. 

 .................. 3. اَلَْموسوَعُة ُمعَجٌم َصغٌر ِجّداً يَجَمُع قَليالً ِمَن الُْعلوِم.        

.................. ٌة ِبـِجواِر الِْبحاِر َو الُْمحيطاِت.   4. اَلّشاِطُئ ِمنطََقٌة بَّريَـّ

  1

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

18

أَِجْب َعِن الّسؤالَیِن الّتالَيیِن. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. ِمْن أَيَن أَنت؟ ......................................................................   

 2. کَيَف حالَُك؟ ......................................................................

0/5

19

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. الّساِدَسِة / ساَعُة / ِمَن / َدواِمَك / ما هَي / . /؟

..................................................................................................
2. تَذَهبوَن / َمرقَِد َسلامن /  إلَی الَْمدائِِن / لِزيارَِة / لَِم / . /؟

.................................................................................................

1
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نمونه سؤال امتحان

نوبت اّول و دوم عربی )1(

بخش ششم

استفاده از منونه سؤاالت کتاب معلّم در کتاب های غري آموزش و پرورش منع قانونی دارد.

رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
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ُل، ِمْن أَربََعِة ُدروٍس، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة،  م( اْلَوَّ ، اَلُْعلوُم اْلنسانيَّة، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الْعاِشِ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

 : ُل َو ااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف . مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

َرِر الُْمنترَِشَه اُنْظُْر إِلَی اللَّيِل فََمْن أَْوَجَد فيِه قََمرَه        َو زانَُه ِبأَنُْجٍم کَـالدُّ
0/5

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ُمِجّد / بَعيد / بَيع / ُمجتَِهد / َيني / ِشاء

............................ ≠  .............................                 ............................. = .............................

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتنِي.    هاتِف: .............................   نِعاج: .............................  3

4

ِ الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی. َعنيِّ

 َملَْعب      َسْوداء              ُمتَْحف            الف. ُمْستَوَصف

  ُمَجفَّف                 َحَنفيَّة               بَطّاريَّة                      ل ب. ُمَسجِّ

0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

ام هَو إلٰـٌه واِحٌد﴾ 1. ﴿قاَل اللُّه ال تَتَِّخذوا إلَٰهنِي اثَننِي إنَـّ

................................................................................................................................

َمِك. َق ظاِهرََة َمطَِر السَّ َوِر َحتَّی تَُصدِّ 2. اُنْظُْر إِلَی ٰهِذِه الصُّ

................................................................................................................................

3. َثانوَن ِف الِْمئَِة ِمن َموجوداِت الْعالَِم َحرَشاٌت. ..................................................................

4. لََديَّ َجّواٌل تَفُرُغ بَطّاريَّتُـُه ِخالَل نِصِف يَوٍم.  ....................................................................

5. َمثَُل الُْمؤِمِن كََمثَِل الَعطّاِر إْن جالَستَُه نََفَعَك. ....................................................................

6. َسِمَعْت ُسَميَُّة َصوَت ُمَکيِِّف الَْهواِء ِمْن إْحَدی الُْحُجراِت.

................................................................................................................................

7. رِسالَُة اْلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمٌة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب اْلساَءِة.

................................................................................................................................

0/75

0/75

0/5

0/75
0/75

0/75

0/75
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

نوَب إالَّ اللُّه﴾ 1. ﴿فَاْستَغَفروا لُِذنوِبِهم َو َمن يَغِفُر الذُّ

  الف. پس برای گناهان آمرزش می خواهند و چه کسی به جز خدا می بخشايد؟

  ب. پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی جز خداوند می آمرزد؟

2. ﴿َو اْصِبْ َعلَی  ما يَقولوَن َو اْهُجرُْهم﴾

          .الف. و بر آنچه می گويند شکيبايی کن و از آنها دوری گزين

           .ب. و بر هرچه می گويند صب می کنم و از ايشان دوری می کنم

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف التَّ کَمِّ

ــُد الُْقــرآُن َعلَــی ُحّريَّــِة الَْعقيــَدِة. ﴿ال إکــراَه ِف الّديــِن﴾ ال يَجــوُز اْلرصاُر َعلَــی نِقــاِط الِْخــالِف  يَُؤکِّ

ــَع بَعِضِهــم تَعايُشــاً  ــاِس أَن يَتعايَشــوا َم ــی کُلِّ الّن ــٌد؛ َو َعلَ ــِه أََح ــُع ِب ــُه ال يَنتَِف ــی الُْعــدواِن؛ ِلَنَّ َو َعلَ

ِســلْميّاً، َمــَع اْحِتفــاِظ کُلٍّ ِمنُهــم ِبَعقائـِـِدِه؛ ِلَنَّــُه ﴿کُلُّ ِحــزٍب ِبـــام لََديِهــم فَرِحــوَن﴾ اَلِْبــالُد اْلســالميَُّة 

ــعوِب الَْکثــرَِة، تَختَلِــُف ف لُغاتِهــا َو أَلْوانِهــا. َمجموَعــٌة ِمــَن الشُّ

قــرآن بــر ................................. عقيــده تأکيــد می کنــد. هيــچ اجبــاری در ديــن نيســت. پافشــاری 

بــر نقــاط اختــالف و بــر ................................. جايــز نيســت؛ زيــرا کســی از آن .........................

.................. و بــر همــۀ مــردم الزم اســت کــه بــا حفــظ عقيــدۀ خودشــان بــا يکديگــر همزيســتی 

ــه آنچــه دارد  ــرا هــر گروهــی ب ..................................................................... داشــته باشــند؛ زي

ــه ای از ...................................... بســياری هســتند  دلشــاد اســت. سزمني هــای اســالمی مجموع

کــه در .................................... و رنگ هايشــان فــرق دارنــد.

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. قََرأُت قَصيَدًة.              2. ما َوَجْدتُم َشيئاً.         3. ال أَعرُِف الزّائَِر.     4. َسيرَْشَُب شاياً.      

5. ُمجالََسُة الُْعلاَمِء.          6. دافَْعتُم َعْن َوطَِننا.      7. أَْخِرْج کِتابََك.         8. ال تَنزِلوا ُهناَك.   

9. َسوَف أَْغِسُل َمالِبيس.  10. اِلتََقطْنا ُصَوراً.            11. کانوا يَکتُبوَن.    12.  يُساِعْدَن اْلَخريَن.

3
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9

ِ الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ. َعنيِّ

 بْـنا َمنا َعلَی َعَملَِنا الَْقبيِح.      تَضاَربْنا       َضَ َل الُْمديُر َو نََصَحنا َو نَدَّ 1. ............ فَتََدخَّ

يَعرِفاِن              راسيَِّة.             يَتَعارَفوَن َنِة الدِّ 2. اَلزَُّمالُء ................... َمَع بَعٍض ف ِبدايَِة السَّ

 اِعتََذرَْت    يِِّئ َو أَنَا ............ ـُه.                 َعَذرُْت غُر ِمن َعَملِِه السَّ 3. نَِدَم أَخي الصَّ

  تَعاَملوا        4. تَعاَشوا کَاْلخواِن َو .............. کَاْلَجانِِب َمَع بَعٍض.           اِعَمْل

1

10
ْ نَوَع الِْفْعِل َو صيَغَتُه يف الِْعباَرِة.  َعنيِّ

﴿َو لََقد أَرَسلْـنا موسی ِبـآياتِنا﴾ 

0/5

11

ِ الْکَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعٍة. َعنيِّ

     يَجتَِمُع                  تَضارََب              َب 1. َحرََّك                تََعجَّ

 اِْشتَِغْل                  ُمامرََسة              تَفريق              2. تَعايُش

0/5

12

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو يِف الَْفراغِ الّثاين َعَدداً أَصلّياً. َضْع يِف الَْفراغِ اْلَوَّ

1. قاَمْت أُختي ِمَن النَّوِم ِف الّساَعِة الْخاِمَسِة َو ذََهبَْت إلَی الَْمدرََسِة بَْعَد ساَعتنَِي ف الـ.................. .

2. َخْمَسٌة َو َسبْعوَن زائُِد َخْمَسٍة َو ِعرْشيَن يُساوي ................... .

0/5

0/5اُکُتِب الُْحروَف ِباْلَرقاِم.    1. ِستٌَّة َو ثاَلثوَن: ...................     2. ثَـامنيٌَة َو تِْسعوَن: ...................13

14

اُرُسْم َعقارَِب الّساَعِة. 

ً  1. اَلثّانيََة َعرْشََة إاّل ُربعا

2. اَلرّاِبَعُة َو النِّصُف

   

0/5
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15

اکيَب يف َمکانِـَها الُْمناِسِب. )اِثناِن زائِداِن( َضْع ٰهِذِه الُْجَمَل َو التَّ

أنَت روحي / أننُتَّ صاِبراٌت / ٰهذاِن الْحاسوباِن / تلَك الِْبطاقَُة / ُهم فائِزوَن / هاتاِن الَْمرأَتاِن

جمع مؤنّث ساملمفرد مؤنّثجمع مذکّر سالـممثّنی مذکّر
1

د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

16

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«

  اِسُم إشارٍَة لِـَغيـِر الَْقريِب. ذاَك            .1

  أَکبَـُر ِمَن الْبَحِر کَثيـراً. ِعنَدئٍِذ           .2

اَلْفاِرُغ          لَيَس ف داِخلِـِه َشٌء.  .3

واُم          ِقطَعـٌة ِمَن اْلَرِض. اَلدَّ  .4

اَلْبُقَعـُة       .5

اَلُْمحيُط      .6

1

17

                          .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. طوَل قاَمِة الزَّرافَـِة قَصٌر ِجّداً.                                                         ........................ 

