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 مقدمه

 گ جهان عربفرهن ومعارف اسالمی است می تواند باب ورود به مسائل  بی شک فراگیری زبان عربی جدای از آن که کلید فهم

ین علوم افراگیران  طبعا باشد. همان طور که می دانیم منابع اصیل و دست اول در علوم اسالمی به زبان عربی نوشته شده است و

یاری از ت که در بسین اسمی افزاید ا باید در مراحل مقدماتی به آموختن ادبیات عرب بپردازند. آنچه که اهمیت این موضوع را

ع دست ابلیت منابکاهش ق های زبان عربی را به زبان مقصد خود منتقل کنند و همین امر موجبتوانند ظرافتموارد مترجمان نمی

 ز کشورهایاسیاری شود. از این موضوع گذشته زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد می باشد و در بدوم می

ر به تعامل با ه ما ناگزیکاست  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مردم به آن تکلم دارند. اهمیت دیگر زبان عربی در این نکته نهفته

 ت.ناپذیر اسجتناباکشورهای عربی همجوار خود هستیم و برای فهم سیاست، جامعه و فرهنگ این کشورها فراگیری زبان عربی 

ا بر اهمیت ن عربی که با مشارکت دانشجویان در انتخابات برگزیده شدند از همان ابتددانشجویی زبا-علمیاعضای انجمن         

های یزیرا برنامهد و بزبان عربی در دانشگاه امام صادق )ع( که منادی تلفیق معارف اسالمی با علوم انسانی است واقف بودن

-عالیتضوری شدن فغیرح د. در ابتدای کار و با همه گیری ویروس کرونا وگوناگون و مشورت با اساتید اقدام به فعالیت نمودن

روع به شند و های آموزشی در سراسر کشور اعضای انجمن تالش کردند تا بسرعت خود را با وضعیت آموزشی کشور وفق ده

 ان عربی کهاد به زبوی آزگوتوان به جلسات هفتگی گفتهای خود در بستر مجازی نمودند. به همین منظور میطراحی فعالیت

ین نباید . در این بره کردزبان برگزار شد و یا جلسات هفتگی پخش فیلم به زبان عربی اشابرخی از آن ها با حضور مهمانان عرب

گزار ای عربی برکشوره های مختلف از قلم بیفتد. این جلسات با حضور مهمانان ممتازی ازبرگزاری جلسات سخنرانی در مناسبت

 .شدند

های اول د از همان روزهای متعدد که بتوان آنها را در بستر فضای مجازی اجرا کرطراحی کارگاه های مختلف و دوره        

دبی و اه تحلیل ا، کارگتوان به برگزاری کارگاه معجم شناسیهمواره در جلسات اعضای انجمن مورد بحث بود که در این بین می

 اره کرد کهگر اشراب قرآن کریم، کارگاه مهارت افزایی متن خوانی و بسیاری موارد دیموضوعی متون اسالمی، کارگاه اع

جویان مل با دانشد تعامراتب آن همراه با جزئیات در این گزارش ذکر می شود. نکته ی مهم دیگری که باید به آن پرداخته شو

رودی جدید انشجویان ول از دتوان به جلسه استقباور میبوده است که همواره مورد اهتمام انجمن زبان عربی بوده است به این منظ

ست. این امینه بوده زاین  های پیگیر دردر بدو ورود به دانشگاه اشاره کرد که در این میان، انجمن زبان عربی از اولین انجمن

 . ر شدی صمیمانه با حضور اکثریت قریب به اتفاق اساتید بخش عربی و دانشجویان ورودی جدید برگزاجلسه

گرچه مقدمه مجال پرداختن به تمام نکات و موارد مد نظر نیست ولی بر خودمان الزم می دانیم تا در پایان از جناب آقای         

تشکر به  دانشجویی زبان عربی بودند-دکتر تقوی که همواره با صمیمیت و با حضور گرم خود راهنمای اعضای انجمن علمی

 عمل آوریم.

 و من اهلل التوفیق 

    1400بهار
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 دانشجویی زبان عربی-علمی ناعضای انجم

 

 

 استاد مشاور انجمن
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 انجمن اعضای فعال
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 فعالیت های آموزشی

 یعرب یمتن خوان ییکارگاه مهارت افزا

 نیاز متن درک برای که عربی زبان مهم و اساسی قواعد با حدودی تا السالم،علیه صادق امام دانشگاه دانشجویان چند هر     

 نیز را مطلب درک و اندیشمندانه خواندنِ هایتکنیک است الزم شوند، اماو می شده آشنا دانشگاه و دبیرستان در است

 متن یک اطالعات خوبی، به بتوانند تا فراگیرند

  .نمایند دریافت را آن پیام و پردازش عربی را

 مدل بر تکیه با خوانیمتن کارگاه برگزاری      

 عملی، طور به توانست واره،طرح تعاملی

 و رمزگشایی از اعم مطلب، درک راهبردهای

 همچنین و معنا، بازسازی برای هاایده ربط

 و هافرضپیش تجارب، دانش، بکارگرفتن

 و تجسم مراقبت، سوال، طرح و ها،بینیپیش

 دانشجویان به را نویسیخالصه نهایت در

 .آموزش دهد

 کارگاه برنامه آموزشی

ریزی شده برای آن جلسه را داشته باشد، از سازی راهبردهای برنامهپیش از شروع هر جلسه، متنی که ظرفیت پیاده        

