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اهداف کّلی برنامه درسی عربی در حوزه عناِصر و عرصه ها

خلقخداخودعناِصر/ عرصه ها
خلقت

)با محورّیت خداوند(

تعّقل)تفکّر(

تدبّر، پندآمـوزی، درست 
اندیشی در زندگی، نیروی 
حـّل مسئـله در مـسائـل 
واژگانی و زبانی و تقویت 

توان تفهیم و تفّهم

اسباب  از  یکی  باور  اینکه 
عربی  زبان  به  قرآن  نزول 

تعّقل است.
َعـَربیاً  ُقـرآناً  أنَزلناُه     إنّا 

  1  لََعلَّکُم تَعِقلوَن 

احترام بـــه دیـگــران، بـــه 
قـانــون، پاس داشت بزرگان، 
عـالقه مندی بـه زبـان عـربی، 
تقویت توان فهم متون و آثار 
و  امروزی  و  کهن  مؤلّفان 
واژگان،  به  مزیّن  ادبی  آثار 
اصطالحات و ترکیبات عربی

نگاه مسئوالنه به طبیعت

ایمان

عربی  زبان  به  عالقه مندی 
عربی  زبان  باور اینکه  و 
زبانی کامل و غنی است و 
درک درست و بهینه قرآن 
و علوم و معارف اسالمی و 
فارسی  ادبیات  و  زبان  نیز 
زبان  یادگیری  سایٔه  در 

عربی میّسر می شود.

دوست  و  الله  الی  تقّرب 
داشتن زبان عربی به عنوان 

زبان دین مبین اسالم
َُّه لََتنِزیُل َربِّ العالَِمیَن    َو إِن
َعلی  الَِمیُن  وُح  الرُّ ِبِه  نََزَل 
َقلِبَک ِلَتکُوَن ِمَن الُمنَذِریَن 

ِبِلساٍن َعَرِبّیٍ ُمِبیٍن  2

ایجاد عالقه به زبان عربی به 
جهان  نخست  زبان  عنوان 
زبان  هفت  از  یکی  و  اسالم 
بین المللی و زبانی که ادبّیات 

زیبا و ارزشمندی دارد.

عالقه مندسازی فراگیران 
ادبی ایرانیان  کهن  آثار  به 
نوشته  عربی  زبان  به  که 

شده است.

علم

کمک به فهم درست زبان 
و ادبیات فارسی از طریق 
یادگیری نسبی زبان عربی 
مهّم  نقش  از  آگاهی  و 
زبان عربی در زندگی یک 
انجام  در  شهروند ایرانی 
کلیه  دینی و فهم  تکالیف 

علوم 

بـه  عـربی  زبـان  یـادگـیری 
با زبان  بهتر  منظور آشنایی 
قرآن  عمیق  درک  و  وحی 
احادیث،  دینی،  متون  و 

ادعیه و روایات 

منزلت  و  جایگاه  از  آگاهی 
ارتباط  در  عربی  زبان  بارز 
مسلمان  کشورهای  سایر  با 
زبان رسمی 22  ویژه اینکه  به 
کشور مسلمان عربی است.

و  زیـبایـی هـا  شنـاخت 
زبـان  توانمـندی هـای 
عربـی بـه عـنـوان یـکی 
اعـجاب  ساخته های  از 

برانگیز خلقت 

1ــ یوسف 2
2ــ  شعراء 192 تا 195 
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عمل

تقویت مهارت سخن گفتن 
سـاده،  عـبـارات  حـّد  در 
در  نیاز  مورد  و  پرکاربرد 
برقراری ارتباط به ویژه در 
جهان  کنگره  بزرگ ترین 

اسالم حج ابراهیمی

زبانی  مهارت  تواناسازی 
روان خـوانـی بـرای قـرائت 
احـادیـث،  ادعـیـه،  قـرآن، 
گـهـربار  مـتـون  و  روایـات 
فارسی  متون  نیز  و  اسالمی 
و  عبارات  کلمات،  به  مزیّن 

مصطلحات عربی 

زبانی شنیدن  مهارت  تقویت 
برای ایجاد  گفتن  سخن  و 
ارتباط با مسلمانان و نیز در 

نقش یک زبان بین المللی

مشاهدٔه آثـار فـرهـنـگ 
اسـالمی مانند  تمـّدن  و 

مراقد و اماکن متبّرکه 
و توانایی بهره بری بهینۀ 

زبانی

اخالق

درس  بـه  ارزش گـذاری 
عـربـی  زبـان  آمـوزش 
نـخست  زبـان  بـه عـنوان 
که  زبانی  و  اسالم  جهان 
آن  با  کامالً  فارسی  زبان 
ترویج  و  است  درآمیخته 
حسنات با گزینش عبارات 

و متون متناسب عربی

انـجـام  تـالش در جـهـت 
کـارهـایـی کـه خـشـنودی 

خداوند در آن است
 به وسیلۀ گزینش عبارات و 

متون مناسب 

تواناسازی  به  نهـادن  ارزش 
فـرد در کـسـب مهارت های 

چهارگانۀ زبانی

در  اخالقی  مسئولّیت 
عربی  هجمه های  برابر 
از  افراطی  زدایـی هـای 

زبان فارسی 
فارسی  زبان  باور اینکه  و 
با  تـوانـاسـت که  زبـانـی 
بـهـره گـیـری از واژگـان 
عربی تواناتر شده و وجود 
فارسی  در  عربی  کلمات 
در  و  است  طبیعی  امری 
سایر زبان ها نیز پدیدهٔ واژه 
ستانی و واژه دهی وجود 

دارد.
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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی سه سال نخست متوّسطۀ 1

وع 
وض

م

سوم متوّسطۀ 1دوم متوّسطۀ 1اّول متوّسطۀ 1پایه

1 ن
ژگا

آموزش حّداقل 400 و حّداکثر 500 وا
واژه و اصطالح پرکاربرد و ساده 2

آموزش حّداقل 400 و حّداکثر 500 
واژه و اصطالح پرکاربرد و ساده3

آموزش حّداقل 400 و حّداکثر 500 
واژه و اصطالح پرکاربرد و ساده4

5 ه 
جم
 تر
فّن

ــ اسم اشاره 6
ــ فعل ماضی7

ــ ادوات استفهام8
ــ معرفه به ال 9،

1 ــ اسم از نظر عدد و جنس
ــ اعداد اصلی یک تا دوازده11

ــ ضمایر منفصل و متّصل12

ــفعل مضارع13
ــ وزن و ریشه14

ــ بقّیٔه ادوات استفهام
)ِلماذا، َمَتی، َکیَف، أّی(15

ــ اعداد ترتیبی یکم تا دوازدهم16

ــ فعل امر 
ــ فعل نهی 17

ــ فعل مستقبل18
ــ ترکیب اضافی و وصفی19

ــ ساعت شماری
2 ــ شناخت مصادر ثالثی مزید

1ــ  کلماتی مانند کاِتب، مکتوب، مکتبة، مکتب و ُمکاتبة که یک مدخل واژگانی مشترک دارند؛ در شمارش واژگان چند واژه محسوب 
می شوند و این حّتی در صورتی است که قواعد مربوط به آنها را دانش آموز فراگرفته باشد. همچنین کلماتی مانند )و، فـ، ِلـ، ِبـ، في، ِمن، ال و …( 
که بسیار ساده اند؛ در شمارش واژگان محسوب می شوند. در گزینش واژگان کلمات پربسامد مّد نظر است. از به کارگیری واژگان کم کاربرد پرهیز 

می گردد. واژه های استفاده شده به اندازهٔ کافی در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایه های بعد تکرار می گردند تا ملکٔه ذهن دانش آموز شود.
2ــ پانصد واژه تنها سقف واژگان است. تعداد واژگان بین 400 الی 500 واژه می باشد و از آنجا که ترجمه فارسی به عربی مّد نظر در 

تألیف و بارم بندی نیست؛ این تعداد واژه مناسب است. تعداد کّل واژگان سه پایٔه متوّسطه نخست بین 1200 الی 1500 واژه است.
3ــ واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمی شوند؛ مانند: کتاب، دفتر، قلم، مدرسه، معلّم، ِعلم، جدید، 

صبر، خروج.  
واژگانی مانند عاِمل که در هر دو زبان به کار می رود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای »کارگر« می آید به 

عنوان واژگان جدید است.
 4ــ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن، متون معارف اسالمی و زبان و ادبّیات فارسی توّجه الزم می گردد.

5ــ در بخش فّن ترجمه که در حقیقت همان قواعد است هدف فهم عبارت است و قواعد فی نفسه هدف نیست. هدف از قواعد آن 
است که معنای عبارت بهتر درک شود. در این بخش دانش آموز با شیوه های ترجمه آشنا می گردد.

6ــ اسم اشاره به نزدیک و دور، همراه مشاٌر الیه آن. اسم اشاره مثنّای دور تدریس نمی شود.
گر بنا به ضرورت در تمرینی یا بخشی در کتاب ترجمه فارسی به عربی یعنی  ست و ساخت آن مد نظر نیست.  7ــ هدف تنها شناخت فعل ماضی 
ست. ف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت تعمیق یادگیری آمده  هد ز  ین مطلب  هد شد که  ده خو هنمای معلم توضیح د ده شود در مقدمه و ر ساخت د

8ــ هل ، أین ، من ، ما )بقیه کلمات پرسشی در سال دوم تدریس می گردد.(
جـُل( تشخیص دهد. 9  ــ فقط در این حد که فرق معنای )رجـٌل و الرجـُل( را در جمله هایی مانند )جاء رجـٌل و جاء الـرَّ

10ــ مفرد، مثّنی و جمع مذكر سالم, جمع مؤنث سالم, جمع مكّسر )اوزان پركاربرد( و در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.
11ــ بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید آموزش اعداد اصلی و ترتیبی تنها در قالب واژه های جدید است. در شیوه 
تألیف، تدریس و ارزشیابی اعداد اصلی و ترتیبی از پاره ای قواعد که تجربه نشان داده است یادگیری را دچار اشکال جّدی می نماید صرف نظر می شود؛ 

مانند یادآوری ویژگی های معدود 3 تا 10  یا 13 تا 19 و عددهای اصلی صرفاً به صورت معروف )مذکّر( در تمرین و به دنبال آن در ارزشیابی می آید.
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12ــ تنها شناخت و تشخیص ضمایر کافی است. توانایی به کارگیری آنها هدف آموزشی نیست. 
13ــ هدف تنها شناخت فعل مضارع است و ساخت آن مّدنظر نیست. اگر بنا به ضرورت در تمرینی و یا بخشی در کتاب ترجمٔه فارسی 
به عربی یعنی ساخت داده شود در مقّدمه و راهنمای معلّم توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت 

تعمیق یادگیری آمده است.
14ــ ساخت در بحث وزن استثناً از اهداف آموزشی است؛ زیرا بحث وزن ساده است و در زبان فارسی نیز اهّمّیت دارد.

