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 نسخه 100: شمارگان

 ریال 000/300: بها

  

در  1396/8/21مورخ  50000/11259/600مجوز شماره این دو فصلنامه به 

فناوري دانشگاه فرهنگیـان   کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و

ایـن دو فصـلنامه بـه     مجـوز انتشـار  همچنـین   .به تصویب رسیده اسـت 

مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و  سوي معاونت از 82888 شماره

زمان انتشار این دو فصلنامه هر شش مـاه   .ارشاد اسالمی صادر گردیده است

 .باشد یکبار می



 
 مجله مدیر داخلی سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان و سخن 

 .عنایت فرمودرا به ما  زبان و ادبیات عربی انتشار مجلهخداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق 
آوري آرا و نظرات  براي جمع يبستر، که بتواند عالوه بر بسط مقاالت پژوهشی اي مجلهانتشار 

ند؛ آرزویی دور از دسترس کفراهم  و ادبیات عربی هاي مختلف مرتبط با گفتار و زبان همکاران رشته
و عبور از  دبیات عربیزبان و اه با همت واال و عزم راسخ همکاران تالشگر انجمن علمی کنمود  می
ترغیب داوران ، محترموقفه براي جلب همکاري نویسندگان  مذاکره بی، دریافت مجوز وخم چیپرپراه 
جلب توجه ، یعلمسایت استاندارد و مورد قبول متولیان محترم نشریات  اندازي وب راه، ختهیفره

 .اختهمه و همه را میسر س، آنمخاطبان گرامی و نیز انجام امور اجرایی 
هاي  نظیر و دور از انتظار مخاطبان و پژوهشگران رشته مکو استقبال  مجلهانتشار اولین شماره 

د که راه یناپذیر بخش اندرکاران نشریه را قوت قلبی وصف دست، زبان و ادبیات عربیژه یو به، گوناگون
در خور  يا مجلهشار انت يرا موظف نمود که عزم خود را برا ها آناند و  ردهکانتخاب  یرا به درست

هاي  در بوته بررسی و آزمایش کمیته مجلهاز آنجا که اولین . نندکخوانندگان ارزشمند خود جزم 
هاي ریزبینانه آن  مختلف ارزیابی کمیسیون محترم نشریات قرار داشت و انتظار براي قبولی از آزمون

انتخاب  تیدرنهایسندگان و نمود تمام همت همکاران بر جذب و جلب نو بزرگواران بس دشوار می
ز یاما سرانجام به لطف پروردگار مهربان از این آزمون ن؛ معطوف شد اولمقاالت وزین براي شماره 

 .میا آماده مجلهارتقاء  ينون براکا وم یرون آمدیسربلند ب
پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مخاطبان ، نظرات افتیدربدون نقد منصفانه و  مجلهاین 

مانیم و به این  پس متنظر ارتباط متقابل شما می .دیمایبپتواند راه کمال را به سالمت  نمی، دارجمن
ریاست محترم دانشگاه  دانم از لطف در کالم آخر بر خود فرض می ؛ وکنیم ارتباط افتخار می

 وقفه سردبیر محترم که تالش بی، ارزشمندزحمات داوران ، هیریتحرمحترم  هیئت، فرهنگیان کشور
مسئولین هاي مجدانه  بدون همت صبورانه ایشان شاید این همه توفیقات میسر نبود و از پیگیري

و امیدوارم همچنان  کنم یدر ساماندهی گردش کار نشریه و سایت؛ مخلصانه قدردان پژوهشی استان
 .قدم باشند در این راه ثابت

 »و هذا من فضل ربی«
 

 دکتر حسن جرفی 
 ان استان خوزستان و مدیر داخلی مجلهسرپرست دانشگاه فرهنگی 

  



 