-شود. در اولین جلسه، یک تعیین سطح شفاهی انجام می، با رعایت وحدت موضوعی انتخاب می«إن مع الصبر نصرا»کتاب 

گردد و سپس مدرس، راهبردهای مدنظر را در مورد آنچه قرار است تدریس شود ارائه میگیرد. در ابتدای هر جلسه، توضیحی 

شود که این راهبردها را کند. در مرحله بعد جهت دریافت بازخورد، از فراگیران درخواست میبر روی یک یا دو متن پیاده می

بر روی متن دیگری پیاده کنند. در ضمنِ روند ذکر شده، با 

ران، با توجه معانی کلمات، عبارات و جمالت، مشارکت فراگی

ها به یکدیگر عملیات رمزگشایی، بازسازی اطالعات و ربط آن

گیرد. همزمان جهت تکمیل فرایند پردازش اطالعات، انجام می

-کنند و نیز پیشفراگیران از دانش و تجارب خود استفاده می

 مایند ونبینی میرویدادهای متن را پیش هایی را مطرح وفرض

 مراقبت )اطمینان حاصل نمودن از درک متن( و سوال، با طرح

های درک متن را یکی یکی پله با ارائه خالصه متن، نهایت در

 کنند. طی می
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 این کارگاه به تفکیک جلسات به ترتیب ذیل است: برنامة درسی      

 : جلسه اول

 واره.ـ آموزش فنون درک مطلب بر اساس مدل تعاملی طرح

نائب  ل، مفعول وف فاعانواع کلمه، انواع فعل )اعم از الزم و متعدی و معلوم و مجهول( و شبه فعل و راهبردهای کش ـ

 فاعل برای فعل و شبه فعل.

 : جلسه دوم

سی اجزاء های بازشناهبردو را شامل انواع مبتدا و خبر و انواع اسم و خبر نواسخ(ـ انواع جمله اعم از فعلیه و اسمیه )

 جمله از اجزاء فرعی.  اصلی

 : جلسه سوم

 ـ شبه جمله شامل جار و مجرور و ظرف و راهبردهای کشف متعلق این دو اعم از فعل و شبه فعل.

 : جلسه چهارم

 ـ انواع ضمیر و راهبردهای کشف انواع مرجع ضمیر.

 : جلسه پنجم

 وصل جمالت.ـ حروف عطف پرکاربرد و راهبردهای کشف معطوف اینها و همچنین علل فصل و 

 : جلسه ششم

 ـ انواع صفت و راهبردهای کشف موصوف.

 : جلسه هفتم

 ـ انواع حال و راهبردهای کشف صاحب حال. 

 : جلسه هشتم

ار ز صله به کاه پس کـ انواع موصول، انواع صله موصول و عائد صله و راهبردهای بازشناسی صله از دیگر اجزای کالم 

 رود.می
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 : جلسه نهم

 آید.شرط و راهبردهای کشف جواب شرط و بازشناسی آن از دیگر اجزای کالم که پس از جواب شرط میـ اسلوب  

 : جلسه دهم

 ـ انواع توابع )بجز صفت( و راهبردهای کشف متبوع اینها.

 هایی.نـ جمع بندی و ارائه چند نمونه کامل از اجرای تمامی راهبردهای ارائه شده و دریافت بازخورد 

 این کارگاه اهداف     

  .(عربی متون) تخصصی و( متون تمامی) عمومی صورت به خوانیمتن هایمهارت ارتقای ـ

 .متون فهم در آن کاربرد تبیین خالل از عربی زبان قواعد به نسبت دانشجویان نگرش تغییر ـ

 .قرآن زبان عنوان به عربی زبان دقت و ظرافت درک ـ

 .العالی ظله مد رهبری معظم مقام ارزشمند اثر «نصرا الصبر مع إن» کتاب با آشنایی ـ

به منظور تقویت مهاارت   1399در مرداد ماه  ؛یدکتر بهادر یآقاوبا حضور  «إنّ مع الصبر نصراً»کتاب  تیبا محوراین کارگاه       

 جلسه برگزار شد. 10خوانی متون عربی در قالب متن
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 (مفتوحٌ حوارٌگفتگوی آزاد به زبان عربی )جلسات 

یا گفتگاوی  « فتوحمحوار »رنامة امام صادق علیه السالم بوده است، ب هایی که پیوسته مورد توجه دانشجویان عزیز دانشگاهاز جمله فعالیت      

 آزاد به زبان عربی است. 

وضوعات مختلف، بویژه مسائل حول مسائل و مهای مهم در فراگیری هر زبانی، توانایی مکالمه و گفتگو )حوار( شک یکی از مهارتبی      

آنان را قادر به مکالماه نخواهاد کارد، لاذا وجاود ایان       های مکالمه عربی از آنجایی که صرف حضور دانشجویان عزیز در کالسروز است. 

 رسد. های بخش و انجمن عربی ضروری به نظر میبرنامه در کنار سایر فعالیت

دانشااجویی زبااان عرباای موفااق بااه  -انجماان علماای 1400-1399در سااال تحصاایلی       

مختلف سیاسای، فرهنگای، علمای،    های به روز در زمینهجلسه با موضوعات  23برگزاری 

 دینی و...  شد. 

