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اهداف ک ّلی برنامۀ درسی عربی
و شبکۀ مفهومی
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متوسطه
شبکۀ مفهومی کتابهای عربی دورۀ ا ّول ّ
عبارات اهداف در این جدول به صورت مفاهیم و مهارتهاست و با عنایت به ساختار شبکهای
نوشته شده است.
موضوع
و پایه

هفتم

هشتم

نهم

آموزش حدود  200واژه و
اصطالح پرکاربرد و ساده
و تکرار واژگان عربی پايۀ
هفتم

آموزش حدود  220واژه و
اصطالح پرکاربرد
و تکرار واژگان عربی پايۀ هفتم
مکس
و هشتم (با جمعهای ّ
جمعاً  850کلمه)

ـ اسم اشاره
ـ فعل ماضی
ـ ادوات استفهام
قواعد
اسم از نظر عدد و جنس
ـ اعداد اصلی یک تا دوازده
(بدون ذکر قواعد)

ـ فعل مضارع
ـ بقیّۀ ادوات استفهام
َيف)
(لِامذاَ ،متَی ،ک َ
ـ اعداد ترتیبی يکم تا
دوازدهم (بدون ذکر قواعد)
ـ فعل مستقبل
ِ
ـ ترجمۀ داشنت (عندی…).

ـ شناخت فعل امر
ـ شناخت فعل نهی
ـ شناخت معادل ماضی استمراری
ـ شناخت جايگاه صفت در
ترکيب اضافی
ـ ساعتخوانی
ـ وزن و حروف اصلی

ـ آیات و احاديث؛
ـ داستان کوتاه؛
متون ـ رنگهای اصلی؛
ـ روزهای هفته؛
ـ فصلها.

ـ آیات کالم اللّه مجید؛
احادیث معصومین ؛
ـ داستان کوتاه؛
ـ دوستیابی؛
ـ ارزشها و فرهنگ جامعه؛

ـ آیات ،احاديث و امثال؛
ـ شعر و داستان؛
ـ آداب و مهارتهای زندگی؛
ـ در مراکز زيارتی و دیدنی؛
ـ منت علمی.

آموزش حدود  400کلمه و
واژگان
اصطالح پرکاربرد و ساده

ـ مع ّرفی افراد به همديگر؛ ـ نحوۀ درخواست؛
ـ آشنايی ،سالم و احوالپرسی،
ـ بازداشنت کسی از کاری؛
ـ وعدههای غذایی؛
خداحافظی ،تعارفات؛
ـ پرسش از زمان و پاسخ بدان ـ احرتام به قوانین جامعه مانند
ـ در شهرهای زیارتی؛
(اوقات شبانهروز ،ماه و)...؛ راهناميی و رانندگی؛
مکامله ـ در بازار؛
ـ پرسش از مکان ،ماهيت ،هويت ـ پرسش از چرايی ،چگونگی ـ در سفر زيارتی.
و شغل
و رنگ
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متوسطه
شبکۀ مفهومی کتابهای عربی دورۀ دوم ّ
موضوع
و پایه

دهم

يازدهم

واژگان

آموزش حدّاقل  300کلمه و اصطالح پرکاربرد
و تكرار واژگان كتابهای قبلی

آموزش حدّاقل  300کلمه و اصطالح پرکاربرد و
تكرار واژگان قبلی

قواعد

متوسطه
ـ تكرار آموختههای قواعد دورۀ ا ّول ّ
ـ عددهای اصلی یک تا صد و ترتيبی يكم تا بيستم
معدود  11تا  99كه مفرد است،
و جمع بودنِ معدود  3تا  10و آمدن واحد و اثنان بعد
از معدود و آشنايی با اعداد معطوف آموزش داده شده
است؛ ا ّما تطابق عدد و معدود از اهداف نيست.
ـ آشنایی با ابواب ث ُالثی مزيد در حدّی که به عنوان
مثال ،تشخيص دهد يُ َعلِّ ُم مضار ِع َعلَّ َم است و شناسۀ
واو را در افعالی مانند َخ َرجوا ،تَ َخ َّرجوا ،اِستَخ َرجوا،
أَخ َرجوا بشناسد.
نوع باب را تشخيص دهد .تشخيص فعل الزم از
متعدّی هدف است كه در كتاب مشرتک هدف
نيست (معانی ابواب بهدليل داشنت استثنائات فراوان
هدف نيست).
ـ تشخيص جملۀ اسميه و فعليه
محل اعرابی :فعل ،فاعل ،مفعول ،مبتدا،
ـ تشخيص ّ
خرب ،مجرور به حرف جر (جار و مجرور)ٌ ،
مضافاليه
اب آنها (نه نهادن اعراب
و صفت و تشخيص اعر ِ
توسط دانشآموز ،بلکه تشخيص اعراب)
ـ تشخيص و ترجمۀ درست فعل مجهول
و شناخت نايب فاعل فقط در حالت اسم ظاهر
ـ شناخت سه اعراب رفع ،نصب و جر در اسمها
ـ شناخت نون وقايه

ـ تكرار آموختههای پيشني
ـ شناخت اسم تفضيل ،اسم مكان ،اسم فاعل،
اسم مفعول و اسم مبالغه
ـ اسلوب رشط و ادوات آن
ـ جملۀ بعد از نكره
ـ اسم معرفه و نكره (دو نوع معرفه :مع َّرف به
ألـ و َع َلم)
ـ معادل فارسی مضارع التزامی ،آيندۀ منفی،
ماضی بعيد ،ماضی استمراری و ماضی نقلی
ـ معانی افعال ناقصه

4

متون

ـ شعر
ـ متون علمی ،ادبی و تاريخی
ـ ارزشها و فرهنگ جامعه
ـ آیات کالم ال ّله مجید
ـ احادیث معصومین

ـ در فرودگاه ،هتل ،ادارۀ گذرنامه ،سالن بازرسی،
مکالـمه
تاكسی ،داروخانه

ـ شعر
ـ متون علمی ،ادبی و تاريخی
ـ ارزشها و فرهنگ جامعه
ـ آیات کالم ال ّله مجید
ـ احادیث معصومین
ـ در بازار ،محيط ورزشی ،مخابرات

بخش دوم
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شیوهها و ف ّعالیتهای مناسب یاددهی ـ یادگیری
توجه به اهداف و رویكردهای برنامه ،انتخاب و بهكار
شیوههای مناسب یاددهی ـ یادگیری با ّ
گرفته میشود .در این راهنام تنها به اصول ك ّلی شیوههای یاددهی ـ یادگیری اشاره میشود.
اصول ك ّلی شیوههای یاددهی ــ یادگیری عبارتاند از:
خاصی دارد؛ از این رو ،مع ّلم باید از توانایی درستخوانی
ـ قرائت :در درس عربی ،روخوانی جایگاه ّ
و روانخوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه آموزش دهد .تل ّفظ
صحيح حروف «ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و» آموزش داده میشود .حرف «ک» در عربی
توجه به اينکه در نـامز خواندن تل ّفظ درست مخارج حروف
و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد .با ّ
توجه دارد .دبري درست تل ّفظ میکند تا دانشآموز با تل ّفظ
اهم ّيت دارد؛ لذا دبري عربی به اين بخش ّ
صحيح آشنا شود و بهتدريج و با مامرست آنها را بياموزد.
ـ ترجمه :دانشآموزی میتواند درست ترجمه کند که درست بخواند .در اين بخش ،درستخوانی
مهم است .نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی شايسته است از الگوها و شيوههايی
آموزش ترجمه بهره گرفته شود .گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم فنون ترجمه،
کارساز برای
ِ
كارآمد است؛ مانند تطبیق انواع فعل در دو زبان .به همین منظور بخشهايی بهمنظور آموزش
مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب درسی آمده است.
ـ قواعد :نياز دانشآموز عرب زبان ساکن در کشور عربی ،در مبحث قواعد با نياز دانشآموز
توجه برنامهریزان ،مؤ ّلفان و مع ّلامن
ايرانی فرق دارد؛ قواعد کاربردی بهعنوان اصلی اساسی مورد ّ
توجه به قواعد کاربردی و یافنت شاهد
قرار میگیرد .در يادگريی هر زبانی آموزش قواعد الزم استّ ،
از منت مورد تأكید است.
در اینباره شايسته و بایسته است که:
 1از تأكید بر حفظ قواعد و تعاريف خودداری شود؛ در آموزش عربی طرح چنني سؤالی در
امتحان درست نيست( :ماضی بعيد را تعريف کنيد ).سؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت
خواسته شودَ :
(کان أَخي َقد سا َع َد أَص ِدقا َء ُه يف ا ْل َمد َر َس ِة ).وقتی که دانشآموز بتواند اين جمله را
ترجمه کند بدين معناست که معادل ماضی بعيد را در زبان عربی فهميده است.
 2تدريس متک ّلم وحده در آموزش بهويژہ در آموزش زبان نادرست است .دانشآموز بايد در

