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به نام خدا         طرح درس روزانۀ پیشنهادی - كتاب عربی رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی پایۀ یازدهم

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس:

اّول 

موضوع درس:

ِمْن آیاِت 

اْلَْخالِق

صفحه: 

1 تا 14

مّدت: 

7٥ دقیقه    

تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

رئوس مطالب1
1. صفحۀ ورود به درس   2. منت درس   3.   واژه های جدید   ٤. درک مطلب   

٥. قواعد

هدف های درس2

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1. واژه های جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.

2. منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

3. اسم تفضیل را در حالت های مختلف تشخیص دهد، در جمله بشناسد و 

درست ترجمه کند.

4. اسم مکان را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.

3

ارزشیابی تشخیصی

نتایج ارزشیابی زیر، نقطۀ رشوع آموزش را مشّخص می كند.

زیبا،  مثال:  بزند؛  مثال  فارسی  زبان  در  برترین  و  برتر  ساده،  برای صفت   .1

زیباتر و زیباترین.

آشپزخانه،  فروشگاه،  مثال:  بزند؛  مثال  فارسی  زبان  در  مکان  اسم  برای   .2

دانشکده، مهامنرسا و ... .

نتیجه

این  به  پاسخ  صورت  در 

آمادۀ  فراگیران  سؤاالت، 

جدید  مطالب  یادگیری 

خواهند بود.

تهیّـۀ طرح درس به منظور سامان دهی به روش تدریس و استفاده از تجربیّات دیگران است.

بیشرت دبیران توانا پس از چند سال تدریس، عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. 

در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانش آموز که در 

چنین آموزشی روی می دهد توّجه شود.
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ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 7٥ دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

معارفه1
1- سالم و احوالپرسی 2- حضور و غیاب 3- قبل از رشوع تدریس، معلّم باید 

روش های مربوط به یاددهی و یادگیری مورد نظر خودش را مشّخص کند.
3

2
ایجاد انگیزه

دانش آموز رشح  برای  زبان  در  را  اسم مکان  و  تفضیل  اسم  آموخنت  اهّمیّت 

می دهیم. 

1. اشاره به کاربرد فراوان این دو نوع اسم در زبان

در  گفت وگو  این  مهم  جایگاه  و  مشهد«  سوق  فی  »ِحوار  منت  به  اشاره   .2

موقعیّت های واقعی در زندگی

٥

3

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامۀ پرسش و پاسخ های باال می گوییم:

 دانش آموزان گرامی، در این درس با این موضوعات آشنا می شویم. 

بهره گیری از آیات اخالقی 11 و 12 سورۀ ُحُجرات برای آشنایی دانش آموزان 

با زبان قرآن

2
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٤

رشوع تدریس

و 

 ارائۀ درس 

این درس در سه جلسه به راحتی قابلیّت تدریس دارد.

جلسۀ نخست: ترجمۀ منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به الُْمعَجم و حّل 

درک مطلب؛

از کتاب گویا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس درس کمک می گیریم.

دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زیر نظر دبیر، ترجمه 

می کنند.

جلسۀ دوم: قرائت و توضیح بخش »اِْعلَموا« و مترین بخش »ِحوار« 

بخش »اِعلَموا« را دانش آموزی با صدای خوش و رسا می خواند و دربارۀ آن 

آنها  از  یکی  تا هر جلسه  می کنیم  شناسایی  را  دانش آموزان  می کنیم؛  سؤال 
قرائت کند.1

بخش  که  داوطلب  دانش آموزان  گزارش  ارائۀ  و  مترینات  حّل  سوم:  جلسۀ 

»پژوهش« را انجام داده اند.

٤٥

٥

خالصۀ درس

 و 

نتیجه گیری

را  قواعد درس  دانش آموزان می خواهیم خالصۀ  از  رنگی،  قلم  از  استفاده  با 

رنگی کنند.

از یکی از دانش آموزان می خواهیم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه 

کند. در صورتی که درست خالصه نکرد، ما درس را خالصه می کنیم.

٥

6
ارزشیابی

 بعد از تدریس

این موارد را از دانش آموز می خواهیم:

1. برای اسم تفضیل و اسم مکان، از دستور زبان فارسی و عربی مثال بزند.

2. شبیه منت ِحوار، درس را در کالس اجرا کند.

10

ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 75 دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

 1.  برای قرائت منت درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش آموزان فّعال باشند؛ حّتی اگر خوش صدا نباشند.
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ـحّل داوطلبانۀ تـمرینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آیندهتکلیف7

8
معرّفی 

فّعالّیت های خاّلقانه

یافنت کلامت اسم تفضیل و اسم مکان در قرآن و حدیث با استفاده از نرم افزار 

و اینرتنت

یافنت »داستان«، »آیا می دانید که« و »ابتسامات« به زبان عربی

یافنت وب نوشت )وبالگ(، وب گاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوینت( و 

تصاویر آموزشی مناسب

3

7٥             زمان تقریبی

ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 75 دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن)2(« پایۀ یازدهم، رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
یم

ن

مهر

کتاب: 11اّول درس  نخستین  تدریس  و رشوع  معارفه 

قرائت و ترجمۀ منت و حّل بخش درک مطلب

قرائت بخش قواعد درس اّول توّسط دانش آموز 21دوم 

و پاسخ به پرسش های احتاملی دانش آموزان و 

قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ایجاد انگیزه برای 

داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای منایشی 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس اّول، پرسش های شفاهی،31سوم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان

و نهادن آن در تابلوی اعالنات یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

آزمون کتبی کوتاه، یا ادامۀ تدریس درس اّول؛41چهارم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزاِن داوطلب 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب52اّول

دانش آموزی 62دوم  توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم

حّل تـمرینات درس دوم، پرسش های شفاهی،72سوم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

بخش 82چهارم نتیجۀ  گزارش  کوتاه؛  کتبی  آزمون 

آن  نهادن  و  داوطلب  دانش آموزاِن  »پژوهش« 

در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه در صورت 

داشنت زمان مناسب
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب93اّول

دانش آموزی 103دوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  همراه  خوش صدا 

برای  انگیزه  ایجاد  و  ِحوار  منت  ترجمۀ  و  قرائت 

منایشی  اجرای  برای  دانش آموزان  شدن  داوطلب 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس سوم، پرسش های شفاهی،113سوم 