تهیاه   «حاوار مفتاوح  »توسط کاارگروه   فایل های آموزشی مناسبی برای این جلسات       

 بیر و اصاطالحات دشاوار در  اتعا  ،واژگاان ا پیاده ساازی  که به صورت متنی و همراه ب شد

. همچناین  دانشجویان قرار گرفات دسترس  دانشجویی زبان عربی در-کانال انجمن علمی

 یعربا  یعرب زباان از کشاورها   همانانیاز جلسات با حضور م یذکر است که برخ انیشا

 برگزار شد.  )از جمله: مصر، الجزایر و عراق(

 

 

 



12 



13 

 

 



14 

 

 

 

 



15 

 

  



16 

 «یمتون اسالم یو موضوع یادب لیقرائت و تحل»کارگاه تابستانه 

 1399 در تابساتان  شاگاه بخش عربای دان چند تن از اساتید  با حضور «هیو ادع یثینهج البالغه، کتب حد م،یقرآن کر» تیبا محوراین کارگاه 

 برگزار شد. 

 

 یاسالم یمتون عرب یادب لیتحلکارگاه 

 دیبا حضور اساات و  1399در پاییز و زمستان  صبح 10پنجشنبه ساعت  یروزها ی اسالم یمتون عرب یادب لیجلسه تحل 14 این کارگاه در قالب

 استاد باقری برگزار شد.،یاستاد دکتر رضائ ،یاستاد دکتر بهادر ،یمحترم دانشگاه از جمله: استاد دکتر تقو
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 بث الفلمجلسات 

برناماه   1400-1399ن عربی دانشگاه امام صادق علیه السالم در سال تحصایلی  دانشجویی زبا-انجمن علمی آموزشی هایاز جمله فعالیت       

اژگاان  ی وترش دایاره این فعالیت، در راستای تقویت مهاارت شانیداری و گسا   یا پخش فیلم به زبان عربی در روزهای جمعه بود. « بث الفلم»

 شد.  دانشجویان دنبال می

-( تنظایم مای  Srtزیرناویس )  سازی شده و در قالب فایلها و مستندها بصورت کامل پیادهها، انیمیشنهمت اعضای فعال انجمن، فیلمبه        

پاس  گرفات.  ده قرار میدر اختیار دانشجویان شرکت کنن PDFها استخراج شده و در قالب شدند. در ادامه، واژگان، اصطالحات و تعابیر آن

رناویس، فایال   ده، فایال زی شا ساازی  لفلمِ انجمن، به این ایده رسید که میتوان از این محتوای آماده شده )متن کامل پیادهاز آن کارگروه بث ا

 ی کامل جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترش دایارة واژگاان بهاره   بصری و آموزش-مفردات و اصطالحات و...( بعنوان یک بستة سمعی

توساط  مسطح مبتادی،   اصطالحاتِ این فایلها بصورت کامل و طراحی تمارین مختلف و متناسب، در سهلذا با استخراج دیگر مفردات و برد. 

  توان آنها را در قالب یک اثر آموزشی تولید کرد و به دانشجویان محترم عرضه نمود. و پیشرفته می

 محتارم  یبه همت اعضا یعرب یاختصاص سیرنویو درج ز لیفا یساز ادهیبه همراه پ ،یبه زبان عرب لمیجلسه پخش ف 8 تعداددر مجموع        

 یساخنران -5 البؤساا   شان یمیان-4 نجا،یسالحف الن شنیمیان-3 ،یمستند کره شمال-2 ،یبالل حبش شنیمیان-1صورت گرفت که شامل انجمن 

 ساتند اقتلاوه خاارج دمشاق    م-8 فیقتال الط شنیمیان-7پانداکنگفوکار  شنیمیان-6السالم  هیدر دانشگاه امام صادق عل نیدکتر عبدالصبور شاه

 شود:یم میای از این فعالیت به عنوان گزارش تقددر ادامه گزیده در هشت هفته برگزار شد. 16جمعه ساعت  یروزها است و در
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 (میقرآن کر یو نحو یصرف لی)تحل میکارگاه اعراب قرآن کر

اند. طبرسی، برترین علام از علاوم قرآنای    مفسّران بر ضرورت آشنایی با مباحث نحوی و اعراب پیش از ورود به تفسیر آیات تأکید کرده      

را اعراب قرآن دانسته است. زیرا هر بیان عربی به آن نیازمند است و اعراب در حقیقت، کلید گشودن معنای الفاظ است و بدون آن، آگااهی  

 شمارد. سمین حلبی نیز علم اعراب را نخستین دانش از میان پنج علم مؤثّر در فهم قرآن مید خداوند ناممکن است. از مرا

های بخش عربای دانشاگاه اماام    از جمله برنامه      

صادق علیه السالم در گذشته ایان باوده اسات کاه     

دانشااجویان در کنااار گذراناادن واحاادهای قواعااد 

باه عناوان حال تمارین و     هاایی  عربی، در کارگااه 

هاا  اماا متأسافانه مادت   کردناد.  اعراب شرکت مای 

هاا از برناماة دانشاگاه حاذف     است که این کارگاه

شده است و لذا کمتر دانشجویی است که در ایان  

 زمینه احساس خأل نکند.  

