بارمبندي دروس عربي 1
امتحان كتبي عربي زبان قرآن ( )1پايه دهم نوبت اوّل
رشتههاي رياضيفيزيک ،علوم تجربي (از درس اوّل تا پايان درس چهارم)،
فنّيوحرفهاي و كاردانش (درس اوّل و دوم)

دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي  96ـ 1395
مهارتهاي زباني

موضوع

نمره

الف:

نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله( ،زير کلمات خط کشيده

2

مهارت واژهشناسي

ميشود).
مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد يا جمع اسم (در حدّ اسمهاي موجود در کتابهاي هفتم تا
دهم)

ب:
مهارت ترجمه به
فارسي
ج:
مهارت شناخت و
کاربرد قواعد

ترجمه جملههاي عربي به فارسي
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي (دو جمله)

3

تكميل ترجمه ناقص
ترجمه فعلهاي ماضي ساده ،ماضي استمراري ،ماضي منفي ،مضارع
منفي ،امر ،نهي ،و مستقبل و نيز مصدر در جمله
تشخيص فعل ماضي ،مضارع ،امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي
خالي در جمله يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا ميان چند کلمه
کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي
ساعتخواني
تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي جاي خالي در جمله با توجّه
به قرائن و در قالب سؤال چند گزينهاي يا شناخت آنها مانند تمرين هفتم
درس اوّل

3/1

د:

سؤال جورکردني از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اوّل به

2

مهارت درك و فهم توضيحات ستون دوم» (چهار مورد) يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه
است و چهار جمله داراي جاي خالي که بايد جاي خالي با کلمه مناسب
کامل شود.
و يا پر کردن جاهاي خالي با گزينههاي مناسب (سؤال دو گزينهاي)
درك مطلب (ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي
خوانده شده) يا (ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر
اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني)
هـ :
مهارت مكالـمه

پاسخ کوتاه به جملههاي پرسشي
طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازي با کلمات پراکنده حداکثر
شش تكّه از عبارتهاي کتاب)  ،پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه
شده  ،دو گزينهاي و ) ...
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بارمبندي امتحان كتبي عربي زبان قرآن ( )1پايه دهم نوبت دوم
رشتههاي رياضيفيزيک ،علوم تجربي ،فنّيوحرفهاي و كاردانش
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي  96ـ 1395
موضوع

مهارتهاي

نـمره

زباني
الف:

نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله( ،زير کلمات خط کشيده ميشود).

2

مهارت واژهشناسي تعيين کلمات مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد يا جمع اسم (در حدّ اسمهاي موجود در کتابهاي هفتم تا دهم)
ب:
مهارت ترجمه به
فارسي
ج:
مهارت شناخت و
کاربرد قواعد

ترجمه جمالت کتاب از عربي به فارسي از متن ،تـمرين ،اِعلَموا ،فنّ الترجمه و ...
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي (دو جمله)

3

تكميل ترجمه ناقص
ترجمه فعلهاي ماضي ساده ،ماضي استمراري ،ماضي منفي ،مضارع منفي ،امر ،نهي
و مستقبل و نيز مصدر در جمله( .يكي از فعلها داراي نون وقايه باشد).
تشخيص فعل ماضي ،مضارع ،امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي خالي در
جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه
کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي يا ساعتخواني
تشخيص «فاعل و مفعول» « ،مبتدا و خبر»« ،جارّ و مجرور» ،مضافٌاليه و صفت در
جمله( :عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابيَّ لِلْكَلِماتِ الَّتي تَحتَها خَطٌّ).
ترجمه فعل ماضي و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم ،و يا کاربرد فعل
مجهول در قالب پرسش چندگزينهاي
معاني و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزينهاي
تشخيص و ترجمه اسم فاعل ،اسم مفعول و اسم مبالغه

3/1

د:
مهارت درك و
فهم

سؤال جورکردني از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضيحات

2

ستون دوم» (چهار مورد)
يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي که بايد جاي
خالي با کلمه مناسب کامل شود.
يا پر کردن جاهاي خالي با گزينههاي مناسب (سؤال دو گزينهاي)
درك مطلب (ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي خوانده شده)،
يا (ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر
اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني)

هـ :
مهارت مكالـمه

پاسخ کوتاه يك يا دو کلمهاي به جملههاي پرسشي
طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازي با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه از
عبارتهاي کتاب)  ،پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده  ،دو گزينهاي و ) ...