بخش دوم :روشها و منابع یاددهی ـ یادگیری 7

يادگريی ،نقش اصلی را داشته باشد.
 3بر روشهای اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش ،در یادگیری تأكید شود؛ آنچه را
دانشآموز با راهناميی مع ّلم می آموزد و مترين میکند ،برايش ملکۀ ذهن میشود.
توجه گردد؛ دبريی که از واژگان کتاب قبلی بی ّاطالع
 4به آموختههای پیشین دانشآموزان ّ
است ،منیداند که فراگري قب ًال چه قواعدی را خوانده است؛ در نتیجه در تدريس با دشواری و کندی
مواجه میشود.
 5قواعد عربی بهدستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهرت بومیسازی
شود؛ برای منونه ،وقتی که میخواهيم فعل مجهول ( ُک ِت َب و ُي ْکت َُب) را آموزش دهيم ،بديهی است که
نخست بايد فعل مجهول فارسی (نوشته شد و نوشته میشود) را تفهيم کرد؛ يا برای تفهيم معنای
« َق ْد أَ ْف َل َح» و «کانوا َي ْس َم َ
عون» ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی
توضيح داد.
 6پارهای از مباحث دستوری تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند؛ لذا برخی قواعد حذف
میشود؛ مانند بحث غري منرصف ،انواع اعالل و ماقبل اعالل ،نوع بناء در فعل ماضی و امر؛ مانند
ذهبوا و اذهبوا که برای دانشآموز ايرانی بهويژہ در رشتۀ رياضی ،تجربی و شاخههای فنّی و
حرفهای و کاردانش سودی ندارد .قواعد در خدمت فهم عبارات و متوناند؛ زيرا رویکرد کتابهای
جدید عربی بر پایۀ مهارتهای چهارگانۀ زبانی و منت محور است؛ به عبارت دیگر ،شناخت هدف
است نه ساخت؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس ساخت یا َص ِّح ِح ْالَ ْخطا َء یا اعرابگذاری باشد ،در
روش جدید وجود ندارد؛ بلکه دانشآموزان با ساختارهای درست و اعرابگذاری شده دقیق روبهرو
میشوند.
توجه شده است .پاسخ به تـمرینات
ـ تـمرینها :در طرح تـمرين به اصل مهم تثبيت آموختهها ّ
هر درس ،نشانگر میزان مو ّفقیت مع ّلم و دانشآموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری است؛ لذا ا ّتخاذ
روشهای ف ّعال و مشاركتی در انجام تـمرینات امری گریزناپذیر است.
مع ّلم در بخش مترين ،نقش مدير آموزشی را ایفا مینـامید و از همۀ دانشآموزان میخواهد که
در اين قسمت ف ّعال باشند.
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طرح درس روزانۀ پيشنهادی كتاب عربی رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ يازدهم
به نام خدا
نام مدرسه:
تاریخ:
نام دبیر:
ته ّیهكننده:
مدّ ت:
صفحه:
موضوع
درس:
 7٥دقيقه (از  90دقيقه)
 ...تا ...
درس:
ا ّول
َموا ِع ُظ َق ِّي َم ٌة
الف) بخش نظری :اهداف
 1رئوس مطالب  .1صفحۀ ورود به درس  .2منت درس  .3واژههای جدید  .٤درک مطلب  .٥قواعد
 .1آشنایی با کلامت جدید و یادآوری کلامت پایههای پیشین
 2اهداف کلّی  .2شناخت اسم تفضیل و اسم مکان
3ـ آشنايی با بخشی از آيات پركاربرد قرآن
دانشآموز در پایان این درس باید بتواند:
 .1واژههای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.
 .2منت درس را درست بخواند ،بفهمد و ترجمه کند.
 3اهداف درسی
 .3اسم تفضیل را در حالتهای مختلف تشخیص دهد ،در جمله بشناسد و درست ترجمه
کند.
 .4اسم مکان را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.
پیشنیاز  .1صفت تفضیلی ،صفت عالی و اسم مکان را در دستور زبان فارسی بشناسد.
٤
دانشآموز  .2توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.
نتایج ارزشیابی زیر ،نقطۀ رشوع آموزش را مشخّص میكند.
 .1برای صفت ساده ،برتر و برترین در زبان فارسی مثال بزند؛ مثال :زیبا ،زیباتر و زیباترین.
ارزشیابی  .2برای اسم مکان در زبان فارسی مثال بزند؛ مثال :فروشگاه ،آشپزخانه ،دانشکده ،مهامنرسا
تشخیصی و . ...
٥
در صورت پاسخ به این سؤاالت،
فراگیران آمادۀ یادگیری مطالب
نتیجه
جدید خواهند بود.

ته ّيـۀ طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجرب ّيات ديگران است.
بيشرت دبريان توانا پس از چند سال تدريس عم ًال طرح درس را در ذهن خود دارند.
در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانشآموز که در چنین
توجه شود.
آموزشی روی میدهد ّ
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شایستگی موردنظر در طرح درس روزانه این است که دبیر بتواند با برنامهریزی اصولی بر زمان
تدریس مدیریت کند و از شیوههای صحیح در کالسداری استفاده کند.
ب) فرايند آموزش:
مراحل تدریس و تنظیم محتوا
 75دقيقه از  90دقيقه
مراحل
تدريس
1

معارفه

زمان

رشح

1ـ سالم و احوالپرسی 2ـ حضور و غیاب 3ـ قبل از رشوع تدريس مع ّلم بايد روشهای 3
مربوط به ياددهی و يادگريی مورد نظر خودش را ّ
مشخص کند.

اه ّميت آموخنت اسم تفضيل و اسم مکان را در زبان برای دانشآموز رشح میدهيم.
ایجاد انگیزه 1ـ اشاره به کاربرد فراوان اين دو نوع اسم در زبان.
2
2ـ اشاره به منت ِحوار يف سوق مشهد و جايگاه مهم اين گفتگو در موقع ّيتهای واقعی
در زندگی.

٥

مع ّرفی درس در ادامه پرسش و پاسخهای باال میگویيم:
دانشآموزان گرامی ،در این درس با اين موضوعات آشنا میشویم.
و
3
بیان اهداف بهرهگريی از آيات پندآميز  17تا  19سورۀ لقامن برای آشنايی دانشآموزان با زبان قرآن

2

اين درس در سه جلسه به راحتی قابل ّيت تدريس دارد.
عجم و ّ
حل درک مطلب؛
توجه به ا ْل ُم َ
توسط دانشآموز با ّ
جلسۀ نخست :ترجمۀ منت درس ّ
از کتاب گويا برای روانخوانی کلامت معجم و منت درس کمک میگرييم.
رشوع تدریس دانشآموزان منت درس را قرائت و به کمک واژهنامه و زير نظر ما ترجمه میکنند.
«حوار»
و
4
جلسۀ دوم :قرائت و توضيح بخش «اِ ْع َلموا» و مترين بخش ِ
ارائۀ درس بخش «اِع َلموا» را یکی از دانشآموزان با صدای خوش و رسا میخواند و دربارۀ آن سؤال

45

میکنيم؛ دانشآموزان مناسب را شناسايی کنيم تا هر جلسه يکی از آنها قرائت کند.
جلسۀ سومّ :
حل مترينات و ارائۀ گزارش دانشآموزان داوطلب که بخش «پژوهش» را
انجام دادهاند.
1

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

12

خالصۀ درس با استفاده از قلم رنگی از دانشآموزان میخواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنند5 .
از يکی از دانشآموزان میخواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کند .در
و
5
نتیجهگیری صورتی که درست خالصه نکرد ،ما درس را خالصه میکنيم.
6

ارزشیابی
بعد از
تدریس

اين موارد را از دانشآموز میخواهيم:
1ـ برای اسم تفضيل و اسم مکان در دستور زبان فارسی و عربی مثال بزند.
2ـ شبيه منت ِحوار درس را در کالس اجرا کند.

7

تکلیف

ّ
حل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آينده

ــ

مع ّرفی يافنت اسم تفضيل و اسم مکان در قرآن و حديث با استفاده از نرمافزار و اينرتنت
ف ّعالیتهای يافنت «داستان»« ،آيا میدانيد که» و «ابتسامات» به زبان عربی
ّ
خلقانه يافنت وبنوشت ،وبگاه ،نرمافزار آموزشی ،پردهنگار (پاورپوينت) و تصاوير آموزشی مناسب

5

8

زمان تقريبی از  90دقيقه

10

75
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جدول زمانبندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب «عربی ،زبان قرآن» پايۀ يازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی
ماه

نيمسال ا ّول

درس

ف ّعاليت

هفته

جلسه تاريخ

ا ّول

1

1

جلسۀ آشنايی با دانشآموزان و آغاز تدريس
نخستني درس کتاب؛ قرائت و ترجمۀ منت
و ّ
حل بخش درک مطلب (احتامل دارد که
جلسۀ ا ّول به دليل برخی مشکالت برگزار
نشود).

