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آگاهی از اهداف برنامۀ درسی ملّی و برنامۀ درسی عربی به معلّم در رسيدن به اهداف آموزشی کمک می کند.

باشند. دبري  مطالعۀ کتاب راهنامی معلّم موجب می شود دبري و دانش آموز هر دو در کالس درس آرامش داشته 

تدريس،  جريان  در  دانش آموز  نيست.  اهداف  از  اموری  چه  و  است  آموزشی  اهداف  از  چيزهايی  چه  می داند 

آشفته حال منی شود. برخی از دبريان به گامن اينکه کتاب ناقص است، مطالبی را به صورت جزوه به دانش آموزان ارائه 

می کنند؛ در حالی که آن مطالب، يا مربوط به سال های آينده است، يا اينکه از اهداف آموزشی نيست. 

آنچه شايسته است دبري هر درسی از جمله درس عربی بداند، اين است که دانش آموز در رشتۀ زبان و ادبيات عربی 

آنچه را نیازمند است در طول دورۀ دبريستان منی آموزد.کسانی که عالقه مند به ادامۀ تحصیل در این رشته در دانشگاه 

هستند، رصف و نحو کامل خواهند خواند.

برنامه ریزان تالش می کنند تا رویکرد نگارش کتاب نونگاشت و نيز روش های تدريس مورد انتظار برنامۀ درسی را 

تبیین کنند، اّما گاهی نتایج ارزشیابی ها 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 مشکل را حل کند »کتاب راهنامی معلّم« است. 

کتاب معلّم، پل ارتباطی ميان برنامه ريزان و دبريان است.

و  تدريس  شيوه های  دربارۀ  کمرت  و  درسی اند  کتاب  به  متّکی  ایران،  آموزشی  نظام  در  تدریس  برای  دبريان  اغلب 

يادگريی و امکان تعدیل محتوای کتاب درسی و مطابقت آن با نيازهای دانش آموزان می انديشند. گاهی برخی به 

کتابی که خود در دورۀ دانش آموزی خوانده اند، يا به کتابی که قبالً تدريس کرده اند همچنان وفادار می مانند. برای 

برخی معلاّمن دشوار است که شيوۀ تدريس خود را که سال ها با آن خو گرفته اند تغيري دهند. این گروه اندک، هرچه 

را قبالً آموخته اند درست می دانند و به شيوه های منسوخ دلبستگی دارند. برخی هنوز درس عربی را فقط رصِف 

انواع فعل و ضمري و اسم اشاره و مانند آنها می دانند. برای اين گروه، مهارت های شنيداری، خوانداری و سخن گفنت 

بی معناست؛ زيرا در گذشته، خودشان نيز اين گونه آموزش ديده اند. در کتاب های جديد، تقويت مهارت های شفاهی 

مقّدمه



زبان، هدف مهّمی است و اين امر در بارم بندی نيز لحاظ شده است. همچنني در کتاب، چهار منت مکامله گنجانده 

شده است.

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

اين تالش در زمينۀ  برآمدند.  از دبريان در پی دانش افزايی خويش  ادبيات فارسی«، بسياری  متون دينی و زبان و 

تقويت ذخريۀ واژگانی و کاربرد واژگان و نيز تقويت مهارت سخن گفنت است. همچنني هدف اصلی درس عربی که 

فهم قرآن و متون دينی است، با کتاب های جديد موجب می شود دبريان تالش کنند تا با تجويد قرآن، تفسري آيات و 

معانی احاديث و روايات آشنا گردند.

فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

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

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات 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.«

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

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

این حوزه به ميزانی است که دانش آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصومني  و متون دينی و 

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

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

1ــ رویكرد »پرورش مهارت های زبانی برای فهم عبارات و متون اسالمی و كمک به فهم بهرت زبان و ادبیات فارسی« 

و حاکمیت بخشی درک مطلب، کاربرد واژگان و منت محوری به جای قاعده محوری

2ــ 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.



شايستگی مورد انتظار برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان رشتۀ ادبيات و علوم انسانی: 

دانش آموزان عالقه مند و کوشا در اين رشته می توانند در پایان دورۀ دوم متوّسطه به فهم ساختارها و متونی با 

گسرتدگی بیشرت نسبت به ساير رشته ها دست یابند. 

البتّه از آنجا که درس عربی در اين رشته مانند رشته های ديگر هفته ای دو ساعت است، لذا انتظار از دانش آموزان 

واژۀ   850 متوّسطه حدود  اّول  دورۀ  در  دانش آموز  است.  هفتگی  تدريس  ساعت  دو  حّد هامن  در  رشته  اين 

پرکاربرد زبان عربی را می آموزد که افزون بر اينکه در زبان عربی پربسامدند، در متون دينی و ادبی ما نيز کاربرد 

فراوان دارند. کلامت به کار رفته در کتاب های عربی، پرکاربردترين واژگان زبان عربی اند. 

در اين کتاب حدود 300 کلمۀ پرکاربرد )با احتساب جمع های مکّس( به کار رفته اند و نزديک به 1200 واژۀ 

کتاب های پيشني نيز در کتاب يازدهم تکرار شده اند؛ پس می توان گفت هدف اين کتاب، آموزش نزديک به 1450 

واژۀ پربسامد زبان عربی است. مالک گزينش کلامت، پرکاربرد بودن آنها در قرآن، حديث و متون ادب فارسی 

است.
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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی دورۀ اّول متوّسطه

عبارات اهداف در این جدول به صورت مفاهیم و مهارت هاست و با عنایت به ساختار شبکه ای 

نوشته شده است.

موضوع 

و پایه
نهمهشتمهفتم

واژگان
آموزش حدود 400 کلمه و 

اصطالح پرکاربرد و ساده 

آموزش حدود 200 واژه و 

اصطالح پرکاربرد و ساده

و تکرار واژگان عربی پايۀ 

هفتم 

آموزش حدود 220 واژه و 

اصطالح پرکاربرد 

و تکرار واژگان عربی پايۀ هفتم 

و هشتم )با جمع های مکّس 

جمعاً 850 کلمه(

قواعد

ـ اسم اشاره

ـ فعل ماضی

ـ ادوات استفهام

 اسم از نظر عدد و جنس

ـ اعداد اصلی یک تا دوازده 

)بدون ذکر قواعد(

ـ فعل مضارع

ـ بقیّۀ ادوات استفهام

)لاِمذا، َمتَی، کَيَف(

ـ اعداد ترتیبی يکم تا 

دوازدهم )بدون ذکر قواعد(

ـ فعل مستقبل

ـ ترجمۀ داشنت )ِعندی…(.

ـ شناخت فعل امر 

ـ شناخت فعل نهی 

ـ شناخت معادل ماضی استمراری

ـ شناخت جايگاه صفت در 

ترکيب اضافی

ـ ساعتخوانی

ـ وزن و حروف اصلی

متون

ـ آیات و احاديث؛

ـ داستان کوتاه؛

ـ رنگ های اصلی؛

ـ روزهای هفته؛

ـ فصلها.

ـ آیات کالم اللّه مجید؛

؛  احادیث معصومین

ـ داستان کوتاه؛

ـ دوست یابی؛

ـ ارزش ها و فرهنگ جامعه؛

ـ آیات، احاديث و امثال؛

ـ شعر و داستان؛

ـ آداب و مهارتهای زندگی؛

ـ در مراکز زيارتی و دیدنی؛

ـ منت علمی.

مکامله

ـ آشنايی، سالم و احوالپرسی، 

خداحافظی، تعارفات؛

ـ در شهرهای زیارتی؛

ـ در بازار؛

ـ پرسش از مکان، ماهيت، هويت 

و رنگ

ـ معرّفی افراد به همديگر؛

ـ وعدههای غذایی؛

ـ پرسش از زمان و پاسخ بدان 

)اوقات شبانه روز، ماه و...(؛

ـ پرسش از چرايی، چگونگی 

و شغل

ـ نحوۀ درخواست؛

ـ بازداشنت کسی از کاری؛

ـ احرتام به قوانین جامعه مانند 

راهناميی و رانندگی؛

ـ در سفر زيارتی.
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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی دورۀ دوم متوّسطه

موضوع 

و پایه
يازدهمدهم

واژگان
آموزش حّداقل 300 کلمه و اصطالح پرکاربرد 

و تكرار واژگان كتاب های قبلی

آموزش حّداقل 300 کلمه و اصطالح پرکاربرد و 

تكرار واژگان قبلی

قواعد

ـ تكرار آموخته های قواعد دورۀ اّول متوّسطه

ـ عددهای اصلی یک تا صد و ترتيبی يكم تا بيستم 

معدود 11 تا 99 كه مفرد است، 

و جمع بودِن معدود 3 تا 10 و آمدن واحد و اثنان بعد 

از معدود و آشنايی با اعداد معطوف آموزش داده شده 

است؛ اّما تطابق عدد و معدود از اهداف نيست.

ـ آشنایی با ابواب ثاُلثی مزيد در حّدی که به عنوان 

مثال، تشخيص دهد يَُعلُِّم مضارِع َعلََّم است و شناسۀ 

واو را در افعالی مانند َخرَجوا، تََخرَّجوا، اِستَخرَجوا، 

أَخرَجوا بشناسد.

از  الزم  فعل  تشخيص  دهد.  تشخيص  را  باب  نوع 

هدف  مشرتک  كتاب  در  كه  است  هدف  متعدّی 

نيست )معانی ابواب به دليل داشنت استثنائات فراوان 

هدف نيست(.

ـ تشخيص جملۀ اسميه و فعليه

ـ تشخيص محّل اعرابی: فعل، فاعل، مفعول، مبتدا، 

خرب، مجرور به حرف جر )جار و مجرور(، مضاٌف اليه 

اعراب  نهادن  )نه  آنها  اعراِب  تشخيص  و  صفت  و 

توسط دانش آموز، بلکه تشخيص اعراب(

ـ تشخيص و ترجمۀ درست فعل مجهول 

و شناخت نايب فاعل فقط در حالت اسم ظاهر

ـ شناخت سه اعراب رفع، نصب و جر در اسم ها

ـ شناخت نون وقايه

ـ تكرار آموخته های پيشني

فاعل،  اسم  مكان،  اسم  تفضيل،  اسم  شناخت  ـ 

اسم مفعول و اسم مبالغه

ـ اسلوب رشط و ادوات آن

ـ جملۀ بعد از نكره

ـ اسم معرفه و نكره )دو نوع معرفه: معرَّف به 

ألـ و َعَلم(

منفی،  آيندۀ  التزامی،  مضارع  فارسی  معادل  ـ 

ماضی بعيد، ماضی استمراری و ماضی نقلی

ـ معانی افعال ناقصه
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متون

ـ شعر

ـ متون علمی، ادبی و تاريخی

ـ ارزش ها و فرهنگ جامعه

ـ آیات کالم الّله مجید

 ـ احادیث معصومین 

ـ شعر

ـ متون علمی، ادبی و تاريخی

ـ ارزش ها و فرهنگ جامعه

ـ آیات کالم الّله مجید

ـ احادیث معصومین 

مکالـمه
بازرسی،  ادارۀ گذرنامه، سالن  ـ در فرودگاه، هتل، 

تاكسی، داروخانه
ـ در بازار، محيط ورزشی، مخابرات



بخش دوم

روش ها و منابع یاددهی ـ یادگیری
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شیوه ها و فّعالیت های مناسب یاددهی ـ یادگیری

انتخاب و به كار  با توّجه به اهداف و رویكردهای برنامه،  شیوه های مناسب یاددهی  ـ    یادگیری 

گرفته می شود. در این راهنام تنها به اصول كّلی شیوه های یاددهی  ـ    یادگیری اشاره می شود. 

 اصول كّلی شیوه های یاددهی ــ یادگیری عبارت اند از:

ـ قرائت: در درس عربی، روخوانی جایگاه خاّصی دارد؛ از این رو، معّلم باید از توانایی درست خوانی 

و روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه آموزش دهد. تلّفظ 

صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و« آموزش داده می شود. حرف »ک« در عربی 

و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. با توّجه به اينکه در نـامز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف 

اهمّيت دارد؛ لذا دبري عربی به اين بخش توّجه دارد. دبري درست تلّفظ می کند تا دانش آموز با تلّفظ 

صحيح آشنا شود و به تدريج و با مامرست آنها را بياموزد.

ـ ترجمه: دانش آموزی می تواند درست ترجمه کند که درست بخواند. در اين بخش، درست خوانی 

مهم است. نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی شايسته است از الگوها و شيوه هايی 

کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم فنون ترجمه، 

به منظور آموزش  به همین منظور بخش هايی  زبان.  انواع فعل در دو  مانند تطبیق  كارآمد است؛ 

مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب درسی آمده است.

ـ قواعد: نياز دانش آموز عرب زبان ساکن در کشور عربی، در مبحث قواعد با نياز دانش آموز 

ايرانی فرق دارد؛ قواعد کاربردی به عنوان اصلی اساسی مورد توّجه برنامه ریزان، مؤّلفان و معّلامن 

قرار می گیرد. در يادگريی هر زبانی آموزش قواعد الزم است، توّجه به قواعد کاربردی و یافنت شاهد 

از منت مورد تأكید است.

در این باره شايسته و بایسته است که:

1 از تأكید بر حفظ قواعد و تعاريف خودداری شود؛ در آموزش عربی طرح چنني سؤالی در 

امتحان درست نيست: )ماضی بعيد را تعريف کنيد.( سؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت 

خواسته شود: )کاَن أَخي َقد ساَعَد أَصِدقاَءُه يف اْلَمدرََسِة.( وقتی که دانش آموز بتواند اين جمله را 

ترجمه کند بدين معناست که معادل ماضی بعيد را در زبان عربی فهميده است.

2 تدريس متکّلم وحده در آموزش به ويژہ در آموزش زبان نادرست است. دانش آموز بايد در 
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يادگريی، نقش اصلی را داشته باشد.

را  آنچه  شود؛  تأكید  یادگیری  در  بخش،  این  در  پاسخ  و  پرسش  و  اكتشافی  روش های  بر   3

دانش آموز با راهناميی معّلم می  آموزد و مترين می کند، برايش ملکۀ ذهن می شود.

بی اّطالع  قبلی  کتاب  واژگان  از  که  توّجه گردد؛ دبريی  دانش آموزان  پیشین  آموخته های  به   4

است، منی داند که فراگري قباًل چه قواعدی را خوانده است؛ در نتیجه در تدريس با دشواری و کندی 

مواجه می شود.

5 قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهرت بومی سازی 

شود؛ برای منونه، وقتی که می خواهيم فعل مجهول )ُکِتَب و ُيْکَتُب( را آموزش دهيم، بديهی است که 

نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته شد و نوشته می شود( را تفهيم کرد؛ يا برای تفهيم معنای 

»َقْد أَْفَلَح« و »کانوا َيْسَمعوَن« ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی 

توضيح داد.

قواعد حذف  برخی  لذا  ندارند؛  تأثیر چندانی در دریافت معنا  از مباحث دستوری  پاره ای   6

می شود؛ مانند بحث غري منرصف، انواع اعالل و ماقبل اعالل، نوع بناء در فعل ماضی و امر؛ مانند 

و  فّنی  شاخه های  و  تجربی  رياضی،  رشتۀ  در  به ويژہ  ايرانی  دانش آموز  برای  که  اذهبوا  و  ذهبوا 

حرفه ای و کاردانش سودی ندارد. قواعد در خدمت فهم عبارات و متون اند؛ زيرا رویکرد کتاب های 

جدید عربی بر پایۀ مهارت های چهارگانۀ زبانی و منت محور است؛ به عبارت دیگر، شناخت هدف 

اْلَْخطاَء یا اعراب گذاری باشد، در  ِح  است نه ساخت؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس ساخت یا َصحِّ

روش جدید وجود ندارد؛ بلکه دانش آموزان با ساختارهای درست و اعراب گذاری شده دقیق روبه رو 

می شوند.

ـ تـمرین ها: در طرح تـمرين به اصل مهم تثبيت آموخته ها توّجه شده است. پاسخ به تـمرینات 

هر درس، نشانگر میزان موّفقیت معّلم و دانش آموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری است؛ لذا اّتخاذ 

روش های فّعال و مشاركتی در انجام تـمرینات امری گریزناپذیر است. 

معّلم در بخش مترين، نقش مدير آموزشی را ایفا می نـامید و از همۀ دانش آموزان می خواهد که 

در اين قسمت فّعال باشند.





بخش سوم

طرح درس
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به نام خدا         طرح درس روزانۀ پيشنهادی كتاب عربی رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ يازدهم

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس:

اّول 

موضوع 

درس:

َمواِعُظ َقيَِّمٌة

صفحه: 

... تا ...

مّدت: 

7٥ دقيقه )از 90 دقيقه(     

تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

1. صفحۀ ورود به درس   2. منت درس   3.   واژه های جدید   4. درک مطلب   ٥. قواعدرئوس مطالب1

اهداف کلّی2

1. آشنایی با کلامت جدید و یادآوری کلامت پایه های پیشین

2. شناخت اسم تفضیل و اسم مکان

3ـ آشنايی با بخشی از آيات پركاربرد قرآن

اهداف درسی3

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.

٤
پیش نیاز 

دانش آموز

1. صفت تفضیلی، صفت عالی و اسم مکان را در دستور زبان فارسی بشناسد.

2. توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد. 

٥

ارزشیابی 

تشخیصی

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

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

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

و ... .

نتیجه

در صورت پاسخ به این سؤاالت، 

مطالب  یادگیری  آمادۀ  فراگیران 

جدید خواهند بود.

تهّيـۀ طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربّيات ديگران است.

بيشرت دبريان توانا پس از چند سال تدريس عماًل 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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شایستگی موردنظر در طرح درس روزانه این است که دبیر بتواند با برنامه ریزی اصولی بر زمان 

تدریس مدیریت کند و از شیوه های صحیح در کالس داری استفاده کند.

ب( فرايند آموزش: 

مراحل تدریس و تنظیم محتوا

 7٥ دقيقه از 90 دقيقه

مراحل 

تدريس
زمانرشح

معارفه1
1ـ سالم و احوالپرسی 2ـ حضور و غیاب 3ـ قبل از رشوع تدريس معّلم بايد روشهای 

مربوط به ياددهی و يادگريی مورد نظر خودش را مشّخص کند.

3

2
ایجاد انگیزه

اهّميت آموخنت اسم تفضيل و اسم مکان را در زبان برای دانش آموز رشح می دهيم. 

1ـ اشاره به کاربرد فراوان اين دو نوع اسم در زبان. 

2ـ اشاره به منت ِحوار يف سوق مشهد و جايگاه مهم اين گفتگو در موقعّيت های واقعی 

در زندگی.

٥

3

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویيم:

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

بهره گريی از آيات پندآميز 17 تا 19 سورۀ لقامن برای آشنايی دانش آموزان با زبان قرآن 

2

4

رشوع تدریس

و 

 ارائۀ درس 

اين درس در سه جلسه به راحتی قابلّيت تدريس دارد.

جلسۀ نخست: ترجمۀ منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به اْلُمعَجم و حّل درک مطلب؛

از کتاب گويا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس کمک می گرييم.

دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زير نظر ما ترجمه می کنند.

جلسۀ دوم: قرائت و توضيح بخش »اِْعَلموا« و مترين بخش »ِحوار« 

بخش »اِعَلموا« را یکی از دانش آموزان با صدای خوش و رسا می خواند و دربارۀ آن سؤال 

می کنيم؛ دانش آموزان مناسب را شناسايی کنيم تا هر جلسه يکی از آنها قرائت کند.1

جلسۀ سوم: حّل مترينات و ارائۀ گزارش دانش آموزان داوطلب که بخش »پژوهش« را 

انجام داده اند.

٤٥

1ـ برای قرائت منت درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش آموزان فّعال باشند؛ حّتی اگر خوش صدا نباشند.
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٥

خالصۀ درس

 و 

نتیجه گیری

با استفاده از قلم رنگی از دانش آموزان می خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنند.

از يکی از دانش آموزان می خواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کند. در 

صورتی که درست خالصه نکرد، ما درس را خالصه می کنيم.

٥

6

ارزشیابی

 بعد از 

تدریس

اين موارد را از دانش آموز می خواهيم:

1ـ برای اسم تفضيل و اسم مکان در دستور زبان فارسی و عربی مثال بزند.

2ـ شبيه منت ِحوار درس را در کالس اجرا کند.

10

 ــحّل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آيندهتکلیف7

8

معرّفی 

فّعالیت های 

خاّلقانه

يافنت اسم تفضيل و اسم مکان در قرآن و حديث با استفاده از نرم افزار و اينرتنت

يافنت »داستان«، »آيا می دانيد که« و »ابتسامات« به زبان عربی

يافنت وب نوشت، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوينت( و تصاوير آموزشی مناسب

٥

7٥زمان تقريبی از 90 دقيقه 
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جدول زمان بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن« پايۀ يازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی 

فّعاليتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

11اّول

جلسۀ آشنايی با دانش آموزان و آغاز تدريس 

منت  ترجمۀ  و  قرائت  کتاب؛  درس  نخستني 

که  دارد  )احتامل  مطلب  درک  بخش  حّل  و 

برگزار  مشکالت  برخی  دليل  به  اّول  جلسۀ 

نشود.(

21دوم

خواندن بخش »اِعَلموا« از نخستني درس توّسط 

احتاملی  پرسش های  به  پاسخ  و  دانش آموز 

دانش آموزان و قرائت و ترجمۀ منت ِحوار و ايجاد 

انگيزه برای داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای 

منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

31سوم

حّل تـمرينات درس اّول، پرسش های شفاهی،

گزارش نتيجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، يا وب نوشت 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب

٤1چهارم

آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس اّول؛

دانش آموزاِن  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

وب نوشت مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب
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آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب٥2اّول

62دوم
دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه توضيح و پرسش معّلم؛

72سوم

حّل تـمرينات درس دوم، پرسش های شفاهی،

گزارش نتيجۀ بخش »پژوهش« دانش آموزان 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات، يا وب نوشت 

مدرسه در صورت داشنت زمان مناسب 

)پايان تدريس درس دوم در سه جلسه(

82چهارم

آزمون کتبی کوتاه؛

دانش آموزاِن  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب93اّول

103دوم

دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

معّلم؛  پرسش  و  توضيح  همراه  خوش صدا 

انگيزه  ايجاد  و  ِحوار  ترجمۀ منت  و  قرائت  و 

برای داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای 

منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

113سوم

پرسش های  و  سوم  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی

)پايان تدريس درس دوم در سه جلسه(

آزمون کتبی کوتاه123چهارم

دی

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب13٤اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات1٤دوم

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات1٥سوم

16٤چهارم
دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه توضيح و پرسش معّلم
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وم
 د

ال
س

يم
ن

بهمن

17٤اّول

پرسش های  چهارم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب18٥دوم

19٥سوم

دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

معّلم؛  پرسش  و  توضيح  همراه  خوش صدا 

انگيزه  ايجاد  و  ِحوار  ترجمۀ منت  و  قرائت  و 

برای داوطلب شدن دانش آموزان برای اجرای 

منايشی اين بخش در جلسۀ آينده

20٥چهارم

پرسش های  پنجم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی،

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

اسفند

امتحان درس 4 و 5ـ21اّول

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب226دوم

236سوم
دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

خوش صدا همراه توضيح و پرسش معّلم

2٤6چهارم

پرسش های  ششم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی،

دانش آموزان  »پژوهش«  بخش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب
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فروردین

تعطيل عيد نوروزـــ2٥اّول

تعطيل عيد نوروزـــ26دوم

قرائت و ترجمۀ منت درس و حّل درک مطلب277سوم

287چهارم

دانش آموزی  توّسط  »اِْعَلموا«  بخش  قرائت 

و  معّلم؛  پرسش  و  توضيح  همراه  خوش صدا 

مترين مکامله )موضوع به دلخواه(

اردیبهشت

297اّول

پرسش های  هفتم،  درس  تـمرينات  حّل 

شفاهی،

دانش آموزان  »پژوهش«  بخِش  نتيجۀ  گزارش 

يا  اعالنات،  تابلوی  در  آن  نهادن  و  داوطلب 

زمان  داشنت  صورت  در  مدرسه  وب نوشت 

مناسب

آزمون درس 6 و 7امتحان30دوم

حّل نـمونه سؤال پايانی و رفع اشکالدوره31سوم

حّل نـمونه سؤال پايانی و رفع اشکالدوره32چهارم

یکی از مشکالت تدریس زنگ 90 دقیقه ای است که دبیر و دانش آموز پس از چند ماه خسته 

می شوند و شاید 10 یا 20 دقیقه از زمان کالس کم کارآمد شود. برای رفع این مشکل می توان از مواد 

و رسانه های آموزشی استفاده کرد.

می توان از لوح آموزشی، پوسرت، فیلم، نرم افزار، روزنامه دیواری و دست ساخته ها، وب نوشت و 

گروه های اجتامعی فضای مجازی و مانند اینها بهره برد که بخشی را معلم و بخشی را دانش آموز 

می تواند تهیه کند.



بخش چهارم

بارم بندی و نمونه سؤال امتحانی

درج نـمونه سؤاالت کتاب معّلم توّسط هر انتشاراتی به جز انتشارات 

وابسته به سازمان پژوهش، يا دارای مجّوز از آن ممنوع است.
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )2( رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ يازدهم نوبت اّول1 

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

رهمهارت های زبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف( 

مهارت 

واژه شناسی

نوشنت ترجمۀ دو کلمه از عربی به فارسی در جمله 1

)زير کلامت خط کشيده می شود.(
0/٥

2

نـمره
0/٥مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرينات کتاب( 2

0/٥تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه )دو مورد(3

0/٥نوشنت مفرد يا جمع دو اسم )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب( مهارت ترجمه 

به فارسی 

٥ترجمۀ جمله های کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعَلموا«٥

7

نـمره

0/٥انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/٥تکميل ترجمۀ ناقص )شش جای خالی(7

ج( مهارت 

شناخت و کاربرد 

قواعد

ترجمۀ دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، امر، 8

نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت 

ساده و با ريشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج 

ر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير()شش مورد( يا در قالب مصوَّ

1/٥

 7/٥

نـمره

تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی و نيز مصدر مناسب برای جای 9

خالی در جمله يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از 

نظر معنا ميان چند کلمه )سه مورد(

0/7٥

0/٥تشخيص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله10

1تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله11

1ترجمۀ دقيق جملۀ دارای اسلوب رشط12

0/٥تشخيص فعل رشط و جواب آن13

اِعراب: تشخيص نقش کلمه و عالمت اعرابِی آن )فاعل مرفوع، مفعول 14

منصوب، مبتدا مرفوع، خرب مرفوع، مضاٌف اليه مجرور، صفت، جار و 

مجرور يا مجرور به حرف جر(

1

1تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه1٥

0/2٥عدد اصلی يا ترتيبی16

1ـ توضیحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نیز مصداق دارند؛ لذا حتاًم پیش از طرح سؤال به پاورقی بارم بندی نوبت دوم 

مراجعه کنید.
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د( مهارت درک 

و فهم

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

توضيحات ستون دوم« )شش مورد( 

یا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا اضافه است و شش جمله دارای جای خالی 

كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پرکردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1/٥

3

نـمره

درک مطلب )ارائۀ منت و طّراحی شش سؤال حّتی االمکان با شش کلمۀ 18

پرسشی خوانده شده( 

يا ارائۀ شش جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر 

جمله يا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی 

يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانش آموز بايد هر جمله 

را به توضيح مناسب آن وصل کند.

يا در هر دو مورد 13 و 14هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و 

فهم را بسنجد.

1/٥

هـ ( مهارت 

مکالـمه

پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی يا پاسخ به سؤال با توّجه به تصوير 19

ارائه شده
0/2٥

0/٥

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 گزينه ای و ... (

0/2٥

شایسته است که دبیر گرامی افزون بر توجه به بارم بندی که کّمی گراست، به مسائل معنوی نیز 

توجه کند. قطعاً جنبه های ارزشیابی معنوی از بارم بندی تأثیرگذارتر است. توّجه به اینکه دانش آموز 

نسبت به درس عربی زبان قرآن عالقه نشان می دهد و در او تغییر نگرش مثبت ایجاد شده است، 

الزم است.
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بارم بندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن )2( پايۀ يازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی نوبت دوم1 

جمعنـمرهموضوعشامرهمهارت های زبانی

الف( مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله 

)دو مورد و زير کلامت خط کشيده می شود.(
0/٥

2

نـمره

0/٥تعيني کلامت مرتادف و متضاد )دو مورد هامنند تـمرينات کتاب( 2

3
)دو  کلمه2  چهار  ميان  در  معنا  نظر  از  ناهامهنگ  کلمۀ  تشخيص 

مورد(
0/٥

0/٥نوشنت مفرد يا جمع اسم3 )در حّد اسم های خوانده شده(4

ب( مهارت ترجمه 

به فارسی 

٥
بخش  و  تـمرين  منت،  از  فارسی  به  عربی  از  کتاب  جمالت  ترجمۀ 

»اِعَلموا«
٥

7

نـمره
0/٥انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/٥تکميل ترجمۀ ناقص )شش مورد(7

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

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

پاسخ: ← نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛ 

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

، اِسرَتَجعا، يَعَملوَن، فَتََح. پاسخ: ← ذهنب مؤنث و بقيّه مذکرند. يَعَملوَن مضارع و بقيّه ماضی اند. سوم شخص مفرد ماضی اسرتجع بيش  َذَهنْبَ

از سه حرف است و بقيّه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است نه از معنا.

3ـ 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 دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، 

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

جمالت ساده و با ريشه های ساده ای مانند َدَخَل و َخَرَج

ر )ارتباط دادن جمالت به تصاوير( يا در قالب مصوَّ

شش مورد

1

 7/٥

نـمره

9

مناسب  مصدر  نيز  و  نهی  و  امر  مضارع،  ماضی،  فعل  تشخيص 

برای جای خالی در جمله، يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمۀ 

ناهامهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه

)دو مورد(

0/٥

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

مکان
1

11
يا ترجمۀ دقيق اسلوب  يا جواب رشط،  )تعيني فعل،  اسلوب رشط 

رشط(
0/٥

0/٥ترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نکره و ساير قواعد درس پنجم12

13

ترجمۀ دقيق فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکي، لَِکي، َحتَّی« 

در جمله،

يا سؤال سه گزينه ای از فعل مضارع دارای اين حروف

1

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

يا سؤال سه گزينه ای از فعل مضارع دارای اين حروف
1

1٥
ترجمۀ دقيق افعال ناقصه »کاَن، صاَر، لَْيَس« در جمله 

)تأکيد در طّراحی سؤال بر شکلهای مختلف فعل کاَن است(
1

16

مرفوع،  )فاعل  آن  اعرابِی  عالمت  و  کلمه  نقش  تشخيص  اِعراب: 

مجرور،  مضاٌف اليه  مرفوع،  خرب  مرفوع،  مبتدا  منصوب،  مفعول 

صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر(

1
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د( مهارت درک 

و فهم

17

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

توضيحات ستون دوم« )شش مورد( یا ارائۀ هشت كلمه كه دو تا 

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

كامل شود.

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

1/٥

3

نـمره

18

با شش  )ارائۀ منت و طّراحی شش سؤال حّتی االمکان  درک مطلب 

کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

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

هر جمله يا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی 

بايد هر  دانش آموز  که  کلمه  با هشت  ارائۀ شش جمله همراه  يا 

جمله را به توضيح مناسب آن وصل کند.

يا در هر دو مورد 15 و 16هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک 

و فهم را بسنجد.

1/٥

هـ ( مهارت 

مکالـمه

19
به  توّجه  با  سؤال  به  پاسخ  يا  پرسشی  جمله های  به  کوتاه  پاسخ 

تصوير ارائه شده 1
0/2٥

0/٥

نـمره
20

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

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

دو گزينه ای و ... 

0/2٥

1ـ پيشنهاد می شود با توّجه به تصوير، سؤال طّراحی شود؛ مثاًل با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن است، سؤال شود: »ماذا َعَلی 

اْلِمنَضَدِة؟« و پاسخ های »حقيبة«، »الحقيبة«، »علی املنضدة حقيبة.«، »الحقيبة علی املنضدة.« همه را درست می گرييم؛ زيرا در همۀ اين 

پاسخ ها دانش آموز متوّجه سؤال شده و پاسخ های کوتاه يا بلند او همگی اشاره به موّفقيت او دارند.
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تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی

1 سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات بايد کاماًل حرکت گذاری شوند.

2 شايسته است صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی آن درست و مفهوم باشد.

3 در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طّراح مجاز است تا یک نـمره در بارم بندی تغییراتی اجرا 

نـاميد؛ ولی در نوبت دوم بارم بندی بايد دقيقاً رعايت شود.

4 بار اصلی سؤاالت امتحانی، ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه همراه تنّوع است.

5 در بسیاری از موارد سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت هاِی زبانی 

امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله چند مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

6 فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند: 

 ،Traditional Arabic ، B Badr ،)عثامن طه(KFGQPC Uthman Taha NaskhT ، Adobe Arabic

 Simplified Arabic

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

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

ميان نوبت بارم بندی تعيني نـمی شود. اگر دبريی عالقه مند است که بر اساس بارم بندی خاّصی سؤال 

طرح کند، می تواند اين گونه عمل کند: 

مهارت واژہ شناسی از 2 نـمره به 1 نـمره و مهارت ترجمه به فارسی از 7 نـمره به ٥ نـمره و 

مهارت درک و فهم از 3 نـمره به 2 نـمره و قواعد از 7/٥ نـمره به 6/٥ نـمره کاهش می يابد. در 

نتيجه پنج نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی است. )حدوداً 4 نـمره روخوانی و 1 نـمره 

مکامله( 

در مکامله مشابه اين سؤاالت مطرح می شود؟ 

ملاذا تأتـي إلی اْلمدرسة؟ ِبَم جئت إلی اْلمدرسة؟ کم مرة سافرت إلی مشهد؟ ِمن أين أنت؟ کم 

عمرك؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ أّي فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بيتك؟ کم الساعة؟ ماهو لون الباب؟ 

ملاذا تدرُُس؟ ماذا تأُکُل لِلَغداِء؟ هل أنَت َنشيٌط؟ أ دفرٌت علی اْلمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقيبة؟

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

نهی، نفی، مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه های ساده ای 
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مانند َصَبـَر و َفِهَم( قرائنی مانند اسم و ضمري بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند 

به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند.

