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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی دورۀ اّول متوّسطه

عبارات اهداف در این جدول به صورت مفاهیم و مهارت هاست و با عنایت به ساختار شبکه ای 

نوشته شده است.

موضوع 

و پایه
نهمهشتمهفتم

واژگان
آموزش حدود 400 کلمه و 

اصطالح پرکاربرد و ساده 

آموزش حدود 200 واژه و 

اصطالح پرکاربرد و ساده

و تکرار واژگان عربی پايۀ 

هفتم 

آموزش حدود 220 واژه و 

اصطالح پرکاربرد 

و تکرار واژگان عربی پايۀ هفتم 

و هشتم )با جمع های مکّس 

جمعاً 850 کلمه(

قواعد

ـ اسم اشاره

ـ فعل ماضی

ـ ادوات استفهام

 اسم از نظر عدد و جنس

ـ اعداد اصلی یک تا دوازده 

)بدون ذکر قواعد(

ـ فعل مضارع

ـ بقیّۀ ادوات استفهام

)لاِمذا، َمتَی، کَيَف(

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

متون

ـ آیات و احاديث؛

ـ داستان کوتاه؛

ـ رنگ های اصلی؛

ـ روزهای هفته؛

ـ فصلها.

ـ آیات کالم اللّه مجید؛

؛  احادیث معصومین

ـ داستان کوتاه؛

ـ دوست یابی؛

ـ ارزش ها 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.

مکامله

ـ آشنايی، سالم و احوالپرسی، 

خداحافظی، تعارفات؛

ـ در شهرهای زیارتی؛

ـ در بازار؛

ـ پرسش از مکان، ماهيت، هويت 

و رنگ

ـ معرّفی افراد به همديگر؛

ـ وعدههای غذایی؛

ـ پرسش از زمان و پاسخ بدان 

)اوقات شبانه روز، ماه و...(؛

ـ پرسش از چرايی، چگونگی 

و شغل

ـ نحوۀ درخواست؛

ـ بازداشنت کسی از کاری؛

ـ احرتام به قوانین جامعه مانند 

راهناميی و رانندگی؛

ـ در سفر زيارتی.



3بخش اّول: اهداف کّلی برنامۀ درسی عربی و شبکۀ مفهومی

شبکۀ مفهومی کتاب های عربی دورۀ دوم متوّسطه

موضوع 

و پایه
يازدهمدهم

واژگان
آموزش حّداقل 300 کلمه و اصطالح پرکاربرد 

و تكرار واژگان كتاب های قبلی

آموزش حّداقل 300 کلمه و اصطالح پرکاربرد و 

تكرار واژگان قبلی

قواعد

ـ تكرار آموخته های قواعد دورۀ اّول متوّسطه

ـ عددهای اصلی یک تا صد و ترتيبی يكم تا بيستم 

معدود 11 تا 99 كه مفرد است، 

و جمع بودِن معدود 3 تا 10 و آمدن واحد و اثنان بعد 

از معدود و آشنايی با اعداد معطوف آموزش داده شده 

است؛ اّما تطابق عدد و معدود از اهداف نيست.

ـ آشنایی با ابواب ثاُلثی مزيد در حّدی که به عنوان 

مثال، تشخيص دهد يَُعلُِّم مضارِع َعلََّم است و شناسۀ 

واو را در افعالی مانند َخرَجوا، تََخرَّجوا، اِستَخرَجوا، 

أَخرَجوا بشناسد.

از  الزم  فعل  تشخيص  دهد.  تشخيص  را  باب  نوع 

هدف  مشرتک  كتاب  در  كه  است  هدف  متعدّی 

نيست )معانی ابواب به دليل داشنت استثنائات فراوان 

هدف نيست(.

ـ تشخيص جملۀ اسميه و فعليه

ـ تشخيص محّل اعرابی: فعل، فاعل، مفعول، مبتدا، 

خرب، مجرور به حرف جر )جار و مجرور(، مضاٌف اليه 

اعراب  نهادن  )نه  آنها  اعراِب  تشخيص  و  صفت  و 

توسط دانش آموز، 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 اسم ها

ـ شناخت نون وقايه

ـ تكرار آموخته های پيشني

فاعل،  اسم  مكان،  اسم  تفضيل،  اسم  شناخت  ـ 

اسم مفعول و اسم مبالغه

ـ اسلوب رشط و ادوات آن

ـ جملۀ بعد از نكره

ـ اسم معرفه و نكره )دو نوع معرفه: معرَّف به 

ألـ و َعَلم(

منفی،  آيندۀ  التزامی،  مضارع  فارسی  معادل  ـ 

ماضی بعيد، ماضی استمراری و ماضی نقلی

ـ معانی افعال ناقصه
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متون

ـ شعر

ـ متون علمی، ادبی و تاريخی

ـ ارزش ها و فرهنگ جامعه

ـ آیات کالم الّله مجید

 ـ احادیث معصومین 

ـ شعر

ـ متون علمی، ادبی و تاريخی

ـ ارزش ها و فرهنگ جامعه

ـ آیات کالم الّله مجید

ـ احادیث معصومین 

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

تاكسی، داروخانه
ـ در بازار، محيط ورزشی، مخابرات
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روش ها و منابع یاددهی ـ یادگیری
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شیوه ها و فّعالیت های مناسب یاددهی ـ یادگیری

انتخاب و به كار  با توّجه به اهداف و رویكردهای برنامه،  شیوه های مناسب یاددهی  ـ    یادگیری 

گرفته می شود. در این راهنام تنها به اصول كّلی شیوه های یاددهی  ـ    یادگیری اشاره می شود. 

 اصول كّلی شیوه های یاددهی ــ یادگیری عبارت اند از:

ـ قرائت: در درس عربی، روخوانی جایگاه خاّصی دارد؛ از این رو، معّلم باید از توانایی درست خوانی 

و روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه آموزش دهد. تلّفظ 

صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و« آموزش داده می شود. حرف »ک« در عربی 

و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. با توّجه به اينکه در نـامز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف 

اهمّيت دارد؛ لذا دبري عربی به اين بخش توّجه دارد. دبري درست تلّفظ می کند تا دانش آموز با تلّفظ 

صحيح آشنا شود و به تدريج و با مامرست آنها را بياموزد.

ـ ترجمه: دانش آموزی می تواند درست ترجمه کند که درست بخواند. در اين بخش، درست خوانی 

مهم است. نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی شايسته است از الگوها و شيوه هايی 

کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم فنون ترجمه، 

به منظور آموزش  به همین منظور بخش هايی  زبان.  انواع فعل در دو  مانند تطبیق  كارآمد است؛ 

مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب درسی آمده است.

ـ قواعد: نياز دانش آموز عرب زبان ساکن در کشور عربی، در مبحث قواعد با نياز دانش آموز 

ايرانی فرق دارد؛ قواعد کاربردی به عنوان اصلی اساسی مورد توّجه برنامه ریزان، مؤّلفان و معّلامن 

قرار می گیرد. در يادگريی هر زبانی آموزش قواعد الزم است، توّجه به قواعد کاربردی و یافنت شاهد 

از منت مورد تأكید است.

