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   ١٣٩٥ شهریور ٨ سومنگاشت 

  

  

    )١(عربی کتاب معلّم 

  یهارشتهمشرتک پايۀ دهم 

  رياضی فيزيک، 

  علوم تجربی، 

  ادبيات و علوم انسانی، 

    ای و کاردانشفّنی و حرفه
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  ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

  

  توّسطۀ نظریهای درسی ابتدايی و مدفرت تأليف کتاب: ريزی محتوا و نظارت بر تأليفبرنامه

  )جز علوم و معارف اسالمی( هاهمۀ رشتهمشرتک دهم پايۀ  )١( عربی کتاب معلّم: نام کتاب

  نژادعادل اشکبوس، اباذر عباچی، فاطمه يوسف :تأليف

حسن علی چراغی، بزرگی، محّمديان، حبیب تقوايی، علی جانين بهرامالدّ محی: ريزی درسیشورای برنامه

  مهدی سيفسيّد لربی ومحّمد دحيدری، سيّد

  های درسی ادارۀ کّل چاپ و توزیع کتاب: سازی و نظارت بر چاپ و توزيعآماده

  ) شهيد موسوی( آموزش و پرورش ٤ساختVن شVرۀ  -خیابان ايرانشهر شVلی: تهران
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  مقّدمه
های تأليف کتاب جديد و نيز روش رویکرد تا کنندمی تالش يشانهابرنامه تدوین هنگام به درسی ریزانبرنامه

 دهندۀنشان ،مختلف درسی هایبرنامه از ارزشیابی نتایجگاهی  اامّ  ؛کنند تبیین را خود انتظار موردتدريس 

 فاصلۀ حدودی تا تواندمی باره این در که اسنادی از یکی. است شده اجرا برنامۀ و شدهقصد برنامۀ میان فاصلۀ

  . است »ممعلّ  راهنVی« بکاهد کتاب آموزشی نظام در را تربیتی عمل و نظر میان

 عرضه محتوای از پyوی به و هستند متّکی درسی کتاب به عموماً  تدریس برای Vنمعلّ  ،ایران شیآموز  نظام در

 و درسی کتاب محتوای تعدیل امکان يادگyی و های تدريس وشيوه دربارۀ کمرت و کنندمی قناعت شده

آموزی در دورۀ دانشگاهی حتّی برخی به کتابی که خودشان . انديشندمی آموزاندانش با نيازهای آن مطابقت

برای برخی معلVّن بسيار سخت است که شيوۀ . ماننداند وفادار میيا کتابی که قبالً تدريس داشته اندخوانده

دانند و حارض به دست برداش� اند درست میهرچه را قبالً آموخته ،این گروه اندک. تدريس خود را تغيy دهند

ف فعل ماضی، مضارع، امر و نهی که درس عربی را فقط َرص  هستند انیهنوز دبy . های منسوخ نيستنداز شيوه

-های شنيدن، خواندن و سخن گف� بیمهارت ،برای اين گروه. دانندمی... و رصف ضVير و اسVء اشاره و 

های درسی عربی به با تغيy رويکرد کتاب. اندگونه آموزش ديدهخودشان نيز اين ،معناست؛ زيرا در گذشته

» های چهارگانۀ زبانی به منظور فهم بهرت قرآن و متون دينی و زبان و ادبيات فارسیپرورش مهارت«رت صو 

  . اندافزايی خويش برآمدهدر پی دانش متوّسطه دورۀ اّولبسياری از دبyان تاکنون در 

 ایحرفه هایتظرفیّ  افزایش به طبیعی شکل به و ندارند را محتوا فّعاالنۀ تنظيم و انتخاب فرصتبرخی دبyان 

  . کنندنـمی حسنيازی  تأثyگذار و هنگامب مداخلۀ برای خود

تدريس بدون اطّالع داش� از اهداف کتاب . الزم است ،های تدريس کتاب نونگاشتآگاهی از رويکرد و شيوه

  .موفّق نيست ،درسی

  

  فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

  : آمده استگونه اينسالمی ایران در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری ا

 زبان است؛ این آمیخته آن با کامالً فارسی اتادبیّ  و است عربی اسالمی معارف و علوم و قرآن زبان که آنجا از«

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

  :درس عربی چنین آمده است لمرو حوزۀدر مورد ق »درسی ملّی برنامۀ«در 
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گف� ی خواندن، گوش کردن، نوش� و سخنیعن ،زبانی های چهارگانۀّخصاً مهارتآشنايی با زبان عربی و مش... «

و متون :آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصوم�این حوزه به ميزانی است که دانش در

  .»رسی او مؤثّر باشدتقويت زبان فا دردينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و 

  

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

 و زبان بهرت فهم به كمک و اسالمی متون و عبارات فهم برای زبانی هایمهارت پرورش«رویكرد  .١

  .محوریقاعده جایبه محوریم� واژگان و کاربردمطلب،  درک بخشیحاکمّیت و »فارسی اتادبیّ 

 به آسیبی یندفرا این در آنها گرف� نادیده امكان كه قواعدی از پوشیچشم و قواعد حجم از كاس� .٢

 .کلیدی و پرکاربرد واژگان و م� به بیشرت توّجه عوض در .سازدمیـن وارد م� و عبارت فهم رویکرد

  

   آموزانی عربی از دانشرد نظر برنامۀ درسشايستگی مو 

به فهم عبارات كوتاه و  دورۀ اّول متوّسطهآموزان بتوانند در پایان درسی زبان عربی انتظار دارد دانش ۀبرنام

با گسرتدگی  به فهم ساختارها و متونی متوّسطه دوم دورۀبه كار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان  ۀساد

واژۀ پرکاربرد زبان  ٨٢٠حدود  متوّسطه اّول دورۀآموز در دانش .ه دست یابندطل متوسّ اوّ  دورۀبیشرت نسبت به 

ها عالوه بر اين واژه. واژه است ٨٥٠تعداد واژگان حدود  ،های مکّرس با احتساب جمع. گyدعربی را ياد می

 در رفته کار به تکلV .اينکه در زبان عربی پربسامد هستند در متون دينی و ادبی ما نيز کاربرد فراوان دارند

 و زبان و روايات حديث، قرآن، در که است عربی زبان واژگان پرکاربردترين دهم، تا هفتم عربی هایکتاب

 افزون و است رفته کار به پرکاربرد کلمه  ٣٥٠حدود ) ١(عربی  کتاب در. اندرفته کار به بسيار فارسی ادبيات

 اين هدف واقع در پس اند؛شده تکرار دهم کتاب در نيز �پيش عربی هایکتاب واژۀ ٨٥٠ به نزديک ،آن بر

دورۀ اّول  کتاب سه واژۀ ٨٥٠ از واژه ٥٥٠حدود  .است عربی زبان پربسامد واژۀ ١٢٠٠ حدود آموزش کتاب،

  .است چن� نيزدورۀ دوم متوّسطه  در. دارند قرآنی کاربرد متوسطه
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  اّولبخش 

  اهداف کلّی برنامۀ درسی عربی 

  هومی و شبکۀ مف
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  دورۀ اّول متوّسطههای عربی شبکۀ مفهومی کتاب

  .ای نوشته شده استهاست و با عنايت به ساختار شبکهعبارات اهداف در اين جدول به صورت مفاهيم و مهارت

ع 
ضو

مو
 

 نهم  هشتم  هفتم  پایه
  دهم

١.
 

ان
اژگ

و
١   

 ٤٠٠ حدود آموزش

کلمه و اصطالح 

  پرکاربرد و ساده 

واژه  ٢٠٠حدود آموزش 

اصطالح پرکاربرد و و 

و تکرار واژگان  ٢ساده

 در مجموع( پايۀ هفتم

  )کلمه ٦٠٠حدود 

واژه و  ٢٢٠ حدود آموزش

اصطالح پرکاربرد و 

ار واژگان پايۀ و تکر ٣ساده

- با جمع( هفتم و هشتم

 در مجموعهای مکّرس 

  )کلمه ٨٥٠

واژه و  ٣٥٠آموزش حدود 

اصطالح پرکاربرد و تکرار واژگان 

در (متوّسطه عربی دورۀ اّول 

کلمه  ١٢٠٠مجموع حدود 

   )پرکاربرد

                                                           
ر شVرش واژگان چند واژه ؛ ددارندکلVتی مانند کاتِب، َمکتوب، َمکتَبَة، َمکتَب و ُمکاتَبَة که یک مدخل واژگانی مشرتک    ١

که ...) ، ِمن، ال و َو، فَـ، لِـ، بِـ، يف(همچنین کلVتی مانند . آموز قواعد آنها را فراگرفته باشددانش مگر اينکه ،شوندمحسوب می

برد پرهیز کار از به کارگیری واژگان کم. ظر استکلVت پربسامد مّد ن ،در گزینش واژگان. شوندمحسوب می نيزاند؛ بسیار ساده

ملکۀ ذهن به تديج گردند تا های بعد تکرار میر پایههای استفاده شده در دروس مختلف یک پایه و نیز دواژه. گرددمی

  .آموز شوددانش
  . کتاب، دفرت، قلم، مدرسه، معلّم: شوند؛ مانندواژگان مشرتک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نـمی  ٢

رود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای که در هر دو زبان به کار می» عاِمل«نند اّما واژگانی ما

  .آید به عنوان واژگان جدید استمی» کارگر«
  .گردددر گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن، متون معارف اسالمی و زبان و ادبیّات فارسی توّجه الزم می  ٣
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ان
 زب

تار
اخ

س
  

  

  ١اسم اشاره - 

  ٢فعل ماضی -

  ٣ادوات استفهام -

اسم از نظر عدد - 

  ٤و جنس

یک  اعداد اصلی - 

  ٥تا دوازده

  ٦فعل مضارع- 

  ادوات استفهام ۀبقیّ  -

  ٧)لVِذا، َمتَی، کَيَف (

يکم تا  اعداد ترتیبی -

  ٨دوازدهم

  مستقبلفعل  - 

 داش�ترجمۀ  - 

  .)...يندعِ (

  

 

 

 

 

   فعل امر -         

  ٩نهی  فعل - 

  معادل ماضی استمراری - 

ترکیب اضافی و  - 

  ١٠فیوص

  خوانیساعت - 

  وزن و حروف اصلی - 

های نام عربی صيغ برای رشته - 

علوم انسانی و علوم و معارف 

در ساير . (شوداسالمی ذکر می

  .)شودها نام صيغه ذکر |یرشته

ميل مبحث اعداد که قبالً تک - 

خوانده شده و اعداد  ١٢يک تا 

اصلی تا صد و ترتيبی تا بيستم 

  .يابدادامه می

هايی که معادل ماضی اّول فعل - 

شخص مفرد آنها بيش از سه 

حرف است به همراه 

در ) ثالثی مزيد. (مصدرهايشان

های علوم انسانی و علوم و رشته

معارف اسالمی نام ثالثی مزيد و 

ولی در ساير  ،شودجرّد ذکر میم

  .ها خyرشته

تشخيص مبتدا و (جملۀ اسميّه  - 

تشخيص (و جملۀ فعليّه ) خرب

  )فعل، فاعل و مفعول

معانی حروف جر و تشخيص  - 

  جار و مجرور

در رشتۀ انسانی و معارف ذکر 

مرفوع، منصوب، مجرور و 

مجزوم در اعراب کلVت از 

-اهداف است ولی در ساير رشته

  .يستها ن

  

  نون وقايه - 

اسم فاعل، اسم (مشتّقات  - 

  )مفعول و اسم مبالغه

  

  

                                                           
  .اسم اشاره مثنّای دور تدریس نـمی شود. اره به نزدیک و دور همراه مشاٌر الیه آناسم اش   ١
  .هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن مّد نظر نیست  ٢
  .)بقیّـۀ کلVت پرسشی در پايۀ هشتم تدریس می گردد( َهل ، أیَن ، َمْن ، ما ، کَم   ٣
  .در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود. جمع مكّرس  ،ث سالـمجمع مؤنّ  ،مفرد، مثنّی و جمع مذكّر سالـم  ٤
. های جدید استاصلی و ترتیبی تنها در قالب واژهآموزش اعداد . بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید  ٥

ت یادگیری را دچار اشکال نشان داده اسای قواعد که تجربه ابی اعداد اصلی و ترتیبی از پارهدر شیوۀ تألیف، تدریس و ارزشی

و عددهای اصلی رصفاً به صورت معروف  ١٩تا  ١٣یا  ١٠تا  ٣های معدود رصف نظر می شود؛ مانند ذکر ویژگینـVید جّدی می

  .آیدین و به دنبال آن در ارزشیابی میدر تـمر) مذکّر(
  . هدف شناخت فعل مضارع است و ساخت آن مّد نظر نیست ٦
  .در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است پايۀ هفتمۀ پرسشی کَم در کلم  ٧
  بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید   ٨
  .گرددتدریس می های مخاطبامر و نهی فقط صیغهدر   ٩

  .ها مّد نظر نیستساخِت ترکیب ؛»َعزيزلْ أخي ا«برای فهم ترکيبات مخلوط مانند  .ایویکرد قاعدهدر حّد فهم معنا و بدون ر   ١٠



 

١٠ 

 

ت
بارا

و ع
ن 

متو
  

آیات کالم هللا  - 

  ؛مجید

احادیث  -  

  ؛:معصومین

  داستان کوتاه؛ - 

  ی اصلی؛هارنگ - 

  ؛روزهای هفته - 

 .هافصل- 

  ؛آیات کالم هللا مجید - 

احادیث  -  

  ؛:معصومین

  داستان کوتاه؛ - 

  ؛یابیتدوس - 

و فرهنگ  هاارزش - 

  ؛جامعه

  ؛آیات کالم هللا مجید - 

احادیث  -  

  ؛:معصومین

  شعر عربی ؛يک  - 

  داستان کوتاه؛ - 

  الـمثل؛رضب  - 

های آداب و مهارت - 

  زندگی؛

و  مراکز زيارتیدر  - 

  دیدنی؛

  .م� علمی - 

  

های علوم انسانی و در رشته

علوم و معارف اسالمی نام اِعراب 

کلVت يعنی مرفوع، منصوب، 

شود مجرور و مجزوم ذکر می

  .ها خyولی در ساير رشته

  ؛آیات کالم هللا مجید - 

  ؛:احادیث معصومین -  

  ؛يک شعر عربی - 

  داستان کوتاه؛ - 

  الـمثل؛رضب  - 

-و آداب و مهارت زندگی سبک - 

  ؛های زندگی

  م� علمی؛ - 

  م� اجتVعی؛ - 

  .م� ادبی

  



 

١١ 

 

ف�
ن گ

سخ
ت 

هار
م

١   

سالم و  - 

  احوالپرسی؛

 با اییآشن - 

  ؛همدیگر

  خداحافظی؛ - 

  تعارفات؛ - 

در شهرهای  - 

  ؛زیارتی

  ؛دربازار - 

پرسش از جای  - 

. چیزی یا کسی

  پرسیدن؛ آدرس

پرسش از ماهیت  - 

چیزی و نحوه 

  پاسخ بدان؛

پرسش از کيستی  - 

و پاسخ به آن و 

  معرّفی خود؛

  .پرسش از رنگ - 

  

معرّفی افراد به  - 

  همديگر؛

  های غذایی؛وعده - 

ش از زمان و پرس - 

اوقات (پاسخ بدان 

  ؛...)شبانه روز، ماه و

پرسش از علّت چيزی  - 

  و پاسخ بدان؛

پرسش از چگونگی  - 

  کاری یا چیزی؛

مشاغل و پرسش از  - 

  .شغل

  

  نحوۀ درخواست؛ - 

  بازداش� کسی از کاری؛ - 

احرتام به قوانین جامعه  - 

مانند راهنVيی و 

  رانندگی؛

  .در سفر زيارتی - 

  

  

  ی با همديگر؛آشناي - 

  در فرودگاه؛ - 

گو با راننده در شهر وگفت - 

  زيارتی؛

  در هتل - 

  

                                                           
  



 

١٢ 

 

   



 

١٣ 

 

  دومبخش 

  یادگیری- دهییاد منابع و هاروش

   



 

١٤ 

 

  یادگیری  - اصول یاددهی) الف

 راستای در تربیتی و درسی برنامۀ اهداف برآوردن برای را شايسته بسرت بتواند باید یادگیری یاددهی راهربدهای

 بر افزون مهم این اجرای برای. فراهم کند »بهطیّ  حیات« از مراتبی به دستیابی و توحيدی رتفط شکوفایی

 رشح به یادگیری یاددهی راهربدهای انتخاب بر حاکم اصول تربیتی، و درسی هایبرنامه بر ناظر اصول

  :بود زیرخواهد

 ٩بند ( ببیند، تدارک زندگی واقعی هایتموقعیّ  در را روابط و وقایع ها،پدیده تفسیر و درک امکان .١

 مورد در گیریتصمیم و درک برای را رشایط که طوری )برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران

 اسالمی معیار نظام رعایت با شوندمی مواجه آن با مختلف هایتموقعیّ  در آموزاندانش که لیمسائ

 .کند فراهم

 ها،پدیده دربارۀ هاییپرسش پاسخ یاف� برای مداوم شتال  در کاوشگری طریق از را آموزاندانش انگیزۀ .٢

 .کند تقویت و شکوفا آنها روابط و وقایع

 را هاپدیده وابستگی یا معلولی و تعلّ  هایرابطه و هستی بر حاکم کلی قوانین تفسیر و درک امکان .٣

 .کند فراهم آموزاندانش در بصیرت افزایش با همراه

 و مرور آموزدانش طتوسّ  زمانی فواصل در شده کسب هایشایستگی که ببیند تدارک را هاییفرصت .٤

 .شود اخذ او طتوسّ  یادگیری مسیر ادامۀ یا بازنگری تعدیل، برای تصمیVتی

 صورت به را جدید هاییادگیری با پیشین اتتجربیّ  و دانش تلفیق عمل، و نظر پیوند برای الزم فرصت .٥

 فراهم هاشایستگی توسعۀ و آموزاندانش وجودی هایتظرفیّ  قتحقّ  به منظور معنادار و یکپارچه

 .کند

 یندفرا قخالّ  و نوآورانه سازماندهی با و بخشتعالی و قخالّ  ال،فعّ  هایروش از ترفزون مندیبهره با .٦

 .Vیدـن فراهم را معرفت و علم ساخ� زمینۀ حقایق، انباشت و آوریجمع

 بر تأکید با را آموزاندانش سوی از علم تولید زمینۀ هبلک ،است نشده محدود دانش انتقال به رصفاً  .٧

 .ببیند تدارک مفهوم، در آنان مشارکت

 .کند فراهم یادگیری هایمحیط انواع و همساالن م،معلّ  با را آموزاندانش رمؤثّ  تعامل زمینۀ .٨

 نگاه با را هاآن از استفاده و |اید فراهم را آموزشی نوین هایفناوری از هوشمندانه گیریبهره زمینۀ .٩

  .کند دنبال واگذاری و جایگزینی نگاه نه مندسازیـتوان یا تکمیلی و تقویتی



 

١٥ 

 

  :شود كهای سامان داده میگونهبه در درس عربی پايۀ دهم ادگیریی -اصول یاددهی

 .آموزان اجرا شودرت فّعال و با مشاركت گروهی دانشآموزش به صو  .١

 .آموز، آموزش داده شودله پرداخ� به دانشئبه حّل مس نهچگونه آموخ� و چگونه اندیشیدن و چگو  .٢

زان آمو بر ارزشیابی دانش افزونیادگیری  -یاف� نسبت به اعتبار فرایند یاددهیم برای اطمینانمعلّ  .٣

 .ورزد مبادرت خودهای تنسبت به ارزشیابی از فّعالیّ 

ه و فهم نقش ترجم ،این میان در .گیردهای زبانی صورت میآموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت .٤

 آموز درست بخواند واست كه دانش اينهدف  کتاب عربی دهمدر  .گرددعبارات و متون برجسته می

 .معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد

محض مورد نظر  ۀهرجا سخن از قواعد آمده است؛ قاعد ،در جدول وسعت و توالی :ر مهمتذكّ 

 .آن نكته فهم زبان حاصل گردد ۀا مطالعاست كه ب اينبلكه  هدف  ،نیست

 .شوده بیشرت میتوجّ  ن و فهميدنشنید ،زش عربی به مهارت خواندنهای نوین آمو در شیوه .٥

 : گیردهای زبانی بر این مبنا صورت میسنجش مهارت  .٦

زبان  عبارات از عربی به فارسی، یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهمّ  ۀترجم خوانی،روان

آموز یا در میان اسخ میان دبیر و دانشصورت پرسش و پ به( گف�بی برای تقویت مهارت سخنعر 

ارجاع به وجوه  ،ای فارسی و عربی تقریباً یكی استدر مورد مهارت نوش� از آنجاكه الفب )آموزاندانش

  ١.كندVیز و اختالفات امالیی كفایت میـت

  

  یادگیری -یهای مناسب یاددهتالیّ ها و فعّ شیوه) ب

 .شودبرنامه انتخاب و به كار گرفته مییادگیری با توّجه به اهداف و رویكردهای  - هیدهای مناسب یادشیوه

   .شودیادگیری اشاره می-های یاددهییوهتنها به اصول كلّی ش راهنVدر این 

  :از است عبارت یادگیری -های یاددهیاصول كلّی شیوه

  قرائت -

                                                           
  ...استوا و : علی؛ اِسِتواء: تربيت؛ َعلـيّ : مناجات ؛ تربية: شود، و ُمناجاةمثالً کلمۀ آيَة در فارسی آيه يا آيت نوشته می ١



 

١٦ 

 

خوانی خوانی و روانایی درستمعلّم باید از توان ،از این رو ؛ی جایگاه خاّصی دارددرس عربی روخوان در

ث، ح، ذ، «تلّفظ صحيح حروف  .برخوردار باشد تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه آموزش دهد

با توّجه . دارددر عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق » ک«حرف . شودآموزش داده می» ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و

  ١.به اينکه در نـVز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف اهمّيت دارد، لذا دبy عربی به اين بخش توّجه دارد

  ترجمه -

 برای آموزِش  کارساز هايیشيوهاست از الگوها و  شايستهن عربی ترجمه در آموزش زبا جايگاه ارزشمندبه  نظر

مانند تطبیق انواع ؛ است آمدكار  فنون ترجمهز زبان فارسی در تفهیم گاهی استفاده ا .ترجمه بهره گرفته شود

یادین فنون ترجمه در كتب ترجمه به منظور آموزش مفاهیم بن فنّ بخش ، به همین منظور دو زبانفعل در 

  .انددر هم� کتاب منابع تخّصصی زبان و ادبيات عربی معرّفی شده. آمده استدرسی 

  قواعد -

ی در يادگy  .گیردر میو معلVّن قرا مؤلّفانریزان، لی اساسی مورد توّجه برنامهعنوان اصبه  کاربردی قواعد

های درسی ايران به اين نکته کمرت توّجه شده است که آنچه يک در کتاب .هر زبانی آموزش قواعد الزم است

و  کاربردی توّجه به قواعد .آموز ايرانی فرق داردآموز عرب در زمينۀ قواعد نياز دارد با نياز يک دانشدانش

  :که بایسته است شايسته و  در این باره .از م� مورد تأكید است شاهدیاف� 

: ؛ در آموزش عربی طرح چن� سؤالی در امتحان نادرست استاز تأكید بر حفظ قواعد پرهیز گردد .١

: ه شودسؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت خواست.) ماضی استمراری را تعريف کنيد(

آموز بتواند اين جمله را ترجمه کند وقتی که دانش.) َمدرََسةِ کاَن أَخي يُساِعُد زَُمالَءُه أَيّاَم الْ (

 .معنايش اين است که معادل ماضی استمراری را در عربی شناخته است

 .گردد؛ تدريس متکلّم وحده در آموزش زبان نادرست است انتخابآموز محور الگوی دانش .٢

آموز با شود؛ آنچه را دانش یادگیری تأكید ی اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش درهابر روش .٣

 .شودراهنVيی معلّم دريابد و خودش پی بربد سپس ±رين کند، برايش ملکۀ ذهن می

                                                           
 .شونددر کتاب معلّم متون و عبارات با تلّفظ صحيح قرائت می ١



 

١٧ 

 

اطّالع کلمۀ دورۀ اّول متوّسطۀ بی ٨٥٠دبyی که از  .گرددتوّجه  آموزانهای پیشین دانشبه آموخته .٤

-می رو به روداند که فراگy قبالً چه قواعدی را خوانده است در تدريس با دشواری است و نـمی