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

آزمون کتبی کوتاه؛ گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« 123چهارم

تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب  دانش آموزاِن 

اعالنات، یا وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان 

مناسب

دی

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب134اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات14دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات15سوم

دانش آموزی 164چهارم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالیّتدرستاریخجلسههفتهماه

م 
دو

ل 
سا

یم
ن

بهمن

حّل تـمرینات درس چهارم، پرسش های شفاهی،174اّول

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب185دوم

دانش آموزی 195سوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  خوش صدا همراه 

قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ایجاد انگیزه برای 

داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای منایشی 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس پنجم، پرسش های شفاهی،205چهارم

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  

اسفند

امتحان درس های 4 و 5 ـ21اّول

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب226دوم

دانش آموزی 236سوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم

حّل تـمرینات درس ششم، پرسش های شفاهی،6 24چهارم

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالیّتدرستاریخجلسههفتهماه

فروردین

تعطیل عید نوروز----25اّول

تعطیل عید نوروز----26دوم

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب7 27سوم

دانش آموزی 287چهارم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  همراه  خوش صدا 

برای  انگیزه  ایجاد  و  ِحوار  منت  ترجمۀ  و  قرائت 

منایشی  اجرای  برای  دانش آموزان  شدن  داوطلب 

این بخش در جلسۀ آینده

اردیبهشت

حّل تـمرینات درس هفتم، پرسش های شفاهی،297اّول

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  

آزمون درس های 6 و 7امتحان30دوم 

حّل منونه سؤال پایانی و رفع اشکالدوره31سوم

حّل منونه سؤال پایانی و رفع اشکالدوره32چهارم





بخش دوم

بارم بندی و نمونه سؤال امتحانی
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( مشرتک رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی پایۀ یازدهم 
نوبت اّول1

 )از درس اّول تا پایان منت و درک مطلب درس چهارم(، 

بارم بندی نوبت اّول رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش متفاوت است. 
)بارم بندی رشته های فّنی از کّل درس اّول و نیمی از درس دوم شامل منت و درک مطلِب آن است.(2

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: 

مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

)دو مورد و زیر کلامت خط کشیده می شود.(

0/5

2

نـمره

0/5مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرینات کتاب( 2

3
تشخیص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه )دو 

مورد(

0/5

0/5نوشنت مفرد یا جمع اسم )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی 

5
ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرین و بخش 

»اِعلَموا«

5

7

نـمره
6

)دو  فارسی  به  عربی  جملۀ  ترجمۀ  در  درست  گزینۀ  انتخاب 

جمله(

0/5

1/5تکمیل ترجمۀ ناقص )شش جای خالی(7

 1. توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا حتاًم پيش از طرح سؤال، به پاورقی 

بارم بندی نوبت دوم مراجعه کنيد. 

2. در رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش که هفته ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان ميان نوبت اّول 

از يک درس و نيم است )يعنی کّل درس اّول و منت و درک مطلب از درس دوم(. برای امتحان نوبت اّول رشته های 

فّنی و حرفه ای و کاردانش يک بارم بندی مجّزا نوشته شده است.

اين بارم بندی برای عربی پايۀ يازدهم رشته های رياضی و تجربی و همچنین برای امتحان خردادماه پايۀ دوازدهم 

رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش اعامل می شود.
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ج: 

مهارت شناخت 

و کاربرد قواعد

8

ماضی  نقلی،  ماضی  ساده،  ماضی  فعل های  دقیق  ترجمۀ 

نون  دارای  فعل  مجهول،  مستقبل،  نفی،  نهی،  امر،  استمراری، 

با ریشه های ساده ای مانند  وقایه و مصدر در جمالت ساده و 

َدَخَل و َخَرَج  یا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاویر( 

)شش مورد(

1/5

7

نـمره

9

نیز مصدر مناسب  امر و نهی و  فعل ماضی، مضارع،  تشخیص 

سؤال  هر  یا  فعل،  نوع  تشخیص  یا  جمله  در  خالی  جای  برای 

ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. )سه مورد(

0/75

0/5تشخیص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله10

1تشخیص اسم تفضیل و ترجمۀ دقیق آن در جمله11

1ترجمۀ دقیق جملۀ با اسلوب رشط12

0/5تشخیص فعل رشط و جواب آن13

14
مضاٌف الیه،  خرب،  مبتدا،  مفعول،  )فاعل،  اعرابی  محّل  تشخیص 

صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر(

1/25

0/75تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه15

0/25عدد اصلی یا ترتیبی16

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن
جمع
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د: 

مهارت درک 

و فهم

17

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 

به توضیحات ستون دوم« )شش مورد( یا ارائۀ هشت كلمه كه 

دو تا اضافه است و شش جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ 

مناسب كامل شود.

یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/5

3

نـمره

18

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی شش سؤال حتّی االمکان با شش 

کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

اساس  بر  آنها  نادرست  و  درست  تعیین  و  جمله  شش  ارائۀ  یا 

مفهوم هر جمله یا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی؛ 

یا در هر دو مورد 13 و 14هر شیوۀ ابتکاری دیگری که مهارت 

درک و فهم را بسنجد.

1/5

هـ : 

مهارت مکالـمه

19
پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی، یا پاسخ به سؤال با توّجه به 

تصویر ارائه شده
0/25

0/5

نـمره
20

طرح سؤال از بخش حوار مانند )جمله سازی با کلامت پراکنده 

با  از عبارت های کتاب(، پر کردن جای خالی  تّکه  حداکرث شش 

کلامت ارائه شده، دو گزینه ای و ... (

0/25

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن
جمع
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، درس مشرتک رشته های ریاضی و تجربی نوبت دوم1 

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: 

مهارت 

واژه شناسی

نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 1

)دو مورد و زیر کلامت خط کشیده می شود.(
0/5

2

نـمره

0/5تعیین کلامت مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرینات کتاب( 2

تشخیص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه2 )دو 3

مورد(
0/5

0/5نوشنت مفرد یا جمع اسم3 )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی 

ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرین و بخش 5

»اِعلَموا«
5

7

نـمره
0/5انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/5تکمیل ترجمۀ ناقص )شش مورد(7

1. توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند.

2. طرح اين سؤال دشوار است. نبايد دانش آموز در انتخاب دو گزينه رسگردان شود؛ مثال: نافذة، ِجدار، باب، َصدر. 