در  دانشاجویی زباان عربای   -لذا انجمن علمای       

تااالش کاارد تااا در ایاان زمینااه گااام   سااال گذشااته

کارگاه اعاراب قارآن کاریم )تحلیال     »هایی که در این راستا صورت گرفت برگزاری از جمله فعالیتاین خأل را پر کند.  وبرداشته  کوچکی

تان از   17بود که از استاد محترم جناب آقای کاویانی دعوت بعمل آماد تاا بارای تعادادی از دوساتان )حادود       « صرفی و نحوی قرآن کریم(

 برگزار کنند. «دوره اعراب قرآن کریم»عنوان دانشجویان( کارگاهی تحت 
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 کارگاه معجم شناسی

باا  باوده و  « رجماان تدورة »اداماة  در  ایان کارگااه   .های انجمن در یک سال گذشاته اسات  ترین فعالیتیکی از مهم کارگاه معجم شناسی     

در ایان   رگازار شاد.  ب سااعت(  10)در قالاب   1399اسافندماه   14و  13 خیدر تاار  یو استاد روح اهلل فادائ  ،یاستاد دکتر حامد آرضائ سیتدر

وجاود  سااعت م  10لاب  در قافیلم کامل این کارگاه کارگاه به معرفی انواع معاجم کاغذی و دیجیتال، و نیز تخصصی و عمومی پرداخته شد. 

 رار داد.قاختیار دانشجویان عالقمند بعنوان یک جزوة کاربردی در مطالب ارزشمندی که در آن ارائه شد را توان است که می

ار کاربردی و مورد نیااز  مباحث بسیبه مبانی نظری و عملی ترجمه پرداخته شد. یکی از برگزار شد،  1398کارگاه ترجمان که در سال در      

با توجه به ایان نیااز، انجمان     لذاربی است. ع-ارسی و عربیف-های لغت عربیدر عرصة ترجمه، آشنایی کامل مترجم با انواع و اقسام فرهنگ

 گرددای از گزارش تصویری آن ارائه میکه در ادامه گزیدهکرد. شناسی انشجویی زبان عربی اقدام به برگزاری کارگاه معجمد-علمی
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 کارگاه تقویتی قواعد عربی

در  98بصاورت مجاازی برگازار کردناد، لاذا بسایاری از عزیازان ورودی         نیمی از سال تحصیلی خود را 98های با توجه به آنکه ورودی      

رفاع  دانشجویی زبان عربی جهات  -ویژه قسمت مربوط به حل تمرینِ آن، با مشکل مواجه شده بودند. لذا انجمن علمیبحث قواعد عربی و به

 یحضور استاد آقاا این  کارگاه باواعد عربی کرد. مطرح شده بود، اقدام به برگزاری کارگاه ق 98این مشکل که توسط خود عزیزان ورودی 

خاارداد  22 خیدر تااار یانیااکاو نیحساا

برای آمادگی جهت امتحان پایاان   1399

قواعااد عرباای باارای ورودی  درس تاارم 

 های جدید برگزار شد.
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 فعالیت های فضای مجازی انجمن

 بله رسان¬امیدر پ« هواة اللغة العربیة»گروه تاسیس 

یان ورودی جدیاد  ویژه دانشاجو  های دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشجویانِ دانشگاه و بهبا توجه به مجازی شدنِ آموزش و فعالیت       

لاذا   ز دسات دادناد.  اهاای علمای )در زمیناة زباان عربای( را      امکان ارتباط با دانشجویان سال باالتر جهت کسب تجربه و چه بسا طرح پرسش

د محتارم  در ایان فضاا کاه برخای از اسااتی      انشجویی زبان عربی به ایجاد یک گروه عربی در فضای پیام رسان بله اقدام کارد. د-لمیانجمن ع

بای را باا   میناة زباان عر  هاای کااربردی در ز  توانند سواالت خود را مطرح کنند و نیز فایلبخش عربی نیز حضور دارند، دانشجویان محترم می

 ارند.دیگران به اشتراک بگذ

نفر عضو دارد که شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه می باشد و در آن پیام ها به زباان عربای ارساال     240این گروه هم اکنون در حدود        

، فرهنگای  می شود و در کل فضای مناسبی برای تعامل میان دوستان عالقه مند به زبان عربی می باشد و در آن مطالب و محتواهای آموزشای، 

 اعضا ارسال می شود.سیاسی، رویدادی و... توسط 
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 «هسته مرکزی الرابطة الطالبیة»گروه تاسیس 

در همان ابتدای تصدی مسئولیت و پس از مشخص شدن استاد مشاور انجمن، جناب دکتر تقوی، گروه هسته مرکزی الرابطة الطالبیاة در        

گیارد  واتس اپ صورت مای رسان های انجمن عربی در این پیامهای الزم در خصوص فعالیترسان واتس اپ تشکیل شد. تمام هماهنگیپیام

در اداماه گازارش تصاویری    شاد.  و گاهی به دلیل نبود مجال کافی جهت برگزاری جلسه آنالین، جلسات آفالین در همین بستر برگازار مای  

 گردد:مربوطه ارائه می
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 جعبة األخبارتاسیس کانال 

توجه به اینکه در یک سال گذشته دانشجویان از فضای حضوری دانشگاه محاروم شادند و تماام فعالیات هاای انجمان در فضاای مجاازی         با 

دانشجویی زبان عربی به این فکر افتادند که جهت اینکاه دانشاجویان عزیاز باه صاورت روزاناه باا زباان         -خالصه میشد، اعضای انجمن علمی

ایجااد شاد. در ایان    « جعباة األخباار العربیاة   »در پیام رسان بله به این منظور تأسیس کنند. لذا در این راستا کانال عربی مواجه شوند، کانالی را 

