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 مقدمه:
آموزشی هاي آن، نهادها، مؤسسات و مراکز علمی ـ  یتگیري از ظرف روزگار معاصر چنان گسترده و متنوع است که براي بهرهکاربردهاي زبان در 

اي و شغلی، دو  حرفه هاي عرصهو حتی در  و هنريآموزشی، پژوهشی، علمی هاي  حوزهدرزبان  چندگانۀ نقش .شده است برپادر سراسر جهان ی گوناگون
منظور ارزیابی دانش  ها و معیارهایی به هایی منسجم براي آموزش علمی زبان، و دیگري تعیین مالك آورده است: یکی تدوین شیوه همراه بهضرورت را 

 کارگیري آن. هاي به زبانی و توانایی

آموزان سطوح مختلف تمایز  ان زبانتنها باید می هاي سنجش دانش زبانی نه طراحی آزموننیز در روند هاي زبانی و  هاي ارزیابی مهارت تعیین مالك براي
زبانی بوده است، یک از چهار مهارت  آموزش بیشتر متوجه کدامکه فرایند  ؛ از جمله اینتوجه کردبه هدف آموزش و آزمون هم قائل شد، بلکه باید 

 کار گرفته شود. ی و براي چه منظوري بهاند، یا تخصصی، و دانش زبانی آنها قرار است در چه سطح آموزان در پی فراگیري زبان عمومی بوده زبان

هاي  در قالب آزمون ،انگلیسی، فرانسوي، اسپانیایی، ایتالیایی و روسی چینی، همچون هاي پرگویشور جهان، جربه در اغلب زباناین ت هاي گذشته، از دهه
شناختی  ردههاي ساختاري و  هاي مختلف گاهی تفاوت هرچند میان زبان هر زبان به اجرا درآمده است. بسندگی و براساس معیارهاي عمومی یا ویژة

طراحی و به الگوي مشترکی در  توان می، استهاي چهارگانه  مهارت شان ترین بنیادهاي مشترك زبانی که مهماما با در نظر گرفتن  شود، مشاهده می
 دست یافت.اجراي آزمون بسندگی 

این نقش و جایگاه فرازبانی عربی سبب  همه، بااین اي بلند دارد. پیشینهاین زبان  آیینیعلمی و فرهنگی و  با توجه به اهمیتآموزش زبان عربی در ایران 
وبیش غفلت شده  مثابۀ رسانه ـ کم ، در فرایند آموزش عربی از این جنبۀ مهم ـ یعنی نقش زبان بهکمتر توجه شود و  آنشده بود که به کاربرد ارتباطی 

آموزان همۀ  شود که زبان تالش میشود و  هاي دیگر، تأکید می ز در فراگیري زبان عربی بر کاربرد ارتباطی این زبان، مثل همۀ زبانبود. خوشبختانه، امرو
 شود: داده می شترتیب، زبان عربی در ایران با توجه به پنج محور آموز هاي زبانی را کسب کنند. بدین مهارت

 ؛زبان فرهنگ دینی منزلۀ بهـ زبان عربی 
 ها؛، طب و مانند آناز جمله ریاضیات، نجوم ،هاي مختلف دانش زبان علم در گذشته و زبان میراث ناملموس ایران در حوزه در مقامـ زبان عربی 

 ؛عنصر برجسته در ادبیات فارسی و در آمیختگی با آن مثابۀ بهـ  زبان عربی 
 و فرهنگی؛تجاري،  مذهبی، اجتماعی، هاي سیاسی، در زمینهزبان  صد میلیونی عرببراي تعامل با جامعۀ چندارتباطی  ابزار در نقشـ زبان عربی 

نماید، و از سوي  هاي آزاد ضروري می ها و مقاطع مختلف تحصیلی و حتی در دوره سو آموزش علمی و عالمانۀ زبان عربی در دوره از یک ،این اساسبر
 آموزان فراهم شود. زبان دیگر شایسته است که سازوکاري براي ارزیابی دانش زبانی

 ـ نام آزمون 1

االختبار الشامل «از عنوان کامل برگرفته براي این آزمون برگزیده شده که » اشتمال«المللی زبان، سرواژة  هاي بین براساس شیوة متداول در آزمون
 است.» زبان عربیهاي  آزمون فراگیر ارزیابی مهارت«است. معادل فارسی این عنوان  »یم المهارات اللغویۀولتق

