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  سال رونق تولید  1398سال  

  

  

  
  سطهمتو دوم دورهدبیرستان ها و هنرستان هاي : به 
  ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  اداره: از 

   تجربی علوم و فیزیک ریاضی رشته دوازدهم پایه عربی کتاب تغییرات :موضوع
  
  سالمبا 
 عربـی  کتـاب  تغییـرات  "اداره کل در خصوص   22/7/98مورخ  33/27480/5700به پیوست تصویر بخشنامه شماره  ؛احتراماً       

. منضم به جدول تغییرات مذکور جهت اطـالع و اقـدام ارسـال مـی گـردد      " تجربی علوم فیزیک و ریاضی رشته دوازدهم پایه
  .دبیران محترم درس عربی طبق مفاد بخشنامه اقدام نمایند به  مقتضی است مدیران محترم نسبت به اطالع رسانی مناسب 

  
  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
 فتر مدیریت جهت اطالعد  -
 معاونت آموزش متوسطه  -  
 ارزیابی عملکرد / کارشناسی حراست  -  
  کارشناسی آموزش فنی و حرفه اي/ کارشناسی آموزش دوره دوم متوسطه   -  

     33متوسطه کد کارشناسی گروه هاي آموزشی  -        
                  کمیته مستند سازي -  

  کمیته بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري
  ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  اداره

      متوسطه دوم دبیرستان ها و هنرستان هاي دوره      :مجریان 
      مدیر      :معاون / رئیس 

  غیردولتی/دولتی          :نوع آموزشگاه 
  پسرانه/دخترانه         : جنسیت 

  روستایی/شهري          :محل جغرافیایی 
  دبیران درس عربی          :اطالع رسانی 

  دارد          :ضمائم 
  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها

     29/7/98    :اریخ تـ                          910- 4   :ردیف 
/  متوسطه نظري/  راهنمائی/  ابتدائی/ کلیه /  لتیغیر دو/  دولتی :نوع آموزشگاه 

کانون / آزمایشگاه / کاردانش/ فنی وحرفه اي /پیش دانشگاهی
  مجتمع هاي ورزشی/ فرهنگی وتربیتی

/ شهري  : محل جغرافیایی                 مختلط/  پسرانه /  دخترانه   :جنسیت 
  روستائی

 باسمه تعالی

 





 باسمه تعالی

 98 - 99سال تحصیلی  تغییرات کتاب دوازدهم رشته علوم تجربی، ریاضی و فیزیک

 

1 
 

 آدرس در کتاب حذف  اضافه

 97چاپ  

 

 َو ال تَکونَنَّ ِمَن الُمشِرکیَن  

 و هرگز از مشرکان نباش 

 1 1صفحۀ 

 2 2صفحۀ  َو ال تَکونَنَّ ِمَن الُمشِرکیَن  

: هرگز نباش   ال تَُکن: نباش + حرف تاکید »ال تَکونَنَّ

 )ماضی: کاَن / مضارع: یَکوُن( -» ـَنَّ 

 3 4صفحۀ 

 معموالً ِِلَنَّ به معنای زیرا، برای اینکه است. مثال: 

 پاسخ: ِِلَنَّ بِطاقةَ الّطائَِرةِ غالیةٌ. پرسش: ِلماذا ما سافَرَت بِالّطائَِرةِ؟ 

  5صفحۀ  

 « )ادامۀ حرف أَنَّ 

4 

 5 6صفحۀ  )سطر دوم( آیدنمی شودآورده نمی

به « لَیتَ »و « لَعَلَّ »ضارع در جملۀ دارای فعل م 

 شود ..... صورت مضارع التزامی ترجمه می

سطر آخر  4 

حذف  صفحه

 شده است.

با توجه به « لَیت»فعل ماضی را در جملۀ دارای  

 ترجمه کرد ... « ماضی استمراری»توان جایگاهش می

دو سطر اول  

حذف متن 

 شده است.

 6 7صفحۀ 

سه سطر اول  « ... لیت»ۀ فعل ماضی پس از هر چند ترجم 

پاورقی 
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 1)شمارۀ 

 پاورقی(

حذف شده 

 است.