 15ــ کلمٔه پرسشی کم در سال اّول متوّسطه نخست در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است.
16ــ بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید )به بند باال توّجه می شود.(

17ــ در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می گردد.
18ــ فقط در حّد فهم معنا و بدون رویکرد قاعده ای. در ترکیب وصفی و اضافی ساخِت این ترکیب ها مّد نظر نیست؛ بلکه فقط فهم 

معنا موردنظر است.
19ــ بحث ثالثی مزید مربوط به سال اّول متوّسطه 2 )پایه دهم( است. در عربی پایٔه سوم متوّسطه نخست )پایٔه نهم( تنها آشنایی با وزن 

مصادر تدریس می شود. 

ون
مت

ــ عددهای اصلی،
ــ رنگ های اصلی،

ــروزهای هفته،
ــ ارزش و جایگاه تفّکر و تعّقل در 

احادیث،
ــ احادیثی دربارٔه خوش اخالقی،

احادیثی درباره آداب سخن،
ــ داستان کوتاه،

ــ ابتسامات )طنز، سرگرمی(،
ــ متون ارزشمند اخالقی،

ــ سخنان بزرگان،
ــ آیات کالم الله مجید،21

 ــ احادیث معصومین)ع(،22
ــ متون و عبارات حوزه معارف 

اسالمی،
ــ فصل ها

ــ اطالعات عمومی.

ــ شعر عربی مناسب،
ــ داستان کوتاه،

ــ آشنایی ساده با ادبای عرب،
ــ رعایت پاکیزگی،

ــ حفظ محیط زیست،
ــ دوست یابی،

ــ احترام به همسایه،
ــ خوش اخالقی،
ــ خوش زبانی،

ــ اعتمادبه نفس و خودباوری،
ــ ورزش،

ــ دانش بروز )اینترنت، رایانه(
ــ بهداشت و سالمت،

ــ زندگی روزمّره،
ــ محیط اطراف،

ــ ارزش ها و فرهنگ جامعه،
ــ ابتسامات )طنز، سرگرمی(،
ــ گردش در شهر و روستا،

ــ آیات کالم الله مجید،23
 ــ احادیث معصومین)ع(،24

ــ اطالعات عمومی،
ــ داشتن)عندی(،

ــ شعر عربی مناسب،
ــ داستان کوتاه،

ــ آشنایی ساده با ادبای عرب، 
ــ ضرب المثل،25
عات ادبا، ــ ملمَّ

ــ آداب و مهارت های زندگی،
ــ داستانهای دانش آموز پسند،

ــ ابتسامات )طنز،سرگرمی(،
ــ خوردنی ها و نوشیدنی ها،

ــ پوشیدنی ها،
ــ در تاکسی،
ــ تعطیالت،

ــ هنر ایرانی، اسالمی و جهانی،
ــ در مراکز دیدنی و تفریحی 26

ــ مدرسه و دانشگاه )دوره های 
تحصیلی، دروس، زنگ ها و…(،
ــ خانه و وسایل موجود در آن،
ــ آب و هوا و پدیده های طبیعی 

مانند: باران و زلزله(،
ــ وصف یک مکان مذهبی، تاریخی 

یا توریستی،
ــ آیات کالم الله مجید،27

 ــ احادیث معصومین)ع(،28
ــ اطاّلعات عمومی.
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ـمه
کال

م

ــ سالم و احوال پرسی،
ــ آشنایی با همدیگر،

ــ خداحافظی،
ــ تعارفات،

ــ در شهرهای زیارتی،
ــ دربازار،

کسی.  یا  چیزی  جای  از  پرسش  ــ 
آدرس پرسیدن و آدرس دادن،

نحوه  و  چیزی  ماهیت  از  پرسش  ــ 
پاسخ بدان

به آن و  پاسخ  از کیستی و  ــ پرسش 
معّرفی خود )نام، سّن و…(
ــ تبریکات عید و مناسبات 

ــ شیوه تشّکر کردن
ــ در مراکز درمانی

امکان  عدم  یا  امکان  از  پرسش  ــ 
وقوع امر

ــ پرسش از رنگ
ــ مشاغل و پرسش از شغل29

ــ معّرفی افراد به همدیگر
ــ رفت و آمد

ــ در هتل
ــ در رستوران )سفارش غذا وخرید 

آن و…(
ــ وعده های غذاییطرافیان )خانواده، 
دوستان، خویشان، همسایگان، هم 

کالسی ها … (
بدان  پاسخ  و  زمان  از  پرسش  ــ 

)اوقات شبانه روز، ماه و…(
ــ کالس )وسایل موجود، 

اصطالحات مدرسه ای(
ــ پرسش از علّت چیزی و پاسخ بدان
ــ پرسش از چگونگی کاری یا چیزی

ــ لوازم شخصی
ــ صفات، حاالت و احساسات23

ــ واجبات دینی

ــ ساعت شماری،
ــ نحوه درخواست و خواهش کردن،

ــ اجازه گرفتن و اجازه دادن،
ــ صحبت در بارٔه مکانی

ــ بازداشتن کسی از کاری
ــ قرار مالقات نهادن
ــ تماس های تلفنی

ــ در فرودگاه و ادارٔه گذرنامه
ــ صحبت با پلیس

ــ یافتن گمشده
ــ صحبت دربارٔه آینده

ــ ابراز همدردی
ــ صحبت دربارٔه خوشایندها و 

ناخوشاینده
ــ واجبات دینی

20ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایٔه اّول متوّسطٔه یک است  و از نظر موضوعی نیز 
گزینش خواهد شد.

21ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایٔه اّول متوّسطٔه  یک است و از نظر موضوعی نیز 
گزینش خواهد شد.

22ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایٔه دوم متوّسطٔه یک است و از نظر موضوعی نیز 
گزینش خواهد شد.

23ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایٔه دوم متوّسطٔه یک است و از نظر موضوعی نیز 
گزینش خواهد شد.

24  ــ با مضمون مشترک در دو زبان فارسی و عربی.
25ــ مانند موزه، پارک و باغ وحش.

26ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایٔه سوم متوّسطٔه یک است و از نظر موضوعی نیز 
گزینش خواهد شد.

27  ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایٔه سوم متوّسطٔه یک است و از نظر موضوعی 
نیز گزینش خواهد شد.

28ــ مانند: )طبیب، طالب، مهندس، مدّرس، موظّف، عاِمل= پزشک، دانش آموز، مهندس، معلّم، کارمند و کارگر(
29ــ مانند: )بارد و حاّر، مسرور و حزین، تعب و نشیط، قبیح و جمیل، سمین و نحیف، طویل و قصیر، رخیص و غاٍل = سرد و گرم، 

شاد و غمگین، خسته و سرحال، زشت و زیبا، چاق و الغر، بلند و کوتاه، گران و ارزان(
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شرح وسعت و توالی مفاهیم در بخش متون و مکالمه

متون کتاب های عربی کاربردی، سودمند، مطابق عالقه دانش آموز، به روز، شاد و امید بخش 
است.1

دانش آموز در بخش مکالمه در سه سال نخست قادر خواهد شد در حّد رفع نیاز توانایی سخن 
گفتن و فهم زبان را حاصل کند. در سه سال دوم این مهارت بیشتر خواهد شد و فرد افزون بر رفع 

نیازهای اّولّیه قادر خواهد بود مباحثاتی در زمینٔه اثبات و یا رّد مطلبی انجام دهد. 
از آنجاکه درس عربی در دو رشته ادبّیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی اختصاصی 
است؛ لذا آموزش، پیشرفته تر خواهد بود و دانش آموز باید همان گونه که در بخش علمی آموزشی بند 
پنج و هفت مصّوب دورٔه متوّسطه یک شورای عالی آمده است می تواند از رسانه های ارتباطی برای 

کسب اطاّلعات استفاده کند.

روش ها و منابع یاددهی ـ یادگیری

١( اصول یاددهی ـ یادگیری 
اصول یاددهی ــ یادگیری براساس رویکرد، اهداف و اصول برنامه تعیین می شود؛ از  این رو، 
با عنایت به آنچه در  این برنامه مّدنظر قرار گرفته است اصول یاددهی ــ یادگیری به گونه ای سامان داده 

می شود که:
1ــ آموزش به صورت فّعال و با مشارکت گروهی دانش آموزان اجرا شود.

2ــ چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه به حّل مسئله پرداختن به دانش آموز، آموزش 
داده شود.

ارزشیابی  بر  عالوه  یادگیری  ــ  یاددهی  فرایند  اعتبار  به  نسبت  یافتن  اطمینان  برای  معلّم  3ــ 
دانش آموزان نسبت به ارزشیابی از فّعالیت های خود مبادرت ورزد.

4ــ آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت های زبانی صورت می گیرد. در  این میان نقش 

1ــ در گزینش متون به شرایط سّنی دانش آموز توّجه می گردد. دانش آموز دورهٔ متوّسطٔه یک فردی شاداب، هیجانی، خیال پرداز و بلند 
پرواز است که در پی پیشرفت و در جست و جوی کماالت و موفقیت است و عالقه مند به متون علمی و کسب اطاّلعات به روز و جالب است.
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ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته می گردد. در سه سال نخست به ویژه در پایٔه اّول متوّسطٔه یک 
هدف آن است که دانش آموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.

الف( تذکر بسیار مهم: در جدول وسعت و توالی هرجا سخن از قواعد آمده است؛ قاعدٔه 
محض مورد نظر نیست؛ بلکه هدف آن است که با مطالعٔه آن نکته فهم زبان حاصل گردد.

٥  ــ در شیوه های نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شنیدار توجه بیشتر می گردد.
٦ــ سنجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد: روان خوانی، ترجمٔه عبارات از عربی 
به فارسی، یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن گفتن 
)به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر و دانش آموز و یا در میان دانش آموزان( در مورد مهارت نوشتن از 
آنجاکه الفبای فارسی و عربی تقریباً یکی است؛ ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی کفایت می کند.

2ـ شیوه ها و فّعالّیت های مناسب یاددهی ـ یادگیری
ـ یادگیری با توّجه به اهداف و رویکردهای برنامه انتخاب و به کار گرفته  شیوه های مناسب یادهیـ 

می شود. در این راهنما تنها به اصول کلّی شیوه های یاددهی ــ یادگیری اشاره می شود. 

قرائت

در درس عربی روخوانی جایگاه خاّصی دارد؛ از این رو، معلّم باید از توانایی درست خوانی و 
روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویکرد اهداف و اصول برنامه آموزش دهد.

ترجمه

با توّجه به اهّمّیت ترجمه در اهداف آموزش زبان عربی، الزم است از الگوها و روش هایی مؤثّر 
برای آموزش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم مطالب کارساز است؛ 
مانند تطبیق انواع فعل در فارسی و عربی، به همین منظور بخش کارگاه ترجمه به منظور آموزش مفاهیم 

بنیادین فنون ترجمه در کتب درسی می آید.