در این باره شايسته و بایسته است که:

1 از 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 شود: )کاَن أَخي َقد ساَعَد أَصِدقاَءُه يف اْلَمدرََسِة.( وقتی که دانش آموز بتواند اين جمله را 

ترجمه کند بدين معناست که معادل ماضی بعيد را در زبان عربی فهميده است.

2 تدريس متکّلم وحده در آموزش به ويژہ در آموزش زبان نادرست است. دانش آموز بايد در 
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يادگريی، نقش اصلی را داشته باشد.

را  آنچه  شود؛  تأكید  یادگیری  در  بخش،  این  در  پاسخ  و  پرسش  و  اكتشافی  روش های  بر   3

دانش آموز با راهناميی معّلم می  آموزد و مترين می کند، برايش ملکۀ ذهن می شود.

بی اّطالع  قبلی  کتاب  واژگان  از  که  توّجه گردد؛ دبريی  دانش آموزان  پیشین  آموخته های  به   4

است، منی داند که فراگري قباًل چه قواعدی را خوانده است؛ در نتیجه در تدريس با دشواری و کندی 

مواجه می شود.

5 قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهرت بومی سازی 

شود؛ برای منونه، وقتی که می خواهيم فعل مجهول )ُکِتَب و ُيْکَتُب( را آموزش دهيم، بديهی است که 

نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته شد و نوشته می شود( را تفهيم کرد؛ يا برای تفهيم معنای 

»َقْد أَْفَلَح« و »کانوا َيْسَمعوَن« ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی 

توضيح داد.

قواعد حذف  برخی  لذا  ندارند؛  تأثیر چندانی در دریافت معنا  از مباحث دستوری  پاره ای   6

می شود؛ مانند بحث غري منرصف، انواع اعالل و ماقبل اعالل، نوع بناء در فعل ماضی و امر؛ مانند 

و  فّنی  شاخه های  و  تجربی  رياضی،  رشتۀ  در  به ويژہ  ايرانی  دانش آموز  برای  که  اذهبوا  و  ذهبوا 

حرفه ای و کاردانش سودی ندارد. قواعد در خدمت فهم عبارات و متون اند؛ زيرا رویکرد کتاب های 

جدید عربی بر پایۀ مهارت های چهارگانۀ زبانی و منت محور است؛ به عبارت دیگر، شناخت هدف 

اْلَْخطاَء یا اعراب گذاری باشد، در  ِح  است نه ساخت؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس ساخت یا َصحِّ

روش جدید وجود ندارد؛ بلکه دانش آموزان با ساختارهای درست و اعراب گذاری شده دقیق روبه رو 

می شوند.

ـ تـمرین ها: در طرح تـمرين به اصل مهم تثبيت آموخته ها توّجه شده است. پاسخ به تـمرینات 

هر درس، نشانگر میزان موّفقیت معّلم و دانش آموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری است؛ لذا اّتخاذ 

روش های فّعال و مشاركتی در انجام تـمرینات امری گریزناپذیر است. 

معّلم در بخش مترين، نقش مدير آموزشی را ایفا می نـامید و از همۀ دانش آموزان می خواهد که 

در اين قسمت فّعال باشند.





بخش سوم

طرح درس
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به نام خدا         طرح درس روزانۀ پيشنهادی كتاب عربی رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ يازدهم

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس:

اّول 

موضوع 

درس:

َمواِعُظ َقيَِّمٌة

صفحه: 

... تا ...

مّدت: 

7٥ دقيقه )از 90 دقيقه(     

تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

1. صفحۀ ورود به درس   2. منت درس   3.   واژه های جدید   4. درک مطلب   ٥. قواعدرئوس مطالب1

اهداف کلّی2

1. آشنایی با کلامت جدید و یادآوری کلامت پایه های پیشین

2. شناخت اسم تفضیل و اسم مکان

3ـ آشنايی با بخشی از آيات پركاربرد قرآن

اهداف درسی3

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.

٤
پیش نیاز 

دانش آموز

1. صفت تفضیلی، صفت عالی و اسم مکان را در دستور زبان فارسی بشناسد.

2. توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد. 

٥

ارزشیابی 

تشخیصی

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

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

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

و ... .

نتیجه

در صورت پاسخ به این سؤاالت، 

مطالب  یادگیری  آمادۀ  فراگیران 

جدید خواهند بود.

تهّيـۀ طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربّيات ديگران است.

بيشرت دبريان توانا پس از چند سال تدريس عماًل 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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شایستگی موردنظر در طرح درس روزانه این است که دبیر بتواند با برنامه ریزی اصولی بر زمان 

تدریس مدیریت کند و از شیوه های صحیح در کالس داری استفاده کند.

ب( فرايند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 7٥ دقيقه از 90 دقيقه

مراحل 

تدريس
زمانرشح

معارفه1
1ـ سالم و احوالپرسی 2ـ حضور و غیاب 3ـ قبل از رشوع تدريس معّلم بايد روشهای 

مربوط به ياددهی و يادگريی مورد نظر خودش را مشّخص کند.

3

2
ایجاد انگیزه

اهّميت آموخنت اسم تفضيل و اسم مکان را در زبان برای دانش آموز رشح می دهيم. 

1ـ اشاره به کاربرد فراوان اين دو نوع اسم در زبان. 

2ـ اشاره به منت ِحوار يف سوق مشهد و جايگاه مهم اين گفتگو در موقعّيت های واقعی 

در زندگی.

٥

3

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویيم:

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

بهره گريی از آيات پندآميز 17 تا 19 سورۀ لقامن برای آشنايی دانش آموزان با زبان قرآن 

2

4

رشوع تدریس

و 

 ارائۀ درس 

اين درس در سه جلسه به راحتی قابلّيت تدريس دارد.

جلسۀ نخست: ترجمۀ منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به اْلُمعَجم و حّل درک مطلب؛

از کتاب گويا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس کمک می گرييم.

دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زير نظر ما ترجمه می کنند.

جلسۀ دوم: قرائت و توضيح بخش »اِْعَلموا« و مترين بخش »ِحوار« 

بخش »اِعَلموا« را یکی از دانش آموزان با صدای خوش و رسا می خواند و دربارۀ آن سؤال 

می کنيم؛ دانش آموزان مناسب را شناسايی کنيم تا هر جلسه يکی از آنها قرائت کند.1

جلسۀ سوم: حّل مترينات و ارائۀ گزارش دانش آموزان داوطلب که بخش »پژوهش« را 

انجام داده اند.

٤٥

1ـ برای قرائت منت درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش آموزان فّعال باشند؛ حّتی اگر خوش صدا نباشند.
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٥

خالصۀ درس

 و 

نتیجه گیری

با استفاده از قلم رنگی از دانش آموزان می خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنند.

از يکی از دانش آموزان می خواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کند. در 

صورتی که درست خالصه نکرد، ما درس را خالصه می کنيم.

