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آگاهی یافنت از اهداف برنامۀ درسی، یاری رسانندۀ دبیر در رسیدن به اهداف آموزشی است. معلّمی که پیش از 

تدریس، کتاب معلّم را مطالعه می کند، در تدریس قطعاً موفّق تر از معلّمی است که بدون بررسِی این کتاب رشوع 

به تدریس می کند. آگاهی از رویکرد و شیوه های تدریس کتاب نونگاشت، امری شایسته و بایسته است.

برنامه ریزان و مؤلّفان کتاب درسی تالش می کنند تا رویکرد تألیف کتاب نونگاشت و نیز روش های تدریس مورد انتظار 

برنامۀ درسی را تبیین کنند، اّما گاهی نتایج ارزشیابی از برنامه های درسی نشان دهندۀ فاصلۀ میان برنامۀ قصدشده 

و برنامۀ اجرا شده است. یکی از اموری که در این باره می تواند تا حدودی مشکالت را حل کند، »کتاب راهنامی 

معلّم« است. 

مدارس برای تدریس در نظام آموزشی ایران اغلب به کتاب درسی متّکی هستند و کمرت دربارۀ شیوه های تدریس و 

یادگیری و امکان تعدیل محتوای کتاب درسی و مطابقت آن با نیازهای دانش آموزان می اندیشند. گاهی حتّی برخی 

به کتابی که خودشان در دورۀ دانش آموزی خوانده اند، یا کتابی که قبالً تدریس داشته اند همچنان وفادار می مانند. 

برای برخی معلاّمن دشوار است که شیوۀ تدریس خود را تغییر دهند. این گروه اندک، آنچه را قبالً آموخته اند درست 

می دانند و دست برداِر از شیوه های منسوخ نیستند. هنوز گروهی هستند که درس عربی را فقط رصِف انواع فعل و 

ضمیر و اسم اشاره و مانند آنها می دانند. برای این گروه، مهارت های شنیدن، خواندن و سخن گفنت بی معناست؛ زیرا 

در گذشته خودشان نیز این گونه آموزش دیده اند. 

با تغییر رویکرد کتاب های درسی عربی به صورت »پرورش مهارت های چهارگانۀ زبانی به منظور فهم بهرت قرآن و 

متون دینی و زبان و ادبیّات فارسی« بسیاری از دبیران در پی دانش افزایی خویش برآمدند. 

فلسفۀ آموزش عربی در ایران چیست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این گونه آمده است: 

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی، عربی است و ادبیّات فارسی کامالً با آن آمیخته است؛ این زبان 

باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ متوّسطه در همۀ کالس ها و در همۀ رشته ها تدریس شود.«

مقدّمه



در »برنامۀ درسی ملّی« در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:

»... آشنایی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، گوش کردن، نوشنت و سخن گفنت در 

این حوزه به میزانی است که دانش آموز را در درک معنای آیات قرآن کریم، کالم معصومین  و متون دینی و 

فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او مؤثّر باشد.«

در »برنامۀ درسی عربی« نیز دربارۀ رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنین آمده است:

1ـ رویكرد »پرورش مهارت های زبانی برای فهم عبارات و متون اسالمی و كمک به فهم بهرت زبان و ادبیّات 

فارسی« و حاکمیّت بخشی درک مطلب، کاربرد واژگان و منت محوری به جای قاعده محوری.

2ـ كاسنت از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان نادیده گرفنت آنها در این فرایند آسیبی به رویکرد 

فهم عبارت و منت وارد منی سازد. در عوض توّجه بیشرت به منت و واژگان پرکاربرد و کلیدی.

شایستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

دانش آموزان باید بتوانند در پایان دورۀ دوم متوّسطه، به فهم ساختارها و متونی با گسرتدگی بیشرت نسبت به دورۀ 

اّول متوّسطه دست یابند. دانش آموز در متوّسطۀ اّول حدود 820 واژۀ پرکاربرد زبان عربی را یاد می گیرد. با احتساب 

جمع های مکّس، تعداد واژگان 850 واژه است. این واژه ها عالوه بر اینکه در زبان عربی پربسامدند، در متون دینی 

و ادبی ما نیز کاربرد فراوان دارند. کلامت به کار رفته در کتاب های عربی هفتم تا یازدهم، پرکاربردترین واژگان زبان 

عربی است که در قرآن، حدیث، روایات و زبان و ادبیّات فارسی بسیار به کار رفته اند. در این کتاب، حدود 300 کلمۀ 

پرکاربرد به کار رفته است و افزون بر آن، نزدیک به 1200 واژۀ کتاب های پیشین نیز در کتاب یازدهم تکرار شده اند؛ 

پس در حقیقت هدف این کتاب، آموزش حدود 1500 واژۀ پربسامد زبان عربی است. 552 واژه از 850 واژۀ سه کتاب 

متوسطۀ اّول کاربرد قرآنی داشتند. در سه کتاب دورۀ دوم متوّسطه نیز این گونه خواهد شد.
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به نام خدا         طرح درس روزانۀ پیشنهادی - كتاب عربی رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی پایۀ یازدهم

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس:

اّول 

موضوع درس:

ِمْن آیاِت 

اْلَْخالِق

صفحه: 

1 تا 14

مّدت: 

7٥ دقیقه    

تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

رئوس مطالب1
1. صفحۀ ورود به درس   2. منت درس   3.   واژه های جدید   ٤. درک مطلب   

٥. قواعد

هدف های درس2

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

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

2. منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

3. اسم تفضیل را در حالت های مختلف تشخیص دهد، در جمله بشناسد و 

درست ترجمه کند.

4. اسم مکان را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.

3

ارزشیابی تشخیصی

نتایج ارزشیابی زیر، نقطۀ رشوع آموزش را مشّخص می كند.

زیبا،  مثال:  بزند؛  مثال  فارسی  زبان  در  برترین  و  برتر  ساده،  برای صفت   .1

زیباتر و زیباترین.

آشپزخانه،  فروشگاه،  مثال:  بزند؛  مثال  فارسی  زبان  در  مکان  اسم  برای   .2

دانشکده، مهامنرسا و ... .

نتیجه

این  به  پاسخ  صورت  در 

آمادۀ  فراگیران  سؤاالت، 

جدید  مطالب  یادگیری 

خواهند بود.

تهیّـۀ طرح درس به منظور سامان دهی به روش تدریس و استفاده از تجربیّات 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

معارفه1
1- سالم و احوالپرسی 2- حضور و غیاب 3- قبل از رشوع تدریس، معلّم باید 

روش های مربوط به یاددهی و یادگیری مورد نظر خودش را مشّخص کند.
3

2
ایجاد انگیزه

دانش آموز رشح  برای  زبان  در  را  اسم مکان  و  تفضیل  اسم  آموخنت  اهّمیّت 

می دهیم. 

1. اشاره به کاربرد فراوان این دو نوع اسم در زبان

در  گفت وگو  این  مهم  جایگاه  و  مشهد«  سوق  فی  »ِحوار  منت  به  اشاره   .2

موقعیّت های واقعی در زندگی

٥

3

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامۀ پرسش و پاسخ های باال می گوییم:

 دانش آموزان گرامی، در این درس با این موضوعات آشنا می شویم. 

بهره گیری از آیات اخالقی 11 و 12 سورۀ ُحُجرات برای آشنایی دانش آموزان 

با زبان قرآن

2



4

٤

رشوع تدریس

و 

 ارائۀ درس 

این درس در سه جلسه به راحتی قابلیّت تدریس دارد.

جلسۀ نخست: ترجمۀ منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به الُْمعَجم و حّل 

درک مطلب؛

از کتاب گویا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس 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 »اِْعلَموا« و مترین بخش »ِحوار« 

بخش »اِعلَموا« را دانش آموزی با صدای خوش و رسا می خواند و دربارۀ آن 

آنها  از  یکی  تا هر جلسه  می کنیم  شناسایی  را  دانش آموزان  می کنیم؛  سؤال 
قرائت کند.1

بخش  که  داوطلب  دانش آموزان  گزارش  ارائۀ  و  مترینات  حّل  سوم:  جلسۀ 

»پژوهش« را انجام داده اند.

٤٥

٥

خالصۀ درس

 و 

نتیجه گیری

را  قواعد درس  دانش آموزان می خواهیم خالصۀ  از  رنگی،  قلم  از  استفاده  با 

رنگی کنند.

از یکی از دانش آموزان می خواهیم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه 

کند. در صورتی که درست خالصه نکرد، ما درس را خالصه می کنیم.

٥

6
ارزشیابی

 بعد از تدریس

این موارد را از دانش آموز می خواهیم:

1. برای اسم تفضیل و اسم مکان، از دستور زبان فارسی و عربی مثال بزند.

2. شبیه منت ِحوار، درس را در کالس اجرا کند.

10

ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 75 دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

 1.  برای قرائت منت درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش آموزان فّعال باشند؛ حّتی اگر خوش صدا نباشند.
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ـحّل داوطلبانۀ تـمرینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آیندهتکلیف7

8
معرّفی 

فّعالّیت های خاّلقانه

یافنت کلامت اسم تفضیل و اسم مکان در قرآن و حدیث با استفاده از نرم افزار 

و اینرتنت

یافنت »داستان«، »آیا می دانید که« و »ابتسامات« به زبان عربی

یافنت وب نوشت )وبالگ(، وب گاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوینت( و 

تصاویر آموزشی مناسب

3

7٥             زمان تقریبی

ب– فرایند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 75 دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس



6

جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن)2(« پایۀ یازدهم، رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
یم

ن

مهر

کتاب: 11اّول درس  نخستین  تدریس  و رشوع  معارفه 

قرائت و ترجمۀ منت و حّل بخش درک مطلب

قرائت بخش قواعد درس اّول توّسط دانش آموز 21دوم 

و پاسخ به پرسش های احتاملی دانش آموزان و 

قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ایجاد انگیزه برای 

داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای منایشی 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس اّول، پرسش های شفاهی،31سوم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان

و نهادن آن در تابلوی اعالنات یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

آزمون کتبی کوتاه، یا ادامۀ تدریس درس اّول؛41چهارم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزاِن داوطلب 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب52اّول

دانش آموزی 62دوم  توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم

حّل تـمرینات درس دوم، پرسش های شفاهی،72سوم

گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه 

در صورت داشنت زمان مناسب

بخش 82چهارم نتیجۀ  گزارش  کوتاه؛  کتبی  آزمون 

آن  نهادن  و  داوطلب  دانش آموزاِن  »پژوهش« 

در تابلوی اعالنات، یا وبالگ مدرسه در صورت 

داشنت زمان مناسب



7بخش اول: طرح درس

جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب93اّول

دانش آموزی 103دوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  همراه  خوش صدا 

برای  انگیزه  ایجاد  و  ِحوار  منت  ترجمۀ  و  قرائت 

منایشی  اجرای  برای  دانش آموزان  شدن  داوطلب 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس سوم، پرسش های شفاهی،113سوم 

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

آزمون کتبی کوتاه؛ گزارش نتیجۀ بخش »پژوهش« 123چهارم

تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب  دانش آموزاِن 

اعالنات، یا وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان 

مناسب

دی

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب134اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات14دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات15سوم

دانش آموزی 164چهارم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالیّتدرستاریخجلسههفتهماه

م 
دو

ل 
سا

یم
ن

بهمن

حّل تـمرینات درس چهارم، پرسش های شفاهی،174اّول

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب185دوم

دانش آموزی 195سوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  خوش صدا همراه 

قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ایجاد انگیزه برای 

داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای منایشی 

این بخش در جلسۀ آینده

حّل تـمرینات درس پنجم، پرسش های شفاهی،205چهارم

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  

اسفند

امتحان درس های 4 و 5 ـ21اّول

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب226دوم

دانش آموزی 236سوم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه با توضیح و پرسش معلّم

حّل تـمرینات درس ششم، پرسش های شفاهی،6 24چهارم

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

یا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وبالگ مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  



9بخش اول: طرح درس

جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن )2(« پایۀ یازدهم، مشرتک کلّـّیـۀ رشته ها

فّعالیّتدرستاریخجلسههفتهماه

فروردین

تعطیل عید نوروز----25اّول

تعطیل عید نوروز----26دوم

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب7 27سوم

دانش آموزی 287چهارم توّسط  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

و  معلّم؛  پرسش  و  توضیح  با  همراه  خوش صدا 

برای  انگیزه  ایجاد  و  ِحوار  منت  ترجمۀ  و  قرائت 

منایشی  اجرای  برای  دانش آموزان  شدن  داوطلب 

این بخش در جلسۀ آینده

اردیبهشت

حّل تـمرینات درس هفتم، پرسش های شفاهی،297اّول

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتیجۀ  گزارش 

داوطلب و نهادن آن در تابلوی اعالنات، یا وبالگ 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب  

آزمون درس های 6 و 7امتحان30دوم 

حّل منونه سؤال پایانی و رفع اشکالدوره31سوم

حّل منونه سؤال پایانی و رفع اشکالدوره32چهارم





بخش دوم

بارم بندی و نمونه سؤال امتحانی
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( مشرتک رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی پایۀ یازدهم 
نوبت اّول1

 )از درس اّول تا پایان منت و درک مطلب درس چهارم(، 

بارم بندی نوبت اّول رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش متفاوت است. 
)بارم بندی رشته های فّنی از کّل درس اّول و نیمی از درس دوم شامل منت و درک مطلِب آن است.(2

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: 

مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

)دو مورد و زیر کلامت خط کشیده می شود.(

0/5

2

نـمره

0/5مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرینات کتاب( 2

3
تشخیص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه )دو 

مورد(

0/5

0/5نوشنت مفرد یا جمع اسم )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی 

5
ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرین و بخش 

»اِعلَموا«

5

7

نـمره
6

)دو  فارسی  به  عربی  جملۀ  ترجمۀ  در  درست  گزینۀ  انتخاب 

جمله(

0/5

1/5تکمیل ترجمۀ ناقص )شش جای خالی(7

 1. توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا حتاًم پيش از طرح سؤال، به پاورقی 

بارم بندی نوبت دوم مراجعه کنيد. 

2. در رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش که هفته ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان ميان نوبت اّول 

از يک درس و نيم است )يعنی کّل درس اّول و منت و درک مطلب از درس دوم(. برای امتحان نوبت اّول رشته های 

فّنی و حرفه ای و کاردانش يک بارم بندی مجّزا نوشته شده است.

اين بارم بندی برای عربی پايۀ يازدهم رشته های رياضی و تجربی و همچنین برای امتحان خردادماه پايۀ دوازدهم 

رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش اعامل می شود.
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ج: 

مهارت شناخت 

و کاربرد قواعد

8

ماضی  نقلی،  ماضی  ساده،  ماضی  فعل های  دقیق  ترجمۀ 

نون  دارای  فعل  مجهول،  مستقبل،  نفی،  نهی،  امر،  استمراری، 

با ریشه های ساده ای مانند  وقایه و مصدر در جمالت ساده و 

َدَخَل و َخَرَج  یا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاویر( 

)شش مورد(

1/5

7

نـمره

9

نیز مصدر مناسب  امر و نهی و  فعل ماضی، مضارع،  تشخیص 

سؤال  هر  یا  فعل،  نوع  تشخیص  یا  جمله  در  خالی  جای  برای 

ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. )سه مورد(

0/75

0/5تشخیص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله10

1تشخیص اسم تفضیل و ترجمۀ دقیق آن در جمله11

1ترجمۀ دقیق جملۀ با اسلوب رشط12

0/5تشخیص فعل رشط و جواب آن13

14
مضاٌف الیه،  خرب،  مبتدا،  مفعول،  )فاعل،  اعرابی  محّل  تشخیص 

صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر(

1/25

0/75تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه15

0/25عدد اصلی یا ترتیبی16

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن
جمع
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د: 

مهارت درک 

و فهم

17

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 

به توضیحات ستون دوم« )شش مورد( یا ارائۀ هشت كلمه كه 

دو تا اضافه است و شش جمله با جای خالی كه باید با كلمۀ 

مناسب كامل شود.

یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/5

3

نـمره

18

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی شش سؤال حتّی االمکان با شش 

کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

اساس  بر  آنها  نادرست  و  درست  تعیین  و  جمله  شش  ارائۀ  یا 

مفهوم هر جمله یا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی؛ 

یا در هر دو مورد 13 و 14هر شیوۀ ابتکاری دیگری که مهارت 

درک و فهم را بسنجد.

1/5

هـ : 

مهارت مکالـمه

19
پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی، یا پاسخ به سؤال با توّجه به 

تصویر ارائه شده
0/25

0/5

نـمره
20

طرح سؤال از بخش حوار مانند )جمله سازی با کلامت پراکنده 

با  از عبارت های کتاب(، پر کردن جای خالی  تّکه  حداکرث شش 

کلامت ارائه شده، دو گزینه ای و ... (

0/25

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن
جمع
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، درس مشرتک رشته های ریاضی و تجربی نوبت دوم1 

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: 

مهارت 

واژه شناسی

نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 1

)دو مورد و زیر کلامت خط کشیده می شود.(
0/5

2

نـمره

0/5تعیین کلامت مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرینات کتاب( 2

تشخیص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه2 )دو 3

مورد(
0/5

0/5نوشنت مفرد یا جمع اسم3 )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی 

ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرین و بخش 5

»اِعلَموا«
5

7

نـمره
0/5انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/5تکمیل ترجمۀ ناقص )شش مورد(7

1. توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند.

2. طرح اين سؤال دشوار است. نبايد دانش آموز در انتخاب دو گزينه رسگردان شود؛ مثال: نافذة، ِجدار، باب، َصدر. 

پاسخ: ← نافذة مؤنث است بقّيه مذّکر؛ 

پاسخ: ←»پنجره و در و ديوار« در يک گروه اند و »سينه« از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد.

، اِسرَتَجعا، َيعَملوَن، َفَتَح. پاسخ: ← ذهنب مؤنث و بقّيه مذّکرند. َيعَملوَن مضارع و بقّيه ماضی اند. سوم شخص  َذَهنْبَ

مفرد ماضی اسرتجع بيش از سه حرف است و بقّيه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است 

نه از معنا.

3. هرچند در بارم بندی اين سؤال نيم نـمره ای در بخش ترجمه آمده است؛ اّما در اصل مربوط به قواعد است. 
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ج: 

مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

8

ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

امر، نهی، نفی، مجهول، مستقبل، فعل دارای نون وقایه و مصدر در 

جمالت ساده و با ریشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج؛

یا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاویر(

شش مورد

1

 7/5

نـمره

9

تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نیز مصدر مناسب برای 

ابداعی  یا هر سؤال  نوع فعل،  یا تشخیص  جای خالی در جمله، 

دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(

1

10
شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم 

مکان

0/5

0/5عدد اصلی و ترتیبی11

0/5ترجمۀ دقیق جملۀ بعد از اسم نکره12

13

ترجمۀ دقیق فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، کَی، لَِکی، َحتَّی« 

در جمله؛

یا سؤال سه گزینه ای از فعل مضارع دارای این حروف

1

14
ترجمۀ دقیق فعل مضارع دارای حروف »لَْم، لِـ ، ال« در جمله؛

یا سؤال سه گزینه ای از فعل مضارع دارای این حروف

1

15
ترجمۀ دقیق افعال ناقصه »کاَن، صاَر، لَیَْس« در جمله 

)تأکید در طرّاحی سؤال بر شکل های مختلف فعل کاَن است(

1

16
مبتدا، خرب،  مفعول،  فاعل،  کلامت:  نقش  )تشخیص  اِعرابـی  محّل 

مضاٌف الیه، صفت، جار و مجرور، مجرور به حرف جر( 

1

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، درس مشرتک رشته های ریاضی و تجربی نوبت دوم
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د: 

مهارت درک 

و فهم

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 17

كه  كلمه  ارائۀ هشت  یا  مورد(؛  توضیحات ستون دوم« )شش  به 

دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی كه باید با كلمۀ 

مناسب كامل شود.

یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/5

3

نـمره درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی شش سؤال حتّی االمکان با شش 18

کلمۀ پرسشی خوانده شده(؛ 

یا )ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم 

هر جمله یا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی( 

ابتکاری دیگری که مهارت  یا در هر دو مورد 15 و 16هر شیوۀ 

درک و فهم را بسنجد.

1/5

هـ : 

مهارت مکالـمه

به 19 توّجه  با  به سؤال  پاسخ  یا  پرسشی؛  به جمله های  کوتاه  پاسخ 

تصویر ارائه شده 1 

0/25

0/5

نـمره طرح سؤال از بخش حوار )مانند جمله سازی با کلامت پراکنده حداکرث 20

شش تّکه از عبارت های کتاب(، پر کردن جای خالی با کلامت ارائه 

شده، دو گزینه ای و ... (

0/25

1. پيشنهاد می شود سؤال با توّجه به تصوير طّراحی شود؛ مثاًل با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد 

سؤال شود: »ماذا َعَلی اْلِمنَضَدِة؟« و پاسخ های »حقيبة«، »الحقيبة«، »علی املنضدة حقيبة.«، »الحقيبة علی املنضدة.« 

همۀ پاسخ ها را می پذيريم؛ زيرا در همۀ اين پاسخ ها دانش آموز متوّجه سؤال شده و پاسخ های کوتاه، يا بلند او 

همگی اشاره به موّفقّيت او دارند.

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، درس مشرتک رشته های ریاضی و تجربی نوبت دوم
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بارم بندی امتحان نوبت اّول کتاب عربی پایۀ دوازدهم رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش 

با سایر رشته ها متفاوت است؛ زیرا دانش آموزان این رشته ها هفته ای یک ساعت درس عربی 

دارند و امتحان آنها از درس اّول، دوم، سوم و نیمۀ اّول درس چهارم تا پایان منت درس و درک 

مطلب آن است. 

بارم بندی امتحان نوبت دوم این رشته ها هامن بارم بندی نوبت اّول رشته های ریاضی و 

تجربی است.

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش پايۀ يازدهم نوبت اّول 1 

)کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل منت و درک مطلب(2 

رهمهارت های زبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: 

مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

)دو مورد از کلامت که زیر آنها خط کشیده می شود.(

0/5

2

نـمره

0/5مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرینات کتاب( 2

3
)دو  کلمه  میان چهار  در  معنا  نظر  از  ناهامهنگ  کلمۀ  تشخیص 

مورد(

0/5

0/5نوشنت مفرد، یا جمع اسم )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب:

مهارت ترجمه 

به فارسی 

5
ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرین و بخش 

»اِعلَموا«

5

7

نـمره
0/5انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/5تکمیل ترجمۀ ناقص )شش جای خالی(7

1. توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا حتاًم پيش از طرح سؤال به پاورقی 

بارم بندی نوبت دوم مراجعه کنيد. 

2. در رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش که هفته ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان ميان نوبت 

اّول از يک درس و نيم است )يعنی کّل درس اّول و منت و درک مطلب از درس دوم(. اين بارم بندی برای عربی پايۀ 

يازدهم رشته های رياضی و تجربی و  همچنین برای امتحان خرداد ماه پايۀ دوازدهم رشته های فّنی و حرفه ای و 

کاردانش اعامل می شود.
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ج: 

مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

8

ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه و مصدر در 

جمالت ساده و با ریشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج؛ 

یا در قالب مصوَّر )ارتباط دادن جمالت به تصاویر( )شش مورد(

1/5

 7/5

نـمره

9

مناسب  مصدر  نیز  و  نهی  و  امر  مضارع،  ماضی،  فعل  تشخیص 

برای جای خالی در جمله، یا تشخیص نوع فعل، یا تشخیص کلمۀ 

ناهامهنگ از نظر معنا میان چند کلمه )سه مورد(

1

1/5تشخیص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله10

1/5تشخیص اسم تفضیل و ترجمۀ دقیق آن در جمله11

12
الیه،  مضاٌف  خرب،  مبتدا،  مفعول،  )فاعل،  اعرابی  محّل  تشخیص 

صفت، جار و مجرور، یا مجرور به حرف جر(

1

0/5تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه13

0/5عدد اصلی، یا ترتیبی14

د: 

مهارت درک 

و فهم

15

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول 

كه  كلمه  ارائۀ هشت  یا  مورد(؛  توضیحات ستون دوم« )شش  به 

دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی كه باید با كلمۀ 

مناسب كامل شود.

یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/5

3

نـمره

16

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی شش سؤال حتّی االمکان با شش 

کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

یا ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم 

هر جمله یا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی؛

ابتکاری دیگری که مهارت  یا در هر دو مورد 13 و 14هر شیوۀ 

درک و فهم را بسنجد.

1/5

بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش پايۀ يازدهم نوبت اّول

)کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل منت و درک مطلب(
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش پايۀ يازدهم نوبت اّول

)کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل منت و درک مطلب(

هـ : 

مهارت مکالـمه

17
به  توّجه  با  به سؤال  پاسخ  یا  پرسشی؛  به جمله های  کوتاه  پاسخ 

تصویر ارائه شده

0/25

0/5

نـمره
18

پراکنده  کلامت  با  )جمله سازی  مانند  حوار  بخش  از  سؤال  طرح 

با  خالی  جای  کردن  پر  کتاب(،  عبارت های  از  تّکه  شش  حداکرث 

کلامت ارائه شده، دو گزینه ای و ... (

0/25

تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی

1  سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات باید کامالً حرکت گذاری شوند.

2  نباید صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، نادرست و نامفهوم باشد.

بارم بندی  در  نـمره  یک  تا  است  مجاز  طرّاح  اّول،  نوبت  امتحان  سؤال  طرّاحی  در    3

تغییراتی اجرا نـامید؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی باید دقیقاً رعایت شود.

4  حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه باید 

تنّوع داشته باشد.

تفکیک  و  می شوند  تلفیق  هم  با  مختلف  بخش های  سؤاالِت  موارد  از  بسیاری  در    5

مهارت های زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند 

مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

6  فونت های زیر برای تایپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

 ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT ،Adobe Arabic )عثامن طه(

Traditional Arabic ،B Badr 

7  طرح سؤال امتحان نوبت اّول )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از بیست نـمره است. 

8  طرح سؤال امتحان کتبی میان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای 

Simplified Arabic ، 
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امتحان میان نوبت بارم بندی تعیین نـمی شود. اگر دبیری عالقه مند است که بر اساس بارم بندی 

خاّصی سؤال طرح نـامید، می تواند این گونه عمل کند: 

مهارت واژہ شناسی از 2 نـمره به 1 نـمره و مهارت ترجمه به فارسی از 7 نـمره به  5 نـمره 

و مهارت درک و فهم از 3 نـمره به 2 نـمره و قواعد از 7/5 نـمره به 6/5 نـمره کاهش می یابد. 

در نتیجه 5 نـمره کاسته و برای نـمرۀ شفاهی منظور می شود )حدوداً ٤ نـمره روخوانی و 1 

نـمره مکامله(.

در مکامله، مشابه این سؤاالت مطرح می شود.

ِمن أین أنت؟ کم عمرك؟ کیف حالك؟ أین بیتك؟ أّی فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بیتك؟ کم 

الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لاِمذا تدرُُس؟ ماذا تأکُُل لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشیٌط؟ أ دفرتٌ علی  الْمنضدِة 

أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقیبة؟

9  در سؤال شامرۀ 8: )ترجمۀ دقیق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

امر، نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقایه و مصدر در جمالت ساده و با ریشه های 

ساده ای مانند َدَخَل و َخرََج( قرائنی مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا 

دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند.

10  در بخش قواعد ، شیوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و 

نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ 

مثال: 

) اِرِْجعوا   یا أَخي، رَجاًء، ... إلی بَیِتَك. )اِرِْجْع اُکتُْب فی الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً.  

یا إخَوتـي، ِمن فَضلُِکم، اِرِجعوا إلَی بُیوتُِکم.  . تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتی تَحتَها َخطٌّ

11  در سؤاالت چندگزینه ای، دو یا سه گزینه ارائه می شود )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ 

چهار كلمه داده می شود(.

12  ترجمۀ جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقه ای طرّاحی نـمی شود.

13  طرح سؤال از فعل هایی مانند »تََعلَّموا« که می توانند ماضی، یا امر باشند باید در 
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جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنین سؤاالتی خودداری شود 

بهرت است. 

14  در تشخیص و ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع 

منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سامل طرّاحی شود و اگر از 

غیر صحیح و سامل سؤالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعالل حذف داشته باشد.

15  آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگی های معدود و مطابقت موصوف 

و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی نیست. حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای 

ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب است.

16  طرح سؤال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشارۀ مناسب، برای جای خالی در جمله 

با توّجه به قرائن در قالب سؤال چندگزینه ای اشکالی ندارد؛ ولی باید توّجه داشت که چنین 

مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: 

ضمیر منفصل منصوب مانند إیّاَك؛ تشخیص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذین، 

کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غیر عاقل.

17  پر کردن جای خالی در بخش »ِحوار« در امتحان باید منطقی باشد. طبیعی است که 

حفظ منت، دشوار است. به عنوان مثال، پیشنهاد می شود منت »حوار« داده شود و چهار جای 

خالی داشته باشد و هشت کلمه ارائه شود تا دانش آموز از آنها در جای خالی استفاده کند. 

در ترجمۀ عربی به فارسی نیز می توان نیم نـمره از این بخش طرّاحی کرد.

18  در تشخیص ضمیر و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله، با توّجه به قرائن 

باید توّجه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: 

ضمیر منفصل منصوب؛ مانند إیّاَك؛ تشخیص کاربرد اسم اشارۀ مثّنی؛ مانند هذاِن و هذین، 

کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غیر عاقل.

19  در تشخیص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب 

نیست و کلامِت جمله باید اعراب گذارِی کامل شده باشد.
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20  طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت جمله، مطلقاً ممنوع است.

21  در تشخیص مشتّقات، ذکر جامد و مشتق الزم نیست؛ اّما ذکر مشتق و نوِع آن الزم 

است. 

22  در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر، ذکر اینکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد 

و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی مزید می باشد، در کتاب درسی تدریس نشده و از اهداف آموزشی 

کتاب نیست.

23  در این بخش از سؤاالت امتحانی »تَرِْجْم ٰهِذِه الِْعبارََة َحَسَب قَواِعِد الَْمعرِفَِة َو النَِّکرَِة« 

بهرت است که دبیر سؤالی خارج از کتاب مطابق چارچوب قاعدۀ درس طرح کند.

24  در طرح سؤال مکامله به دو صورت می توان عمل کرد: 

یکی ارائۀ تصویر و طرح سؤال از تصویر و دیگری پر کردن جای خالی در مکامله و ارائۀ 

کلامت با دادن دو کلمۀ اضافه.



24

بارم بندی امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن )2( پایۀ یازدهم، میان نوبت اّول و دوم 

رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، فّنی وحرفه ای و کاردانش

نـمرهموضوعشامرهمهارت ها 

مهارت های 

خواندن،

شنیدن و سخن 

گفنت

1

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(،

یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن،

اجرای نـامیشی منت برخی درس ها.

4

2

مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 

ن،  )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما هَی، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أیَن، ِمْن أیَن، ِممَّ

، أَّی(، کَم، َهْل، أ، متی، کیف، ملاذا، لَِم، َعمَّ

یا حفظ مشابه مکاملات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو یا چند نفره،

یا اجرای گروهِی مکاملاتی متفاوت با مکاملات کتاب درسی در کالس.

1

٥   جمع نـمره ها 

تذکّرات

1  امتحان مستمّر اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 1٥ نـمره( و شفاهی )از ٥ نـمره( 

می باشد، ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بیست نـمره است.

2 . تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( 

دشوار است و از عهدۀ بسیاری از دانش آموزان بر نـمی آید؛ اّما باید از دانش آموزان خواسته 

تـمرین کنند؛ زیرا  شود حتّی االمکان مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و 

هدف اصلی آموزش عربی مسائل دینی است و قرائت نـامز باید با تلّفظ درست باشد.

3  در پاسخ به جمله های پرسشی، به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً 

اگر در پاسخ سؤاِل »إلَی أیَن تَذَهُب؟« پاسخ دهد »إلی الُْفنُدق«، کامالً درست است و نیازی 

نیست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب إلی الُْفنُدِق.« در بخش مكامله، فهم سؤال، نیمی از نـمره را 

دارد؛ مثالً اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أیَن أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا فی ... .« و درنگ کرد 

.« در حقیقت نیمی از نـمره را گرفته است، چون سؤال را  فِّ و نتوانست بگوید »أنا فی الصَّ

فهمیده است.
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4  یکی از موارد امتحانی این است که از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی 

در دو دقیقه معرّفی کند، یا اگر فّعالیّتی در زمینۀ منایش و مکامله در کالس داشت می توان 

به عنوان منرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

5  طبیعی است که در یک روز نـمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و مکامله 

به  عمل آورد؛ بنابراین آنچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعه فّعالیّت های 

شفاهی و مکاملۀ وی، نـمرۀ شفاهی اش را تشکیل می دهد. مبنای نـمره دهی آخرین و بهرتین 

وضعیّت مهارت شفاهی اوست.

6  رعایت ظرافت های رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانش آموز نیست. مخصوصاً اینکه 

او باید در پاسخگویی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی 

آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبیر ارجمند درخواست می شود این بخش را با نرمش و 

مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطرۀ خوشی از مکامله به یاد داشته و زمینۀ مثبتی در ذهن 

او برای سال های آینده باقی مباند.

عین  دانش آموزان منی خواهیم  از  لذا  است؛  بسیار دشوار  کاری  مکاملات،  عین  حفظ   7

عبارت ها را  حفظ کنند. دانش آموز می تواند با ذوق و سلیقۀ خود و رشایط موجود، تغییراتی 

در منت ایجاد کند.
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نـمونه سؤال پیشنهادی امتحان نوبت اّول و دوم

، اَلَْفصُل اْلَوَُّل، فی ثاَلثَِة ُدروٍس َو نِْصٍف، اَلَْوقُت: 70 َدَقیَقًة،  فِّ الْحادَی َعَشَ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربیَِّة لِلصَّ

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِلیُّ اَلتاّریخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:           اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

الف. مهارت ترجمه )دو نـمره(

بارمپرسشردیف

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتی تَحَتها َخطٌّ

﴾     َحرََّم اللُّٰه ااِلْسِتْهزاَء ِباْلَخریَن. ﴿یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا، اِْجتَِنبوا کَثیراً ِمَن الظِّنِّ

0/5

2

تَیِن. اُکُتْب فی الَْفراغِ الْکَلَِمَتیِن الُْمرَتاِدَفَتیِن َو الْکَلَِمَتیِن الُْمَتضادَّ

ُوّد / نِهایَة / ِبدایَة / تَبْجیل / ُحّب

............................ ≠  .............................                 ............................. = .............................

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتیِن.    أَْحیاء: .............................   ُجُزر: .............................  3

4

َعیِِّن الْکَلَِمَة الَْغریَبـَة فی الَْمعَنی.

        َحْول   ثَـَمر   نََوی   الف. ُغْصن

 أُسبوع    َشْهر   َسَنة   ب. نِْفط

0/5
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ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿اُدُْع إلَی َسبیِل َربَِّك ِبالِْحکَمِة َو الَْموِعظَِة الَْحَسَنِة﴾ )1(

...............................................................................................................................................    

2. َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِِه فَـُهَو ِمْن أَْهِل الّناِر. )1(

................................................................................................................................................   

: أَیُّ الاْمِل َخیـٌر ؟ قاَل: َزْرٌع َزَرَعُه صاِحبُُه. )1(    3. ُسِئَل النَّبیُّ

................................................................................................................................................... 

4. تَْنمو أَثْـامُر الِْعَنِب الرَْبازیلـیِّ َعلَی ِجْذِعـها. )1(

....................................................................................................................................................

ِه التَّبجیال   کاَد الُْمَعلِِّم أَْن یَکوَن رَسوال )1( 5. قُْم لِلُْمَعلِِّم َوفِـّ

....................................................................................................................................................

5

6

حیَحَة. َجَمَة الصَّ اِنتَِخِب الرتَّ

1. إْن تَْقَرأْ إنشاَءَك أَماَم الطُّاّلِب فَسْوَف یَتََنبَُّه زَمیلَُك الُْمشاِغُب.

  .الف. اگر انشای خود را روبه روی دانش آموزان بخوانی، دانش آموز پر رس و صدا آگاه می شود

  .ب. اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی، دانش آموز اخالل گر آگاه خواهد شد

2. أََحبُّ ِعباِد اللِّٰه إلَی اللِّٰه أَنَفُعُهم لِِعباِدِه.

          .الف. محبوب ترین بندگاِن خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگان است

          .ب. بندگاِن راستین خدا را دوست دارم؛ زیرا به نفع دیگر بندگان کار می کنند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسیَِّة. اِْمَلْ َفراغاِت الرتَّ

گوینده واجب  بر  الُْمخاطَبیَن.  ُسلوَك  یَُغیِّـَر  َحتَّی  یَقوُل،  ِبـام  عاِمالً  یَکوَن  أَْن  َعلَی الُْمتََکلِِّم  یَِجُب   .1

.................................... مخاطبان  تا  باشد  ............................................. عمل کننده  به  است که  

را تغییر دهد.

الزُّیوِت  ِمَن  ِمقداٍر  َعلَی  بُذورُها  تَْحتَوی  َو  الَْحیَواناُت،  ِمْنـَها  تَْهرُُب  کَریَهـٌة  َجرَِة  الشَّ ٰهِذِه  رائَِحـُة   .2

ثٍَة. بوِی این درخت .................................. است که جانوران  الیَُسبُِّب اْشِتعالُها ُخروَج أَیِّ غازاٍت ُملَوِّ

از آن ............................... و دانه هایش حاوِی مقداری .................................... است که آتش گرفنِت 

آن سبِب خروِج هیچ گازی .................................... نـمی شود.

1/5

بارمپرسشردیف
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ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نیم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتی تَحَتها َخطٌّ

1. أَنا َقَرأُْت َدرسی.           2. هَی َسَتکُْتُب َدرَْسها.         3. ِمْن فَْضلَِك ال تَْدُخْل فی الُْغرفَِة.       

 . ُکم.      6. أَ ال تَْصِبـُر یا أَخی؟     7. یا طالِباُت، اِْعَملَْن ِبواِجباتُِکنَّ 4. رَجاًء اُْخرُجوا ِمْن َصفِّ

  

1/5

9

َعیِِّن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

 ال تَلَْعبی        ال تَلَْعبوا           1. یا أَْوالُد، رَجاًء، ................... فی الّشاِرِع.         ال تَلَْعْب

 تَْستَِمُع           تَْستَِمعوَن          2. اَلطُّاّلُب ................... إلَی کَالِم أُستاِذِهم.          یَْستَِمعوَن

 ... َعرَفْتَـنـ       ... َعرَفِْتـ             ... ی یا زَمیلَی الَْعزیَز؟                َعرَفْتَـ 3. أَ ما ...................ـ 

0/75

10
َعیِّـِن اْسَم الَْمکاِن فی ٰهِذِه الُْجملَِة، ثُمَّ تَرِْجْمـُه.

شاَهْدنا َمطْبََخ الُْفْنُدِق فی الّساَعِة الثّالِثَِة َمساًء.

0/5

11
َعیِّـِن اْسَم التَّفضیِل فی هاتَیـِن الُْجملََتیـِن، ثُمَّ تَرِْجِم اْسَم التَّفضیِل َفَقط.

َشـرُّ الّناِس ذو الَْوْجَهیـِن.    أَفَْضُل اْلَعامِل الَْکْسُب ِمَن الَْحالِل.

1

12

ِط فی الَْجملَِة الّثانَیِة، ثُمَّ تَرِْجِم الُْجْملََتیـِن. ِط فی الُْجملَِة اْلُولَی َو َجواَب الشَّ َعیِّـْن ِفْعَل الشَّ

﴿َو ما تَْفَعلوا ِمْن َخیـٍر یَْعلَْمُه اللُّٰه﴾

َمْن َسأََل فی ِصَغرِِه، أَجاَب فی کِبَـرِِه.

1/5

13

. اُْذکُِر الَْمَحلَّ اْلْعرابـیَّ لِلْکَلاِمِت الَّتی تَْحَتـها َخطٌّ

راِث  لَْت ُمَنظََّمُة الْیونِسکو َمْسِجَد اْلماِم َو قُبََّة قابوٍس في قائِـَمِة التُـّ إیراُن بَلَُد اْلثاِر التّاریخیَِّة. َسجَّ

. الْعالَمـیِّ

1

14
َعیِّـِن اْسَم الْفاِعِل أَِو اْسَم الَْمفعوِل أَِو اْسَم الُْمبالََغِة.

نوِب، اِْغِفْر لَنا. َعُه الُْمشاِهدوَن. یا َغّفاَر الذُّ داقَِة ثُمَّ َشجَّ ٌة ِمْن الِعِب فَریِق الصَّ بََدأَْت َهْجَمٌة قَویَـّ

0/5

15
اُکُتْب فی الَْفراغِ َعَدداً ُمناِسباً.

تِْسعوَن ناِقُص ثَـامنیَن یُساوی ............................ .

0/25

بارمپرسشردیف
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د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

16

َضْع ِفـی الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«

ْلَث اْلَرِض. 1. اَلُْمحیُط الْهاِدئُ                   هَو بَْحٌر کَبیٌر یُعاِدُل ثثُ

َوراُن َحْوَل َشْیٍء. ُع َو الدَّ 2. حارُِس الَْمرَْمی                   اَلتََّجمُّ

3. اَلْـُمواَصفاُت                   اَلَّذی یُْعطیِه اللُّٰه ُعمراً طَویالً.

ِة. َهِب أَِو الِْفضَّ 4. اَلْـُمزاِرُع                    زیَنٌة ِمَن الذَّ

5. ااَلِلِْتفاُف                   اَلَّذی یَْعَمُل فی الَْمزَرَعِة.

ُر                    ِصفاُت أََحٍد أَْو َشْیٍء. 6. اَلُْمَعمَّ

واُر 7. اَلسِّ

ُل  8. اَلزَّلثَ

   

1/5

17

اِْقَرأِ النَّصَّ الّتالـَی، ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَیـِة.

نَْحُن  طَبّاَخٌة.  والَِدتی  َو  فاَّلٌح  والِدی  مازَنَدران.  فی  ِبطرود  ِباْسِم  َصغیرٍَة  قَریٍَة  فی  أَعیُش  ِمهران.  أَنَا 

اَلْیَوُم یَوُم الَْخمیِس. أُّمی طَبََخْت َحلَویّاٍت قَبَْل ساَعتَیِن. هَی تَطْبُُخ َحلَویّاٍت طَیِّبًَة. ثُمَّ  أرُْسٌَة َسعیَدٌة. 

تَْعرُِضـها لِلْبَیْعِ، فَـیَْشتَـِری الّناُس ِمْن َحلَویّاتِـها ِلَنَّها لَذیذٌة ِجّداً. أُّمی َوَضَعِت الَْحلَویّاِت َعلَی الِْمنَضَدِة 

الُْعیوِن  الِْمنَضَدِة بَعیَدًة َعِن  غیرَُة ِمهری کانَْت جائَِعًة، فَـَصِعَدْت َعلَی  فی ُغرفَِة   ااِلْسِتقباِل. أُختی الصَّ

َخْمُس  أُختی  ُعمُر  ِبـَخیٍر.  شاَهَدتْـها  َو  إلَیها  فََذَهبَْت  کَثیراً،  أُّمی  خافَْت  ِبالْبُکاِء.  بََدأَْت  َو  فَـَسَقطَْت 

َسَنواٍت.

............................................................................................ غیرَِة؟   1. َهِل انَْکرَسَْت یَُد الِْبْنِت الصَّ

............................................................................................ 2. َمتَی َصَنَعِت الْوالَِدُة الَْحلَویّاِت؟ 

............................................................................................ 3. أَیَن َوَضَعِت الْوالَِدُة الَْحلَویّاِت؟ 

غیرَِة؟ ............................................................................................................ 4. َما اْسُم الِْبْنِت الصَّ

5. ماذا َصَنَعِت الْوالَِدُة؟  ...............................................................................................................

6. کَْم ُعمُر ِمهری؟ ........................................................................................................................

1/5

هـ . مهارت مکالـمه )0/5 نـمره(

18
ؤاِل الّتالـی. أَِجْب َعِن السُّ

ِمْن أَیَن أَنت؟ ......................................................................  

0/25

19

رَتِِّب الَْکلاِمِت َو اکْتُْب سؤاالً َو جواباً َصحیحاً.

/ قَویّاِن/ کاِلُهام/؟ /. أَقَْوی/ الَْفریَقیـِن/ أَیُّ

....................................................................................................................................................

    .................................................................................

0/25
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، اَلَْفصُل الّثانـی، اَلَْوقُت: 70 َدَقیَقًة،  فِّ الْحادَی َعَشَ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربیَِّة لِلصَّ

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِلیُّ اَلّتاریخ: .... /3/ .... اَلِْمنطََقة:           اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

الف. مهارت ترجمه )دو نـمره(

بارمپرسشردیف

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتی تَحَتها َخطٌّ

نیا َو اْلِخرَِة. فَقاَل: ال تَْکِذْب. جاَء رَُجٌل إلَی رَسوِل اللِّه  فَقاَل: َعلِّْمنـی ُخلُقاً یَْجَمُع لی َخیْـَر الدُّ
0/5

2

اُکتُْب فی الَْفراِغ الَْکلَِمتَیِن الُْمرَتاِدفَتَیِن َو الَْکلَِمتَیِن الُْمتَضادَّتَیِن.

قیام / دیباج / بََعَث / ُجلوس / أَرَْسَل

............................ ≠  .............................                 ............................. = .............................

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتیِن.    زَُمالء: .............................   بَهیَمة: .............................  3

4

َعیِِّن الْکَلَِمَة الَْغریَبـَة فی الَْمعَنی.

        تََکلََّم   َل َث   کَمَّ الف. کَلََّم   َحدَّ

 أَْصَفر    أَبْیَض   أَْسَود   ب. أَکْرَم

0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿قالَِت اْلَْعراُب آَمّنا قُْل لَْم تُْؤِمنوا َولِٰکْن قولوا أَْسلَْمنا﴾ )1(

................................................................................................................................................    

2. کاَن ُعمُر شیِمل َخْمَسَة َعَشَ عاماً حیَن بََدأَْت ِبِدراَسِة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة. )1(

.................................................................................................................................................   

3. ِمْن أَخالِق الْجاِهِل اْلجابَُة قَبَْل أَْن یَْسَمَع َو الُْمعارََضُة قَبَْل أَْن یَْفَهَم. )1/25(

................................................................................................................................................... 

4. اَللُّهمَّ إنّـی أَعوُذ ِبَک ِمْن نَْفٍس ال تَْشبَُع. )0/75(

....................................................................................................................................................

)1( . 5. البُدَّ أَْن نَْعلََم أَنَّ تَباُدَل الُْمْفرَداِت بَیَن اللُّغاِت فی الْعالَِم أَْمٌر طَبیعیٌّ

....................................................................................................................................................

5
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6

حیَحَة. َجَمَة الصَّ اِنتَِخِب الرتَّ

1. ﴿یَقولوَن ِبأَفْواِهِهم ما لَیَْس فی قُلوِبِهم َو اللُّه أَْعلَُم ِبـام یَْکتُموَن﴾

الف. با دهانشان آنچه را در قلب هایشان نیست می گویند و خدا به دروغی که بر زبان می رانند 

 .آگاه است

با دهان هایشان آنچه را در دل هایشان نیست می گویند و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر  ب. 

  .است

2. أَتَْقی الّناِس َمْن قاَل الْـَحقَّ فی ما لَُه َو َعلَیـِه.

          .الف. پرهیزگارترین مردم کسی است که حق را در آنچه به سودش و به رضرش است بگوید

          .ب. باتقواترین مردم کسی است که در هر حالتی حق گفته است

0/5

7

َجَمِة الْفارِسیَِّة. اِْمَلْ َفراغاِت الرتَّ

1. إنَّ ِمْن َشـرِّ ِعباِد اللِّه َمْن تُکْرَُه ُمجالََسُتـُه لِـُفْحِشِه. از .................................... بندگان خدا کسی 

است .................................... با او که به خاطر گفتار و کردار زشتش ناپسند شمرده شود.

َر أَربََعُة طُاّلٍب أَْن یَغیبوا َعِن ااِلْمِتحاِن َفاتََّصلوا ِباْلُستاِذ هاتِفّیاً َو قالوا لَُه: أََحُد إطاراِت َسّیاَرتِنا  2. َقرَّ

انَْفَجَر، َو ال توَجُد َسّیاَرٌة تَْنُقلُنا إلَی الْجاِمَعِة. َو لَْن نَسَتطیَع الُْحضوَر. 

چهار دانشجو .................................... که در امتحان غیبت کنند و با استاد متاس تلفنی گرفتند و به 

او گفتند: .................................... خودرِو ما ترکید و خودرویی نیست که ما را به ..........................

.......... منتقل کند و .................................... حارض شویم.

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نیم نـمره(

8

. تَرِْجِم اْلَفعاَل الَّتی تَْحَتـها َخطٌّ

1. لاِمذا ال تَْخرُجوَن ِمْن ُصفوِفُکم؟                            2. أَیَُّها الُْمؤِمنوَن، اُْشُکروا َربَُّکم.

َسِة. ْفرَِة الِْعلْمیَِّة.                    4. إنّـی َسْوَف أُساِفُر إلَی زیارَِة الَْعتَباِت الُْمَقدَّ 3. اَلتَّالمیُذ ما رََجعوا ِمَن السَّ

1

9

َعیِّـْن نَوَع اْلَفعاِل فی الُْجَمِل الّتالَیِة.

1. ﴿أَنِفقوا ِماّم َرزَقْناکُم ِمْن قَبِْل أَْن یَأتـَی یَوٌم ال بَیٌع فیِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعٌة﴾

2. یا حاّج، رَجاًء، راِجْع طَبیباً.

1

10

َعیِّـْن نَوَع اْلَسامِء: اِْسَم الْفاِعِل، أَِو اْسَم الَْمفعوِل، أَِو اْسَم الُْمبالََغِة، أَِو اْسَم الَْمکاِن، أَِو اْسَم التَّفضیِل. 

)اِثَنیِن(

أَْعلَُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إلَی ِعلِْمِه.  یا َمْن یُِحبُّ الُْمْحِسنیـَن.

0/5
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11

حیَحَة. َجَمَة الصَّ ِط، ثُمَّ َعیِّـِن الرتَّ َعیِّـْن َجواَب الشَّ

َمْن یُحاِوْل کَثیراً یَِصْل إلَی أَهداِفِه.

    .الف. هرکس بسیار تالش کند، به هدف هایش می رسد

    .ب. کسی که بسیار سعی می کند، به هدف هایش خواهد رسید

0/5

12
اُکُتْب فی الَْفراغِ َعَدداً ُمناِسباً.

ِعْشوَن زائُِد َعَشٍَة یُساوی ............................ .

0/5

13

تَرِْجْم هاتَیِن اْلیََتیِن َحَسَب الَْقواِعِد الَّتی َقَرأْتَها.

﴿لَْن تَنالوا الِْبـرَّ َحتَّی تُْنِفقوا ِماّم تُِحبّوَن﴾

لوا کَالَم اللِّٰه﴾ ﴿یُریدوَن أَْن یُبَدِّ

1

14

تَرِْجْم هاتَیِن اْلیََتیِن َحَسَب الَْقواِعِد الَّتی َقَرأْتَـها.

﴿َعلَی اللِّٰه فَـلْـیَتَوَکَِّل الُْمؤِمنوَن﴾

﴿قالَِت اْلَعراُب آَمّنا قُْل لَْم تُؤِمنوا﴾

1

15

تَرِْجْم هاتَیِن الُْجملََتیِن َحَسَب الَْقواِعِد الَّتی َقَرأْتَها فی َمعانِـی اْلَفعاِل الّناِقَصِة.

کاَن َسعیٌد ساَعَد َصدیَقُه.            

کان سعیٌد یُساِعُد َصدیَقُة.

1

16
. اُْذکُِر الَْمَحلَّ اْلْعرابـیَّ لِلْکَلاِمِت الَّتی تَْحَتـها َخطٌّ

رِس َعلَی اللَّْوِح. یَْکتُُب الُْمَدرُِّس قَواِعَد الدَّ

1

د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

17

َضْع فی الَْفراغِ کَلَِمًة ُمناِسَبًة ِمَن الْکَلاِمِت الّتالَیِة. )کَلَِمتاِن زائَِدتاِن(

ُفُن / ُمْخَضًَّة / الُْمْفرَداُت / الثَّقافََة ( یـِر / السُّ واِل / اَلرَْبناَمُج / ُمحارَضًَة / الرسَّ ْ )َمْخبوٌء / الرسِّ

امِء ماًء فَتُْصِبُح اْلَرُْض .............................. ﴾ 1. ﴿أَنْزََل ِمَن السَّ

2. بَْعَد ظُهوِر اْلسالِم، اِزْداَدْت .............................. الَْعَربیَُّة فی اللَُّغِة الْفارِسیَِّة.

3. إنَّ .............................. هَی الِْقیَُم الُْمْشرَتَکَُة بَیْـَن َجامَعٍة ِمَن الّناِس.

4. تََکلَّموا تُْعرَفوا؛ فَإنَّ الَْمرَْء .............................. تَْحَت لِسانِِه.

َْشُف ِقطَعُة قاُمٍش توَضُع َعلَی .............................. . 5. اَلشَّ

6. أَلَْقی أُستاُذ الْجاِمَعِة .............................. َحْوَل شیِمل.

1/5
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18

حیَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَْحقیَقِة. َعیِّـِن الصَّ

1. َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِِه فَُهَو ُشجاٌع.

2. اَلِْکتاُب َصدیٌق یُْنِقُذنا ِمْن ُمصیبَِة الَْجْهِل.

. 3. ِعلُْم اْلَحیاِء ِعلُْم ُمطالََعِة َخواصِّ الَْعنارِصِ

4. َعلَینا أَْن نَُکلَِّم اْلَخریَن َعلَی قَْدِر ُعقولِـِهم.

5. یَلَْعُب فی فَریِق کُرَِة الِْمنَضَدِة أََحَد َعَشَ الِعباً.

ناَعِة َواْلََدِب َحضارَة. ِم فی َمیادیِن الِْعلِْم َوالصِّ ی َمظاِهُر التََّقدُّ 6. تَُسمَّ

1/5

هـ . مهارت مکالـمه )0/5 نـمره(

19
ؤاِل الّتالـی. أَِجْب َعِن السُّ

ِبَم تُساِفُر إلَی َمشَهد؟ ...................................................................................................................  

0/25

20

رَتِِّب الَْکلاِمِت َو اکْتُْب سؤاالً َو جواباً َصحیحاً.

ِبأَلٍَم / َصْدری / فی / ِبَك / أَْشُعُر / ما / ؟ /.

....................................................................................................................................................

0/25





بخش سوم

توضیحات مشترک در تدریس



36

تأکیدات مهم دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: 

را  درس  هر  است.  شده  تنظیم  درس  در هفت  یازدهم  پایۀ  قرآن  زبان  عربی  کتاب   1

می توان در سه جلسۀ آموزشی تدریس کرد. سال تحصیلی حدود 30 جلسۀ آموزشی دارد. از 

مهر تا اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه 22 جلسه است. دو هفتۀ دوم فروردین 

و ماه اردیبهشت نیز شش جلسه است. از طرفی ماه های مهر تا بهمن 30 روزه و دو ماه 

فروردین و اردیبهشت نیز 31 روزه اند؛ لذا 12 روز، یعنی دو جلسه دیگر افزوده می شود. به 

عبارت ساده تر وقتی که به تقویم نگاه می کنیم، می بینیم که یکی از روزهای هفته پنج بار 

تکرار شده است. پس تعداد جلسات سال تحصیلی بر مبنای زنگ های متعارف نود دقیقه ای 

30 جلسه است. تدریس کتاب بر مبنای 21 جلسه است. روزهای دیگر سال تحصیلی برای 

تعطیالت احتاملی و تکرار و مترین می باشد.

2 دانش آموز پایۀ یازدهم تاکنون با این ساختارها آشنا شده است: 

ترکیب  استمراری،  ماضی  معادل  مستقبل،  منفی،  نهی،  امر،  مضارع،  ماضی،  فعل های   

غیُر«. هدف  الصَّ »أَخوکُنَّ  مانند  ترکیب هایی  در  مؤّخر  ترجمۀ صفت  برای  و وصفی  اضافی 

آموزش ترکیب وصفی و اضافی در عربی پایۀ نهم این بود که دانش آموز بتواند ترکیب هایی 

مانند »أَخی الَْعزیز« را داخل جمله )نه بیرون از جمله( ترجمه کند.

 اسم اشاره )اّما فرق هذان و هذین و هاتان و هاتین تدریس نشده است(

، ماذا، ماهو، ماهی« لَِم،  ، َعمَّ  کلامت پرسشی )هل، أَ، أَین، کَم، َمتَی، کَیَف، ما »ِبَم، ِممَّ

ملاذا، أَّی، َمْن »َمْن هو، َمْن هَی«

 ساعت خوانی )حالت کامل، حالت مانده به و حالت گذشته(

 وزن و ریشۀ کلامت )در بخش وزن و حروف اصلی نیز با چند وزن معروف آشنا شده 

است(.

 عددهای اصلی یک تا صد )بدون توّجه به قواعد معدود و ویژگی های دشوار نحوی آن( 

و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم

 تشخیص و ترجمۀ فعل مجهول، جایگاه نون وقایه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه 
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و  جار  مضاٌف الیه،  صفت،  خرب،  مبتدا،  مفعول،  فاعل،  یعنی  اإلعرابی  املحّل  تشخیص   

مجرور؛ مجرور به حرف جّر. اّما تشخیص اِعراب )اصلی و فرعی( هدف نیست. 

در این کتاب، تشخیص نوع باب و صیغۀ فعل، مانند »مفرد مذکّر غایب« و ذکر اصطالحات 

ثالثی مجرّد و مزید و تشخیص آنها از اهداف آموزشی نیست. تشخیص چندم شخص فارسی 

نیز هدف نیست؛ مثالً چنین سؤالی مردود است:

تسرتجعین چندم شخص است؟

اگر دانش آموز، فعل را در حالت »سوم شخص مفرد« حفظ کند، برای کمک به شناخت 

فعل و ترجمۀ آن اشکالی ندارد. اّما رصف این افعال به روش متعارف چهارده صیغه از اهداف 

نیست؛ بلکه شناخت و ترجمۀ آنها در جمله هدف است. معلّم نیز می تواند برای آموزش 

ابواب از وزن آنها استفاده کند. )اِْستَفَعَل، یَْستَفِعُل، اِْستَفِعْل، اِْسِتفعال(.

دانش آموز باید »تُْم« را در »فََعلْـتُم« بشناسد و این فعل ها را به دنبال آن درست ترجمه 

کند: َخرَْجــتُم، تََخرَّْجــتُم، أَْخرَْجــتُم و اِْستَْخرَْجــتُم. تصّور برخی افراد از درس عربی این است 

که عربی یعنی رصف فعل، اسم اشاره، اسم موصول، و دانش آموزان را به حفظ چنین مواردی 

ُملزم می کنند. در حالی که همۀ اینها باید در داخل جمله باشد.

این  کم کم  زمان  گذر  با  تا  است،  شده  تکرار  پیشین  آموخته های  کتاب،  جای  همه  در 

آموخته ها ملکۀ ذهِن فراگیر شود.

3 منت درس اّول، بخشی از آیات اخالقی قرآن )آیۀ 11 و 12 سورۀ ُحُجرات( است. قواعد 

درس اّول دربارۀ شناخت اسم تفضیل و اسم مکان است. در تـمرینات اسم فاعل، اسم مفعول 

و اسم مبالغه که در سال گذشته آموزش داده شده، دوباره تکرار شده است. نیازی به تشخیص 

جامد نیست. دانسنت اینکه کلامتی مانند ِجدار، کِتابَة و اِْسِتْخراج جامدند، تأثیری در فهم منت 

ندارد. جایگاه چنین مطالبی در دروس تخّصصی دانشگاه است نه در مدرسه. دانسنت اینکه 

طریق جامد است، یا مشتق کمک چندانی به دانش آموز در فهم منت که هدف اصلی درس 

عربی است نـمی کند.
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4 موضوع منت درس دوم، احرتام نهادن به کالس و معلّم است. این منت در نظرسنجی ها 

تأییدکنندگان بسیار داشت. قواعد درس دوم دربارۀ اسلوب رشط است. دانش آموز با نحوۀ 

تشخیص  را  آن  و جواب  فعل رشط  می شود.  آشنا  إذا«  و  إْن  ما،  »َمْن،  ادوات رشط  ترجمۀ 

می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نیست. دبیر می تواند به جزم افعال اشاره کند و توّجه 

دانش آموز را به تفاوت فعل های »یذهُب و أَْن یَذهَب« ، »یسمعون و لکی یسمعوا« جلب 

کند و از او بخواهد فرق چنین افعالی را توضیح دهد، ولی توضیح دبیر به این معنا نیست 

که در امتحان از آن سؤال طرح کند.

5 موضوع منت درس سوم شگفتی های درختان است. اندیشیدن پیرامون آفریده های خدا 

به سّن پرجوش و خروش جوانی  توّجه  با  تأکید شده،  بزرگان دین همواره  در رهنمودهای 

دانستنی هایی در منت آمده است که موجب ایجاد عالقه و انگیزه نسبت به درس می شود. 

این منت و متون مشابه در نظرسنجی از دانش آموزان طرفداران بسیاری داشت. قواعد درس 

دربارۀ ترجمۀ درست اسم معرفه و نکره است. از شش نوع اسم معرفه، فقط دو نوع توضیح 

داده شده که مهم ترین آنها نیز است. )معرفه به ال و َعلَم( چهار نوع دیگر معارف، در کتاب 

توضیح داده نشده اند. برای دانش آموز معرفه به ال در فهم منت تأثیرگذار است. بدیهی است 

که در هیچ آزمونی چهار نوع دیگر معارف سؤال داده نـمی شود.

6 موضوع منت درس چهارم آداب سخن گفنت است. آداب سخنوری با بهره گیری از سخنان 

بزرگان دین برای دانش آموز توضیح داده شده است. هدف از تدریس کتاب پیِش رو، تنها 

مهارت های چهارگانۀ زبانی نیست. در بیشرت متون و عبارات کتاب برنامۀ پنهان آموزش وجود 

دارد که هدف آنها آموزش غیرمستقیم فرهنگ ایرانی ـ اسالمی است. این هدف مطابق برنامۀ 

درسی ملّی است.

دانش آموز در بخش قواعد درس چهارم، با معادل هایی از ماضی استمراری، ماضی بعید 

و مضارع التزامی آشنا می شود. چنین اصطالحاتی در دستور زبان عربی وجود ندارد و این 

مبحث رصفاً برای دانش آموز فارسی زبان طرّاحی شده است.
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7 منت درس پنجم، داستانی در نکوهش دروغگویی است. در بسیاری از فرهنگ ها دروغ، 

کاری بسیار زشت شمرده شده است. در آیین اسالم احادیث فراوانی در مذّمت دروغگویی 

از  این داستان برای دانش آموزان آراسته به سخنان بزرگان دین است و در آن  آمده است. 

شیوۀ آموزش غیرمستقیم استفاده شد، روشی که بنا به باور متخّصصاِن حوزۀ تعلیم و تربیت، 

مؤثّرترین روِش تربیتی است.

در قواعد این درس، معانی حروف »أَْن« و »كَی، لِـ ، لَِكی و َحتَّی« آموزش داده شده است. 

نصب فعل مضارع از اهداف نیست؛ لذا از آن سؤال طرّاحی نـمی شود. هدف این است که 

دانش آموز فعل هایی مانند »لَْن یَیْأََس« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه 

کند. 

دبیر مجاز است که به نصب فعل مضارع اشاره کند و دانش آموز را به تفاوت فعل در دو 

جملۀ )التالمیذ یَذهبوَن( و )یُریدوَن أَن یَذهبوا( ارجاع دهند. اّما این اشاره به معنای طرح 

سؤال امتحان نیست. دبیر از دانش آموز می خواهد فرِق ظاهرِی )یَذَهُب و یُریُد أَن یَذَهَب(، 

)یَذَهبوَن و یُریدوَن أَن یَذَهبوا( را خوِد دانش آموز توضیح دهد، ترجمۀ )یَذَهُب و یُریُد أَن 

یَذَهَب(، )یَذَهبوَن و یُریدوَن أَن یَذَهبوا( را از دانش آموز می پرسد، از او می خواهد مضارع 

التزامی را در فارسی توضیح دهد. مترینات کتاب، ناظر به اهداف آموزشی مصّوب است. در 

مترین های کتاب هامهنگی با بخش قواعد وجود دارد و رصفاً تشخیص این افعال و ترجمۀ 

آنها مّدنظر است. وقت دو ساعت درس عربی در برنامۀ هفتگی محدود است و تدریس برخی 

مفاهیم رصف و نحو موجب می شود مسائل مهم تری مانند روان خوانی، سخن گفنت و کاربرد 

واژگان تحت الشعاع واقع شود.

8 منت درس ششم، دربارۀ شادروان دکرت بانو آنه ماری شیمل است. شخصیتی جهانی که 

به جهانیان نقشی شگفت انگیز داشته  نیز عربی  ادبیات فارسی و  در شناساندن فرهنگ و 

است. در کتاب درسی دهم، تصویری از این بزرگ بانو آمده بود. 

دانش آموز،  که  است  این  است. هدف  ال«  و  لِـ  »لَم،  حروف  معانی  دربارۀ  درس  قواعد 
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فعل هایی مانند »لَْم یَْسَمْع« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش 

جزم فعل از اهداف نیست. دبیر راجع به جزم فعل مضارع توضیح می دهد، اّما در امتحان 

سؤالی در این زمینه طرح نـمی شود؛ مثالً این سؤال مردود است:

فعل تُریدوَن را با حرف لَم مجزوم کنید.

بیشرت  برای  فارسی در عربی است. موضوعی که  زبان  تأثیر  9 منت درس هفتم، دربارۀ 

بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنین متنی در کتاب  دانش آموزان و دبیران جالب 

درسی بودند. از بخش »للمطالعة« سؤال امتحانی طرح نـمی شود. کتاب های بسیاری دربارۀ 

معّربات فارسی نگاشته شده است، از آن جمله: 

. محّمد التّونجی. مکتبة لبنان نارشون. باِت الْفارسیَِّة ُمنُذ بَواکیِر الَْعرِص الْحاِضِ ُمعَجُم الُْمَعرَّ

اسالمی(. رشکت  محّمدجعفر  )برگردان  یوطی  السُّ قرآن. جالل الدین  در  واژہ ها  ریشه یابی 

سهامی انتشار.

واژہ های دخیل در قرآن مجید. آرتور ِجفری )برگردان فریدون بدره ای(. توس.

یوطی. مکتبة ِمشکاة اإلسالمیة.  ب في ما َوقََع في القرآن ِمَن الُْمَعرَّب. جالل الدین السُّ الُْمَهذَّ

قواعد درس هفتم، کاربرد فعل های ربطی »کاَن، صاَر، لَیَس، أَْصبََح« در زبان عربی است. 

دانش آموز با معانی مختلف این فعل ها آشنا می شود. در این میان، فعل کاَن بسیار مهم تر از 

بقیّـۀ فعل هاست به همین دلیل در بارم بندی نیز تأکید شده است که از این فعل، بیشرت سؤال 

طرح شود. دانش آموز با معانی مختلف این فعل ها به ویژہ فعل کاَن آشنا می شود:

  کاَن الطَّریق ُمْغلَقـاً. راه بسته بود.

 ﴿إنَّ اللَّٰه كَاَن َغفوراً رَحیامً﴾ اَْلَْحزاب: )24( بی گامن خدا آمرزنده و مهربان است. 

یَْسَمعوَن:  کانوا  مثال:  استمراری«؛  ماضی  معادل  سازندۀ  کمکی  »فعل  عنواِن  به  کاَن   

می شنیدند.

 کاَن به عنواِن »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعید«؛ مثال: »کاَن الطّالُِب َسِمَع« و 

»کاَن الطّالُِب قَد َسِمَع« به معنای »دانش آموز شنیده بود« می  باشد.
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 »کاَن« بر رس »لِـ« و »ِعْنَد« معادل فارسِی »داشت« می باشد؛ مثال: 

. تختی چوبی داشتم. کاَن ِعْندی رَسیٌر َخَشبیٌّ ٍة. انگشرت نقره داشتم.  کاَن لي خاتَُم ِفضَّ

مضارع کاَن »یَکوُن« به معنای »می باشد« و امر آن »کُْن« به معنای »باش« است.

دانش آموز با معنای صاَر و أَْصَبَح به معنای »شد« آشنا می شود. 

او باید بداند که مضارع صاَر »یَصیُر« و مضارِع أَْصبََح »یُْصِبُح« است. 

همچنین معنای لَیَْس را بداند. 

می توان اشاره کرد که لیس مضارع ندارد.

10 نیازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش آموز نیست. هرچه الزم بوده در کتاب آمده 

باشد همۀ  اگر قرار  یا سال بعد خواهد آمد. دستور زبان عربی وسعت بسیار دارد.  است، 

دستور زبان را در کتابی قرار داد یقیناً بیش از هزار صفحه خواهد شد. دانش آموز دبیرستان، 

مخترصی از قواعد الزم را می خواند و در صورت عالقه مندی در دانشگاه آنچه را الزم است 

خواهد خواند.

11 تحلیل رصفی و اِعراب، تعریب و تشکیل و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نیست. 

کّل کتاب درسی اعراب گذاری شده است، تا دانش آموز در درست خوانی دچار مشکل نشود. 

زمان  کنند.  حرکت گذاری  کامالً  را  امتحانی  عبارات  و  متون  آزمون،  طرّاحان  است  شایسته 

محدود دو ساعت در هفته برنامه ریزان را بر آن داشت تا فقط مطالب مهم در کتاب گنجانده 

شود.

12 آموزش فعل و ضمیر در کتاب های دورۀ اّول متوّسطه بومی سازی شده و بر اساس »من، 

، أنَت،  تو، او، ما، شام، ایشان« است. سبک پیشین این گونه بود: »هَو، ُهام، ُهم، هَی، ُهام، ُهنَّ

، أنا، نَحُن« اّما هدف این نیست که دانش آموزان این افعال و ضامیر  أنتاُم، أنتُم، أنِت، أنتاُم، أننُتَّ

را طوطی وار حفظ کنند.