پاسخ: ← نافذة مؤنث است بقّيه مذّکر؛ 

پاسخ: ←»پنجره و در و ديوار« در يک گروه اند و »سينه« از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد.

، اِسرَتَجعا، َيعَملوَن، َفَتَح. پاسخ: ← ذهنب مؤنث و بقّيه مذّکرند. َيعَملوَن مضارع و بقّيه ماضی اند. سوم شخص  َذَهنْبَ

مفرد ماضی اسرتجع بيش از سه حرف است و بقّيه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است 

نه از معنا.

3. هرچند در بارم بندی اين سؤال نيم نـمره ای در بخش ترجمه آمده است؛ اّما در اصل مربوط به قواعد است. 
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ج: 

مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

8

ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

امر، نهی، نفی، مجهول، مستقبل، فعل دارای نون وقایه و مصدر در 

جمالت ساده و با ریشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج؛

یا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاویر(

شش مورد

1

 7/5

نـمره

9

تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای 

ابداعی  یا هر سؤال  نوع فعل،  یا تشخیص  جای خالی در جمله، 

دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(

1

10
شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم 

مکان

0/5

0/5عدد اصلی و ترتیبی11

0/5ترجمۀ دقیق جملۀ بعد از اسم نکره12

13

ترجمۀ دقیق فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، کَی، لَِکی، َحتَّی« 

در جمله؛

یا سؤال سه گزینه ای از فعل مضارع دارای این حروف

1

14
ترجمۀ دقیق فعل مضارع دارای حروف »لَْم، لِـ ، ال« در جمله؛

یا سؤال سه گزینه ای از فعل مضارع دارای این حروف

1

15
ترجمۀ دقیق افعال ناقصه »کاَن، صاَر، لَیَْس« در جمله 

)تأکید در طرّاحی سؤال بر شکل های مختلف فعل کاَن است(

1

16
مبتدا، خرب،  مفعول،  فاعل،  کلامت:  نقش  )تشخیص  اِعرابـی  محّل 

مضاٌف الیه، صفت، جار و مجرور، مجرور به حرف جر( 

1

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، درس مشرتک رشته های ریاضی و تجربی نوبت دوم
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د: 

مهارت درک 

و فهم

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 17

كه  كلمه  ارائۀ هشت  یا  مورد(؛  توضیحات ستون دوم« )شش  به 

دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی كه باید با كلمۀ 

مناسب كامل شود.

یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/5

3

نـمره درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی شش سؤال حتّی االمکان با شش 18

کلمۀ پرسشی خوانده شده(؛ 

یا )ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم 

هر جمله یا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی( 

ابتکاری دیگری که مهارت  یا در هر دو مورد 15 و 16هر شیوۀ 

درک و فهم را بسنجد.

1/5

هـ : 

مهارت مکالـمه

به 19 توّجه  با  به سؤال  پاسخ  یا  پرسشی؛  به جمله های  کوتاه  پاسخ 

تصویر ارائه شده 1 

0/25

0/5

نـمره طرح سؤال از بخش حوار )مانند جمله سازی با کلامت پراکنده حداکرث 20

شش تّکه از عبارت های کتاب(، پر کردن جای خالی با کلامت ارائه 

شده، دو گزینه ای و ... (

0/25

1. پيشنهاد می شود سؤال با توّجه به تصوير طّراحی شود؛ مثاًل با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد 

سؤال شود: »ماذا َعَلی اْلِمنَضَدِة؟« و پاسخ های »حقيبة«، »الحقيبة«، »علی املنضدة حقيبة.«، »الحقيبة علی املنضدة.« 

همۀ پاسخ ها را می پذيريم؛ زيرا در همۀ اين پاسخ ها دانش آموز متوّجه سؤال شده و پاسخ های کوتاه، يا بلند او 

همگی اشاره به موّفقّيت او دارند.

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، درس مشرتک رشته های ریاضی و تجربی نوبت دوم
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بارم بندی امتحان نوبت اّول کتاب عربی پایۀ دوازدهم رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش 

با سایر رشته ها متفاوت است؛ زیرا دانش آموزان این رشته ها هفته ای یک ساعت درس عربی 

دارند و امتحان آنها از درس اّول، دوم، سوم و نیمۀ اّول درس چهارم تا پایان منت درس و درک 

مطلب آن است. 

بارم بندی امتحان نوبت دوم این رشته ها هامن بارم بندی نوبت اّول رشته های ریاضی و 

تجربی است.

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش پايۀ يازدهم نوبت اّول 1 

)کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل منت و درک مطلب(2 

رهمهارت های زبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: 

مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

)دو مورد از کلامت که زیر آنها خط کشیده می شود.(

0/5

2

نـمره

0/5مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرینات کتاب( 2

3
)دو  کلمه  میان چهار  در  معنا  نظر  از  ناهامهنگ  کلمۀ  تشخیص 

مورد(

0/5

0/5نوشنت مفرد، یا جمع اسم )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی 

5
ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرین و بخش 

»اِعلَموا«

5

7

نـمره
0/5انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/5تکمیل ترجمۀ ناقص )شش جای خالی(7

1. توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا حتاًم پيش از طرح سؤال به پاورقی 

بارم بندی نوبت دوم مراجعه کنيد. 

2. در رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش که هفته ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان ميان نوبت 

اّول از يک درس و نيم است )يعنی کّل درس اّول و منت و درک مطلب از درس دوم(. اين بارم بندی برای عربی پايۀ 

يازدهم رشته های رياضی و تجربی و  همچنین برای امتحان خرداد ماه پايۀ دوازدهم رشته های فّنی و حرفه ای و 

کاردانش اعامل می شود.
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ج: 

مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

8

ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه و مصدر در 

جمالت ساده و با ریشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج؛ 

یا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاویر( )شش مورد(

1/5

 7/5

نـمره

9

مناسب  مصدر  نیز  و  نهی  و  امر  مضارع،  ماضی،  فعل  تشخیص 

برای جای خالی در جمله، یا تشخیص نوع فعل، یا تشخیص کلمۀ 

ناهامهنگ از نظر معنا میان چند کلمه )سه مورد(

1

1/5تشخیص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله10

1/5تشخیص اسم تفضیل و ترجمۀ دقیق آن در جمله11

12
الیه،  مضاٌف  خرب،  مبتدا،  مفعول،  )فاعل،  اعرابی  محّل  تشخیص 

صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر(

1

0/5تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه13

0/5عدد اصلی، یا ترتیبی14

د: 

مهارت درک 

و فهم

15

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 

كه  كلمه  ارائۀ هشت  یا  مورد(؛  توضیحات ستون دوم« )شش  به 

دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی كه باید با كلمۀ 

مناسب كامل شود.

یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/5

3

نـمره

16

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی شش سؤال حتّی االمکان با شش 

کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

یا ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم 

هر جمله یا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی؛

ابتکاری دیگری که مهارت  یا در هر دو مورد 13 و 14هر شیوۀ 

درک و فهم را بسنجد.

1/5

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش پايۀ يازدهم نوبت اّول

)کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل منت و درک مطلب(
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش پايۀ يازدهم نوبت اّول

)کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل منت و درک مطلب(

هـ : 

مهارت مکالـمه

17
به  توّجه  با  به سؤال  پاسخ  یا  پرسشی؛  به جمله های  کوتاه  پاسخ 

تصویر ارائه شده

0/25

0/5

نـمره
18

پراکنده  کلامت  با  )جمله سازی  مانند  حوار  بخش  از  سؤال  طرح 

با  خالی  جای  کردن  پر  کتاب(،  عبارت های  از  تّکه  شش  حداکرث 

کلامت ارائه شده، دو گزینه ای و ... (

0/25

تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی

1  سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات باید کامالً حرکت گذاری شوند.

2  نباید صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، نادرست و نامفهوم باشد.

بارم بندی  در  نـمره  یک  تا  است  مجاز  طرّاح  اّول،  نوبت  امتحان  سؤال  طرّاحی  در    3

تغییراتی اجرا نـامید؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی باید دقیقاً رعایت شود.

4  حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه باید 

تنّوع داشته باشد.

تفکیک  و  می شوند  تلفیق  هم  با  مختلف  بخش های  سؤاالِت  موارد  از  بسیاری  در    5

مهارت های زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند 

مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

6  فونت های زیر برای تایپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

 ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT ،Adobe Arabic )عثامن طه(

Traditional Arabic ،B Badr 

7  طرح سؤال امتحان نوبت اّول )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از بیست نـمره است. 

8  طرح سؤال امتحان کتبی میان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای 

Simplified Arabic ، 
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امتحان میان نوبت بارم بندی تعیین نـمی شود. اگر دبیری عالقه مند است که بر اساس بارم بندی 

خاّصی سؤال طرح نـامید، می تواند این گونه عمل کند: 

مهارت واژہ شناسی از 2 نـمره به 1 نـمره و مهارت ترجمه به فارسی از 7 نـمره به  5 نـمره 

و مهارت درک و فهم از 3 نـمره به 2 نـمره و قواعد از 7/5 نـمره به 6/5 نـمره کاهش می یابد. 

در نتیجه 5 نـمره کاسته و برای نـمرۀ شفاهی منظور می شود )حدوداً ٤ نـمره روخوانی و 1 

نـمره مکامله(.

در مکامله، مشابه این سؤاالت مطرح می شود.

ِمن أین أنت؟ کم عمرك؟ کیف حالك؟ أین بیتك؟ أّی فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بیتك؟ کم 

الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لاِمذا تدرُُس؟ ماذا تأکُُل لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشیٌط؟ أ دفرتٌ علی  الْمنضدِة 

أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقیبة؟

9  در سؤال شامرۀ 8: )ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه و مصدر در جمالت ساده و با ریشه های 

ساده ای مانند َدَخَل و َخرََج( قرائنی مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا 

دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند.

10  در بخش قواعد ، شیوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و 

نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ 

مثال: 

) اِرِْجعوا   یا أَخي، رَجاًء، ... إلی بَیِتَك. )اِرِْجْع اُکتُْب فی الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً.  

یا إخَوتـي، ِمن فَضلُِکم، اِرِجعوا إلَی بُیوتُِکم.  . تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتی تَحتَها َخطٌّ

11  در سؤاالت چندگزینه ای، دو یا سه گزینه ارائه می شود )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ 

چهار كلمه داده می شود(.

12  ترجمۀ جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقه ای طرّاحی نـمی شود.

13  طرح سؤال از فعل هایی مانند »تََعلَّموا« که می توانند ماضی، یا امر باشند باید در 
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جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنین سؤاالتی خودداری شود 

بهرت است. 

14  در تشخیص و ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع 

منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سامل طرّاحی شود و اگر از 

غیر صحیح و سامل سؤالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعالل حذف داشته باشد.

15  آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگی های معدود و مطابقت موصوف 

و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی نیست. حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای 

ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب است.

16  طرح سؤال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشارۀ مناسب، برای جای خالی در جمله 

با توّجه به قرائن در قالب سؤال چندگزینه ای اشکالی ندارد؛ ولی باید توّجه داشت که چنین 

مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: 

ضمیر منفصل منصوب مانند إیّاَك؛ تشخیص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذین، 

کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غیر عاقل.

17  پر کردن جای خالی در بخش »ِحوار« در امتحان باید منطقی باشد. طبیعی است که 

حفظ منت، دشوار است. به عنوان مثال، پیشنهاد می شود منت »حوار« داده شود و چهار جای 

خالی داشته باشد و هشت کلمه ارائه شود تا دانش آموز از آنها در جای خالی استفاده کند. 

در ترجمۀ عربی به فارسی نیز می توان نیم نـمره از این بخش طرّاحی کرد.

18  در تشخیص ضمیر و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله، با توّجه به قرائن 

باید توّجه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: 

ضمیر منفصل منصوب؛ مانند إیّاَك؛ تشخیص کاربرد اسم اشارۀ مثّنی؛ مانند هذاِن و هذین، 

کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غیر عاقل.

19  در تشخیص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب 

نیست و کلامِت جمله باید اعراب گذارِی کامل شده باشد.
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20  طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت جمله، مطلقاً ممنوع است.

21  در تشخیص مشتّقات، ذکر جامد و مشتق الزم نیست؛ اّما ذکر مشتق و نوِع آن الزم 

است. 

