نمونه سؤال امتحان
نوبت ا ّول و دوم عربی زبان قرآن ()1
کتاب مشترک همۀ رشتهها جز ادبیات و علوم انسانی
استفاده از منونه سؤاالت کتاب معلّم در کتابهای غري آموزش و پرورش منع قانونی دارد.

بخش پنجم
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ف ال ِ
قتَ 70 :دقَي َق ًة،
ُروس ،اَلْ َو ُ
(التم) ْالَ َّو ُلِ ،م ْن أَربَ َع ِة د ٍ
ْعاشِ ،اَلْف ُ
َصل ِّ
لص ِّ
ِاس ِم ِه تَعالَی ،اِم ِتحانُ اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّي ِة لِ َّ
ب ْ
يل:
اَلْ ُمدَ ِّر ُس:
اَل ّتاريخ .... /10/ .... :اَلْ ِمنطَقَة:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعائِ ُّ
پرسش

رديف

بارم

الف .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َره ِ
ضه
ذات الْغُصونِ ال َّن ِ َ

2

اُک ُت ْب يف الْ َفراغِ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.
خيصة  /ر ِاسب  /نور  /غاليَة  /يَسار  /ضياء
َر َ
ب .......................... ≠ .........................
الف.......................... = ......................

3
4

َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی.

ت شَ َج َره
َيف نَـ َم ْت ِم ْن َح َّب ٍة َو ک َ
ک َ
صار ْ
َيف َ

الف .نَع َجة  بَ َق َرة  کَلْب َ حبْل

ب .نيام ُ محيط  بَحر نَهـر 

جمع الْکَلِ َم َتنيِ .ريح ............................. :يَنابيع............................. :
اُک ُت ْب ُمفر َد أَو َ

0/5

0/5

0/5
0/5

ب .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)
تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.

﴿ .1ال يَق ِْد ُر َعلَی َش ٍء﴾
0/25 .......................................................................................
َ ﴿ .2و لَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ِم ْن قَبْلِ َك ُر ُسالً إلَی قَو ِمهِم فَجاؤو ُهم بِالْبَيِّ ِ
نات﴾
1

5

.................................................................................................................................
َ ﴿ .3و ا ْج َع ْل يل لِسا َن ِص ْدقٍ ِف ْال ِخري َن﴾ ...............................................................................
0/75
رش أَمثالِها﴾ ...........................................................................
0/5
َ ﴿ .4من جا َء بِالْـ َح َس َن ِة فَلَ ُه َع ُ
 .5إ َّن طَعا َم ال ِ
ْواح ِد يَ ْک ِفي ِالث ْ َننيِ.
ُ .6
طول قا َم ِة ال َّزرافَـ ِة ِستَّـ ُة أَمتارٍ.

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

0/5

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

0/5

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

0/75

الس َم ِك؟!
 .7أَ يُـ ْم ِک ُن أَ ْن نَ َری َمطَ َر َّ
ميل الْ َعد ِّو.
َ .8من َرأَی ِمنکُم أَ َحدا ً يَدْعو إلَی التَّف ِرقَ ِة فَه َو َع ُ

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

0/75
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6

الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
َ ﴿ .1و ِعبا ُد ال َّرح ٰمنِ الَّذي َن َ ْيشو َن َع َل الْ َ ِ
رض َهوناً َو إذا خاطَ َب ُه ُم الْجا ِهلو َن قالوا َسالماً﴾
الــف .و بنــدگان [خــداى] بخشــاينده كســاىناند كــه روى زمــن باآرامــش گام برمىدارنــد و هــرگاه
نادانهــا ايشــان را خطــاب کننــد ،ســخن آرام (ســام) گوينــد .
ب .و بندههــای [خــداى] بخشــنده بــر زمــن باآرامــش گام برمىدارنــد و هــرگاه دشــنام دهندگان 0/5
ايشــان را خطــاب کننــد ،ســخن نيــک (ســام) گوينــد .
َ ﴿ .2و ال ت َيأَسوا ِمن َر ْو ِح اللّ ِه إنَّ ُه ال يَ ْيأَ ُس ِمن َر ْو ِح اللّ ِه إلَّ الْقَو ُم الْکا ِفرونَ﴾
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 منیشود.

7

کَ ِّملِ الْ َفر ِ
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
اغات يف َّ
ساس الْ َم ِ
 .1لَقَد کان َْت رِسالَ ُة الْ سالمِ َعلَی َم ِّر الْ ُعصو ِر قائِـ َم ًة َعلَی أَ ِ
ناب ْالسا َء ِة.
نطقِ َو ا ْج ِت ِ
رسالت اسالم در  .........................بر اساس منطق و دوری کردن از  .....................بوده است.
 .2ا َلضّ يافَ ُة ث َالث َ ُة أَيّامٍ فَام زا َد فَـه َو َص َدقَةٌَ ،و َع َل الضَّ ِ
يف أَ ْن يَتَ َح َّو َل بَ ْع َد ث َالث َ ِة أَيّامٍ .
 ..........................ســه روز اســت و هرچــه فــزوده گــردد صدقــه اســت و بــر ١/5 ................................
الزم اســت کــه پــس از ســه روز تغيــر کنــد.
َ ﴿ .3ربَّنــا َو ال تُــ َح ِّملْنا مــا ال طاقَـ َة لَنــا ِبـ ِه﴾ پــروردگارا ،و آنچــه طاقتــش را .................................
 ...بــر مــا تحمیــل مکــن.
َ ﴿ .4و ا ْع ُف َع ّنا َو ا ْغ ِف ْر لَنا َو ا ْر َح ْمنا﴾ و از ما درگذر ،و ما را  ....................و به ما رحم کن.
ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:

8

 .1کَتَبْ ُت دَريس.

 .2ما َر َج ْعنا إلَی بَي ِتنا.

 .3ال َ ْيلِ ُك شَ يئاً.

َ .4سأَغ ِْس ُل َمالبِيس.

 .5ا َِل ْع ِتصا ُم ِب َحبْلِ اللّ ِه .6 .اِق َ َْتبْتُم ِم َن الْ ِبرئِ .7 .أَ ْخر ِْج قَلَ َم َـك .8 .ال تَلْ َعبوا ِف الشّ ا ِرعِ.

3

َ .9س َ
وف نَ ْن َج ُح ِف ا ْم ِتحاناتِنا .10 .يَ ْستَ ْغ ِف ُر اللّهَ .11 .کانوا يَظْلِمونََ .12 .رجا ًء ،اِنتَبِهوا.

9

َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ ُم ِ
ناس َب لِلْ َفرا ِغ.
َاص ِ ْب إ َّن َوع َد اللّ ِه َح ٌّق َو  ...................لِذَنب َِـك﴾
﴿ .1ف ْ
نت َرجائـي.
 .2إلٰهي قَ ْد َ ...................رجايئ َعنِ الْخَلقِ َو أَ َ

 .3کا َن َصديقي  ...................والِ َد ُه لِل ُّرجو ِع إلَی الْبَ ِ
يت.
 .4أَنا َو زَميلـي َ ...................رسائِ َل َع ْ َب ْال ِنتنِت.

اِ ْغ ِف ْر 

اِ ْستَغ ِف ْر 
اِن َقطَ َع 

يَنتَ ِظ ُر 

يَنظُ ُر 

قَطَ َع 
اِستَلَ ْمنا 

َسلِ ْمنا 

1
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َع ِّ ْي نَو َع الْ ِف ْعلِ يف ک ُِّل ِعبا َر ٍة.
10

0/5

اصبِ ْر َعلَـی ما يَقولو َن َو ا ْه ُج ْر ُهم﴾
َ ﴿ .1و ْ
﴿ .2الي ِ
قد ُر َعلَی َش ٍء﴾
َ

ف نَو ُعها يف ک ُِّل َمجمو َع ٍة.
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الَّتي يَخ َتلِ ُ
 .1 11أَ ْجلِ ْس 
 .2اِک ِتساب 

ا ُ ْدخ ُْل 

تَ َخ َّر َج 

اِ ْس َم ْع 

إ ْخراج 

تَ َعلُّم 

يُجالِ ُس 

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ ْالَ َّولِ عَدَ داً تَرتيب ّياً َو ِف الْ َفراغِ الثّاين عَدَ داً أَصل ّياً.

0/5

0/5

َصل الْخ ِ
َريف.
الس َن ِة الْ يران َّي ِة ف ُ
 .1 12اَلْف ُ
َصل الـ  ...................يف َّ
ِ .2مئَـ ٌة ت َقسي ٌم َعلَی َخ ْم َسـ ٍة يُساوي . ...................
رقام کَالْمِثالِ .
اُک ُت ِب الْ ُح َ
روف ب ِْالَ ِ
13

		
ش ٌة يف ث َالث َ ٍة يُساوي ث َالث َني.
اَلْ ِمثالَ :ع َ َ

10  3 = 30

0/5

ش ٍة يُساوي ث َـامن َني.
 .1تِسعو َن نا ِق ُص َع َ َ
 .2اِثنانِ َو ث َـامنو َن تَقسي ٌم َعلَی اث َن ِني يُساوي ِ
واحدا ً َو أَربَع َني.
السا َع ِة.
ا ُ
ُرس ْم َعقار َِب ّ

 .1اَلْخا ِم َس ُة َو ال ُّرب ُع
14
صف
 .2الثّا ِم َن ُة َو ال ِّن ُ

0/5
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اکيب يف َمکانِـ َها الْ ُم ِ
ناس ِب( .اِثنانِ زائِدانِ )
ضَ ْع ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل َو َّ
الت َ
15

ُه َّن فائِزاتٌ ٰ /هذانِ ال َّدليالنِ َ /
تلك الْ َبطّاريَّ ُة ُ /هم صالِحو َن  /ه َو َعد ٌّو  /هاتانِ ال ُّزجا َجتانِ
مفرد مؤنّث

جمع مؤنّث سالـم

مث ّنی مذکّر

جمع مذکّر سامل

1

د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »
			
َلش َر ُة
 .1ا َّ َ

ِ مـ َن ْالَحجا ِر الْ َجميلَـ ِة الْغاليَـ ِة ِ
ذات الـلَّـونِ ْالَبيَ ِ
ـض.

		
 .2اَلْغَي ُم

مستَـ ِعـ َرةٌ ،فيها ضيا ٌء َو بِها َحرا َر ٌة ُمنتَ ِشةٌ.
َ جذ َوت ُـها ُ

		
مس
 .3 16ا َلشَّ ُ

ول ْالَ ِ
رض؛ ضيا ُؤ ُه ِمـ َن الشَّ ِ
 کَوک ٌَب يَدو ُر َح َ
مس.

		
 .4اَلْ َق َم ُر

السام ِء يَنز ُِل ِمنـ ُه الْـ َمطَ ُر.
 بُخـا ٌر ُمتَـراکِـ ٌم ِفـي َّ

1

 .5ا َلـ ُّد َر ُر
 .6ا َلْ َن ُع ُم
الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِقعِ.
الصحي َح َة َو َغريَ َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
 .1اَلْ ِمه َرجا ُن ا ْح ِت ٌ
ناس َب ٍة َجميلَ ٍة ،کَـ ِمه َرجانِ ْالَزها ِر َو ِمه َرجانِ ْالَفالمِ .
فال عا ٌّم بِـ ُم َ
السام ِء يَنـز ُِل َعلَی الْجِبا ِل فَقَط.
َّلج نَو ٌع ِمن أَنوا ِع نُزو ِل الْام ِء ِم َن َّ
 .2 17ا َلث ُ
الس َنـ ِة الشَّ مس َّيـ ِة ْاليران َّي ِة.
 .3يَحتَ ِف ُل الْ يران ّيـو َن أَ َّو َل يَومٍ ِمن أَيّامِ َّ
َـعيـش الْ َ ُ
سمـاك ِفـي ال َّنه ِر َو الْ َبح ِر َو لَـها أَنوا ٌع ُمختَ ِلفَـةٌ.
 .4ت ُ


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

1

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
18

ِب :پاسخ بده)
أَجِ ْب عَنِ ْالَس ِئلَ ِة ال ّتال َي ِة( .أَج ْ
َ .1ما ْاس ُمك؟  .2 ...............................أَي َن َمد َر َستُك؟ .................................

َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
ش / . /؟
 .1عاماً  /کَ ْم ُ /ع ْم ُر َك ُ /ع ْمري ِ /ستَّ َة َع َ َ
................................................................................................. 19
 .2بِطاقاتُ الدُّخو ِل  /بِطاقَتُ ُه ِب َي ِد ِه ِ /ع ْن َدکُم  /نَ َع ْم َ /ه ْل  /ک ُُّل ِ
واح ٍد ِم ّنا / . /؟

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

0/5

1
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ف ال ِ
قتَ 70 :دقَي َق ًة ،اَل ّتاريخ.... /3/ .... :
(التم) الثّاين ،اَلْ َو ُ
ْعاشِ ،اَلْف ُ
َصل ِّ
لص ِّ
ِاس ِم ِه تَعالَی ،اِم ِتحانُ اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّي ِة لِ َّ
ب ْ
اَلْ ِمنطَقَة:

يل:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعائِ ُّ

اَلْ ُمدَ ِّر ُس:
پرسش

رديف

بارم

الف .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.