 8صفحۀ   ال سوَء أَسَوأُ ِمَن الَکِذِب.

به خودآزمایی یک  

 عبارت افزوده شده است.

7 

  9صفحۀ  غیر خدا را  به جای خدا

 (1)ترجمۀ آیۀ شمارۀ 

8 

 –التمرین اِلول  فوق أَعلَی

 3شمارۀ 

صفحۀ 

10 

9 

ُجُل َمَع َضیِفه إلَی باِب الدّاِر. إنَّ ِمَن السُّنَِّة أَن   -5  التمرین الثاني  یَخُرَج الرَّ

 پاورقی  اَلدّار: خانه

نوع ال و  –ال تَأُکلوَن. رسوُل هللا )ص(. ال تُطِعموا الَمساکیَن ِمّما  -4

 «َمساکین»مفرد 

صفحۀ  عنوان التمرین النبویة

12 

10 

فعل  –اَس فَتَکتَِسبوا العداوةَ بینَُهم. رسول هللا )ٌص( ال تَُسبّوا النّ  -5

  النّهي و مضادّ عداوة

 1شمارۀ  عبارت فإنّما هو داءٌ 
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.  أَهلِ ِمن  الباِطلَ َو ال تَأُخذوا  الباِطلِ ِمن أَهِل  الَحقَّ ُخذوا  -6  الَحّقِ

المحل اإلعرابّي ِلما تَحته  –)ع(  میبن مر یسی. )عالَکالمِ کونوا نُقّادَ 

 .َخط  

 (ُخذوا: بگیرید )أََخذَ: گرفت -2

 کونوا: باشید )کاَن: بود( -3

 پاورقی الدّاء: بیماری، مرض

صفحۀ  1 اَلَمجِلس -اِجِلسوا  

13 

11 

 2 اإَلجالس -یُجِلسوَن  

 َعِلَم: دانست 

  ال یَعلَُم: ...  : ... /: ... / اِعلَم  َعِلمَت: ... / لَم أَعلَم  

 3 ام موارد مربوط به آن حذف شده است.فَِهَم و تم

 َعلََّم: یاد داد 

 : ...لَن یُعَلَِّم: ... / أَُعلُِّم: ... / ِلیُعَلِّم  قَد یُعَلُِّم: ... / 

مَ   4 و تمام موارد مربوط به آن حذف شده است فَهَّ

 5 قاِطعَةاَل -کانوا قََطعوا  

 6 ِلیَنقَِطع   - لَم یَنقَِطع   

 7 لَیته َغفَرَ  –ه یَغِفُر لَیتَ  

 8 اِستَغِفر   -اِستَغفَرُت  
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 التمریُن السابِع: َضع فِي الفراغِ کلمة مناسبة. 

)أَنَّ «. أَحَسَن الَحَسِن الُخلُق الَحَسنُ » ... قاَل اإلمام الحسین )ع(:  -1

(  –إنَّ  –  لِکنَّ

« طاِلَب ُهنا.» ... : أَ فيِ المدرسِة طاِلٌب؟ فَأَجابَ »ُسئَِل الُمدیُر:  -2

(  –ال  –)ِِلَنَّ   فَإنَّ

لِکنَّ  –أَنَّ « ) َحَضَر السُّیاُح في قاَعِة الَمطاِر ... الدَّلیَل لَم یَحُضر   -3

–  )  لَعَلَّ

 لَیَت(  –ِِلَنَّ  –تََمنَّی الُمزاِرُع ... المطَر یَنِزُل َکثیراً. )َکأَنَّ  -4

فُل؟ ... جا -5  لَیَت(.  –ِِلَنَّه  –ئٌِع. )أَنَّه ِلماذا یَبکي الّطِ

 

، ثُمَّ اکتُِب الَمَحلَّ اإلعرابّيِ  اَلتَّمریُن الثّاِمُن: أَکِمل تَرجمةَ هذا النَّّصِ

 ِللکلماِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ. 