٥

6

ارزشیابی

 بعد از 

تدریس

اين موارد را از دانش آموز می خواهيم:

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.

10

 ــحّل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آيندهتکلیف7

8

معرّفی 

فّعالیت های 

خاّلقانه

يافنت اسم تفضيل و اسم مکان در قرآن و حديث با استفاده از نرم افزار و اينرتنت

يافنت »داستان«، »آيا می دانيد که« و »ابتسامات« به زبان عربی

يافنت وب نوشت، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوينت( و تصاوير آموزشی مناسب

٥

7٥زمان تقريبی از 90 دقيقه 
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جدول زمان بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن« پايۀ يازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی 

فّعاليتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

11اّول

جلسۀ آشنايی با دانش آموزان و آغاز تدريس 

منت  ترجمۀ  و  قرائت  کتاب؛  درس  نخستني 

که  دارد  )احتامل  مطلب  درک  بخش  حّل  و 

برگزار  مشکالت  برخی  دليل  به  اّول  جلسۀ 

نشود.(

21دوم

خواندن بخش »اِعَلموا« از نخستني درس توّسط 

احتاملی  پرسش های  به  پاسخ  و  دانش آموز 

دانش آموزان و قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ايجاد 

انگيزه برای داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای 

منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

31سوم

حّل تـمرينات درس اّول، پرسش های شفاهی،

گزارش نتيجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، يا وب نوشت 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

٤1چهارم

آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس اّول؛

دانش آموزاِن  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وب نوشت مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب
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آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب٥2اّول

62دوم
دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه توضيح و پرسش معّلم؛

72سوم

حّل تـمرينات درس دوم، پرسش های شفاهی،

گزارش نتيجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، يا وب نوشت 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب 

)پايان تدريس درس دوم در سه جلسه(

82چهارم

آزمون کتبی کوتاه؛

دانش آموزاِن  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب93اّول

103دوم

دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

معّلم؛  پرسش  و  توضيح  همراه  خوش صدا 

انگيزه  ايجاد  و  ِحوار  ترجمۀ منت  و  قرائت  و 

برای داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای 

منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

113سوم

پرسش های  و  سوم  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی

)پايان تدريس درس دوم در سه جلسه(

آزمون کتبی کوتاه123چهارم

دی

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب13٤اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات1٤دوم

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات1٥سوم

16٤چهارم
دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه توضيح و پرسش معّلم
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وم
 د

ال
س

يم
ن

بهمن

17٤اّول

پرسش های  چهارم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب18٥دوم

19٥سوم

دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

معّلم؛  پرسش  و  توضيح  همراه  خوش صدا 

انگيزه  ايجاد  و  ِحوار  ترجمۀ منت  و  قرائت  و 

برای داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای 

منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

20٥چهارم

پرسش های  پنجم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی،

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

اسفند

امتحان درس 4 و 5ـ21اّول

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب226دوم

236سوم
دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه توضيح و پرسش معّلم

2٤6چهارم

پرسش های  ششم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی،

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب
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فروردین

تعطيل عيد نوروزـــ2٥اّول

تعطيل عيد نوروزـــ26دوم

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب277سوم

287چهارم

دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

و  معّلم؛  پرسش  و  توضيح  همراه  خوش صدا 

مترين مکامله )موضوع به دلخواه(

اردیبهشت

297اّول

پرسش های  هفتم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی،

دانش آموزان  »پژوهش«  بخِش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

آزمون درس 6 و 7امتحان30دوم

حّل نـمونه سؤال پايانی و رفع اشکالدوره31سوم

حّل نـمونه سؤال پايانی و رفع اشکالدوره32چهارم

یکی از مشکالت تدریس زنگ 90 دقیقه ای است که دبیر و دانش آموز پس از چند ماه خسته 

می شوند و شاید 10 یا 20 دقیقه از زمان کالس کم کارآمد شود. برای رفع این مشکل می توان از مواد 

و رسانه های آموزشی استفاده کرد.

می توان از لوح آموزشی، پوسرت، فیلم، نرم افزار، روزنامه دیواری و دست ساخته ها، وب نوشت و 

گروه های اجتامعی فضای مجازی و مانند اینها بهره برد که بخشی را معلم و بخشی را دانش آموز 

می تواند تهیه کند.



بخش چهارم

بارم بندی و نمونه سؤال امتحانی

درج نـمونه سؤاالت کتاب معّلم توّسط هر انتشاراتی به جز انتشارات 

وابسته به سازمان پژوهش، يا دارای مجّوز از آن ممنوع است.
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ يازدهم نوبت اّول1 

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

رهمهارت های زبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف( 

مهارت 

واژه شناسی

نوشنت ترجمۀ دو کلمه از عربی به فارسی در جمله 1

)زير کلامت خط کشيده می شود.(
0/٥

2

نـمره
0/٥مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرينات کتاب( 2

0/٥تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه )دو مورد(3

0/٥نوشنت مفرد يا جمع دو اسم )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب( مهارت ترجمه 

به فارسی 

٥ترجمۀ جمله های کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعَلموا«٥

7

نـمره

0/٥انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/٥تکميل ترجمۀ ناقص )شش جای خالی(7

ج( مهارت 

شناخت و کاربرد 

قواعد

ترجمۀ دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، امر، 8

نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت 

ساده و با ريشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج 

ر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير()شش مورد( يا در قالب مصوَّ

1/٥

 7/٥

نـمره

تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نيز مصدر مناسب برای جای 9

خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از 

نظر معنا ميان چند کلمه )سه مورد(

0/7٥

0/٥تشخيص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله10

1تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله11

1ترجمۀ دقيق جملۀ دارای اسلوب رشط12

0/٥تشخيص فعل رشط و جواب آن13

اِعراب: تشخيص نقش کلمه و عالمت اعرابِی آن )فاعل مرفوع، مفعول 14

منصوب، مبتدا مرفوع، خرب مرفوع، مضاٌف اليه مجرور، صفت، جار و 

مجرور يا مجرور به حرف جر(

1

1تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه1٥

0/2٥عدد اصلی يا ترتيبی16

1ـ توضیحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نیز مصداق دارند؛ لذا حتاًم پیش از طرح سؤال به پاورقی بارم بندی نوبت دوم 

مراجعه کنید.
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د( مهارت درک 

و فهم

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

توضيحات ستون دوم« )شش مورد( 

یا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی 

كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پرکردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/٥

3

نـمره

درک مطلب )ارائۀ منت و طّراحی شش سؤال حّتی االمکان با شش کلمۀ 18

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 

يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانش آموز بايد هر جمله 

را به توضيح مناسب آن وصل کند.

يا در هر دو مورد 13 و 14هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و 

فهم را بسنجد.

