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روش كار در كالس برای تقویت مهارت روان خوانی و مهارت شنیداری دانش آموز

رحمن بخش سپاهی. دبیر عربی شهرستان رساوان: 

 www.sepahi61.ir استان سیستان و بلوچستان، وبسایت

برای تقویت روان خوانی دانش آموز تأكید به این مهارت زیاد باشد و به آن منره ای اختصاص بدهیم و از 

غلط خوانی منره ای كرس كنیم تا دانش آموز آن را كم اهمیت نپندارد.

برای رسیدن به این هدف، در مرحلٔه اّول دبیر باید درس را آهسته و روان بخواند و بستگی به سطح علمِی 

دانش آموز در صورت لزوم دبیر، كلمه به كلمه با لحن تجویدی كلامت را بخواند و در حین كار نیم نگاهی 

به دانش آموزان داشته باشد و اگر كسی را حواس پرت دید، از او بخواهد یک كلمه یا جمله را تكرار كند. 

این روش باعث می شود  تا دانش آموزان توّجه كنند و با دقّت بیشرتی به خواندن دبیرشان گوش فرا دهند؛ 

در مرحلٔه بعد، فایل صوتی )كتاب معلّم( یا كلیپ تصویری مربوط به درس را پخش كند و از دانش آموزان 

بخواهد كه با دقّت به آن گوش دهند و تأكید كند كه پس از پایان درس از آنها پرسیده می شود و برایشان 

منره ای ثبت می شود، تأكید روی ثبت منره به خاطر حّس رقابت و اهمیت بخشی است؛ سپس از چند تن 

داوطلبانه خواسته شود كه قسمتی از منت درس را بخوانند اگر وقت و آمار كالس اجازه دهد دبیر می تواند 

وقت بیشرتی بگذارد، یا از همه بخواهد كه چند جمله ای بخوانند و در پایان، حتامً منره ای بدان اختصاص 

دهد تا دانش آموز بفهمد كه درست خواندش اهمیّت دارد و تالش بیشرتی برای روان خوانی داشته باشد.

 از آنجا كه روان خوانی رابطٔه مستقیمی با تقویت حّس شنیداری دارد، از دانش آموزان بخواهیم روزانه 

چند دقیقه به اخبار عربی گوش دهند و نگاه كوتاهی به روزنامه ای عربی داشته باشند؛ اّما نباید تكالیف 

سنگینی برای این موارد درنظر بگیریم درحّد چند دقیقه كافی است؛ ایجاد تكالیف سنگین و مكلّف كردن 

به كتاب های كار باعث خستگِی دانش آموز از این درس می شود و او را بیزار و متنّفر خواهد كرد.

مهارت شنیداری، یكی از چهار مهارت مهم برای یادگیری زبان است؛ برای تقویت این مهارت كه كمک 

شایانی به روان خوانی می کند و تقویت آن باعث عالقه مند ساخنت دانش آموز به زبان می شود. برای رسیدن 

به این هدف، باید دانش آموز به فایل های صوتی یا كلیپ های تصویری عربی فصیح با دقّت گوش دهد و از 

او بخواهیم كه تكرار كند و از اشتباه كردن نهراسد. تكرار شنیده ها یكی از راه های اصلی آموزش زبان است 

كه باعث تثبیت مطلب در ذهن می شود. این مطلب كاربرد زیادی در مؤّسسات و آموزشگاه های زبان دارد.

مقاالتی از دبیران دربارۀ روش تدریس
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از دانش آموز بخواهیم كه در كالس، یا در خانه در مرحلٔه نخست كلمه به كلمه و در مرحلٔه بعدی، جمله 

به جملٔه منت را تكرار كند و جمالت بلند را به جمله های كوتاه تبدیل كند و این روش را تا رسیدن به نتیجٔه 

مطلوب ادامه دهد.

دبیر مربوط نیز با لحن تجویدی و تلّفظ عربی كلامت و جمالت را بخواند. مهارت در تجوید كمک فراوانی 

در این زمینه خواهد بود. روزانه چند دقیقه به اخبار عربی گوش كردن خالی از فایده نیست و این مهارت را 

تقویت می کند.

تقویت مهارت شنیداری در آموزش درس عربی

/http://sahrainfo.mihanblog.com .آمنه آقایی نعمتی. دبیر عربی منطقه 2 شهر تهران

پیشنهاد چندین راه: 

1  روان خوانی منت توّسط دبیر یا پخش فایل صوتی

2  پخش فیلم های مربوط به تدریس و درخواست از دانش آموزان در خصوص ارائٔه خالصه ای از فیلم.

3  پرسش و پاسخ از متون درس ها )این کار عالوه بر اینکه باعث باال بردن مهارت شنیداری می شود در 
کاربرد کلامت استفهامی نیز بسیار مؤثّر است.( 

4 پخش یک فیلم یا یک فایل صوتی و هم زمان قطع کردن صدا و پرسش از دانش آموز جهت بیان مطلب 
شنیده شده ) این کار توّجه دانش آموزان را نیز بیشرت می کند.( 

5 صحبت کردن دبیر به زبان عربی در دقایقی از کالس درس بدون اینکه ترجمٔه فارسی آن را بیان کند.

6  درخواست از دانش آموزان جهت شنیدن خربها از شبكه ای عربی و بیان یک خرب )از هر گروه( در 
ابتدای کالس درس.

7 تدریس منت درس به شکل عبارت خوانی دبیر همراه با ترجمٔه بالفاصلٔه دانش آموزان )این روش عالوه 
بر تقویت مهارت شنیداری موجب تقویت درک منت و مهارت گفتاری می شود.( 

باید توّجه داشت که در متامی راه های پیشنهادی امتیاز دادن، باعث تشویق دانش آموز خواهد شد و 

از دادن منرٔه مستقیم می بایست خودداری کرد و تنها تأثیر مثبت مشارکت دانش آموزان را در ثبت منرات 

مستمر لحاظ کرد.
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 روش تدریس الی نفی جنس     

1 ابتدا پخش بخشی از دعای جوشن کبیر )صوتی یا صوتی تصویری( 

با استفاده از اسپیکر یا گوشی همراه یا ویدیو پروژکتور

یا حبیَب من ال حبیَب لَه.  ای دوست کسی که هیچ دوستی ندارد.