دوم

2

1

توسط
خواندن بخش «اِع َلموا» از نخستني درس ّ
دانشآموز و پاسخ به پرسشهای احتاملی
دانشآموزان و قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ايجاد
انگيزه برای داوطلب شدن دانشآموزان برای اجرای
منايشیاينبخشدرجلسۀآينده

سوم

3

1

ّ
حل تـمرينات درس ا ّول ،پرسشهای شفاهی،
گزارش نتيجۀ بخش «پژوهش» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا وبنوشت
مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

چهارم

4

1

آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس ا ّول؛
گزارش نتيجۀ بخش «پژوهش» دانشآموزانِ
داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا
وبنوشت مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

مهر

14

آبان

ا ّول

5

2

قرائت و ترجمۀ منت درس و ّ
حل درک مطلب

دوم

6

2

توسط دانشآموزی
قرائت بخش «اِ ْع َلموا» ّ
خوشصدا همراه توضيح و پرسش مع ّلم؛

سوم

7

2

ّ
حل تـمرينات درس دوم ،پرسشهای شفاهی،
گزارش نتيجۀ بخش «پژوهش» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا وبنوشت
مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب
(پايان تدريس درس دوم در سه جلسه)

چهارم

8

2

آزمون کتبی کوتاه؛
ز
آمو
دانش
«پژوهش»
بخش
گزارش نتيجۀ
انِ
داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا
وبنوشت مدرسه در صورت داشنت زمان
مناسب

ا ّول

9

3

قرائت و ترجمۀ منت درس و ّ
حل درک مطلب

دوم

10

3

توسط دانشآموزی
قرائت بخش «اِ ْع َلموا» ّ
خوشصدا همراه توضيح و پرسش مع ّلم؛
و قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ايجاد انگيزه
برای داوطلب شدن دانشآموزان برای اجرای
منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

سوم

11

3

ّ
حل تـمرينات درس سوم و پرسشهای
شفاهی
(پايان تدريس درس دوم در سه جلسه)

چهارم

12

3

آزمون کتبی کوتاه

ا ّول

13

4

قرائت و ترجمۀ منت درس و ّ
حل درک مطلب

دوم

14

امتحانات برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

سوم

15

امتحانات ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

چهارم

16

آذر

دی

4

توسط دانشآموزی
قرائت بخش «اِ ْع َلموا» ّ
خوشصدا همراه توضيح و پرسش مع ّلم
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بهمن

نيمسال دوم

ا ّول

17

4

ّ
حل تـمرينات درس چهارم ،پرسشهای
شفاهی
گزارش نتيجۀ بخش «پژوهش» دانشآموزان
داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا
وبنوشت مدرسه در صورت داشنت زمان
مناسب

دوم

18

5

قرائت و ترجمۀ منت درس و ّ
حل درک مطلب

سوم

19

5

توسط دانشآموزی
قرائت بخش «اِ ْع َلموا» ّ
خوشصدا همراه توضيح و پرسش مع ّلم؛
و قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ايجاد انگيزه
برای داوطلب شدن دانشآموزان برای اجرای
منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

چهارم

20

5

ّ
حل تـمرينات درس پنجم ،پرسشهای
شفاهی،
گزارش نتيجۀ بخش «پژوهش» دانشآموزان
داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا
وبنوشت مدرسه در صورت داشنت زمان
مناسب

ا ّول

21

ـ

امتحان درس  4و 5

دوم

22

6

قرائت و ترجمۀ منت درس و ّ
حل درک مطلب

سوم

23

6

توسط دانشآموزی
قرائت بخش «اِ ْع َلموا» ّ
خوشصدا همراه توضيح و پرسش مع ّلم

اسفند
چهارم

24

6

ّ
حل تـمرينات درس ششم ،پرسشهای
شفاهی،
گزارش نتيجۀ بخش «پژوهش» دانشآموزان
داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا
وبنوشت مدرسه در صورت داشنت زمان
مناسب

16

فروردین

ا ّول

25

ـــ

تعطيل عيد نوروز

دوم

26

ـــ

تعطيل عيد نوروز

سوم

27

7

قرائت و ترجمۀ منت درس و ّ
حل درک مطلب

چهارم

28

7

توسط دانشآموزی
قرائت بخش «اِ ْع َلموا» ّ
خوشصدا همراه توضيح و پرسش مع ّلم؛ و
مترين مکامله (موضوع به دلخواه)

ا ّول

29

7

ّ
حل تـمرينات درس هفتم ،پرسشهای
شفاهی،
بخش «پژوهش» دانشآموزان
گزارش نتيجۀ ِ
داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات ،يا
وبنوشت مدرسه در صورت داشنت زمان
مناسب

اردیبهشت
دوم

30

امتحان آزمون درس  6و 7

سوم

31

دوره

ّ
حل نـمونه سؤال پايانی و رفع اشکال

چهارم

32

دوره

ّ
حل نـمونه سؤال پايانی و رفع اشکال

یکی از مشکالت تدریس زنگ  90دقیقهای است که دبیر و دانشآموز پس از چند ماه خسته
میشوند و شاید  10یا  20دقیقه از زمان کالس کم کارآمد شود .برای رفع این مشکل میتوان از مواد
و رسانههای آموزشی استفاده کرد.
میتوان از لوح آموزشی ،پوسرت ،فیلم ،نرمافزار ،روزنامهدیواری و دست ساختهها ،وبنوشت و
گروههای اجتامعی فضای مجازی و مانند اینها بهره برد که بخشی را معلم و بخشی را دانشآموز
میتواند تهیه کند.

بخش چهارم

بارمبندی و نمونه سؤال امتحانی
توسط هر انتشاراتی به جز انتشارات
درج نـمونه سؤاالت کتاب مع ّلم ّ
وابسته به سازمان پژوهش ،يا دارای مج ّوز از آن ممنوع است.
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بارمبندی امتحان کتبی عربی ،زبان قرآن ( )2رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ يازدهم نوبت ا ّول
(از درس ا ّول تا پایان منت و درک مطلب درس چهارم)

1

ب) مهارت ترجمه
به فارسی

شامره

الف)
مهارت
واژهشناسی

 1نوشنت ترجمۀ دو کلمه از عربی به فارسی در جمله
(زير کلامت خط کشيده میشود).

نـمره

مهارتهای زبانی

موضوع

جمع

0/5

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

2 0/5
نـمره
0/5

 4نوشنت مفرد يا جمع دو اسم (در ح ّد اسمهای خوانده شده)

0/5

 2مرتادف و متضاد (دو مورد هامنند تـمرينات کتاب)

 5ترجمۀ جملههای کتاب از عربی به فارسی از منت ،تـمرين و بخش «اِع َلموا» 5
 6انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)
 7تکميل ترجمۀ ناقص (شش جای خالی)

7 0/5
 1/5نـمره

 8ترجمۀ دقيق فعلهای ماضی ساده ،ماضی نقلی ،ماضی استمراری ،امر،
نهی ،نفی ،مستقبل ،مجهول ،فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت
1/5
ساده و با ريشههای سادهای مانند د ََخ َل و َخ َر َج
يا در قالب مص َّور (ارتباط دادن جمالت به تصاوير)(شش مورد)
 9تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی و نيز مصدر مناسب برای جای
خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از 0/75
نظر معنا ميان چند کلمه (سه مورد)
 10تشخيص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله

ج) مهارت
شناخت و کاربرد  11تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله
قواعد
 12ترجمۀ دقيق جملۀ دارای اسلوب رشط
 13تشخيص فعل رشط و جواب آن

0/5
1
1

7/5
نـمره

0/5

ابی آن (فاعل مرفوع ،مفعول
 14اِعراب :تشخيص نقش کلمه و عالمت اعر ِ
ٌ
مضاف اليه مجرور ،صفت ،جار و 1
منصوب ،مبتدا مرفوع ،خرب مرفوع،
مجرور يا مجرور به حرف جر)
 15تشخيص اسم فاعل ،اسم مفعول و اسم مبالغه
 16عدد اصلی يا ترتيبی

1
0/25

1ـ توضیحات پاورقی بارمبندی نوبت دوم در نوبت ا ّول نیز مصداق دارند؛ لذا حت ًام پیش از طرح سؤال به پاورقی بارمبندی نوبت دوم
مراجعه کنید.
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 17سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلامت ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم» (شش مورد)
یا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی 1/5
كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
يا پرکردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال سه گزینهای)
د) مهارت درک
و فهم

هـ ) مهارت
مکالـمه

 18درک مطلب (ارائۀ منت و ط ّراحی شش سؤال حتّیاالمکان با شش کلمۀ
پرسشی خوانده شده)
يا ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی
1/5
يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانشآموز بايد هر جمله
را به توضيح مناسب آن وصل کند.
يا در هر دو مورد  13و 14هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و
فهم را بسنجد.
توجه به تصوير
 19پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی يا پاسخ به سؤال با ّ
ارائه شده

3
نـمره

0/25

 20طرح سؤال از بخش حوار مانند (جملهسازی با کلامت پراکنده حداکرث
شش ت ّکه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلامت ارائه شده0/25 ،
دو گزينهای و ) ...