 

ً « الذَّکي الّطائِرُ »حیَن یَری  ً  َحیَوانا ً ِمن ُعشَِّه، یَتَظاَهُر  ُمفتَِرسا قَریبا

هِذِه الفَریَسةَ، َو  الُمفتَِرسُ  الَحیَوانٌ وٌر، فَیَتبَُع سکَجناَحهُ مَ  أَماَمهُ، بِأنَّ 

، َو  ِخداعِ ِعندَما یَتأکَّدُ الّطائُِر ِمن َو َکثیراً.  العُش  یَبتَِعدُ َعِن  العَدوُّ

 فِراِخِه یَطیُر بَغتَةً. َحیاةِ َو إِنقاِذ  ،ابتِعاِدهِ 

  7پایان درس  

عه دو مجمو

تمرین افزوده 

 شده است.
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 بیند، می اشهالنرا نزدیک  .....هنگامی که جانور  پرندۀ باهوش

جانور در نتیجه شکسته است،  .....که  کندروبرویش وانمود می

 .  .....کند، و از النه بسیار می قیبعتدرنده این شکار را 

زندگی ، و نجات شدشمن، و دور شدن فریبپرنده از این که  وقتی

 کند. ..... پرواز میشود طمین می..... م

 َمکسور: شکسته  -1

 تَبَِع: تبعیّت کرد  -2

 تَأَکَّدَ: مطمئن شد  -3

 ِخداع: فریب -4

 13  پاورقی 

 ُمشتاقیَن  -1 یُشاِهدوَن ...  ُهم وَ سطر اول: ... 

َمةَ َو َوُهم یَرَکبوَن الّطائِ  -2 رةَ ِللذَّهاِب إلَی مّکةَ الُمَکرَّ

 َرةَ الَمدینةَ الُمنَوَّ 

 َو قَد ُکنَت في الَحّج في العاِم الماِضي.  -3

َک هاتَیِن الَمدینَتَیِن الُمقَدََّستَیِن.  -4  حیَن ُزرُت أنا و أمُّ

 المسجد الحرام و المسجد النبوّي و کذلک  -5

 ولکنّي أُحبُّ أن نذهب لزیارة العتبات المقدّسة أیضاً. -6

 14 16صفحۀ 
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 قَدََّسةَ َو یَتذّکر اِلماکن المُ  -1 

 عاِرُف: أَيُّ اِلماِکِن تُِحبُّ أَن تَزوَرها؟  -2

اِلب: إضافةً ألَی َمکَّةَ َو الَمدینِة أُِحبُّ أَن أَزوَر  -3

َک.  العتباِت الُمقدّسةَ أیضاً، َکما قالَت أُمُّ

  17صفحۀ 

 قَیَّةَ في الَحّجِ؟ َمتی کاَن واِلدا عاِرٍف َو رُ  -2 ها )در مراسم حج(َرمُي الَجَمراِت: پرتاب ریگ

 فِي العاِم الماضي.

 15 19صفحۀ 

آید می« جمله»یا « اسمی نکره»قید حالت به صورت  

یا « ال»که معرفه )دارای  و حالت مرجع خودش را

  کند.است بیان می «(َعلَم»

 16 20صفحۀ 

 17 23صفحۀ  پاورقی کامالً حذف شده است. 

 ال یَکتُب َعلَی الشََّجِر  -1 

 ما تَکاتَبتُما أَنتُ  -2

 اِمنَعوا َحمَل الَجّواِل  -3

 لَیتَنا اِمتَنَعنا َعنه  -4

 18 26صفحۀ 

 الَمعَمُل ُمعَطٌَّل الیَوَم  -5 

 ُمعلُِّمنا َجیِّدُ الُمعاَملَِة َمعَنا  -6

 لَیَت أَِحبَّتي یَذُکرونَني  -7

 َرجاًء، تَذَکَّرا ُزَمالَءنا -8

 19 27صفحۀ 
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 یَِة. َعیِِّن الحاَل في الِعباراِت التّالاَلتَّمریُن الّسابُِع: 