یا طبیَب من ال طبیَب له.ای طبیب کسی که هیچ طبیبی ندارد.

یا ُمجیَب من ال مجیَب له. ای برآورندٔه کسی که هیچ برآورنده ای ندارد. )در اینجا اشاره به اسم فاعل 

هم می توان كرد.(

یا رفیَق من ال رفیَق له. ای رفیق کسی که هیچ رفیقی ندارد.

یا دلیَل من ال دلیَل له. ای رهنامی کسی که هیچ راهنامیی ندارد. )اشاره به کلمٔه دلیل: راهنام و جمع 

آن أَِداّلء(

یا أنیَس من ال أنیَس له. ای همدم کسی که هیچ همدمی ندارد.

یا راحَم من ال راحَم له. ای رحم کننده به کسی که هیچ رحم کننده ای ندارد. )اشاره به اسم فاعل(

یا صاحَب من ال صاحَب له. ای دوست کسی که هیچ دوستی ندارد.

2 آوردن ترکیبات

 )ال حبیَب: هیچ دوستی( )ال طبیَب: هیچ طبیبی( ، )ال ُمجیَب: هیچ برآورنده ای( و ... به شکل فلش کارت

توضیح : فلش کارت ها می توانند به شکل کامپیوتری یا دستی تهیه شوند. 

3 با توّجه به ترجمٔه ترکیبات آورده شده، این جمالت یا مشابه اینها را ترجمه کنند.

ال خیَر فی قَوٍل إاّل َمع الِفعل. )ال خیَر: هیچ خیری؛ هیچ خوبی ای(

أشهُد أن ال إلَه إاّل اللّٰه.  ) ال إلَه: هیچ خدایی(

الخائُب هو الّذی ال رَجاَء للنَّجاِح فی َعملِه. )ال رجاَء: هیچ امیدی( 

4 نتیجه گیری

را  ترجمه معنای هیچ  فتحه: در  با حرکت  اسم مفرد  )ال +  نفی جنس گفته می شود.  )ال( الی  این  به 

می آوریم(
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5 اشاره به انواع )ال(  اکنون به انواع )ال( که تاکنون خوانده اید دقّت منایید. )رسم حرف ال بر روی تخته( 

و در پایان حّل مترین ها. 

فعل مضارع = فعل نفی مضارع

َیذَهُب: می رود / ال َیذَهُب: منی رود 

فعل مضارع = فعل نهی

َیذَهُب: می رود / الَیذَهْب: نباید برود )معادل مضارع التزامی( 

اسم مفرد

إله: خدا / ال إلَه: هیچ خدایی 

روش کار برای تقویت مهارت نوشتاری

پریوش ملکی. رسگروه عربی شهرستان آرادان استان سمنان

از آنجا که یكی از اهداف درس عربی، کمک به امالی دانش آموز است و در کتاب نونگاشت، فضای کافی 

ــ هرچند  نوشنت منت عربی  و در  به دست می گیرد  قلم  آموز کمرت  دانش  دارد،  برای حّل مترین ها وجود 

ساده ــ هم اشکاالتی دارد. یکی از تجربیّات من این است که نوشنت در یادگیری دانش آموز تأثیر بسزایی 

دارد و زمانی که دانش آموز وارد دانشگاه می شود با گفته های رسیع استاد و مطالب عربی مواجه خواهد 

شد که هنگام یادداشت برداری خالی از اشکال نیست؛ بنابراین، دبیر مربوط می تواند جهت رشد این امر از 

روش های متعّددی استفاده كند. یکی از آن روش ها این است که از دانش آموزان خواسته شود تا به میزان 

توانایی های خود از منت درس، درک مطلب تهیه و با جواب گویی آنها، جزء مترین ها و فعالیت های خود در 

خانه محسوب منایند. 

روش دیگر این است که آیات یا احادیثی مرتبط با درس را با خّط خود بنویسد و جزء پژوهش های علمی 

دانش آموز محسوب کند.

پرورش مهارت ها هرچند به نحو ساده از وظایف دبیر است.
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ـ پایٔه دوازدهم ـ كتاب عربی رشتٔه ریاضی و فیزیک و علوم تجربیـ  به نام خدا          طرح درس روزانٔه پیشنهادیـ 

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس: اّول 

موضوع درس:

ُة اْلُمَكرََّمُة  َمكَّ

رَُة َواْلَمدیَنُة اْلُمَنوَّ

صفحه: 

15 تا 28

مّدت: 

7٥ دقیقه    
تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

رئوس مطالب1
١ــ صفحٔه ورود به درس                     2ــ منت درس                       3ــ واژه های جدید 

٤ــ درک مطلب                                ٥ــ قواعد                             6ــ    مترینات

اهداف کّلی2

١ــ قرائت متنی در موضوع حّج و زیارت.

٢ــ آشنایی با کلامت جدید و یادآوری کلامت پایه های پیشین. 

٣ــ شناخت قید حالت )اَْلحال(.

3
هدف های

رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

١ــ واژه های جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.

٢ــ منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

٣ــ قید حالت )اَْلحال( را در حالت های مختلف تشخیص دهد، در جمله بشناسد و درست 

ترجمه کند.

رفتار ورودی٤
١ــ قید حالت را در دستور زبان فارسی بشناسد.

٢ــ توانایی قرائت عبارات سادٔه عربی را داشته باشد. 

٥

ارزشیابی

تشخیصی

نتایج ارزشیابی، نقطٔه رشوع آموزش را مشّخص می کند.

برای شكل های مختلف قید حالت مثال هایی به زبان فارسی در جمله بیان كند؛ مثال: 

خندان، با رسعت، به گرمی

در صورت پاسخ به این ارزشیابی، فراگیران آماده یادگیری نتیجه

مطالب جدید خواهند بود.

تهیّٔه طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدریس و استفاده از تجربیات دیگران است.

بیشرت دبیران توانا پس از چند سال تدریس، عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. 

در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانش آموز که در چنین آموزشی روی 

می دهد توّجه شود.
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ب( فرایند آموزش: مراحل تدریس و تنظیم محتوا
 7٥ دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

٣سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب معارفه١

٢
ایجاد انگیزه

اهّمیت آموخنت قید حالت را در زبان برای دانش آموز رشح می دهیم. 