شیوۀ نوین در تدریس آزمایشی کامالً موفّق بود و دانش آموزان درس را بهرت آموختند. به 

همین دلیل این شیوه در کتاب های درسی عربی عمومیّت یافت.
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13 تبدیل »مذکّر به مؤنّث« یا »مخاطب به غیر مخاطب« یا »جمع به غیر جمع« و موارد 

مشابه از اهداف کتاب نیست. دانش آموز باید هر جمله را در ساخت های مختلف درست 

بشناسد و درست ترجمه کند.

امتحان داخل جمله خواسته می شود. در چند مترین کتاب درسی  14 معنای کلامت در 

معنای کلمه بیرون از جمله است؛ اّما شیوۀ طرح آن همراه با یک نـمونه جهت تسهیل آموزش 

و ارزشیابی است. شیوۀ سابق که کلمه بیرون از جمله خواسته می شد خوشبختانه به تدریج 

دارد منسوخ می شود.

15 روخوانی های دانش آموز و فّعالیت های او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ شفاهی 

دانش آموز را تشکیل می دهد. برگزاری امتحان شفاهی در یک روز امکان ندارد، مگر اینکه 

کالس کم جمعیت باشد. روخوانی در کتاب های عربی اهّمیت ویژہ ای دارد. دانش آموز باید 

از مهارت های چهارگانۀ زبانی  از آنجاکه یکی  تا درست ترجمه کند.  بتواند درست بخواند، 

را  عبارت  معنای  می تواند  دانش آموزی  شود.  تقویت  باید  بخش  این  لذا  است؛  »خواندن« 

بفهمد که درست بخواند. آهنگ بیاِن جمله های خربی، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق 

دارد. روان خوانی اوِج هرن دانش آموز در درس عربی است که در سایۀ تسلّط نسبِی او به زبان 

به دست می آید.

16 در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرین در نظر گرفته شده است، تا به 

دفرت تـمرین نیازی نباشد. تنها منت درس است که جا ندارد و با نهادن یک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود. دیده شده است که متأّسفانه برخی همکاران از دانش آموزان می خواهند 

کّل کتاب را در دفرت منتقل کنند. این کار واقعاً آزار دهنده است و نه تنها سودی ندارد، بلکه 

موجب نفرت دانش آموز می شود. در میان مهارت های چهارگانۀ زبانی مهارت نوشنت در کتاب 

درسی، چندان پر رنگ دیده نشده است؛ زیرا الفبای ما عربی است و جز در چند حرف آن هم 

به شکلی ناچیز و کم اهمیت تفاوتی وجود ندارد.

17 از همکاران ارجمند درخواست داریم تا با رویکرد دفرت تألیف همگام شوند؛ شش کتاب 
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درسی عربی مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب 

می رساند. هرچه دانش آموز برای فهم منت نیاز دارد در کتاب درسی آمده است.

با هر دو فعل مجرّد و مزید در کتاب درسی درون منت و عبارت آشنا  18 دانش آموزان 

روبه رو  سامل  و  صحیح  مجرّد  ثالثی  فعل های  رصف  با  فقط  تـمرینات  در  هرچند  شده اند؛ 

شده اند؛ اّما فعل های مزید و حتّی فعل های مهموز، مضاعف و معتل نیز در کتاب به کار 

اِشرَتَی، أَصاَب، أَعطَی، َجَری، حاَوَل،  اِحرَتََق،   ، أَتَی، أَجاَب، أََحبَّ اِتََّقی،  رفته است؛ مانند آَمَن، 

ی و ... . در کتاب یازدهم بدون ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزید این فعل ها  َعلََّم، داَر، َسمَّ

با شناسه های فعل های ثالثی مجرّد آشنا شده است. در  قبالً  بازآموزی شده اند. دانش آموز 

حقیقت هدف آموزشِی کتاب این است که دانش آموز با فعل هایی آشنا شود که »ماضی سوم 

شخص مفرد« آنها بیش از سه حرف است. نیازی به ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزید نیست 

و تشخیص ثالثی مجرّد و مزید و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی نـمی باشد. فعل های 

کتاب  اهداف  از  دارد  پیچیدۀ رصفی  تغییرات  که  فعلی  و هرگونه  مضاعف  مهموز،  معتل، 

نیست؛ مثالً در کتاب، فعل اِْستَشاَر به کار رفته و فعل استفعل نیز آموزش داده شده است؛ 

اّما نباید از فعل اِْستَِشْ سؤال طرح شود؛ ولی اگر معنای اِْستَشارَْت را بخواهیم اشکالی ندارد؛ 

چون تغییراتی در مقایسه با اِْستَشاَر ندارد. منظور از تغییرات پیچیده مواردی مانند حذف 

حرف علّه، ادغام و فّک ادغام، امالی همزه و هرگونه قاعده ای است که مربوط به فعل های 

غیرصحیح و سامل می باشد. اینکه دانش آموز بتواند تشخیص دهد که فعل تَْدُخُل ثاُلثی مجرّد 

و فعل تُْدِخُل ثاُلثی مزید است، کمکی به او در فهم منت نـمی کند و تنها راه برای معاّمسازی 

در ارزشیابی ها باز می شود. با توّجه به زمان محدود به جای اینکه وقت معلّم رصف تشخیص 

مزید از مجرّد شود، بهرت است رصف معنای افعال شود. در اینجا ترجیح آموزشی این است 

که دانش آموز معنا را یاد بگیرد و بهرت است دبیر گرامی وقت خود را در این زمینه رصف 

کند. از سوی دیگر معنای فعل در آزمون ها هامن گونه که در بارم بندی نیز ذکر شده است، باید 

با استفاده از فعل های آسانی مانند َدَخَل، َخرََج، َصبَـَر، َعبَـَر، کَتََب، َجلََس و مانند اینها باشد و 
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قرائنی مانند ضمیر و اسم اشاره نیز به کمک بیایند. آنچه باید رسلوحۀ کار خود قرار دهیم این 

است که ما می خواهیم دانش آموز یاد بگیرد و از یاد گرفتنش لّذت بربد. برخی دبیران به تقلید از 

کنکور و مسابقات، پرسش هایی مطرح می کنند که نه تنها مفید نیست، بلکه مرّض نیز می باشد. 

از  بلکه  نیستند،  غالب  و  قطعی  می کنند  تصّور  گروهی  که  آن طور  واقعاً  ابواب  معانی 

نشده اند. معموالً  ذکر  کتاب  در  دلیل،  به همین  آنها هستند.  پرکاربردترین  و  معروف ترین 

معنای تعدیه )تبدیل فعل الزم به متعّدی( را برای باب إفعال ذکر می کنند؛ ولی مثال های 

بسیاری هستند که این گونه نیستند. این در حالی است که معنای باب إفعال قاعده مندتر از 

سایر ابواب است؛ مانند أفلََح: رستگار شد، أرََسَع: شتافت، أَسلََم: مسلامن شد، أَصبََح: شد، أَکرَبَ: 

بزرگ یافت، أَباَع: برای فروش نهاد.

در بسیاری از فعل های باب استفعال اغلب معنای درخواست وجود ندارد.

19 در طرّاحی سؤال درک مطلب در کنکور و در آزمون های مدرسه از متون کتاب استفاده 

می شود؛ در صورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می شود، باید واژہ ای خارج از واژگان 

انتهای کتاب نداشته باشد، یا اینکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود. طرح سؤال درک مطلب، کار 

بسیار سختی است. شاید در نگاه اّول کاری بسیار ساده باشد، اّما در حقیقت به نوعی سهل 

و ممتنع است. طرّاحی متنی که واژگان و ساختار آن بر اساس آموخته های دانش آموز باشد و 

ن، ِبَم و... داشته  قابلیت طرح سؤال با کلامتی مانند متی، کیف، هل، أَ، أین، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

باشد، کاری دشوار است. البتّه پاسخ دادن برای دانش آموز آسان است. 

20 صورت سؤال به زبان عربی است؛ اّما شایسته نیست واژگانی در آن باشد که دانش آموز 

نخوانده باشد.

کار  داستان نویسی  و  تصویری  ترجمۀ  نـامیش، رسود،  درس،  انتهای هر  پژوهش های   21

عملی در درس عربی محسوب می شود. مدارسی که وقت اضافه دارند، یا دانش آموزان خاص 

ثبت نام کرده اند، یا تعداد دانش آموزانشان کم است، می توانند به عنوان فوق برنامه در چنین 

زمینه هایی دانش آموز را فّعال کنند. نـمرۀ این بخش را در نوبت اّول یا مستمر می توان تأثیر داد.
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22 در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرینات سه کتاب متوّسطۀ اّول و کتاب 

حاض است.

23 هدف از بخش »بدانیم« کمک به فهم منت و عبارت است. دانش آموز این دو بخش 

را می آموزد تا به این وسیله درست بخواند، بشنود، بفهمد و ترجمه كند. در واقع، قواعد در 

خدمت فهم عبارت و منت است.

24 از دانش آموز بخواهیم بخش سخنی با دانش آموز را بخواند.

25 درحالی که می توان از دانش آموزان خواست تا داستان های کوتاه ترجمه کنند. رسود 

و نـامیش اجرا کنند. می توان عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آمیز و ابتسامات و 

مطالب علمی کوتاه ترجمه کرد. فضا برای کارهای شاد مناسب است، ولی قاعده زدگِی تدریس 

عربی همگان را جذب گرامر کرده است. حقیقت این است که آموزش قواعد در هر زبانی 

و  از مطالب رصفی  ارزشیابی  است.  دشوار  کاری  منت محور  تدریس  ولی  است،  ساده  کاری 

نحوی آسان، ولی ارزشیابی از قرائت و مکالـمه بسیار سخت است.

26 سیاست تألیف در تـاممی بخش های کتاب مبنی بر ساده سازی و جّذابیت است؛ لذا 

بزرگ ترین مسئولیت معلّم این است که با هرنمندی، کتاب را به ساده ترین روش به دانش آموز 

تدریس کند. هرن معلّم، عالقه مندکردن دانش آموز نسبت به درس عربی است؛ لذا در امتحانات 

آزمون های  و  خاص  مدارس  آزمون های  می کنیم.  خودداری  معاّمگونه  سؤاالت  طرّاحی  از 

طرّاحی شده توّسط مؤّسسات خصوصی، زمینۀ انحراف از مسیر آموزش را فراهم می سازند. 

اگر تدریس درس عربی و سایر دروس ساده بوده و پیچیدگی نداشته باشد؛ برخی سودجویان 

مترّضر می گردند. آشفتگی وضعیت آموزش و سختی تـمریـنات و سؤاالت امتحانی، زمینه را 

برای بهره برداری برخی سودجویان فراهم و دانش آموزان را نیز از درس عربی گریزان می سازد.

27 تعریب از اهداف کتاب درسی نیست؛ دانش آموز باید بتواند جملۀ عربی را بخواند و 
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ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در نتیجه در این دو 

پایه، از او »ساخنِت جملۀ عربی« نـمی خواهند. 

زیرا در  دارد؛  استثنا وجود  این  به کلامت پرسشی  پاسخگویی  یعنی  )در بخش مکالـمه، 

مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه بدهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر 

به لزوم رسعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعایت ظرافت های دشوار و فّنی زبان 

فعالً الزم نیست(.

28 در پاسخگویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّد نظر 

نیست. هرچند اگر دانش آموز پاسخ بلند بدهد بهرت است. برای نـمونه، در پاسخ به چنین 

سؤالی »لاِمذا تَدرُُس؟« پاسِخ »لِلنَّجاح ِفـی الَْحیاة.«کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق می گیرد. به 

عبارت دیگر، الزم نیست چنین پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاح ِفـی الَْحیاِة.«

از آنجاکه در رویکرِد برنامۀ درسی عربی، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفنت نیز 

یکی از این موارد است؛ لذا بخش»اسامء و حروف استفهام« استثنا شده است. 

پیشنهاد می شود دبیر محرتم برای امتحان مکالـمه یک آلبوم عکس در کاور یا سلیفون تهیه 

کند و در آن، تصاویر الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد، یا در صورتی که در مدرسۀ 

می توان  همچنین  کند.  تهیه  قبل  از  را  نیازش  مورد  تصاویر  فایل  می کند  تدریس  هوشمند 

بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به معرّفی دانش آموز از خودش اختصاص داد، تا دانش آموز بتواند 

در یک دقیقه خودش را به زبان عربی معرّفی کند. همچنین نـمرۀ شفاهی دانش آموزانی که 

داوطلب اجرای رسود، یا منایش یا مکاملۀ گروهی در کالس می شوند را می توان از همین مورد 

منظور کرد.

29 تجربه نشان داده است بیشرت کتاب های کار، زمینۀ انحراف از مسیر صحیح آموزش 

و دورافتادن از اهداف آموزشی و آسیب رساندن به روند آموزش را فراهم می کنند. نداشنت 
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از داشنت کتاب کاری نامناسب است. اگر معلّمی کتاب کار تهیه کرد؛ تأکید  کتاب کار بهرت 

می کنیم که کالس درس جای پرداخنت به آن نیست و حّل تـمرینات آن در منزل باید صورت 

بگیرد. زمان اختصاص یافته به درس عربی )دو ساعت در هفته( برای تدریس این کتاب و حّل 

تـمرین های آن است؛ لذا اگر وقت اضافی داشت می تواند تـمرینات کتاب کار را نیز حل کند، 

در غیر این صورت، کتاب درسی نباید لطمه ببیند. گروه های آموزشی در این زمینه باید نقش 

فّعال و ارشادی داشته باشند.

این کار ساده سازی آموزش است.  از  از هر منت، واژگان جدید قرار دارد. هدف  30 پس 

هدف این نیست که دانش آموز قبل از رشوع درس این واژه ها را حفظ کند. حفظ واژه ها باید 

در طّی خواندن متون و عبارات اتّفاق بیفتد.

31 مبنای گزینش آیات، احادیث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

اساس  بر  کاربری  درسی؛  کتاب  آموزش  با  آن  مطابقت  و  ساختار  سادگی  الفاظ؛  سادگی 

به  بتواند در زندگی  باید  با سطح درک و فهِم دانش آموز. دانش آموز  تناسب  نیازهای روز؛ 

هنگام نیاز، به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ »احرتام به محیط زیست« 

استشهاد کند: »إنّکم مسؤولون حتّی عن البقاع و  به این حدیث رشیف از حرضت علی 

البهائم«. این هدف تا پایان کتاب درسی، از اهداف اصلی کتاب است. اّما نباید با اکراه و اجبار 

دانش آموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمود، بلکه شایسته است با تغییر نگرش، ایجاد 

عالقه و با هرن معلّمی، دانش آموزان را عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کند و در هنگام 

لزوم از آنها استفاده کنند. سخنان بزرگان و امثال و حکم به گونه ای هستند که رسشت پاک، 

مایل است آنها را بیاموزد و به آنها استشهاد کند.

32 در گزینش تصاویر، این اصول رعایت شده است: برنامۀ درسی ملّی، مسائل فرهنگی 

به  احرتام  دینی،  ارزش های  مانند  مهّمی  امور  به  توّجه  تنش آفرینی،  از  دوری  تربیتی،  و 
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بودِن  شاد  کتاب،  در  جّذابیت  ایجاد  تصاویر،  بودن  به روز  میهن دوستی،  محیط زیست، 

موضوعات، علمی بودِن آنها، زیبایی تصاویر.

33 دانش آموزان بسیاری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از یاد خواهند برد، ولی 

درست،  برخوردهای  است  مهم  بسیار  تدریس  در  آنچه  ماندگارند.  شیرین  و  تلخ  خاطرات 

دلسوزانه و عاملانه است. مهم این است که پس از فراغت از تحصیل، خاطرات شیرینی از 

کتاب، معلّم و مدرسه به جای مباند.
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الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های هشت گانۀ هر درس

کتاب عربی یازدهم، هفت درس دارد و هر درس از هشت بخش تشکیل شده که برای هر 

یک روشی متناسب با اهداف کتاب و برنامۀ درسی پیشنهاد شده است تا دبیر بهرت بتواند به 

اهداف آموزشی برسد. بی گامن دبیران محرتم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی این روش ها 

باید از وحدت رویّه برخوردار باشند. هدف کتاب معلّم که پل ارتباط بین مؤلّف و معلّم است؛ 

تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀ درسی ملّی محوریت داشته باشد و هم معلّم 

بتواند در آن، توانـمندی های فردی خود را به نـامیش بگذارد.

ساختار درس ها در کّل کتاب درسی پایۀ یازدهم

قسمت های هشت گانۀ کتاب عربی، زبان قرآن: 

1  صفحۀ ورود به درس

2  منت درس

3  واژگان جدید منت درس 

4  درک مطلب

5  قواعد درس تحت عنوان »اِعلَموا«

6  مکامله )در برخی دروس(

7  تـمرینات

8  پژوهش )البحث العلمی( در برخی درس ها 

تحلیل قسمت های هشت گانۀ هر درس 

هدف برنامۀ درسی از بخش های مذکور، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، 
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ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به یاری آن بتواند با 

تسلّط و آگاهی بیشرت به امر تدریس بپردازد. کتاب در این قسمت، معلّم را با مراحل مختلف 

الگویی را برای تدریس  تدریس، مهارت های موردنظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کند و 

کلّیـۀ دروس و بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را برای وی تسهیل نـامید.

1 صفحۀ ورود به درس: 

با  یک صفحۀ مستقل مزیّن به آیه ای از قرآن مجید یا حدیثی از معصومین  همراه 

آماده  به درس  ورود  برای  را  دانش آموز  روانی  لحاظ  به  درس،  به  ورود  برای  زیبا  تصویری 

می سازد. تصاویر و نوشته های صفحۀ ورودی به گونه ای هستند که با استفاده از آن می توان 

آمادگی خوبی را ایجاد کرد.

2 متون:  

در بخش قرائت و ترجمۀ منت نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانش آموز مشّخص شود و 

اینکه هر یک از معلّم و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. روش های مختلفی را برای این بخش 

می توان به کار برد. یکی از بهرتین روش ها این است که به فرض به دانش آموزان نیم ساعت 

وقت بدهیم تا خودشان منت را ترجمه کنند و این کار را به صورت گروهی انجام دهند و در 

پایان، دبیر برگه های ترجمه را جمع آوری کند و فقط یک برگه را تصحیح کند. او می تواند 

عکسی از برگۀ ترجمه بگیرد و برگۀ دانش آموز را پس دهد. سپس در کالس ترجمۀ درست 

را رسیع بگوید. اگر کالس درس سی نفر دانش آموز داشته باشد و هر گروه پنج نفر باشد در 

مجموع، شش برگه تصحیح می شود. الزم نیست که تصحیح از بیست منره باشد. ارزشیابی 

توصیفی در چنین مواردی بهرت است. منرۀ آن یک نفر، نشانگر منرۀ گروه است. حتامً نباید 

برگۀ رسگروه تصحیح شود.

1 مرحلۀ اّول )شنیدن(:

اّولین وظیفه بر عهدۀ معلّم است که با روان خوانی، مهارت شنیداری دانش آموزان را تقویت کند. 
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در این بخش، استفاده از کتاب گویا تأکید می گردد. اگر وقت معلّم کم است از دانش آموزان 

بخواهد در منزل کتاب گویا را گوش دهند.

2 مرحلۀ دوم )خواندن(: 

دانش آموزان بر اساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد؛ به قرائت می پردازند تا مهارت 

گفتاری تقویت گردد. هر بار که یک دانش آموز قرائت می کند معلّم به او نـمرۀ روخوانی 

می دهد. 

3 مرحلۀ سوم )ترجمۀ مقّدماتی(: 

عبارت  هر  ترجمۀ  به  درس،  منت  انتهای  واژگان  ترجمۀ  از  گرفنت  کمک  با  دانش آموزان 

می پردازند و توانـمندی خود را در ترجمه می آزمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنان مشّخص 

شود و مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد. 

چند روش در اینجا وجود دارد: 

از دانش آموزی می خواهیم یک یا دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمۀ او نظارت 

وجود  هم کالسی اش  ترجمۀ  در  اشکالی  اگر  که  می کنیم  مأمور  را  دانش آموز  یک  می کنیم؛ 

دانش آموز  ترجمۀ  هنگام  دانش آموزان  همۀ  می گوییم  اینکه  یا  کند،  اصالح  را  آن  داشت 

احتاملی  اشکاالت  دانش آموزان  از  یکی  از  تصادفاً  معلّم  و  باشند  آماده  باید  پاسخ دهنده، 

در صورت  دبیر  گاهی  در جای خود سودمندند.  این شیوه ها  از  یک  بپرسد. هر  را  ترجمه 

کمبود وقت می تواند خودش بخواند و خودش نیز ترجمه کند. روشی که در وهلۀ نخست 

شاید به نظر بیاید که نامناسب است و دانش آموز فّعال نیست، ولی از روی ناچاری و به دلیل 

تعطیلی های اضطراری، یا هر علّت دیگری که پیش آمده، ضورت دارد. اصوالً روش تدریس 

به عوامل بسیاری بستگی دارد. در این روش، معلّم باید هر چند لحظه یک بار ترجمۀ برخی 

قسمت ها را از یک دانش آموز بپرسد. در این شیوه، تدریس رسیع تر انجام می شود. 

در مدارسی که امکانات مناسبی دارند می توان ترجمۀ منت درس را در برگه ای به صورت 

ناقص نوشت و تکثیر کرد و از دانش آموزان بخواهیم در گروه های چند نفره ترجمۀ ناقص را 
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کامل کنند. این روش فوق العاده رسیع انجام می شود، ولی الزمۀ آن زحمت برای دبیر و کادر 

مدرسه برای تکثیر کاربرگ است.

4 مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: 

معلّم در ادامۀ روش مقّدماتی به عنوان راهنام، خطاهای ترجمه را اصالح می کند و ترجمۀ 

نهایی را ارائه می دهد. در حقیقت مرحلۀ مقّدماتی و نهایی بدون فاصله اند.    

5 مرحلۀ پنجم )پیام درس(: 

در این مرحله، معلّم از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را بگویند. برای پیوند میان 

ادبیات فارسی و عربی می توان از آنان خواست تا پیام درس را با جمله ای نغز در زبان فارسی 

بیان کنند، یا برای پیوند میان درس قرآن و معارف اسالمی می توان از آنان خواست تا اگر آیه 

یا حدیثی در این مورد می دانند؛ ذکر کنند. این بخش برای دانش آموز لّذت بخش است و پیوند 

مناسبی میان ادبیات فارسی و عربی ایجاد می شود.  

خالصۀ مراحل ترجمه 

نقش معلّمنقش دانش آموزهدفمراحل ترجمه

مرحلۀ اّول
روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن 

مرحلۀ دوم
نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن 

مرحلۀ سوم
نظارت و راهنامییترجمۀ عبارات )مقّدماتی(تقویت مهارت ترجمه 

مرحلۀ چهارم
تصحیح و تکمیل ترجمۀ عبارات )نهایی(  تقویت مهارت درک و فهم 

مرحلۀ پنجم

تقویت مهارت کاربرد

 )بیان مصداقی از کاربرد عبارت یا 

پیام درس( 

تصحیح و تکمیلمصداق یابی 
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3 واژگان:  

دلیل قراردادن معجم، پس از منت این است که دانش آموز به راحتی و رسعت بیشرتی در 

فرایند ترجمه، فّعال باشد؛ معلّم دانش آموز را در ترجمه مشارکت می دهد؛ تا توانایی ترجمه 

را در او بپروراند و این امر در راستای فّعالیت و مشارکت دانش آموز در فرایند یادگیری قرار دارد.

آغاز،  نیست که در هامن  این  تدریس می شود. هدف  دقیقه  پنج  در  تقریباً  این بخش   

دانش آموز همۀ کلامت جدید را یاد بگیرد؛ بلکه هدف این است که با آنها آشنا شود. برخی 

از همکاران چنین پنداشته اند هدف این است که هامن اّول کار، از دانش آموز بخواهیم تا در 

چند دقیقه معنای لغت ها را حفظ کند؛ این کار بی گامن نادرست است. می توان در صورت 

یا  از نظر مراعات نظیر، متضاد  را  ارتباط کلامت  داشنت زمان مناسب واژہ پژوهی کرد؛ مثالً 

مرتادف و هم خانوادۀ برخی کلامت دید. از دانش آموز می پرسیم متضاد، یا مرتادف فالن کلمه 

چیست؟ کدام کلامت در املعجم با هم ارتباط معنایی دارند؟ در انجام این کار نباید زیاده روی 

کرد چون زمان کالس از دست می رود.
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در طرّاحی آزمون از بخش کاربرد واژگان می توان از تشخیص کلمۀ ناهامهنگ، مرتادف و 

متضاد1 استفاده کرد.

  مراحل آموزش واژگان: 

1 دبیر می تواند در آغاز از کتاب گویا استفاده کند. دانش آموزان تلّفظ درست درس را 

گوش می دهند.

2 سپس معلّم می خواند و دانش آموزان تکرار می کنند. این قرائت می تواند به تشخیص 

معلّم به همراه او و شامل گروهی از دانش آموزان باشد، یا به صورت انفرادی.

1.  دربارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشته است؛ برخی برای اسب و شمشیر و 

مانند آن اسم های بسیاری  را برشمرده اند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقیه را صفت دانسته اند.

»سیبویه« می گوید: در کالم عرب گاهی دو لفظ گوناگون برای دو معنای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف را برای 

یک معنا می آورند که برای مورد اخیر، فعل »َذَهَب« و » انَطَلق« را مثال می زند.

از دیدگاه »سیوطی« دلیل اصلی پیدایش مرتادف در یک زبان این است که دو طایفه برای یک معنا دو واژه را به کار 

برده اند، پس از اینکه طایفه ها یکی شده اند، این دو کلمه مرتادف گشته اند. 

اّما ابن سکیت معتقد است که برخی واژه ها با اینکه تقریب معنایی دارند اما حالت های دقیق خاص خودشان را 

بیان می کنند؛ مثاًل در مورد فعل»گزیدن«

الَعّض: باألسناِن ال بالشفتیِن/ الّنهس : املدُّ بالفم/ الّنهش : الَعّض الرسیع/ الَعجم : العّض باالسنان لَِتنُظَر أَ ُصلٌب هو 

أم َخوار

یا در مورد النه:

یِر حیثام َوَقع. الُعّش: اّلذی یجُمُعه الطائُر ِمن اْلعیداِن و غیرها َفـَیبیُض فیه./ الَوکر : فی الجبِل/ الُوکنة : مواقُع الطَّ

و دربارۀ جدا کردن واژه ها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق »راکب« و »فارس« می گوید: 

»ُیقال: َمّر ِبنا راکٌب، إذا کان علی َبعیٍر، و الّرکب أصحاب اإلبل. أّما إذا کان علی حامٍر أَو بغٍل أَو َفرٍَس ُیقال : َمّر ِبنا 

فارٌس علی حامر أَو بغٍل أَو...«

اّما ابومنصور ثعالبی در کتاب »فقه اللغة« به معنای دقیق کلامت اشاره می کند و از به کاربردن هر کالم به جای 

دیگری برحذر می دارد؛ مثاًل در مورد خواب و ترتیب آن چنین می گوید:

أّول النوم: النُّـعـاس / الَکَری: هو أَن یکوَن اإلِنساُن بین الّنائم و الَیقظان / الرُّقاد: هو النَّوُم الطویل.

و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار می رود که در اصل، حالت های گوناگون آن اسم است.
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4   قسمت سوم: قواعد

تصاویر 

هویت  تقویت  راستای  در  و  است  گوناگونی  پیام های  دربرگیرندۀ  کتاب،  زیبای  تصاویر 

ایرانیـ  اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شده اند. گاهی حّساسیت تصاویر در نقد و بررسی ها 

بیشرت از منت می گردد.

رسالت مهّم تصاویر

1 پیام های ارزشی این تصاویر، موجب تقویت هویت اسالمی ـ ایرانی می شود.

2 جّذابیت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل می کند. 

شاعر گران مایۀ ایرانی مولوی در این باره می گوید:   

آنچه یک دیدن کند ادراک آن  *  سال ها نتوان نـمودن با بیان

اجرا: نخست روخوانی توّسط دانش آموزان جهت تقویت مهارت شنیداری و گفتاری انجام 

می گیرد. آنگاه ترجمۀ هر جمله بیان می شود که بهرت است معلّم در این مرحله، نقش ارشادی 

داشته باشد؛ تا بتواند با ظرافت، پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، منت و قواعد ایجاد کند.

»اعلموا«

در این قسمت، ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. باید توّجه کرد که 

توضیحات این بخش تا پایان کتاب، برای فهم بهرت عبارت و منت است. هدف این است که 

دانش آموز بتواند از این اطاّلعات در فهم معنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب این بخش 

الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن نیست.

حفظ مطالب بخش »اعلموا« الزامی نیست؛ همچنین نیازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل نیست.

اجرا: معلّم در این قسمت دانش آموزان را در قرائت، توضیح مثال ها و رشح تصاویر به 

و  درک  و  ترجمه  مهارت  به  رسیدن  برای  ابزاری  عنوان  به  قواعد  معلّم  می گیرد.  مشارکت 

فهم است، نه هدف اصلی و علّت نام گذاری این بخش به »بدانیم« در واقع کم رنگ کردن 

نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معلّم محرتم نیز باید در 
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بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و 

جزوه دادن، خودداری کند. 

در این بخش، دانش آموزان تعامل بیشرتی دارند خودشان می خوانند و خودشان هم به 

سؤاالت پاسخ می دهند و معلّم می تواند نقش راهنام و مصّحح داشته باشد. در این صورت، 

یادگیری عمیق می شود.

تـمارین

هدف اصلی در این قسمت، تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و 

در راستای اصل تلطیف آموزش، تالش شده است دانش آموز از حّل آنها لّذت بربد. سعی شده 

است عباراتی انتخاب شود که حتّی االمکان کلامت جدید نداشته، یا کم داشته باشند.

حّل تـمرین ها به عهدۀ دانش آموز است. معلّم راهنامیی می کند.

جای کافی برای حّل تـامرین پیش بینی شده است؛ تا نوشنت مجّدِد تـامرین وقت زیادی را 

از دانش آموز نگیرد. با توّجه به اینکه نوشنت عبارات عربی با رعایت اعراب برای دانش آموز 

دشوار است و شاید اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا 

بهرت است حّل تـمرینات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم دانش آموز به امال و اِعراب صحیح 

در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید. پیش تر اشاره شد که الفبای 

ما عربی است؛ لذا رضورتی که در آموزش انگلیسی برای تقویت مهارت نوشنت وجود دارد در 

آموزش عربی حس نـمی شود.
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قالب کلّی تـمارین

قالب و الگوهاتـمرینردیف

واژه1

1- معنای واژہ

2- واژگان مرتادف، متضاد و ناهامهنگ

3- شناخت و کاربرد واژگان در جمله

4- جدول کلامت متقاطع رمزدار

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل: آیه، حدیث، جمله های معمولیترجمه2

قواعد3

شناخت و کاربرد قواعد، شامل:  

شناخت فعل امر، فعل نهی، معادل فعل ماضی استمراری، ترکیب اضافی و وصفی، 

وزن و حروف اصلی، ساعت خوانی، اسم اشاره به نزدیک و دور، کلامت پرسشی، نفی 

ماضی و مضارع، مستقبل 

اعداد، فعل مجهول، مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(، نون وقایه، جملۀ 

اسمّیه )مبتدا و خرب(، جملۀ فعلّیه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور

اسم تفضیل، اسم مکان، اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمۀ بعد از اسم 

نکره، ترجمۀ شکل های مختلف فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکی، لَِکی، َحتَّی« و 

»لَْم، لِـ ، ال، إِْن، َمْن، ما« ، معانی افعال ناقصه با تکیه بر فعل کاَن   

درک مطلب4
1- پاسخ به سؤاالت عربی

2- انتخاب گزینۀ مناسب برای پاسخ به پرسش های بخش درک مطلب 

ایجاد روحیـۀ پژوهشی در دانش آموزان داوطلبپژوهش5

      

امتحانی است و شایسته است  برای طرّاحی سؤاالت  ارزشیابی ها، معیاری  این بخش در 

معلّم از الگوها و قالب های موجود بهره بربد و از طرح سؤاالت تعریب و ساخنت صیغه های 

مختلف فعل خودداری کند. ساخت از اهداف کتاب درسی نیست. 
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ساختار درس

ساختار آموزشی کتاب عربی دهم عبارت است از: 

اعداد یک تا صد، ترجمۀ فعل مجهول، مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(، نون 

وقایه، جملۀ اسمیّه )مبتدا و خرب(، جملۀ فعلیّه )فعل، فاعل و مفعوٌل به( و جار و مجرور.

ساختار آموزشی کتاب عربی یازدهم نیز عبارت است از: 

اسم تفضیل، اسم مکان، اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمۀ بعد از اسم نکره، 

ترجمۀ شکل های مختلف فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، کَی، لَِکی، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال، 

إِْن، َمْن، ما« ، معانی افعال ناقصه با تکیه بر فعل کاَن.   

پژوهش

پژوهش های کتاب در حّد توان دانش آموز داوطلب برگزیده شده است. پژوهش در درس 

عربی بسیار سخت است؛ چون زبان آن فارسی نیست. لذا برخورد معلّم در اینجا باید مطابق 

واقعیت باشد. 

از دانش آموز توقّع داشت مانند دانشجوی رشتۀ زبان و ادبیات عرب اطاّلعات  منی توان 

گسرتده داشته باشد. هرچند تعداد کمی از دانش آموزان برای این کار داوطلب می شوند، ولی 

منی توان به این دلیل کار پژوهشی را در مدارس تعطیل کرد.

واژہ شناسی

اطاّلعاتی برای دبیر است که  مطالب این بخش، برای طرح در کالس درس نیست. رصفاً 

البتّه اگر دانش آموزی سؤالی بپرسد می تواند پاسخ آن را برای آن دانش آموز مطرح کند. هدف 

سهولت دسرتسی معلّم به پرسش های احتاملی دانش آموزان است.



بخش ششم

محتوای کتاب عربی پایۀ یازدهم 
و چگونگی آموزش درس ها

محتوای کتاب و چگونگی آموزش درس ها

بخش چهارم
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اهداف

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1  منت »ِمْن آیاِت اْلَخالِق« را درست بخواند و ترجمه کند.

2  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

3  شبیه منت مکامله درس را در کالس به همراه هم کالسی هایش اجرا کند.

4  شکل های مختلف اسم تفضیل را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

5  اسم مکان را بشناسد و درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس اّول هدف اصلی کتاب را تحت پوشش قرار می دهد. مطابق برنامۀ درسی ملّی 

یک هدف مهّم درس عربی، فهم بهرت قرآن است. دو آیۀ 11 و 12 سورۀ ُحُجرات به همراه 

تفسیر آن زینت بخش آغاز کتاب درسی است.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

َها الَّذیَن آَمنـوا ال یَسَخـْر قَوٌم ِمن قَوٍم َعَس أَن یَكونوا َخیراً ِمنـُهم َو ال نِساٌء ِمن نِساٍء  ﴿یا أَیُـّ

َعَس أَن یَُكنَّ َخیراً ِمنـُهنَّ َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسـُكم َو ال تَنابَزوا ِبـاْلَلقاِب ِبئَْس ااِلْسُم الُْفسوُق بَْعَد 

اإْلِیـامِن َو َمن لَم یَتُْب فَـأُولِٰئَك ُهُم الظّالِموَن﴾

از  آنها  را ریشخند کنند، شاید  نباید مردمانی مردم دیگر  ایامن آورده اید،  ای کسانی که 

خودشان بهرت باشند، و نباید زنانی زناِن ]دیگر[ را ]ریشخند کنند[، شاید آنها از خودشان بهرت 

باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید، و به همدیگر لقب های زشت ندهید. نام زشت پس از 

ایامن آوردن زشت است و هرکس توبه نکرد آنان خودشان ستمکارند.