0/5

اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َره ِ
َيف صا َرتْ شَ َج َرة
َيف نَـ َم ْت ِم ْن َحبَّ ٍة َو ک َ
ضه ک َ
ذات الْغُصونِ ال َّن ِ َ
اُک ُت ْب يف الْ َفرا ِغ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.

2

ِسلْم َ /حزين  /اِستَطا َع  /غَيم  /ق َِد َر َ /ح ْرب
الف....................... = ....................:

3
4

0/5

ب...................... ≠ ....................... :

َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی.

0/5

الفُ .غراب  بَ ّط  بوم  ن َِض ب .هاتِف َ ج ْذ َوة ُ م َس ِّجلِ مصباح 
جمع الْکَلِ َم َتنيِ .الفَ :م ْو ِعد ............................. :بُ :جيوش0/5 ............................. :
اُک ُت ْب ُمفر َد أَو َ
ب  .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)

تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.
َ ﴿ .1و ُخلِ َق الْ نسا ُن ضَ عيفاً﴾ ...............................................................................
﴿ .2يُري ُد أَ ْن يُ ْخ ِر َجکُم ِم ْن أَ ْر ِضکُم فَامذا تَأْ ُمرونَ﴾
...............................................................................................................................................
 .3إ َّن اللّ َه أَ َم َرنـي بِـ ُمدارا ِة ال ّن ِ
اس کَام أَ َم َرنـي بِـإقا َمـ ِة الْ َفرائِ ِض.
............................................................................................................................................... 5
...............................................................................
َنب ت َوبَ ٌة إلّ سو َء الْـ ُخلُقِ .
 .4لِـک ُِّـل ذ ٍ
 .5سا ِمحيني؛ أَ ِ
...............................................................................
نت َعلَی الْ َح ِّق.
َ .6مضَ ی ال َّزما ُن َو قَلبـي یَقول إن ََّك آتـي............................................................................. .
 .7کا َن يف قَديمِ ال َّزمانِ َملِ ٌك عا ِد ٌل يُ َس َّمی بِذي الْقَرنَ ِني قَ ْد أَعطا ُه اللّ ُه الْق َّوةَ.
...............................................................................................................................................
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الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
ش َم ّر ٍ
َ .1س ْم ُع الدُّلفني يَ ُ
ات َو َوزنُـ ُه يَبلُ ُغ ِض ْعفَي َوزنِ ْالِنسانِ ت َقريباً.
فوق َس ْم َع الْ ِنسانِ َع ْ َ
الف .شنوايی دلفني ده برابر شنوايی انسان و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان است .
ب .دلفني ده برابر انسان میشنود و وزنش تقريباً برابر با يک انسان است .
6

س تِل َ
ْــك الظّا ِهــ َر ِة؛ فَأَ ْر َســلوا فَريقــاً لِزيــا َر ِة الْ َمــکانِ َو التَّ َعــ ُّر ِف َعلَــی
 .2حــا َو َل الْ ُعلَــا ُء َمع ِرفَــ َة ِ ِّ
الْ َ
ِ
ســاك.

0/5

الــف .دانشــمندان ســعی میکننــد راز آن را آشــکار کننــد؛ پــس گروهــی را بـرای بازديــد آن مــکان
و پژوهــش دربــارۀ ماهیهــا ارســال میکننــد.
ب .دانشــمندان بــرای شــناخت راز آن پديــده تــاش کردنــد و تيمــی را بــرای ديــدن مــکان و
شــناخنت ماهيــان فرســتادند.
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
حيح يف َّ
الص َ
اِن َت ِخ ِب َّ
﴿يا أَيُّ َها الَّذي َن آ َمنوا ال يَ ْس َخ ْر قَو ٌم ِمن قَومٍ َع َسی أَ ْن يَکونوا َخريا ً ِمن ُهم﴾

7

ای کســانیکه ايـــان آوردهايــد ،نبایــد مردمانــی مردمانــی [دیگــر] را ریشــخند کننــد ،شــاید آنهــا
(خــوب بهــر از خودشــان  )باشــند؛
1/5
ْقاب﴾
﴿ َو ال تَلْ ِمزوا أَنف َُسکُم َو ال ت َنابَزوا بِـالْ َل ِ
و از (خودتــان ديگ ـران )عیــب نگیریــد ،و بــه همدیگــر (لقــب لقبهــای )زشــت
ندهیــد.
﴿ف َْاستَ ْغفَروا لِذُنو ِبهِم﴾ پس برای گناهانشان (آمرزش خواستند  آمرزش میخواهند.)
ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:

8

قتبـي ال ّنا َر.
 .1ال تَ َ

جاج.
َ .4سيَن َک ِس ُر ال ُّز ُ

 .2أَنْ ِزلْنـي يا سائِ ُق.
 .5اِ ْس ْرتجاعُ الْبَضائِعِ.

عت ِب ِه.
 .3ما انتَ َف ُ
 .6کانوا يَ ْذ َهبو َن.

1/5
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حيح.
الص َ
واب َّ
َع ِّ ِي الْ َج َ
9

 .1اَلْاميض ِمن «يُسا ِم ُح» :

سا َم َح 

َس َم َح 

ت َسا َم َح 

 .2اَلْ ُمضا ِر ُع ِمن «بَد ََّل» :

يُ ْب ِد ُل 

يُ َبد ُِّل 

يُبا ِد ُل 

َع ِّ ْي نَو َع الْ ِف ْعلِ يف ک ُِّل ِعبا َر ٍة.

0/5

0/5

﴿ .1 10شَ ْه ُر َر َمضا َن الَّذي أُنْ ِزَل في ِه الْقُرآنُ﴾
﴿يْلُ ُق اللّ ُه ما يَشا ُء﴾
َ .2
ف نَو ُعها يف ک ُِّل َمجمو َع ٍة.
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الَّتي َيخ َتلِ ُ
ُ .1 11مجال ََسة 
 .2حا َر َب

اِنتَبِهوا 

تَ َعلَّمي 

تُ ْح ِس ُن

يَتَ َخل َُّص 

شا ِه ْد َن 

0/5

      أُ َج ِّه ُز 

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ ْالَ َّولِ عَدَ داً تَرتيب ّياً َو ِف الْ َفراغِ الثّاين عَدَ داً أَصل ّياً.

0/5

 .1 12اَلْ َيو ُم الـِ ...................................م ْن أَيّامِ ْالُسبو ِع يَو ُم الْخ ِ
َميس.
ش ٍة يُساوي . ...................................
 .2تِسعو َن نا ِق ُص َع َ َ
َع ِّ ِي الْ َم َح َّل ْالعرا َّيب لِلْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
مثال لِل ّن ِ
﴿ 13يَ ْض ُِب اهللُ الْ َ َ
ضةٌ.
َلسکوتُ َذ َه ٌب َو الْکَال ُم فِ َّ
اس﴾ ا ُّ
َزکـا ُة الْـ ِعـلْـمِ نَـشْ ـ ُر ُه.

﴿ َو اج َع ْل يل لِسا َن ِص ْدقٍ يف ْال ِخري َن﴾

اَلْ ُکتُ ُب بَسات ُني الْعلَ ِ
ماء.
ُ

1/5

اَلْ ِعلْ ُم َخ ٌري ِمن الْ ِ
مال.
َ

َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ َم َ
جهول ،ثُ َّم تَ ْرجِ ْم ذٰلِكَ الْ ِف ْع َل إلَی الْفارِس َّي ِة.
َـاستَ ِمعوا لَـ ُه إ َّن الَّذي َن تَدْعو َن ِم ْن دونِ اللّ ِه لَ ْن يَـ ْخلُقوا ذُباباً﴾
اس ُض َِب َمث ٌَل ف ْ
﴿ .1 14يا أَيُّ َها ال ّن ُ

1

َت﴾
﴿ .2أَ فَـال يَ ْنظُرو َن إلَی الْ بِلِ ک َ
َيف ُخلِق ْ
َع ِّ ِي ْاس َم الْفا ِعلِ َو ْاس َم الْ َمفعولِ َو ْاس َم الْ ُمبالَ َغ ِة ،ثُ َّم تَرجِ ْمها.
الس َفرِ.
َ .1 15سيِّ ُد الْقَومِ خا ِد ُمـ ُهم ِف َّ
َ .3م ْن َج َّر َب الْ ُم َج َّر َب َحل َّْت ِب ِه ال َّندا َمةُ.

ُّنوب.
 .2یا َغفّا َر الذ ِ

1/5
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د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »

16

ْـب
 .1ا َل َّرک ُ

الصديقِ َع ْن َصدي ِق ِه أَ ِو ال َّزو ِج َع ْن زَو َج ِتـ ِه.
 اِب ِتعا ُد َّ

		
 .2اَلْ َکرا َم ُة

ميل.
 ه َو الَّذي لَ ُه َح َرکـاتٌ َجميلَ ُة َو کَـال ٌم َج ٌ
 زي َن ٌة ِم َن ال َّذ َه ِب أَ ْو الْ ِفضَّ ِة يف يَ ِد الْ َمرأَ ِة.

		
 .4اَلْ َهجـ ُر

ش ٌف َو َعظَ َم ٌة َو ِع َّز ُة ال َّن ِ
فس.
ََ 

 .3اَلْ َوک ُر

1

ليح
 .5اَلْ َم ُ
َلسوا ُر
 .6ا ِّ

17

الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِق ِع.
الصحي َح َة َو َغ َري َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
ِ .1عندَما يَنق َِط ُع ت َـ ّيـا ُر الْکَه َربا ِء ِفـي اللَّيلِ  ،يَغ َر ُق ک ُُّل َمکانٍ يف الظَّالمِ .
َـعيش ف َ
َوق جِبا ٍل ث َلجيَّـ ٍة.
ّاووس ِم َن الطُّيـو ِر الْامئيَّـ ِة ت ُ
 .2ا َلط ُ
 .3اَلْ َموسو َع ُة ُمع َج ٌم َصغ ٌري ِج ّدا ً يَج َم ُع قَليالً ِم َن الْعُلومِ .
ِ
حيطات		.
 .4ا َلشّ ِاط ُئ ِمنطَ َق ٌة بَ ّريَّـ ٌة بِـجِوا ِر الْبِحا ِر َو الْ ُم


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

1

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

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
ِب :پاسخ بده)
السؤالَینِ ال ّتال َيینِ ( .أَج ْ
َأجِ ْب عَنِ ّ
ِ .1 18م ْن أَي َن أَنت؟ ......................................................................

0/5

َيف حال َُك؟ ......................................................................
 .2ک َ
َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
هي / . /؟
ّ .1
السا ِد َس ِة  /سا َع ُة ِ /م َن  /دَوا ِم َك  /ما َ
.................................................................................................. 19
 .2ت َذ َهبو َن َ /مرق َِد َسلامن  /إلَی الْ َمدائِنِ  /لِزيا َر ِة  /لِ َم / . /؟
.................................................................................................

1
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نمونه سؤال امتحان
نوبت ا ّول و دوم عربی ()1
رشتۀ ادبیات و علومانسانی

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

بخش ششم

49
ف ال ِ
قتَ 70 :دقَي َق ًة،
ُروس ،اَلْ َو ُ
(التم) ْالَ َّو ُلِ ،م ْن أَربَ َع ِة د ٍ
ْعاشِ ،اَلْ ُعلو ُم ْالنسان َّية ،اَلْف ُ
َصل ِّ
لص ِّ
ِاس ِم ِه تَعالَی ،اِم ِتحانُ اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّي ِة لِ َّ
ب ْ
يل:
اَلْ ُمدَ ِّر ُس:
اَل ّتاريخ .... /10/ .... :اَلْ ِمن َطقَة:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعا ِئ ُّ

پرسش

رديف

بارم

الف  .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
اُنْظُ ْر إِلَی اللَّيلِ فَ َم ْن أَ ْو َج َد في ِه قَ َم َره

0/5

شه
َو زانَ ُه ِبأَنْ ُجمٍ کَـال ُّد َر ِر الْ ُمنتَ ِ َ

اُک ُت ْب يف الْ َفراغِ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.
ُم ِج ّد  /بَعيد  /بَيع ُ /مجتَهِد َ /يني ِ /شاء

2

............................. = .............................
3
4

0/5

............................ ≠ .............................

جمع الْکَلِ َم َتنيِ .هاتِف ............................. :نِعاج............................. :
اُک ُت ْب ُمفر َد أَو َ
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی.

وصف 
الفُ .م ْستَ َ

ُمتْ َحف 

بُ .م َس ِّجل 

بَطّاريَّة 

َس ْوداء 

َح َنفيَّة 

َملْ َعب 

0/5
0/5

ُم َجفَّف 

ب .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)

5

تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.
﴿قال اللّ ُه ال تَتَّ ِخذوا إلٰ َه ِني اث َن ِني إنَّـام ه َو إلٰـ ٌه ِ
َ .1
واحدٌ﴾
................................................................................................................................
الس َم ِك.
 .2اُنْظُ ْر إِلَی ٰه ِذ ِه ُّ
الص َو ِر َحتَّی ت َُصد َِّق ظا ِه َر َة َمطَ ِر َّ
................................................................................................................................
ِ
 .3ثَ انو َن ِف الْ ِمئَ ِة ِمن َم
وجودات الْعالَمِ َح َشاتٌ .................................................................. .
الل نِ ِ
 .4لَد ََّي َج ّو ٌال ت َف ُر ُغ بَطّاريَّتُـ ُه ِخ َ
صف يَومٍ .................................................................... .
َ .5مث َُل الْ ُمؤ ِمنِ كَ َمثَلِ ال َعطّا ِر إ ْن جالَستَ ُه نَ َف َع َك.................................................................... .
َ .6س ِم َع ْت ُس َم َّي ُة َصوتَ ُم َک ِّي ِف الْ َهوا ِء ِم ْن إ ْحدَی الْ ُح ُجر ِ
ات.
................................................................................................................................
ساس الْ َم ِ
 .7رِسالَ ُة الْ سالمِ َعلَی َم ِّر الْ ُعصو ِر قائِـ َم ٌة َعلَی أَ ِ
ناب ْالسا َء ِة.
نطقِ َو ا ْج ِت ِ
................................................................................................................................

