
  خوانيم؟ چرا اين كتاب را مي 
  .كه درس را بهتر ياد بگيريم براي اين) 1
 .تري حل كنيم هاي بهتر و بيش كه تمرين براي اين) 2

 .هاي معلمان سراسر كشور آشنا شويم كه با سليقه براي اين) 3

 .هاي بيشتري تمركز كنيم ها و تمرين كه روي موضوع براي اين) 4

 .هاي مدارس موفق شويم خواهيم در امتحان كه مي براي اين) 5

  .شويمهاي نهايي موفق  خواهيم در امتحان كه مي براي اين) 6

  
  
  

  !با اين كتاب آشنا شويد                
      

  

  
 شود كه عبارتند از  بخش تشكيل مي4 ازهاي پرتكرار سؤالهاي  كتاب:  

  
  

  

  نكات آموزشي) 1
 درس پاسخ دهداي نوشته شده است كه دانش آموز با خواندن آن قادر خواهد بود به تمام سؤاالت هر به گونه .  
 بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.  
 دهد را آموزش مي ترتيب ارائه نكات به شكلي است كه هر مطلب، مطلب بعدي.  

  

  :هاي پرتكرار از مدارس سراسر كشور سؤال) 2
 هاي معلمان سراسر كشور آشنا شوند ا سليقهاند تا دانش آموزان بتوانند ب آوري شده ها از مدارس سراسر كشور جمع سؤال.  
 ها آشنا شوند اند تا دانش آموزان در هر درس با انواع سؤال بندي شده طبقهي زير   دستهدهها به  سؤال. 

  )تشكيل (گذاري حركت) 9    )تعريب (به عربيي   رجمهت) 5      ترجمه به فارسي) 1
  صرفي و تحليل اعراب) 10        قواعد) 6      ي تستي ترجمه) 2
  تكميل جاي خالي) 7    تصحيح اشتباهات و تكميل ترجمه) 3
  يافتن تعداد خطاها در يك عبارت) 8    ي لغات و مترادف و متضاد ترجمه) 4

  .اي است كه به ترتيب مطالب كتاب درسي است ها به گونه چيدمان سؤال 
           اسـت تـا دانـش آمـوز بـه          ؤال آورده شـده     مقابل هر س  ها    تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است تعداد تكرار سؤال

 .هر سؤال پي ببردو فراواني اهميت 
  

  پاسخ تشريحي جامع) 3
 ها تنظيم شده است  پاسخ به آن سؤال... )گذاري، قواعد و  ترجمه، حركت(ها  براساس نوع سؤال. 

  هاي جامع در پايان هر ترم آزمون) 4
  

 

  كانون فرهنگي آموزش



  
  

  
  به نام خدا

  

   درسي كتابهاي  ويژگي
اي جـذّاب و مـؤثّر مباحـث زبـان عربـي بـراي             سـعي شـده تـا بـا شـيوه          - كتـاب درسـي    -انـساني » 2«در كتاب عربـي   

گيـرد و روش بيـان آن را در           مباحثي كه در هر درس مورد بررسي قـرار مـي          . ي انساني بيان شود     آموزان رشته   دانش
ايم كه بعداً     هي كرده ما كتاب دوساالنه را ساماند     ،هاي كتاب درسي    ويژگيزيرا بر اساس همين     : دهيم  زير توضيح مي  

  .آن را توضيح خواهيم داد
  )قرائت(متن ) 1

شويم كه موضوعي تاريخي يا مذهبي و يـا اجتمـاعي را بـا سـبك و سـياقي جالـب                       رو مي   در هر درس با يك متن روبه      
  .آموزان تهيه كرده است براي دانش

  قواعد) 2
هاي زياد و نيز ذكر   معني كه با پرسش و پاسخ استفاده شده است بدين   » اكتشافي«در بخش قواعد هر درس از روش        

  .شود  رهنمون ميكتشافاگيري و كشف و  آموز، به سوي نتيجه  ذهن دانش،ها و الگوهاي فراوان نمونه
  تمرينات ) 3

هـاي متنّـوع و گونـاگوني را          در بخش تمرينات كه براي فهم دقيق و جا انداختن بيشتر قواعد تهيه شده است تمـرين                
  .شود ها و و رموز قواعد كامالً واقف و آگاه مي ها را با عمق و ژرفا حلّ كند به نكته آموز آن  اگر دانشبينيم كه مي