0/5
نـمره

شایسته است که دبیر گرامی افزون بر توجه به بارمبندی که ک ّمیگراست ،به مسائل معنوی نیز
توجه به اینکه دانشآموز
توجه کند .قطعاً جنبههای ارزشیابی معنوی از بارمبندی تأثیرگذارتر استّ .
نسبت به درس عربی زبان قرآن عالقه نشان میدهد و در او تغییر نگرش مثبت ایجاد شده است،
الزم است.
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بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )2پايۀ يازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نوبت دوم

1

مهارتهای زبانی شامره
1
الف) مهارت
واژهشناسی

ب) مهارت ترجمه
به فارسی

موضوع
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله
(دو مورد و زير کلامت خط کشيده میشود).

نـمره جمع
0/5

2

تعيني کلامت مرتادف و متضاد (دو مورد هامنند تـمرينات کتاب) 2 0/5
تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه( 2دو
نـمره
0/5
مورد)

4

نوشنت مفرد يا جمع اسم( 3در ح ّد اسمهای خوانده شده)

0/5

5

ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت ،تـمرين و بخش
«اِع َلموا»

5

3

6
7

7
انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله) 0/5
نـمره
1/5
تکميل ترجمۀ ناقص (شش مورد)

1ـ توضيحات پاورقی بارمبندی نوبت دوم در نوبت ا ّول نيز مصداق دارند.
2ـ طرح اين سؤال دشوار است .نبايد دانشآموز در انتخاب دو گزينه رسگردان شود؛ مثال :نافذة ،جِدار ،بابَ ،صدر.
پاسخ ← :نافذة مؤنث است بق ّيه مذکّر؛
پاسخ« ← :پنجره و در و ديوار» در يک گروهاند و «سينه» از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد.
ست َجعا ،يَع َملونَ ،فَتَ َح .پاسخ ← :ذهنب مؤنث و بق ّيه مذکرند .يَع َملو َن مضارع و بق ّيه ماضیاند .سوم شخص مفرد ماضی اسرتجع بيش
َب ،اِ َ
َذه ْ َ
از سه حرف است و بقيّه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است نه از معنا.
3ـ هرچند در بارمبندی اين سؤال نيم نـمرهای در بخش ترجمه آمده است؛ ا ّما در اصل مربوط به قواعد است.
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8

ترجمۀ دقيق فعلهای ماضی ساده ،ماضی نقلی ،ماضی استمراری،
امر ،نهی ،نفی ،مجهول ،مستقبل ،فعل دارای نون وقايه و مصدر در
جمالت ساده و با ريشههای سادهای مانند د ََخ َل و َخ َر َج

1

يا در قالب مص َّور (ارتباط دادن جمالت به تصاوير)
شش مورد

ج) مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

9

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی و نيز مصدر مناسب
برای جای خالی در جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمۀ
0/5
ناهامهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه
(دو مورد)

10

شناخت اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه ،اسم تفضيل و اسم
مکان

11
12

1

اسلوب رشط (تعيني فعل ،يا جواب رشط ،يا ترجمۀ دقيق اسلوب 7/5 0/5
رشط)
نـمره
ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نکره و ساير قواعد درس پنجم
0/5

13

ترجمۀ دقيق فعل مضارع دارای حروف «أَ ْن ،لَنْ َ ،کي ،لِ َکيَ ،حتَّی»
در جمله،
يا سؤال سه گزينهای از فعل مضارع دارای اين حروف

1

14

ترجمۀ دقيق فعل مضارع دارای حروف «لَ ْم ،لِـ  ،ال» در جمله،
يا سؤال سه گزينهای از فعل مضارع دارای اين حروف

1

15

ترجمۀ دقيق افعال ناقصه َ
«کان ،صا َر ،لَ ْي َس» در جمله
(تأکيد در ط ّراحی سؤال بر شکلهای مختلف فعل َ
کان است)

1

16

ابی آن (فاعل مرفوع،
اِعراب :تشخيص نقش کلمه و عالمت اعر ِ
ٌ
مضافاليه مجرور،
مفعول منصوب ،مبتدا مرفوع ،خرب مرفوع،
صفت ،جار و مجرور ،يا مجرور به حرف جر)

1
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17

د) مهارت درک
و فهم
18

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلامت ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم» (شش مورد) یا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا
اضافه است و شش جمله دارای جای خالی كه باید با كلمۀ مناسب 1/5
كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال سه گزینهای)
درک مطلب (ارائۀ منت و ط ّراحی شش سؤال حتّیاالمکان با شش
کلمۀ پرسشی خوانده شده)
يا ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم
هر جمله يا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی
1/5
يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانشآموز بايد هر
جمله را به توضيح مناسب آن وصل کند.

3
نـمره

يا در هر دو مورد  15و 16هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک
و فهم را بسنجد.

هـ ) مهارت
مکالـمه

19

توجه به
پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی يا پاسخ به سؤال با ّ
1
تصوير ارائه شده

20

طرح سؤال از بخش حوار (مانند جملهسازی با کلامت پراکنده حداکرث
شش ت ّکه از عبارتهای کتاب)  ،پر کردن جای خالی با کلامت ارائه شده0/25 ،
دو گزينهای و ...

0/25
0/5
نـمره

توجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن است ،سؤال شود« :ماذا َع َلی
توجه به تصوير ،سؤال ط ّراحی شود؛ مث ًال با ّ
1ـ پيشنهاد میشود با ّ
ا ْل ِم َ
نض َد ِة؟» و پاسخهای «حقيبة»« ،الحقيبة»« ،علی املنضدة حقيبة« ،».الحقيبة علی املنضدة ».همه را درست میگرييم؛ زيرا در همۀ اين
متوجه سؤال شده و پاسخهای کوتاه يا بلند او همگی اشاره به مو ّفقيت او دارند.
آموز
دانش
ها
پاسخ
ّ
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تذکّرات برای ط ّراحی سؤاالت امتحانی
 1سؤاالت امتحان ،کنکور و مسابقات بايد کام ًال حرکتگذاری شوند.
 2شايسته است صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی آن درست و مفهوم باشد.
 3در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک نـمره در بارمبندی تغییراتی اجرا
نـاميد؛ ولی در نوبت دوم بارمبندی بايد دقيقاً رعايت شود.
 4بار اصلی سؤاالت امتحانی ،ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه همراه تن ّوع است.
های زبانی
 5در بسیاری از موارد
ِ
سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک مهارت ِ
مفهوم مختلف همزمان بیاید.
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله چند
امکان ندارد؛ مث ًال در بخش
ِ
ِ
 6فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
(KFGQPC Uthman Taha NaskhT ، Adobe Arabicعثامن طه)،Traditional Arabic ، B Badr ،
Simplified Arabic
 7طرح سؤال امتحان نوبت ا ّول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از بيست نـمره است.
 8طرح سؤال امتحان کتبی ميان نوبت ا ّول و دوم از پانزده نـمره است .معموالً برای امتحان
خاصی سؤال
ميان نوبت بارمبندی تعيني نـمیشود .اگر دبريی عالقهمند است که بر اساس بارمبندی ّ
طرح کند ،میتواند اينگونه عمل کند:
مهارت واژہشناسی از  2نـمره به  1نـمره و مهارت ترجمه به فارسی از  7نـمره به  5نـمره و
مهارت درک و فهم از  3نـمره به  2نـمره و قواعد از  7/5نـمره به  6/5نـمره کاهش میيابد .در
نتيجه پنج نـمره کاسته میشود که برای نـمرۀ شفاهی است( .حدوداً  4نـمره روخوانی و  1نـمره
مکامله)
در مکامله مشابه اين سؤاالت مطرح میشود؟
ملاذا تأتـي إلی ا ْلمدرسة؟ ِب َم جئت إلی ا ْلمدرسة؟ کم مرة سافرت إلی مشهد؟ ِمن أين أنت؟ کم
تحب؟ متی ترجع إلی بيتك؟ کم الساعة؟ ماهو لون الباب؟
عمرك؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ أيّ فاکهة ّ
أنت َن ٌ
ملاذا تد ُر ُس؟ ماذا تأ ُک ُل لِل َغدا ِء؟ هل َ
کتاب؟ لِ َمن تلك الحقيبة؟
شيط؟ أ دف ٌرت علی ا ْلمنضد ِة أم ٌ
 9در سؤال شامرۀ ( :8ترجمۀ دقيق فعلهای ماضی ساده ،ماضی نقلی ،ماضی استمراری ،امر،
نهی ،نفی ،مستقبل ،مجهول ،فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشههای سادهای
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مانند َص َبـ َر و َف ِه َم) قرائنی مانند اسم و ضمري بايد در جمله وجود داشته باشد ،تا دانشآموز بتواند
به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند.
 10در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی در
جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال:
ناسباً.
يا حبيبيَ ،رجا ًءَ ... ،کالمي( .اِ ْس َم ْع اِ ْس َمعوا )
ُاکت ُْب يف ا ْل َفر ِاغ ِفع ًال ُم ِ
يا ُز َماليئِ ،من َفض ِل ُکم ،اِذهَ بوا إلَی ُصفو ِف ُکم.
رج ِم ا ْل َک ِل َم َة ا َّلتي َتحتَها َخ ٌّط.
َت ِ