0/75
0/75
0/5
0/75
0/75
0/75
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الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
ُّنوب َّإل اللّهُ﴾
﴿ .1ف َْاستَغفَروا لِذُنو ِبهِم َو َمن يَغ ِف ُر الذ َ
الف .پس برای گناهان آمرزش میخواهند و چه کسی به جز خدا میبخشايد؟ 
6

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

0/5

اص ِ ْب َعلَی ما يَقولو َن َو ا ْه ُج ْر ُهم﴾
َ ﴿ .2و ْ
الف .و بر آنچه میگويند شکيبايی کن و از آنها دوری گزين.
ب .و بر هرچه میگويند صرب میکنم و از ايشان دوری میکنم.
کَ ِّملِ الْ َفر ِ
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
اغات يف َّ

7

يُ َؤکِّـ ُد الْ ُقــرآ ُن َعلَــی ُح ّريَّـ ِة الْ َعقيـ َد ِة﴿ .ال إک ـرا َه ِف الدّيــنِ ﴾ ال يَجــو ُز ْالرصا ُر َعلَــی نِقـ ِ
ـاط ال ِْخـ ِ
ـاف
ـاس أَن يَتعايَشــوا َم ـ َع بَ ِ
َو َعلَــی الْ ُعــدوانِ ؛ ِلَنَّ ـ ُه ال يَنتَ ِف ـ ُع ِب ـ ِه أَ َح ـدٌ؛ َو َعلَــی ک ُِّل ال ّنـ ِ
عض ِهــم ت َعايُش ـاً
ِسـلْم ّياًَ ،مـ َع ا ْح ِتفـ ِ
ـزب بِـــا لَدَي ِهــم فَرِحــونَ﴾ اَلْ ِبــا ُد ْالســام َّي ُة
ـاظ ک ٍُّل ِمن ُهــم ِب َعقائِـ ِـد ِه؛ ِلَنَّـ ُه ﴿ک ُُّل ِحـ ٍ
ـعوب الْکَثـ َر ِة ،تَختَلِـ ُـف يف لُغاتِهــا َو أَلْوانِهــا.
َمجمو َعـ ٌة ِمـ َن الشُّ ـ ِ
قــرآن بــر  .................................عقيــده تأکيــد میکنــد .هيــچ اجبــاری در ديــن نيســت .پافشــاری
بــر نقــاط اختــاف و بــر  .................................جايــز نيســت؛ زيـرا کســی از آن .........................
 ..................و بــر همــۀ مــردم الزم اســت کــه بــا حفــظ عقيــدۀ خودشــان بــا يکديگــر همزيســتی
 .....................................................................داشــته باشــند؛ زي ـرا هــر گروهــی بــه آنچــه دارد
دلشــاد اســت .رسزمنيهــای اســامی مجموعــهای از  ......................................بســياری هســتند
کــه در  ....................................و رنگهايشــان فــرق دارنــد.
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ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:

8

 .1قَ َرأتُ قَصي َدةً.

 .2ما َو َج ْدتُم شَ يئاً.

ش ُب شاياً.
 .3ال أَعر ُِف ال ّزائِ َرَ .4 .س َي ْ َ

ُ .5مجال ََس ُة الْ ُعلَام ِء.

 .6دافَ ْعتُم َع ْن َوطَ ِننا.

 .7أَ ْخر ِْج کِتابَ َك.

َ .9س َ
وف أَغ ِْس ُل َمالبِيس .10 .اِلتَ َقطْنا ُص َورا ً.

 .8ال تَنزِلوا ُه َ
ناك.

 .11کانوا يَکتُبونَ .12 .يُسا ِع ْد َن ْالخَري َن.

3

51

َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ ُم ِ
ناس َب لِلْ َفرا ِغ.

9

10

 ............ .1فَتَ َدخ ََّل الْ ُمدي ُر َو ن ََص َحنا َو نَ َّد َمنا َعلَی َع َملِ َنا الْقَبي ِح.

ت َضا َربْنا 

 .2ا َل ُّز َمال ُء َ ...................م َع بَ ٍ
الس َن ِة ال ِّدراس َّي ِة.
عض يف بِدايَ ِة َّ

يَتَعا َرفو َن 
             يَعرِفانِ 

ضبْـنا
ََ

الس ِّيئِ َو أَنَا  ............ـهُ.
 .3ن َِد َم أَخي َّ
الصغ ُري ِمن َع َملِ ِه َّ

َع َذ ْرتُ 

اِعتَ َذ ْرتَ 

َعاشوا کَالْ خوانِ َو  ..............کَالْ َجانِ ِب َم َع بَ ٍ
عض.
 .4ت َ

اِع َم ْل 

ت َعا َملوا 

َع ِّ ْي نَو َع الْ ِف ْعلِ َو صي َغتَهُ يف الْ ِعبا َر ِة.

1

0/5

رسلْـنا موسی بِـآياتِنا﴾
﴿ َو لَقَد أَ َ
ف نَو ُعها يف ک ُِّل َمجمو َع ٍة.
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الَّتي َيخ َتلِ ُ

َ .1 11ح َّر َك 

ت َ َع َّج َب 

ت َضا َر َب 

يَجتَ ِم ُع 

ت َفريق 

ُمام َر َسة 

اِشْ تَ ِغ ْل 

 .2ت َعايُش 

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ ْالَ َّولِ عَدَ داً تَرتيب ّياً َو ِف الْ َفراغِ الثّاين عَدَ داً أَصل ّياً.
السا َع ِة الْخا ِم َس ِة َو َذ َهبَ ْت إلَی الْ َمد َر َس ِة بَ ْع َد سا َعتَ ِني يف الـ. ..................
 .1 12قا َم ْت أُختي ِم َن النَّومِ ِف ّ

0/5

0/5

َ .2خ ْم َس ٌة َو َسبْعو َن زائِ ُد َخ ْم َس ٍة َو ِع ْشي َن يُساوي . ...................
رقامِ .1 .ستَّ ٌة َو ث َالثونَ .2 ................... :ث َـامن َي ٌة َو تِ ْسعونَ................... :
 13اُک ُت ِب الْ ُح َ
روف ب ِْالَ ِ

0/5

السا َع ِة.
ا ُ
ُرس ْم َعقار َِب ّ
ش َة ّإل ُربعاً
 .1ا َلثّانيَ َة َع ْ َ
14
صف
 .2ا َل ّرا ِب َع ُة َو ال ِّن ُ

0/5
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اکيب يف َمکانِـ َها الْ ُم ِ
ناس ِب( .اِثنانِ زائِدانِ )
ضَ ْع ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل َو َّ
الت َ
15

أنت صا ِبراتٌ ٰ /هذانِ الْحاسوبانِ َ /
تلك الْبِطاقَ ُة ُ /هم فائِزو َن  /هاتانِ الْ َمرأَتانِ
َ
أنت روحي َّ ُ /
مث ّنی مذکّر

مفرد مؤنّث

جمع مذکّر سالـم

جمع مؤنّث سامل

1

د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »
َ .1
			
ذاك
			
ِ .2عن َدئِ ٍذ

16

			
 .3اَلْفا ِر ُغ
			
 .4ا َلدَّوا ُم
 .5اَلْبُق َعـ ُة

َريب.
 اِس ُم إشا َر ٍة لِـغَيـ ِر الْق ِ
 أَک َبـ ُر ِم َن الْ َبح ِر کَثيـرا ً.
َيس يف ِ
داخلِـ ِه َش ٌء.
ل َ

1

ِ قط َعـ ٌة ِم َن ْالَ ِ
رض.

 .6اَلْ ُمحي ُط

الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِق ِع.
الصحي َح َة َو َغ َري َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
َ .1
طول قا َم ِة ال َّزرافَـ ِة قَص ٌري ِج ّدا ً.

 .2 17لِلْفائِ ِز الْ َ َّو ِل جائِ َز ٌة ِفضّ َّي ٌة َو لِلْفائِ ِز الثّاين جائِ َز ٌة خَشَ ب َّيةٌ.

باحي قيا ٌم يف ُص ِ
 .3ا َِل ْص ِط ُ
الصبا ِح.
فاف َّ
فوف الْ َمد َر َس ِة ِف َّ
الص ُّ

صيف إلَی َر ٍ
َ .4علَيـنا بِالْ ُعبو ِر ِمن َر ٍ
صيف آ َخ َر ِمن َم َم ِّر الْ ُمشا ِة.


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

1

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

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
18

ِب :پاسخ بده)
أَجِ ْب عَنِ ْالَس ِئلَ ِة ال ّتال َي ِة( .أَج ْ
َ .1ما ْاس ُم َمد َر َس ِتك؟ ِ .2 ......................................م ْن أَي َن أَنت؟ ......................................

َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
 .1الْکَري ُم َ /ما ُ /ح َس ٌني ْ /اس ُم َك  /اِ ْسمي / . /؟
.................................................................................................................................................. 19
 .2إِنَّـ ُه  /شَ ْع ٌب ِ /مضْ ٌ
انـي  /ک ْي َف / . /؟
ياف َ /و َجدْتَ  /الشَّ ْع َب ْالير َّ
..................................................................................................................................................

0/5
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ـف الْعـ ِ
ـتَ 70 :دقَي َقـ ًة،
ـاشِ ،اَلْ ُعلــو ُم ْالنســان َّي ُة ،اَلْفَصـ ُـل (الـ ِّـرم) ال ّثــاين ،اَلْ َوقـ ُ
لصـ ِّ
ِاسـ ِم ِه تَعالَــی ،اِم ِتحــانُ اللُّ َغـ ِة الْ َع َرب َّيـ ِة لِ َّ
ب ْ
اَل ّتاريــخ.... /3/ .... :
اَلْ ِمنطَقَة:

يل:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعائِ ُّ

اَلْ ُمدَ ِّر ُس:

پرسش

رديف

بارم

الف  .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
صه
َو انْظُ ْر إِلَی الْ َم ْرِء َو ق ُْل َم ْن َش َّق في ِه بَ َ َ

َم ْن ذَا الَّذي َج َّهَزهُ ِب ُق َّو ٍة ُم ْفتَ ِک َره

0/75

اُک ُت ْب يف الْ َفراغِ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.
2

ضياء َ /س َنويّاً ِ /
ساحل  /ظَالم  /فَ ْجأَ ًة ِ /
شاطئ
........................ = ........................

0/5
....................... ≠ ........................

3

َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی .أَ ْح َمر  أَ ْح َسن  أَ ْز َرق  أَ ْصفَر 

0/25

4

جمع کَلِ َم ِة أُنبوب ............................. :مفر َد کَلِ َم ِة ِعباد............................. :
اُک ُت ْب َ

0/5

ب  .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)
تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.

5

الصيا ُم﴾
﴿ .1کُ ِت َب َعلَي ُک ُم ّ

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

0/5

ُبح ال َّن َس ِب.
ست ق َ
ُ .2حس ُن الْ َد َِب يَ ُ ُ

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

0/5

َليل الْكَالمِ كَث ُري الْ َع َملِ .
 .3اَلْ ُمؤ ِم ُن ق ُ

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

0/5

الصالِح َني........................................................................... .
َلسال ُم َعلَينا َو َعلَی ِعبا ِد اللّ ِه ّ
 .4ا َّ

0/5

عاب............................................................................ .
الص ِ
َلص ُ
قيقي يُ ْع َر ُف ِعن َد ِّ
 .5ا َّ
ديق الْ َح ُّ

0/5

 .6يُنق َُل ال ِّنف ُط ِم َن الْ ِبرئِ إلَی مينا ِء التَّصديرِ........................................................................... .

0/٧5

ِ
سوق تربيز الْ ُم َسق َُّف َمکا ٌن ِ
ُ .7
جاجيد........................................................... .
الس
واس ٌع لِ َبيعِ َّ

0/٧5

 .8ت َستَطي ُع ال ِْحربا ُء أَ ْن ت ُدي َر َعي َنيها يف ک ُِّل ات ِّجا ٍه دو َن أَ ْن تُ َح ِّر َك َرأْ َسها................................................