2. لِلْفائِِز اْلَوَِّل جائِزٌَة ِفّضيٌَّة َو لِلْفائِِز الثّاين جائِزٌَة َخَشبيٌَّة.                          ........................ 

باِح.                           ........................ باحيُّ قياٌم ف ُصفوِف الَْمدرََسِة ِف الصَّ 3. ااَِلْصِطفاُف الصَّ

4. َعلَيـنا ِبالُْعبوِر ِمن رَصيٍف إلَی رَصيٍف آَخَر ِمن َمَمرِّ الُْمشاِة.            ........................

 1 

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

18

أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. َما اْسُم َمدرََسِتك؟ ......................................    2. ِمْن أَيَن أَنت؟ ......................................

0/5

19

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. الَْکريُم / َما / ُحَسنٌي / اْسُمَك / اِْسمي / . /؟

..................................................................................................................................................

ْعَب اْليرانـيَّ / کيَْف / . /؟ ُه / َشْعٌب /  ِمْضياٌف / َوَجْدَت / الشَّ 2. إِنَـّ

..................................................................................................................................................

1
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م( الّثــاين، اَلَْوقــُت: 70 َدَقيَقــًة،  ، اَلُْعلــوُم اْلنســانيَُّة، اَلَْفصــُل )الــتِّ ــفِّ الْعــاِشِ ِباْســِمِه تَعالَــی، اِمِتحــاُن اللَُّغــِة الَْعَربيَّــِة لِلصَّ

اَلّتاريــخ: .... /3/ .... 

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف . مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
 . تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ٍة ُمْفتَِکرَه َزُه ِبُقوَّ َو انْظُْر إِلَی اْلَمْرِء َو قُْل َمْن َشقَّ فيِه بََصَه      َمْن َذا الَّذي َجهَّ
0/75

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ضياء / َسَنويّاً / ساِحل / ظاَلم / فَْجأًَة / شاِطئ  

....................... ≠  ........................                       ........................ = ........................

0/5

3    أَْصَفر      أَْزَرق      أَْحَسن    الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی.     أَْحَمر ِ 0/25َعنيِّ

0/5اُکُتْب جمَع کَلَِمِة أُنبوب: .............................   مفرَد کَلَِمِة ِعباد: .............................   4

ب . مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿کُِتَب َعلَيُکُم الّصياُم﴾                      ...............................................................................

2. ُحسُن اْلََدِب يَسُتُ قُبَح النََّسِب.            ..............................................................................

3. اَلُْمؤِمُن قَليُل الَْكالِم كَثُر الَْعَمِل.            ............................................................................ 

الُم َعلَينا َو َعلَی ِعباِد اللِّه الّصالِحنَي.   ........................................................................... 4. اَلسَّ

عاِب.    ............................................................................ ديُق الَْحقيقيُّ يُْعرَُف ِعنَد الصِّ 5. اَلصَّ

6. يُنَقُل النِّفُط ِمَن الِْبرئِ إلَی ميناِء التَّصديِر. ...........................................................................

جاجيِد. ........................................................... ُف َمکاٌن واِسٌع لِبَيعِ السَّ 7. سوُق تبيز الُْمَسقَّ

8. تَستَطيُع الِْحرباُء أَْن تُديَر َعيَنيها ف کُلِّ اتِّجاٍه دوَن أَْن تَُحرَِّك َرأَْسها................................................

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/75

0/75

1
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

غرُي يَقوُم ِبـتَلويِن رَْسِمـِه الَْجميِل.  1. کاَن أَخـي الصَّ

    .الف. برادرم کوچک است و نّقاشی زيبايی را رنگ آميزی می کند

   .ب. برادر کوچکم به رنگ آميزی نّقاشی زيبايی اقدام می کرد

ولَُة، َو يَنتَِفُع ِبـَها الّناُس َجميعاً. ُة هَي اْلَماکُِن الَّتي تَـمتَلُِکـها الدَّ 2. اَلَْمراِفُق الْعامَّ

 .الف. تأسيسات همگانی مکان هايی هستند که ِملک دولت هستند و سود آن به مردم می رسد

           .ب. تأسيسات عمومی جاهایی ا ند که دولت مالک آن است و مردم همگی از آن سود می برند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف التَّ کَمِّ

1.﴿َو إذا قُِرئَ الُْقرآُن فَاْستَِمعوا لَُه َو أَنِْصتوا لََعلَُّکم تُرَْحموَن﴾ 

و هرگاه قرآن ..................... به آن گوش کنيد و خاموش باشيد؛ اميد است ......................... . 

ــامُد  2. يُصَنــُع ِمنــُه الَْمطّــاُط َو ُمبيــداُت الَْحــَراِت َو َمــوادُّ التَّجميــِل َو َمعجــوُن اْلَســناِن َو السَّ

ــا. از آن پالســتيک، حره کــش، مــواّد آرايشــی ........................... کــود شــيميايی و  الْکيميــاويُّ َو َغريُه

................... غــريه 

1/5

ج . مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. ﴿ِارِجعي إلَی َربِِّك﴾        2. ﴿َسيـَْعَلُم الَّذيَن ظَلَموا﴾        3. ال تَبَتِعدي ِمّنا.           

4. ال يَأُمرُنـي أَبَداً.                  5.  ِاحِتاُق الْغابَِة.                               6.  کانوا يَغِسلوَن َمالِبَسُهم.     

1/5

9

حيَح. ِ الَْجواَب الصَّ َعنيِّ

   أَْغرََق        َغرَِق    اِستَغرََق 1. اَلاْميض ِمن »يَستَغرُِق« : 

  اِنِْغالق        إِْغالق      تَْغليق 2. اَلَْمصَدُر ِمن »أَْغلََق« : 

0/5
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10

اُکُْتْب نَْوَع الِْفْعِل َو صيَغَتُه يف کُلِّ ِعباَرٍة. 

بْنا َحليباً طازَجاً ِف الَْقريَِة.                        2. اَْلَطفاُل ال يُتْـرَکوَن َوْحَدُهم. 1. َشِ

1

11

َضْع يِف الَْفراغِ َعَدداً ُمناِسباً.

 ِالْعاِش        باحيِّ َوقَْفنا ف ................. ُصفوٍف.       َعرَشَِة 1. ف ااِلصِطفاِف الصَّ

 اْلُولَی        ً2. اَلّناِفَذُة ................. ِمن نَواِفـِذ الَْمدرََسِة َمفتوَحـٌة.       واِحدا

0/5

12

. أَْعرِِب الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ٌة.             اَلُْکتُُب بَساتنُي الُْعلاَمِء.     کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ ﴿يَْضُِب اللُّه اْلَمثاَل لِلّناِس﴾     اَلسُّ

َزکـاُة الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه.      ﴿َو اْجَعْل يل لِساَن ِصْدٍق ف اْلِخريَن﴾          اَلِْعلُْم َخٌر ِمَن اْلماِل.

1/5

13

ِ الِْفْعَل الَْمجهوَل َو نائَِب الْفاِعِل. »ِفْعل واِحد« َعنيِّ

﴿يُقاتِلوَن ف َسبيِل اللِّه فَـيَْقتُلوَن َو يُْقتَلوَن﴾

0/5

14

َضْع يف الَْفراغِ کَلَِمـًة ُمناِسَبًة.

  الُْمْجرِمنَي            1. ﴿يُْعرَُف....................... ِبسيامُهم﴾                   الُْمْجرِموَن

  الُْمسلِموَن             2. ُربُْع ُسّکاِن الْعالَِم ِمَن ........................         الُْمسلِمنَي

  الِْعلِْم            3. آفَـُة....................... النِّسياُن.                            الِْعلُْم

  َشَُف            4. ....................... الَْمرِْء ِبالِْعلِْم َو اْلََدِب.                َشَِف

  يَوَمنِي            ْهُر ....................... يَوٌم لََك َو يَْوٌم َعلَيَك.         يَوماِن 5. اَلدَّ

 َجُر َجِر            الشَّ 6. اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل کَـ ....................... ِبال ثَـَمٍر.         الشَّ

  حاِضيَن            7. اَلُْمَعلِّموَن ....................... ف ِمْهرَجاِن الَْمْدرََسِة.    حاِضوَن

  الطَّيّاريَن              8. نَزََل ....................... ِمْن طائِراتِِهُم الَْحربيَِّة.        الطَّيّاروَن

2
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د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

15

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«  

وِن اْلَبيَـِض.  ِمـَن اْلَحجاِر الَْجميلَـِة الْغاليَـِة ذاِت الـلَـّ رَُة   َ 1. اَلرشَّ

مِس. 2. اَلَْقـَمـُر                   کَوکٌَب يَدوُر َحوَل اْلَرِض؛ ضياُؤُه ِمـَن الشَّ

امِء يَنزُِل ِمنُه الْـَمطَُر.  بُخـاٌر ُمتَـراکِـٌم ِفـي السَّ 3. اَْلَنـُعـُم      

 ِمن الَْمالِبِس النِّسائيَِّة ذاِت اْلَلواِن الُْمختَلَِفِة. 4. اَلَْغـيـُم  

َرُر 5. اَلـدُّ

6. اَلُْفستاُن

1

16

                                 .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. ِعنَدما يَنَقِطُع تَـيّـاُر الَْکهَرباِء ِفـي اللَّيِل، يَغرَُق کُلُّ َمکاٍن ف الظَّالِم.                     ..................
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در مقّدمۀ کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم، بخشی به نام »سخنی با معلّم« آمده است. 

تجربه نشان می دهد که با وجود اينکه کتاب معلّم به تعداد مورد نياز چاپ می شود و 

پَرَونجای )فايل( کتاب معلّم نيز در »سايت گروه عربی دفت تأليف« بارگذاری می شود، 

توصيه ها  مهم ترين  مقّدمه،  در  لذا  بی اطاّلعی می کنند؛  اظهار  دبران  از  هنوز بخشی 

درج شده است. 