 .شود

پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهرت بومی سازی شود؛ قواعد عربی به دستور زبان فارسی  .٥

بديهی است که  ،را آموزش دهيم) تَُب کُِتَب و يُکْ (خواهيم فعل مجهول وقتی می ،برای |ونه

 .را تفهيم کرد) شودنوشته شد و نوشته می(ست بايد فعل مجهول فارسی نخ

شود؛ زيرا از زيباترين سخنان در هر ادبياتی هستند و در  در این حیطه استشهاد امثال و حکمبه  .٦

 .زبان عربی زيباترين شاهد از قرآن و حديث است

. لذا برخی قواعد حذف می شود؛ دندارنتأثیر چندانی  ااز مباحث دستوری در دریافت معن ایپاره .٧

سودی  و فنّی آموز ايرانی به ويژه در رشتۀ رياضی و تجربیمانند بحث غy منرصف که برای دانش

 .شودندارد و تنها موجب طرّاحی سؤاالت معVّگونه و پيچيده می

 ۀهای جدید عربی بر پایرویکرد کتاب ؛ زيراقواعد باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند  .٨

 .قاعده بايد به اين مهم کمک کندزبانی و م� محور است؛  ۀهای چهارگانمهارت

  

  هامرینـت -

ها توّجه در طرح تـمرين به اصل مهّم تثبيت آموخته .، تـمرينات مناسبی طرّاحی شده استدر هر درس

یادگیری  -یند یاددهیاآموز در فر ت معلّم و دانشمرینات هر درس نشانگر میزان موفّقیـپاسخ به ت. شده است

را  راهنVم در این بخش نقش معلّ . ناپذیر استمرینات گریزـال و مشاركتی در تهای فعّ روش انتخابلذا  ؛است

  . Vیدـایفا می ن

  

   



 

١٨ 

 

  های یادگیریبا سایر حوزهارتباط افقی برنامه 

  :بیشرتی دارد یا هVنندی پیوند زيردرس زبان عربی با دروس ه طمتوسّ دوم ۀ در میان دروس دور 

  زبان انگلیسی  -٣فارسی   و ادبيات زبان  - ٢  دين و زندگی -١

  .شودمیها اشاره نظری یا عملی است كه به آنارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع 

  دين و زندگی - ١

  :رودانتظار می دورۀ دبستان و دورۀ اّول متوّسطه و قرآن دين و زندگیدرسی  ۀاز برنام

و دورۀ اّول متوّسطه  ابتدایی ۀآموزش قرآن در دور  خوانی طیّ وانی و روانخبرای درست را یی الزمتوانا •

 .کندایجاد 

وابسته به یادگیری  ات شود آنجا كه دریافت معنو فهم آیات قرآن كریم دقّ  کترجمه و در  ۀدر زمین •

دين و زندگی و از درس است، بسرت این موضوع پیش  و نيز ذخyۀ واژگانی جمله زبانیساختارهای 

 .کرداشاره  ه می توان به انواع فعلمونـبه عنوان ن ؛قرآن در درس زبان عربی فراهم شده باشد

 .ه شودآموزان توجّ عربی دانشدرس های آیات، احادیث و روایات به آموختهبه هنگام استشهاد به  •

خالت نشود و د  ،است قواعد رصفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی ۀدر محدود •

وظيفۀ تدبّر در قرآن برعهدۀ  .اصلی و مقّدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد ۀدرس آموزش قرآن وظیف

 .درس دين و زندگی و آموزش زبان بر عهدۀ درس عربی است

ود که همزمان در کتاب عربی ه شبه متون موجود در کتب عربی توجّ  های نونگاشتکتابدر نگارش  •

 .ريزان استدهندۀ ناهVهنگی برنامهم� تکراری نشان. نشودات تکرار قرآن یا ادبیّ  ی،و زندگ و دین

  

  ات فارسیزبان و ادبیّ  - ٢

  :رودات فارسی انتظار میان و ادبیّ درسی زب ۀاز برنام

متونی در کتاب درسی  زبان عربی را به عنوان زبان دین و فرهنگ اسالمی طیّ  جايگاه مهّم يادگyی •

يادآور  رتر زبان و ادب فارسیتر و مؤثّ در جهت فهم عمیق را دگیری زبان عربیلزوم یا وکند تأكید 

  .شود



 

١٩ 

 

ع مونهـات عربی ندر بیان پیوند میان دو زبان و اهتVم ایرانیان به زبان و ادبیّ  • هایی از اشعار ملمَّ

 .شی بگنجاندنویسان ایرانی به زبان عربی را در محتوای آموز های ادبی ن³شاعران و شاهكار

شباهت  .انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری میان این سه گروه الزم است از آنجا که عربی، •

ات فارسی و گروه انگلیسی از این نظر که آموزش زبان است گروه درسی عربی به دو گروه زبان و ادبیّ 

 .های درسی استبیشرت از دیگر گروه

 

  زبان انگلیسی  - ٣

بخش گرامر به کتب دستور زبان فارسی و بخش قواعد  رود درمی زبان انگلیسی انتظار درسی ۀاز برنام

مثالً بحث معلوم و مجهول یا  ؛دیم و تأّخر برخی نکات اقدام کندعربی مراجعه کند تا در صورت امکان در تق

ن عربی، رشطی، ترکیب اضافی و وصفی، ضVیر مفعولی و بسیاری از بحث های دیگر در هر سه زبا ۀجمل

شایسته است متون  .ه به متونی که در هر سه کتاب آمده استهمچنین توجّ . فارسی و انگلیسی مشرتک است

همچنین از آنجا که عربی، انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری و تبادل  .ها تکراری نباشداین کتاب

های سودمند توانند تجربهسه گروه می این .تجربیات به لحاظ هVنندی گروهی میان این سه گروه الزم است

  .های نوین و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارندشیوه ۀخود را در زمین

  

  های اجرایی برنامهتوصیه

  ۀ درسیبرنام تقويتو  گسرتش هایشيوه

  آموزشی ۀبست استفاده از .١

درس  کیدرسی  ۀاهداف برنام برآوردنكه برای  ای استآموزشی هایبرنامهمتون و بستۀ آموزشی 

افزار بر نرم م،شامل كتاب درسی، راهنVی تدریس معلّ ؛ شودهای گوناگونی عرضه میدر قالبتولید و 

 پاورپوینت، فيلم، اینفوگراف، وسايل کمک آموزشی،کارت، ، فلشاعالنگویا، كار، كتابكتابفراز آسVن، 

   .وبگاهوبالگ و 

  آموزانسازی اولیای دانشآگاه .٢



 

٢٠ 

 

  .مهّمی داشته باشدتواند نقش ا و مربّیان در این زمینه میاولیانجمن 

  های علمی معلّ[نانجمن .٣

ن افراد آشنا دبیران به عنوا. كندق اهداف برنامه ایفا مینقشی مهم در تحقّ های علمی تشكیل انجمن

كشور  به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح های علمیتوانند با تشكیل انجمنبا مسائل آموزشی می

  .Vیندـایفای نقش ن

  :يند آموزش عربیی فرابخشتو پايگاه کيفي درس عربی کشوری راهربی ۀدبیرخان .٤

 ۀازوی اجرایی برنامبدو د به عنوان نتوانهای آموزشی میبه دلیل ارتباط با گروه و پايگاه دبیرخانه

  .دنVیـدرسی عمل ن

  گروه درسی عربی وبگاه .٥

تواند خود می وبگاهمندسازی ـرسانی و توانروزهلیف كتب درسی با بأ ت ریزی وگروه عربی دفرت برنامه

 ۀعربی دفرت هم وبگاه. در ارتباط باشد آموزان و اولیای آناناندركاران آموزش، دانشدستۀ با كلیّ 

ات صی حوزه زبان و ادبیّ های تخصّ وبگاههای آموزشی و نیز ق دبیران عربی و نیز گروههای موفّ وبالگ

نشانی . های موفّق معلVّن مطلّع شدتوان از وبالگبا مراجعه به وبگاه گروه می .کندرا لینک میعربی 

   http://arabic-dept.talif.sch.ir :گروه عربی وبگاه

  كتاب رشد ۀجشنوار  .٦

كه برای تحّقق  کند معرّفیآموزان و اولیای آنان هایی را به معلVّن، دانشتواند كتاباره میاین جشنو 

  .باشدهداف برنامه، مؤثّـر ا

  درسی هایکتابنقد و بررسی  .٧

Vن، كارشناسان و فان، معلّ صی با حضور استادان، مؤلّ تخصّ  و بررسی كتب درسی در قالب نشست دنق

  .شود محتوا و مسائل آموزشی توصیه میدیگر صاحب نظران برای شناخت بهرت

   



 

٢١ 

 

  بخش سوم

  طرح درس
   



 

٢٢ 

 

  

  .دهی به روش تدريس و استفاده از تجربّيات ديگران است� طرح درس به منظور ساماننوش

  . شايان ذکر است بيشرت دبyان توانا پس از چند سال تدريس عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند

روی  آموزشی چنین که در آموزدانش یادگیری از بازخورد دریافت و مستمر ارزشیابی به باید درس طرح در

  .شود توّجه دهدمی

   

  پايۀ دهم عمومی یكتاب عرب - ۀ پيشنهادیزانرو طرح درس           به نام خدا

cنام مدرسه                                  :تاریخ                                :                      نام دب                                                                                         :

  :درس

   دوم

  :موضوع درس

  املواعظ العددية

  : صفحه

  ...تا ... 

  : تمدّ 

  دقيقه     ٧٥

  : كنندههتهيّ 

  

  اهداف : بخش نظری –الف

١  
وس ئر 

  مطالب

  اعداد -٥درک مطلب    -٤      های جديدواژه -٣م� درس   -٢   صفحۀ ورود به درس -١

٢  

اهداف 

  کلّی

  هشتم، نهم و نيز درس اّول کتاب دهم؛و يادآوری کلVت پايۀ هفتم،  جديد تکلVآشنایی با  .١

 اعداد اصلی و ترتيبی؛ از يک تا ده و ترتيبی از يکم تا بيستم بدون توّجه به قواعد معدود .٢

  .آشنايی با احاديث عددی .٣

٣  

  یهاهدف

  یرفتار 

  :آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 ؛ترجمه کنداز عربی به فارسی های جدید درس را واژه .١

 س را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛م� در  .٢

  .عددهای يک تا صد را بشناسد و درست ترجمه کند .٣

٤  
  رفتار

  یورود

  مفهوم عدد اصلی و عدد ترتيبی در فارسی و عربی آشنا باشد؛با  .١

   .عربی را داشته باشد ۀتوانایی قرائت عبارات ساد .٢

  

٥  

  یارزشياب

  یتشخيص

  .كندیص مش را مشخّ رشوع آموز  ۀزير نقط ینتايج ارزشياب

 .عددهای يک تا دوازده را که در دورۀ متوّسطۀ اّول آموخته است از حفظ بگويد .١

  .عددهای يکم تا دوازدهم را که در دورۀ متوّسطۀ اّول ياد گرفته است از حفظ بگويد .٢

  .مطالب جديد خواهند بود یاالت، فراگyان آماده يادگy ؤ در صورت پاسخ به اين س  نتيجه



 

٢٣ 

 

  : يند آموزشفرا –ب

  امراحل تدریس و تنظیم محتو 

  دقيقه ٩٠دقيقه از  ٧٥ 

  زمان  رشح  تدريس مراحل  

  معارفه  ١
های مربوط به قبل از رشوع تدريس معلّم بايد روش - ٣ حضور و غیاب - ٢سالم و احوالپرسی  -١

  .ياددهی و يادگyی مورد نظر خودش را مشّخص کند

٣  

٢  
  انگیزه ایجاد

  

  . دهيمآموز رشح میاهّمّيت آموخ� عدد را در هر زبانی برای دانش

که  ١نوشتۀ عّالمه عاملی» َعَدَديَّةُ َمواِعُظ الْ اَلْ «اشاره به کتاب گرانسنگ و پر حجم  .١

  . احاديث دارای عدد را آورده است

کليد اتاق که اشاره به نقش عدد در سفرها موقع خريد، در هتل هنگام تحويل گرف�  .٢

-خواهد زبانی را بياموزد عددها را حتVً ياد میبايد شVره را گفت، و اينکه هرکس می

  .ترين مباحث هر زبانی استگyد؛ چون از مهم

٥  

٣  

  فی درسمعّر 

  و  

  بیان اهداف

  

  :ميگویدر ادامه پرسش و پاسخ های باال می

  . شویمیا مموضوعات آشناين در این درس با  گرامی،موزان آ دانش 

  .که دربرگyندۀ عدد است برای نشان دادن پربسامدی مبحث عدد6سخنان پيامرب اسالم

     .مبحث عدد در زبان عربی

٢ 

 

  

٤  

  رشوع تدریس

  و 

  درس  ۀارائ 

  : شوددرس در سه جلسه تدريس می

ز ُمعَجم و نيز در صورت نياآموز با توّجه به الْ ترجمۀ م� درس توّسط دانش :جلسۀ نخست

  املعجم پايان کتاب و حّل درک مطلب؛

 .گyيمخوانی کلVت معجم و م� درس درس کمک میاز کتاب گويا برای روان

  .کنندنامه و زير نظر ما ترجمه میآموزان م� درس را قرائت و به کمک واژهدانش

َجَمةِ «و » اِعلَموا«قرائت و توضيح بخش  :جلسۀ دوم    »وارحِ «و ±رين بخش» فَنُّ الرتَّ

- خواند و دربارۀ آن سؤال میمی صدا و دارای صدای رساخوشآموزی را دانش» اِعلَموا«بخش 

  ١.کنيم تا هر جلسه يکی از آنها قرائت کندآموزان مناسب را شناسايی میکنيم؛ دانش

٤٥  

                                                           
 صفحه ٥٠٠قم،  ، ١٣٩٤سازمان چاپ و نرش دارالحديث،  ١



 

٢٤ 

 

  .اندرا انجام داده» پژوهش«آموزانی که بخش حّل ±رينات و ارائۀ گزارش دانش :جلسۀ سوم

٥  

  درس ۀالصخ

  و  

  گیرینتیجه

  .خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنندآموزان میبا استفاده از قلم رنگی از دانش

در صورتی که . خواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کندآموزان میاز يکی از دانش

  .کنيمدرست خالصه نکرد ما درس را خالصه می

٥  

٦  
  ارزشیابی

  بعد از تدریس 

  :خواهيمآموز میين موارد را از دانشا

 .عددهای اصلی از يک تا بيست و پنج را بشVرد .١

  .عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را بشVرد .٢

١٠ 

  

 -  .حّل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آينده  تکلیف  ٧

٨  

  معرّفی 

های تالیّ فعّ 

  قانهخالّ 

بنا به تشخيص دبy و در صورت گ و نوش� چند حديث عددی روزنامۀ ديواری يا وبال  يّۀته

   داش� فرصت؛

 به زبان عربی؛» ابتسامات«و » دانيد کهآيا می«، »داستان«ياف� 

  .ياف� وبالگ، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پاورپوينت و تصاوير آموزشی مناسب

٣ 

  

 ٧٥                                                                                                                                                            زمان تقريبی

 

    

                                                                                                                                                                                     
 .صدا نباشندآموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوشبرای قرائت م� درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش ١



 

٢٥ 

 

  پايۀ دهم) ١(کتاب عربی  پيشنهادیبندی ساالنۀ جدول زمان

  تاليّ فعّ   درس  تاريخ  جلسه  هفته  ماه  

يم
ن

ّول
ل ا

سا
  

  مهر

لی درس اّول، ديدن کليپ رسود احتV تدريس و معارفه  ١    ١  اّول

َجرَةِ  َك لِِتلْ  ظُرْ اُنْ «   و قرائت و ترجمۀ آن» الشَّ

در عربی تخّصصی نام (ای درس اّول حّل تـمرينات دوره  ١    ٢  دوم 

  )صيغ عربی

  ایادامۀ حّل تـمرينات دوره  ١    ٣  سوم

  آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس اّول؛  ١    ٤  چهارم

  آموزان دانش »تحقيق« بخش يجۀگزارش نت

 در و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه

  ن مناسبزما داش� صورت

  آبان

  قرائت و ترجمۀ م� درس و حّل درک مطلب  ٢    ٥  لاوّ 

َجَمةِ «و » لَموااِعْ «قرائت بخش   ٢    ٦  دوم  -توّسط دانش» فَنُّ الرتَّ

  لّم؛صدا همراه توضيح و پرسش معآموزی خوش

  ؛»ِحوار«تـمرين بخش 

  حّل تـمرينات درس؛  ٢    ٧  سوم

  آموزان دانش» تحقيق«گزارش نتيجۀ بخش 

و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در 

 صورت داش� زمان مناسب

  قرائت و ترجمۀ م� و حّل درک مطلب   ٣    ٨  چهارم

مَ   fishrainingيا  كِ و ديدن کليپ باران ماهی، َمطَُر السَّ

  آذر

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٣    ٩  اول

  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه

  ؛»ِحوار« بخش تـمرين

  درس؛ تـمرينات حّل   ٣    ١٠  دوم 

  آموزاندانش »تحقيق« بخش نتيجۀ گزارش



 

٢٦ 

 

 در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت

قرائت و ترجمۀ م� و حّل درک مطلب و دعوت به لزوم   ٤    ١١  سوم

ها همدلی و همبستگی ميان اديان، مذاهب و قومّيت

  های تاريخ با توّجه به رهنمودهای دين و آموزه

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٤    ١٢  چهارم

  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه

  ؛»ِحوار« بخش تـمرين

  ید

  درس؛ تـمرينات حّل   ٤    ١٣  لاوّ 

  آموزاندانش »تحقيق« بخش نتيجۀ گزارش

 در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٤  دوم 

  برگزاری امتحانات نوبت اّولادامۀ   اتامتحان    ١٥  سوم

  قرائت و ترجمۀ م� و حّل درک مطلب   ٥    ١٦  چهارم

يم
ن

وم 
ل د

سا
  

  بهمن

  لاوّ 

َجَمةِ  فَنُّ « و »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٥    ١٧ -دانش توّسط »الرتَّ

  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه صداخوش آموزی

  ؛»ِحوار« بخش تـمرين

  دوم

  درس؛ تـمرينات حّل   ٥    ١٨

  آموزاندانش »تحقيق« بخش نتيجۀ گزارش

 در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت

  قرائت و ترجمۀ م� و حّل درک مطلب   ٦    ١٩  سوم

  چهارم

َجَمةِ  فَنُّ « و »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٦    ٢٠ -دانش توّسط »الرتَّ

  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه صداخوش آموزی

  ؛»ِحوار« بخش تـمرين



 

٢٧ 

 

  اسفند

  لاوّ 

  درس؛ تـمرينات حّل   ٦    ٢١

  آموزاندانش »تحقيق« بخش نتيجۀ گزارش

 در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت

  قرائت و ترجمۀ م� و حّل درک مطلب   ٧    ٢٢  دوم

  سوم

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٧    ٢٣

  ؛معلّم پرسش و توضيح همراه

  ؛»ِحوار« بخش تـمرين

  چهارم

  درس؛ تـمرينات حّل    ٧    ٢٤

  آموزاندانش »تحقيق« بخش نتيجۀ گزارش

 در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت

  نوروز تتعطيال   ---    ٢٥  لاوّ   فروردين

  نوروز تتعطيال   ---    ٢٦  دوم

  � و حّل درک مطلب قرائت و ترجمۀ م   ٨    ٢٧  سوم

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٨    ٢٨  چهارم

  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه

  ؛»ِحوار« بخش تـمرين

  درس؛ تـمرينات حّل   ٨    ٢٩  لاوّ   ارديبهشت

  آموزاندانش »تحقيق« بخش نتيجۀ گزارش

 در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان اش�د صورت

   رفع اشکال از نيمۀ اّول کتاب تا پايان درس چهارم  دوره    ٣٠  دوم 

  رفع اشکال از نيمۀ دوم کتاب درس پنجم تا آخر کتاب  شفاهی    ٣١  سوم

  حّل نـمونه سؤال امتحان پايان سال  امتحان    ٣٢  چهارم



 

٢٨ 

 

. توان تدريس کردشی متعارف به راحتی میجلسۀ آموز  ٢٤پايۀ دهم را در ) ١(کتاب درسی عربی زبان قرآن 

اّما برخالف . جلسه وجود دارد ٢٨بدون احتساب دو هفتۀ امتحان نوبت اّول و دو هفته تعطيل نوروزی ظاهراً 

روز  ١٦اند و اين روزه ٣١روزه و فروردین و ارديبهشت  ٣٠های مهر تا بهمن تصّور اين گونه نيست؛ زيرا ماه

جلسه را برای تعطيالت رسمی و ناگهانی به  ٦هفتۀ آموزشی داريم که  ٣٠پس . ستندنيز دو هفتۀ آموزشی ه

  .آموز بگذاردتواند حّل برخی از ±رينات را نيز در رشايط استثنايی بر عهدۀ دانشدبy می. آوريمشVر می

 ٨٨در اصل  اّما. صفحه است ١٢٠های رياضی، تجربی، فنّی و کاردانش ظاهراً کتاب عربی پايۀ دهم رشته

 ١صفحۀ ورودی هشت. صفحۀ أنوار القرآن اختياری و در صورت داش� زمان است ١٦±رينات  حّل . صفحه است

صفحۀ پژوهش نيز در صورت  هشت. هشت درس کتاب نيز در اصل برای ايجاد انگيزه است و وقتگy نيست

  .زيرا هدف خواندن و ترجمۀ درست است. برخورداری از زمان کافی است

در اين کتاب نيز هشت صفحۀ ورودی و شش . صفحه است ١٠٩رشتۀ علوم انسانی نيز ظاهراً ) ١(اب عربی کت

حّل بسياری از ±رينات کتاب  در اين کتاب نيز. صفحه است ٩٥صفحه پژوهش وجود دارد؛ لذا کتاب در اصل 

  .شودرسيع انجام می

  .اندربی دورۀ اّول متوّسطه آمدهبسياری از آيات و احاديث هر دو کتاب قبالً در سه کتاب ع

   

                                                           
درآمد دروس چیست؟ تصاوير پيش نونگاشت هایکتاب در درس در رشوع هر )درآمد دروسپیش تصاویر( تصویرخوانی تأثیر ١

-تصوير و آيه يا حديث آغازين دروس ذهنيّت دانش. کنددۀ ورود به درس میآموز را آماهشتگانۀ کتاب از لحاظ روانی دانش

 .شود که فراگy احساس خوشايندی نسبت به درس جديد داشته باشدکند و موجب میآموز را ساماندهی می

 



 

٢٩ 

 

  

  چهارمبخش 

  بندیبارم

   و

  نـمونه سؤال امتحانی

  
  

   



 

٣٠ 

 

   ١نوبت اّول دهم پايۀ )١(زبان قرآن  عربی کتبی بندی امتحانبارم
 ٢) درس اّول و دوم(دانش ای و کاروحرفه، فنّی)چهارمدرس اّول تا پایان درس از (فيزيک، علوم تجربی های رياضیرشته
های مهارت

Vره زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

 ٠٫٥ .)شودمیخط کشيده  کلVتزير (، هدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوش�  ١
٢  

 نـمره
 ٠٫٥ ) هVنند تـمرينات کتاب( مرتادف و متضاد  ٢
 ٠٫٥ )ورددو م( تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های هفتم تا دهمهای موجود در کتابدر حّد اسم(نوش� مفرد يا جمع اسم   ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  ...از م�، تـمرين، اِعلَموا، فّن الرتجمة و  های عربی به فارسیجمله ۀترجم ٥
٧  

 نـمره
  ٠٫٥  )لهدو جم( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ٦
 ١٫٥ تکميل ترجمۀ ناقص ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 کاربرد قواعد

 منفی، مضارع منفی، امر، نهی،  ماضی استمراری، ماضیهای ماضی ساده، فعلترجمۀ  ٨
  ای کوتاهدر جملهمصدر  يامستقبل 

٣ 

٧٫٥ 
 نـمره

 جای یبرا مناسب مصدر، نفی، مستقبل يا نهی ،امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص«  ٩
 نوعتشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر «يا  »تشخيص نوع فعل«يا  »جمله در خالی

  »ميان چند کلمه
٢ 

  ١  ترتيبی و اصلی عددهایکاربرد  ١٠

  ٠٫٥  خوانیساعت  ١١

با توّجه به قرائن و در  جمله در خالی جای برای مناسبو اسم اشارۀ  ضمy تشخيص  ١٢
  مانند ±رين هفتم درس اّول آنها اختشن يا ایقالب سؤال چند گزينه