1
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الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
الصغ ُري يَقو ُم بِـتَلوينِ َر ْس ِمـ ِه الْ َجميلِ .
 .1کا َن أَخـي َّ
الف .برادرم کوچک است و نقّاشی زيبايی را رنگآميزی میکند .
6

0/5

ب .برادر کوچکم به رنگآميزی نقّاشی زيبايی اقدام میکرد .
اس َجميعاً.
هي الْ َماکِ ُن الَّتي تَـمتَلِکُـها الدَّولَةَُ ،و يَنتَ ِف ُع بِـ َها ال ّن ُ
 .2اَلْ َمرا ِف ُق الْعا َّم ُة َ
الف .تأسيسات همگانی مکانهايی هستند که ِملک دولت هستند و سود آن به مردم میرسد.
ب .تأسيسات عمومی جاهاییاند که دولت مالک آن است و مردم همگی از آن سود میبرند.
کَ ِّملِ الْ َفر ِ
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
اغات يف َّ
َ ﴿.1و إذا قُ ِرئَ الْقُرآ ُن ف َْاستَ ِمعوا لَ ُه َو أَن ِْصتوا لَ َعلَّکُم تُ ْر َحمونَ﴾

7

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

١/5

ــر ِ
الســا ُد
 .2يُص َنــ ُع ِمنــ ُه الْ َمطّــا ُط َو ُمبيــداتُ الْ َح َ
ات َو َمــوا ُّد التَّجميــلِ َو َمعجــو ُن ْالَســنانِ َو َّ
ـاوي َو َغ ُريهــا .از آن پالســتيک ،حرشهکــش ،مــوا ّد آرايشــی  ...........................کــود شــيميايی و
الْکيميـ ُّ
غــره ...................
ج  .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:
8

﴿ .1اِ ِ
رجعي إلَی َربِّ ِك﴾
 .4ال يَ ُأم ُرنـي أَبَدا ً.

﴿سيـَْعلَ ُم الَّذي َن ظَلَموا﴾
َ .2

 .5اِ ِ
اق الْغابَ ِة.
حت ُ

١/5

 .3ال تَبتَعِدي ِم ّنا.

 .6کانوا ي ِ
غسلو َن َمالب َِس ُهم.
َ

حيح.
الص َ
واب َّ
َع ِّ ِي الْ َج َ
9

 .1اَلْاميض ِمن «يَستَغر ُِق» :

اِستَغ َر َق 

َغر َِق 

أَ ْغ َر َق 

 .2اَلْ َمص َد ُر ِمن «أَ ْغل ََق» :

تَغْليق 

إِغْالق 

اِنْ ِغالق 
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10

اُکْ ُت ْب نَ ْو َع الْ ِف ْعلِ َو صي َغتَهُ يف ک ُِّل ِعبا َر ٍة.
شبْنا َحليباً طازَجاً ِف الْقَريَ ِة.
ِ َ .1

 .2ا َْلَ ُ
طفال ال يُتْـ َرکو َن َو ْح َد ُهم.

١

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ عَدَ داً ُم ِ
ناسباً.
 .1 11يف ِال ِ
باحي َوقَفْنا يف ُ .................ص ٍ
صط ِ
فوف.
فاف َّ
الص ِّ
 .2ا َل ّنا ِف َذ ُة ِ .................من نَوا ِف ِـذ الْ َمد َر َس ِة َمفتو َحـةٌ.

ش ِة 
َع َ َ

ْعاش 
ال ِ ِ

ِ
واحدا ً 

ْالُولَی 
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أَ ْعر ِِب الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
مثال لِل ّن ِ
﴿ 12يَ ْض ُِب اللّ ُه الْ َ َ
َلسکوتُ َذ َه ٌب َو الْکَال ُم ِفضَّ ةٌ.
اس﴾ ا ُّ
زَکـا ُة الْـ ِعـلْـمِ نَـشْ ـ ُر ُه.
13

﴿ َو ا ْج َع ْل يل لِسا َن ِص ْدقٍ يف ْال ِخري َن﴾

جهول َو نائِ َب الْفا ِعلِ ِ « .ف ْعل ِ
َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ َم َ
واحد»

اَلْ ُکتُ ُب بَسات ُني الْ ُعلَام ِء.

١/5

اَلْ ِعلْ ُم َخ ٌري ِمن الْ ِ
مال.
َ
0/5

﴿يُقاتِلو َن يف َسبيلِ اللّ ِه فَـ َي ْقتُلو َن َو يُ ْقتَلونَ﴾
ضَ ْع يف الْ َفراغِ کَلِ َمـ ًة ُم ِ
ناس َب ًة.
﴿ .1يُ ْع َر ُف .......................بِسيام ُهم﴾

الْ ُم ْجرِمو َن 

الْ ُم ْجرِم َني 

ُ .2ربْ ُع ُسکّانِ الْعالَمِ ِم َن ........................

الْ ُمسلِم َني 

الْ ُمسلِمو َن 

 .3آفَـةُ .......................ال ِّنسيا ُن.

الْ ِعلْ ُم 

الْ ِعلْمِ 

ش ِف 
ََ

ش ُف 
ََ

 .5ا َل َّد ْه ُر  .......................يَو ٌم ل ََك َو يَ ْو ٌم َعل ََيك.

يَومانِ 

يَو َم ِني 

 .6اَلْعالِ ُم بِال َع َملٍ کَـ  .......................بِال ث َـ َمرٍ.

الشَّ َج ِر 

الشَّ َج ُر 

 ....................... .4 14الْ َم ْر ِء بِالْ ِعلْمِ َو الْ َد َِب.

ِ
حاضو َن 
 .7اَلْ ُم َعلِّمو َن  .......................يف ِم ْه َرجانِ الْ َم ْد َر َس ِة.

ِ
حاضي َن 

الطَّيّارو َن 

الطَّيّاري َن 

 .8نَ َز َل ِ .......................م ْن طائِراتِ ِه ُم الْ َحربيَّ ِة.

٢
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د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »
َلش َرةُ		
 .1ا َّ َ

ِ مـ َن الْ َحجا ِر الْ َجميلَـ ِة الْغال َيـ ِة ِ
ذات الـلَّـونِ ْالَب َي ِ
ـض.

 .2اَلْقَـ َمـ ُر

ول ْالَ ِ
رض؛ ضيا ُؤ ُه ِمـ َن الشَّ ِ
 کَوک ٌَب يَدو ُر َح َ
مس.

 .3 15ا َلْ َنـ ُعـ ُم

السام ِء يَنز ُِل ِمن ُه الْـ َمطَ ُر.
 بُخـا ٌر ُمتَـراکِـ ٌم ِفـي َّ

		
 .4اَلْغَـيـ ُم

1

ِ من الْ َمالب ِِس ال ِّنسائيَّ ِة ِ
ذات ْالَلوانِ الْ ُمختَلِ َف ِة.

 .5ا َلـ ُّد َر ُر
 .6اَلْفُستا ُن
الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِقعِ.
الصحي َح َة َو َغريَ َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
ِ .1عندَما يَنق َِط ُع تَـيّـا ُر الْکَه َربا ِء ِفـي اللَّيلِ  ،يَغ َر ُق ک ُُّل َمکانٍ يف الظَّالمِ .


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

َـعيش ف َ
		
َوق جِبا ٍل ث َلج َّيـ ٍة.
ّاووس ِم َن الطُّيـو ِر الْامئيَّـ ِة ت ُ
 .2 16ا َلط ُ

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

 .3اَلْ َموسو َع ُة ُمع َج ٌم َصغ ٌري ِج ّدا ً يَج َم ُع قَليالً ِم َن الْعُلومِ .

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

ِ
		
حيطات.
 .4ا َلشّ ِاط ُئ ِمنطَ َق ٌة بَ ّريَّـ ٌة بِـجِوا ِر الْبِحا ِر َو الْ ُم

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

1

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
ِب :پاسخ بده)
أَجِ ْب عَنِ ْالَس ِئلَ ِة ال ّتال َي ِة( .أَج ْ
ِ .1 17م ْن أَي َن أَنت؟ ......................................................................

0/5

َيف حال َُك؟ ......................................................................
 .2ک َ
َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
هي / . /؟
ّ .1
السا ِد َس ِة  /سا َع ُة ِ /م َن  /دَوا ِم َك  /ما َ
................................................................................................. 18
 .2ت َذ َهبو َن َ /مرق َِد َسلامن  /إلَی الْ َمدائِنِ  /لِزيا َر ِة  /لِ َم / . /؟
.................................................................................................

١

توضیحات مشترک
در تدریس عربی زبان قرآن پایۀ دهم
همۀ درسهای کتاب

بخش هفتم
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در مق ّدمۀ کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم ،بخشی به نام «سخنی با معلّم» آمده است.
تجربه نشان میدهد که با وجود اينکه کتاب معلّم به تعداد مورد نياز چاپ میشود و
پَر َونجای (فايل) کتاب معلّم نيز در «سايت گروه عربی دفرت تأليف» بارگذاری میشود،
هنوز بخشی از دبريان اظهار بیاطّالعی میکنند؛ لذا در مق ّدمه ،مهمترين توصيهها
درج شده است.
مطالعۀ کتاب معلّم اطّالعات سودمندی را در اختيار دبري میگذارد؛ شايسته است دبري
عربی پايۀ دهم اين کتاب را با صرب و حوصله مطالعه کند .بسياری از ابهامات با مطالعۀ
کتاب برطرف میگردد.
بخشی تحت عنوان «دانشافزايی برای دبري» پيشبينی شدهاست تا به پرسشهای
احتاملی معلّم و دانشآموزان پاسخ دهد .همچنني کتاب معلّم منبعی برای رفع اختالف
دبريان بر رس پارهای مطالب رصفی ،نحوی ،واژگانی ،بالغی و غريه است.
متوسطه است .شورای تأليف ،گروهی
کتاب عربی پايۀ دهم ،چهارمني کتاب عربی ّ
متخصص دانشگاه و معلّامن مج ّرب بوده است .اين کتاب همچون سه
شامل استادان
ّ
متوسطه ا ّول پيش از چاپ ،چندين بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس
کتاب دورۀ ّ
آزمايشی شده است تا اشکاالت برطرف و نقاط ق ّوت آن نيز هرچه بيشرت تقويت گردد؛
در بررسی کتاب درسی ،افراد بسياری سهيم هستند؛ نـاميندگانی از معلّامن دورۀ ا ّول
متخصصان تعليم و تربيت اسالمی ،پایگاه
متوسطه)،
ّ
متوسطه (به ویژە دوم ّ
و دوم ّ
کیفیتبخشی به فرایند آموزش عربی و دبیرخان ٔه کشوری راهربی درس عربی ،گروههای
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 تص ّوری نادرست میشوند .در کتابهای نونگاشت
عربی قواعد در خدمت فهم منت هستند .انتظار میرود دانشآموز بتواند در پايان دورۀ
متوسطه متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد .در اين کتاب
دوم ّ
حدود  350واژۀ جديد بهکار رفته؛ ا ّما حدود  820کلمۀ عربی هفتم و هشتم نيز تکرار
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شده است؛ پس در واقع هدف اين کتاب آموزش حدود  1200واژۀ پربسامد زبان عربی
است .اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد .دانشآموز هر سال که به پايۀ
باالتر میرود بايد معنای کلامت قبلی را بداند .از امتيازات اين کتاب همني است که
واژگان سالهای قبل و درسهای قبل دوباره در کتاب تکرار میشوند.
در نگارش کتاب به تجربيات موفّق کتابهای عربی پیشین تو ّجه شده است و جا دارد
از همۀ نويسندگان کتابهای درسی عربی پيشني تشکّر گردد .در تأليف کتاب به تجارب
موفّق کتب قبلی تو ّجه و تجربههای ناموفّق کنار نهاده شده است.
متوسطه
بسياری از عبارتهای کتاب درسی دهم تکرار عبارات کتابهای عربی دورۀ ا ّول ّ
متوسطه را نداشته است احتامل دارد
است .دبريی که تاکنون سابقۀ تدريس در دورۀ ا ّول ّ
متوسطه را دارد
از دشواری کتاب نگران شود؛ ا ّما دبريی که سابقۀ تدريس در دورۀ ا ّول ّ
با ديدن اين عبارتها به ياد سه کتاب قبلی میافتد .هدف از اين کار ،تکرار و مترين
است .البتّه جمالت ارزشی مانند آيات و احاديث و امثال تکرار شدهاند .در صورت لزوم
میتواند اين موضوع در کالس درس نيز به دانشآموزان گوشزد شود.
کلامت بهکار 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 رفتهاند.