 سخن سردبیر
، تیو تربتعلیم ي  هعرصاندرکاران  تمامی دست خدمت سربلندي و توفیق آرزوي و سالم عرض با
ها و تحقیقات در  مجموعه پژوهشي  هارائ هدف پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عربی باي  همجل
 و تحلیل عربی ادبیات و زبان تدریسي  هخالقان و ننوی هاي روش و آموزش بنیادي مسائلي  هحوز

آرا  تبادل و همچنین آن تدریس در و موانع ها چالش رشته و بیان این در شده نگاشته کتب محتواي
تواند ابزاري راهبردي و مؤثر براي  این مجله می .شود علمی منتشر می هاي یافته جدیدتریني  هارائو 

راهبردها و مباحث تخصصی ، نظریاتي  هارائو بستري مناسب براي به شمار آید ، حصول اهداف فوق
امید است که بتوانیم با استفاده از پتانسیل عظیم نیروهاي  .پژوهشگران و محققان این رشته باشد

فضایی مناسب و کیفی فراهم نموده ، هاي خالق و نوین زبده و محقق با دریافت مقاالت علمی و ایده
 خویش را علم زکات پژوهشگران این عرصه را به مشارکت گذاشته و حقیقاتت نتایج و ها و یافته

 .بپردازیم
مندان آموزش  متخصصان و سایر پژوهشگران و عالقه، معلمان، استادان، مخاطبان این نشریه

 شده پذیرفتهرایگان است و مقاالت ، داوري و چاپ مقاالت در این مجله .زبان و ادبیات عربی هستند
چاپی آن نیز بر اساس ي  هنسخقرار خواهد گرفت و  مندان عالقهین سامانه در اختیار از طریق هم

 .توزیع خواهد شد، هاي شوراي نشر دانشگاه فرهنگیان سیاست
یا ن يدکتر طاهردانم از معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان جناب آقاي  خود الزم می بر پایاندر 

 جناب آقاي دکتر عاطی عبیات و مسئولچنین مدیر که مشوق ما در این امر خطیر بودند و هم
مجله و نیز سرپرست مدیریت محترم دانشگاه فرهنگیان  تحریریه هیئت تالشگر اعضاي تمامی

سرپرست و کارشناسان پژوهشی پردیس حضرت ، معاونت پژوهش، خوزستان جناب دکتر جرفی
 و سالمتی، متعال خداوند از آناني  ههم براي و کرده اهواز و داوران مجله قدردانی) ص( رسول اکرم

 نظران صاحب و سروران گرامیي  ههم از و کنم می آرزو، دانش و علمي  هعرص در روزافزون توفیق
 .نمایند یاري، مسیري  هادام در را ما، خویشي  همشفقان راهنمایی با شود می تقاضا، اندیشمند

 کیفیه اهوازیان .د

  



 
 در مقاالت پذیرش و تدوین راهنماي

 »عرب ادبیات و زبان آموزش در پژوهشی مجله«
 

 :باید ارسالیي  همقال -1
 .باشد نویسندگان یا نویسنده پژوهشی کار حاصل و تحقیقی -
 .باشد نشده ارسال خارجی یا داخلی مجالت سایر براي زمان هم یا و چاپ دیگر نشریه در -
 فهرست و يریگ جهینت، اصلی متن، قدمهم، ها دواژهیکل، کلمه 300تا  150 يا چکیده بر مشتمل -

 .باشد منابع
 .باشد شده تایپ) 2010word( محیط در -
 .شود نوشته مقاله کامل عنوان آن اول صفحه در -
*  عالمت با مکاتبات دار عهده نویسنده نام( اشتغال محل، علمی رتبه، نویسندگان یا نویسنده نام -2

 و پست دورنگار شماره، همراه تلفن شماره، پستی نشانی: شامل، نویسنده کامل نشانی) (.شود مشخص
 .شود ارسال و نوشته نویسندگان مشخصات عنوان تحت يا جداگانه فایل در مورد این) .الکترونیکی