22  در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر، ذکر اینکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد 

و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی مزید می باشد، در کتاب درسی تدریس نشده و از اهداف آموزشی 

کتاب نیست.

23  در این بخش از سؤاالت امتحانی »تَرِْجْم ٰهِذِه الِْعبارََة َحَسَب قَواِعِد الَْمعرِفَِة َو النَِّکرَِة« 

بهرت است که دبیر سؤالی خارج از کتاب مطابق چارچوب قاعدۀ درس طرح کند.

24  در طرح سؤال مکامله به دو صورت می توان عمل کرد: 

یکی ارائۀ تصویر و طرح سؤال از تصویر و دیگری پر کردن جای خالی در مکامله و ارائۀ 

کلامت با دادن دو کلمۀ اضافه.
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بارم بندی امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، میان نوبت اّول و دوم 

رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، فّنی وحرفه ای و کاردانش

نـمرهموضوعشامرهمهارت ها 

مهارت های 

خواندن،

شنیدن و سخن 

گفنت

1

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(،

یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن،

اجرای نـامیشی منت برخی درس ها.

4

2

مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 

ن،  )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما هَی، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أیَن، ِمْن أیَن، ِممَّ

، أَّی(، کَم، َهْل، أ، متی، کیف، ملاذا، لَِم، َعمَّ

یا حفظ مشابه مکاملات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو یا چند نفره،

یا اجرای گروهِی مکاملاتی متفاوت با مکاملات کتاب درسی در کالس.

1

٥   جمع نـمره ها 

تذکّرات

1  امتحان مستمّر اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 1٥ نـمره( و شفاهی )از ٥ نـمره( 

می باشد، ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بیست نـمره است.

2 . تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( 

دشوار است و از عهدۀ بسیاری از دانش آموزان بر نـمی آید؛ اّما باید از دانش آموزان خواسته 

تـمرین کنند؛ زیرا  شود حتّی االمکان مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و 

هدف اصلی آموزش عربی مسائل دینی است و قرائت نـامز باید با تلّفظ درست باشد.

3  در پاسخ به جمله های پرسشی، به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً 

اگر در پاسخ سؤاِل »إلَی أیَن تَذَهُب؟« پاسخ دهد »إلی الُْفنُدق«، کامالً درست است و نیازی 

نیست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب إلی الُْفنُدِق.« در بخش مكامله، فهم سؤال، نیمی از نـمره را 

دارد؛ مثالً اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أیَن أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا فی ... .« و درنگ کرد 

.« در حقیقت نیمی از نـمره را گرفته است، چون سؤال را  فِّ و نتوانست بگوید »أنا فی الصَّ

فهمیده است.
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4  یکی از موارد امتحانی این است که از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی 

در دو دقیقه معرّفی کند، یا اگر فّعالیّتی در زمینۀ منایش و مکامله در کالس داشت می توان 

به عنوان منرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

5  طبیعی است که در یک روز نـمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و مکامله 

به  عمل آورد؛ بنابراین آنچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعه فّعالیّت های 

شفاهی و مکاملۀ وی، نـمرۀ شفاهی اش را تشکیل می دهد. مبنای نـمره دهی آخرین و بهرتین 

وضعیّت مهارت شفاهی اوست.

6  رعایت ظرافت های رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانش آموز نیست. مخصوصاً اینکه 

او باید در پاسخگویی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی 

آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبیر ارجمند درخواست می شود این بخش را با نرمش و 

مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطرۀ خوشی از مکامله به یاد داشته و زمینۀ مثبتی در ذهن 

او برای سال های آینده باقی مباند.

عین  دانش آموزان منی خواهیم  از  لذا  است؛  بسیار دشوار  کاری  مکاملات،  عین  حفظ   7

عبارت ها را  حفظ کنند. دانش آموز می تواند با ذوق و سلیقۀ خود و رشایط موجود، تغییراتی 

در منت ایجاد کند.
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نـمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت اّول و دوم

، اَلَْفصُل اْلَوَُّل، فی ثاَلثَِة ُدروٍس َو نِْصٍف، اَلَْوقُت: 70 َدَقیَقًة،  فِّ الْحادَی َعَشَ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربیَِّة لِلصَّ

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِلیُّ اَلتاّریخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:           اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

الف. مهارت ترجمه )دو نـمره(

بارمپرسشردیف

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتی تَحَتها َخطٌّ

﴾     َحرََّم اللُّٰه ااِلْسِتْهزاَء ِباْلَخریَن. ﴿یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا، اِْجتَِنبوا کَثیراً ِمَن الظِّنِّ

0/5

2

تَیِن. اُکُتْب فی الَْفراغِ الْکَلَِمَتیِن الُْمرَتاِدَفَتیِن َو الْکَلَِمَتیِن الُْمَتضادَّ

ُوّد / نِهایَة / ِبدایَة / تَبْجیل / ُحّب

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

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتیِن.    أَْحیاء: .............................   ُجُزر: .............................  3

4

َعیِِّن الْکَلَِمَة الَْغریَبـَة فی الَْمعَنی.

        َحْول   ثَـَمر   نََوی   الف. ُغْصن

 أُسبوع    َشْهر   َسَنة   ب. نِْفط

0/5
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ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿اُدُْع إلَی َسبیِل َربَِّك ِبالِْحکَمِة َو الَْموِعظَِة الَْحَسَنِة﴾ )1(

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

2. َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِِه فَـُهَو ِمْن أَْهِل الّناِر. )1(

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

: أَیُّ الاْمِل َخیـٌر ؟ قاَل: َزْرٌع َزَرَعُه صاِحبُُه. )1(    3. ُسِئَل النَّبیُّ

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

4. تَْنمو أَثْـامُر الِْعَنِب الرَْبازیلـیِّ َعلَی ِجْذِعـها. )1(

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

ِه التَّبجیال   کاَد الُْمَعلِِّم أَْن یَکوَن رَسوال )1( 5. قُْم لِلُْمَعلِِّم َوفِـّ

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

5

6

حیَحَة. َجَمَة الصَّ اِنتَِخِب الرتَّ

1. إْن تَْقَرأْ إنشاَءَك أَماَم الطُّاّلِب فَسْوَف یَتََنبَُّه زَمیلَُك الُْمشاِغُب.

