
  
 

شده مجموعه طبقه بندي  متوسطه هشتم دوره  ي پايه عربي   ي    ي اول 
ي آموزش،  در زمينه هشتمي  آموزان پايه اي كامل است كه نيازهاي دانش مجموعهي هشتم  پايه عربي بندي شده طبقه ي مجموعهكتاب 

آموزان در اين مقطع، با هر  ي دانش براي همهي طراحي اين كتاب به صورتي است كه  شيوه. تمرين و تسلط بر مطالب را پاسخگوست
  .سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد

 

  يست؟  چمحتواي كتاب       
چهـار   نامـه و سـواالت   شـامل يـك درخـت دانـش، درس     درسهـر   .تشـكيل شـده اسـت    ده درساين كتاب مطابق با كتـاب درسـي از   

   .است دار اي شناسنامه گزينه
شـوند و بايـد در پايـان مطالعـه بـه چـه        بـا چـه موضـوعي آشـنا مـي      درسآمـوزان در ايـن    ، مشخص شده كه دانشدرسدر ابتداي هر 

  .هايي دست يابند توانايي

  درخت دانش 
مطـابق   درساالت در هـر  ؤسـ  .ال از هـر موضـوع مشـخص شـده اسـت     ؤهـا و تعـداد سـ    موضـوع  مـوزش، مسـير آ  ،درسدر ابتداي هر 
   .است اي چهارگزينه الؤس 440اين كتاب شامل  .طبقه بندي شده استكتاب درسي 

  نامه و پاسخ تشريحي درس االت،ؤطراحي س
و بــراي اطمينــان از پوشــش مطالــب،آدرس تمــامي  نــدن كتــاب از خــط بــه خــط كتــاب درســي طراحــي شــده ااالت ايــؤتمــامي ســ

  .ها ذكر شده است االت كنار آنؤس
شـود تـا بـا     تـر تمـام مـي    ها در هر بخش، از سؤاالت ساده آغاز مي شـود تـا بـا مطالـب آشـنا شـويد و بـا سـؤاالت سـخت          چيدمان سؤال

  .ي مطلوب برسيد ها به نتيجه آزمون تسلط كامل روي مطالب بتوانيد در
طـور   ، بـه طـوري كـه تمـام نكـات مهـم هـر درس را بـه        نـد االت نگـارش شـده ا  ؤي تشريحي، بعد از طراحـي سـ   نامه و پاسخ ها نامه درس

  .ندا كامل پوشش داده
ي ســؤاالت، پاســخ كامــل و جــامع در نظــر گرفتــه شــده  ي تشــريحي اختصــاص دارد  و بــراي همــه نامــه بخــش آخــر كتــاب بــه پاســخ

توانـد تمـامِ درس را    هـا مـي   ي كامـل پاسـخ   آمـوز بـا تحليـل كامـل سـؤاالت و مطالعـه       اند كه دانـش  ها به نحوي نوشته شده پاسخ. است
   .طور مؤثر مرور نمايد به

  .دهد آموزشي را پوشش مي نكات مهمنامه داريم كه  درس يك درسابتداي هر 

  ها و سؤاالت ها، زيرموضوع تعداد موضوع

  عنوان درس
مراجعة دروس 
  الصف السابع

أهميةّ اللّغة 
  العربية

مهنتك في 
  المستقبل

  أرض اهللا واسعةٌ  سفرفي ال  الصداقة  التّجربة الجديدة
ي لاإلعتماد ع
  النّفس

السفرة 
  العلميه

  جمع  الحكَم

  98  8  10  10  15  10  10  10  10  5  10  لغت
  98  8  10  10  10 10 10 10 10  10  10  ترجمه
  83  14  10  10  10 8 7 10 6  5  3 مفهوم
  121  10  10  15  10 12 13 10 9  15  17  قواعد

 

   اسيمبحث شن
ها پاسخ ندهيد و فقـط مبحـث    حتي اگر به سؤال. گويي به هر سؤال تشخيص و شناسايي مبحث آن سؤال است اولين گام براي پاسخ

تـه  ايد و سرعت عمل شما و دقت نظر شـما افـزايش ياف   گويي به پيش رفته يك گام در مسير پاسخ ،درستي تشخيص دهيد هر سؤال را به
هاي اشتباه يا  توانيد فراواني سؤال صورت يك بازي آموزشي هم مي به .ايم با اين استدالل مبحث هر سؤال را در برابر آن نوشته. است

  . مبحثي خود مقايسه كنيد ي بندي كنيد و نتيجه را با كارنامه نزده يا صحيح را در هر مبحث جمع
  

  مريم آقاياري

 مقدمه




