ج :ﻣﻬﺎرت
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻗﻮاﻋﺪ

ﺷامره

ب :ﻣﻬﺎرت واژه
ﺷﻨﺎﺳﯽ

۱
د :ﻣﻬﺎرت درک و
ﻓﻬﻢ

ﻫـ  :ﻣﻬﺎرت ﻣﮑﺎﻟـﻤﻪ

۲

۱

ﺟﻤﻊ ﻧـﻤﺮه ﻫﺎ

ﻧـﻤﺮه

اﻟﻒ :ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ

۱
۲
۳
۱
۲
۳
۴
۱
۲
۳

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻳﺎت و ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺎ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﮥ درﺳﺖ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ )دو ﺟﻤﻠﻪ(
ﻧﻮﺷنت اﺳﻢ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ )دو ﺗﺼﻮﯾﺮ(
ﻣﱰادف و ﻣﺘﻀﺎد )ﻫامﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻨﺎت ﮐﺘﺎب(
ﻧﻮﺷنت ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ در ﺟﻤﻠﻪ )زﻳﺮ دو ﮐﻠﻤﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد(.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﺎﻫامﻫﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ )دو ﻣﻮرد(
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﻀﺎرع در ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻌﻴني ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻤﻠﻪ )ﺳﺆال دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﭘﻨﺠﻢ درس دوم(
ﺗﻌﻴني ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻤﻠﻪ )ﺳﺆال دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﭘﻨﺠﻢ درس
ﭼﻬﺎرم(
ﺳﺆال ﺟﻮر ﻛﺮدﻧﯽ از ﻛﺎرﺑﺮد واژﮔﺎن »وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻠامت ﺳﺘﻮن ا ّول ﺑﻪ ﺳﺘﻮن دوم« )ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد(
و ﯾﺎ اراﺋﮥ ﭘﻨﺞ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ دارای ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﮥ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
و ﻳﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺳﺆال دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ای(
درك ﻣﻄﻠﺐ
)اراﺋﮥ ﻣنت و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺆال ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه(
)اراﺋﮥ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣنت اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﺑﺮﮔﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ(
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﻳﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺼ ّﻮر دارای ﺣﺮوف و اﺳامء اﺳﺘﻔﻬﺎم.
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎ » َﻫﻞ ﯾﺎ أ ،أﯾ َﻦَ ،ﻣﻦ ،ﻣﺎ و ﻣﺎ ﻫ َﻮ و ﻣﺎ ﻫ َﻲ و ﻣﺎذا ،ﮐَﻢ«،

ﺟﻤﻊ

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ

ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﻳﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻮﺑﺖ ا ّول )از درس ا ّول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن درس ﭘﻨﺠﻢ (  ۱۵ﻧـﻤﺮه
ﻣﻮﺿﻮع

۴٫۵
۷ ۲ﻧـﻤﺮه
۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵
۲ﻧـﻤﺮه
۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵
۲ﻧـﻤﺮه
۱
۱
۳ﻧـﻤﺮه
۲

۱

۱ﻧـﻤﺮه

۱۵

ﺗﺬﮐّﺮات) :ﺑﺮای ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺆال در ﻧﻮﺑﺖ ا ّول و دوم و ﻧﻴﺰ ﻧﯿﻢ ﺗﺮم ﻫﺎ(
-۱
-۲
-۳
-۴
-۵
-۶