١  

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كلVت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٣
پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای  ۀیا ارائ )چهار مورد( »دوم

  .مناسب كامل شود ۀخالی كه باید جای خالی با كلم
 )ایگزینه دوسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پرا ي

١ 
٢  

 نـمره
 يا) با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده سؤالچهار احی م� و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٤

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  چهار ۀارائ(
 )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

١ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٥  پرسشی هایبه جملهپاسخ کوتاه   ١٥
١٫٥  

سازی با کلVت پراکنده حداک³ شش تّکه از مانند جملهؤال از الحوارات طرح س  ١٦ نـمره
  .... ای  و ، پر کردن جای خالی با کلVت ارائه شده ، دو گزينههای کتابعبارت

١  

                                                           
بندی نوبت دوم بارمبندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا پيش از طرح سؤال به پاورقی توضيحات پاورقی بارم ١

 . مراجعه کنيد

-اين بارم .ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان از دو درس استکه هفتهای و کاردانش های فنّی و حرفهدر رشته ٢

  .ها نيز استخرداد اين رشته ١/١بندی مربوط به امتحان عربی 



 

٣١ 

 

  

   ١دومنوبت  دهم پايۀ )١(ن قرآن زبا عربی کتبی بندی امتحانبارم
  ٢دانشای و کاروحرفهفيزيک، علوم تجربی، فنّیهای رياضیرشته

های مهارت
Vره زبانی

ش
 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

 ٠٫٥ .)شودمیخط کشيده  کلVتزير (، هدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوش�  ١
٢  

 نـمره
٢  Vنند تـمرينات کتاب( مرتادف و متضادت تعي� کلV٠٫٥ ) ه 
 ٠٫٥ )دو مورد( ٣تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های هفتم تا دهمهای موجود در کتابدر حّد اسم( ٤نوش� مفرد يا جمع اسم  ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  ...از م�، تـمرين، اِعلَموا، فّن الرتجمة و  عربی به فارسی جمالت کتاب از ۀترجم ٥
٧  

 ٥نـمره
  ٠٫٥  )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ٦
 ١٫٥ تکميل ترجمۀ ناقص ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 کاربرد قواعد

منفی، مضارع منفی، امر،  ماضی استمراری، ماضیهای ماضی ساده، فعلترجمۀ  ٨
 ها نون وقايهيکی از فعلدست کم ( ٦. ای کوتاهدر جملهمصدر  يامستقبل  نهی،

 .)باشد داشته

١٫٥ 

٧٫٥ 
، جمله در خالی جای برای مناسب و مصدر نهی ،امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص  ٩ نـمره

   ٧يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه 
١٫٥ 

  ٠٫٥  خوانیساعت يا ترتيبی و اصلی هایعددکاربرد  ١٠

                                                           
 . مصداق دارند بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيزتوضيحات پاورقی بارم  ١
در خرداد پايۀ  ٢/١ای يک ساعت عربی دارند، مربوط به عربی ای و کاردانش که هفتههای فنّی و حرفهدر رشته بندیاين بارم ٢

  .يازدهم است
و آموز در انتخاب دنبايد انتخاب گزينه دردرسآفرين باشد و دانش. بايد مراقب بود؛ زيرا طرح سؤال در اين مورد دشوار است ٣

  . نافذة، ِجدار، باب، َصدر: گزينه آشفته و رسگردان شود؛ مثال

  نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛ �: پاسخ

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

 َÌْمؤنث و بقيّ  �: پاسخ. ، اِسَرتَجعا، يَعَملوَن، فَتَحَ َذَه Ìسوم شخص مفرد ماضی . انديَعَملوَن مضارع و بقيّه ماضی. ه مذکرندذه

 .اسرتجع بيش از سه حرف است و بقيّه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است نه از معنا
 . است ای در بخش ترجمه آمده است؛ اّما در اصل مربوط به قواعدبندی اين سؤال نيم نـمرههرچند در بارم ٤
 .شود طرح القرآن أنوار بخش از نـمره يک امتحانی هر در ٥

 .أنا أنتَبِهُ . تَبَهَ هَو انْ . تَبِهوايا أَوالُد انْ . تَبَهواوالُد انْ اَألْ : مانند  ٦
 )بدون ذکر اصطالحات مجرّد و مزيد. (از هر دو فعل ثالثی مجرّد و مزيد ٧



 

٣٢ 

 

اليه و صفت در مضاٌف  ،»جاّر و مجرور«، »مبتدا و خرب«، » مفعول و فاعل« تشخيص  ١١
ِ الْ : (جمله   ١.) َکلVِِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ عراÎَّ لِلْ َمَحلَّ اإلْ َع�ِّ

١٫٥  

، و يا کاربرد فعل ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم  ١٢
  ایمجهول در قالب پرسش چندگزينه

١  

  ١٫٥  تشخيص و ترجمۀ اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه  ١٣

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

توضيحات ل به وصل كردن كلVت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٤
   )چهار مورد( »ستون دوم

ست و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای پنج كلمه كه یكی اضافه ا ۀیا ارائ
  .مناسب كامل شود ۀخالی با كلم

 )ایگزینه دوسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

١ 
٢  

 نـمره
 يا ،)با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده سؤالچهار احی م� و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٥

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله ستنادر جمله و تعیین درست و  چهار ۀارائ(
 )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

١ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٥  ٢پرسشی هایای به جملهکلمه يا دو پاسخ کوتاه یک  ١٦
١٫٥  

سازی با کلVت پراکنده حداک³ شش تّکه از مانند جمله(طرح سؤال از الحوارات   ١٧ نـمره
  ... )ای  و ر کردن جای خالی با کلVت ارائه شده ، دو گزينه، پ)های کتابعبارت

١  

 

  

                                                           
نِ «منظور از  ١ مبتدا، خرب، فاعل،  ي� نقش کلمه در جمله است؛ مانندفقط تع» عربی زبان قرآن«در کتاب » اْإلعرابـيَّ  الَْمَحلَّ  َعيـِّ

ـً  شوند؛ مانندکه اِعراب ناميده میهايی در انتهای خودشان دارند ها عالمتهريک از اين نقش... اليه، صفت و مفعول، مضاٌف 

های اِعرابی از اهداف اين کتاب يادگyی اين عالمت.... ـيـَن و ياء در ـَيـِن و ـاِن ،  الف درـوَن ، واو در ،   ، ـٍ ، ـٌ ، ـَ ، ـِ ، ـُ  ، ـْ 

 .نيست
: شود سؤال با توّجه به تصوير طرّاحی شود؛ مثالً با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد، سؤال شودپيشنهاد می ٢

-همه را درست می» .الحقيبة علی املنضدة«، ».علی املنضدة حقيبة«، »الحقيبة«، »حقيبة«های و پاسخ» ِمنَضَدِة؟ماذا َعلَی الْ «

  . های کوتاه يا بلند او همگی اشاره به موفّقيّت او دارندآموز متوّجه سؤال شده و پاسخها دانشگyيم؛ زيرا در همۀ اين پاسخ



 

٣٣ 

 

)برای طرّاحی سؤال در نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(: تذکّرات  

 .گذاری شوندو مسابقات بايد کامالً حرکت آزمون رسارسیسؤاالت امتحان،  -١

بندی تغییراتی اجرا نـVيد؛ ولی در نوبت مدر طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بار  -٢

  .شودبندی بايد دقيقاً رعايت دوم بارم

  .بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع داشته باشد -٣

مثالً  امکان ندارد؛ زبانی هایِ شوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میبخش در بسیاری از موارد سؤاالِت  -٤

  .زمان بیایددر بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله چند مفهوِم مختلف هم

 :اندبرای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب زير هایفونت -٥

 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT)ن طهVعث(، B Badr ، Traditional Arabic  ،

Simplified Arabic   

 . نـمره است ٢٠از  )خرداد ماه( و دوم )دی ماه( ال امتحان نوبت اّولطرح سؤ  -٦

های شفاهی زبان در توان ده |رۀ امتحان را از مهارتمی. شودبندی تعي� |یوالً برای امتحان ميان نوبت بارممعم -٧

  .شوددر مکامله مشابه اين سؤاالت مطرح می .نظر گرفت

هو لون  ؟ کم الساعة؟ ماك؟ أّي فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بيتكأين بيت؟ ك؟ کيف حالكأنت؟ کم عمر  ِمن أين

 الحقيبة؟ كمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلالباب؟ ملاذا تدرُُس؟ ماذا تأکُُل لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط؟ أ دفرتٌ علی الْ 

ه و تعي� فعل در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمل -٨

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

  )�ارجِعوا    �ارجِع. (إلی بيتك... يا أخي     . َفراِغ ِفعالً ُمناِسباً يف الْ  اُکتُْب 

  .إلَی بيوتکُم ارجِعوايا إخوتـي، .              َکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ تَرِجِم الْ 

  .)شودت ناهVهنگ كه چهار كلمه داده میجز بخش كلV( .ای بايد فقط دو گزينه داشته باشدسؤاالت چندگزينه -٩

 .ای طرّاحی نشودبه عربی در هيچ آزمون يا مسابقه ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی -١٠

 .مله و همراه قرائن مناسب باشدتوانند ماضی يا امر باشند بايد در جکه می» تََعلَّموا«هايی مانند طرح سؤال از فعل -١١

در و نيز مصدر مستقبل  منفی، مضارع منفی و ماضی استمراری، ماضیهای ماضی ساده، فعلترجمۀ تشخيص و  در -١٢

بايد فقط موارد صحيح و ساä طرّاحی شود و اگر از غy صحيح و ساä سؤالی طرح شد نبايد تغيyاتی مانند  جمله

 .باشدداشته حذف  به اعالل

مطلقاً از اهداف کتاب  و مطابقت موصوف و صفت های معدودمطابقت عدد و معدود و ويژگیزش و ارزشيابی آمو  -١٣

 .حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است .درسی نيست



 

٣٤ 

 

ّجه داشت که چن� مواردی با توّجه به قرائن بايد تو  جمله در خالی جای برای مناسبو اسم اشاره  ضمy تشخيصدر  -١٤

؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذاِن و َك مانند إيّا ،ضمy منفصل منصوب: از اهداف کتاب درسی نيست

 .برای اشاره به اسم غy عاقل كکاربرد هذه و تلهذين، 

پر کردن جای خالی در  ائۀ تصوير و طرح سؤال از تصوير ،ار : توان عمل کردصورت می چنددر طرح سؤال مکامله به  -١٥

 ... .و  مکامله و ارائۀ کلVت با دادن دو کلمۀ اضافه

طبيعی است که حفظ  .در امتحان بايد منطقی باشد پر کردن جای خالی در حوارات درس اّول تا پايان درس چهارم -١٦

باشد و هشت  داده شود و چهار جای خالی داشته» حوار«شود م� به عنوان مثال پیشنهاد می م� دشوار است؛

در ترجمه عربی به فارسی نیز نيم نـمره از اين بخش . آموز از آنها در جای خالی استفاده کندکلمه ارائه شود تا دانش

 .گرددطرّاحی می

 .نهادن اِعراب رفع و نصب از اهداف کتاب نيست ، مبتدا و خرب در جمله،مفعول ،فاعل تشخيصدر  -١٧

 . الزم نيست؛ اّما ذکر نوع مشتق الزم استدر تشخيص مشتّقات ذکر جامد و مشتق  -١٨

در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی  -١٩

 .نيستباشد، در کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب مزيد می

   



 

٣٥ 

 

ای يـک سـاعت ای و کـاردانش پايـۀ يـازدهم کـه هفتـهفّنی و حرفه هایرشته ٢/١در امتحان نوبت اّول عربی 
  :شودگونه اصالح میحذف و نـمرۀ بخش قواعد بدين ١٤و  ١٣عربی دارند مورد درس 

و نيز مستقبل  منفی، مضارع منفی، امر، نهی و ماضی استمراری، ماضیهای ماضی ساده، فعلترجمۀ  ٨
 .در جملهمصدر 

٢ 

٧٫٥ 
 نـمره

، يا تشخيص نوع جمله در خالی جای برای مناسب و نيز مصدر نهی و امر مضارع، ماضی، علف تشخيص  ٩
   ١فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه 

١٫٥ 

  ١  خوانیساعت يا ترتيبی و اصلی عددهایکاربرد  ١٠

ِ الْ : (يه و صفت در جملهالمضاٌف  ،»جاّر و مجرور«، »مبتدا و خرب«، » مفعول و فاعل« تشخيص  ١١ َمَحلَّ َع�ِّ
  ٢.) َکلVِِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ عراÎَّ لِلْ اإلْ 

٢  

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، يا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش   ١٢
  ایچندگزينه

١  

   

                                                           
 )بدون ذکر اصطالحات مجرّد و مزيد. (از هر دو فعل ثالثی مجرّد و مزيد ١
نِ «منظور از  ٢ مبتدا، خرب، فاعل،  ي� نقش کلمه در جمله است؛ مانندفقط تع» عربی زبان قرآن«در کتاب » اْإلعرابـيَّ  الَْمَحلَّ  َعيـِّ

ـً  شوند؛ مانند که اِعراب ناميده میهايی در انتهای خودشان دارند ها عالمتهريک از اين نقش... اليه، صفت و مفعول، مضاٌف 

های اِعرابی از اهداف اين کتاب يادگyی اين عالمت.... ـيـَن و ياء در ـَيـِن و ـاِن ، الف در ـوَن ، واو در ،   ، ـَ ، ـِ ، ـُ  ، ـْ ، ـٍ ، ـٌ 

 .نيست



 

٣٦ 

 

  و دوم اّول نوبت  انمي ،دهم پايۀ )١(زبان قرآن  عربی شفاهی بندی امتحانبارم
 دانشای و کاروحرفهفيزيک، علوم تجربی، فنّیهای رياضیرشته

 مرهـن  موضوع شVره مهارت ها 

   هایمهارت
  خواندن،

 گفvشنيدن و سخن

  )مخارج حروف درستتلّفظ نسبتاً با و  ،و خطا درنگبدون (خوانی روان ١
  ،ی گروهی آنحفظ رسود درس اّول و اجرا هايی مانندو فّعاليت

 هام� برخی درس یاجرای نـVيش

٧ 

  مهارت شنيدن و سخن گف� ٢
  های پرسشی مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله

ن، أيَن، أيَن، ِمنْ  ،لَِمنْ ، َمنْ  ِبَم، سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ماهَي،( کَم،  ِممَّ
، أَيّ ذا، أ، متی، کيف، ملاَهْل    )، لَِم، َعمَّ

  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

 

٣ 

 ١٠   همر ـجمع ن                                                     

  
  

  تذکّرات

؛ ولی امتحان نوبت اّول است) نـمره ١٠از (و شفاهی ) نـمره ١٠از (شامل دو بخش کتبی  امتحان مستمّر اّول و دوم .١

 .و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است

 بسياری ازدشوار است و از عهدۀ  )و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،( تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی .٢

 حروف خاّص عربی را درست برمخارج آموزان خواسته شود حتّی االمکان اّما بايد از دانشآيد؛ آموزان بر نـمیدانش

زبان آورند و تـمرين کنند، زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نـVز بايد با تلّفظ درست 

 .باشد

إلَی أيَن «ؤاِل ای بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمههای پر در پاسخ به جمله .٣

در بخش » .ُفنُدقِ أنا أذَهُب إلی الْ «: ، کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد»ُفنُدقإلی الْ « :پاسخ دهد» تَذَهُب؟

و  »... .أنا يف «: و پاسخ داد» أيَن أنَت؟«: آموزی سؤال شدمكامله فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

فِّ « :انست بگويدو نتو  درنگ کرد  .چون سؤال را فهميده است. مره را گرفته استـنيمی از ن واقعدر » .أنا يف الصَّ

يا اگر  بان عربی در دو دقیقه معرّفی کندآموز بخواهيم خودش را به ز یکی از موارد امتحانی این است که از دانش .٤

 .ان |رۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کردتوان به عنو فّعاليّتی در زمينۀ |ايش و مکامله در کالس داشت می

آنچه را مکامله به عمل آورد؛ بنابراين  آموزان آزمون روخوانی وطبيعی است که در يک روز نـمی توان از همۀ دانش .٥

اش را تشکيل وی نـمرۀ شفاهی های شفاهی و مکاملۀخواند و مجموعه فّعاليّتآموز در طول سال تحصيلی میدانش

 .دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت شفاهی اوستنای نـمرهمب دهد،می



 

٣٧ 

 

مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی رسعت  آموز نيستهای رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانشرعايت ظرافت .٦

از دبy ارجمند  لذاعمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ 

و زمينۀ  ،خوش از مکامله داشته ایآموز خاطرهگردد اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشواست میدرخ

 .های آينده وجود داشته باشدمثبتی در ذهن او برای سال

آموز دانش. ها را  حفظ کنندخواهيم ع� عبارتآموزان |یحفظ ع� مکاملات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش .٧

 .موجود تغيyاتی در م� ايجاد کند موقعيّتتواند با ذوق و سليقۀ خود و می

   



 

٣٨ 

 

 )چهارمدرس اّول تا پایان درس از ( رشتۀ علوم انسانی نوبت اّول دهم پايۀ عربی کتبی بندی امتحانبارم
های مهارت

Vره زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

 ٠٫٥ .)شودمیخط کشيده  کلVتزير (، هدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوش�  ١
٢  

 نـمره
 ٠٫٥ ) هVنند تـمرينات کتاب( مرتادف و متضاد  ٢
 ٠٫٥ )دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های هفتم تا دهمهای موجود در کتابدر حّد اسم(نوش� مفرد يا جمع اسم   ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  های عربی به فارسیجمله ۀترجم ٥
٧  

 نـمره
  ٠٫٥  )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ٦
 ١٫٥ تکميل ترجمۀ ناقص ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 کاربرد قواعد

ع منفی، امر، نهی، منفی، مضار  ماضی استمراری، ماضیهای ماضی ساده، فعلترجمۀ  ٨
  در جملهو نيز مصدر مستقبل  و

٣ 

٧٫٥  
 نـمره

 جای برای مناسب مصدرو  ، نفی، مستقبلنهی و امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص«  ٩
در  نوعتشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر «، يا »تشخيص نوع فعل«، يا »جمله در خالی

  »|ره ٠٫٢٥ذکر صيغۀ فعل در حّد «و  »ميان چند کلمه
٢ 

  ١  ترتيبی و اصلی عددهایکاربرد  ١٠

  ٠٫٥  خوانیساعت  ١١

با توّجه به قرائن و در  جمله در خالی جای برای مناسبو اسم اشارۀ  ضمy تشخيص  ١٢
  آنها شناخت يا ایقالب سؤال چند گزينه

١  

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كلVت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٣
   )چهار مورد( »دوم

دارای جای خالی كه باید جای  ۀلمه كه یكی اضافه است و چهار جملپنج ك ۀیا ارائ
  .مناسب كامل شود ۀخالی با كلم

 )ایگزینه دوسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

١ 
٢  

 نـمره
  ) چهار کلمۀ پرسشی خوانده شدهبا  سؤالچهار احی م� و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٤

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  چهار ۀارائ( يا
 )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

١ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٥  پرسشی هایبه جملهپاسخ کوتاه   ١٧
١٫٥  

کلVت پراکنده حداک³ شش تّکه از سازی با مانند جمله(طرح سؤال از الحوارات   ١٨ نـمره
  ... )ای  و ، پر کردن جای خالی با کلVت ارائه شده ، دو گزينه) های کتابعبارت

١  

 

  



 

٣٩ 

 

 دوم رشتۀ علوم انسانینوبت  دهم پايۀ عربی کتبی بندی امتحانبارم
های مهارت

Vره زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

 ٠٫٧٥ .)شودمیخط کشيده  کلVتزير (از عربی به فارسی  هکلمه در جمل ایمعننوش�  ١
٢  

 نـمره
 ٠٫٥ ) هVنند تـمرينات کتاب( مرتادف و متضاد  ٢
 ٠٫٢٥ تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های هفتم تا دهمهای موجود در کتابدر حّد اسم(نوش� مفرد يا جمع اسم   ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  ...از م�، ±رين، اعلموا، فّن الرتجمة و  عربی به فارسی کتاب از هایجمله ۀترجم ٥
٧  

 نـمره
  ٠٫٥  )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ٦
 ١٫٥ )دارای شش جای خالی(تکميل ترجمۀ ناقص  ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 قواعد کاربرد

منفی، مضارع  ماضی استمراری، ماضیهايی مانند ماضی ساده، معادل فعلترجمۀ  ٨
 .)ها دارای نون وقايه باشديکی از فعل. (در جملهو نيز مصدر مستقبل  منفی و

١٫٥ 

٧٫٥ 
 نـمره

   ،جمله در خالی جای برای مناسب و مصدر نهی ،امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص  ٩
   ا تشخيص کلمۀ ناهVهنگ از نظر معنا در ميان چند کلمهيا تشخيص نوع فعل ي

١ 

  ٠٫٥  ذکر صيغۀ دو فعل در جمله  ١٠
  ٠٫٥  خوانیساعت يا ،ترتيبی و اصلی عددهایکاربرد  ١٠

اليه، صفت، جار و مجرور در ، مبتدا، خرب، نايب فاعل، مضاٌف مفعول ،فاعل تشخيص  ١١
  آنها اِعراب نام ذکر و جمله

٣  

يا کاربرد فعل لوم، ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل مع  ١٢
  ایمجهول در قالب پرسش چندگزينه

٠٫٥  

  ٠٫٥  ١مجرور به حرف جراسم تشخيص گزينۀ صحيح در کاربرد درست حروف جر؛   ١٣

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كلVت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٧
پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای  ۀیا ارائ ،)چهار مورد( »دوم

  .مناسب كامل شود ۀخالی كه باید جای خالی با كلم
 )ایگزینه دوسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

١ 
٢  

 نـمره
   ،)چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده با سؤالچهار احی م� و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٨

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  چهار ۀارائ( يا
 )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

١ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٥  پرسشی  هایای به جملهکلمه يا دو پاسخ کوتاه یک  ١٩
١٫٥  

سازی با کلVت پراکنده حداک³ شش تّکه از مانند جمله(طرح سؤال از الحوارات   ٢٠ نـمره
  ... )و  ای، دو گزينهردن جای خالی با کلVت ارائه شده، پر ک)های کتابعبارت

١  

 

   

                                                           
جَ   . ِبال ثَـَمرٍ  .......................عالُِم ِبال َعَمٍل کَـ اَلْ   .َفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبَةً يف الْ  َضعْ : مثال ١ َجُر   �ِر الشَّ    �الشَّ

  



 

٤٠ 

 

)پايانیو  دومنوبت امتحان ميان برای طرّاحی سؤال در (: تذکّرات  

 

ولی در نوبت  بندی تغییراتی اجرا نـVيد،بارم در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک نـمره در -١

  .بندی دقيقاً رعايت گردددوم بايد بارم

  .بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع داشته باشد -٢

مثالً  زبانی امکان ندارد؛ هایِ شوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میبخش در بسیاری از موارد سؤاالِت  -٣

  .زمان بیایددر بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله چند مفهوِم مختلف هم

 :هستند برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب زير هایفونت -٤
 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT)ن طهVعث(، B Badr ، Traditional Arabic  ،Simplified Arabic   

های کالسی، امتحانات ها و فّعاليّتده نـمره پرسش. نـمرۀ امتحان مستمر دوم شامل دو بخش کتبی و شفاهی است -٥

  .نـمره مکامله است سهنـمره روخوانی درست و  هفتکتبی، 

در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعي� فعل  -٦

 : است؛ مثال و نيز ترجمه از عربی به فارسی ای جای خالیمناسب بر 

  )�اِرِْجعوا    �اِرِْجعْ . (إلی بَيِتَك ... يا أخي     . اُکتُْب يف الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً 

  .إلَی بُيوتُِکم ِارِجعوايا إخَوتـي، .              تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ 

  .)جز بخش كلVت ناهVهنگ كه چهار كلمه داده می شود.(ايد فقط دو گزينه داشته باشدای بسؤاالت چندگزينه -٧

 .) شودزير دو کلمه خط کشيده می(طرح سؤال از معنای کلVت بايد در جمله باشد،  -٨

 .ای طرّاحی نشوديا مسابقه ،به عربی در هيچ آزمون ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی -٩

قرائن مناسب  با يا امر باشند بايد در جمله و همراه ،توانند ماضیکه می» تََعلَّموا«هايی مانند طرح سؤال از فعل -١٠