اهّمیت سفر معنوی حج را برای دانش آموز توضیح می دهیم. 

١ــ اشاره به کاربرد فراوان قید حالت در زبان. 

٢ــ اشاره به منت زیارتی »مكة املكرمة و املدینة املنورة« و جایگاه مهم این گفت وگو در موقعیت های 

واقعی در زندگی.

٥

٣

معرّفی درس
 و 

بیان اهداف

در ادامۀ پرسش و پاسخ های باال می گوییم:
 دانش آموزان گرامی، در این درس با متنی دربارۀ سفر حّج و عتبات عالیات آشنا می شویم. 

به  تی  اشارا اختصار  به  است  داشته  معنوی  ترّشف سفر  توفیق  كه خود  در صورتی  تواند  دبیر می 
مناسک حج داشته باشد؛ تا دانش آموز اّطالعاتی در این خصوص داشته باشد.    

٢

٤
رشوع تدریس

و 
 ارائۀ درس 

این درس در چهار جلسه به راحتی قابلیت تدریس دارد. امكان دارد به دالیلی دبیر ناچار شود درس 
را در بیشرت از چهار جلسه تدریس كند؛ مثاًل ممكن است دانش آموزان آموخته های پیشین را از یاد 

برده باشند.
جلسۀ نخست: ترجمٔه منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به اْلُمعَجم و حّل درک مطلب؛

از کتاب گویا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس کمک می گیریم.
دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زیر نظر دبیر ترجمه می کنند.

جلسۀ دوم: قرائت و توضیح بخش »اِْعَلموا«
می کنیم؛  سؤال  آن  دربارٔه  و  می خواند  رسا  و  خوش  ای  صد با  آموزی  دانش  را  اِعَلموا«  « بخش 

دانش آموزان را شناسایی می کنیم تا هر جلسه یکی از آنها قرائت کند.١
جلسۀ سوم و چهارم: حّل مترینات

٤٥

٥
خالصۀ درس

 و 
نتیجه گیری

از یکی از دانش آموزان می خواهیم که قواعد درس را در چند جملٔه کوتاه خالصه کند. درصورتی که 
نتوانست به نحو درست جمع بندی كند، معّلم خالصٔه درس را برای دانش آموزان بیان می کند.

٥

6
ارزشیابی

 بعد از تدریس

این موارد را از دانش آموز می خواهیم:
١ــ برای قید حالت از دستور زبان فارسی مثال بزند.
٢ــ برای قید حالت از دستور زبان عربی مثال بزند.

١0

ــحّل داوطلبانٔه مترینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آینده.تکلیف7

8
معرّفی 

فّعالّیت های خاّلقانه

یافنت »قید حالت« در قرآن و حدیث با استفاده از نرم افزار و اینرتنت.
یافنت »داستان«، »آیا می دانید که« و »ابتسامات« به زبان عربی

یافنت وبالگ، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوینت( و تصاویر آموزشی مناسب.

٣

7٥زمان تقریبی                                                                                                                                                      

١ــ برای قرائت منت درس و بخش مکامله باید همٔه دانش آموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوش صدا نباشند.
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جدول زمان بندی ساالنٔه پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن« پایٔه دوازدهم ــ رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
یم

ن

مهر

در صورت داشنت برنامه، معارفه و رشوع تدریس نخستین درس کتاب: قرائت ١١اّول

و ترجمٔه منت و حّل بخش درک مطلب

)گاهی به دالیلی اّولین جلسٔه مهر ماه كالس برگزار منی شود.(

قرائت بخش قواعد درس اّول توّسط دانش آموز و پاسخ به پرسش های ٢١دوم 

احتاملی دانش آموزان

حّل مترینات درس اّول و پرسش های شفاهی٣1سوم

ادامٔه حّل مترینات درس اّول و پرسش های شفاهی٤1چهارم

آبان

آزمون کتبی از محتوای درس اّول و آموخته های پیشین كه در بارم بندی آمده ٥١اّول

است.

قرائت و ترجمٔه منت درس دوم و حّل درک مطلب6٢دوم

قرائت بخش »اِْعَلموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضیح و پرسش 7٢سوم 

معّلم

حّل مترینات درس دوم و پرسش های شفاهی8٢چهارم

آذر

ادامٔه حّل مترینات درس دوم و پرسش های شفاهی9٢اّول

آزمون کتبی از محتوای درس دوم و آموخته های پیشین كه در بارم بندی آمده ١0٢دوم

است.

مترین بر آموخته های پیشین مانند محل اعرابی، انواع كلمه )اسم فاعل، اسم ١ و ١١٢سوم 

مفعول، اسم مكان، اسم تفضیل، اسم مبالغه( و مخصوصاً انواع فعل مطابق 

با بارم بندی رسمی 

مترین بر آموخته های پیشین مانند محل اعرابی، انواع كلمه )اسم فاعل، اسم ١ و ١٢٢چهارم

مفعول، اسم مكان، اسم تفضیل، اسم مبالغه( و مخصوصاً انواع فعل مطابق 

با بارم بندی رسمی

دی

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١٣اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١٤دوم 

قرائت و ترجمٔه منت درس سوم و حّل درک مطلب١٥٣سوم

قرائت بخش »اِْعَلموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضیح و پرسش ١6٣چهارم

معّلم
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وم
 د

ال
س

یم
ن

بهمن

حّل مترینات درس سوم و پرسش های شفاهی173اّول

ادامٔه حّل مترینات درس سوم و پرسش های شفاهی183دوم

سوم
آزمون کتبی از محتوای درس سوم و آموخته های پیشین كه در بارم بندی 193

آمده است.

قرائت و ترجمٔه منت درس چهارم و حّل درک مطلب204چهارم

اسفند

اّول
قرائت بخش »اِْعَلموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضیح و پرسش 214

معّلم

حّل مترینات درس چهارم و پرسش های شفاهی224دوم

ادامٔه حّل مترینات درس چهارم و پرسش های شفاهی234سوم

چهارم
آزمون کتبی از محتوای درس چهارم و آموخته های پیشین كه در بارم بندی 4 24

آمده است.