  .الف. اگر انشای خود را روبه روی دانش آموزان بخوانی، دانش آموز پر رس و صدا آگاه می شود

  .ب. اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی، دانش آموز اخالل گر آگاه خواهد شد

2. أََحبُّ ِعباِد اللِّٰه إلَی اللِّٰه أَنَفُعُهم لِِعباِدِه.

          .الف. محبوب ترین بندگاِن خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگان است

          .ب. بندگاِن راستین خدا را دوست دارم؛ زیرا به نفع دیگر بندگان کار می کنند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسیَِّة. اِْمَلْ َفراغاِت الرتَّ

گوینده واجب  بر  الُْمخاطَبیَن.  ُسلوَك  یَُغیِّـَر  َحتَّی  یَقوُل،  ِبـام  عاِمالً  یَکوَن  أَْن  َعلَی الُْمتََکلِِّم  یَِجُب   .1

.................................... مخاطبان  تا  باشد  ............................................. عمل کننده  به  است که  

را تغییر دهد.

الزُّیوِت  ِمَن  ِمقداٍر  َعلَی  بُذورُها  تَْحتَوی  َو  الَْحیَواناُت،  ِمْنـَها  تَْهرُُب  کَریَهـٌة  َجرَِة  الشَّ ٰهِذِه  رائَِحـُة   .2

ثٍَة. بوِی این درخت .................................. است که جانوران  الیَُسبُِّب اْشِتعالُها ُخروَج أَیِّ غازاٍت ُملَوِّ

از آن ............................... و دانه هایش حاوِی مقداری .................................... است که آتش گرفنِت 

آن سبِب خروِج هیچ گازی .................................... نـمی شود.

1/5

بارمپرسشردیف
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ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نیم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتی تَحَتها َخطٌّ

1. أَنا َقَرأُْت َدرسی.           2. هَی َسَتکُْتُب َدرَْسها.         3. ِمْن فَْضلَِك ال تَْدُخْل فی الُْغرفَِة.       

 . ُکم.      6. أَ ال تَْصِبـُر یا أَخی؟     7. یا طالِباُت، اِْعَملَْن ِبواِجباتُِکنَّ 4. رَجاًء اُْخرُجوا ِمْن َصفِّ

  

1/5

9

َعیِِّن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

 ال تَلَْعبی        ال تَلَْعبوا           1. یا أَْوالُد، رَجاًء، ................... فی الّشاِرِع.         ال تَلَْعْب

 تَْستَِمُع           تَْستَِمعوَن          2. اَلطُّاّلُب ................... إلَی کَالِم أُستاِذِهم.          یَْستَِمعوَن

 ... َعرَفْتَـنـ       ... َعرَفِْتـ             ... ی یا زَمیلَی الَْعزیَز؟                َعرَفْتَـ 3. أَ ما ...................ـ 

0/75

10
َعیِّـِن اْسَم الَْمکاِن فی ٰهِذِه الُْجملَِة، ثُمَّ تَرِْجْمـُه.

شاَهْدنا َمطْبََخ الُْفْنُدِق فی الّساَعِة الثّالِثَِة َمساًء.

0/5

11
َعیِّـِن اْسَم التَّفضیِل فی هاتَیـِن الُْجملََتیـِن، ثُمَّ تَرِْجِم اْسَم التَّفضیِل َفَقط.

َشـرُّ الّناِس ذو الَْوْجَهیـِن.    أَفَْضُل اْلَعامِل الَْکْسُب ِمَن الَْحالِل.

1

12

ِط فی الَْجملَِة الّثانَیِة، ثُمَّ تَرِْجِم الُْجْملََتیـِن. ِط فی الُْجملَِة اْلُولَی َو َجواَب الشَّ َعیِّـْن ِفْعَل الشَّ

﴿َو ما تَْفَعلوا ِمْن َخیـٍر یَْعلَْمُه اللُّٰه﴾

َمْن َسأََل فی ِصَغرِِه، أَجاَب فی کِبَـرِِه.

1/5

13

. اُْذکُِر الَْمَحلَّ اْلْعرابـیَّ لِلْکَلاِمِت الَّتی تَْحَتـها َخطٌّ

راِث  لَْت ُمَنظََّمُة الْیونِسکو َمْسِجَد اْلماِم َو قُبََّة قابوٍس في قائِـَمِة التُـّ إیراُن بَلَُد اْلثاِر التّاریخیَِّة. َسجَّ

. الْعالَمـیِّ

1

14
َعیِّـِن اْسَم الْفاِعِل أَِو اْسَم الَْمفعوِل أَِو اْسَم الُْمبالََغِة.

نوِب، اِْغِفْر لَنا. َعُه الُْمشاِهدوَن. یا َغّفاَر الذُّ داقَِة ثُمَّ َشجَّ ٌة ِمْن الِعِب فَریِق الصَّ بََدأَْت َهْجَمٌة قَویَـّ

0/5

15
اُکُتْب فی الَْفراغِ َعَدداً ُمناِسباً.

تِْسعوَن ناِقُص ثَـامنیَن یُساوی ............................ .

0/25

بارمپرسشردیف
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د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

16

َضْع ِفـی الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«

ْلَث اْلَرِض. 1. اَلُْمحیُط الْهاِدئُ                   هَو بَْحٌر کَبیٌر یُعاِدُل ثثُ

َوراُن َحْوَل َشْیٍء. ُع َو الدَّ 2. حارُِس الَْمرَْمی                   اَلتََّجمُّ

3. اَلْـُمواَصفاُت                   اَلَّذی یُْعطیِه اللُّٰه ُعمراً طَویالً.

ِة. َهِب أَِو الِْفضَّ 4. اَلْـُمزاِرُع                    زیَنٌة ِمَن الذَّ

5. ااَلِلِْتفاُف                   اَلَّذی یَْعَمُل فی الَْمزَرَعِة.

ُر                    ِصفاُت أََحٍد أَْو َشْیٍء. 6. اَلُْمَعمَّ

واُر 7. اَلسِّ

ُل  8. اَلزَّلثَ

   

1/5

17

اِْقَرأِ النَّصَّ الّتالـَی، ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَیـِة.

نَْحُن  طَبّاَخٌة.  والَِدتی  َو  فاَّلٌح  والِدی  مازَنَدران.  فی  ِبطرود  ِباْسِم  َصغیرٍَة  قَریٍَة  فی  أَعیُش  ِمهران.  أَنَا 

اَلْیَوُم یَوُم الَْخمیِس. أُّمی طَبََخْت َحلَویّاٍت قَبَْل ساَعتَیِن. هَی تَطْبُُخ َحلَویّاٍت طَیِّبًَة. ثُمَّ  أرُْسٌَة َسعیَدٌة. 