تصاوير ،عبارات و متون کتاب افزون بر هدف آموزشی و زيباسازی کتاب ،ابعاد تربیتی و
فرهنگی نیز دارند .در حوزۀ تصوير سليقهها گوناگون بود؛ ا ّما همه باالت ّفاق نظر دادند
که نقّاشی استفاده نشود .گاهی تصويری را که کارشناسی مج ّرب بسيار میپسنديد و
ما را تشويق میکرد که شبيه آن را در کتاب بيشرت بياوريم ،کارشناس ديگر کامالً رد
میکرد .در اين راه نظر کارشناس حوزۀ هرنی و رعايت ارزشهای ايرانی – اسالمی برای
ما اولويت داشت.
متوسطه کلامت بسياری را آموخته و تاحدودی
از آنجا که دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
با ساختار زبان عربی آشنا شده؛ لذا در پايۀ دهم منتها طوالنیتر شده است .اکنون
دانشآموز با  850واژۀ پرکاربرد و نيز بسياری از ساختارهای زبان عربی آشنا شده است.
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بنا به درخواست دبريخانۀ راهربی کشوری درس عربی ،پايگاه کيفيت بخشی فرايند
متوسطه ،گروههای آموزشی ،دبريان و دانشآموزان و به استناد
آموزش عربی دورۀ ا ّول ّ
برنامۀ درسی ملّی دوباره مکالـمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالـمه بسرتی است
مناسب برای آموزش هر نوع زبان و در ضمن به درس عربی جذّابیت و تح ّرک میبخشد
و آن را زبانی پویا و كاربردی نشان میدهد؛ ا ّما مکالـمه همچنان هدف اصلی آموزش
عربی نيست .بسياری افراد و کارشناسان به آموزش عربی در سالهای گذشته اين انتقاد
را وارد کردهاند که چرا دانشآموختۀ ايرانی قادر به بيان چند جملۀ ساده نيست و تنها
مباحث رصفی و نحوی و تجزيه و ترکيب میداند .کتاب حارض 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 مع ّرفی منابع مناسب ،ياریرسان همکاران باشد.
اين کتاب مک ّمل سه کتاب پيشني است .کتابهای سالهای آينده نيز هر يک به نوبۀ
خود مک ّمل کتاب پيش از خود خواهند بود .از همکاران درخواست میگردد که با شيوۀ
نوين نگاشت کتاب درسی هامهنگ شوند.
معلّامن گرامی میتوانند از طريق شبکههای اجتامعی و اين وبگاه با گروه عربی دفرت
تأليف در تـامس باشند.
http://arabic-dept.talif.sch.ir
مجلّـۀ رشد قرآن و معارف اسالمی
شام میتوانيد مقاالت علمی ،پژوهشی و آموزشی خود را برای چاپ در مجلّـۀ رشد
معارف ارسال کنيد.
برای کسب اطّالعات بيشرت لطفاً به صفحۀ ا ّول آخرين مجلّۀ رشد معارف مراجعه کنيد.
در حال حارض ،مقاالت عربی به صورت ویژەنامه درون مجلّۀ معارف قرار دارد.
همچنني اگر شام وبالگی ف ّعال داريد میتوانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی
لينک شود.
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مهمترین توصيهها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب :دبري عربی برای تدریس این کتاب
شايسته است:
 1کتابهای عربی پايههای هفتم تا نهم را تدريس يا به دقّت مطالعه و بررسی کرده
متوسطۀ ا ّول تدريس کند،
باشد؛ دبريی که بدون اطّالع يافنت از محتوای کتابهای ّ
بیشک ناموفّق است.
 2دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد؛ اين دوره برای
همۀ دبريان کشور برگزار میگردد ،عالوه بر آن کارشناسان گروه عربی دفرت تأليف در
هاميشهای دبريان عربی رسارس کشور حضور خواهند يافت؛ تا از نزديک پاسخگوی
دبريان باشند( .امکان دارد اين دوره غري حضوری برگزار گردد).
 3کتاب معلّم (راهنامی تدريس و ارزشيابی) را با دقّت کافی مطالعه کرده باشد.
ِ
تأليف کتابهای درسی عربی ،شامل گروهی از استادان دانشگاه و معلّامن
شورای
هستند؛ اعضای شورا در تأليف کتاب حارض از تجربيات کتابهای عربی پيشني بهره
گرفتهاند و جادارد که از زحامت پيشينيان قدردانی گردد.
رویكرد برنامۀ درسی عربی براساس برنامۀ درسی ملّی اين است:
«پرورش مهارتهای زبانی بهمنظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی»

اين کتاب با تو ّجه به مص ّوبات اسناد باالدستی «قانون اساسی»« ،برنامۀ درسی ملّی» و
«راهنامی برنامۀ درسی» نوشته شده است.
برنامۀ درسی ملّی ،مهمترين سند برای تألیف کتابهای درسی است؛ راهنامی برنامۀ
درسی عربی نيز نقشۀ راه برای تأليف متام کتابهای درسی عربی است.
در نگارش کتاب به تجربيات و الگوهای موفّق و مناسب کتابهای عربی و کتابهای
آموزش زبان ديگر کشورها تو ّجه شده است.
کلامت بهکاررفته در کتابهای عربی هفتم تا دهم ،پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در
قرآن ،حديث ،روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفتهاند.
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در اين کتاب  363کلمۀ پرکاربرد به کار رفته است و افزون بر آن نزديک به  850واژۀ
کتابهای عربی هفتم ،هشتم و نهم نيز در کتاب دهم تکرار شدهاند؛ پس در واقع
هدف ،آموزش حدود  1200واژۀ پربسامد زبان عربی است.
متوسطه کاربرد قرآنی داشتند .در سه کتاب
 552واژه از  850واژۀ سه کتاب دورۀ ا ّول ّ
متوسطه نيز چنني خواهد شد.
دورۀ دوم ّ
تصاوير ،عبارات و متون کتاب به ابعاد تربیتی و فرهنگی تو ّجه 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.
مهمترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب :رعايت اين تأکيدات در آزمون

رسارسی و مسابقات علمی ،امتحان نوبت ا ّول و دوم و کتابهای کمک آموزشی الزامی
است .اين نوشته برای سازمان سنجش به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است .شايسته است
دبريخانۀ درس عربی و گروههای آموزشی سؤاالت آزمون رسارسی را نقد و بررسی کنند
و درصورت وجود اشکال ،مراتب را بهسازمان سنجش اطّالع دهند.
 1کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است؛ هر درس را میتوان در
سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد .سال تحصيلی حدود  30جلسۀ آموزشی دارد .از مهر تا
اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه  22جلسه است .دو هفتۀ دوم فروردين و
نيز ماه ارديبهشت نيز  6جلسه است .از طرفی ماههای مهر تا بهمن  30روزه و دو ماه
فروردين و ارديبهشت نيز  31روزهاند؛ لذا  12روز ،يعنی  2جلسه ديگر افزوده میشود.
بهعبارت سادهتر وقتی که به تقويم نگاه میکنيم ،میبينيم که يکی از روزهای هفته،
پنج بار تکرار شده است .خالصۀ کالم تعداد جلسات سال تحصيلی بر مبنای زنگهای
متعارف  90دقيقهای  30جلسه است .کتاب بر مبنای  24جلسه است.
 2دانشآموز پايۀ دهم در کتابهای عربی پايههای هفتم تا نهم با اين ساختارها آشنا
شده است:
فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی (امر و نهی تنها در صيغههای مخاطب) ،نفی،
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مستقبل ،معادل ماضی استمراری ،ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤ ّخر در
الصغ ُري» ،اسم اشاره ،کلامت پرسشی (متی ،کيف ،أين ،ملاذا،
ترکيبهايی مانند «أَخوکُ َّن َّ
ما ،ما هو ،ما هی ،ماذا ،من ،لِ َمن ،هل و أ)
هدف از آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بوده که دانشآموز
بتواند ترکيبهايی مانند «أَخي الْ َعزيز» را داخل جمله (نه بريون از جمله) ترجمه کند.
الصغريةُ» آموزش داده شده تا آموزش کامل
در کتاب دهم نيز ترکيبی مانند «سيار ُة أخي َّ
معمسازی جلوگیری شود تأکيد میگردد که معنای ترکيب در جمله
شود .برای اينکه از ّ
الصغري ِة» برای دانشآموز
الصغريةُ» و «سيار ُة أختي َّ
خواسته شود؛ مثالً ترجمۀ «سيار ُة أختي َّ
ناممکن و خالف اهداف کتاب است؛ زيرا هم خارج از اهداف است و هم اينکه بريون
متأسفانه کسانی که در پی دشوارسازی ارزشيابیاند ،بیآنکه
از جمله داده شده استّ .
بدانند با طرح چنني سؤاالتی هدف اصلی آموزش زبان را تحتالشعاع قرار میدهند.
در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است.
در ساعتخوانی 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  1تا  12و
در پايۀ هشتم عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم و در پايۀ نهم نيز ساعتخوانی)
 3هرچند درس ا ّول دورۀ آموختههای پيشني است ،ا ّما به مصداق «الدرس ٌ
حرف و التکرار
ألف» در ساير درسها نيز اين مرور انجام شده است تا کمکم دانشآموز مطالب را بياموزد.
ٌ
مطالب دو کتاب عربی مشرتک و عربی علوم انسانی یکسان هستند .قسمت متفاوت اين
است که در کتاب انسانی نام صيغهها طبق دستور زبان عربی ذکر شده است .در سه کتاب
هفتم ،هشتم و نهم و نيز در کتاب عربی مشرتک نام صيغهها آموزش داده نشده است؛
همنيکه آموزش فعل و ضمري در کتاب بومیسازی شده است ،يادگريی به بهرتين شکل
تخصصی بودن درس
انجام شده و مطلوب نيز همني است .در رشتۀ انسانی و معارف بنابر ّ
عربی نام صيغۀ افعال آموزش داده شده است.
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متوسطه عددهای اصلی
 4در درس دوم ،عددها آموزش داده میشوند .در دورۀ ا ّول ّ
و ترتيبی تا  12آموزش داده شدهاند .در اين کتاب ،عددهای اصلی از يک تا صد و
عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم آموزش داده خواهد شد .مباحث مطابقت عدد و
معدود و ويژگیهای معدود جزء اهداف آموزشی کتاب نيست .در متون و عبارات
کتاب اين مطابقتها وجود دارد و دانشآموز با دقّت در آنها میتواند اين ظرافتها را
کشف کند ،ا ّما ارزشيابی از آنها م ّد نظر نيست .شايد گفته شود يک تا صد زياد است،
ش افزوده شده است.
ا ّما اينطور نيست .سيزده تا نوزده هامن سه تا نه است که جزء َع َ َ
(خمسة و خمسة عرش) و عقود سی تا نود نيز با عددهای سه تا نه بسيار هامنندی
دارد( .خمسة و خمسون).
متوسطه با هر دو فعل مج ّرد و مزيد در کتاب درسی
 5دانشآموزان در دورۀ ا ّول ّ
درون منت و عبارت آشنا شدهاند؛ هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعلهای ثالثی
مج ّرد صحيح و سامل روبهرو شدهاند ،فعلهای مزيد و حتّی فعلهای مهموز ،مضاعف
حت َق،
و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آ َم َن ،اِبتَ َس َم ،أَتَی ،أَ َ
جاب ،أَ َح َّب ،اِ َ َ
صاب ،أَعطَی ،ت َ َخ َّر َج ،حا َو َلَ ،ح َّذ َر ،زا َد و  ...در درس سوم و چهارم بدون ذکر
شتی ،أَ َ
اِ َ َ
اصطالحات ثالثی مج ّرد و مزيد اين فعلها بازآموزی شدهاند .دانشآموز قبالً با
شناسههای فعلهای ثالثی مج ّرد آشنا شده است .در واقع هدف آموزشیِ اين دو درس
اين است که با استفاده از آموختههای سه سال ا ّول با فعلهايی آشنا شود که «ماضی
سوم شخص مفرد» آنها بيش از سه حرف است .نيازی به ذکر اصطالحات ثالثی مج ّرد
و مزيد نيست و تشخيص ثالثی مج ّرد و مزيد و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی
معتل ،مهموز ،مضاعف و هرگونه فعلی که تغيريات پيچيدۀ رصفی
نيست .فعلهای ّ
دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در کتاب فعل استفاد به کار رفته و فعل استفعل نيز
آموزش داده شده است؛ ا ّما نبايد از فعل اِستَ ِف ْد سؤال دهيم؛ ولی اگر معنای اِستَفادَتْ
را بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيرياتی در مقايسه با اِستَفا َد ندارد .منظور از تغيريات
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فک ادغام ،امالی همزه و هرگونه
پيچيده مواردی مانند حذف حرف علّه ،ادغام و ّ
قاعدهای است که مربوط به فعلهای غري صحيح و سامل است .اينکه دانشآموز بتواند
تشخيص دهد که فعل ت َ ْخ ُر ُج ،ث ُالثی مج ّرد و فعل تُ ْخر ُِج ،ث ُالثی مزيد است ،کمکی به او
معمسازی در ارزشيابیها باز میشود .با تو ّجه به
در فهم منت نـمیکند و تنها راه برای ّ
زمان محدود به جای اينکه وقت معلّم رصف تشخيص مزيد از مج ّرد شود ،بهرت است
رصف معنای افعال شود .در اينجا برتری آموزشی اين است که دانشآموز معنا را ياد
بگريد و بهرت است دبري گرامی وقتش را در اين زمينه رصف کند.
تخصصی رشتۀ ادبیات وعلوم
فرق کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1و عربی زبان قرآن ّ
تخصصی معانی بابها نيز ذکر شده است .بايد تو ّجه
انسانی در اين است که در عربی ّ
داشت که اين معانی واقعاً آنطور که گروهی تص ّور میکنند قطعی و غالب نيستند
بلکه از معروفترين و پرکاربردترين آنها هستند .بههمني دليل در کتاب مشرتک عربی
زبان قرآن ( )1ذکر نشدهاند .معموالً معنای تعديه (تبديل فعل الزم به متع ّدی) را برای
باب إفعال ذکر میکنند؛ ولی مثالهای بسياری هستند که اينگونه نيستند .اين درحالی
است که معنای باب إفعال قاعدهمندتر از ساير ابواب است؛ مثالً در باب استفعال اغلب
معنای درخواست وجود ندارد.
رسعَ :شتافت ،أَسلَ َم :مسلامن شد
أفل ََح :رستگار شد ،أَ َ
کب :بزرگی يافت ،أَباعَ :برای فروش نهاد
أَص َب َح :شد ،أَ َ َ
در بخش واژهنامه (جز درس ا ّول و دوم) مضارع و مصدر فعلهای ماضی ثالثی مزيد مدام
تکرار شده است و اين تکرار تا انتهای کتاب ادامه دارد تا دانشآموز کمکم اين فعلها را
بشناسد؛ ا ّما مصدر فعلهايی مانند َد َّل ،سا َرَ ،رجاَ ،ر ِض َی و  ...چون قياسی نيستند ،نيامدهاند.
در عربی پايۀ يازدهم و دوازدهم اين تکرار در املعجم صورت نـمیگريد.
 6در درس پنجم جملۀ اسم ّيه و فعل ّيه تدريس میشود .هدف شناخت اجزای جمله
ٌ
مفعول به ،مبتدا و خرب است؛ ا ّما قرار دادن اِعراب کلامت هدف
يعنی فعل ،فاعل،