10 در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در 

جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: 

) يا حبيبي، رَجاًء، ... َکالمي. )اِْسَمْع  اِْسَمعوا  ُاکُتْب يف اْلَفراِغ ِفعاًل ُمناِسباً.  

يا زَُماليئ، ِمن َفضِلُکم، اِذَهبوا إلَی ُصفوِفُکم.  . َترِجِم اْلَکِلَمَة الَّتي َتحَتها َخطٌّ

11 در سؤاالت چندگزينه ای دو يا سه گزينه ارائه می شود. )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ چهار 

كلمه داده می شود.(

12 ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقه ای طرّاحی نـمی شود.

13 طرح سؤال از فعل هايی مانند »َتَعلَّموا« که می توانند ماضی يا امر باشند، بايد در جمله و 

همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنني سؤاالتی خودداری شود بهرت است. 

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

مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سامل طّراحی شود و اگر از غري صحيح و سامل 

سؤالی طرح شد، نبايد تغيرياتی مانند اعالل حذف داشته باشد.

15 آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت 

مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست؛ بلکه حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم 

تا بيستم از اهداف کتاب است.

16 طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشاره مناسب برای جای خالی در جمله با توّجه به 

قرائن در قالب سؤال چندگزينه ای اشکالی ندارد؛ ولی بايد توّجه داشت که چنني مواردی از اهداف 

کتاب درسی نيست: 

ضمري منفصل منصوب مانند إّياَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد 

هذه و تلك برای اشاره به اسم غري عاقل.

17 پر کردن جای خالی در بخش »ِحوار« در امتحان بايد منطقی باشد. طبيعی 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 ترجمه عربی به 

فارسی نیز می توان نيم نـمره از اين بخش طّراحی کرد.
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18 در تشخيص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست و 

کلامِت جمله باید اعراب گذاری کامل شده باشد. اّما تشخيص اينکه فاعل، مرفوع است از اهداف 

حيَح. است؛ مثاًل اين سؤال مورد تأييد است: َعنيِّ الصَّ

ساَعَد ... أَصِدقاَءُهم. اْلَوالَد  اْلَوالِد  اْلَوالُد 

19 طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت جمله، مطلقاً ممنوع است.

20 در تشخيص مشتّقات ذکر جامد و مشتق رضوری نيست؛ اّما ذکر نوِع مشتق، رضوری است. 

21 در اسم فاعل و اسم مفعول مانند: ناِظر و منظور و ُمنَتِظر و ُمنَتَظر. برای مثال، ذکر اينکه 

ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنَتِظر اسم فاعل ثالثی مزيد می باشد، در کتاب درسی، تدريس شده 

و از اهداف آموزشی است.

22 در اين بخش از سؤاالت امتحانی »َتْرِجْم ٰهِذِه اْلِعبارََة َحَسَب َقواِعِد اْلَمعرَِفِة َو النَِّکرَِة« بهرت 

است که دبري محرتم سؤالی خارج از کتاب، مطابق چارچوب قاعدۀ درس طرح کند.

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

يکی ارائۀ تصوير و طرح سؤال از تصوير و ديگری پر کردن جای خالی در مکامله و ارائۀ کلامت 

با دادن دو کلمۀ اضافه.

24 در زمینه تکلیف می توان از دانش آموزان تکالیف عملکردی خواست. مثاًل از آنها بخواهیم 

متنی عربی را از رادیو یا تلویزیون گوش کنند و بنویسند.
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بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن )2( پايۀ يازدهم، ميان نوبت اّول و دوم 

رشتۀ ادبيات و علوم انسانی

نـمرهموضوعشامرهمهارت ها 

مهارت های 

خواندن،

شنيدن و 

سخن گفنت

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(1

يا حفظ شعر و اجرای گروهی آن

يا اجرای نـاميشی منت برخی درس ها

4

مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 2

)سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ماهَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، 

، أَّي( ن، َکم، َهْل، أ، متی، کيف، ملاذا، لَِم، َعمَّ ِممَّ

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

يا اجرای گروهِی مکاملاتی متفاوت با مکاملات کتاب درسی در کالس

1

٥ جمع نـمره ها 

تذّکرات:

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 بيست 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 بسياری از دانش آموزان بر نـمی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان خواسته شود، حّتی االمکان 

مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند، و تـمرين کنند؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی 

مسائل دينی است، و قرائت نـامز بايد با تلّفظ درست باشد.

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

پاسخ سؤاِل »ما اسمك؟« پاسخ دهد »سعيد«، کاماًل درست است، و نیازی نیست پاسخ دهد: »اسمي 

سعيٌد.« در بخش مكامله فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثاًل اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أيَن 

.« در حقيقت نيمی  فِّ أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا يف ... .« و درنگ کرد، و نتوانست بگويد: »أنا يف الصَّ

از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.
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4 یکی از موارد امتحانی این است که از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو 

دقیقه معرّفی کند؛ يا اگر فّعاليتی در زمينۀ منايش و مکامله در کالس داشت می توان به عنوان منرۀ 

امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

   بديهی است که در يک روز نـمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و مکامله به عمل  5

فّعاليت های  مجموعه  و  می خواند  تحصيلی  سال  طول  در  دانش آموز  را  هرآنچه  بنا  بر اين،  آورد؛ 

بهرتين  و  آخرين  نـمره دهی،  مبنای  می دهد.  تشکيل  را  شفاهی اش  نـمرۀ  وی،  مکاملۀ  و  شفاهی 

وضعيت مهارت شفاهی اوست.

6 رعايت ظرافت های رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانش آموز نيست. مخصوصاً اينکه او 

بايد در پاسخ گويی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون 

شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبري ارجمند درخواست می شود اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار 

کند تا دانش آموز خاطرۀ خوش از مکامله داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده وجود 

داشته باشد.

7 حفظ عني مکاملات، کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش آموزان منی خواهيم عني عبارت ها را 

حفظ کنند. دانش آموز می تواند با ذوق و سليقۀ خود و رشايط موجود، تغيرياتی در منت ايجاد کند.
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نـمونه سؤال پيشنهادی امتحان های نوبت اّول و دوم

ُل، يف َثالَثِة  ، َفرُع اْلََدِب َواْلُعلوِم اْلنسانيَِّة، اَْلَفصُل اْلَوَّ فِّ اْلحادَي َعَشَ َغِة اْلَعَربيَِّة ِللصَّ ِباْسِمِه َتعاَلی، اِمِتحاُن اللُّ

: ُل َو ااِلْسُم اْلعاِئيلُّ ُدروٍس َو ِنْصٍف، اَْلَوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَْلِمنَطَقة:    اَْلُمَدرُِّس:    ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. َترِجِم اْلَکِلامِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

الَة﴾    2. ااَِلْبِتعاُد َعِن اْلَراِذِل. ، أَِقِم الصَّ 1. ﴿يا ُبَنيَّ
0/٥

2

َتنِي. ُاکُتْب يف اْلَفراِغ اْلَکِلَمَتنِي اْلُمَتاِدَفَتنِي َو اْلَکِلَمَتنِي اْلُمَتضادَّ

أَِحبَّة / ُمساِعد / أَْعداء / ُمعني / ُمْغَلق

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

0/٥

0/٥ُاکُتْب ُمفرَد أَو جمَع اْلَکِلَمَتنِي.  أَْفواه: .............................  َجناح: ............................. 3

4

ِ اْلَکِلَمَة اْلَغريَبـَة يف اْلَمعَنی. َعنيِّ

ْلم      ة  اَلسِّ ْعب  اَلّناس  اَْلُمَّ الف. اَلشَّ

طّي  اَْلَحْلوانـّي  اَْلَخّباز  اّلل  اَلشُّ ب. اَلشَّ

0/٥

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

٥

َترِجْم هِٰذِه اْلُجَمَل.

1. ﴿َو ما ِمْن دابٍَّة يف اْلَرِْض َو ال طاِئٍر َيطرُي ِبَجناَحْيِه إاّل أَُمٌم أَْمثاُلُکم﴾ )1(

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

واُل النِّسايئُّ ِبَخمَسٍة َو ِتْسعنَي أَْلَف تومان. )1( واُل الرِّجايلُّ ِبِتسعنَي أَْلَف تومان، َو السِّ 2. اَلسِّ

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

3. أَراَد َقنَبـٌر أَْن َيُسبَّ الَّذي کاَن َسبَّـُه؛ َفقاَل اْلماُم َعيلٌّ   لَُه: َمْهاًل يا َقنرُب. )1(

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

َجرَِة ِبـِمنقارِِه َعْشَ َمّراٍت يف الّثانَيِة. )1( 4. َنّقاُر اْلَخَشِب َيْنُقُر ِجْذَع الشَّ

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

٥. ُنِقَلْت إلَی اْلَعَربيَِّة أَْلفاٌظ فارِسيٌَّة َکثريٌَة ِبَسَبِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْليرانّينَي يف اْلِعراِق َواْلَيَمِن. )1(

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

٥
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ْیِر ُنْحَن يِف اْلُوَکناِت. 1. َو إْن َشَکْوُت إلَی الطَّ

الف. و اگر شکايتم را پيش پرنده ها بربم، در آشيانه ها گوش فرا دهند. 

ب. و اگر به پرندگان گاليه کنم، در النه ها شيون کنند. 

2. َمْن َجـرََّب اْلُمَجـرََّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمة.

الف. هرکس آزموده را بيازمايد، پشيامن می شود.     

ب. کسی که به سخن شخص با تجربه توّجه نکند، زيان می بيند.     

0/٥

7

َجَمِة اْلفارِسيَِّة.  اِْمَلْ َفراغاِت التَّ

1. َسِل اْلَمصاِنَع َرْکباً َتهيُم يف اْلَفَلواِت. 

از انبارهای آب دربارٔه سوارانی که در ........................................ تشنه و رسگردان اند ......................

هاُت ُرؤَيَة أَوالِدِهم يف أَحَسِن حاٍل، َولِٰذلَِك ُيرِشدوَنُهم داِئـاًم إلَی اْلَعامِل الّصالَِحِة،  2. ُيِحبُّ اْلباُء َواْلُمَّ

َکااِلْهِتامِم ِبالّرياَضِة، َوااِلْقِتصاِد يف اْسِتهالِك اْلامِء َواْلَکهَرباِء. 

پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در ........................................حالت ببينند و به همني 

خاطر هميشه آنها را به کارهای درست ........................................ مانند اهمّيت دادن به .............

........................... و ميانه روی در ........................................آب و برق.

1/٥

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

8

 : َترِجِم اْلَکِلامِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

1. أَنا َدَخْلُت ُغرَفتي.     2. هَي َسَتْخُرُج ِمن َبيِتها.  3. رَجاًء، اِْصِبـْر َقلياًل.    

 . 4. ِمنْ َفْضِلُکم، ال َتْلَعبوا ُهنا. ٥. ُهم کانوا يَرِْجعوَن ِبُسَعٍة. 6. اَلّطالِباُت، ما َعِملَْن ِبواِجباِتِهنَّ

1/٥

9

ِ اْلِفْعَل اْلُمناِسَب ِلْلَفراِغ. َعنيِّ

1. يا أَواْلُد، رَجاًء، ................... يف الّشاِرِع.      ال َتْلَعْب     ال َتْلَعبوا    ال َتْلَعبي 

اّلُب ................... إلَی َکالِم أُستاِذِهم.     َيْسَتِمعوَن    َتْسَتِمعوَن   َتْسَتِمُع  2. اَلطُّ

3. أَ ما ................... ـي يا زَمييَل اْلَعزيَز؟   َعرَْفَتـ ...      َعرَْفِتـ ...    َعرَْفَتـنـ ... 

0/7٥

10
َعيِّـِن اْسَم اْلَمکاِن يف ٰهِذِه اْلُجمَلِة، ُثمَّ َترِْجْمـُه.

شاَهْدنا َمْطَبَخ اْلُفْنُدِق يف الّساَعِة الّثالَِثِة َمساًء.
0/٥
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11
َعيِّـِن اْسَم التَّفضيِل يف هاَتيـِن اْلُجمَلَتيـِن، ُثمَّ َترِْجِم اْسَم التَّفضيِل َفَقط.

َشـرُّ الّناِس ذو اْلَوْجَهيـِن.  أَْفَضُل اْلَعامِل اْلَکْسُب ِمَن اْلَحالِل.
1

12

ِط يف اْلَجمَلِة الّثانَيِة، ُثمَّ َترِْجِم اْلُجْمَلَتيـِن. ِط يف اْلُجمَلِة اْلُوَلی َو َجواَب الشَّ َعيِّـْن ِفْعَل الشَّ

﴿َو ما َتْفَعلوا ِمْن َخيـٍر َيْعَلْمُه الّلُه﴾

َمْن َسأََل يف ِصَغرِِه، أَجاَب يف ِکَبـرِِه.

1/٥

13
. أَْعرِِب اْلَکِلامِت الَّتي َتْحَتـها َخطٌّ

اْلُمَدرُِّس َيْکُتُب َحديثاً َعَلی اللَّْوِح. 
1

14
َعيِّـِن اْسَم اْلفاِعِل أَِو اْسَم اْلَمفعوِل أَِو اْسَم اْلُمباَلَغِة.

نوِب، اِْغِفْر لَنا.   یا صاِنَع ُکلِّ َمْصنوٍع لنَي﴾ يا َغّفاَر الذُّ ﴿إنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمَتَوکِّ
1

1٥
ُاکُتِب يف اْلَفراِغ َعَدداً ُمناِسباً.

َسْبعوَن ناِقُص ِسّتنَي ُيساوي ............................ .
0/2٥

د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

16

َضْع ِفـي الّداِئرَِة اْلَعَدَد اْلُمناِسَب. »َکِلَمـتاِن زاِئَدتاِن«

ِة يف َيِد اْلَمرأَِة. َهِب أَِو اْلِفضَّ 1. اَْلـُوْکَنُة                    زيَنٌة ِمَن الذَّ

2. اَْلَکراَمُة                      َمْن ُيْعِجُبـَك َشْکُلـُه وََکالُمُه َوُسلوُکُه.

3. اَْلَمرَمی    رَشٌَف َوَعَظَمٌة َوِعزَُّة النَّفِس.

َحَيواٌن َيـْميش َعَلی َبْطِنـِه. 4. اَْلَمليُح                                  

. ديِق أَِو اْلُمِحبِّ ٥. اَلرُّفاُت     َترُْك الصَّ

يوِر.  واُر                    َبيُت الطُّ 6. اَلسِّ

7. اَْلَحيَُّة

8. اَْلَهْجـُر  

1/٥
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17

اِْقَرأِ النَّصَّ الّتالـَي، ُثمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئَلِة الّتالَيـِة.

ُأرْسٌَة  َنْحُن  َفاّلٌح َووالَِديت َطّباَخٌة.  ِباْسِم ِبطرود يف مازَنَدران. والِدي  َقرَيٍة َصغريٍَة  أََنا ِمهران. أَعيُش يف 

َسعيَدٌة. اَْلَيوُم َيوُم اْلَخميِس. أُّمي َطَبَخْت َحَلوّياٍت َقْبَل ساَعَتنِي. هَي َتْطُبُخ َحَلوّياٍت َطيَِّبًة. ُثمَّ َتْعرُِضها 

لِْلَبْيِع، َفَيْشرَتِي الّناُس ِمْن َحَلوّياِتـها ِلَنَّها لَذيذٌة ِجّداً. أُّمي َوَضَعِت اْلَحَلوّياِت َعَلی اْلِمنَضَدِة يف ُغرَفِة 

َفَسَقَطْت  اْلُعيوِن  اْلِمنَضَدِة َبعيَدًة َعِن  َفَصِعَدْت َعَلی  غريَُة ِمهري کاَنْت جاِئَعًة،  ااِلْسِتقباِل. أُختي الصَّ

َوَبَدأَْت ِباْلُبکاِء. خاَفْت أُّمي َکثرياً، َفَذَهَبْت إلَيها َوشاَهَدْتها ِبَخرٍي. ُعمُر أُختي َخْمُس َسَنواٍت.

............................................................................................ غريَِة؟   1. َهِل اْنَکَسَْت َيُد اْلِبْنِت الصَّ

............................................................................................ 2. َمَتی َصَنَعِت اْلوالَِدُة اْلَحَلوّياِت؟ 

............................................................................................ 3. أَيَن َوَضَعِت اْلوالَِدُة اْلَحَلوّياِت؟ 

............................................................................................ غريَِة؟  4. َما اْسُم اْلِبْنِت الصَّ

............................................................................................ ٥. ماذا َصَنَعِت اْلوالَِدُة؟  

............................................................................................ 6. َکْم ُعمُر ِمهري؟  

1/٥

هـ . مهارت مکالـمه )نیم نـمره(

18
ؤاِل الّتالـي. أَِجْب َعِن السُّ

َکْيَف حاُلَك؟ ...................................................................... 
0/2٥

19

رَتِِّب اْلَکِلامِت َو اْکُتْب سؤااًل َو جواباً َصحيحاً.

اْلَحَکُم / ِبَسَبِب التََّسلُِّل / ما َقِبَل / اْلَهَدَف / لاِمذا / ؟ / .

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

- چرا داور ُگل را نپذيرفت؟ - به دليل آفسايد.

0/2٥
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، اَْلَفصُل الّثانـي، َفرُع اْلََدِب َواْلُعلوِم اْلنسانيَِّة، اَْلَوقُت:  فِّ اْلحادَي َعَشَ َغِة اْلَعَربيَِّة ِللصَّ ِباْسِمِه َتعاَلی، اِمِتحاُن اللُّ

70 َدَقيَقًة، 

: ُل َو ااِلْسُم اْلعاِئيلُّ اَلّتاريخ: .... /3/ .... اَْلِمنَطَقة:      اَْلُمَدرُِّس:              ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. َترِجِم اْلَکِلامِت الَّتي َتحَتها َخطٌّ

﴿َو الَّذيَن آَمنوا ِباللِّه َو رُُسِلــِه َو لَْم ُيَفرِّقوا َبنْيَ أََحٍد ِمْنُهم ُأوٰلِئَك َسْوَف ُيْؤتيِهم أُجورَُهم﴾
0/٥

2

َضِع اْلُمَتاِدَف َو اْلُمَتضادَّ يف اْلَمکاِن اْلُمناِسِب. =  ≠  

ـامل / ااَِلْبِتعاد / اَْلَْعَلی  اَْلَعداَوة / اَْلَْحياء / اَلشِّ

اَْلَْسَفل ≠ ......................... اَْلَيسار = ......................... 

0/٥

0/٥ُاکُتْب ُمفرَد أَو جمَع اْلَکِلَمَتنِي.  أَْصحاب: .............................  َمْعصَية: ............................. 3

4

ِ اْلَکِلَمَة اْلَغريَبـَة يف اْلَمعَنی. َعنيِّ

الف. لِسان  َصْوم  َوْجه  َعْيـن    

َث  ب. َنَطَق  َحَکی  َکُبـَر  َحدَّ

0/٥

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

َترِجْم هِٰذِه اْلُجَمَل.

1. ﴿أَ لَْم َيْعَلمـوا أَنَّ اللَّٰه هَو َيْقَبُل التَّوَبـَة َعْن ِعباِدِه﴾ )0/7٥(

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

2. ُيْحَك أَنَّ رَُجاًل کاَن َکثرَي اْلُعيوِب، َفَنِدَم َعَلی أَعاملِِه َوحاَوَل أن ُيصِلَحها. )1(

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

3. أَعوُذ ِبَك ِمْن َنْفٍس ال َتْشَبُع َو ِمْن َقْلٍب ال َيْخَشُع َو ِمْن ِعْلٍم ال َيْنَفُع. )1(

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

َنِة اْلِعشيَن ِمن ُعمرِِه کاَن عاِماًل َبسيطاً، ُثمَّ صاَر باِئَع اْلُکُتِب، َولَْم َيذَهْب  4. اَْلُستاُذ آَذرَيزدّي يف السَّ

إلَی اْلَمدرََسِة يف َحياِتِه. )1/2٥(

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

، َو َغنّياً اْفَتَقَر، َو عالاًِم ضاَع َبنْيَ ُجّهاٍل. )1( ٥. اِرَْحموا َعزيزاً َذلَّ

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

٥
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

1. ﴿َيقولوَن ِبأَْفواِهِهم ما لَْيَس يف ُقلوِبِهم َو الّلُه أَْعَلُم ِبـام َيْکُتموَن﴾

الف. با دهانشان آنچه را در قلب هايشان نيست می گويند و خدا به دروغی که بر زبان می رانند 

آگاه است. 

ب. با دهان هايشان آنچه را در دل هايشان نيست می گويند و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر 

است. 

کاِة﴾ الِة َو الزَّ 2. ﴿َو کاَن َيأُْمُر أَْهَلُه ِبالصَّ

الف. و خاندانش را به مناز و زکات فرمان داده بود.     

ب. و خانواده اش را به مناز و زکات فرمان می داد.     

0/٥

7

َجَمِة اْلفارِسيَِّة.  اِْمَل َفراغاِت التَّ

ْل َعَلی الّلِه. 1. َمْن أَراَد أْن َيکوَن أَقَوی الّناِس،  َفْلـَیَتَوکَّ

هرکس بخواهد .................................... مردم باشد، پس بر خداوند ..................................... .

َمْت َيداُه َو َيقوُل اْلكاِفُر يالَيَتني ُكْنُت ُتراباً﴾ روزی که آدمی آنچه را با  2. ﴿َيْوَم َيْنُظُر اْلَمْرُء ما َقدَّ

دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: ....................................  ......................... .

3. إنَّ أَبـي کاَن َسيَِّد َقوِمـِه، َيُفكُّ اْلَسيـَر َو َيْحَفُظ اْلجاَر. 

پدرم رسور مردمش بود، اسري را .................................... و .................................... را حفظ می کرد.

1/٥

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

8

. َترِْجِم اْلَفعاَل الَّتي َتْحَتـها َخطٌّ

1. لَِم ال َتْخُرجوَن ِمْن َبيِتُکم؟     2. يا أَِعّزائـي، ُاْشُکروا ُمَدرَِّسُکم.

3. إنَُّهم ما رََجعوا ِمَن اْلَعَمِل.      4. إّنـي َسْوَف أُساِفُر إلَی اْلِعراِق.

1

9

َعيِّـْن َنوَع اْلَفعاِل يف اْلُجَمِل الّتالَيِة.

1. أَنُتم َسَتنَتِفعوَن ِبٰهَذا الَعَمِل.

2. يا َصديقي، رَجاًء، اِْسَمْع َکالمـي.

0/٥

10

َعيِّـْن َنوَع اْلَسامِء: اِْسَم اْلفاِعِل، أَِو اْسَم اْلَمفعوِل، أَِو اْسَم اْلُمباَلَغِة، أَِو اْسَم اْلَمکاِن، أَِو اْسَم التَّفضيِل.

1. أَْعَلُم الّناِس َمْن َجَمَع ِعْلَم الّناِس إلَی ِعْلِمِه.   3. يا َمـْن ُيـِحبُّ اْلُمْحِسنيـَن.

الُم َعَليَك يا َمْيَثُم التَّاّمُر. 2. إنَّ َمکَتَبـَة ُجندي سابور فـي خوزستـان.     4. اَلسَّ

1
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11

حيَحَة. َجَمَة الصَّ ِط، ُثمَّ َعيِّـِن التَّ َعيِّـْن َجواَب الشَّ

َمْن ُيحاِوْل َکثرياً َيِصْل إلَی أَهداِفِه.

الف. هرکس بسيار تالش کند، به هدف هايش می رسد.   

ب. کسی که بسيار سعی می کند، به هدف هايش خواهد رسيد.   

0/٥

12

َجَمِة َحَسَب الَْقواِعِد الَّتي َقَرأْتَها. اِْمَلِ الَْفراَغ يف التَّ

را  آن  قبالً  که   ........................... را  کتابی  امروز  قَبْل.  ِمْن  َرأَيْتُـُه  قَْد  کِتاباً  الْيَوَم  اِْشتَـَريُْت 

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

0/٥

13

َترِْجْم هاَتنِي اْل  َيَتنِي َحَسَب اْلَقواِعِد الَّتي َقَرأَْتها.

1. ﴿لَْن َتنالوا اْلِبـرَّ َحتَّی ُتْنِفقوا ِماّم ُتِحّبوَن﴾

لوا َکالَم الّلِه﴾ 2. ﴿ُيريدوَن أَْن ُيَبدِّ

1

14

َترِْجْم هاَتنِي اْلَيَتنِي َحَسَب اْلَقواِعِد الَّتي َقَرأَْتـها.

ِل اْلُمؤِمنوَن﴾ 1. ﴿َعَلی الّلِه َفـْلـَيَتَوکَّ

2. ﴿قالَِت اْلَعراُب آَمّنا ُقْل لَْم ُتؤِمنوا﴾

1

15

َترِْجْم هاَتنِي اْلُجمَلَتنِي َحَسَب اْلَقواِعِد الَّتي َقَرأَْتها يف َمعاِنـي اْلَفعاِل الّناِقَصِة.

1. کاَن َسعيٌد ساَعَد َصديَقُه.      

2. کان سعيٌد ُيساِعُد َصديَقُة.

1

16
. )املََحلُّ اْلعرابـيُّ َو َعالَمُة اْلعراِب( أَْعرِِب اْلَکِلامِت الَّتي َتْحَتـها َخطٌّ

رِس َعلَی اللَّْوِح. يَْکتُُب الُْمَدرُِّس قَواِعَد الدَّ
1

د. مهارت درک و فهم )سه نـمره(

17

َضْع يف اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة ِمَن اْلَکلاِمِت الّتالَيِة. )َکِلَمتاِن زاِئَدتاِن(

وابِّ / َظالِم / َخِضٌَة.  يِر / ِمئاُت / جوٌع / اْلِمَظلَِّة / اْلخاِئِب / الدَّ السَّ

َبِة ذاِت اْلُصوِل اْلفارِسيَِّة. َغِة اْلَعَربيَِّة ........................... اْلَکِلامِت اْلُمَعرَّ 1. يف اللُّ

مِس أَْو ُنزوِل اْلَمَطِر أَِو الثَّْلِج. ِة الشَّ 2. أَسَتفيُد ِمَن ........................... أَماَم أَِشعَّ

3. إنَّ الرَّْکَب َجامَعٌة ِمَن اْلُمساِفريَن ُيساِفروَن َعَلی ........................... . 

َشُف ِقطَعُة ُقامٍش تـوَضُع َعَلی ..................................... .   4. الشَّ

بيِع َبديَعـٌة .................................. .  ٥. ُغصوُن اْلَشجاِر يف الرَّ

6. »اَْلَغداُة« ِبداَيُة النَّهاِر، َو ِنهاَيُة ........................... اللَّيِل.

1/٥
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18

حيَح َو اْلَخَطَأ َحَسَب اْلَحقيَقِة. َعيِّـِن الصَّ

ّبورَِة َو ِمْثِلها.  َنٌة ُيْكَتُب ِبها َعَلی السَّ ٌة َبيضاُء أَْو ُمَلوَّ باشرُي مادَّ 1. اَلطَّ

2. اَْلَبَکُم َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَتَکلََّم، َو ُمَؤنَُّثـُه »َبْکامُء«. 

3. اَْلََصمُّ َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَری، َو ُمَؤنَُّثـُه »َصاّمُء«.

4. َيْلَعُب يف َفريِق ُکرَِة اْلِمنَضَدِة أََحَد َعَشَ الِعباً.

٥. اِرِتفاُع َحـرارَِة اْلِجْسِم ِمـن َعـالِئـِم اْلَمرَِض.

. 6. ِعْلُم اْلَحياِء ِعْلُم ُمطالََعِة َخواصِّ اْلَعنارِصِ

1/٥

هـ . مهارت مکالـمه )نیم نـمره(

19
ؤاِل الّتالـي. َأِجْب َعِن السُّ

ِبَم ُتساِفُر يف اْلَبْحِر؟ ...................................................................... 
0/2٥

20

رَتِِّب اْلَکِلامِت َو اْکُتْب سؤاالً َو جواباً َصحيحاً.

ْحِن / ِمْن َفْضِلَك ... أَْعِطني/ َهْل / ِبطاَقَة / َنَعم / ُتريديَن / الشَّ

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

آيا کارت شارژ می خواهی؟ بله، لطفاً.

0/2٥
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توضیحات مشترک در تدريس عربی 
پايۀ يازدهم همۀ درس های کتاب
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تأکيدات مهم دربارٔه شیؤه تدریس و ارزشیابی كتاب 

1 کتاب عربی زبان قرآن رشتٔه ادبيات و علوم انسانی پائه يازدهم در هفت درس تنظیم شده 

جلسٔه   30 حدود  تحصيلی  سال  کرد.  تدريس  آموزشی  جلسٔه  سه  در  می توان  را  درس  هر  است. 

آموزشی دارد. از مهر تا اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه 22 جلسه است. دو هفتٔه دوم 

ماه های فروردين و ارديبهشت نيز 6 جلسه است. از طرفی ماه های مهر تا بهمن 30 روزه و دو ماه 

فروردين و ارديبهشت نيز 31 روزه اند؛ لذا 12 روز، يعنی 2 جلسه ديگر افزوده می شود. به عبارت 

ساده تر وقتی که به تقويم نگاه می کنيم، می بينيم که يکی از روزهای هفته، پنج بار تکرار شده 

است. پس تعداد جلسات سال تحصيلی بر مبنای زنگ های متعارف نود دقيقه ای، 30 جلسه است. 

تدريس کتاب بر مبنای 21 جلسه است. روزهای ديگر سال تحصيلی برای تعطيالت احتاملی و تکرار 

و مترين می باشد.

2 دانش آموز پائه يازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است: 

امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و  فعل های ماضی، مضارع، 

غرُي«. وصفی برای ترجمٔه صفت مؤّخر در ترکيب هايی مانند »أَخوُکنَّ الصَّ

اسم اشاره )اّما فرق هذان و هذين و هاتان و هاتني تدريس نشده است(

، ماذا، ماهو، ماهي« لَِم، ملاذا، أَّي،  ، َعمَّ کلامت پرسشی )هل، أَ، أَين، َکم، َمَتی، َکيَف، ما »ِبَم، ِممَّ

َمْن »َمْن هو، َمْن هَي«(

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

وزن و ريشٔه کلامت )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.

عددهای اصلی 1 تا 100 )بدون توّجه به قواعد معدود و ويژگی های دشوار نحوی آن( 

معدود 3 تا 10 به صورت مضاف اليه و جمع است. عددهای 11 تا 99 مفردند. 

عددهای ترتيبی يکم تا بيستم

تشخيص و ترجمٔه فعل مجهول و تشخيص نایب فاعل به صورت اسم ظاهر )نه ضمري( 

جايگاه نون وقايه.

تشخيص املحّل اإلعرايب؛ يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، جار و مجرور؛ مجرور 

به حرف جّر. اّما تشخيص اِعراب )اصلی و فرعی( هدف نيست و تشخيص عالمت اعرابی رفع، نصب 
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نايب فاعل  و جّر اسم ها )فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مبتدا و خرب مرفوع، مضاف اليه مجرور، 

مرفوع( 

تشخيص نوع باب و صيغٔه فعل مانند »مفرد مذّکر غایب« و ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد 

و تشخيص آنها از اهداف آموزشی است. 

تشخيص چندم شخص فارسی هدف نيست؛ مثاًل چنني سؤالی مردود است:

تسرتجعني چندم شخص است؟

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

و ترجمٔه آن اشکالی ندارد. اّما رصف اين افعال به روش متعارف چهارده صیغه از اهداف نيست؛ 

بلکه شناخت و ترجمٔه آنها در جمله هدف است. معّلم نیز می تواند برای آموزش ابواب از وزن آنها 

استفاده کند. )اِْسَتفَعَل، َيْسَتفِعُل، اِْسَتفِعْل، اِْسِتفعال(.

  دانش آموز بايد »ُتْم« را در »َفَعْلـُتم« بشناسد و چنني فعل هايی را به دنبال آن درست ترجمه 

کند: َخَرْجـُتم، َتَخرَّْجـُتم، أَْخَرْجـُتم و اِْسَتْخَرْجـُتم. 

تصّور برخی افراد از درس عربی اين است که عربی يعنی رصف فعل، اسم اشاره، اسم موصول، 

و دانش آموزان را ملزم به حفظ چنني مواردی می کنند، در حالی که همٔه اينها بايد در داخل جمله 

باشد.

در همه جای کتاب آموخته های پيشني تکرار شده است، تا با گذر زمان کم کم اين آموخته ها 

ملکٔه ذهن فراگري شود.

3 منت درس اّول با عنوان مواعظ َقيَِّمة آراسته به آيات 17 تا 19 سورٔه لقامن است. اندرزهای 

لقامن حکيم به فرزندش که برای جوانان اين مرز و بوم ارزشمند است و دل و جان آنان را صفا 

می بخشد. 