مطالعۀ کتاب معلّم اطاّلعات سودمندی را در اختيار دبر می گذارد؛ شايسته است دبر 

عربی پايۀ دهم اين کتاب را با صب و حوصله مطالعه کند. بسياری از ابهامات با مطالعۀ 

کتاب برطرف می گردد. 

پرسش های  به  تا  شده است  پيش بينی  دبر«  برای  »دانش افزايی  عنوان  تحت  بخشی 

احتاملی معلّم و دانش آموزان پاسخ دهد. همچنني کتاب معلّم منبعی برای رفع اختالف 

دبران بر س پاره ای مطالب رصفی، نحوی، واژگانی، بالغی و غره است.

گروهی  تأليف،  شورای  است.  متوّسطه  عربی  کتاب  چهارمني  دهم،  پايۀ  عربی  کتاب 

شامل استادان متخّصص دانشگاه و معلاّمن مجرّب بوده است. اين کتاب همچون سه 

کتاب دورۀ متوّسطه اّول پيش از چاپ، چندين بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس 

آزمايشی شده است تا اشکاالت برطرف و نقاط قّوت آن نيز هرچه بيشت تقويت گردد؛ 

در بررسی کتاب درسی، افراد بسياری سهيم هستند؛ نـاميندگانی از معلاّمن دورۀ اّول 

پایگاه  اسالمی،  تربيت  و  تعليم  متخّصصان  متوّسطه(،  دوم  ویژە  )به  متوّسطه  دوم  و 

کیفیت بخشی به فرایند آموزش عربی و دبیرخانٔه کشوری راهبی درس عربی، گروه های 

آموزشی، کارشناسانی از حوزه و دانشگاه و... .

شيوۀ کتاب، منت محوری است. منت محوری به معنای نفی قواعد نيست. برخی به محض 

شنيدن اصطالح منت محوری دچار تصّوری نادرست می شوند. در کتاب های نونگاشت 

عربی قواعد در خدمت فهم منت هستند. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان دورۀ 

دوم متوّسطه متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب 

حدود 350 واژۀ جديد به کار رفته؛ اّما حدود 820 کلمۀ عربی هفتم و هشتم نيز تکرار 
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شده است؛ پس در واقع هدف اين کتاب آموزش حدود 1200 واژۀ پربسامد زبان عربی 

است. اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد. دانش آموز هر سال که به پايۀ 

باالتر می رود بايد معنای کلامت قبلی را بداند. از امتيازات اين کتاب همني است که 

واژگان سال های قبل و درس های قبل دوباره در کتاب تکرار می شوند.

در نگارش کتاب به تجربيات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شده است و جا دارد 

از همۀ نويسندگان کتاب های درسی عربی پيشني تشّکر گردد. در تأليف کتاب به تجارب 

موفّق کتب قبلی توّجه و تجربه های ناموفّق کنار نهاده شده است.

بسياری از عبارت های کتاب درسی دهم تکرار عبارات کتاب های عربی دورۀ اّول متوّسطه 

است. دبری که تاکنون سابقۀ تدريس در دورۀ اّول متوّسطه را نداشته است احتامل دارد 

از دشواری کتاب نگران شود؛ اّما دبری که سابقۀ تدريس در دورۀ اّول متوّسطه را دارد 

با ديدن اين عبارت ها به ياد سه کتاب قبلی می افتد. هدف از اين کار، تکرار و مترين 

است. البتّه جمالت ارزشی مانند آيات و احاديث و امثال تکرار شده اند. در صورت لزوم 

می تواند اين موضوع در کالس درس نيز به دانش آموزان گوشزد شود.

کلامت به کار رفته در اين کتاب، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، حديث و روايات 

و نيز در زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته اند. 

تصاوير، عبارات و متون کتاب افزون بر هدف آموزشی و زيباسازی کتاب، ابعاد تربیتی و 

فرهنگی نیز دارند. در حوزۀ تصوير سليقه ها گوناگون بود؛ اّما همه باالتّفاق نظر دادند 

که نّقاشی استفاده نشود. گاهی تصويری را که کارشناسی مجرّب بسيار می پسنديد و 

بياوريم، کارشناس ديگر کامالً رد  ما را تشويق می کرد که شبيه آن را در کتاب بيشت 

می کرد. در اين راه نظر کارشناس حوزۀ هرنی و رعايت ارزش های ايرانی – اسالمی برای 

ما اولويت داشت.  

تاحدودی  و  آموخته  را  بسياری  کلامت  متوّسطه  اّول  دورۀ  در  دانش آموز  که  آنجا  از 

با ساختار زبان عربی آشنا شده؛ لذا در پايۀ دهم منت ها طوالنی تر شده است. اکنون 

دانش آموز با 850 واژۀ پرکاربرد و نيز بسياری از ساختارهای زبان عربی آشنا شده است.
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پايگاه کيفيت بخشی فرايند  به درخواست دبرخانۀ راهبی کشوری درس عربی،  بنا   

آموزش عربی دورۀ اّول متوّسطه، گروه های آموزشی، دبران و دانش آموزان و به استناد 

برنامۀ درسی ملّی دوباره مکالـمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالـمه بستی است 

مناسب برای آموزش هر نوع زبان و در ضمن به درس عربی جّذابیت و تحّرک می بخشد 

و آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد؛ اّما مکالـمه همچنان هدف اصلی آموزش 

عربی نيست. بسياری افراد و کارشناسان به آموزش عربی در سال های گذشته اين انتقاد 

را وارد کرده اند که چرا دانش آموختۀ ايرانی قادر به بيان چند جملۀ ساده نيست و تنها 

مباحث رصفی و نحوی و تجزيه و ترکيب می داند. کتاب حاض تاحدودی اين ضعف را 

از بني برده است؛ بنابراين، شايسته است که معلّم خود را در زمينۀ مکالـمه تقويت کند. 

گروه عربی نيز در نظر دارد با تهيّه و معرّفی منابع مناسب، ياری رسان همکاران باشد.

اين کتاب مکّمل سه کتاب پيشني است. کتاب های سال های آينده نيز هر يک به نوبۀ 

خود مکّمل کتاب پيش از خود خواهند بود. از همکاران درخواست می گردد که با شيوۀ 

نوين نگاشت کتاب درسی هامهنگ شوند.

معلاّمن گرامی می توانند از طريق شبکه های اجتامعی و اين وبگاه با گروه عربی دفت 

تأليف در تـامس باشند.

http://arabic-dept.talif.sch.ir

مجلّـۀ رشد قرآن و معارف اسالمی  

برای چاپ در مجلّـۀ رشد  را  شام می توانيد مقاالت علمی، پژوهشی و آموزشی خود 

معارف ارسال کنيد.

برای کسب اطاّلعات بيشت لطفاً به صفحۀ اّول آخرين مجلّۀ رشد معارف مراجعه کنيد. 

در حال حاض، مقاالت عربی به صورت ویژە نامه درون مجلّۀ معارف قرار دارد.

همچنني اگر شام وبالگی فّعال داريد می توانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی 

لينک شود.
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مهم ترین توصيه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: دبر عربی برای تدریس این کتاب 

شايسته است: 

1  کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را تدريس يا به دقّت مطالعه و بررسی کرده 

کند،  تدريس  اّول  متوّسطۀ  کتاب های  محتوای  از  يافنت  اطاّلع  بدون  که  دبری  باشد؛ 

بی شک ناموفّق است.

برای  دوره  اين  باشد؛  گذرانده  را  کتاب  اين  توجيهی ضمن خدمت  آموزشی   دورۀ   2

همۀ دبران کشور برگزار می گردد، عالوه بر آن کارشناسان گروه عربی دفت تأليف در 

از نزديک پاسخگوی  تا  هاميش های دبران عربی ساس کشور حضور خواهند يافت؛ 

دبران باشند. )امکان دارد اين دوره غر حضوری برگزار گردد.(

3  کتاب معلّم )راهنامی تدريس و ارزشيابی( را با دقّت کافی مطالعه کرده باشد.

معلاّمن  و  دانشگاه  استادان  از  گروهی  شامل  عربی،  درسی  کتاب های  تأليِف  شورای 

هستند؛ اعضای شورا در تأليف کتاب حاض از تجربيات کتاب های عربی پيشني بهره 

گرفته اند و جادارد که از زحامت پيشينيان قدردانی گردد. 

رویكرد  برنامۀ درسی عربی براساس برنامۀ درسی ملّی اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی« 

اين کتاب با توّجه به مصّوبات اسناد باالدستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملّی« و 

»راهنامی برنامۀ درسی« نوشته شده است. 

برنامۀ درسی ملّی، مهم ترين سند برای تألیف کتاب های درسی است؛ راهنامی برنامۀ 

درسی عربی نيز نقشۀ راه برای تأليف متام کتاب های درسی عربی است. 

در نگارش کتاب به تجربيات و الگوهای موفّق و مناسب کتاب های عربی و کتاب های 

آموزش زبان ديگر کشورها توّجه شده است.

کلامت به کاررفته در کتاب های عربی هفتم تا دهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در 

قرآن، حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته اند. 
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در اين کتاب 363 کلمۀ پرکاربرد به کار رفته است و افزون بر آن نزديک به 850 واژۀ 

کتاب های عربی هفتم، هشتم و نهم نيز در کتاب دهم تکرار شده اند؛ پس در واقع 

هدف، آموزش حدود 1200 واژۀ پربسامد زبان عربی است.

552 واژه  از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اّول متوّسطه کاربرد قرآنی داشتند. در سه کتاب 

دورۀ دوم متوّسطه نيز چنني خواهد شد. 