 أَقَوی النّاِس َمِن انتََصَر َعلَی َغَضبِه َسهالً.  -1

 َمن عاَش بَِوجَهیِن ماَت خاِسراً ال َوجهَ لَه. -2

 ِعندَ ُوقوعِ الَمصائِِب تَذَهُب العَداوةُ َسریعَةً.  -3

 یَبکي.  َمن أَذنََب َو ُهَو یَضَحُک دََخَل النّاَر َو ُهوَ  -4

 نُِقَل إلَی َمنازِل اِلَمواِت.  یَبقَی الُمحِسُن َحیّاً َو إِن   -5

 َعلَی هللاِ.  تَنَجَح في َعمِلَک فَقُم بِه َوحیداً َو ال تَتََوکَّل   إذا َطلَبَت أَن   -6

 

 پاورقی: 

 اِنتََصَر: پیروز شد  -1

 أَذنََب: گناه کرد   -2

 

  ت حَت الُمفرِد َو الَجمعِ. َخّطا   اَلتَّمریُن الّسابُِع: َضع  

   فَریَسة، فَرائِس  -3      ِذکری، ِذکَریات  -2َسَمَکة، َسَمکات    -1

 َطعام، َمطاِعم  -6         َخطیئَة، أَخطاء  -5     قُربان، قَرابین  -4

        َشعب، ُشعَب  -9       ِکتابَة، ِکتابات  -8    دَعَوة، دََعوات  -7

 ِسّن، َسنَوات  -12         ثِلَة تِمثال، أَم -11     أَعَظم، أَعاِظم  -10

 20 2پایان درس  
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      اّج، ُحّجاجح -15    ام َصنَم، أَصن -14       َعصر، ُعصور -13

 نت، أَبناء بِ  -18       َوجه، ُوجوه -17             دَمع، دُموع  -16

 آیَة، أیات - 20         إله، آِلَهة  -19

 گرفته است.  صورت 6و  5جابجایی در سطر  

 تصحیح عبارت: 

 ما تُِحبُّ ِمَن الُکتُِب. اقَرأ  فَ تَقَرأُ، ا تَفَهَم م تَستَطیُع بِه أَن  . ..

 21 30فحۀ ص

 « مفرد: اَلَمجال»ها اَلَمجاالت: زمینه 

ر: اندیشمند  الُمفَّکِ

 22 32صفحۀ 

 َعیِِّن الصَّحیَح ... 

 ا.ادُ في جاِمعَِة أنقرة َو َحَصَل َعلَی دُکتوراة فَخریٍَّة ِمنهدََرَس العَقّ  -1

 23  33صفحۀ  

 ال تَعلَُم َزمیالتي اللغةَ الفََرنسیَّةَ إاّل َعطیَّةَ.  -6

 .ئَِل الّریاضیَّةَ إاّل َمسأَلَةً َحلَّ الطُّاّلُب َمسا -7

رَک بِاهللِ. -6  24 35صفحۀ  یَغِفُر هللاُ الذُّنوَب إالَّ الّشِ

 25 37صفحۀ   قََرأُت الِکتاَب التّاریخيُّ إاّل َمصاِدَره -6

:  بَحث  د. اِ   –بَعید  –تَحت »َعن ُمتَضادِّ الَکلماِت التّالیَِة فِي النَّّصِ

 « أَسفَل –أقَلَّ  –قَصیر  –تَصغُر 

ِجبال َو ِمفتَِرسیَن َو فِراخ َو ُصخور »ُمفردَ الکلماِت التّالیَِة:  هـ. اُکتُب  

 «.َو َمّرات

؟ أَربَعَة  ثَمانیَ   ة هـ. َکم جاّراً َو َمجروراً فِي النَّّصِ

 

 اَلُمرِسل          -3           اَلُمنتَِقل  -2قَد یَعلَموَن           -1

 اَلَمطبَخ  -6      ِلَکي یُساِعدَ  -5               تَعبُدَن  -4

 اَلتََّکلُّم -7

 26 42صفحۀ 
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 ماِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ. اَلتَّمریُن الّسابِع: َعیِِّن الَمَحلَّ اإلعرابيَّ ِللَکلِ 