4 قواعد درس اّول دربارٔه شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. نيازی به تشخيص اسم جامد 

از مشتق نيست. دانسنت اينکه کلامتی مانند ِجدار، ِکتاَبة و اِْسِتْخراج جامدند، تأثريی در فهم منت 

ندارد. جايگاه چنني مطالبی در دروس تخّصصی دانشگاه است نه در مدرسه. دانسنت اينکه کلمۀ 

طريق، جامد است، يا مشتق، کمک چندانی به دانش آموز در فهم منت که هدف اصلی درس عربی 

است نـمی کند. حّتی در اين مورد ميان بزرگان زبان و ادبيات عرب اختالف نظر وجود دارد.
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5 موضوع منت درس دوم آرائه ادبی تلميع است. تلميع در ادبيات فارسی رايج است. شاعران 

از رسوده های  ع  ملمَّ دو  شعر رسوده اند.  است  عربی  معموالً  که  ديگر  زبانی  و  فارسی  به  ايرانی 

حافظ لسان الغيب و شيخ اجل سعدی در درس آمده است. هدف اين است که در کنار خواندن 

متون نظم دلنشني، دانش آموز را با اين حقيقت رو به رو سازيم که زبان و ادبيات فارسی و عربی 

پيوندی ناگسستنی دارند و رسايندگان شريين سخن ايرانی، زبان عربی را به عنوان زبان فرهنگ و 

متّدن اسالمی می شناختند؛ از اين رو، در رسوده های پارسی از عبارت های عربی بهره می بردند و اين 

نشانگر عالقه و توانـمندی آنان در تسّلط به زبان عربی است. در نظرسنجی هايی که از دانش آموزان 

و دبريان به عمل آمد ملّمعات رأی بااليی گرفت. اغلب افراد دوستدار چنني بخشی در کتاب درسی اند.

قواعد درس دوم دربارٔه شناخت و ترجمٔه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه است. اسم فاعل 

و اسم مفعول از ثالثی مجرّد و مزيد هر دو آموزش داده شده است.

در  آفريده های خدا  در  تفّکر  است.  آفرينش خداوند  6 موضوع منت درس سوم شگفتی های 

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده و با توّجه به سّن پرجوش و خروش جوانی دانستنی هايی 

به درس می شود. منت »مطر  انگيزه نسبت  ايجاد عالقه و  شنيدنی در منت آمده است که موجب 

السمك« و ﴿هذا َخْلُق اللِّٰه﴾ در پائه دهم نشان داد که دانش آموزان چنني متونی را دوست دارند و 

از سوی ديگر در روايات دينی ما به تفّکر در آيات خدا بسيار سفارش شده است.

قواعد دربارٔه اسلوب رشط است. اين اسلوب به ويژہ در احاديث بزرگان دين بسيار به کار رفته 

است. دانش آموز با نحؤه ترجمٔه ادوات رشط »َمْن، ما، إْن و إذا« آشنا می شود. فعل رشط و جواب 

آن را تشخيص می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نيست. دبري می تواند به جزم فعل رشط و جواب 

آن اشاره کند؛ ولی اشاره به اين مطلب بدين معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤال طرح شود.

7 منت درس چهارم دربارٔه تأثري زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشرت دانش آموزان 

و دبريان جالب بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنني متنی در کتاب درسی بودند. هميشه 

دانش آموز می پرسد اينکه زبان فارسی از زبان عربی واژہ ستانی کرده؛ آيا به زبان عربی نيز واژہ دهی 

و جّذاب  او شريين  برای  آن  که خواندن  است  بسياری  پرسش های  به  پاسخ  اين منت  است؟  کرده 

است. بخشی در ادامٔه منت درس آمده است که تنها برای مطالعه است و از آن سؤال امتحانی طرح 

منی شود. 
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برخی از اين کتاب ها تأليف نويسندگان ايرانی و برخی تأليف نويسندگان غري ايرانی است. 

کتاب های بسياری دربارٔه معّربات فارسی نگاشته شده است؛ از آن جمله: 

. محّمد الّتونجي. مکتبة لبنان نارشون. باِت اْلفارسیَِّة ُمنُذ َبواکیِر اْلَعرِص اْلحاِضِ ُمعَجُم اْلُمَعرَّ

یوطي )برگردان محّمدجعفر اسالمی(، رشکت سهامی  ریشه یابی واژہ ها در قرآن؛ جالل الدین السُّ

انتشار.

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

یوطي، مکتبة ِمشکاة اإلسالمیة.  ب يف ما َوَقَع يف القرآن ِمَن اْلُمَعرَّب؛ جالل الدین السُّ اْلُمَهذَّ

قواعد درس چهارم دو بخش است: بخش اّول دربارٔه ترجمٔه درسِت اسم معرفه و نکره می باشد که 

به دو نوع معرفه، یعنی معرفه به »ال« و »اسم َعَلم« پرداخته است. دليل اينکه به چهار نوع ديگر 

معارف نپرداخته ایم اين است که اهمّيت آنها به اندازٔه اين دو مورد نيست.

َحتَّی«   ، لِـ  لَِکي،  َکي،  لَْن،  »أَْن،  پرکاربرد  حروف  همراه  مضارع  فعل  ترجمۀ  دربارٔه  دوم  بخش 

می باشد. در این بخش، آموزِش اعراب اصلی و فرعی و اعراِب فعل مضارِع منصوب هدف نيست.

دبري محرتم می تواند به نصب فعل مضارع اشاره کند؛ اّما در امتحان از آن سؤالی طرح منی شود.

8 منت درس پنجم، داستانی در ستايش راستگويی است. در فرهنگ ايرانی - اسالمی بر صداقت 

بسيار تأکيد شده است و در نکوهش دروغگويی داستان ها و روايات بسياری وجود دارد. در منت 

درس، داستان کوتاهی ذکر شده است. اين داستان برای دانش آموزان دلپسند و آراسته به سخنان 

بزرگان دين است. اندرز مستقيم کمرت تأثري دارد. شيؤه غري مستقيم به باور کارشناسان مؤّثرتر است. 

دانش آموز در قواعد درس پنجم، با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی 

ثابتی  اين است که آنچه در قواعد درس آمده است فرمول  آشنا می شود. آنچه الزم است بدانيم 

نيست؛ مثاًل در جملٔه »لَوال املطالعُة لَرََسبُت.« اگر مطالعه نبود، مردود می شدم. در اين جمله رََسْبُت 

ماضی استمراری ترجمه شده است، بی آنکه مطابق فرمول درس باشد.

برخی آداب سخن گفنت با بهره گريی از سخنان بزرگان دين برای دانش آموز توضيح داده شده 

تنها مهارت های چهارگانٔه زبانی نيست. در بيشرت متون و  پيِش رو  از تدريس کتاب  است. هدف 

عبارات کتاب، برنامٔه پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش غري مستقيم فرهنگ ايرانی ـ 

اسالمی است. اين هدف، مطابق برنامٔه درسی مّلی است.
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دانش آموز با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود. چنني 

زبان  فارسی  دانش آموز  برای  رصفاً  مبحث  اين  و  ندارد  وجود  عربی  زبان  دستور  در  اصطالحاتی 

طّراحی شده است.

9 منت درس ششم، به يک داستان تاريخی اشاره دارد. داستان دخرت حاتم طائی به نام َسّفانه 

که با ديدن رفتار واالی پيامرب اسالم  جذب اسالم می شود. دانش آموز با خواندن اين داستان، 

با حقايقی زيبا و افتخار آفرين در تاريخ اسالم آشنا می شود. اصوالً دانش آموزان به خواندن داستان 

عالقه دارند. به ویژہ اگر داستان واقعی باشد، تأثیر بيشرتی بر دانش آموز دارد.

دانش آموز  که  است  اين  است. هدف  ال«  و  لِـ  »لَم،  معانی حروف  دربارٔه  درس ششم،  قواعد 

فعل هايی مانند »لَْم َيْسَمْع« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش جزم 

فعل مضارع و اعراب اصلی و فرعی از اهداف نيست. دانش آموز اين رشته، فقط دو ساعت، درس 

عربی دارد؛ لذا امر تدريس با توّجه به زمان محدود صورت می گريد. دبري محرتم می تواند به جزم 

فعل مضارع اشاره کند؛ اّما اشاره کردن به اين معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤالی طرح شود.

10 منت درس هفتم، دربارٔه اميد به زندگی است. گاهی به داليلی برخی دچار نااميدی می شوند. 

خواندِن زندگی نامۀ بزرگانی چون سّکاکی، فارابی، آذريزدی و انيشتني و کسانی که دچار معلولّيت 

بوده اند، ولی نااميد نشده اند و ثابت کردند »معلولّيت، محدودّيت نيست.« موجب تقويت روحّئه 

خواننده شده و در نگرش و انديشٔه فرد تأثري گذار بوده است. وجود افراد ناقص و کم توان در جامعه 

يک حقيقت است. اين درس به لحاظ عاطفی در انديشه و نگرش دانش آموز اثرگذار است. گاهی 

جوانان قدر داشته های خود را نـمی دانند. اين منت آنان را به فکر فرو می َبرد.

است.  عربی  زبان  در  أَْصَبَح«  لَيَس،  صاَر،  »کاَن،  ناقص  فعل های  کاربرد  هفتم،  درس  قواعد 

دانش آموز با معانی مختلف اين کلامت آشنا می شود. تشخيص اسم و خرب اين افعال نيز آموزش 

داده شده است. اّما تشخيص اسم، فقط در حالت ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در حالت 

ضمري، هدف نيست.

در اين ميان، فعل کاَن بسيار مهم تر از بقّيـٔه فعل هاست، به همني دليل در بارم بندی نيز تأکيد 

شده است که از اين فعل بيشرت سؤال طرح شود. دانش آموز با معانی مختلف اين فعل ها به ويژہ 

فعل کاَن آشنا می شود:
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ريق ُمْغَلقـاً؛ راه بسته بود.  کاَن الطَّ

 ﴿إنَّ اللَّٰه َكاَن َغفوراً رَحياًم﴾ اَْلَْحزاب: 24؛ بی گامن خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 

 کاَن به عنواِن »فعل کمکی سازندٔه معادل ماضی استمراری«؛ مثال: کانوا َيْسَمعوَن: می شنيدند.

 کاَن به عنواِن »فعل کمکی سازندٔه معادل ماضی بعيد«؛ مثال: »کاَن الطّالُِب َسِمَع« و »کاَن 

الّطالُِب َقد َسِمَع« به معنای »دانش آموز شنيده بود« است.

 »کاَن« بر رس »لِـ« و »ِعْنَد« معادل فارسِی »داشت« است؛ مثال: 

. تختی چوبی داشتم. کاَن ِعْندي رَسيٌر َخَشبيٌّ ٍة. انگشرت نقره داشتم.  کاَن لـي خاَتُم ِفضَّ

مضارع کاَن »َيکوُن« به معنای »می باشد« و امر آن »ُکْن« به معنای »باش« است.

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

او بايد بداند که مضارع صاَر »َيصرُي« و مضارِع أَْصَبَح »ُيْصِبُح« است. 

همچنني معنای لَْيَس را بداند. 

می توان اشاره کرد که ليس مضارع ندارد.

11 نيازی به ارائٔه جزؤه مکّمل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب آمده است، 

يا سال بعد خواهد آمد. دستور زبان عربی وسعت بسيار دارد. اگر قرار باشد همٔه دستور زبان را در 

کتابی قرار داد، يقيناً بيش از هزار صفحه خواهد شد. دانش آموز دورۀ متوسطه، مخترصی از قواعد 

الزم را می خواند و در صورت عالقه مندی در دانشگاه آنچه را الزم است خواهد خواند. يک نگاه 

ساده و گذرا به مجّلدات کتاب »النحو الوايف« عّباس حسن نشان می دهد که قواعد همچون دريايی 

است و دانش آموز به اندازٔه تشنگی اش از آن خواهد نوشيد.

12 تحليل رصفی و اِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کّل 

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

امتحانی  سؤال  طرح  کنند.  حرکت گذاری  کاماًل  را  امتحانی  عبارات  و  متون  آزمون،  طّراحان  است 

درس عربی مستلزم صرب و حوصله است. يک منونه سؤاِل استاندارد بايد کاماًل حرکت گذاری شده 

باشد. زمان محدود دو ساعت در هفته برنامه ريزان را بر آن داشت تا فقط مطالب مهم را در کتاب 

بگنجانند.

13 آموزش فعل و ضمري در کتاب های دورٔه اّول متوّسطه بومی سازی شده و بر اساس»من، تو، او، 
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، أنَت، أنُتام، أنُتم،  ما، شام، ايشان« است. سبک پيشني اين گونه بود: »هَو، ُهام، ُهم، هَي، ُهام، ُهنَّ

، أنا، َنحُن«؛ اّما هدف اين نيست که دانش آموزان اين افعال و ضامير را طوطی وار  أنِت، أنُتام، أننُتَّ

حفظ کنند.

شيؤه نوين در تدريس آزمايشی کاماًل موّفق بود و دانش آموزان درس را بهرت آموختند. به همني 

دليل، اين شيوه در کتاب های درسی عربی عمومّيت يافت. در کتاب رشتٔه ادبيات و علوم انسانی 

شناخت صيغٔه فعل ها هدف است؛ و حال آنکه در کتاب مشرتک، هدف نيست.

14 تبديل »مذّکر به مؤّنث«، يا »مخاطب به غري مخاطب« يا »جمع به غري جمع« و موارد مشابه 

و  بشناسد  درست  مختلف،  در ساخت های  را  بايد هر جمله  دانش آموز  نيست.  کتاب  اهداف  از 

درست ترجمه کند. اين بدان معنا نيست که عني کتاب سؤال داده شود.

15 در امتحان، معنای کلامت داخل جمله خواسته می شود. در چند مترين کتاب درسی معنای 

کلمه بريون از جمله است؛ اّما شيؤه طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی  

آمده است. در شيؤه سابق، کلمه بريون از جمله خواسته می شد. شيؤه صحيح ارزشيابی از کلامت 

اين است که در جمله پرسيده شوند.

نـمرٔه شفاهی  در طول سال،  مکامله،  بخش  در  او  فّعاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   16

دانش آموز را تشکيل می دهد. برگزاری امتحان شفاهی در يک روز امکان ندارد، مگر اينکه کالس 

کم جمعّيت باشد. روخوانی در کتاب های عربی اهّميت ويژہ ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست 

بخواند تا درست ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانٔه زبانی »خواندن« است؛ لذا اين 

بخش باید تقويت شود. دانش آموزی می تواند معنای عبارت را 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 سائه تسّلط نسبِی او به زبان به دست می آید.

17 در کتاب فضای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفرت 

تـمرين نيازی نباشد. تنها در منت درس فضایی برای نوشنت نیست که با نهادن يک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود. متأسفانه ديده شده است که برخی همکاران از دانش آموزان می خواهند تا کّل 

کتاب را به دفرت منتقل کنند. اين کار واقعاً آزار دهنده است و نه تنها سودی ندارد، بلکه موجب 

نفرت دانش آموز به درس عربی  می شود. در ميان مهارت های چهارگانٔه زبانی مهارت نوشنت در کتاب    
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الفبای ما عربی است و جز در چند حرف، آن هم  درسی، چندان پر رنگ ديده نشده است؛ زيرا 

به شکلی ناچيز و کم اهّميت تفاوتی وجود ندارد. در درس انگليسی ديکته اهّميت دارد؛ زيرا الفبای 

انگليسی کاماًل با فارسی فرق دارد، ولی در درس عربی اين طور نيست. الفبای فارسی در اصل هامن 

الفبای عربی است.

18 از همکاران ارجمند درخواست می کنیم تا با رويکرد دفرت تأليف همگام شوند؛ شش کتاب 

آسیب  آموزش  روند  به  درسی  اهداف  برخالف  آموزش  و  یکپارچه اند  مجموعه ای  عربی  درسی 

می رساند. آنچه دانش آموز برای فهم منت نياز دارد، در کتاب درسی آمده است.

19 دانش آموزان با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتاب درسی، درون منت و عبارت آشنا شده اند؛ 

هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعل های ثالثی مجرّد صحيح و سامل روبه رو شده اند؛ اّما فعل های 

مزيد و حّتی فعل های مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آَمَن، اِتََّقی، أََتی، 

ی و ... در کتاب يازدهم بدون  ، اِحرَتََق، اِشرَتَی، أَصاَب، أَعَطی، َجَری، حاَوَل، َعلََّم، داَر، َسمَّ أَجاَب، أََحبَّ

ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد، اين فعل ها بازآموزی شده اند. دانش آموز قباًل با شناسه های 

اين است که دانش آموز  فعل های ثالثی مجرّد آشنا شده است. در حقيقت هدف آموزشِی کتاب 

با فعل هايی آشنا شود که »ماضی سوم شخص مفرد« آنها بيش از سه حرف است. نيازی به ذکر 

اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد نيست و تشخيص ثالثی مجرّد و مزيد و ذکر نوع باب آن از اهداف 

آموزشی نـمی باشد. فعل های معتّل، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که تغيريات پيچيدٔه رصفی 

دارد، از اهداف کتاب نيست؛ مثاًل در کتاب، فعل اِْسَتشاَر به کار رفته و فعل استفعل نيز آموزش 

داده شده است؛ اّما نبايد از فعل اِْستَِشْ سؤال طرح شود؛ ولی اگر معنای اِْسَتشارَْت پرسیده شود 

اشکالی ندارد؛ چون تغيرياتی در مقايسه با اِْسَتشاَر ندارد. منظور از تغيريات پيچيده، مواردی مانند 

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

َتْدُخُل ُثالثی مجرّد و فعل  اينکه دانش آموز بتواند تشخيص دهد فعل  غري صحيح و سامل می باشد. 

ُتْدِخُل ُثالثی مزيد است، کمکی به او در فهم منت نـمی کند و تنها راه برای معاّمسازی در ارزشيابی ها 

باز می شود. با توّجه به زمان محدود به جای اينکه وقت معّلم رصف تشخيص مزيد از مجرّد شود، 

را  معنا  دانش آموز  که  است  اين  آموزشی  ارجحّيت  اينجا  در  افعال شود.  معنای  است رصف  بهرت 

بیاموزد و بهرت است دبري گرامی، وقت خودش را در اين زمينه رصف کند. از سوی ديگر معنای فعل 
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در آزمون ها هامن گونه که در بارم بندی نيز ذکر شده است، بايد با استفاده از فعل های آسانی مانند 

َدَخَل، َخَرَج، َصَبـَر، َعَبـَر، َکَتَب، َجَلَس و مانند اينها باشد و قرائنی مانند ضمري و اسم اشاره نيز به 

کمک بيايند. آنچه بايد رسلوحٔه کار خود قرار دهيم اين است که ما می خواهيم دانش آموز بیاموزد 

و از ياد گرفتنش لّذت بربد. برخی دبريان به تقليد از کنکور و مسابقات، پرسش هايی مطرح می کنند 

که نه تنها مفيد نيست، بلکه مرّض نيز می باشد. 

آمادگی برای آزمون های رسارسی و مسابقات نيازمند ساعت جداگانه و کاری مستقل است که در 

کالس درس نـمی توان به آن پرداخت.

معانی ابواب واقعاً آن طور که گروهی تصّور می کنند قطعی و غالب نيستند؛ بلکه از معروف ترين 

و پرکاربردترين آنها هستند. به همني دليل در کتاب ذکر نشده اند. معموالً معنای تعديه )تبديل فعل 

الزم به متعّدی( را برای باب إفعال ذکر می کنند؛ ولی مثال های بسياری هستند که اين گونه نيستند. 

اين در حالی است که معنای باب إفعال قاعده مندتر از ساير ابواب است؛ مانندأفَلَح: رستگار شد، 

برای  أَباَع:  يافت،  بزرگ  أَکرَبَ:  أَصَبَح: صبح شد، وارد صبح شد،  أَسَلَم: مسلامن شد،  أرََسَع: شتافت، 

فروش نهاد، أَْحَصَد: وقت درو شد، أَْشَکی: شکایت را برطرف کرد.

در بسياری از فعل های باب استفعال، اغلب معنای درخواست وجود ندارد؛ مثال:

)گِل، سنگ شد(.   استحجر الطنُي.    

)مطلب را بزرگ يافتم(. استعظمُت المَر.   

)او را جانشني خود کردم(. استخلفُتُه.    

)جرئت را بر خود تحميل کرد، به زحمت جرئت نشان داد(. استجرأَ    

)او را راحت کردم، پس او راحت شد(. أرحُتُه فاسرتاَح    

)آرام گرفت(. معنای مجرد، مانند َقرَّ يا استقرَّ  

استفاده  کتاب  متون  از  مدرسه  آزمون های  در  و  کنکور  در  درک مطلب  طّراحی سؤال  در   20

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

کتاب داشته باشد، يا اينکه ترجمٔه فارسی آنها ارائه شود. طرح سؤال درک مطلب کار بسيار سختی 

است. شايد در نگاه اّول کاری بسيار ساده باشد. طرح درک مطلب، در حقيقت نوعی سهل و ممتنع 

است. طّراحی متنی که واژگان و ساختار آن بر اساس آموخته های دانش آموز باشد و قابلّيت طرح 
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ن، ِبَم و ... داشته باشد، کاری دشوار  سؤال با کلامتی مانند متی، کيف، هل، أَ، أين، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

است. البّته پاسخ دادن برای دانش آموز آسان است. 

21 صورت سؤال به زبان عربی است؛ اّما شايسته نيست واژگانی که دانش آموز نخوانده است 

در آن باشد.

کار عملی  ترجمٔه تصويری و داستان نويسی  نـاميش، رسود،  انتهای هر درس،  22 پژوهش های 

يا دانش آموزانی خاص ثبت نام  در درس عربی محسوب می شود. مدارسی که وقت اضافی دارند، 

کرده اند، يا تعداد دانش آموزان شان کم است، می توانند به عنوان فوق برنامه در چنني زمينه هايی 

برخی  داد.  تأثري  می توان  مستمر  يا  اّول،  نوبت  در  را  بخش  اين  نـمرٔه  کنند.  فّعال  را  دانش آموز 

می گويند: »هنوز آمادگی پژوهش در نظام آموزشی ايران وجود ندارد« اّما نـمی توان به اين بهانه از 

جايی رشوع نکرد و نااميدانه برخورد و تصميم گريی کرد. 

23 در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودٔه تـمرينات چهار کتاب پيشني و کتاب کنونی است.

را  بخش  دو  اين  دانش آموز  است.  عبارت  و  منت  فهم  به  کمک  »بدانیم«  بخش  از  هدف   24

می آموزد تا به كمک آنها درست بخواند، بشنود، بفهمد و ترجمه كند. در واقع قواعد در خدمت 

فهم عبارت و منت است.

25 از دانش آموز بخواهيم بخش سخنی با دانش آموز را بخواند و از والدينش نيز بخواهد بخش 

سخنی با اوليا را بخوانند.

نـاميش  و  کنند؛ رسود  ترجمه  را  کوتاه  داستان های  تا  بخواهیم  دانش آموزان  از  می توانیم   26

اجرا کنند و عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز و ابتسامات و مطالب علمی کوتاه را 

ترجمه کنند. فضا برای کارهای شاد مناسب است، ولی قاعده زدگِی تدريس عربی، همگان را جذب 

قواعد کرده است. حقيقت اين است که آموزش قواعد در هر زبانی کاری ساده است، ولی تدريس 

از  ارزشيابی  ولی  است،  آسان  نحوی  و  رصفی  مطالب  از  ارزشيابی  است.  دشوار  کاری  منت محور 

روان خوانی و مکالـمه بسيار سخت است.

لذا  است؛  جّذابّيت  و  ساده سازی  بر  مبنی  کتاب،  بخش های  تـاممی  در  تألیف  سياست   27

دانش آموز  به  روش  ساده ترين  به  را  کتاب  با هرنمندی،  که  است  اين  معّلم  بزرگ ترين مسئولّيت 

از  امتحانات  در  است؛  عربی  درس  به  نسبت  دانش آموز  عالقه مند کردن  معّلم،  هرن  کند.  تدريس 
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طرّاحی سؤاالت معاّمگونه خودداری می کنيم. آزمون های مدارس خاص و آزمون های طّراحی شده 

توّسط مؤّسسات خصوصی، زمينٔه انحراف از مسري آموزش را فراهم می سازند. اگر تدريس درس عربی 

و ساير دروس ساده بوده و پيچيدگی نداشته باشد؛ برخی سودجویان مترّضر می گردند. آشفتگی 

وضعّيت آموزش و سختی تـمريـنات و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان 

فراهم و دانش آموزان را نيز از درس عربی گريزان می سازد. از این رو، با مقاالت و سخرنانی های 

بسياری توّسط کارشناسان و صاحب نظران در مذّمت سؤاالت غري استاندارد برمی خوریم.

28 تعريب از اهداف کتاب درسی نيست؛ دانش آموز بايد بتواند جملٔه عربی را بخواند و ترجمه 

کند و البّته قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در اين دو پايه از او »ساخنِت جملٔه 

عربی« خواسته نـمی شود. )در مهارت مکالـمه، یعنی پاسخ گویی به کلامت پرسشی این استثنا وجود 

دارد؛ زیرا در مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمٔه ساده است و 

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

فعاًل الزم نيست.(

مّد نظر  کامل  پاسخ  شود.  بسنده  کوتاه  پاسخ  به  باید  استفهامی  جملۀ  به  پاسخ گویی  در   29

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

»لاِمذا َتدرُُس؟« پاسِخ »لِلنَّجاح ِفـي اْلَحياة.«کافی است و نـمرٔه كامل تعّلق می گیرد. به عبارت ديگر 

الزم نيست چنني پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاح ِفـي اْلَحياِة.«

از آنجا که در رويکرِد برنامۀ درسی عربی، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفنت نيز يکی 

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

پيشنهاد می شود دبري برای امتحان مکالـمه آلبومی از عکس در کاور يا سليفون تهّيه کند و در آن 

تصاوير الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد، يا در صورتی که در مدرسٔه هوشمند تدريس می کند، 

فايل تصاوير مورد نيازش را از قبل تهّيه کند. همچنني می توان بخشی از نـمرٔه مکالـمه را به معرّفی 

دانش آموز از خودش اختصاص داد. دانش آموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی معرّفی 

کند. همچنني نـمرٔه شفاهی دانش آموزانی که داوطلب اجرای رسود يا منايش يا مکاملٔه گروهی در 

کالس می شوند را می توان از همني مورد منظور کرد.

30 تجربه نشان داده است که بيشرت کتاب های کار، زمينٔه انحراف از مسري صحيح آموزش و دور 
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افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش را فراهم می کنند. نداشنت کتاب کار بهرت 

از داشنت کتاب کار نامناسب است. اگر معّلمی کتاب کار تهّيه کرد؛ تأکيد می کنيم که کالس درس، 

جای پرداخنت به آن نيست و حّل تـمرينات آن در منزل بايد صورت بگريد. زمان اختصاص يافته به 

درس عربی )دو ساعت در هفته( برای تدريس اين کتاب و حّل تـمرين های آن است؛ لذا اگر وقت 

اضافی داشت می تواند تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غري اين صورت، کتاب درسی نبايد 

لطمه ببيند. گروه های آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال و ارشادی داشته باشند.

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

نيست که دانش آموز قبل از رشوع درس اين واژہ ها را حفظ کند. حفظ واژہ ها بايد در طّی خواندن 

متون و عبارات اّتفاق بيفتد. ديده شده است برخی هامن آغاز تدريس از دانش آموزان می خواهند 

معنای لغت ها را حفظ کنند. اين کار کاماًل نادرست است.

32 مبنای گزينش آيات، احاديث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

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

روز؛ تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز نوجوان. دانش آموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نياز 

به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثاًل دربارٔه »احرتام به محيط زيست« به اين حديث 

رشيف از حرضت علی  استشهاد کند: إِنَُّکم َمسؤولوَن حّتی َعِن اْلِبقاِع َواْلَبهاِئِم. اين 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 شايسته است با تغییر نگرش، ایجاد عالقه و با هرِن معّلمی، دانش آموزان را 

عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کنند، 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 بياموزد، و به آنها استشهاد کند.

از  دوری  تربيتی،  و  فرهنگی  مسائل  است:  مّلی  درسی  برنامٔه  اساس  بر  تصاوير  گزينش   33

ميهن دوستی،  محيط زيست،  به  احرتام  دينی،  ارزش های  مانند  مهّمی  امور  به  توّجه  تنش آفرينی، 

به روز بودن تصاوير، ايجاد جّذابّيت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير.

34 دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از ياد خواهند برد، ولی خاطرات 

تلخ و شريين ماندگارند. آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست، دلسوزانه و عاملانه است. 

مهم اين است که پس از فراغت از تحصيل خاطرات شريينی از کتاب، معّلم و مدرسه به جای مباند.
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الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های هشتگانٔه هر درس

کتاب عربی يازدهم 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 تا دبري بهرت بتواند به اهداف آموزشی 

برسد. بی گامن دبريان محرتم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی این روش ها باید از وحدت رویه 

برخوردار باشند. هدف کتاب معّلم که پل ارتباطی بین مؤّلف و معّلم است؛ تعیین چارچوبی است 

که هم اهداف برنامٔه درسی مّلی محورّیت داشته باشد و هم معّلم بتواند در آن، توانـمندی های 

فردی خود را به نـامیش بگذارد.

ساختار درس ها در کّل کتاب درسی پائه يازدهم

قسمت های هشتگانٔه کتاب عربی، زبان قرآن: 

1 صفحٔه مصّور ورود به درس

2 منت اصلی درس

3 واژگان جديد منت درس 

4 درک مطلب منت درس

5 قواعد درس تحت عنوان »اِعَلموا«

6 مکامله )در برخی دروس(

7 تـمرينات ناظر بر قواعد و واژگان درس

8 پژوهش )البحث العلمي( در برخی درس ها 

تحلیل قسمت های هشتگانٔه هر درس 

هدف برنامٔه درسی از بخش های مذکور، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، ارائـٔه 

توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معّلم به ياری آن بتواند با تسّلط و 

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

مهارت های مورد  نظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کند و الگویی را برای تدریس کّلیـٔه دروس و 

بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را برای وی تسهیل نـامید.
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1 صفحٔه ورود به درس: 
صفحه ای مستقل مزّين به آيه ای از قرآن مجيد يا حديثی از معصومني    همراه با تصويری زيبا، 

به لحاظ روانی دانش آموز را برای ورود به درس آماده می سازد. تصاوير و نوشته های صفحٔه ورودی 

به گونه ای هستند که با استفاده از آن می توان آمادگی خوبی را ايجاد کرد.

2 متون: 
 در بخش روان خوانی و ترجمٔه منت نیز باید سهم مشارکت معّلم و دانش آموز مشّخص شود و 

اینکه هر یک از معّلم و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. روش های مختلفی را برای اين بخش می توان 

به کار برد. يکی از بهرتين روش ها اين است که به فرض نيم ساعت به دانش آموزان فرصت بدهيم 

تا خودشان منت را ترجمه کنند و اين کار را به صورت گروهی انجام دهند و در پايان، دبري برگه های 

ترجمه را جمع آوری کند و فقط يک برگه را تصحيح کند. او می تواند عکسی از برگٔه ترجمه بگريد و 

برگٔه دانش آموز را پس دهد. سپس در کالس، ترجمٔه درست را رسیع بگويد. اگر کالس درس سی نفر 

دانش آموز در گروه های پنج نفره داشته باشد، در مجموع شش برگه تصحيح می شود. الزم نيست که 

تصحيح از بيست منره باشد. ارزشيابی توصيفی در چنني مواردی بهرت است. منرٔه آن يک نفر نشانگر 

منرٔه گروه است. حتاًم نبايد برگٔه رسگروه تصحيح شود.

مهارت شنیداری  روان خوانی،  با  که  است  معّلم  بر عهدٔه  اّولین وظیفه  اّول )شنیدن(:   مرحلٔه 

دانش آموزان را تقویت کند. 

در اين بخش، استفاده از کتاب گويا تأکيد می گردد. اگر وقت معّلم کم است از دانش آموزان 

بخواهد در منزل، کتاب گويا را گوش دهند.

قرائت  به  می دهد؛  پیشنهاد  معّلم  که  روشی  اساس  بر  دانش آموزان  )خواندن(:  دوم  مرحلٔه 

می پردازند تا مهارت گفتاری تقویت گردد. هر بار که یکی از دانش آموزان قرائت می کند، معّلم به 

او نـمرٔه روخوانی می دهد. 

مرحلٔه سوم )ترجمٔه مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفنت از ترجمٔه واژگان انتهای منت درس، به 

ترجمٔه هر عبارت 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. 
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چند روش در اينجا وجود دارد: 

از دانش آموزی می خواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمٔه او نظارت می کنيم؛ 

يک دانش آموز را مأمور می کنيم که اگر اشکالی در ترجمٔه هم کالسی اش وجود داشت آن را اصالح 

کند، يا اينکه می گوييم همٔه دانش آموزان هنگام ترجمٔه دانش آموز پاسخ دهنده، بايد آماده باشند 

و معّلم به طور تصادفی از يکی از دانش آموزان اشکاالت احتاملی ترجمه را بپرسد. هر يک از اين 

و  بخواند  می تواند خودش  کمبود وقت  در صورت  دبري  گاهی  در جای خود سودمندند.  شيوه ها 

خودش نيز ترجمه کند. روشی که در وهلٔه نخست، شايد به نظر بيايد نامناسب است و دانش آموز 

فّعال نيست، ولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی های اضطراری، يا هر عّلت ديگری که پيش آمده 

است ضورت دارد. اصوالً روش تدريس به عوامل بسياری بستگی دارد. در اين روش، معّلم بايد هر 

چند لحظه يک بار ترجمٔه برخی قسمت ها را از يک دانش آموز بپرسد. در اين شيوه تدريس رسيع تر 

انجام می شود. 