سوا َو ال یَْغتَْب  نِّ إثٌْم َو ال تَـَجسَّ نِّ إِنَّ بَْعَض الظَـّ ﴿یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنـوا اْجتَِنبوا كَثیراً ِمَن الظَـّ

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ
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ُقوا اللَّٰه إنَّ اللَّٰه  أَ یُـِحبُّ أََحُدكُم أَن یَـأْكُـَل لَـْحَم أَخیـِه َمیْتـاً فَـَكرِْهتُمـوُه َو اتَـّ بَْعُضـُكم بَْعضاً 

تَـّواٌب رَحیٌم﴾ 

گناه  گامن ها  برخی  که  بپرهیزید  گامن ها  از  بسیاری  از  آورده اید،  ایامن  که  کسانی  ای 

است، و جاسوسی و بدگویی یکدیگر نکنید. آیا کسی از شام دوست می دارد که گوشت برادر 

مرده اش را بخورد؟ این کار را ناپسند می دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و 

مهربان است.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

11( ای کسانی که ایامن آورده اید، نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند، شاید آنها از اینها 

بهرت باشند، و نباید زنانی زناِن ]دیگر[ را ]ریشخند کنند[، شاید آنها از اینها بهرت باشند، و از 

یکدیگر عیب مگیرید، و به همدیگر لقب های زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت 

پس از ایامن. و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.

12( ای کسانی که ایامن آورده اید، از بسیاری از گامن ها بپرهیزید که پاره ای از گامن ها 

گناه است، و جاسوسی مکنید، و بعضی از شام غیبت بعضی نکند؛ آیا کسی از شام دوست 

دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. ]پس[ از خدا برتسید، که خدا 

توبه پذیر مهربان است.

 قَْد یَکوُن بَیَن الّناِس َمْن هَو أَْحَسُن ِمّنا، فَـَعلَینا أَْن نَبتَِعَد َعِن الُْعْجِب َو أَْن ال نَْذکَُر ُعیوَب 

اْلَخریَن  ِبـَکالٍم َخفـیٍّ أَْو ِبإشارٍَة. فََقْد قاَل أَمیُر الُْمؤِمنیَن َعلیٌّ  : »أَکبَـُر الَْعیِب أَْن تَعیَب 

ما فیـَك ِمثلُـُه«. 

گاهی میاِن مردم کسی هست که از ما بهرت است، پس باید از خودپسندی دوری کنیم و 

عیب های دیگران را با سخنی پوشیده، یا با اشاره ذکر نکنیم. امیر مؤمنان علی  فرموده اند: 

بزرگ ترین عیب آن است که عیبی بجویی که ماننِد آن در خودت باشد.

ِبئَس  ِبـأَلقاٍب یَکرَهونَـها.  بوُهم  تُلَقِّ اْلَخریَن. َو ال  َو تَقوُل: ال تَعیبُوا  اْلُولَی  اْلیَـُة  تَنَصُحـنا 
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الَْعَمُل الُْفسوُق! َو َمن یَفَعْل ٰذلَِك فَـهَو ِمَن الظّالِمیَن.

آیۀ نخست، ما را اندرز می دهد و می گوید: عیب جویی دیگران نکنید و به آنان لقب هایی 

که ناپسند می دارند ندهید.آلودگی به گناه بد است و هرکس چنین کند در این صورت از 

ستمگران است.

إَذْن فَـَقْد َحرََّم اللُّه تَعالَی فی هاتَیـِن اْلیَتَیـِن:

بنابراین، خدای بلندمرتبه در این دو آیه حرام ساخته است:

  ااَِلْسِتهزاَء ِبـاْلَخـریـَن، َو تَْسمیَـتَـُهم ِبـاْلَسامِء الَْقبیَحِة.

ریشخند کردِن دیگران، و نامیدِن آنها با اسم های زشت. 

 . ، َو هَو اتِّهاُم َشخٍص لِـَشخٍص آَخـَر ِبدوِن َدلیٍل َمنِطقـیٍّ   سوَء الظَّنِّ

بدگامنی، و آن عبارت است از اتهام زدن کسی به کسی دیگر بدون دلیلی منطقی.

نوِب في  َس، َو هَو ُمحاَولٌَة قَبیَحٌة لَِکشِف أرَساِر الّناِس لَِفْضِحِهم َو هَو ِمْن کَبائِِر الذُّ   اَلتََّجسُّ

یِّئَِة. َمکتَِبنا َو ِمَن اْلَخالِق السَّ

جاسوسی، و آن عبارت است از تالشی زشت برای آشکار ساخنت رازهای مردم و برای رسوا 

کردنشان که از گناهان بزرگ در آیین ما و از اخالق بد است.

  َو الْغٖیبََة، َو هَی ِمن أََهمِّ أَسباِب قَطعِ التَّواُصِل بَیَن الّناِس.

غیبت، و آن از مهم ترین دلیل های قطع ارتباط میان مردم است.  

یَن سورََة الُْحُجراِت الَّتی جاَءْت فیها هاتاِن اْلیَتاِن ِبسورَِة اْلَخالِق. ی بَْعُض الُْمَفرسِّ َسمَّ

برخی مفرّسان سورۀ ُحُجرات را که در آن این دو آیه آمده است سورۀ اخالق نامیده اند.

پاسخ درک مطلب:  غ غ ص ص غ

توضیح دربارۀ کتابخانۀ گُْندی شاپور در اخترب نفسك:

بزرگ ترین  که  در خوزستان  شاپور(  )یا جندی  شاپور  گُْندی  کتابخانۀ  2۵۰ پ.م  سال  در 

بزرگ ترین مرکز  دانشگاه  این  نهاده شد.  بنیان  آمده  است  به شامر  باستان  دنیای  کتابخانۀ 
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آموزش و پژوهش پزشکی، فلسفه و ادبیات جهان کهن خوانده شده  است. در این دانشگاه 

استادان ایرانی، هندی، یونانی و رومی تدریس می کردند. بعد از اینکه اعراب مسلامن ایران 

را ترصّف کردند، به ارزش این کتابخانه پی بردند و بر آن شدند که شکوه پیشین آن را نگاه 

دارند. آنان همۀ سازمان های شهر از جمله بیامرستان، کتابخانه، مدرسۀ پزشکی و پرستشگاه ها 

را برجا نگاه داشتند.

واژگان

یادگیری واژگان جدید درس در دل منت و عبارت انجام می پذیرد. معنای کلمه در آغاز درس 

و نیز خارج از جمله سؤال نـمی شود. اگر برای یادگیری بهرت و رسعت در کار تصمیم داریم که 

معنای کلمه بپرسیم، از نـمره دادن خودداری کنیم؛ زیرا معنای کلمه باید در جمله خواسته 

شود. چنین کاری را می توان در قالب یک مسابقه انجام داد. پرسیدن معنای کلامت بیرون از 

جمله یک ارزشیابی منسوخ است.

اِعلَموا

از جمله عربی است. در کتاب درسی  اسم تفضیل مبحثی پرکاربرد در قواعد هر زبانی 

نیز به عنوان اسم تفضیل آموزش داده  َخیر و رّش  أََشّد و  أََحّب،  أغلَی،  أعلَی،  کلامتی مانند 

شده اند.

مطالبی فراتر از کتاب برای دبیر )نه برای دانش آموز(:

یا بیان کمرت و زیادتر بودن  بیان برتری یک چیز نسبت به چیز دیگر  اسم تفضیل برای 

صفتی در یک فرد یا یک چیز نسبت به دیگری در جمله ذکر می شود که اگر از فعل ثالثی 

مجرّد ساخته شود بر وزن »أَفَعل« می آید و اگر از فعل ثالثی مزید ساخته شود، قبل از آن، 

»أشّد« یا »أکرث« قرار داده می شود و مصدر فعل را به صورت منصوب بعد از آن ذکر می کنیم

ثالثی مجرد: حمیٌد أکرُب من سعید. 

ثالثی مزید: نارٌص أکرثُ أحساناً من حامٍد.
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برای ساخنت اسم تفضیل از ثالثی مزید مصدر آن را به صورت منصوب می آوریم و قبل از 

آن، »أکرث« یا »أشّد« می آوریم.

اگر اسم تفضیل بر »عیب، رنگ و زینت« داللت کند؛ مانند ثالثی مزید ساخته می شود؛ 

مثال:

عیب: عینه اشّد إعوراراً من َصدیقه: چشم او لوچ تر از دوستش است.

رنگ: الدم أشّد إحمراراً من الّشفة: خون رسخ تر از لب است.

زینت: هذا البیت أکرث جامالً ِمن الخر: این خانه زیباتر از دیگری است )کلمۀ »جامل« که 

به معنای زیبایی است به هر دو شکل استفاده می شود: أجمل / أکرث جامالً(.

هامهنگی در ترجمۀ چند جای حوار درس اّول و چند توضیح:

ِعنَدنا قَمیص ِبِسْعِر َخمسیَن أَلَْف تومان. پیراهن به قیمت پنجاه هزار تومان داریم.

َمتَْجر و َمَحّل هر دو به معنای مغازه است؛ اّما َمعرَض منایشگاه است. در زبان عربی ُدکّان 

نیز به کار می رود و جمع آن َدکاکین است. دکان ریشۀ فارسی دارد.

تَخفیض و َخْصم و ُخصوم هر سه به معنای تخفیف هستند.

ِسْعر، قیَمة و ثَـَمن هر سه به معنای قیمت هستند.

تـمرین ها

هدف اصلی در این قسمت، تعمیق و تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه 

است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا تـامرین درس ساده باشد و 

دانش آموز از حّل آنها لّذت بربد. 

شایسته است دبیر ارجمند برگ های مخصوص قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر بار 

که یکی از دانش آموزان عبارتی یا تـمرینی را می خواند در آن عالمت بزند، تا عدالت آموزشی 

در این باره اجرا شود و همۀ دانش آموزان به اندازۀ کافی مترین کنند. برای حّل تـمرینات 

نیازی به دفرت پاک نویس نیست. در کتاب درسی جای جواب پیش بینی شده است. در امتحان 

شفاهی به راحتی می توان از کتابی دست نخورده استفاده کرد. 
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برخی می گویند: اگر دانش آموز پاسخ را در کتاب بنویسد، روز امتحان نـمی تواند خودآزمایی 

کند؛ اّما چنین نیست با چیزی شبیه یک تکه کاغذ یا خط کش به راحتی می توان روی پاسخ ها 

را گرفت. این کار موجب می شود دانش آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت 

شفاهی زبان داشته باشد.

حّل تـمرین ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معلّم، نظارت و تصحیح است.

تـمرینات به گونه ای طرّاحی شده است که معلّم بتواند در جلسۀ سوم مترینات درس اّول 

را به پایان برساند.

تـمرین اّول:

هدف تقویت مهارت کاربرد واژگان است.

تـمرین دوم: 

است.  شده  گزینش  ترجمه  مهارت  تقویت  برای  نبوی  حدیث  چند  تـمرین،  سه  این  در 

از  تـمرین ها را می توان در زندگی روزمرّه به عنوان شاهد مثال، برای بسیاری  این  جمالت 

موقعیت ها به کار برد. در این تـمرین، گریزی به قواعد سال های گذشته نیز وجود دارد. این 

شیوه در کّل کتاب درسی انجام شده است و در کتاب پایۀ دوازدهم نیز همچنان این کار انجام 

می شود. پنج حدیث به کار رفته همگی در راستای موضوع منت درس هستند.

1  ُحْسُن الُْخلُِق نِصُف الّدیِن.   )اَلُْمبتََدأَ َوالَْخبَـَر(

خوش اخالقی، نیمی از دین است.

َب نَْفَســُه.   )اَلَْمفعوَل( 2  َمن ساَء ُخلُُقـُه َعذَّ

هرکس اخالقش بد باشد )بد شود(، خودش را عذاب می دهد.

)اَلِْفْعَل الاْمضَی الَْمجهوَل َوالَْمفعوَل( َم َمکارَِم اْلَخالِق.  ام بُِعثُْت ِلُتَـمِّ 3  إنَـّ

فقط به خاطر مکارم اخالق )بزرگواری های اخالق( برانگیخته شدم.

ْن ُخلُقی. )اَلِْفعَل الاْمضَی َوِفْعَل اْلَمِر( ْنَت َخلْقی، فَـــَحسِّ 4  اَللُّٰهمَّ کَام َحسَّ

5  خدایا، هامن طور که آفرینشم را نیکو گردانیدی، اخالقم را هم نیکو بگردان.
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6 لَیَس َشیٌء أَثَقَل  ِفی الْمیزاِن  ِمَن الُْخلُِق الَْحَسِن. )اِْسَم التَّفضیِل َوالْجارَّ َوالَْمجروَر(

در ترازوی اعامل چیزی سنگین تر از خوش اخالقی نیست.

تـمرین سوم:

در این تـمرین، دانش آموز فعل را بیرون از جمله ترجمه می کند. این تـمرین سخت است؛ 

اّما دانش آموزی که سه سال فعل آموخته است باید بتواند در سال پنجم انواع فعل را تشخیص 

دهد. او باید افعال ماضی، مضارع، امر و نهی و ... را از هم تشخیص دهد؛ مثالً باید بتواند 

أذَهُب را از اِذَهْب تشخیص دهد. هدف اصلی این مترین، تکرار آموخته های فراگیر در درس 

سوم و چهارم کتاب عربی پایۀ دهم است.

تـمرین چهارم: 

هدف از این تـمرین یادآوری مبحث اعداد است. مبحث اعداد در سال گذشته یک درس 

کامل را به خود اختصاص داد. امسال نیز چند جای کتاب تکرار شده است و در بارم بندی نیز 

منرۀ مستقلی دارد.

تـمرین پنجم:

هدف، تکرار آموخته های سال گذشته است که در بارم بندی نیز مجدداً دارای سهمیه است.

تـمرین ششم: 

هدف، تلفیق آموخته های دانش آموز در مبحث مشتّقات است. البته بحث جامد و مشتق 

در کتاب وجود ندارد. اصوالً شناخت اسم جامد ارزش ندارد. این شناخت اسم مشتق است که 

ارزش زبانی دارد. نه تنها در این مترین، بلکه در بسیاری از مترینات جمالت ارزشی طرّاحی 

شده است.

ارزشیابی

می توان از دانش آموزان خواست تا در گروه های چندنفره مترینات درس را حل کنند، سپس 

رفع اشکال توسط معلّم انجام شود، یا اینکه در منزل حل کنند و در کالس رفع اشکال گردد. 
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وسایل کمک آموزشی

شایسته است دبیران محرتم از این وسایل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاب گویا، نرم افزار آموزشی، فیلم، اینفوگراف1، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، تصویر، اعالن 

)پوسرت(، فلش کارت

اِْستَْخِرْج َخْمَسَة أَْسامِء تَفضیٍل ِمَن ُدعاِء ااِلفِْتتاِح.

هدف از این تـمرین، تشویق دانش آموز به انجام فّعالیت و تحقیق است. نـمرۀ این بخش 

را می توان در امتحان مستمر اّول و دوم حساب کرد. انجام این بخش منوط به داشنت وقت 

است. اگر دبیری زمان کافی در اختیار نداشت، در انجام دادن و ندادن این قسمت از کتاب 

درسی مختار است.

منت دعای افتتاح:

http://www.tebyan.net/Weblog/gh_mahdi/post.aspx?PostID=26948

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  اِتََّقی، یَتَّقی، اِتِّقاًء حروف اصلِی آن، و ق ی است. )اِْوتِقاء = اِتِّقاء(

2  اتََّقى الرَُّجُل: آن مرد پرهیزگار شد. آن مرد پروا کرد. 

تندتر و  یافته اند که در رساندن  توانایی  به عنوان یک  را  )اینفوگرافیک(  پرده نگاری   ... 1ـ آموزگاران، خربنگاران و 

تیزهوشانه تر مقاصدشان به مخاطبان آنها را یاری می رساند. اطاّلع نگاشت )اینفوگراف( یک جهش دیداری در آموزش 

است. با تصویر سازی درست، افراد می  توانند رسیع تر و با پشتیبانی اطاّلعات بهرت تصمیم سازی کنند.

اینفوگراف چیست؟ واژۀ اطاّلع نگاشت )اینفوگراف( Infograph کوتاه شدۀ Information Graphic است. امروزه 

اطاّلع نگاشت ها )اینفوگراف ها( را بسیار در اطراف خود مشاهده می كنیم، نقشه ها و ارائه اطاّلعات علمی، همه به 

نوعی از اطاّلع نگاشت )اینفوگراف( به عنوان یک ابزار كارا استفاده می كنند. اطاّلع نگاری )اینفوگرافیک( نـامیشگر 

تصویری اطاّلعات و داده ها است.

آنچه یک دیدن کند ادراک آن       سال ها نتوان نـمودن با بیان  )مولوی(

 اَلَْبحُث الِْعلمیُّ
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ََّقیَْنا ِبِه« : براى محافظت، او را  : از فالىن ترسید، از او كناره گیرى كرد؛ »اِت 3  اتََّقى فالناً 

پیشاپیش همه مانند سپرى در برابر دشمن نهادیم و حمله کردیم.

4  این کلامت را می توان تا حدودی مرتادف دانست: إثْم، ُجناح، َمْعصیَة، ِوْزر، َخطیئَة، 

َذنْب هرچند تفاوت هایی در معنای این کلامت وجود دارد.

5  اصطالح »بَْعض ... بَْعض« معادل »یکدیگر« در فارسی است؛ مثال: َدفََع بَعُضُهم بَعضاً 

ِة الزِّحام. به خاطر شلوغی یکدیگر را هل دادند. همچنین امروزه در کشورهایی مانند  لِِشدَّ

عربستان سعودی اصطالح »َمَع بَعض« به معنای »با یکدیگر« بسیار کاربرد دارد؛ مثال: رُْحنا 

َمَع بَْعض. ملاذا یَكرَُه الزُُّمالُء بَعُضُهم بَعضاً؟ تَنارَصَ الّناُس بَعُضُهم البَعَض، أَْو بَعُضُهم بَعضاً. نرََصَ 

الّناُس بعُضُهم البَعَض. تَعاَوَن املؤمنوَن بَعُضُهم بَعضاً.

6  تَْسمیَة از کلمۀ اسم گرفته شده است، برخی گویند اصل آن »سمو« است و همزۀ 

اّول عوض از واو است و برخی نیز گویند ریشه اش »وسم« به معناى عالمت است که واو به 

همزه قلب شده است.

7  گاهى قَْد حرفی است كه اختصاص به فعل داده می شود، به رشط اینكه فعل مترصّف و 

خربى و مثبت بوده و مجرّد از عامل جزم و نصب باشد. این حرف از فعل جدا منی شود، مگر 

 با قسم كه میان آن و فعل فاصله می افتد و مضمون آن را تأكید می كند. عبارت »قَْد ال یَْفَعُل«

ام ال یَْفَعُل« یا »لَْن یَْفَعل« است.  درست نیست. درسِت آن »ُربَـّ

گاهى قَْد با فعل مضارع معناى توقّع را می رساند؛ مانند: »قَْد یَُقوُم الَغائُِب الْیَوَم« و نیز 

به معناى تقلیل می آید؛ مانند: »قَْد یصدُق الكذوُب« یعنى دروغگو گاهی راست می گوید و 

گاهى به معناى تحقیق با فعل ماىض می آید؛ مانند: »قَْد أَفْلََح َمِن اتّقى اللّٰه« و گاهى براى 

وصل گذشته به حال می آید؛ مانند: »قَْد قَاَم فاُلٌن« و گاهى معناى بسیار را با فعل مضارع 

را  حمله هاى سخت  بسیار  چه  یعنى  تحملنی«؛  عواَء  الشَّ الَغارَة  أَْشَهُد  »قَْد  مانند:  می دهد؛ 

می بینم. در قرآن نیز آیۀ ﴿قَْد یَْعلَُم اللُّٰه﴾ معنای تقلیل ندارد و استثناست.
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رُس الّثاين الدَّ

اهداف

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند: 

1  منت درس فی محرض املعلّم را درست قرائت و ترجمه کند.

2  معنای کلامت جدید درس را از عربی به فارسی بگوید.

3  پیام منت را درک کند.

4  برخی احادیث سادۀ درس را حتّی االمکان از حفظ بگوید و نـمونه هایی در عمل کردن 

به مصادیق آن بگوید. 

5  ادوات رشط »إْن، َمْن و ما« را بشناسد.

6 فعل رشط و جواب آن را درست تشخیص دهد.

7  جواِب رشط را در جملۀ اسلوب رشط به صورت جملۀ اسمیّه تشخیص دهد.

8  جملۀ دارای اسلوب رشط را درست ترجمه کند.

9 فعل و جواب رشط ماضی را در جملۀ دارای اسلوب رشط درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس دوم عربی زبان قرآن )2( دربارۀ »فی محرض املعلّم« است. منت این درس، در 

نظرسنجی ها مورد توافق اکرث دبیران بود. این درس اشاره ای به آداب در محرض استاد دارد.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس دوم

ِة اْلُولَی کاَن الطُّاّلُب یَْستَِمعوَن إلَی کَالِم ُمَدرِِّس الْکیمیاِء. ِفـي الِْحصَّ

در زنگ اّول دانش آموزان به سخن معلّم شیمی گوش می کردند.

 َو کاَن بَیَنـُهم طالٌِب ُمشاِغٌب قَلیُل اْلََدِب، یرَُضُّ الطُّاّلَب ِبـُسلوکِـِه. 
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و در میاِن آنها دانش آموزی اخاللگر و بی ادب بود که با رفتارش به دانش آموزان آسیب 

می رساند.

یَلتَِفُت تارًَة إلَی الَْوراِء َو یَتََکلَُّم َمَع الَّذی َخلَْفـُه َو تارًَة یَْهِمُس إلَی الَّذی یَْجلُِس َجْنبَـُه حیَن 

بّورَِة. یَْکتُُب الُْمَعلُِّم َعلَی السَّ

یک بار رویش را به عقب بر می گرداند و با کسی که پشت رسش بود، صحبت می کرد و 

یک بار وقتی که معلّم روی تخته می نوشت، با کسی که کنارش بود، پچ پچ می کرد. 

ِة الثّانیَِة کاَن الطّالُِب یَسأَُل ُمَعلَِّم ِعلِْم اْلَحیاِء تََعنُّتاً.  َو فی الِْحصَّ

و در زنگ دوم همین دانش آموز به قصد مچ گیری از معلّم زیست شناسی سؤال می کرد.

ِة الثّالِثَـِة کاَن یَتََکلَُّم َمَع زَمیٍل ِمثْلِـِه َو یَضَحُك.  َو ِفـی الِْحصَّ

و در زنگ سوم، با هم کالسی مانند خودش صحبت می کرد و می خندید.

رِس َجیِّداً یَرُْسْب فی ااِلْمِتحاِن. َولِٰکنَّ الطّالَِب  فَـَنَصَحـُه الُْمَعلُِّم َو قاَل: َمْن ال یَْستَِمْع إلَی الدَّ

اْستََمرَّ َعلَی ُسلوکِِه.

معلّم، او را نصیحت کرد و گفت: هرکس به درس خوب گوش فرا ندهد، در امتحان مردود 

می شود؛ ولی آن دانش آموز رفتارش را ادامه داد.

َح لَُه الَْقضیََّة َو قاَل:  فَکََّر ِمهراُن َحوَل ٰهِذِه الُْمشِکلَِة، فََذَهَب إلَی ُمَعلِِّم اْلََدِب الْفارِسیِّ َو رَشَ

مهران دربارۀ این مشکل فکر کرد و نزد معلّم ادبیات فارسی رفت و موضوع را برایش رشح 

داد و گفت:

أُِحبُّ أَْن أَکتَُب إنشاًء تَحَت ُعنواِن »فی َمحرَضِ الُْمَعلِِّم«؛ فَوافََق الُْمَعلُِّم َعلَی طَلَِبِه، َو قاَل لَُه: 

دوست دارم انشایی تحت عنوان »در محرض معلّم« بنویسم؛ معلّم با درخواستش موافقت 

کرد و به او گفت:

هیِد الثّانی« یُساِعْدَك َعلَی کِتابَِة إنشائَِك؛ إْن تُطالِْع کِتاَب »ُمْنیَـِة الُْمریِد« لِـَزیِن الّدیِن الْعاِملیِّ »الشَّ

نوشنت  در  را  تو  کنی  مطالعه  را  »شهید ثانی«  عاملی  زین الدین  املرید«  »منیة  کتاب  اگر 

انشایت کمک می کند. 
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ثُمَّ کَتََب مهراُن إنشاَءُه َو أَعطاُه لِـُمَعلِِّمـِه. فَقاَل الُْمَعلُِّم لَُه:

سپس مهران انشایش را نوشت و به معلّمش داد. معلّم به او گفت: 

إْن تَْقَرأْ إنشاَءَك أَماَم الطُّاّلِب فََسوَف یَـتَـَنـبَّـُه زَمیلَُك الُْمشاِغُب. 

اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی هم شاگردی اخاللگرت آگاه خواهد شد.

َو هذا ِقْسٌم ِمن نَصِّ إنشائِـِه.

و این بخشی از منت انشای اوست.

َو  ِبالُْمَعلِِّم،  بَعُضها  یَرتَِبُط  التَّعلیِم،  َو  بیَِة  الرتَّ کُتُباً فی َمجاالِت  الُْعلاَمِء  ِمَن  َعَدٌد  أَلََّف   ...    

ـها: اْلُخَری ِبـالُْمتََعلِِّم؛ َو لِلطّالِِب فی َمحرَضِ الُْمَعلِِّم آداٌب، َمن یَلْتَزِْم ِبـها یَنَجْح؛ أََهمُّ

... شامری از دانشمندان در زمینه های آموزش و پرورش کتاب هایی نوشته اند که برخی از 

آنها به معلّم ربط دارد و برخی دیگر به یادگیرنده، دانش آموز در محرض معلّم آدابی دارد، 

هرکس پایبند آن باشد موفّق می شود؛ مهم ترین آنها عبارت است از:

1  أَْن ال یَعصَی أَواِمَر الُْمَعلِِّم. اینکه از دستورهای معلّم رسپیچی نکند.

2  ااَِلْجِتناُب َعن کَالٍم فیِه إساَءٌة لِـْلََدِب. دوری کردن از سخنی که در آن بی ادبی است.

3  أَْن ال یَْهرَُب ِمن أَداِء الْواِجبـاِت الَْمدرَسیَّـِة. اینکه از انجام تکالیف مدرسه نگریزد.

، ِعنَدما یَُدرُِّس الُْمَعلُِّم. نخوابیدن در کالس، وقتی که معلّم درس  فِّ 4  َعَدُم النَّوِم فی الصَّ

می دهد.

5  أَْن ال یَتََکلََّم َمَع َغیرِِه ِمَن الطُّاّلِب ِعنَدما یَُدرُِّس الُْمَعلُِّم. اینکه وقتی معلّم درس می دهد، 

با دانش آموزان دیگر صحبت نکند.

6  أَْن ال یَقطََع کَالَمـُه، َو ال یَْسِبَقـُه ِبـالَْکالِم، َو یَْصرِبَ َحتَّی یَْفُرَغ ِمَن الَْکالِم. اینکه سخِن او 

را قطع نکند و در سخن، از او پیشی نگیرد و صرب کند تا سخن او متام شود.

الَْوراِء إاّل لِـرَضورٍَة.  ااِللِْتفاِت إلَی  ِبِدقٍَّة َو َعَدُم  إلَیِه  ااِلْسِتامُع  ِبأََدٍب، َو  أَماَمـُه  اَلُْجلوُس    7

نشسنت مقابل او با ادب و گوش فرا دادن به او به دقّت و برنگشنت به عقب جز به ضورت.

. فِّ لاَّم َسِمَع الطّالُِب الُْمشاِغُب إنشاَء مهران، َخِجَل َو نَِدَم َعلَی ُسلوکِـِه فی الصَّ
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وقتی که آن دانش آموِز اخاللگر انشای مهران را شنید، رشمنده شد و از رفتارش در کالس 

پشیامن شد.

قاَل الّشاِعُر الِْمرصیُّ أحَمد َشوقّی َعِن الُْمَعلِِّم:

شاعر مرصی احمد شوقی دربارۀ معلّم گفته است:

کاَد الُْمَعلُِّم أَْن یَکوَن رَسوال ِه التَّبْجیال   قُْم لِلُْمَعلِِّم َوفِـّ

برای معلّم برخیز و احرتامش را کامل به جا بیاور. نزدیک است که معلّم پیامربی باشد.

یَبْنی َو یُْنِشُئ أَنُفساً َو ُعقوال أََعلِْمَت أرََشَف أَْو أََجلَّ ِمَن الَّذی  

آیا شناخته ای )رساغ داری( رشیف تر و باشکوه تر از معلّمی که جان ها و ِخردها را می سازد 

و پدید می آورد؟

بخش درک مطلب 

این بخش یک هدف اّولیه دارد که هامن گونه که از نامش پیداست، درک معنای عبارت و 

منت است، اّما همچنان هدف مهّم قرائت مّدنظر است. باید دانش آموز عبارت ها را با صدای 

بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را مشّخص کند. پاسخ ها به ترتیب عبارت اند از: 

بالفاصله پس از همۀ درس های کتاب عربی دهم درک مطلب آمده است. در این درس نیز 

همین گونه است.

پاسخ درک مطلب 

در این کتاب، پاسخ کامل داده شده است؛ اّما دانش آموز می تواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ 

اشکالی ندارد.

. 1  إلَی َمن َذَهَب ِمهراُن؟ َذَهَب مهران إلَی ُمَعلِِّم اْلََدِب الْفارِسیِّ

2  کَیَف یَِجُب الُْجلوُس أَماَم الُْمَعلِِّم؟  یَِجُب الُْجلوُس أَماَمـُه ِبأََدٍب.

3  کَیَف کانَْت أَخالُق الطّالِِب الَّذی کاَن یَلْتَِفُت إلَی الَْوراِء؟ کاَن الطّالُِب ُمشاِغباً قَلیَل اْلَدَِب. 

بیَـِة َو التَّعلیِم؟ اِسُمُه »ُمْنیَـُة الُْمریِد«. 4  َما اْسُم الِْکتاِب الَّذی قََرأَُه ِمهراُن فی َمجاِل الرتَّ

.
ٖ
ِة ااْلُٔولی ٍة کاَن الطُّاّلُب یَْستَِمعوَن إلَی کَالِم أُستاِذ الْکیمیاِء؟ ِفـی الِْحصَّ 5  ِفـی أَیِّ ِحصَّ
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کتاب منیُة املرید فی آداب املفید و املستفید از آثار اخالقی، تربیتی و آموزشی است. شهید 

ثانی در میانۀ سدۀ دهم هجری و در سال 954ق این کتاب را نوشته است.

این کتاب، بیانگر روابط بین معلّم و شاگرد و در بیان فضیلت دانش ورزی است. این کتاب 

به زبان عربی بوده و بارها در ایران، عراق، هند و لبنان چاپ شده است.

عنوان ترجمۀ کتاب ، آداب تعلیم و تعلم در اسالم: ترجمه گزارش گونه کتاب منیة املرید فی 

آداب املفید و املستفید از شهید ثانی است. مرتجم دکرت سیّدمحّمدباقر حّجتی است و توسط 

دفرت نش فرهنگ اسالمی به چاپ سی ام رسیده است.

منت اصلی عربی کتاب، توسط سید محمدرضا طباطبایی به عربی تلخیص شده است. عنوان 

کتاب املراد فی منیة املرید می باشد و کتاب درسی پایه های دوم و سوم حوزه های علمیه است.

»آیین  کتاب  عنوان  است.  شده  ترجمه  رشیعتمداری  حمیدرضا  توسط  فوق  تلخیص 

دانشوری« ترجمۀ کتاب املراد فی منیة املرید و نارش مؤسسۀ دارالعلم می باشد.

adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1390  :بارگذاری کتاب

»اعلموا«

فقط  اینجا  در  است.  شده  مطرح  آن  ادوات  و  اسلوب رشط  مبحث  »اِعلَموا«  بخش  در 

آشنایی با نحوۀ ترجمۀ جمالت دارای اسلوب رشط آمده است. در احادیث و روایات چنین 

ساختاری بسیار به کار رفته است؛ لذا دانش آموز باید با معنا و مفهوم آن آشنا شود.

تـمرین ها

تـمرین های این درس نیز مانند درس اّول، کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تـمرین 

بتواند خود را بیازماید و آموخته هایش را تثبیت کند. سعی شده است حتی االمکان در مترین ها 

کلمۀ جدیدی به کار نرود. 

مترین ها باید در کالس به صورت گروهی حل شود تا دانش آموز کار گروهی را یاد بگیرد. 

آنگاه دانش آموزان پاسخ های خود را می خوانند و دبیر رفع اشکال می کند. 

در همۀ کتاب، حداکرث شش مترین طرّاحی شده است.
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تـمرین اّول:

هدف، تقویت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است.

تـمرین دوم:

این مترین تقویت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد است و در خالل آن، آموخته های 

سال گذشته نیز تکرار شده است. عبارت ها از قرآن و حدیث برگزیده شده؛ زیرا هدف اصلی 

آموزش عربی نیز همین است.

تـمرین سوم:

هدف، تکرار آموخته های دانش آموز در عربی دهم است. این دو درس مربوط به اشکال 

مختلف فعل هستند. فعل مهم ترین بخش قواعد زبان عربی است و در بارم بندی نیز همچنان 

مانند پایۀ دهم جایگاه باالیی دارد.

تـمرین چهارم:

به  اشاره  اسم  کاربرد  است.  متوّسطه  اّول  دورۀ  در  دانش آموز  آموخته های  تکرار  هدف، 

همراه مشار الیه هدف این مترین است.

تـمرین پنجم:

هدف، تقویت کاربرد واژگان است. متضاد و مرتادف در هر زبانی از مترین های اصلی است.

تـمرین ششم:

هدف، مجّدداً مانند مترین دوم تثبیت آموخته های بخش قواعد درس است.

البحث العلمی )پژوهش(

در صورت  دبیـر عالقه مند می تواند  و  است  نهاده شده  این بخش  انتهای هر درس،  در 

داشتـن زمان کافی، دانش آموزان را تشویق به انجام پژوهش کند. بدیهی است که در دروسی 

مانند عربی و انگلیسی نظر به اینکه زبان این درس ها فارسی نیست آزادی عمل وجود ندارد.

ارزشیابی

دبیر لیستی در اختیار دارد و هر بار که دانش آموزی جمله ای را می خواند عالمت می زند 
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برای  دبیر  آموزشی در حّل مترین ها رعایت شود. هرچند گاهی  و عدالت  بخوانند  تا همه 

تسهیل آموزش از برخی دانش آموزان مستعد استفاده می کند؛ اّما باید توّجه داشت که افراط 

در این کار، موجب ناراحتی سایر دانش آموزان و ایجاد حّس ناخوشایند نسبت به دانش آموز 

فّعال می شود.