1/٥

هـ ( مهارت 

مکالـمه

پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی يا پاسخ به سؤال با توّجه به تصوير 19

ارائه شده
0/2٥

0/٥

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 گزينه ای و ... (

0/2٥

شایسته است که دبیر گرامی افزون بر توجه به بارم بندی که کّمی گراست، به مسائل معنوی نیز 

توجه کند. قطعاً جنبه های ارزشیابی معنوی از بارم بندی تأثیرگذارتر است. توّجه به اینکه دانش آموز 

نسبت به درس عربی زبان قرآن عالقه نشان می دهد و در او تغییر نگرش مثبت ایجاد شده است، 

الزم است.



20

بارم بندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن )2( پايۀ يازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نوبت دوم1 

جمعنـمرهموضوعشامرهمهارت های زبانی

الف( مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

)دو مورد و زير کلامت خط کشيده می شود.(
0/٥

2

نـمره

0/٥تعيني کلامت مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرينات کتاب( 2

3
)دو  کلمه2  چهار  ميان  در  معنا  نظر  از  ناهامهنگ  کلمۀ  تشخيص 

مورد(
0/٥

0/٥نوشنت مفرد يا جمع اسم3 )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب( مهارت ترجمه 

به فارسی 

٥
بخش  و  تـمرين  منت،  از  فارسی  به  عربی  از  کتاب  جمالت  ترجمۀ 

»اِعَلموا«
٥

7

نـمره
0/٥انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/٥تکميل ترجمۀ ناقص )شش مورد(7

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

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

پاسخ: ← نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛ 

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

، اِسرَتَجعا، يَعَملوَن، فَتََح. پاسخ: ← ذهنب مؤنث و بقيّه مذکرند. يَعَملوَن مضارع و بقيّه ماضی اند. سوم شخص مفرد ماضی اسرتجع بيش  َذَهنْبَ

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 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 دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

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

جمالت ساده و با ريشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج

ر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير( يا در قالب مصوَّ

شش مورد

1

 7/٥

نـمره

9

مناسب  مصدر  نيز  و  نهی  و  امر  مضارع،  ماضی،  فعل  تشخيص 

برای جای خالی در جمله، يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمۀ 

ناهامهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه

)دو مورد(

0/٥

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

مکان
1

11
يا ترجمۀ دقيق اسلوب  يا جواب رشط،  )تعيني فعل،  اسلوب رشط 

رشط(
0/٥

0/٥ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نکره و ساير قواعد درس پنجم12

13

ترجمۀ دقيق فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکي، لَِکي، َحتَّی« 

در جمله،

يا سؤال سه گزينه ای از فعل مضارع دارای اين حروف

1

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

يا سؤال سه گزينه ای از فعل مضارع دارای اين حروف
1

1٥
ترجمۀ دقيق افعال ناقصه »کاَن، صاَر، لَْيَس« در جمله 

)تأکيد در طّراحی سؤال بر شکلهای مختلف فعل کاَن است(
1

16

مرفوع،  )فاعل  آن  اعرابِی  عالمت  و  کلمه  نقش  تشخيص  اِعراب: 

مجرور،  مضاٌف اليه  مرفوع،  خرب  مرفوع،  مبتدا  منصوب،  مفعول 

صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر(

1



22

د( مهارت درک 

و فهم

17

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 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 

كامل شود.

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

1/٥

3

نـمره

18

با شش  )ارائۀ منت و طّراحی شش سؤال حّتی االمکان  درک مطلب 

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 

بايد هر  دانش آموز  که  کلمه  با هشت  ارائۀ شش جمله همراه  يا 

جمله را به توضيح مناسب آن وصل کند.

يا در هر دو مورد 15 و 16هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک 

و فهم را بسنجد.

1/٥

هـ ( مهارت 

مکالـمه

19
به  توّجه  با  سؤال  به  پاسخ  يا  پرسشی  جمله های  به  کوتاه  پاسخ 

تصوير ارائه شده 1
0/2٥

0/٥

نـمره
20

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

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

دو گزينه ای و ... 

0/2٥

1ـ پيشنهاد می شود با توّجه به تصوير، سؤال طّراحی شود؛ مثاًل با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن است، سؤال شود: »ماذا َعَلی 

اْلِمنَضَدِة؟« و پاسخ های »حقيبة«، »الحقيبة«، »علی املنضدة حقيبة.«، »الحقيبة علی املنضدة.« همه را درست می گرييم؛ زيرا در همۀ اين 

پاسخ ها دانش آموز متوّجه سؤال شده و پاسخ های کوتاه يا بلند او همگی اشاره به موّفقيت او دارند.
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تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی

1 سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات بايد کاماًل حرکت گذاری شوند.

2 شايسته است صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی آن درست و مفهوم باشد.

3 در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طّراح مجاز است تا یک نـمره در بارم بندی تغییراتی اجرا 

نـاميد؛ ولی در نوبت دوم بارم بندی بايد دقيقاً رعايت شود.

4 بار اصلی سؤاالت امتحانی، ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه همراه تنّوع است.

5 در بسیاری از موارد سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت هاِی زبانی 

امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله چند مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

6 فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند: 

 ،Traditional Arabic ، B Badr ،)عثامن طه(KFGQPC Uthman Taha NaskhT ، Adobe Arabic

 Simplified Arabic

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

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

ميان نوبت بارم بندی تعيني نـمی شود. اگر دبريی عالقه مند است که بر اساس بارم بندی خاّصی سؤال 

طرح کند، می تواند اين گونه عمل کند: 

مهارت واژہ شناسی از 2 نـمره به 1 نـمره و مهارت ترجمه به فارسی از 7 نـمره به ٥ نـمره و 

مهارت درک و فهم از 3 نـمره به 2 نـمره و قواعد از 7/٥ نـمره به 6/٥ نـمره کاهش می يابد. در 

نتيجه پنج نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی است. )حدوداً 4 نـمره روخوانی و 1 نـمره 

مکامله( 

در مکامله مشابه اين سؤاالت مطرح می شود؟ 

ملاذا تأتـي إلی اْلمدرسة؟ ِبَم جئت إلی اْلمدرسة؟ کم مرة سافرت إلی مشهد؟ ِمن أين أنت؟ کم 

عمرك؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ أّي فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بيتك؟ کم الساعة؟ ماهو لون الباب؟ 

ملاذا تدرُُس؟ ماذا تأُکُل لِلَغداِء؟ هل أنَت َنشيٌط؟ أ دفرٌت علی اْلمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقيبة؟

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

نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه های ساده ای 
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مانند َصَبـَر و َفِهَم( قرائنی مانند اسم و ضمري بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند 

به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند.

10 در 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: 

) يا حبيبي، رَجاًء، ... َکالمي. )اِْسَمْع  اِْسَمعوا  ُاکُتْب يف اْلَفراِغ ِفعاًل ُمناِسباً.  

يا زَُماليئ، ِمن َفضِلُکم، اِذَهبوا إلَی ُصفوِفُکم.  . َترِجِم اْلَکِلَمَة الَّتي َتحَتها َخطٌّ

11 در سؤاالت چندگزينه ای دو يا سه گزينه ارائه می شود. )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ چهار 

كلمه داده می شود.(

12 ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقه ای طرّاحی نـمی شود.