تصاوير، عبارات و متون کتاب به ابعاد تربیتی و فرهنگی توّجه دارند. 

مکامله هدف اصلی اين کتاب نيست. هدف اصلی، فهم منت به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون 

دينی هامنند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

آزمون  در  تأکيدات  اين  رعايت  كتاب:  ارزشیابی  و  تدریس  شیوۀ  دربارۀ  تأکيدات  مهم ترین 

ساسی و مسابقات علمی، امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی 

است. اين نوشته برای سازمان سنجش به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است. شايسته است 

دبرخانۀ درس عربی و گروه های آموزشی سؤاالت آزمون ساسی را نقد و بررسی کنند 

و درصورت وجود اشکال، مراتب را به سازمان سنجش اطاّلع دهند.

1  کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است؛ هر درس را می توان در 

سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد. سال تحصيلی حدود 30 جلسۀ آموزشی دارد. از مهر تا 

اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه 22 جلسه است. دو هفتۀ دوم فروردين و 

نيز ماه ارديبهشت نيز 6 جلسه است. از طرفی ماه های مهر تا بهمن 30 روزه و دو ماه 

فروردين و ارديبهشت نيز 31 روزه اند؛ لذا 12 روز، يعنی 2 جلسه ديگر افزوده می شود. 

به عبارت ساده تر وقتی که به تقويم نگاه می کنيم، می بينيم که يکی از روزهای هفته، 

پنج بار تکرار شده است. خالصۀ کالم تعداد جلسات سال تحصيلی بر مبنای زنگ های 

متعارف 90 دقيقه ای 30 جلسه است. کتاب بر مبنای 24 جلسه است.

2  دانش آموز پايۀ دهم در کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم با اين ساختارها آشنا 

شده است:

نفی،  مخاطب(،  صيغه های  در  تنها  نهی  و  )امر  نهی  امر،  مضارع،  ماضی،  فعل های 
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مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤّخر در 

غُر«، اسم اشاره، کلامت پرسشی )متی، کيف، أين، ملاذا،  ترکيب هايی مانند »أَخوکُنَّ الصَّ

ما، ما هو، ما هی، ماذا، من، لَِمن، هل و أ( 

بوده که دانش آموز  اين  نهم  پايۀ  اضافی در عربی  ترکيب وصفی و  از آموزش  هدف 

بتواند ترکيب هايی مانند »أَخي الَْعزيز« را داخل جمله )نه برون از جمله( ترجمه کند. 

غرُة« آموزش داده شده تا آموزش کامل  در کتاب دهم نيز ترکيبی مانند »سيارُة أخي الصَّ

شود. برای اينکه از معاّمسازی جلوگیری شود تأکيد می گردد که معنای ترکيب در جمله 

غرِة« برای دانش آموز  غرُة« و »سيارُة أختي الصَّ خواسته شود؛ مثالً ترجمۀ »سيارُة أختي الصَّ

ناممکن و خالف اهداف کتاب است؛ زيرا هم خارج از اهداف است و هم اينکه برون 

از جمله داده شده است. متأّسفانه کسانی که در پی دشوارسازی ارزشيابی اند، بی آنکه 

بدانند با طرح چنني سؤاالتی هدف اصلی آموزش زبان را تحت الشعاع قرار می دهند.

در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است. 

در ساعت خوانی فقط ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده است؛ مثالً »چهار و 

بيست و پنج دقيقه« آموزش داده نشده است. )در پايۀ هفتم عددهای اصلی 1 تا 12 و 

در پايۀ هشتم عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم و در پايۀ نهم نيز ساعت خوانی(

3  هرچند درس اّول دورۀ آموخته های پيشني است، اّما به مصداق »الدرس حرٌف و التکرار 

ألٌف« در ساير درس ها نيز اين مرور انجام شده است تا کم کم دانش آموز مطالب را بياموزد. 

مطالب دو کتاب عربی مشتک و عربی علوم انسانی یکسان هستند. قسمت متفاوت اين 

است که در کتاب انسانی نام صيغه ها طبق دستور زبان عربی ذکر شده است. در سه کتاب 

هفتم، هشتم و نهم و نيز در کتاب عربی مشتک نام صيغه ها آموزش داده نشده است؛ 

همني که آموزش فعل و ضمر در کتاب بومی سازی شده است، يادگری به بهتين شکل 

انجام شده و مطلوب نيز همني است. در رشتۀ انسانی و معارف بنابر تخّصصی بودن درس 

عربی نام صيغۀ افعال آموزش داده شده است.
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4  در درس دوم، عددها آموزش داده می شوند. در دورۀ اّول متوّسطه عددهای اصلی 

و  تا صد  از يک  اصلی  اين کتاب، عددهای  داده شده اند. در  تا 12 آموزش  ترتيبی  و 

و  مباحث مطابقت عدد  داده خواهد شد.  آموزش  بيستم  تا  يکم  از  ترتيبی  عددهای 

عبارات  و  متون  در  نيست.  کتاب  آموزشی  اهداف  معدود جزء  ويژگی های  و  معدود 

کتاب اين مطابقت ها وجود دارد و دانش آموز با دقّت در آنها می تواند اين ظرافت ها را 

کشف کند، اّما ارزشيابی از آنها مّد نظر نيست. شايد گفته شود يک تا صد زياد است، 

اّما اين طور نيست. سيزده تا نوزده هامن سه تا نه است که جزء َعرَشَ افزوده شده است. 

)خمسة و خمسة عرش( و عقود سی تا نود نيز با عددهای سه تا نه بسيار هامنندی 

دارد. )خمسة و خمسون(.

اّول متوّسطه با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتاب درسی   دانش آموزان در دورۀ   5

درون منت و عبارت آشنا شده اند؛ هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعل های ثالثی 

مجرّد صحيح و سامل رو به رو شده اند، فعل های مزيد و حتّی فعل های مهموز، مضاعف 

، اِحَتََق،  و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آَمَن، اِبتََسَم، أَتَی، أَجاَب، أََحبَّ

َر، زاَد و ... در درس سوم و چهارم بدون ذکر  اِشَتَی، أَصاَب، أَعطَی، تََخرََّج، حاَوَل، َحذَّ

با  قبالً  دانش آموز  شده اند.  بازآموزی  فعل ها  اين  مزيد  و  مجرّد  ثالثی  اصطالحات 

شناسه های فعل های ثالثی مجرّد آشنا شده است. در واقع هدف آموزشِی اين دو درس 

اين است که با استفاده از آموخته های سه سال اّول با فعل هايی آشنا شود که »ماضی 

سوم شخص مفرد« آنها بيش از سه حرف است. نيازی به ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد 

و مزيد نيست و تشخيص ثالثی مجرّد و مزيد و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی 

پيچيدۀ رصفی  تغيرات  نيست. فعل های معتّل، مهموز، مضاعف و هرگونه فعلی که 

دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در کتاب فعل استفاد به کار رفته و فعل استفعل نيز 

آموزش داده شده است؛ اّما نبايد از فعل اِستَِفْد سؤال دهيم؛ ولی اگر معنای اِستَفاَدْت 

را بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيراتی در مقايسه با اِستَفاَد ندارد. منظور از تغيرات 
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هرگونه  و  همزه  امالی  ادغام،  فّک  و  ادغام  علّه،  حرف  حذف  مانند  مواردی  پيچيده 

قاعده ای است که مربوط به فعل های غر صحيح و سامل است. اينکه دانش آموز بتواند 

تشخيص دهد که فعل تَْخُرُج، ثاُلثی مجرّد و فعل تُْخِرُج، ثاُلثی مزيد است، کمکی به او 

در فهم منت نـمی کند و تنها راه برای معاّمسازی در ارزشيابی ها باز می شود. با توّجه به 

زمان محدود به جای اينکه وقت معلّم رصف تشخيص مزيد از مجرّد شود، بهت است 

رصف معنای افعال شود. در اينجا برتری آموزشی اين است که دانش آموز معنا را ياد 

بگرد و بهت است دبر گرامی وقتش را در اين زمينه رصف کند. 

فرق کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( و عربی زبان قرآن تخّصصی رشتۀ ادبیات وعلوم 

انسانی در اين است که در عربی تخّصصی معانی باب ها نيز ذکر شده است. بايد توّجه 

آن طور که گروهی تصّور می کنند قطعی و غالب نيستند  داشت که اين معانی واقعاً 

بلکه از معروف ترين و پرکاربردترين آنها هستند. به همني دليل در کتاب مشتک عربی 

زبان قرآن )1( ذکر نشده اند. معموالً معنای تعديه )تبديل فعل الزم به متعّدی( را برای 

باب إفعال ذکر می کنند؛ ولی مثال های بسياری هستند که اين گونه نيستند. اين درحالی 

است که معنای باب إفعال قاعده مندتر از ساير ابواب است؛ مثالً در باب استفعال اغلب 

معنای درخواست وجود ندارد.

 أفلََح: رستگار شد، أََسَع: شتافت، أَسلََم: مسلامن شد

أَصبََح: شد، أَکَبَ: بزرگی يافت، أَباَع: برای فروش نهاد

در بخش واژه نامه )جز درس اّول و دوم( مضارع و مصدر فعل های ماضی ثالثی مزيد مدام 

تکرار شده است و اين تکرار تا انتهای کتاب ادامه دارد تا دانش آموز کم  کم اين فعل ها را 

، ساَر، رَجا، رَِضَی و ... چون قياسی نيستند، نيامده اند.  بشناسد؛ اّما مصدر فعل هايی مانند دَلَّ

در عربی پايۀ يازدهم و دوازدهم اين تکرار در املعجم صورت نـمی گرد.