کلماات، اصاطالحات و تعاابیر    »و « ترجمه فارسای »کانال بصورت روزانه اخبار داخلی و خارجی به زبان عربی منتشر میشود و همزمان با آن، 

پس از آن بصورت یک فایل صوتی، آن خبر توسط یکی از اعضای انجمان   رفت.گدر ذیل آن قرار می« جدید

بعاالوه در ذیال خبار،    شد تا اعضای محترم کانال با تلفظ صحیح آن تعابیر و اصطالحات آشنا شاوند.  قرائت می

شاد تاا دانشاجویان عالقمناد بتوانناد اصال آن خبار را بصاورت کامال بخوانناد و باا            منبع آن خبر قرار داده می

الحات و کلمات بیشتری آشنا شوند. بدین صورت هر روز چندین کلمه و اصطالح جدیاد باه دانشاجویان    اصط

 در قالب اخبار روزانه آموزش داده میشد و دایره واژگان آنان، بویژه در زمینة زبان رسانه، گسترش پیدا میکارد. 

 شود:ای از گزارش تصویری این فعالیت در ادامه تقدیم میگزیده
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 کانال تعلیم اللغة العربیة

ن عربای و از فعاالین حاضار    عضو دارد به وسیله ی آقای جهاباازی از اعضاای گذشاته انجما     9200 بیش ازکه  «تعلیم اللغة العربیة» کانال       

 شود که در آن محتواهای متنوع آموزشی به اشتراک گذاشته می شود.ریت مییانجمن مد
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 های قواعد و مکالمه عربیایجاد کانال 

لماه  تااب هاای مکا  دانشگاه ها، با توجه باه اینکاه دانشاجویان دسترسای باه جازوات قواعاد و ک        با وجود شیوع کرونا و لزوم آموزش مجازی

 هایواحاد  ج مناابع جهت درکانال هشت اقدام به تاسیس مشاور نداشتند انجمن علمی دانشجویی زبان عربی با هماهنگی بخش عربی و استاد 

 سال می شد.ردرسی زبان عربی نمود که در آن محتواهای آموزشی به صورت فایل پی دی اف در طول ترم ا
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 ی زبان عرب ییدانشجو-یگروه فعاالن انجمن علم سیتأس

 ر برگازاری و دکاه  این گروه برای هماهنگی میان اعضای انجمن و تعامل با فعالین انجمن علمی تاسیس شد کاه شاامل شاانزده عضاو اسات      

 .تدارک برنامه های مختلف در آن تعامل صورت می گیرد
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 تاسیس گروه ادوار انجمن های علمی دانشجویی زبان عربی

اشد و هام  ضای مختلف باین گروه در پیام رسان بله و با حضور اعضای انجمن های حال و گذشته زبان عربی تاسیس شد تا هم تعامل میان اع

 ته استفاده شود.از تجربیات گذش
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 رویداد های علمی

 جشنواره کتابخوانی رمضانیه

پایاان از پذیرفتاه    برگازار شاد و در   1399مااه  در خارداد   یخاارج  یزباان هاا   یمرکز زبان و انجمن علم یبا همکار یجشنواره کتابخوان این

 شدگان تقدیر به عمل آمد.
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 یادداشت نویسی دانشجویان به زبان عربی

برنامه دانشجویان در موضوعات مختلف به یادداشت نویسی می پرداختند و یادداشت آنان در کانال انجمن درج می گردید.در این 
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 مسابقه یادداشت نویسی به زبان عربی

ه برگزیادگان جاوایزی اهادا    با برگزار شاد و   1399آذرماه  در السالم هیدانشگاه امام صادق عل میدارالقرآن الکر یبا همکاراین مسابقه         

 یاول با انجمان عربا   زهیو جاد نیهزار تومان( ]تأم 70هزار تومان، نفر سوم:  80هزار تومان، نفر دوم:  100: نفر اول: دگانیبرگز یای)هداشد. 

 [بودنفر سوم با دارالقرآن  زهیو جا
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 یزبان عرب یبرنامه روز جهان ژهیو

مناسابت مراسام    نیما هشده اسات. باه    ینام گذار یزبان عرب یدسامبر، توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهان 18          

باه زباان    یابرناماه   ژهیا محتارم انجمان، و   یمناسبت به همت اعضاا  نیهم به شود. یمختلف جهان برگزار م یدر شهرها ییها

  مواجه شد. انیدانشجو یاز سو یل خوبکه با استقبا دیبرگزار گرد 1399ماه  ید 1 خیدر تار یعرب

 برنامه: ژهیو نیا همانانیم

و اساتاد   سانده یشااعر و نو  ،یفتاون  یدکتر عباس علا  -1

 دانشگاه لبنان،  

 ی؛ شاعر عراق یخانم سحر الخفاج سرکار -2

محتاارم بخااش  ریاسااتاد احمااد نجااف؛ مااد  جناااب -3

 تهران یعرب ویراد یو فرهنگ یاجتماع

جنااب   یبخاش زباان عربا    سیجلساه، رئا   یابتدا در

 همانانیپرداختند و به م یبه سخنران یدکتر تقو یآقا

 مقدم گفتند. ریخ

 یزباان عربا   یجلسه روز جهان یدر ابتدا یفتون دکتر

باه زباان    ناه یزم نیرا در ا یگفتند و اشعار کیرا تبر

 اریقرائت کردناد. پاس از آن باه موضاوع بسا      یعرب

 دادند. انیخود را پا یسخنران ،یدر زبان عرب جیرا یخطا نیاشاره کردند و با اشاره به چند« لغویة باتیتصو»مهم 