 11در سؤاالت چندگزينهای دو يا سه گزينه ارائه میشود( .ا ّما در بخش كلامت ناهامهنگ چهار
كلمه داده میشود).
 12ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقهای ط ّراحی نـمیشود.
 13طرح سؤال از فعلهايی مانند « َت َع َّلموا» که میتوانند ماضی يا امر باشند ،بايد در جمله و
همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنني سؤاالتی خودداری شود بهرت است.
 14در تشخيص و ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع منفی و
مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سامل ط ّراحی شود و اگر از غري صحيح و سامل
سؤالی طرح شد ،نبايد تغيرياتی مانند اعالل حذف داشته باشد.
 15آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگیهای معدود و مطابقت موصوف و صفت
مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست؛ بلکه حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم
تا بيستم از اهداف کتاب است.
توجه به
 16طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشاره مناسب برای جای خالی در جمله با ّ
توجه داشت که چنني مواردی از اهداف
قرائن در قالب سؤال چندگزينهای اشکالی ندارد؛ ولی بايد ّ
کتاب درسی نيست:
ضمري منفصل منصوب مانند إ ّي َ
اك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذانِ و هذين ،کاربرد
هذه و تلك برای اشاره به اسم غري عاقل.
«حوار» در امتحان بايد منطقی باشد .طبيعی است که حفظ
 17پر کردن جای خالی در بخش ِ
منت دشوار است .به عنوان مثال ،پیشنهاد میشود منت «حوار» داده شود و چهار جای خالی داشته
باشد و هشت کلمه ارائه شود تا دانشآموز از آنها در جای خالی استفاده کند .در ترجمه عربی به
فارسی نیز میتوان نيم نـمره از اين بخش ط ّراحی کرد.
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 18در تشخيص ّ
محل اعرابی در جمله ،نهادن اِعراب رفع ،نصب و جر از اهداف کتاب نيست و
کلامت جمله باید اعرابگذاری کامل شده باشد .ا ّما تشخيص اينکه فاعل ،مرفوع است از اهداف
ِ
حيح.
است؛ مث ًال اين سؤال مورد تأييد است :ع َِّي َّ
الص َ
سا َع َد  ...أَص ِدقا َءهُ مْ .الَوال َد ْالَوال ِد ْالَوال ُد

کلامت جمله ،مطلقاً ممنوع است.
گذاری
ِ
 19طرح سؤال از اعراب ِ
نوع مشتق ،رضوری است.
 20در تشخيص مشت ّقات ذکر جامد و مشتق رضوری نيست؛ ا ّما ذکر ِ
ناظر و منظور و ُمنت َِظر و ُمنت ََظر .برای مثال ،ذکر اينکه
 21در اسم فاعل و اسم مفعول مانندِ :
ناظر اسم فاعل ثالثی مج ّرد و ُمنت َِظر اسم فاعل ثالثی مزيد میباشد ،در کتاب درسی ،تدريس شده
ِ
و از اهداف آموزشی است.
 22در اين بخش از سؤاالت امتحانی « َت ْر ِج ْم هٰ ِذ ِه ا ْل ِعبا َر َة َح َس َب َقوا ِع ِد ا ْل َمع ِر َف ِة َو ال َّن ِک َر ِة» بهرت
است که دبري محرتم سؤالی خارج از کتاب ،مطابق چارچوب قاعدۀ درس طرح کند.
 23در طرح سؤال مکامله به دو صورت میتوان عمل کرد:
يکی ارائۀ تصوير و طرح سؤال از تصوير و ديگری پر کردن جای خالی در مکامله و ارائۀ کلامت
با دادن دو کلمۀ اضافه.
 24در زمینه تکلیف میتوان از دانشآموزان تکالیف عملکردی خواست .مث ًال از آنها بخواهیم
متنی عربی را از رادیو یا تلویزیون گوش کنند و بنویسند.
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بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن ( )2پايۀ يازدهم ،ميان نوبت ا ّول و دوم
رشتۀ ادبيات و علوم انسانی
مهارتها

مهارتهای
خواندن،
شنيدن و
سخنگفنت

موضوع

شامره
1

روانخوانی (بدون درنگ و خطا ،و با تل ّفظ نسبتاً درست مخارج حروف)
يا حفظ شعر و اجرای گروهی آن
يا اجرای نـاميشی منت برخی درسها

2

مکاملۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی
ماهيِ ،ب َمَ ،منْ  ،لِ َمنْ  ،أينَ ِ ،منْ أينَ ،
(سؤال با جمالت دارای ما ،ماذا ،ما ه َو،
َ
ِم َّمنَ ،کم ،هَ ْل ،أ ،متی ،کيف ،ملاذا ،لِ َم ،ع ََّم ،أَيّ )
يا حفظ مشابه مکاملات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
گروهی مکاملاتی متفاوت با مکاملات کتاب درسی در کالس
يا اجرای
ِ
جمع نـمرهها

نـمره
4

1

5

تذ ّکرات:
 1امتحان مستم ّر ا ّول و دوم شامل دو بخش کتبی (از  15نـمره) و شفاهی (از  5نـمره) میباشد؛
ولی امتحان نوبت ا ّول و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است.
خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و) دشوار است
 2تل ّفظ درست مخارج حروف ّ
و از عهدۀ بسياری از دانشآموزان بر نـمیآيد؛ ا ّما بايد از دانشآموزان خواسته شود ،حتّیاالمکان
خاص عربی را درست بر زبان آورند ،و تـمرين کنند؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی
مخارج حروف ّ
مسائل دينی است ،و قرائت نـامز بايد با تل ّفظ درست باشد.
 3در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای بسنده شود؛ مث ًال اگر در
پاسخ سؤالِ «ما اسمك؟» پاسخ دهد «سعيد» ،کام ًال درست است ،و نیازی نیست پاسخ دهد« :اسمي
سعيدٌ  ».در بخش مكامله فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مث ًال اگر از دانشآموزی سؤال شد« :أينَ
َ
الص ِّف ».در حقيقت نيمی
أنت؟» و پاسخ داد« :أنا يف  ». ...و درنگ کرد ،و نتوانست بگويد« :أنا يف َّ
از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.
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 4یکی از موارد امتحانی این است که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو
دقیقه مع ّرفی کند؛ يا اگر ف ّعاليتی در زمينۀ منايش و مکامله در کالس داشت میتوان به عنوان منرۀ
امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.
 5بديهی است که در يک روز نـمیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و مکامله بهعمل
آورد؛ بنا براين ،هرآنچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و مجموعه ف ّعاليتهای
شفاهی و مکاملۀ وی ،نـمرۀ شفاهیاش را تشکيل میدهد .مبنای نـمرهدهی ،آخرين و بهرتين
وضعيت مهارت شفاهی اوست.
 6رعايت ظرافتهای رصفی و نحوی در مکامله در ح ّد دانشآموز نيست .مخصوصاً اينکه او
بايد در پاسخگويی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون
شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبري ارجمند درخواست میشود اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار
کند تا دانشآموز خاطرۀ خوش از مکامله داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالهای آينده وجود
داشته باشد.
 7حفظ عني مکاملات ،کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانشآموزان منیخواهيم عني عبارتها را
حفظ کنند .دانشآموز میتواند با ذوق و سليقۀ خود و رشايط موجود ،تغيرياتی در منت ايجاد کند.
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نـمونه سؤال پيشنهادی امتحانهای نوبت ا ّول و دوم
صل ْ َ
َْ
لوم ْالنسان َّي ِة ،اَ ْل َف ُ
لص ِّف ا ْلحاديَ ع َ َ
ِب ْاس ِم ِه َتعا َلی ،اِم ِت ُ
ال َّو ُل ،يف َثال َث ِة
حان ال ُّل َغ ِة ا ْل َع َرب َّي ِة ِل َّ
َشَ ،فرعُ الد َِب وَا ْلعُ ِ
نط َقة :اَ ْل ُم َد ِّر ُس :اَ ِل ْسمُ ْ َ
قتَ 70 :د َقي َق ًة ،اَلتّاريخ .... /10/ .... :اَ ْل ِم َ
ال َّو ُل َو ِال ْسمُ ا ْلعا ِئ ُّ
ُروس َو ِن ْص ٍف ،اَ ْل َو ُ
يل:
د ٍ
رديف

پرسش

بارم

الف .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

امت ا َّلتي َتحتَها َخ ٌّط.
رج ِم ا ْل َک ِل ِ
َت ِ
الصال َة﴾  .2اَ ِل ْب ِتعا ُد ع َِن ْالَرا ِذلِ .
﴿ .1يا ُبن ََّي ،أَ ِق ِم َّ
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2

ني.
ني ا ْل ُمتَضا َّد َت ِ
ني َو ا ْل َک ِل َم َت ِ
ني ا ْل ُم َتا ِد َف َت ِ
ُاکت ُْب يف ا ْل َفر ِاغ ا ْل َک ِل َم َت ِ
أَ ِح َّبة ُ /مسا ِعد  /أَ ْعداء ُ /معني ُ /م ْغ َلق
............................ ≠ .............................
............................. = .............................
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3

ني .أَ ْفواهَ ............................. :جناح............................. :
ُاکت ُْب مُفر َد أَو جمعَ ا ْل َک ِل َم َت ِ
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4