قواعد
کاربردی بودن قواعد به عنوان اصلی اساسی مورد توّجه جّدی برنامه ریزان، نویسندگان و معلّمان 
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تأکید  از متن مورد  یافتن شواهد  و  به کاربرد قواعد در جمله  توّجه  تدریس  قرار می گیرد. در بخش 
است. در این باره بایسته است از تأکید بر حفظ قواعد پرهیز گردد. اتّخاذ الگوی دانش آموز محور، 
تأکید بر روش های اکتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش دریادگیری مؤثّر است. توّجه به آموخته های 
پیشین دانش آموزان، پیوند دادن قواعد زبان عربی به دستور زبان فارسی یا انگلیسی و استشهاد به امثال 
و حکم در این حیطه توصیه می شود. بخشی از مباحث دستوری تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند. 
از آنجا که رویکرد کتاب های جدید عربی بر پایٔه مهارت های چهارگانه زبانی و متن محور است؛ قواعد 

باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند.

تمرینات

پاسخ دادن به تمرینات هر درس نشانگر میزان موفّقّیت معلّم و دانش آموز در فرایند یاددهی ــ 
یادگیری است؛ لذا اتّخاذ روش های فّعال و مشارکتی در انجام تمرینات امری گریز ناپذیر است. معلّم 

در این بخش نقش مصّحح را ایفا می نماید. 

ارتباط افقی برنامه با سایر حوزه های یادگیری

در میان دروس دورٔه متوّسطه درس زبان عربی با دروس ذیل پیوند و یا همانندی بیشتری دارد:
1ــ قرآن و دینی 2 ــ زبان فارسی 3ــ تاریخ 4ــ علوم اجتماعی 5  ــ زبان انگلیسی 

ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری یا عملی است که ذیالً به آنها اشاره می شود.
1ــ قرآن و دینی: از برنامه درسی قرآن و دینی انتظار می رود:

 توانایی الزم برای درست خوانی و روان خوانی را طّی آموزش قرآن در دورهٔ ابتدایی ایجاد نماید.
به  وابسته  معنا  که دریافت  آنجا  کریم دّقت شود  قرآن  آیات  فهم  و  ترجمه و درک  زمینٔه   در 
یادگیری ساختارهای ادبی جمله است، بستر این موضوع پیش از درس قرآن در درس زبان عربی فراهم 

شده باشد؛ به عنوان نمونه، می توان به انواع فعل اشاره کرد.
 به هنگام استشهاد به آیات، احادیث و روایات درحّد امکان به آموخته های عربی دانش آموزان 

توجه شود.
 در محدودهٔ قواعد صرفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی است دخالت نشود 

و درس آموزش قرآن وظیفه اصلی و مقّدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد.
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 در نگارش کتب جدید التألیف به متون موجود در کتب عربی توجه شود که همزمان در کتاب 
عربی و دینی و قرآن یا ادبیات تکرار نگردد. 

2ــ زبان و ادبیات فارسی: از برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی انتظار می رود:
 اهّمّیت زبان عربی را به عنوان زبان دین و فرهنگ اسالمی طّی متونی در کتاب درسی مورد 

تأکید قرار دهد.
 نسبت به لزوم یادگیری زبان عربی در جهت فهم عمیق تر و مؤثّرتر زبان و ادب فارسی تأکید کند.
ع   در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبیات عربی نمونه هایی از اشعار ملمَّ

شاعران و شاهکارهای ادبی نثرنویسان ایرانی به زبان عربی را در محتوای آموزشی بگنجاند.
گروهی  همانندی  لحاظ  به  زبان هستند؛ همکاری  فارسی سه  و  انگلیسی  عربی،  که  آنجا  از   
گروه  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  دو  به  عربی  درسی  گروه  شباهت  است.  الزم  گروه  سه  میان این 
انگلیسی از این نظر که آموزش زبان است بیشتر از دیگر گروه های درسی است. برنامٔه درسی ملّی نیز 

زبان عربی را عالوه بر حوزٔه معارف اسالمی در حوزٔه زبان های خارجی قرار داده است.
3ــ تاریخ: از برنامٔه درسی تاریخ انتظار می رود:

میان  فرهنگی  فراوان  مشترکات  وجود  و  عرب ها  و  بودن ایرانیان  کیش  هم  بر  تأکید  ضمن   
اختالفات  و  تفرقه  برای ایجاد  استعمار  به تالش  آنان  میان  دیرینه  پیوندهای  نیز  و  و عرب  اقوام ایرانی 
قومی و مذهبی میان طوایف اسالمی اشاره نماید. در این زمینه توّجه دادن دانش آموزان به اندیشه های 

زهر آلود برخی و تالش آنان برای دور ساختن قومّیت ها از همدیگر ضروری می نماید.
به  آثار علمی عرضه شده  و  تألیفات  پیشرفت علمی ایرانیان در دوران طالیی عصر اسالمی و   

تمّدن اسالمی را تبیین نماید.
 به تالش دیرینهٔ ایرانیان به زبان عربی به عنوان زبان فرهنگ اسالمی و نه صرفاً زبان قومی خاص 

اشاره کند.
 در شرح تاریخ دوران اسالمی به تأثیر ایرانیان در شکوفایی و گسترش تمدن اسالمی و نقش آنان 

در گسترش زبان عربی اشاره کرده و از آثار و تألیفات عربی آنان نام برده شود.
توّجه به نکات یاد شده در تقویت نگرش مثبت دانش آموزان به زبان عربی تأثیر دارد.

برنامٔه درسی علوم اجتماعی انتظار می رود در بحث هویّت جوامع  4ــ علوم اجتماعی: از 
به عنوان  را  دین  زبان  و  نموده  توّجه  بخشی  هویّت  عوامل  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  زبان  به  بشری 
هویّت دینی معّرفی نماید و در این راستا به نقش زبان عربی به عنوان عامل وحدت و همبستگی جامعٔه 
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اسالمی اشاره نماید. همچنین اشاره به اصل 16 قانون اساسی در لزوم تدریس زبان عربی در ضمن 
اشاره به مفاد قانون اساسی شیوه ای برای تبیین نقش زبان عربی است.

به کتب  انتظار می رود در بخش گرامر  انگلیسی  برنامٔه درسی زبان  از  5  ــ زبان انگلیسی: 
برخی  تأّخر  و  تقدیم  در  امکان  صورت  در  تا  کند  مراجعه  عربی  قواعد  بخش  و  فارسی  زبان  دستور 
نکات اقدام کند؛ مثالً بحث معلوم و مجهول یا جملٔه شرطی، ترکیب اضافی و وصفی، ضمایر مفعولی 
و بسیاری از بحث های دیگر در هر سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی مشترک است. همچنین توّجه 
به متونی که در هر سه کتاب آمده است. شایسته است متون این کتاب ها تکراری نباشد. همچنین از 
آنجا که عربی، انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری و تبادل تجربیات به لحاظ همانندی گروهی 
میان این سه گروه الزم است. این سه گروه می توانند تجربه های سودمند خود را در زمینه شیوه های نوین 

و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارند؛ زیرا شبیه ترین گروه های درسی به یکدیگرند.

توصیه های اجرایی برنامه

1ــ روش های ترویج و تثبیت برنامه:
برای تحّقق اهداف برنامه درسی عربی و ترویج و تثبیت آن، الزم است روش هایی کارآمد و مؤثّر 
اتخاذ شود. روشن است هریک از این روش ها مکّمل یکدیگر بوده و بی توّجهی به آنها برنامٔه درسی را 

با شکست روبه رو می سازد.
این روش ها عبارت اند از:  

شمار  به  برنامه  مؤلّفٔه  مهم ترین  عنوان  به  انسانی  نیروی  انسانی: آموزش  نیروی  تربیت  الف( 
می رود. دوره های آموزشی می بایست با دعوت از مؤلّفان کتاب های درسی متخّصصان برنامٔه درسی و نیز 
سرگروه های معلّمان برگزار گردد و سپس با برگزاری آزمون دقیق، از میان شرکت کنندگان افرادی برای 
تشکیل دوره های آموزشی در استان ها و شهرهای خود انتخاب شوند در این دوره ها افزون بر نقد و بررسی 
کتاب درسی اهداف، رویکرد و اصول برنامٔه درسی و نیز شیوه های طّراحی آموزشی مناسب با برنامٔه درسی 
شامل فّعالّیت های قبل از تدریس، حین تدریس و بعد از تدریس بیان می گردد. عالوه بر آموزش حضوری 
می بایست تمام محتوای آموزشی دوره از قبل توّسط دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در قالب لوح 
فشرده تهّیه و در اختیار شرکت کنندگان در دوره های آموزشی قرار گیرد و یا در وبالگ و وبگاه نهاده 
شود. عالوه بر این، لوح های تهّیه شده می بایست در حجمی وسیع تکثیر و در اختیار مدارس و گروه های 

آموزشی قرار گیرد. متن کتاب ها به صورت PDF در سایت گروه درسی عربی نهاده می شود.
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برنامٔه  اهداف  برای تحقق  به همٔه متون و محتواهای آموزشی که  ب( تهّیۀ بستۀ آموزشی: 
بستٔه  آموزشی گفته می شود.  بستٔه  قالب های گوناگونی عرضه می شود  تولید و در  درسی یک درس 
آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای تدریس معلم، کتاب کار، کتاب گویا، پوستر، فلش کارت، نرم ــ 

افزار، وبالگ و وبگاه است. بی گمان بستٔه آموزشی پشتیبان کتاب درسی است. 
ج( رسانه های دیداری و شنیداری: رسانه ها می توانند نقش بسزایی در تحّقق اهداف برنامه ایفا 

کنند. در این زمینه نکات ذیل حائز اهّمّیت است:
به عنوان یکی از گسترده ترین رسانه های دیداری و شنیداری، شایسته   شبکٔه آموزش سیما 

است با هماهنگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با بهره گیری از متخّصصان و مؤلّفان کتب 
درسی و کارشناسان خبره به تولید برنامه های همسو با برنامٔه درسی مصّوب مبادرت ورزد. 