 .باشد

در و نيز مصدر مستقبل  منفی، مضارع منفی و ماضی استمراری، ماضیهای ماضی ساده، فعلترجمۀ تشخيص و  در -١١

طرح شد، نبايد تغيyاتی مانند  بايد فقط موارد صحيح و ساä طرّاحی شود و اگر از غy صحيح و ساä سؤالی جمله

 .باشد داشته اعالل حذف

 .اّما حفظ اعداد از اهداف است مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست؛ های معدود،مطابقت عدد و معدود و ويژگی -١٢

با توّجه به قرائن بايد توّجه داشت که چن� مواردی  جمله در خالی جای برای مناسب و اسم اشارۀ ضمy تشخيصدر  -١٣

 : اهداف کتاب درسی نيست از

برای  كکاربرد هذه و تل؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذاِن و هذين، َك ضمy منفصل منصوب مانند إيّا

 .اشاره به اسم غy عاقل



 

٤١ 

 

کافی است و نهادن اِعراب رفع و نصب از  آنها اِعراب نام ذکر ، مبتدا و خرب در جمله،مفعول ،فاعل تشخيصدر  -١٤

داده شود و اعراب  »جاء سعيد«اّما اينکه جملۀ  سعيٌد فاعل و مرفوع است؛. سعيدٌ  مثالً در جاءَ  ؛تاب نيستاهداف ک

 .سعيد خواسته شود از اهداف نيست

 : توان عمل کرددر طرح سؤال مکامله به چند صورت می -١٥

   طرح سؤال از تصوير ارائه شده

   دو کلمۀ اضافه ئۀ کلVت با دادنپر کردن جای خالی در مکامله و ارا

 ساخ� جمله از کلVت پراکنده از جمالت حوارات کتاب

   



 

٤٢ 

 

 �انسانی اّول و دوم رشتۀ علوم نوبت  ميان ،دهم پايۀ عربی شفاهی بندی امتحانبارم
 مرهـن  موضوع شVره ها مهارت

   هایمهارت
  خواندن،

 گفvشنيدن و سخن

  )مخارج حروف درستتاً تلّفظ نسببا و  ،و خطا درنگبدون (خوانی روان ١
  رسود درس اّول و اجرای گروهی آن حفظهايی مانند و فّعاليت

 هااجرای نـVيش از م� برخی درس

٧ 

  مهارت شنيدن و سخن گف� ٢
  های پرسشی مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله

ن، أيَن، أيَن، ِمنْ  ،لَِمنْ ، َمنْ  ِبَم، سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ماهَي،( کَم،  ِممَّ
، أَيّ Vذا، أ، متی، کيف، لِ َهْل    )، لَِم، َعمَّ

  ،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

٣ 

 ١٠   هاهمر ـجمع ن                                                     

  
  

  :تذکّرات
  

ولی امتحان  باشد،می) از ده نـمره(و شفاهی ) از ده نـمره(اّول و دوم شامل دو بخش کتبی  ميان نوبتامتحان  .١

 .نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است

 بسياری ازدشوار است و از عهدۀ  )و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،( تلّفظ درست حروف خاّص زبان عربیهرچند  .٢

آموزان خواسته شود آنجا که عربی درس اختصاصی اين رشته است؛ لذا بايد از دانش اّما ازآيد؛ آموزان بر نـمیدانش

 .تلّفظ کنند و در نـمرۀ شفاهی تلّفظ صحيح يک |ره از شش نـمره را داردحروف خاّص عربی را درست مخارج 

إلَی أيَن «شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤاِل میای بسنده سشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمههای پر در پاسخ به جمله .٣

در بخش » .ُفنُدقِ أنا أذَهُب إلی الْ «: ، کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد»ُفنُدقإلی الْ «پاسخ دهد » تَذَهُب؟

و » ... .أنا يف «: و پاسخ داد» أيَن أنَت؟«: آموزی سؤال شدانشفهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از د ،مكامله

فِّ «نتوانست بگويد   .چون سؤال را فهميده است. نيمی از |ره را گرفته است واقعدر » .أنا يف الصَّ

 اگر و دقیقه معرّفی کند،آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو یکی از موارد امتحانی این است که از دانش .٤

 .توان منظور کردمیبه عنوان |رۀ امتحان شفاهی  آن راتی در زمينۀ |ايش و مکامله در کالس داشت فّعالي

هرآنچه  ،آموزان آزمون روخوانی و مکامله به عمل آورد؛ بنابراينطبيعی است که در يک روز نـمی توان از همۀ دانش .٥

اش را نـمرۀ شفاهی ،وی های شفاهی و مکاملۀاليّتخواند و مجموعه فعّ آموز در طول سال تحصيلی میرا دانش

 .دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت شفاهی اوستمبنای نـمره دهد،تشکيل می

مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی رسعت  آموز نيستحّد دانش های رصفی و نحوی در مکامله دررعايت ظرافت .٦

از دبy ارجمند  لذاندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛  عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن



 

٤٣ 

 

خوش از مکامله داشته و زمينۀ  ایآموز خاطرهگردد اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشدرخواست می

 .های آينده وجود داشته باشدمثبتی در ذهن او برای سال

آموز دانش. ها را حفظ کندخواهيم ع� عبارتآموز |یاز دانش ،بنابراين. حفظ ع� مکاملات کاری بسيار دشوار است .٧

 .کندموجود تغيyاتی در م� ايجاد می موقعيّتبا ذوق و سليقۀ خود و 

  
   



 

٤٤ 

 

   



 

٤٥ 

 

  بخش پنجم
  نـمونه سؤال 

  امتحان 
  نوبت اّول و دوم

  )١(عربی زبان قرآن 
  
  .منع قانونی دارد آموزش و پرورشهای غy استفاده از |ونه سؤاالت کتاب معلّم در کتاب

  

   



 

٤٦ 

 

فِّ الْ ِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الْ ِباسْ  ، اَلْ َعَربيَِّة لِلصَّ م( َفصُل عاِرشِ  ..../ ١٠/ ....: َدقَيَقًة، اَلتاّريخ ٧٠: َوقُت أَربََعِة ُدروٍس، اَلْ  وَُّل، ِمنْ اْألَ  )الرتِّ

  :عائِيلُّ ُم الْ وَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            َدرُِّس مُ اَلْ :                        ِمنطََقةاَلْ 
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه
  .کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ١

جَ  َك لِِتلْ  رْ اُنْظُ    َشَجرَه صارت کَيَف  وَ   ةٍ بَّ حَ  نْ مِ  ْت مَ نَـ َف کَي        النَِّرضَه الُْغصونِ  ذات  رَهالشَّ
٠٫٥  

تَ�ِ کَلَِمَتِ� الْ ُمَرتاِدَفَتِ� َو الْ کَلَِمَتِ� الْ َفراغِ الْ يف الْ  اُکُتْب   ٢   .ُمَتضادَّ

  ضياء/ يَسار / غاليَة / نور / راِسب / رَخيَصة 
  ............................ ≠  ............................. ب                .............................=  .............................الف

٠٫٥  

ِ الْ   ٣   .َمعَنیَغريَبـَة يف الْ کَلَِمَة الْ َع�ِّ

  �نَهـر     �بَحر  �ُمحيط   �نيام . ب        �لَحبْ   �ب کَلْ   �بََقرَة   �نَعَجة . الف

٠٫٥  

  ٠٫٥    .............................: يَنابيع   .............................: يحر    .کَلَِمَت�ِ ُمفرَد أَو جمَع الْ  اُکُتْب   ٤

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی . ب

  .ُجَمَل ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ٥

 ..............................................................................................................                       ﴾ِدُر َعلَی َيشءٍ ال يَقْ ﴿. ١

  ﴾بَيِّناِت رُُسالً إلَی قَوِمِهم فَجاؤوُهم ِبالْ  َك لِ قَبْ  نا ِمنْ َسلْ أَْر  َو لََقدْ ﴿. ٢
............................................................................................................................................................................................ 

 .............................................................................................................. ﴾ِخرينَ ٍق ِيف اآلْ يل لِساَن ِصدْ  َعْل َو اجْ ﴿. ٣

 ...........................................................................................................    ﴾أَمثالِها َعرشُ  فَلَهُ  َنةِ ِبالْـَحسَ  جاءَ  َمن﴿. ٤

 ...............................................................................................................            اِالثَْن�ِ  يَْکِفي الْواِحدِ  طَعامَ  إنَّ . ٥

 ............................................................................................................                .   أَمتارٍ  ِستَّـةُ  الزَّرافَـةِ  قاَمةِ  طوُل . ٦

َمِك؟ رَ َمطَ  نََری أَنْ  يُـْمِکنُ  أَ . ٧  ............................................................................................................            !السَّ

 .َعدوِّ عو إلَی التَّفرِقَِة فَهَو َعميُل الْ َمن َرأَی ِمنُکم أََحداً يَدْ . ٨
..............................................................................................................................................................................................  

  

٠٫٢٥  

١  

  

٠٫٧٥  

٠٫٥  

٠٫٥  

٠٫٥  

٠٫٧٥  

٠٫٧٥  

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنَتِخِب الرتَّ

 ﴾َسالماً  قالوا الْجاِهلونَ  خاطَبَُهمُ  إذا وَ  َهوناً  اْألَرِض  َعَىل  ðَْشونَ  الَّذينَ  الرَّحٰمنِ  ِعبادُ  وَ ﴿. ١

 هانادان هرگاه و دارند برمى گام باآرامش زم� روى كه اند كساõ بخشاينده] خداى[ بندگان و. الف

٠٫٥  



 

٤٧ 

 

  � .گويند) سالم( آرام سخن کنند، خطاب را ايشان

 را ايشان دهندگاندشنام هرگاه و دارند برمى گام شباآرام زم� بر بخشنده] خداى[ هایبنده و. ب

 �  .گويند) سالم( نيک سخن کنند، خطاب

  ﴾ الْکاِفرونَ  الَْقومُ  إالَّ  هللاِ  َرْوحِ  ِمن يَيْأَُس  ال إنَّهُ  هللاِ  َرْوحِ  ِمن تَيأَسوا ال وَ ﴿. ٢

            �.نشد نااميد خدا مهر از کسی کافر مردم جز زیرا ؛نااميد نشدند خدا مهر از و. الف

             �.شودنااميد |ی خدا مهر از کسی کافران گروه جز زیرا ؛نااميد نشويد خدا مهر از و. ب

ِل الْ   ٧ َجَمِة الْ کَمِّ   .فاِرسيَّةِ َفراغاِت يف الرتَّ

  .ساَءةِ اإلْ  اْجِتناِب  وَ  قِ الَْمنطِ  أَساِس  َعلَی قائِـَمةً  الُْعصورِ  َمرِّ  َعلَی اْإلسالمِ  رِسالَةُ  کانَْت  لََقد .١

  .بوده است ................................بر اساس منطق و دوری کردن از  ....................................رسالت اسالم در 

يِف  َعَىل  وَ  َصَدقٌَة، فَـهوَ  زادَ  فVَ أَيّامٍ  ثَالثَةُ  اَلّضيافَةُ . ٢   .أَيّامٍ  ثَةِ ثَال  بَْعدَ  يَتََحوََّل  أَنْ  الضَّ

الزم  ....................................سه روز است و هرچه فزوده گردد صدقه است و بر  ....................................

  .است که پس از سه روز تغيy کند

لْنا ال وَ  َربَّنا﴿. ٣  ما بر .................................... را طاقتش آنچه و پروردگارا،﴾ ِبهِ  لَنا طاقَةَ  ال ما تُـَحمِّ

   .مکن تحمیل

  .کن رحم ما به و .................................... را ما و درگذر، ما از و﴾ ارَْحْمنا وَ  لَنا اْغِفرْ  وَ  َعنّا اْعُف  وَ ﴿. ٤

١٫٥  

  )نـمره هفت و نيم(شناخت و کاربرد قواعد  مهارت. ج
  : تَحَتها َخطٌّ کَلِ[ِت الَّتي تَرِجِم الْ   ٨

١ .تبنا ما. ٢.       َدريس کَتعج٣.       إلَی بَيِتنا ر .ال يكل٤.        َشيئاً  م .َمالِبيس أَغِْسلُس      .  

٥ .صامتاع٦.    ِل ّهللاِ ِبَحبْ  اَل .قْتابمر٧  .  ِبرئِ ِمَن الْ  ت .رِجبوا. ٨  . َك قَلََمـ أَخلْعاِرعِ ِيف الشّ  ال ت   .  

 ٩ .حجنن وف١٠.   ِتحاناتِناِيف امْ  س .رفغتسمونَ. ١١.     هللاَّ  يظْلبِهوارَجاًء، .  ١٢   .  کانوا ينتا.  

٣  

ِ الْ   ٩   .َفراغِ ُمناِسَب لِلْ َل الْ ِفعْ َع�ِّ

 � اِْستَغِفرْ       � اِْغِفرْ                  لَِذنِبـَك﴾ ...................﴿فَاْصِربْ إنَّ َوعَد ِهللا َحقٌّ َو . ١

 �اِنَقطََع       � قَطَعَ            .رَجاú َعِن الَْخلِق َو أَنَت رَجائـي ...................إلٰهي قَْد . ٢

 � يَنظُرُ        � يَنتَِظرُ             .  والَِدُه لِلرُّجوِع إلَی الْبَيِت  ...................کاَن َصديقي . ٣

   � َسلِْمنا   �  اِستَلَْمنا                       .اْإلنِرتنِت َعْربَ رَسائَِل  ...................أَنا َو زَميلـي . ٤

١  



٠٫٥  

٠٫٥  

٠٫٥  

  ١٠ � ٣=  �٣٠

٠٫٥  

         

٠٫٥  

  الزُّجاَجتانِ  هاتانِ  /َعدوٌّ 

  ر ساäجمع مذکّ

  

١  

 

٤٨ 

  .ِل يف کُلِّ ِعباَرةٍ 
   ﴾اْهُجرُْهم وَ  يَقولونَ  ما  َعلَـی

  ﴾َيشءٍ  َعلَی
  .کَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعةٍ 

        � َمعْ اِسْ    �تََخرََّج   � ُخْل 

  �يُجالُِس   �تََعلُّم   �راج إخْ 

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو ِيف الْ    .َدداً أَصلّياً َفراغِ الّثا� عَ وَّ

نَةِ  يف ...................       .َخريِف الْ  فَصُل  اْإليرانيَّةِ  السَّ

  . ................... يُساوي ةٍ ـَخْمسَ  َعلَی

  .ِمثالِ رقاِم کَالْ ُحروَف ِباْألَ 

        .ثَالث�َ  يُساويَعَرشٌَة يف ثَالثٍَة 
    

 .تِسعوَن ناِقُص َعَرشٍَة يُساوي ثَـVن�َ 

  .واِحداً َو أَربَع�َ يُساوي  اثنَ�ِ تَقسيٌم َعلَی  اِثناِن َو ثَـVنونَ 

بعُ اَلْ . ١  .َعقارَِب الّساَعةِ    الثّاِمَنُة َو النِّصُف . ٢  خاِمَسُة َو الرُّ

             ٢. 
اکيَب  َمَل وَ    )اِثناِن زائِدانِ (. الُْمناِسِب  َمکانِـَها يف الرتَّ

ليالنِ  ٰهذانِ /   َعدوٌّ  هوَ /  الِحونَ ص ُهم/  الْبَطّاريَّةُ  تلَك /  الدَّ

  مثنّی مذکّر  جمع مؤنّث سالـم  

    

  )نـمره دو(مهارت درک و فهم . د

 

١٠   ْ ِل يف کُلِّ ِعباَرةٍ ِفعْ نَوَع الْ  َع�ِّ
َعلَـی راصبِ وَ ﴿. ١ 

 ٢ .﴿رقدَعلَی الي
ِ الْ   ١١ کَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعةٍ َع�ِّ

ُخْل اُدْ   � لِْس أَجْ . ١

إخْ   �اِکِتساب . ٢

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو ِيف الْ َفراغِ اْألَ ِيف الْ  َضعْ   ١٢ وَّ

................... الـ اَلَْفصُل . ١

َعلَی تَقسيمٌ  ِمئَـةٌ . ٢

ُحروَف ِباْألَ اُکُتِب الْ   ١٣

َعَرشٌَة يف ثَالثٍَة : ِمثالاَلْ 
  

 

تِسعوَن ناِقُص َعَرشٍَة يُساوي ثَـVن�َ  .١

اِثناِن َو ثَـVنونَ  .٢

َعقارَِب الّساَعةِ  اُرُسمْ   ١٤

  ١. 
َمَل وَ جُ ٰهِذِه الْ  َضعْ   ١٥

 فائِزاتٌ  ُهنَّ 

  مفرد مؤنّث

  

  



 

٤٩ 

 

 »زائَِدتانِ  کَلَِمـتانِ « .الُْمناِسَب  الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ   ١٦

رَةُ . ١ َ وِن اْألَ َجميلَـِة الْ حجاِر الْ ِمـَن اْألَ  �      اَلرشَّ  .بيَـِض غاليَـِة ذاِت الـلـَّ

 .ـِعـرٌَة، فيها ضياٌء َو ِبها َحرارٌَة ُمنتَِرشةٌ َجذَوتُـها مُستَ  �                َغيمُ اَلْ . ٢

مُس . ٣ مِس کَوکٌَب يَدوُر َحوَل اْألَ  �               اَلشَّ  .رِض؛ ضياُؤُه ِمـَن الشَّ

Vِء يَنزُِل ِمنـُه الْ  �                َقَمرُ اَلْ . ٤  .ـَمطَرُ بُخـاٌر ُمتَـراکِـٌم ِفـي السَّ
َررُ . ٥  اَلـدُّ

      نُعُم   اَْألَ . ٦

١  

حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيِّـنِ   ١٧ حيَحةِ  َو َغcَ  الصَّ   �  �                           .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

 ........................       .فالمِ زهاِر َو ِمهرَجاِن اْألَ ِتفاٌل عامٌّ ِبـُمناَسبٍَة َجميلٍَة، کَـِمهرَجاِن اْألَ ِمهرَجاُن احْ اَلْ . ١

Vءِ  Vءِ نَوٌع ِمن أَنواِع نُزوِل الْ  اَلثَّلجُ . ٢  ........................                   .ِجباِل فََقطيَنـزُِل َعلَی الْ  ِمَن السَّ

مسيَّـةِ يَحتَِفُل اْإل . ٣ نَـِة الشَّ    ........................                   .يرانيَّةِ اْإل  يرانيّـوَن أَوََّل يَوٍم ِمن أَيّاِم السَّ

........................                     .بَحِر َو لَـها أَنواٌع ُمختَلَِفـةٌ ِفـي النَّهِر َو الْ  ُك سمـاتَـعيـُش اْألَ . ٤

    

 ١   

  )نـمره ١٫٥( مهـمهارت مکال. هـ 
  )پاسخ بده: أَِجْب ( .سِئلَِة الّتالَيةِ َعِن اْألَ  أَِجْب   ١٨

   ......................................................................؟ كأَيَن َمدرََستُ . ٢    ......................................................................؟ كمُ َما اسْ . ١

٠٫٥  

  .سؤاالً َو جواباً َصحيحاً  ُتْب کَلِ[ِت َو اکْ َرتِِّب الْ   ١٩

  ؟/ . / ِستََّة َعَرشَ / ري ُعمْ /  َك ُر ُعمْ /  کَمْ / عاماً . ١
.....................................................................................................................................................................................................................................      

خوِل . ٢   ؟/ . / ُکلُّ واِحٍد ِمنّا /  َهْل /  نََعمْ / َدکُم ِعنْ /  طاقَتُُه ِبَيِدِه بِ / ِبطاقاُت الدُّ
.....................................................................................................................................................................................................................................      

  

١  

 

 

 

   



 

٥٠ 

 

فِّ الْ ِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الْ ِباسْ  ، اَلْ َعَربيَِّة لِلصَّ م( َفصُل عاِرشِ    ..../ ٣/ ....: َدقَيَقًة، اَلتاّريخ ٧٠: َوقُت ، اَلْ الثّا� )الرتِّ

  :عائِيلُّ ُم الْ وَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ :                        ِمنطََقةاَلْ 
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه
  .کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ١

جَ  َك لِِتلْ  رْ اُنْظُ    َشَجرَه صارَتْ  کَيَف  وَ   ةٍ َحبَّ  نْ مِ  نَـَمْت  َف کَي  النَِّرضَه لُْغصونِ ا ذاِت   رَهالشَّ
٠٫٥  

تَ�ِ کَلَِمَتِ� الْ ُمَرتاِدَفَتِ� َو الْ کَلَِمَتِ� الْ َفراغِ الْ يف الْ  اُکُتْب   ٢   .ُمَتضادَّ

  بَحْر / قَِدَر / َغيم / اِستَطاَع / َحزين / م ِسلْ 
  ............................ ≠  ............................. :ب                .............................=  .............................:الف

٠٫٥  

ِ الْ   ٣   .َمعَنیَغريَبـَة يف الْ کَلَِمَة الْ َع�ِّ

ل  �َوة َجذْ   �هاتِف . ب        �نَِرض   � ومب  � طّ بَ   � رابغُ . الف   �ِمصباح     �ُمَسجِّ

٠٫٥  

  ٠٫٥    .............................: ُجيوش :ب   .............................: ِعدَموْ  :الف    .کَلَِمَت�ِ ُمفرَد أَو جمَع الْ  اُکُتْب   ٤

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی 

  .ُجَمَل ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ٥

 .........................................................................................................................   ﴾ َضعيفاً  اْإلنسانُ  ُخلَِق  وَ ﴿ .١

  ﴾تَأُْمرونَ  فVَذا أَرِْضُکم ِمنْ  يُْخرَِجُکم أَنْ  يُريدُ ﴿ .٢
....................................................................................................................................................................................................................  

 .الَْفرائِِض  ِبـإقاَمـةِ  أََمرَنـي َکV النّاِس  ِبـُمداراةِ  أََمرَنـي هللاَ  إنَّ  .٣
....................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................          .الْـُخلُقِ  سوءَ  إّال  تَوبَةٌ  َذنٍب  لِـُکـلِّ  .٤

       .............................................................................................      .            الَْحقِّ  َعلَی أَنِت  يني؛ساِمح .٥

    ...........................................................................................      . آتـي إنََّك  یَقول قَلبـي وَ  الزَّمانُ  َمَضی .٦

ی عاِدٌل  َملٌِك  الزَّمانِ  قَديمِ  يف کانَ  .٧  .الْقوَّةَ  هللاُّ  أَعطاهُ  قَدْ  ِبذي الَْقرنَ�ِ  يَُسمَّ
....................................................................................................................................................................................................................  

  

٠٫٢٥  

١  

  

١  

٠٫٥  

٠٫٥  

٠٫٧٥  

١  

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنَتِخِب الرتَّ

لف� َسْمعُ . ١   .ْرشَ َمرّاٍت َو َوزنُـُه يَبلُُغ ِضْعَفي َوزِن اْإلِنساِن تَقريباً يَفوُق َسْمَع اْإلِنساِن عَ  الدُّ

     � .شنوايی دلف� ده برابر شنوايی انسان و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان است. الف

   � .يک انسان است با زنش تقريباً برابرشنود و و دلف� ده برابر انسان می. ب

٠٫٥  



 

٥١ 

 

  .اْألَسVكِ  َعلَی التََّعرُِّف  وَ  الَْمکانِ  زيارَةِ لِ  فَريقاً  أَرَْسلوافَ  الظّاِهرَِة؛ تِلَْك  ِرسِّ  ةَ َمعرِفَ  الُْعلVَءُ  حاَوَل . ٢

راز آن را آشکار کنند؛ پس گروهی را برای بازديد آن مکان و  کنندمیدانشمندان سعی . الف

            �.کنندمیها ارسال پژوهش دربارۀ ماهی

راز آن پديده تالش کردند و تيمی را برای ديدن مکان و شناخ� دانشمندان برای شناخت . ب

             �.ماهيان فرستادند

ِل الْ   ٧ َجَمِة الْ کَمِّ   .فاِرسيَّةِ َفراغاِت يف الرتَّ

   ﴾أَْن يَکونوا َخyاً ِمنُهم  ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ال يَْسَخْر قَوٌم ِمن قَوٍم َعَسی

 �خوب(را ریشخند کنند، شاید آنها ] دیگر[ايد، نباید مردمانی مردمانی آورده که ايـVنای کسانی

  باشند؛  )�بهرت از خودشان  

  ﴿َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسُکم َو ال تَنابَزوا ِبـاْألَلْقاِب﴾ 

   .زشت ندهید )�هایلقب  �لقب(عیب نگیرید، و به همدیگر  )�ديگران  �خودتان(و از 

  .)�خواهندآمرزش می  � آمرزش خواستند(پس برای گناهانشان  ﴾ُذنوِبِهمَفروا لِ تَغْ فَاسْ ﴿

  

١٫٥  

  )نـمره هفت و نيم(شناخت و کاربرد قواعد  مهارت. ب
  : کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ٨

  .       ِبهِ  نتفَعتا ما. ٣.                يا ساِئُق  أَنزِلْنـي. ٢.                 النّارَ  ال تقتربـي. ١

 ٤ .سنکَِسر٥.              الزُّجاجُ  ي  .جاعترسبونَ واکان.  ٦.            بَضائِعِ الْ  اذْهي.  

