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  2فرم شماره 

 ساختار كتاب

 )عناوين واحد  يادگيري (

 

 :كتاب كد پايه: دوره تحصيلي: عنوان كتاب:

 دوازدهم دوم متوسطه دوره (ادبيات و علوم انسانيعربي زبان قرآن )رشته 

 

 ؟

 

 

 تقسيم بندي واحدهاي يادگيري كتاب )بخش، فصل، درس( و عناوين مربوط ذكر شود: -1

 های اساسی (های كليدی )مفاهيم و مهارتعناوين واحدهای يادگيری براساس مباحث كليدی در قالب مسأله

  شود.تعيين می

 

 هفت مورد در هفت درس : بخش تعداد    

 زا متن دو. علمی متن يک. شعر متن يک. فرهنگی موضوع يک قرآنی، متن يك: شاملبا موضوعات مختلف و متنوع  متن هفت

 ... يا سفر، در متن يك تاريخی، متن يك اجتماعی، موضوعات

 دوازدهم عربی کتاب مکالمات

 اه،گردشگ موزه، زيارتگاه،) قبلی كتابهای در شده طرح موضوعات جز به پربسامد موضوعات از مکالمه کوتاه بسيار متن هفت

 ...(. و تلفنی تماس بستری، بيمار مالقات صّرافی، در همراه، شدن گم دوربين، گوشی، مانند وسيله ای ماندن جا

 دوازدهم عربی کتاب عبارات

 .درسی كتاب ساختار برای المثل ضرب حديث، قرآن، مثال های شاهد

 .شودمی تكرار اشاره اسم و ضمير و فعل ساختار ويژه به يازدهم تا هفتم ساختارهای دروس همۀ در

 دوازدهم عربی کتاب تمرينات

 .شودتدوين می «نَْفَسكَ  اِختَبِرْ » نام به کوتاه تمريناتی «اِعلَموا» بخش در کتاب هایدرس همۀ در

 (ایکلمه يک پاسخ نامه،واژه در هرجمله پاسخ يافتن ای،گزينه دو غلط، و صحيح. )است مطلب درک درس هفت هر اّول تمرين

 طراحی آن از سؤال چهار و كوتاه مطلب درك يا مناسب، کلمۀ با خالی جای کردن پر يا ستونه، دو کردنی جور سؤاالت دوم تمرين

 ( ميان در درس يک. )شودمی

 يا ای،چهارگزينه قالب در يا شده داده كلمات با خالی جای كردن پر ناهماهنگ، متضاد، و مترادف ،... أن   تعلم هل) سوم تمرين

 ( خالی جای دارای جمله چند و كلمه چند قالب در

 ( مجهول مستقبل، استمراری، ماضی معادل وقايه، نون نفی، نهی، امر، مضارع، ماضی،) فعل شناسی چهارم تمرين

 ،ضماير ،«مجرور و جار مضاٌف اليه، صفت، خبر، مبتدا، مفعول، فاعل،» إعراب مثل پيشين هایآموخته يادآوری) پنجم تمرين

 (اشاره اسم وزن، ساعت خوانی، و عددها جمع، و مثنّی مفرد، اسم

 (درس ساختار تشخيص و ترجمه قالب در. )است درس قواعد به مربوط ششم تمرين