13 طرح سؤال از فعل هايی مانند »َتَعلَّموا« که می توانند ماضی يا امر باشند، بايد در جمله و 

همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنني سؤاالتی خودداری شود بهرت است. 

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

مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سامل طّراحی شود و اگر از غري صحيح و سامل 

سؤالی طرح شد، نبايد تغيرياتی مانند اعالل حذف داشته باشد.

15 آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی های 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.

16 طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشاره مناسب برای جای خالی در جمله با توّجه به 

قرائن در قالب سؤال چندگزينه ای اشکالی ندارد؛ ولی بايد توّجه داشت که چنني مواردی از اهداف 

کتاب درسی نيست: 

ضمري منفصل منصوب مانند إّياَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد 

هذه و تلك برای اشاره به اسم غري عاقل.

17 پر کردن جای خالی در بخش »ِحوار« در امتحان بايد منطقی باشد. طبيعی 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 ترجمه عربی به 

فارسی نیز می توان نيم نـمره از اين بخش طّراحی کرد.
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18 در تشخيص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست و 

کلامِت جمله باید اعراب گذاری کامل شده باشد. اّما تشخيص اينکه فاعل، مرفوع است از اهداف 

حيَح. است؛ مثاًل اين سؤال مورد تأييد است: َعنيِّ الصَّ

ساَعَد ... أَصِدقاَءُهم. اْلَوالَد  اْلَوالِد  اْلَوالُد 

19 طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت جمله، مطلقاً ممنوع است.

20 در تشخيص مشتّقات ذکر جامد و مشتق رضوری نيست؛ اّما ذکر نوِع مشتق، رضوری است. 

21 در اسم فاعل و اسم مفعول مانند: ناِظر و منظور و ُمنَتِظر و ُمنَتَظر. برای مثال، ذکر اينکه 

ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنَتِظر اسم فاعل ثالثی مزيد می باشد، در کتاب درسی، تدريس شده 

و از اهداف آموزشی است.

22 در اين بخش از سؤاالت امتحانی »َتْرِجْم ٰهِذِه اْلِعبارََة َحَسَب َقواِعِد اْلَمعرَِفِة َو النَِّکرَِة« بهرت 

است که دبري محرتم سؤالی خارج از کتاب، مطابق چارچوب قاعدۀ درس طرح کند.

23 در طرح سؤال مکامله به دو صورت می توان 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.

24 در زمینه تکلیف می توان از دانش آموزان تکالیف عملکردی خواست. مثاًل از آنها بخواهیم 

متنی عربی را از رادیو یا تلویزیون گوش کنند و بنویسند.
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بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن )2( پايۀ يازدهم، ميان نوبت اّول و دوم 

رشتۀ ادبيات و علوم انسانی

نـمرهموضوعشامرهمهارت ها 

مهارت های 

خواندن،

شنيدن و 

سخن گفنت

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(1

يا حفظ شعر و اجرای گروهی آن

يا اجرای نـاميشی منت برخی درس ها

4

مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 2

)سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ماهَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، 

، أَّي( ن، َکم، َهْل، أ، متی، کيف، ملاذا، لَِم، َعمَّ ِممَّ

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

يا اجرای گروهِی مکاملاتی متفاوت با مکاملات کتاب درسی در کالس

1

٥ جمع نـمره ها 

تذّکرات:

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 بيست 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 بسياری از دانش آموزان بر نـمی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان خواسته شود، حّتی االمکان 

مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند، و تـمرين کنند؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی 

مسائل دينی است، و قرائت نـامز بايد با تلّفظ درست باشد.

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

پاسخ سؤاِل »ما اسمك؟« پاسخ دهد »سعيد«، کاماًل درست است، و نیازی نیست پاسخ دهد: »اسمي 

سعيٌد.« در بخش مكامله فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثاًل اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أيَن 

.« در حقيقت نيمی  فِّ أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا يف ... .« و درنگ کرد، و نتوانست بگويد: »أنا يف الصَّ

از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.
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4 یکی از موارد امتحانی این است که از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو 

دقیقه معرّفی کند؛ يا اگر فّعاليتی در زمينۀ منايش و مکامله در کالس داشت می توان به عنوان منرۀ 

امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

   بديهی است که در يک روز نـمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و مکامله به عمل  5

فّعاليت های  مجموعه  و  می خواند  تحصيلی  سال  طول  در  دانش آموز  را  هرآنچه  بنا  بر اين،  آورد؛ 

بهرتين  و  آخرين  نـمره دهی،  مبنای  می دهد.  تشکيل  را  شفاهی اش  نـمرۀ  وی،  مکاملۀ  و  شفاهی 

وضعيت مهارت شفاهی اوست.

6 رعايت ظرافت های رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانش آموز نيست. مخصوصاً اينکه او 

بايد در پاسخ گويی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون 

شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبري ارجمند درخواست می شود اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار 

کند تا دانش آموز خاطرۀ خوش از مکامله داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده وجود 

داشته باشد.

7 حفظ عني مکاملات، کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش آموزان منی خواهيم عني عبارت ها را 

حفظ کنند. دانش آموز می تواند با ذوق و سليقۀ خود و رشايط موجود، تغيرياتی در منت ايجاد کند.
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نـمونه سؤال پيشنهادی امتحان های نوبت اّول و دوم

ُل، يف َثالَثِة  ، َفرُع اْلََدِب َواْلُعلوِم اْلنسانيَِّة، اَْلَفصُل اْلَوَّ فِّ اْلحادَي َعَشَ َغِة اْلَعَربيَِّة ِللصَّ ِباْسِمِه َتعاَلی، اِمِتحاُن اللُّ

: ُل َو ااِلْسُم اْلعاِئيلُّ ُدروٍس َو ِنْصٍف، اَْلَوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَْلِمنَطَقة:    اَْلُمَدرُِّس:    ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. َترِجِم اْلَکِلامِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

الَة﴾    2. ااَِلْبِتعاُد َعِن اْلَراِذِل. ، أَِقِم الصَّ 1. ﴿يا ُبَنيَّ
0/٥

2

َتنِي. ُاکُتْب يف اْلَفراِغ اْلَکِلَمَتنِي اْلُمَتاِدَفَتنِي َو اْلَکِلَمَتنِي اْلُمَتضادَّ

أَِحبَّة / ُمساِعد / أَْعداء / ُمعني / ُمْغَلق

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

0/٥

0/٥ُاکُتْب ُمفرَد أَو جمَع اْلَکِلَمَتنِي.  أَْفواه: .............................  َجناح: ............................. 3

4

ِ اْلَکِلَمَة اْلَغريَبـَة يف اْلَمعَنی. َعنيِّ

ْلم      ة  اَلسِّ ْعب  اَلّناس  اَْلُمَّ الف. اَلشَّ

طّي  اَْلَحْلوانـّي  اَْلَخّباز  اّلل  اَلشُّ ب. اَلشَّ

0/٥

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

٥

َترِجْم هِٰذِه اْلُجَمَل.