1/1

امتحان شفاهي درس عربي ،زبان قرآن ( )1پايه دهم
ميان نوبت اوّل و دوم رشتههاي رياضيفيزيک ،علوم تجربي ،فنّيوحرفهاي و كاردانش

دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي  96ـ 1395

مهارت ها

موضوع

نـمره

مهارتهاي خواندن،

روانخواني (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف)

4

شنيدن و سخنگفتن

يا حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آن
اجراي نـمايشي متن برخي درسها
مكالمه ساده در حدّ کتاب درسي به صورت پاسخ کوتاه به جملههاي

1

پرسشي
(سؤال با جمالت داراي ما ،ماذا ،ما هوَ ،ماهيَ ،بِمَ ،مَنْ ،لِمَنْ ،أينَ ،مِنْ أينَ،
مِمَّن ،کَم ،هَلْ ،أ ،متي ،کيف ،لماذا ،لِمَ ،عَمَّ ،أَيّ)
يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسي و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات کتاب درسي در کالس
جمع نـمرهها

5

بارمبندي امتحان كتبي عربي زبان قرآن ( )1پايه دهم
نوبت اوّل رشته ادبيات و علوم انساني (از درس اوّل تا پايان درس چهارم)
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي  96ـ 1395
مهارتهاي زباني

موضوع

نـمره

الف:

نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله( ،زير کلمات خط کشيده

2

مهارت واژهشناسي

ميشود).
مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد يا جمع اسم (در حدّ اسمهاي موجود در کتابهاي هفتم تا
دهم)

ب:
مهارت ترجمه به فارسي

ترجمه جملههاي عربي به فارسي
انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي (دو جمله)

3

تكميل ترجمه ناقص
ج:
مهارت شناخت و کاربرد
قواعد

ترجمه فعلهاي ماضي ساده ،ماضي استمراري ،ماضي منفي ،مضارع

3/1

منفي ،امر ،نهي ،و مستقبل و نيز مصدر در جمله
تشخيص فعل ماضي ،مضارع ،امر و نهي و نيز مصدر مناسب براي جاي
خالي در جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر
معنا در ميان چند کلمه و «ذکر صيغه فعل در حدّ »6/21
کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي
ساعتخواني
تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب براي جاي خالي در جمله با توجّه به
قرائن و در قالب سؤال چند گزينهاي يا شناخت آنها

د:
مهارت درك و فهم

سؤال جورکردني از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اوّل به
توضيحات ستون دوم» (چهار مورد)

2

يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي
که بايد جاي خالي با کلمه مناسب کامل شود.
يا پر کردن جاهاي خالي با گزينههاي مناسب (سؤال دو گزينهاي)
درك مطلب (ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي
خوانده شده)
يا (ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني)
هـ :
مهارت مكالـمه

پاسخ کوتاه به جملههاي پرسشي
طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازي با کلمات پراکنده حداکثر
شش تكّه از عبارتهاي کتاب)  ،پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه
شده  ،دو گزينهاي و ) ...
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بارمبندي امتحان كتبي عربي زبان قرآن ( )1پايه دهم
نوبت دوم رشته ادبيات و علوم انساني
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي  96ـ 1395
مهارتهاي زباني

موضوع

نـمره

الف:

نوشتن معناي کلمه در جمله از عربي به فارسي (زير کلمات خط کشيده ميشود).

2

مهارت واژهشناسي

مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه
نوشتن مفرد يا جمع اسم (در حدّ اسمهاي موجود در کتابهاي هفتم تا دهم)

ب:
مهارت ترجمه به
فارسي

ترجمه جملههاي کتاب از عربي به فارسي از متن ،تمرين ،اعلموا ،فنّ الترجمه و
...

3

انتخاب گزينه درست در ترجمه جمله عربي به فارسي (دو جمله)
تكميل ترجمه ناقص (داراي شش جاي خالي)

ج:
مهارت شناخت و
کاربرد قواعد

ترجمه فعلهايي مانند ماضي ساده ،معادل ماضي استمراري ،ماضي منفي ،مضارع
منفي و مستقبل و نيز مصدر در جمله( .يكي از فعلها داراي نون وقايه باشد).
تشخيص فعل ماضي ،مضارع ،امر ،نهي و مصدر مناسب براي جاي خالي درجمله
يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چند کلمه
ذکر صيغه دو فعل در جمله
کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي يا ساعتخواني
تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خبر ،نايب فاعل ،مضافٌاليه ،صفت ،جار و مجرور
در جمله و ذکر نام اِعراب آنها
ترجمه فعل ماضي و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم،
يا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينهاي
کاربرد درست حروف جر در قالب پرسش چندگزينهاي با توجّه به معناي جمله
يا تشخيص گزينه صحيح در مجرور به حرف جر

3/1

د:

سؤال جورکردني از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضيحات

مهارت درك و فهم

ستون دوم» (چهار مورد) يا ارائه پنج کلمه که يكي اضافه است و چهار جمله

2

داراي جاي خالي که بايد جاي خالي با کلمه مناسب کامل شود.
يا پر کردن جاهاي خالي با گزينههاي مناسب (سؤال دو گزينهاي)
درك مطلب (ارائه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمه پرسشي خوانده شده)،
يا (ارائه چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا
بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحاني)
هـ :
مهارت مكالـمه

پاسخ کوتاه يك يا دو کلمهاي به جملههاي پرسشي
طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازي با کلمات پراکنده حداکثر شش تكّه
از عبارتهاي کتاب)  ،پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده  ،دو گزينهاي
و ) ...
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بارمبندي امتحان شفاهي عربي زبان قرآن ( )1پايه دهم
ميان نوبت اوّل و دوم رشته ادبيات و علوم انساني
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 96ـ 1395

مهارتها

شماره

موضوع

نـمره

مهارتهاي خواندن،

1

روانخواني (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف)

1

حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آن

شنيدن و سخنگفتن

اجراي نـمايش از متن برخي درسها
2

مكالمه ساده در حدّ کتاب درسي به صورت پاسخ کوتاه به جملههاي

4

پرسشي
(سؤال با جمالت داراي ما ،ماذا ،ما هوَ ،ماهيَ ،بِمَ ،مَنْ ،لِمَنْ ،أينَ ،مِنْ أينَ،
مِمَّن ،کَم ،هَلْ ،أ ،متي ،کيف ،لِماذا ،لِمَ ،عَمَّ ،أَيّ)
يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسي و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره،
يا اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات کتاب درسي در کالس
جمع نـمرهها

11

بارمبندي امتحان كتبي عربي پايه دهم نوبت اول رشته علوم و معارف اسالمي
(از درس اول تا پايان درس ششم)
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 96ـ 1395

موضوع

مهارتهاي

نمره

زباني
الف:
مهارت
واژهشناسي

نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله( ،زير کلمات خط کشيده ميشود).

0

مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد يا جمع اسم (در حدّ اسمهاي موجود در کتابهاي هفتم تا دهم)

ب:

ترجمۀ جملههاي عربي به فارسي

مهارت ترجمه انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربي به فارسي (دو جمله)
به فارسي

تكميل ترجمۀ ناقص
ترجمۀ فعلهاي ماضي ساده ،ماضي استمراري ،ماضي منفي ،مضارع منفي ،امر ،نهي ،و

ج:
مهارت

5/5

مستقبل و نيز مصدر در جمله
تشخيص نوع کلمه (اسم ،فعل ،حرف)

شناخت و

تشخيص نوع اسم مذکّر و مؤنّث

کاربرد قواعد

تشخيص اسم فعل و ترجمۀ آن
تشخيص فعل الزم و متعدّي يا فعل دو مفعولي
«تشخيص فعل ماضي ،مضارع ،امر و نهي ،نفي ،مستقبل و مصدر مناسب براي جاي خالي
در جمله» ،يا «تشخيص نوع فعل» ،يا «تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند
کلمه» و «ذکر صيغۀ فعل در حدّ  6/21نمره»
کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي
ساعتخواني
المحلّ اإلعرابي و عالمۀ اإلعراب:
تشخيص مبتدا ،خبر ،فاعل ،مفعولٌ به ،مضافٌ اليه و صفت و ذکر اِعراب آنها

11

تشخيص معرب و مبني و نوع بناء
تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب براي جاي خالي در جمله با توجّه به قرائن و در قالب
سؤال چند گزينهاي يا شناخت آنها
د:

سؤال جورکردني از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضيحات ستون

1/5

مهارت درك و دوم» (دو مورد) يا ارائۀ سه کلمه که يكي اضافه است و دو جملۀ داراي جاي خالي که
فهم

بايد جاي خالي با کلمۀ مناسب کامل شود.
يا پر کردن جاهاي خالي با گزينههاي مناسب (سؤال دو گزينهاي)
درك مطلب (ارائۀ متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشي خوانده شده)
يا (ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس
متن ارائه شده در برگۀ امتحاني)

هـ :

پاسخ کوتاه به جملههاي پرسشي

مهارت مكالـمه طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازي با کلمههاي پراکنده حداکثر شش تكّه از
عبارتهاي کتاب) ،پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده ،دو گزينهاي ،پاسخ دادن با
توجّه به تصوير و )...

1

بارمبندي امتحان كتبي عربي پايه دهم نوبت دوم رشته علوم و معارف اسالمي
(از درس اول تا پايان درس دوازدهم)
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 96ـ 1395
موضوع

مهارتهاي

نمره

زباني
الف:

نوشتن معناي کلمه از عربي به فارسي در جمله( ،زير کلمات خط کشيده ميشود).

