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بارمبندي عربي ـ پايه هشتم نوبت اول
(از درس اول تا پايان درس پنجم )  75نـمره
دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 89ـ 7981
بارم بندي امتحان كتبي
مهارتهاي

موضوع

شماره

نمره

جمع

زباني
مهارت ترجمه

4.3

1

8

نـمره

0

ترجمه جمله هاي عربي به فارسي

8

ترجمه آيات و حكمت ها از عربي به فارسي

1

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

1/3

مهارت

0

نوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي (دو تصوير)

1/3

0

واژه شناسي

8

مترادف و متضاد (همانند تـمرينات كتاب)

1/3

نـمره

1

نوشتن معناي كلمه در جمله (زير دو كلمه در جمله خط كشيده شود و ترجمه آنها خواسته شود).

1/3

4

تشخيص كلمه ناهماهنگ در ميان چهار گزينه (دو مورد)

1/3

مهارت شناخت و

0

تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله

1/3

0

كاربرد قواعد

8

تعيين فعل ماضي مناسب در جاي خالي جمله (سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس دوم)

1/3

نـمره

1

تعيين فعل مضارع مناسب در جاي خالي جمله (سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس چهارم)

0

0

سؤال جور كردني از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون اوّل به ستون دوم» (چهار مورد)

0

مهارت
درک و فهم

9
نـمره

و يا ارايه پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي با كلمه
مناسب كامل شود.
و يا پر كردن جاهاي خالي با گزينه هاي مناسب (سؤال دو گزينه اي)
8

8

درک مطلب
(ارايه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمه پرسشي خوانده شده)
(ارايه چهار جمله و تعيين درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارايه شده در برگه
امتحاني)

مهارت مكالـمه

0

پاسخ كوتاه يك يا دو كلمه اي به جمله هاي پرسشي مصوّر داراي حروف و اسماء استفهام.

0

نـمره

شامل دو جمله پرسشي با «هَل يا أ ،أينَ ،مَن ،ما و ما هوَ و ما هي و ماذا ،كَم»،

جمع نـمره ها
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فونت هاي  Simplified Arabic ، Traditional Arabic ، B Badr ، Adobe Arabicبراي تايپ سؤاالت
امتحان عربي مناسب اند.
طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اول و دوم بايد از  03نمره باشد و در برگه امتحاني ميزان كسب نمره
شفاهي به تفكيك(روان خواني و مكالـمه) مشخّص شود .به عبارت ديگر چنانچه سؤاالت امتحان  08مورد است؛
مورد سيزدهم درج نـمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نـمره مكالـمه است.
در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله و تعيين فعل مناسب براي
جاي خالي است؛ مثال :در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد .أنا  ...إلي البيت اآلن( .أرجِـعُ رَجَعَتْ )
سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد(.جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود).
ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود.
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بارم بندي امتحان كتبي عربي ـ پايه هشتم نوبت دوم
(از درس اوّل تا پنجم تقريباً  4نـمره و درس ششم تا پايان درس دهم تقريباً  77نـمره)
دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 89ـ 7981
مهارت هاي

موضوع

شماره

نـمره

جمع

زباني
مهارت ترجمه

4/3

0

ترجمه جمله هاي عربي به فارسي

8

ترجمه آيات و حكمت ها از عربي به فارسي

1

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

1/3

مهارت

0

نوشتن اسم هر تصوير به زبان عربي (دو تصوير)

1/3

واژه شناسي

8

مترادف و متضاد (همانند تـمرينات كتاب)

1/3

1

نوشتن معناي كلمه در جمله (زير دو كلمه در جمله خط كشيده شود و ترجمه آنها خواسته شود).

1/3

4

تشخيص كلمه ناهماهنگ در ميان چهار گزينه (دو مورد)

1/3

مهارت شناخت

0

تشخيص فعل ماضي و مضارع در جمله

1/3

و كاربرد قواعد

8

تعيين فعل ماضي مناسب در جاي خالي جمله (سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس دوم)

1/3

1

تعيين فعل مضارع مناسب در جاي خالي جمله (سؤال دو گزينه اي مانند تـمرين پنجم درس

1نـمره

8
0نـمره

0نـمره

0

چهارم)
مهارت

0

درک و فهم

سؤال جور كردني از كاربرد واژگان «وصل كردن كلمات ستون اوّل به ستون دوم» (چهار مورد)

0

9نـمره

و يا ارايه پنج كلمه كه يكي اضافه است و چهار جمله داراي جاي خالي كه بايد جاي خالي با
كلمه مناسب كامل شود.
و يا پر كردن جاهاي خالي با گزينه هاي مناسب (سؤال دو گزينه اي)
8

8

درک مطلب
(ارايه متن و طرّاحي چهار سؤال با چهار كلمه پرسشي خوانده شده)
(ارايه چهار جمله و تعيين درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارايه شده
در برگه امتحاني)

مهارت مكالـمه

0

پاسخ كوتاه يك يا دو كلمه اي به جمله هاي پرسشي مصوّر داراي حروف و اسماء استفهام.