وسایل کمک آموزشی

کتاب گویا، نرم افزار آموزشی، فیلم، اینفوگراف )اطاّلع نگاشت(، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، 

اسالید، اعالن )پوسرت(، فلش کارت

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  معانی و کاربرد های مختلف »أَلََّف«:

أَلََّف الشیَء : بخش های چیزى را به هم پیوند داد. 

أَلََّف األَلَْف : شامرۀ چیزى را به یک هزار رسانید. 

أَلََّف الكتاَب : كتاب را گردآورى و تألیف كرد. 

أَلََّف الحكومَة : دولت را تشكیل داد. 

أَلََّف بیَنهم : میانشان دوستى برقرار ساخت.

2  تاَرًة یعنی یک بار و کاربردهای گوناگون دارد:

1 جمع آن تارات: زمان و یک بار؛ »فعلُت تارًة هذا و تَارًة )أَو طَوراً( ذاك«: گاهى این كار 

و گاهى آن كار را انجام دادم. » تارًة بعد تارٍة «: گهگاه، گاه و بی گاه.

ة در کتاب درسی به معنای زنگ مدرسه به کار رفته است. الحصة الثانیة، یعنی  2 ِحصَّ

زنگ دوم. معانی مختلف حصة عبارت است از: سهمیه، سهم، بهره، قسمت،   نصیب، بورسیه. 

ة فی الّربح: سود سهم براى دارندۀ آن. ة )منحة( ِدراسیَّة: بورس تحصیلی؛ ِحصَّ حصَّ

3  مصدر ِخجالت در زبان فارسی کاربرد دارد. در عربی َخَجل گفته می شود.

4  معانی کاَد: نزدیک شد )بود(، در رُشُف ... واقع شد، در مرز ... قرار گرفت، در آستانۀ 

... قرار گرفت، نزدیک بود كه/  ما كاَد ... حتَّی یا لَم یََکد ... َحتَّی: هنوز ... )فعل منفی( كه ...، 

به محض اینكه .... چیزی نگذشته بود كه ...، به مجرّد اینكه.
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اهداف

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

2  دو پیام منت را درست درک کند )اّول تفّکر در آفرینش خدا؛ دوم اهمیت درختکاری(

3  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4  به هنگام ضورت به آیات و احادیث درس استشهاد کند.

5  معنای اسم معرفه به ال و اسم نکره را بداند و در جمله درست ترجمه کند.

6  اسم معرفه به ال و َعلَم را در جمله و منت تشخیص دهد.

7  با یک منت مکامله در محیط ورزشی آشنا شود.

فرایند آموزش درس

می توان از کلیپ هایی در مورد انواع درختان در این زمینه پیش از رشوع درس استفاده 

کرد. این کار بستگی به وقت و امکانات مدرسه دارد. در غیر این صورت، می توان از خود 

دانش آموزان در مورد درختان عجیب سؤال کرد. منت درس هامنند درس باران ماهی در پایۀ 

دهم بسیار جّذاب است و دانش آموزان به چنین متونی عالقۀ بسیار نشان می دهند.

رُس الّثالُِث الدَّ
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس

ظَواِهُر الطَّبیَعِة تُثِْبُت َحقیَقًة واِحَدًة َو هَی قُدرَُة اللِّه، َواْلَن نَِصُف بَعَض ٰهِذِه الظَّواِهِر.

پدیده های طبیعت یک حقیقت را ثابت می کنند و آن قدرت خداست، و اینک برخی از 

این پدیده ها را توصیف می کنیم.

اَلِْعَنُب الرَْبازیلیُّ َشَجرٌَة تَختَلُِف َعْن باقی أَشجاِر الْعالَِم، تَْنبُُت فی الرَْبازیِل، َو تَـْنمو أَثـامرُها 

َنِة. َجرَِة أَنَّها تُْعطی أَثـامراً طوَل السَّ َعلَی ِجْذِعـها، َو ِمن أََهمِّ ُمواَصفاِت هِذِه الشَّ

و  می روید  برزیل  در  دارد،  فرق  جهان  درختان  بقیّـۀ  با  که  است  درختی  برزیلی  انگور 

میوه هایش روی تنۀ آن هستند و از مهم ترین ویژگی های این درخت، این است که در طول 

سال میوه می دهد.

کویا َشَجرٌَة ِمْن أَطَوِل أَشجاِر الْعالَِم فی کالیفورنیا، قَْد یَبلُُغ ارْتِفاُع بَعِضها أکثَـَر ِمن  َشَجرَُة السِّ

ِمئَِة ِمرتٍ َو قَْد یَبلُُغ قُطرُها تِسَعَة أَمتاٍر، َو یَزیُد ُعمرُها َعلَی ثاَلثَِة آالٍف َو َخمِسـِمئَِة َسَنٍة تَقریباً.

درخت سکویا درختی است از بلندترین درختان جهان در کالیفرنیا، گاهی بلندِی برخی از 

آنها به بیش از صد مرت می رسد و گاهی قطر آن به نُه مرت می رسد و عمر آن تقریباً بیشرت از 

سه هزار و پانصد سال است.

َحوَل  ِبـااِللِْتفاِف  َحیاتَـها  تَبَدأُ  ااِلْسِتوائیَِّة،  الْغاباِت  بَعِض  فی  تَـْنمو  َشَجرٌَة  الْخانَِقُة  َجرَُة  اَلشَّ

ِجذِع َشَجرٍَة َو ُغصونِـها، ثُمَّ تَْخُنُقـها تَدریجیّاً. یوَجُد نَوٌع ِمنها فی َجزیرَِة ِقشم الَّتی تََقُع فی 

ُمحافَظَِة ُهرُمزجان.

درخت خفه کننده درختی است که در برخی جنگل های استوایی می رویَد ]و[ زندگی اش را 

با درهم پیچیدن به دوِر تنۀ درخت آغاز می کند، سپس آن را کم کم خفه می کند. گونه ای از 

آن در جزیرۀ قشم که در استان هرمزگان واقع است وجود دارد.
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َشَجرَُة الُْخبِز َشَجرٌَة اْسِتوائیٌَّة تَـنمو فی ُجُزِر الُْمحیِط الْهاِدِئ، تَحِمُل أَثـامراً فی نِهایَِة أَغصانِـها 

کَـالُْخبِز. یَأکُُل الّناُس لُبَّ ٰهِذِه اْلَثـامِر.

اقیانوس آرام می رویَد ]و[  نان درختی استوایی است که در جزیره های استوایی  درخِت 

میوه هایی مانند نان در انتهای شاخه هایش حمل می کند. مردم مغز این میوه ها را می خورند.

َشَجرَُة النِّفِط َشَجرٌَة یَستَخِدُمـَها الُْمزارِعوَن کَـسیاٍج َحوَل الَْمزاِرِع لِـِحامیَِة َمحاصیلِـِهم ِمَن 

الَْحیَواناِت.

درخِت نفت، درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچینی دوِر کشتزارها برای حامیت از 

محصوالتشان از جانوران به کار می گیرند. 

ِمَن  ِمقداٍر  َعلَی  بُذورُها  تَْحتَوی  َو  الَْحیَواناُت،  ِمنَها  تَْهرُُب  کَریَهٌة  َجرَِة  الشَّ ٰهِذِه  رائَِحَة  ِلَنَّ 

ثٍَة.  الزُّیوِت ال یَُسبُِّب اْشِتعالُـها ُخروَج أَیِّ غازاٍت ُملَوِّ

زیرا بوی این درخت، ناپسند است و جانوران از آن می گریزند و دانه هایش حاوی مقداری 

روغن است و آتش گرفنِت آن، سبِب خروج هیچ گاِز آلوده کننده ای نـمی شود. 

ِمْنـها. َو یوَجُد نَوٌع ِمْنـها فی َمدیَنِة نیکَشهر ِبـُمحافَظَِة سیستان َو  َو یُـْمِکُن إنتاُج النِّفِط 

بَلوِشستان ِباْسِم َشَجرَِة ِمداد.

و تولید نفت از آن امکان دارد و گونه ای از آن در نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان 

به نام درخِت مداد وجود دارد.

رَِة َو قَد تَبلُُغ ِمَن الُْعمِر أَلَفـْی َسَنٍة. توَجُد غاباٌت َجمیلٌَة  َشَجرَُة الْبَلّوِط هَی ِمَن اْلَشجاِر الُْمَعمَّ

راِب،  لیَمِة تَحَت التُـّ نجاُب بَْعَض َجْوزاِت الْبَلّوِط السَّ ِمنها فی ُمحافَظَِة إیالم َو لُرِستان. یَْدِفُن السِّ

َنِة الْقاِدَمِة تَـنمو تِلَْك الَْجوزَُة َو تَصیـُر َشَجرًَة. َو قَْد یَْنَسی َمکانَـها. َو فی السَّ

دو هزار سال می رسد. جنگل های  به  آن  و عمر  است  کهنسال  از درختان  بلوط  درخت 

زیبایی از آن در استان ایالم و لرستان وجود دارد. سنجاب برخی دانه های سامل بلوط را زیر 

خاک دفن می کند و گاهی جایش را فراموش می کند و در سال آینده، آن دانه می رویَد و 

درختی می شود.
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: اِْزَرعوا َو اْغرِسوا، ... َو اللِّٰه ما َعِمَل الّناُس َعَمالً أََحلَّ َو ال أَطیََب ِمنُه. قاَل اإْلماُم الّصاِدُق 

امام صادق  فرموده اند: کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند، مردم کاری 

حالل تر و پاک تر از آن انجام نداده اند.

اِعلَموا

قواعد درس دربارۀ اسم معرفه و نکره است. مهم ترین معرفه از شش نوع معارف معرفه 

به ال است که بسیار پرکاربرد می باشد. در این کتاب، فقط دو نوع معرفه تدریس شده است. 

دانش آموزان عالقه مند در دانشگاه و حوزه این بحث را کامل خواهند کرد. قرار نیست هرچه 

در زمینۀ رصف و نحو و دانش های زبانی وجود دارد را دانش آموز در طول دبیرستان بیاموزد.

اسم معرفه و نکره در دستور زبان فارسی:

اسم معرفه:

اسم معرفه یا شناخته شده اسمی است که نزد مخاطب معیَّن و معلوم است.

اسم معرفه انواعی دارد:

1  اسم خاص، مانند کورش، داریوش، پروین، شهرزاد

2 معرفه به اشاره، یعنی اسمی که به وسیلۀ صفت های اشارۀ این، آن، همین و هامن 

وصف شده باشد؛ مثال: آن کتاب، این کتاب، هامن خانه، همین خانه.

3 عهد ذکری: اسمی که قبالً در کالم آمده باشد؛ مثال: کیفی را پیدا کردم. کیف را به 

صاحبش رساندم؛ یعنی کیف مذکور را رساندم.

4  عهد ذهنی، اسمی که در ذهن مخاطب مشّخص است؛ مانند پیغمرب فرمود: )یعنی 

پیامرب اسالم(، خانه را خریدم؛ )یعنی خانه ای را که تو اطاّلع داری(.

5  ضمیر جزء معرفه هاست؛ مانند: من، تو، او ... .

6  اسم مضاف به معرفه یا دارای متّمم معرفه؛ مثال: شهر ما، درس دیروز، دوستی با کاوه، 

اقامت در شیراز.

7 معرفۀ جنسی؛ یعنی اسمی که بر جنس یا نوع داللت کند؛ مانند انسان و حیوان، یعنی 

نوع انسان و نوع حیوان.
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گاهی اسم معرفه نشانۀ لفظی دارد؛ مانند »را« ، »این« ، »آن« ، »همین« و »هامن« گاهی 

نیز ندارد، مگر اینکه خالی بودن اسم را از نشانه های نکره، از دالیل معرفه بودن آن به شامر 

آوریم.

اسم نکره

مانند:  نامشّخص است؛  و  نزد مخاطب مبهم  اسمی است که در  ناشناخته  یا  نکره،  اسم 

کتابی، شهرهایی.

از قبیل: چند، فالن، هر،  از نشانه های نکره می توان به »ی« و »یک« و صفات مبهمی 

چنین و چنان اشاره کرد؛ مثال: چه مردی، هیچ زنی، فالن کوچه، یک روزی، هر شبی و... .

نکته:

گاهی »ی« نشانۀ نکره نیست؛ مانند »مردی« در جملۀ »مردی را که دیروز دیدم پدرش 

بود«. 

این جمله را می توان این گونه تفسیر کرد: »آن مردی را که دیروز دیدم پدرش بود.« 

بهرت است که این »ی« را موصول به شامر آوریم، نه نشانۀ نکره.

حوار

به ورزش  این سن  در  دانش آموزان  است. همۀ  در یک محیط ورزشی  این درس  مکاملۀ 

این منت می تواند  نیز همین عالقه مندی فراگیران است.  این منت  عالقه مندند. دلیل گزینش 

در ایجاد انگیزه و عالقه نسبت به درس زبان عربی تأثیرگذار باشد. آشنایی با چند اصطالح 

ورزشی به زبان عربی برای دانش آموزان جالب است.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

هدف، تقویت کاربرد واژگان و درک مطلب است. 

ر ، اَلُْمزاِرع ، اَلُْمواَصفات پاسخ  ها عبارت اند از: اَلُْمحیُط الْهاِدئُ ، ااَِللِْتفاف ، اَلُْمَعمَّ



81بخش چهارم: محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها

تـمرین دوم: 

هدف، تقویت مهارت ترجمه است. 

در خالل ترجمه، نگاهی به آموخته های پیشین نیز وجود دارد. 

از آنجا که منت درس دربارۀ طبیعت است، احادیث این مترین دربارۀ درختکاری است.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت آموخته های پیشین دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه و تلفیق آن با آموخته های 

نوین است. 

این مترین تقویت مهارت مکامله است.

تـمرین چهارم: 

هدف، تقویت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد درس است. 

باید دانش آموز با توّجه به قواعد معرفه و نکره ترجمۀ درست ارائه کند. 

هدف دیگر این مترین اشاره ای به آثار تاریخی ایران است.

تـمرین پنجم: 

نه تنها در این درس، بلکه در همه جای کتاب مترین فعل تکرار شده است و در کتاب های 

دو سال آینده نیز این تکرار و مترین بر انواع فعل انجام خواهد شد. 

یادگیری فعل بسیار مهم است. مهم ترین قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل است. 

آموخته های دانش آموز در درس سوم و چهارم از کتاب دهم مجدداً بازآموزی و یادآوری 

شده است.

هدف بخش پژوهش، تبیین اهمیّت درختکاری و احرتام به محیط زیست است.

پیشنهاد می شود یک وبنوشت برای این منظور به اسم مدرسه و برای ثبت فّعالیت های 

دانش آموزان ساخته شود.

 اَلَْبحُث الِْعلميُّ
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ارزشیابی

آنچه در دروس قبل دربارۀ شیوه های ارزشیابی نوشته شد در این درس نیز مصداق دارد.

منت درس را می توان با استفاده از کتاب گویا و مناهنگ های موجود در اینرتنت در مورد 

این پدیدۀ طبیعی در کالس درس اجرا کرد. 

وسایل کمک آموزشی

)پاورپوینت(،  پرده نگار  نرم افزار،  گویا،  کتاب  از  استفاده  همچنان  نیز  درس  این  در 

اطاّلع نگاشت )اینفوگراف(، مناهنگ آموزشی )کلیپ(، اعالن )پوسرت( و تصویر توصیه می شود.

دانش افزایی برای دبیر )نه دانش آموز(

ء است. در گویش عامیانۀ  1 طَیِّب، یعنی خوب، مرتادف آن َجیِّد و َحَسن و متضاّدش َسیِّ

یِّس گفته می شود. عراق زِیْن، در سوریه ْمنیْح و در عربستان سعودی کْوِّ

2 »َجْوز« به معنای »گردو« برگرفته از واژۀ پارسی »گَْوز« است. در گذشته گردکان نیز 

در  امروزه  گفته می شود.  گردکان  ترکی همچنان  و  در کردی  امروزه  است.  نامیده می شده 

کردی کُرمانجی »گَوز« کاربرد دارد. در شامل ایران »آغوز« و در میان ترکمن ها »قوز« کاربرد 

دارد.

یَاج« جمع آن ِسیَاجات، أَْسِوَجة و ُسوج ]سیج[: دیوار، آنچه بر چیزى احاطه داشته  3 »اَلسِّ

باشد؛ مانند: درخت انگور و نخل. به نرده و دیوارهاى چوىب گفته می شود.

4 »اَلْغاز« به معنای »گاز« معرَّب واژۀ gaz در زبان فرانسه است.

دست آمده ها؛  به  دانه ها،  محصول،  َمَحاِصیل:  و  َمْحُصوالت  آن  جمع  »اَلَْمْحُصول«   5

»َمَحاصیل الرِض«: غالت زمین؛ »َمْحُصوُل الكالِم«: معنا و مفهوم كالم.

6 »اَلنََّواة« جمع آن نًَوى و نََویَات و جمع الجمع أَنْواء و نِوّی و نَِوّی: هستۀ خرما و مانند 

رَِّة«: هستۀ اتم. آن؛ »نََواُة الذَّ
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اهداف

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند: 

1  منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

2  پیام منت را درک کند.

3  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4  به هنگام رضورت، به آیات و حکم درس استشهاد کند.

5  جملۀ بعد از نکره را درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس چهارم دربارۀ آداب سخنوری است. سخن گفنت هرن است. با استفاده از آیات و 

احادیث فّن بیان در این درس آموزش داده شده است. اهمیت فّن بیان آن اندازه است که در 

برخی کشورها ساعت درسی به آن اختصاص داده اند.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

آداُب الَْکالِم

ُقـوا اللَّٰه َو قولوا قَـْوالً َسدیداً﴾ )اَْلَحزاب: 70( َها الَّذیَن آَمـُنـوا اتَـّ ﴿یا أَیُـّ

ای کسانی که ایامن آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنی استوار بگویید.

لِلَْکالِم آداٌب یَِجُب َعلَی الُْمتََکلِِّم أَن یَْعَمَل ِبـها َو یَْدُعَو الُْمخاطَبیَن ِبَکالٍم َجمیٍل إلَی الَْعَمِل 

الّصالِِح، َو أَن ال یُجاِدلَُهم ِبتََعنٍُّت. 

سخن گفنت، آدابی دارد که سخن گوینده باید به آنها عمل کند و به سخنی زیبا مخاطبان 

را به کار درست دعوت کند و به قصد مچ گیری با آنها ستیز نکند.

﴿اُدُْع إلَی َسبیِل َربَِّك ِبالِْحکَمِة َو الَْموِعظَِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهم ِبالَّتی ِهَی أَحَسُن﴾ )اَلنَّحل: 125( 

رُس الّراِبُع الدَّ
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با دانش و اندرز نیکو به سوی راه پروردگارت فرابخوان و با آنان با شیوه ای که نیکوتر 

است ستیز کن.

تَْفَعلوَن﴾  ال  ما  تَقولوَن  ﴿لَِم  ُسلوکَـُهم،  یَُغیِّـَر  َحتَّی  یَقوُل،  ِبـام  عاِمالً  یَکوَن  أَْن  یَِجُب  َو 

ّف: 2(  )اَلصَّ

و باید که به آنچه می گوید عمل کننده باشد، تا رفتارشان را تغییر دهد، )چرا چیزی را 

می گویید که به آن عمل نـمی کنید؟(

اِدُق  الُم قَبَْل الَْکالِم.« اَْلماُم الصَّ َو یَِجُب أَْن یَُسلَِّم قَبَْل التََّکلُِّم »اَلسَّ

و باید که پیش از سخن گفنت سالم کند »سالم کردن پیش از سخن گفنت«

کَام یَِجُب أَن یَکوَن کَالُمـُه لَیِّناً َعلَی قَدِر ُعقوِل الُْمستَِمعیَن، لَِکی یُْقِنَعـُهم َو یَْکِسَب َمَودَّتَـُهم.

و  کند  قانع  را  آنان  تا  باشد  ِخرد شنوندگان  اندازۀ  به  و  نرم  او  باید سخِن  که  هامن طور 

دوستِی آنان را به دست بیاورد. 

ْد لِسانَـَك لیـَن الَْکالِم.« اْلماُم َعلیٌّ  ، َو »َعوِّ »کَلِِّم الّناَس َعلَی قَْدِر ُعقولِِهم.« رَسوُل اللِّٰه 

با مردم به اندازۀ خردشان سخن بگو. پیامرب خدا  و زبانت را به نرمِی سخن عادت 

بده. امام علی 

َو َعلَیِه أَن ال یتََکلََّم فی ما لَیَس لَه ِبِه ِعلٌْم، ﴿َو ال تَْقُف ما لَیَس لََك ِبِه ِعلٌْم﴾ )اَْلرساء: 36( 

و باید )بر اوست( که در چیزی که در آن دانشی )آگاهی( ندارد سخن نگوید. )از چیزی 

که بدان آگاهی نداری پیروی مکن(

َل فی َموضوٍع یَُعرُِّض نَْفَسُه لِلتَُّهِم؛ »اِتَّقوا َمواِضَع التَُّهِم.« رَسوُل اللِّٰه  َو َعلَیِه أَْن ال یَتََدخَّ

و باید )بر اوست( که در موضوعی دخالت نکند که خویشنت را در معرض تهمت قرار دهد. 

»از جایگاه های تهمت بپرهیزید«.

اَلُْمتََکلُِّم یُْعرَُف ِبـَکالِمـِه. »تََکلَّموا تُْعرَفوا، فَإنَّ الَْمرَْء َمْخبوٌء تَْحَت لِسانِـِه.« اْلماُم َعلّی  

سخنگو با سخنش شناخته می شود. »سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا انسان زیر زبانش 

نهان است«.
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الِح. »رُبَّ کَالٍم کَالُْحساِم.« اْلماُم َعلیٌّ   فی بَعِض اْلَوقاِت قُدرَُة الَْکالِم أَقَوی ِمَن السِّ

در برخی اوقات، قدرت سخن از سالح قوی تر است. »چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد«.

َو رُبَّ کَالٍم یَجلُِب لََك الَْمشاکَِل. »فَکِّْر ثُمَّ تََکلَّْم تَسلَْم ِمَن الزَّلَِل.« اْلماُم َعلیٌّ  

و چه بسا سخنی که برایت مشکالت بیاورد. »فکر کن، سپس سخن بگو تا از لغزش در 

امان مبانی«.

ْث مِبا تَخاُف  یَِجُب َعلَی اْلنساِن ااِلْجِتناُب َعْن ِذکِْر اْلَقواِل الَّتی فیَها اْحِتامُل الِْکْذِب. »ال تَُحدِّ

تَکذیبَُه.« اْلماُم َعلیٌّ  

انسان باید از ذکر سخنانی که در آن احتامل دروغ هست دوری کند. »چیزی را نگو که از 

تکذیِب آن می ترسی«.

طوبَی لِـَمْن ال یَخاُف الّناُس ِمْن لِسانِِه. »َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِـِه فَـُهَو ِمْن أَْهِل الّناِر.« 

.« اَْلماُم َعلیٌّ  تُـُه، »َخیُر الَْکالِم ما قَلَّ َو َدلَّ رَسوُل اللِّٰه  َو ِمْن آداِب الَْکالِم ِقلَـّ

خوشا به حال کسی که مردم از زبانش نـمی ترسند. »هرکس مردم از زبانش برتسند، از اهل 

آتش )دوزخیان( است« پیامرب خدا  و از آداب سخن کمِی آن است. »بهرتین سخن، آن 

است که کم باشد و داللت کند«.

َوقََف رَُجٌل َجمیَل الَْمظَهِر أَماَم ُسقراط یَفتَِخُر ِبـَمالِبِسِه َو ِبـَمظَهرِِه، فَقاَل لَُه ُسقراط: تََکلَّْم 

َحتَّی أَراَك.

مردی دارای ظاهری زیبا روبه روی سقراط ایستاد و به لباس ها و ظاهرش افتخار می کرد، 

سقراط به او گفت: سخن بگو تا تو را ببینم.

درک مطلب

هدف این است که دانش آموز خودش را بیازماید. خوب است که دانش آموزان به صورت 

گروهی این پنج جمله را حل کنند، آنگاه از هر گروه یکی داوطلب شود و پاسخ را با دلیل 

ذکر کند. بهرتین دلیل ترجمۀ عبارت است.

پاسخ ها: صحیح، غلط، صحیح، صحیح، صحیح
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اِعلَموا

قواعد درس چهارم دربارۀ معنای جمالت بعد از اسمی نکره است. 

تاکنون دانش آموز چندین بار با چنین جمالتی آشنا شده است. 

در قواعد این درس، دانش آموزان با شکل های گوناگونی از معادل ماضی استمراری، ماضی 

بعید و مضارع التزامـی آشنـا می شونـد. چنین مبحثی در رصف و نحو عربی به ایـن گونـه 

وجود ندارد؛ این مبحـث بـرای دانش آموزی است که می خواهد زبان عربی را بیاموزد.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

هدف، تقویت توانایی دانش آموز در درک مطلب است. این تـمرین در کتاب درسی به 

صورت های گوناگونی طرّاحی شده است. در اینجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه 

می کند و پاسخ هر یک را در میان واژگان جدید درس جست وجو می کند. این کار می تواند 

مثال  شاهد  عنوان  به  احادیث  و  آیات  حفظ  دهد.  تشکیل  را  او  شفاهی  نـمرۀ  از  بخشی 

کار پسندیده ای است؛ اّما اجرای نادرست می تواند نتیجه ای ویرانگر به بار آورد. این کار را 

می توان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد به طوری که افرادی که داوطلب نشده اند 

از نظر منره مترّضر نشوند.

پاسخ ها: الحسنِة، أحسُن، ِعلٌم، تفعلون، ُعقولِِهم، لِسانِِه، الّناِر

تـمرین دوم: 

هدف اصلی، تقویت مهارت ترجمه است. هدف دوم، تثبیت آموخته های پیشین دانش آموز 

است. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته آموخته است باید آن قدر ببیند تا کم کم ملکۀ 

ذهنش شود.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت مهارت واژه شناسی است. دانش آموز از حّل جدول لّذت می برد. به ویژه 
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کنجکاوِی  حّس  تحریک  موجب  مترین  طرّاحی  شیوۀ  این  است.  رمزدار  جدول  این  اینکه 

دانش آموز می شود.

رمز جدول: »َجامُل الَْمرِء فَصاحُة لِسانِِه«.

مترین چهارم: 

هدف این مترین، مانند مترین سوم تقویت مهارت شناخت واژه شناسی است. 

از آنجا که در بارم بندی امتحان چنین سؤالی گنجانده شده است؛ لذا چند مترین در کتاب 

به آن اختصاص داده شده است. طرح این سؤال به نظر آسان است؛ ولی حقیقت این است 

که دشوار است. امکان دارد دانش آموز گزینه ای را درست بداند که اصالً به فکر طرّاح نرسیده 

باشد؛ مثالً گزینۀ ناهامهنگ در چهار گزینۀ »أَعناب، اَلرُّّمان، تُّفاَحة، لَْحم« أعناب است؛ چون 

جمع مکّس است. تُّفاحة است؛ چون مؤنّث است و بقیّه مذکّرند. لَْحم است؛ زیرا لحم میوه 

نیست. الرُّّمان است؛ چون ال دارد و بقیّـۀ گزینه ها بدون ال هستند.

مترین پنجم: 

هدف این مترین، هامنند مترین دوم است. 

البحث العلمي

تحقیق مطابق با توانایی دانش آموز و واقعیات موجود تنظیم شده است. در آداب سخن 

احادیث بسیاری وجود دارد که دانش آموز می تواند جست و جو کند.

: حدیث )1( امام علی 

ُر َعنَك الِْکراَم.  إیّاَك َو ما یَستَهَجُن ِمَن الَکالِم فَإنَُّه یَحِبُس َعلَیَك اللِّئاَم َو یَُنفِّ

و  می کند  تو جمع  گرد  را  فرومایگان  زیرا  باش؛  برحذر  زشت  سخنان  آوردن  زبان  به  از 

بزرگواران را از تو فراری می دهد. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ح 4174، ص 214 

: حدیث )2( امام صادق 

إِنَّ لِلُْمْؤِمِن َعلَی الُْمْؤِمِن َسبَْعَة ُحُقوٍق فَأَْوَجبَُها أَْن یَُقوَل الرَُّجُل َحّقاً َو إِْن كَاَن َعلَی نَْفِسِه أَْو 

. َعلَی َوالَِدیِْه فاََل یَِمیُل لَُهْم َعِن الَْحقِّ
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بی گامن مؤمن بر مؤمن، هفت حق دارد. واجب ترین آنها این است كه آدمی تنها حق را 

بگوید، هرچند ضد خود یا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود. 

مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل، ج 9 ، ص 45

: حدیث )3( امام علی 

اَلثََّناُء ِبأَكَْثَ ِمَن ااِلْسِتْحَقاِق َملٌَق َو التَّْقِصیُر َعِن ااِلْسِتْحَقاِق ِعیٌّ أَْو َحَسٌد.

ستایش بیش از شایستگی، چاپلوسی و كمرت از شایستگی، از ناتوانی در سخن و یا رشک 

ورزیدن است.

نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 535 ، حكمت 347

: حدیث )4( امام باقر 

ِفی قَْوِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً قَاَل قُولُوا لِلنَّاِس أَْحَسَن َما تُِحبُّوَن أَْن یَُقاَل لَُكْم 

ائَِل  السَّ َش  الُْمتََفحِّ الَْفاِحَش  الُْمْؤِمِنیَن  َعلَی  اَن  الطَّعَّ بَّاَب  السَّ اَن  اللِّعَّ یُبِْغُض  َو َجلَّ  َعزَّ  اللََّه  فَِإنَّ 

َف. الُْملِْحَف َو یُِحبُّ الَْحیَّ الَْحلِیَم الَْعِفیَف الُْمتََعفِّ

دربارۀ این گفتۀ خداوند كه »با مردم به زبان خوش سخن بگویید« فرمود: بهرتین سخنی 

كه دوست دارید مردم به شام بگویند، به آنها بگویید، چرا كه خداوند، نفرین كننده، دشنام 

دهنده، زخم زبان زننده بر مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گدای سمج را دشمن می دارد و با 

رشم و بردبار و پاکدامن پارسا را دوست می دارد.

أمالی )صدوق(، ص 254

: حدیث )5( امام صادق 

الَْكاَلُم ثثاََلثٌَة ِصْدٌق َو كَِذٌب َو إِْصاَلٌح بَیَْن النَّاِس. قَاَل: ِقیَل لَُه: ُجِعلُْت ِفَداَك َما اْلِْصاَلُح بَیَْن 

النَّاِس؟ قَاَل: تَْسَمُع ِمَن الرَُّجِل كَاَلماً یَبْلُُغُه فَتَْخبُُث نَْفُسُه فَتَلَْقاُه؛ فَتَُقوُل: َسِمْعُت ِمْن فاَُلٍن قَاَل 

ِفیَك ِمَن الَْخیِْر كََذا َو كََذا ِخاَلَف َما َسِمْعَت ِمْنُه.

سخن سه گونه است: راست و دروغ و اصالح میان مردم. به او گفته شد: فدایت شوم! 

اصالح میان مردم چیست؟ فرمودند: از كسی سخنی دربارۀ دیگری می شنوی كه اگر سخن به 
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گوش او برسد، ناراحت می شود. پس تو آن دیگری را می بینی و برخالف آنچه شنیده ای، به او 

می گویی: از فالنی شنیدم كه در خوبی تو چنین و چنان می گفت.

كافی )ط-االسالمیه(، ج 2 ، ص 341، ح 16

: حدیث )6( امام صادق 

كَالٌم فی َحقٍّ َخیٌر ِمن ُسكوٍت َعلی باِطٍل.

سخن گفنت دربارۀ حق، از سكوت بر باطل بهرت است. َمن ال یحرضه الفقیه، ج 4، ص 396

: حدیث )7( حرضت مسیح 

اَد الَْكاَلم . ُخُذوا الَْحقَّ ِمْن أَْهِل الْبَاِطِل َو اَل تَأُْخُذوا الْبَاِطَل ِمْن أَْهِل الَْحقِّ  كُونُوا نُقَّ

حق را از اهل باطل فراگیرید و باطل را از اهل حق فرا نگیرید. سخن سنج باشید.

 محاسن، ص 230، ح 169

: حدیث )8( رسول اكرم 

َمْن كاَن یُؤِمن ِباللِّٰه َو الْیَوِم اآلَخِر، فَلْیَُقْل َخیراً، أَْو یَْسُكت.

هركس به خدا و روز قیامت ایامن دارد، باید سخن خیر بگوید یا سكوت مناید. 

کافی )ط-االسالمیه(، مقدمه، ص 6

: حدیث )9( امام باقر 

ْن قَالََها َو إِْن لَْم یَْعَمْل ِبَها. ُخُذوا الَْكلَِمَة الطَّیِّبََة ِممَّ

سخن خوب را از هر که گفت بگیرید،  گرچه او،  بدان عمل نکند. تَُحُف الُعقول، ص 291

: حدیث )10( امام علی 

اَدَّبُْت نَْفسی فاَم َوَجْدُت لَها                      ِبَغیِر تَْقَوی االْلِه ِمْن أََدِب

فی كُلِّ حاالتِها َو إْن قَُصَْت                      أَفَْضَل ِمْن َصْمِتها َعِن الَْكِذِب

َو غیبَِة الّناِس إنَّ غیبَتَُهم                         َحرََّمها ُذو الَْجالِل ِفی الُْكتُِب

كوَت ِمن َذَهِب ٍة كَالُمِك یا                        نَْفُس فَإنَّ السُّ إْن كاَن ِمن ِفضَّ

به تربیت نفس خود پرداختم و برایش        ادبی بهرت از پروا از خدا در همۀ  حاالتش نیافتم
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... و اگر از پس این امر بر نیامد                       برای آن چیزی بهرت از دم فروبسنت از دروغ نیافتم

و از غیبت مردمان، هامنا غیبت آنان را          خداوند با شکوه در كتاب ها حرام كرده است

ای نفس، اگر سخن تو از نقره است             در این صورت خاموشی از طالست

، ص 69 دیوان امیراملؤمنین 

: حدیث )11( پیامرب 

إِیَّاَك أَْن تَْضَحَك ِمْن َغیِْر َعَجٍب أَْو َتِْشَی َو تَتََكلََّم ِفی َغیِْر أََدٍب. از خندیدِن بدون شگفتی ]و 

بیجا[ یا راه رفنت و سخن گفنِت بی ادبانه بپرهیز.

 أعالم الدین فی صفات املؤمنین، ص 273

: حدیث )12( پیامرب 

إِنَّ لَِساَن الُْمْؤِمِن َوَراَء قَلِْبِه فَِإَذا أََراَد أَْن یَتََكلََّم ِبَشیْ ٍء یَُدبِّرُُه ِبَقلِْبِه ثُمَّ أَْمَضاُه ِبلَِسانِِه َو إِنَّ 

یْ ِء أَْمَضاُه ِبلَِسانِِه َو لَْم یَتََدبَّرُْه ِبَقلِْبه. لَِساَن الُْمَناِفِق أََماَم قَلِْبِه فَِإَذا َهمَّ ِبالشَّ

زبان مؤمن در پِس دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگوید، دربارۀ آن می اندیشد و سپس 

آن را می گوید؛ اّما زبان منافق، جلوی دل اوست، هرگاه قصد سخن كند، آن را به زبان می آورد 

و دربارۀ آن نـمی اندیشد.