-۷
-۸
-۹

در ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻃ ّﺮاح ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧـﻤﺮه در ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺟﺮا ﻧـامﻳﺪ.
ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻛﺎرﺑﺮد واژﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨ ّﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ﻣﻬﺎرت
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺆاﻻت ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼً در ﺑﺨﺶ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،اﻣﮑﺎن دارد در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮمِ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ِ
ﺳﺆاﻻت ﻣﱰادف و ﻣﺘﻀﺎد ﻓﻘﻂ از ﻣﻮارد ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺳﺆال ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻨني ﺳﺆاﻟﯽ ﻃﺮح ﻧﺸﻮد» :ﻣﺘﻀﺎد أﻣﺲ را
در ﻃ ّﺮاﺣﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ «.ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺆال داده ﺷﻮد »ﮐﻠامت ﻣﱰادف و ﻣﺘﻀﺎد را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻴﺪ«.
ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎی  Simplified Arabic ، Traditional Arabic ، B Badr ، Adobe Arabicﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ.
ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺑﺖ و ﻧﻮﺑﺖ اول و دوم ﺑﺎﻳﺪ از  ۱۵منﺮه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮﮔﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺐ منﺮۀ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﻔﻜﻴﻚ)روان ﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻟـﻤﻪ( ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن  ۱۲ﻣﻮرد اﺳﺖ؛ ﻣﻮرد ﺳﻴﺰدﻫﻢ درج ﻧـﻤﺮۀ روان
ﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﻮرد ﭼﻬﺎردﻫﻢ درج ﻧـﻤﺮۀ ﻣﮑﺎﻟـﻤﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻴﻮۀ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﻀﺎرع در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﻌﻴني ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛
ﻣﺜﺎل :در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .أﻧﺎ  ...إﻟﯽ اﻟﺒﻴﺖ اﻵن) .أر ِﺟـ ُﻊ َر َﺟ َﻌ ْﺖ (
ﺳﺆاﻻت ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ).ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﻛﻠامت ﻧﺎﻫامﻫﻨﮓ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻤﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد(.
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﮐﻠﻤﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.

ﺷامره

ب :ﻣﻬﺎرت واژه
ﺷﻨﺎﺳﯽ
ج :ﻣﻬﺎرت
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻗﻮاﻋﺪ

۱
د :ﻣﻬﺎرت درک و
ﻓﻬﻢ

ﻫـ  :ﻣﻬﺎرت ﻣﮑﺎﻟـﻤﻪ

۲

۱

ﻧـﻤﺮه

اﻟﻒ :ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ

۱
۲
۳
۱
۲
۳
۴
۱
۲
۳

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻳﺎت و ﺣﮑﻤﺖ ﻫﺎ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﮥ درﺳﺖ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ )دو ﺟﻤﻠﻪ(
ﻧﻮﺷنت اﺳﻢ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ )دو ﺗﺼﻮﯾﺮ(
ﻣﱰادف و ﻣﺘﻀﺎد )ﻫامﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻨﺎت ﮐﺘﺎب(
ﻧﻮﺷنت ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ در ﺟﻤﻠﻪ )زﻳﺮ دو ﮐﻠﻤﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد(.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﺎﻫامﻫﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ )دو ﻣﻮرد(
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﻀﺎرع در ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻌﻴني ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻤﻠﻪ )ﺳﺆال دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﭘﻨﺠﻢ درس دوم(
ﺗﻌﻴني ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﻤﻠﻪ )ﺳﺆال دو ﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﭘﻨﺠﻢ درس
ﭼﻬﺎرم(
ﺳﺆال ﺟﻮر ﻛﺮدﻧﯽ از ﻛﺎرﺑﺮد واژﮔﺎن »وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻠامت ﺳﺘﻮن ا ّول ﺑﻪ ﺳﺘﻮن دوم« )ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد(
و ﯾﺎ اراﺋﮥ ﭘﻨﺞ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ دارای ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﮥ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
و ﻳﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺳﺆال دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ای(
درك ﻣﻄﻠﺐ
)اراﺋﮥ ﻣنت و ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺆال ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه(
)اراﺋﮥ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣنت اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﺑﺮﮔﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ(
ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﻳﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺼ ّﻮر دارای ﺣﺮوف و اﺳامء اﺳﺘﻔﻬﺎم.
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎ » َﻫﻞ ﯾﺎ أ ،أﯾ َﻦَ ،ﻣﻦ ،ﻣﺎ و ﻣﺎ ﻫ َﻮ و ﻣﺎ ﻫ َﻲ و ﻣﺎذا ،ﮐَﻢ ،ﳌﺎذا ،ﻣﺘﯽ ،ﮐﻴﻒ«
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ً ﺑﺎ »ﳌﺎذا ،ﻣﺘﯽ ﻳﺎ ﮐﻴﻒ« ﺳﺆال ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻤﻊ ﻧـﻤﺮه ﻫﺎ