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

نوشت و تکثري کرد و از دانش آموزان خواست در گروه های چند نفره ترجمٔه ناقص را کامل کنند. 

اين روش فوق العاده رسيع انجام می شود، ولی الزمٔه آن زحمت برای دبري و کادر مدرسه برای تکثري 

کاربرگ است.

مرحلٔه چهارم )ترجمٔه نهایی(: معّلم در ادامٔه روش مقّدماتی به عنوان راهنام، خطاهای ترجمٔه 

دانش آموز را اصالح می کند و ترجمٔه نهایی را ارائه می دهد. در حقيقت مرحلٔه مقّدماتی و نهايی 

بدون فاصله اند.  

مرحلٔه پنجم )پيام درس(: در این مرحله، معّلم از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را بگويند. 

برای پيوند ميان ادبيات فارسی و عربی می توان از آنان خواست تا پيام درس را با جمله ای نغز در 

زبان فارسی بيان کنند، يا برای پيوند ميان درس قرآن و معارف اسالمی می توان از آنان خواست تا 

اگر آيه يا حديثی در اين مورد می دانند؛ ذکر کنند. اين بخش برای دانش آموز لّذت بخش است و 

پيوند مناسبی ميان ادبيات فارسی و عربی ايجاد می شود. بديهی است تنظيم وقت الزم است وگرنه 

زمان از دست می رود. 
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خالصٔه مراحل ترجمه: 

نقش معّلمنقش دانش آموز هدفمراحل ترجمه

روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن مرحلۀ اّول

نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن مرحلۀ دوم

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

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

مرحلۀ پنجم
تقویت مهارت کاربرد

)بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس( 
تصحیح و تکمیلمصداق یابی 

3  واژگان: 
در  بیشرتی  آسودگی و رسعت  با  دانش آموز  که  است  این  از منت  دادن معجم، پس  قرار  دليل 

فرایند ترجمه فّعال باشد؛ معّلم 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. اين 

بخش تقريباً در پنج دقيقه تدريس می شود. هامن گونه که پيش تر اشاره شد، هدف اين نيست که 

در هامن آغاز، دانش آموز همٔه کلامت جديد را ياد بگريد؛ بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود. 

برخی همکاران چنني پنداشته اند که هدف اين است که هامن اّول کار از دانش آموز بخواهيم تا در 

عرض چند دقيقه معنای لغت ها را حفظ کند؛ اين کار بی گامن نادرست است. می توان در صورت 

داشنت زمان مناسب واژہ پژوهی کرد؛ مثاًل ارتباط کلامت را از نظر مراعات نظري، متضاد يا مرتادف و 

هم خانوادۀ برخی کلامت ديد. 

از دانش آموز می پرسيم متضاد يا مرتادف فالن کلمه چيست؟ 

کدام کلامت در املعجم با هم ارتباط معنايی دارند؟ 

در انجام اين کار نبايد زياده روی کرد؛ چون وقت کالس از دست می رود.
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در طّراحی آزمون از بخش کاربرد واژگان می توان از تشخيص کلمٔه ناهامهنگ، مرتادف و متضاد1 

استفاده کرد.

 مراحل آموزش واژگان: 

1 دبري می تواند در آغاز از کتاب گويا استفاده کند. دانش آموزان تلّفظ درست درس را گوش 

می کنند.

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

همراه او و شامل گروهی از دانش آموزان باشد یا به صورت انفرادی انجام شود.

بخش واژه شناسی در کتاب معلّم

بخِش واژگان در ادامٔه منت دروس کتاب، برای دانش آموز است، تا بتواند با استفاده از آنها منت ها 

نيست.  درس  کالس  در  طرح  برای  معّلم  کتاب  در  واژہ شناسی  بخِش  اّما  کند؛  ترجمه  راحت تر  را 

رصفاً اّطالعاتی برای دبري است که البّته اگر دانش آموزی سؤالی بپرسد می تواند پاسخ آن را برای آن 

دانش آموز مطرح کند. هدف، سهولت دسرتسی معّلم به پرسش های احتاملی دانش آموزان است.

1ــ دربارٔه ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشته است؛ برخی برای اسب و شمشیر و مانند آن اسم های 

بسياری را برشمرده اند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقّیه را صفت دانسته اند.

»سیبویه« می گوید: در کالم عرب گاهی دو لفظ گوناگون برای دو معنای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف برای یک معنا می آورند که برای 

مورد اخیر فعل »َذَهَب« و » انَطَلق« را مثال می زند.

از دیدگاه »سیوطی« دليل اصلی پیدایش مرتادف در یک زبان این است که دو طايفه برای یک معنا دو واژه را به کار برده اند، آنگاه پس از 

اينکه طايفه ها يکی شده اند، اين 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: بالسناِن 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: اّلذي یجُمُعه الطائُر ِمن اْلعیداِن و غیرها َفـَیبیُض فیه./ الَوکر : يف الجبِل/ الُوکنة : مواقُع الطَّ

و دربارٔه جدا کردن واژه ها از هم و ارائه شیؤه درست به کارگیری آن دربارٔه فرق »راکِب« و »فارس« می گويد: 

»ُ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 کار بردن هر کالم به جای دیگری برحذر می دارد، 

مثاًل در مورد خواب و ترتیب آن چنین می گويد:

»  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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تصاویر 

  تصاویر زيبای کتاب در برگیرندٔه پیام های گوناگونی است و در راستای تقویت هوّیت ايرانی ـ 

اسالمی و با دّقت فراوان گزینش شده اند. گاهی حّساسيت تصاوير در نقد و بررسی ها بيشرت از منت 

می گردد.

رسالت مهّم تصاویر: 

1 پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هوّیت اسالمی- ايرانی می شود.

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

شاعر گرانـامئه ايرانی، مولوی در اين باره می فرمايند:  

آنچه يک ديدن کند ادراک آن  سال ها نتوان نـمودن با بيان

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

آنگاه ترجمٔه هر جمله بيان می شود که بهرت است معّلم در این مرحله نقش ارشادی داشته باشد؛ تا 

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

3  درک مطلب
اصلی ترين هدف کتاب درک مطلب و فهم منت است.

4  قواعد تحت عنوان »اعلموا«
در این قسمت، ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. بايد توّجه کرد که توضيحات 

این بخش تا پايان کتاب برای فهم بهرت عبارت و منت است. هدف این است که دانش آموز بتواند از 

اين اّطالعات در فهم معنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی به 

گسرتش آن نيست.

حفظ مطالب بخش »اعلموا« الزامی نیست؛ همچنین نیازی به ارائٔه جزؤه مکّمل نیست.

اجرا: معّلم در اين قسمت، دانش آموزان را در قرائت، توضیح مثال ها و رشح تصاویر به مشارکت 

می گیرد. قواعد به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم است نه هدف اصلی، 

و عّلت نام گذاری این بخش به »بدانیم« در واقع کم رنگ کردن نقش قواعد و پر رنگ کردن جایگاه 

ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معّلم محرتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است 

بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن، خودداری کند. 
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در این بخش دانش آموزان تعامل بیشرتی دارند؛ خودشان می خوانند و خودشان هم به سؤاالت 

پاسخ می دهند و معّلم می تواند نقش راهنام و مصّحح داشته باشد. در اين صورت، يادگريی عمقی 

می شود.

5 مکامله
در این قسمت در برخی از درس ها مکاملاتی کاربردی تنظيم شده است. در صورت داشنت وقت 

می توان از دانش آموزان خواست، تا آنها را حفظ کنند. مسّلم است که الزام به حفظ عني عبارات 

کاری خردمندانه و منطقی نيست، و دانش آموزان بايد شبيه به متون را در کالس اجرا کنند. 

6 تـامرین
هدف اصلی در این بخش از کتاب درسی، تثبیت و تعميق یادگیری در سه حوزٔه واژگان، قواعد 

و ترجمه است و در راستای اصل تلطيف و تسهيل آموزش، تالش شده است دانش آموز از حّل آنها 

لّذت بربد. سعی شده است عباراتی انتخاب شود که حّتی االمکان کلامت تازه نداشته باشند، يا کم 

داشته باشند.

حّل تـمرين ها بر عهدٔه دانش آموز است. معّلم راهناميی 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 شايد اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا بهرت است حّل تـمرينات 

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. پيش تر اشاره شد که الفبای ما عربی است؛ لذا ضورتی که در 

آموزش انگليسی برای تقويت مهارت نوشنت وجود دارد در آموزش عربی آن ضورت حس نـمی شود.
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قالب کلّی تـامرین

قالب و الگوهاتـمرینردیف

واژه1

1- معنای واژه

2- واژگان مرتادف، متضاد و ناهامهنگ

3- شناخت و کاربرد واژگان در جمله

ترجمٔه جمالت عربی به فارسی شامل: آيه، حديث و جمله های معمولیترجمه2

قواعد3

شناخت و کاربرد قواعد، شامل: 

شناخت فعل امر، فعل نهی، معادل فعل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن و حروف 

اصلی، ساعت خوانی، اسم اشاره به نزديک و دور، کلامت پرسشی، نفی ماضی و مضارع، مستقبل 

اعداد، فعل مجهول، مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل، اسم مبالغه(، نون وقايه، 

جملٔه اسمّيه )مبتدا و خرب(، جملٔه فعلّيه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور

اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمٔه بعد از اسم نکره، ترجمٔه شکل های مختلف 

فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکي، لَِکي، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال، إِْن، َمْن، ما« ، معانی افعال 

ناقصه با تکيه بر فعل کاَن  

4
درک 

مطلب

1- پاسخ به سؤاالت عربی

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

ایجاد روحّيـٔه پژوهشی در دانش آموزان داوطلبپژوهش5

این بخش در ارزشیابی ها، معیاری برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و شايسته است معّلم از 

الگوها و قالب های موجود بهره بربد و از طرح سؤاالت تعريب و ساخنت صیغه های مختلف فعل 

خودداری کند. ساخت از اهداف کتاب درسی نيست. 
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ساختار درس

ساختار آموزشی کتاب عربی دهم عبارت است از: 

اعداد 1 تا 100، ثالثی مجرّد و مزيد، ترجمٔه فعل مجهول، نون وقايه، جملٔه اسمّيه )مبتدا و خرب(، 

جملٔه فعلّيه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور است.

و ساختار آموزشی کتاب عربی يازدهم نيز عبارت است از: 

اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل، اسم مکان، اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه 

و نکره، ترجمٔه بعد از اسم نکره، ترجمٔه شکل های مختلف فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکي، 

لَِکي، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال، إِْن، َمْن، ما« ، معانی افعال ناقصه با تکيه بر فعل کاَن.  

7  پژوهش:
پژوهش های کتاب در حّد توان دانش آموز داوطلب برگزيده شده است. پژوهش در درس عربی 

و انگليسی بسيار سخت است، چون زبان آن فارسی نيست. لذا برخورد معّلم در اينجا بايد مطابق 

واقعّيت باشد. نـمی توان از دانش آموز توّقع داشت، مانند دانشجوی رشتٔه زبان و ادبيات عرب باشد. 

هرچند تعداد کمی از دانش آموزان برای اين کار داوطلب می شوند، ولی نـمی توان به اين دليل کار 

پژوهشی را در مدارس تعطيل کرد.



محتوای کتاب عربی پايۀ يازدهم 
و چگونگی آموزش درس ها

بخش ششم
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:

1  منت َمواِعُظ َقيَِّمٌة را درست بخواند و ترجمه کند.

2  معنای کلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

3  شبيه منت مکامله، درس را در کالس به همراه هم کالسی  هايش اجرا کند.

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

5 اسم مکان را بشناسد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

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

از اهداف مهّم درس عربی، فهم بهرت قرآن است. آيات 17 تا 19 سورۀ لقامن به همراه تفسري آن 

زينت بخش آغاز کتاب درسی است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

يَِّبِة  الطَّ فاِت  إلَی الصِّ ُيرِشدوَنُهم داِئاً  َولِٰذلَِك  ُرؤَيَة أَوالِدِهم يف أَحَسِن حاٍل،  هاُت  َواْلُمَّ اْلباُء  ُيِحبُّ 

َواْلَعامِل الّصالَِحِة.

پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهرتين حالت ببينند، و به همني دلیل هميشه آنها 

را به صفت های خوب و کار های درست راهناميی می کنند.

َکاْلَخاْلِق اْلَحَسَنِة، َو َتَعلُِّم اْلُعلوِم َواْلَمهاراِت َواْلُفنوِن الّناِفَعِة، َوااِلْبِتعاِد َعِن اْلَراِذِل َوالتََّقرُِّب إلَی 

اْلَفاِضِل، َوااِلْهِتامِم ِبـالّرياَضِة، َو ُمطالََعِة اْلُکُتِب، َواْحرِتاِم اْلقانوِن، َوااِلْقِتصاِد يِف اْسِتهالِك اْلامِء َواْلَکهَرباِء، 

فاِت َواْلَْعامِل ... . َو ُحْسِن التَّغذَيِة، َو َغيـِر ٰذلَِك ِمَن الصِّ

مانند اخالق خوب، يادگريی دانش ها و مهارت ها و فنون سودمند، دور شدن از فرومايگان و نزديک 

شدن به شايستگان، هّمت ورزيدن )اهمّيت دادن( به ورزش، مطالعۀ کتاب ها، احرتام نهادن به قانون، 

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ
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رصفه جويی در مرصف آب و برق، ُحسن تغذيه )خوب خوردن( و صفت ها و کار های ديگر.

ُم اِلْبِنـِه َمواِعَظ َقيَِّمًة، َو ٰهذا َنـموَذٌج َترَبويٌّ لِـَيهَتدَي  َو يف اْلُقرآِن اْلَکريِم َنَری »ُلقامَن اْلَحکيَم« ُيَقدِّ

باِب. َفَقْد جاَء يف اْلُقرآِن اْلَکريِم: ِبـِه ُکلُّ الشَّ

اين  و  می کند  تقديم  به پرسش  ارزشمند  پند هايی  لقامن حکيم  که  می بينيم  کريم  قرآن  در  و 

منونه ای تربيتی است، تا همۀ جوانان با آن هدايت شوند. در قرآن کريم آمده است: 

الَة َو أُْمْر ِباْلَمعروِف َو اْنَه َعِن اْلُمنَکِر َو اْصِبْ َعَلی  ما أَصاَبَك إنَّ ٰذلَِك ِمْن َعزِم اْلُموِر *  ﴿يا ُبَنـيَّ أَِقِم الصَّ

َك لِلّناِس َو ال َتِش يِف اْلَرِض َمَرحاً إنَّ اللَّٰه ال ُيـِحبُّ ُکلَّ ُمـْختاٍل َفخوٍر *  ْر َخدَّ َو ال ُتَصعِّ

َو اْقِصْد يف  َمْشِيـَك َو اْغُضْض ِمْن َصوِتَك إنَّ أَنَکَر اْلَصواِت لَـَصوُت اْلـَحمرِي﴾ لقامن : 17-19

17 ای پرسکم، نـامز را برپادار و به کار پسندیده فرمان بده و از کار ناپسند بازدار، و بر آسیبی که 

بر تو وارد آمده است شکیبايی کن؛ زيرا این از کار های مهم است. 

18  و از مردم روی برنگردان، و در زمین با خودپسندی و شادمانه راه مرو؛ زيرا خدا خودپسنِد 

فخرفروش را دوست نـمی دارد. 

19  و در راه رفتنت میانه روی کن، و صدایت را پايني بياور؛ زيرا بدترین آواز ها بی گامن بانگ 

خران است.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند:

17  ای پرسک من، نـامز را برپادار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار، و بر آسیبی که 

بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این ]حاکی[ از عزم ]و ارادۀ تو در[ امور است. 

18  و از مردم ]به ِنخوت[ ُرخ برمتاب، و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسنِد الف زن را 

دوست منی دارد. 

19  و در راه رفنِت خود میانه رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آواز ها بانگ خران 

است.

ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

17  پرسم، نـامز را برپادار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصائبی که به تو 

می رسد شکیبا باش که این از کار های مهّم است. 

18  ]پرسم[ با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ 
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متکّب مغروری را دوست ندارد.

که  مزن[  فریاد  هرگز  ]و  بکاه  خود  صدای  از  کن  رعایت  را  اعتدال  رفنت  راه  در  ]پرسم[   19

زشت ترین صدا ها صدای خران است. 

الُة.«  : »إنَّ َعموَد الّديِن الصَّ الِة يف َوقِتـها، َفـَقْد قاَل النَّبـيُّ   إنَّ اللَّٰه ُيِحبُّ َمْن ُيحاِفُظ َعَلی الصَّ

قطعاً خدا کسی را که مراقب نـامز اّول وقتش باشد دوست دارد. پيامب فرموده اند: قطعاً 

ستون دين، نـامز است.

َو َعَليـنا أَْن َنکوَن ُمشتاقنَي إلَی اْلَعامِل الّصالَِحِة، َو ناهيـَن َعِن اْلُمنَکِر، َو صاِبريَن َعَلی اْلَمشاِکِل 

داِئِد. َوالشَّ

و ما بايد مشتاق کار های شایسته، بازدارنده از زشتی و بردبار بر دشواری ها و سختی ها باشيم. 

َو  َو جرياِننا  َو زَُمالِئنا  أَصِدقاِئنا  َو  أَساِتَذِتنا  أَماَم  َنَتواَضَع  أَْن  َعَلينا  َو  ِة.  اْلُمِهمَّ اْلُموِر  ِمَن  ٰذلَِك  َفإنَّ 

أَقِرباِئنا َو ُکلِّ َمْن َحولَنا.

زيرا اين از کار های مهم می باشد، و بر ما الزم است که در برابر استادان، دوستان، هم شاگردی ها، 

همسايگان، خويشاوندانـامن و هرکه پريامون ماست، فروتنی کنيم. 

َفَقْد قاَل اْلماُم اْلکاِظُم  »اَْلـِحْکَمُة َتْعُمُر يف َقْلِب اْلُمَتواِضِع، َو ال َتْعُمُر يف َقْلِب اْلُمَتَکبِّـِر اْلـَجّباِر.« 

امام کاظم  فرموده اند: حکمت در قلب فروتن ماندگار می شود )عمر می کند( و در قلب 

خوْد  بزرگ بني ستمگر ماندگار نـمی شود.

ُيِحبُّ  ال  اللَّٰه  َفـإنَّ  اْلَخريَن؛  َعَلی  َنَتَکَبـرَّ  ال  أَن  َعَلينا  إَذْن  ِبـَنْفِسِه.  ُمْعَجٍب  ُکلَّ  ُيِحبُّ  ال  اللَّٰه  إنَّ 

يَن. اْلُمَتَکبِّ

بی گامن خداوند هيچ خودپسندی را دوست نـمی دارد. بنابراين، بايد خود را از ديگران بزرگ تر 

نبينيم؛ زيرا خدا خودبزرگ بينان را دوست نـمی دارد.

َو َعَلينا أَْن ال َنرَْفَع أَصواَتـنا َفوَق َصوِت اْلُمخاَطِب؛ َفَقْد َشبََّه اللُّٰه َکالَم َمن َيرَْفُع َصوَتـُه دوَن َدليٍل 

َمنِطقـيٍّ ِبـَصوِت اْلِحامِر.

و بايد صداميان را از صدای مخاطب باالتر نبيم؛ که خداوند صدای کسی را که بدون دليل منطقی 

صدايش را باال می برد به صدای خر هامنند کرده است. 

پاسخ درک مطلب: ص ص ص غ غ
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واژگان

لذا  انجام می پذیرد.  يادگريی واژگان جديد درس درون منت و عبارت  از نظر علمی  تذّکر مهم: 

معنای کلمه در آغاز درس و نيز خارج از جمله سؤال نـمی شود. اگر برای يادگريی بهرت و رسعت در 

کار تصميم داريم که معنای کلمه را بپرسيم، از نـمره دادن خودداری کنيم؛ زيرا معنای کلمه بايد در 

جمله خواسته شود. چنني کاری را می توان در قالب يک مسابقه انجام داد. پرسيدن معنای کلامت 

بريون از جمله، از نظر ارزشيابی منسوخ شده است. 

اِعلَموا

بحث اسم تفضيل مبحثی پرکاربرد در قواعد هر زبانی از جمله زبان عربی است. در کتاب درسی 

کلامتی مانند أعَلی، أغَلی، أََحّب، أََشّد و َخري و رّش نيز به عنوان اسم تفضيل آموزش داده شده اند.

مطالبی فراتر از کتاب برای دبري:

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

یک فرد یا یک چيز 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: حميٌد أکُب ِمن سعیٍد. 

ثالثی مزید: نارٌص أکرُث إِحساناً ِمن حامٍد.

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

عیب: عینه اشّد اعوراراً من َصديقه: چشم او لوچ تر از دوستش است.

رنگ: الدم أشّد احمراراً 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(.

توضيح دربارۀ کتابخانۀ ُگْندی شاپور در اختب نفسك:

بزرگ ترین  که  استان خوزستان  در  )يا جندی شاپور(  ُگْندی شاپور  کتابخانۀ  ۲۵۰ پ.م  در سال 

کتابخانۀ دنیای باستان به شامر آمده  است بنيان نهاده شد. این دانشگاه بزرگ ترین مرکز آموزش و 
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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 ترّصف کردند، به ارزش این کتابخانه پی بردند و بر آن شدند 

که شکوه پيشني آن را نگاه دارند. آنان همۀ سازمان  های شهر از جمله بیامرستان، کتابخانه، مدرسۀ 

پزشکی و پرستشگاه ها را برجا نگاه داشتند. تصوير درس تخّيلی است.

هامهنگی در ترجمۀ حوار و چند توضيح

يکی از مهم ترين بخش های هر زبان، بخش مکامله است. و در بخش مکامله نيز بخش گفت وگو 

در بازار اهّميت ویژه ای دارد.

ِعنَدنا َقميص ِبِسْعِر َخمسنَي أَْلَف تومان؛ پرياهن به قيمت پنجاه هزار تومان داريم.

َمْتَجر و َمَحّل، هر دو به معنای مغازه است؛ اّما َمعرَض منايشگاه است. در زبان عربی ُدّکان نيز 

به کار می رود و جمع آن َدکاکني است. دکان ريشۀ فارسی دارد. حانوت )جمع آن َحوانيت( نيز به 

همني معناست.

َتخفيض، َخْصم و ُخصوم، هر سه به معنای تخفيف اند.

ِسْعر، قيَمة و َثـَمن، هر سه به معنای قيمت اند.

تـمرين ها

تذّکر مهم در اينجا اين است که بدانيم هدف اصلی ترينات، تعميق و تثبیت یادگیری در سه 

تا  حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی سعی شده است 

تـامرین درس ساده باشد و دانش آموز از حّل آنها لّذت ببد. سعی شده است صورت سؤال ساده و 

واضح باشد تا دانش آموز به سادگی متوّجه سؤال بشود. شايسته است دبري ارجمند برگه ای مخصوص 

يا تـمرينی را می خواند در آن  بار که دانش آموزی عبارتی  قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر 

عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اين باره اجرا شود و همۀ دانش آموزان به اندازۀ کافی ترين کنند. 

برای حّل تـمرينات نيازی به دفرت پاک نويس نيست. در کتاب درسی جای جواب پيش بينی شده است. 

از کتابی نو استفاده کرد. برخی می گويند اگر دانش آموزان     در امتحان شفاهی به راحتی می توان 
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پاسخ را در کتاب بنويسند، روز امتحان نـمی توانند خودآزمايی کنند؛ اّما چنني نيست با چيزی شبيه 

يک تّکه کاغذ يا خط کش به راحتی می توان روی پاسخ ها را پوشاند. 

اين کار موجب می شود دانش آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان 

داشته باشد.

حّل تـمرين  ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معّلم، نظارت و تصحيح است.

تـمرينات به گونه ای طرّاحی شده است که معّلم بتواند در جلسۀ سوم ترينات درس اّول را به 

پايان برساند. تعداد ترينات شش مورد است و دبري می بايد زمان را به گونه ای مديرّيت کند تا بتواند 

در يک جلسه آن را حل کند.

مراجعه  درس  معجم  به  بدين وسيله  است.  واژگان  کاربرد  مهارت  تقويت  هدف  اّول:  تـمرين 

می کند و در جست و جوی کلامت، ناگزير بايد تک تک آنها را نگاهی بيندازد.

تـمرين دوم: منت به کار رفته داستانی، پيامی واال دارد. دشنام دادن و خشمگني شدن مشکلی 

می کند.  ايجاد  تغيري  دانش آموز  نگرش  در  داستان  اين  دارد.  وجود  افراد  از  بسياری  در  که  است 

نصيحت مستقيم کمرت مؤّثر است. تأثري چنني متونی در ایجاد ُحسن خلق بسيار است. 

تصوير زیر ترين مربوط به بارگاه امري مؤمنان حرضت علی است.

شده  گزينش  ترجمه  مهارت  تقويِت  برای  نبوی  حديث  چند  تـمرين،  اين  در  سوم:  تـمرين 

است. جمله های اين تـمرين ها را می توان در زندگِی روزمرّه به عنوان شاهد مثال برای بسياری از 

موقعّيت ها به کار برد. در اين تـمرين، گريزی به قواعد سال های گذشته نيز وجود دارد. اين کار در 

کّل کتاب درسی انجام شده است، و در کتاب پايۀ دوازدهم نيز همچنان اين کار انجام می شود. پنج 

حديث به کار رفته همگی در راستای موضوع منت درس اند.

)اَْلُمبَتَدأَ َواْلَخَبـَر( 1 ُحْسُن اْلُخُلِق ِنصُف الّديِن.   

خوش اخالقی نيمی از دين است.

)اَْلفاِعَل َواْلَمفعوَل( َب َنْفَســُه.    2 َمن ساَء ُخُلُقـُه َعذَّ

هرکس اخالقش بد باشد )بد شود( خودش را عذاب می دهد.

)اَْلِفْعَل اْلاميَض اْلَمجهوَل َواْلَمفعوَل( َم َمکارَِم اْلَخالِق.   3 إنَّـام ُبِعْثُت ِلَُتـمِّ

فقط به خاطر مکارم اخالق )بزرگواری های اخالق( برانگيخته شدم.

)اَْلِفعَل اْلاميَض َوِفْعَل اْلَمِر( ْن ُخُلقي.  ْنَت َخْلقي، َفـــَحسِّ 4 اَللُّٰهمَّ َکام َحسَّ
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خدايا، هامن طور که آفرينشم را نيکو گردانيدی اخالقم را هم نيکو بگردان.

)اِْسَم التَّفضيِل َواْلجارَّ َواْلَمجروَر( 5 لَيَس َشٌء أَثَقَل يِف اْلميزاِن ِمَن اْلُخُلِق اْلَحَسِن. 

در ترازوی اعامل، چيزی سنگني تر از اخالق خوب نيست.

تـمرين چهارم: در اين تـمرين دانش آموز در جست وجوی اسم مکان و اسم تفضيل است. مثال ها 

در راستای فرهنگ دينی است.

تـمرين  اين  ترجمه می کند.  از جمله  بريون  را  دانش آموز فعل  تـمرين،  اين  در  پنجم:  تـمرين 

سخت است؛ اّما دانش آموزی که سه سال فعل آموخته است، بايد بتواند در سال پنجم انواع فعل را 

تشخيص دهد. او بايد افعال ماضی، مضارع، امر و نهی و... را از هم تشخيص دهد؛ مثاًل بايد بتواند 

أذَهُب را از اِذَهْب تشخيص دهد. هدف اصلی اين ترين، تکرار آموخته های فراگري در درس سوم و 

چهارم کتاب عربی پايۀ دهم است.

تـمرين ششم: هدف، تکرار آموخته های سال گذشته است که در بارم بندی نيز مجّدداً سهميه 

دارد. تشخيص محل اعرابی ترينی است که در درس های بعد و سال آينده در پايۀ دوازدهم نيز 

تکرار خواهد شد.

ارزشيابی

از دانش آموزان بخواهيم تا در گروه های چندنفره ترينات درس را حل کنند، سپس رفع اشکال 

توّسط معّلم انجام شود، يا اينکه در منزل حل کنند و در کالس رفع اشکال گردد. 

وسايل کمک آموزشی

شایسته است دبريان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اطالع نگاشت )اینفوگراف(1، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، 

1ـ آموزگاران، خبنگاران و... اینفوگرافیک را به عنوان يک توانايی یافته اند که در رساندن تندتر و تیزهوشانه تر مقاصدشان به مخاطبان 

آنها را یاری می رساند. اّطالع نگاشت )اينفوگراف( يک جهش ديداری در آموزش است. با تصویر سازی درست، افراد می  توانند رسیع تر و با 

پشتیبانی اّطالعات بهرت تصمیم سازی کنند.

نگاشت  اّطالع  امروزه  است.   Information Graphic شدۀ  کوتاه   Infograph )اينفوگراف(  نگاشت  اّطالع  واژۀ  چیست؟  اینفوگراف 

)اينفوگراف( ها را بسيار در اطراف خود مشاهده می كنيم، نقشه  ها و ارائه اّطالعات علمی، همه به نوعی از اّطالع نگاشت )اينفوگراف( به 

عنوان يك ابزار كارا استفاده می كنند. اینفوگرافیک نـامیشگر تصویری اّطالعات و داده  هاست. 
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اساليد، اعالن )پوسرت(، فلش کارت

اَلَْبحُث الِْعلميُّ

اِْسَتْخِرْج َخْمَسَة أَْسامِء َتفضيٍل ِمَن ُدعاِء ااِلْفِتتاِح.

هدف از اين تـمرين، تشويق دانش آموز به انجام فّعاليت و تحقيق است. نـمرۀ اين بخش را 

می توان در امتحان مستمر اّول و دوم حساب کرد. انجام اين بخش منوط به داشنت وقت است. اگر 

دبريی زمان کافی در اختيار نداشت، در انجام دادن و ندادن اين قسمت از کتاب درسی مختار است.

منت دعای افتتاح:

http://www.tebyan.net/Weblog/gh_mahdi/post.aspx?PostID=26948

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز (

1 إَِذْن: حرف جواب و جزاء يا ُمكاَفأَة است. 

اين حرف هرگاه فعل مضارع را منصوب كند با نون نوشته می شود.

امکان دارد دانش آموز إَِذْن را با إْذن )اجازه( يا ُأُذن )گوش( اشتباه بگريد.

إْذن: اعالم به اجازه ؛ »فعله بإذنـي«: آن كار را با اجازۀ من انجام داد، اجازه دادن 

»إْذُن اْلَبيِد« جمع: ُأُذوَناُت اْلَبيِد: حوالۀ پستی

2 اِْسَتْهَلَك: اْسِتْهاَلكاً ]هلك[ ُه : او را هالک كرد. 

اِْسَتْهَلَك اْلامَل: آن مال را به مرصف رسانيد و از بني برد. 

اِْسَتْهَلَك يف المِر: در آن كار با شتاب كوشيد.

: مرصف داخلی، اِْسَتْهالُك الّطاَقِة: مرصف انرژی اِْسَتْهالٌك َمَحّلـيٌّ

3 َغضُّ النََّظِر: چشم پوشی، ناديده گرفنت، کوتاه آمدن از »ِبَغضِّ النََّظِر َعن«: به جز، رصف نظر از 

« : جوانی نوشکفته جمع: ِغضاض: تازه، نرم ؛ »َشَباٌب َغضٌّ

َغضَّ َطرََفُه )أْو ِمن َطرِْفِه أْو َبرَصِِه أو ِمن َبرَصِِه( چشم پوشيد از، چشم پوشی كرد از، اغامض كرد 

از، كوتاه آمد از، رصف نظر كرد از



68

- َغّضاً و َغضاضاً و ِغضاضاً و َغَضاَضًة ]َغّض[ َطرَْفُه و ِمن َطرِْفِه أو َصوَتُه و ِمن صوِتِه: نگاه  َغضَّ

نكرد و صدايش را برنياورد.

رَف َعْنُه: از او روی گردانيد. َغضَّ النََّظَر أَو الطَّ

َغضَّ َبرَصَُه: چشم خود را از نامحرم پوشانيد.

َغضَّ َطرَْفُه لُِفالٍن: ناپسندی های او را تحّمل كرد.

َغضَّ اْلُغْصَن : شاخه را شكست ولی از درخت جدا نكرد.

َء : آن را كم كرد. َغضَّ الشَّ

َغضَّ ِمن فالن : شخصّيت فالنی را كوچک و او را خوار كرد.

َغضَّ َغَضاَضًة و ُغُضوَضًة النَّباُت َو َغريُُه : گياه رسسبز و تازه و زيبا شد.

4 َتْرَبوّي اسم منسوب از تربَية است؛ مانند عيسوی، موسوی، أُْخَروّي

5 واژۀ جّبار از نام های خداست که در قرآن به آن ترصیح شده است. حرش،23، ﴿ُهَو اللُّٰه الَّذي 

ُ ُسْبحاَن اللِّٰه َعامَّ ُیرْشُِکوَن﴾  الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَکبِّ وُس السَّ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

این واژه که از ماّدۀ »جب« گرفته شده، گاه به معنای قهر و غلبه و نفوذ اراده و گاه به معنای 

جبان و اصالح است.

مجمع البحرین در بیان معنای لفظ جبار نوشته است: 

»جبار یعنی کسی که در پادشاهی و حکومت، مقامش بسیار عظیم باشد. این صفت در مورد 

غیر خداوند متعال به کار منی رود، مگر در جایی که قصد مذّمت غیر خدا را داشته باشند. مجمع  

البحرین ج 3، ص 239 و قیل  الجبار العظیم الشأن يف امللك والسلطان، وال یطلق هذا الوصف علی 

غیره تعالی إاّل علی وجه الذم. 