تنبیه الخواطر،ج 1 ، ص 106

: حدیث )13( امام سجاد 

اَلُْمْؤِمُن یَصُمُت لِیَسلََم و یَنِطُق لِیَغَنَم.

مؤمن سكوت می كند تا سامل مباند و سخن می گوید تا سود بربد. 

الكافی )ط-االسالمیه(، ج 2، ص 231
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: حدیث )14( امام علی 

ال تَُقل ما ال تُِحبُّ أن یُقاَل لََك.

آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود، دربارۀ دیگران نگو. تَُحَف الُعقول، ص 74

: حدیث )15( امام علی 

َواِء قَلِیلُُه یَْنَفُع َو كَِثیرُُه قَاتِل.  الَْكاَلُم كَالدَّ

 سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.

 تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 211 ، ح 4081 

: حدیث )16( پیامرب 

ٍد، َو رَشَّ اْلُُموِر ُمْحَدثَاتَُها. إِنَّ أَْحَسَن الَْحِدیِث  كِتَاُب اللَِّه، َو َخیَْر الَْهْدِی َهْدُی ُمَحمَّ

امور  بدترین  و  پیامرب   روش  روش،  بهرتین  و  خدا  كتاب  سخن،  بهرتین  بی گامن 

بدعت هاست. )نوآوری های مخالف دین(. أمالی )شیخ طوسی(، ص 337

: حدیث )17( پیامرب 

، فَأَعلَی الَقلِب الَّذی یَِعی الَْخیَر َمملُوٌّ  ِّ َخیُر الُقلوِب أَوعاها لِلَْخیِر َو رَشُّ الُقلوِب أَوعاها لِلشَّ

ِمَن الَخیِر إن نَطََق نَطََق َمأجوراً و إن أَنَصَت أَنَصَت َمأجوراً.

بهرتین قلب ها، قلبی است كه گنجایش بیشرتی برای خوبی ها دارد و بدترین قلب ها، قلبی 

است كه گنجایش بیشرتی برای بدی ها دارد، پس عالی ترین قلب ها، قلبی است كه خوبی 

را در خود دارد و لربیز از خوبی است. اگر سخن بگوید، سخنش درخور پاداش است و اگر 

خاموش شود، خاموشی اش درخور پاداش است.

جعفریات)اشعثیات(، ص 168

: حدیث )18( امام حسین 

ال تَقولَنَّ فی أَخیَك املُؤِمِن إذا تَواری َعنَك إاّل ما تُِحبُّ أَن یَقوَل فیَك إذا تَواَریَت َعنُه.

وقتی برادر دینی ات از تو جدا شد، سخنی پشت رسش نگو، مگر آنچه دوست داری او 

پشت رست آن را بگوید. بحارالنوار )ط- بیروت(، ج 75 ، ص 127
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: حدیث )19( امام علی 

إذا َحُسَن الُخلُق لَطَُف النُّطُق.

با اخالق نیكو، گفتار نرم می شود. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 255 ، ح 5385

حدیث )20( زید بن ثابت:

كُنَّا إَِذا َجلَْسَنا إِلَیِْه  إِْن أََخْذنَا ِفی َحِدیٍث ِفی ِذكِْر اآْلِخرَِة أََخَذ َمَعَنا َو إِْن أََخْذنَا ِفی ِذكِْر 

َاِب أََخَذ َمَعَنا. نْیَا أََخَذ َمَعَنا َو إِْن أََخْذنَا ِفی ِذكِْر الطََّعاِم َو الشَّ الدُّ

هرگاه با رسول اكرم  می نشستیم، اگر در مورد آخرت صحبت می كردیم، ایشان هم با 

ما هامن سخن را می گفتند و اگر در مورد دنیا صحبت می كردیم، ایشان نیز  چنین می كردند 

و اگر در مورد خوردنی و نوشیدنی صحبت می كردیم، ایشان هم با ما هم سخن می شدند. 

مكارم الخالق، ص 21

: حدیث )21( امام محمدباقر 

قولوا لِلّناِس أَحسَن ما تُِحبُّوَن أن یُقاَل لَکم.

بهرتین چیزی را که دوست دارید دربارۀ شام بگویند، دربارۀ مردم بگویید.

تحف العقول ص 300 – أمالی )صدوق( ص 254 - تفسیر العیاشی ج 1 ، ص 48

: حدیث )22( امام موسی کاظم 

نوِب. ٌة ِمَن الذُّ مِت فَإنَُّه َدَعٌة َحَسَنٌة َو ِقلَُّة ِوْزٍر َو ِخفَّ ِقلَُّة املَنِطِق ُحکٌم َعظیٌم، فََعلَیُکم ِبالصَّ

کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شام باد به خاموشی؛ زیرا که آسایش نیکو و سبک باری 

و تخفیف گناه است.

تحف العقول، ص 394

: حدیث )23( امام صادق 

أَْصَدُق الَْقْوِل َو أَبْلَُغ الَْمْوِعظَِة َو أَْحَسُن الَْقَصِص كِتَاُب اللَِّه. 

راست ترین سخن و رساترین اندرز و بهرتین رسگذشت، كتاب خداست.

َمن ال یحرضه الفقیه، ج 4 ، ص 402 ، ح 5868
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است.  کتاب  بخش های  زیباترین  از  وقت  داشنت  صورت  در  کالس  در  بخش  این  انجام 

این زمینه ها کار کنند. چنین کارهایی کالس  مدارسی که ساعت اضافه دارند، می توانند در 

درس را فّعال و شاداب می کند.

ارزشیابی

در مورد ارزشیابی از این درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در این درس نیز می توان 

اجرا کرد. بهرتین کار، مترین شفاهی است. 

وسایل کمک آموزشی

آنچه در دروس پیشین دربارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اینجا نیز مصداق دارد.

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  زَلل: مصدر است. جای لغزنده. كاربرد مذكر و مؤنث دارد، گناه كردن؛ »أَْستَْغِفُر اللَّه 

من زَلَلِی«: از لغزشم از خدا آمرزش می جویم.

2  َشِبَع: َشبْعاً و ِشبَعاً ِمن الطَّعام: از خوردن غذا سیر شد. این واژه ضّد َجاَع است؛ »َشِبْعُت 

ِمْن هذا اْلَْمِر َو َرِویُْت«: از این كار، سیر و بیزار شدم.

3  طُْوبَی: مؤنّث أَطیَب است، غبطه و سعادت؛ »طُوبَی لََك«: خوش باشی و نیكبختی بر 

تو گوارا باد. خوشا به حالت

4  قََفا : قَْفواً و قُُفّواً الرَُّجَل : بر پشت گردن او زد، به او ناسزا گفت و به او اتّهام تباهکاری 

زد. 

قََفا أَثَرَُه : از او پیروی كرد. 

قََفا اللُّه أَثَرَُه : خدا او را نیست و نابود كرد.

5  »بَرناَمج« معرَّب »بَرناَمگ« است و ریشۀ فارسی دارد؛ مانند بََنفَشگ: بََنْفَسج
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اهداف

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.

2  پیام منت را درک کند.1

3  معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

4  به هنگام رضورت، به آیات و احادیث درس استشهاد کند.

5  حروف »أَْن، لَْن، کَی، لَِکْی و َحتَّی« را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله، 

درست ترجمه کند. 

6  معادل مستقبل منفی )لَْن یَْفَعَل( را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

داستان  از  دانش آموزان  است.  دروغ گویی  نکوهش  و  راستگویی  ارزش  دربارۀ  درس  منت 

لّذت می برند. در منت درس، داستانی جالب گنجانده شده تا پیام درس به درستی منتقل شود.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

. رَسوُل اللّٰه   اَلِْکْذُب ِمفتاٌح لِـُکلِّ َشـرٍّ

 : نیا َواآْلِخرَِة. فَقاَل  جاَء رَُجٌل إلَی رَسوِل اللِّٰه فَقاَل: َعلِّْمـنی ُخلُقاً یَْجَمُع لی َخیْـَر الدُّ

التَْكِذْب.

مردی نزد پیامرب خدا  آمد و گفت: خویی )اخالقی( را به من یاد بده که خیر دنیا و 

آخرت را برایم جمع کند. حرضت فرمودند: دروغ نگو.

1ـ پیام منت درس دربارۀ ارزش و جایگاه راستگویی و نکوهش دروغ گویی است.

رُس الْخاِمُس الدَّ
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: َخیُر إخوانِـَك َمْن َدعـاَك إلَی ِصْدِق الَْمقاِل ِبـِصْدِق َمقالِـِه، َو نََدبَـَك  َو قاَل اْلماُم َعلیٌّ 

إلَی أَفَضِل اْلَعامِل ِبـُحسِن أَعاملِـِه.

و امام علی  فرموده اند: بهرتین برادران )یاران( تو کسی است که با راستگویی اش تو 

را به راستگویی فرا بخواند )دعوت کند( و با کارهای خوبش )نیکِی کردارش( تو را به بهرتین 

کارها فرابخواند.

إَذْن فَُکْن صاِدقاً َمَع نَْفِسَك َوَمَع اآْلَخریَن فی الَْحیاِة، َو ال تَْهرُْب ِمَن الْواِقعِ أَبَداً، فَإْن َهَربَْت 

َة َمرّاٍت، َو بَعَد ٰذلَِك  ِمَن الْواِقعِ فََسْوَف تُواِجُه َمشاکَِل َو ُصعوباٍت کَثیرًَة، َو تُْضطَرُّ إلَی الِْکْذِب ِعدَّ

یَتَبَیَُّن کِْذبَُك لِْلَخریَن، فَتَْفَشُل فی َحیاتَِك.

در این صورت با خودت و با دیگران در زندگی راستگو )صادق( باش و هرگز از واقعیت 

نگریز؛ زیرا اگر گریختی )بگریزی( با مشکالت و سختی های بسیاری روبه رو خواهی شد و 

چندین بار ناگزیر به دروغ گفنت می شوی و پس از آن دروغت برای دیگران آشکار می شود و 

در زندگی ات شکست می خوری.

ٌة قَصیرٌَة تُبَیِّـُن لََك نَتیَجَة الِْکْذِب: َو ٰهِذِه ِقصَّ

و این داستانی کوتاه است که نتیجۀ دروغ گویی را برایت آشکار می کند:

َر أَربََعُة طاُّلٍب أَن یَغیبوا َعِن ااِلْمِتحاِن فَـاتََّصلوا ِباْلُستاِذ هاتِفیّاً َو قالوا لَُه:  قَرَّ

تلفنی  استاد متاس  با  امتحان غیبت کنند. پس  از جلسۀ  چهار دانشجو قرار گذاشتند که 

گرفتند و به او گفتند:

، َوال توَجُد َسیارٌَة تَنُقلُـنا إلَی الْجاِمَعِة.  أََحُد إطاراِت َسیّارَتِـَنا انَْفَجَر، َولَیَس لَنا إطاٌر اْحتیاطیٌّ

یکی از چرخ های خودرِو ما ترکیده است و چرخ یدکی نداریم و خودرویی نیست که ما 

را به دانشگاه بربد.

َو نَحُن اآْلَن فی الطَّریِق بَعیدوَن َعِن الْجاِمَعِة، َو لَْن نَستَطیَع الُْحضوَر فی ااِلْمِتحاِن فی الَْوقِت 

ِد.  الُْمَحدَّ

و ما اکنون در راه، دور از دانشگاه هستیم و نخواهیم توانست در زمان مشّخص شده در 
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امتحان حارض شویم.

ِة أُسبوٍع واِحٍد، فَـَفِرَح الطُّاّلُب ِبـٰذلَِك؛ ِلَنَّ ُخطَّتَـُهم  َل لَُهُم ااِلْمِتحاَن لِـُمدَّ وافََق اْلُستاُذ أَْن یُؤَجِّ

لِـتَأجیِل ااِلْمِتحاِن نََجَحْت.

به  دانشجویان  و  بیندازد  تأخیر  به  برایشان یک هفته  را  امتحان  که  کرد  موافقت  استاد 

همین خاطر خوشحال شدند؛ زیرا نقشۀ آنها برای به تأخیر انداخنت امتحان موفّق شد.

ِد، َوطَلََب اْلُستاُذ ِمنُهم أَن یَجلَِس کُلُّ  فی اْلُسبوِع التّالـی َحرَضوا لاِِلْمِتحاِن فی الَْوقِت الُْمَحدَّ

واِحٍد ِمنُهم فی زاویٍَة ِمن قاَعِة ااِلْمِتحاِن، لِـیَُفرِّقَـُهم. 

در هفتۀ بعد در زمان مشّخص شده برای امتحان حارض شدند و استاد از آنها خواست که 

هر یک در گوشه ای از سالن امتحان بنشینند، تا آنها را پراکنده کند.

ها کانَْت ٰهَکذا:  بوا ِلَنَـّ ثُمَّ َوزََّع َعلَیِهم أَوراَق ااِلْمِتحاِن. لاَّم نَظَروا إلَی اْلَسِئلَِة، تََعجَّ

سپس برگه های امتحان را میان آنها پخش کرد. هنگامی که به پرسش ها نگاه کردند، متعّجب 

شدند؛ زیرا سؤاالت این گونه بودند:

1  لِـمـاَذا انْـَفـَجـَر اْلطـاُر؟ چرا تایر ترکید؟

2  أَیُّ إطاٍر ِمْن َسیّارَتِـُکُم انَْفَجَر؟ کدام تایر خودروی شام ترکید؟

3  فـی أَیِّ طَریٍق َوقََع ٰهَذا الْحاِدُث؟ در چه مسیری این حادثه اتّفاق افتاد؟

یّارَِة؟ ترتیب نشسنت شام در خودرو چطور بود؟ 4  ما هَو تَرتیُب ُجلوِسُکم فی السَّ

5  کَیَف اْستَطَْعتُم أَن تَِحلّوا ُمشِکلَتَـُکم؟ چطور توانستید که مشکلتان را حل کنید؟

6  کَـم کانَِت الّساَعـُة ِعنـَد انِْفجـاِر اْلطـاِر؟ هنگام ترکیدن تایر ساعت چند بود؟

یّارََة فی ٰذلَِك الَْوقِت؟ چه کسی از شام در آن هنگام با خودرو  7  َمْن کاَن ِمنُکم یَسوُق السَّ

رانندگی می کرد؟

8  َهل تَْضَمُن أَن یُجیَب أَصِدقاُؤَك ِمثَْل إجابَِتَك؟ آیا ضامنت می کنی که دوستانت مثل 

خودت پاسخ دهند؟
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َخِجَل الطُّاّلُب َو نَِدموا َواْعتََذروا ِمن ِفْعلِـِهم، نََصَحـُهُم اْلُستاُذ َو قاَل: َمْن یَکِذْب ال یَْنَجْح. 

عاَهَد الطُّاّلُب أُستاَذُهم َعلَی أَن ال یَْکِذبوا، َو قالوا لَُه ناِدمیَن: تََعلَّْمـنا َدرساً لَْن نَْنساُه أَبَداً.

دانشجویان رشمنده و پشیامن شدند و از کارشان پوزش خواستند، استاد، آنها را نصیحت 

کرد و گفت: هرکس دروغ بگوید موفّق نـمی شود. دانشجویان به استادشان قول دادند که 

دروغ نگویند و با پشیامنی به او گفتند: درسی را یاد گرفتیم که هرگز آن را فراموش نخواهیم 

کرد.

درک مطلب

سعی شده است تا درک مطلب ها از درسی به درسی دیگر تنّوع داشته باشند. این بخش، 

از مهم ترین اهداف هر زبانی اند. در این کتاب، پاسخ کامل داده شده است؛ اّما دانش آموز 

می تواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ اشکالی ندارد.

ِة أُسبوَعیِن. َل ااِلْمِتحاَن لِلطُّاّلِب لُِمدَّ 1 َهْل وافََق اْلُستاُذ أَْن یُؤَجِّ

ِة أُسبوع واحد؟ َل ااِلْمِتحاَن لِلطُّاّلِب لُِمدَّ ال؛ وافََق اْلُستاُذ أَْن یُؤَجِّ

2 ماذا قاَل الرَُّجُل لِـرَسوِل اللِّٰه  حیَن جاَء إلَیـِه؟

نیا َواآْلِخرَِة. قاَل: َعلِّْمـنی ُخلُقاً یَْجَمُع لی َخیْـَر الدُّ

اّلُب ِلُستاِذِهم نـاِدمـیـَن؟ 3 مـا قـاَل الطُـّ

قالوا لَُه ناِدمیَن: تََعلَّْمـنا َدرساً لَْن نَْنساُه أَبَداً.

4 َمْن قاَل »َمْن یَکِذْب ال یَْنَجْح«؟

اَْلُستاُذ قاَل »َمْن یَکِذْب ال یَْنَجْح«.

5 کَیَف اتََّصَل الطُّاّلُب ِباْلُستاِذ؟

اِتََّصَل الطُّاّلُب ِباْلُستاِذ هاتِفیّاً.

6 لِـامذا فَِرَح الطُّاّلُب؟

فَِرَح الطُّاّلُب ِبـٰذلَِك؛ ِلَنَّ ُخطَّتَـُهم لِـتَأجیِل ااِلْمِتحاِن نََجَحْت.
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اِعلَموا

لَِکْی و  کَْی،  لَْن،  »أَْن،  با ترجمۀ فعل های دارای حروف  هدف قواعد درس پنجم آشنایی 

َحتَّی« است. دانش آموز باید معنای فعل هایی مانند لَْن أَکِْذَب را در جمله بداند. لَْن أَکِْذَب را 

مستقبل منفی )دروغ نخواهم گفت( معنا کند. أُریُد أَْن أَْذَهَب را می خواهم بروم، معنا کند 

و بداند که أَْن أَْذَهَب معادل مضارع التزامی در فارسی است.

اّما منصوب کردن از اهداف نیست. 

و  دهد  را رشح  مضارعی  فعل های  چنین  تغییرات  بخواهد  دانش آموز  از  می تواند  دبیر 

این  از  امتحانات  در  که  نیست  معنا  این  به  او  اشارۀ  اّما  باشد.  داشته  اشاراتی  نیز  خودش 

موضوع سؤال طرح کند. 

ساخت فعل مضارع منصوب از اهداف کتاب نیست. 

برای منونه، این سؤال ها اشکال دارد:

بر رس فعل های مضارع یسمع، تسمعون و یسمعن حرف لَن اضافه کنید و آنها را بازنویسی کنید.

اعراب اصلی و فرعی در فعل های داده شده را تعیین کنید: 

یسمُع، لکی یسمَع، لن یسمعوا

حوار

مکاملۀ درس در داروخانه است. یکی از گفت وگوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر 

زبانی گفت و گو در داروخانه است. در این درس، دانش آموز با چند کلمه و اصطالح مهم در 

این قسمت آشنا می شود.

تـمرین ها

همۀ تـمرین های هفت درس کتاب را دانش آموز قرائت و حل می کند. 

پیشنهاد می شود دبیر لیستی تهیه کند و هر بار که دانش آموزی مترینی را می خواند و حل 

می کند، در آن عالمت بزند تا حّل مترینات توّسط همۀ دانش آموزان صورت بگیرد. 

می توان مترینات ساده تر را برعهدۀ دانش آموزان کم توان نهاد.
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تـمرین اّول: 

هدف تقویت توانایی دانش آموز در کاربرد واژگان و نیز درک مطلب است. این تـمرین در 

کتاب درسی متنّوع طرّاحی شده است. دانش آموز جمالت را می خواند و ترجمه می کند، سپس 

به دنبال کلمه ای می گردد که در واژه نامۀ آغازین درس آمده است. از فراگیر می خواهیم هر 

جمله را بخواند و ترجمه کند. این کار به عنوان نـمرۀ شفاهی او منظور می شود.

1 شاَهَد َوْجهاً لِـَوْجٍه. = واَجَه

2 ظََهَر َو صـاَر واِضحـاً. = تَبَیَّـَن

3 لَـم یَـْنـَجـْح بَـْل َخـِسـَر. = فَِشَل

4 أَْعطاُه َعهداً َو قَوالً ِبأَن یَْفَعَل َشیْئاً. = عاَهَد

َل َر أَن یَْفَعَل ما قََصَدُه َمَع التَّأخیـِر. = أَجَّ 5 قَرَّ

تـمرین دوم و چهارم و پنجم: 

هدف تقویت مهارت ترجمه و کاربست آموخته های پیشین دانش آموز به همین منظور 

است. این مترین به شکلی طرّاحی شده است، تا بتواند آموخته های بخش قواعِد سال گذشته 

را نیز یادآوری کند. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته خوانده است مجّدداً در جاهای 

مختلف کتاب تکرار شده است. این تکرار در کتاب پایۀ دوازدهم نیز صورت خواهد گرفت.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت مهارت واژه شناسی است. 

َل، تأجیل، یخُنُق و أکرَم پاسخ ها: إطار، کَمَّ

روش های ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی در این درس، با درس قبلی یکسان است. 

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

لُوا  یَء: برای آن چیز رضب االجل تعیین كرد، آن چیز را به تأخیر انداخت؛ » أَجَّ َل الشَّ 1 أَجَّ
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ااِلْجِتامَع«: جلسه را به تأخیر انداختند.

2  اِْضطَرَُّه إلَی الُْجلوِس. او را ناگزیر به نشسنت کرد. )فعل متعّدی است(

3  إطَار جمعِ آن أُطُر: آنچه كه چیزی را احاطه كند؛ مانند: غربال، الک، چارچوب، قاب 

عكس و تایر.

تحدیُد الطار: تعیین چارچوب، تعیین محدوده، تعیین حدود، مرزبندی

فاع: در چارچوب برنامۀ دفاعی، در راستای طرح دفاعی فی إطار ُخطَِّة الدِّ

4  ُخطَّة: نقشه، طرح، ترفند )با َخریطَة به معنای نقشۀ جغرافی فرق دارد(

»فی َرأِسـِه ُخطٌَّة«: تصمیم به كاری گرفته است؛ »خطَّة الَعَمل«: برنامۀ كار؛ »ِطبْقاً لُِخطٍَّة 

َمرُسوَمٍة«: مطابق برنامه ای كه قبالً تهیه شده است.

5  »ِجلْد« پوست بدن انسان و حیوان، و »ِقْش« پوست میوه و گیاه و درخت و »بََشَة« 

بیشرت پوست دست و صورت آدمی است و گفته می شود بش را از این رو بش گفته اند که 

برخالف پوست جانوران پوستش پیداست.

کار  به  را  کلمۀ هرگز  آن،  فارسِی  و در معادل  ابد معنا می کنند  نفی  را معموالً  لَْن    6

می برند؛ ولی در النحو الوافی عباس حسن این گونه نیست:

إاّل بقرینة خارجة عنه. فإذا دخل علی  تأیید  النفی بغیر دوام وال  یُفید  »لَْن« وهو حرٌف 

- نفیاً مؤقتاً یقص أو یطول ِمن غیر  املضارع نفی معناه فی الزمن املستقبل املحض - غالباً 

ام یرید  أن یدوم ویستمر، فَمن یقول: لن أسافر أو لن أرشب، أو لن أقرأ غداً أو نحو هذا، فإنَـّ

ة معینة، یعود بعدها إلی السفر و نحوه، إن شاء،  نفی السفر - أو غیره - فی قابل الزمنة مدَّ

وال یرید النفی الدائم املستمر فی املستقبل، إاّل إْن ُوجدْت قرینٌة مع الحرف »لن« تُدلُّ علی 

الدوام واالستمرار.

أشَهر أحكامه أنَّه ُمختصٌّ ِباملضارع، ینصبه بنفسه، و یخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً؛ و 

م - نحو قوله تعالی: ﴿لَْن  لهذا كان نفیه ملعنی املضارع مقصوراً علی املستقبل غالباً -كام تقدَّ

تََنالُوا الرِْبَّ َحتَّی تُْنِفُقوا ِمامَّ تُِحبُّوَن﴾
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اهداف

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.

2  پیام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

4  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5  حروف لَم، ِل و ال را بشناسد و با این حروف در جمله فعل مضارع را درست ترجمه 

کند.

فرایند آموزش

درس ششم دربارۀ بانو »آنّه ماری شیمل« است. خانم پروفسور »آنه ماری شیمل« پژوهشگر 

و نویسندۀ توانای آملانی را در رسارس جهان به عنوان یک اسالم شناس و ایران شناس برجسته 

می شناسند. ده ها کتاب و صدها مقاله، مثرۀ تالش های این بانوی رشق شناس است. به موازات 

قلم توانای او، بیان شیوا و جّذاب وی نیز موجب دعوت پی در پی و سفرهای فراوان خانم 

»شیمل« به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخرنانی در محافل علمی و دانشگاهی بوده است. 

»شیمل« در سال 1929 در شهر »ارفورت« در آملان به دنیا آمد. او پانزده ساله بود که به 

فراگیری زبان عربی پرداخت. شیمل در شانزده سالگی دورۀ دبیرستان را به پایان رساند و در 

دانشگاه برلین به تحصیل زبان و ادبیات عرب و اسالم شناسی پرداخت و در سال 1941 با اخذ 

درجۀ دکرتا، دانش آموخته شد.

رُس الّساِدُس الدَّ
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خانم »شیمل« سپس به عنوان مرتجم و بعد به عنوان استاد رشتۀ علوم اسالمی به استخدام 

دانشگاه »ماربورگ« در آمد. او در سال 1954 به دعوت دانشگاه آنکارا به ترکیه رفت و در 

در  استادی  کرسی   1961 سال  در  پرداخت.  ترکی  کالسیک  ادبیات  تدریس  به  دانشگاه  این 

رشته های عرب شناسی و اسالم شناسی در دانشگاه بن آملان به او واگذار شد. خانم »شیمل« از 

سال 1967 در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز به تدریس پرداخت. او هم زمان با فّعالیت متناوب 

در این دو دانشگاه در بسیاری دیگر از دانشگاه های جهان نیز به عنوان استاد مهامن فّعالیت 

می کرد. وی که یکی از پژوهشگران بزرگ در علوم و عرفان اسالمی در جهان غرب به شامر 

از شعرا،  بسیاری  آثار  کرده،  تألیف  زمینه  این  در  که  متعّددی  کتاب های  بر  افزون  می آید، 

عارفان و فیلسوفان مشق زمین را به زبان آملانی ترجمه کرده است.

در سال 1995 جایزۀ صلح نارشان آملان که یکی از معتربترین جوایز فرهنگی این کشور 

محسوب می شود به وی اعطا شد.

بسیاری از دانشگاه های معترب جهان از جمله دانشگاه های سند در هندوستان، اسالم آباد، 

اسالم آباد  در  کرده اند.  اعطا  افتخاری  دکرتای  وی  به  تهران  و  قونیه  سوئد،  اوپسال  پیشاور، 

پروفسور »شیمل« عالوه  نام گذاری شده است. خانم  نام وی  به  پاکستان حتّی یک خیابان 

بر زبان های عربی، ترکی، فارسی، سندی و پشتو، با زبان های انگلیسی، فرانسه و سوئدی به 

خوبی آشنا بود.

وی در مصاحبه ای در برنامه دوم تلویزیون آملان گفت:

متأسفانه در آملان، اطاّلعات ناقص و اغلب نادرستی در مورد اسالم، ایران و انقالب اسالمی 

وجود دارد و متقابالً در ایران نیز تقریباً هیچ گونه اطالع قابل مالحظه ای در مورد آملان وجود 

ندارد.
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شیمل در یکی از مصاحبه هایش اشاره ای به ادعیۀ اسالمی داشت و گفت:

ترجمه ای  به  و  می خوانم  آن  عربی  اصل  از  را  اسالمی  اخبار  و  احادیث  دعاها،  همواره 

مراجعه منی کنم. بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفۀ سجادیّه را به آملانی ترجمه و منتش 

کرده ام، نزدیک به هفت سال پیش دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن 

ماه را ترجمه می کردم و مادرم در بیامرستان بسرتی بود و به او رس می زدم، پس از آنکه او 

ترجمه ها مشغول می شدم.  پاک نویس کردن  به  اتاق  آن  از  در گوشه ای  به خواب می رفت 

اتاق مادرم دو تخته بود. در تخت دیگر خامنی بسیار فاضله بسرتی بود که کاتولیکی مؤمن، 

راسخ العقیده و متعّصب بود. وقتی فهمید که من دعاهای اسالمی را ترجمه می کنم، دلگیر 

شد که مگر در مسیحیت و در کتب مقّدسه خودمان کمبودی داریم که تو به ادعیۀ اسالمی 

روی آوردی!؟ وقتی کتابم چاپ شد یک نسخه برای او فرستادم. یک ماه بعد، او به من تلفن 

زد و گفت: صمیامنه از اهدای این کتاب متشکرم؛ زیرا هر روز به جای دعا آن را می خوانم.

وی در یکی از مصاحبه هایش در مورد مسلامنان ترک گفت:

من  از  شگفت زده  ترک ها  می خوانم،  را  قرآن  آیه های  مسجد  یک  جلوی  که  هنگامی 

می پرسند: شام می توانید این را بخوانید؟!

از  فّعالیت علمی و فرهنگی خود بیش  پروفسور »آنه ماری شیمل« طّی دوران طوالنی 

هفتاد کتاب تألیف و ترجمه کرده است.

منبع: پایگاه اطاّلع رسانی حوزه 

هماهنگی در ترجمۀ متن درس ششم

کتورَُة »آنّه ماری شیِمل« ِمن أَشَهِر الُْمستَشِقیَن. ُولَِدْت فی »أَلاْمنیا« َو کانَْت ُمنُذ  تَُعدُّ الدُّ

ِق َوُمعَجبًَة ِبـإیران.  طُفولَِتـها ُمشتاقًَة إلَی کُلِّ ما یَرْتَِبُط ِبـالشَّ

هنگاِم  از  شد.  متولّد  آملان  در  است.  خاورشناسان  نامدارترین  از  شیمل  ماری  آنه  دکرت 

کودکی اش مشتاق به هر چیزی بود که به رشق ارتباط داشت و شیفتۀ ایران بود.
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َشهاَدِة  َعلَی  َحَصلَْت  الَْعَربیَِّة.  اللَُّغِة  ِبـِدراَسِة  بََدأَْت  حیَن  عاماً  َعَشَ  َخمَسَة  ُعمرُها  کاَن 

راساِت اْلسالمیَِّة َوهَی فی التّاِسَعَة َعْشََة ِمن ُعمرِها؛ تََعلََّمِت اللَُّغَة  کتوراه فی الَْفلَْسَفِة َو الدِّ الدُّ

کیََّة َوَدرََّسْت فی جاِمَعِة أَنَقرَة.  الرتُّ

وقتی که آموخنِت زبان عربی را آغاز کرد، عمِر او پانزده سال بود. مدرک دکرتای فلسفه و 

مطالعات اسالمی را در حالی که نوزده ساله بود به دست آورد؛ زبان ترکی را یاد گرفت و در 

دانشگاه آنکارا تدریس کرد.

کانَْت شیِمل تَدعو الْعالََم الَْغربـیَّ الَْمسیحیَّ لِـَفهِم َحقائِِق الّدیِن اْلسالمـیِّ َو ااِلطِّالِع َعلَیِه. 

ِمْن  فَخریٍَّة  ُدکتوراه  َعلَی  فَـَحَصلَْت  اْلسالمیَِّة،  َوِل  الدُّ جاِمعاِت  فی  َشأنَـها  رَفََع  الَْعَمُل  َوٰهَذا 

نِد َو إسالم آباد َو بیشاَور َو قونیَة َو طهران. جامعاِت السِّ

از آن دعوت می کرد  آگاهی  اسالم و  به فهم حقایق دین  را  شیمل جهان مسیحی غرب 

و این کار جایگاِه او را در دانشگاه های کشورهای اسالمی باال بُرد. ]او[ دکرتای افتخاری از 

دانشگاه های سند، اسالم آباد، پیشاور، قونیه و تهران به دست آورد.

کیَُّة َو اْلنِجلیزیَُّة َو الَْفرَنسیَُّة َو اْلُردیَُّة؛  إنَّها تََعلََّمْت لُغاٍت کَثیرًَة ِمنَها الْفارسیَُّة َوالَْعَربیَُّة َو الرتُّ

 : َو کانَْت تُلْقی ُمحارَضاٍت ِباللَُّغِة الْفارِسیَِّة. فَهَی کانَْت کَام قاَل اْلماُم َعلیٌّ 

او زبان های بسیاری را آموخت از آن جمله فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسه و اردو؛ 

و به زبان فارسی سخرنانی می کرد. او آن گونه بود که امام علی فرمودند:

»اَْلنساُن ِبُکلِّ لِساٍن إنساٌن«.

انسان با دانسنِت هر زباِن جدیدی یک انسان جدید است.

. أَلََّفْت شیِمل أَکثَـَر ِمن ِمئَِة کِتاٍب َوَمقالٍَة ِمنها کِتاٌب َحوَل َشخصیَِّة َجالِل الّدیِن الّرومیِّ

شیمل بیشرت از صد کتاب و مقاله تألیف کرد؛ از آن جمله کتابی پیرامون شخصیت مولوی 

جالل الدین.
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ًة طَویلًَة فی الِْهنِد َوباکِستان، َو َدرََّسْت  ِق، لِـٰذلَِك َدرََّسْت ُمدَّ هَی کانَْت تُِحبُّ الَْعیَش فی الشَّ

کَٰذلَِك ما یُقارُِب َخمَسًة َو ِعْشیَن عاماً فی جاِمعِة هارفارد.

او زندگی در رشق را دوست می داشت، به همین خاطر مّدتی طوالنی در هند و پاکستان 

تدریس کرد، همچنین نزدیک به بیست و پنج سال در دانشگاه هاروارد درس داد.

قَبَل َوفاتِـها أَْوَصْت شیِمل زَُمالَءها أَن یَُشکِّلوا فَریقاً لِـلِْحواِر الّدینیِّ َو الثَّقافـیِّ یَکوُن َهَدفُـُه 

« َو »ااِلتِّحاَد بَیَن الَْحضاراِت«.  داقَِة َو التَّفاُهِم بَیَن أُوروبّا َوالْعالَِم اْلسالمیِّ اْلَعلَی »َمدَّ ُجسوِر الصَّ

و  دینی  گفت وگوی  برای  را  تیمی  که  کرد  وصیت  همکارانش  به  وفاتش  از  پیش  شیمل 

فرهنگی تشکیل دهند که هدف واالیش کشیدِن پل های دوستی و تفاهم میان اروپا و جهان 

اسالم و همبستگی میان متّدن ها باشد.

أَشارَْت شیِمل فی إْحَدی ُمقاباَلتِـها إلَی اْلَدعیَِة اْلسالمیَِّة َوقالَت:

شیمل در یکی از مصاحبه هایش به دعاهای اسالمی اشاره کرد و گفت: 

»أَنا أَقَرأُ اْلَدعیََة َو اْلَحادیَث اْلسالمیََّة ِبـاللَُّغِة الَْعَربیَِّة َوال أُراِجـُع تَرَجَمتَـها«.

من دعاها و احادیث اسالمی را به زبان عربی می خوانم و به ترجمۀ آنها مراجعه نـمی کنم. 