َي ا ْل َک ِل َم َة ا ْل َغري َبـ َة يف ا ْل َمعنَی.
ع ِّ ِ
الف .اَ َّ
لس ْلم
لش ْعب اَلنّاس اَ ْ ُل َّمة اَ ِّ
ب .اَ َّ
وانـي اَ ْل َخ ّباز
طي اَ ْل َح ْل ّ
لش ّلل اَ ُّلش ّ
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ب .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)

5

رج ْم ه ٰ ِذ ِه ا ْلجُ َم َل.
َت ِ
ناح ْي ِه ّإل ُأ َم ٌم أَ ْمثا ُل ُکم﴾ ()1
َ ﴿ .1و ما ِمنْ دا َّب ٍة يف ْالَ ْر ِض َو ال طا ِئ ٍر َيط ُري ِب َج َ
................................................................................................................................................
الس ُ
 .2اَ ِّلس ُ
مس ٍة َو ِت ْسع َ
وال ال ِّرجا ُّيل ِب ِتسع َ
ني أَ ْل َف تومان)1( .
وال النِّسا ُّيئ ِب َخ َ
ني أَ ْل َف تومانَ ،و ِّ
.................................................................................................................................................
قال ْالما ُم َع ٌّ
کان َس َّبـهُ؛ َف َ
 .3أَرا َد َقن َبـ ٌر أَ ْن َي ُس َّب ا َّلذي َ
يل   لَهَُ :م ْه ًال يا َقن ُرب)1( .
...............................................................................................................................................
الش َج َر ِة ِبـ ِمنقا ِر ِه ع ْ َ
َ .4ن ّقا ُر ا ْل َخ َش ِب َي ْن ُق ُر ِج ْذعَ َّ
ات يف ال ّثان َي ِة)1( .
َش َم ّر ٍ
.................................................................................................................................................
ُ .5ن ِق َل ْت إلَی ا ْل َع َرب َّي ِة أَ ْل ٌ
فاظ فا ِرس َّي ٌة َکث َري ٌة ِب َس َب ِب التِّجا َر ِة َودُخولِ ْاليران ّي َ
ني يف ا ْل ِعراقِ َوا ْل َي َم ِن)1( .
..............................................................................................................................................
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اِنت َِخ ِب َّ
حيح َة.
الص َ
الت َج َم َة َّ
َ .1و ْإن َش َک ْو ُت إلَی َّ
نات.
الط ْی ِر ُن ْحنَ ِف ا ْل ُو َک ِ
الف .و اگر شکايتم را پيش پرندهها بربم ،در آشيانهها گوش فرا دهند.
6

ب .و اگر به پرندگان گاليه کنم ،در النهها شيون کنند.
َ .2منْ َجـ َّر َب ا ْل ُم َجـ َّر َب َح َّل ْت ِب ِه النَّدا َمة.
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الف .هرکس آزموده را بيازمايد ،پشيامن میشود.
توجه نکند ،زيان میبيند.
ب .کسی که به سخن شخص با تجربه ّ
اغات َّ
الت َج َم ِة ا ْلفا ِرس َّي ِة.
اِ ْم َ ْل َفر ِ
وات.
هيم يف ا ْل َف َل ِ
َ .1سلِ ا ْل َمصا ِن َع َر ْکباً َت ُ
7

از انبارهای آب دربار ٔه سوارانی که در  ........................................تشنه و رسگرداناند ......................
ُ .2ي ِح ُّب ْالبا ُء َو ْ ُ
ال َّم ُ
الصالِ َح ِة،
رشدو َنهُم دا ِئـ ًام إلَی ْالَعاملِ ّ
حس ِن حالٍ َ ،ولِ ٰذلِ َك ُي ِ
هات ُرؤ َي َة أَوال ِد ِهم يف أَ َ
امم ِبال ّر َ
هالك ا ْلام ِء َوا ْل َکه َربا ِء.
ياض ِةَ ،و ِال ْق ِتصا ِد يف ْاس ِت ِ
َک ِالهْ ِت ِ

1/5

پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در ........................................حالت ببينند و به همني
خاطر هميشه آنها را به کارهای درست  ........................................مانند اهم ّيت دادن به .............
 ...........................و ميانهروی در ........................................آب و برق.
ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
8

امت ا َّلتي َتحتَها َخ ٌّط:
رج ِم ا ْل َک ِل ِ
َت ِ
هي َست َْخ ُر ُج ِمن َبي ِتهاَ .3 .رجا ًء ،اِ ْصبِـ ْر َقلي ًال.
 .1أَنا د ََخ ْل ُت ُغر َفتيَ .2 .
ِ .4منْ َف ْض ِل ُکم ،ال َت ْل َعبوا هُ نا .5 .هُ م کانوا يَ ْرجِعو َن ِب ُس َع ٍة .6 .اَ ّ
لطالِ ُ
واجبا ِت ِهنَّ .
بات ،ما َع ِملْ َن ِب ِ
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9

ناس َب ِل ْل َفر ِاغ.
َي ا ْل ِف ْع َل ا ْل ُم ِ
ع ِّ ِ
 .1يا أَوْالدَُ ،رجا ًء ................... ،يف ّ
ال َت ْل َعبوا ال َت ْل َعبي
الشا ِر ِع .ال َت ْل َع ْب
َت ْس َت ِم َ
الم ُأستا ِذ ِهمَ .ي ْس َت ِم َ
عون َت ْس َت ِم ُع
عون
 .2اَ ُّلط ّل ُب  ...................إلَی َک ِ
 .3أَ ما  ...................ـي يا َزمي َ
َع َر ْفتَـنـ ...
َع َر ْف ِتـ ...
َع َر ْفتَـ ...
يل ا ْل َعزيزَ؟
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کان يف هٰ ِذ ِه ا ْلجُ م َل ِةُ ،ثمَّ َت ْر ِج ْمـهُ.
ـن ْاسمَ ا ْل َم ِ
َع ِّي ِ
10
السا َع ِة ال ّثالِ َث ِة َمسا ًء.
شاهَ دْنا َم ْط َب َخ ا ْل ُفنْدُ قِ يف ّ

0/5
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َيـنُ ،ثمَّ َت ْر ِج ِم ْاسمَ ال َّتفضيلِ َف َقط.
يـن ا ْلجُ م َلت ِ
ـن ْاسمَ ال َّتفضيلِ يف ها َت ِ
َع ِّي ِ
11
َيـن .أَ ْف َض ُل ْالَعاملِ ا ْل َک ْس ُب ِمنَ ا ْل َحاللِ .
َشـ ُّر الن ِ
ّاس ذو ا ْل َو ْجه ِ

1

الشطِ يف ا ْلجُ م َل ِة ْ ُ
واب َّ
َع ِّيـنْ ِف ْع َل َّ
َيـن.
الو َلی َو َج َ
الشطِ يف ا ْل َجم َل ِة ال ّثان َي ِةُ ،ثمَّ َت ْر ِج ِم ا ْلجُ ْم َلت ِ
َ ﴿ 12و ما َت ْف َعلوا ِمنْ َخيـ ٍر َي ْع َل ْم ُه ال ّلهُ﴾
جاب يف ِک َبـ ِر ِه.
َمنْ َسأَ َل يف ِص َغ ِر ِه ،أَ َ
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13

امت ا َّلتي َت ْحتَـها َخ ٌّط.
أَ ْع ِر ِب ا ْل َک ِل ِ

1

ا ْل ُم َد ِّر ُس َي ْکت ُُب َحديثاً َع َلی ال َّل ْو ِح.

ـن ْاسمَ ا ْلفاعِلِ أَ ِو ْاسمَ ا ْل َمفعولِ أَ ِو ْاسمَ ا ْل ُمبا َل َغ ِة.
َع ِّي ِ
14
﴿إن ال ّل َه ُي ِح ُّب ا ْل ُم َت َو ِّکلنيَ﴾ يا َغ ّفا َر ُّ
َّ
نوع
الذ ِ
نوب ،اِ ْغ ِف ْر لَنا .یا صا ِن َع ُک ِّل َم ْص ٍ
15

ُناسباً.
ُاکت ُِب يف ا ْل َفر ِاغ َعدَداً م ِ

َس ْب َ
عون نا ِق ُص ِس ّت َ
ني ُيساوي . ............................