برنامٔه  موردنظر  اهداف  تحّقق  برای  آموزشی:  اندرکاران  دست  و  مدیران  آموزش  د( 
اهداف،  با  آموزشی،  دست اندرکاران  سایر  و  تحصیلی  مشاوران  مدارس،  مدیران  می بایست  درسی، 
رویکرد و اصول برنامٔه درسی و توصیه های برنامه آشنا باشند؛ تا بر این اساس، زمینه اجرای موفّقّیت ــ 

آمیز برنامٔه درسی را فراهم آورند.
هـ( آگاه سازی اولیای دانش آموزان: آگاهی اولیای دانش آموزان به اهّمّیت یادگیری زبان عربی 
عاملی مؤثّر در تحّقق و اشاعٔه اهداف برنامٔه درسی است. انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه می تواند 

نقش محوری ایفا کند.
و( مراکز تربیت معّلم: در صورت برخورداری مراکز تربیت معلّم از استادان چیره دست و 
آشنا به اهداف برنامٔه درسی و بهره گیری از الگوها و روش های نوین آموزشی و مراقبت از نحؤه تربیت 
معلّمان متعّهد و متخّصص، برنامٔه درسی می تواند به موفّقّیت های اساسی دست یابد. این استادان باید 

از دبیران نمونه و برتر مناطق برگزیده شوند.
تحّقق  در  مهم  نقشی  نهاد  مردم  علمی و  انجمن های  تشکیل  علمی معّلمان:  انجمن های  ز( 
اهداف برنامه ایفا می کند. دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی می توانند با تشکیل انجمن های 

علمی، به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح کشور ایفای نقش نمایند.
ح( دبیرخانه راهبری کشوری درس عربی و پایگاه کیفیت بخشی فرآیند آموزش عربی: 
تقویت و جهت دهی فّعالّیت های دبیرخانه و پایگاه کمک مؤثّری به پیشرفت برنامٔه درسی می کند.  دبیرخانه 
بسیار  اجرایی  بازوی  به عنوان  می توانند  آموزشی سراسر کشور  گروه های  با  ارتباط  به دلیل  پایگاه  و 
کیفّیت  پایگاه  و  عربی  درس  دبیرخانٔه  فّعالّیت های  میان  هماهنگی  نمایند.  عمل  درسی  برنامٔه  نیرومند 
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بخشی درس عربی و دفتر تألیف توصیه می شود.
متوسطه  و  ابتدایی  کتاب های درسی  تألیف  دفتر  ط( وبگاه گروه درسی عربی: گروه عربی 
نظری با بروز رسانی و توانمندسازی وبگاه خود می تواند با کلّیٔه دست اندرکاران آموزش، دانش آموزان 
و اولیای آنان در ارتباط باشد. از این طریق می توان در زمینٔه معّرفی بهتر کتاب درسی، معّرفی روش های 
تدریس، ارزشیابی کاهش افت تحصیلی، باال بردن کارآیی در آموزش و آشنایی با آخرین دستاوردهای 
گروه های  نیز  و  عربی  دبیران  موفّق  وبالگ های  همٔه  دفتر  عربی  وبگاه  پرداخت.  فعالیت  به  آموزشی 

آموزشی و نیز وبگاه های تخّصصی حوزه زبان و ادبّیات عربی را لینک می کند. 
 http://arabic dept.talif.sch.ir :نشانی وبگاه گروه عربی

ی( جشنواره کتاب رشد: این جشنواره در صورتی که در شناسایی کتاب های برتر موفّق عمل 
کند؛ می تواند کتاب هایی را به معلّمان، دانش آموزان و اولیای آنان توصیه نماید که برای تحّقق اهداف 

برنامه، مفید و مؤثّـر واقع شود.
برخوردار  اعتبارعلمی  از  باید  کتاب درسی  منابع درسی استاندارد:  تألیف  تهّیـه و  ک( 
باشد و بر پایٔه جدیدترین استانداردها و دستاوردهای علمی و آموزشی نوشته شود و با شرایط حاکم بر 

آموزش و پرورش از نظر مخاطبان و زمان و مکان اجرای برنامه انطباق الزم داشته باشد.
اجرای  دبیران  با  آموزشی  علمی و  نشست های  برگزاری  مناطق:  و  با استان ها  ارتباط  ل( 
کارگاه های آموزشی، سخنرانی برنامه ریزان و نویسندگان کتب درسی در جمع دبیران و ارتباط مستقیم 

با آنان ابزار مهّمی برای اشاعٔه برنامٔه درسی است.
ارتباطی  وسیلٔه  مجلّه  انتشار این  عربی:  زبان  آموزش  رشد  تخّصصی  مجّلۀ  انتشار  م( 
مناسب و مؤثری میان برنامه ریزان و مؤلّفان و دبیران است. ارائٔه مقاالت علمی و آموزش تخّصصی در 
ارتقای سطح علمی  و توانمندی های دبیران مؤثر است. در حال حاضر درس عربی مجلّٔه مستقل ندارد 

و تنها ویژه نامه ای در دل مجلّٔه رشد معارف دارد.
ن( نقد و بررسی کتب درسی: نقد و بررسی کتب درسی در قالب نشست های تخّصصی با 
حضور استادان، مؤلّفان، معلّمان، کارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهتر محتوا و مسائل 

آموزشی توصیه می شود.
س( شرکت ها و مؤّسسات خصوصی: آگاهی شرکت ها و مؤسسات از برنامٔه درسی عربی و تهّیٔه 
شیوه نامٔه تولید رسانه ضروری است. الزم است از نیروی توانای بخش خصوصی در جهت صحیح و 
همگام با اهداف آموزش و پرورش استفاده کرد و نگذاشت که آنها از مسیر برنامٔه درسی منحرف شوند.
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بارم بندی امتحان عربی اّول متوّسطه یک )پایۀ هفتم(: نوبت اّول )از درس 1 تا پایان 10 (
مهارت های 

ارهزبانی
مرهموضوعشم
نـ

مع
ج

الف: 
مهارت ترجمه

8 6/5ترجمه از عربی به فارسی )دو نمره از سخنان حکیمانه(1
نـمره 5/تکمیل ترجمٔه ناقص )دو کلمه(2

1انتخاب ترجمٔه صحیح )سؤال دو گزینه ای(3
ب: 

مهارت واژه 
شناسی

1نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی )چهار تصویر(1
 3

نـمره
5/مترادف و متضاد 2
1معنای کلمه در جمله3
5/تشخیص کلمٔه ناهماهنگ در میان چند کلمه ) دو مورد(4

ج: 
مهارت

شناخت و 
کاربرد قواعد

1/75شناخت و کاربرد اسم مثّنی، جمع مذکّر سالم، جمع مؤنّث سالم و جمع مکّسر1
 4

نـمره
75/شناخت و کاربرد ضمیر2
75/کاربرد اسم اشاره: مفرد، مثنی، جمع، مذکّر و مؤنّث3
75/شناخت و کاربرد حرف و اسم استفهام 4

د: 
مهارت درک 

و فهم

5/پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب )دو سؤال دو گزینه ای(1

 3
نـمره

سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان »وصل کردن کلمات ستون اول به ستون 2
و چهار جمله  است  اضافه  یکی  که  کلمه  پنج  ارائٔه  »یا  و  مورد(  )چهار  دوم« 

» دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمٔه مناسب کامل شود
1

5/جمله سازی با کلمات پراکنده با توّجه به ترجمٔه فارسی داده شده3
درک مطلب )ارائٔه متن و طّراحی 4سؤال یا ارائٔه چهار جمله و تعیین درست و 4

1غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله(

هـ: 
مهارت 
مکالمه

 پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء استفهام 
2 2شامل چند جمله پرسشی با »َهل یا أ، أیَن، َمن، ما و ما هَو و ما هي و ماذا، کَم«

نـمره

20 جمع نمره ها 
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تذکّرات: )برای طّراحی سؤال در نوبت اّول و دوم و نیز نیم ترم ها(
1ــ در طّراحی سؤاالت امتحانی طّراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید.

2ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی است.
3ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخش های مختلف با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های 
زبانی امکان ندارد. مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله چند مفهوِم مختلف هم زمان 

بیاید.
بیشتر  نیمٔه نخست کتاب،  توّجه داشت که در  باید  مترادف و متضاد  4ــ در طّراحی سؤاالِت 
متضاد وجود دارد تا مترادف؛ لذا نباید از دانش آموز خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ 

بنویسد؛ بلکه همانند تمارین موجود در کتاب باید سؤال داده شود.
 Adobe Arabic، B Badr، Traditional Arabic، Simplified Arabic 5  ــ فونت های

برای تایپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند.
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بارم بندی امتحان عربی اّول متوّسطه یک )پایۀ هفتم(: نوبت دوم )از درس اّول تا دهم 6 نمره و درس 
یازدهم تا بیستم 14 نمره(

جمعنـمرهموضوعشمارهمهارت ها 

الف: 
مهارت ترجمه

2ترجمٔه امثال و حکم1

 8
نـمره

2/5ترجمٔه جمله های عربی به فارسی2

5/ترجمٔه فعل ماضی با توّجه به نمونه )مانند تمارین پایان کتاب(3

5/ترجمٔه فعل ماضی در جمله 4

5/ترجمٔه جمله های عربی به فارسی )روزهای هفته،نام فصل ها و رنگ ها(5

تکمیل ترجمٔه ناقص در یک یا دو جمله )دو فعل ماضی و دو مورد دیگر از 6
غیر فعل(

1

1انتخاب ترجمٔه صحیح )سؤال دو گزینه ای(7

ب: 
مهارت 

واژه شناسی

5/تشخیص کلمٔه ناهماهنگ در میان چند کلمه )دو مورد(1

 3
نـمره

1مترادف و متضاد2

75/نوشتن معنای سه کلمه در جمله3

75/نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی )ارائٔه سه تصویر(4

ج: 
مهارت 
شناخت و 
کاربرد قواعد

1/25شناخت و کاربرد ضمیر مناسب برای جمله دارای فعل ماضی1

 4
نـمره

1/25شناخت و کاربرد فعل ماضی مناسب برای جمله2

5/شناخت و کاربرد اسم های اشاره 3

5/شناخت و کاربرد اسم مفرد، مثّنی و جمع 4

5/شناخت و کاربرد حروف و اسم های استفهام 5
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ج: 
مهارت 

درک و فهم

5/پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب )دو سؤال دو گزینه ای(1

 3
نـمره

سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان )وصل کردن کلمات ستون اول به ستون 2
دوم( چهار مورد

و یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که 
باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود

1

جمله سازی با کلمات پراکنده با توّجه به ترجمۀ فارسی داده شده از فعل 3
ماضی )دو جمله(

/5

درک مطلب 4
)ارائٔه متن و طراحی چهار سؤال یا ارائٔه چهار جمله و تعیین درست و غلط 

آنها بر اساس مفهوم هر جمله(

1

د: 
مهارت 
مکالمه

اسماء  و  حروف  دارای  جمله های  به  کلمه ای  یک  کوتاه  )پاسخ  مکالمه 
استفهام شامل پنج جملۀ پرسشی با »َهل، أ / أیَن / َمن، َمۡن هَو، َمۡن هَي/ ما، 

ما هَو، ما هي، ماذا / کَم«( یا به صورت زیر:
با کلمات داده شده مکالمٔه زیر را کامل کنید

2
 2

نـمره

2 جمع نـمره ها 

تذکّرات: )برای طّراحی سؤال در نوبت اّول و دوم و نیز نیم ترم ها (
1ــ طرح 6 نـمره از مطالب نوبت اّول و 14 نـمره از نوبت دوم تقریبی است. بسیاری از مفاهیم 
در نیمه دوم کتاب با نیمٔه اّول تلفیق شده است. منظور این است که در امتحان پایاِن سال، بیشتر از فصل 

چهارم )فعل ماضی( سؤال طرح گردد.
2ــ از طّراحی سؤاالت معّما گونه، وجه اختالف، شاّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان 
خودداری گردد؛ مانند اینکه مفرد ُعلَماء چیست؟ )َعلیم( ؛ بنات، ُأمَّهات و َسبعین چه جمعی هستند؟ ؛ 

طرح سؤال از معدود یک تا دوازده؛ تطابق عدد و معدود و …
3ــ بارم بندی امتحان خرداد و شهریور مانند هم است.