هَی أَوَصْت أَْن یُْکتََب ٰهَذا الَْحدیُث َعلَی قَبـرِها: 

او وصیّت کرد که روی قربش این حدیث نوشته شود:

»اَلّناُس نیاٌم فَـإذا ماتُـوا اِنْـتَـبـَهوا«. 

مردم خفته اند و هرگاه بـمیرند، بیدار شوند.

پاسخ های بخش درک مطلب:

در این کتاب پاسخ کامل داده شده است؛ اّما دانش آموز می تواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ 

اشکالی ندارد.

1  ِبـأَیِّ لَُغٍة کانَْت شیِمل تَقَرأُ اْلَدعیََة اْلسالمیََّة؟

کانَْت شیِمل تَقَرأُ اْلَدعیََة اْلسالمیََّة )ِباللَُّغِة الَْعَربیَِّة(.
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2  أَیُّ َحدیٍث کُِتَب َعلَی قَبـِر شیِمل؟

هذا الحدیث: »اَلّناُس نیاٌم فَـإذا ماتُـوا انْـتَـبـَهوا«. 

3  کَْم کِتاباً َو َمقالًَة أَلََّفْت شیِمل؟

أَلََّفْت شیِمل أَکثَـَر ِمن ِمئَِة کِتاٍب َوَمقالٍَة.

4  ِبـامذا أَْوَصْت شیِمل زَُمالَءها؟

. أَْوَصْت شیِمل زَُمالَءها أَن یَُشکِّلوا فَریقاً لِـلِْحواِر الّدینیِّ َو الثَّقافـیِّ

5  أَیَْن ُولَِدْت شیِمل؟

ُولَِدْت فی أَلاْمنیا.

 اعلموا

هدف قواعد درس ششم، آشنایی با حروف »لَم، لِـ و ال« است. دانش آموز با ترجمۀ فعل های 

مضارِع دارای این حروف آشنا می شود. باید بداند که لَم یفعْل معادل ماضی ساده، یا ماضی 

نقلی در فارسی است. لِیفعْل و ال یفعْل معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی 

است؛ دبیر می تواند به جزم فعل مضارع اشاره کند، برای این کار از دانش آموزان می خواهد 

فرق یفعُل و لیفعْل، یفعلوَن و مل یفعلوا و... را کشف کند. سپس خودش راهنامیی بیشرت انجام 

می دهد. این کار رصفاً برای فهم بهرت انجام می شود و در امتحان ارزیابی از این مطلب به 

عمل منی آید؛ مثالً چنین سؤاالتی خارج از اهداف است:

بر رس فعل های زیر حرف مل اضافه کنید و تغییرات الزم را انجام دهید.

یقرأُ، یسرتجعوَن، ییأسَن

نوع اعراب رفع و جزم و اصلی یا فرعی بودن این فعل ها را مشّخص کنید.

یُحِسُن، ال یذهْب، لیعملوا

ساخنت فعل و تعریب از اهداف نیست. دانش آموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد 

و درست ترجمه کند خود به خود به مهارت ساخنت نیز دست خواهد یافت. این امر بالعرض 

حاصل خواهد شد. هدف درس عربی فهم منت است. لذا تعریب از اهداف کتاب نیست.
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دانش آموز باید انواع ِل و ال را در جمالت واضح تشخیص دهد.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

فراگیر  از  است.  مطلب  درک  و  واژگان  کاربرد  در  دانش آموز  توانایی  تقویت  هدف 

می خواهیم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. این کار، نـمرۀ شفاهی او را تشکیل می دهد. 

در این مترین فراگیر در پی یافنت پاسخ در واژگان درس بر می آید. او باید بتواند معنای جمالت 

را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه نامۀ آغازیِن درس بیابد. برای این کار، 

حدود دو دقیقه به دانش آموزان فرصت می دهیم تا این مترین را حل کنند. سپس از پنج نفر 

می خواهیم جوابشان را بخوانند و هر جمله را ترجمه کنند. نیازی به نوشنت ترجمه نیست؛ 

زیرا عبارت های این مترین هامن عبارات منت درس اند.

تـمرین دوم: 

که  است  الزم  ناهامهنگ  کلمۀ  تعیین  از  پس  است.  واژه شناسی  مهارت  تقویت  هدف، 

دانش آموز دلیل را هم بیان کند. این کار، وقت گیر نیست و برای جلوگیری از ارائۀ پاسخ های 

تصادفی پسندیده است.

پاسخها: الثقافة، الفخریة، القمیص، النیام، الشهادة و القط

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد است.

تـمرین چهارم: 

هدف این مترین، تقویت مهارت واژه شناسی و ترجمه است.

تـمرین پنجم: 

هدف این مترین، تقویت مهارت شناخت انواع فعل در جمله است. مهم ترین بخش هر 

زبانی فعل است. در کتاب درسی به اندازۀ کافی این مترین نهاده شده است.
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تـمرین ششم: 

این  تـمرینات کتاب درسی است. در سال های گذشته، متریناِت  زیباترین  از  تـمرین  این 

چنینی همواره برای دانش آموز جّذاب بوده است. این مترین، پیوندی میان ادبیات فارسی و 

عربی است؛ متأّسفانه طرح ضعیف سؤال در مسابقات و آزمون رسارسی، موجب شده است 

به این مطلب آسیب وارد شود. طرح سؤال از این قسمت بسیار وقت گیر و دشوار است و 

برای دانش آموز لّذت بخش است. به رشط اینکه طرّاح درست سؤال طرح کند. الزمۀ توانایی 

طرح سؤال تسلّط باالی دبیر به ادبیات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب بیاورد.

البحث العلمي 

هدف، تقویت فّعالیت های پژوهشی در دانش آموزان است. به یاد داشته باشیم که درس 

عربی با همۀ دروس دیگر فرق اساسی دارد . زبان این درس فارسی نیست؛ لذا منی توان در 

بخش پژوهش توقّع داشت هامنند سایر دروس عمل شود. حتّی درس عربی با انگلیسی نیز 

متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. آشنایی با کسانی که به زبان 

و ادبیات فارسی و عربی خدمت کرده اند موجب می شود دانش آموز فکر کند اکنون وظیفۀ 

او در برابر فرهنگش چیست؟

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی 

می توان در این مورد پرده نگار )پاورپوینت( یا مناهنگ های کوتاهی تهیه کرد و منت درس 

را به کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی این درس هامنند دروس قبلی است. روش کار یکی است.
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  فعل »أَلَْقی« کاربردهای بسیاری دارد؛ از آن جمله:

ألَقی: انداخت، القا كرد، پرتاب كرد، ایراد كرد )سخرنانی(.

ألقی ِبِظلِِّه )ِبِظاللِِه( علی: سایه افكند بر، سایه اش را بر ... گسرتاند.

ألَقی بنفِسه فی: خود را در ... انداخت، وارد ... شد.

ألَقی ِخطاباً: سخرنانی كرد، خطبه ای ایراد كرد، سخرنانی ایراد كرد.

ألَقی ضوًء علی: را روشن كرد، را بررسی كرد، را توضیح داد، را رشح و بسط داد.

ألَقی علی عاتقه: به دوش او انداخت، تحمیل كرد به او، به او نسبت داد، او را مسئول 

دانست، به گردن او انداخت، به عهدۀ او نهاد.

أَلَقی كلمًة: ایراد سخن كرد، سخرنانی كرد، سخنانی ایراد كرد.

ألَقی ِبالاّلئِـَمِة )اللَّوم( علی: مسئولیت )تقصیر( را به گردن ... انداخت، رسزنش ها را متوّجه 

... دانست، را رسزنش كرد، را مقّص دانست.

ألَقی القبض علی: را دستگیر كرد، را بازداشت کرد.

مع: به او گوش سپرد. ألَقی إلیه السَّ

ألَقی القبض علی الُْمشتبه فیه: فرد مظنون را دستگیر كرد.

2  ُمْنُذ کاربردهای بسیاری دارد. معنای معروف آن »از هنگاِم« است. سایر کاربردها:

ُمْنُذ: بعد از، پس از، از وقتی که، چون که، نظر به اینکه، از این رو، چون، از آنجایی که

ُمْنُذ : مرتادف »ُمْذ« است، از زمانی كه؛ »ُمْنُذ اآلن«: از هم اكنون، »ُمْنُذ الْیوم«: از امروز.

ُمنُذ الِقَدم: از قدیم، از گذشته، از قدیم االیّام

منذ عهد قریب )منذ فرتة قریبة(: به تازگی، این روزها )به تازگی(
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اهداف 

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.

2  پیام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

4  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5  با معانی افعال پرکاربرد ناقصه »کاَن، صاَر، لَیَس و أَصبََح« به ویژه فعل مهّم کان در 

جمله آشنا شود.

6  مکامله ای ساده با پزشک را اجرا کند.

فرایند آموزش

نظرسنجی ها  در  است.  قرآن  زبان  عربی  درسی  کتاب های  متون  جّذاب ترین  از  منت  این 

باالترین امتیاز را به دست آورد. بسیاری از دانش آموزان با ناراحتی می پرسند: آیا واژه هایی از 

فارسی نیز در زبان عربی راه یافته اند؟

این منت، پاسخی به پرسش آنان است. دادوستد واژگانی پدیده ای کامالً طبیعی در رسارس 

جهان است. به ویژه میان مردمان همسایه طبیعی تر است.

بات فارسی به کلامتی گفته می شود که در زبان و ادبیات عرب استفاده می شوند؛ اّما  معرَّ

ریشۀ فارسی دارند. هر کلمه ای که در زبان عربی، ریشۀ عربی نداشته باشد؛ به آن معرَّب 

می گویند. تعریب آن است که کلمه ای غیرعربی را به شکل عربی درآورند؛ یا آن را به هامن 

رُس الّساِبُع اَلدَّ
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العجمیة  بالکلمة  العرب  تتکلم  أن  »التعریب هو  سیبویه می گوید:  کنند.  بیان  اصلی  شکل 

مطلقاً، فهم تارًة یلحقونها بأبنیة کالمهم، وطوراً ال یلحقونها بها«. در زبان عربی کلامت بسیاری 

وجود دارند که دخیل از فارسی، یا از زبان های ایرانی می باشند؛ مانند: َهنَدَسة از اندازه یا 

جاموس از گاومیش و بََنفَسج از بنفشه.

به   )linguistics( زبان شناسی  در  و   )etymology( )اتیمولوژی(  واژگان  ریشه شناسی  در 

ریشه یابی واژگان در گذر تاریخ می پردازند و دگرگونی های واژگان را در انتقال شفاهی و کتبی 

از یک زبان به زبان دیگر بررسی می کنند. تأثیر زبان ها متقابل است. زبان فارسی و عربی 

بر هم تأثیر گذاشته اند؛ زیرا اعراب در چهار سدۀ نخست هجری در ایران حضور داشتند و تا 

انقالب مشوطه متون مهم به زبان عربی یا فارسی آمیخته به عربی نوشته می شد و از سوی 

دیگر ایرانیان در پیدایش و ساختار زبان عربی نقش ارزنده ای داشتند. در زبان عربی واژگان 

بات هنوز ناشناخته  بات« می گویند. ریشۀ بسیاری از معرَّ بسیاری وجود دارد که به آنها »معرَّ

است. 

در کتاب های لغت صدها واژۀ عربی که از زبان فارسی به عربی راه یافته اند آمده است و 

جوالیقی، اّدی شیر و لویس معلوف به بسیاری از آنها اشاره کرده اند.

دکرت هادی العلوی در کتاب خالصات فی السیاسة والفکر السیاسی فی السالم صفحۀ 168 

می نویسد: »نویسندگان متقّدم در دنیای عرب بیشرت از اصل فارسی بودند.« در صفحۀ 169 

می گوید: »عرب تشکیالت، ساماندهی، اداره، مالیات، کشاورزی و بسیاری از قواعد دیگر را 

از ساسانیان فرا گرفتند«. 

در کتاب )فقه اللغة و رس العربیة( الثعالبی النیشابوری صفحۀ )23–22( می نویسد: 

سیبََویه داناترین مردم در نحو بود و بعد السیرافی بزرگ ترین دانشمندان ادبیات عرب و 

ابن خالویه از همدان، که خدمات شایانی به زبان عربی کردند. 

ایرانیان بسیاری به زبان و ادبیات عربی خدمت کرده و بر آن اثر نهاده اند: 

اللغة و رس العربیة. عبداللّٰه بن املقفع )روزبه بن دادویه(  الثعالبی نویسندۀ کتاب فقه 
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الکبیر  الدب  نویسندۀ  و  عربی،  به  پهلوی  از  دمنه  و  کلیله  مرتجم  ایران،  )گور(  جور  زادۀ 

والدب الصغیر. ابن سینا نویسندۀ القانون فی الطب. ابوبکر رازی نویسندۀ تاریخ الطب و 

الدویة املفردة، ابوریحان بیرونی نویسندۀ اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة و ده ها کتاب دیگر، 

عبدالقادر جرجانی بنیان گذار علم بالغت و نویسندۀ کتاب دالئل العجاز وأرسار البالغة، شیخ 

املفّسین طربی، بخاری، إمام مسلم، نویسندۀ کتاب صحیح مسلم، ابوحنیفة النعامن، بّشار 

بن بُرد و ... .

فارسی به روش های مختلفی بر عربی اثر نهاده و بسیاری از واژگان عربی را با خود به 

دیگر زبان ها از جمله به آسیای مرکزی و شبه قارّۀ هند برده است. 

در ادبیات فارسی گاهی با استفاده از مصدرها و قالب های عربی واژه هایی ساخته اند که 

بعدها بسیاری به ادبیات عرب وارد شده اند؛ مانند سوء تفاهم و صادرات و واردات. 

بات فارسی نوشته شده اند. کتاب های بسیاری دربارۀ معرَّ

هماهنگی در ترجمۀ متن درس هفتم

، فََقْد نُِقلَْت إلَی الَْعَربیَِّة أَلفاٌظ  اَلُْمفرَداُت الْفارِسیَُّة َدَخلَِت اللَُّغَة الَْعَربیََّة ُمنُذ الَْعِص الْجاِهلیِّ

فارِسیٌَّة کَثیـرٌَة ِبـَسبَِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْلیرانیّیَن فی الِْعراِق َوالْـیََمِن. 

دلیل  به  بسیاری  فارسِی  کلامت  شدند،  عربی  زبان  وارد  جاهلی  دورۀ  از  فارسی  واژگان 

بازرگانی و ورود ایرانیان به عراق و یـمن به زبان عربی منتقل شد.

وَکانَْت تِلَك اَلُْمفرَداُت تَرتَِبُط ِبـبَعِض الْبَضائِعِ الَّتی ما کانَْت ِعنَد الَْعرَِب کَـالِْمسِك َوالّدیباِج. 

و این واژگان در ارتباط با کاالهایی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابریشم.

ولَِة اْلسالمیَِّة. َواْشتَدَّ النَّقُل ِمَن الْفارِسیَِّة إلَی الَْعَربیَِّة بَعَد انِْضامِم إیراَن إلَی الدَّ

و انتقال از فارسی به عربی پس از پیوسنت ایران به دولت اسالمی شّدت گرفت.

ولَِة  الدَّ قیاِم  فی  اْلیرانیّوَن  شارََك  حیَن  الْفارِسیَِّة  اللَُّغِة  نُفوُذ  ازْداَد  الَْعبّاسیِّ  الَْعِص  َوفی   

الَْعبّاسیَِّة َعلَی یَِد أَمثاِل أبی ُمسلٍِم الُْخراسانـیِّ َوآِل بَرَمَك.

و در عص عبّاسی هنگامی که ایرانیان در برپایی دولت عبّاسی به دست امثال ابومسلم 
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خراسانی و خاندان برمک رشکت کردند نفوِذ زبان فارسی افزایش یافت. 

إلَی  الْفارِسیَِّة  الُْکتُِب  ِمَن  َعَدداً  نََقَل  فََقد  التَّأثیِر،  هَذا  فی  َعظیٌم  َدْوٌر  عِ  الُْمَقفَّ اِلبِْن  وَکاَن 

الَْعَربیَِّة، ِمثُل کَلیلَة َو ِدمَنة.

و ابن مقّفع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت، ]او[ تعدادی از کتاب های فارسی مانند 

کلیله و دمنه را به عربی برگرداند.

َو لِلْفیروزآبادیِّ ُمْعَجٌم َمْشهوٌر ِباْسِم الْقاموِس یَُضمُّ ُمْفرَداٍت کَثیرًَة ِباللَُّغِة الَْعَربیَِّة.

و فیروزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسیاری را به زبان 

عربی در  بر دارد.

َوقَْد بَیَّـَن ُعلاَمُء اللَُّغِة الَْعَربیَِّة َوالْفارِسیَِّة أَبعاَد ٰهَذا التَّأثیـِر فی ِدراساتِـِهم. 

آشکار  مطالعاتشان  در  را  اثرگذاری  این  جنبه های  فارسی  و  عربی  زبان  دانشمندان  و 

ساخته اند.

باِت  بََة َساّمُه »ُمْعَجَم الُْمَعرَّ کتوُر التّونجـیُّ کِتاباً یَُضمُّ الَْکلاِمِت الْفارِسیََّة الُْمَعرَّ فَـَقْد أَلََّف الدُّ

الْفارِسیَِّة فی اللَُّغِة الَْعَربیَِّة«.

دکتور تونجی کتابی را تألیف کرد که کلامت فارسِی عربی شده را در بر می گرفت ]و[ آن را 

»فرهنگ معّربات فارسی در زبان عربی« نامید.

َونَطََقَها  أَوزانُها،  َو  أَصواتُها  تََغیَّرَْت  فََقْد  الَْعَربیََّة  اللَُّغَة  َدَخلَِت  الَّتی  الْفارِسیَُّة  الَْکلِامُت  ا  أَمَّ

الَْعرَُب َوفْقاً لِـأَلِسَنِتِهم.

اّما صدا و وزن آن واژه های فارسی که وارد زبان عربی شد، دگرگون شد و عرب ها آن را 

مطابق زبان خودشان تلّفظ کردند.

لُوا الُْحروَف الْفارِسیََّة »گ، چ، پ« الَّتی ال توَجُد فی لَُغِتِهم إلَی ُحروٍف قَریبٍَة ِمن  فََقْد بَدَّ

َمخارِِجها؛ ِمثُْل:  

پَردیس  ِفرَدوس، ِمهرگان  ِمهرَجان، چاُدرَشب  رَشَشف و ...

نبود به حروفی نزدیک به مخرج هایشان  حروف فارسِی »گ، چ، پ« را که در زبانشان 
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تبدیل کردند؛ مثال:

پَردیس  ِفرَدوس، ِمهرگان  ِمهرَجان، چاُدرَشب  رَشَشف و ...

َة...﴾ ِمن  َهَب َو الِْفضَّ َواِشتَّقوا ِمنها کَلِامٍت أُخَری؛ ِمثُل »یَْکِنزوَن« فی آیَِة ﴿...یَکِنزوَن الذَّ

کَلَِمِة »گَنج« الْفارِسیَِّة. 

َة...﴾  َهَب َو الِْفضَّ و واژگان دیگری از آن برگرفتند؛ مانند»یَْکِنزوَن« در آیۀ ﴿...یَکِنزوَن الذَّ

از کلمۀ فارسِی گنج.

َعلَینا أَْن نَْعلََم أَنَّ تَباُدَل الُْمفرَداِت بَیْـَن اللُّغاِت ِفـی الْعالَِم أَمٌر طَبیعـیٌّ یَْجَعلُـها َغنیًَّة فی 

اْلُسلوِب َوالْبَیاِن. 

باید بدانیم که تبادل واژگان میان زبان های جهان امری طبیعی است که آنها را در شیوه 

و گفتار غنی می سازد.

َوال نَستَطیُع أَن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلِامٍت َدخیلٍَة؛ کاَن تَأثیُر اللَُّغِة الْفارِسیَِّة َعلَی اللَُّغِة الَْعَربیَِّة 

قَبَل اْلسالِم أَکَثَ ِمن تَأثیرِها بَعَد اْلسالِم. 

و نـمی توانیم که زبانی بدون کلامت دخیل پیدا کنیم. تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی پیش 

از اسالم بیشرت از تأثیِر آن پس از اسالم بوده است.

الْعاِمِل  ِبـَسبَِب  الْفارِسیَِّة  اللَُّغِة  الَْعَربیَُّة فی  الُْمفرَداُت  ازْداَدِت  بَْعَد ظُهوِر اْلسالِم فََقِد  َوأَّما 

. الّدینیِّ

اّما پس از پیدایش اسالم، واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی بیشرت شد.

اعلموا

هدف این است که دانش آموز معانی افعال ناقصه را در جمله، درست تشخیص دهد. 

افعال ناقصه ای که دانش آموز می خواند عبارت اند از: کاَن، صاَر، لَیَس و أَصبََح.

درس  در  کاَن  فعل  گوناگون  کاربردهای  و  معانی  است.  کان  فعل  درس،  اصلی  موضوع 

آموزش داده شده است. اهّمیتی که فعل کاَن دارد، سه فعل دیگر کمرت دارند. این فعل در 

ترکیب با افعال دیگر معادل ماضی بعید و ماضی استمراری می شود. گاهی نیز کاَن از حالت 

فعل ناقص )ربطی( خارج می شود و به معنای وجود داشنت است. کان به معنای »بود« و 



115 بخش چهارم:محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها

»است«، فعل کاَن بر رس حرف جّر که معادل مفهوم »داشنت« است، همۀ این موارد موجب 

کاربرد دقیق و چند منظورۀ کاَن می شود.

دبیر می تواند به تغییری که فعل ناقص در اسم و خرب پدید می آورد اشاره کند؛ مثالً از 

دانش آموز بخواهد فرق این جمالت را بیان کند:

سعیٌد حارٌض. کاَن سعیٌد حارضاً.

بیُع َجمیالً. بیُع َجمیٌل. أَْصبََح الرَّ اَلرَّ

و به دانش آموز بگوید خرب افعال ناقصه معموالً فتحه یا تنوین فتحه می گیرد؛ ولی این 

توضیح به این معنا نیست که در امتحان نیز از آن سؤال طرح کند، یا سؤال امتیازی بدهد و 

هرکس توانست پاسخ دهد منرۀ اضافه بگیرد. بدیهی است که در هیچ آزمونی و کتاب کاری 

چنین سؤاالتی طرح نـمی شود. 

هدف این نیست که هرچه در رصف و نحو است در دورۀ دبیرستان به دانش آموز آموزش 

داد. آن کس که عالقه مند است در دانشگاه در رشتۀ زبان و ادبیات عرب، یا مرتجمی زبان 

عربی ادامه تحصیل خواهد داد. دو ساعت در هفته، زمان محدودی است و دبیر فرصت کافی 

برای تقویت مهارت های شفاهی را در صورتی که کتاب پر حجم باشد، از دست خواهد داد.

حوار

گفت وگو با پزشک از پرکاربردترین موضوعات در آموزش مکامله در هر زبانی است. در 

مکاملۀ این درس به این موضوع پرداخته شده است.

تـمرین ها

تـمرین اّول: 

هدف، تقویت توانایی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگیر می خواهیم هر جمله را 
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بخواند و ترجمه کند. این کار نـمرۀ شفاهی او را تشکیل می دهد. 

در این مترین، فراگیر جمله ها را می خواند و ترجمه می کند، سپس در پی یافنت گزینه های 

درست و نادرست برمی آید. این کار مهارت درک و فهم او را تقویت می کند.

پاسخ ها: صحیح، صحیح، غلط، صحیح، غلط

تـمرین دوم: 

هدف، ایجاد پیوند میان ادبیات فارسی و عربی است. طرح این سؤال بسیار وقت گیر است 

ادبیات هر دو زبان است. متأّسفانه بسیاری  نیز نیست. الزمۀ آن تسلّط به  و کار هرکسی 

از منونه سؤاالت طرح شده در این زمینه ایرادهای فراوانی دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود 

اگر احساس می کنید فرصت کافی برای طرح سؤال در این زمینه ندارید از طرح سؤال مشابه 

خودداری کنید.

تـمرین سوم: 

هدف، تقویت مهارت ترجمه است. این مترین بر اساس آموخته های فراگیر در بخش قواعد 

انواع فعل است. شناخت و ترجمۀ فعل مهم ترین بخش قواعد زبان عربی است. هر اندازه 

دبیر بتواند در این زمینه در کالس کار کند، کم است. مهارت شناخت فعل بسیار اهمیت دارد.

این موضوع در بارم بندی پایه های دهم و یازدهم نیز لحاظ شده است. 

هرچند تبدیل و ساخنت ساخت های مختلف فعل مطلوب ما نیست؛ اّما توانایی تشخیص 

و ترجمۀ درست فعل مّدنظر است. تشخیص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدریج موجب 

می شود تا دانش آموز بتواند فعل نیز بسازد. شیوۀ درست آموزش نیز همین است که ابتدا 

باید بتواند درست بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آنگاه 

بی آنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نیز حاصل می شود. به خاطر ارزش باالی یادگیری 

فعل مدام مشابه این مترینات در کتاب تکرار می شود. این تکرار در دو سال آینده نیز ادامه 

خواهد یافت.
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تـمرین چهارم: 

هدف تثبیت آموخته های دانش آموز در شناخت اسم های مشتق است. البتّه لفظ مشتق 

اینکه دانش آموز  در کتاب تدریس نشده است. همچنین تشخیص جامد نیز هدف نیست. 

اَلَْحَسن مشتق است فقط زمینه ساز طرح سؤاالتی  الَفرَس جامد غیر مصدری است و  بداند 

می شود که بیشرت به تله های آموزشی شبیه اند. اینکه دانش آموز بداند الصاط و السبیل و 

الطریق جامدند، یا مشتق وقت کالس را می گیرد و باعث می شود دبیر فرصت نکند به کارهای 

مهم تر برسد. این مباحث برای طرح در دانشگاه و در رشته های مربوط به خودشان هستند.

تـمرین پنجم: 

هدف، تقویت مهارت ترجمه است. آموخته های قبلی دانش آموز در این مترین مورد سؤال 

واقع شده است. این کار، یعنی تکرار آموخته ها در پایۀ دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت و در 

بارم بندی نیز توّجه کافی و الزم به آن خواهد شد.

بخش للمطالعة: 

این بخش رصفاً برای مطالعۀ دانش آموز عالقه مند است. در صورتی که دبیر محرتم فرصت 

داشته باشد می تواند این موضوع را در کالس مطرح کند؛ در نظرسنجی ها دانش آموزان این 

مطلب را بسیار پسندیدند و موضوعی بسیار جالب برای آنها بود.

بدیهی است که در هیچ آزمونی از این بخش، سؤال طرح نـمی شود. 

البحث العلمي  

هدف، تقویت فّعالیت های پژوهشی در دانش آموزان است. دانش آموز عالقه مند می تواند 

در منابع جست و جو کند و دربارۀ پژوهش درس مطالبی بنویسد. انجام این بخش، داوطلبانه 

است. به یاد داشته باشیم درس عربی با همۀ دروس دیگر فرق اساسی دارد. زبان این درس، 

فارسی نیست؛ لذا منی توان در بخش پژوهش توقّع داشت هامنند سایر دروس عمل شود. حتّی 

درس عربی با انگلیسی نیز متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. 

حجم پژوهش چندان مّدنظر نیست. شاید چند سطر پژوهش از چند صفحه باالتر باشد. انجام 
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این بخش در کالس در صورت داشنت فرصت زمانی است.

برخی سودجویان  انجام دهد. شوربختانه  دانش آموز  را خود  پژوهش  کار  باشیم  مراقب 

کارهای پژوهش را انجام می دهند و به افراد می فروشند. دقّت در شیوۀ اجرای پژوهش تا 

حدودی می تواند در موفّقیت بخش البحث العلمی کمک کند.

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی

می توان در این مورد، پرده نگار )پاورپوینت( یا مناهنگ)کلیپ( های کوتاهی تهیه کرد و 

منت درس را به کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشیابی و وسایل کمک آموزشی این درس هامنند دروس قبلی است. روش کار یکی است.
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1 »اِزداَد« در اصل »اِزْتَیَـَد« بوده است. اِزْتَـیَـَد، اِزَْدیَـَد، اِزَْداَد. 

2 دلیل وجود جیم در دیباج این است که در زبان پارسی کهن هامنند زبان کردی حرف 

بََنفَسج،  بََنفَشگ:  انتهای برخی کلامت وجود داشته است؛ مثال بیشرت: تاَزگ: طازَج،  گ در 

بَرناَمگ: بَرناَمج، نَـموَدگ: نـموذَج، روزناَمگ: ُرزناَمج، دیباگ: دیباج و ...

3 دکرت محّمد التونجی نویسندۀ کتاب »معجم املعرَّبات الفارسیّة« است. او زادۀ 1312 خورشیدی 

برابر با 1933 میالدی در حلب سوریه است. تونجی دکرتای خود را در رشتۀ ادبیات فارسی از دانشگاه 

تهران گرفت. وی از نامدارترین کسانی است که در زمینۀ تأثیر ادبیات فارسی بر زبان عربی فصیح 

و محلّی تحقیق کرده است.

4 برخی کلامت معرَّب دارای ریشۀ فارسی:

أسوار: َسوار

أسوار: دستوار )دستبند(

بادزَهر: پادزهر

بَخت: بخت

برقع: پرده

بََنفَسج: بََنفَشگ

بَیَدق: پیاَدگ )پیاده(

پسته: فُستُق

تاج: تاج

تَباشیر: تَبا+شیر )ِمثُْل الَْحلیِب( در عربی طَباشیر گویند.

توت: توت )ِفرصاد(

توتیاء: توتیا

جاموس: گاومیش

جزیة: گِزیت

رُستاق: رُستاگ )روستا(

زَنَجبیل: زنگپیل

رُساِدق: رساپرده

ِسَکنَجبین: رسکه انگبین

ُسنُدس: سندس

َسوَسن: سوسن

َصولَجان: چوگان

طازَج: تاَزگ )تازه(

طَست: تشت

فالوذَج: پالوَدگ )فالوده(

قَصعة: کاسه

کَعک: کاک )کیک(
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لَعل: الل

مارِستان: بیامرستان

ِمهرَجان: مهرگان )جشنواره(

پاسخ پرسش های شما

1 َمَع معرب است یا مبنی؟

أّما “َمَع”، فهو ظرٌف من ظروِف المِكنة، ومعناه املُصاَحبُة. والذی یدّل علی أنّه اسٌم أنّه إذا 

أُفرد نُّون، فیقال: “جاَءا َمًعا”. و“أَقْبَاَل َمًعا”، ورمّبا أدخلوا علیه حرَف الجّر، قالوا: “جئُت ِمن 

َمِعِه”، أی: من ِعْنِدِه. ولو كان أداًة، لكانت ساكنَة اآلِخر علی حدِّ “َهْل”، و“قَْد”، و“بَْل”، إذ ال 

ِعلََّة تُوِجب الفتح، ورمّبا ُذهب بها مذهَب الحرف، فُسّكن آِخرُها. قال الشاعر:

فَِریِشی ِمْنُكُم وَهواَی َمْعُكْم ... وإن كانت ِزیارَتُُكْم لاِمَما

“لَُدْن”،  كـ  إبهامها،  لَفرِْط  مبنیّة  تكون  أن  فیها  والقیاُس  سّكنها.  الحرفیّة  فیها  اعتقد  ملّا 

و“َحیُْث”. وإمّنا أُعربت ونُصبت علی الظرفیّة، لنّهم تَصَّفوا فیها علی حّد تصُّفهم فی “ِعْنَد”، 

فیقولون: »َمِعی ماٌل«، أی: هو فی ِملِْكي، وإن كان غائبًا، كام یُقال: »ِعْنِدی ماٌل«.

اسم ملكان االصطحاب، أو وقته علی حسب ما یلیق باملضاف، وتجر )مبن(. حكی سیبویه: 

ذهب من معه، وقرئ »هذا ذكر من معی« أی من قبلی، وحكی الفراء عن العرب: »إنَّ الفضل 

لیكون مع القوم ثم یقوم من معهم«.

نی َو َمن َمعی«، وعلی قرب:  وتقع خربًا، وصلة، وصفة، وحاالً، ودالة علی حضور نحو: »َو نَجِّ

إن مع الیوم أخاه غد، و حركته حركة إعراب، وكان قیاسه البناء، و قد بناه بعضهم علی السكون، 

وهی لغة لربیعة، وغنم بسكونه قبل حركته، ومل یحفظ سیبویه أن السكون لغة، فزعم أنه ال 

یكون إال فی الرضورة.

2 در »أَْن + ال« ادغام درست است یا فّک ادغام؟ )أَْن ال( یا )أاَّل(

در قرآن به دو شکل آمده است؛ مانند: 

نَرِجس: نرگس

نِسین: نسین

نِفط: نفت
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﴿َواَل یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِمامَّ آتَیْتُُموُهنَّ َشیْئًا إاِلَّ أَْن یََخافَا أاَلَّ یُِقیاَم ُحُدوَد  اللِّٰه فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ 

یُِقیاَم ُحُدوَد  اللِّٰه فاََل ُجَناَح َعلَیِْهاَم﴾ بقره: 229   

و بار دیگر مانند این آیه:

بَِنی  َمِعَی  فَأَرِْسْل  َربُِّكْم  ِمْن  ِببَیَِّنٍة  ِجئْتُُكْم  قَْد  الَْحقَّ  إاِلَّ  اللِّٰه  َعلَی  أَقُوَل  اَل  أَْن  َعلَی  ﴿َحِقیٌق 

إِرْسَائِیَل﴾ اعراف: 105

3 در جمله علیك بذکر اللّٰه با توّجه به اینکه علیك معنای فعل دارد، آیا یک جار و مجرور 

داریم یا دو تا؟

از جار و  اسم فعل در عربی دو نوع است: منقول و مرتجل؛ و علیك اسم فعل منقول 

مجرور است و متعلّق ندارد هرچه باشد جار و مجرور است و از این خارج منی شود.
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متون کوتاه برای تمرین در کالس

)ماذا تفعل؟(

کاَن لِـرَُجـٍل َصـدیـٌق کاتٌِب.

َسأََل الرَُّجـُل الکاتَِب: »ماذا تَفَعُل هِذِه الیّاَم«؟

فَقاَل الکاتُِب: »أنا َمشغوٌل ِبتألیِف الِْکتاِب«.

فَقاَل َصدیُق الکاتِِب: »َو َهل ِبْعَت َشیئاً«؟

اّلَجَة َو التِّلِفزیوَن«. قاَل الکاتُِب: »نََعم؛ ِبْعُت َسّجاَدَة بَیتي َو الـثَـّ

)أقرَُب طَریٍق(

قاَل شخٌص لِـُجحا: أیَن أقرَُب طریٍق لِلُمستَشفی؟ 

فَقاَل ُجحا: ِقْف في وسِط الّشاِرع تَِصل ِبُسعٍة.

)ُجحا و بائِـُع الَْحلیِب الَغّشاُش(

قاَل ُجحا لِبائِـعِ الَْحلیِب الَْغّشاِش: »أطلُُب كیلواً ِمَن الَْحلیِب«.

فَـقاَل بائُع الَْحلیِب: »لٰكّني أُشاِهُد َمَعَك ِوعائَیِن یا ُجحا«؟

فَقاَل ُجحا: َحتّی تَْجَعَل الَْحلیَب في ِوعاٍء َو الاْمَء في ِوعاٍء آَخـَر.