١٫٥  

٩   ِ حيحَ  الَْجواَب  َع�ِّ   .الصَّ

  �تَساَمَح     �َسَمَح    �ساَمَح      : »يُساِمحُ «Vيض ِمن اَلْ  .١

َل «ُمضارُِع ِمن اَلْ  .٢ ُل    �ُل  دِ يُبْ     : »بَدَّ    �يُباِدُل    �يُبَدِّ

٠٫٥  

١٠   ْ    .ِل يف کُلِّ ِعباَرةٍ ِفعْ نَوَع الْ  َع�ِّ
  ﴾ الُْقرآنُ  فيهِ  أُنزِلَ الَّذي رََمضانَ  َشْهرُ ﴿. ١

٢ .﴿لُقخا يَشاُء﴾مُهللا  ي  

٠٫٥  

ِ الْ   ١١   .کَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعةٍ َع�ِّ

        �َن شاِهدْ  �تََعلَّمي    �اِنتَِبهوا  �ُمجالََسة . ١

  �َجهُِّز أُ  �يَتََخلَُّص    �ِسنُ تُحْ    �حارََب . ٢

٠٫٥  



 

٥٢ 

 

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو ِيف الْ َفراغِ اْألَ ِيف الْ  َضعْ   ١٢   .َفراغِ الّثا� َعَدداً أَصلّياً وَّ

        .َخميِس اِم اْألُسبوِع يَوُم الْ ِمْن أَيّ   ...................................ـاَلْيَوُم ال. ١

  . ...................................تِسعوَن ناِقُص َعَرشٍَة يُساوي . ٢

٠٫٥  

ِ الْ   ١٣   .کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ عرا�َّ لِلْ َمَحلَّ اإلْ َع�ِّ
کوتُ اَل     ﴾اِس لِلنّ  اَل اْألَمث اُهللا ُب يَْرضِ ﴿    .   الْعلَماِء بَسات�ُ  ُب اَلُْکتُ            .  فضةٌ المُ الْکَ  وَ  ٌب َذهَ  سُّ

  .من الْمالِ َخyٌ  اَلِْعلْمُ           ﴾اْآلِخرينَ  يف ِصْدقٍ  لسانَ يل اجَعْل  وَ ﴿    .  نَـْشـرُهُ  الْـِعـلْـمِ  زکـاةُ

١٫٥  

ِ الْ   ١٤   .فاِرسيَّةِ لْ إلَی ا َل ِفعْ الْ  كَ لِ ذٰ  ِجمْ َمجهوَل، ثُمَّ تَْر َل الْ ِفعْ َع�ِّ

  ﴾ ُذباباً  يَـْخلُقوا لَنْ  هللاِ  دونِ  ِمنْ  تَْدعونَ  الَّذينَ  إنَّ  لَـهُ  فَـاْستَِمعوا َمثٌَل  ُرضَِب  النّاُس  أَيَُّها يا﴿. ١

   ﴾ ُخلَِقْت  َکيَف  اْإلِبلِ  إلَی يَنْظُرونَ  فَـال أَ ﴿. ٢

١  

ِ اسْ   ١٥   .هابالََغِة، ثُمَّ تَرِجمْ مُ َم الْ َمفعوِل َو اسْ َم الْ فاِعِل َو اسْ َم الْ َع�ِّ

فَ  ِيف  خاِدُمـُهم ومِ الْقَ  َسيِّدُ . ١ نوِب  َغّفارَ  یا. ٢      .رِ السَّ   .ِبِه النَّداَمةُ  ُمَجرََّب َحلَّْت َجرََّب الْ  َمنْ . ٣.     الذُّ
  

١٫٥  

  )نـمره دو(مهارت درک و فهم . ج
   »زائَِدتانِ  تانِ کَلَِمـ« .الُْمناِسَب  الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ   ١٦

ديِق َعنْ  �       ـُب اَلرَّکْ .١  .َزوَجِتـهِ  َصديِقِه أَِو الزَّوِج َعنْ  اِبِتعاُد الصَّ

 .هَو الَّذي لَُه َحرَکـاٌت َجميلَُة َو کَـالٌم َجميٌل  �        َکراَمةُ اَلْ  .٢

َهِب أَوْ  �          وَکرُ اَلْ  .٣ ِة يف يَِد الْ الْ  زينٌَة ِمَن الذَّ  .َمرأَةِ ِفضَّ

 .َرشٌَف َو َعظََمٌة َو ِعزَُّة النَّفِس  �      جـرُ هَ اَلْ  .٤
  َمليحُ اَلْ  .٥

وارُ  .٦      اَلسِّ

١  

حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيِّـنِ   ١٧ حيَحةِ  َو َغcَ  الصَّ   �  �                               .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

   ..................    .، يَغرَُق کُلُّ َمکاٍن يف الظَّالمِ َکهَرباِء ِفـي اللَّيلِ ِعنَدما يَنَقِطُع تَـيّـاُر الْ  .١

   ..................      .Vئيَّـِة تَـعيُش فَوَق ِجباٍل ثَلجيَّـةٍ اَلطّاووُس ِمَن الطُّيـوِر الْ  .٢

   ..................        .ُعلومِ َموسوَعُة ُمعَجٌم َصغyٌ ِجّداً يَجَمُع قَليالً ِمَن الْ اَلْ  .٣

ٌة ِبـِجواِر الْ اَلّشاِطُئ مِ  .٤   ..................        .ُمحيطاِت ِبحاِر َو الْ نطََقٌة بَّريـَّ

١    

  )نـمره ١٫٥( مهـمهارت مکال. د



 

٥٣ 

 

  )پاسخ بده: أَِجْب ( .سِئلَِة الّتالَيةِ َعِن اْألَ  أَِجْب   ١٨

  ......................................................................؟ َك کَيَف حالُ . ٢    ......................................................................أَيَن أَنت؟  ِمنْ . ١

٠٫٥  

  .سؤاالً َو جواباً َصحيحاً  ُتْب کَلِ[ِت َو اکْ َرتِِّب الْ   ١٩

  ؟/ . / ما هَي /  َك َدوامِ / ِمَن / ساَعُة / الّساِدَسِة . ١
.....................................................................................................................................................................................................................................      

  ؟/ . / لَِم / ارَِة لِزي/ َمدائِِن إلَی الْ /  َمرقَِد َسلVن / تَذَهبوَن . ٢
.....................................................................................................................................................................................................................................      

  

١  

  
   



 

٥٤ 

 

   



 

٥٥ 

 

  نـمونه سؤال 
  امتحان 

  نوبت اّول و دوم
  )١(عربی رشتۀ علوم انسانی 

  
  .منع قانونی دارد های غy آموزش و پرورشاستفاده از |ونه سؤاالت کتاب معلّم در کتاب

   



 

٥٦ 

 

فِّ الْ ِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الْ ِباسْ  ،َعَربيَِّة لِلصَّ م( َفصُل لْ اَ  نسانيَّة،ُعلوُم اإلْ اَلْ  عاِرشِ َدقَيَقًة،  ٧٠: َوقُت أَربََعِة ُدروٍس، اَلْ  وَُّل، ِمنْ اْألَ  )الرتِّ

  :عائِيلُّ ُم الْ وَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ :                        ِمنطََقةاَلْ  ..../ ١٠/ ....: اَلتاّريخ
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی همهارت واژ 
  .کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ١

  ِرشَهالُْمنتَ  الدررِکَـ مٍ ِبأَنْجُ  هُ زانَ  وَ         رَهقَمَ  هِ في أَوجد نْ فَمَ  لِ اللَّي إِلَی رْ اُنْظُ 
٠٫٥  

تَ�ِ مُ کَلَِمَتِ� الْ ُمَرتاِدَفَتِ� َو الْ کَلَِمَتِ� الْ َفراغِ الْ يف الْ  اُکُتْب   ٢   .َتضادَّ

  ِرشاء/ �ðَ / ُمجتَِهد / بَيع / بَعيد / ُمِجّد 
.............................  =.............................                 .............................  ≠ ............................  

٠٫٥  

  ٠٫٥    .............................: نِعاج   .............................: تِفها    .کَلَِمَت�ِ ُمفرَد أَو جمَع الْ  اُکُتْب   ٣

ِ الْ   ٤   .َمعَنیَغريَبـَة يف الْ کَلَِمَة الْ َع�ِّ
  � َعبَملْ   � داءَسوْ   � َحفُمتْ   � تَوَصفُمسْ . الف

  �  ُمَجفَّف  �  َحنَفيَّة  �  بَطّاريَّة  � ُمَسجِّل. ب

٠٫٥  

  )نـمره هفت(به فارسی  مهارت ترجمه. ب

  .ُجَمَل ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ٥

V اثنَ�ِ  إلَٰه�ِ  تَتَِّخذوا ال هللاُ  قاَل ﴿. ١  ﴾واِحدٌ  إلٰـهٌ  هوَ  إنـَّ
..................................................................................................................................................................................................... 

َورِ  ٰهِذهِ  إِلَی نْظُرْ اُ . ٢ َق  َحتَّی الصُّ مَ  تَُصدِّ   .كِ ظاِهرََة َمطَِر السَّ
....................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................ .َحَرشاتٌ  الْعالَمِ  َموجوداِت  ِمن ةِ الِْمئَ  ِيف  نَ þَانو . ٣
 ............................................................................................................  .يَومٍ  نِصِف  ِخالَل  هُ بَطّاريَّتُـ تَفُرغُ  َجّواٌل لََديَّ  .٤
  ............................................................................................................ .نََفَعَك  جالَستَهُ  إنْ  الَعطّارِ  كََمثَلِ  ُمؤِمنِ الْ  َمثَُل . ٥

 .الُْحُجراِت  إْحَدی ِمنْ  الَْهواءِ  ُمَکيِِّف  َصوتَ  ُسَميَّةُ  َسِمَعْت . ٦
.......................................................................................................................................................................................................  

  .ساَءةِ ِتناِب اإلْ َو اجْ  الَْمنِطقِ  أَساِس  َعلَی قائِـَمةٌ  الُْعصورِ  َمرِّ  َعلَی اْإلسالمِ  رِسالَةُ . ٧
.......................................................................................................................................................................................................  

  

٠٫٧٥  

٠٫٧٥  

٠٫٥  

٠٫٧٥  

٠٫٧٥  

٠٫٧٥  

٠٫٧٥  

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنَتِخِب الرتَّ

ن رُ يَغفِ  نمَ  وَ  ملُِذنوِبهِ  روافَاْستَغفَ ﴿. ١  ﴾هللاُ  إالَّ  وَب الذُّ

  � بخشايد؟خواهند و چه کسی به جز خدا میپس برای گناهان آمرزش می. الف

  � آمرزد؟ پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی جز خداوند می. ب

 

٠٫٥  



 

٥٧ 

 

  ﴾اْهُجرُْهم وَ  يَقولونَ  ما  یَعلَ  اْصِربْ  وَ ﴿. ٢

            �.ن و از آنها دوری گزينگويند شکيبايی کبر آنچه می و. الف

             �.کنمکنم و از ايشان دوری میگويند صرب میبر هرچه می و. ب

ِل الْ   ٧ َجَمِة الْ کَمِّ   .فاِرسيَّةِ َفراغاِت يف الرتَّ

 َعلَی وَ  الِْخالِف  نِقاِط  لَیعَ  اْإلرصارُ  يَجوزُ  ال ﴾الّدينِ  ِيف  إکراهَ  ال﴿ .الَْعقيَدةِ  ةِ ُحّريَّ  َعلَی الُْقرآنُ  يَُؤکِّدُ 

 اْحِتفاِظ  َمعَ  ِسلْميّاً، تَعايُشاً  بَعِضِهم َمعَ  يَتعايَشوا أَن النّاِس  کُلِّ  َعلَی وَ  أََحٌد؛ ِبهِ  يَنتَِفعُ  ال هُ ِألَنَّ  الُْعدواِن؛

عوِب  ِمنَ  َمجموَعةٌ  سالميَّةُ اإلْ  اَلِْبالدُ  ﴾فَِرحونَ  ِهملََدي ِبـV ِحزٍب  لُّ کُ﴿ هُ ِألَنَّ  َعقائِِدِه؛بِ  ُهمِمن کُلٍّ   الشُّ

  .هاأَلْوانِ  وَ  هالُغاتِ  يف تَختَلُِف  الَْکثyَِة،

پافشاری بر نقاط اختالف . هيچ اجباری در دين نيست. کندعقيده تأکيد می................................. قرآن بر 

و بر همۀ مردم الزم است که ........................................... آن جايز نيست؛ زيرا کسی از ................................. و بر 

زيرا هر داشته باشند؛ .....................................................................  همزيستی با حفظ عقيدۀ خودشان با يکديگر

بسياری ...................................... ای از های اسالمی مجموعهرسزم�. گروهی به آنچه دارد دلشاد است

  .هايشان فرق دارندو رنگ.................................... هستند که در 

١٫٥  

  )نـمره هفت و نيم(شناخت و کاربرد قواعد  مهارت. ج
  : کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ٨

١ .أتما م. ٢.       قَصيَدةً  قَرتدجال . ٣.         َشيئاً  و٤.        الزّائِرَ  أَعرِف .سيبرشاياً  ش      .  

  .   َك ُهنا تنزِلواال . ٨.          َك کِتابَ  أَخرِج. ٧.      َوطَِننا َعنْ  دافَعتم. ٦.    ُعلVَءِ الْ  مجالَسةُ. ٥

 ٩ . وفقَطْنا. ١٠.  َمالِبيس أَغِْسلُسلتبونَ. ١١.  راً ُصوَ  اکت١٢.  کانوا ي  .دساعَخرينَ اآلْ  نَي.  

٣  

ِ الْ   ٩   .َفراغِ ُمناِسَب لِلْ َل الْ ِفعْ َع�ِّ

َل الْ  ............ .١ َمنا َعلَی َعَملِنَا الْ فَتََدخَّ بْ   � ناتَضاَربْ   .َقبيحِ ُمديُر َو نََصَحنا َو نَدَّ   �ـناَرضَ
راسيَّةِ َمَع بَ  ................... اَلزَُّمالءُ  .٢ َنِة الدِّ  �يَعرِفانِ  � يَتَعارَفونَ            .عٍض يف ِبدايَِة السَّ
يِِّئ َو أَنَا .٣ غyُ ِمن َعَملِِه السَّ  � تَ اِعتََذْر  �    تُ َعَذْر              .ـهُ  ............ نَِدَم أَخي الصَّ

١  



  �  تَعاَملوا   �  اِعَمْل          
٠٫٥  

  � تَِغْل اِشْ   �ُمVرََسة   �

٠٫٥  

  . ...................يف الـ َد ساَعتَ�ِ 

٠٫٥  

  ٠٫٥  ...................: عونَ ثَـVنيٌَة َو ِتسْ 

  ٠٫٥  َو النِّصُف 

  َمرأَتانِ الْ  هاتانِ / فائِزوَن 

äجمع مؤنّث سا  

  

١  

 .َقريِب 
 .بَحِر کَثيـراً 
 .لَيَس يف داِخلِـِه َيشءٌ 

١  

 

٥٨ 

            .َمَع بَعٍض  جانِِب کَاْألَ  .............. خواِن وَ تَعاَرشوا کَاإلْ 
   .ِعباَرةِ الْ يف  َو صيَغَتهُ 

   ﴾ناِبـآياتِ  موسی 
  .کَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعةٍ 

َب  �تَفريق   �تَعايُش . ٢    � يَجتَِمعُ   �تَضارََب   �تََعجَّ

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو ِيف الْ    .َفراغِ الّثا� َعَدداً أَصلّياً وَّ

َد ساَعتَ�ِ َمدرََسِة بَعْ إلَی الْ  َو َذَهَبْت  خاِمَسةِ الْ  الّساَعةِ  ِيف  النَّومِ  ِمنَ 

  . ................... يُساوي ِعْرشينَ  وَ  َخْمَسةٍ  زائِدُ  َسبْعونَ 

ثَـVنيٌَة َو ِتسْ . ٢     ...................: ِستٌَّة َو ثَالثونَ  .١    .رقامِ ُحروَف ِباْألَ 

َو النِّصُف  اَلرّاِبَعةُ . ٢  ُربعاً  َة إّال اَلثّانيََة َعْرشَ . ١  .َعقارَِب الّساَعةِ 

             ٢.          
اکيَب  َمَل وَ    )اِثناِن زائِدانِ (. الُْمناِسِب  َمکانِـَها يف الرتَّ

فائِزوَن  ُهم/  ِبطاقَةُ الْ  تلَك /  اسوبانِ حالْ  ٰهذانِ /  صاِبراتٌ  أنُ�َّ  /

  مفرد مؤنّث  جمع مذکّر سالـم  

    

  )نـمره دو(مهارت درک و فهم . د
 »زائَِدتانِ  کَلَِمـتانِ « .الُْمناِسَب  الَْعَددَ 

َقريِب شارٍَة لِـَغيـِر الْ اِسُم إ   �           
ً أَکبَـُر ِمَن الْ   �             بَحِر کَثيـرا
لَيَس يف داِخلِـِه َيشءٌ  �       فارُِغ     

واُم     .رِض ِقطَعـٌة ِمَن اْألَ  �         اَلدَّ
   بُقَعـُة   
  ُمحيُط   

 

تَعاَرشوا کَاإلْ  .٤

١٠   ْ َو صيَغَتهُ  لِ ِفعْ نَوَع الْ  َع�ِّ
 أَرسلْـنا َقدلَ  وَ ﴿

ِ الْ   ١١ کَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعةٍ َع�ِّ

َب   � َك َحرَّ . ١ تََعجَّ

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو ِيف الْ َفراغِ اْألَ ِيف الْ  َضعْ   ١٢ وَّ

ِمنَ  يأُخت قاَمْت . ١

َسبْعونَ  وَ  َخْمَسةٌ . ٢

ُحروَف ِباْألَ اُکُتِب الْ   ١٣

َعقارَِب الّساَعةِ  اُرُسمْ   ١٤

  ١. 
َمَل وَ جُ ٰهِذِه الْ  َضعْ   ١٥

/روحي  أنَت 

  مثنّی مذکّر

  
  

الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ   ١٦

       َك ذا .١
     ِعنَدئِذٍ  .٢
فارُِغ     اَلْ  .٣
واُم    .٤ اَلدَّ
بُقَعـُة   اَلْ  .٥
ُمحيُط   اَلْ  .٦

  
  



 

٥٩ 

 

حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيِّـنِ   ١٧ حيَحةِ  َو َغcَ  الصَّ   �  �          .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

ً  الزَّرافَـةِ  قاَمةِ  طوَل . ١    ........................                                                 .قَصyٌ ِجّدا

   ........................              .ةٌ َخَشبيَّ  جائِزَةٌ  الثّا� لِلْفائِزِ  وَ  ِفّضيَّةٌ  جائِزَةٌ  وَّلِ اْألَ  لِلْفائِزِ . ٢

باحيُّ قيامٌ اَِالصْ . ٣ باحِ  ِيف  ةِ الَْمدرَسَ  ُصفوِف  يف ِطفاُف الصَّ   ........................                 .الصَّ

  ........................              .الُْمشاةِ  َمَمرِّ  ِمن آَخرَ  رَصيٍف  إلَی رَصيٍف  ِمن ِبالُْعبورِ  َعلَيـنا. ٤

    

  )نـمره ١٫٥( مهـمهارت مکال. هـ 
  )پاسخ بده: أَِجْب ( .سِئلَِة الّتالَيةِ َعِن اْألَ  أَِجْب   ١٨

   ......................................................................أَيَن أَنت؟  ِمنْ . ٢    ......................................................................؟ كُم َمدرََستِ َما اسْ . ١

٠٫٥  

  .سؤاالً َو جواباً َصحيحاً  ُتْب کَلِ[ِت َو اکْ َرتِِّب الْ   ١٩
  ؟/ . / مي اِسْ /  َك مُ اسْ / ُحَسٌ� / َما / َکريُم الْ . ١

.....................................................................................................................................................................................................................................      
ُه . ٢ عْ / َت َوَجدْ / ياٌف ِمضْ /  ٌب َشعْ / إِنـَّ   ؟/ . / َف کيْ / يرانـيَّ َب اْإل الشَّ

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

١  

 

 

 

   



 

٦٠ 

 

فِّ الْ ِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الْ ِباسْ  م( َفصُل ، اَلْ نسانيَّةُ ُعلوُم اإلْ ، اَلْ عاِرشِ َعَربيَِّة لِلصَّ    ..../ ٣/ ....: َدقَيَقًة، اَلتاّريخ ٧٠: َوقُت ، اَلْ الثّا� )الرتِّ

  :ئِيلُّ عاُم الْ وَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ :                        ِمنطََقةاَلْ 
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه
   .کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ١

ةٍ ِبقُ  هُ جهز ذيالَّ  َذا نْ مَ       بََرصَه هِ في شق َمنْ  قُْل  وَ  الْمرِء إِلَی انْظُرْ  وَ    ِکرَهُمْفتَ  وَّ
٠٫٧٥  

تَ�ِ کَلَِمَتِ� الْ ُمَرتاِدَفَتِ� َو الْ لْ کَلَِمَتِ� اَفراغِ الْ يف الْ  اُکُتْب   ٢   .ُمَتضادَّ

  شاِطئ  / أًَة فَجْ / ظَالم / ساِحل / َسنَويّاً /  ضياء

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

٠٫٥  

ِ الْ   ٣   ٠٫٢٥    �  أَْصَفر   � أَْزَرق      � أَْحَسن    � رأَْحمَ      .َمعَنیيف الْ  َغريَبـةَ کَلَِمَة الْ َع�ِّ

  ٠٫٥     .............................: ِعباد مفرَد کَلَِمةِ    .............................: أُنبوب کَِلَمةِ  جمعَ  اُکُتْب   ٤

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی 

  .ُجَمَل ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ٥

 .........................................................................................................................                      ﴾الّصيامُ  َعلَيُکمُ  کُِتَب ﴿. ١

 .........................................................................................................................            .النََّسِب  قُبحَ  يَسُرتُ  اْألََدِب  ُحسنُ . ٢

   ........................................................................................................................            .الَْعَملِ  كَثyُ  الَْكالمِ  قَليُل  اَلُْمؤِمنُ . ٣

الُم َعلَينا َو َعلَی ِعباِد ِهللا الّصالِح�َ . ٤  .........................................................................................................................  . اَلسَّ

ديُق . ٥  .........................................................................................................................    .عاِب الصِّ  ِعندَ  يُْعرَُف  الَْحقيقيُّ  اَلصَّ

              .......................................................................................................................... التَّصديرِ  ميناءِ  إلَی الِْبرئِ  ِمنَ  النِّفطُ  يُنَقُل . ٦

ُف سوُق تربيز الْ . ٧ جاجيدِ  َمکاٌن واِسعٌ ُمَسقَّ   .لِبَيعِ السَّ
..............................................................................................................................................................................................................................        

 .َرأَْسها تَُحرَِّك  أَنْ  دونَ  اتِّجاهٍ  کُلِّ  يف َعينَيها تُديرَ  أَنْ  الِْحرباءُ  تَستَطيعُ . ٨
.............................................................................................................................................................................................................................  