4ــ در برخی بخش های کتاب مطالبی تدریس شده که الزم نیست در امتحان از آن سؤال داده 
شود و در راهنمای معلّم به آنها اشاره شده است.
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نمونه سؤال امتحان نوبت اّول و دوم عربی اّول متوّسطه یک

باسمه تعالی 
امتحان نوبت اّول عربی اّول متوّسطه یک از ده درس:               تاریخ:                     مدرسه: 
7 دقیقه ــ نام و نام خانوادگی: منطقه:          کالِس:                 نام دبیر:                    وقت: 

 
الف: ترجمه

1ــ سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.
نمره( ؤاِل، ِنۡصُف الِۡعۡلِم.        )5/ 1ــ1ــ ُحۡسُن السُّ
نمره( 2ــ1ــ ِرضا اللِّه، ِرضا الۡواِلَدیِن.            )5/

3ــ1ــ َعداَوُة الۡعاِقِل، َخۡیـٌر ِمۡن َصداَقـِة الۡجاِهِل  .     )1نمره(

2ــ جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.                                                    
نمره( 1ــ2ــ  هاتاِن الِۡبۡنتاِن، نَظیَفتاِن.               )5/
نمره( 2ــ2ــ هُنا َمدیَنٌة أهواز.                        )5/
نمره( 3ــ2ــ ذِلـَك الۡـَجبَُل، ُمرتَِفٌع.                 )5/
نمره( 4ــ2ــ هؤالِء، فاِئزوَن.                          )5/
نمره( ـ   َهۡل َجزاُء اإلحساِن إاّل اإلحساُن       .     )5/ 5  ــ2ـ
نمره( 6ــ2ــ َمۡن هَو؟ هَو َزکریا الّرازّي.           )5/
نمره( 7ــ2ــ ما هذا؟ هذا باٌب.                        )5/
نمره( ـّیاراُت؟                  )5/ 8   ــ2ــ ِلـَمۡن هِذِه السَّ
نمره( وراُن إلَی الَۡیساِر َممنوٌع.          )5/ 9ــ2( الدَّ

نمره( 3ــ ترجمۀ ناقص را کامل کنید.                                                                      )5/
ِل. این، دانش آموزی  در کالِس اّول است. فِّ الوَّ 1ــ3ــ هذا، طاِلٌب ناِجٌح فی الصَّ

2ــ3ــ هذاِن الّزاِرعـاِن، ُمجَتِهداِن . این  تالشگر هستند.
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4ــ ترجمۀ درست را انتخاب کنید.                                                                  )1 نمره(
1ــ4ــ َرأیاِن، َخیٌر ِمۡن َرأٍي واِحد. 

 .الف( دو نظر از یک نظر بهتر است
   .ب( رأی خوب از رأی همه بهتر است
2ــ4ــ َأفَۡضُل الّناِس، َأنۡـَفُعـُهۡم ِللّناِس.

     .الف( داناتریِن مردم، مردِم پر منفعت هستند
 .ب(  بهترین مردم، سودمندترین آنان برای مردم است

ب: واژه شناسی
نمره( 5  ــ کلمات متضاد را کنار هم بنویسید.                                                          )5/

»دو کلمه اضافه است.« 
} غالَیة ، َقلیل ، َقریب ، َرخیَصة ، کَثیر ، ساِئق {                                                        

 #                 # 

6   ــ معنای کلمه های مشّخص شده را بنویسید.                                               )1 نمره(
1ــ6ــ بَیُتنا فی ِنهایَِة هذا الّشاِرع.

2ــ6ــ َمۡن هذا الَۡولَد؟ هَو أخی .
3ــ6ــ أنِت کاِتبَُة الِۡقَصِص.

4ــ6ــ َأَدُب الَۡمرِء َخیٌر ِمۡن َذَهِبـِه.

7ــ نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید.                                             )1 نمره(
)دو کلمه اضافه است.(

ّمان ،  الِۡمفتاح ، الَۡورَدة ، الۡبََقَرة ، الِۡعَنب ، الُۡحسام« »الرُّ
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نمره( 8  ــ کلمۀ ناهماهنگ را معلوم کنید.                                                                       )5/
  ِبۡنٌت  َولٌَد  ٌِاۡمَرَأة  َرُجٌل  ـ   8   ــ َحَجٌر 1ـ
 الَۡجّد  الۡکاِتبَة  ألۡف  الُّم  ـ  8   ــ الَب 2ـ

ج( شناخت و کاربرد قواعد
9ــ در هرجمله یک اسم مثّنی،جمع مذکّر سالم،  جمع مؤّنث سالم وجمع مکّسر پیدا کنید. )1نمره(

َستاِن في الَۡمدَرَسة. 1ــ9ــ الُۡمَدرِّ
جاُل في الَۡمسِجد. 2ــ9ــ الرِّ

3ــ9ــ      إنَّ اللَه َمَع الّصاِبریَن    
4ــ9ــ َخیُر الُمور، أوَسطُها.

نمره(  ، نَحُن، أنا، نا، ِك( کامل کنید.   )75/ 10ــ جاهای خالی را با ضمیر مناسب )أنُتم، أنُتنَّ
}سه ضمیر اضافه است.{

1ــ10ــ من کنار دوستم ایستاده ام.   واِقٌف َجۡنَب َصدیقي.
2ــ10ــ شما در باغ ایستاده اید.        واِقفاٌت في الَۡحدیقة.

3ــ10ــ اتاقـت زیبا است.                        ُغـۡرفَـُتـ َجمیلَـٌة.

نمره( 11ــ در جاهای خالی »اسم اشاره« مناسب بنویسید.                                        )75/
 هِذِه  هذا  ِتلـَك  1ــ11ــ إِنَّ  الّشاِعَرَة إِیرانیَّـٌة.)اشاره به نزدیک(     ذِلـَك
 أولِئـك  هؤالِء  هاتاِن   2ــ11ــ  الۡکُرسّیاِن، َخَشبّیاِن.               هذاِن
 ِتلـك  ذِلـك  هذاِن  3ــ11ــ  الُۡمجاِهدوَن، ناِجحوَن.              هؤالِء

نمره( 12ــ در جاهای خالی اسم مفرد، مثّنی و یا جمع مناسب قرار دهید.                )5/
 َبناُت                          َأوالُد                     َقریَتاِن      ِمنَضَدُة ـ هاتاِن الۡـ  کَبیَرتاِن .  1ــ12ـ
 ُمنَتِظَرتاِن  ُمنَتِظراِن  ُمنَتِظروَن  ٌُمنَتِظرة 2ــ12ــ إِنَّ هؤالِء الاّلِعبیَن،  
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13ــ کدام گزینه »مفرد و جمع« است؟                                                        )0/25 نمره(
  طاِلبٌَة و طالبَـیِن       مؤِمٌن و مؤِمَنتاِن                  بُۡستان و بَساتین

14ــ در جای خالی کلمۀ پرسشی مناسب بنویسید.                                         )0/75 نمره( 
}َهۡل، ما هَو، َمۡن، ِلـَمـۡن، ماذا، کَـۡم، َأیَۡن{

1ــ14ــ  هذا َقلَُمـَك؟ ــ ال. هذا َقلَُم َأخـي.
 2ــ14ــ  ِتۡلـَك الّصوَرُة؟ ــ ِتۡلـَك صورُة عاِلَمـٍة إِیرانیَّـٍة.

3ــ14ــ  یَوماً في الُسبوع؟ ــ َسبَعُة َأیّاٍم.

د( درک و فهم
 مناسب قرار دهید. )0/5نمره( 15ــ با توّجه به معنا و مفهوِم جمله در جاهای خالی کلمهٔ

  َأربََعٌة       ثاَلثٌَة َنِة      ـ  15 ــ َعَدُد فُصوِل السَّ 1ـ
   الۡبَۡحر      ّف الصَّ ـ  15ــ إِنَّ  َمکاُن ُجلوِس الطُّاّلِب.    2ـ

16ــ هر کلمه از ستون »الف« را به کلمۀ مناسب آن در ستون »ب« وصل کنید.}یک 
کلمه اضافه است.{                                                                                                )1 نمره(

بالف

هانیُةَعَدٌد بَۡعَد َسبۡعٍة

ثَـمانیٌةُأمُّ الِب

الَۡقریَُةِاسٌم ِللسیِّداِت

ُةَعموُد الّدیِن الَۡجدَّ

الُة الصَّ

17ــ با کلمات پراکنده، با توّجه به ترجمۀ فارسی جملۀ درستی بسازید.      )0/5نمره(
1ــ17ــ نََعم ــ هذا ــ َهۡل ــ أخوكَ ــ ؟        آیا این برادرت است؟ بله.        

2ــ17ــ اۡلُمَّهات ــ َأۡقدام ــ تَۡحَت ــ الَۡجنَّـة.     بهشت زیر پای مادران است. 
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18ــ درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.             )1 نمره(
ـ  18ــ الُفنُدُق، مکاٌن ِلۡلُمساِفریَن. 1ـ

ـ  18ــ فی کُُتِب الِۡقَصِص، ِعبٌَر ُمفیَدةٌ. 2ـ
فیَنُة، فی الّشاِرِع.  ـ  18ــ السَّ 3ـ

َنِة، أَحَد َعَشَر َشۡهرًا. ـ  18ــ َعَدُد ُشهوِر السَّ 4ـ

هـ( مکالمه
19ــ دو سؤال زیراز شماست.به آنها پاسخ کوتاه دهید.}در یک یا دو کلمه{   )0/5نمره(

1ــ19ــ َهۡل َأنَت ِمۡن مصر؟       
2ــ19( ما اۡسُمـك؟                  

20ــ با توّجه به تصویر به هر سؤال پاسخ کوتاه دهید.}در یک یا دو کلمه{  )1/5نمره(

ُجُل؟  1ــ20ــ َأیَۡن الرَّ

2ــ20ــ کَۡم َعَدُد الَحقاِئب؟

3ــ20ــ ما هَو ُشغلُـُه؟ 
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الف( ترجمه
1ــ سخنان حکیمانۀ زیر را به فارسی ترجمه کنید.                                    )0/5 نمره(

 ................................................... 1ــ1ــ ُحبُّ الَۡوطَِن، ِمَن اإلیماِن.  
 ................................................... ِه.    2ــ1ــ َصۡدُر الۡعاِقِل، ُصندوُق ِسرِّ
 ................................................... 3ــ1ــ یَُد اللِّه، َمَع الَۡجماَعِة.   
 ................................................... ِر، َقصیٌر.   4ــ1ــ ِلساُن الُۡمَقصِّ

2ــ جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.                                               )0/5 نمره(         
 ................................................... 1ــ2ــ هَو َشِرَب الۡماَء.   
 ................................................... 2ــ2ــ هَي طََرَقت الۡباَب.  
 ................................................... 3ــ2ــ أنَت کََتبَۡت واِجبَـَك.   
 ................................................... 4ــ2ــ َأنُتنَّ َذَهبُۡتنَّ إِلَی الۡبُۡستاِن.  
 ................................................... 5  ــ2ــ نَۡحُن َرفَۡعنا َعلََم إیران.  