برخی از دبیران تصّور می كنند دانش آموز باید حتامً همٔه آموخته های پیشین را در آخرین سال تحصیلی 

به یاد داشته باشد؛ درحالی كه دبیر با تجربه می داند كه حقیقت چیزی جز این است. اغلب دانش آموزان 

آموخته های خود را فراموش می كنند. یادآوری و مترین الزم است. مهم ترین آموختٔه سال های گذشته مبحث 

»فعل« است. وظیفٔه دبیر است كه در پایٔه دوازدهم كه حجم كتاب نیز این اجازه را به او می دهد انواع فعل 

را در كالس یادآوری كند. )فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، 

مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب رشط داخل جمله های 

ساده و با ریشه های ساده ای مانند َخَرَج، َدَخَل، َصَبَ، کَتََب و نَظََر(

در هر زبانی مهم ترین قاعده مربوط به فعل است. فعل ها ساختار اساسی دستور زبان هستند. اگر دانش آموز 

فعل را خوب یاد بگیرد یادگیری بقیٔه مطالب ساده تر است.

مترین های كتاب به گونه ای هستند كه یادآوری و تكرار آموخته های گذشته را دربردارد؛ برای مثال مترین 

اّول درس دوم دقیقاً مربوط به آموخته های پیشین دانش آموز است. در این تـمرین از دانش آموز خواسته 

شده است كه انواع كلمه را تشخیص دهد. )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم مبالغه، فعل ماضی، فعل 

مضارع، مصدر و ...(

دانش آموز فعل ماضی را در پایٔه هفتم و فعل مضارع را در پایٔه هشتم خوانده است، پس طبیعی است حال 

كه در پایٔه دوازدهم است آموخته هایش را تا حدودی از یاد برده باشد.

دبیری كه به بارم بندی و منونه سؤال پیشنهادی ارائه شده توّجه كند به سادگی پی می برد كه تكرار آموخته های 

پیشین در كالس الزم است؛ زیرا بدون آنها دانش آموز در امتحانات نوبت اّول و دوم موفّق نخواهد بود. 
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 مقالهٔ روش تدریس پیشنهادی   

  معصومه ملكی: دبیرخانه كشوری راهربی درس عربی
تدریس فرایندی است که رشایط یادگیری را فراهم می سازد و آموخته های دانش آموزان را سازماندهی 

می کند. از این تعریف می توان دریافت که تدریس یک فعالیّت است؛ اّما نه هر فعالیّتی، بلکه فعالیّتی 

انجام  شاگردان  اخت  شن مطابق  که  فعالیّتی  می گیرد.  انجام  خاّصی  هدف  اساس  بر  و  طورعمدی  به  که 

می پذیرد و موجب تغییر آن می شود. روش تدریس مجموعٔه فعالیت هایی است که برای نیل به هدفی معیّن 

انجام می شود و بهرتین روش آن است که با رصف کمرتین مّدت و با توّجه به رشایط و امکانات موجود، 

مناسب ترین زمینه را برای پرورش و آموزش مؤثّر و مطلوب فراهم سازد.

 روش تدریس متن   

درس اّول )الّدین و الّتدیّن( 

1 تقویت مهارت شنیداری دانش آموزان از راه گوش سپاری به کتاب گویا، یا قرائت معلّم، یا دانش آموز 
مسلّط بر خواندن زبان عربی.

2 ایجاد انگیزه در دانش آموزان با طرح چند سؤال دربارٔه  تعریف خرافه و علل گرایش برخی انسان ها 
به آن .

3 بیان داستان بت شکنی حرضت ابراهیم  توّسط دانش آموزان به صورت ایفای نقش، یا قّصه گویی 

4 اشاره به روش تربیتی حرضت ابراهیم  در متقاعد کردن کّفار و دعوت به تفّکر دانش آموزان در  
پاسخ به سؤال )آیا تو با خدایان ما اینگونه کرده ای؟( که ایشان به جای پاسخ آشكار می فرمایند: از بت بزرگ 

بپرسیـد، و آنها با زبان خود اعرتاف می کنند که چگونه از کسی که سخن منی تواند سخن بگوید و منی شنود 

پاسخ دریافت کنیم؟! 

پیشنهاد روش تدریس در منت درس اّول می توان از روش های ایفای نقش، قّصه گویی و منایش خاّلق بهره 

جست تا دانش آموز درس را به صورت محسوس و عینی فرا بگیرد. با تلفیق این روش با روش بحث و تبادل 

نظر می توان به بهرتین اهداف آموزشی دست یافت؛ زیرا در این نوع روش تدریس بین معلّم و دانش آموزان 

ارتباط انسانی و عاطفی ایجاد می شود و باعث می شود دانش آموزان به گفتار و افکار خود نظم ببخشند و 

قّؤه تفّکر و استنتاج و خالقیّت آنها پرورش یابد.
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برای درس معانی حروف مشبّهه و الی نفی جنس می توان از روش های توضیحی و پرسش و پاسخ استفاده 

کرد. 

روش پرسش و پاسخ: فّنی است که می تواند در همٔه روش های تدریس و فعالیّت های آموزشی به کار 

رود. به ویژه، هنگامی که معلّم می خواهد دانش آموز را به تفّکر دربارٔه مفهومی جدید یا بیان مطلبی که 

آموخته شده است، تشویق کند. این فن، ممکن است برای مرور مطالبی که قبالً تدریس شده است، مفید 

باشد و یا وسیلٔه مناسبی برای ارزشیابی میزان درک دانشجو از مفاهیم موردنظر باشد. در این روش باید 

فرصت پرسش را برای دانش آموز فراهم منود و بعد از طرح سؤال با پرسش های پیگیر که توّسط معلّم بیان 

می شود یادگیری عمق می یابد. 

پرسش های پیگیر، توّسط معلّم به شکلی منظّم و پی درپی و بالفاصله پس از نخستین پاسخ دانش آموز، 

از پرسش های پیگیر، راهنامیی دانش آموز برای رسیدن به پاسخ موردنظر است.  مطرح می شوند. هدف 

در حقیقت، معلّم با این گونه سؤال ها ذهن دانش آموز را تحریک می کند. در نتیجه، توّجه دانش آموز به 

پاسخ های خود بیشرت می شود و با مترکز حواس و تفّکر بیشرت مسئله را بررسی می کند و پاسخ هایی را که 

ناشی از تفّکر عمیق تر و پخته تر است، ادامه می دهد. استفاده از این فن، سبب می شود که شاگرد به تدریج 

به سطوح باالتر یادگیری برسد. پرسش های پیگیر، شاگرد را یاری می دهد تا پرسش های خود را روشن تر، 

صحیح تر، دقیق تر و عمیق تر بیان کند. این فن به روش سقراط شباهت دارد.