1. ﴿َو ما ِمْن دابٍَّة يف اْلَرِْض َو ال طاِئٍر َيطرُي ِبَجناَحْيِه إاّل أَُمٌم أَْمثاُلُکم﴾ )1(

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

واُل النِّسايئُّ ِبَخمَسٍة َو ِتْسعنَي أَْلَف تومان. )1( واُل الرِّجايلُّ ِبِتسعنَي أَْلَف تومان، َو السِّ 2. اَلسِّ

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

3. أَراَد َقنَبـٌر أَْن َيُسبَّ الَّذي کاَن َسبَّـُه؛ َفقاَل اْلماُم َعيلٌّ   لَُه: َمْهاًل يا َقنرُب. )1(

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

َجرَِة ِبـِمنقارِِه َعْشَ َمّراٍت يف الّثانَيِة. )1( 4. َنّقاُر اْلَخَشِب َيْنُقُر ِجْذَع الشَّ

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

٥. ُنِقَلْت إلَی اْلَعَربيَِّة أَْلفاٌظ فارِسيٌَّة َکثريٌَة ِبَسَبِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْليرانّينَي يف اْلِعراِق َواْلَيَمِن. )1(

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

٥
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ْیِر ُنْحَن يِف اْلُوَکناِت. 1. َو إْن َشَکْوُت إلَی الطَّ

الف. و اگر شکايتم را پيش پرنده ها بربم، در آشيانه ها گوش فرا دهند. 

ب. و اگر به پرندگان گاليه کنم، در النه ها شيون کنند. 

2. َمْن َجـرََّب اْلُمَجـرََّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمة.

الف. هرکس آزموده را بيازمايد، پشيامن می شود.     

ب. کسی که به سخن شخص با تجربه توّجه نکند، زيان می بيند.     

0/٥

7

َجَمِة اْلفارِسيَِّة.  اِْمَلْ َفراغاِت التَّ

1. َسِل اْلَمصاِنَع َرْکباً َتهيُم يف اْلَفَلواِت. 

از انبارهای آب دربارٔه سوارانی که در ........................................ تشنه و رسگردان اند ......................

هاُت ُرؤَيَة أَوالِدِهم يف أَحَسِن حاٍل، َولِٰذلَِك ُيرِشدوَنُهم داِئـاًم إلَی اْلَعامِل الّصالَِحِة،  2. ُيِحبُّ اْلباُء َواْلُمَّ

َکااِلْهِتامِم ِبالّرياَضِة، َوااِلْقِتصاِد يف اْسِتهالِك اْلامِء َواْلَکهَرباِء. 

پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در ........................................حالت ببينند و به همني 

خاطر هميشه آنها را به کارهای درست ........................................ مانند اهمّيت دادن به .............

........................... و ميانه روی در ........................................آب و برق.

1/٥

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

8

 : َترِجِم اْلَکِلامِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

1. أَنا َدَخْلُت ُغرَفتي.     2. هَي َسَتْخُرُج ِمن َبيِتها.  3. رَجاًء، اِْصِبـْر َقلياًل.    

 . 4. ِمنْ َفْضِلُکم، ال َتْلَعبوا ُهنا. ٥. ُهم کانوا يَرِْجعوَن ِبُسَعٍة. 6. اَلّطالِباُت، ما َعِملَْن ِبواِجباِتِهنَّ

1/٥

9

ِ اْلِفْعَل اْلُمناِسَب ِلْلَفراِغ. َعنيِّ

1. يا أَواْلُد، رَجاًء، ................... يف الّشاِرِع.      ال َتْلَعْب     ال َتْلَعبوا    ال َتْلَعبي 

اّلُب ................... إلَی َکالِم أُستاِذِهم.     َيْسَتِمعوَن    َتْسَتِمعوَن   َتْسَتِمُع  2. اَلطُّ

3. أَ ما ................... ـي يا زَمييَل اْلَعزيَز؟   َعرَْفَتـ ...      َعرَْفِتـ ...    َعرَْفَتـنـ ... 

0/7٥

10
َعيِّـِن اْسَم اْلَمکاِن يف ٰهِذِه اْلُجمَلِة، ُثمَّ َترِْجْمـُه.

شاَهْدنا َمْطَبَخ اْلُفْنُدِق يف الّساَعِة الّثالَِثِة َمساًء.
0/٥
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11
َعيِّـِن اْسَم التَّفضيِل يف هاَتيـِن اْلُجمَلَتيـِن، ُثمَّ َترِْجِم اْسَم التَّفضيِل َفَقط.

َشـرُّ الّناِس ذو اْلَوْجَهيـِن.  أَْفَضُل اْلَعامِل اْلَکْسُب ِمَن اْلَحالِل.
1

12

ِط يف اْلَجمَلِة الّثانَيِة، ُثمَّ َترِْجِم اْلُجْمَلَتيـِن. ِط يف اْلُجمَلِة اْلُوَلی َو َجواَب الشَّ َعيِّـْن ِفْعَل الشَّ

﴿َو ما َتْفَعلوا ِمْن َخيـٍر َيْعَلْمُه الّلُه﴾

َمْن َسأََل يف ِصَغرِِه، أَجاَب يف ِکَبـرِِه.

1/٥

13
. أَْعرِِب اْلَکِلامِت الَّتي َتْحَتـها َخطٌّ

اْلُمَدرُِّس َيْکُتُب َحديثاً َعَلی اللَّْوِح. 
1

14
َعيِّـِن اْسَم اْلفاِعِل أَِو اْسَم اْلَمفعوِل أَِو اْسَم اْلُمباَلَغِة.

نوِب، اِْغِفْر لَنا.   یا صاِنَع ُکلِّ َمْصنوٍع لنَي﴾ يا َغّفاَر الذُّ ﴿إنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوکِّ
1

1٥
ُاکُتِب يف اْلَفراِغ َعَدداً ُمناِسباً.

َسْبعوَن ناِقُص ِسّتنَي ُيساوي ............................ .
0/2٥

د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

16

َضْع ِفـي الّداِئرَِة اْلَعَدَد اْلُمناِسَب. »َکِلَمـتاِن زاِئَدتاِن«

ِة يف َيِد اْلَمرأَِة. َهِب أَِو اْلِفضَّ 1. اَْلـُوْکَنُة                    زيَنٌة ِمَن الذَّ

2. اَْلَکراَمُة                      َمْن ُيْعِجُبـَك َشْکُلـُه وََکالُمُه َوُسلوُکُه.

3. اَْلَمرَمی    رَشٌَف َوَعَظَمٌة َوِعزَُّة النَّفِس.

َحَيواٌن َيـْميش َعَلی َبْطِنـِه. 4. اَْلَمليُح                                  

. ديِق أَِو اْلُمِحبِّ ٥. اَلرُّفاُت     َترُْك الصَّ

يوِر.  واُر                    َبيُت الطُّ 6. اَلسِّ

7. اَْلَحيَُّة

8. اَْلَهْجـُر  

1/٥
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17

اِْقَرأِ النَّصَّ الّتالـَي، ُثمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة الّتالَيـِة.

