شکر و سپاس خدای بیهمتا را
که افتخار خدمتگزاری به علمآموزان را به ما عطا نمود.
اولـیای  گرامی ،همـکاران محـترم و دانشآموزان عزیز؛
خداون��د ب��زرگ و م ّنان را سپاس��گزاریم که بار دیگ��ر به ما این توفیق را عنایت نمود ت��ا با تألیف کتاب کار
عربی پایة نهم (دورة ا ّول متوسطه) بار دیگر در خدمت نوجوانان و آیندهسازان میهن اسالمی باشیم.

متنوع درس عربی پایة نهم
کتاب��ی که در اختیار شماس��ت ،مجموعهای از تمرینها و نمونه س��ؤاالت
ّ
(دورة ا ّول متوس��طه) میباشد که در راس��تای آموزش و یادگیری بهتر کتاب درسی عربی تألیف شده
اس��ت.

این کتاب ویژگیهایی دارد که به اختصار به بیان آنها میپردازیم:

 .1اس��تفاده از طرحه��ا و رنگهای ّ
جذاب در تمرینها و نمونه س��ؤاالت برای ایج��اد عالقه و انگیزه در
دانشآموزان جهت ّ
حل تمرینها و یادگیری درسها.

 .2بیان قواعد و نکات مهم در ابتدای هر درس به صورت مختصر و مفید.
 .3اس��تفاده از تمرینه��ا با ت ّنوع زیاد و تعداد کم ،ت��ا عالوه بر اینکه در دانشآموز ایجاد رغبت و عالقه
نماید ،از خستگی و بیحوصلگی او نیز جلوگیری شود.

 .4یک آزمون  20نمرهای با عنوان ارزشیابی تکوینی در هر درس که به دبیران محترم و دانشآموزان
گرامی کمک میکند تا با نمونه س��ؤاالت امتحانی آش��نا شوند .در ضمن دبیران محترم میتوانند از
این ارزشیابیها در امتحانات کالسی نیز استفاده نمایند.
 .5در پایان هر درس  20س��ؤال چهار گزینهای قرار دارد که میتواند مهارت تستزنی دانشآموز را در
درس عربی تقویت نماید.
 .6آزمونهای��ی تح��ت عنوان میان نوبت ّاول ،نوبت ّاول ،میان نوبت دوم و نوبت دوم که میتواند مورد
استفادة دانشآموزان و دبیران گرامی قرار گیرد.

در پایان الزم به ذکر اس��ت ،با وجود اینکه این کتاب بارها بازخوانی گردیده ،ممکن اس��ت کاس��تیها

و نقایصی در آن وجود داش��ته باش��د .لذا از تمامی مع ّلمان و دانشآموزان گرامی که این کتاب را برای
تمرین انتخاب نمودهاند تقاضا داریم ضمن تماس با تلفن  021-6420و یا صندوق پستی 13145 -377
ما را از انتقادها و پیشنهادهای سازندة خود بهرهمند گردانند.
گروه مؤلفان