66

نيست .هدف اين است که دانشآموز با کمک شناخت اجزای جمله بتواند معنای
عبارات را بهرت بفهمد .دانشآموز قرار نيست که بهزبان عربی سخرنانی کند ،مقاله
بنويسد ،يا شعر بگويد .دانسنت اين ظرافتهای زبانی برای معلّم عربی ،طلبۀ حوزۀ
علم ّيه ،دانشجوی اله ّيات و افراد عالقهمند به زبان عربی الزم است ،ولی در رشتههای
رياضی ،تجربی و ف ّنی نيازی به اين مهارت زبانی نيست؛ زيرا درس عربی در اين
رشتهها اختصاصی نيست .اگر دانشآموزی کنجکاوی کرد و عالقهمند به دانسنت دليل و
اطّالعاتی در اين زمينه بود ،میتوان برای هامن دانشآموز توضيحات الزم را ارائه کرد.
تخصصی اين است که
فرق کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1و عربی زبان قرآن (ّ )١
املحل اإلعرايب کافی نيست .دانشآموز بايد اعراب رفع،
تخصصی فقط گفنت ّ
در کتاب ّ
نصب ،جر و جزم را هم ذکر کند؛ مثالً در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1در جملۀ
(سکوتُ اللِّسانِ سالم ُة الْ نسانِ  ).کافی است دانشآموز بگويد سالم ُة خرب است ،ولی در
تخصصی بايد بگويد سالم ٌة خرب و مرفوع به ض ّمه است.
عربی زبان قرآن (ّ )1
ُ
املجهول فا ِعلُ ُه) تدريس میشود؛ هدف اين
(الفعل
ُ
 7در درس ششم فعل مجهول
است که دانشآموز جملههای دارای فعل مجهول را درست معنا کند؛ تبديل جملۀ
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 مشرتک
زبان قرآن ( )1نيست .دانشآموز بايد با ديدن عبارتی مانند :ت ُ ْع َر ُف الْ َشيا ُء بِأضدا ِدها .آن
را درست ترجمه کند و بداند که ت ُ ْع َر ُف مجهول است و ت َ ْعر ُِف معلوم است.
تخصصی اين است که
فرق کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1و عربی زبان قرآن (ّ )1
تخصصی بايد نايب فاعل و انواع آن را نيز تشخيص دهد.
در کتاب ّ
 8در درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده میشود .دانشآموز بايد حروف جر
و جار و مجرور را در جمله تشخيص دهد؛ ا ّما نيازی به دانسنت عالئم اعرابی جر نيست؛
ولی در عربی رشتههای انسانی و معارف تشخيص اين عالئم الزم است.
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 9در درس هشتم مهمترين وزنهای اسمهای مشتق تدريس میگردد .ساخت مشتقّات
م ّد نظر نيست .فقط شناخت نوع آنها و دانسنت معنايشان مطلوب است .تشخيص جامد
از مشتق در کتاب آموزش داده نشده و در آزمونها طرح نـمیشود .تشخيص مواردی
مانند اينکه استخدام جامد است و َح َسن مشتق ،دانشآموزان را رسدرگم میکند.
 10در تدريس واژگان جديد میتوان از کتاب گويا استفاده کرد.
 11در ط ّراحی سؤال درک مطلب در آزمون رسارسی و آزمونهای مدرسه از متون کتاب
استفاده میشود؛ درصورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح میشود ،بايد واژهای
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 ا ّول ،کاری بسيار ساده باشد.
طرح درک مطلب در واقع نوعی سهل و ممتنع است .ط ّراحی متنی که واژگان و ساختار
آن بر اساس آموختههای دانشآموز باشد و قابليت طرح سؤال با کلامتی مانند متی،
کيف ،هل ،أَ ،أين ،ملاذا ،لِ َمنَ ،منِ ،م َّمنِ ،ب َم و  ...داشته باشد کاری دشوار است .البتّه
پاسخ دادن برای دانشآموز آسان است.
 12صورت سؤال به زبان عربی است؛ ا ّما شايسته نيست واژگانی در آن باشد که
دانشآموز نخوانده باشد.
 13مضارع و مصد ِر فعلهای ث ُالثی مزيد چون قياسیاند و برخی فعلهای ثالثی مج ّرد
که مصدرشان در کتاب درسی و يا در زبان فارسی به کار رفته ،در واژهنامۀ کتاب آورده
شده است؛ ا ّما طرح سؤال امتحانی ،يا آزمون رسارسی از آنها هدف نيست.
 14نيازی به ارائۀ جزوۀ مک ّمل قواعد بهدانشآموز نيست .هرچه الزم بوده در کتاب
متأسفانه بهمحض اينکه در مدرسهای
آمده است ،يا در سالهای بعد خواهد آمدّ .
يک ساعت اضافه بر سازمان به برخی دبريان داده میشود ،رساغ قواعد میروند؛ آن
هم قواعد سالهای بعد ،يا قواعدی که برای دانشآموز کاربردی ندارد .بهجای اين
کار میتوان رساغ هدف اصلی هر زبانی که هامن مهارت شفاهی (شنيدن ،خواندن و
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سخن گفنت) است رفت .چيزی که در زندگی آينده میتواند برای فراگري سودمند واقع
شود .دانشآموز در آغاز راه يادگريی زبان عربی است .شايسته است معلّم به مطالب
کتاب بسنده کند و مطالب اضافه در قواعد آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانشآموز بايد
بياموزد؛ به تدريج فرا خواهد گرفت.
 15پژوهش های انتهای هر درس ،نـاميش ،رسود ،ترجمۀ تصويری و داستان نويسی
کار عملی در درس عربی محسوب می شود .مدرسه هايی که وقت اضافه دارند،
يا دانش آموزان خاص ثبت نام کرده اند ،می توانند به عنوان فوق برنامه در چنني
زمينه هايی دانش آموز را ف ّعال کنند .نـمرۀ اين بخش را در نوبت ا ّول يا مستمر
می توان تأثري داد.
 16تحليل رصفی و اِعراب و قرار دادن اِعراب از اهداف کتاب درسی نيست.
متوسطۀ ا ّول و
 17در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب ّ
کتاب حارض است.
متوسطۀ ا ّول بومیسازی شده و بر اساس دستور
 18آموزش فعل و ضمري در کتابهای ّ
زبان فارسی و به شکل (من ،تو ،او ،ما ،شام ،ايشان) است .سبک پيشني اينگونه بود:
أنت ،أنتُام ،أنتُمِ ،
أنت ،أنا ،نَح ُن)
هیُ ،هامُ ،ه َّنَ ،
أنت ،أنتُامَّ ُ ،
(ه َوُ ،هامُ ،همَ ،
شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بود و دانشآموزان درس را بهرت آموختند.
متوسطه اين شيوه بهرت پاسخ داده است و در پژوهشهايی که انجام
در سه سال ا ّول ّ
شده است تأثريات مثبت اين شيوه اثبات شد؛ لذا در سه سال دوم نيز همني روند ادامه
يافته است .در اصل ،مهم اين است که دانشآموز خوب ياد بگريد و هر شيوهای که او
را رسيعتر و بهرت به مقصود میرساند پسنديدهتر است .برخی همکاران رصفاً براساس
تعلّق خاطری که به شيوۀ س ّنتی دارند ترجيح میدهند خالف جهت حرکت کنند و
شيوهای را که خود در زمان دانشآموزی و دانشجويی خواندهاند ادامه دهند .اينان
بیآنکه بدانند دانشآموز را دچار دردرس میکنند .تا پايان دورۀ دوم دبريستان شيوۀ