ﺟﻤﻊ

ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﻳﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻮﺑﺖ دوم )از درس ا ّول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  ۴ﻧـﻤﺮه و درس ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن درس دﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً  ۱۱ﻧـﻤﺮه(
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ

۴٫۵
۷ ۲ﻧـﻤﺮه
۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵
۲ﻧـﻤﺮه
۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵
۰٫۵
۲ﻧـﻤﺮه
۱
۱
۳ﻧـﻤﺮه
۲

۱

۱ﻧـﻤﺮه

۱۵

ﺗﺬﮐّﺮات) :ﺑﺮای ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺆال در ﻧﻮﺑﺖ ا ّول و دوم و ﻧﻴﺰ ﻧﯿﻢ ﺗﺮم ﻫﺎ (
 .۱ﻃﺮح  ۴ﻧـﻤﺮه از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺑﺖ ا ّول و  ۱۱ﻧـﻤﺮه از ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻧﻴﻤﮥ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﯿﻤﮥ ا ّول ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 .۲ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻛﺎرﺑﺮد واژﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨ ّﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳از اﻓﻌﺎل ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺠ ّﺮد ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟـﻢ در اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺆال داده ﺷﻮد؛ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎل و ﻳﻘﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در
ﻃﺮح ﺳﺆال ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮ ﺛﻼﺛﯽ ﻣﺠ ّﺮد ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟـﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴامً ﻣﻮرد ﺳﺆال واﻗﻊ ﻧﺸﻮد اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻃﺮح آن ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﻪ ای
از ﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﻞ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻬﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺳﺆال از ﭼﻨني اﻓﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.
ﻣﻌام ﮔﻮﻧﻪ ،وﺟﻪ اﺧﺘﻼف ،ﺷﺎذّ و ﺧﺎرج از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
 .۴از ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت ّ
 .۵ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ اﺳﺖ.
 -۶ .۶ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺑﺖ و ﻧﻮﺑﺖ ا ّول و دوم ﺑﺎﻳﺪ از  ۱۵ﻧـﻤﺮه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻮد ﺑﺮﮔﮥ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﻴﺰان ﻛﺴﺐ ﻧـﻤﺮۀ
ﺷﻔﺎﻫﯽ)روان ﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﻜﺎﳌﻪ( ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن  ۱۲ﻣﻮرد اﺳﺖ؛ ﻣﻮرد ﺳﻴﺰدﻫﻢ درج منﺮۀ روان
ﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﻮرد ﭼﻬﺎردﻫﻢ درج منﺮۀ ﻣﻜﺎﳌﻪ اﺳﺖ.
 -۱۰ﻃﺮح ﺳﺆال ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮح ﺳﺆال ذﮐﺮ ﺻﻴﻐﻪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ای از ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﯽ آن ﺧﻮدداری
ﮔﺮدد .در ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻴﻮۀ ﻃﺮح ﺳﺆال ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﻀﺎرع در ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﻌﻴني ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﺎل :در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻫﺆﻻ ِء اﻟﻼﻋﺒﻮن  ...ﰲ اﳌﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﺘنيِ ) .
ﻟﻌﺒﺖ ﺳﻴﻠﻌﺒﻮن (
 .۷ﺳﺆاﻻت ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ دو ﮔﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ).ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﻛﻠامت ﻧﺎﻫامﻫﻨﮓ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻤﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد(.
 .۸ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﮐﻠﻤﻪ از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ﭘﻨﺞ ﻧـﻤﺮۀ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺎﻳﮥ ﻫﺸﺘﻢ  :ﻧﻮﺑﺖ ا ّول و دوم
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن،
ﺷﻨﻴﺪن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔنت
و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺷﻔﺎﻫﯽ

ﻧـﻤﺮه ﺟﻤﻊ
ﻣﻮﺿﻮع
ﺷامره
۲
روان ﺧﻮاﻧﯽ )ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺪون ﻣﮑﺚ و ﺧﻄﺎ و ﺗﻠﻔّﻆ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺨﺎرج ﺣﺮوف(
۱
۵
ﻣﮑﺎﳌﮥ ﺳﺎده در ﺣ ّﺪ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ۳
۲
ﻧـﻤﺮه
ﺑﺎ ﻧﺎم )ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺮآن( ﻃ ّﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
أﻳﻦ ،ﮐَﻢَ ،ﻫ ْﻞ ،أ ،ﻣﺘﯽ ،ﮐﻴﻒ ،ﳌﺎذا(
أﻳﻦِ ،ﻣ ْﻦ َ
ﻣﺎﻫﻲَ ،ﻣ ْﻦ ،ﻟِ َﻤ ْﻦَ ،
)ﺳﺆال ﺑﺎ ﺟﻤﻼت دارای ﻣﺎ ،ﻣﺎذا ،ﻣﺎ ﻫ َﻮَ ،
۵
ﺟﻤﻊ ﻧـﻤﺮه ﻫﺎ

ﺗﺬﮐّﺮات:
ﺧﺎص زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ)ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و( ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و از ﻋﻬﺪۀ اﮐرثﻳّﺖ داﻧﺶ
 .۱ﺗﻠﻔّﻆ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺨﺎرج ﺣﺮوف ّ
آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻧـﻤﯽ آﻳﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﺆﮐّﺪا ً درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد .ا ّﻣﺎ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘّﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺣﺮوف ﺧﺎص ﻋﺮﺑﯽ را درﺳﺖ ﺑﺮ زﺑﺎن آورﻧﺪ.
 .۲در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﺴﻨﺪه ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆالِ » َﻫﻞ أﻧﺖ ِﻣﻦ إﻳﺮان؟« ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﻧَ َﻌﻢ« ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ» :ﻧﻌﻢ؛ أﻧﺎ ِﻣﻦ إﻳﺮان «.در ﺑﺨﺶ ﻣﻜﺎﳌﻪ ﻓﻬﻢ ﺳﺆال ﻧﻴﻤﯽ از ﻧـﻤﺮه را دارد.
 .۳ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮدش را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در دو دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
 .۴ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ روز ﻧـﻤﯽ ﺗﻮان از ﻫﻤﮥ داﻧﺶ آﻣﻮزان آزﻣﻮن روﺧﻮاﻧﯽ و ﻣﮑﺎﳌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮآﻧﭽﻪ را داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓ ّﻌﺎﻟﻴّﺖ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﮑﺎﳌﻪ وی ﻧـﻤﺮۀ ﺷﻔﺎﻫﯽ اش را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧـﻤﺮه دﻫﯽ
آﺧﺮﻳﻦ و ﺑﻬﱰﻳﻦ وﺿﻌ ّﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ﺷﻔﺎﻫﯽ اوﺳﺖ.
 .۵رﻋﺎﻳﺖ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﴏﻓﯽ و ﻧﺤﻮی در ﻣﮑﺎﳌﻪ در ﺣ ّﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﻳﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً اﻳﻨﮑﻪ او ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﴎﻋﺖ ﻋﻤﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻧﺪارد؛ از ﻃﺮﻓﯽ آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺿﻄﺮاب دارد؛ ﺑﺎ ﺗﻮ ّﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد از دﺑري ارﺟﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺧﺎﻃﺮۀ ﺧﻮش از ﻣﮑﺎﳌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﻴﻨﮥ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ذﻫﻦ او ﺑﺮای
ﺳﺎل ﻫﺎی آﻳﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