6  در درس پنجم جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف شناخت اجزای جمله 

کلامت هدف  اِعراب  دادن  قرار  اّما  است؛  و خب  مبتدا  به،  مفعوٌل  فاعل،  فعل،  يعنی 
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معنای  بتواند  جمله  اجزای  شناخت  کمک  با  دانش آموز  که  است  اين  هدف  نيست. 

مقاله  کند،  عربی سخرنانی  به زبان  که  نيست  قرار  دانش آموز  بفهمد.  بهت  را  عبارات 

بنويسد، يا شعر بگويد. دانسنت اين ظرافت های زبانی برای معلّم عربی، طلبۀ حوزۀ 

علميّه، دانشجوی الهيّات و افراد عالقه مند به زبان عربی الزم است، ولی در رشته های 

اين  در  عربی  درس  زيرا  نيست؛  زبانی  مهارت  اين  به  نيازی  فّنی  و  تجربی  رياضی، 

رشته ها اختصاصی نيست. اگر دانش آموزی کنجکاوی کرد و عالقه مند به دانسنت دليل و 

اطاّلعاتی در اين زمينه بود، می توان برای هامن دانش آموز توضيحات الزم را ارائه کرد.

فرق کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( و عربی زبان قرآن )1( تخّصصی اين است که 

در کتاب تخّصصی فقط گفنت املحّل العرايب کافی نيست. دانش آموز بايد اعراب رفع، 

نصب، جر و جزم را هم ذکر کند؛ مثالً در کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( در جملۀ 

)سکوُت اللِّساِن سالمُة اْلنساِن.( کافی است دانش آموز بگويد سالمُة خب است، ولی در 

عربی زبان قرآن )1( تخّصصی بايد بگويد سالمٌة خب و مرفوع به ضّمه است.

اين  فاِعلُُه( تدريس می شود؛ هدف  )الفعُل املجهوُل    در درس ششم فعل مجهول   7

تبديل جملۀ  کند؛  معنا  درست  را  مجهول  فعل  دارای  دانش آموز جمله های  که  است 

دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس نيز هدف نيست. مبحث نايب فاعل و اینکه 

مرفوع است و تطابق نايب فاعل و فعل مجهول جزء اهداف آموزشی عربی مشتک 

زبان قرآن )1( نيست. دانش آموز بايد با ديدن عبارتی مانند: تُْعرَُف اْلَشياُء ِبأضداِدها. آن 

را درست ترجمه کند و بداند که تُْعرَُف مجهول است و تَْعرُِف معلوم است.

فرق کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( و عربی زبان قرآن )1( تخّصصی اين است که 

در کتاب تخّصصی بايد نايب فاعل و انواع آن را نيز تشخيص دهد.

8   در درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد حروف جر 

و جار و مجرور را در جمله تشخيص دهد؛ اّما نيازی به دانسنت عالئم اعرابی جر نيست؛ 

ولی در عربی رشته های انسانی و معارف تشخيص اين عالئم الزم است.
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9   در درس هشتم مهم ترين وزن های اسم های مشتق تدريس می گردد. ساخت مشتّقات 

مّد  نظر نيست. فقط شناخت نوع آنها و دانسنت معنايشان مطلوب است. تشخيص جامد 

از مشتق در کتاب آموزش داده نشده و در آزمون ها طرح نـمی شود. تشخيص مواردی 

مانند اينکه استخدام جامد است و َحَسن مشتق، دانش آموزان را سدرگم می کند.

10   در تدريس واژگان جديد می توان از کتاب گويا استفاده کرد.

11  در طرّاحی سؤال درک مطلب در آزمون ساسی و آزمون های مدرسه از متون کتاب 

واژه ای  بايد  می شود،  درسی طرح  کتاب  از  غیر  متنی  که  درصورتی  می شود؛  استفاده 

خارج از واژگان انتهای کتاب نداشته باشد و يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود. طرح 

سؤال درک مطلب کار بسيار سختی است. شايد در نگاه اّول، کاری بسيار ساده باشد. 

طرح درک مطلب در واقع نوعی سهل و ممتنع است. طرّاحی متنی که واژگان و ساختار 

آن بر اساس آموخته های دانش آموز باشد و قابليت طرح سؤال با کلامتی مانند متی، 

ن، ِبَم و ... داشته باشد کاری دشوار است. البتّه  کيف، هل، أَ، أين، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

پاسخ دادن برای دانش آموز آسان است. 

که  باشد  آن  در  واژگانی  نيست  شايسته  اّما  است؛  عربی  زبان  به  سؤال   صورت   12

دانش آموز نخوانده باشد.

13  مضارع و مصدِر فعل های ثاُلثی مزيد چون قياسی اند و برخی فعل های ثالثی مجرّد 

که مصدرشان در کتاب درسی و يا در زبان فارسی به کار رفته، در واژه نامۀ کتاب آورده 

شده است؛ اّما طرح سؤال امتحانی، يا آزمون ساسی از آنها هدف نيست. 

14   نيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب 

مدرسه ای  در  اينکه  به محض  متأّسفانه  آمد.  خواهد  بعد  سال های  در  يا  است،  آمده 

يک ساعت اضافه بر سازمان به برخی دبران داده می شود، ساغ قواعد می روند؛ آن 

اين  به جای  ندارد.  کاربردی  دانش آموز  برای  که  قواعدی  يا  بعد،  سال های  قواعد  هم 

کار می توان ساغ هدف اصلی هر زبانی که هامن مهارت شفاهی )شنيدن، خواندن و 
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سخن گفنت( است رفت. چيزی که در زندگی آينده می تواند برای فراگر سودمند واقع 

شود. دانش آموز در آغاز راه يادگری زبان عربی است. شايسته است معلّم به مطالب 

کتاب بسنده کند و مطالب اضافه در قواعد آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانش آموز بايد 

بياموزد؛ به تدريج فرا خواهد گرفت.

داستان نويسی  و  تصويری  ترجمۀ  نـاميش، سود،  درس،  هر  انتهای   پژوهش های   15

دارند،  اضافه  وقت  که  مدرسه هايی  می شود.  محسوب  عربی  درس  در  عملی  کار 

چنني  در  برنامه  فوق  به عنوان  می توانند  کرده اند،  نام  ثبت  خاص  دانش آموزان  يا 

مستمر  يا  اّول  نوبت  در  را  بخش  اين  نـمرۀ  کنند.  فّعال  را  دانش آموز  زمينه هايی 

می توان تأثر داد.

16  تحليل رصفی و اِعراب و قرار دادن اِعراب از اهداف کتاب درسی نيست. 

اّول و   در هر آزمونی متادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب متوّسطۀ   17

کتاب حاض است.

18   آموزش فعل و ضمر در کتاب های متوّسطۀ اّول بومی سازی شده و بر اساس دستور 

زبان فارسی و به شکل )من، تو، او، ما، شام، ايشان( است. سبک پيشني اينگونه بود: 

، أنا، نَحُن(  ، أنَت، أنتاُم، أنتُم، أنِت، أنتاُم، أننُتَّ )هَو، ُهام، ُهم، هَی، ُهام، ُهنَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بود و دانش آموزان درس را بهت آموختند. 

در سه سال اّول متوّسطه اين شيوه بهت پاسخ داده است و در پژوهش هايی که انجام 

شده است تأثرات مثبت اين شيوه اثبات شد؛ لذا در سه سال دوم نيز همني روند ادامه 

يافته است. در اصل، مهم اين است که دانش آموز خوب ياد بگرد و هر شيوه ای که او 

را سيع تر و بهت به مقصود می رساند پسنديده تر است. برخی همکاران رصفاً براساس 

و  کنند  می دهند خالف جهت حرکت  ترجيح  دارند  سّنتی  به شيوۀ  که  تعلّق خاطری 

اينان  شيوه ای را که خود در زمان دانش آموزی و دانشجويی خوانده اند ادامه دهند. 

بی آنکه بدانند دانش آموز را دچار دردس می کنند. تا پايان دورۀ دوم دبرستان شيوۀ 
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کتاب همني است و تغيری صورت نـمی گرد؛ لذا با اين کار دانش آموز دچار دوگانگی 

می شود.

است.  عبارت  و  منت  فهم  به  کمک  ترجمه«  »فّن  و  »بدانیم«  بخش  دو  از  هدف   19

دانش آموز اين دو بخش را می آموزد تا به كمکشان درست بخواند، بشنود، بفهمد و 

ترجمه كند. در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و منت است.

20  تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غر مخاطب« يا »جمع به غر جمع« و 

موارد مشابه از اهداف اين کتاب نيست و چنني سؤاالتی در آزمون ها نـمی آيد؛ مثال:

اين جمله را به مضارع تبديل کنيد:

                                                                ناَديتَُك َو لٰـِکنَّـَك ما َسِمعَت َصويت.

اين جمله را با توّجه به کلامت داده شده بازنويسی کنيد: 

                                                                 يا زَُمالئـي، اِذَهبوا إلَی ُصفوِفـُکم.

                                                                 يا زَمياليت،     ...       ...        ... .

21 در امتحان معنای کلامت در جمله خواسته می شود. اين شيوه مبنای منطقی دارد. 

معنای بسياری از واژهها در جمله بهت آشکار می شود. افزون بر اين، چنني کاری موجب 

تلطيف امتحان می گردد؛ همچنني اين کار موجب می شود که امتحان به نوعی آموزش 

نيز تبديل شود. اصوالً هدف از امتحان کمک به آموزش است و نوعی آموزش را نيز در 

بر دارد.

نـمرۀ  سال  طول  در  مکامله  بخش  در  او  فّعاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   22

داده  تأثر  اّول و مستمر  نوبت  امتحان  در  که  را تشکيل می دهد  دانش آموز  شفاهی 

می شود.