 روش تدریس متن   

درس دوم  )مکة املکرمة و املدینة املنورة(

1 شنیدن منت درس از کتاب گویا 

2  ایجاد انگیزه با این سؤال که آیا خودتان یا خانواده تان به حج مرشف شده اید؟ 

3  هنگام دیدن تصاویر مّکه و مدینه از تلویزیون چه احساسی پیدا می کنید؟
در این منت می توان از دانش آموزان خواست تا احساسات خودشان را بیان کنند یا با توصیف چگونگی 

ابراز احساس والدین ایشان هنگام متاشای فیلم یا تصاویر خانٔه خدا، دانش آموزان را برای تدریس درس آماده 

منود.

معلّم می تواند اطاّلعاتی دربارٔه مناسک حج یا  غار حرا و ثور که در درس نام آنها آورده شده است در 

اختیار دانش آموزان قرار بدهد یا از آنها بخواهد در این باره تحقیق کنند و به کالس بیاورند.
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 روش تدریس قواعد درس   
»قید حالت« را می توان با یک مقایسـٔه زبانی ساده با زبان فارسی آغاز کرد؛ مانند این پرسش که كلامتـی 

مانند صبورانه، خندان و با شادی در فارسی چه نام دارند؟ و بعد از اشارٔه دانش آموزان به قید حالت، معلّم 

ارتباط بین دو درس را برقرار می سازد و وارد مثال های عربی می شود و چند عبارت دارای موصوف و صفت 

و حال را برای آنها مثال می زند، تا دانش آموز با توّجه به ویژگی های موصوف و صفت و با روش اکتشافی 

قید حالت را مشّخص کند. به طور مثال در دو عبارت »جاء الولد املرسور.« و »جاء الولد مرسوراً.« دانش آموز 

بعد از تشخیص موصوف و صفت، حال را تشخیص می دهد.

استفاده از قید حالت در زبان فارسی به همراه مثال های متعّدد در ایجاد انگیزه و برقراری پل ارتباط بین 

آموخته های گذشته و مطالب جدید از نکاتی است که نباید از آن چشم پوشی کرد. 

در این درس از روش های  توضیحی، پرسش و پاسخ و روش اکتشافی و نیز حّل مسئله می توان استفاده 

کرد.

 معرّفی روش تدریس اکتشافی   

با تالش فردی و  ایجاد می کند که دانش آموزان  اکتشافی موقعیّت و فرصتی را  معلّم در روش تدریس 

گروهی در فرایند یادگیری رشکت کنند و مفاهیم درسی مورد نظر را دریابند.

مراحل این روش به این رشح است:

ــ مشّخص کردن مسئلٔه مورد نظر

ــ ارائٔه راه  حل هایی برای حّل مسئله یا تحلیل موضوع

ــ آزمایش راه  حل های پیشنهادی

ــ نتیجه گیری و کاربرد نتایج در موقعیّت های مختلف

ــ رسیدن به قوانین عملی و قابل  تعمیم

از مزایای روش اکتشافی

1 به تقویت توانایی ذهنی دانش آموز کمک می کند.

2 افزایش انگیزٔه درونی؛ زیرا دانش آموز به شکل خودجوش به دنبال فعالیّت می رود. 

3 دانش آموز را خاّلق و کاوشگر بار می آورد .

4 موجب دوام بیشرت آموخته ها می شود. 
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معرّفی روش حّل مسئله:

یکی از روش های فّعال تدریس معلّم روش حّل مسئله است؛ در این روش معلّم با طرح یک مسئله انگیزه 

را در دانش آموز ایجاد و وی را به گردآوری اطاّلعات دعوت می کند و بر اساس همین اطاّلعات فراهم شده 

داوری می کند. نکتٔه مهم این است که معلّم باید دربارٔه موضوع مورد نظر آگاهی و تسلّط کافی داشته 

باشد و منابع مربوط به موضوع را به خوبی بشناسد و به دانش آموز انتقال دهد. در غیر اینصورت هدایت 

و رهربی او کمک زیادی به دانش آموز منی کند. از طرفی داشنت امکانات کافی نیز الزمٔه کار است. به عنوان 

مثال در اختیار داشنت کتابخانه ای مجّهز و در صورت لزوم آزمایشگاه و امکان استفاده از آنها نیز رضوری به 

نظر می رسد  حّل مسئله فرایندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راه هایی که به یک هدف یا یک 

راه  حل منتهی می شود. در موقعیتی که انسان با مسئله ای روبه رو می شود، باید بر موانع یا مشکالتی که بر 

رس راه رسیدن به هدف وجود دارد، غلبه کند. عامل اصلی در حّل مسئله، عبارت است از کاربرد تجربٔه قبلی 

فرد برای رسیدن به راه حل و پاسخی که پیش از آن برای انسان ناشناخته بوده است. حّداقل در موقعیّت 

خاّصی که شخص در آن قرار دارد، تجربه،  دانش و مهارت گذشته، پیش نیاز حّل مسئله به شامر می آید.

                                                                                                      )صفوی امان اللّه، 13۸۰(

روش حّل مسئله یکی از روش های فّعال تدریس است. مورگان و همکارانش مسئله را نوعی تعارض یا 

تفاوت بین موقعیت موجود و موقعیت دیگری که می خواهیم ایجاد کنیم، تلّقی می کنند. به دیگر سخن، 

انسان ها در پی حّل مسائل خود هستند و می کوشند برای هر موضوع حل نشده ای راه حلّی بیابند.