 . اإلیمانِ  نِصفُ  النّاِس  ُمداراةُ  -1

  .جاِهلٍ  َصدیقٍ ِمن  َخیرٌ  عاقِلٌ  َعدُو   -2

 أَبَداً. الَحقَّ إالَّ َکالماً  یا َحبیبي، ال تَقُل   -3

غَِر  -4  . الَحَجرِ في  َکالنَّقِش اَلِعلُم فِي الّصِ

 ِه. ِسرِّ َمن َضعَُف َعن ِکتماِن  النّاِس أَضعَُف  -5

 

 األسماِء التّاِلیَِة في ما یَلي. )اسم الفاعل َعنِ  اِبَحث  اَلتَّمریُن الثّاِمُن: 

  و اسم المفعول و اسم المبالغة و اسم التّفضیل و اسم المکان(.

 إنَّ النَّفَس َِلَّماَرةٌ بِالّسوِء.  -1

 إعلَم بِأَنَّ َخیَر اإلخواِن أَقدَُمُهم.  -2

  .َو الذَّمِّ  أکبُر الُحمِق اإلغراُق فِي الَمدحِ  -3

 لحاَجِة ِمن َغیِر أهِلها أََشدُّ ِمَن الَموِت. َطلَُب ا -4

 ُکنَت أَمیراً.  قُم َعن َمجِلِسَک ِِلَبیَک َو ُمعَلِِّمَک َو إن   -5

 لِم أََشدُّ ِمن یَوِم الَجوِر َعلَی الَمظلوِم.ایَوُم العَدِل َعلَی الظُّ  -6

دو تمرین  3به پایان درس  

 افزوده شده است.

27 

جایگزین آن شده  ار کردیانکحذف و  تو نشناختی 

 است.

 28 42صفحۀ 

iالحالیَةِ : في ِمنطقٍة بِالُکَویِت 1سطر   29 44صفحۀ  : بُِسهولَةٍ 13سطر   
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ً : فَعَلََّمه القُرآَن 6سطر    .تَعلیما

  ُجلوَس اِلَُمراءِ : َجلَُس َعلَیِه 10سطر 

 َطواَف اِلَعاِظِم : فَطاَف بِالبَیِت 12سطر 

  َسهالً فَاستَلََمه استاِلماً : 13سطر 

 َرغبَةَ الُمِحبّیَن رَغبوا فیِه : یَ 16سطر 

 َمعِرفةً ًجیِّدَةً.: أَعرفُه 18سطر 

ً : أَنَشدَ هذه القَصیدَةَ 1سطر   30 45صفحۀ   .إنشاداً رائِعا

 31 46صفحۀ  الُمعَجم  َرَحَل: کوچ کرد

 َحوَل النَّّصِ   ني أَُمیَّة؟َکیَف کاَن ُحبُّ الفََرزدَق ِِلَهِل البَیِت ِعندَ َخلَفاِء بَ  -1

 اِصبِروا َعلَی الَمشاِکِل َصبراً.  

 مفعول مطلق تاکیدی                             

 32 47صفحۀ 

  :5و  3و  1 مطلب داخل کادر رنگی، سطر  

 .حذف شده است ریشه کلمۀ

 33 48صفحۀ 

ها قاعده بر این وزنهای عربی پایۀ دهم با مصدرهایی بادر کتاب

 آشنا شدید: 

 فتِعال، اِستِفعال، اِنِفعال، إفعال، تَفعیل، تَفَعُّل، تَفاُعل، ُمفاَعلَة اِ 

  مثال: 

 ماضی   مضارع     مصدر                      

 34  49صفحۀ  
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 اراِفتََخَر      یَفتَِخُر      اِفتِخ                      