23 در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده تا به دفت 

تـمرين نيازی نباشد؛ اّما منت دروس جای کافی ندارد، می توان برای متون کتاب يک ورق 

در کتاب نهاد. از آنجا که الفبای ما عربی است؛ لذا نبايد عربی را مانند درس انگليسی 
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را  آن  يادگرنده  بايد  و  دارد  فرق  آن  الفبای  زيرا  است؛  نوشنت الزم  انگليسی  در  ديد. 

بياموزد، ولی در عربی اين گونه نيست.

24 از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفت تأليف همگام شوند؛ زيرا 

دانش آموزان با اين شيوه از متوّسطۀ اّول به متوّسطۀ دوم آمده اند و کتاب های عربی 

عمومی پايه های يازدهم و دوازدهم نيز ادامه و مکّمل روش اين کتاب خواهند بود. 

عدم هامهنگی با کتاب درسی فقط موجب آشفته کردن ذهن دانش آموز است و هيچ 

سودی ندارد.

25 از دانش آموز بخواهيم بخش »سخنی با دانش آموز« را بخواند.

26  می توان از دانش آموزان خواست تا داستان های کوتاه ترجمه کنند؛ سود و نـاميش 

اجرا کنند؛ عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز و ابتسامات و مطالب علمی 

کوتاه ترجمه کنند. فضا برای کارهای شاد مناسب است، ولی قاعده زدگِی تدريس عربی 

همگان را جذب دستور زبان کرده است. واقعيت اين است که آموزش قواعد در هر 

زبانی کاری ساده است، ولی تدريس منت محور کاری دشوار است. ارزشيابی از مطالب 

رصفی و نحوی آسان است ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت است.

27 سياست تألیف در تـاممی بخش های کتاب مبنی بر ساده سازی و جّذابيت است؛ 

لذا بزرگ ترين مسئوليت معلّم اين است که با هرنمندی، کتاب را به ساده ترين روش 

به دانش آموز تدريس کند. هرن معلّم، عالقه مند کردن دانش آموز به درس عربی است؛ 

باید در امتحانات از طرّاحی سؤاالت معاّمگونه خودداری کرد. آزمون های مدارس خاص 

و آزمون های طرّاحی شده توّسط مؤّسسات خصوصی زمينۀ انحراف از مسر آموزش را 

فراهم می سازند. اگر تدريس درس عربی و ساير دروس ساده باشد و پيچيدگی نداشته 

باشد؛ برخی سودجویان متّضر می گردند. آشفتگی وضعيت آموزش و سختی تـمريـنات 

و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان فراهم و دانش آموزان را 

نيز از درس عربی گريزان می سازد.
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28  کار عملی در کتاب عربی، تهيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند پژوهش، 

دانش آموز  یعنی  است؛  داستان نويسی  و  تصويری  ترجمۀ  سود،  نـاميش،  مکالـمه، 

آموخته هايش را در قالب سخن گفنت يا نوشنت به نـاميش بگذارد. 

اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی دارای ساعت اضافه باشد، يا ثبت نام 

دانش آموزان گزينش شده باشد.

29 اين کتاب افزون بر اینکه مکّمل سه کتاب پيشني است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار 

آموزش داده شده در پايۀ هفتم، هشتم و نهم نيز است. کتابهای سال های آينده نيز هر  يک 

به نوبۀ خود مکّمل کتاب پيش از خود هستند. به همني دليل واژگان پايه های هفتم تا نهم 

دوباره در انتهای کتاب درسی به همراه واژگان پايۀ دهم آورده شده اند.

30  از طرح سؤاالتی در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی«خودداری شود؛ زیرا از اهداف آموزشی 

عربی پايه های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست. دانش آموز بايد بتواند جملۀ عربی را 

بخواند و ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در 

اين دو پايه از او »ساخنِت جملۀ عربی« خواسته نـمی شود. 

)در بخش مکالـمه، یعنی پاسخگویی به کلامت پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در 

مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار درحّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر 

به لزوم سعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافت های دشوار و فّنی 

زبان فعالً الزم نيست.(

31 در پاسخگویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّدنظر نیست. 

هرچند اگر دانش آموز پاسخ بلند دهد بهت است. برای نـمونه، در پاسخ به چنین سؤالی 

»لاِمذا تَدرُُس؟« پاسِخ »لِلنَّجاح ِفـي الَْحياة.«کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق می گیرد. به 

عبارت ديگر الزم نيست چنني پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاِح ِفـي الَْحياِة.«

از آنجا که در رويکرِد برنامه درسی عربی، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفنت 

نيز يکی از اين موارد است؛ لذا بخش»اسامء و حروف استفهام« استثنا شده است. 
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پيشنهاد می شود دبر برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در پوَشن )کاور( تهيّه کند 

که در مدرسۀ  يا درصورتی  باشد  داشته  بزرگ  اندازه های  در  را  تصاوير الزم  آن  در  و 

هوشمند تدريس می کند، پوشن )کاور( تصاوير مورد نيازش را از قبل تهيّه کند. همچنني 

می توان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به معرّفی دانش آموز از خودش اختصاص داد که 

دانش آموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی معرّفی کند. همچنني نـمرۀ 

شفاهی دانش آموزانی که داوطلب اجرای سود، يا منايش، يا مکاملۀ گروهی در کالس 

می شوند را می توان از همني مورد منظور کرد.

32 هدف در آزمون شفاهی روخوانی، درست خواندن است. بدیهی است برگزاری آزمون 

سال  طول  در  دانش آموز  را  هرچه  بنابراین،  نیست.  امكان پذیر  روز  یک  در  شفاهی 

تشكیل  را  شفاهی اش  نـمرۀ  او،  شفاهی  فّعالیت های  مجموعۀ  و  می خواند  تحصیلی 

می دهد. دانش آموز در آغاز در مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين دارد و 

به تدریج اين مهارت تقویت می گردد. لذا مالک نـمره دهی، بهتين و آخرین وضعیت 

دانش آموز است. 

33 تجربه نشان داده است بيشت کتاب های کار زمينۀ انحراف از مسر صحيح آموزش 

و دور افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش را فراهم می کنند. 

نداشنت کتاب کار از داشنت کتاب کاری نامناسب بهت است. اگر معلّمی کتاب کار تهيه 

کرد تأکيد می کنيم که کالس درس جای پرداخنت به آن نيست و حّل تـمرينات آن در 

منزل بايد صورت بگرد. زمان اختصاص يافته به درس عربی )دو ساعت در هفته( برای 

اضافی داشت می تواند  اگر وقت  لذا  تـمرين های آن است؛  اين کتاب و حّل  تدريس 

تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غر اين صورت، کتاب درسی نبايد لطمه ببيند. 

گروه های آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال و ارشادی داشته باشند.

34 ما ایامن داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست 

می کنيم تا با سیاست دفت تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتاب های سال های 

آینده نيز ادامه و مکّمل اين کتاب خواهند بود. 
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35  روخوانی در کتاب های عربی اهّميت ویژە ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست 

بخواند تا درست ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی »خواندن« 

است؛ لذا اين بخش باید تقويت گردد. دانش آموزی می تواند معنای عبارت را بفهمد که 

درست بخواند. آهنگ بیاِن جمله های خبی، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. 

روان خوانی اوِج هرن دانش آموز در درس عربی است که در سايۀ تسلّط نسبِی او به زبان 

به دست می آید.

با واژگان جدید آن  36 شوع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيشني 

است. هدف از اين کار ساده سازی آموزش است. هدف اين نيست که دانش آموز قبل از 

شوع درس اين واژه ها را حفظ کند. حفظ واژه ها بايد در طّی خواندن متون و عبارات 

اتّفاق بيفتد.

37  مبنای گزينش آيات، احاديث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

سادگی الفاظ، سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی، کاربری بر اساس 

نیازهای روز، تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز نوجوان. دانش آموز بايد بتواند در 

زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ »پرحرفی« 

ٌة.  کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ استشهاد کند: اَلسُّ به اين حديث شيف از پيامب اسالم 

اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است؛ اّما نباید با اکراه و اجبار 

دانش آموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمود؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش، 

ایجاد عالقه و با هرن معلّمی دانش آموزان را عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کنند 

و در هنگام لزوم از آنها استفاده منایند. سخنان بزرگان و امثال و حکم به گونه ای هستند 

که سشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند.

38 در گزينش تصاوير اين اصول رعايت شده است: برنامۀ درسی ملّی، مسائل فرهنگی 

و تربيتی، دوری از تنش آفرينی، توّجه به امور مهّمی مانند ارزش های دينی، احتام به 

محيط زيست، ميهن دوستی، به  روز  بودن تصاوير، ايجاد جّذابيت در کتاب، شاد بودِن 

موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير با توّجه به سّن جوانی دانش آموزان و ... .
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39 بخش أنوار القرآن برای کار در منزل است و اگر دبر وقت کافی داشته باشد می تواند 

در کالس نيز کار کند. در هر دو حالت از اين بخش سؤال امتحان طرح خواهد شد. 

در بخش أنوار القرآن که فقط در کتاب عربی زبان قرآن آمده است تنها معنای کلامتی 

مّدنظر است که زيرخط دار، يا دو گزينه ای هستند. به عبارت ديگر فقط معنای کلامتی 

مطلوب است که در انتهای کتاب در بخش املعجم آمده اند.

40 دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از ياد خواهند برد، ولی 

خاطرات تلخ و شرين ماندگارند. آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست، 

دلسوزانه و عاملانه است.