1
0/25

د .مهارت درک و فهم (سه نـمره)
َتان»
ـتان زا ِئد ِ
ناس َبَ « .ک ِل َم ِ
َض ْع ِفـي الدّا ِئ َر ِة ا ْل َع َد َد ا ْل ُم ِ
		
 .1اَ ْلـ ُو ْک َن ُة
زين ٌَة ِمنَ ال َّذهَ ِب أَ ِو ا ْل ِف َّض ِة يف َي ِد ا ْل َمرأَ ِة.
َمنْ ُي ْع ِج ُب َ
		
 .2اَ ْل َکرا َم ُة
ـك َش ْک ُلـ ُه َو َکال ُم ُه َو ُسلو ُکهُ.
ََ
			
 .3اَ ْل َمر َمی
َّفس.
ش ٌف َوع ََظ َم ٌة َو ِع َّز ُة الن ِ
ليح
 .4 16اَ ْل َم ُ
 .5اَل ُّر ُ
			
فات
		
لسوا ُر
 .6اَ ِّ
 .7اَ ْل َح َّي ُة
 .8اَ ْله َْجـ ُر

َح َي ٌ
وان َيـ ْميش َع َلی َب ْط ِنـ ِه.
ديق أَ ِو ا ْل ُم ِح ِّب.
َت ْر ُك َّ
الص ِ
يت ُّ
َب ُ
الطيو ِر.
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17

ّالـيُ ،ثمَّ أَ ِج ْب ع َِن ْ َ
ال ْس ِئ َل ِة التّال َيـ ِة.
اِ ْق َرأِ الن ََّّص الت َ
أَ َنا ِمهران .أَ ُ
عيش يف َقر َي ٍة َصغ َري ٍة ِب ْاس ِم ِبطرود يف ما َزن َدران .والِدي َف ّل ٌح َووالِدَيت َط ّب َ
س ٌة
اخ ٌةَ .ن ْحنُ ُأ ْ َ
ات َط ِّي َب ًةُ .ث َّم َت ْع ِر ُضها
هي َت ْط ُب ُخ َح َلو ّي ٍ
ميسُ .أ ّمي َط َب َخ ْت َح َلو ّي ٍ
َسعي َد ٌة .اَ ْل َيو ُم َيو ُم ا ْل َخ ِ
نيَ .
ات َق ْب َل سا َع َت ِ
ات َع َلی ا ْل ِم َ
نض َد ِة يف ُغر َف ِة
ّاس ِمنْ َح َلو ّيا ِتـها ِلَ َّنها لَذيذ ٌة ِج ّداًُ .أ ّمي َو َض َع ِت ا ْل َح َلو ّي ِ
لِ ْل َب ْي ِعَ ،ف َي ْش َ ِتي الن ُ
الصغ َري ُة ِمهري کا َن ْت جا ِئ َع ًةَ ،ف َص ِعد َْت َع َلی ا ْل ِم َ
نض َد ِة َبعي َد ًة ع َِن ا ْل ُعيونِ َف َس َق َط ْت
ِال ْس ِتقبالِ ُ .أختي َّ
َوات.
َو َبدَأَ ْت ِبا ْل ُبکا ِء .خا َف ْت ُأ ّمي َکثرياًَ ،ف َذهَ َب ْت إلَيها وَشاهَ َد ْتها ِب َخ ٍري .عُ م ُر ُأختي َخ ْم ُس َسن ٍ
الصغ َري ِة؟ ............................................................................................
س ْت َيدُ ا ْل ِبن ِْت َّ
 .1هَ لِ ا ْن َک َ َ
ات؟ ............................................................................................
َ .2متَی َص َن َع ِت ا ْلوالِ َد ُة ا ْل َح َلو ّي ِ
ات؟ ............................................................................................
 .3أَينَ َو َض َع ِت ا ْلوالِ َد ُة ا ْل َح َلو ّي ِ
............................................................................................
الصغ َري ِة؟
َ .4ما ْاس ُم ا ْل ِبن ِْت َّ
............................................................................................
		
 .5ماذا َص َن َع ِت ا ْلوالِ َد ُة؟
............................................................................................
َ .6ک ْم عُ م ُر ِمهري؟		
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هـ  .مهارت مکالـمه (نیم نـمره)
السؤالِ التّالـي.
أَ ِج ْب ع َِن ُّ
18
َک ْي َف حا ُل َك؟ ......................................................................

19

امت َو ا ْکت ُْب سؤا ًال َو جواباً صَ حيحاً.
َر ِّت ِب ا ْل َک ِل ِ
ا ْل َح َک ُم ِ /ب َس َب ِب الت ََّس ُّللِ  /ما َق ِب َل  /ا ْل َهد َ
َف  /لِامذا  /؟ . /
...................................................................................................................................................
 -چرا داور ُگل را نپذيرفت؟  -به دليل آفسايد.
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َْ
َش ،اَ ْل َف ُ
لص ِّف ا ْلحاديَ ع َ َ
ِب ْاس ِم ِه َتعا َلی ،اِم ِت ُ
لوم ْالنسان َّي ِة ،اَ ْل َو ُ
قت:
حان ال ُّل َغ ِة ا ْل َع َرب َّي ِة ِل َّ
صل ال ّثانـيَ ،فرعُ الد َِب وَا ْلعُ ِ
َ 70د َقي َق ًة،
اَ ِل ْسمُ ْ َ
اَلتّاريخ .... /3/ .... :اَ ْل ِم َ
ال َّو ُل َو ِال ْسمُ ا ْلعا ِئ ُّ
يل:
نط َقة :اَ ْل ُم َد ِّر ُس:
پرسش

رديف

بارم

الف .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

امت ا َّلتي َتحتَها َخ ٌّط.
رج ِم ا ْل َک ِل ِ
َت ِ

﴿ َو ا َّلذينَ آ َمنوا بِاللّ ِه َو ُر ُس ِلــ ِه َو لَ ْم ُي َف ِّرقوا َب ْ َ
ي أَ َح ٍد ِم ْنهُم ُأو ٰل ِئ َك َس ْو َف ُي ْؤتي ِهم ُأجو َرهُ م﴾
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2

ناس ِب≠ = .
َض ِع ا ْل ُم َتا ِد َف َو ا ْل ُمتَضا َّد يف ا ْل َم ِ
کان ا ْل ُم ِ
اَ ْل َعدا َوة  /اَ ْلَ ْحياء  /اَ ِّ
لشـامل  /اَ ِل ْب ِتعاد  /اَ ْلَ ْع َلی
اَ ْل َيسار = .........................
اَ ْلَ ْس َفل ≠ .........................

0/5

3

ني .أَ ْصحابَ ............................. :م ْعص َية............................. :
ُاکت ُْب مُفر َد أَو جمعَ ا ْل َک ِل َم َت ِ

0/5

4

َي ا ْل َک ِل َم َة ا ْل َغري َبـ َة يف ا ْل َمعنَی.
ع ِّ ِ
الف .لِسان َص ْوم َو ْجه َع ْيـن
َح َکی َک ُبـ َر َحد َ
بَ .ن َطقَ
َّث

0/5

ب .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)
رج ْم ه ٰ ِذ ِه ا ْلجُ َم َل.
َت ِ
﴿ .1أَ لَ ْم َي ْع َلمـوا أَ َّن ال ّٰل َه ه َو َي ْق َب ُل التَّو َبـ َة عَنْ ِعبا ِد ِه﴾ ()0/75
................................................................................................................................................
ُ .2ي ْح َك أَ َّن َر ُج ًال َ
يوبَ ،ف َن ِد َم َع َلی أَعاملِ ِه َوحا َو َل أن ُيص ِل َحها)1( .
کان َکث َري ا ْل ُع ِ

.................................................................................................................................................
 .3أَعو ُذ ِب َك ِمنْ َن ْف ٍس ال َت ْش َب ُع َو ِمنْ َق ْل ٍب ال َي ْخ َش ُع َو ِمنْ ِع ْل ٍم ال َي ْن َف ُع)1( .
............................................................................................................................................. 5
5
الس َن ِة ا ْل ِعرشينَ ِمن عُ م ِر ِه َ
کان عا ِم ًال َبسيطاًُ ،ث َّم صا َر با ِئ َع ا ْل ُکت ُِبَ ،ولَ ْم يَذهَ ْب
 .4اَ ْ ُلستا ُذ آ َذريَزديّ يف َّ
إلَی ا ْل َمد َر َس ِة يف َحيا ِت ِه)1/25( .
....................................................................................................................................................
 .5اِ ْر َحموا عَزيزاً َذ َّلَ ،و َغن ّياً ا ْف َت َق َرَ ،و عالِ ًام ضاعَ َب ْ َ
ي ُجهّالٍ )1( .
....................................................................................................................................................
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اِنت َِخ ِب َّ
حيح َة.
الص َ
الت َج َم َة َّ
واه ِهم ما لَ ْي َس يف ُقلو ِب ِهم َو ال ّل ُه أَ ْع َل ُم ِبـام َي ْکت َ
َ ﴿ .1ي َ
ُمون﴾
قولون ِبأَ ْف ِ
الف .با دهانشان آنچه را در قلبهايشان نيست میگويند و خدا به دروغی که بر زبان میرانند
6

7

آگاه است.
ب .با دهانهايشان آنچه را در دلهايشان نيست میگويند و خدا به آنچه پنهان میکنند داناتر 0/5
است.
َ
ْ
َ ﴿ .2و َ
الصال ِة َو ال َّز کا ِة﴾
کان َيأ ُم ُر أهْ َل ُه ِب َّ
الف .و خاندانش را به مناز و زکات فرمان داده بود.
ب .و خانوادهاش را به مناز و زکات فرمان میداد.
اغات َّ
الت َج َم ِة ا ْلفا ِرس َّي ِة.
اِ ْم َل َفر ِ
َ .1منْ أَرا َد ْأن َي َ
ّاسَ ،ف ْلـ َی َت َو َّک ْل َع َلی ال ّل ِه.
کون أَق َوی الن ِ
هرکس بخواهد  ....................................مردم باشد ،پس بر خداوند . .....................................
َ ﴿ .2ي ْو َم َين ُْظ ُر ا ْل َم ْر ُء ما َق َّد َم ْت َيدا ُه َو َي ُ
قول ا ْلكا ِف ُر يالَيتَني ُكن ُْت ُتراباً﴾ روزی که آدمی آنچه را با 1/5
دستانش پیش فرستاده است مینگرد و کافر میگوید. ......................... .................................... :
کان َس ِّي َد َقو ِمـ ِهَ ،ي ُف ُّك ْ َ
َّ .3إن أَبـي َ
السيـ َر َو َي ْح َف ُظ ا ْلجا َر.
پدرم رسور مردمش بود ،اسري را  ....................................و  ....................................را حفظ میکرد.
ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)

8

َت ْر ِجم ْ َ
ال َ
فعال ا َّلتي َت ْحتَـها َخ ٌّط.
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
 .1لِ َم ال تخ ُرجون ِمنْ َبي ِتکم؟  .2يا أ ِعزّائـي ،اشکروا ُم َد ِّر َسکم.
 .3إ َّنهُم ما َر َجعوا ِمنَ ا ْل َعمَلِ  .4 .إ ّنـي َس ْو َف أُسا ِف ُر إلَی ا ْل ِعراقِ .