69

کتاب همني است و تغيريی صورت نـمیگريد؛ لذا با اين کار دانشآموز دچار دوگانگی
میشود.
 19هدف از دو بخش «بدانیم» و «ف ّن ترجمه» کمک به فهم منت و عبارت است.
دانشآموز اين دو بخش را میآموزد تا به كمکشان درست بخواند ،بشنود ،بفهمد و
ترجمه كند .در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و منت است.
 20تبديل «مذکّر به مؤنّث» يا «مخاطب به غري مخاطب» يا «جمع به غري جمع» و
موارد مشابه از اهداف اين کتاب نيست و چنني سؤاالتی در آزمونها نـمیآيد؛ مثال:
اين جمله را به مضارع تبديل کنيد:
عت َصويت.
نا َديتُ َك َو لٰـ ِک َّن َـك ما َس ِم َ
اين جمله را با تو ّجه به کلامت داده شده بازنويسی کنيد:
يا ُز َمالئـي ،اِذ َهبوا إلَی ُصفو ِفـکُم.
. ...
يا زَمياليت... ... ،
 21در امتحان معنای کلامت در جمله خواسته میشود .اين شيوه مبنای منطقی دارد.
معنای بسياری از واژهها در جمله بهرت آشکار میشود .افزون بر اين ،چنني کاری موجب
تلطيف امتحان میگردد؛ همچنني اين کار موجب میشود که امتحان به نوعی آموزش
نيز تبديل شود .اصوالً هدف از امتحان کمک به آموزش است و نوعی آموزش را نيز در
بر دارد.
 22روخوانیهای دانشآموز و ف ّعاليتهای او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ
شفاهی دانشآموز را تشکيل میدهد که در امتحان نوبت ا ّول و مستمر تأثري داده
میشود.
حل تـمرين در نظر گرفته شده تا به دفرت
 23در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و ّ
تـمرين نيازی نباشد؛ ا ّما منت دروس جای کافی ندارد ،میتوان 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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ديد .در انگليسی نوشنت الزم است؛ زيرا الفبای آن فرق دارد و بايد يادگرينده آن را
بياموزد ،ولی در عربی اينگونه نيست.
 24از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفرت تأليف همگام شوند؛ زيرا
متوسطۀ دوم آمدهاند و کتابهای عربی
متوسطۀ ا ّول به ّ
دانشآموزان با اين شيوه از ّ
عمومی پايههای يازدهم و دوازدهم نيز ادامه و مک ّمل روش اين کتاب خواهند بود.
عدم هامهنگی با کتاب درسی فقط موجب آشفته کردن ذهن دانشآموز است و هيچ
سودی ندارد.
 25از دانشآموز بخواهيم بخش «سخنی با دانشآموز» را بخواند.
 26میتوان از دانشآموزان خواست تا داستانهای کوتاه ترجمه کنند؛ رسود و نـاميش
اجرا کنند؛ عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمتآميز و ابتسامات و مطالب علمی
کوتاه ترجمه کنند .فضا برای کارهای شاد مناسب است ،ولی قاعدهزدگیِ تدريس عربی
همگان را جذب دستور زبان کرده است .واقعيت اين است که آموزش قواعد در هر
زبانی کاری ساده است ،ولی تدريس منتمحور کاری دشوار است .ارزشيابی از مطالب
رصفی و نحوی آسان است ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت است.
 27سياست تألیف در تـاممی بخشهای کتاب مبنی بر سادهسازی و جذّابيت است؛
لذا بزرگترين مسئوليت معلّم اين است که با هرنمندی ،کتاب را به سادهترين روش
بهدانشآموز تدريس کند .هرن معلّم ،عالقهمند کردن دانشآموز به درس عربی است؛
معمگونه خودداری کرد .آزمونهای مدارس خاص
باید در امتحانات از ط ّراحی سؤاالت ّ
مؤسسات خصوصی زمينۀ انحراف از مسري آموزش را
توسط ّ
و آزمونهای ط ّراحی شده ّ
فراهم میسازند .اگر تدريس درس عربی و ساير دروس ساده باشد و پيچيدگی نداشته
رضر میگردند .آشفتگی وضعيت آموزش و سختی تـمريـنات
باشد؛ برخی سودجویان مت ّ
و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهرهبرداری برخی سودجويان فراهم و دانشآموزان را
نيز از درس عربی گريزان میسازد.
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 28کار عملی در کتاب عربی ،تهيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند پژوهش،
مکالـمه ،نـاميش ،رسود ،ترجمۀ تصويری و داستاننويسی است؛ یعنی دانشآموز
آموختههايش را در قالب سخنگفنت يا نوشنت بهنـاميش بگذارد.
اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی دارای ساعت اضافه باشد ،يا ثبت نام
دانشآموزان گزينش شده باشد.
 29اين کتاب افزون بر اینکه مک ّمل سه کتاب پيشني است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار
آموزش داده شده در پايۀ هفتم ،هشتم و نهم نيز است .کتابهای سالهای آينده نيز هريک
به نوبۀ خود مک ّمل کتاب پيش از خود هستند .بههمني دليل واژگان پايههای هفتم تا نهم
دوباره در انتهای کتاب درسی به همراه واژگان پايۀ دهم آورده شدهاند.
 30از طرح سؤاالتی در زمینۀ «ترجمۀ فارسی به عربی»خودداری شود؛ زیرا از اهداف آموزشی
عربی پايههای هفتم ،هشتم ،نهم و دهم نیست .دانشآموز 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 «ساخ ِنت جملۀ عربی» خواسته نـمیشود.
(در بخش مکالـمه ،یعنی پاسخگویی بهکلامت پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در
مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار درح ّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر
به لزوم رسعت عمل در پاسخدهی بهسؤال شفاهی ،رعايت ظرافتهای دشوار و ف ّنی
زبان فعالً الزم نيست).
 31در پاسخگویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود .پاسخ کامل م ّدنظر نیست.
هرچند اگر دانشآموز پاسخ بلند دهد بهرت است .برای نـمونه ،در پاسخ بهچنین سؤالی
«لِامذا ت َد ُر ُس؟» پاس ِخ «لِل َّنجاح ِفـي الْ َحياة».کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق میگیرد .به
عبارت ديگر الزم نيست چنني پاسخ داده شود« :أَنا أَد ُر ُس لِل َّنجا ِح ِفـي الْ َحيا ِة».
از آنجا که در رويکر ِد برنامه درسی عربی ،پرورش مهارتهای 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 میشود دبري برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در پوشَ ن (کاور) ته ّيه کند
و در آن تصاوير الزم را در اندازههای بزرگ داشته باشد يا درصورتی که در مدرسۀ
هوشمند تدريس میکند ،پوشن (کاور) تصاوير مورد نيازش را از قبل ته ّيه کند .همچنني
میتوان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به مع ّرفی دانشآموز از خودش اختصاص داد که
دانشآموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی مع ّرفی کند .همچنني نـمرۀ
شفاهی دانشآموزانی که داوطلب اجرای رسود ،يا منايش ،يا مکاملۀ گروهی در کالس
میشوند را میتوان از همني مورد منظور کرد.
 32هدف در آزمون شفاهی روخوانی ،درست خواندن است .بدیهی است برگزاری آزمون
شفاهی در یک روز امكانپذیر نیست .بنابراین ،هرچه را دانشآموز در طول سال
تحصیلی میخواند و مجموعۀ ف ّعالیتهای شفاهی او ،نـمرۀ شفاهیاش را تشكیل
میدهد .دانشآموز در آغاز در مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين دارد و
به تدریج اين مهارت تقویت میگردد .لذا مالک نـمرهدهی ،بهرتين و آخرین وضعیت
دانشآموز است.
 33تجربه نشان داده است بيشرت کتابهای کار زمينۀ انحراف از مسري صحيح آموزش
و دور افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش را فراهم میکنند.
نداشنت کتاب کار از داشنت کتاب کاری نامناسب بهرت است .اگر معلّمی کتاب کار تهيه
حل تـمرينات آن در
کرد تأکيد میکنيم که کالس درس جای پرداخنت به آن نيست و ّ
منزل بايد صورت بگريد .زمان اختصاص يافته به درس عربی (دو ساعت در هفته) برای
حل تـمرينهای آن است؛ لذا اگر وقت اضافی داشت میتواند
تدريس اين کتاب و ّ
تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غري اين صورت ،کتاب درسی نبايد لطمه ببيند.
گروههای آموزشی در اين زمينه بايد نقش ف ّعال و ارشادی داشته باشند.
 34ما ایامن داريم که کار اصلی را معلّم انجام میدهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست
میکنيم تا با سیاست دفرت تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتابهای سالهای
آینده نيز ادامه و مک ّمل اين کتاب خواهند بود.
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 35روخوانی در کتابهای عربی اه ّميت ویژەای دارد .دانشآموز بايد بتواند درست
بخواند تا درست ترجمه کند .از آنجا که یکی از مهارتهای چهارگانۀ زبانی «خواندن»
است؛ لذا اين بخش باید تقويت گردد .دانشآموزی میتواند معنای عبارت را بفهمد که
درست بخواند .آهنگ بیانِ جملههای خربی ،تع ّجبی ،پرسشی و امری با هم فرق دارد.
روانخوانی او ِج هرن دانشآموز در درس عربی است که در سايۀ تسلّط نسبیِ او به زبان
بهدست میآید.
 36رشوع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيشني با واژگان جدید آن
است .هدف از اين کار سادهسازی آموزش است .هدف اين نيست که دانشآموز قبل از
طی خواندن متون و عبارات
رشوع درس اين واژهها را حفظ کند .حفظ واژهها بايد در ّ
اتّفاق بيفتد.
 37مبنای 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
فهم دانشآموز نوجوان .دانشآموز بايد بتواند در
نیازهای روز ،تناسب با سطح درک و ِ
زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ «پرحرفی»
به اين حديث رشيف از پيامرب اسالم
َلسکوتُ َذ َه ٌب َو الْکَال ُم ِفضَّ ٌة.
استشهاد کند :ا ُّ
اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است؛ ا ّما نباید با اکراه و اجبار
دانشآموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمود؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش،
ایجاد عالقه و با هرن معلّمی دانشآموزان را عالقهمند نـمود تا این عبارات را حفظ کنند
و در هنگام لزوم از آنها استفاده منایند .سخنان بزرگان و امثال و حکم بهگونهای هستند
که رسشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند.
 38در گزينش تصاوير اين اصول رعايت شده است :برنامۀ درسی ملّی ،مسائل فرهنگی
و تربيتی ،دوری از تنشآفرينی ،تو ّجه به امور مه ّمی مانند ارزشهای دينی ،احرتام به
محيط زيست ،ميهندوستی ،به روز بودن تصاوير ،ايجاد جذّابيت در کتاب ،شاد بودنِ
موضوعات ،علمی بودنِ آنها ،زيبايی تصاوير با تو ّجه به س ّن جوانی دانشآموزان و . ...
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 39بخش أنوار القرآن برای کار در منزل است و اگر دبري وقت کافی داشته باشد میتواند
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
م ّدنظر است که زيرخطدار ،يا دو گزينهای هستند .به عبارت ديگر فقط معنای کلامتی
مطلوب است که در انتهای کتاب در بخش املعجم آمدهاند.
 40دانشآموزان بسياری از آموختهها را بعد از دانشآموختگی از ياد خواهند برد ،ولی
خاطرات تلخ و شريين ماندگارند .آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست،
دلسوزانه و عاملانه است.
اگر تـاميل داريد از نظريات شام آگاه شويم؛ میتوانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام
بگذاريد.
نشانی وبگاه گروه عربی:

www. arabic-dept.sch.ir

الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمتهای نهگانۀ 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 دبري بهرت بتواند
به اهداف آموزشی برسد .بیگامن دبريان محرتم نیز روشهایی برای خود دارند ،ولی
این روشها 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 ،توانـمندیهای فردی خود را به نـامیش بگذارد.
کل کتاب درسی عربی زبان قرآن پايۀ دهم
ساختار درسها در ّ
قسمتهای نُهگانۀ هر درس در عربی زبان قرآن و هشتگانه در عربی رشتۀ علوم انسانی
1

صفحۀ آغازين درس
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منت درس
واژگان
درک مطلب
قواعد درس تحت عنوان «اِعلَموا» (در برخی درسها نيز بخش ف ّن ترجمه وجود دارد).
مکامله
تـمرين
أنوار القرآن؛ فقط در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ()1
پژوهش (البحث العلمي) در برخی درسها
تحلیل قسمتهای نهگانۀ هر درس

هدف کتاب از قسمتهای نامربده ،بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا ،مع ّرفی قواعد،
ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روشهایی است که معلّم به ياری آن
بتواند با تسلّط و آگاهی بیشرت به امر تدریس بپردازد .کتاب در این قسمت ،معلّم را
با مراحل مختلف تدریس ،مهارتهای مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا میکند و
الگویی را برای تدریس تـامم دروس و بخشها در اختیارش قرار میدهد؛ تا آموزش را
برای وی تسهیل نـامید.
 1صفحۀ آغازين  :يک صفحۀ مستقل مزيّن به آيهای از کالماللّه مجيد يا حديثی از
بزرگان دين همراه با تصويری زيبا برای ورود به درس به لحاظ روانی دانشآموز را برای
ورود به درس آماده میسازد.
 2متون  :در بخش قرائت و ترجمۀ منت نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانشآموز
مش ّخص شود و اینکه هر یک از معلّم و دانشآموز چه وظیفهای دارند.
مرحلۀ ا ّول (شنیدن) :ا ّولین وظیفه برعهدۀ معلّم است که با روانخوانی ،مهارت
شنیداری دانشآموزان را تقویت کند.
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در اين بخش استفاده از کتاب گويا دوباره تأکيد میگردد .اگر وقت معلّم کم است از
دانشآموزان بخواهد در منزل کتاب گويا را گوش دهند.
مرحلۀ دوم (خواندن) :دانشآموزان براساس روشی که معلّم پیشنهاد میدهد؛ به قرائت
میپردازند تا مهارت گفتاری تقویت گردد .هربار که يک دانشآموز قرائت میکند
معلّم به او نـمرۀ روخوانی میدهد.
مرحلۀ سوم (ترجمۀ مقدّ ماتی) :دانشآموزان با کمک گرفنت از ترجمۀ واژگان ابتدای درس
و درصورت لزوم واژگان انتهای کتاب ،به ترجمۀ هر عبارت میپردازند و توانـمندی خود
را در ترجمه میآزمایند؛ تا نقاط ضعف و ق ّوت آنان مش ّخص شود و مهارت درک و فهم
آنها ارتقا یابد.
چند روش در اينجا وجود دارد:
از دانشآموزی میخواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند؛ سپس ما بر ترجمۀ او نظارت
میکنيم؛ يک دانشآموز را مأمور میکنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ همکالسیاش وجود
داشت آن را اصالح کند ،يا اينکه میگوييم همۀ دانشآموزان هنگام ترجمۀ دانشآموز
ا ّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانشآموزان اشکاالت احتاملی ترجمه
را بپرسد .هر يک از اين شيوهها در جای خود مفيد هستند.
گاهی درصورت کمبود وقت معلّم میتواند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کند.
روشی که در وهلۀ نخست بهنظر میآيد نامناسب است و دانشآموز ف ّعال نيست ،ولی
از روی ناچاری و بهدلیل تعطيلیهای اضطراری ،يا هر علّت ديگری پيش آمده است .در
اين روش ،معلّم بايد هرچند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمتها را از يک دانشآموز
بپرسد .در اين شيوه تدريس رسيعتر انجام میشود.
در مدارسی که امکانات خوبی دارند ،میشود ترجمۀ منت درس را در برگهای نوشت و
از دانشآموزان بخواهيم در گروههای چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کنند .اين روش
فوقالعاده رسيع انجام میشود ،ولی الزمۀ آن زحمت برای دبري و کادر مدرسه برای تکثري
کاربرگ است.
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مرحلۀ چهارم (ترجمۀ نهایی) :معلّم در ادامۀ روش مق ّدماتی بهعنوان راهنمـا ،خطاهـای
ترجمـه را اصالح میکند و ترجمۀ نهایی را ارائه میدهد .در واقع مرحلۀ مق ّدماتی و
نهايی بدون فاصله هستند.
مرحلۀ پنجم (پيام درس) :در این مرحله معلّم از دانشآموزان میخواهد تا پیام درس را
بگويند .برای پيوند ميان ادبيات فارسی و عربی میتوان از آنان خواست تا پيام درس را
با جملهای نغز در زبان فارسی بيان کنند ،يا برای پيوند ميان درس قرآن و معارف اسالمی
میتوان از آنان خواست تا اگر آيه يا حديثی در اين مورد میدانند ،ذکر کنند.
خالصۀ مراحل ترجمه
مراحل ترجمه

هدف

نقش دانشآموز

نقش معلّم

مرحلۀ ا ّول

تقویت مهارت شنیدن

شنیدن

روانخوانی

مرحلۀ دوم

تقویت مهارت خواندن

خواندن

نظارت و راهنامیی

مرحلۀ سوم

تقویت مهارت ترجمه

ترجمۀ عبارات (مقدّماتی) نظارت و راهنامیی

مرحلۀ چهارم

تقویت مهارت درک و فهم

ترجمۀ عبارات (نهایی)

تصحیح و تکمیل

مرحلۀ پنجم

تقویت مهارت کاربرد
(بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس)