ُأرْسٌَة  َنْحُن  َفاّلٌح َووالَِديت َطّباَخٌة.  ِباْسِم ِبطرود يف مازَنَدران. والِدي  َقرَيٍة َصغريٍَة  أََنا ِمهران. أَعيُش يف 

َسعيَدٌة. اَْلَيوُم َيوُم اْلَخميِس. أُّمي َطَبَخْت َحَلوّياٍت َقْبَل ساَعَتنِي. هَي َتْطُبُخ َحَلوّياٍت َطيَِّبًة. ُثمَّ َتْعرُِضها 

لِْلَبْيِع، َفَيْشرَتِي الّناُس ِمْن َحَلوّياِتـها ِلَنَّها لَذيذٌة ِجّداً. أُّمي َوَضَعِت اْلَحَلوّياِت َعَلی اْلِمنَضَدِة يف ُغرَفِة 

َفَسَقَطْت  اْلُعيوِن  اْلِمنَضَدِة َبعيَدًة َعِن  َفَصِعَدْت َعَلی  غريَُة ِمهري کاَنْت جاِئَعًة،  ااِلْسِتقباِل. أُختي الصَّ

َوَبَدأَْت ِباْلُبکاِء. خاَفْت أُّمي َکثرياً، َفَذَهَبْت إلَيها َوشاَهَدْتها ِبَخرٍي. ُعمُر أُختي َخْمُس َسَنواٍت.

............................................................................................ غريَِة؟   1. َهِل اْنَکَسَْت َيُد اْلِبْنِت الصَّ

............................................................................................ 2. َمَتی َصَنَعِت اْلوالَِدُة اْلَحَلوّياِت؟ 

............................................................................................ 3. أَيَن َوَضَعِت اْلوالَِدُة اْلَحَلوّياِت؟ 

............................................................................................ غريَِة؟  4. َما اْسُم اْلِبْنِت الصَّ

............................................................................................ ٥. ماذا َصَنَعِت اْلوالَِدُة؟  

............................................................................................ 6. َکْم ُعمُر ِمهري؟  

1/٥

هـ . مهارت مکالـمه )نیم نـمره(

18
ؤاِل الّتالـي. أَِجْب َعِن السُّ

َکْيَف حاُلَك؟ ...................................................................... 
0/2٥

19

رَتِِّب اْلَکِلامِت َو اْکُتْب سؤااًل َو جواباً َصحيحاً.

اْلَحَکُم / ِبَسَبِب التََّسلُِّل / ما َقِبَل / اْلَهَدَف / لاِمذا / ؟ / .

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

- چرا داور ُگل را نپذيرفت؟ - به دليل آفسايد.

0/2٥
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، اَْلَفصُل الّثانـي، َفرُع اْلََدِب َواْلُعلوِم اْلنسانيَِّة، اَْلَوقُت:  فِّ اْلحادَي َعَشَ َغِة اْلَعَربيَِّة ِللصَّ ِباْسِمِه َتعاَلی، اِمِتحاُن اللُّ

70 َدَقيَقًة، 

: ُل َو ااِلْسُم اْلعاِئيلُّ اَلّتاريخ: .... /3/ .... اَْلِمنَطَقة:      اَْلُمَدرُِّس:              ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. َترِجِم اْلَکِلامِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

﴿َو الَّذيَن آَمنوا ِباللِّه َو رُُسِلــِه َو لَْم ُيَفرِّقوا َبنْيَ أََحٍد ِمْنُهم ُأوٰلِئَك َسْوَف ُيْؤتيِهم أُجورَُهم﴾
0/٥

2

َضِع اْلُمَتاِدَف َو اْلُمَتضادَّ يف اْلَمکاِن اْلُمناِسِب. =  ≠  

ـامل / ااَِلْبِتعاد / اَْلَْعَلی  اَْلَعداَوة / اَْلَْحياء / اَلشِّ

اَْلَْسَفل ≠ ......................... اَْلَيسار = ......................... 

0/٥

0/٥ُاکُتْب ُمفرَد أَو جمَع اْلَکِلَمَتنِي.  أَْصحاب: .............................  َمْعصَية: ............................. 3

4

ِ اْلَکِلَمَة اْلَغريَبـَة يف اْلَمعَنی. َعنيِّ

الف. لِسان  َصْوم  َوْجه  َعْيـن    

َث  ب. َنَطَق  َحَکی  َکُبـَر  َحدَّ

0/٥

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

َترِجْم هِٰذِه اْلُجَمَل.

1. ﴿أَ لَْم َيْعَلمـوا أَنَّ اللَّٰه هَو َيْقَبُل التَّوَبـَة َعْن ِعباِدِه﴾ )0/7٥(

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

2. ُيْحَك أَنَّ رَُجاًل کاَن َکثرَي اْلُعيوِب، َفَنِدَم َعَلی أَعاملِِه َوحاَوَل أن ُيصِلَحها. )1(

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

3. أَعوُذ ِبَك ِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع َو ِمْن َقْلٍب ال َيْخَشُع َو ِمْن ِعْلٍم ال َيْنَفُع. )1(

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

َنِة اْلِعشيَن ِمن ُعمرِِه کاَن عاِماًل َبسيطاً، ُثمَّ صاَر باِئَع اْلُکُتِب، َولَْم َيذَهْب  4. اَْلُستاُذ آَذرَيزدّي يف السَّ

إلَی اْلَمدرََسِة يف َحياِتِه. )1/2٥(

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

، َو َغنّياً اْفَتَقَر، َو عالاًِم ضاَع َبنْيَ ُجّهاٍل. )1( ٥. اِرَْحموا َعزيزاً َذلَّ

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

٥
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

1. ﴿َيقولوَن ِبأَْفواِهِهم ما لَْيَس يف ُقلوِبِهم َو الّلُه أَْعَلُم ِبـام َيْکُتموَن﴾

الف. با دهانشان آنچه را در قلب هايشان نيست می گويند و خدا به دروغی که بر زبان می رانند 

آگاه است. 

ب. با دهان هايشان آنچه را در دل هايشان نيست می گويند و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر 

است. 

کاِة﴾ الِة َو الزَّ 2. ﴿َو کاَن َيأُْمُر أَْهَلُه ِبالصَّ

الف. و خاندانش را به مناز و زکات فرمان داده بود.     

ب. و خانواده اش را به مناز و زکات فرمان می داد.     

0/٥

7

َجَمِة اْلفارِسيَِّة.  اِْمَل َفراغاِت التَّ

ْل َعَلی الّلِه. 1. َمْن أَراَد أْن َيکوَن أَقَوی الّناِس،  َفْلـَیَتَوکَّ

هرکس بخواهد .................................... مردم باشد، پس بر خداوند ..................................... .

َمْت َيداُه َو َيقوُل اْلكاِفُر يالَيَتني ُكْنُت ُتراباً﴾ روزی که آدمی آنچه را با  2. ﴿َيْوَم َيْنُظُر اْلَمْرُء ما َقدَّ

دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: ....................................  ......................... .