3ــ ترجمۀ ناقص را کامل کنید.                                                                 )1نمره(
1ــ3ــ الۡواِلَدُة َجلََسۡت َعلَی الۡکُرسَيّ َجۡنَب َأطفاِلها. 

        مادر نزِد روی صندلی  .
2ــ3ــ ماذا اۡشَتَریِۡت یا َسیَِّدتي؟ ــ فُستاناً َو َعباَءًة.  

        ای خانم من چه چیزی  ؟ پیراهنی و  

4ــ ترجمۀ درست را انتخاب کنید.                                                            )1نمره(
1ــ4ــ إذا َملَـَك الَراِذُل؛ َهلَـَك الَفاِضُل. 

 .الف( اگر پست ها مالِک چیزی شوند؛ دانایان محروم می شوند
 .ب( هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند؛ شایستگان هالک می شوند

باسمه تعالی
2 امتحان نوبت دوم عربی اّول متوّسطه یک از درس 1 تا

 تاریخ:                   مدرسه:                      منطقه:                       کالِس:                       نام دبیر:
7 دقیقه                                        نام و نام خانوادگی:  وقت: 
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2ــ4ــ َمۡن طَلََب َأخاً ِبال َعیٍب؛ بَِقَي ِبال َأِخ.
 .الف( هر کس برادری )دوستی( بی عیب بخواهد؛ بدون برادر می ماند

.ب( هر که برادرش )دوستش( بی عیب باشد؛ خودش هم بی عیب می شود

5  ــ با توّجه به مثال ترجمه کنید.                                                                  )0/5 نمره(
قاَل: گفت ← قالـوا:  

نَـِدَم: پشیمان شد ← نَـِدۡمِت:  

6  ــ فعل های ماضی مشّخص شده را ترجمه کنید.                                        )0/5 نمره(
ُجُل، َهۡل نَسیَت َشیئاً؟  ُّها الرَّ 1ــ6ــ أی

2ــ6 ــ الاّلِعباُت، َرَجۡعَن إِلَی الُۡمسابََقِة.

7ــ در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید.                                              )0/5 نمره(
بۡت ــ الََحد ــ  ــ الثُّالثاء ــ الَرِبعاء  1ــ7ــ السَّ

یف ــ الَۡخریف ــ   بیع ــ الصَّ 2ــ7ــ الرَّ

ب( واژه شناسی
8  ــ کلمات متضاد را کنار هم بنویسید. »یک کلمه اضافه است.«                )1نمره(

}َغدًا، َأبَۡیض، ِبدایَة، َموت، َرخیص، َأۡسَود، َحیاة، ِنهایَة، َأۡمِس{
 #  #   #   # 

9ــ نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید. }دو کلمه اضافه است.{    )0/75 نمره(
فینَة«    ّفاح، اۡلَعلَم، الّناِفَذة، السَّ »اۡلَقمیص، التُـّ
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10ــ معنای کلمه های مشّخص شده را بنویسید.                                           )0/75نمره(
کاَن نَّجاٌر َو صاِحُب َمۡصَنٍع َصدیَقیِن فی یَوٍم ِمَن الَیّاِم قاَل النَّـّجاُر ِلصاِحِب الَۡمۡصَنِع:

 »أنا ِبحاَجٍة إلی التَّقاُعِد.«

11ــ کلمۀ ناهماهنگ را معلوم کنید.                                                           )0/5نمره(
 َسبَۡعة    ِستَّة   َخمیس        َأَربََعة        1ــ11ــ ثاَلثَة
 َأماَم           َخۡلَف             فَۡوَق              بَِقَی       2ــ11ــ تَۡحَت

ج( شناخت و کاربرد قواعد
12ــ در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.                                              )1/25نمره(

  هَی     هَو 1ــ12ــ  َذَهَب إِلَی َمدیَنِتـِه. 
  هُما   َأنُتما 2ــ12ــ  َعبَرا ِبِدقٍَّة. 
   َّهُن    3ــ12ــ  لَِعبوا َمَع َأۡصِدقاِئِهم.  هُۡم
  ـِك   4ــ12ــ َأنِت نََجۡحِت في امِتحاِنـ  .  َك
      ها     5  ــ12ــ جاَءۡت ُأۡختي. ِاسُمـ  َخدیَجُة.   ُه

13ــ در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید.                                     )1/25نمره(
        َأَخَذتا      ََّتیِن.  َأَخذا ـ هاتاِن الِۡبۡنتاِن،  َهدی 1ــ13ـ
         َسأَلُۡت    2ــ13ــ نَۡحُن،  ُمَعلَِّمنا َحوَل التَّمریِن.  َسأَلۡنا
    ََّقَرۡأتُن    3ــ13ــ َهۡل  ُدروَسکُۡم؟  َقَرۡأتُم
  َزَرۡعَت  َزَرۡعِت ُّها الَۡفاّلُح،َهۡل  في الَۡمزَرَعِة؟  4ــ13ــ َأی
 َغَسۡلُت  َغَسلَۡت 5  ــ13ــ َأنا،  َمالِبسي. 

14ــ در جاهای خالی اسم اشارۀ مناسب قرار دهید. )0/5(
   ِتۡلـَك  هؤالِء جاُل َوَجدوا ُصندوَق کَنٍز.  1ــ14ــ  الرِّ
 ذِلـَك    1ــ14ــ  الاّلِعُب الۡفاِئُز ِمۡن إیران.  هِذِه
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15ــ در گروه کلمات »الف«، یک جمع مکّسر و گروه کلمات »ب« یک جمع مؤّنث سالم 
پیدا کنید.                                                                                                              )0/5نمره(  

الف( جمع مکّسر:       }ُرجوع   ، ُملوك  ،  ُخروج  ، َمۡملوء{ 
ب( جمع مؤنّث سالـم: }َصالة، َسّیارة، َخّیاطات، َسیَِّدتاِن{

16ــ در جاهای خالی کلمۀ پرسشی مناسب بنویسید.                                   )0/5نمره(
 } َمن  ،   ما  ،   کَم   ، َهلۡ  ، أیَن  {

1ــ16ــ  یَۡوماً فی الُسبوِع ؟ ــ َسبَعُة َأیّاٍم. 
2ــ16ــ  اۡسُمـَك؟ ــ ِاۡسمي عیسی.

د( درک و فهم
17ــ با توّجه به معنا و مفهوِم جمله در جاهای خالی کلمۀ مناسب قرار دهید. )0/5نمره(

     َأۡزَرُق     ماِء،     َأۡصَفُر 1ــ17ــ لَۡوُن السَّ
 ِاثۡناَعَشَر    َنة  َشۡهرًا .  ثَـمانَیُة 2ــ17ــ َعَدُد ُشهوِر السَّ

18ــ با کلمات پراکنده، با توّجه به ترجمۀ فارسی جملۀ درستی بسازید.       )0/5نمره(
َزَرَع ــ الُۡعۡدواَن ــ الُۡخۡسراَن ــ َمۡن ــ َحَصَد . هر کس دشمنی بکارد ؛ زیان درو می کند. 

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

19ــ هر کلمه از ستون »الف« را به کلمۀ مناسب آن در ستون »ب« وصل کنید. }یک 
کلمه اضافه است.{                                                                                                )1نمره(

بالف

يِء: َغِر، کَالنَّقِش في هذا الشَّ ــ َجلیُس الّسوِءالِۡعۡلُم فی الصِّ

ّمانُربَّ کاَلٍم َجوابُـُه هذا: ــ الـرُّ

ــ لَُغةفاِکـَهـٌة لَذیَذةٌ؛ لَونُها َأۡحَمُر:

کوتالَۡوۡحَدُة َخۡیـٌر ِمۡنُه: ــ السُّ

ــ الَۡحَجر
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20( پس از خواندن این متن، درستی یا نادرستیِ عبارت های زیر آن را معلوم کنید.   )1نمره(
ُة َو اۡلۡسماكُ خاِئفاٌت ِمۡنها. هَي  َـّ َمَکُة الَۡحَجری کانَۡت فـي بَۡحٍر کَبیٍر َسَمکٌة کَبیَرةٌ َقبیَحٌة ِاسُمها السَّ
الۡبَۡحِر.  َشبََکًة کَبیَرًة فی  َقَذفوا  َو  ّیادیَن جاؤوا  ِمَن الصَّ اۡلیّاِم، خمسٌة  ِمَن  یَوٍم  کانَۡت َوحیدًة داِئـماً. فی 
بََکِة. هَی  َمَکُة الَۡحَجریُة إلَی الشَّ بََکِة. ماجاَء أَحٌد ِلُمساَعَدِة اۡلۡسماكِ. نَظََرت السَّ َوَقَعت اۡلۡسماكُ في الشَّ
َمَکُة  بَکَة َو اۡلۡسماكُ َخَرۡجَن. َو َهَربَۡن َجمیعاً. فَـَوَقَعت السَّ َحِزنَۡت. فََذَهبَۡت ِلَنجاِة اۡلۡسماكِ. َو َقطََعت الشَّ
ََّة کانَۡت َرحیمًة.  َمَکَة الَحَجری ّیادوَن أَخذوها. کانَت اۡلۡسماكُ َحزیناٍت. ِلنَّ السَّ بَکة َو الصَّ ُة في الشَّ َـّ الَۡحَجری
َّها کانَۡت  ََّة. َولِکنَّـُهم َقَذفوها في الۡماء ِلَ ن َمَکَة الَۡحَجری ـّیادیَن. هُۡم أَخذوا السَّ اۡلَۡسماكُ نَظَۡرَن إلی َسفینِة الصَّ

