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 1398مشهد مقدس  - و انگلیسی عربی مکالمه گزارش دور ویژه تابستانی 

 در شهر مقدس مشهد برگزار شد.  1398مرداد ماه  4لغایت جمعه  1398تیرماه  7این دوره به مدت یک ماه از روز جمعه 

نفر با گرایش آموزش مکالمه عربی و آموزش مکالمه انگلیسی شرکت کردند و  66در این اردو دو گروه از طالب به ظرفیت

صحبت کردن ( را به صورت   -شنیدن و درک مطلب  –نوشتن  –مهارت های چهار گانه مکالمه ) خواندن و درک مطلب 

 ویژه و فشرده دنبال کردند.

 در این مختصر گزارش فعالیت های این دو گروه به تفصیل می آید:

 

 مکالمه عربی گروه رش اردویگزا

در دو سطح مبتدی و متوسطة شرکت داشتند که مبتدئین نفر  34طالب زبان آموز در اردوی ویژه مکالمه عربی به تعداد 

 نفره حضور داشتند. 10یک کالس که سطح متوسطین در نفره و  10و  14در دو کالس 

و محیط خوابگاهی،  کلم به سایر زبان ها منع شده و ازه و از تشرکت کنندگان این دوره در قرنطینه زبان عربی به سر برد

تماما در این برنامه های روزانه )شامل: برنامه وعده های غذایی، سخنرانی بین نماز، برنامه های ورزشی، هیئت ها و ...( 

 جهت بهره برده می شد.

و در هر چهار مهارت اصلی )خواندن،  اند دیده را گذرانده و آموزش  ترم آموزشی 2شرکت کنندگان این دوره معادل 

نوشتن، شنیدن و صحبت کردن( آموزش های مورد نیاز را پشت سر گذاشته اند. الزم به ذکر است که عالوه بر آزمون های 

س از گذراندن کالسی، به صورت هفتگی از روند پیشرفت شرکت کنندگان ارزیابی به عمل آمده است. انتظار می رود که پ

 .دازه یک سطح کامل ارتقاء پیدا کنندبه انه زبان آموزان این دور

 فرهنگی زبان آموزان به شرح زیر می باشد:-برنامه آموزشی

 

 پنجشنبه( الی عصرشنبه  – 12تا  8سه جلسه کالس پیش از اذان ظهر )از ساعت  -

 
 

 

 

 



 شنبه تا چهارشنبه( – 17تا  15پس از اذان ظهر و صرف نهار )از ساعت  یک جلسه مشاوره لغوی -

-  

  ( 18:15الی 17) عصرضور اساتید مبرز عرب زبان (حمحوربا تعیین موضوعات ازپیش و جلسه گفتگویک جلسه ندوه)-

 

جلسه رفع اشکال و حل تمارین به صورت روزانه به مدت یک ساعت تحت اشراف فارغ التحصیالن دوره های  -

 پیشین

 
 و اساتید عرب زبانبهره مندی از اساتید درجه یک کشوری  -

 

 
 

 ساعت ورزش به مدت یک ساعت به صورت روزانه -

-  



 با تعیین قبلی و تصحیح اساتیدسخنرانی پس از نماز ظهر و نماز مغرب  -

 

 
 عربیهیئت هفتگی با سخنرانی زبان آموزان برتر به زبان  -

 

 

 زیارت حرم مطهر امام هشتم علی بن موسی الرضا )ع(  -

 

 با عرب زبانان با ارایه گزارش در صحن غدیر حرم امام رضا علیه السالم دو  روز در هفتهارتباط و صحبت کردن  -

 

-  



 و جمعه ) قبل غروب(آموزشی در روزهای پنجشنبه-برنامه های تفریحی -

 
 زبان و دیدار با فعالین حوزه تبلیغ بین الملل عرب دعوت از میهمانان -

 عربی اجرای تئاتر به زبان -

  درس اخالق هفتگی -

 

 برگزاری نمازهای پنج گانه به صورت جماعت -

 

-  

-  