3. إنَّ أَبـي کاَن َسيَِّد َقوِمـِه، َيُفكُّ اْلَسيـَر َو َيْحَفُظ اْلجاَر. 

پدرم رسور مردمش بود، اسري را .................................... و .................................... را حفظ می کرد.

1/٥

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

8

. َترِْجِم اْلَفعاَل الَّتي َتْحَتـها َخطٌّ

1. لَِم ال َتْخُرجوَن ِمْن َبيِتُکم؟     2. يا أَِعّزائـي، ُاْشُکروا ُمَدرَِّسُکم.

3. إنَُّهم ما رََجعوا ِمَن اْلَعَمِل.      4. إّنـي َسْوَف أُساِفُر إلَی اْلِعراِق.

1

9

َعيِّـْن َنوَع اْلَفعاِل يف اْلُجَمِل الّتالَيِة.

1. أَنُتم َسَتنَتِفعوَن ِبٰهَذا الَعَمِل.

2. يا َصديقي، رَجاًء، اِْسَمْع َکالمـي.

0/٥

10

َعيِّـْن َنوَع اْلَسامِء: اِْسَم اْلفاِعِل، أَِو اْسَم اْلَمفعوِل، أَِو اْسَم اْلُمباَلَغِة، أَِو اْسَم اْلَمکاِن، أَِو اْسَم التَّفضيِل.

1. أَْعَلُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إلَی ِعْلِمِه.   3. يا َمـْن ُيـِحبُّ اْلُمْحِسنيـَن.

الُم َعَليَك يا َمْيَثُم التَّاّمُر. 2. إنَّ َمکَتَبـَة ُجندي سابور فـي خوزستـان.     4. اَلسَّ

1
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11

حيَحَة. َجَمَة الصَّ ِط، ُثمَّ َعيِّـِن التَّ َعيِّـْن َجواَب الشَّ

َمْن ُيحاِوْل َکثرياً َيِصْل إلَی أَهداِفِه.

الف. هرکس بسيار تالش کند، به هدف هايش می رسد.   

ب. کسی که بسيار سعی می کند، به هدف هايش خواهد رسيد.   

0/٥

12

َجَمِة َحَسَب الَْقواِعِد الَّتي َقَرأْتَها. اِْمَلِ الَْفراَغ يف التَّ

را  آن  قبالً  که   ........................... را  کتابی  امروز  قَبْل.  ِمْن  َرأَيْتُـُه  قَْد  کِتاباً  الْيَوَم  اِْشتَـَريُْت 

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

0/٥

13

َترِْجْم هاَتنِي اْل  َيَتنِي َحَسَب اْلَقواِعِد الَّتي َقَرأَْتها.

1. ﴿لَْن َتنالوا اْلِبـرَّ َحتَّی ُتْنِفقوا ِماّم ُتِحّبوَن﴾

لوا َکالَم الّلِه﴾ 2. ﴿ُيريدوَن أَْن ُيَبدِّ

1

14

َترِْجْم هاَتنِي اْلَيَتنِي َحَسَب اْلَقواِعِد الَّتي َقَرأَْتـها.

ِل اْلُمؤِمنوَن﴾ 1. ﴿َعَلی الّلِه َفـْلـَيَتَوکَّ

2. ﴿قالَِت اْلَعراُب آَمّنا ُقْل لَْم ُتؤِمنوا﴾

1

15

َترِْجْم هاَتنِي اْلُجمَلَتنِي َحَسَب اْلَقواِعِد الَّتي َقَرأَْتها يف َمعاِنـي اْلَفعاِل الّناِقَصِة.

1. کاَن َسعيٌد ساَعَد َصديَقُه.      

2. کان سعيٌد ُيساِعُد َصديَقُة.

1

16
. )املََحلُّ اْلعرابـيُّ َو َعالَمُة اْلعراِب( أَْعرِِب اْلَکِلامِت الَّتي َتْحَتـها َخطٌّ

رِس َعلَی اللَّْوِح. يَْکتُُب الُْمَدرُِّس قَواِعَد الدَّ
1

د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

17

َضْع يف اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة ِمَن اْلَکلاِمِت الّتالَيِة. )َکِلَمتاِن زاِئَدتاِن(

وابِّ / َظالِم / َخِضٌَة.  يِر / ِمئاُت / جوٌع / اْلِمَظلَِّة / اْلخاِئِب / الدَّ السَّ

َبِة ذاِت اْلُصوِل اْلفارِسيَِّة. َغِة اْلَعَربيَِّة ........................... اْلَکِلامِت اْلُمَعرَّ 1. يف اللُّ

مِس أَْو ُنزوِل اْلَمَطِر أَِو الثَّْلِج. ِة الشَّ 2. أَسَتفيُد ِمَن ........................... أَماَم أَِشعَّ

3. إنَّ الرَّْکَب َجامَعٌة ِمَن اْلُمساِفريَن ُيساِفروَن َعَلی ........................... . 

َشُف ِقطَعُة ُقامٍش تـوَضُع َعَلی ..................................... .   4. الشَّ

بيِع َبديَعـٌة .................................. .  ٥. ُغصوُن اْلَشجاِر يف الرَّ

6. »اَْلَغداُة« ِبداَيُة النَّهاِر، َو ِنهاَيُة ........................... اللَّيِل.

1/٥
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18

حيَح َو اْلَخَطَأ َحَسَب اْلَحقيَقِة. َعيِّـِن الصَّ

ّبورَِة َو ِمْثِلها.  َنٌة ُيْكَتُب ِبها َعَلی السَّ ٌة َبيضاُء أَْو ُمَلوَّ باشرُي مادَّ 1. اَلطَّ

2. اَْلَبَکُم َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَتَکلََّم، َو ُمَؤنَُّثـُه »َبْکامُء«. 

3. اَْلََصمُّ َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَری، َو ُمَؤنَُّثـُه »َصاّمُء«.

4. َيْلَعُب يف َفريِق ُکرَِة اْلِمنَضَدِة أََحَد َعَشَ الِعباً.

٥. اِرِتفاُع َحـرارَِة اْلِجْسِم ِمـن َعـالِئـِم اْلَمرَِض.

. 6. ِعْلُم اْلَحياِء ِعْلُم ُمطالََعِة َخواصِّ اْلَعنارِصِ

1/٥

هـ . مهارت مکالـمه )نیم نـمره(

19
ؤاِل الّتالـي. َأِجْب َعِن السُّ

ِبَم ُتساِفُر يف اْلَبْحِر؟ ...................................................................... 
0/2٥

20

رَتِِّب اْلَکِلامِت َو اْکُتْب سؤاالً َو جواباً َصحيحاً.

ْحِن / ِمْن َفْضِلَك ... أَْعِطني/ َهْل / ِبطاَقَة / َنَعم / ُتريديَن / الشَّ

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

آيا کارت شارژ می خواهی؟ بله، لطفاً.

0/2٥