اگر تـاميل داريد از نظريات شام آگاه شويم؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام 

بگذاريد. 

www. arabic - dept .sch .ir       :نشانی وبگاه گروه عربی           

الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های نه گانۀ هر درس  

      کتاب عربی دهم هشت درس دارد و هر درس از نه بخش تشکیل شده که برای 

هر یک روشی متناسب با اهداف کتاب و برنامۀ درسی پیشنهاد شده تا دبر بهت بتواند 

به اهداف آموزشی برسد. بی گامن دبران محتم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی 

این روش ها باید از وحدت روش برخوردار باشند. هدف کتاب معلّم که پل ارتباط بین 

مؤلّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀ درسی ملّی محوریت 

داشته باشد و هم معلّم بتواند در آن، توانـمندی های فردی خود را به نـامیش بگذارد.

ساختار درس ها در کّل کتاب درسی عربی زبان قرآن پايۀ دهم  

قسمت های نُه گانۀ هر درس در عربی زبان قرآن و هشت گانه در عربی رشتۀ علوم انسانی 

1 صفحۀ آغازين درس
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2 منت درس

3 واژگان 

4  درک مطلب

5 قواعد درس تحت عنوان »اِعلَموا« )در برخی درس ها نيز بخش فّن ترجمه وجود دارد(.

6 مکامله

7 تـمرين

8 أنوار القرآن؛ فقط در کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1(

9  پژوهش )البحث العلمي( در برخی درس ها 

تحلیل قسمت های نه گانۀ هر درس  

   هدف کتاب از قسمت های نامبده، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، 

ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به ياری آن 

بتواند با تسلّط و آگاهی بیشت به امر تدریس بپردازد. کتاب در این قسمت، معلّم را 

با مراحل مختلف تدریس، مهارت های مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کند و 

الگویی را برای تدریس تـامم دروس و بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را 

برای وی تسهیل نـامید.

از  يا حديثی  از کالم اللّه مجيد  آيه ای  به  مزيّن  يک صفحۀ مستقل   : آغازين  صفحۀ   1

بزرگان دين همراه با تصويری زيبا برای ورود به درس به لحاظ روانی دانش آموز را برای 

ورود به درس آماده می سازد.

دانش آموز  و  معلّم  باید سهم مشارکت  نیز  ترجمۀ منت  و  قرائت  در بخش   : متون   2

مشّخص شود و اینکه هر یک از معلّم و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. 

مهارت  روان خوانی،  با  که  است  معلّم  برعهدۀ  وظیفه  اّولین  )شنیدن(:  اّول  مرحلۀ   

شنیداری دانش آموزان را تقویت کند. 
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در اين بخش استفاده از کتاب گويا دوباره تأکيد می گردد. اگر وقت معلّم کم است از 

دانش آموزان بخواهد در منزل کتاب گويا را گوش دهند.

 مرحلۀ دوم )خواندن(: دانش آموزان براساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد؛ به قرائت 

می کند  قرائت  دانش آموز  يک  که  هربار  گردد.  تقویت  گفتاری  مهارت  تا  می پردازند 

معلّم به او نـمرۀ روخوانی می دهد. 

 مرحلۀ سوم )ترجمۀ مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفنت از ترجمۀ واژگان ابتدای درس 

و درصورت لزوم واژگان انتهای کتاب، به ترجمۀ هر عبارت می پردازند و توانـمندی خود 

را در ترجمه می آزمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنان مشّخص شود و مهارت درک و فهم 

آنها ارتقا یابد.

چند روش در اينجا وجود دارد: 

از دانش آموزی می خواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند؛ سپس ما بر ترجمۀ او نظارت 

می کنيم؛ يک دانش آموز را مأمور می کنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ هم کالسی اش وجود 

داشت آن را اصالح کند، يا اينکه می گوييم همۀ دانش آموزان هنگام ترجمۀ دانش آموز 

اّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانش آموزان اشکاالت احتاملی ترجمه 

را بپرسد. هر يک از اين شيوه ها در جای خود مفيد هستند. 

گاهی درصورت کمبود وقت معلّم می تواند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کند. 

روشی که در وهلۀ نخست به نظر می آيد نامناسب است و دانش آموز فّعال نيست، ولی 

از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی های اضطراری، يا هر علّت ديگری پيش آمده است. در 

اين روش، معلّم بايد هرچند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمت ها را از يک دانش آموز 

بپرسد. در اين شيوه تدريس سيع تر انجام می شود. 

در مدارسی که امکانات خوبی دارند، می شود ترجمۀ منت درس را در برگه ای نوشت و 

از دانش آموزان بخواهيم در گروه های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کنند. اين روش 

فوق العاده سيع انجام می شود، ولی الزمۀ آن زحمت برای دبر و کادر مدرسه برای تکثر 

کاربرگ است.
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 مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: معلّم در ادامۀ روش مقّدماتی به عنوان راهنمـا، خطاهـای 

ترجمـه را اصالح می کند و ترجمۀ نهایی را ارائه می دهد. در  واقع مرحلۀ مقّدماتی و 

نهايی بدون فاصله هستند.    

 مرحلۀ پنجم )پيام درس(: در این مرحله معلّم از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را 

بگويند. برای پيوند ميان ادبيات فارسی و عربی می توان از آنان خواست تا پيام درس را 

با جمله ای نغز در زبان فارسی بيان کنند، يا برای پيوند ميان درس قرآن و معارف اسالمی 

می توان از آنان خواست تا اگر آيه يا حديثی در اين مورد می دانند، ذکر کنند. 

  

خالصۀ مراحل ترجمه    

 
نقش معلّمنقش دانش آموزهدفمراحل ترجمه

روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن مرحلۀ اّول

نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن مرحلۀ دوم

نظارت و راهنامییترجمۀ عبارات )مقّدماتی(تقویت مهارت ترجمه مرحلۀ سوم

تصحیح و تکمیل ترجمۀ عبارات )نهایی(  تقویت مهارت درک و فهم مرحلۀ چهارم

مرحلۀ پنجم
تقویت مهارت کاربرد

 )بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس( 
تصحیح و تکمیلمصداق یابی 

3 واژگان:  دليل آوردن واژگان به همراه معنا، پس از منت درس این است که دانش آموز 

با راحتی و سعت بیشتی در فرایند ترجمه فّعال باشد؛ معلّم دانش آموز را در ترجمه 

مشارکت می دهد تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای فّعالیت و 

مشارکت دانش آموز در فرایند یادگیری قرار دارد. اين بخش تقريباً در پنج دقيقه تدريس 

می شود. هدف اين نيست که در هامن ابتدا دانش آموز همۀ کلامت جديد را ياد بگرد؛ 

بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود. برخی همکاران در دورۀ اّول متوّسطه چنني 
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پنداشته اند که هدف اين است که هامن اّول کار از دانش آموز بخواهيم تا در عرض 

چند دقيقه معنای لغت ها را حفظ کند؛ اين کار بی گامن نادرست و غرمنطقی است و 

بيم آن می رود که اين تصّور نادرست در دورۀ دوم متوّسطه نيز راه يابد. تعداد کلامت 

هر درس از دروس عربی دهم از عربی نهم بيشت است. روش نادرست، دانش آموز را 

خسته می کند. بيشت بودِن تعداد کلامت طبيعی است. از طرفی مهارت دانش آموز نيز 

بيشت شده است. می توان در صورت داشنت زمان مناسب واژه پژوهی کرد؛ مثالً ارتباط 

کلامت را از نظر مراعات نظر، متضاد، يا متادف و هم خانواده برخی کلامت ديد. از 

دانش آموز می پرسيم متضاد يا متادف فالن کلمه چيست؟ کدام کلامت در املعجم با 

هم ارتباط معنايی دارند؟

ناهامهنگ،  از تشخيص کلمۀ  از بخش واژه شناسی می توان  امتحان  در طرّاحی سؤال 

متادف و متضاد1 و کاربرد واژگان استفاده کرد.

1ـ دربــارۀ تــرادف در زبــان عربــی از دیربــاز میــان دانشــمندان اختــالف وجــود داشــته اســت؛ برخــی بــرای اســب و شمشــیر و ماننــد آن 

اســم های بســياری  را برشــمرده اند و برخــی از میــان آنهــا تنهــا یکــی را اســم و بقیّــه را صفــت دانســته اند.

ــا  ــرای یــک معن ــای مختلــف و گاهــی دو لفــظ مختلــف ب ــرای دو معنـ ــد: در کالم عــرب گاهــی دو لفــظ گوناگــون ب »ســیبویه« می گویـ

ــد. ــال می زن ــق« را مث ــَب« و » انطَلَ ــر فعــل »َذَه ــورد اخی ــرای م ــه ب ــد ک می آورن

از دیــدگاه »ســیوطی« دليــل اصلــی پیدایــش مــتادف در یــک زبــان ایــن اســت کــه دو طايفــه بــرای یــک معنــا دو واژه را بــه کار برده انــد، 

ســپس آنــگاه کــه طايفه هــا يکــی شــده اند، ايــن دو کلمــه مــتادف گشــته اند. 

اّمــا گاهــی اوقــات ابــن ســکیت معتقــد اســت کــه برخــی واژه هــا بــا اینکــه تقریــب معنایــی دارنــد؛ امــا حالت هــای دقیــق خــاص خودشــان 

را بیــان می کننــد؛ مثــالً در مــورد فعل»گزیــدن«:

الَعــّض: بالســناِن ال بالشــفتیِن/ الّنهــس : اْلخــُذ بالفــم/ الّنهــش : الَعــّض الرسیــع/ الَعجــم : الَعــّض بالســنان لِتَنظُــَر أَ ُصلــٌب هــو أم َخــوار«؛ 

مثــال: َعَجْمــُت الْعــوَد. یــا در مــورد النــه:

الُعّش: الّذي یجُمُعه الطائُر ِمن الْعیداِن و غیرها فَـیَبیُض فیه./ الوَکر : ف الجبِل/ الوُکنة : مواقُع الطَّیِر حیثام َوقَع.