واژه  این  قدرت.  و  غلبه  با  است  چیزی  کردن  اصالح  جب،  »اصل  می گوید:  مفردات  در  راغب 

هنگامی که در مورد خداوند به کار رود، بیانگر یکی از صفات بزرگ او است که با نفوذ اراده و کامل 

قدرت به اصالح هر فسادی می پردازد، و هرگاه در مورد غیر او به کار رود معنای مذّمت را دارد. 

راغب اصفهانی، مفردات يف غرائب القرآن، ماّدۀ جب

و به گفتۀ »راغب« به کسی گفته می شود که می خواهد نقصان و کمبود خود را با اّدعای مقاماتی 

که شایستۀ آن نیست »جبان« کند.
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 این واژه در قرآن مجید در ده مورد به کار رفته که ُنه مورد آن، دربارۀ افراد ظامل، گردنکش و 

مفسد است، و تنها یک مورد آن دربارۀ خداوند )آیه مذکور( می باشد؛ تفسیر منونه، ج  23، ص 554.

لذا این اسم هرگاه در مورد خداوند استعامل شود، هم به معنای »بسیار چیره و غالب« ترجمۀ 

منجد الطاّلب، ص 57؛ و هم به معنای »بسیار ترمیم کننده و جبان کنندۀ دل های شکسته« است. 

رضایی، محّمد، واژه های قرآن، ستون 66.

6 ِحامر: جمع آن َحِمري و أَْحِمرَة و َحُمر و ُحُمور و ُحُمرَات: خر، االغ ، تري ه ای از اين حيوان 

( اطالق  اهلی و تريه ای وحشی است كه بر تريۀ دوم )ِحامر َوْحش و حامُر الَوْحِش و اْلِحاَمُر الَوْحِشّ

می شود. 

رِْد: گور خر ِحامُر الزَّ

َخّد: گونه. جمع آن ُخدود است. 7

ُه )َتْصِعرياً( : روی خود را از نگاه به مردم و از روی خودبزرگ بينی برگردانيد، و گاهی  َر َخدَّ 8 َصعَّ

به طور طبيعی است.

9 نـَموَذج عربی شدۀ نـموَدگ )نـموده، نـمونه( است.

: اسم فعل به معنای »بشتاب« و مبنی بر فتح است. 10 َحيَّ

11 َفَلق: سپيده دم، جمعش ُفْلقان است. 

شكاف در كوه، زمني هموار ميان دو بلندی، بامداد، بيان حقيقت، مخلوقات، دوزخ 

َفَلق جمع آن أْفالق: چوب فلک كه پای را به آن بندند و تنبيه كنند. 

َفَلق ِمَن اللَّنِب: شريی كه ُترش شده باشد.

12 ِسْعر، قيَمة و َثـَمن تقريباً به یک معنا هستند. جمع آنها أَسعار، ِقَيم و أَْثـامن است.

13 َقنَب غالم حرضت علی  و از اصحاب ويژۀ ایشان است. 

او در جنگ صّفین پرچم دار قسمتی از سپاه امام علی بود و به دست حّجاج بن یوسف ثقفی 

شهید شد.

قنب از نظر َنَسب مجهول است و اّطالعاتی دربارۀ نياکانش در دست نیست. او مّدتی در شهر 

ِبیَهق )در نزدیکی سبزوار کنونی( زندگی کرده است. 

کنیۀ وی را ابوشعناء گفته اند. ابوشعناء یعنی »دانشمند پیر ژولیده مو«.
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قنب از اصحاب خاص، غالم و دربان )حاجب( حرضت علی بود. او همچنین دربان امام حسن 

مجتبی بود. شیخ طوسی، او را در شامر اصحاب امام علی یاد می کند. 

از امام صادق نقل شده است که قنب عالقۀ بسياری به حرضت علی  داشت. هرگاه که آن 

حرضت شبانه از منزل خارج می شد، قنب بی آنکه امام پی ببد از او مراقبت می کرد. متقاباًل حرضت 

علی نیز به وی عنایت داشت. 

روزی حرضت علی دو لباس یکی به سه درهم و دیگری را به دو درهم خرید و لباس گران تر 

را به قنب داد.

سند داستان ترين دوم در درس اّول دربارۀ قنب: 

مجلسی، بحار النوار، ج ۶۴، ص ۴۲۴؛ مفید، أمايل، ص ۱۱۱

14 ُخْلق و ُخُلق هر دو درست اند. 

از آنجا که در قرآن ُخُلق آمده است؛ لذا در کتاب درسی نيز اين تلّفظ آمده است.

و  َمَساِئَيًة  و  َمَساَيًة  و  َمَساَءًة  و  َمَساًء  و  َسَواِئَيًة  و  َسَواَيًة  و  َسَواَءًة  و  َسْوًءا  و  َسَواًء  ساَء:   15

ًة  ]سوأ[ المُر فالناً : آن امر فالنی را به ستوه آورد و غمگني كرد. َمَساِئيَّ

ساَء ِبِه َظّناً: نسبت به او بدگامن شد. 

ساَء الشُء: آن چيز بد يا زشت شد؛ »ساَءْت ِسريُتُه«: بد  روش و بد اخالق شد. 

ساَء اْلَموقُف: زمينۀ كار ناهموار شد.
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1  منت درس ِصناَعُة التَّْلميِع را درست قرائت و ترجمه کند.

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

3  پيام منت را درک کند.

4  اسم فاعل و اسم مفعول را از ثالثی مجرّد و ثالثی مزيد تشخيص دهد و درست ترجمه کند.

5  اسم مبالغه را بشناسد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس دوم عربی زبان قرآن )2( دربارۀ »ملّمع در ادبيات فارسی« است. منت اين درس در 

نيز  اين منت در کتاب دهم، درس مشرتک کليۀ رشته ها  نظرسنجی ها مورد توافق اکرث دبريان بود. 

آمده بود و مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته بود. به همني دليل در کتاب يازدهم برای رشتۀ 

انسانی نيز تکرار شد.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس دوم

ِصناَعـُة الـتَّلميـِع1 يف اْلََدِب اْلفاريِسِّ

آرايۀ دو زبانگی )صنعت تلميع( در ادبيات فارسی

َعراُء اْليرانّيوَن َو أَنَشَد  ُلَغُة اْلُقرآِن َو اْلَحاديِث َو اْلَدعَيِة َفَقِد اْسَتفاَد ِمنَها الشُّ َغَة اْلَعَربيََّة  إنَّ اللُّ

عاٌت، ِمنُهم حاِفٌظ  َعراِء اْليرانّينَي ُمَلمَّ ِع؛ لَِکثرٍي ِمَن الشُّ وها ِباْلُمَلمَّ َبعُضُهم أَبياتاً َممزوَجًة ِباْلَعَربيَِّة َسمَّ

و  قرآن  زبان  عربی  زبان   . ِباْلَمولَويِّ اْلَمعروُف  الّروميُّ  َجالُل الّديِن  َو  الّشريازيُّ  َسعديٌّ  َو  الّشريازيُّ 

آميخته  ابياتی  آنان  از  برخی  و  کرده اند  استفاده  آن  از  ايرانی  شاعران  که  دعاهاست  و  احاديث 

دارند،  ملّمع  ايرانی  از شاعران  بسياری  ناميده اند.  ع(  )ملمَّ زبانه  دو  را  آن  که  به عربی رسوده اند 

از      آن جمله حافظ شريازی، سعدی شريازی و جالل الدين رومی معروف به مولوی.

ع: درخشان )گونه ای شعر که بخشی فارسی و بخشی زبانی ديگر است. اين آرايه را تلميع گويند.( 1ـ َتْلميع: درخشان کردن / ُمَلمَّ

رُس الّثاين  الدَّ
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ُع حاِفٍظ الّشريازيِّ ِلساِن اْلَغيِب ُمَلمَّ

اْلقيـاَمـهاز خـون دل نوشتـم نزدیـک دوست نامـــه َهْجرِِك  ِمْن  َدْهراً  رَأَیُت  إّنــي 

از خون دل نامه ای به دوست نوشتم. من روزگار را از دوری تو ]مانند[ قيامت ديدم. )مرصع 

دوم را اين گونه نيز معنا کرده اند: به سبب جدا شدِن تو از من قیامت را در مّدت طوالنی دیده ام(. 

إّنـي رأیُت )برصي( القیامة ِمن هجرَك دهراً؛ و این دهر مفعوٌل فیه است نه مفعوٌل به.

اْلَعالَمه؟دارم من از ِفـراقـش در دیـده صد عـالمـت لَنا  ٰهذي  َعیني  ُدموُع  لَْیَسْت 

من از دورِی او در چشمم صد نشانه دارم. آيا اين اشک های چشمم نشانه نيست؟!

از حافظ رس نـمی زند و ٰهذي  در اکرث نسخه ها به جای ٰهذي، ٰهذا آمده است. چنني خطايی 

صفت برای ُدموع است؛ لذا به صورت مؤّنث درست است.

النَّداَمههـر چنـد کــازمــودم از وی نـبــود سـودم ِبِه  َحلَّْت  اْلُمَجـرَّب  َجـرََّب  َمْن 

هرقدر آزمايش کردم از آن سودی نبدم. هرکس آزموده را بيازمايد؛ پشيامن می شود.

الَمهپـرسیـدم از طبـیـبی احواِل دوست گـفـتــا السَّ ُقرِبَها  فـي  َعذاٌب  ُبْعِد ها  فـي 

از طبیبی حال دوست را پرسيدم و گفت: در دوری اش عذاب و در نزديکی اش سالمت است.

َمـالَمـــــهگفتـم مـالمـت آیـد گر ِگـرد دوســت گردم ِبـال  ُحـّبــاً  رَأَْیـنـا  مــا  َواللّٰه 

گفتم مايۀ رسزنش است اگر گرد دوست بگردم. سوگند به خدا عشقی بدون رسزنش نديده ايم.

الَکراَمهحافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین ِمَن  َکـأْساً  ِمْنـُه  َیـذوَق  َحـتَّی 

حافظ مانند خواستاِر جامی به قيمِت جان شريين آمد، تا از جاِم کرامت بچشد.

ُع َسعديٍّ الشريازّي ُمَلمَّ

تو قدِر آب چه دانـی که در کناِر ُفراتـیَسـِل اْلـَمـصـاِنـَع َرْکبـاً َتـهیُم ِفـي اْلـَفَلواِت

از انبار های آب دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه و رسگردانند بپرس. تو قدر آب چه می دانی 

که در کنار رود فرات هستی؟! 

)َمصاِنع آبگري هايی بودند که مزۀ گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگاِن رسگردان در بيابان نعمتی 

بزرگ بود.(
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َو إْن َهَجرَْت َسواٌء َعـشـیَّـتـي و َغـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن

شبم از ديدار چهرۀ تو مانند روز روشن است و چشمم روشن به ديدارت است، و اگر ]مرا[ ترک 

کنی، شب و روزم يکسان می شود.

َمَضی الـزَّماُن َو َقـلبـي َیـقـول إنَّـَك آتـياگـرچـه دیـر مبـاندم امـیـد بـر نگـرفـتـم

اگرچه دير شد، اميد از دست ندادم. زمان گذشت )سپری شد( و قلبم می گويد حتاًم تو می آيی.

اگر ِگلی به حقیقت َعـجـیـِن آِب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

من انسانی به زيبايِی تو نديدم، و نشنيدم. اگر تو ِگل هستی؛ به راستی با آب زندگی خمري شده ای.

ـُلـامِتشبـاِن تیـره امیـدم به صـبـِح روی تـو بـاشــد َو َقـْد ُتـَفـتَّـُش َعیُن اْلَحياِة يف الظُّ

تاريکی ها  در  زندگی  چشمۀ  گاهی  است.  تو  صبح  مانند  چهرۀ  به  تاريک  در شب های  اميدم 

جست وجو می شود.

ُر َعـْیـشـي َو أَنـَت حـاِمـُل َشـْهـٍد جواِب تلخ بدیع است از آن د هاِن نباتیَفـَکـْم ُتـَمـرِّ

چه بسيار زندگی ام را تلخ می کنی در حالی که تو حامل عسل هستی! پاسخ تلخ از آن د هان شريين 

مانند نبات نو و تازه است.

َوَجْدَت راِئَحـَة اْلـُودِّ إْن َشَمْمـَت ُرفـاتـينه پـنـج روزۀ عمرست عـشـِق روی تـو مـا را

عمر کوتاه ما برای عشق چهرۀ تو کافی نيست. اگر خاک قبم )استخوان پوسيده ام( را ببويی، 

بـوی عشق را می يابی.

محامـِد تو چه گویم که ماورای صفـاتـیَوَصـْفـُت ُکـلَّ َمـلیـٍح َکمـا ُتـِحبُّ َو َتـرَْضـی

هر با نـمکی را هامن گونه که دوست داری و خشنود می شوی وصف کردم. ستايش تو چگونه بر 

زبان برانم که فراتر از صفت ها هستی.

در بسياری از نسخه ها ُيِحبُّ و َيرَضی آمده است. )دوست دارد و راضی است(

که هم کمنـِد بالیـی و هم کلیـِد نجاتـیأَخـاُف ِمـْنـَك َو أَرْجـو َو أَْسَتـغـیـُث َو أَْدنـــو

از تو می ترسم و به تو اميدوارم و کمک می خواهم و نزديک می شوم؛ زيرا هم کمند بال و هم 

کليد ر هايی هستی.
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أَِحـبَّـتـي َهـَجـرونـي َکمـا َتـشـاُء ُعداتـيز چشِم دوست فـتـادم به کامـۀ دِل دشمــن

ترک کردند هامن گونه که دشمنانم  مرا  افتادم. دوستانم  به درون دل دشمن  از چشم دوست 

می خواهند.

ْیِر ُنْحَن يِف اْلُوَکناِتفـراقـنـامـۀ سعـدی عجب که در تو نـگیـرد َو إْن َشَکْوُت إلَی الطَّ

شگفت است که نامۀ جدايی سعدی در تو اثر نـمی گذارد؛ حال آنکه اگر به پرندگان گاليه کنم، 

در النه ها شيون کنند!

بخش درک مطلب

اين بخش يک هدف اّولّيه دارد؛ هامن گونه که از نامش پيداست درک معنای عبارت و منت است، 

اّما همچنان هدف مهّم قرائت مّد نظر است. بايد دانش آموز عبارت ها را با صدای بلند بخواند و 

پاسخ درست و نادرست را مشّخص کند. 

بالفاصله پس از همۀ درس های کتاب عربی يازدهم درک مطلب آمده است. در اين درس نيز 

همني گونه است.

پاسخ درک مطلب: غ ص ص غ غ 

»اعلموا«

در بخش »اِعَلموا« مبحث اسم فاعل و اسم مفعول از ثالثی مجرّد و مزيد و اسم مبالغه آموزش 

داده شده است. در اينجا فقط آشنايی با نحوۀ ترجمۀ اين مشتّقات آمده است. در احاديث و روايات 

و در زبان و ادبيات فارسی چنني مشتّقاتی بسيار به کار رفته است؛ لذا دانش آموز بايد با معنا و 

مفهوم آن آشنا شود. 

وقتی که دانش آموز معنای اين مشتقات و نوع آنها را خوب بشناسد، می تواند آنها را هم بسازد. 

هرچند ساخنت هدف نيست؛ اّما به دست خواهد آمد.

اسم فاعل یکی از اسم های مشتق است که اگر از ثالثی مجرّد ساخته شود بر وزن »فاِعل« می آيد؛ 

مثال:

َکَتَب = کاِتب و َنرَصَ = نارِص
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و اگر از فعل ثالثی مزید ساخته شود، اين گونه است:

1  از فعل مضارع ساخته می شود؛ مانند َيْنَتِظُر.

2  به جای حرف مضارع، میم مضموم )ُم( می آید؛ َيْنَتِظُر = )ُم(ـْنَتِظر

3  حرف ما قبل آخر آن مکسور می شود. ُمْنَتـ)ِظ(ـر

 َيْسَتْخِدُم = ُمسَتخِدم  ُیَعلُِّم = ُمَعلِّم  ُيشاِهُد = ُمشاِهد

اسم مفعول از ثالثی مجرّد بر وزن »َمْفعول« است؛ مانند: َمْعبود، َمْنصور، َمْحکوم و َمرْضوب

اسم مفعول از ثالثی مزيد نيز شبيه اسم فاعلش است؛ ولی يک حرف مانده به آخر فتحه دارد؛ 

ر مانند: ُمشاَهد، ُمْسَتْخَدم، ُمَعمَّ

اسم مبالغه: هامن گونه که از نامش پیداست، بر کسی داللت دارد که ویژگی و صفتی بیش از 

حد در او وجود داشته باشد، یا آنکه بیش از حد به کاری بپردازد؛ مانند: عاّلم )بسیار دانشمند( و 

حاّمل )بسیار بار کشنده(

اسم مبالغه از افعال ثالثی مجرّد ساخته می شود، و ضابطۀ خاّصی برای وزن آن نیست؛ یعنی 

قیاسی نیست، بلکه وزن آن سامعی است؛ مثال: کذب:کذوب و قام: قّیوم

تـمرين ها

تـمرينات اين درس نيز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تـمرين بتواند خود 

را بيازمايد و آموخته هايش را تثبيت کند. سعی شده است حّتی االمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی 

به کار نرود. 

ترينات بايد در کالس به صورت گروهی حل شود تا دانش آموز کار گروهی را ياد بگريد. آنگاه 

دانش آموزان پاسخ های خود را می خوانند و دبري رفع اشکال می کند. 

در همۀ کتاب، حداکرث شش ترين طّراحی شده است.

تـمرين اّول: هدف، تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است.

تـمرين دوم: هدف، هامنند تـمرين اّول تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است؛ اّما 

شيوۀ اجرا متنّوع شده است.

تـمرين سوم: اين تـمرين، تقويت آموخته های دانش آموز در بخِش قواعد است، و در خالل آن 
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آموخته های پيشني نيز تکرار شده است. عبارت ها از قرآن و حديث برگزيده شده؛ زيرا هدف اصلی 

آموزش عربی نيز همني است.

تـمرين چهارم: هدف تقويت کاربرد واژگان است. متضاد و مرتادف در هر زبانی از تـمرينات 

اصلی است.

تـمرين پنجم: هدف، مجّدداً مانند تـمرين سوم تثبيت آموخته های بخش قواعد درس است.

البحث العلمی )پژوهش(

در انتهـای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبري عالقه مند می تواند در صورت داشنت زمـان 

مانند عربی و  بديهی است که در دروسی  انجام پژوهش کند.  به  را تشويق  کافـی، دانش آموزان 

انگليسی نظر به اينکه زبان اين درس ها فارسی نيست آزادی عمل وجود ندارد.

ارزشيابی

دبري برگه ای در اختيار دارد و هر بار که دانش آموزی جمله ای را می خواند عالمت می زند تا همه 

برای تسهيل آموزش  بخوانند و عدالت آموزشی در حّل ترين ها رعايت شود. هرچند گاهی دبري 

از برخی دانش آموزان مستعد استفاده می کند؛ اّما بايد توّجه داشت که افراط در اين کار، موجب 

ناراحتی ساير دانش آموزان و ايجاد حّس ناخوشايند نسبت به دانش آموز فّعال می شود.

وسايل کمک آموزشی

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، اساليد، اعالن )پوسرت(، 

فلش کارت

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1  معانی و کاربرد های مختلف »َألََّف«:

َء : بخش های چيزی را به هم پيوند داد.  َألََّف الشَّ

َألََّف الَْلَف : شامرۀ چيزی را به يک هزار رسانيد. 
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أَ لََّف اْلِكتاَب : كتاب را گردآوری و تأليف كرد. 

أَ لََّف الحكومَة : دولت را تشكيل داد. 

أَ لََّف بيَنُهم : ميانشان دوستی برقرار ساخت.

2  تارًَة يعنی يک بار و کاربرد های گوناگون دارد:

جمع آن تارات: زمان و يک بار 

»فعلُت تارًة هذا و َتارًة )أَو َطوراً( ذاك«: گاهی اين كار و گاهی آن كار را انجام دادم. 

»تارًة بعد تارٍة«: گهگاه، گاه و بيگاه.

ة در کتاب درسی به معنای زنگ مدرسه به کار رفته است. الحصة الثانية؛ يعنی زنگ دوم.  3  ِحصَّ

معانی مختلف حصة عبارت است از: 

سهميه، سهم، بهره، قسمت، نصيب، بورسيه. 

ة يف الّربح: سود سهم برای دارندۀ آن ة )منحة( ِدراسيَّة: بورس تحصيلی؛ ِحصَّ حصَّ

4  مصدر ِخجالت در زبان فارسی کاربرد دارد. در عربی َخَجل گفته می شود.

آستانۀ  در  گرفت،  قرار   ... مرز  در  شد،  واقع   ... رُشُف  در  )بود(،  شد  نزديک  کاَد:  معانی    5

 ،... كه  منفی(  )فعل   ... هنوز  َحتَّی:   ... َيَکد  لَم  يا  حتَّی   ... كاَد  ما  كه/  بود  نزديک  قرار   گرفت،   ...

به محض اينكه   .... چيزی نگذشته بود كه ...، به مجرّد اينكه

6 ریشه یابی یک نام کهن پارسی: 

میثم برخالف پنداشت بسياری، نامی پارسی و از ریشۀ واژۀ اوستایی َمئینث به معنای »ماندن« است. 

میهن، میهامن، ماندن، ُخمني )خو میهن(، ُخرمینث )زادگاه پورسینا( و میثم واژگان هم خانواده اند. 

میثم ایرانی بود. بیشرت افراد گامن می کنند میثم عرب بود و نامش عربی است؛ ولی اين گونه نیست. 

میثم ایرانی و نامش فارسی است. شاید از مردمان اسپهان )اصفهان( بوده است. میثم یعنی آنکه 

می ماند. هرچند در زبان پارسی کنونی صدای )ث( یافت نـمی شود؛ ولی در گذشته این صدا خوانش 

می شده است؛ مانند کیومرث )زندۀ میرا( و تهمورث )دارندۀ سگ نر نیرومند(.

و  خرید  زن  آن  از  را  او  علی  املؤمنین  امیر  بود،  اسد  بنی  قبیلۀ  از  زنی  غالم  تـاّمر  میثم 

آزادش كرد و به وی فرمود: نامت چیست؟ گفت: سامل. حرضت فرمود: فرستادۀ خدا به من 

خب داده است: نامی كه پدرت در عجم تو را به آن نامیده ، میثم است. میثم عرض كرد: خدا و                         
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درست گفته اند، حرضت فرمود: برگرد به هامن نامت كه رسول خدا تو را به آن  پیغمبش

نامیده و سامل را ر ها كن. پس به هامن اسم میثم برگشت و كنیه اش را ابی سامل گذاشت تا اینكه نقل 

شده است؛ در آن سالی كه كشته شد، حج به جا آورد بر اّم سلمه وارد شد و اّم سلمه به او فرمود: 

به خدا سوگند، بسیار از رسول خدا شنیدم كه در دل شب دربارۀ تو به علی سفارش 

می کرد. 

]إثباُت الُهداة، ج 2، ص 1۰9[. برگرفته از دانشنامۀ نام ها و واژه ها. انتشارات مدرسه.

7  َدابَّة: جمع آن َدواّب است. دابَّة در مذّكر و مؤّنث يكسان به كار می رود و تاء برای وحدت و 

به معنای هر حيوانی است كه بر روی زمني راه رود و بيشرت به چارپايان سواری و باری گفته می شود.

8 إناء جمع آن آنَية و جمع الجمع آن أَوانـي است؛ به معنای ظرف، ُتنگ آب، جام

9  إيَّا: ضمري منفصل منصوب است كه همۀ ضامير نصب به آن وصل می شود تا تشخیص ضمري 

شناخته شود؛ مانند »إّياَنا ، إّياُكم ، إيَّاُه ... «؛ »إيَّاَك أْن« تو را از چيزی نهی می کنم؛ »إّياَك ِمْن« از 

چيزی برحذر باش.

نیشابوری  َخّیام  ابراهیم  بن  ُعَمر  ابوالفتح  غیاث الدین  او  کامل  )نام  نیشابوری  َخّیام  ُعَمر   10

است.( )زادۀ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور درگذشته به تاريخ ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیشابور( فیلسوف، 

ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی رسای ایرانی در روزگار سلجوقيان است. 

گرچه جايگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، و لقبش »حّجة الحق« بوده است، ولی آوازۀ 

وی بیشرت به رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. رباعیات خیام را به بیشرِت زبان  های زنده برگردان 

نـموده اند، »ادوارد فیتزجرالد« رباعیات او را به زبان انگلیسی برگردانده که مايۀ نامَوری بیشرت وی 

در مغرب زمین شده است. 

يکی از برجسته ترین کار های وی را می توان رسوسامان دادن و رسپرستی محاسباِت گاه شامری ایران 

در زمان وزارت خواجه نظام امللک، که در دورۀ پادشاهی ملک شاه سلجوقی بود، دانست؛ محاسبات 

منسوب به خیام در این زمینه، هنوز معتب است، و دّقتی به مراتب باالتر از تقویم میالدی دارد.

11  بهاءالدین محّمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی )زادۀ هشتم اسفند ۹۲۵ خورشیدی 

در بعلبک، درگذشته هشتم شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان( حکیم، فقیه، عارف، ستاره شناس، 

ریاضی دان، شاعر، ادیب، تاريخ دان و دانشمند نامدار سدۀ دهم و یازدهم هجری که در فلسفه، 
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منطق، هیئت و ریاضیات، دانش بسيار داشت. حدود ۹۵ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، 

ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هرن و فیزیک بر جای مانده است. 

با سال نجوم بوده  به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ که مصادف 

است، نام وی را در لیست مفاخر ایران ثبت کرد. 

12  َبّشار پرس ُبرْد پرس یرجوخ تخارستانی )به عربی: َبّشاُر بُن ُبرٍد بُن يرجوخ( )۹۵ـ ۱۶۷ یا ۱۶۸ 

ق.؛ برابر با ۷۱۴ م. ـ ۷۸۴ م.( شاعر ایرانی تبار دوره  های امویان و عّباسیان بود. وی به زبان عربی 

شعر می رسود و در این کار درخشندگی بسیاری داشت و رسآمِد هامورداِن خویش در این زمینه 

همچون َفَرزَدق بود. 

با ویژگی  هایی چون زشت روی و درشت خوی و  را  او  از مرگ،  به ویژه جاِحظ پس  دشمنانش 

درشت اندام و دیوانه یاد کردند. پدر بّشار از تخارستان )در افغانستان امروزی( بود که به دست 

عرب ها به بند کشیده شده و به برصه آورده شده بود. بّشار در نزدیکی همین شهر زاده شد. وی 

نابینا از مادر زاده شد. از کودکی به رسودن شعر به زبان عربی پرداخت و پس از چندی به جنبش 

شعوبّیه پیوست. او همچنین با خاندان برمکیان در پیوند بوده و خالد برمکی را ستوده بود. او در 

برصه بزرگ شد و در زمان خالفت منصور دوانیقی به بغداد رفت و پّله  های پیرشفت را پیمود. بشار 

باور های زرتشتی داشت و شیفتۀ ایرانی گری و دشمن رسسخت عرب بود. از همین روی به فرمان 

املهدی خلیفۀ عّباسی به دليل هجوی که بّشار دربارۀ او گفته بود و به گناه زندیقی در برابر دیدگان 

مردم برصه وی را آن قدر تازیانه زدند که بر اثر آن شکنجه جان سپرد. برخی گزارش کرده اند که به 

فرمان خلیفه وی را در آب خفه کرده اند.

بلخ  ـ   ،۶۰۴ ربیع االّول  )ششم  رومی  و  مولوی  موالنا،  به  معروف  بلخی  محّمد  جالل الدین   13

پنجم جامدی الثانی ۶۷۲ هجری قمری، قونیه در ترکيه( )پانزدهم مهر ۵۸۶ ـ چهارم دی ۶۵۲ هجری 

ابن  محمد  ابن  »محمد  وی  کامل  نام  است.  پارسی گوی  ایرانی  شاعران  از رسشناس ترين  شمسی( 

حسین حسینی خطیبی بکری بلخی« بوده و در دوران زندگی القاب »جالل الدین«، »خداوندگار« و 

»موالنا خداوندگار« داشت. در سده های بعد )شايد از سدۀ نهم( القاب »مولوی«، »موالنا«، »مولوی 

رومی« و »مالی رومی« برای وی به کار رفته است و از برخی از اشعارش تخّلص او را »خاموش« ، 

»َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. زبان مادری وی پارسی بود.
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مولوی زادۀ بلخ خوارزمشاهیان )خراسان در ایران بزرگ، افغانستان کنونی( بود و در زمان نگاشت 

آثارش )همچون مثنوی( در قونیه در دیار روم می زیست. با آنکه آثار مولوی برای عموم جهانیان است، 

ولی پارسی زبانان بهرۀ خود را از او بیشرت می دانند، چرا که حدود شصت تا هفتاد هزار بیت او فارسی 

است و خطبه  ها و نامه  ها و تقریرات )تعالیم او به شاگردانش که آن را ثبت کردند و به فارسی غیر ادبی 

و روزانه است(؛ و تنها حدود هزار بیت عربی و کمرت از پنجاه بیت به زبان های یونانی و ترکی، بيشرت 

به صورت ملّمع در شعر فارسی دارد.

عشـق را خـود صـد زبـان دیـگـر استپارسی گـو گـرچـه تـازی خـوش تـر اسـت

14  حسن بن  هانی َحَکمی معروف به ابو ُنؤاس اهوازی )۱۳۳- ۱۹۶ هجری قمری در اهواز، ۷۴۷ 

یا ۷۶۲ـ ۸۱۳ یا ۸۱۵ میالدی( شاعر ایرانی تبار عرب بود. ابونواس از بزرگان شعر عاشقانۀ عرب بود. 

او در شهر اهواز به دنیا آمد. از او به عنوان یکی از بزرگ ترین شاعران کالسیک عربی نام می برند. 

وی استاد همۀ شاخه  های شعر عربی زمان خویش شده بود، اما شهرتش بیشرت به خاطر تصنیف  های 

باده گساری و ستایش رشاب )َخمرّیات( و شعر هایش در مورد شاهدبازی است. وی را شاعر الخمرة 

لقب داده اند. دیوان شعر هایش امروزه در دست است و چندین بار در مرص به چاپ رسیده است. 

وی باور های شعوبی داشت. بر اساس یک روایت، او به مدت یک سال در میان اعراب بادیه نشین 

زندگی کرد تا شناختش از زبان عربی خالص، کامل شود. ابونواس بار ها به دالیل گوناگون در زمان 

خلفای عباسی به زندان افتاد. از گذشتۀ زشت و تفّکرات نادرست اخالقی اش بعد ها دست برداشت. 

تنديسی از او در بغداد است.

15  ابوالفتح علی بن محّمد ُبستی از شاعران سدۀ چهارم هجری قمری است. زادگاه او را شهر 

ُبست سیستان می دانند. او به زبان عربی تسّلط کامل داشت. دو دیوان شعر از او بر جای مانده 

است. درگذشت وی را به سال ۴۰۱ ق نوشته اند. 

از  به عنوان منونه ای  را  این شعر  اثر جهانی آن،  و  ایرانی  از فرهنگ  نویسندۀ کتاب دورنـامیی 

اندیشه و قلم این شاعر سیستانی در نوشتۀ خویش آورده است.

که از نصیحت سود آن کند که فرمان کردیکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن

کـه از مـدارا کـردن، سـتـوده گـردد مـردهـمـه به صلح گـرای و هـمه مدارا کن
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1  منت درس » َعجاِئُب اْلَمْخلوقاِت« را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

2  پيام منت را درست درک کند. )تفّکر در آفرينش خدا(

3  معنای کلامت جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4  به هنگام رضورت، به آيات و احاديث درس استشهاد کند.

5  ادوات رشط »إْن، َمْن و ما« را بشناسد.

6  فعل رشط و جواب آن را درست تشخيص دهد.

7  خب را در جملۀ اسلوب رشط به صورت جملۀ اسمّيه تشخيص 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.

10  با يک منت مکامله در محيط ورزشی آشنا شود.

فرایند آموزش درس

می توان از مناهنگ هايی در مورد موضوعات درس در اين زمينه پيش از رشوع درس استفاده کرد. 

اين کار بستگی به وقت و امکانات مدرسه دارد. در غري اين صورت، می توان از خود دانش آموزان 

در مورد شگفتی های آفرينش پرسيد. 

به چنني  دانش آموزان  و  بسيار جّذاب است  پايۀ دهم  در  باران ماهی  منت درس هامنند درس 

متونی عالقۀ بسيار نشان می دهند. موضوع اين درس در نظرسنجی های به عمل آمده رتبۀ بااليی 

را کسب کرده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس 

روا يف اْلـخالِِق. رَسوُل الّلِه  روا يف اْلـَخْلِق َو ال َتَفكَّ َتَفكَّ

در آفرينش بينديشيد و در آفريدگار نينديشيد.

رُس الّثالُِث الدَّ
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ْر يف َخْلِق الّلِه، ُيشاِهْد ُقْدرََة الّلِه. َمْن َيَتَفکَّ

هرکس در آفرينش خدا بينديشد، توانـمندِی خدا را می بيند. 

ّناُن: هَو أَصَغُر طاِئٍر َعَلی اْلَرِض، طوُلُه َخمَسُة َسنتيِمرتاٍت، َيطرُي إلَی اْلَعَلی َو اْلَسَفِل، َو  اَلّطاِئُر الطَّ

َي  َب. ُسمِّ يعاِن ُيـثـرياِن التََّعجُّ ُفـُه الرسَّ امِل، َو إلَی اْلَماِم َو اْلَخْلِف. َو اْنِطالُقـُه َو َتَوقُّ إلَی اْلَيـمنِي َو الشِّ

َتْدري  َتْقِدْر، أَ  ِبـَسَبِب رُسَعِة َحَرَکِة َجناَحْيـِه، َفإِْن ُتحاِوْل ُرؤَيَة َجناَحْيـِه ال  ِلَنَّـُه ُيْحِدُث َطنيناً  َطّناناً؛ 

لاِمذا؟ ِلَنَّـُه ُيَحرُِّك َجناَحْيـِه َثـامننَي َمرًَّة َتقريباً يف الّثانَيِة اْلواِحَدِة.