َّها َصدیقٌة َرحیَمٌة. َِّة َو فَِهۡمَن ِبأَن َمَکِة الَۡحَجری َقبیَحًة ِجّدًا فَخافوا ِمۡنها. اۡلۡسماكُ فَِرۡحـَن ِلَنجاِة السَّ
َُّة َوحیَدًة.  َمَکُة الَۡحَجری 1ــ کانَت السَّ

2ــ َقَذَف َصّیاٌد َشبََکَتـُه فـی الۡماِء.
َُّة َذَهبَۡت ِلَنجاِة اۡلَۡسـماك. َمَکُة الَحَجری 3ــ السَّ
َُّة َصغیَرًة َو َجمیلًة. َمَکُة الَۡحَجری 4ــ کانَت السَّ

هـ( مکالمه
21ــ با توّجه به تصویر به هر سؤال پاسخ کوتاه دهید.} در یک یا دو کلمه{    )2نمره(   

 1ــ21ــ ما هذا؟

2ــ21ــ ما هَو لَوُن الُۡغراِب؟     
  

3ــ21ــ کَۡم َقلَماً هُنا؟ 

4ــ22ــ َمۡن هذه الَۡمرَأُة؟ 
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به نام خدا                                طرح درس روزانه ــ کتاب عربی سال اّول متوّسطه                                                صفحۀ اّول
نام دبیر:                                                      نام مدرسه:                                                                تاریخ: 

درس:
اّول

موضوع درس:
مذکّر و مؤنث و 
اسم اشاره

صفحه: 
2 تا 4

مّدت: 
75 دقیقه

تهّیه کننده: 

الف( بخش نظری: اهداف

1ــ لغات جدید          2ــ مذکّر و مؤنّث          3ــ اسم اشارهرئوس مطالب1

اهداف کلی2

الف( در حوزٔه شناخت

1ــ آشنایی با 23 کلمٔه جدید 
2ــ آشنایی با مذکّر و مؤنث 

3ــ آشنایی با اسم اشاره 
4ــ آشنایی با تلّفظ صحیح کلمات

ب( در حوزٔه باور و گرایش
1ــ ایجاد عالقه به علم آموزی و تقویت آن 

2ــ تأکید بر جایگاه واالی علم و علما در اسالم 
3ــ عالقه به یادگیری آیات و احادیث مربوط به علم و علم آموزی

ج( در حوزٔه عمل و رفتار
1ــ تالش برای علم آموزی و ارتقای سطح علم و آگاهی 

2ــ احترام به علما و تالش برای معاشرت با آنان
3ــ روخوانی و روان خوانی متن احادیث و تمارین

اهداف جزئی3

دانش آموز در فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد:
1ــ آموختن 23 کلمه.

2ــ ترجمٔه پنج حدیث از پیامبر اسالم )ملسو هيلع هللا ىلص(.
3ــ آشنایی با اسم مذکّر و اسم مؤنّث.

4ــ آشنایی با اسم اشاره و ترجمٔه جمله های دارای اسم های اشاره » هذاــ هذه ــ ذلـك ــ تلـك «.
5  ــ ایجاد مهارت در روخوانی و روان خوانی متن و تمارین درس.
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4
هدف های
رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1ــ واژه های جدید درس را ترجمه کند.
2ــ معنای هذا و هذه را بگوید. 

3ــ تشخیص دهد که هذا برای مذکّر و هذه برای مؤنّث است. 
4ــ معنای ذلـك و تلـك را بگوید.

5ــ تشخیص دهد که ذلـك برای مذکّر و تلـك برای مؤنّث است. 
6ــ نشانٔه » ة « را در آخر اسم های مؤنّث تشخیص دهد. 

7ــ جمله هایی مانند » هذا، طاِلٌب. « را مانند الگوی کتاب، به دو صورت 
ترجمه کند. 

8   ــ جمله های سادهٔ با اسم اشاره دور و نزدیک )مفرد مذکّر و مفرد مؤنّث( 
را ترجمه کند. 

9ــ متن احادیث و تمارین را به صورت صحیح و روان قرائت کند. 

مراحل حیطه شناختی

ش
دان

ک
در

کاربرد
تجزیه
ترکیب

ارزشیابی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

رفتار5
ورودی

1ــ مفهوم »مذکّر و مؤنّث« را بداند 
2ــ با اسم اشاره » این و آن« در زبان فارسی آشنا باشد

3ــ جایگاه علم را در اسالم بداند 
4ــ توانایی قرائت عبارات ساده عربی را داشته باشد

6
ارزشیابی
تشخیصی

نتایج ارزشیابی زیر نقطٔه شروع آموزش را مشّخص می کند
1ــکدام تقسیم برای جنس اسم درست است؟ الف( مفرد و جمع ب( مذکّر و مؤنّث

2ــ کلمات »این و آن« در فارسی برای چه مفهومی بکار می روند؟ الف( پرسش ب( اشاره 
3ــ نظر دین مبین اسالم راجع بـه علم و علم آموزی چیست ؟  الف( موافق   ب( مخالف

 ج( بی طرف 
 » َجِر ِبال ثَـَمٍر ـ این عبارت را صحیح قرائت کنید »الۡعاِلُم ِبال َعَمٍل کَالشَّ 4ـ

در صورت پاسخ به این سؤاالت، فراگیران آماده یادگیری مطالب جدید نتیجه
خواهند بود 
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ب( بخش عملی: مراحل تدریس و تنظیم محتوا
زمان شرح صفحه دوممراحل

14ــ سالم و احوال پرسی     2ــ حضور و غیاب         3ــ ذکر مناسبت ایّام معارفه1

ارزشیابی رفتار 2
4سؤاالت ارزشیابی ورودی از قبل آماده شده را به صورت شفاهی از دانش آموزان می پرسم. ورودی

ایجاد انگیزه3

 صفحٔه 2 کتاب: 
الف( با استفاده از تصاویر سعدی و پروین اعتصامی از دانش آموزان می پرسم: 

 1ــ آیا  این دو شاعر را می شناسند؟
 2ــ علت شهرت آنها چیست آیا علم و دانش و آگاهی آنها در محبوبّیتشان مؤثّر بوده است؟ 

 3ــ کدام یک از شما می تواند دربارٔه این دو شاعر توضیحاتی ارائه دهد؟ 
 4ــ ترجمه هذا و هذه چیست و برای چه امری به کار می روند؟ 

ـ  این کلمات در فارسی چه نامیده می شوند؟   ٥  ـ
ب( سپس جمالت مربوط به این تصاویر را با کمک دانش آموزان ترجمه می کنم.

٥

4
معرفی درس

 و 
بیان اهداف

 صفحٔه 2 کتاب 
در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویم:

 دانش آموزان عزیز در این درس ما با موضوعات زیر آشنا می شویم. 
1ــ احادیث معصومین دربارهٔ علم و علما    2ــ اسم مذکّر و مؤنّث      3ــ اسم اشاره

2

5
شروع تدریس

و 
 ارائۀ درس 

الف( ترجمه )کلمات جدید و متن( صفحۀ 2: 
 1ــ کلمات جدید را ابتدا خود می خوانم )تقویت مهارت شنیداری(

2ــ سپس دانش آموزان به صورت فردی و گروهی تکرار می کنند. )تقویت مهارت گفتاری(
فردی  به صورت  نیز  دانش آموزان  روخوانی،  تقویت  جهت  و  می خوانم  ابتدا  را  متن  3ــ 

می خوانند.
4ــ از دانش آموزان می خواهم که احادیث را با استفاده از معنی کلمات جدید، ترجمه کنند.  

ب( قواعد )بدانیم( صفحۀ 3:
1ــ آموزش مذکر  ومؤنث

 کلمات زیر را که دانش آموز در متن درس با آن آشنا شده، روی تابلو یا پاور نشان می دهم.
                      شاعر / شاعرة     طبیب / طبیبة     طالب / طالبة     عالم / عالمة 

 و از دانش آموزان می خواهم کلمات را دو به دو با هم مقایسه کنند و اختالف آنها را در لفظ 
و معنی بیان کنند. نتیجه ای که می خواهیم دانش آموزان به آن برسند:

 اسم ها بر دو نوع هستند 1ــ بدون »ة«  2ــ با »ة« 
اسم بدون »ة« برای مرد و جنس مذکر به کار می رود.

اسم با »ة« برای زن و جنس مؤنث به کار می رود.
سپس می افزاییم که اسم غیرجاندار هم می تواند مذکر یا مؤنث باشد.

مثالً کلماتی مانند: شجرة و جزیرة چون به »ة« ختم شده اند، مؤنث به شمار می آیند.
و کلماتی مانند: جبل و کتاب چون به »ة« ختم نشده اند، مذکر به شمار می آیند.

سپس کلمات زیر را روی تابلو یا پاور به نمایش گذاشته می خواهم مذکر و مؤنث را معین کنند.
»ناجحة ــ جمیل ــ مرتفع ــ عجیبة ــ الرجل ــ المراة ــ لذیذة«

2ــ آموزش اسم اشاره:
دو جمله زیر را روی تابلو یا پاور نشان می دهم.

»هذا طالب«     ،     »ذلک طالب«

3٥
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و از دانش آموزان می خواهم دو عبارت را ترجمه و سپس مقایسه کنند.
نتیجه: »هذا« به معنای این، برای اشاره به نزدیک

و »ذلک« به معنای آن، برای اشاره به دور به کار می رود.
اکنون دو جمله زیر را روی تابلو یا پاور نشان می دهم.

1ــ »هذا طالب«     ،     »ذلک طالب«
2ــ »هذه طالبة«     ،     »تلک طالبة«

دانش آموزان باید با مقایسه بین ردیف اول و دوم به نتیجه زیر برسند.
اگر اسم مذکر باشد برای اشاره به نزدیک از »هذا« و دور از »ذلک« استفاده می کنیم.
اگر اسم مؤنث باشد برای اشاره به نزدیک از »هذه« و دور از »تلک« استفاده می کنیم.

سپس جمالت زیر را به نمایش گذاشته می خواهم برای جای خالی کلمه مناسب را انتخاب 
کنند.

1ــ … طبیب )هذا ــ هذه(   2ــ … عالمة )ذلک ــ تلک(  3ــ … طالبة )ذلک ــ تلک(
3ـ کارگاه ترجمه: برای سهولت در ترجمه، جمالتی مانند »هذا عالم« را می توان به دو شکل 
ترجمه کرد و هر دو نیز درست است و از آنها می خواهم عبارت: هذه لوحة را به دو شکل 

ترجمه کنند.

6
خالصه درس

 و
 نتیجه گیری

1ــ خالصٔه درس را به صورت نمودار، روی تابلو ترسیم می کنم.

               مذکر: بدون »ة«
اسم

               مؤنث: با »ة«

                             مذکّر                                           نزدیک: هذا
                           دور: ذلک

اسم اشاره
                                          نزدیک: هذه

                                           دور: تلک                           مؤنّث

2ــ در نوشتن مثال از دانش آموزان کمک می گیرم.