اگر نظام آموزشی توانایی حل مسئله را به دانش آموزان یاد بدهد، به یقین به اهداف خود دست خواهد 

یافت؛ زیرا هرچه قدرت تصمیم گیری و گزینش راه  حل های مطلوب در فراگیرندگان افزایش یابد، نیازهای 

روزمرّٔه خود را راحت تر رفع می کنند و موفّق تر خواهند بود. یک رضب املثل چینی می گوید: اگر به فردی 

یک ماهی بدهی، یک وعده غذای او را فراهم آورده ای؛ اّما اگر به او ماهیگیری بیاموزی، غذای یک عمر 

او را تأمین کرده ای. این موضوع نشان می دهد که باید به فراگیرندگان، روش حّل مسئله و تصمیم گیری را 

بیاموزیم و آنان را به روش های گوناگون مسلّح کنیم تا در موقعیّت های مناسب دست به انتخاب بزنند. 

تأکید نظام های پیرشفتۀ آموزشی، مخصوصاً در مسائل پرورشی نیز بر همین است. باید رویکرد های روش 

حّل مسئله را تقویت کنیم؛ تا دانش آموزان بتوانند بنا به مقتّضیات زمان،  اطاّلعات و آموخته های خویش 

را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گسرتٔه زندگی،  به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند. 

                                                                                                   )فضلی خانی منوچهر، 13۸۶(
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طرح درس روزانۀ درس دوم بر مبنای برنامۀ درسی مّلی

مشّخصات 

کلی

موضوع درس: مکة املکرمة شامره طرح درس: 2

واملدینة املنّورة / الحال 

تاریخ اجرا: هفتۀ 

دوم و سوم آبان 

مدت اجرا: 5۰ دقیقه

مکان: آموزشگاهتعداد فراگیران: 27کالس: دوازدهممجری: 

الف( قبل از تدریس

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی

اهداف و پیامدهاسطح هدف

هدف کلی

آشنایی با اماکن زیارتی و تقویت باورهای دینی دانش آموزان 

آشنایی با یک منت مکامله ای 

آشنایی با حال مفرد و حال جمله 

آشنایی با ترجمه قید حالت )الحال( 

تشخیص نقش قید حالت در زبان عربی 

اهداف مرحله ای

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس بتوانند: 

1ــ جمالت منت و مترین ها را صحیح قرائت و ترجمه کنند.

2ــ معنای کلامت جدید درس را از عربی به فارسی ذکر کنند.

3ــ قید حالت را در جمله تشخیص دهند. 

4ــ قید حالت را در جمله درست ترجمه کنند.

5ــ قید حالت را از صفت و خرب متییز دهند.

6ــ قید حالت عربی را با قید حالت در زبان فارسی تطبیق دهند و از راه مقایسه ترجمه ای 

روان از آن ارائه دهند.
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ی
زش

مو
ی آ

ار
رفت

ی 
ها

ف 
هد

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح

عنارص برنامۀ درسی مّلی

تعّقل، ایامن، علم، عمل و اخالق

عنارص
عرصٔه ارتباط با

خلقتخلقخداخود

از دانش آموز انتظار می رود در پایان درس :

1ــ آیه ورودی درس و منت درس 

را صحیح بخواند.

شناختی 

دانش، 

درک و 

فهم

اخالق، علم، 

****کار و عمل

به درستی  را  و منت  آیه  پیام  2ــ 

بفهمد )ترجمه کند( و به دیگران 

انتقال دهد.

درک و 

فهم
***علم، کار و عمل

رفنت  دربارٔه  الهی  توصیٔه  به  3ــ 

به حج در صورت مستطیع بودن 

فکر کند.

عاطفی
اخالق ، تفکر و 

تعقل
****

4ــ با اماکن زیارتی نام برده 

شده در درس و نیز دو غار ثور 

و حرا آشنا شود.

شناختی 

دانش
*علم 

فارسی  در  را  حالت  قید  ٥ــ 

تشخیص و با عربی تطبیق دهد.

شناختی 

تجزیه و 

تحلیل

*کار و عمل

به  جمله  در  را  حال  انواع  ٦ــ  

درستی ترجمه کند.

درک و 

فهم
*تفکر و تعقل

7ــ بین دستور زبان های فارسی 

و عربی و نیز انگلیسی پیوند 

برقرار کند.

شناختی 

تجزیه و 

تحلیل ، 

ترکیب

*تفکر و تعقل
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رئوس مطالب

در منت درس با آیٔه الهی دربارٔه حّج بیت اللّه الحرام آشنا می شود و با تبادل نظر و بحث دربارٔه 

خاطرات خود و خانواده از مناسک سیاسی ــ عبادی حج با نظام هستی و با خلق ارتباط برقرار 

می کند.

مواد و   رسانه های 

آموزشی

١ــ کتاب درسی                                2ــ سورٔه حج

3ــ اینفوگراف کتاب                          4ــ فیلم کوتاه یا پاورپوینت مناسک حج

پیش بینی رفتار 

ورودی 

با حج و اعامل آن آشنا باشند. 

قید حالت را در فارسی بشناسند. 

صفت و موصوف و خرب را به درستی تشخیص بدهند. 

با جملٔه اسمیه آشنا باشد. )جهت ورود به مبحث حال جملٔه اسمیه(

ایجاد ارتباط اولّیه 

 سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، قرائت آیٔه حج جهت ایجاد انگیزه، نظارت بر 

تکالیف مانده.

دقّت در تصاویر کتاب، بیان خاطرٔه حج از یک دانش آموز.  

زمان:  

5 دقیقه

گروه بندی، مدل و 

ساختار کالسی

 گروه بندی دانش آموزان در گروه های سه نفره. 

چیدمان کالس به صورت میزگرد. 

روش  ایجاد و تداوم 

انگیزه

پخش ندای ملکوتی »لبیك الّلهم لبیك.« از گوشی یا تابلوی هوشمند جهت ایجاد 

انگیزه. 

دّقت در تصویر ورودی درس. 

توّجه دادن به معنای استطاعت.

زمان: 

متناوب

ارزشیابی آغازین

حج در چه ماهی برگزار می شود؟ 

چه موقع زائر بیت الّله الحرام به عنوان حاج تلقی می گردد؟ 

دانش آموز جملٔه اسمّیه را در سه سطر اّول درس یک مشّخص کند و ارکان آن را 

بنویسد. 

دانش آموز موصوف و صفت های پاراگراف درس اّول را استخراج کند. 

دانش آموز قید حالت در فارسی را با ذکر چند مثال رشح دهد.