0

شامل دو جمله پرسشي با «هَل يا أ ،أينَ ،مَن ،ما و ما هوَ و ما هي و ماذا ،كَم ،لماذا ،متي ،كيف»
ترجيحاً با «لماذا ،متي يا كيف» سؤال طرّاحي شود.
جمع نـمره ها

03
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7نـمره
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تذكّرات( :براي طرّاحي سؤال در نوبت اوّل و دوم)

ـ طرح  4نـمره از مطالب نوبت اوّل و  00نـمره از نوبت دوم تقريبي است .بسياري از مفاهيم در نيمه دوم كتاب با
نيمه اوّل تلفيق شده است.
ـ بار اصلي سؤاالت امتحاني ترجمه از عربي به فارسي و كاربرد واژگان است كه بايد تنوّع داشته باشد.
ـ از افعال ثالثي مجرّد صحيح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ در كتاب درسي افعالي مانند قال و يقول نيز به كار
رفته است .اگر در طرح سؤال فعل غير ثالثي مجرّد صحيح و سالـم مستقيماً مورد سؤال واقع نشود اشكالي در طرح
آن نيست .مانند اينكه ترجمه جمله اي از جمالت كتاب خواسته شود كه اين فعل در آنها به كار رفته است .هرچند
بهتر آن است كه در طرح سؤال از چنين افعالي پرهيز شود.
از طرّاحي سؤاالت معمّا گونه ،وجه اختالف ،شاذّ و خارج از اهداف آموزشي در امتحان خودداري گردد.
ـ بارم بندي امتحان خرداد و شهريور مانند هم است.
ـ طرّاحي سؤاالت امتحاني در ميان نوبت و نوبت اوّل و دوم بايد از  03نـمره باشد و در خود برگه امتحاني ميزان
كسب نـمره شفاهي(روان خواني و مكالمه) مشخّص شود .به عبارت ديگر چنانچه تعداد سؤاالت امتحان  08مورد
است؛ مورد سيزدهم درج نمره روان خواني و مورد چهاردهم درج نمره مكالمه است.
ـ طرح سؤال قواعد مطابق بارم بندي باشد و از طرح سؤال ذكر صيغه ،تبديل فعل جمله اي از غايب به مخاطب و
بازنويسي آن خودداري گردد .در بخش قواعد شيوه طرح سؤال فقط بر مبناي تشخيص فعل ماضي و مضارع در
جمله و تعيين فعل مناسب براي جاي خالي است؛ مثال :در جاي خالي فعل مناسب بنويسيد .هؤالءِ الالعبون  ...في
الملعب بعد دقيقتين( .لعبتِ سيلعبون )
ـ سؤاالت چندگزينه اي بايد فقط دو گزينه داشته باشد(.جز بخش كلمات ناهماهنگ كه چهار كلمه داده مي شود).
ـ ترجمه جمله يا كلمه از فارسي به عربي در امتحان طرّاحي نشود.
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بارم بندي پنج نـمره امتحان شفاهي عربي ـ پايه هشتم
دوره اول متوسطه ـ سال تحصيلي 89ـ 7981
نوبت اوّل و دوم
مهارت ها

موضوع

شماره

نـمره جمع

مهارت هاي خواندن،

0

روان خواني (خواندن بدون مكث و خطا و تلفّظ صحيح مخارج حروف)

1

5

شنيدن ،سخن گفتن

8

مكالمه ساده در حدّ كتاب درسي به صورت پاسخ به جمله هاي پرسشي شبيه به آنچه در

8

نـمره

و ترجمه شفاهي

كتاب درسي با نام (گفت و گو به زبان قرآن) طرّاحي شده است.
(سؤال با جمالت داراي ما ،ماذا ،ما هوَ ،ماهي ،مَنْ ،لِمَنْ ،أينَ ،مِنْ أينَ ،كَم ،هَلْ ،أ ،متي،
كيف ،لماذا)
5

جمع نـمره ها
تذكّرات:

تلفّظ صحيح مخارج حروف خاصّ زبان عربي(ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و) كاري بسيار دشوار است و از
عهده اكثريت دانش آموزان بر نـمي آيد؛ لذا مؤكّداً درخواست مي گردد از سختگيري در اين زمينه خودداري
شود .امّا از دانش آموزان خواسته شود كه سعي كنند حتّي االمكان حروف خاص عربي را درست بر زبان آورند.
در پاسخ به جمله هاي پرسشي به پاسخ كوتاه يك يا دو كلمه اي بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤالِ «هَل أنت مِن
إيران؟» بگويد« :نَعَم» كامالً درست است و نيازي نيست پاسخ دهد« :نعم؛ أنا مِن إيران ».در بخش مكالمه فهم سؤال
نيمي از نـمره را دارد.
يكي از موارد امتحاني مي تواند اين باشد كه از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربي در دو دقيقه معرفي كند.
طبيعي است كه در يك روز نـمي توان از همه دانش آموزان آزمون روخواني و مكالمه به عمل آورد؛ بنابراين
هرآنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلي مي خواند و مجموعه فعّاليت هاي شفاهي و مكالمه وي نـمره شفاهي
اش را تشكيل مي دهد .مبناي نـمره دهي آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهي اوست.
رعايت ظرافت هاي صرفي و نحوي در مكالمه در حدّ دانش آموز پايه هشتم نيست .مخصوصاً اينكه او بايد در
پاسخگويي سرعت عمل داشته باشد و فرصت كافي براي فكر كردن ندارد؛ از طرفي آزمون شفاهي اضطراب دارد؛
با توجّه به اين موارد از دبير ارجمند درخواست مي گردد اين بخش را با نرمش و مهرباني برگزار كند تا دانش آموز
خاطره خوش از مكالمه داشته باشد و زمينه مثبتي در ذهن او براي سال هاي آينده وجود داشته باشد.
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