تَْعرُِضـها لِلْبَیْعِ، فَـیَْشتَـِری الّناُس ِمْن َحلَویّاتِـها ِلَنَّها لَذیذٌة ِجّداً. أُّمی َوَضَعِت الَْحلَویّاِت َعلَی الِْمنَضَدِة 

الُْعیوِن  الِْمنَضَدِة بَعیَدًة َعِن  غیرَُة ِمهری کانَْت جائَِعًة، فَـَصِعَدْت َعلَی  فی ُغرفَِة   ااِلْسِتقباِل. أُختی الصَّ

َخْمُس  أُختی  ُعمُر  ِبـَخیٍر.  شاَهَدتْـها  َو  إلَیها  فََذَهبَْت  کَثیراً،  أُّمی  خافَْت  ِبالْبُکاِء.  بََدأَْت  َو  فَـَسَقطَْت 

َسَنواٍت.

............................................................................................ غیرَِة؟   1. َهِل انَْکرَسَْت یَُد الِْبْنِت الصَّ

............................................................................................ 2. َمتَی َصَنَعِت الْوالَِدُة الَْحلَویّاِت؟ 

............................................................................................ 3. أَیَن َوَضَعِت الْوالَِدُة الَْحلَویّاِت؟ 

غیرَِة؟ ............................................................................................................ 4. َما اْسُم الِْبْنِت الصَّ

5. ماذا َصَنَعِت الْوالَِدُة؟  ...............................................................................................................

6. کَْم ُعمُر ِمهری؟ ........................................................................................................................

1/5

هـ . مهارت مکالـمه )0/5 نـمره(

18
ؤاِل الّتالـی. أَِجْب َعِن السُّ

ِمْن أَیَن أَنت؟ ......................................................................  

0/25

19

رَتِِّب الَْکلاِمِت َو اکْتُْب سؤاالً َو جواباً َصحیحاً.

/ قَویّاِن/ کاِلُهام/؟ /. أَقَْوی/ الَْفریَقیـِن/ أَیُّ

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

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

0/25
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، اَلَْفصُل الّثانـی، اَلَْوقُت: 70 َدَقیَقًة،  فِّ الْحادَی َعَشَ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربیَِّة لِلصَّ

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِلیُّ اَلّتاریخ: .... /3/ .... اَلِْمنطََقة:           اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

الف. مهارت ترجمه )دو نـمره(

بارمپرسشردیف

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتی تَحَتها َخطٌّ

نیا َو اْلِخرَِة. فَقاَل: ال تَْکِذْب. جاَء رَُجٌل إلَی رَسوِل اللِّه  فَقاَل: َعلِّْمنـی ُخلُقاً یَْجَمُع لی َخیْـَر الدُّ
0/5

2

اُکتُْب فی الَْفراِغ الَْکلَِمتَیِن الُْمرَتاِدفَتَیِن َو الَْکلَِمتَیِن الُْمتَضادَّتَیِن.

قیام / دیباج / بََعَث / ُجلوس / أَرَْسَل

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

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتیِن.    زَُمالء: .............................   بَهیَمة: .............................  3

4

َعیِِّن الْکَلَِمَة الَْغریَبـَة فی الَْمعَنی.

        تََکلََّم   َل َث   کَمَّ الف. کَلََّم   َحدَّ

 أَْصَفر    أَبْیَض   أَْسَود   ب. أَکْرَم

0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿قالَِت اْلَْعراُب آَمّنا قُْل لَْم تُْؤِمنوا َولِٰکْن قولوا أَْسلَْمنا﴾ )1(

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

2. کاَن ُعمُر شیِمل َخْمَسَة َعَشَ عاماً حیَن بََدأَْت ِبِدراَسِة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة. )1(

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

3. ِمْن أَخالِق الْجاِهِل اْلجابَُة قَبَْل أَْن یَْسَمَع َو الُْمعارََضُة قَبَْل أَْن یَْفَهَم. )1/25(

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

4. اَللُّهمَّ إنّـی أَعوُذ ِبَک ِمْن نَْفٍس ال تَْشبَُع. )0/75(

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

)1( . 5. البُدَّ أَْن نَْعلََم أَنَّ تَباُدَل الُْمْفرَداِت بَیَن اللُّغاِت فی الْعالَِم أَْمٌر طَبیعیٌّ

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

5
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6

حیَحَة. َجَمَة الصَّ اِنتَِخِب الرتَّ

1. ﴿یَقولوَن ِبأَفْواِهِهم ما لَیَْس فی قُلوِبِهم َو اللُّه أَْعلَُم ِبـام یَْکتُموَن﴾

الف. با دهانشان آنچه را در قلب هایشان نیست می گویند و خدا به دروغی که بر زبان می رانند 

 .آگاه است

با دهان هایشان آنچه را در دل هایشان نیست می گویند و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر  ب. 

  .است

2. أَتَْقی الّناِس َمْن قاَل الْـَحقَّ فی ما لَُه َو َعلَیـِه.

          .الف. پرهیزگارترین مردم کسی است که حق را در آنچه به سودش و به رضرش است بگوید

          .ب. باتقواترین مردم کسی است که در هر حالتی حق گفته است

0/5

7

َجَمِة الْفارِسیَِّة. اِْمَلْ َفراغاِت الرتَّ

1. إنَّ ِمْن َشـرِّ ِعباِد اللِّه َمْن تُکْرَُه ُمجالََسُتـُه لِـُفْحِشِه. از .................................... بندگان خدا کسی 

است .................................... با او که به خاطر گفتار و کردار زشتش ناپسند شمرده شود.

َر أَربََعُة طُاّلٍب أَْن یَغیبوا َعِن ااِلْمِتحاِن َفاتََّصلوا ِباْلُستاِذ هاتِفّیاً َو قالوا لَُه: أََحُد إطاراِت َسّیاَرتِنا  2. َقرَّ

انَْفَجَر، َو ال توَجُد َسّیاَرٌة تَْنُقلُنا إلَی الْجاِمَعِة. َو لَْن نَسَتطیَع الُْحضوَر. 