1

9

َع ِّيـنْ َنوعَ ْ َ
الفعالِ يف ا ْلجُ مَلِ التّال َي ِة.
 .1أَنتُم َستَن َت ِف َ
عون ِب ٰه َذا ال َعمَلِ .
 .2يا َصديقيَ ،رجا ًء ،اِ ْس َم ْع َکالمـي.

0/5

َع ِّيـنْ َنوعَ ْ َ
کان ،أَ ِو ْاسمَ ال َّتفضيلِ .
السام ِء :اِ ْسمَ ا ْلفاعِلِ  ،أَ ِو ْاسمَ ا ْل َمفعولِ  ،أَ ِو ْاسمَ ا ْل ُمبا َل َغ ِة ،أَ ِو ْاسمَ ا ْل َم ِ
ـح ُّب ا ْل ُم ْح ِسنيـنَ .
ّاس إلَی ِع ْل ِم ِه .3 .يا َمـنْ ُي ِ
ّاس َمنْ َج َم َع ِع ْل َم الن ِ
 .1 10أَ ْع َل ُم الن ِ
1
لسال ُم َع َل َ
يك يا َم ْي َث ُم الت َّّم ُر.
َّ .2إن َمک َت َبـ َة ُجندي سابور فـي خوزستـان .4 .اَ َّ

34

واب َّ
ـن َّ
حيح َة.
َع ِّيـنْ َج َ
الص َ
الت َج َم َة َّ
الشطِ ُ ،ثمَّ َع ِّي ِ
َمنْ ُيحا ِو ْل َکثرياً َي ِص ْل إلَی أَهدا ِف ِه.
11
الف .هرکس بسيار تالش کند ،به هدفهايش میرسد.
ب .کسی که بسيار سعی میکند ،به هدفهايش خواهد رسيد.

0/5

الت َج َم ِة َح َس َب الْقَوا ِع ِد الَّتي َق َرأْتَها.
اِ ْم َ ِل الْ َفرا َغ يف َّ
 12اِشْ تَـ َريْ ُت الْ َيو َم کِتاباً قَ ْد َرأَيْتُـ ُه ِم ْن قَ ْبل .امروز کتابی را  ...........................که قب ًال آن را 0/5
. ...........................
ني َح َس َب ا ْل َقوا ِع ِد ا َّلتي َق َر ْأ َتها.
ني ْال َي َت ِ
َت ْر ِج ْم ها َت ِ
﴿ .1 13لَنْ َتنالوا ا ْل ِبـ َّر َحتَّی ُت ْن ِفقوا ِم ّم ُت ِح ّب َ
ون﴾
َ
ريدون أَ ْن ُي َبدِّلوا َکال َم ال ّل ِه﴾
ُ ﴿ .2ي

1

ني َح َس َب ا ْل َقوا ِع ِد ا َّلتي َق َر ْأ َتـها.
ني ْال َي َت ِ
َت ْر ِج ْم ها َت ِ
َ ﴿ .1 14ع َلی ال ّل ِه َفـ ْلـ َي َت َو َّکلِ ا ْل ُمؤ ِم َ
نون﴾
اب آ َمنّا ُق ْل لَ ْم ُتؤ ِمنوا﴾
﴿ .2قالَ ِت ْالَعر ُ

1

ني َح َس َب ا ْل َقوا ِع ِد ا َّلتي َق َر ْأ َتها يف َمعا ِنـي ْ َ
الفعالِ النّاقِصَ ِة.
ني ا ْلجُ م َل َت ِ
َت ْر ِج ْم ها َت ِ
َ .1 15
کان َسعيدٌ سا َع َد َصدي َقهُ.
 .2کان سعيدٌ ُيسا ِعدُ َصدي َق ُة.

1

اب)
أَ ْع ِر ِب ا ْل َک ِل ِ
امت ا َّلتي َت ْحتَـها َخ ٌّط( .املَ َح ُّل ْالعر ُّ
ابـي َو عَال َم ُة ْالعر ِ
16
يَ ْکتُ ُب الْ ُم َد ِّر ُس قَوا ِع َد الد ِ
َّرس َعلَی اللَّ ْو ِح.

1

د .مهارت درک و فهم (سه نـمره)
َتان)
ُناس َب ًة ِمنَ ا ْل َکلِ ِ
تان زا ِئد ِ
امت التّال َي ِةَ ( .ک ِل َم ِ
َض ْع يف ا ْل َفر ِاغ َک ِل َم ًة م ِ
الم َ /خ ِ َ
السي ِر ِ /م ُ
ض ٌة.
ئات  /جوعٌ  /ا ْل ِم َظ َّل ِة  /ا ْلخا ِئ ِب  /الد ِّ
َّ
َّواب َ /ظ ِ
ذات ْ ُ
الصولِ ا ْلفا ِرس َّي ِة.
امت ا ْل ُم َع َّر َب ِة ِ
 .1يف ال ُّل َغ ِة ا ْل َع َرب َّي ِة  ...........................ا ْل َک ِل ِ
 .2أَستَفيدُ ِمنَ  ...........................أَما َم أَ ِش َّع ِة َّ
مس أَ ْو ُنزولِ ا ْل َم َط ِر أَ ِو ال َّث ْل ِج.
الش ِ
17
َّ .3إن ال َّر ْک َب َجامع ٌَة ِمنَ ا ْل ُمسا ِفرينَ ُيسا ِف َ
رون َع َلی . ...........................
َّ .4
امش َ
		
تـوض ُع َع َلی . .....................................
الش َش ُف ِقط َع ُة ُق ٍ
ُ .5غ ُ
بيع َبدي َع ٌـة . ..................................
صون ْالَشجا ِر يف ال َّر ِ
« .6اَ ْل َغدا ُة» ِبدا َي ُة النَّها ِرَ ،و ِنها َي ُة  ...........................ال َّليلِ .
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حيح َو ا ْل َخ َط َأ َح َس َب ا ْل َحقي َق ِة.
الص َ
ـن َّ
َع ِّي ِ
 .1اَ َّ
الس ّبو َر ِة َو ِم ْث ِلها.
لطباش ُري ما َّد ٌة َبيضا ُء أَ ْو ُم َل َّو َن ٌة ُي ْكت َُب ِبها َع َلی َّ
َطيع أَن َي َت َک َّل َمَ ،و ُم َؤ َّن ُثـ ُه « َب ْکام ُء».
 .2اَ ْلَب َک ُم َمن ال َيست ُ
«ص ّم ُء».
َطيع أَن َي َریَ ،و ُم َؤ َّن ُثـ ُه َ
 .3 18اَ ْلَ َص ُّم َمن ال َيست ُ
نض َد ِة أَ َح َد ع َ َ
ريق ُک َر ِة ا ْل ِم َ
َش ال ِعباً.
َ .4ي ْل َع ُب يف َف ِ
ـم ا ْل َم َر ِض.
 .5اِر ِتفاعُ َحـرا َر ِة ا ْل ِج ْس ِم ِمـن عَـال ِئ ِ
ناص.
ِ .6ع ْل ُم ْالَحيا ِء ِع ْل ُم ُمطالَ َع ِة َخ ِّ
واص ا ْل َع ِ ِ
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هـ  .مهارت مکالـمه (نیم نـمره)
السؤا ِل التّ الـي.
َأ ِج ْب عَ ِن ُّ
19
ِب َم ُتسا ِف ُر يف ا ْل َب ْح ِر؟ ......................................................................

0/25

امت َو ا ْکت ُْب سؤاالً َو جواباً َصحيحاً.
َر ِّت ِب ا ْل َک ِل ِ
أَ ْع ِطني /هَ ْل ِ /بطا َق َة َ /ن َعم ُ /تريدينَ َّ /
الش ْح ِن ِ /منْ َف ْض ِل َك ...
0/25
20
....................................................................................................................................................
آيا کارت شارژ میخواهی؟ بله ،لطفاً.