5

ارزشیابی7
 بعد از تدریس

سؤاالت زیر را به صورت شفاهی از دانش آموزان می پرسم: 
1ــ کلمات »ذلك، رجل، جبل، لوحة« به چه معناست؟ 

2ــ فرق دو کلمٔه جمیل و جمیلة در چیست؟ 
3ــ فرق هذا و ذلك در چیست؟ 

4ــ برای جملٔه » … صٌف« کدام کلمه مناسب است؟ هذه ــ هذا 
5ــ ترجمه عبارت » حسن السؤال نصف العلم « چیست؟ 

5

به شرایط کالس و تعیین تکلیف8 با توجه  یا حل کامل  نمونه و  به صورت  تمارین موجود در کتاب: پاسخ 
دانش آموزان.

7

9
معّرفی 

فّعالّیت های 
خاّلقانه

1ــ تهّیٔه آیه، حدیث، شعر و مثل فارسی دربارٔه ارزش علم و علما.
2ــ پیدا کردن اسم اشاره در آیات درس قرآن و هدیه های آسمان.

3ــ پیدا کردن نام سوره هایی که به »ة« ختم شده اند. 

3

70    جمع دقیقه
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طرح درس ساالنۀ پیشنهادی عربی اّول متوّسطه یک

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
یم 

ن

مهر

معارفه، تدریس11اّول

پرسش شفاهی، نگاهی به درس اّول، تدریس درس 222دوم 

پرسش شفاهی، نگاهی به درس اّول و دوم، تدریس درس 333سوم

آزمون کتبی و شفاهی از فصل اّول )درس 1تا3(امتحان4چهارم

آبان

پرسش شفاهی، تدریس درس 44 5اّول

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 655دوم 

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 766سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 877چهارم

آذر

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 988اول

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 1099دوم 

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 111010سوم

آزمون کتبی و شفاهی از فصل اّول و دوم )درس 1 تا 10(امتحان12چهارم

دی

امتحان شفاهی، قرائت و مکالمهامتحان13اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّول )از جمله امتحان عربی از10درس(امتحان14دوم 

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحان15سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 161111چهارم
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وم 
ل د

سا
یم 

ن

بهمن

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 171212اّول

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 181313دوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 191414سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 201515چهارم

اسفند

آزمون کتبی و شفاهی از فصل اّول، دوم و سوم)درس 12 تا 15(امتحان21اّول

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 221616دوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 231717سوم

تعطیلی احتمالی یا دورۀ فصل دوم و سومدوره 24چهارم

فروردین

تعطیل عید نوروزــــــــ25اول

تعطیل عید نوروزــــــــ26دوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 1818 27سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 281919چهارم

اردیبهشت

پرسش شفاهی، نگاهی به دروس پیشین، تدریس درس 292020اّول

دورهٔ کتاب، رفع اشکال و حّل نمونه سؤال نوبت دومدوره30دوم 

آزمون شفاهی )قرائت و مکالمه( امتحان31سوم

آزمون شفاهی )قرائت و مکالمه(امتحان32چهارم
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معّرفی منابع تخّصصی زبان و ادبّیات عربی

1ــ آموزش زبان عربی

یف
سال چاپناشرنویسندهنام کتابرد

اعداد در زبان عربی )از مجموعه کتاب های کوچک 1
1381مدرسه )برهان(عادل اشکبوسعربی(

1381مدرسه )برهان(عادل اشکبوسصحیح و معتل )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(2

1382مدرسه )برهان(حبیب تقواییاعراب و بناء )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(3

1387مدرسه )برهان(مهرعلی کاظمی نیاضمیر و کاربرد آن )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(4

1384مدرسه )برهان(مهدی سّتاریان مذکّر و مؤنّث )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(5

1392مدرسه )برهان(هادی اخالقیحال ــ تمییز )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(6

1392مدرسه )برهان(مهرعلی کاظمی نیاتوابع )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(7

1391مدرسه )برهان(فریبا صادقی مرشتانواع مفاعیل )از مجموعه کتاب های کوچک عربی(8

1380مدرسه )برهان(قاسم کریمی آموزش زبان عربی از راه بازی و سرگرمی9

1381مدرسه )برهان(هادی صاحبی مثل های رایج در زبان عربی 10

1380مدرسه )برهان( عیسی مّتقی زاده راهنمای تجزیه و ترکیب 11

1387فاطمی حمید رضا حیدری آموزش ترجمه عربی 12

1380دانشگاه پیام نوررضا ناظمیان فّن ترجمه 13

1379دانشگاه تهران سید محّمد دامادی مضامین مشترک در فارسی و عربی 14

1381سمت یحیی معروف فّن ترجمه 15

1376سمت محّمد علی آذرشب اللغة العربیة الحدیثة 16

1387مؤّسسٔه توسعٔه روستاییعادل اشکبوس الفوائد )دانستنی های عربی( 17

1391هیمهعبداللّه یزدانیآموزش زبان عربی18
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2ــ کتب صرف ونحو

یف
سال چاپناشرنویسندهنام کتابرد

1371اساطیررشید شرتونی مبادئ العربیة )4 جلد(1
1362ناصر خسرو مصطفی غالیینیجامع الدروس العربیة 2
1377سمت سّید ابراهیم دیباجیالجدید فی الصرف و النحو3
1370هجرت سّید احمد هاشمیالقواعد الساسیة4
1916دارالمعارف مصرعبّاس حسنالنحو الوافی )4 جلد( 5
1391مشعر عادل اشکبوس صرف و نحو کاربردی با رویکرد مکالمه وترجمه 6
1387زّوار اباذر عباچی صرف و نحو کاربردی 7
1377الهام تهرانعلی الجارم و …النحو الواضح 8
1371گلشن سعید نجفی اسداللهیدروس دار العلوم العربیة 9
1372مرتضوی تهران احمد بهمنیار تحفه احمدیه شرح الفیه 10
1368مدین قم محمود صافی الجدول فی اعراب قرآن و صرفه و بیانه 11
1428کمال الملک محی الدین درویشاعراب القرآن الکریم 12
1376پایا اباذر عباچی و علی چراغیترجمه و توضیح الفیه 13
1376مرکز نشر دانشگاهی آذرتاش آذرنوشآموزش زبان عربی 14
1371آستان قدس رضوی سّید محّمد رادمنش نحو برای دانشجو 15
1358محمدی تهران سّید کاظم موسوی و رضا روزبه عربی آسان )3 جلد( 16
1364ناصر خسرو محّمد محی الدین عبدالحمید شرح ابن عقیل )2جلد( 17
1384اخالق قم سّید هاشم حسینی تهرانی علوم العربیة 18
1383فیروزآبادی قم محّمد محی الدین عبدالحمید قطر الندی و بّل الصدی ابن هشام 19
1385دانشگاه تهران علی اکبر شهابی اصول صرف ونحو 20
1991دار العلم للمالیینامیل بدیع یعقوبموسوعة الصرف و النحو و اإلعراب21

مترجم عبدالعلی آل بویه معجم قواعد اللغة العربیة، انطوان دحداح22
لنگرودی

دانشگاه امام خمینی 
1377قزوین

1386تامین قم محّمد رضا رضوانی خراسانیاعراب قرآن کریم 23
1370مکتبة القیام ــ قم عبد الغنی الدقرمعجم النحو 24
1389هخامنش ــ کرجعلی جان بزرگیصرف و نحو25
1375رهنمای اندیشهصفابخش شیرزادآموزش عربی آسان26
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3ــ لغت نامه 

سال چاپناشرنویسندهنام کتابردیف

لویس معلوف المنجد فی اللغة و العالم 1

1381نی آذرتاش آذرنوش فرهنگ معاصر عربی، فارسی 2

1389مدرسه )برهان( عادل اشکبوس و …فرهنگ فارسی،عربی 3

1363امیر کبیر سّید حمید طبیبیان فرهنگ الروس عربی،فارسی 4

138مدرسه )برهان(عیسی مّتقی زاده فرهنگ دانش آموز عربی به فارسی و بالعکس 5

2المکتبة اإلسالمیة ابراهیم مصطفی و …المعجم الوسیط عربی، عربی 6 2

1371تبلیغات اسالمی قم محّمد حیدری الوجیز للمترجم عربی، فارسی و بالعکس7

اسالم احمد سّیاح فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد 8

1378فرزانسّید حمید طبیبیان فرهنگ فرزان فارسی، عربی9

فرهنگ معاصرنجفقلی میرزاییفرهنگ اصطالحات معاصر 10

2نوفل لبنان محّمد حسن بوذرجمهرالقاموس الشامل فارسی،عربی 11 2

1382دانشگاه تهران خسرو فرشیدورد عربی در فارسی 12

1364امیر کبیر غفرانی و شیرازی فرهنگ اصطالحات روز 13

2مکتبة سمیر سهیل سماحة القاموس المبّسط 14 7

دارالکتب علی اکبر ُقَرشیقاموس قرآن15
1352االسالمیة
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4ــ مکالمه 

یف
سال ناشرنویسندهنام کتابرد

چاپ

1388مشعر عادل اشکبوس، علی چراغی و ...الحوارات )4جلد( 1
1392مشعرعادل اشکبوس المختبر)1(2
1371دفتر تبلیغات اسالمی، قم محّمد و علی حیدری المدخل إلی تعلّم اللغة العربیة )4جلد( 3
1384کانون زبان ایران مسعود فکری و ... صدی الحیاة 4
1383مجمع علمی فرهنگی مجدناصر علی عبداللهگفت و گو 5
1384پایا سعید شیبانی گفت و شنود عربی 6
1386شادرنگ شاکر عامری و ... همراه شما در عراق 7
1370مدین محمود اسماعیل صینی و...العربیة للناشئین 8
1387مشعریحیی معروفمکالمه عربی ویژه سفرهای زیارتی9
1384پیک فرهنگ حوزه علمیه قم تعلیم اللغة العربیة 10
1383دانشگاه پیام نورابراهیم فتح اللهی مکالمة و محاضرة 11

5ــ بالغت 

یف
سال چاپناشرنویسندهنام کتابرد

1365سید احمد هاشمی جواهر البالغة 1
1377سمت اباذر عباچی علوم البالغة 2
1391سخناباذر عباچیعلم البیان3
1370دانشگاه تهران عبدالقاهر جرجانی اسرار البالغة 4
1372دانشگاه شیرازمحمد خلیل رجاییمعالم البالغة 5
1364المجمع العلمی اإلسالمی عبد الهادی الفضلی تهذیب البالغة 6
1367سمت سید ابراهیم دیباجی بدایة البالغة 7
1374مرکز نشر دانشگاهی جلیل تجلیل معانی وبیان 8
1370دارالفکر قم سعد الدین تفتازانی مختصر المعانی 9