 هماناان یا متا مرکز زبان پخش شد  یو بخش عرب یزبان عرب ییدانشجو یانجمن علم یها تیاز فعال یکوتاه پیاز آن کل پس

 انجمن در دانشگاه آشنا شوند. یها تیفعال یمحترم با فضا

من ضا  زیا ن شاان یا. میاز حضور خانم سحر الخفاجی از شاعران به نام کشور عراق بهره مند شد ،یمراسم مجاز نیدر ا نیهمچن

 کردند. میبه حاضران تقد «یزبان عرب»از اشعارشان را با موضوع  یشعر ،یزبان عرب یروز جهان کیتبر

 نشاا یختناد. ا پردا یباه ساخنران   یتهران عرب ویراد یو اجتماع یمحترم بخش فرهنگ ریاز آن جناب استاد احمد نجف، مد پس

 د.مطرح نمودن نهیزم نیدر ا ییبایز اریبس یشدند و مثال ها ادآوریچه در نثر و چه در نظم را  ،یزبان عرب یها تیظرف

 گرفته شد. یدکتر عباس فتونی و احمد نجف قول همکار انیمحترم آقا دیجلسه از اسات نیا در
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 ریا و دب یبا بخاش زباان عر   سیو رئا  زیا عز هماناان یبا حضور م یدو جلسه بصورت مجاز یبرنامه، ط ژهیو نیا یاز برگزار پس

 کیا نزد یا ناده یآ قارار گرفات کاه ان شاا  اهلل در     یماورد بررسا   یهمکاار  یهاا  نهیزم ،یزبان عرب ییدانشجو-یانجمن علم

 برگزار خواهند شد: لیذ یکارگاه ها

 یفتون یدکتر عباس عل« : لغویة باتیتصو»کارگاه  -1

 د نجفاستاد احم:  «یانقالب اسالم» نهیعرب زبان در زم معاصر یاشعار شاعران ارزش یو بالغ یادب لیسلسله جلسات تحل -2
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 دانشگاه دیجد یورود انیاستقبال از دانشجو مانهینشست صم یبرگزار

از  یضاور جمعا  و باا ح  یزباان عربا   ییدانشاجو  یبه دعوت انجمان علما   1399 یورود انیجهت استقبال از دانشجو مانهینشست صم نیا      

دکتر -6 هیدکتر باقر-5 مقدم¬انیدکتر رضائ-4 ،یکتر رضائدحجت االسالم -3 یدکتر آرضائ-2 ،یدکتر تقو-1) یمحترم بخش عرب دیاسات

نشست که انجمن عربای اولاین برگزارکننادة آن     نیبرگزار شد. ا 1399آذر  10 خیکتر محسن مفتاح( در تارد-8 یدکتر نوذر عباس-7آل طه 

 یباان عربا  زآموزش  یحوهندانشگاه بود، آنان را با  یبخش عرب دیبا اسات انیدانشجو ییموجب آشنا نکهیضمن ا ها بود،در میان دیگر انجمن

ا و ابهاماات  ها باه پرساش    دیواساات  برگازار شاده  دو طرفاه  صاورت  ب جلساه    نیآشنا کارد همچنا   یانجمن علم یها تیفعال زیدر دانشگاه و ن

 پاسخ دادند. مانهیصم در قالب یک جلسه انیدانشجو
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 99سخنرانی استاد دکتر تقوی در نشست صمیمانه استقبال از دانشجویان ورودی 

 

 99سخنرانی دکتر آرضائی در نشست صمیمانه استقبال از دانشجویان ورودی 
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 دانشجویان با فضای آموزشی بخش عربی در دانشگاهکلیپی کوتاه جهت آشنایی پخش 

 

 در پایان جلسهاساتید محترم و پاسخ  99ورودی  دانشجویان پرسش
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 گفت و گو های علمی و تخصصی

 1400، فروردین یبه زبان عربدانشجویی مناظرات مسابقات 

ظارات  ناسات کاه در آن    های داغ علمیآموزی، مناظرات و بحثدر پرتو زبان های علمیهای مهارتنظر به اینکه یکی از جلوه       

بُارد  پایش  زباان عربای و   بخشی باه آماوزشِ  انگیزاند، و نیز با توجه به انگیزهمخالف و موافق مطرح شده، زمینة بحث و جدال را برمی

روردین فا ربی دانشگاه اماام صاادق علیاه الساالم، در     انشجویی زبان عد-های زبانی در پرتو علوم انسانی اسالمی، انجمن علمیمهارت

 ها برگزار نمود. مسابقات مناظرات دانشجویی به زبان عربی را با امکان شرکت تمام ورودی 1400

ه باه  د کاه باا توجا   پیش از برگزاری مناظرات، چندین جلسه با حضور اعضای انجمن عربی و نیز با حضور استاد مشاور برگزار گردیا 

رگازاری ایان   بگردد نقاط قاوت و ضاعفِ   مسابقات، اولین مناظرات درون دانشگاهی است که بصورت مجازی برگزار می اینکه این

اشاتند،  ابل تاوجهی د قسری از مناظرات، چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از افرادی که در زمینة مناظرات مجازی تجربة 

 استفاده شد. 