 .شد خواهد داوري محرمانه صورت به متخصص استادان از نفر سه یا دو توسط رسیده هاي مقاله -3 
 .است مقاالت نویسندگاني  هعهد به یو حقوق علمی لحاظ به مقاله سقم و صحت ولیتمسئ -4
 خواهد اهدا محترم نویسندگان از یک هر به مجله از نسخه یک، تأییدشده مقاالت چاپ از پس -5
 .شد

  



 

 مقاالت تنظیم فنی الگوي

 ها قلم -1

 .شود نوشته Traditional Arabic 14 قلم با عربی و متن 12BLotus قلم با فارسی متن
 :باشد زیر شرح به ها قلم زهاندا

 .شود نوشته سیاه 16 با مقاله عنوان -
 .شود نوشته سیاه 13 با چکیده کلمه -
 .شود نوشته سیاه 13 با ها دواژهیکل کلمه -
 .شود نوشته نازك 11 قلم با ها دواژهیو کل چکیده متن -
 .شود نوشته سیاه 14 قلم با متن در اصلی عناوین -
 .شود نوشته سیاه 13,5 قلم با تنم در فرعی نیعناو -
 Traditional Arabic 14 قلم با عربی مقاله متن و Blotus 12 قلم با فارسی مقاله متن -
 .شود نوشته
 .شود نوشته نازك 10 قلم با) هالل( پرانتز دو نیو ب متن داخل در ارجاعات -
 .ودش نوشته 10 قلم با، متن با هماهنگی خاطر به التین و حروف کلمات -
 کتاب اگر) صفحه: سال، نویسنده خانوادگی نام( :شود می نوشته صورت این به نیز ارجاع نحوه -
 ).ص: ج، سال، نویسنده خانوادگی نام( باشد جلدي چند

 .شود نوشته سیاه 14 قلم با و منابع نتیجه هاي کلمه -
 سال(، نویسنده نام، دهنویسن یخانوادگ نام: ترتیب این به .شود نوشته نازك 11قلم  با منابع -
، چاپ نوبت، مصحح یا مترجم نام: کتاب مصصح یا مترجم، Boldکتاب  عنوان، )پرانتز داخل انتشار
 .ناشر، انتشار مکان
، عربی( ترتیب به ها کتاب ـ 1: باشد ترتیب این هب و الفبا حروف اساس بر و مآخذ منابع بخش ـ

 اینترنتی يها تیسا ـ 4، جالتم ـ 3، ها نامه انیپا ـ 2، )انگلیسی، فارسی
 :مآخذ و منابع بخش در مجله به ارجاعات تنظیمي  هنحو ـ

 مجله نام، »گیومه داخل عنوان«، )پرانتز داخل انتشار سال(، نویسنده نام، نویسنده یخانوادگ نام
Bold ،ص تا ص از( صفحات شماره، ناشر، انتشار مکان.( 
 :و مآخذ منابع بخش در ترنتیاین يها تیسا به ارجاعات تنظیم نحوه ـ



 نام، »گیومه داخل موضوع عنوان«، )و زمان تاریخ آخرین(، نویسنده نام، نویسنده یخانوادگ نام
 .ایتالیک صورت به اینترنتی نشانی و

 و در) عربی متن( Traditional Arabicو ) فارسی متن( 10BLotusقلم  با سرصفحه -
 .شود نوشته مقاله عنوان، فرد صفحات و در مجله مشخصات، زوج صفحات

 قول نقل، ویرگول نقطه، ویرگول، نقطه چون نگارشی يگذار نشانه( نگارشی عالئم رعایت -2

 .است الزامی) ...و 

 ها فاصله -3

 اینتر یک( باشد باهم سطرها فاصله برابر دو، خود از بعد فرعی یا اصلی عنوان با متن فاصله - 
 ).شود زده اضافه
 سایر اما، شود می نوشته تورفتگی بدون و متن طراز هم عنوان هر از بعد گرافپارا اولین -