 اِستَخدََم     یَستَخِدُم     اِستِخدام                    

 اِنَسَحَب      یَنَسِحُب    اِنِسحاب                    

 أرَسَل        یُرِسُل     إرسال                    

 َعلََّم        یُعَلُِّم         تَعلیم                      

 تَقَدََّم        یَتَقَدَُّم         تَقَدُّم                      

 اَرَف   یَتَعاَرُف    تَعاُرفتَع                      

  ساَعدَ      یُساِعدُ    ُمساَعدَة                       

 

اکنون با این چند مصدر که در هشت گروه یاد شده نیستند و بی 

 اند آشنا شوید: قاعده

 ماضی   مضارع    مصدر 

 ر َصبََر      یَصبُِر      َصب  

 ر ذََکَر       یَذُکُر       ِذک  

 َعَرَف     یَعِرُف      َمعِرفَة 

 َرغبَة  َرِغَب     یَرَغُب     

 ح فَتََح       یَفتَُح         فَت  

 ُجلوس    َجلََس      یَجِلُس   
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 َخَرَج      یَخُرُج      ُخروج 

 طاَف      یَطوُف    َطواف 

 م ناَم         یَناُم         نَو  

 عاَش      یَعیُش      َعیش

مِل.  -3  اَلعاقُِل یَبني بَیتَه َعلَی الصَّخِر َو الجاِهُل یَبني بَیتَه َعلَی الرَّ

 به جویی که یک روز گذشت آب     نسازد خردمند جای خواب 

مل: شن  پاورقی: اَلرَّ

 35 50صفحۀ  

 36 53صفحۀ    قاسیا   ُهجوما  یَهُجموا َعلَی الّصیِن  أَن   -1

 7-  ً  37 54صفحۀ  َحجما

 

 

احتیاَج ال یَحتاُج إلَی الماِء َو الطَّعاِم َو الَهواِء  -3سطر 

 األهواِء. 

 ُخروجا  َعجیبا .َحتَّی یَخُرَج ِمَن الغاَلِف  -4 سطر

اَلتَّمریُن 

 الّساِدسُ 

 38 55صفحۀ 

    39 
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 اَلتَّمریُن الّسابُِع: َعیِِّن الَمَحلَّ اإلعرابيَّ ِللَکِلماِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ. 

ً فَت  نا لََک ا فَتَح  إنّ  -1 ً  حا  . ُمبینا

ل   -2  . تَنزیالً  القُرآنَ نا َعلَیَک إنّا نَحُن نَزَّ

 . َکاِلَدَبِ َکالَجهِل َو ال میراَث  فَقرَ ال  -3

 فَإنَّه یَزیدُ.  الِعلمَ إالَّ  اإلنفاقِ َشيٍء بِ  ُکلُّ یَنقُُص  -4

 ُمحاَسبَةَ ُب فِي اآلِخرةِ َو یُحاسَ  الفُقَراءِ  عیشَ فِي الدُّنیا  البَخیلُ یَعیُش  -5

 . اِلَغنیاءِ 

 اَلتَّمریُن الثّاِمُن: َعیِِّن الُمراِدَف َو الُمضادَّ. 

 ُظهور  –اِختِفاء  -2ُصعوبَة                  –ُسهولَة  -1

 ُمطَمئِّن  –واثِق  -4قَدََر                     –اِستَطاَع  -3

 ُصعود  –نُزول  -6َمسرور                    –فَِرح  -5

 اِتََّسَع  –ضاَق  -8عام                      طَ  –ِغذاء  -7

 َعیش  –َحیاة  – 10ِلباس                       –ِکساء  -9

 بِناء  –بُنیان  -12ُصلح                     –َسالم  -11

 نََصَر  –أَعاَن  -14َغال                    –َرُخَص  -13

 بَیت  -دار  -16ناَم                        – َسِهرَ  -15

ه پایان درس ب 

دو تمرین  4

افزوده شده 

 است.
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افزوده  1حذف و به درس  4البحُث الِعلمّي از درس  

  شده است.

   56صفحۀ  

 

 کننده: گروه آموزش عربی دورۀ دوم متوسطه استان فارستهیه 

i - اند.هایی که در این قسمت زیرشان خط کشیده شده است به متن درس افزوده شدهکلمه 
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