مصداقیابی

تصحیح و تکمیل

 3واژگان :دليل آوردن واژگان به همراه معنا ،پس از منت درس این است که دانشآموز
با راحتی و رسعت بیشرتی در فرایند ترجمه ف ّعال باشد؛ معلّم دانشآموز را در ترجمه
مشارکت میدهد تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای ف ّعالیت و
مشارکت دانشآموز در فرایند یادگیری قرار دارد .اين بخش تقريباً در پنج دقيقه تدريس
میشود .هدف اين نيست که در هامن ابتدا دانشآموز همۀ کلامت جديد را ياد بگريد؛
متوسطه چنني
بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود .برخی همکاران در دورۀ ا ّول ّ
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پنداشتهاند که هدف اين است که هامن ا ّول کار از دانشآموز بخواهيم تا در عرض
چند دقيقه معنای لغتها را حفظ کند؛ اين کار بیگامن نادرست و غريمنطقی است و
متوسطه نيز راه يابد .تعداد کلامت
بيم آن میرود که اين تص ّور نادرست در دورۀ دوم ّ
هر درس از دروس عربی دهم از عربی نهم بيشرت است .روش نادرست ،دانشآموز را
خسته میکند .بيشرت بودنِ تعداد کلامت طبيعی است .از طرفی مهارت دانشآموز نيز
بيشرت شده است .میتوان در صورت داشنت زمان مناسب واژهپژوهی کرد؛ مثالً ارتباط
کلامت را از نظر مراعات نظري ،متضاد ،يا مرتادف و همخانواده برخی کلامت ديد .از
دانشآموز میپرسيم متضاد يا مرتادف فالن کلمه چيست؟ کدام کلامت در املعجم با
هم ارتباط معنايی دارند؟
در ط ّراحی سؤال امتحان از بخش واژهشناسی میتوان از تشخيص کلمۀ ناهامهنگ،
مرتادف و متضاد 1و کاربرد واژگان استفاده کرد.
1ـ دربــارۀ تـرادف در زبــان عربــی از دیربــاز میــان دانشــمندان اختــاف وجــود داشــته اســت؛ برخــی بـرای اســب و شمشــیر و ماننــد آن
اســمهای بســياری را برشــمردهاند و برخــی از میــان آنهــا تنهــا یکــی را اســم و بق ّیــه را صفــت دانســتهاند.
«ســیبویه» میگویـــد :در کالم عــرب گاهــی دو لفــظ گوناگــون ب ـرای دو معنـــای مختلــف و گاهــی دو لفــظ مختلــف ب ـرای یــک معنــا
ـب» و « انطَلَــق» را مثــال میزنــد.
میآورنــد کــه ب ـرای مــورد اخیــر فعــل « َذ َهـ َ
از دیــدگاه «ســیوطی» دليــل اصلــی پیدایــش مـرادف در یــک زبــان ایــن اســت کــه دو طايفــه بـرای یــک معنــا دو واژه را بــه کار بردهانــد،
ســپس آنــگاه کــه طايفههــا يکــی شــدهاند ،ايــن دو کلمــه مـرادف گشــتهاند.
ا ّمــا گاهــی اوقــات ابــن ســکیت معتقــد اســت کــه برخــی واژههــا بــا اینکــه تقریــب معنایــی دارنــد؛ امــا حالتهــای دقیــق خــاص خودشــان
را بیــان میکننــد؛ مثـاً در مــورد فعل«گزیــدن»:
َ
ـب هــو أم َخــوار»؛
ـض الرسیــع /ال َعجــم  :ال َعـ ّ
ـض :باألســنانِ ال بالشــفتینِ  /ال ّنهــس  :الْ خـ ُذ بالفــم /ال ّنهــش  :ال َعـ ّ
ال َعـ ّ
ـض باألســنان لِتَنظُـ َر أ ُصلـ ٌ
ـت الْعــودَ .یــا در مــورد النــه:
مثــالَ :ع َج ْمـ ُ
بیض فیه /.ال َوکر  :يف الجبلِ  /ال ُوکنة  :مواق ُع الطَّی ِر حیثام َوقَع.
ال ُع ّش :الّذي یج ُم ُعه الطائ ُر ِمن الْعیدانِ و غیرها فَـیَ ُ
و دربارۀ جدا کردن واژهها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق «راکب» و «فارس» میگويد:
ـارس علــی
ـب ،إذا کان علــی بَعیـرٍ ،و ال ّرکــب أصحــاب اإلبــل .أ ّمــا إذا کان علــی حــا ٍر أَو بغــلٍ أَو فَـ َر ٍس یُقــالَ :مـ ّر بِنــا فـ ٌ
«یُقــالَ :مـ ّر بِنــا راکـ ٌ
حــار أَو بغــلٍ أَو»...
ا ّمــا ابومنصــور ثعالبــی در کتــاب «فقــه اللغــه» بــه معنــای دقیــق کلــات اشــاره میکنــد و از بــهکار بــردن هــر کالم بهجــای دیگــری برحــذر
مــیدارد؛ مثـ ًا در مــورد خــواب و ترتیــب آن چنیــن میگويــد:
أ ّول النوم :ال ُّنـعـاس  /ال َک َری :هو أَن یکو َن اإلِنسا ُن بین ال ّنائم و الیَقظان  /ال ُّرقاد :هو ال َّنو ُم الطویل».
و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار میرود که در اصل حالتهای گوناگون آن اسم است.
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مراحل آموزش واژگان
 1دبري میتواند در آغاز از کتاب گويا استفاده کند .دانشآموزان تلفّظ درست درس را
گوش میکنند.
 2سپس معلّم میخواند و دانشآموزان تکرار میکنند .این قرائت میتواند به تشخیص
معلّم به همراه او و شامل گروهی از دانشآموزان باشد یا به صورت انفرادی.

 4قسمت سوم :قواعد
تصاویر :تصاویر زيبای کتاب دربرگیرندۀ پیامهای گوناگونی است و در راستای تقویت

هویت ايرانی -اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شدهاند.
مهم تصاویر
رسالت ّ

ـ پیامهای ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویت اسالمی -ايرانی میشود.
ـ به روز و واقعی بودن تصاوير ،کتاب را جذّابتر میکند.
ـ جذّابیت این تصاویر ،انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل میکند.
شاعر گرانمايۀ ايرانی مولوی در اين باره میفرمايند:
آنچه يک ديدن کند ادراک آن سالها نتوان نـمودن با بيان
تذکّر بسيار مهم :در کتابهای عربی هفتم تا دهم برای آموزش فعلهای ماضی و
مضارع بومیسازی انجام شده است .دانشآموز ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست.
او میداند ا ّول شخص مفرد ،دوم شخص مفرد و  ...یعنی چه؛ حتّی در درس انگليسی
نيز همنيطور میخواند .در برخی کشورها مانند مغرب (مراکش) و لبنان نيز در آموزش
فعلها تغيرياتی را انجام دادهاند .در آموزش فعل نيز در ايران بومیسازی صورت گرفته است.
توسط دبريان در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبريان از
اين شيوه در مدارس ّ
آن استقبال کردهاند و يادگیری عربی را برای دانشآموزان تسهيل کرده است .او میخواند که:
«أنا أذهب»؛ يعنی «من میروم»؛
«أنت تذهب و ِ
أنت تذهبني»؛ يعنی «تو میروی»؛
«هو يذهب و هي تذهب»؛ يعنی «او میرود»؛
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«نحن نذهب»؛ يعنی «ما میرويم»؛
«أنتم تذهبون ،أننت تذهنب و أنتام تذهبان»؛ يعنی «شام میرويد»؛
و «هم يذهبون ،هن يذهنب ،هام يذهبان و هام تذهبان»؛ يعنی «آنها میروند».
با اين شيوه ،بسيار منطقیتر و بهرت درس را میآموزد .شايد دبريی که سالها به شيوهای
ديگر تدريس کرده و خودش نيز بههمنيگونه آموزش دیده است ،شيوۀ جديد برايش
سخت باشد .از دیرباز گفتهاند« :العادة کالطبيع ِة الثانوية»؛ ا ّما از آنجا که کتابهای
جديد با اين شيوه پيش میرود ،شایسته است دبريان نيز با آن هامهنگ باشند .روش
جديد در يادگريی آسانتر است .هدف از بني بردن شيوۀ رصف فعل به سبک فعل ،فعال،
فعلت و  ...نيست .هدف اين است که دانشآموز ياد بگريد
فعلت ،فعلتا ،فعلن،
فعلوا،
َ
ْ
و هر شيوهای تأثريگذارتر است هامن برتری دارد.
توسط دانشآموزان بهمنظور تقویت مهارت شنیداری و گفتاری
اجرا :نخست روخوانی ّ
انجام میگیرد .آنگاه ترجمۀ هر جمله بيان میشود که بهرت 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 «ف ّن الرتجمة»
در این قسمت ،ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است .بايد تو ّجه کرد که
توضيحات این دو بخش تا پايان کتاب برای فهم بهرت عبارت و منت است .هدف این است
که دانشآموز بتواند از اين اطّالعات در فهم معنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب
این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن نيست.
حفظ مطالب بخش «اعلموا» و «ف ّن الرتجمة» الزامی نیست؛
همچنین نیازی به گسرتش مطالب و ارائهٔ جزو ٔه مک ّمل نیست.
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اجرا :معلّم در اين قسمت دانشآموزان را در قرائت ،توضیح مثالها و رشح تصاویر به
مشارکت میگیرد .نويسندگان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را بهعنوان ابزاری برای
رسیدن بهمهارت ترجمه و درک و فهم درنظر بگیرد ،نه هدف و علّت .نامگذاری این بخش
به «بدانیم» و«ف ّن ترجمه» در واقع کمرنگ کردن نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه
ترجمه و درک وفهم است؛ لذا معلّم محرتم 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 دانشآموزان مشارکت بیشرتی دارند خودشان میخوانند و خودشان هم
به سؤاالت آن پاسخ میدهند و معلّم میتواند نقش راهنام و مص ّحح را داشته باشد.
تـامرین
هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان ،قواعد و ترجمه است و
حل آنها لذّت بربد.
در راستای اصل تلطيف آموزش عربی ،سعی شده است دانشآموز از ّ
حل تـمرينها بر عهدۀ دانشآموز است و معلّم نظارت میکند.
ّ
حل تـامرین ،پیشبینی شده است؛ تا نوشنت دوبارۀ تـامرین وقت زیادی
جای کافی برای ّ
را از دانشآموز نگیرد .با تو ّجه به اینکه نوشنت عبارات عربی با رعایت اعراب برای
دانشآموز دشوار است و شايد اشتباهات اِعرابی او در نوشتههایش به قرائت او نیز
حل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد تا چشم دانشآموز به
منتقل شود؛ لذا بهرت است ّ
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 بارمبندی قرار داده شده است تا در زمينۀ ارزشيابی
ارائـۀ طريق نـاميد.
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قالب کلّی تـامرین
قالب و الگوها

ردیف

تـمرین

1

واژه

2

ترجمه

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل :آيه ،حديث ،جملههای معمولی

3

قواعد

شناخت و کاربرد قواعد ،شامل:
شناخت فعل امر ،فعل نهی ،معادل فعل ماضی استمراری ،ترکيب اضافی و وصفی ،وزن
و حروف اصلی ،ساعتخوانی ،اسم اشاره به نزديک و دور ،کلامت پرسشی ،نفی ماضی
و مضارع ،مستقبل
اعداد ،فعل مجهول ،مشتقّات (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه) ،نون وقايه ،جملۀ
ٌ
مفعولبه) ،جار و مجرور
اسميّه (مبتدا و خرب) ،جملۀ فعليّه (فعل ،فاعل و

4

درک مطلب

5

پژوهش

 -1معنای واژه
 -2واژگان مرتادف و متضاد و ناهامهنگ
 -3شناخت و کاربرد واژگان در جمله
 -4وصل کردنِ واژەهای مرتبط در دو ستون
 -5جدول کلامت متقاطع رمزدار

 -1پاسخ به سؤاالت عربی
 -2انتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ به پرسشهای بخش درک مطلب
ایجاد روح ّيـۀ پژوهشی در دانشآموزان

این بخش در ارزشیابیها ،معیاری برای ط ّراحی سؤاالت امتحانی است و شايسته است
معلّم از الگوها و قالبهای موجود بهره بربد و از طرح سؤاالتی مانند ترجمۀ فارسی
بهعربی و ساخنت صیغههای 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،
مشتقّات (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه) ،نون وقايه ،جملۀ اسم ّيه (مبتدا و خرب)،
ٌ
مفعول به) ،جار و مجرور.
جملۀ فعل ّيه (فعل ،فاعل و
در جملۀ اسم ّيه و فعل ّيه اعراب کلامت داده شده است تا دانشآموز با دقّت در آنها
بتواند اعراب رفع و نصب و جر را کشف کنـد .ا ّما نهادن اعراب کلمـات و یا تصحيح
غلطها هدف کتاب نيست .دانشآموز عالقهمند ،اين نکات را کشف خواهند کرد.
أَنوا ُر القرآن در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( :)1بخش أنوار القرآن بر عهدۀ دانشآموز
و تکليف منزل است .او در خانه اين مترين را بايد بخواند و پاسخ دهد .برای پاسخ آن
میتواند به کتاب قرآن مجيد مراجعه کند .این بخش ساده و بر اساس واژگان خوانده
شده است؛ بنابراين پاسخ آن دشوار نيست .درصورتی که دبري تشخيص دهد میتواند
آن را در کالس پاسخ دهد.
پژوهش :پژوهشهای کتاب درح ّد توان دانشآموز 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 .نـمیتوان از دانشآموز توقّع داشت مانند دانشجوی
رشتۀ زبان و ادبيات عرب باشد.