مرغ مگس )مرغ مگس خوار، مرغ زّرين پر(: کوچک ترين پرندۀ روی زمني است، طول آن پنج 

سانتی مرت است، به باال و پايني و راست و چپ و جلو و پشت پرواز می کند و حرکت و توّقف رسيعش 

صدايی  زيرا  است؛  شده  ناميده  )طنني انداز(  َطّنان  می شود(.  شگفتی  )مايۀ  می انگيزد  بر  تعّجب 

به دليل رسعت حرکت بال هايش پديد می آورَد، و اگر سعی کنی بال هايش را ببينی نـمی توانی، آيا 

می دانی چرا؟ زيرا بال هايش را تقريباً هشتاد بار در ثانيه حرکت می دهد.

الّشاِطِئ،  َيْسرَتيُح َعَلی  َيَتناَوَل َطعاَمـُه،  أَن  َفـَبْعَد  أَْسناِنـِه،  َتْنظيِف  لَُه َطريَقٌة َغريَبٌة يف  اَلتِّمساُح: 

يوِر ِباْسِم الزَّقزاِق، َفـَيْفَتُح التِّمساُح َفَمـُه، َفـَيْدُخُل ٰذلَِك الّطاِئُر فيِه، َو َيْبَدُأ  َفـَيْقَتـرُِب ِمْنـُه َنوٌع ِمَن الطُّ

عاِم ِمْن َفِمـِه، َو َبْعَد أَْن َيْنَتهَي ِمن َعَمِلـِه، َيْخُرُج ِبـَسالَمٍة. ِبـَنْقِر َبقاَيا الطَّ

متساح: روِش عجيبی در تـميز کردن دندان هايش دارد، بعد از اينکه غذايش را می خورَد، کنار 

ساحل اسرتاحت می کند، و گونه ای از پرندگان به نام زَقزاق به آن نزديک می شود. تساح د هانش را 

باز می کند و آن پرنده در آن وارد می شود، و رشوع می کند به نوک زدن به باقی مانده های غذا از 

د هانش، و بعد از اينکه کارش تام شد به سالمت بريون می آيد.

دوَدُة اْلَرِض: إذا أَصاَبـها َشٌء قاِطٌع، َو َقَسَمها إلَی ِنصَفنِي، أََحُدُهام ِبال رَأٍس َواْلَخُر ِبال َذيٍل، َفإنَّ 

ٰهَذيِن النِّصَفنِي َيْنمواِن، لَِيکوَن ُکلُّ واِحٍد ِمنـُهام دودًة کاِمَلًة.

ِکرم خاکی: اگر )هرگاه( چيزی تيز به آن برخورد کند و آن را به دو نيمه تقسيم کند، يکی بدوِن 

رس و ديگری بدون ُدم، اين دو نيمه رشد می کنند، تا هريک از آنها ِکرمی کامل شود.

َمُك الّطاِئُر: َنوٌع ِمَن اْلَسامِك َيْقِفُز ِمَن اْلامِء ِبـَحَرَکٍة ِمْن َذيِلـِه اْلَقويِّ َو َيطرُي َفوَق َسطِح اْلامِء،  اَلسَّ

َمُك  َحيُث َيـُمدُّ زَعاِنَفـُه اْلَکبريََة الَّتي َتعَمُل َکـَجناَحيـِن. َيْفَعُل ٰذلَِك لِْلِفراِر ِمن أَعداِءِه. َيطرُي ٰهَذا السَّ

َخمساً َو أَرَبعنَي ثانيًة، ُثمَّ َينزُِل إلَی اْلامِء َو َيدُخُل فيِه.

ماهِی پرنده: گونه ای از ماهيان است که با حرکت دِم نريومندش از آب می جهد )می پرد( و بر 
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فراز سطح آب پرواز می کند، طوری که باله های بزرگش را که مانند دو بال اند می ِکشد )دراز می کند(. 

اين کار را برای فرار از دشمنانش انجام می دهد. اين ماهی چهل و پنج ثانيه پرواز می کند، سپس به 

سمت آب پايني می آيد و وارِد آن می شود.

َعُة  ، َو ٰهِذِه الرسُّ َجرَِة ِبـِمنقارِِه َعرْشَ َمّراٍت يف الّثانَيِة َعَلی اْلََقلِّ َنّقاُر اْلَخَشِب: طاِئٌر َيْنُقُر ِجْذَع الشَّ

باِت:  َ غرَي ِبَسَبِب ُوجوِد َعْضَويِن يف رَأِْسِه لِـَدْفِع الرضَّ ال    َترُضُّ ِدماَغـُه الصَّ

ُل َنسيٌج َبنَي اْلُجمُجَمِة َو اْلِمنقاِر،  اَْلَوَّ

َو الّثانـي لِساُن الّطاِئِر الَّذي َيدوُر داِخَل ُجمُجَمِتـِه.

 دارکوب: پرنده ای است که تنۀ درخت را با نوکش دست کم ده بار در ثانيه می زند، و اين رسعت 

به دليل وجود دو اندام )دو عضو( برای دفع رضبه ها در رسش، به مغز کوچکش آسيب نـمی زند.

اّولی بافِت ميان جمجمه و نوک و دومی زبان پرنده که دروِن جمجمه اش می چرخد.

نجاُب الّطاِئُر: لَُه ِغشاٌء خاصٌّ َکـاْلِمَظلَِّة َيفَتُحُه حنَي َيْقِفُز ِمن َشَجرٍَة إلَی َشَجرٍَة أَْخَری، َو َيسَتطيُع  اَلسِّ

أَن َيطرَي أَکَثـَر ِمْن ِمَئٍة َو َخمسنَي َقَدماً يف َقفزٍَة واِحَدٍة.

سنجاب پرنده: پردۀ ويژه ای مانند چرت دارد که هنگامی که از درختی به درخت ديگر می جهد آن 

را باز می کند، و می تواند بيشرت از صد و پنجاه پا در يک جهش پرواز کند.

، َتَضُع  ِة اْلَحرِّ حراِء: يف ُمنَتَصِف النَّهاِر َو ِعنَدما َتْحُرُق الرِّماُل أَْقداَم َمن َيسرُي َعَليها ِمن ِشدَّ َحيَُّة الصَّ

ٰهِذِه اْلَحيَُّة َذَنَبـها يف الرَّمِل، ُثمَّ َتِقُف َکاْلَعصا. َفـإذا َوَقَف َطرٌي َعَليها َتصيُدُه.

مار بيابان: در نيمۀ روز و هنگامی که شن ها پا های کسانی را که روی آنها حرکت می کنند از 

شّدت گرما می سوزانند، اين مار ُدمش را در شن قرار می دهد؛ سپس مانند عصا می ايستد. و اگر 

پرنده ای روی آن بايستد آن را صيد می کند.

ْرِس أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة َحَسَب نَصِّ الدَّ

نجاُب الّطاِئُر حنَي َيقِفُز ِمن َشَجرٍَة إلَی َشَجرٍَة؟  1  ِبَم َيطرُي السِّ

نجاُب الّطاِئُر ِباْلِمَظلَِّة. يا َيطرُي ِباْلِمَظلَِّة يا ِباْلِمَظلَِّة يا ... َيطرُي السِّ

2  أَيُّ طاِئٍر ُيساِعُد التِّمساَح فـي َتنظيِف أَسناِنـِه؟ ُيساِعُد الزَّقزاُق التِّمساَح فـي َتنظيِف أَسناِنـِه؛ 

يا ُيساِعُدُه الزَّقزاُق؛ يا الزَّقزاُق؛ يا هر پاسخ درست ديگری.
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ِبـَسَبِب رُسَعِة َحَرَکِة  َي َطّناناً؛ ِلَنَّـُه ُيْحِدُث َطنيناً  ّناُن ِبـٰهَذا ااِلْسِم؟ ُسمِّ 3  لاِمذا ُسّمَي الّطاِئُر الطَّ

َجناَحْيـِه؛ يا هر پاسخ درست ديگری.

ْيـَر؟ َتَضُع اْلَحيَُّة َذَنَبـها يف الرَّمِل، ُثمَّ َتِقُف َکاْلَعصا. َفـإذا َوَقَف َطرٌي  حراِء الطَّ 4  َمَتی َتصيُد َحيَّـُة الصَّ

َعَليها َتصيُدُه؛ يا إذا َوَقَف َطرٌي َعَليها َتصيُدُه؛ يا هر پاسخ درست ديگری.

َمُك َخمساً َو أَرَبعنَي ثانيًة؛ يا هر پاسخ درست  َمُك الّطاِئُر؟ َيطرُي ٰهَذا السَّ 5  َکـم ثانَيـًة َيطيـُر السَّ

ديگری.

ّناُن أَصَغُر طاِئٍر َعَلی اْلرِض؛ يا هر پاسخ درست ديگری. 6  ما هَو أَصَغُر طاِئٍر َعَلی اْلرِض؟ اَلّطاِئُر الطَّ

اِعلَموا

در بخش »اِعَلموا« مبحث اسلوب رشط و ادوات آن مطرح شده است. در اينجا فقط آشنايی با 

نحوۀ ترجمۀ جمالت دارای اسلوب رشط آمده است. در احاديث و روايات چنني ساختاری بسيار 

به کار رفته است؛ لذا دانش آموز بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شود. آشنايی با اسلوب رشط يکی از 

راه های آشنايی با ساختار های پربسامد زبان عربی است.

اطاّلعاتی برای دبري، نه برای دانش آموز :

عوامل جزم فعل مضارع : 

فعل مضارع مجزوم: 

هرگاه یکی از ادوات جزم بر رس فعل مضارع بيايد، آن را مجزوم می کند.    

ادوات جازمه: 

لاَّم ـ الی نهی، الم امر غايب؛ مثال:  ـ  لَْم  الف( ادواتی که يک فعل را مجزوم می کند. حروف 

يذهُب: لَم يذَهْب؛ يعنی نرفت و لاَّم يذَهْب؛ يعنی هنوز نرفته است. اگر بر رس فعل ماضی بيايد 

نرو؛  يعنی  تذَهْب؛  يعنی هنگامی كه رفت؛ ال  َذَهَب؛  لاَّم  گويند.  آن »حينّيه«  به  و  نيست  جازمه 

« بر رس اين الم بيايد، ساكن می شود؛ مثال: َوْليذَهْب.   لَِيْذَهْب؛ يعنی بايد برود. هرگاه »َفـ ، َو ، ثمَّ

ب( ادواتی که دو فعل را مجزوم می کند؛ مانند: إِْن، بر رس فعل رشط و جواب رشط می آيند. 

اين ادوات عبارت اند از: َمْن، ما، أَّي، َمَتی، أَيَنام، َمْهام، أَّياَن، أَنَّـی، َحيثام، َکْيَفام، إِْذما

، َمهام َتطُلْبِني تجْدنـي، حيثام َتجِلْس أَْجِلْس. چند مثال: َمْن َيْكسْل َيْخرَسْ
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نكته: ادوات رشط مانند إِْن رشط بر رس دو جمله داخل می شوند.

هرگاه هر دو، فعل مضارع باشد، مجزوم می شوند. 

 اگر اّولی مضارع و دومی ماضی باشد، اّولی مجزوم و دومی محاّلً مجزوم است. 

اّولی محاّلً مجزوم و دومی هر دو حالِت جزم و رفع  اّولی ماضی و دومی مضارع باشد،  اگر   

صحيح است.

ْم. هرگاه بياموزی، پيرشفت می کنی. َلْم َتَتَقدَّ مثال: إِْذما َتَتعَّ

إِْن َتُزرْنـي َفَقْد ُزرُْتَك. َمَتی اْجَتَهْدَت يف َعِمِلَك َتْظَفْر. يا َتْظَفُر.

همۀ ادوات رشط به جز »إِْن« و »إِْذما« اسم رشط اند، و این دو حرف رشط اند و همۀ ادوات رشط 

غیر از »أَّي« مبنی اند و »أَّي« اسم ُمْعرَب است.

اعراب در فعل مضارع: رفع، نصب و جزم

چهارگانه  افعال  در  رفع  نشانۀ  است.  مرفوع  باشد، هميشه  جزم  و  نصب  عوامل  از  خالی  اگر 

ـُ است، و در افعال پنج گانه نون است؛ مانند: يفعالِن،  )صيغه های يفعُل، تفعُل، أَفعُل و نفعُل( ضّمه 

يفعلوَن، تفعالِن، تفعلوَن، تفعلنَي(.

اگر حروف ناصبه بر رس آن بيايد، در افعال چهارگانه منصوب می شود، و نشانۀ نصب فتحه ـَ 

است؛ مانند: أَْن يفعَل، و در فعل های پنج گانه حذف نون است؛ مانند: أَْن يفعال.

ـْ است؛  اگر حروف جازمه بر رس آن بيايد، در افعال چهارگانه مجزوم می شود، و نشانۀ جزم سكون 

مانند: لـم يفعْل، و در افعال پنج گانه حذف نون است؛ مثال: لـم يفعال. 

و  نـمی شود  در صيغه های چهارگانه ظاهر  رفع  باشد؛ عالمت  الالم  معتّل  فعل مضارع  اگر  اّما 

تقديری است؛ مانند َيْدُعو و َيرِْمي و َيْخَشی. 

در حالت نصب اگر به )واو( و )ياء( ختم شده باشد؛ مانند: َيْدُعو و َيرِْمي حرف آخر آن فتحه 

میگريد؛ مانند: أَْن يدُعَو و أَْن َيرِْمَي؛ اّما اگر به الف ختم شده باشد؛ عالمت نصب ظاهر نـمی شود و 

تقديری است؛ مانند: أَْن َيخَشی. 

آن حذف  آخر  از  عّله  حرف  چهارگانه،  صيغه های  در  الالم  معتل  مضارع  فعل  جزم  حالت  در 

می شود، و حرف ما قبل آخر حرف عّله بر هامن حركت پيشني خود باقی می ماند؛ مانند: لَْم َيْدُع و 

لَْم َيرِْم و لَْم َيْخَش كه در اصل َيْدُعو، َيرِْمي و َيْخَشی بوده است.



86

 اقرتان جواب رشط به فاء:

هرگاه جملۀ بعدی صالحیت جملۀ رشط بودن را نداشته باشد؛ الزم است که فاء جواب همراه 

باشد و این در موارد زیر است:

1  هرگاه جزاء، جمله فعلّیه ای باشد که فعِل آن، ماضی مقرون به حرف »َقْد« یا حرف تنفیس 

»سین« یا »سوف« باشد.

2  هرگاه جزاء، جملۀ اسمّیه باشد.

3  هرگاه جزاء، جملۀ فعلّیه ای باشد که فعِل آن منفی به »لن« یا »ما« باشد.

4  هرگاه جزاء، جملۀ فعلّیه ای باشد که فعِل آن طلبی یا جامد است.

الجزم بالطلب: 

هرگاه جمله مقّدم طلبّیه باشد؛ مانند: امر یا نهی یا استفهام، یا سایر موارد طلب، و فعل مضارع 

مسببّيۀ بعد از آن مجرّد از فاء سببّیه باشد و قصد جزاء از آن شود در این صورت فعل مضارع به 

دليل جملۀ طلبّيه مقّدم مجزوم خواهد بود؛ مانند: قولوا ال إله إاِّل الله ُتْفِلحوا)فعل مضارع مجزوم(.

چه هنگامی جملۀ طلبی می تواند باعث جزم فعِل ما بعد از خود شود؟ 

1 اگر بدون فاء باشد. 

2 به عنوان معلول جملۀ طلبی آورده شده باشد؛ مانند: قولوا ال إله إاِّل اهلل ُتْفِلحوا.

حوار

مکاملۀ درس سوم در محيطی ورزشی است. دانش آموزان به ورزش عالقه مندند. دليل گزينش اين 

منت نيز همني عالقه مندی آنان است. اين منت می تواند در ايجاد انگيزه و عالقه نسبت به درس زبان 

عربی تأثريگذار باشد. آشنايی با چند اصطالح ورزشی به زبان عربی برای دانش آموزان جالب است. 

در نظرسنجی ها هميشه دانش آموزان نـمرۀ بااليی را به اين قسمت داده اند.

تـمرین ها

هدف، تقويت کاربرد واژگان و درک مطلب است. طرح چنني سؤالی وقت گري و  اّول:  تـمرين 

دشوار است. معّلم بايد سؤالی طرح کند که کلامتش را دانش آموز خوانده باشد.
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پاسخ ها عبارت اند از: اَْلِمَظلَّة، َنّقاُر اْلَخَشِب، اَْلَحيَّة و اَْلَجناح

تـمرين دوم: هدف، تقويت مهارت ترجمه است. 

در خالل ترجمه، نگاهی به آموخته های پيشني نيز وجود دارد. 

از آنجا که منت درس دربارۀ شگفتی های آفرينش است؛ لذا اين تـمرين نيز ادامۀ هامن مبحث 

بسيار  ايجاد عالقه  در  تـمرينات می تواند  از  اين بخش  اطاّلعات عمومی  پيش گرفته است.  را در 

تأثريگذار باشد.

در سال گذشته دانش آموزان با مبحث الزم و متعّدی آشنا شده اند. در اين تـمرين مجّدداً به اين 

بحث پرداخته شده است.

تـمرين سوم: هدف، تقويت مهارت واژه شناسی است.

تـمرين چهارم: هدف، تقويت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد درس است. 

اين  در  اّما  بود،  شده  تنظيم  رشط  اسلوب  مبحث  برای  تـمريناتی  »اِعَلموا«  بخش  در  هرچند 

تـمرين به منظور تثبيت آموخته ها مجّدداً اين تـمرين طّراحی شده است.

ارزشيابی

هرچه در دروس قبل دربارۀ شيوه های ارزشيابی نوشته شد، در اين درس نیز مصداق دارد.

منت درس را می توان با استفاده از کتاِب گويا و نـامهنگ های موجود در اينرتنت در مورد اين 

پديدۀ طبيعی در کالس درس اجرا کرد. 

وسايل کمک آموزشی

در این درس نیز همچنان استفاده از کتاِب گویا، نرم افزار، پرده نگار )پاورپوینت(، اطاّلع نگاشت 

)اینفوگراف(، مناهنگ آموزشی )کليپ(، اعالن )پوسرت( و تصوير توصيه می شود.
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دانش افزايی برای دبیر )نه دانش آموز (

1  »ما ِمْن« معادل »هيچ ... نيست« در فارسی است و معنای آن با الی نفی جنس شباهت 

پيدا می کند.

2  »َجناح« عالوه بر معنای »بال« به اين معانی نيز هست: سوئيت، پهلو، طرف

روا بوده و يک حرف »َتـ   « برای سادگی خوانش حذف شده است؛  روا« در اصل ال َتَتَفکَّ 3  »ال َتَفکَّ

مانند ﴿َتَنزَُّل )َتَتَنزَُّل( اْلَمالِئَکُة َو الّروُح﴾ و ﴿و اْعَتِصموا ِبَحْبِل الّلِه َو ال َتَفرَُّقوا )ال َتَتَفرَّقوا(﴾

4  »ِشامل« يعنی سمت چپ و »َشامل« به معنای جهت ُشامل در فارسی )north( است.

5  »َفُم« جمع آن أَفواه و أْفامم و به معنای د هان است. اين كلمه در اصل )فوٌه( و مثّنای آن 

)َفاَمِن و َفَمَواِن و َفَمَياِن( است؛ »َفُم اْلقارورَِة«: د هانۀ ُبطری يا رسشيشۀ بزرگ.

6  ِمَظلَّة جمع آن َمَظاّل: چرت، چادر بزرگ، سايبان، چرت نجات كه آن را ِمَظلَّة واقَية و ِمظلَّة  هاِبطة 

نيز گويند؛ »ُجُنوُد اْلِمَظاّلت«: گروه چرتبازان نريوی هوايی.

7  ِكال: ]كلو[: اسمی است كه لفظ آن مفرد و معنايش مثّنی است و با مذكر تأكيد می شود و 

همواره چه از نظر لفظ، يا معنا اضافه بر يک كلمۀ معرفه كه داللت بر دو نفر داشته باشد می شود. 

تقديری می شود؛  اعرابش  به حالت خودش می ماند، و  الف آن  اضافه شود،  اسم ظاهر  به  هرگاه 

مانند: »رَأَْيُت ِكال الرَُّجَلنِي« و اگر به ضمريی اضافه شود، اعرابش اعراب مثّنی خواهد بود؛ مانند: »جاَء 

الرَُّجالِن ِكاَلُهام« و »رَأَْيُت الرَُّجَلنِي ِكَلْيهام« و اگر ضمري بر آن اعاده شود، مراعات لفظ در مفرد بودن 

جايز است مانند؛ »َزْيٌد َو َعْمرٌو ِكاَلُهام قاِئٌم« و اين افصح است، اّما مراعات معنا نيز جايز است؛ 

مانند: »ِكالُهام قاما« و »َزْيٌد َو عمٌرو ِكاَلُهاَم َقاِئـامِن« كه كمرت به كار می رود و در جملۀ »ِكاَلُهام 

ُمِحبٌّ لِصاِحبِه« مراعات لفظ می شود؛ زيرا به معنای »ُكلُّ ِمنهام« می باشد.

8    أَْعَجَبُه: إْعَجاباً   : او را به شگفتی واداشت. 

ُء فالناً: آن چيز فالنی را به شگفتی درآورد و شادمان كرد. أَْعَجَب الشَّ

9  ُحوت جمع آن ِحيتان و أَْحَوات و ِحوَته است. به معنای نهنگ، ماهی بزرگ
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اهداف درسی: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1  منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

و  واژہ دهی  بداند  دانش آموز  که  است  اين  درس  )هدف  کند.  درک  را  منت  و هدف  پيام    2

واژه ستانی ميان زبان ها، پديده ای طبيعی است. پيام درس دوری از تعّصبات قومی در بهره گريی از 

واژگان نارسه است.(

3  معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4  به هنگام رضورت به آيات و ِحکم درس استشهاد کند.

5  اسم معرفه )دو نوع َعَلم و ُمَعرَّف ِبأَل( و اسم نکره را از هم تشخيص دهد.

6  اسم معرفه به ال را در جمله درست ترجمه کند.

7  اسم نکره را در جمله درست ترجمه کند.

8  حروف »أَْن، لَْن َکي، لَِکْي و َحتَّی« را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله درست 

ترجمه کند. 

9  معادل مستقبل منفی )لَْن َيْفَعَل( را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

اين منت از جّذاب ترين متون کتاب های درسی عربی زبان قرآن است. در نظرسنجی ها باالترين 

امتياز را به دست آورد. بسياری از دانش آموزان با ناراحتی می پرسند: آيا واژہ هايی از فارسی نيز در 

زبان عربی راه يافته اند؟

اين منت پاسخی به پرسش آنان است. داد و ستد واژگانی، پديده ای کاماًل طبيعی در رسارس جهان 

است. به ويژہ ميان مردمان همسايه، طبيعی تر است.

بات فارسی به کلامتی گفته می شود که در زبان و ادبیات عرب استفاده می شوند؛ اّما ریشۀ  معرَّ

می گویند.  معرَّب  آن  به  باشد،  نداشته  عربی  ریشۀ  عربی،  زبان  در  که  کلمه ای  دارند. هر  فارسی 

رُس الّراِبُع الدَّ
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تعریب آن است که کلمه ای غیرعربی را به شکل عربی درآورند؛ یا آن را به هامن شکل اصلی بیان 

کنند. سیبویه می گوید: »التعریب هو أن تتکلَّم العرُب بالکلمِة العجمیِة مطلقاً، َفُهم تارًة َیلَحقوَنها 

ِبأبنیِة کالِمِهم، َوَطوراً ال یلحقونها ِبها«. در زبان عربی کلامت بسياری وجود دارند که دخيل از فارسی 

و یا از زبان های ایرانی می باشند؛ مانند: َهنَدَسة از اندازه، جاموس از گاومیش، و َبَنفَسج از بنفشه.

در ریشه شناسی واژگان )اتیمولوژی( )etymology( و در زبان شناسی )linguistics( به ریشه یابی 

واژگان در گذر تاريخ می پردازند، و دگرگونی های واژگان را در انتقاِل 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 مرشوطه، متون مهم به 

زبان عربی، يا فارسی آميخته به عربی نوشته می شد و از سوی دیگر، ایرانیان در پيدايش و ساختار 

بات«  زبان عربی نقش ارزنده ای داشتند. در زبان عربی واژگان بسياری وجود دارد که به آنها »معرَّ

بات هنوز ناشناخته است.  می گویند. ریشۀ بسیاری از معرَّ

یافته اند، آمده است، و  از زبان فارسی به عربی راه  در کتاب های لغت صد ها واژۀ عربی که 

جواليقی، اّدي شري  و لويس َمعلوف به بسياری از آنها اشاره کرده اند.

 ۱۶۸ صفحۀ  السالم«  يف  السیايس  والفکر  السیاسة  يف  »خالصات  کتاب  در  العلوی   هادی  دکرت 

می نویسد: »نویسندگان متقّدم در دنیای عرب بیشرت از اصل فارسی بودند.« در صفحۀ ۱۶۹ می گوید: 

»عرب ها، تشکیالت، ساماندهی، اداره، مالیات، کشاورزی و بسياری از قواعد دیگر را از ساسانیان 

فراگرفتند«. 

در کتاب )فقه اللغة و رس العربیة( الثعالبی النیشابوری صفحات ۲2و23 می نویسد: 

»سيَبَويه« 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. 

ايرانيان بسياری به زبان و ادبّيات عربی خدمت کرده و بر آن اثر نهاده اند: 

ع )روزبه بن دادویه( زادۀ  املقفَّ العربّیة(. عبداللّٰه بن  اللغة ورسُّ  )ِفقُه  الثَّعالبی نويسندۀ کتاب 

جور )گور( إیران، مرتجم کلیلة و دمنة از پهلوی به عربی، و نويسندۀ الدب الکبیر والدب الصغیر. 

ابوبکر رازی نویسندۀ )تاریخ الطب( و )الدویة املفردة(،  )القانون فی الطب(.  ابن سینا نویسندۀ 

ابوریحان بیرونی نویسندۀ الثار الباقیة عن القرون الخالیة و ده  ها کتاب دیگر، عبدالقادر جرجانی 

بنيانگذار علم بالغت و نویسندۀ کتاب )دالئل العجاز و أرسار البالغة(، شیخ املفرّسین طبی، ُبخاری، 
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إمام ُمسلم، نویسندۀ کتاب صحیح مسلم، ابوحنیفة النُّعامن، بّشار بن ُبرد و ...

فارسی به روش  های مختلفی بر عربی اثر نهاده و بسیاری از واژگان عربی را با خود به ديگر 

زبان ها از جمله به آسیای مرکزی و شبه قارّۀ هند برده است. 

در ادبیات فارسی گاهی با استفاده از مصدر ها و قالب های عربی واژه هايی ساخته اند که بعد ها 

بسیاری به ادبیات عرب وارد شده اند؛ مانند سوء تفاهم و صادرات و واردات.

بات فارسی نوشته شده اند. کتاب های بسياری دربارۀ معرَّ

هامهنگی در ترجمۀ منت درس چهارم

، َفَقْد ُنِقَلْت إلَی اْلَعَربيَِّة أَلفاٌظ فارِسيٌَّة  َغَة اْلَعَربيََّة ُمنُذ اْلَعرِص اْلجاِهيلِّ اَْلُمفرَداُت اْلفارِسيَُّة َدَخَلِت اللُّ

َکثيـرٌَة ِبـَسَبِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْليرانّينَي يف اْلِعراِق َواْلـَيَمِن. 

واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شدند، کلامت فارسِی بسياری به دليل بازرگانی و 

ورود ايرانيان به عراق و يـمن به زبان عربی منتقل شد.

وَکاَنْت ِتلَك اَْلُمفرَداُت َترَتِبُط ِبـَبعِض اْلَبضاِئِع الَّتي ما کاَنْت ِعنَد اْلَعرَِب َکـاْلِمسِك َوالّديباِج. 

و اين واژگان در ارتباط با کاال هايی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابريشم.

ولَِة اْلسالميَِّة. َواْشَتدَّ النَّقُل ِمَن اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة َبعَد اْنِضامِم إيراَن إلَی الدَّ

و انتقال از فارسی به عربی پس از پيوسنت ايران به دولت اسالمی شّدت گرفت.

ولَِة اْلَعّباسيَِّة َعَلی  َغِة اْلفارِسيَِّة حنَي شارََك اْليرانّيوَن يف قياِم الدَّ  َويف اْلَعرِص اْلَعّبايسِّ ازْداَد ُنفوُذ اللُّ

َيِد أَمثاِل أيب ُمسِلٍم اْلُخراسانـيِّ وَآِل َبرَمَك.

و در عرص عّباسی هنگامی که ايرانيان در برپايی دولت عّباسی به دست امثال ابومسلم خراسانی 

و خاندان برمک رشکت کردند نفوِذ زبان فارسی افزايش يافت. 

ِع َدْوٌر َعظيٌم يف هَذا التَّأثرِي، َفَقد َنَقَل َعَدداً ِمَن اْلُکُتِب اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة، ِمثُل  وَکاَن اِلْبِن اْلُمَقفَّ

َکليَلة َو ِدمَنة.

مانند  فارسی  کتاب های  از  تعدادی  ]او[  داشت،  اثرگذاری  اين  در  بزرگی  نقش  مقّفع  ابن  و 

کليله   و   دمنه را به عربی برگرداند.

َغِة اْلَعَربيَِّة. َو لِْلفريوزآباديِّ ُمْعَجٌم َمْشهوٌر ِباْسِم اْلقاموِس َيُضمُّ ُمْفرَداٍت َکثريًَة ِباللُّ
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و فريوزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسياری را به زبان عربی 

در  بر دارد.

َغِة اْلَعَربيَِّة َواْلفارِسيَِّة أَبعاَد ٰهَذا التَّأثيـِر يف ِدراساِتـِهم.  َوَقْد َبيَّـَن ُعَلامُء اللُّ

و دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبه های اين اثرگذاری را در مطالعاتشان آشکار ساخته اند.

باِت اْلفارِسيَِّة  َبَة َساّمُه »ُمْعَجَم اْلُمَعرَّ کتوُر الّتونجـيُّ ِکتاباً َيُضمُّ اْلَکِلامِت اْلفارِسيََّة اْلُمَعرَّ َفـَقْد أَلََّف الدُّ

َغِة اْلَعَربيَِّة«. يف اللُّ

را  آن  ]و[  می گرفت  بر  در  را  شده  عربی  فارسِی  کلامت  که  کرد  تأليف  را  کتابی  تونجی  دکرت 

»فرهنگ معّربات فارسی در زبان عربی« ناميد.

َْت أَصواُتها َو أَوزاُنها، َوَنَطَقَها اْلَعرَُب َوْفقاً  َغَة اْلَعَربيََّة َفَقْد َتَغريَّ ا اْلَکِلامُت اْلفارِسيَُّة الَّتي َدَخَلِت اللُّ أَمَّ

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.

ُلوا اْلُحروَف اْلفارِسيََّة »گ، چ، پ« الَّتي ال توَجُد يف ُلَغِتِهم إلَی ُحروٍف َقريَبٍة ِمن َمخارِِجها؛  َفَقْد َبدَّ

ِمْثُل: 

چاُدرَشب ← رَشَشف و ... ِمهرگان ← ِمهَرجان،  َپرديس ← ِفرَدوس،  

حروف فارسِی »گ، چ، پ« را که در زبانشان نبود به حروفی نزديک به مخرج هايشان تبديل 

کردند؛ مثال:

چاُدرَشب ← رَشَشف و ... ِمهرگان ← ِمهَرجان،   َپرديس ← ِفرَدوس،  

َکِلَمِة  ِمن  َة...﴾  اْلِفضَّ َو  َهَب  الذَّ ﴿...َيکِنزوَن  آَيِة  يف  »َيْکِنزوَن«  ِمثُل  أُخَری؛  َکِلامٍت  ِمنها  َواشَتّقوا 

»َگنج« اْلفارِسيَِّة. 

َة...﴾ از کلمۀ  َهَب َو اْلِفضَّ و واژگان ديگری از آن برگرفتند؛ مانند»َيْکِنزوَن« در آيۀ ﴿...َيکِنزوَن الذَّ

فارسِی گنج.

َعَلينا أَْن َنْعَلَم أَنَّ َتباُدَل اْلُمفرَداِت َبْيـَن اللُّغاِت ِفـي اْلعالَِم أَمٌر َطبيعـيٌّ َيْجَعُلها َغنيًَّة يف اْلُسلوِب 

َواْلَبياِن. 

بايد بدانيم که تبادل واژگان ميان زبان های جهان امری طبيعی است که آنها را در شيوه و گفتار 
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غنی می سازد.

اْلَعَربيَِّة َقبَل  َغِة  اللُّ اْلفارِسيَِّة َعَلی  َغِة  اللُّ َتأثرُي  ُلَغًة ِبدوِن َکِلامٍت َدخيَلٍة؛ کاَن  َنِجَد  َوال َنسَتطيُع أَن 

اْلسالِم أَکرَثَ ِمن َتأثرِي ها َبعَد اْلسالِم. 

و نـمی توانيم که زبانی بدون کلامت دخيل پيدا کنيم. تأثري زبان فارسی بر زبان عربی پيش از 

اسالم بيشرت از تأثرِي آن پس از اسالم بوده است.

. َغِة اْلفارِسيَِّة ِبـَسَبِب اْلعاِمِل الّدينيِّ َوأَّما َبْعَد ُظهوِر اْلسالِم َفَقِد ازْداَدِت اْلُمفرَداُت اْلَعَربيَُّة يف اللُّ

اّما پس از پيدايش اسالم واژگان عربی در زبان فارسی به دليل عامل دينی بيشرت شد.