  كارگاه ترجمه ) 4
آمـوز را گـام بـه گـام بـا فنـون و قواعـد ترجمـه آگـاه كنـد و در هـر درس                        هدف مبحث كارگاه اين است كه دانـش       

شـود كـه پاسـخ درسـت ترجمـه را       آمـوز خواسـته مـي    د و از دانـش    رو   نيز به كار مي    ها  ها و عبارت    هايي از جمله    نمونه
  .تشخيص بدهد

ي عربي چه روش و چه        هاي دوساالنه   حال با توجه به روش كتاب درسي و نيز مباحث اصلي هر درس ببينيم كه كتاب               
ي و نهايتـاً    انـد سـبك نـويني را در آمـوزش و سـاماندهي سـؤاالت امتحـان                  اند و چگونه توانـسته      اهدافي را دنبال كرده   

  .ائه كنندارآموزان و معلمان  آموزش ژرف كتاب درسي به دانش
  هاي كتاب پيش روي شما و اينك ويژگي

ايم؛ ايـن      انساني دست به ابتكار جالب و هدفمندي زده        2ما در اين كتاب با دستمايه قراردادن سؤاالت امتحاني عربي           
  : دهيم متحاني كه در زير براي شما توضيح ميبندي فراگير و جذّابي است از سؤاالت ا ابتكار طبقه

  »مفاهيمي   حيطه«سؤاالت) 1
  : شامل سؤاالت زير است» مفاهيم«    سؤاالت 

عـين الخطـأ    «و  » الصحيح في الترجمـه     عين«،  »الترجمه  عين«: هاي زير است    سؤاالت ترجمه داراي مدل   :  سؤاالت ترجمه  )الف
  »في الترجمه

   »للتعريب«و » عين التعريب«. اين بخش نيز شامل موارد زير استسؤاالت : سؤاالت تعريب) ب
» فهم«و » مقصود«و » منظور  «شود كه به دنبال يافتن        آموزان خواسته مي    در سؤاالت مدل مفهوم از دانش     :  سؤاالت مفهوم  )ج

  .يك عبارت باشد
  :  قواعدي  حيطهسواالت) 2

  .شوند رو مي سؤال در رابطه با توضيح و تفهيم قواعد روبههاي مختلف  آموزان با مدل      در اين بخش دانش
   تحليل صرفي و اعرابي  حيطهسؤاالت) 3



  
  
  
  
  
  

ي كلمات يـك عبـارت را         و يا همه  » مشخص«شود كه كلمات      آموزان خواسته مي    از سؤاالت از دانش   » گونه«     در اين   
  .كند) تركيب(و يا اعراب ) تجزيه(تحليل صرفي 

  )عين الخطأ(ي ي خطاياب هحيطسؤاالت ) 4
كند و با اين روش بر قواعد زبان عربي تسلط پيـدا      آموز تعداد خطاهاي يك عبارت را پيدا مي              در اين بخش دانش   

  .كند مي
  )فهم متن (سؤاالت درك مطلب) 5

 بـا   آمـوزان    مـتن گـزينش شـده اسـت تـا دانـش            3 و يـا     2 يـا    1هـاي مختلـف            در بخش درك مطلب از ميان مـتن       
آشنا و به آن مسلّط شوند عـالوه بـر آن، مباحـث             » متن«و جستجوي مباحث مختلف صرف و نحو در يك          » خواني  متن«

  .زبان عربي را نيز به راحتي مرور كنند
  رساند؟ آيا اين طبقه بندي ما را به هدف مي

دارد هـم  » يـري كنكـوري  گ سـمت  « هـم بنـدي و چيـنش دقيقـاً        هـدف مـا از ايـن گونـه طبقـه          رساند زيـرا      بله حتماً مي  
  .رساند آموز را در دو بخش، به دانش و آگاهي مي  دانش،كتاباين  تمام سؤاالت گيري دروس كالسيك و لذا سمت

  » امتحان دادن« درك قواعد و ترجمه و واژگان و تجزيه و تركيب در كتاب درسي و با هدفمندي -1
   سراسري و موفقيت در كنكورهاي كنكور  فهم مباحث عربي با هدف درك تست و آزمون-2
  
  
  

  درويشعلي ابراهيمي