ای مربوطاه  ها ار، دانشاگاه مناظرات بین دانشگاهی با چند دانشگاه مد نظر برگزار شود که به سبب ساختی کا  در ابتدا بنا بر این بود که 

 دانشگاهی برگزار شد. حاضر به شرکت نشدند و لذا مناظرات به صورت درون

 یدکتار شاجاع   ودکتار آل طاه    یداوران محترم جنااب اقاا   آغاز شد.دو نفره  میبا حضور شش ت 1400ماه  نیدر فرورد مناظرات نیا

   های برتر در نظر گرفته شد به نحو ذیل است:. جوایزی که برای تیمبودند

  میلیون ریال 8مبلغ  :اول میت -1

  المیلیون ری 5: مبلغ دوم میت -2

 میلیون ریال 3 : مبلغسوم میت -3

منااظرات  »حات عناوان   تپیاام رساان بلاه، گروهای     هاا، در  نام تیمها در ادامة گزارش معرفی خواهند شد. پس از ثبتاعضای تیم      

 ها در آنجا صورت گرفت.های الزم با تیمایجاد شد و تمام هماهنگی« دانشجویی به زبان عربی

-برگزار شد. مرحلة نیمه فروردین 20و  19،  18مناظره در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه مورخ  6مرحلة مقدماتی در قالب        

 26و  24معاه ماورخ   جبنادی نیاز در چهارشانبه و    برگزار گردیاد و مرحلاه نهاایی و رده    22و  21ز شنبه و یکشنبه تاریخ نهایی در رو

 فروردین برگزار خواهد شد. 

از طراحی، نتیجاة   نموده و پس در این مسابقات، اساتید داور پس از هر مناظره به گفتگو پرداخته و نتیجة نهایی را به دبیر انجمن اعالم

 گرفت.آن مناظره در کانال اطالع رسانی انجمن در پیام رسان بله قرار می

آقای دکتر تقاوی   نفر شرکت داشتند. رئیس محترم بخش عربی، جناب 20الی  15بحمداهلل در این مناظرات به طور متوسط هر جلسه 

 . کنندگان مطرح نمودندکتنیز در چند جلسه حضور یافته و نکاتی را خطاب به اساتید محترم داور و نیز به شر
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 یپوستر ثبت نام مسابقات مناظرات دانشجویی به زبان عرب

  ای از گزارش تصویری این مناظرات تقدیم میشود.در ادامه، گزیده
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 نهاییفرم داوری مناظرات ؛ مرحله مقدماتی و نیمه

 بندی و نهایی )فینال(فرم داوری مناظرات ؛ مرحله رده

 

 

 

 

 هیه شدند.های فوق پس از برگزاری جلساتی با حضور هیئت محترم داوران )دکتر آل طه و دکتر شجاعی(، رئیس بخش عربی دکتر تقوی و دبیر انجمن عربی تفرم
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 «الشهید حججی»معرفی اعضای گروه 
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 «القاضی التستری»معرفی اعضای گروه 



52 

 «آیت اهلل مهدوی کنی )ره(»معرفی اعضای گروه 



53 

 «رواد العدالة العالمیة»معرفی اعضای گروه 



54 

 «فاتح»معرفی اعضای گروه 



55 

 «البینات»معرفی اعضای گروه 
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 1400دین فرور 18های مناظرات روز چهارشنبه بندی و گزارهپوستر اعالم زمان
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 1400ین فرورد 19های مناظرات روز پنجشنبه بندی و گزارهپوستر اعالم زمان
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 1400فروردین  20های مناظرات روز جمعه بندی و گزارهپوستر اعالم زمان
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 بندی مناظرات نیمه نهاییپوستر اعالم زمان

 

 



60 

 بندیبندی مناظرات ردهپوستر اعالم زمان
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 بندی مناظرات فینالپوستر اعالم زمان
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 ای از پوستر اعالم نتایجنمونه
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 1400ای از فضای مسابقات مناظرات مجازی به زبان عربی، فروردین نمونه
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 1400ای از فضای مسابقات مناظرات مجازی به زبان عربی، فروردین نمونه
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 در مرحله مقدماتی «فاتح»و تیم « القاضی التستری»مناظره بین تیم 

 نهاییدر مرحله نیمه« البینات»و « قاضی تستری»مناظره بین تیم 
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در مرحله مقدماتی« البینات»و « رواد العدالة العالمیة »مناظره بین تیم   

 

 در مرحله مقدماتی« الشهید حججی»و تیم « فاتح»مناظره بین تیم 
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 نمونه اطالع رسانی در کانال انجمن زبان عربی
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 لهعربی در پیام رسان ب ه مناظراتگروهای صورت گرفته در ای از هماهنگینمونه           
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 های علمی به زبان عربیسخنرانی

لمای باه   هاای ع شد، برگزاری سخنرانیانشجویی زبان عربی دنبال مید-هایی که در یک سال گذشته توسط انجمن علمیاز جمله فعالیت      

 :شوداشاره می هازبان عربی با دعوت از میهمانان عرب زبان بود. که در ادامه به برخی از این برنامه

  «شخصیة جالل الدین الرومی»با موضوع سخنرانی 

 11 خیر تاار د« شخصایة جاالل الادین الرومای    »باا موضاوع    و از لبناان « صایدا »، اماام جمعاه شاهر    یحبلا  بیصاه  خیش ی با حضورخنراناین س

 به زبان عربی برگزار شد. 1399 بهشتیارد
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 «المَوْضُوعِی لِنَهْجِ البَلَاغَةِ  رِیالتَّفْسِ سِلْسِلَةُ دُرُوسٍ فِی» با موضوع سخنرانی 