زمان:

 1۰ دقیقه

روش های تدریس

روش خاطره گویی از حج: 

توصیف رفتار والدین هنگام مشاهدٔه مناسک حج از تلویزیون که نوعی آفرینش جمالت فی البداهه 

را دربردارد.

روش بحث و تبادل نظر دربارٔه استطاعت و مستطیع. 

تطبیق حال در دو زبان فارسی و عربی. 

مقایسٔه تفاوت صفت با حال در جمالت عربی. 

مشارکت دانش آموزان در تکمیل قواعد. 

روش اکتشافی قاعدٔه حال در جمالت عربی. 

روش گروهی برای ترجمٔه منت درس. 
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ب( فعالّیت های مرحلۀ هنگام تدریس

آماده سازی

نوشنت جمالت حاوی صفت و حال بر روی تابلو و کشف راه تشخیص آن 

دو از هم در زبان فارسی. 

نوشنت هامن جمالت به عربی و کشف راه تشخیص آن دو .
زمان: 5 دقیقه

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

ا

فعالّیت های معّلم ــ دانش آموز: 

این فعالّیت ها به صورت تلفیقی مطرح می شود و تفکیک آن به معنای مجّزا بودن فعالیت های معّلم و دانش 

آموز است و منطقی به نظر منی رسد و به همین خاطر از خط چین استفاده شده است.

فعالّیت های دانش آموزانفعالّیت های معّلم

نوشنت جمالت حاوی صفت و حال بر روی تابلو

 نوشنت هامن جمالت به عربی

کشف راه تشخیص حال از صفت در فارسی 

توّسط دانش آموزان / ارجاع حال به مرجع 

آن در زبان فارسی 

کشف راه تشخیص آن دو توّسط دانش 

آموزان / ارجاع حال به مرجع آن در زبان 

عربی

نوشنت جمالت اسمیه بدون واو و ضمیر بر روی تابلو یا 

منایش آن روی تابلوی هوشمند کالس. 

نوشنت جمالت اسمّیه ای که وسط جمله قرار می گیرند و 

با واو و ضمیر آمده اند.

 تشخیص جمالت اسمّیه و مقایسٔه این 

جمالت با هم و در نهایت کشف اینکه 

برخی جمالت با ضمیر و واو همراه شده اند 

که به آنها جملٔه حالیه می گویند.

به مشارکت طلبیدن دانش آموزان در جست و جوی  

قید حالت در منت درس.

دانش آموز با توّجه به ترجمٔه جمالت و نیز 

قرائن موجود در جمالت حال را در جمله 

تشخیص می دهد و ترجمه می کند.

مدت زمان: 20 دقیقه

فعالیت های خاّلقانه دانش آموزان

استخراج احادیث و آیات دارای حال و جملٔه حالّیه. 

اجرای منایش توّسط دانش آموزان و به تصویر کشیدن برخی از حالت های ممدوح و 

مذموم در آنها. 
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ج( فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی

الف( تکوینی )در جریان تدریس(

پرسش و پاسخ و تبادل نظرهای حین تدریس 

ب( ارزشیابی پایانی  

او در  اثربخشی طرح آمـوزشی و هدف هـای معّلم و میزان توفیق  تعیین 

آموزشی  اهداف  از  آزمونک  ارائه یک  با  ده کردن مراحل مختلف طرح  پیا

مهّم درس. 

زمان: در 

طول تدریس                            

زمان 5 دقیقه

جمع بندی

و ساخت دانش 

جدید

جمع بندی و طبقه بندی درس توّسط معّلم و ارائه الگوی مناسب جهت پایا 

شدن درس در ذهن دانش آموزان 

زمان:

 2   دقیقه

تعیین

تکالیف و اقدامات 

بعدی

1ــ انجام یک تحقیق دربارٔه مناسک حج و اعامل آن. 

2ــ استخراج حال از منت درس. 

3ــ حل مترین های درس.

4ــ آمادگی برای یک آزمونک در ابتدای جلسٔه بعد.  

زمان:

 2 دقیقه

معرّفی منابع
قرآن کریم 

معرّفی شبکه های پیام رسان مفید

زمان:

1 دقیقه

درس سوم : الکتب طعام الفکر 

بهرتین روش تدریس درس استثنا استفاده از یادگیری معکوس یا وارونه )Flipped Classroom( است که 

می تواند در ضمن این روش مقایسٔه زبانی هم با دستور زبان فارسی صورت گیرد. آوردن مثال های متعّدد 

در ایجاد انگیزه و برقراری پل ارتباط بین آموخته های گذشته و مطالب جدید از نکاتی است که نباید از آن 

چشم پوشی کرد.

یادگیری معکوس یا وارونه: به بیان ساده یعنی در خانه ویدیوهای آموزشی یا سخرنانی یا تدریس معلم 

را متاشا کنند و در کالس با حضور معلّم تکلیف و مترین را انجام دهند. یا به عبارتی دیگر در سیستم فعلی 

و رایج، معلّم در کالس آموزش می دهد و دانش آموز در خانه مترین می کند و تکالیفش را انجام می دهد؛ اّما 

در یادگیری معکوس، این فرایند برعکس شده است؛ یعنی دانش آموز فیلم تدریس معلّم را در خانه می بیند 

و فردای آن روز در کالس و با نظارت معلّم تکالیف مربوط را انجام می دهد. در شیؤه تدریس معکوس، 

آموزش مستقیم از طریق فیلم یا وسایل آموزشی دیگر و قبل از کالس انجام می شود و در ساعت کالس کار 
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گروهی و رسیدگی به نیازهای فردی صورت می گیرد. به این ترتیب کالس، مکانی برای تعامل با معلّم و سایر 

دانش آموزان می شود، یادگیری دانش آموزان از یکدیگر و انجام کار عملی به شکل گروهی انجام می شود و 

می تواند سبب افزایش تحّرک، نشاط و پویایی کالس  درسی گردد.