. أَِجْب َعِن اْلَسِئَلِة الّتالَيِة ُمسَتعيناً ِبالنَّـصِّ

َغِة اْلفارِسيَِّة َبْعَد ُظهوِر اْلسالِم؟  1 لاِمَذا ازْداَدِت اْلُمفرَداُت اْلَعَربيَُّة يف اللُّ

 . َغِة اْلفارِسيَِّة ِبـَسَبِب اْلعاِمِل الّدينيِّ َفَقِد ازْداَدِت اْلُمفرَداُت اْلَعَربيَُّة يف اللُّ

2 َبْعَد أَيِّ حاِدٍث تاريخيٍّ اْشَتدَّ َنْقُل اْلَکِلامِت اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة؟ 

ولَِة اْلسالميَِّة. اِْشَتدَّ النَّقُل ِمَن اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة َبعَد اْنِضامِم إيران إلَی الدَّ

َغِة اْلَعَربيَِّة«؟  باِت اْلفارِسيَِّة يف اللُّ 3 َمْن هَو ُمَؤلُِّف »ُمْعَجِم اْلُمَعرَّ

کتوُر الّتونجـيُّ الدُّ

َغِة اْلَعَربيَّـِة؟  4 َمَتی َدَخَلِت اْلُمفرَداُت اْلفارِسيَّـُة يف اللُّ

. َغَة اْلَعَربيََّة ُمنُذ اْلَعرِص اْلجاِهيلِّ اَْلُمفرَداُت اْلفارِسيَُّة َدَخَلِت اللُّ

5 ِبأَيِّ َسَبٍب ُنِقَلِت اْلُمفرَداُت اْلفارِسيَّـُة إلَی اْلَعَربيَِّة؟ 

ِبَسَبِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْليرانّينَي يف اْلِعراِق َواْلـَيَمِن.

َغَة َغنيًَّة يف اْلُسلوِب َو اْلَبياِن؟  6  أَيُّ َشٍء َيْجَعُل اللُّ

إِنَّ َتباُدَل اْلُمفرَداِت َبْيـَن اللُّغاِت ِفـي اْلعالَِم أَمٌر َطبيعـيٌّ َيْجَعُلـها َغنيًَّة يف اْلُسلوِب َواْلَبياِن 

اِعلَموا

از شش نوع معارف  اّول قواعد درس دربارٔه اسم معرفه و نکره است. مهم ترين معرفه  بخش 

معرفه به ال است که بسيار پرکاربرد می باشد. در اين کتاب فقط دو نوع معرفه تدريس شده است. 

دانش آموزان عالقه مند در دانشگاه و حوزه اين بحث را کامل خواهند کرد. قرار نيست هرچه در 
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زمينٔه رصف و نحو و دانش های زبانی وجود دارد، دانش آموز در طول دبريستان بياموزد.

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، داريوش، پروين، شهرزاد

2 معرفه به اشاره، یعنی اسمی که به وسیلٔه صفت های اشاره 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: کيفی را پيدا کردم. کيف را به صاحبش 

رساندم. يعنی کيف مذکور را رساندم.

4 عهد ذهنی: اسمی که در ذهن مخاطب مشّخص است؛ مانند پیغمب فرمود: )یعنی پیامب 

اسالم(، خانه را خریدم. )یعنی خانه ای را که تو اطاّلع داری.(

5 ضمیر جزِء معرفه هاست؛ مانند من، تو، او ... .

6 اسم مضاف به معرفه يا دارای متّمم معرفه؛ مثال: شهر ما، درس ديروز، دوستی با کاوه، اقامت 

در شرياز.

7 معرفه جنسی؛ یعنی اسمی که بر جنس یا نوع داللت کند؛ مانند انسان و حیوان، یعنی نوع 

انسان و نوع حیوان.

نيز  »اين«، »آن«، »همني« و »هامن« گاهی  »را«،  مانند  دارد؛  لفظی  نشانٔه  اسم معرفه  گاهی 

ندارد، مگر اینکه خالی بودن اسم را از نشانه های نکره، از دالیل معرفه بودن آن به شامر آوريم.

اسم نکره:

کتابی،  مانند  است؛  نامشّخص  و  مبهم  نزد مخاطب  در  که  است  اسمی  ناشناخته  یا  نکره  اسم 

شهرهايی.

از نشانه های نکره می توان به »ی« و »یک« و صفات مبهمی از قبیل چند، فالن، هر، چنین و 

چنان اشاره کرد؛ مثال: چه مردی، هیچ زنی، فالن کوچه، یک روزی، هر شبی و ...

نکته: گاهی »ی« نشانٔه نکره نيست؛ مانند »مردی« در جملٔه »مردی را که دیروز ديدم پدرش بود«. 
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اين جمله را می توان اين گونه تفسري کرد: »آن مردی را که دیروز ديدم پدرش بود.« 

بهرت است که این »ی« را موصول به شامر آوريم نه نشانٔه نکره.

هدِف بخش دوم قواعد درس چهارم، آشنايی با ترجمٔه فعل های دارای حروف »أَْن، لَْن، َکْي، لَِکْي 

و َحتَّی« است.

دانش آموز بايد معنای فعل هايی مانند »لَْن أَْکِذَب« را در جمله بداند. 

لَْن أَْکِذَب را مستقبل منفی )دروغ نخواهم گفت( معنا کند. 

»ُأريُد أَْن أَْذَهَب« را »می خواهم بروم« معنا کند و بداند که معادل مضارع التزامی در فارسی است؛

اّما منصوب کردن از اهداف نيست. 

دبري می تواند از دانش آموز بخواهد تغيريات فعل های مضارع دارای اين حروف را رشح دهد و خودش 

نيز اشاراتی داشته باشد؛ اّما اشارٔه او به اين معنا نيست که در امتحانات از اين موضوع سؤال طرح کند. 

ساخت فعل مضارع منصوب، از اهداف کتاب نيست. 

برای منونه، اين سؤال ها اشکال دارد:

1 بر رس فعل های مضارع زير حرف لَن اضافه کنيد و آنها را بازنويسی کنيد.

يسمع، تسمعون و يسمعن

2 اعراب اصلی و فرعی را در فعل های داده شده تعيني کنيد: 

يسمُع، لکي يسمَع، لن يسمعوا

تـمرين ها

تـمرين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. اين تـمرين در کتاب درسی 

اينجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه  به صورت های گوناگونی طّراحی شده است. در 

کار  اين  می کند.  معلوم  واقعّيت  و  اساس حقيقت  بر  را  عبارت  هر  نادرستی  و  درستی  و  می کند 

می تواند بخشی از نـمرٔه شفاهی او را تشکيل دهد.

پاسخ پرسش های ترين اّول: ص ص غ ص غ

تـمرين دوم: هدِف اين تـمرين، پيوند دادن ادبيات فارسی و عربی است. متأّسفانه هر اندازه اين 

تـمرين زيباست، در سؤاالت کنکور طرح سؤال به گونه ای است که حّتی افراد صاحب نظر نيز دچار 
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اختالف می شوند، تا چه برسد به دانش آموز؛ اّما نـمی توان از طرح اين تـمرين به اين دليل گريخت. 

از طرفی الزم است دانش آموزان با اين سبک سؤال آشنا شوند.

تـمرين سوم: هدف اصلی، تقويت مهارت ترجمه است. هدف دوم، تثبيت آموخته های پيشيـن 

دانش آموز است. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته آموخته است بايد آنقدر ببيند تا به تدريج 

ملکٔه ذهنش شود. کلامت پرسشی پرکاربردند. اين تـمرين در تقويت مهارت سخن گفنت نيز مؤّثر است.

تـمرين چهارم: هدف، تقويت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد معرفه و نکره است. هدِف 

پنهان اين ترين، معرّفِی ديدنی های ايران و آشنايی با شهرهای کشور است. همٔه آثار تاريخِی به کار 

رفته در تـمرين معروف اند، جز »تکئه ُکرْْدُکال« که از آثار تاريخی روزگار قاجاريان است. روستای 

کردکال از توابع شهرستان جویبار در مازندران است.

گفته اند: در آغاز دورٔه قاجار، شاهان برای کنرتل و ادارٔه کشور که در آن زمان ارتش منّظمی در 

کشور وجود نداشت از قبایل مختلف بهره می بردند.

در آن زمان، مسئولّیت حفظ منطقه شامل ساری )جویبار، بابلرس( برعهدٔه گروهی از کردهای 

طايفٔه ُمدانلو نهاده شد که در منطقٔه »ساوجبالغ ُمکری« )مهاباد امروزی( زندگی می کردند. ُمدانلوها 

به فرماندهی »قلیچ خان کرد« )یا محّمد حسن خان کرد، پدر قلیچ خان کرد(، مسئولیت پاسداری این 

منطقه را برعهده گرفتند. قليچ خان بنا     بر وصّيت خودش در صحن رضوی در مشهد دفن شد.

تکئه کردُکال از آثار ملی دورٔه قاجاری است. اين بنای بسيار زيبا امروزه در مراسم مذهبی مورد 

استفاده قرار می گريد.

تـمرين پنجم: هدف، تقويت مهارت شناخت افعال ثالثی مزيد است. اين مطلب در کتاب پائه 

دهم آموزش داده شده است و در اينجا مجّدداً برای تثبيت و تعميق آموخته ها تکرار شده است. 

اين مبحث بسيار مهم است. مهم ترين مبحث هر زبانی »فعل« است.

آموخته های  تکرار  است.  آموخته های سال های گذشته  تکرار  اين ترين،  تـمرين ششم: هدف 

پيشني از اهداف ترينات کتاب درسی است.

حفظ آيات و احاديث به عنوان شاهد مثال، کار پسنديده ای است؛ اّما اجرای نادرست می تواند 

نتيجه ای ويرانگر به بار آورد. اين کار ارزشمند را می توان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد، 

به طوری که افرادی که داوطلب نشده اند از نظر نـمره مترّضر نشوند.
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البحث العلمي

پژوهش دربارٔه معّربات، مبحثی جالب و با ارزش است. 

دانش آموزان می توانند نتيجٔه پژوهِش خود را در کالس مطرح کنند.

ارزشيابی

در مورد ارزشيابی از اين درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می توان اجرا 

کرد. 

بهرتين کار، ترين شفاهی است. 

وسايل کمک آموزشی

هرچه در دروس پیشین دربارٔه وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1 »اِزْداَد« از باب افتعال است. اِزَْتَيـَد = اِزَْتاَد = اِزَْداَد

2 ريشٔه واژٔه »ِمْسك« واژٔه فارسی »ِمْشک« يا با خوانش امروزی »ُمْشک« است. 

رنگ ِمشکی اشاره به همني کلمٔه ِمْشک است.

3 »ِمْشکاة« به معنای چراغدان احتامالً ريشٔه غري عربی دارد. 

ِمْشَكاة: چراغ، جايی كه در آن يا بر آن چراغ نصب كنند، هر دريچه، يا پنجرٔه بسته.

4 َحَرج: مصدر است، جاى تنگ و پر درخت؛ تابوت كه مرده را بر آن حمل كنند، ُحرمت، گناه؛ 

»ال َحَرَج عليك«: بر تو گناهى نيست.

ْث َعن اْلَبحِر َو ال َحَرج«: از دريا هر قدر كه بخواهى سخن بگو و بر تو حرج و اعرتاىض  »َحدِّ

نيست.
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.

2  پيام منت را درک کند.

3  معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

4  به هنگام رضورت به آيات و احاديث درس استشهاد کند.

5  جملٔه بعد از اسم نکره را درست معنا کند.

6  ترکيب »ماضی + مضارع = ماضی استمراری« را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.

7 ترکيب »مضارع + مضارع = مضارع التزامی« را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.

8  ترکيب »ماضی + ماضی = ماضی بعيد، يا ماضی ساده« را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.

9  در مخابرات يک سيم کارت يا در موقعّيت های مشابه خريدی انجام دهد.

فرايند آموزش

از داستان لّذت  منت درس دربارٔه ارزش راست گويی و نکوهش دروغ گويی است. دانش آموزان 

می برند. در منت درس، داستانی جالب گنجانده شده تا پيام درس به درستی منتقل شود.

هامهنگی در ترجمٔه منت درس پنجم

يَِّئـِة َوحاَوَل أن ُيصِلَحها، َفَم اْسَتطاَع. ُيْحَك أَنَّ رَُجالً کاَن َکثرَي اْلَمعايص َواْلُعيوِب، َفَنِدَم َعَلی أَعملِِه السَّ

حکايت می شود که مردی بسيار گناهکار و پر از عيب بود. از کارهای بدش پشيمن شد و تالش 

کرد آنها را اصالح کند، ولی نتوانست.

َفَذَهَب إَل رَُجٍل فاِضٍل صالٍِح، َو َطَلَب ِمنُه َموِعَظًة َتـْمَنُعُه َعِن ارِْتکاِب اْلَمعايص، َفَنَصَحُه ِباْلِتزاِم 

ْدِق، َوأََخَذ ِمنُه َعهداً َعَل ٰذلَِك.  الصِّ

پس به سوی مردی دانشمند و درستکار رفت و از او اندرزی خواست که وی را از ارتکاب گناهان 

رُس اْلخاِمُس الدَّ
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باز دارد. او را به پايبندی به راست گويی پند داد و قولی )پيمنی( برای اين موضوع از او گرفت.

َفُکلَّم أَراَد الرَُّجُل أَن َيرَْتِکَب َذْنباً، اْمَتَنَع َعْنُه لَِوفاِئِه ِباْلَعهِد، َحتَّی ال َيْکِذَب َعَلی الرَُّجِل اْلفاِضِل، 

ْدِق. َوِبـُمروِر اْلّياِم َتَخلََّص ِمن َشِّ ُذنوِبِه َو ُعيوِبِه اِلْلِتزاِمـِه ِبالصِّ

و هرگاه آن مرد خواست که گناهی مرتکب شود، به خاطر وفای به عهد از آن خودداری کرد، تا 

به مرد دانشمند دروغ نگويد و با گذشت روزها به خاطر پايبندی اش به راست گويی از ّش گناهان 

و عيب هايش رها شد.

َو ُيْحَکی أَنَّ شاّباً کاَن َکّذاباً، َو يف أََحِد اْلَّياِم کاَن َيسَبُح يف اْلَبحِر َو َتظاَهَر ِباْلَغرَِق َو ناَدی أَصحاَبُه: 

اَلنَّْجَدَة، اَلنَّجَدَة ... 

و حکايت می شود که جوانی بسيار دروغ گو بود، و در يکی از روزها داشت در دريا شنا می کرد 

و تظاهر به غرق شدن کرد و دوستانش را صدا زد: کمک، کمک ...

توضيح: کاَن َيسَبُح يف اْلَبحِر. در فارسی دو معنا دارد: »داشت در دريا شنا می کرد« و »در دريا 

شنا می کرد«؛ يعنی هم به صورت ماضی استمراری درست است و هم ماضی ملموس، يا در جريان. 

َع أَصحاُبُه إلَيِه لِـُينِقذوُه، َو ِعنَدما َوَصلوا إلَيِه َضِحَك َعَليـِهم. َفأَْسَ

پس دوستانش برای اينکه او را نجات دهند به سويش شتافتند، و هنگامی که نزد او رسيدند، به 

آنها خنديد. 

ُينادي  َفـأََخَذ  َيْغرَُق،  الّشابُّ  َو کاَد  اْلَموُج  ارَْتَفَع  الّراِبَعِة  اْلَمرَِّة  َمّراٍت، َو يف  اْلَعَمَل َثالَث  ٰهَذا  َر  َکرَّ

أَصحاَبـُه، َوٰلِکنَّـُهم َظّنوا أَنَّـُه َيْکِذُب ِمن َجديٍد.

اين کار را سه بار تکرار کرد، و بار چهارم موج باال رفت و نزديک بود آن جوان غرق شود، پس 

شوع کرد به صدا زدن دوستانش، ولی آنها گمن کردند که او دوباره )از نو( دروغ می گويد.

َع إلَيِه أََحُد الّناِس َو أَنَقَذُه، َفقاَل الّشابُّ ِلَصِدقاِئِه:  َفَلْم َيْلَتِفتوا إلَيِه َحتَّی أَْسَ

پس به او توّجه نکردند، تا اينکه يکی از مردم به سوی او شتافت و وی را نجات داد، آن جوان 

به دوستانش گفت:

»شاَهْدُت َنتيَجَة َعَملـي، َفـِکْذبـي کاَد َيقُتُلنـي، َفـَلْن أَْکِذَب َبعَد اْلَيوِم أََبداً، َوما عاَد ٰهَذا الّشابُّ 

إلَی اْلِکْذِب َمرًَّة أُخَری.

نتيجٔه کارم را ديدم، دروغ گفتنم نزديک بود مرا بُکشد، پس از امروز هرگز دروغ نخواهم گفت؛ 

و اين جوان بار ديگر به دروغ گفنت بازنگشت.
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َها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّٰه َو کونوا َمَع الّصاِدقنَي﴾ اَلتَّوَبة: 119  قاَل اللُّٰه َتعالَی: ﴿يا أَيُّ

با  همراه  و  کنيد  پروا  خدا  از  آورده ايد،  اميان  که  کسانی  ای  است:  فرموده  بلندمرتبه  خدای 

راست گويان باشيد.

دُق َمَع الّناِس هَو أَن ال َنْکِذَب َعَلی اْلَخريَن.  دُق َمَع اللِّٰه َيَتَجلَّی ِبـإخالِص اْلَعمِل لَُه؛ َوالصِّ اَلصِّ

راست گويی با خدا در اخالص اعمل برای او تجّلی می يابد؛ و راست گويی با مردم اين است که 

به ديگران دروغ نگوييم.

ٌق، َو أَنَت لَُه کاِذٌب«. َث أَخاَك َحديثاً، هَو لََك ُمَصدِّ : »َکُبـرَْت خياَنًة أَْن ُتَحدِّ َو قاَل النَّبـيُّ 

و پيامرب  فرموده است: خيانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگويی، او سخنت را باور کند، 

در حالی که تو به او دروغ می گويی )او سخنت را باور کرده، در حالی که تو به او دروغ گفته ای(.

: »ما أَْضَمَر أََحٌد َشيئاً إاّل َظَهَر يف َفَلتاِت لِساِنـِه َوَصَفحاِت َوْجِهـِه«.  َوقاَل اْلماُم َعلـيٌّ 

و امام علی  فرموده است: کسی چيزی را پنهان نکرد، مگر اينکه در لغزش های زبان و همه 

جای چهره اش آشکار شود.

إَذْن ال َيْسَتطيُع اْلَکّذاُب أَْن ُيخفَي ِکْذَبـُه أَْو ُينِکرَُه.

بنا بر اين، ]شخص بسيار[ دروغ گو نـمی تواند دروغش را پنهان نـميد يا انکار کند.

: »ال َتنُظروا إَل َكثـرَِة َصالِتـِهم َو َصوِمـِهم وََكثـرَِة اْلـَحجِّ َو اْلَمْعروِف َو   ! ما أَْجَمَل َکالَم النَّبـيِّ

َطْنَطَنِتـِهم ِبـاللَّيِل َوٰلِکِن اْنُظروا إَل ِصْدِق اْلَحديِث َوأَداِء اْلماَنِة«.

سخن پيامرب  چه زيباست! »به بسيارِی نـمز و روزه و بسیارِی حّج و کار نيک و بانگ شبانٔه 

آنها نگاه نکنيد؛ بلکه به راست گويی و امانت داری نگاه کنيد«.

پاسخ درک مطلب: ص غ ص غ ص

اِعلَموا

هدِف بخش دوم قواعد درس، آشنايی با ترجمٔه جملٔه بعد از اسم نکره است.

تاکنون دانش آموز چندين بار با چنني جمالتی آشنا شده است. 

در قواعد اين درس، دانش آموزان با شکل های گوناگونی از »معادل ماضی استمراری، ماضی بعيد 

و مضارع التزامـی« آشنـا می شونـد. چنني مبحثی در رصف و نحو عربی به ايـن گونـه وجود ندارد؛ 

اين مبحـث بـرای دانش آموزی است که می خواهد زبان عربی را بياموزد.
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حوار

از موضوعات اصلی در  امروزه »خريد سيم کارت« يکی  مکاملٔه درس »خريد سيم کارت« است. 

سفرهای خارج از کشور است و يکی از گفت و گوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر زبانی همني 

موضوع است. در اين درس، دانش آموز با چند کلمه و اصطالح مهم آشنا می شود که قطعاً در سفرها 

برايش سودمند خواهد بود.

تـمرين ها

همٔه تـمرين های هفت درس کتاب را دانش آموز قرائت و حل می کند. 

و  می خواند  را  مترينی  دانش آموزی  که  بار  هر  و  باشد  داشته  برگه ای  دبري  می شود  پيشنهاد 

بقّئه  و  بگريد  نفر صورت  توّسط چند  مبادا حّل مترينات رصفاً  تا  بزند،  حل می کند در آن عالمت 

دانش آموزان در حّل مترينات فّعال نباشند. 

می توان مترينات ساده تر را برعهدٔه دانش آموزان کم توان نهاد.

تـمرين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب است. اين 

و  می خواند  را  جمالت  دانش آموز  اينجا  در  است.  شده  طّراحی  متنّوع  درسی  کتاب  در  تـمرين 

ترجمه می کند سپس به دنبال کلمه ای می گردد که در واژه نامٔه آغازين درس آمده است. از فراگري 

می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار بخشی از نـمرٔه شفاهی او را تشکيل می دهد. 

َر و َکُبـَر پاسخ ها: کاَد َيْغرَُق، أَْضَمَر، أَْنَکَر، َکرَّ

تـمرين دوم: هدف، تقويت مهارت ترجمه و کاربست آموخته های پيشني دانش آموز به همني 

منظور است. اين مترين به شکلی طرّاحی شده است تا بتواند آموخته های بخش قواعِد سال گذشته را 

نيز يادآوری کند. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته خوانده مجّدداً در جاهای مختلف کتاب تکرار 

شده است. اين تکرار در کتاب پائه دوازدهم نيز صورت خواهد گرفت. در بارم بندی نيز بخشی برای 

آموخته های پيشني نهاده شده است. همچنني احاديث اين مترين ناظر بر پيام اصلی منت درس است.

تـمرين سوم: هدف، تقويت مهارت واژه شناسی است. 

پاسخ ها: الفنون، الغاز، املرح، الطّنان، الصالة و الضاعة

تـمرين چهارم: هدف اين تـمرين، تثبيت آموخته های بخش قواعِد همني درس است. آنچه را 
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دانش آموز در »اخترب نفسك« تـمرين کرده است مجّدداً تـمرين خواهد کرد تا به تدريج اين آموخته 

ملکٔه ذهنش شود.

البحث العلمی

پژوهش درس در ارتباط با موضوع اصلی منت درس است.

العلمي مراجعه کنيد. در آنجا  البحث  پائه يازدهم )مشرتک( بخش  به کتاب معّلم عربی  لطفاً 

احاديثی در ارتباط با موضوع پژوهش اين درس گلچني شده است.

روش های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی در اين درس با درس های قبلی يکی است، و آنچه 

قبالً نوشته شد در اين درس نيز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1  َحَکی در گويش محّلی عراق و سوريه به معنای »حرف زد« می باشد. اِْحِك )در عاميانٔه عراق: 

اِْحچي و در عاميانٔه سوريه: اِْحکي( يعنی »صحبت کن«.

2  رَصيد: اعتبار مالی، پشتوانٔه مالی، موجودی. رَصيُد ِحساب: باقیمندٔه حساب

3  لَْن را معموالً نفی ابد معنا می کنند و در معادل فارسِی آن کلمٔه هرگز را به کار می برند؛ ولی 

در »النحو الوايف« عباس حسن اين گونه نيست:

»لَْن« وهو حرٌف ُيفيد النفي بغري دوام وال تأبيد إاّل بقرينة خارجة عنه. فإذا دخل عل املضارع نفی 

معناه يف الزمن املستقبل املحض ـ غالباً ـ نفياً مؤقتاً يقرص أو يطول ِمن غري أن يدوم ويستمر، فَمن 

يقول: لن أسافر أو لن أشب، أو لن أقرأ غداً أو نحو هذا، فإنَّـم يريد نفي السفر ـ أو غريه ـ يف قابل 

ة معينة، يعود بعدها إل السفر ونحوه، إن شاء، وال يريد النفي الدائم املستمر يف املستقبل،  الزمنة مدَّ

إاّل إْن ُوجدْت قرينٌة مع الحرف »لن« تُدلُّ عل الدوام واالستمرار.

أشَهر أحكامه أنَّه ُمختصٌّ ِباملضارع، ينصبه بنفسه، ويخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً؛ ولهذا كان 

م ـ نحو قوله تعال: ﴿لَْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى  نفيه ملعنى املضارع مقصوراً عل املستقبل غالباً ـ كم تقدَّ

ُتْنِفُقوا ِممَّ ُتِحبُّوَن﴾
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

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

2  پيام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت، به حکمت های درس استشهاد کند.

4  معنای کلمت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5  حروف لَم، ِل و ال را بشناسد و فعل مضارع دارای اين حروف را در جمله درست ترجمه کند.

6  انواع حرف لِـ را در جمله از هم تشخيص دهد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس دربارٔه يک رويداد تاريخی است. ماجرای اسارت سّفانه دخرت حاتم طائی در جنگ طیء. 

هامهنگی در ترجمٔه منت درس ششم

اِْرَحموا َثالَثًة. به سه تن رحم کنيد

َء »َسّفاَنَة« اْبَنـَة حاِتٍم الّطائـيِّ الَّذي ُيْضَُب ِبـِه اْلَمَثُل يف اْلَکرَِم،  أََسَ اْلُمْسِلموَن يف َغزَوِة َطيِّ

مسلمنان در جنگ طیء، سّفانه دخرت حاتم طائی را که در بخشش به او مثل زده می شود اسري 

کردند. 

 . َو لَّم َذَهَبْت َمَع اْلَْسَی إلَی رَسوِل اللِّٰه 

و هنگامی که همراه اسريان نزد فرستادٔه خدا رفت. 

قالَْت لَُه: إنَّ أَبـي کاَن َسيَِّد َقوِمـِه، َيُفكُّ اْلَسيـَر َوَيْحَفُظ اْلجاَر َوَيْحِمي اْلَهَل َواْلِعرَْض َوُيَفرُِّج َعِن 

هِر، َوما أَتاُه أََحٌد يف حاَجـٍة  عيَف َعَلی َشداِئِد الدَّ الَم، َوُيعنُي الضَّ اْلَمْکروِب، َوُيْطِعُم اْلِمسکنَي، َوَيْنُشُ السَّ

. ُه خاِئباً 1، أَنا اْبَنـُة حاِتٍم الّطائـيِّ َفـرَدَّ

1ـ هيچ کس نزد او با خواسته ای نيامد که او را نااميد برگردانده باشد. )برگردانَد(

رُس الّساِدُس الدَّ
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به او گفت: قطعاً پدرم َسور قوم خودش بود، اسري را آزاد می کرد، همسايه را حفظ می کرد، و از 

خانواده و ناموس )آبرو( حميت می کرد، و اندوه غمگني را برطرف می کرد، و به درمانده غذا می داد، 

و صلح را پخش می کرد، و ناتوان را بر گرفتاری های روزگار ياری می کرد و کسی برای نيازی نزد او 

نـمی آمد که نااميد برگردد، من دخرت حاتم طائی هستم.

: ٰهِذِه ِصفاُت اْلُمؤِمننَي َحّقاً؛ ُاْتُرکوها َفـإِنَّ أَباها کاَن ُيِحبُّ َمکارَِم اْلَخالِق؛ َوالّلُه  َفـقاَل النَّبـيُّ 

، َو َغنّياً اْفَتَقَر، َو عالًِم ضاَع َبنَي ُجّهاٍل.« ُيِحبُّ َمکارَِم اْلَخالِق. ُثمَّ قاَل: »اِرَْحموا َعزيزاً َذلَّ

پدرش  زيرا  کنيد؛  رها  را  او  است.  مؤمنان  صفت های  به راستی  اين  فرمود:  پيامرب   پس 

می دارد. سپس  دوست  را  اخالق  بزرگواری های  خدا  و  می داشت؛  دوست  را  اخالق  بزرگواری های 

فرمود: رحم کنيد به ارجمندی که خوار شد، و ثرومتندی که ندار شد، و دانايی که ميان نادان ها تباه 

شد.

َفـَلّم أَْطَلَقـَها النَّبـيُّ  رََجَعْت إلَی أَخيها »َعديٍّ ْبِن حاِتٍم« َوهَو رَئيُس َقوِمـِه َبْعَد َوفاِة أَبيـِه. 

پس هنگامی که پيامرب  او را رها کرد، به سوی برادرش عدی بن حاتم که پس از مرگ پدرش 

رئيس قبيله بود، بازگشت. 

َفـقالَْت لَـُه: يا أَخي. و به او گفت: ای برادرم. 

إّنـي رَأَْيُت ِخصاالً ِمْن ٰهَذا الرَُّجِل ُتْعِجُبـنـي. من از اين مرد ويژگی هايی را ديدم که از آنها خوشم آمد. 

غرَي، َو َيْعرُِف َقْدَر اْلَکبرِي، َو ما رَأَْيُت أَْجَوَد َو ال أَْکرََم  رَأَْيُتـُه ُيِحبُّ اْلَفقرَي، َو َيُفكُّ اْلَسرَي، َو َيْرَحُم الصَّ

ِمْنـُه. 

او را ديدم که فقري را دوست می داشت، اسري را آزاد می کرد، به کوچک رحم می کرد، قدر بزرگ 

را می دانست و بخشنده تر و بزرگوارتر از او نديدم. 

َفـإِذا َيکوُن َنبّياً َفـِللّساِبِق َفْضُلـُه. پس اگر پيامرب است سبقت گرينده ]در اميان به او[ فضيلت دارد. 

ارجمندی  ]سايۀ[  در  پيوسته  که  است  پادشاه  اگر  و  ُمْلِکـِه.  ِعزِّ  يف  َتزاُل  َفـال  َمِلکاً  َيکوُن  إذا  َو 

پادشاهی او هستی.

َفـجاَء َعديٌّ إلَی رَسوِل اللِّٰه  َفـأَْسَلَم َو أَْسَلَمْت َسّفاَنُة. 

پس َعدی به سوی فرستادٔه خدا آمد و مسلمن شد و سّفانه نيز مسلمن شد.

َء ُکلُّها َبعَدما أََمَر النَّبيُّ  ِبإطالِق أَساُهم. َو أَسَلَمْت َقبيَلُة َطيِّ
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و همٔه قبيلٔه طیء، پس از اينکه پيامرب  دستور به رها کردِن آنها داد، مسلمن شدند.

» فَتـُر اْلخاِمُس ِمَن اْلَمثَنويِّ اْلَمعَنويِّ لِـ »َموالنا َجالِل الّديِن الّروميِّ اَلدَّ

)دفرت پنجم مثنوی معنوی موالنا جالل الدين رومی(

َفــاْفـَتَقـرگفت پیـغـمـبـر که رحم آریـد بـر َغنّيــاً  کاَن  َمـْن  جـان 

)پيغمرب  فرمود که رحم کنيد بر جان کسی که ثرومتند بود و فقري شد(

أَْو َصـفـّيــاً عالِـمــاً َبنْيَ اْلُمَضـر َو الَّــذي کـاَن َعـزيـزاً َفــاْحـُتـِقــر   

)و کسی که صاحب عزّت بود و خوار شد يا برگزيدٔه دانايی که بني گروه نادانان است(

کوهگفت پیغـمبـر که با این سه گروه ز  و  سنگید  ز  ار  آرید  رحْم 

شدآنکه او بعد از رئیسی خـوار شــد بی دینار  که  هم  توانگر  وان 

کــاندر جهان عالِمی  آن  ابلـهــانوان سوم  میـان  گـردد  مـبـتـلـٰی 

پاسخ های بخش درک مطلب: غ ص غ ص غ 

اعلموا

هدِف قواعد درس ششم، آشنايی با حروف »لَم، لِـ و ال« است. دانش آموز با ترجمٔه فعل های 

مضارِع دارای اين حروف، آشنا می شود. بايد بداند که لَم يفعْل معادل ماضی ساده يا ماضی نقلی 

در فارسی است. لِيفعْل و ال يفعْل معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی است؛ دبري 

می تواند به جزم فعل مضارع اشاره کند، برای اين کار از دانش آموزان می خواهد فرق يفعُل و ليفعْل، 

يفعلوَن و مل يفعلوا و ... را کشف کند. سپس خودش راهنميی بيشرت انجام می دهد. اين کار رصفاً 

برای فهم بهرت انجام می شود و در امتحان، ارزيابی از اين مطلب به عمل منی آيد؛ مثاًل چنني سؤاالتی 

خارج از اهداف است:

بر س فعل های زير حرف مل اضافه کنيد و تغيريات الزم را انجام دهيد.

يقرُأ، يسرتجعوَن، ييأسَن

نوع اعراب رفع و جزم و اصلی يا فرعی بودن اين فعل ها را مشّخص کنيد.

ُيحِسُن، ال يذهْب، ليعملوا
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ساخنت فعل و تعريب از اهداف نيست. دانش آموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد و 

درست ترجمه کند، خود به خود به مهارت ساخنت نيز دست خواهد يافت. اين امر بالعرض حاصل 

خواهد شد. هدف درس عربی، فهم منت است. لذا تعريب از اهداف کتاب نيست.

دانش آموز بايد انواع ِل و ال را در جمالت واضح تشخيص دهد.