 .شود نوشته تورفتگی متر یسانت نیم با ها پاراگراف
 .شود می نوشته، بیشتر تورفتگی متر یسانت یک با راست سمت از، چکیده متن -

 ها هیحاش عرض و طول -3 

 5 هرکدام پایین و باال حاشیه ؛ وباشد متر یسانت) نیم و چهار( 5/4 هرکدام چپ و راست حاشیه
 .باشدمتر  سانتی
 
 

  



 

 هاو قبولشروط تدوین المقاالت 

 :مواصفات املقالة املرسلة -١
 أن تتوافر فيها االصالة و املنهجية العلمية و االحاطة و االستقصاء -
 .تقدم للنشر فی أی مکان آخر مل -
والــنص ، واملقدمــة، وکــذلک املفــردات الرئيســة، لمــهک  ٣٠٠الــی  ١٥٠تتضــمن خالصــة تــرتاوح بــني  -

 .والفهرس، والنتيجة، االصلی
 )Word٢٠١٠( ضمن بر�مج -
 :سوی االمور التالية یال يدرج فی صفحتها االول -
 العنوان الکامل للمقالة -
ت يشار الی الکاتب املسؤول عـن املراسـال( مکان العمل، الدرجة العلمية، اسم الکاتب او الکتّاب -
 ).*بعالمة
والربيــد ، رقـم الفـاکس، )جــوال( اهلـاتفرقـم ، العنـوان الکامـل للکاتـب مبــا فـی ذلـک العنــوان الربيـدی -

 .االلکرتونی
 .A٤ال يتجاوز حجم املقاله وملحقاهتا العشرين صفحة من قياس  -
ذة مـن ختضع املقـاالت املسـتلمة للتحکـيم العلمـی علـی حنـو سـّری مـن قبـل أسـتاذين أو ثالثـة اسـات -٢

 .املختصني
 .يتحمل الکّتاب مسؤولّية صحة املعلومات الواردة فی املقالة من الناحيتني العلمية واحلقوقية -٣
أو ، حتـــتفظ جملـــة دراســـات فـــی تعلـــيم اللغـــة العربيـــة وآداهبـــا لنفســـها حـــّق رفـــض املقـــاالت أو قبوهلـــا -٤

 .کما تعتذر عن اعادة املقاالت املستلمة الی اصحاهبا،  تصحيحها
 .الی کّتاهبا الکرام، بعد نشر املقاالت املقبولة تقوم اجمللة ابهداء نسخه واحده منها -٥

  



 

 لتنظيم املقاالت یاألسلوب الفن

 )نوع الريشة( اخلطوط -١
 Traditional) ريشة( العربی خبط والنص BLotus١٢) ريشة( کتابة النص الفارسی خبط  یيرج

Arabic١٤. 
  :الريشة وفقا ملا يلی) اتقياس( ينبغی ان تکون احجام

 .سود عريضأ ١٦عنوان املقالة يکتب بريشة قياسها  -
 .سود عريضأ ١٣کلمة امللخص يکتب بريشة قياسها   -
 .عريض سودأ ١٣کلمة املفردات الرئيسة تکتب بريشة قياسها   -
 .قيرق ١٢نّص امللخص واملفردات الرئيسة يکتبان بريشة قياسها  -
 .سود عريضأ ١٤ی النّص تکتب بريشة قياسها العناوين الرئيسة ف -
 .اسود عريض ١٣/٥العناوين الفرعية فی النّص تکتب بريشة قياسها  -
 .رقيق ١٢بريشة قياسها ) هاللني( داخل النّص وبني قوسني) االشارات املرجعية( تدرج االرجاعات -
 .مة للنصوذلک مالئ، رقيق ١٢الکلمات واحلروف الالتينية تکتب بريشة قياسها  -
اذ تکتـب بصـورة ) املصـدر نفسـه( تکتب مجيع االشارات املرجعية داخل الـنص وبصـورة طبيعيـة عـدا -
جملــده ورقــم الصــفحة أو ، ســنة النشــر، لقــب املؤلــف( :الشــکل التــالی یوتکــون کيفيــة االرجــاع علــ، مائلــة