 آزمونـ اهداف  2

که  یزبان بر کنشدر این آزمون همه،  بااین اند. که به فراگیري زبان عربی پرداختهزبانی کسانی است  کنشـ هدف اصلی این آزمون سنجش دانش و 1ـ1
 شود. همان جنبۀ کاربردي زبان است، تأکید بیشتري می

 :ندف فرعی این آزمون به شرح زیراهداـ 1ـ2
 .زبان عربی اد نظام ارزشیابی یکپارچه در عرصۀ آموزشایجـ 
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راي ب هاي خارجی مثل تافل هاي دیگر زبان (جایگزین آزمون هاي تحصیالت تکمیلی دوره مانند، هاي دانشگاهی مرتبط آزمون در دوره استفاده از نتایجـ 
 .دانشجویان دکتري)

 .هاي شغلی در عرصهمنظور استفاده  بهشده  اي بر اساس نتایج کسب گواهینامۀ حرفه صدورـ 
 .ودنیروهاي انسانی خزبان عربی  دانشارزیابی  براي مرتبطها، نهادها و مراکز  ـ برآوردن نیاز سازمان

 
 اعتبار  ـ 3

هاي  دهندگان براي موارد مختلفی همچون شرکت در آزمون جامع دکتري، اخذ پذیرش از برخی از دانشگاه آموختگان و دیگر آزمون دانشجویان، دانش
نیازهاي آن است، و مانند آنها، ممکن است به مدرك معتبري نیاز داشته باشند که  کشورهاي عربی، فعالیت در مشاغلی که زبان عربی از پیش

گواهینامه  کنندگان براي شرکت عنوان نخستین برگزارکنندة آزمون اشتمال، ترتیب، دانشگاه تهران به بدیناین زبان تأیید کند. در شان را  انمنديتو
نند براي شرکت توا براین، کسانی که حداقل نمرة الزم را در این آزمون کسب کنند، می کند. افزون شده صادر می اي تحلیلی از امتیازهاي کسب وکارنامه

 هاي مرتبط، مدرك اشتمال را جایگزین تافل انگلیسی کنند. در آزمون جامع رشته

مورد تأیید را  اشتمالقبولی در  ز جهت ساختار و اعتبار، گواهینامۀسازمان سنجش با به رسمیت شناختن این آزمون و تطبیق معیارهاي مورد نظر ا
منزلۀ  و نیز به )مراکز آموزش عالی هاي تحصیالت تکمیلی در همۀ نوان مستند علمی (براي برخی از رشتهع داند. این سازمان نتیجۀ آزمون را به می

 .معرفی خواهد کرد هاي شغلی) مدرك حرفه اي (براي استفاده

 ـ سطح آزمون 4

رایج  الگوهايبر اساس  نخست،در  بخش اهداف خاص تعریف می شود. برآوردن زبان دو سطح متفاوت عمومی و تخصصی براي  در عرصۀ آموزش
ه در سه مرحله و شش ، زبان عمومی یا پایشده استتعیین از جمله زبان عربی  جهان  زبان زندة 20اروپایی که براي الگوي  پایۀویژه بر و به المللی بین

 انتخاب شده است. این بخشهاي مقدماتی، میانی و پیشرفته براي  عنوان .شود سطح تعریف می

 کننده شرکتاین سطح  دردهند.  پیشرفته قرار می هاي سطح سنجش تواناییعمومی یا پایه و  هدف خود را پایان دورةهاي سنجش زبان  ناغلب آزمو
حات، تعابیر، دستور زبان، کافی از واژگان، اصطال اند از: دامنۀ هاي زبانی مختلفی ـ نزدیک به گویشور بومی ـ داشته باشد که عبارت باید توانمندي

 دن و فهم خوانشی و نگارش (انشاء).شنیدن و فهم شنیداري، سخن گفتن، خوان هاي چهارگانۀ هارتم

 رود. شمار نمی بهزمون زبان تخصصی یا زبان براي اهداف خاص آده است، در باالترین سطح زبان عمومی عربی تعریف شکه آزمون اشتمال 