و دربارۀ جدا کردن واژه ها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق »راکب« و »فارس« می گويد: 

»یُقــال: َمــّر ِبنــا راکــٌب، إذا کان علــی بَعیــٍر، و الرّکــب أصحــاب البــل. أّمــا إذا کان علــی حــامٍر أَو بغــٍل أَو فـَـرٍَس یُقــال: َمــّر ِبنــا فــارٌس علــی 

حــامر أَو بغــٍل أَو...«

اّمــا ابومنصــور ثعالبــی در کتــاب »فقــه اللغــه« بــه معنــای دقیــق کلــامت اشــاره می کنــد و از بــه کار بــردن هــر کالم به جــای دیگــری برحــذر 

مــی دارد؛ مثــاًل در مــورد خــواب و ترتیــب آن چنیــن می گويــد:

أّول النوم: النُّـعـاس / الَکَری: هو أَن یکوَن الِنساُن بین الّنائم و الیَقظان / الرُّقاد: هو النَّوُم الطویل.«

و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان متادف به کار می رود که در اصل حالت های گوناگون آن اسم است.
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مراحل آموزش واژگان  

1 دبري می تواند در آغاز از کتاب گويا استفاده کند. دانش آموزان تلّفظ درست درس را 

گوش می کنند.

2 سپس معلّم می خواند و دانش آموزان تکرار می کنند. این قرائت می تواند به تشخیص 

معلّم به همراه او و شامل گروهی از دانش آموزان باشد یا به صورت انفرادی.

4 قسمت سوم: قواعد

 تصاویر: تصاویر زيبای کتاب دربرگیرندۀ پیام های گوناگونی است و در راستای تقویت 

هویت ايرانی- اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شده اند.

 رسالت مهّم تصاویر 

ـ پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویت اسالمی- ايرانی می شود.

ـ به  روز و واقعی بودن تصاوير، کتاب را جّذاب تر می کند.

ـ جّذابیت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل می کند. 

شاعر گران مايۀ ايرانی مولوی در اين باره می فرمايند:   

آنچه يک ديدن کند ادراک آن    سال ها نتوان نـمودن با بيان

و  فعل های ماضی  آموزش  برای  تا دهم  کتاب های عربی هفتم  در  بسيار مهم:  تذکّر 

مضارع بومی سازی انجام شده است. دانش آموز ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست. 

او می داند اّول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و ... یعنی چه؛ حتّی در درس انگليسی 

نيز همني طور می خواند. در برخی کشورها مانند مغرب )مراکش( و لبنان نيز در آموزش 

فعل ها تغيرياتی را انجام داده اند. در آموزش فعل نيز در ايران بومی سازی صورت گرفته است.

اين شيوه در مدارس توّسط دبريان در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبريان از 

آن استقبال کرده اند و يادگیری عربی را برای دانش آموزان تسهيل کرده است. او می خواند که: 

»أنا أذهب«؛ يعنی »من می روم«؛

»أنت تذهب و أنِت تذهبني«؛ يعنی »تو می روی«؛

»هو يذهب و هي تذهب«؛ يعنی »او می رود«؛



80

»نحن نذهب«؛ يعنی »ما می رويم«؛

»أنتم تذهبون، أننت تذهنب و أنتام تذهبان«؛ يعنی »شام می رويد«؛

و »هم يذهبون، هن يذهنب، هام يذهبان و هام تذهبان«؛ يعنی »آنها می روند«.

با اين شيوه، بسيار منطقی تر و بهت درس را می آموزد. شايد دبری که سال ها به شيوه ای 

ديگر تدريس کرده و خودش نيز به همني گونه آموزش دیده است، شيوۀ جديد برايش 

اّما از آنجا که کتاب های  الثانوية«؛  سخت باشد. از دیرباز گفته اند: »العادة کالطبيعِة 

جديد با اين شيوه پيش می رود، شایسته است دبران نيز با آن هامهنگ باشند. روش 

جديد در يادگری آسان تر است. هدف از بني بردن شيوۀ رصف فعل به سبک فعل، فعال، 

فعلوا، فعلْت، فعلتا، فعلن، فعلَت و ... نيست. هدف اين است که دانش آموز ياد بگرد 

و هر شيوه ای تأثرگذارتر است هامن برتری دارد.

اجرا: نخست روخوانی توّسط دانش آموزان به منظور تقویت مهارت شنیداری و گفتاری 

انجام می گیرد. آنگاه ترجمۀ هر جمله بيان می شود که بهت است معلّم در این مرحله، 

نقش ارشادی داشته باشد تا بتواند با ظرافت، پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، منت 

و قواعد ایجاد کند.

»اعلموا« و »فّن التجمة«  

در این قسمت، ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. بايد توّجه کرد که 

توضيحات این دو بخش تا پايان کتاب برای فهم بهت عبارت و منت است. هدف این است 

که دانش آموز بتواند از اين اطاّلعات در فهم معنای جمله بهره ببد؛ لذا حفظ مطالب 

این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گستش آن نيست. 

حفظ مطالب بخش »اعلموا« و »فّن التجمة« الزامی نیست؛ 

همچنین نیازی به گستش مطالب و ارائٔه جزؤه مکّمل نیست. 
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اجرا: معلّم در اين قسمت دانش آموزان را در قرائت، توضیح مثال ها و شح تصاویر به 

مشارکت می گیرد. نويسندگان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای 

رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم درنظر بگیرد، نه هدف و علّت. نامگذاری این بخش 

به »بدانیم« و»فّن ترجمه« در واقع کمرنگ کردن نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه 

ترجمه و درک وفهم است؛ لذا معلّم محتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده 

است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن، خودداری کند. 

 در این قسمت دانش آموزان مشارکت بیشتی دارند خودشان می خوانند و خودشان هم 

به سؤاالت آن پاسخ می دهند و معلّم می تواند نقش راهنام و مصّحح را داشته باشد. 

تـامرین  

هدف اصلی در این قسمت، تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و 

در راستای اصل تلطيف آموزش عربی، سعی شده است دانش آموز از حّل آنها لّذت ببد. 

حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نظارت می کند.

 جای کافی برای حّل تـامرین، پیش بینی شده است؛ تا نوشنت دوبارۀ تـامرین وقت زیادی 

برای  اعراب  رعایت  با  عربی  عبارات  نوشنت  اینکه  به  توّجه  با  نگیرد.  دانش آموز  از  را 

دانش آموز دشوار است و شايد اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز 

منتقل شود؛ لذا بهت است حّل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد تا چشم دانش آموز به 

امال و اِعراب صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید.

هامنند کتاب راهنامی معلّم عربی هفتم، هشتم و نهم در کتاب راهنامی معلّم عربی 

دهم نيز نـمونه سؤال استاندارد و بارم بندی قرار داده شده است تا در زمينۀ ارزشيابی 

ارائـۀ طريق نـاميد.
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قالب کلّی تـامرین    

قالب و الگوهاتـمرینردیف

واژه1

1- معنای واژه

2- واژگان متادف و متضاد و ناهامهنگ

3- شناخت و کاربرد واژگان در جمله

4- وصل کردِن واژە های مرتبط در دو ستون

5- جدول کلامت متقاطع رمزدار

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل: آيه، حديث، جمله های معمولیترجمه2

قواعد3

شناخت و کاربرد قواعد، شامل:  

شناخت فعل امر، فعل نهی، معادل فعل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن 

و حروف اصلی، ساعت خوانی، اسم اشاره به نزديک و دور، کلامت پرسشی، نفی ماضی 

و مضارع، مستقبل 

اعداد، فعل مجهول، مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(، نون وقايه، جملۀ 

اسميّه )مبتدا و خب(، جملۀ فعليّه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور   

درک مطلب4
1- پاسخ به سؤاالت عربی

2- انتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ به پرسش های بخش درک مطلب 

ایجاد روحيّـۀ پژوهشی در دانش آموزانپژوهش5

این بخش در ارزشیابی ها، معیاری برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و شايسته است 

معلّم از الگوها و قالب های موجود بهره ببد و از طرح سؤاالتی مانند ترجمۀ فارسی 

به عربی و ساخنت صیغه های مختلف فعل خودداری کند. 
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ساختار درس 

ساختار آموزشی کتاب عربی دهم عبارت است از: اعداد يک تا صد، ترجمۀ فعل مجهول، 

مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(، نون وقايه، جملۀ اسميّه )مبتدا و خب(، 

جملۀ فعليّه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور. 

در جملۀ اسميّه و فعليّه اعراب کلامت داده شده است تا دانش آموز با دقّت در آنها 

بتواند اعراب رفع و نصب و جر را کشف کنـد. اّما نهادن اعراب کلمـات و یا تصحيح 

غلط ها هدف کتاب نيست. دانش آموز عالقه مند، اين نکات را کشف خواهند کرد.

أَنواُر القرآن در کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1(: بخش أنوار القرآن بر عهدۀ دانش آموز 

و تکليف منزل است. او در خانه اين مترين را بايد بخواند و پاسخ دهد. برای پاسخ آن 

می تواند به کتاب قرآن مجيد مراجعه کند. این بخش ساده و بر اساس واژگان خوانده 

شده است؛ بنابراين پاسخ آن دشوار نيست. درصورتی که دبر تشخيص دهد می تواند 

آن را در کالس پاسخ دهد. 

پژوهش: پژوهش های کتاب درحّد توان دانش آموز انتخاب شده است. پژوهش در درس 

عربی و انگليسی بسيار سخت است؛ چون زبان آن فارسی نيست؛ لذا برخورد معلّم در 

اينجا بايد مطابق واقعيت باشد. نـمی توان از دانش آموز توقّع داشت مانند دانشجوی 

رشتۀ زبان و ادبيات عرب باشد.