  

٠٫٥  

٠٫٥  

٠٫٥    

٠٫٥  

٠٫٥  

٠٫٧٥  

٠٫٧٥  

  

١  

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنَتِخِب الرتَّ

غyُ  أَخـي کانَ . ١     .الَْجميلِ  رَْسِمـهِ  ِبـتَلوينِ  يَقومُ  الصَّ

     � .کندمی آميزیرنگ يی راالف برادرم کوچک است و نّقاشی زيبا

   � .کندنّقاشی زيبايی اقدام می آميزیرنگبرادر کوچکم به . ب

٠٫٥  



 

٦١ 

 

ةُ  اَلَْمراِفُق . ٢ ولَُة، تَـمتَلُِکـها الَّتي اْألَماکِنُ  هيَ  الْعامَّ   .َجميعاً  النّاُس  ِبـَها ِفعُ يَنتَ  وَ  الدَّ

   �.رسدهايی هستند که ِملک دولت هستند و سود آن به مردم میتأسيسات همگانی مکان. الف

           �.برندتأسيسات عمومی جاهاييند که دولت مالک آن است و مردم همگی از آن سود می. ب

ِل الْ   ٧ َجَمِة الْ کَمِّ   .فاِرسيَّةِ َفراغاِت يف الرتَّ

  ﴾ مونَ تُرْحَ  ملََعلَّکُ  أَنِْصتوا وَ  هُ لَ  وافَاْستَِمع الُْقرآنُ  قُِرئَ  إذا وَ ﴿.١

  . ....................................... اميد است  خاموش باشيد؛ به آن گوش کنيد و .......................................و هرگاه قرآن 

Vدُ  وَ  اْألَسنانِ  َمعجونُ  وَ  التَّجميلِ  َموادُّ  وَ  الَْحَرشاِت  اتُ ُمبيد وَ  الَْمطّاطُ ِمنُه  يُصنَعُ . ٢  الْکيمياويُّ  السَّ

  ................................کود شيميايی و غyه  ..............................کش، مواّد آرايشی از آن پالستيک، حرشه .َغyُها وَ 

١٫٥  

  )نـمره ت و نيمهف(شناخت و کاربرد قواعد  مهارت. ب
  : کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ٨

  .           ِمنّا ال تبتعدي. ٣        ﴾الَّذيَن ظَلَموا سيعلَم﴿. ٢        ﴾كِ إلَی َربِّ  ارجِعي﴿. ١

       .َمالِبَسُهم يغِسلونَوا کان.  ٦.                  غابَةِ الْ  احتراق.  ٥.           أَبَداً  يأمرنـيال . ٤

١٫٥  

٩   ِ حيحَ  الَْجواَب  َع�ِّ   .الصَّ

  �  رََق أَغْ     �َغرَِق    �اِستَغرََق      :» يَستَغرُِق «Vيض ِمن اَلْ  .١

  �ِغالق  اِنْ     �الق    إِغْ   �ليق    تَغْ     :» لََق أَغْ «َمصَدُر ِمن اَلْ  .٢

٠٫٥  

   .ِعباَرةٍ  يف کُلِّ  َو صيَغَتهُ  لِ ِفعْ الْ  عَ نَوْ  ُتْب اُکْ  ١٠

بْ . ١   .َوْحَدُهم يُتْـرَکونَ  ال اَْألَطفاُل . ٢                        .الَْقريَةِ  ِيف  طازَجاً  َحليباً  ناَرشِ

١  

  .َعَدداً ُمناِسباً َفراغِ ِيف الْ  َضعْ   ١١

باحيِّ َوقَفْ  .١  � عاِرشِ الْ        � َعَرشَةِ         .ُصفوٍف  ................. نا يفيف اِالصِطفاِف الصَّ
  � ولَیاْألُ        � واِحداً         .َمدرََسِة َمفتوَحـةٌ ِمن نَواِفـِذ الْ  ................. اَلنّاِفَذةُ  .٢

٠٫٥  

  .کَلِ[ِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ لْ رِِب اأَعْ   ١٢
کوتُ اَل     ﴾اِس لِلنّ  اَل اْألَمث اُهللا ُب يَْرضِ ﴿    .   الْعلَماِء بَسات�ُ  ُب اَلُْکتُ            .  فضةٌ المُ الْکَ  وَ  ٌب َذهَ  سُّ

  .من الْمالِ َخyٌ  اَلِْعلْمُ           ﴾اْآلِخرينَ  يف ِصْدقٍ  لسانَ يل َعْل اجْ  وَ ﴿    .  نَـْشـرُهُ  الْـِعـلْـمِ  زکـاةُ

١٫٥  

ِ الْ   ١٣   »ل واِحدِفعْ « .فاِعلِ َو نائَِب الْ  َمجهوَل َل الْ ِفعْ َع�ِّ

  ﴾تَلونَ تُلوَن َو يُقْ يِل ّهللاِ فَـيَقْ يُقاتِلوَن يف َسب﴿

   

٠٫٥  



 

٦٢ 

 

  .َفراغِ کَلَِمـًة ُمناِسَبةً يف الْ  َضعْ   ١٤

   � رِم�َ ُمجْ الْ     � رِمونَ ُمجْ الْ                          ﴾ِبسيVُهم .......................رَُف يُعْ ﴿. ١

   �ُمسلِموَن الْ     � ُمسلِم�َ لْ ا      . .......................عالَِم ِمَن ُع ُسّکاِن الْ ُربْ . ٢

   �ِم ِعلْ الْ     �ُم ِعلْ الْ                              .النِّسيانُ  .......................آفَـةُ . ٣

   � َرشَُف     � َرشَِف                  .َدِب ِم َو اْألَ ِعلْ ِء ِبالْ َمْر الْ  ........................ ٤

هْ . ٥    � يَوَم�ِ     � يَومانِ       .َك ٌم َعلَيَو يَوْ  َك يَوٌم لَ  .......................ُر اَلدَّ

َجِر                 . ِبال ثَـَمرٍ  .......................عالُِم ِبال َعَمٍل کَـ اَلْ . ٦ َجُر     �الشَّ   �الشَّ

   � حاِرضينَ     � حاِرضونَ     .رََسةِ َمدْ رَجاِن الْ يف ِمهْ  .......................ُمَعلِّموَن اَلْ . ٧

   � الطَّيّارينَ     � الطَّيّارونَ       .َحربيَّةِ طائِراتِِهُم الْ  ِمنْ  .......................نَزََل . ٨

  

٢  

  )نـمره دو(مهارت درک و فهم . ج
   »زائَِدتانِ  کَلَِمـتانِ « .الُْمناِسَب  الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ   ١٦

رَةُ  .١ َ وِن اْألَ َجميلَـِة الْ الْ  حجارِ ِمـَن اْألَ  �    اَلرشَّ  .بيَـِض غاليَـِة ذاِت الـلـَّ

مِس کَوکٌَب يَدوُر َحوَل اْألَ              �  َقـَمـُر  اَلْ  .٢  .رِض؛ ضياُؤُه ِمـَن الشَّ

Vِء يَنزُِل ِمنُه الْ              �   نـُعـمُ اَْألَ  .٣  .ـَمطَرُ بُخـاٌر ُمتَـراکِـٌم ِفـي السَّ

 .ُمختَلَِفةِ الْ  لوانِ الِبِس النِّسائيَِّة ذاِت اْألَ مَ ِمن الْ  �     َغـيـمُ اَلْ  .٤
َررُ  .٥  اَلـدُّ
 ُفستانُ اَلْ  .٦

  

١  

حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيِّـنِ   ١٧ حيَحةِ  َو َغcَ  الصَّ   �  �                               .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

 .............    .ِل، يَغرَُق کُلُّ َمکاٍن يف الظَّالمِ َکهَرباِء ِفـي اللَّيِعنَدما يَنَقِطُع تَـيّـاُر الْ  .١

 ..................      .Vئيَّـِة تَـعيُش فَوَق ِجباٍل ثَلجيَّـةٍ اَلطّاووُس ِمَن الطُّيـوِر الْ  .٢

 ..................        .ُعلومِ َموسوَعُة ُمعَجٌم َصغyٌ ِجّداً يَجَمُع قَليالً ِمَن الْ اَلْ  .٣

ٌة ِبـِجواِر الْ اَلّشاِطُئ ِمنطَقَ  .٤  ..................        .ُمحيطاِت ِبحاِر َو الْ ٌة بَّريـَّ

  

  

١    



 

٦٣ 

 

  )نـمره ١٫٥( مهـمهارت مکال. د
  )پاسخ بده: أَِجْب ( .سِئلَِة الّتالَيةِ َعِن اْألَ  أَِجْب   ١٨

     ......................................................................أَيَن أَنت؟  ِمنْ . ١

  ......................................................................؟ َك کَيَف حالُ . ٢ 

٠٫٥  

  .سؤاالً َو جواباً َصحيحاً  ُتْب کَلِ[ِت َو اکْ َرتِِّب الْ   ١٩
  ؟/ . / ما هَي /  َك َدوامِ / ِمَن / ساَعُة / الّساِدَسِة . ١

.....................................................................................................................................................................................................................................      
  ؟/ . / لَِم / ِة لِزياَر / َمدائِِن إلَی الْ /  َمرقَِد َسلVن / تَذَهبوَن . ٢

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

١  

 

   



 

٦٤ 

 

   



 

٦٥ 

 

  هفتمبخش 

  توضیحات مشرتک 

   عربی پايۀ دهم در تدريس

  های کتابدرسهمۀ 

   



 

٦٦ 

 

با وجود  که دهدتجربه نشان می. ستآمده ا »سخنی با معلّم«بخشی به نام  ،کتاب عربی پايۀ دهمدر مقّدمۀ 

يت گروه عربی سا«در  نيز کتاب معلّم )فايل(پَرَونجای و  شودمیچاپ اينکه کتاب معلّم به تعداد مورد نياز 

 ترينمهمدر مقّدمه  کنند؛ لذااطّالعی میبخشی از دبyان اظهار بی شود، هنوزبارگذاری می » تأليفدفرت

  . است ها درج شدهتوصيه

؛ شايسته است دبy عربی پايۀ دهم اين گذاردعات سودمندی را در اختيار دبy میمطالعۀ کتاب معلّم اطّال 

  . گرددابهامات با مطالعۀ کتاب برطرف میبسياری از . طالعه کندکتاب را با صرب و حوصله م

آموزان و دانش های احتVلی معلّمبه پرسشاست تا بينی شدهپيش» افزايی برای دبyدانش«بخشی تحت عنوان 

 ای مطالب رصفی، نحوی، واژگانی،همچن� کتاب معلّم منبعی برای رفع اختالف دبyان بر رس پاره ،دهدپاسخ 

  .بالغی و غyه است

متخّصص شامل استادان  گروهی شورای تأليف، .استکتاب عربی متوّسطه  چهارم� ،کتاب عربی پايۀ دهم

بار  ينچند پيش از چاپ، دورۀ اّول متوّسطهسه کتاب همچون  کتاباين  .بوده استمجرّب دانشگاه و معلVّن 

ت آن نيز هرچه بيشرت کاالت برطرف و نقاط قوّ تا اش ه استو تدريس آزمايشی شد نهادهبه نقد و بررسی 

 اّول و دوم دورۀنـVيندگانی از معلVّن . افراد بسياری سهيم هستند ،در بررسی کتاب درسی ؛تقويت گردد

شناسانی از کار  های آموزشی،گروه تعليم و تربيت اسالمی، ان، متخّصص)دورۀ دوم متوّسطهبه ويژه ( متوّسطه

  .... حوزه و دانشگاه و

- م�برخی به محض شنيدن اصطالح . به معنای نفی قواعد نيستمحوری م� .محوری استم� ،شيوۀ کتاب

 .های نونگاشت عربی قواعد در خدمت فهم م� هستنددر کتاب. شونددچار تصّوری نادرست می محوری

را  هارست بخواند و معنای آنمتون سادۀ عربی را د دورۀ دوم متوّسطهآموز بتواند در پايان رود دانشانتظار می

نيز تکرار  عربی هفتم و هشتمکلمۀ  ٨٢٠؛ اّما حدود به کار رفته واژۀ جديد ٣٥٠حدود در اين کتاب  .بفهمد

اين کار تا پايان  .واژۀ پربسامد زبان عربی است ١٢٠٠هدف اين کتاب آموزش حدود  واقعشده است؛ پس در 

. رود بايد معنای کلVت قبلی را بداندهر سال که به پايۀ باالتر می آموزدانش. پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد

  .شونددر کتاب تکرار می دوبارههای قبل های قبل و درساز امتيازات اين کتاب هم� است که واژگان سال

و جا دارد از همۀ نويسندگان ه است های عربی پیشین توّجه شدات موفّق کتابکتاب به تجربيّ  نگارشدر 

های در تأليف کتاب به تجارب موفّق کتب قبلی توّجه و تجربه .های درسی عربی پيش� تشّکر گرددابکت

  .ناموفّق کنار نهاده شده است

دبyی که . های عربی دورۀ اّول متوّسطه استهای کتاب درسی دهم تکرار عبارات کتاببسياری از عبارت

داشته است احتVل دارد از دشواری کتاب نگران شود؛ اّما دبyی را ندورۀ اّول متوّسطه تاکنون سابقۀ تدريس در 



 

٦٧ 

 

هدف از . افتدها به ياد سه کتاب قبلی میکه سابقۀ تدريس در دورۀ اّول متوّسطه را دارد با ديدن اين عبارت

لزوم  در صورت. اندالبتّه جمالت ارزشی مانند آيات و احاديث و امثال تکرار شده. اين کار تکرار و ±رين است

  .آموزان گوشزد شوداين موضوع در کالس درس نيز به دانش دتوانمی

نيز در روايات و حديث و ، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن کل[ت به کار رفته در اين کتاب،

   .اندات فارسی بسيار به کار رفتهيزبان و ادب

در . ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند ،ی و زيباسازی کتابآموزشبر هدف  افزون کتاب ، عبارات و متوناويرتص

گاهی تصويری را که . بود؛ اّما همه باالتّفاق نظر دادند که نّقاشی استفاده نشود گوناگونها حوزۀ تصوير سليقه

کارشناس  ،کرد که شبيه آن را در کتاب بيشرت بياوريمپسنديد و ما را تشويق میکارشناسی مجرّب بسيار می

اسالمی برای ما  –های ايرانی ه�ی و رعايت ارزش ناس حوزۀدر اين راه نظر کارش .کردديگر کامالً رد می

    .اولويّت داشت

کلVت بسياری را آموخته و تاحدودی با ساختار زبان عربی آشنا دورۀ اّول متوّسطه آموز در که دانش آنجا از

واژۀ پرکاربرد و نيز بسياری از  ٨٥٠آموز با اکنون دانش. ستا شدهتر ها طوالنیپايۀ دهم م�شده؛ لذا در 

  .ساختارهای زبان عربی آشنا شده است

دورۀ اّول بخشی فرايند آموزش عربی بنابه درخواست دبyخانۀ راهربی کشوری درس عربی، پايگاه کيفّيت 

مه در کتاب ـمکال دوبارهملّی آموزان و به استناد برنامۀ درسی های آموزشی، دبyان و دانش، گروهمتوّسطه

 تبه درس عربی جّذابیّ در ضمن و  نوع زبان مناسب برای آموزش هر است مه بسرتیـگنجانده شده؛ زيرا مکال

 آموزش عربیهدف اصلی همچنان مکالـمه  اّماد؛ دهرا زبانی پویا و كاربردی نشان میآن  و بخشدمی و تحّرک

اند که چرا های گذشته اين انتقاد را وارد کردهموزش عربی در سالبسياری افراد و کارشناسان به آ  .نيست

- نحوی و تجزيه و ترکيب می لۀ ساده نيست و تنها مباحث رصفی وآموختۀ ايرانی قادر به بيان چند جمدانش

شايسته است که معلّم خود را در زمينۀ  ،است؛ بنابراينکتاب حارض تا حدودی اين ضعف را از ب� برده .داند

  .رسان همکاران باشدگروه عربی نيز در نظر دارد با تهّيه و معرّفی منابع مناسب، ياری. مکالـمه تقويت کند

مکّمل کتاب پيش از به نوبۀ خود آينده نيز هر يک  هایهای سالکتاب. کتاب پيش� استسه اين کتاب مکّمل 

  .نگاشت کتاب درسی هVهنگ شوندگردد که با شيوۀ نوين از همکاران درخواست می .خواهند بودخود 

  .های اجتVعی و اين وبگاه با گروه عربی دفرت تأليف در تـVس باشندتوانند از طريق شبکهمعلVّن گرامی می

http://arabic-dept.talif.sch.ir  
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  اسالمی معارفقرآن و مجلّـۀ رشد 

  .مجلّـۀ رشد معارف ارسال کنيد توانيد مقاالت علمی، پژوهشی و آموزشی خود را برای چاپ درشV می

مقاالت  ،در حال حارض. برای کسب اطّالعات بيشرت لطفاً به صفحۀ اّول آخرين مجلّۀ رشد معارف مراجعه کنيد

  .نامه درون مجلّۀ معارف قرار داردعربی به صورت ويژه

  .لينک شود توانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربیهمچن� اگر شV وبالگی فّعال داريد می

  

  كتاب در بارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی هاتوصيهترین مهم

yشايسته است کتاب این تدریس برای عربی دب :  

دبyی که بدون  باشد؛ کرده بررسی و مطالعه دقّت به يا تدريس را نهم تا هفتم هایپايه عربی هایکتاب. ١

  .شک ناموفّق است بی ،کند های متوّسطۀ اّول تدريساطّالع ياف� از محتوای کتاب

دبyان کشور برگزار  همۀاين دوره برای  باشد؛ گذرانده را کتاب اين خدمت ضمن توجيهی آموزشی دورۀ. ٢

های دبyان عربی رسارس کشور حضور گردد، عالوه بر آن کارشناسان گروه عربی دفرت تأليف در هVيشمی

  .)امکان دارد اين دوره غy حضوری برگزار گردد( .دخواهند يافت؛ تا از نزديک پاسخگوی دبyان باشن

  .باشد کرده مطالعه کافی دقّت با را) ارزشيابی و تدريس راهنVی( معلّم کتاب. ٣ 

؛ اعضای شورا در هستنداستادان دانشگاه و معلVّن شامل گروهی از  ،های درسی عربیکتاب شورای تأليِف 

اند و جا دارد که از زحVت پيشينيان قدردانی ربی پيش� بهره گرفتههای عتأليف کتاب حارض از تجربيّات کتاب

  . گردد

  :بر اساس برنامۀ درسی ملّی اين است رویكرد  برنامۀ درسی عربی

   »فارسی ادبياتمتون دينی و کمک به زبان و قرآن و های زبانی به منظور تقويت فهم پرورش مهارت«

  

 »درسی برنامۀ راهنVی«و  »ملّی درسی برنامۀ«، »اساسی قانون«باالدستی  با توّجه به مصّوبات اسناد اين کتاب

   .شده است نوشته

نقشۀ راه  است؛ راهنVی برنامۀ درسی عربی نيزهای درسی برای تألیف کتاب ترين سندمهم ،ملّی درسی برنامۀ

 . های درسی عربی استکتاب تـVمبرای تأليف 

های آموزش زبان ديگر و کتابهای عربی کتاب و مناسب موفّق هایو الگو  اتکتاب به تجربيّ  نگارشدر 

  .ه استتوّجه شد کشورها
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، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن ،های عربی هفتم تا دهمکتابرفته در کارکل[ت به

   .اندفارسی بسيار به کار رفته ادبياتزبان و ، روايات و حديث

های عربی هفتم، واژۀ کتاب ٨٥٠رکاربرد به کار رفته است و افزون بر آن نزديک به کلمۀ پ ٣٦٣کتاب  در اين

واژۀ پربسامد زبان  ١٢٠٠هدف، آموزش حدود  واقعاند؛ پس در هشتم و نهم نيز در کتاب دهم تکرار شده

  .عربی است

نيز دورۀ دوم متوّسطه  در سه کتاب. کاربرد قرآنی داشتنددورۀ اّول متوّسطه واژۀ سه کتاب  ٨٥٠واژه از  ٥٥٢

  . چن� خواهد شد

   .دارندتوّجه ابعاد تربیتی و فرهنگی  به کتاب، عبارات و متون اويرتص

هدف اصلی، فهم مv به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی ه[نند . مکامله هدف اصلی اين کتاب نيست

  .و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است دعاهااحاديث، 
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   كتاب دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی تأکيداتترین مهم

های کمک آموزشی و مسابقات علمی، امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب آزمون رسارسیرعايت اين تأکيدات در 

شايسته است دبyخانۀ درس عربی  .به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است برای سازمان سنجش اين نوشته. الزامی است

مراتب را به  ،را نقد و بررسی کنند و در صورت وجود اشکال آزمون رسارسیآموزشی سؤاالت های و گروه

  .سازمان سنجش اطّالع دهند

  

توان در سه جلسۀ آموزشی ؛ هر درس را میدرس تنظیم شده استهشت  در کتاب عربی پايۀ دهم .١

ذف دو هفته امتحانات از مهر تا اسفند با ح. جلسۀ آموزشی دارد ٣٠سال تحصيلی حدود  .تدريس کرد

- از طرفی ماه. است �لسه ٦دو هفتۀ دوم فروردين و نيز ماه ارديبهشت نيز . است �لسه ٢٢دی ماه 

 �لسه ٢يعنی  ،روز ١٢اند؛ لذا روزه ٣١روزه و دو ماه فروردين و ارديبهشت نيز  ٣٠های مهر تا بهمن 

بينيم که يکی از روزهای کنيم، میاه میتر وقتی که به تقويم نگبه عبارت ساده. شودديگر افزوده می

 ٩٠های متعارف خالصۀ کالم تعداد جلسات سال تحصيلی برمبنای زنگ. پنج بار تکرار شده است ،هفته

 .جلسه است ٢٤کتاب بر مبنای . است �لسه ٣٠ای دقيقه

 :ه استبا اين ساختارها آشنا شد های هفتم تا نهمهای عربی پايهدر کتابآموز پايۀ دهم دانش .٢

نفی، مستقبل، معادل  )های مخاطبامر و نهی تنها در صيغه( های ماضی، مضارع، امر، نهی،فعل

أَخوکُنَّ «هايی مانند ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤّخر در ترکيب

 ُyغ   ) ذا، من، لَِمن، هل و أمتی، کيف، أين، ملاذا، ما، ما هو، ما هي، ما(اسم اشاره، کلVت پرسشی ، »الصَّ

هايی آموز بتواند ترکيبهدف از آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بوده که دانش

در کتاب دهم نيز ترکيبی مانند  .ترجمه کند) نه بyون از جمله(را داخل جمله » َعزيزأَخي الْ «مانند 

غyةُ « برای اينکه از معVّسازی جلوگیری شود . امل شودآموزش داده شده تا آموزش ک» سيارُة أخي الصَّ

غyةُ «مثالً ترجمۀ  معنای ترکيب در جمله خواسته شود؛ گردد کهتأکيد می سيارُة «و » سيارُة أختي الصَّ

غyةِ  آموز ناممکن و خالف اهداف کتاب است؛ زيرا هم خارج از اهداف است و برای دانش» أختي الصَّ

، بی اندزشيابیر امتأّسفانه کسانی که در پی دشوارسازی . ده شده استهم اينکه بyون از جمله دا

  .دهندآنکه بدانند با طرح چن� سؤاالتی هدف اصلی آموزش زبان را تحت الشعاع قرار می

   .در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است
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چهار و بيست و پنج «مثالً  است؛ ل، ربع و نيم آموزش داده شدهخوانی فقط ساعت کامدر ساعت

و در پايۀ هشتم عددهای  ١٢تا  ١در پايۀ هفتم عددهای اصلی ( .آموزش داده نشده است» دقيقه

  )خوانیترتيبی يکم تا دوازدهم و در پايۀ نهم نيز ساعت

ير در سا »الدرس حرٌف و التکرار ألٌف «به مصداق های پيش� است، اّما هرچند درس اّول دورۀ آموخته .٣

مطالب دو کتاب عربی . آموز مطالب را بياموزدکم دانشتا کم ها نيز اين مرور انجام شده استدرس

قسمت متفاوت اين است که در کتاب تخّصصی . اندزبان قرآن و عربی تخّصصی علوم انسانی مشرتک

ز و نهم و ني متشه ،در سه کتاب هفتم. ها طبق دستور زبان عربی ذکر شده استانسانی نام صيغه

که آموزش فعل و ضمy در ها آموزش داده نشده است؛ هم�نام صيغه) ١(در کتاب عربی زبان قرآن 

در رشتۀ . يادگyی به بهرتين شکل انجام شده و مطلوب نيز هم� است ،سازی شده استکتاب بومی

 .انسانی و معارف بنابر تخّصصی بودن درس عربی نام صيغۀ افعال آموزش داده شده است

 ١٢عددهای اصلی و ترتيبی تا دورۀ اّول متوّسطه در . شوندعددها آموزش داده می ،درس دومدر  .٤

عددهای اصلی از يک تا صد و عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم  ،در اين کتاب. اندآموزش داده شده