 )٢٧٥: ٢ج ، ١٩٨٦، اجلاحظ البصری( حنو ).الصفحات
 .سود عريضأ ١٤بريشة قياسها » املصادر«و » النتيجة«تکتب کلمتا  -
ســنة ( امســه؛، لقــب املؤلــف: رقيــق وفقــا لالشــارة املرجعيــة التاليــة ١١تکتــب املصــادر بريشــة قياســها  -
ابــن ( حنــو .الناشــر، مکــان النشــر، عــددالطبع، اســم املــرتجم أو املصصــح، Boldالکتــاب عنــوان ، )النشــر
، األسـفار وعجايـب األمَصـار غرائـب فـی الّنظـار حتَفـة سـماةامل رحلـة، )م ١٩٨٧( ؛عبـدهللا-دمحمبـن، بطوطة

 ).العلمية الکتب دار، لبنان ـ بريوت، األولی الطبعة، حرب َطالل :املصحح

 .وسائر عالمات الرتقيم، والنقط، يرجی مراعاة کيفية استخدام الفواصل -٢



ــ ــ قســم املصــادر واملراجــع حســب ترتيــب احلــروف االجبديــة وتکــون وفــق الرتتي  :الکتــب ـ ١: ب التــالیـ
 .املواقع االلکرتونية ـ ٤اجملالت  ـ ٣ .الرسائل اجلامعية ـ ٢ .الکتب العربية مث الفارسية مث االنکليزية

 :ـ نظام اإلحالة إلی اجملالت والدور�ت فی قسم املصادر واملآخذ
مکـان ، Boldلـة اسـم اجمل، »عنوان املقالة بني عالمتی التنصـيص«، )سنة النشر( امسه؛، لقب املؤلف

 ).ص یمن ص إل( الصفحاترقم ، الناشر، النشر
 :ـ نظام اإلحالة إلی املواقع االلکرتونية فی قسم املصادر واملآخذ

اسم وعنوان االلکرتونية ، »عنوان املوضوع بني عالمتی التنصيص«، )اتريخ النشر( امسه؛، لقب املؤلف
 .خبط مائل

ــــــنص الفارســــــی( BLotus ١٠يکتــــــب اعلــــــی الصــــــفحة بريشــــــة قياســــــها  -  Arabicو ) لل
Traditional )وفـــــی ، تـــــدرج فـــــی الصـــــفحات ذات العـــــدد الزوجـــــی مواصـــــفات اجمللـــــة) للـــــنص العربـــــی

 .الصفحات ذات العدد الفردی يدرج عنوان املقالة

 املسافات الفاصلة -٣
 :جيب أن تکون املسافات الفاصلة علی الشکل التالی

ـــ( مللخـــص ضـــعفی املســـافة بـــني االســـطرة ونـــص اتکـــون املســـافة بـــني املفـــردات الرئيســـ - زر  یينقـــر عل
enter نقرة اضافية( 

زر  یينقــر علــ( املســافة بــني الــنص والعنــوان االصــلی والفرعــی الــذی يليــه ضــعفا املســافة بــني االســطر -
enter نقرة اضافية( 

ســائر  يکتــب اول فقــرة بعــد کــل عنــوان علــی شــاکلة الــنص ودون ای اجتــاة حنــو الــداخل فيمــا تکتــب -
 .سم ١الفقرات متجهة حنو داخل الصفحة مبقدار 

 )اهلوامش( عرض النص طول و -٤
أن يکـــون  و) اربعـــه و نصـــف ســـنتيمرت( .ســـم ٥/٤مبقـــدار جيـــب أن يکـــون اهلامشـــان األميـــن وااليســـر 

 .سم ٥اهلامشان األعلی واالسفل مبقدار 
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