فرم شماره 1
شناسنامه كتاب
عنوان كتاب:

دوره تحصيلي:

پايه:

كد كتاب:

عربي ،زبان قرآن (رشته ادبيات و علوم انساني)

دوره دوم متوسطه

دوازدهم

؟

-1كتاب به كدام شايستگيها (اهداف) ساحتهاي تربيت پوشش ميدهد؟
الف :عين عبارات شايستگيها انتخاب و استفاده شود.
توانمندی خواندن صحيح و روان متون و عبارات عربی
توانمندی درك معنای عبارات ساده و پركاربرد قرآن كريم و احاديث شريفه
توانمندی فهم معنای متون زبان و ادبيات فارسی آراسته به مفردات و مصطلحات زبان عربی
ب :چگونگي پوشش دادن به شايستگيها ،مستقيم (م) و پشتيبان (پ) ذكر شود.
مستقيم :بيان شاهد مثال هايی از قرآن و حديث در ارتباط با ساختار و واژگان
پشتيبان :متون گوناگون دارای مفردات پركاربرد قرآن و حديث و مزين نمودن كتاب درسی به متون و عباراتی كه موجب ايجاد
عالقه و انگيزه در دانش آموز می گردد و در راستای برنامه درسی ملّی است.

-2كتاب به كدام شايستگيها (اهداف) حوزههاي تربيت و يادگيري پوشش ميدهد؟
الف و ب  :مانند باال :
حوزه تربيت و يادگيری قرآن و عربی

 -3محتواي كتاب (ايدههاي كليدي -مربوط به حوزه ،از ساير حوزهها )
همة موارد از برنامه درسي حوزهها اخذ شود.
الف :مفاهيم اساسي
قواعد عربی دوازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی
 .1شناخت وترجمۀ فعل های معتلّ ،مهموز ،مضاعف (بدون ذكر قواعدشان ،درح ّد شناخت افعال از طريق شناسه و در قالب
تمرينات مختلف میآيد .اين مبحث مستقال طرح نمیگردد).
 .2شناخت و ترجمۀ جمالت دارای حروف مشبهة بالفعل و الی نفی جنس (شناخت اسم و خبر و اعراب آنها)
 .3شناخت و ترجمۀ حال و شناخت اعراب آن  +اسم منسوب (بسيار مختصر)
 .4شناخت و ترجمۀ مستثنی و اعرابش (جملۀ دارای اسلوب استثناء) و شناخت مستثنی منه  +اسم مص ّغر(بسيار مختصر)
 .5شناخت و ترجمۀ مفعول مطلق نوعی و تأکيدی و تشخيص دو نوع آن و اعرابشان  +اسلوب تعجّب در حد شناخت و ترجمۀ
آن (ماأَ ْف َع َل! أَ ْف ِعلْ بِـ ! يا لَه ِم ْن فالن!) و اسلوب مدم و ذم بدون ذکر قواعد اعرابی آنها (بسيار مختصر)
 .6شناخت و ترجمۀ انواع منادا و تشخيص اعراب آنها  +آشنايی با آرايۀ ادبی جناس ،سجع و ِطباق
 .7شناخت و ترجمۀ تمييز و تشخيص اعراب آنها  +آرايۀ ادبی تشبيه (بدون ذکر انواع آن)
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ب  :مهارتهاي اساسي
پرورش مهارت های چهارگانه زبانی يعنی خواندن ،شنيدن ،سخن گفتن و نوشتن به ميزانی كه دانش آموز را در درك معنای
قرآن مجيد و كالم معصومين عليهم السالم و متون دينی و فرهنگ اسالمی كمك كند و در تقويت زبان فارسی او مؤثر باشد.
 -4اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب راهنماي معلم ،نرمافزار آموزش معلمان بر فراز آسمان ،كتاب
كار ،فيلم آموزشي دانشآموز ،كتاب گويا ،فيلم آموزشي والدين  ) ... ،الزامي و غيرالزامي
 -1كتاب راهنمای معلّم

 -2نرمافزار آموزش معلمان بر فراز آسمان
 -3كتاب گويا
 -4فيلم

آموزشی معلّم
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