)أربَـُع َمالِعق( 

واِء أربَـَع َمالِعق كُـلَّ یَـوٍم.  قاَل الطبیُب لِلْبَخیِل: ارِْشَْب ِمْن هذا الدَّ

؟ ماذا أَفَعـُل؟ فَـأَجاَب الْبَخیُل: لِٰكْن یا ُدكتور، لَیَس ِعندي إاّل ِملَعَقتاِن فََقط. فَـام هَو الَْحلُّ

)َحظّـي َسـیِّـٌئ(

قاَل الْبَخیُل لِـَصدیِقـِه: َحظّـي َسـیِّـٌئ. 

َك َسیِّـٌئ؟! فَـقاَل َصدیُقـُه: لاِمذا َحظُـّ
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أَحٌد  فینا  لَیَس  و  تَخفیضاٍت  َعن  أَْعلََنْت  بیِتـنا  َجنَب  الَّتي  یَدلیَة  الصَّ ِلنَّ  الْبَخیُل:  فَـأَجاَب 

َمریٌض.

)التَّـَمـّنـی(

هَو  ما  لِـلَخـِر:  أَحُدُهام  قاَل  یوماً  الطَّریِق  في  یـَمشیاِن  ُهام  بَیَنام  و  أَحَمقاِن،  اِصطََحَب 

تَـَمـّنیَك؟ 

فَـقاَل اْلوََّل: أَتَـَمنَّـی أَْن یَكوَن يل قَطیٌع ِمَن الَْغَنم َعَدُدُه أَلٌْف.

لِـتَأْكُـل أَغناَمَك، فَـَغِضَب  أَلٌْف  ئاِب َعَدُدُه  أَتَـَمنَّـی أَْن یَكوَن يل قَطیٌع ِمَن الذِّ َو قاَل الثّاين: 

تَـُهام َو كاَن  الوَُّل َو َشتََمـُه ثُمَّ تَضاَربا، َمرَّ ُجحا َو َسأَلَـُهام َعن َسبَِب نِزاِعـِهام. فَـَحَكیا لَـُه ِقصَّ

ُجحا یَْحِمُل ِقْدَریِن َمْملوَءیِن ِبـالَْعَسِل فَـأَنزََل الِْقْدَریِن َو كَبَّـُهام َعلَی الرِض َو قاَل لَـُهام أَراَق 

اللّٰه َدمي ِمثَل هذا الَْعَسل إْن لَم تَكونا أحَمَقیِن!

 

)َسّیاَرُة األَیْس ِكریم(

قاَل بخیٌل ِلبنائِـِه : َمن یَنَجْح ِمنُكم فَـَسـأُریـِه َسیّارََة الیس كریم.

)التَغِسلونـي(

ماَت بَخیٌل یَوماً. شاَهدوا َوصیِّتَـُه كاَن َمكتوباً فیـها: »أنا َسبَْحُت أَمِس فَـالتَغِسلونـي«.

 

)َسَبُب الَْقْحط(

شاَهَد رَُجٌل َسمیٌن، رَُجالً نَحیفاً يف الِْقطار َو َسِخَر ِمْنُه َو قاَل لَُه: 

»أَ َسِمْعَت أنَّ الّناَس یَقولوَن صاَر يف البَلَِد قَحٌط«؟!

َك َسبَُب الَْقْحط«! أَجاَب النَّحیُف: »نََعم؛ َسِمعُت َو یَقولوَن أَیضاً أنَـّ
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)یَدي أَطَول(

الُّم: »التَـُمدَّ یََدَك إلی انِتهاِء الطّاِولَة؛ أَما ِعنَدَك لِساٌن لِتَقوَل يل ماذا تَطلُُب«؟!

االِبُن: »نََعم یا أُّمي؛ ولِکّنی أعتَِقُد أنَّ یَدي أَطَوُل ِمن لِساين«.    

)تَناُوُل الفاِکَهِة ِبِقْشِها(

ها تَکوُن ِبِقْشِها أکثَـُر فائَِدًة«. قاَل الطَّبیُب لِلَمریِض: »َعلَیـَك ِبتَناُوِل الْفاکَِهِة ِبِقْشِها؛ ِلنَـّ

فَقاَل الَْمریُض: »َعلَی َعیني یا ُدکتور؛ َسأَفَعُل ٰذلَِك«.

«؟ قاَل الطَّبیُب: »َو اآلَن قُْل يل أيَّ فاکَِهٍة تُِحبُّ

قاَل الَْمریُض: »الَْموَز َو الَجوَز َو الَْحبَحَب َو الناناس«.

 )کَلَِمُة ُسکٍَّر(  

اَلُْمَدرُِّس: »قُْل لي ُجملًَة فیها کَلَِمُة ُسکُّـر«.

    .» بُْت الّشاَي الْحارَّ التِّلمیُذ: »رَشِ

کَِّر يف ٰهِذِه الُْجملَِة«؟! الُْمَدرُِّس: »َولِٰکْن أیَن کَلَِمُة السُّ

، یا سیِّدي«. التِّلمیُذ: »ذابَْت يف الّشاِي الحارِّ

 )الِقْسُط اآلِخُر(  

قالَِت السیَِّدُة لِصاِحِب الَْمتَْجِر: »ِجئُْت ِلُعطَي آِخَر ِقْسٍط لِـثََمِن َعَربَِة ِطفيل«.    

کّاِن: »کَیَف حاُل ابِْنـِك«. قاَل صاِحُب الدُّ

فَقالَِت الَْمرأَُة: »إنَُّه ِبَخیٍر؛ ِعرُْسُه يف الُسبوِع الْقاِدم«.

)الَْمدَرَسُة اللَّیلیَُّة( 

اَلَوَُّل: »رَجاًء، اِقَرأْ يل ٰهِذِه الرِّسالَة«.
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الثّانی: »آِسٌف؛ ال أُقِدُر الِقراَءَة يف النَّهاِر«.

باً{: »قُْل يل لاِمذا؟! هذا َعجیٌب ِجّداً«. الوَّل}ُمتََعجِّ

الثّانی: »ِلنَّني َدرَْسُت يف َمدرََسٍة لَیلیٍَّة«.

)التِّلمیُذ الْفائُِز( 

باً{: »یا َولَُد، کَیَف کُْنَت تَقوُل يل دائِـامً أَنَت أَوٌَّل يف الَْمدرََسِة َو أنَت راِسٌب يف  اَْلَُب }ُمتََعجِّ

کُلِّ ااِلْمِتحاناِت«؟!

فِّ َو الَْمدرََسِة«. الَْولَُد: »یا بابا، أَنا أَوٌَّل يف الُْخروِج ِمْن باِب الصَّ

)َفتِّْشني( 

یّارَة«؟ طَة: »أَ أنَت الَّذي رَسَقَت السَّ ضاِبُط الشُّ

ُق کَالمي«. اَلّساِرُق: »طَبعاً ال؛ فَتِّْشني؛ إذا التَُصدِّ

ُل َعَملیٍَّة ِجراحیٍَّة(   )أوَّ

الَْمریُض: »یا ُدکتور، أنا خائٌِف ِجّداً«.

الطَّبیُب: »لاِمذا أنَت خائٌِف«؟

ُه ٰهذا أوَُّل َمرٍَّة يف َحیايت أَْعَمُل َعَملیًَّة ِجراحیًَّة«. الَْمریُض: »ِلنَـّ

الطَّبیُب: »التَقلَْق. أنا ِمثلُـَك أیضاً. ٰهذا أوَُّل َعَملیٍَّة ِجراحیٍَّة أَْعَملُها«.

)التَبکي( 

ُة لَِحفیَدتِها: »ال تَبكی؛ ِلَنَُّه َسیُصِبُح َوْجُهِك بَِشعاً إذا تَبکیَن«. قالَِت الَجدَّ

تـي«؟! َسَكتَِت الطِّفلَُة َو سأَلَْت ِبرَباَءٍة: »َهْل أنِت بََكیِت كَثیراً یا َجدَّ
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هاُب إلَی الَْقَمِر(  )اَلذَّ

قالَْت ُمَعلِّمُة الُْجغرافیَِّة لِلتَّالمیِذ بَْعَد رَشِح َدرِس الَْقَمِر: 

هاَب إلی الَْقَمِر«؟ »َمْن ِمْنُكم یُِحبُّ الذَّ

رَفََع کُلُّ التَّالمیِذ أَیدیَُهم إاّل واِحداً.

هاَب إلَی الَقَمِر«؟  فَقالَت الُْمَعلَِّمُة: »یا هاِشُم، لاِمذا ال تُِحبُّ الذَّ

فَقاَل هاِشٌم: »لنَّ أيَب قاَل لی: بَعَد ُخروِجـَك ِمن الَْمدرََسِة اِرِْجْع إلی الْبَیِت ُمبارَشًَة«.

)أکَبُ َحَیواٍن(

بّورِة.  طَلََب الُْمَدرُِّس ِمْن أََحِد تاَلمیِذِه أَْن یَرَُسم أكرَبَ َحیَواٍن يف الْعالَِم َعلَی السَّ

أََحُد التَّالمیِذ رََسَم نُقطًَة َصغیرًَة؛ فََسأَلَُه الُْمَدرُِّس: »ما ٰهذا«؟!

فَأَجاَب الطّالُِب: »ٰهذا فیٌل یَأتي ِمْن بَعیٍد«.

 )بَعیَدة(  

َسأََل تِلمیٌذ زَمیلَُه: »َهل أَفغانستان بَعیدٌة َعن َمدرََسِتنا«؟

نا تِلمیٌذ أفغاينٌّ یَأيت ِمْن بَیِتِه إلَی الَْمدرََسِة كُلَّ َصباٍح َعلَی  ؛ ِلنَُّه يف َصفِّ أَجاَب زَمیلُُه: »ال أَظُنُّ

َدّراَجِتِه«.

)َسَبُب التَّأخیِر(

غیِر ِبَغَضٍب:  قالَِت اْلُمُّ اِلبِْنها الصَّ

رَت؟ أَما قُلُْت لََك ارِْجْع ِمَن الْبَّقالَِة ِبُسعٍة«؟  »لاِمذا تَأخَّ

فَقاَل ااِلبُْن: »نََعم یا ماما، َولِٰكْن ما قُلِْت يل أَْن أذَهَب ِبُسعٍة«!
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)اَلَْوحیُد فی اْلجابَِة( 

ااَِلبُْن: »َهل تَعلَُم یا أيب أنَّني الطّالُِب الَوحیُد الَّذی أجاَب َعلَی سؤاِل الُْمَعلِّم الیوَم«؟

اَْلَُب: »َو ما هَو السؤال«؟

ااَِلبُْن: »َمِن الَّذي ما کَتََب واِجبَُه«؟

)أَنا أَبـي(

اَلطّالُِب )َعلَی الْھاتِف(: »اِبْني ُمصاٌب ِبرَبٍد َشدیٍد َوال یَقِدُر أَْن یأيتَ إلَی الَْمدرََسِة الْیَوَم«.

ُمساِعُد الُْمدیِر: »َمْن یَتََکلَُّم َمعي؟ َمْن أنَت«؟

اَلطّالُب: »أَنا أَبـي؛ یا َسیِّدي«.

)اَلرَُّجُل(

غیِر: »یَِجُب أْن تَأکَُل کَثیراً َحتّی تُصِبَح رَُجالً«. قاَل اْلَُب اِلبِنِه الصَّ

ااَِلبُْن: »ما َمعَنی رَُجل یا بابا«؟

اَْلَُب: »اَلرَُّجُل هَو اْلَقَوی َو هَو الَّذي یَْحُكُم فی الْبَیِت«.

ااَِلبُْن: »یَعني یَِجُب أْن أُصِبَح رَُجالً ِمثَل ماما«.

)اَلِْوداع(

اَلُستاُذ: »لاِمذا ما ِجئَْت إلَی الَْمدرََسِة أْمِس یا ُحَسیُن«؟

ُحَسیٌن: »كُْنُت أْحلُُم أَنَّني ُمساِفٌر«.

اَْلُستاُذ: »َو أَنَت یا َجواُد لاِمذا ما ِجئَْت«؟

َجواٌد: »كُْنُت أَُودُِّعُه یا أُستاُذ«.
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)َوقُت الَْعشاِء( 

کاَن رَُجٌل بَخیٌل يف بَیِت َصدیِقِه الْبَخیِل َو َسأَلَـُه: »يف أَيِّ ساَعٍة َستَأْكُلوَن الَْعشاَء«؟

أَجاَب: »ِعنَدما أَنَت تَْخُرُج ِمَن الْبَیِت«.

 )اِنَجْح(  

َنة َو أَنا أَشرَتي لَـَك کُرًَة«. قاَل بَخیٌل اِلبِْنِه: »اِنَجْح هِذِه السَّ

َنِة الْقاِدَمِة أیضاً؛ أنَفْخها  حاَوَل الَْولَُد َو نََجَح. أَبوه اْشرَتَی لَُه کُرًَة. َو قاَل لَُه: »إْن تَنَجْح يف السَّ

لََك«.

 )بَیٌت لَیَس فیِه َشیٌء(  

َزوَجِة  َسِمعا َصوَت  َو  الَْمْوتَی،  أَحِد  ِجنازِة  َخلَْف  یَـْمشیاِن  غیُر  الصَّ ابُْنُه  َو  بَخیٌل  رَُجٌل  كاَن 

الَْمیِِّت َو هَي تَصیُح باكیًة: 

»َسیَذَهبوَن ِبَك إلی بَیٍْت لَیَْس فیِه ِفراٌش َو ال ماٌء َو ال طَعاٌم.« َو َعلَی الَفوِر قاَل الَْولَُد ِلَبیِه: 

»یا أيَب، َهْل یَْذَهبوَن ِبِه إلَی بَیِتنا«؟

)ُمَتَسبَّح(

ماَت رَُجٌل بَخیٌل َو شاَهدوا َوصیَّتَُه َمکتوباً فیها: »أنا ُمتََسبٌَّح؛ ال تَْغِسلوين«.

)اأَْلسناُن( 

اَلطِّفُل: »َهْل لَـَك أْسناٌن یا َجّدي«؟

: »ال، یا َولَدي؛ لَیَس لی أَسناٌن«.  اَلَْجدُّ

 اَلطِّفُل: »إَذْن، اِْحتَِفْظ يل ِبٰهِذِه التُّّفاَحِة َحتّی أَرِْجَع«.
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   )اَلزِّحام( 

َجلََس أََحُد الْبَُخالء َمَع َزوَجِتِه یَأكُالِن الَْغداَء فی ِقْدٍر. 

فَقاَل لِزَوَجِتِه: »ما أَطیََب الَْغداَء لَوال الزِّحاُم«! 

فَقالَْت َزوَجتُُه: »أيُّ زِحاٍم َو ال یوَجُد إاّل أَنا َو أنَت«؟! 

فَأَجاَب الزَّوُج الْبَخیُل: »كُْنُت أتَـَمنَّی لَو كُْنُت أَنا َو الِْقْدر فََقط«!

)ُمشاَهَدُة الَْمطَعم( 

قاَل رََجٌل بَخیٌل ِلوالِدِه: 

یَأکُلوَن  الَّذیَن  الوالِد  لُِمشاَهَدِة  الَْمطَعِم  إلَی  نَذَهُب  َسوَف  االمِتحانات؛  يف  نََجحتُم  »إذا 

الطَّعاَم«.

)أ تَعرُِفنی(  

الَّذیَن کانوا في السَفل؛ فَرَآُهم ِصغاراً  الّناَس  النُّزوِل شاَهَد  ِعنَد  نَزََل َغبيٌّ ِمن بُرٍج ُمرتَِفعٍ؛ 

ِجّداً؛ فَرَکََّز َعلَی واِحٍد ِمنُهم َو کُلَّام کاَن یَنزُِل ِمن طاِبٍق إلَی طاِبٍق؛ کاَن یَنظُُر إلَیِه َو کاَن یُشاِهُد 

َحجَمُه یَکرُبُ َحتَّی َوَصَل إلَی اْلرِض؛ فََذَهَب َو َحَضَن الرَُّجَل َو َسلََّم َعلَیِه. 

باً: »أَ تَعرِفُنی«؟! فََسأَلَُه الرَُّجُل ُمتََعجِّ

فَأَجاَب: »طَبْعاً؛ یا رَُجُل، أَعرِفُـَك ُمْنُذ کُْنَت َصغیراً ِجّداً.«

 )ُعدَّ إلَی َخمِسِمئٍَة(  

کاَن رَُجٌل ُمصاباً ِبأََرٍق. قاَل َصدیُقُه لَُه: 

»ُعدَّ ِمْن واِحٍد إلی َخْمِساِمئٍَة ثُمَّ تَْشُعُر ِبالنُّعاِس َو تَشُعُر ِبالنَّوِم«.

فَأََخَذ یَُعدُّ َحتَّی َوَصَل إلی ِمائٍِة َو ِعشیَن َو َشَعَر ِبالنُّعاِس؛ فَقاَم یَْغِسُل َوجَهُه َحتَّی یَِصَل 

إلَی َخمِساِمئٍَة.



130

)إلَی أیَن(

َسأَلَِت اْلُمُّ َولََدها: »إلَی أَیَن تَذَهُب«؟

«؟! فَأَجاَب: »لاِمذا أَقوُل لَـِك َو أَنا ُحرٌّ

ثُمَّ َخَرَج ِمَن الْبَیِت؛ فََسأَلَُه سائُِق َسیّارِة الُْجرَِة: »إلَی أیَْن«؟

فَأَجاَب: »ما قُلُت ِلُّمـی؛ کَیَف أقوُل لَـَك«؟!

)اَلُْمفاَجأَة(

واَء قَبَل َموِعِدِه. رَشَِب َولٌَد َصغیٌر الدَّ

بَْت قَبَل َموِعِدِه«؟! والُِدُه َسأَلَُه: »لاِمذا رَشِ

 قاَل الَْولَُد: »َحتَّی أُفاِجئَ الَْجراثیم«.

)ماذا یَبَقی؟(

یاضیاِت. أَحُد التَّالمیِذ کاَن الیَعرُِف َجواَب ) ... =4-4( کاَن الوالُد جالِسوَن يف َجلَسِة امِتحاِن الرِّ

ساَعَدُه الُْمَعلُِّم َو قاَل لَُه: »یَْعني ِعنَدَك أربَُع بُرتُقاالٍت َو تَأکُُل کُلَّها؛ َو اآلَن قُْل يل ماذا یَبَقی«؟

.» أَجاَب التِّلمیُذ: »یَبَقی الِقْشُ

 ) طَة َو الَْحراميُّ )ضاِبُط الشَّ

طَة َحرامیّاً: »أَیَن أنَت ساکٌِن«؟ َسأََل ضاِبُط الشَّ

؟ »أَنا ساکٌِن َمَع أَخي«. فَأَجاَب الَْحراميُّ

فَقاَل الّضاِبُط: »أیَن أخوَك ساکٌِن«؟ 

: »هَو ساکٌِن َمعي«. فَقاَل الَْحراميُّ

قاَل الّضاِبُط: »أیَن أنتاُم ساکِناِن«؟

: »َمَع بَعض«. قاَل الَْحراميُّ
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)إطاَعُة األْمِر(

قاَل الُْمَعلُِّم لِتاَلمیِذِه: »اِفَعلوا ما أَفَعُل«.

بّورََة؛ فَـَمزََّق أَحُد  بّورَة؛ َو اْلوالُد کَتَبوا کُلُُّهم؛ ثُمَّ َمَسَح الُْمَعلُِّم السَّ ِبالِْکتابَِة َعلَی السَّ ثُمَّ بََدأَ 

التَّالمیِذ َورَقَُه.

 

)َخْدُع صاِحِب الَْبّقالَِة(  

َدَخَل َولٌَد البَّقالََة ثُمَّ َخَرَج َو َضِحـَك. َسأَلَُه َصدیُقُه: »لاِمذا تَضَحـُك«؟

فَقاَل: »َخَدْعُت صاِحَب الْبَّقالََة«.

فَقاَل: »کَیَف َخَدْعتَـُه«؟!

فَأجاَب: »أَْعطَیتُُه النُّقوَد َولِکْن ما اْشرَتَیُت َشیئاً«.

)َفَقط َدقیَقٌة واِحَدٌة( 

قالَت الَْمرأَُة لِزَْوِجها: 

»أَْذَهُب ِعْنَد الْجارِة َدقیَقًة واِحَدًة؛ رَجاًء، َحرِِّك الِْقْدَر يف کُلِّ َخْمِس َدقائِق َمرًَّة واِحَدًة َحتَّی 

ساَعتَیِن«.

)أنا َمیٌِّت( 

طَُة؛ فَأَراَد أْن یَهرَُب َو قاَل لَُهم:  اِْختَبَأَ َحرامیٌّ يف قرٍَب َمفتوٍح؛ فَشاَهَدُه الشُّ

»أنا َمیٌِّت َو َخرَْجُت َحتَّی أَُشمَّ الَْهواَء«.
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)اَلَْمشُی َخْمَسَة کیلومرتاٍت( 

َذَهَب رَُجٌل ساذٌَج إلَی الطَّبیِب. قاَل الطَّبیُب لَُه: 

»اِْمِش فی کُلِّ یَوٍم َخمَسَة کیلومرتاٍت«.

بَعَد َسبْعیَن یَوماً اِتََّصَل الرَُّجُل الّساذَُج هاتِفیّاً َو قاَل: 

. ماذا أَفَْعُل اآْلَن«؟ »یا ُدکتور، أنا َوَصلُْت إلَی الَْخلیِج الْفارِسیِّ

)صوَرُة أکَبِ َحَیواٍن(  

بّورَِة.  طَلََب الُْمَدرُِّس ِمْن أََحِد تاَلمیِذِه أَْن یَرُسَم أکرَبَ َحیَواٍن َعلَی السَّ

فَقاَم أَحُد التَّالمیِذ َو رََسَم نُقطًَة َصغیرًة. 

َب الَْجمیُع َو َسألَُه الُْمَعلُِّم »ما ٰهذا«؟! تََعجَّ

فَأَجاَب الطّالُِب: »ٰهذا فیٌل جاَء ِمن بَعیٍد«.

)أنا آِسٌف(

قاَل ِطفٌل لِخالَِتِه: »یا قَبیَحُة«! 

فََعنََّفتْـُه والَِدتُُه َو أَْجرَبَتُْه أْن یَْعتَِذَر. 

فَقاَل الطِّفُل لِخالَِتِه: »أنا آِسٌف ِبـأَنَِّك قَبیَحٌة«.

ُة( )اأَْلشیاُء الُْمِهمَّ

ندوِق َو أَقِفلُْه َعلَیها«.  َة يف الصُّ قالَِت اْلُمُّ لِِطفلِها: »َضعِ اْلَشیاَء الُْمِهمَّ

ندوِق َو أَقَفلَُه َعلَیها.  فََوَضَع الطِّفُل الِْمفتاَح يف الصُّ

)أَ تَعرُِف اْسمی؟( 

غیُر َو قاَل لَُه:  َذَهَب َشْخٌص لِزیارِة َصدیِقِه، َو ِعنَدما َضَغَط ِزرَّ الَْجرَِس؛ َخَرَج اِبُنُه الصَّ
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الم َعلَیـَك یا َولَد. أَبوَك موجوٌد«؟  »السَّ

قاَل الَْولَُد: »نََعم َموجوٌد«. 

فَقاَل لَُه: »طَیٌِّب؛ أَ تَعرُِف اْسمی«؟ 

فََذَهَب الَْولَُد إلَی أَبیِه ِبُسعٍة َو قاَل لَُه: »بابا، أََحُد اْلَشخاِص ِعنَد الْباِب ال یَْعرُِف اْسَمُه«.

)اَلرَُّجُل الَّذی یَصیُح( 

ِه َو قاَل لَها: »ماما، أَْعطینی نُقوداً َحتَّی أُعطیَها لِرَُجٍل یَصیُح يف الّشاِرِع«.  َذَهَب ِطْفٌل إلَی أُمِّ

یا  الرَُّجُل  هَذا  یَصیُح  »لاِمذا  َسأَلَتُْه:  ثُمَّ  النُّقوَد،  أَْعطَتُْه  َو  الطَّیِِّب  ِطْفلِها  لَِقلِْب  اْلُمُّ  فَرَِحِت 

َولَدي«؟ 

أَجاَب الطِّفُل: »إنَُّه یَصیُح ُمرَطِّبات؛ ُمرَطِّبات«.

)ثاَلثَُة َحَیواناٍت( 

اَلُْمَعلُِّم: »اُذكُْر لي ثاَلثَة َحیَواناٍت تُْعطینا الَْحلیَب«.

اَلتِّلمیذ: »ثاَلُث بََقراٍت«.

ّجاُن( )اَلسَّ

ْجَن ُمْنُذ ِبْضَعِة أَیّاٍم: جاُن لِلُْمجرِم الّذي كاَن قَد َدَخَل السِّ قاَل السَّ

غِل الّذي كانوا مشغولیَن ِبِه  َجناَء يِف نَْفِس الشُّ جُن،  ِسْجٌن مثالـی. نحن نَستَخِدُم السُّ »هذا السِّ

ْجِن، ماذا كانَت ِمْهَنتَُك يف املاضی«؟ قَبَل ُدخولِِهم يف السِّ

ٍم: »كُنُت حارساً َجنَب َمْدَخِل ِبناٍء«. جیُن ِبتَبَسُّ أجاَب السَّ
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َجرَِة( )َجْمُع الشَّ

َجرَة«؟  اَلْمعلِّم: ما هَو َجْمُع »الشَّ

اَلتِّلْمیُذ: »اَلْغابُة« یا أُستاُذ.

مُء الُْمْمِطرَُة( )اَلسَّ

امُء أَْم غامئٌة«؟ قالَت الْوالَِدةُ  لِِطْفلَِتها: »اِذَهبـی إلی ساَحِة الْبَیِت َو ٱنْظُری أَ صافیٌَة السَّ

َذَهبَت الطِّفلُة ثُمَّ رََجَعت َو قالَْت: 

امِء؛ ِلنَّ الَْمطََر كاَن شدیداً«. »آِسَفٌة یا والَِديت، ِلنَّنـي ما قََدرُْت أْن أَنظَُر إلَی السَّ

)اِْشَْب ِبَنْفِسَك(

تَِعبَت اْلُمُّ ِمن أَعامِل الْبَیِت. فََذَهبَْت إلَی ُغرفَِتها لاِلِسرتاَحِة. فَجأًَة صاَح َولَُدها: 

»ماما، أُریُد كَأساً ِمَن الاْمِء البارِِد«.

: »أَنا تَِعبٌَة. اِْذَهْب َو ٱرشَب املاَء ِبَنفِسَك.«  قالَت المُّ

صاَح الَولَُد َمرًَّة اُخَری: »أُریُد الاْمَء.« 

: »ارِْشَْب ِبَنْفِسَك َو إاّل أرَِضبَك.«  فَقالَت االُمُّ

بینی؛ أَحرِضي كَأساً ِمَن الاْمِء البارِِد«. بَعَد قلیٍل قاَل الَْولَد: »ماما، ِعنَدما ِجئِْت لِترَْضِ

)اِبِْتالُع ِدْرَهٍم(

باً:  قاَل الطِّفُل لِوالِِدِه متعجِّ

نیا ِعنَدما اِبتَلََع َصدیقي ِدرَهامً.« »َعَجباً ِمْن والِِد َصدیقي! كَمْ  هو بَخیٌل!؟ أَقاَم الدُّ
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یِْل( )َجرُّ الذَّ

غیِر: »إْن ترَِضِب الِقطََّة؛ فََسأرَِضبَْك َو إْن تَُجرَّ أُُذنَها؛ أَُجرَّ اُُذنََك.« قالَت الْوالِدُة اِلبنِها الصَّ

فَقاَل ااِلبُن: »َو إْن أُجرَّ َذیلَها؛ ماذا تَفَعلیَن«؟

)کَّذاباِن(

حاِب«! اَلَْكّذاُب الّوُل: »ِعندي ِبناٌء ِمن ِمئَِة طاِبٍق! اَلطّاِبُق الِْمئَُة فَوَق السَّ

حاِب«. اَلْكّذاُب الثّانـی: »هذا أمٌر بَسیٌط. ِعندي ِحامٌر كَبیٌر؛ أَرُجلُُه َعلَی الَرِض َو رأُسُه فـي  السَّ

اَلْكّذاُب الّول: »َو كَیَف تَركَُب هَذا الِحامَر«؟! 

اَلْكّذاُب الثّانـی: »أَذَهُب فَوَق َسطِح ِبنائَك«.

)أیَن ِکتابَُك(؟

ة. فَأیَن کِتابُـَك؟ عي النُّبُوَّ َة: أنَت تَدَّ عي النُّبُوَّ َسألوا رَُجالً ساذَجاً کاَن یَدَّ

أجاَب: »لَیَس ِعندي کِتاٌب؛ ولِٰکْن ِعندي ِملزََمـة«. 

)ِغطاُء الرَّأِس(

ِمن أفَضِل الطُّرُِق الّتـي تَجَعلَُك تُِحسُّ ِبالّدْفِء أَْن تَلبََس ِغطاًء فَوَق رأِسَك. فَُمعظَُم حرارِة 

ِة الرأس. الِْجسم تَتََسَُّب ِمن ِقمَّ

)َفكُّ التِّمساحِ( 

أنَُّه یَكِسُ الِْعظاَم ِبُسهولٍة. َولِٰكن ٰهِذِه الْقّوة ِعنَدما یُریُد  إنَّ فكَّ التِّمساِح قَویٌّ إلَی َدرَجٍة 

إغالَق فَِمِه فََقط. اَلَْعُضالُت الّتـي تَفتَُح فََم التِّمساِح ضعیفٌة إلی َدرَجٍة أنََّك تَستَطیُع إبقاَء فَِمِه 

ُمغلَقاً ِبیٍَد واحدٍة َولِٰكْن َمْن لَُه الُْجرأُة َعلَی ذلَك؟
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)َشمُس ُمنَتَصُف اللَّیِل(

ِة ِمَن الثّالَث َعَشَ ِمن َشهِر May حتّی  مُس فـي الُْمدَّ ویج ال تَغرُُب الشَّ فـي أقَصی َشامِل الرنُّ

ْمَس يف ُمنتََصِف اللَّیِل. الْحادي َو الثَّالثین ِمن َشهِر July َو ٰهذا َمعناُه أنَّك تَستَطیُع أن تََری الشَّ

)ِبالُد الُْبَحیراِت(

ولة. یُوَجُد فـي فَنلندا ِستّوَن ألَْف بَُحیرٍة تَُغطّـي َعَشًَة يف الِْمئَِة ِمن مساحِة الدَّ

)بَطاِطس َمْشویّة(

َهل تَعتَِقُد أنَُّه ِمَن الُْممِکِن ِزراعُة بَطاطس َمْشویٍّة؟

ذاَت َمرٍَّة َجَمَع الفاّلحوَن محصوَل البَطاِطس يف إقلیِم ناتال ِبَجنوِب إفْریقیا َو كانَْت َدرََجُة 

إلَی َدرََجٍة أَنَّ الزّارعیَن َوَجدوا أنَّ البَطاطَس الّتـي اْستَْخرَجوها ِمَن  ْمِس عالیًة ِجّداً  َحرارِة الشَّ

اْلرِض َمْشویٌّة َو جاِهزٌة لِْلكِْل.
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دربارۀ طرح رو و پشت جلد

)نویسنده: سهیال ماّلیی یگانه رسگروه آموزشی دورۀ اّول متوّسطۀ استان زنجان(

نگاهی گذرا بر باورهای مذهبی، اعتقادی، هرنی و باستانی و رسایندگان ادب پارسی ایران 

زمین دربارۀ طاووس:

حرضت علی  در نهج البالغه در خطبۀ 164 می فرمایند: شگفت انگیزترین پرندگان در 

بهار  گل های  گویی  رویانیده،  زمین  بدان چه  کنی  را هامنند  آن  اگر  است.  آفرینش طاووس 

است؛ اگر به پوشیدنی هامنندسازی همچون حلّه ای است نگارین یا چون برد یامنی زیبا ... . 

این پرنده بنا به اعتقادی که برگرفته از روایات است حرضت مهدی  به عنوان طاووس اهل 

بهشت معرّفی شده است؛ بر روی علم های مساجد نیز نقش می بندد. نقشی که نه تنها در 

آثار هرنی دورۀ اسالمی به کار گرفته شده، بلکه این پرنده در روزگار باستان در آیین زرتشت 

به عنوان مرغی مقّدس مورد توّجه بوده است. طربی در مورد آتشکده ها و پرستشگاه های 

زرتشتی که تا سدۀ سوم هجری باقی بوده است، اشاره می کند که در نزدیکی آتشکدۀ بخارا 

جایگاه ویژه ای برای نگهداری طاووس اختصاص داده شده بود و در دوران ایران باستان، معتقد 

بودند طاووس به دلیل نوشیدن آب حیات، عمر جاودانه یافته است و در آثار دست یافته در 

حّفاری های باستان شناسان چشم مانندهایی در دم طاووس مشاهده می شود که مناد مزارهایی 

و  حیات  تداوم  صورتگر  منّقش  تصویرهای  و  نپوسیدن  و  جاودانگی  آنها  ویژگی  که  است 

زندگانی است. در بسیاری از آثار دورۀ ساسانی و دوره های بعدی نقش طاووس در تزیینات 

دیده می شود مانند نقش های برجستۀ طاق بستان، پارچه ها و لوح های گچی تیسفون )دورۀ 

ساسانیان(، کلیسای وانک )دورۀ شاه عبّاس دوم(، منای بیرونی کاخ هشت بهشت اصفهان و 

تزیینات خانۀ پیرنیا در نایین )دورۀ صفویان( و مسجد سیّد )در دورۀ قاجاریه( و حتّی ایوان 

مسجد اعظم قم و ... . علل حضور این نقش بر پیشانی ایوان ورودی مساجد، مدارس دینی 
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و امامزاده ها در عص صفویه به ویژه در اصفهان عالوه بر اینکه طاووس را یک مرغ بهشتی 

می دانند شاید هامن طوری که در اشعار عطّار هم دیده می شود به عنوان دربان راهنامی 

مردم به مسجد باشد و نکتۀ آخر اینکه این مرغ بهشتی را، شاعرانی چون سنایی غزنوی به 

نفس هامنند می کنند؛ آن گونه که نفس آدمی به سان طاووسی، رفتارهای خود را آن چنان زیبا 

جلوه می دهد که انسان را رسمست خود می کند و اگر به خود نیاید در زندان دنیا ماندگار 

می شود و از بهشت برین باز می ماند و در اشعار تـمثیلی منطق الطیر شیخ عطّار، یکی از سی 

مرغ که به سوی سیمرغ می شتابد، طاووس می باشد که نـامیندۀ انسان هایی است که عبادت 

می کنند و امیدوارند که به بهشت درآیند و به خاطر غرق شدن در فکر بهشت و نعامت آن، 

از دیدار حرضت حق در حجاب شده اند. 

کوتاه سخن اینکه لقب طاووس جربئیل مرغان است و از آن سوی جربئیل را طاووس مالئکه 

نامیده اند. آنجا که عبدالرزاق اصفهانی در ستایش پیامرب اسالم  در ترکیب بندی با مطلع 

»ای از بر سدره شاهراهت« چنین می رساید:

طاووس مالئکه بریدت                                                    رسخیل مقّربان مریدت


	000 C111369
	001-034-C111369
	035-082-C111369
	083-138-C111369