 12ورخاة  مدر  دو جلسهه در قالب  «جِ البَلَاغَةِ المَوْضُوعِی لِنَهْ رِیسِلْسِلَةُ دُرُوسٍ فِی التَّفْسِ» دکتر آل طه با موضوع  یآقایا حضور  یسخنراناین 

 زارش آن در اداماه به زباان عربای برگازار شاد کاه گا       و ارشاد یاسالم معارف ات،یاله ییدانشجوی انجمن علم یبا همکار  1399آبان  18و 

 گردد:تقدیم می
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 «الوَحْدَةُ اإلِسْلَامِیَّةُ » با موضوع سخنرانی 

باه زباان    1399 آباان  13 خیدر تاار  «الوَحْدَةُ اإلِسْالَامِیَّةُ  » کشور لبنان با موضوع  از علمای اهل سنتِ یحبل بیصه خیشبا حضور  یسخنراناین 

 عربی برگزار شد که به حمداهلل با استقبال خوبی مواجه شد.
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 صفحه اول سند

 در دانشگاه یزبان عرب یها تیفعال یشناس بیآسجلسات 

زباان   یهاا  تیا فعال یِشناسا  بیآسا  بهجلسه  4حدود انشجویی زبان عربی در قالب د-، اعضای انجمن علمی 1399در همان ابتدای سال        

هلل او ان شاا    اسات  ذکر شده یانداز انجمن زبان عرب و چشم یشناس بیسند آس سینو شیکه اهم موارد آن در پ پرداختند در دانشگاه یعرب

 به شورای انجمن عربی آینده تقدیم خواهد شد. 
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شناسیای از خروجی جلسات آسیبنمونه  

 

 

  



75 

  ارتباط و همکاری های علمی

اط برقارار  ها ارتبهای زبان عربی دیگر دانشگاهانشجویی زبان عربی تالش کرد تا با انجمند-در یک سال گذشته انجمن علمی     

-از فعالیت ه به دو مورد. در ادامها باال برودتا سطح کیفیت و بازدهی برنامه های علمی برگزار نمایدبرنامهبصورت مشترک کند و 

 شود:ن بخش اشاره میهای صورت گرفته در ای

 یمتون عرب یمتن خوان ییکارگاه مهارت افزا

انجمان  ا با ن عربی دانشگاه امام صاادق علیاه الساالم    دانشجویی زبا-انجمن علمی یبا همکارخوانی متون عربی افزایی متنکارگاه مهارت      

 با موضوعات:   زدیدانشگاه  یو انجمن فقه و حقوق اسالم زد،یدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادب

 متن داستان، -1

   ،یمتن فقه -2

 متن مطبوعات،   -3

   ،یمتن علم -4

 از کارگاه یکل ی: جمع بندیانیجلسه پا -5

 برگزار شد. هجلس 5در قالب  1399(، در آبان و آذر زدیدانشگاه  یعلم أتیدکتر ساجد زارع )عضو ه تدریس جناب آقایو با       
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گاه یزدبین دانشگاه امام صادق علیه السالم و دانشخوانی مشترک نام کارگاه متنپوستر ثبت  
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 به زبان عربی "بین دانشگاهی"مناظرات دانشجویی 

باان  انجمن مترجمای ز  )انجمن ادبیات عرب وطی جلسات متعدد با حضور مسئوالن انجمن های علمی زبان عربی دانشگاه عالمه طباطبایی     

ن برناماه هشات   شود. در ایا  برنامه ای تهیه شد تا در آن یک مناظره به زبان عربی بین تیم های شرکت کننده از هر دو دانشگاه برگزار عربی(

اور از )ره( و یاک د  یاک داور از دانشاگاه عالماه    .کنناد دانشگاه عالماه طباطباایی شارکت مای     تیم از دانشگاه امام صادق)ع( و هشت تیم از

. واهناد گرفات  خرا به عهاده   طرف از غیر از این دو دانشگاه، داوری این مناظراتادق علیه السالم و یک داور بعنوان داور بیدانشگاه امام ص

 زار خواهد شد.ر آینده برگداین برنامه تا مرحله تدوین نهایی پیش رفت که ان شا  اهلل پس از تجربه مناظرات به زبان عربی درون دانشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در واتس اپ« هماهنگی مناظرات»گروه   

های مربوط به مناظرات بین دانشگاهیجهت هماهنگی  

زبان  رجمیبا خانم صفوی دبیر انجمن ادبیات عرب و آقای نیکائیان انجمن مت جلسه مشترک

 عربی دانشگاه عالمه طباطبائی
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 خاتمه

در راساتای تارویج و    1399-1400انشاجویی زباان عربای ساال     د-در انجمن علمای  ی کههایتالشکه این در پایان امیدواریم       

ر قارا ه الفادا   مورد رضای حضرت ربوبیت و نیز امام عصر أرواحنا لتاراب مقدما  صورت گرفته است تقویت زبان دین مبین اسالم 

ق علیاه  گاه اماام صااد  اهداف مقادس دانشا   بُردهای صورت گرفته گام مثبتی در راستای پیشگرفته باشد و توانسته باشیم با فعالیت

 . برداریمالسالم 

 

 والحمدهلل أوالً وآخراً

 ن عربیدانشجویی زبا-انجمن علمی

 دانشگاه امام صادق علیه السالم

 1400فروردین 

 