تـمرين ها

تـمرين اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است. از فراگري 

می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نـمرٔه شفاهی او را تشکيل می دهد. در اين 

مترين، فراگري در پی يافنت پاسخ در واژگان درس بر می آيد. او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد 

تا بتواند کلمٔه مرتبط با معنای آنها را در واژه نامٔه آغازيِن درس بيابد. برای اين کار حدود دو دقيقه 

به دانش آموزان فرصت می دهيم تا اين مترين را حل کنند. سپس از پنج نفر می خواهيم جوابشان را 

بخوانند و هر جمله را ترجمه کنند. نيازی به نوشنت ترجمه نيست؛ زيرا عبارت های اين مترين همن 

عبارات منت درس اند.

1  اَلَّـذي ال رَجاَء لَـُه لِلنَّجاِح يف َهَدِفِه: اَْلخاِئب

2  أَْصَبَح َفقيـراً َو ال َثرَوَة لَـُه: اِْفَتَقَر

3  اَلَّـذي ُحـزُنـُه َکثيـٌر: اَْلَمْکروب

4  اَْلُسَُة َو اْلَقِرباُء: اَْلَْهل

عاَم: أَْطَعَم 5  أَْعطاُه الطَّ

تـمرين دوم و سوم: فهِم آيات قرآن، از اهداف اصلی آموزش عربی در ايران است؛ مترين دوم 

درس ششم در راستای همني هدف است؛ آنچه را دانش آموز در بخش قواعد خوانده است، در اين 

مترين بازآموزی و يادآوری می کند.

است.  در جمله  فعل  انواع  مهارت شناخت  تقويت  مترين،  اين  پنجم: هدف  و  تـمرين چهارم 

مهم ترين بخش هر زبانی فعل است. در کتاب درسی به اندازٔه کافی اين مترين نهاده شده است.

چنین  گذشته،  سال های  در  است.  درسی  کتاب  مترينات  زيباترين  از  مترين  اين  تـمرين ششم: 

و  فارسی  ادبيات  ميان  پيوندی  مترين  اين  است.  بوده  جّذاب  دانش آموز  برای  همواره  تـمريناتی 
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عربی است؛ متأّسفانه طرح ضعيف سؤال در مسابقات و آزمون ساسی موجب شده است به اين 

مطلب آسيب وارد شود. طرح سؤال از اين قسمت بسيار وقت گري و دشوار است و برای دانش آموز 

لّذت بخش است، به شط اينکه طّراح، درست سؤال طرح کند. الزمٔه توانايی طرح سؤال، تسّلط باالی 

دبري به ادبيات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب بياورد.

البحث العلمي

هدف، تقويت فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. به یاد داشته باشيم درس عربی با 

همٔه دروس ديگر، فرق اساسی دارد. زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منی توان در بخش پژوهش 

توّقع داشت همنند ساير دروس عمل شود. حّتی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است؛ چون 

در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. آشنايی با کسانی که به زبان و ادبيات فارسی و عربی 

خدمت کرده اند موجب می شود دانش آموز فکر کند اکنون وظيفٔه او در برابر فرهنگش چيست؟ 

شعر عمر خّيام نيشابوری به زبان های بسياری از جمله زبان عربی ترجمه شده است. دانسنت 

اين نکته برای دانش آموز بسيار جالب است. احمد رامی اشعار خّيام را به نيکويی به زبان عربی 

برگردانده است.

احمد رامی )زاده نهم اوت ۱۸۹۲، درگذشت پنجم ژوئن ۱۹۸۱( شاعر، ترانه نویس و مرتجم مرصی 

بود که در اصل ترک بود. کارهای وی دربردارندٔه برگردان هایی از چند منایشنامٔه شکسپیر و رباعیات 

شاعر ایرانی خیام نیشابوری بود. رامی همچنین نقش چشمگیری با بهره گیری از زبان ساده برای 

بیان موضوعات واال در پیشربد ترانٔه عربی بازی کرد. برای پاسداشت کوشش های چشمگیر وی در 

ترانه سایی عربی او را »چامه سای جوانی« نام نهادند.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

را  و منت درس  کرد  تهّيه  کوتاهی  مناهنگ های  يا  )پاورپوينت(  پرده نگار  مورد  اين  در  می توان 

به کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس همنند دروس قبلی است. روش کار يکی است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1 أَْهل: جمع: أَْهُلون و أََهاٍل و آَهال و أَْهاَلت و أََهاَلت است. به معنای فاميل و خويشاوندان؛ 

»أَْهُل الرَُّجِل«: همرس مرد؛ »أَْهُل البيت«: افراد ساكن در خانه؛ »أَْهُل الَمِر«: اولياء امر؛ »أَْهُل اْلِخرْبة«: 

كارشناسان، متخّصصني، آزمودگان؛ »أَْهُل الِوَجاهِة«: بزرگان و صاحب نظران؛ »أَْهُل اْلَمْذَهِب«: هم كيشان؛ 

»أَْهُل الوَبر«: چادرنشينان؛ »أَْهُل اْلَمَدر أَِو اْلَحَض«: شهرنشينان؛ »أَْهٌل لِكذا«: شايستٔه آن چيز است. 

2 خاِئب: نااميد، ناکام، نافرجام، دلرسد

ْيَدى ]رّد[ ُه َعن َكذا: از آن كار وی را بازداشت، او را برگردانيد.  : رَّداً و َمرَّداً و َمرُْدوداً و رِدَّ 3 رَدَّ

رَدَّ ُهجوماً : جلوى يورش را گرفت و آن را برگردانيد. 

ُهم َعَل أَْعَقاِبهم: آنها را به سزمينشان برگردانيد.  رَدَّ

ُه إل َبيِتِه: او را به خانه اش باز گردانيد.  رَدَّ

َء: آن چيز را از او نپذيرفت.  رَدَّ عليه الشَّ

رَدَّ إليِه جواباً: برايش پاسخ فرستاد.

َء: آن چيز را به گونه اى ديگر درآورد.  رَدَّ الشَّ

رَدَّ فالناً: فالىن را به اشتباه نسبت داد. 

ْهَمَة: اتهام را رد کرد.  رَدَّ التُّ

رَدَّ اْلباَب: درب را بست؛ »ما َيرُدُّ ٰهَذا َعليَك َشيئاً« : اين چيز به تو سودى نـمی رساند. 

يَدى و َترَْداداً اْلَقوَل : سخن را تكرار كرد. رَدَّ رَّداً و َمرَّداً و َمرُْدوداً و رِدِّ

4  لَْم: حرف جزم براى نفى فعل مضارع و تغيري معناى آن به ماىض است؛ مانند: »لَْم َيْأُكل«: 

نخورْد، نخورده است، و گاهى همزٔه استفهام قبل از آن می آيد و نفى به شکل مثبت می شود، و 

معناى تقرير و توبيخ را می رساند؛ مانند: »أَ لَْم أَُقْل لََك«: آيا به تو نگفتم؟ و گاهى ميان همزه و لَْم 

حرف »َفـ« يا »َو« می آيد، مانند: »أَ َفَلْم أَُقْل لََك« و »أَ َو لَْم اُقْل لَك«.

5  ُذو: مثنَّاُه َذَواِن جمع آن َذُوون: اسم به معناى دارنده است، و اِعراب آن مانند اعراب اسم هاى 

الُقْرىب«:  پنج گانه است؛ »ُذو َعْقٍل«: باهوش، خردمند؛ »ُذو َشأٍن«: با اهمّيت، صاحب منزلت؛ »ُذو 

خويشاوندان نزديک؛ »ذو ماٍل« : توانگر، پولدار؛ »َذُوو الّشأِن« : اشخاص با نفوذ، اولياء امر؛ »َذوو 

ُوون« : نام پادشاهان قديـمى در يـمن.  الَرْحاِم«: خويشان و نزديكان؛ »الذَّ
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اهداف درس : دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

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

2  پيام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

4 معنای کلمت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5 با معانی افعال پرکاربرد ناقصه »کاَن، صاَر، لَيَس و أَصَبَح« به ويژه فعل مهّم کان در جمله 

آشنا شود.

فرايند آموزش

نقص  دانش آموزان  از  که درصدی  واقعّيت  اين  است.  زندگی  به  اميد  آموزش  منت درس هفتم، 

جسمی، يا مشکالت بسيار در زندگی دارند، انکارناپذير است. منت درس هفتم به زندگی چند تن 

پرداخته است، که با وجود سختی در زندگی موّفق شده اند. دبري می تواند بستگی به وقِت کالس 

در اين زمينه آگاهی الزم را به دانش آموزان دهد، و از آنان بخواهد، تا اگر نـمونه های ديگری را 

می شناسند، نام بربند.

هامهنگی در ترجمٔه منت درس هفتم

»َمن َطَلَب شیئاً َو َجدَّ َوَجَد.« رَسوُل الّلِه 

هرکس چيزی را بخواهد و بکوشد، می يابد. )هرکس چيزی را خواست و کوشيد، يافت.( 

ُل َعَلی اهللِ َوَيعَتِمُد َعَلی َنفِسِه َوُقُدراِتِه.  خِص الَّذي َيَتَوکَّ ال ُمشِکَلَة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة الشَّ

هيچ مشکلی نيست که بتواند کسی را که به خدا و توامنندی هایش تکیه می کند شکست بدهد.

قنَي أْو ُفَقراَء أَو کانوا ُيواِجهوَن َمشاِکَل  َکثرٌي ِمَن الّناِجحنَي أَثاروا إعجاَب اْلَخريَن؛ َمَع أَنَُّهم کانوا ُمَعوَّ

َکثيـرًَة يف َحياِتِهم، َوِمْن ٰهؤالِء: 

رُس الّساِبُع  الدَّ
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بسياری از افراد موّفق موجب شگفتِی ديگران شده اند؛ با وجود اينکه معلول، يا فقري بوده اند، يا 

در زندگی شان با مشکالت بسيار رو به رو بوده اند، از آن جمله:

َنِة اْلِعشيَن ِمن ُعمرِِه کاَن عاِماًل  اَْلُستاُذ َمهدّي آَذرَيزدّي َوهَو أَشَهُر کاِتٍب لِـِقَصِص اْلَطفاِل، يف السَّ

َبسيطاً، ُثمَّ صاَر باِئَع اْلُکُتِب، َولَْم َيذَهْب إلَی اْلَمدرََسِة يف َحياِتِه. 

استاد مهدی آذريزدی نامدارترين نويسندٔه داستان های کودکان، در سّن بيست سالگی کارگری 

ساده بود، سپس کتاب فروش شد، و در ]طوِل[ زندگی اش به مدرسه نرفته بود.

َْتها ِطفَلًة َعمياَء َصّمَء َبْکمَء. ی َصريَّ هيلني کيِلر ِعنَدما َبَلَغْت ِمَن اْلُعمِر ِتسَعَة َعَشَ َشهراً، أُصيَبْت ِبُحمَّ

ِهِلن ِکِلر هنگامی که به نوزده ماهگی رسيد، دچار تبی شد که او را کودکی نابينا، ناشنوا و الل 

گردانيد.

قنَي.  َسٍة اْجِتمعيٍَّة لِْلُمَعوَّ َفأَرَْسَلها والِداها إلَی ُمَؤسَّ

پدر و مادرش او را به مؤّسسٔه اجتمعی معلوالن فرستادند.

. مِّ اِْسَتطاَعْت ُمَعلَِّمُة »هيلني« أَْن ُتَعلَِّمها ُحروَف اْلِهجاِء َوالتََّکلَُّم َعْن َطريِق اللَّْمِس َوالشَّ

معّلِم هلن توانست که از راِه لـمس و بويايی حروف الفبا و سخن گفنت را به او ياد دهد.

هاداِت  الشَّ ِمَن  َعَدٍد  َعَلی  َوَحَصَلْت  اْلعالَِم،  أَصَبَحْت َمعروفًة يف  اْلِعْشيَن ِمن ُعمرِها،  َبَلَغِت  َولَّم 

اْلجاِمعيَِّة. 

و وقتی که به بيست سالگی رسيد، در جهان سشناس شد، و مدارک دانشگاهی متعددی به دست 

آورد.

َة ُمحارَضاٍت َوأَْصَبَحْت أُعجوَبَة َعرِصها.  َو    أَخرياً اْسَتطاَعْت أَْن ُتساِفَر إلَی اْلُبلداِن اْلُمخَتِلَفِة. َوأَْلَقْت ِعدَّ

مائه شگفتِی  و  کند  ايراد  و چند سخرنانی  گوناگون سفر  به کشورهای  که  توانست  و سانجام 

)شگفت انگيز( روزگارش شد.

أَلََّفْت »هيلني« َثـمنَيَة َعَشَ ِکتاباً ُترِجَمْت إلَی َخمسنَي ُلَغًة.

هلن هجده کتاب تأليف کرد که به پنجاه زبان ترجمه شدند.

َمهتاب َنَبوّي ِبْنٌت ُولَِدْت ِبدوِن َيَدْيِن، َو ُرْغَم ٰهذا َفهَي َتْکُتُب َوَترُْسُم َوَتْسَبُح، َوَحَصَلْت َعَلی اْلِحزاِم 

اْلَسَوِد يف التِّکواندو َوأَلََّفْت ِکتاباً.

مهتاب نبوی دخرتی است که بدون دست به دنيا آمد، و با وجود اين، می نويسد، نّقاشی می ِکشد، 

و شنا می کند، و کمربند مشکی در تکواندو گرفت، و کتابی را تأليف کرد. 
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رِي َواْلَکالِم.  ، َولَم َيُکْن قاِدراً َعَلی السَّ ماغيِّ َلِل الدِّ کريستي ِبراون ُولَِد يف ُأسٍَة َفقريٍَة وَکاَن ُمصاباً ِبـالشَّ

ُه. َفساَعَدْتُه أَمُّ

کريستی براون در خانواده ای فقري به دنيا آمد، و دچار فلج مغزی بود، و قادر به حرکت و سخن 

گفنت نبود. بنابراين، مادرش او را کمک کرد.

يف َيوٍم ِمَن اْلَّياِم أََخَذ کريستي ِقطَعَة َطباشرَي ِبَقَدِمِه اْلُيرَسی َوهَي اْلُعضُو اْلَوحيُد اْلُمَتَحرُِّك ِمْن َبنِي 

أَطراِفِه اْلَرَبَعِة َورََسَم َشيئاً. 

در روزی از روزها کريستی با پای چپش که تنها انداِم متحّرک از بني دست و پايش بود، تّکٔه گچی 

را برداشت و چيزی را نّقاشی کرد.

ِباْسِم  ِکتاباً  َوأَلََّف  َوشاِعراً  رَّساماً  َوأَصَبَح  َکثرياً،  اِجَتَهَد کريستي  اْلَجديَدُة.  َحياُتُه  اْبَتَدأَْت  ُهَنا  َوِمْن 

»َقَدمَي اْلُيرَسی«.

و از همني جا زندگِی نوينش آغاز شد. کريستی بسيار تالش کرد، و نّقاش و شاعر شد و کتابی به 

نام »پای چپم« تأليف کرد.

َفأَصَبَح اْلِکتاُب يف ما َبعُد ِفْلًم َحَصَل َعَلی جاِئزَِة أوسکار.

اين کتاب بعدها فيلمی شد که موّفق به دريافت جايزٔه اسکار شد.

رِْس. أَِجْب َعِن اْلَسِئَلِة الّتالَيِة َحَسَب َنصِّ الدَّ

خِص  ِل َعَلی اللِّٰه؟ پاسخ: ال ُمشِکَلَة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة الشَّ 1 أَيُّ ُمشِکَلٍة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة اْلُمَتَوکِّ

ُل َعَلی الّلِه.  الَّذي َيَتَوکَّ

2 َکــْم ِکـتـابــاً أَلَّـَفـْت »هيـلـيـن کيـِلـر«؟ أَلََّفْت »هيلني« َثـمنَيَة َعَشَ ِکتاباً

3 َمـا اْسـُم ِکـتـاِب کريستي ِبراون؟ َقَدمي اْلُيرْسَی.

اين پاسخ ها و پاسخ سؤاالت مشابِه آن در کتاب درسی دقيقاً در منت وجود دارد.

اعلموا

هدف اين است که دانش آموز معانی افعال ناقصه را در جمله درست تشخيص دهد. 

افعال ناقصه ای که دانش آموز می خواند عبارت اند از: کاَن، صاَر، لَيَس و أَصَبَح.

مطلب اصلی درس بر س فعل کان است. معانی و کاربردهای گوناگون فعل کاَن در درس آموزش 



112

داده شده است. اهمّيتی که فعل کاَن دارد سه فعل ديگر کمرت دارند. اين فعل در ترکيب با افعال 

ديگر معادل ماضی بعيد و ماضی استمراری می شود. گاهی نيز کاَن از حالت فعل ناقص )ربطی( 

بر س  کاَن  فعل  »است«  و  »بود«  معنای  به  کان  است.  داشنت  معنای وجود  به  و  می شود  خارج 

حرف جّر که معادل مفهوم »داشنت« است، همٔه اين موارد موجب کاربرد دقيق و چند منظورٔه کاَن 

می شود.

دبري می تواند به تغيريی که فعل ناقص در اسم و خرب پديد می آورد اشاره کند؛ مثاًل از دانش آموز  

بخواهد فرق اين جمالت را بيان کند:

سعيٌد حارٌض. کاَن سعيٌد حارضاً.

بيُع َجمياًل. بيُع َجميٌل. أَْصَبَح الرَّ اَلرَّ

و به دانش آموز بگويد فعل ناقص معموالً اعراب خرب را منصوب می کند؛ ولی اين توضيح به اين 

معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤال طرح کند، يا سؤال امتيازی بدهد و هر کس توانست پاسخ 

دهد منرٔه اضافه بگريد. بديهی است که در هيچ آزمونی و کتاب کاری چنني سؤاالتی طرح نـمی شود. 

هدف اين نيست که هرچه در رصف و نحو است در دورٔه دبريستان به دانش آموز آموزش داد. 

آن کس که عالقه مند است در دانشگاه در رشتٔه زبان و ادبّيات عرب يا مرتجمی زبان عربی ادامه 

تقويت  برای  کافی  فرصت  دبري  و  است  زمان محدودی  در هفته  دو ساعت  داد.  تحصيل خواهد 

مهارت های شفاهی را در صورتی که کتاب پر حجم باشد از دست خواهد داد. حجم زياد کتاب 

موجب خواهد شد دبري نگران زمان به پايان رساندن کتاب باشد، به همني منظور سعی شده است 

کتاب درسی کم حجم باشد.

تـمرين ها

تـمرين اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگري می خواهيم هر 

جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نـمرٔه شفاهی او را تشکيل می دهد. 

در اين مترين، فراگري جمله ها را می خواند و ترجمه می کند، سپس در پی يافنت گزينه های درست 

و نادرست بر می آيد. اين کار مهارت درک و فهم او را تقويت می کند.

ّبورَِة َو ِمْثِلها: صحيح َنٌة ُيْكَتُب ِبها َعَلی السَّ ٌة َبيضاُء أَْو ُمَلوَّ باشرُي مادَّ 1 اَلطَّ
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2 اَْلَبَکُم َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَتَکلََّم، َو ُمَؤنَُّثـُه »َبْکمُء«: صحيح

3 اَْلََصمُّ َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَری، َو ُمَؤنَُّثـُه »َصّمُء«: غلط

4 اِرِتفاُع َحـرارَِة اْلِجْسِم ِمـن َعـالِئـِم اْلَمرَِض: صحيح

5 َشمُّ اْلِقطِّ أَقَوی ِمْن َشمِّ اْلَکْلِب: غلط پاسخ به اين سؤال نيازمند داشنت اّطالعات عمومی است. 

)البّته سؤال برای دانش آموز پائه يازدهم دشوار نيست.(

تـمرين دوم و سوم: هدف، تقويت مهارت ترجمه است. اين مترين، بر اساس آموخته های فراگري 

در بخش قواعِد انواع فعل است. شناخت و ترجمٔه فعل مهم ترين بخش قواعد زبان عربی است. هر 

اندازه دبري بتواند در اين زمينه در کالس کار کند کم است. مهارت شناخت فعل بسيار اهمّيت دارد.

اين موضوع در بارم بندی پايه های دهم و يازدهم نيز لحاظ شده است. 

و  تشخيص  توانايی  اّما  نيست؛  ما  مطلوب  فعل  مختلف  های  ساخت  ساخنت  و  تبديل  هرچند 

ترجمٔه درست فعل مّد نظر است. تشخيص نوع فعل و ترجمٔه درست آن به تدريج موجب می شود 

تا دانش آموز بتواند فعل نيز بسازد. شيؤه درست آموزش نيز همني است که ابتدا بايد بتواند درست 

بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آن گاه بی آنکه معّلم از او ساخنت 

را بخواهد ساخنت نيز حاصل می شود. به خاطر ارزش باالی يادگريی فعل مدام مشابه اين مترينات در 

کتاب تکرار می شود. اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.

تـمرين چهارم: هدف، تثبيت آموخته های پيشني است. اين تـمرين در کّل کتاب يازدهم تکرار 

شده و در کتاب پائه دوازدهم نيز مجّدداً تکرار خواهد شد. با تکرار و تـمرين می توان اميدوار بود 

دانش آموز کم کم دانسته هايش تعميق يابد، و با گذشت زمان، آموخته هايش فراموش نشود.

حفظ آيات و احاديث و به کارگريی آنها در جايگاه مناسب از اهداف کتاب است؛ اّما نبايد آنها 

را به اين کار مجبور کرد. دبري توامنند با ايجاد عالقه و انگيزه موجب خواهد شد دانش آموز احساس 

نياز کند و در پی حفظ آنها برآيد.

تـمرين پنجم: هدِف اين تـمرين تکرار آموخته های بخش »اِعَلموا« است.

بخش  آموخته های  تکرار  پنجم  تـمرين  مانند  نيز  تـمرين  اين  هدِف  هرچند  ششم:  تـمرين 

»اِعَلموا« است؛ اّما تنّوع به کار رفته موجب می شود تا دانش آموز خسته نشود.
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البحث العلمي

فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. دانش آموز عالقه مند می تواند در  هدف، تقويت 

منابع جست و جو کند و دربارٔه پژوهش درس، مطالبی بنويسد. انجام اين بخش داوطلبانه است. به 

یاد داشته باشيم درس عربی با همٔه دروس ديگر فرق اساسی دارد . زبان اين درس، فارسی نيست؛ لذا 

منی توان در بخش پژوهش توّقع داشت همنند ساير دروس عمل شود. حّتی درس عربی با انگليسی 

نيز متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. حجم پژوهش چندان مّد نظر 

نيست. شايد چند سطر پژوهش از چند صفحه باالتر باشد. انجام اين بخش در کالس در صورت 

داشنت فرصت زمانی است.

مراقب باشيم کار پژوهش را خود دانش آموز انجام دهد. شوربختانه برخی سودجويان کارهای 

حدودی  تا  پژوهش  اجرای  شيؤه  در  دّقت  می فروشند.  دیگران  به  و  می دهند  انجام  را  پژوهش 

می تواند در موّفقّيت بخش »البحث العلمي« کمک کند.

موضوع پژوهش موجب اميد به زندگی می شود. اّطالع يافنت از سختی های زندگی افراد باعث 

می شود افراد در برابر نامالميات زندگی تحّمل بيشرتی داشته باشند.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی 

می توان در اين مورد پرده نگار )پاورپوينت( يا مناهنگ های کوتاهی تهّيه کرد و منت درس را به 

کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس همنند دروس قبلی است. روش کار يکی است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1 أَْطراف: »أَْطرَاُف البدِن« : دو دست و دو پاى و س؛ »أْطراُف الرَُّجِل«: خويشاوندان آن مرد؛ 

»أَْطراُف الّناِس«: مردم ناشناس بر خالف سشناسان، اشاف و بزرگان آنها. أَطراف ُمَتعاِقَدة: طرف های 

ُد اْلَطراِف: چند  قرارداد؛ أطراف ُمَتنازَِعة: طرف های درگري؛ أَطراف َمعنيَّة: مقامات ذی صالح؛ ُمَتَعدِّ

جانبه؛ 



115بخش ششم: محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها

َطرَف: جمع أَْطرَاف و جمع الجمع أََطاِريف: مرد بزرگوار، انتهاى هر چيزى، ناحيه، يک دسته از 

چيزى؛ »َقصَّ َعَليِه َطرْفاً ِمْن َحياِتِه«: حوادث زندگی اش را براى او گفت. »ِمْن َطرَِف فالن«: از سوى 

رََفاِن«:  فالىن، »َكاَن َو إيَّاُه َعَل َطريَف نقيٍض«: هر دو نفر با هم در جهت مخالف يكديگر بودند؛ »الطَّ

اْلَْطراِف«: وسيع و  اْلَمِديَنِة«: حومٔه شهر؛ »ُمرَتَاِمي  يا دو طرف دعوى؛ »أَْطرَاُف  دو طرف قرارداد، 

ُپر دامنه ...

2 ِحزام: کمربند؛ حزاُم اْلَماِن: کمربند نجات؛ حزاُم اْلَْمِن: تدابري احتياطی برای سالمتی جامعه

ی ااِلْنِتخاباِت: تب و تاب انتخابات. ی: تب؛ ُحمَّ 3 ُحمَّ

4 ُرْغم: ستم، خوارى، ناپسندى؛ »أََتـی َعَل ُرْغِمِه«: بر خالف ميل خود آمد، خاک. اَلرَّْغم: مرتادف 

الرُّْغم است؛ »رَْغَم كذا أو رَْغَم أَن«، و »رَْغًم َعن«، و »عل الرَّْغِم ِمن و ِبالرَّْغِم ِمن«، و »ِبالرَّْغِم َعن«، 

و »ِبالرَّْغِم ِمن أن«: بر خالف ميل و خواستٔه چيزى.

5 َشَهادة: مصدر است از َشِهَد لَُه أَو َعَليه: گواهى دادن به سود، يا به زيان كىس، سوگند، كشته 

شدن در راه خدا، جهان و كهكشان آشكار كه در برابر جهان ناآشكار است، تصديق يا گواهى پزشك 

براى بيمر، گواهينامٔه تحصيل.

َشَهادُة االْبِتَداِئّية: گواهينامٔه پايان تحصيالت دورٔه ابتدايی براى دانش آموزان قبول شده؛ »َشَهاَدُة 

ُلوِك«: گواهى سابقٔه خوب و نداشنت پيشينٔه بد. ُحْسِن السُّ

ن:  6 َطباشري: گچ، نشان، عالمت سفيد کردن، با گچ خط کشيدن، با گچ نشان گذاردن/ طباشري ُمَلوَّ

مداد رنگی مومی، مداد ابرو، نّقاشی کردن/ َطْبُشورَة: جمع َطَباِشري: تباشري، گچ تخته. َطباشري معرّب 

تباشري فارىس است.

7 َرْوح: شادماىن، راحت، رحمت، عدالت، يارى كردن، نسيم باد؛ »َيوٌم َرْوٌح«: روزى خوش؛ »لَيلٌة 

َرْوَحٌة«: شبى خوش
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طرح رو و پشت جلد 

مفهوم طرح رو و پشت جلد از نگاه همکاران که می توان به عنوان کار پژوهشی از دانش آموزان 

خواست.

خانم سيم برزگر از تربيز:

طرح جلد کتاب عربی پائه یازدهم رشتٔه ادبيات و علوم انسانی بسیار زیبا و تأثیرگذار طّراحی 

شده است. رنگ الجوردی روشن يا به اصطالح آبی ایرانی به کار رفته در آن تداعی آسمن، آزادی 

و آرامش است و تلفیق آن با رنگ سفید از سدی آن کاسته و سبب ایجاد حّس روح افزا و آسمنی 

شده است.

دو بیت شعر عمیق و پرمعنا از حضت علی  بر ارزش آن افزوده است:

تبرص ما  و  منك  تـشعر......دواؤك  ال  و  منـك  داؤك  و 

صغیر جرم  أّنك  تزعم  الکرب......أ  العامل  انطوی  فیك  و 

خانم سهيال ماّليی يگانه از زنجان:

ادبيات و علوم  یازدهم رشتٔه  پایٔه  بهایی و آسمن پرستارٔه مصّور پشت جلد کتاب عربی  شیخ 

انسانی:

یـگـانـه تو  وصـال  تـمّنـای  به  کـی  اشکم شود از هر مژه چون سیل روانهتا 

نه یا  تو  غم هجران  به سآید  ای تیـر غـمـت را دل عّشـاق نـشـانـهخواهد 

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

)شیخ بهایی(

شیخ االسالم بهاءالدین محّمدبن حسین بن عبدالصمد عاملی متخّلص به بهایی، معروف به شیخ 

بهایی، حکیم، فقیه، عارف، منّجم، ریاضی دان، شاعر، ادیب، تاريخ شناس و دانشمند نامدار سدٔه دهم 

و یازدهم هجری است. او در بعلبک شام زاده شد، و خانواده اش یک سال بعد از توّلدش به جبل 

عامل رفتند. پدرش از شاگردان »شهید ثانی« بود و پس از کشته شدن استادش همراه خانوادٔه خود 

در حالی که فرزندش ده ساله بود، به ایران آمد و در اصفهان سکونت گزید، البته بیشرت تحصیالت 
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شیخ بهایی در قزوین بود. گویند نسب وی به »حارث همدانی« از اصحاب امیراملؤمنین می رسد. این 

فقیه محّدث، حکیم و ریاضی دان شیعه با وجود اینکه، مقام شیخ االسالمی را که به عنوان باالترین 

به عزلت و زهد گرایش  بر عهده داشت؛ همچنان  بود،  منصب رسمی دینی در حکومت صفویه 

داشت، آنجا که می ساید: 

نـمی شاید بال  جز  را  گلیمن  سیه  بتوانیما  که  بال  هر  نه  بهایی  دل  بر 

او شاگردانی را تربیت کرد که هر یک چون ستارگانی بر تارک آسمن ایران می درخشند، که از 

معروف ترین آنها می توان از صدراملتأّلهین شیرازی، محّمدتقی مجلسی، ماّل محسن فیض کاشانی نام 

برد. از شیخ بهایی تألیفات بسیاری در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، 

هرن و فیزیک بر جای مانده است و تعداد کتاب ها و رسایل او را گروهی 88 و گروهی ۹۵ کتاب و 

رساله گزارش کرده اند، و حّتی عّده ای این تعداد را ۱۲۰ می دانند. مشهورترین اثر او »کشکول« به 

زبان عربی و در سه جلد است. وی در مثنوی فارسی »شیر و شکر« برای اّولین بار در شعر فارسی 

»بحر خبب« رایج در اشعار عربی را در فارسی به کار برد. از مشهورترین قصايد عربی وی قصیدٔه 

معروف »وسیلة الفوز والمان« در ۶۳ بیت در ستايش امام عرص     است، و نیز صلوات مشهوری 

دارد که برای چهارده معصوم  ساخته است، که با مطلع »الّلهم صلِّ وسلِّْم َوزِْد َوبارِْك علی صاحب 

الدعوّة  النبویة« شوع می شود.

بخش مهّمی از اشعار عربی او لغز و معّمست، که بیانگر تسّلط شیخ بر این حیطه است. توانایی 

او در ایجاز و بیان معّمگونٔه مطالب در آثاری چون رسایل پنجگانه اثنی عش، خالصة الحساب، فوائد 

الصمدیة، تهذیب البیان، الوجیزة يف الدرایة و همچنین تبّحر او در صنعت لغز در آثاری چون لغز 

الزبدة، لغز النحو، لغز الکشاف، لغز الصمدیة، لغز الکافیة مشهود است.

او نه تنها شعر می سود، بلکه در باب علم نحو نیز کتاب معروف »الصمدّیة« را نگاشت، و در 

کتاب »حدائق الصالحین« شحی بر »صحیفٔه سجادیه« حضت امام سجاد  نوشته است، و کتاب 

نایاب »التحضیر« در زمینٔه احضار جن هم او از اوست. نقل می کنند که به زبان ترکی نیز آشنا بوده 

است، و »عرفات العاشقین« اّولین تذکره ای است که در زمان حیات شيخ بهایی از او نام برده شده 

است. از جمله آثار منثور او »موش و گربه« است که تأثیرگذار بر رسالٔه منثور »جواهر العقول« 

عاّلمه محّمدباقر مجلسی است.
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گذشته از شعر، علوم و معارف اسالمی، در حوزه های دیگری چون ریاضی، معمری، مهندسی، 

جغرافیا نیز تبّحر داشته است.

آثار معمری او عبارت اند از:

ساخت مناره جنبان اصفهان 

تعیین دقیق قبلٔه مسجد امام اصفهان 

طّراحی گنبد مسجد امام اصفهان که صدا را هفت بار منعکس می کند، و در آن پژواک صدا رخ 

می دهد. 

طرّاحی و ساخت شاخص ظهر شعی در حرم مطهر امام رضا 

طرح دیواری در صحن حرم حضت علی  در نجف به گونه ای که زوال شمس را در تـمم ایام 

سال مشّخص می کند. 

طرّاحی صحن و سای مشهد مقّدس به صورت یک شش ضلعی و …

»حدیقة  کتاب  نیز  نجوم  علم  در  مختلف  علوم  در  چیره دستی  بر  عالوه  ایرانی  بزرگ مرد  این 

هاللیة« را که شامل تحقیقات و فواید نجومی است نوشت، و به پاس خدمات وی در زمینٔه علم 

ستاره شناسی، سازمان یونسکو سال ۲۰۰۹ که مصادف با سال نجوم بود، نام وی را در لیست مفاخر 

ایران ثبت کرد. 

)برگرفته از منابع: تاریخ ادبیات ایران، دکرت صادق رضازاده شفق، دایرة املعارف فارسی به سپرستی 

غالمحسین مصاحب، سیمیی از شیخ بهایی در آیینٔه آثار محّمد قرصی، تاریخ سلطانی، اثر حسن 

اسرتآبادی، طبقات اعالم الشیعه آقا بزرگ طهرانی( و … .
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