مهارت

مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)

واژهشناسي

0

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)
نوشتن مفرد يا جمع اسم (در حدّ اسمهاي موجود در کتابهاي هفتم تا دهم)

ب:

ترجمۀ جملههاي عربي به فارسي

مهارت ترجمه انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربي به فارسي (دو جمله)
به فارسي

تكميل ترجمۀ ناقص

ج:

ترجمۀ فعلهاي ماضي ساده ،ماضي استمراري ،ماضي مثبت يا منفي ،مضارع مثبت يا منفي،

مهارت

ماضي يا مضارع مجهول ،امر ،نهي ،مستقبل و مصدر در جمله «يكي از فعلها نون وقايه

شناخت و
کاربرد قواعد
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داشته باشد( ».هشت مورد)
تشخيص نوع کلمه (اسم ،فعل ،حرف)
تشخيص نوع اسم مذکّر و مؤنّث
تشخيص اسم فعل و ترجمۀ آن
تشخيص فعل الزم و متعدّي يا فعل دو مفعولي
«تشخيص فعل ماضي ،مضارع ،امر و نهي ،نفي ،مستقبل و مصدر مناسب براي جاي خالي
در جمله» ،يا «تشخيص نوع فعل» ،يا «تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند
کلمه» و «ذکر صيغۀ فعل در حدّ  6/21نمره» (يك مورد از فعلهاي ماضي يا مضارع حتماً
مجهول باشد).
کاربرد عددهاي اصلي و ترتيبي
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المحلّ اإلعرابي و عالمۀ اإلعراب :تشخيص مبتدا ،خبر ،فاعل ،مفعولٌ به ،مضافٌ اليه ،صفت،
جار و مجرور ،نايب فاعل و نوع آن ،اسم و خبر حروف مشبّهۀ بالفعل و الي نفي جنس ،و
ذکر اِعراب آنها
(طرح سؤال از اين موارد که در نيمۀ دوم کتاب است ،حدّاقل دو نمره دارد :نايب فاعل و
نوع آن ،جار و مجرور ،اسم و خبر حروف مشبّهۀ بالفعل و الي نفي جنس)
تشخيص مبني و نوع بناء
تشخيص اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه ،صفت مشبّهه ،اسم تفضيل ،اسم مكان و زمان
و اسم آلت (چهار مورد در جمله)
تشخيص نوع اسم معرفه (دو مورد در جمله)
د:

سؤال جورکردني از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضيحات ستون 1/5

مهارت درك دوم» (دو مورد)
و فهم

يا ارائۀ سه کلمه که يكي اضافه است و دو جملۀ داراي جاي خالي که بايد جاي خالي با
کلمۀ مناسب کامل شود.
يا پر کردن جاهاي خالي با گزينههاي مناسب (سؤال دو گزينهاي)
درك مطلب (ارائۀ متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشي خوانده شده)
يا (ارائۀ چهار جمله و تعيين درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس
متن ارائه شده در برگۀ امتحاني)

هـ :

پاسخ کوتاه به جملههاي پرسشي

مهارت

طرح سؤال از الحوارات

مكالـمه

مانند جملهسازي با کلمههاي پراکنده حداکثر شش تكّه از عبارتهاي کتاب،
پر کردن جاي خالي با کلمات ارائه شده،
دو گزينهاي،
پاسخ دادن با توجّه به تصوير و ...

1

بارمبندي امتحان شفاهي عربي پايه دهم ،ميان نوبت اول و دوم رشتۀ علوم و معارف اسالمي
دوره دوم متوسطه ـ سال تحصيلي 96ـ 1395

مهارتها

موضوع

نـمره

مهارتهاي

روانخواني (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف)

7

خواندن،
شنيدن و سخنگفتن

و فعّاليتهايي مانند حفظ سرود درس اوّل و اجراي گروهي آن
اجراي نـمايش از متن برخي درسها
مهارت شنيدن و سخن گفتن

3

مكالمۀ ساده در حدّ کتاب درسي به صورت پاسخ کوتاه به جملههاي
پرسشي
(سؤال با جمالت داراي ما ،ماذا ،ما هوَ ،ماهيَ ،بِمَ ،مَنْ ،لِمَنْ ،أينَ ،مِنْ أينَ،
مِمَّن ،کَم ،هَلْ ،أ ،متي ،کيف ،لِماذا ،لِمَ ،عَمَّ ،أَيّ)
يا حفظ مشابه مكالمات کتاب درسي و اجراي آن در گروه دو يا چند نفره،
يا اجراي گروهيِ مكالماتي متفاوت با مكالمات کتاب درسي در کالس
جمع
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