های معدود جزء اهداف آموزشی مباحث مطابقت عدد و معدود و ويژگی. آموزش داده خواهد شد

-آموز با دقّت در آنها میها وجود دارد و دانشدر متون و عبارات کتاب اين مطابقت. ب نيستکتا

شايد گفته شود يک تا صد زياد  .ها را کشف کند، اّما ارزشيابی از آنها مّد نظر نيستتواند اين ظرافت

. ه شده استکه جزء َعَرشَ افزود استسيزده تا نوزده هVن سه تا نه . است، اّما اين طور نيست

خمسة و (.ای سه تا نه بسيار هVنندی داردو عقود سی تا نود نيز با عدده) خمسة و خمسة عرش(

 .)خمسون

 درون م� و عبارت درسی با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتابدورۀ اّول متوّسطه آموزان در دانش .٥

 اند،شده رو به روصحيح و ساä  های ثالثی مجرّداند؛ هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعلآشنا شده

آَمَن،  در کتاب به کار رفته است؛ مانند های مهموز، مضاعف و معتل نيزهای مزيد و حتّی فعلفعل

َر، زاَد و  ، اِحَرتََق، اِشَرتَی، أَصاَب، أَعطَی، تََخرََّج، حاَوَل، َحذَّ در درس سوم و ... اِبتََسَم، أَتَی، أَجاَب، أََحبَّ

آموز قبالً با دانش. اندها بازآموزی شدهذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد اين فعلچهارم بدون 

هدف آموزشِی اين دو درس اين است که با  واقعدر . های ثالثی مجرّد آشنا شده استهای فعلشناسه

از آنها بيش » ماضی سوم شخص مفرد«هايی آشنا شود که های سه سال اّول با فعلاستفاده از آموخته

 و مزيد و مجرّد ثالثی تشخيص نيازی به ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد نيست و. سه حرف است

های معتّل، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که فعل .نيستآن از اهداف آموزشی  باب نوع ذکر
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و فعل تغيyات پيچيدۀ رصفی دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در کتاب فعل استفاد به کار رفته  

را  سؤال دهيم؛ ولی اگر معنای اِستَفاَدتْ  استفعل نيز آموزش داده شده است؛ اّما نبايد از فعل اِستَِفدْ 

منظور از تغيyات پيچيده مواردی . بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيyاتی در مقايسه با اِستَفاَد ندارد

-ای است که مربوط به فعلونه قاعدهمانند حذف حرف علّه، ادغام و فّک ادغام، امالی همزه و هرگ

 äصحيح و سا yو فعل  دّر جمُرُج ثُالثی آموز بتواند تشخيص دهد که فعل تَخْ اينکه دانش .استهای غ

ها کند و تنها راه برای معVّسازی در ارزشيابیِرُج ثُالثی مزيد است، کمکی به او در فهم م� نـمیتُخْ 

د به جای اينکه وقت معلّم رصف تشخيص مزيد از مجرّد شود، بهرت با توّجه به زمان محدو . شودباز می

آموز معنا را ياد بگyد و بهرت آموزشی اين است که دانش برتریدر اينجا . است رصف معنای افعال شود

 . را در اين زمينه رصف کند شاست دبy گرامی وقت

ها نيز عربی تخّصصی معانی باب و عربی تخّصصی در اين است که در) ١(فرق کتاب عربی زبان قرآن 

کنند قطعی وغالب بايد توّجه داشت که اين معانی واقعاً آن طور که گروهی تصّور می. ذکر شده است

) ١(به هم� دليل در کتاب عربی زبان قرآن . ترين و پرکاربردترين آنها هستندنيستند بلکه از معروف

کنند؛ ولی را برای باب إفعال ذکر می) ل الزم به متعّدیتبديل فع(معموالً معنای تعديه . اندذکر نشده

مندتر از اين در حالی است که معنای باب إفعال قاعده. گونه نيستندهای بسياری هستند که اينمثال

  .ساير ابواب است؛ مثالً در باب استفعال اغلب معنای درخواست وجود ندارد

برای فروش : بزرگ يافت، أُباعَ : شد، أَکَربَ : مسلVن شد، أَصَبحَ : شتافت، أَسلَمَ : رستگار شد، أََرسعَ : أفلَحَ  

 نهاد

های ماضی ثالثی مزيد مدام تکرار شده مضارع و مصدر فعل) جز درس اّول و دوم(نامه در بخش واژه

ها را بشناسد؛ اّما مصدر کم اين فعلآموز کماست و اين تکرار تا انتهای کتاب ادامه دارد تا دانش

، ساَر، َرجا، رَِيضَ و هفعل در عربی پايۀ يازدهم و  .اندچون قياسی نيستند، نيامده... ايی مانند َدلَّ

 .گyددوازدهم اين تکرار در املعجم صورت نـمی

هدف شناخت اجزای جمله يعنی فعل، فاعل، . شوددر درس پنجم جملۀ اسمّيه و فعليّه تدريس می .٦

آموز هدف اين است که دانش. رار دادن اِعراب کلVت هدف نيستمفعوٌل به، مبتدا و خرب است؛ اّما ق

آموز قرار نيست که به زبان دانش .با کمک شناخت اجزای جمله بتواند معنای عبارات را بهرت بفهمد

های زبانی برای معلّم عربی، دانس� اين ظرافت. عربی سخ�انی کند، مقاله بنويسد، يا شعر بگويد

های مند به زبان عربی الزم است، ولی در رشتهانشجوی الهيّات و افراد عالقهطلبۀ حوزۀ علميّه، د

ها اختصاصی زيرا درس عربی در اين رشته ی نيازی به اين مهارت زبانی نيست؛رياضی، تجربی و فنّ 
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-می ،به دانس� دليل و اطّالعاتی در اين زمينه بود مندعالقهآموزی کنجکاوی کرد و اگر دانش. نيست

 .آموز توضيحات الزم را ارائه کردن برای هVن دانشتوا

و عربی تخّصصی اين است که در کتاب تخّصصی فقط گف� املحّل ) ١(فرق کتاب عربی زبان قرآن 

آموز بايد اعراب رفع، نصب، جر و جزم را هم ذکر کند؛ مثالً در کتاب عربی دانش. اإلعراÎ کافی نيست

 آموز بگويد سالمُة خرب است،کافی است دانش.) نسانِ اللِّساِن سالمُة اإلْ سکوُت (در جملۀ ) ١(زبان قرآن 

 .ولی در عربی تخّصصی بايد بگويد سالمٌة خرب و مرفوع به ضّمه است

آموز شود؛ هدف اين است که دانشتدريس می )الفعُل املجهوُل فاِعلُهُ ( در درس ششم فعل مجهول .٧

کند؛ تبديل جملۀ دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس  های دارای فعل مجهول را درست معناجمله

مبحث نايب فاعل و اینکه مرفوع است و تطابق نايب فاعل و فعل مجهول جزء  .نيز هدف نيست

شياُء رَُف اْألَ تُعْ : آموز بايد با ديدن عبارتی ماننددانش. نيست) ١(اهداف آموزشی عربی زبان قرآن 

 .رُِف معلوم استرَُف مجهول است و تَعْ ند و بداند که تُعْ آن را درست ترجمه ک. ِبأضداِدها

و عربی تخّصصی اين است که در کتاب تخّصصی بايد نايب فاعل و ) ١(فرق کتاب عربی زبان قرآن 

 .انواع آن را نيز تشخيص دهد

ار و مجرور را آموز بايد حروف جر و جدانش. شوددر درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده می .٨

مله تشخيص دهد؛ اّما نيازی به دانس� عالئم اعرابی جر نيست؛ ولی در عربی تخّصصی تشخيص در ج

 .اين عالئم الزم است

. ساخت مشتّقات مّد نظر نيست. گرددهای مشتق تدريس میهای اسمترين وزندر درس هشتم مهم .٩

کتاب آموزش  مشتق در از جامد تشخيص. فقط شناخت نوع آنها و دانس� معنايشان مطلوب است

تشخيص مواردی مانند اينکه استخدام جامد است و َحَسن  .شودها طرح نـمیداده نشده و در آزمون

 .کردآموزان را رس در گم میواقعاً دانش ،مشتق

 .توان از کتاب گويا استفاده کرددر تدريس واژگان جديد می .١٠

شود؛ ه از متون کتاب استفاده میهای مدرسو آزمون آزمون رسارسیدر طرّاحی سؤال درک مطلب در  .١١

ای خارج از واژگان انتهای کتاب نداشته شود، بايد واژهدر صورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می

شايد در . طرح سؤال درک مطلب کار بسيار سختی است .باشد و يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود

طرّاحی متنی . نوعی سهل و ممتنع است واقعطلب در طرح درک م. کاری بسيار ساده باشد ،نگاه اّول

آموز باشد و قابليّت طرح سؤال با کلVتی مانند های دانشکه واژگان و ساختار آن بر اساس آموخته
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ن، ِبَم و  البتّه پاسخ دادن . داشته باشد کاری دشوار است... متی، کيف، هل، أَ، أين، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

 . آسان است آموزبرای دانش

 .آموز نخوانده باشدصورت سؤال به زبان عربی است؛ اّما شايسته نيست واژگانی در آن باشد که دانش .١٢

های ثالثی مجرّد که مصدرشان در و برخی فعل اندالثی مزيد چون قياسیهای ثُ مضارع و مصدِر فعل .١٣

شده است؛ اّما طرح سؤال ه نامۀ کتاب آورد، در واژهو يا در زبان فارسی به کار رفته کتاب درسی

  .از آنها هدف نيست آزمون رسارسیيا  امتحانی،

يا در  ،هرچه الزم بوده در کتاب آمده است. آموز نيستنيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش .١٤

ای يک ساعت اضافه بر سازمان به برخی متأّسفانه به محض اينکه در مدرسه .های بعد خواهد آمدسال

آموز يا قواعدی که برای دانش ،های بعدروند؛ آن هم قواعد سالشود، رساغ قواعد میداده میدبyان 

شنيدن، (توان رساغ هدف اصلی هر زبانی که هVن مهارت شفاهی به جای اين کار می. کاربردی ندارد

 .قع شودتواند برای فراگy سودمند واچيزی که در زندگی آينده می. است رفت) خواندن و سخن گف�

 و کندبسنده کتاب  به مطالبشايسته است معلّم  .دانش آموز در آغاز راه يادگyی زبان عربی است

به تدريج فرا خواهد  ؛بايد بياموزدآموز دانشزيرا آنچه را  آموزش ندهد؛ در قواعد لب اضافهامط

 .گرفت

کار عملی در درس سی نويترجمۀ تصويری و داستان رسود، Vيش،ـنهای انتهای هر درس، پژوهش .١٥

اند، آموزان خاص ثبت نام کردهيا دانش ،که وقت اضافه دارند هايیمدرسه .شودعربی محسوب می

نـمرۀ اين بخش را در  .آموز را فّعال کنندهايی دانشتوانند به عنوان فوق برنامه در چن� زمينهمی

 .توان تأثy دادنوبت اّول يا مستمر می

 . اِعراب از اهداف کتاب درسی نيست قرار دادنو ب اِعرا و رصفی تحليل .١٦

 .در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب متوّسطۀ اّول و کتاب حارض است .١٧

سازی شده و بر اساس دستور زبان فارسی و به های متوّسطۀ اّول بومیآموزش فعل و ضمy در کتاب .١٨

، : (گونه بودسبک پيش� اين. است) من، تو، او، ما، شV، ايشان(شکل  هَو، ُهV، ُهم، هَي، ُهV، ُهنَّ

، أنا، نَحنُ   ) أنَت، أنتVُ، أنتُم، أنِت، أنتVُ، أنُ�َّ

در سه سال اّول  .آموزان درس را بهرت آموختندشيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بود و دانش

تأثyات مثبت اين هايی که انجام شده است هشمتوّسطه اين شيوه بهرت پاسخ داده است و در پژو 

مهم اين است که  ،در اصل. لذا در سه سال دوم نيز هم� روند ادامه يافته است شيوه اثبات شد؛

. تر استرساند پسنديدهتر و بهرت به مقصود میای که او را رسيعآموز خوب ياد بگyد و هر شيوهدانش
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دهند خالف جهت خاطری که به شيوۀ سنّتی دارند ترجيح می برخی همکاران رصفاً بر اساس تعلّق

-اينان بی. اند ادامه دهندآموزی و دانشجويی خواندهای را که خود در زمان دانشحرکت کنند و شيوه

تا پايان دورۀ دوم دبyستان شيوۀ کتاب هم� است و . کنندآموز را دچار دردرس میآنکه بدانند دانش

 .شودآموز دچار دو گانگی میلذا با اين کار دانش yد؛گتغيyی صورت نـمی

 اين دو بخش آموزدانش .کمک به فهم م� و عبارت است» فّن ترجمه«و » بدانیم« هدف از دو بخش .١٩

قواعد در خدمت فهم  واقع در .و ترجمه كند ، بفهمدبشنود، درست بخواندشان تا به كمک آموزدرا می

 .عبارت و م� است

و موارد مشابه از اهداف » جمع به غy جمع«يا » مخاطب به غy مخاطب«يا » ر به مؤنّثمذکّ«تبديل  .٢٠

 :مثال آيد؛ها نـمیاين کتاب نيست و چن� سؤاالتی در آزمون

  .ما َسِمعَت َصو� َك ـِکنَّـلٰ  وَ  َك ناَديتُ        :                                   اين جمله را به مضارع تبديل کنيد

  .يا زَُمالئـي، اِذَهبوا إلَی ُصفوِفـُکم:             ده بازنويسی کنيدن جمله را با توّجه به کلVت داده شاي

  ...       ...        ...يا زَميال�،                                                                                           

بسياری از  یانعم. اين شيوه مبنای منطقی دارد. شودجمله خواسته می معنای کلVت در امتحان در .٢١

گردد؛ موجب تلطيف امتحان می یکار  چن� ،افزون بر اين. شودبهرت آشکار میها در جمله واژه

اصوالً هدف از امتحان . شود که امتحان به نوعی آموزش نيز تبديل شودهمچن� اين کار موجب می

 .نيز در بر دارد را آموزش است و نوعی آموزشک به مک

آموز را های او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ شفاهی دانشآموز و فّعاليّتهای دانشروخوانی .٢٢

 .شودکه در امتحان نوبت اّول و مستمر تأثy داده می دهدتشکيل می

نيازی مرين ـده تا به دفرت تش در نظر گرفتهمرين ـدر کتاب جای کافی برای نوش� ترجمه و حّل ت .٢٣

از آنجا که  .توان برای متون کتاب يک ورق در کتاب نهاد؛ اّما م� دروس جای کافی ندارد، مینباشد

در انگليسی نوش� الزم است؛ زيرا . لذا نبايد عربی را مانند درس انگليسی ديد الفبای ما عربی است؛

 .گونه نيستولی در عربی اين اموزد،ايد يادگyنده آن را بيالفبای آن فرق دارد و ب

آموزان با اين دانشزيرا  دفرت تأليف همگام شوند؛ رويکرداز همکاران ارجمند درخواست داريم تا با  .٢٤

 های يازدهم و دوازدهمعربی عمومی پايههای کتاباند و شيوه از متوّسطۀ اّول به متوّسطۀ دوم آمده

عدم هVهنگی با کتاب درسی فقط موجب آشفته  .بود اين کتاب خواهند روش نيز ادامه و مکّمل

 .آموز است و هيچ سودی نداردکردن ذهن دانش

  .را بخواند »آموزسخنی با دانش«آموز بخواهيم بخش از دانش .٢٥
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عبارات  ند؛کنرسود و نـVيش اجرا ؛های کوتاه ترجمه کنندآموزان خواست تا داستانتوان از دانشمی .٢٦

فضا برای . کنندآميز و ابتسامات و مطالب علمی کوتاه ترجمه خنان حکمتساده و کوتاه مانند س

 واقعيّت. زدگِی تدريس عربی همگان را جذب گرامر کرده استولی قاعده ،کارهای شاد مناسب است

. محور کاری دشوار استولی تدريس م� ،اين است که آموزش قواعد در هر زبانی کاری ساده است

 .فی و نحوی آسان است ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت استارزشيابی از مطالب رص 

ترين بزرگ؛ لذا ت استو جّذابيّ  سازیسادههای کتاب مبنی بر بخشVمی ـسياست تألیف در ت .٢٧

ه�  .تدريس کند آموزدانشترين روش به را به ساده کتاب ،ه�مندیاست که با  اينمسئولّيت معلّم 

باید در امتحانات از طرّاحی سؤاالت معVّگونه  ؛به درس عربی است آموزدانشد کردن منعالقه معلّم،

شده توّسط مؤّسسات خصوصی زمينۀ های طرّاحیهای مدارس خاص و آزمونآزمون .خودداری کرد

اگر تدريس درس عربی و ساير دروس ساده باشد و . سازندانحراف از مسy آموزش را فراهم می

آشفتگی وضعّيت آموزش و سختی . گردنده باشد؛ برخی سودجویان متّرضر میپيچيدگی نداشت

آموزان را نيز تـمريـنات و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان فراهم و دانش

 .سازداز درس عربی گريزان می

 Vيش،ـمه، نـمکال پژوهش، بلکه کارهايی مانند ؛انواع کاردستی نيست تهّيۀ ،در کتاب عربیکار عملی  .٢٨

گف� يا يش را در قالب سخنهاآموز آموختهدانش یعنی ؛استنويسی ترجمۀ تصويری و داستان رسود،

 . به نـVيش بگذاردنوش� 

آموزان اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی دارای ساعت اضافه باشد، يا ثبت نام دانش

 .گزينش شده باشد

کتاب پيش� است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار آموزش داده سه بر اینکه مکّمل  اين کتاب افزون .٢٩

مکّمل به نوبۀ خود آينده نيز هر يک  هایهای سالکتاب. استنيز  هفتم، هشتم و نهمشده در پايۀ 

در انتهای کتاب درسی  دوباره تا نهم هفتم هایاژگان پايههم� دليل و  به .کتاب پيش از خود هستند

 .اندآورده شده دهمبه همراه واژگان پايۀ 

عربی  آموزشی زیرا از اهداف ؛خودداری شود»ترجمۀ فارسی به عربی« از طرح سؤاالتی در زمینۀ .٣٠

بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و ترجمه کند  دانش آموز .نیست های هفتم، هشتم، نهم و دهمپايه

ساخِ� جملۀ «از او  اين دو پايهدر  .داشته باشد نیز درست از نادرست را ه قدرت تشخیصو البتّ 

  .می شودـخواسته ن» عربی
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مه باید ـزیرا در مکال؛ یعنی پاسخگویی به کلVت پرسشی این استثنا وجود دارد ،مهـدر بخش مکال(

وم رسعت عمل در و نظر به لز  است ۀ سادهبتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلم

 ).های دشوار و فّنی زبان فعالً الزم نيستبه سؤال شفاهی، رعايت ظرافت دهیپاسخ

هرچند . پاسخ کامل مّد نظر نیست .بسنده شود کوتاهاستفهامی باید به پاسخ  ۀدر پاسخگویی به جمل .٣١

 پاسخِ » ؟لVِذا تَدرُُس «در پاسخ به چنین سؤالی  مونه،ـبرای ن. آموز پاسخ بلند دهد بهرت استاگر دانش

به عبارت ديگر الزم نيست چن� پاسخ  .گیردمی تعلّق كامل ۀمر ـو ن کافی است».َحياةلنَّجاح ِفـي الْ لِ «

 ».َحياةِ ِفـي الْ  لِلنَّجاحِ  أَنا أَدرُُس «: داده شود

گف� نيز يکی از اين های زبانی آمده و سخن، پرورش مهارتبرنامه درسی عربیاز آنجاکه در رويکرِد 

   .استثنا شده است »استفهام و حروف اسVء«شلذا بخ ؛موارد است

تهّيه کند و در آن تصاوير ) کاور( پوَشن شود دبy برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس درپيشنهاد می

پوشن  ،کنديا در صورتی که در مدرسۀ هوشمند تدريس می های بزرگ داشته باشدا در اندازهالزم ر 

توان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به معرّفی همچن� می. ل تهيّه کندتصاوير مورد نيازش را از قب )فايل(

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

يا مکاملۀ گروهی در  ،يا |ايش ،آموزانی که داوطلب اجرای رسودهمچن� نـمرۀ شفاهی دانش. کند

 .توان از هم� مورد منظور کردشوند را میکالس می

 کهی در یبدیهی است برگزاری آزمون شفا .خواندن استدرست ،روخوانی هدف در آزمون شفاهی .٣٢

خواند و مجموعۀ آموز در طول سال تحصیلی میهرچه را دانش بنابراین، .پذیر نیستامكان روز

آموز در آغاز در مهارت خواندن و دانش. دهداش را تشكیل میمرۀ شفاهیـهای شفاهی او، نفّعالیّت

دهی، مرهـمالک نلذا . گرددتقویت می اين مهارت تدریجمرين دارد و بهـتتکرار و شنیدن نياز به 

 . آموز استآخرین وضعیّت دانشبهرتين و 

دور افتادن از  وهای کار زمينۀ انحراف از مسy صحيح آموزش تجربه نشان داده است بيشرت کتاب .٣٣

نداش� کتاب کار از داش� کتاب  .فراهم می کنند را شی و آسيب رساندن به روند آموزشاهداف آموز 

کنيم که کالس درس جای پرداخ� به تأکيد می اگر معلّمی کتاب کار تهيّه کرد .است بهرت کاری نامناسب

و د(زمان اختصاص يافته به درس عربی . آن نيست و حّل تـمرينات آن در منزل بايد صورت بگyد

- لذا اگر وقت اضافی داشت می است؛ های آنبرای تدريس اين کتاب و حّل تـمرين) ساعت در هفته

های گروه. کتاب درسی نبايد لطمه ببيند ،تواند تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غy اين صورت

 .داشته باشند و ارشادی آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال
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تا با  کنيممیاز همکاران ارجمند درخواست ؛ لذا دهدر اصلی را معلّم انجام میکاایVن داريم که  ما .٣٤

های آینده نيز ادامه و مکّمل اين های سالزيرا به تدريج همۀ کتاب سیاست دفرت تأليف همگام شوند؛

  .کتاب خواهند بود

 درست تا بخواند تدرس بتواند بايد آموز دانش .دارد ایويژه اهّمّيت عربی هایکتاب در روخوانی .٣٥

ا اين بخش باید تقويت است؛ لذ» خواندن«های چهارگانۀ زبانی از آنجاکه یکی از مهارت .کند ترجمه

های خربی، آهنگ بیاِن جمله. که درست بخواندتواند معنای عبارت را بفهمد آموزی میدانش. گردد

 ش آموز در درس عربی است که درخوانی اوِج ه� دانروان. با هم فرق دارد تعّجبی، پرسشی و امری

 .آیددست میسايۀ تسلّط نسبِی او به زبان به

هدف از اين کار . رشوع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيش� با واژگان جدید آن است .٣٦

. ها را حفظ کندآموز قبل از رشوع درس اين واژههدف اين نيست که دانش. است سازی آموزشساده

 .ها بايد در طّی خواندن متون و عبارات اتّفاق بيفتدهحفظ واژ 

 :و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است آيات، احاديثمبنای گزينش  .٣٧

 ز،کاربری بر اساس نیازهای رو  و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی، سادگی ساختار سادگی الفاظ،

آموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نياز به دانش .آموز نوجوانتناسب با سطح درک و فهِم دانش

به اين حديث رشيف از پيامرب اسالم » پرحرفی«بارۀ وانده شده استشهاد کند؛ مثالً در امثال و حکم خ

ةٌ : استشهاد کند9 کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ  اصلی اهداف از درسی کتاب پایان تا هدف اين. اَلسُّ

بلکه شايسته  ؛آموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمودراه و اجبار دانشبا اک نباید اّما ؛است کتاب

 را عبارات این تا نـمود مندعالقه را آموزاندانش معلّمی ه� با و عالقه نگرش، ایجاد تغییر با است

ه ای هستند کسخنان بزرگان و امثال و حکم به گونه .کنند استفاده آنها از لزوم هنگام در و کند حفظ

  .رسشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند

، دوری از یمسائل فرهنگی و تربيت برنامۀ درسی ملّی، :اصول رعايت شده است اين در گزينش تصاوير .٣٨

روز دوستی، بههای دينی، احرتام به محيط زيست، ميهنارزش ، توّجه به امور مهّمی مانندآفرينیتنش

جاد جّذابيّت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير با توّجه بودن تصاوير، اي

 ...آموزانبه سّن جوانی دانش

تواند در کالس نيز کار بخش أنوار القرآن برای کار در منزل است و اگر دبy وقت کافی داشته باشد می .٣٩