 ـ ساختار آزمون 5

 است.طراحی و تنظیم شده هاي کاربردي و مفهومی  پرسش محوریتبا و گزینه اي  شکل چهار آزمون به

 :استآزمون اشتمال شامل شش بخش زیر 

 الف ـ واژگان
 ب ـ دستور زبان

 ج ـ شنیدن و فهم شنیداري
 دـ خواندن و فهم متن
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 ه ـ نگارش (انشاء)
 و ـ ترجمه

 
 دهی امتیازـ  6

امتیاز  300حداقل  بایددر این آزمون براي قبولی کنندگان  شرکت توزیع شده است.ها  صورت برابر میان پرسش است که به 500آزمون  کلامتیاز 
 .یافتخواهد  بازتابداوطلبان  ه در هر بخش در کارنامۀشد دست آورند و امتیاز کسب به
 

 ـ منابع آزمون 7

براي آشنایی داوطلبان با سطح آزمون  این منابع صرفاًمعرفی که شود  تأکید می .در جدول زیر آمده استمنابع پیشنهادي براي این آزمون از برخی 
 شوند. ها لزوماً از این منابع استخراج نمی و پرسش است

 مؤلف منبع موضوع ردیف/عنوان
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 شنیدن

غۀ االعالمل  
 شاهد و تعلم

متوسطه  دوره بخش شنیداري(صدي الحیاة
ه)وپیشرفت  

رسانه هاي عربی مثل الکوثر،العالم،الجزیرة 
 و....

 سیدعدنان اشکوري 
 مسعودفکري
 مسعود فکري
0000000000  

 
 

2 

 
 

 واژگان

در سطح متون عمومی در حوزه هاي 
فرهنگی، دینی، اجتماعی و رسانه اي 

 "ندی الحیاة "ودامنه واژگانی کتاب
 فرهنگ معاصر عربی

 
 

 مسعودفکري
 آذرتاش آذرنوش
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 دستور زبان

وبخش (بخش صرف دستور زبان کاربردي
 نحو)

(بخش صرف ونحو)4مبادئ العربی ج  
 قواعد کاربردي عربی

 آموزش صرف
 جامع الدروس العربیۀ

 الجدید فی الصرف و النحو
 

 عبدالرسول کشفی 
 

 تصحیح علی محمدي
 سید فضل اهللا میرقادري
 عبدالهادي فقهی زاده

 مصطفی الغالیینی
 سید ابراهیم دیباجی
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درك 
 مطلب

 درس اللغۀ
العربیۀالحدیثۀ اللغۀ  

 قرائت متون معاصر
  )متون دوره پیشرفته(صدي الحیاة  

 قرائت متون
 المنهج

 نصوص من النثر(بخش نثر)
 اضواء علی النصوص التفسیریۀ

 

 محمد محمدي
محمدعلی آذرشب   

 مسعودفکري
 مسعودفکري

 سید محمدرادمنش
 جعفر شعار
 نادر نظام

 حامد صدقی و خلیل پروینی
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 نوشتن

للغۀ العربیۀ الحدیثۀا  
2و1آموزش زبان عربی   

جلد 3دروس دارالعلوم  
 الجدید فی االنشاء

 محمدعلی آذرشب
 آذرتاش آذرنوش

 احمد نجفی
 حنا الفاخوري
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 ترجمه

 ترجمه متون مطبوعاتی 
 کارگاه روش ترجمه

 ورشۀ التعریب
 کارگاه ترجمه

 فن ترجمه
 بررسی متون تخصصی

 فن ترجمه
در ترجمه رهیافتی نو  

 الوجیز المترجم

 رضاناظمیان
 عبدالهادي فقهی زاده

 عدنان طهماسبی
 سید عالءنقی زاده

 یحیی معروف
 بابک فرزانه

منصوره زرکوب   
 جواد اصغري
 محمد حیدري

 

 بندي برگزاري آزمون عربی جدول زمان

 تیر ماه  16لغایت  2 ثبت نام 
 تیر ماه  27لغایت  26 صدور کارت 

 تیر ماه  28 برگزاري آزمون 
 مرداد ماه  7 اعالم نتایج 

 

 .است http://ems.ut.ac.ir ثبت نام و صدور کارت از طریق سایت جامع آموزش دانشگاه تهران به آدرس