در یادگیری معکوس، دانش آموز می تواند تدریس معلّم را بارها متاشا کند، مکث کند، مترکز کند، تکرار کند 

و ذخیره کند. مشکل همیشگی تفاوت های فردی در درک مطلب دیگر وجود نخواهد داشت. هرچند روش 

یادگیری معکوس در جهان امروز روش بسیار جدیدی است؛ )رشوع از سال 2007( اّما به واسطٔه فّناوری، 

زود وارد ایران شده و هم اکنون برخی معلاّمن از آن استفاده می کنند. می توان اّدعا کرد که روش یادگیری 

معکوس معجزه منی کند و اصالً شیوه و طرح خاّصی ارائه منی کند؛ بلکه فقط جای تدریس و مترین را عوض 

می کند؛ تدریس در خانه و مترین در مدرسه. در این روش معلّم فرایند تدریس را طرّاحی می کند؛ چرا که 

موفقیّت در اجرای این روش مستلزم فکر و برنامه ریزی است که در موقعیت کالس او چه روشی بهرت جواب 

می دهد؟ بنابراین، تنها یک روش برای برگزاری کالس معکوس وجود ندارد. آنچه در این روش بسیار مهم 

است به کارگیری فّناوری در فرایند تدریس و هدایت دانش آموزان به سوی تفّکر و پژوهش پیرامون موضوع 

درس است.

مراحل اجرای روش تدریس معکوس:

ــ از تدریس خودتان فیلم بگیرید.

ــ در زمان مشّخص فیلم ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. این کار را می توانید از طریق دی وی دی، 

فلش یا حتی بارگذاری در سامانه هایی مانند آپارات انجام دهید.

ــ از دانش آموزان بخواهید فیلم تدریس را تا جلسٔه بعد نگاه کنند. 

ــ مترین ها و تکلیف هایی برای کار در خانه به دانش آموز بدهید. این تکلیف ها باید کم باشد.

ــ در جلسٔه بعد رس کالس فقط به بررسی تکلیف ها و حّل مترین های بیشرت می پردازید.

ــ اگر دانش آموزی فیلم را نگاه نکرده بود، یا هنوز یاد نگرفته بود، با کمک دانش آموزان دیگر و شام 

می تواند جربان کند.

ــ نیاز نیست شام متام جلسات تدریس یعنی کّل کتاب را به یک باره تدریس و فیلمربداری کنید. همین 
که یک یا دو جلسه از دانش آموزانتان جلوتر باشید کافی است. 1

این گونه می توانید تدریس معکوس را در کالس خود اجرا کنید.

١ــ محمد حافظی نژاد. »کالس معکوس« روش تدریس. 13۹6.
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درس چهارم: )الفرزدق( 

1 تقویت مهارت شنیداری توّسط کتاب گویا، یا قرائت معلّم، یا یک دانش آموز مسلّط به روخوانی زبان 
عربی .

(، فرزدق، هشام بن عبدامللک و حّجاج بن یوسف(: 2 معرّفی شخصیت های اصلی )امام سجاد 
  به تعداد شخصیت های داستان افرادی مشّخص شوند، تا به ایفای نقش بپردازند.

  می توان با بهره گیری از امکاناتی ساده شخصیت ها را حّسی تر و ملموس تر ساخت. )با استفاده از 
صورتک ها ،عکس ها و... این کار امکان پذیر است(. 

هر یک از شخصیّت ها بخشی از شعر را که متناسب با توان آنهاست، حفظ کند تا منایش طبیعی تر انجام 

شود.

برای تدریس مفعول مطلق بهرت است مقایسٔه زبانی با فارسی صورت گیرد و با استفاده از تلفیقی از 

روش های اکتشافی، پرسش و پاسخ و توضیحی نوع و چگونگی تأکید فعل را در این دو زبان مقایسه کنیم 

که در فارسی از قیدهای تأکید بسیار، حتامً، واقعاً استفاده می شود.

معلّم دو دسته گزاره ارائه می دهد که در منونه های اّول فعل در آنها بدون قیود تأکیدی به کار رفته است 

و منونه های دوم را با قیود تأکید می آورد و از دانش آموزان می خواهد این دو منونه را با هم مقایسه کنند 

و تفاوت آنها را کشف کنند؛ سپس درس با پرسش و پاسخ بین معلّم و دانش آموز با هم و دانش آموزان با 

یکدیگر ادامه می یابد. در ادامه، معلّم توضیحات تکمیلی را ارائه می دهد و در نهایت، معلّم هامن جمالت 

را به عربی ترجمه می کند و همین مراحل را معلّم و دانش آموزان طی می کنند و دانش آموزان بعد از کشف 

تفاوت جمالت عربی با یکدیگر به درستی حدس خواهند زد که وظیفٔه تأکید در جمالت عربی بر عهدٔه چه 

کلامتی است و در نهایت، درس با کمک دانش آموزان جمع بندی می شود.

مادر مطالعه می کرد. / مادر بسیار مطالعه می کرد. 

پدر دور خانٔه کعبه طواف کرد. / پدر مانند عارفان دور خانٔه کعبه طواف کرد.

نرگس در کارهای خانه، به مادرش کمک می کند. / نرگس در کارهای خانه، به مادرش بسیار کمک می کند.

. / کانت األمُّ تطالع مطالعًة. کانْت تطالع األمُّ

طاف األُب حول الکعبِة. / طاف األُب حول الکعبِة طواَف العارفین.

ها مساعدًة کثیرًة. ها.  / تساعد نرجُس أُمَّ تساعد نرجُس أُمَّ
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شهرستان های تهران معصومه ملكی   

خراسان رضوی فاطمه زهرا گندمكار   

شهر تهران آمنه آقایی نعمتی   

كردستان طهمورث سلیامنی   

شهر تهران زینب الّسادات شاه صاحبی   

الربز معصومه پویا   

كرمانشاه بهبود نارصی هرسینی   

سمنان معصومه فرمانیان   

آذربایجان رشقی یعقوبعلی آقاعلیپور   

آذربایجان رشقی سیام برزگر   

چهارمحال و بختیاری آذر صمدی طاقانكی   

گلستان علی یازرلو   

خوزستان مرجان كرد   

كرمان اسامعیل رسایی   

خراسان جنوبـی طّیبه احمدپور   

كرمانشاه فاطمه رامشی   

خراسان جنوبـی زهرا علی آبادی   

كرمانشاه خرسو گروسی   

ایالم محّمد حیدری   

خوزستان ایامن دیدار   

همدان اعظم دریادل موّحد   

كرمانشاه كامران سلیامنی   