چهار دانشجو .................................... که در امتحان غیبت کنند و با استاد متاس تلفنی گرفتند و به 

او گفتند: .................................... خودرِو ما ترکید و خودرویی نیست که ما را به ..........................

.......... منتقل کند و .................................... حارض شویم.

1/5

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

8

. تَرِْجِم اْلَفعاَل الَّتی تَْحَتـها َخطٌّ

1. لاِمذا ال تَْخرُجوَن ِمْن ُصفوِفُکم؟                            2. أَیَُّها الُْمؤِمنوَن، اُْشُکروا َربَُّکم.

َسِة. ْفرَِة الِْعلْمیَِّة.                    4. إنّـی َسْوَف أُساِفُر إلَی زیارَِة الَْعتَباِت الُْمَقدَّ 3. اَلتَّالمیُذ ما رََجعوا ِمَن السَّ

1

9

َعیِّـْن نَوَع اْلَفعاِل فی الُْجَمِل الّتالَیِة.

1. ﴿أَنِفقوا ِماّم َرزَقْناکُم ِمْن قَبِْل أَْن یَأتـَی یَوٌم ال بَیٌع فیِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعٌة﴾

2. یا حاّج، رَجاًء، راِجْع طَبیباً.

1

10

َعیِّـْن نَوَع اْلَسامِء: اِْسَم الْفاِعِل، أَِو اْسَم الَْمفعوِل، أَِو اْسَم الُْمبالََغِة، أَِو اْسَم الَْمکاِن، أَِو اْسَم التَّفضیِل. 

)اِثَنیِن(

أَْعلَُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إلَی ِعلِْمِه.  یا َمْن یُِحبُّ الُْمْحِسنیـَن.

0/5

بارمپرسشردیف
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11

حیَحَة. َجَمَة الصَّ ِط، ثُمَّ َعیِّـِن الرتَّ َعیِّـْن َجواَب الشَّ

َمْن یُحاِوْل کَثیراً یَِصْل إلَی أَهداِفِه.

    .الف. هرکس بسیار تالش کند، به هدف هایش می رسد

    .ب. کسی که بسیار سعی می کند، به هدف هایش خواهد رسید

0/5

12
اُکُتْب فی الَْفراغِ َعَدداً ُمناِسباً.

ِعْشوَن زائُِد َعَشٍَة یُساوی ............................ .

0/5

13

تَرِْجْم هاتَیِن اْلیََتیِن َحَسَب الَْقواِعِد الَّتی َقَرأْتَها.

﴿لَْن تَنالوا الِْبـرَّ َحتَّی تُْنِفقوا ِماّم تُِحبّوَن﴾

لوا کَالَم اللِّٰه﴾ ﴿یُریدوَن أَْن یُبَدِّ

1

14

تَرِْجْم هاتَیِن اْلیََتیِن َحَسَب الَْقواِعِد الَّتی َقَرأْتَـها.

﴿َعلَی اللِّٰه فَـلْـیَتَوَکَِّل الُْمؤِمنوَن﴾

﴿قالَِت اْلَعراُب آَمّنا قُْل لَْم تُؤِمنوا﴾

1

15

تَرِْجْم هاتَیِن الُْجملََتیِن َحَسَب الَْقواِعِد الَّتی َقَرأْتَها فی َمعانِـی اْلَفعاِل الّناِقَصِة.

کاَن َسعیٌد ساَعَد َصدیَقُه.            

کان سعیٌد یُساِعُد َصدیَقُة.

1

16
. اُْذکُِر الَْمَحلَّ اْلْعرابـیَّ لِلْکَلاِمِت الَّتی تَْحَتـها َخطٌّ

رِس َعلَی اللَّْوِح. یَْکتُُب الُْمَدرُِّس قَواِعَد الدَّ

1

د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

17

َضْع فی الَْفراغِ کَلَِمًة ُمناِسَبًة ِمَن الْکَلاِمِت الّتالَیِة. )کَلَِمتاِن زائَِدتاِن(

ُفُن / ُمْخَضًَّة / الُْمْفرَداُت / الثَّقافََة ( یـِر / السُّ واِل / اَلرَْبناَمُج / ُمحارَضًَة / الرسَّ ْ )َمْخبوٌء / الرسِّ

امِء ماًء فَتُْصِبُح اْلَرُْض .............................. ﴾ 1. ﴿أَنْزََل ِمَن السَّ

2. بَْعَد ظُهوِر اْلسالِم، اِزْداَدْت .............................. الَْعَربیَُّة فی اللَُّغِة الْفارِسیَِّة.

3. إنَّ .............................. هَی الِْقیَُم الُْمْشرَتَکَُة بَیْـَن َجامَعٍة ِمَن الّناِس.

4. تََکلَّموا تُْعرَفوا؛ فَإنَّ الَْمرَْء .............................. تَْحَت لِسانِِه.

َْشُف ِقطَعُة قاُمٍش توَضُع َعلَی .............................. . 5. اَلشَّ

6. أَلَْقی أُستاُذ الْجاِمَعِة .............................. َحْوَل شیِمل.

1/5
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حیَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَْحقیَقِة. َعیِّـِن الصَّ

1. َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِِه فَُهَو ُشجاٌع.

2. اَلِْکتاُب َصدیٌق یُْنِقُذنا ِمْن ُمصیبَِة الَْجْهِل.

. 3. ِعلُْم اْلَحیاِء ِعلُْم ُمطالََعِة َخواصِّ الَْعنارِصِ

4. َعلَینا أَْن نَُکلَِّم اْلَخریَن َعلَی قَْدِر ُعقولِـِهم.

5. یَلَْعُب فی فَریِق کُرَِة الِْمنَضَدِة أََحَد َعَشَ الِعباً.

ناَعِة َواْلََدِب َحضارَة. ِم فی َمیادیِن الِْعلِْم َوالصِّ ی َمظاِهُر التََّقدُّ 6. تَُسمَّ

1/5

هـ . مهارت مکالـمه )0/5 نـمره(

19
ؤاِل الّتالـی. أَِجْب َعِن السُّ

ِبَم تُساِفُر إلَی َمشَهد؟ ...................................................................................................................  

0/25

20

رَتِِّب الَْکلاِمِت َو اکْتُْب سؤاالً َو جواباً َصحیحاً.

ِبأَلٍَم / َصْدری / فی / ِبَك / أَْشُعُر / ما / ؟ /.

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