در بخش أنوار القرآن که فقط در . ددر هر دو حالت از اين بخش سؤال امتحان طرح خواهد ش. کند
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ای دار، يا دو گزينهعربی زبان قرآن آمده است تنها معنای کلVتی مّد نظر است که زير خطکتاب 

-به عبارت ديگر فقط معنای کلVتی مطلوب است که در انتهای کتاب در بخش املعجم آمده. هستند

  .اند

آموختگی از ياد خواهند برد ولی خاطرات تلخ و نشها را بعد از داآموزان بسياری از آموختهدانش .٤٠

 .آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست، دلسوزانه و عاملانه است. ندشyين ماندگار 

  

   .پيغام بگذاريد گروه عربی وبگاهتوانيد از طريق می ؛Vيل داريد از نظريّات شV آگاه شويمـت اگر

   www.arabic-dept.talif.sch.ir                :  گروه عربی وبگاهنشانی 
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  هر درس نهگانۀهای الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت
  

ناسب با تتشکیل شده که برای هر یک روشی م بخش نهو هر درس از  دارددرس  هشت عربی دهمکتاب       

گVن دبyان محرتم بی .بهرت بتواند به اهداف آموزشی برسد دبyپیشنهاد شده تا درسی  اهداف کتاب و برنامۀ

هدف کتاب معلّم که پل . ندبرخوردار باش روشها باید از وحدت ولی این روش ،هایی برای خود دارندنیز روش

ت داشته باشد محوریّ  ملّی درسی تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀمعلّم است؛  ارتباط بین مؤلّف و

  .ـVیش بگذاردهای فردی خود را به نهم معلّم بتواند در آن، توانـمندیو 

  

  ها در کّل کتاب درسی عربی پايۀ دهمساختار درس

   رشتۀ علوم انسانیگانه در عربی در عربی زبان قرآن و هشت هر درس گانۀنُههای قسمت

 صفحۀ آغازين درس .١

  م� درس .٢

  واژگان  .٣

 درک مطلب .٤

 ).ها نيز بخش فّن ترجمه وجود دارددر برخی درس(» اِعلَموا«رس تحت عنوان قواعد د .٥

  مکامله .٦

 تـمرين .٧

  )١(فقط در  کتاب عربی زبان قرآن أنوار القرآن؛  .٨

   هادر برخی درس) البحث العلمي( پژوهش .٩
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  گانۀ هر درس نههای تحلیل قسمت

ف محتوا، معرّفی قواعد، ارائـۀ توضیحات جهت ، بررسی دقیق ابعاد مختلبردههای نامهدف کتاب از قسمت   

هایی است که معلّم به ياری آن بتواند با تسلّط و آگاهی بیشرت به امر تدریس رفع ابهامات و پیشنهاد روش

های مورد نظر و چگونگی اجرای آن مراحل مختلف تدریس، مهارت کتاب در این قسمت، معلّم را با. بپردازد

دهد؛ تا آموزش را برای وی ها در اختیارش قرار میدروس و بخش تـVمرا برای تدریس کند و الگویی آشنا می

  .تسهیل نـVید

  

   صفحۀ آغازين - ١

ای از کالم هللا مجيد يا حديثی از بزرگان دين همراه با تصويری زيبا برای ورود يک صفحۀ مستقل مزيّن به آيه

  .سازده درس آماده میآموز را برای ورود ببه درس به لحاظ روانی دانش

    متون - ٢

د و اینکه هر یک از معلّم آموز مشّخص شو یز باید سهم مشارکت معلّم و دانشن قرائت و ترجمۀ م� در بخش 

  . ای دارندآموز چه وظیفهو دانش

  ):شنیدن(مرحلۀ اّول  -١

   .ن را تقویت کندآموزادانش مهارت شنیداری، خوانیفه بر عهدۀ معلّم است که با رواناّولین وظی

آموزان بخواهد در اگر وقت معلّم کم است از دانش. گرددتأکيد می دوبارهدر اين بخش استفاده از کتاب گويا 

  .منزل کتاب گويا را گوش دهند

  ): خواندن( مرحلۀ دوم  -٢

 .تقویت گردد مهارت گفتاریپردازند تا دهد؛ به قرائت میر اساس روشی که معلّم پیشنهاد میآموزان بدانش

   .دهدکند معلّم به او نـمرۀ روخوانی میآموز قرائت میهر بار که يک دانش

  ): ترجمۀ مقّدماتی(مرحلۀ سوم   -٣

گرف� از ترجمۀ واژگان ابتدای درس و در صورت لزوم واژگان انتهای کتاب، به ترجمۀ هر  آموزان با کمکدانش

مهارت ص شود و مشخّ  آزمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنانجمه میپردازند و توانـمندی خود را در تر عبارت می

  .آنها ارتقا یابد فهم درک و
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  : چند روش در اينجا وجود دارد

آموز کنيم؛ يک دانشسپس ما بر ترجمۀ او نظارت می واهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند؛خآموزی میاز دانش

گوييم همۀ اش وجود داشت آن را اصالح کند، يا اينکه میکالسیهمکنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ را مأمور می

آموزان اشکاالت موز اّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانشآ آموزان هنگام ترجمۀ دانشدانش

  . ها در جای خود مفيد هستندهر يک از اين شيوه. احتVلی ترجمه را بپرسد

روشی که در وهلۀ . تواند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کندعلّم میگاهی در صورت کمبود وقت م

های ولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی ،آموز فّعال نيستآيد نامناسب است و دانشنخست به نظر می

معلّم بايد هر چند لحظه يک بار ترجمۀ برخی  ،در اين روش. يا هر علّت ديگری پيش آمده است ،اضطراری

  . شودتر انجام میدر اين شيوه تدريس رسيع. آموز بپرسدها را از يک دانشقسمت

آموزان بخواهيم ای نوشت و از دانششود ترجمۀ م� درس را در برگهدر مدارسی که امکانات خوبی دارند می

زمۀ آن ولی ال  ،شوداين روش فوق العاده رسيع انجام می. های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کننددر گروه

  .زحمت برای دبy و کادر مدرسه برای تکثy کاربرگ است

  

  ): ترجمۀ نهایی(مرحلۀ چهارم   -٤

کند و ترجمۀ نهایی را ارائه ه را اصالح میـای ترجمـخطاه ،اـراهنمبه عنوان در ادامۀ روش مقّدماتی معلّم 

      .مرحلۀ مقّدماتی و نهايی بدون فاصله هستند واقعدر  .دهدمی

  ): پيام درس(مرحلۀ پنجم  -٥

ند ميان ادبيات فارسی و عربی برای پيو . خواهد تا پیام درس را بگويندآموزان میدر این مرحله معلّم از دانش

وند ميان درس قرآن يا برای پي ای نغز در زبان فارسی بيان کنند،ان خواست تا پيام درس را با جملهتوان از آنمی

  .   ذکر کنند دانند،اگر آيه يا حديثی در اين مورد میآنان خواست تا  توان ازو معارف اسالمی می
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  : خالصۀ مراحل ترجمه

  منقش معلّ   آموزنقش دانش  هدف  مراحل ترجمه

  مرحلۀ اّول

  
  خوانیروان  شنیدن  تقویت مهارت شنیدن 

  مرحلۀ دوم

  
  نظارت و راهنVیی  خواندن  تقویت مهارت خواندن 

  مرحلۀ سوم

  
  نظارت و راهنVیی  )ماتیمقدّ (ترجمۀ عبارات   رت ترجمه تقویت مها

  مرحلۀ چهارم

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

  مرحلۀ پنجم
  تقویت مهارت کاربرد

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

  

    واژگان - ٣

ر آموز با راحتی و رسعت بیشرتی دکه دانش استاین  پس از م� درسواژگان به همراه معنا،  آوردن دليل     

تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و  دهدمیآموز را در ترجمه مشارکت فرایند ترجمه فّعال باشد؛ معلّم دانش

اين بخش تقريباً در پنج دقيقه  .دارد یند یادگیری قرارآموز در فرات و مشارکت دانشاین امر در راستای فّعالیّ 

آموز همۀ کلVت جديد را ياد بگyد؛ بلکه هدف اين هدف اين نيست که در هVن ابتدا دانش .شودتدريس می

اند که هدف اين است که هVن برخی همکاران در دورۀ اّول متوّسطه چن� پنداشته .است که با آنها آشنا شود

گVن نادرست و ها را حفظ کند؛ اين کار بیاهيم تا در عرض چند دقيقه معنای لغتآموز بخو اّول کار از دانش

تعداد کلVت هر . نيز راه يابددورۀ دوم متوّسطه رود که اين تصّور نادرست در غy منطقی است و بيم آن می

البتّه عربی . کندآموز را خسته میدانش ،روش نادرست. درس از دروس عربی دهم از عربی نهم بيشرت است

از طرفی مهارت . ؛ لذا بيشرت بودِن تعداد کلVت طبيعی استداردهشت درس  ،نهم ده درس و عربی دهم

پژوهی کرد؛ مثالً ارتباط کلVت را از توان در صورت داش� زمان مناسب واژهمی. آموز نيز بيشرت شده استدانش

پرسيم متضاد يا مرتادف آموز میاز دانش. کلVت ديد خانواده برخیيا مرتادف و هم ،نظر مراعات نظy، متضاد

  فالن کلمه چيست؟ کدام کلVت در املعجم با هم ارتباط معنايی دارند؟



 

٨٤ 

 

  

و کاربرد  ١توان از تشخيص کلمۀ ناهVهنگ، مرتادف و متضاد شناسی میدر طرّاحی سؤال امتحان از بخش واژه

  .واژگان استفاده کرد

    

   

                                                           
؛ برخی برای اسب و شمشیر و مانند آن ه استبارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشتدر  ١

  .انده را صفت دانستهاند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقیّ های بسياری  را برشمردهاسم

ای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف برای یک معنا ـبرای دو معن گوناگونهی دو لفظ در کالم عرب گا: دـگویمی» سیبویه«

  .زندرا مثال می» انطَلَق« و » َذَهَب «آورند که برای مورد اخیر فعل می

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

  . انداند، اين دو کلمه مرتادف گشتهها يکی شدهطايفه گاه کهآنپس س

های دقیق خاص خودشان را اما حالت ؛ها با اینکه تقریب معنایی دارنداّما گاهی اوقات ابن سکیت معتقد است که برخی واژه

  :»گزیدن«مثالً در مورد فعل ؛کنندمی بیان

؛ »اران لِتَنظَُر أَ ُصلٌب هو أم َخو سنّض باأل العَ : الَعجم / َعّض الرسیعال: النّهش / بالفم خذُ األْ : النّهس / تینِ باألسناِن ال بالشف: الَعّض 

  :یا در مورد النه. عودَ ُت الْ َعَجمْ : مثال

  .ثV َوقَعیِر حیالطَّ  مواقعُ : الوُکنة / الجبلِ  يف: الوَکر ./ یَبیُض فیهـو غیرها فَ  عیدانِ ن الْ مِ  یجُمُعه الطائرُ  يالّذ: الُعّش 

  : گويدمی» فارس«و » راکب«ها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن در بارۀ فرق کردن واژه بارۀ جداو در 

َمّر ِبنا فارٌس علی : حVٍر أَو بغٍل أَو فَرٍَس یُقالأّما إذا کان علی . َمّر ِبنا راکٌب، إذا کان علی بَعیٍر، و الرّکب أصحاب اإلبل: قالیُ «

  »...و بغٍل أَوحVر أَ 

کالم به جای دیگری کند و از به کار بردن هر به معنای دقیق کلVت اشاره می» فقه اللغه«منصور ثعالبی در کتاب اّما ابو 

  :گويدمثالً در مورد خواب و ترتیب آن چنین می ؛داردبرحذر می

عـاس: أّول النوم   ».الطویل ومُ هو النَّ : الرُّقاد/  قظانو الیَ اإلِنساُن بین النّائم  هو أَن یکونَ : یالَکَر /  النـُّ

  .های گوناگون آن اسم استرود که در اصل حالتو گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار می
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   مراحل آموزش واژگان

١. yکنندآموزان تلّفظ درست درس را گوش میدانش. از کتاب گويا استفاده کنددر آغاز  تواندمی دب. 

معلّم به همراه او تواند به تشخیص این قرائت می. کنندآموزان تکرار میخواند و دانشسپس معلّم می .٢

  .یا به صورت انفرادی آموزان باشدو شامل گروهی از دانش

  

  اعدقو : قسمت سوم - ٤

  تصاویر 

و با  اسالمی -ايرانیت اگونی است و در راستای تقویت هویهای گوندربرگیرندۀ پیامتصاویر زيبای کتاب    

  .انددقّت فراوان گزینش شده

   رسالت مهّم تصاویر

  .شودايرانی می -اسالمیت ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویهای پیام .١

  .کندتر میجّذابروز و واقعی بودن تصاوير، کتاب را به .٢

 . کندت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل میجّذابی .٣

 :   فرمايندرانی مولوی در اين باره میشاعر گرانـVيۀ اي

  ها نتوان نـمودن با بياننچه يک ديدن کند ادراک آن    سالآ 

   



 

٨٦ 

 

  تذکّر بسيار مهم

-دانش. سازی انجام شده استای ماضی و مضارع بومیهبرای آموزش فعل های عربی هفتم تا دهمدر کتاب

حتّی  چه؛یعنی ... داند اّول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و او می. آموز ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست

و لبنان نيز در آموزش ) مراکش(در برخی کشورها مانند مغرب . خوانددر درس انگليسی نيز هم� طور می

  .سازی صورت گرفته استدر آموزش فعل نيز در ايران بومی. اندجام دادهها تغيyاتی را انفعل

و بسياری از دبyان از آن استقبال  است اين شيوه در مدارس توّسط دبyان در تدريس آزمايشی موفّق بوده

  : خواند کهاو می. آموزان تسهيل کرده استاند و يادگیری عربی را برای دانشکرده

  ؛»روممن می«يعنی  ؛»أنا أذهب«

  ؛»رویتو می«يعنی  ؛»أنت تذهب و أنِت تذهب�«

  ؛»روداو می«يعنی  ؛»هو يذهب و هي تذهب«

  ؛»رويمما می«يعنی  ؛»نحن نذهب«

  ؛»رويدشV می«يعنی  ؛»أنتم تذهبون، أن� تذهÌ و أنتV تذهبان«

  .»درونآنها می«يعنی  ؛»هم يذهبون، هن يذهÌ، هV يذهبان و هV تذهبان«و 

ای ديگر تدريس کرده و ها به شيوهشايد دبyی که سال. آموزدتر و بهرت درس را میبسيار منطقی ،با اين شيوه

العادة «: انداز دیرباز گفته .، شيوۀ جديد برايش سخت باشدش نيز به هم� گونه آموزش دیده استدخو 

شایسته است دبyان نيز با آن  رود،شيوه پيش میجديد با اين  هایکتاب؛ اّما از آنجا که »کالطبيعِة الثانوية

هدف از ب� بردن شيوۀ رصف فعل به سبک فعل، فعال، . تر استروش جديد در يادگyی آسان. هVهنگ باشند

ای تأثyگذارتر آموز ياد بگyد و هر شيوههدف اين است که دانش. نيست... ، فعلتا، فعلن، فعلَت و فعلوا، فعلْت 

  .دارد تریبر است هVن 

  

گاه آن. گیردو گفتاری انجام میتقویت مهارت شنیداری  به منظورآموزان توّسط دانش نخست روخوانی :اجرا

ظرافت،  تا بتواند با داشته باشدنقش ارشادی  ،معلّم در این مرحله که بهرت است شودبيان می ترجمۀ هر جمله

  .کند پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، م� و قواعد ایجاد
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  »الرتجمةفّن «و » اعلموا«

بايد توّجه کرد که توضيحات این دو بخش . ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است ،در این قسمت

آموز بتواند از اين اطّالعات در فهم هدف این است که دانش. و م� است تا پايان کتاب برای فهم بهرت عبارت

  .نيستظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن معنای جمله بهره بربد؛ لذا حف

  

  الزامی نیست؛  »الرتجمة فنّ « و »اعلموا«حفظ مطالب بخش 

  .همچنین نیازی به گسرتش مطالب و ارائۀ جزوۀ مکّمل نیست

  

. یردگمشارکت می ها و رشح تصاویر بهتوضیح مثالآموزان را در قرائت، دانش معلّم در اين قسمت :اجرا

در  تأکید دارند که معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم نويسندگان

رنگ کردن نقش قواعد در واقع کم »فّن ترجمه«و» بدانیم«گذاری این بخش به نه هدف و علّت نام ،نظر بگیرد

محرتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب  رنگ کردن جایگاه ترجمه و درک وفهم است؛ لذا معلّمو پر 

  . آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن، خودداری کند

خودشان هم به سؤاالت آن پاسخ  خوانند ون مشارکت بیشرتی دارند خودشان میآموزادر این قسمت دانش 

  . ح را داشته باشدتواند نقش راهنV و مصحّ دهند و معلّم میمی
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  تـ[رین

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

  . لّذت بربد هاآموز از حّل آندانش است شده عربی، سعی آموزش تلطيف

  .کندمعلّم نظارت می آموز است وبر عهدۀ دانشها حّل تـمرين

. آموز نگیرددانشتـVرین وقت زیادی را از  دوبارۀبینی شده است؛ تا نوش� پیش ،Vرینّل تـکافی برای ح جای 

شايد اشتباهات اِعرابی او آموز دشوار است و ت عربی با رعایت اعراب برای دانشبا توّجه به اینکه نوش� عبارا

تا چشم  در کتاب صورت بگیرد حّل تـمريناتهایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا بهرت است در نوشته

  .و نیز پدید نیایدآموز به امال و اِعراب صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت ادانش

نيز نـمونه سؤال  مهدهVنند کتاب راهنVی معلّم عربی هفتم، هشتم و نهم در کتاب راهنVی معلّم عربی 

  .ر زمينۀ ارزشيابی ارائـۀ طريق نـVيدتا د بندی قرار داده شده استاستاندارد و بارم

   



 

٨٩ 

 

  :قالب کلّی تـ[رین

  قالب و الگوها  تـمرین  ردیف

  واژه  ١

  معنای واژه -١

  و ناهVهنگ واژگان مرتادف و متضاد -٢

  شناخت و کاربرد واژگان در جمله -٣

  های مرتبط در دو ستونوصل کردِن واژه -٤

  دارجدول کلVت متقاطع رمز  -٥

  های معمولیآيه، حديث، جمله: به فارسی شامل ترجمۀ جمالت عربی  ترجمه  ٢

  قواعد  ٣

  :  ، شاملشناخت و کاربرد قواعد

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

خوانی، اسم اشاره به نزديک و دور، کلVت پرسشی، نفی ماضی و حروف اصلی، ساعت

  رع، مستقبل مضا

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

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

٤  
درک 

  مطلب

  پاسخ به سؤاالت عربی -١

  ب های بخش درک مطلبه پرسشانتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ  -٢

  آموزانروحيّـۀ پژوهشی در دانشایجاد   پژوهش  ٥

        

م از الگوها و معلّ شايسته است برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و ها، معیاری در ارزشیابیاین بخش  

های مختلف فعل مانند ترجمۀ فارسی به عربی و ساخ� صیغههای موجود بهره بربد و از طرح سؤاالتی قالب

  . خودداری کند

   



 

٩٠ 

 

  ساختار درس

اسم فاعل، (اعداد يک تا صد، ترجمۀ فعل مجهول، مشتّقات : دهم عبارت است ازساختار آموزشی کتاب عربی 

، جار و )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جملۀ فعليّه )مبتدا و خرب(، نون وقايه، جملۀ اسمّيه )اسم مفعول، اسم مبالغه

  . مجرور

آموز با دقّت در آنها بتواند اعراب رفع و نصب راب کلVت داده شده است تا دانشدر جملۀ اسميّه و فعلّيه اع

اين  ،مندآموز عالقهدانش. ات و یا تصحيح اغالط هدف کتاب نيستـاّما نهادن اعراب کلم. دـو جر را کشف کن

  .نکات را کشف خواهند کرد

  

  )١(در کتاب عربی زبان قرآن أَنواُر القرآن 

. پاسخ دهداو در خانه اين ±رين را بايد بخواند و . آموز و تکليف منزل استن بر عهدۀ دانشبخش أنوار القرآ 

این بخش ساده و بر اساس واژگان خوانده شده است؛ . تواند به کتاب قرآن مجيد مراجعه کندآن می پاسخبرای 

   .پاسخ دهدر کالس تواند آن را دد میدر صورتی که دبy تشخيص ده. آن دشوار نيست پاسخبنابراين 

  

  پژوهش

رس عربی و انگليسی بسيار سخت پژوهش در د. آموز انتخاب شده استهای کتاب در حّد توان دانشپژوهش

-توان از دانشنـمی. لذا برخورد معلّم در اينجا بايد مطابق واقعّيت باشد ان آن فارسی نيست؛چون زب است؛

  .ادبيات عرب باشدآموز توقّع داشت مانند دانشجوی رشتۀ زبان و 

   



 

٩١ 

 

  شناسیواژه

  cآموزنه برای دانش(برای دب(  

اين بخش برای طرح . ت ارائه شده در اين قسمت در انتهای هر درس از کتاب معلّم نيز بيان شده استاطّالعا

آن  تواند پاسخآموزی سؤالی بپرسد میرصفاً اطّالعاتی برای دبy است که البتّه اگر دانش. در کالس درس نيست

. آموزان استهای احتVلی دانشهدف سهولت دسرتسی معلّم به پرسش. آموز مطرح کندرا برای آن دانش

  .اندکلVت اين بخش مربوط به سه کتاب پيش� است که در کتاب دهم نيز تکرار شده

  

خوانده شود، ولی نوشته میهمزۀ وصل است که » ِباسِمِه تعالی«و  ﴾َك ِم َربِّ ِباسْ  اِقَرأْ ﴿در » اِسم«همزۀ  .١

 .شودمینـنوشته رسم الخّط قرآن به دليل  ﴾ِم ِهللا الرَّحمِن الرَّحيمِبسْ ﴿در  .شودنـمی

همزۀ کلمۀ اِبن همزۀ وصل است و اصل آن  .درست است) بَن�َ (ناء و بَنوَن جمعِ اِبن به دو صورت أَبْ  .٢

 جمع به ملحق .سالـم استکلمۀ بن� که در درس آمده است ملحق به جمع مذکّر . است» ونب«

 ترينمعروف و ندارند را آن رشايط اامّ  ؛گyندمی را رمذکّ جمع اعراب که هستند کلVتی مـسال مذکر

 مانند؛ دارند جمع معنای که کلVتی ازاند عبارت آنها

 »رضونأَ « و »ونبَن« نظy کلVتی و »سعونتِ « تا »رشونعِ « مانند »عقود اعداد« و »عالَمونَ « و »أولو«

 .شوندمی محسوب جمع به ملحق که »ونِسن« و

ای ی است که پيشهواژۀ ُرسيانی معرّب به معنای شاگرد .آموز دبستان استبه معنای دانش :تِلميذ .٣

يعنی  گِرد بوده است؛نيز در فارسی شاه خود کلمۀ شاگرد(. تِلميذ احتVالً از تِلمود گرفته شده است .آموزدمی

ـذ«در فارسی مصدر . تَالِمَذة نيز هست ،بر تَالميذ افزونجمع آن  .)شاه استخدمتگزاری که گرد  را از » تَـلَـمُّ

آموز اّما طالِب دانش. معنای طالِب استتلميذ تقريباً هم. رودايم که در عربی به کار نـمیآن ساخته

 : دبyستانی و يا دانشجو است؛ مثال

  ١.دانشجو: طالِب جاِمعيّ آموز دبyستانی و دانش: طالِب ثانَـويّ 

 .صاَر تِلميذاً لَهُ : ِعنَدهُ  َمَذ لُِفالٍن أَوْ تَتَلْ 

                                                           
   الميُذ و تَ  الِمذةٌ تَ : الجمع /  آموز دبستانی، شاگرددانش: تِلميذ ١

الطالب الصغy يف املراحل الدراسيّة العرص بِ  أهُل  هُ صَّ و خَ  ،طالب العلم، أَو الحرفة خادم األُستاذ من أَهل العلم أَو الفنّ : التَّلِْميُذ 

  أو حرفةً  نعةً بّي يتعلَّم صَ األوىل، تلميٌذ يف مدرسة ابتدائيّة، صَ 



 

٩٢ 

 

وجه تسميۀ َدرس هم� . جامه را کهنه کرد: َدرََس الثَّوَب . سِدراَسـة و َدْر : شودمصدر َدرََس يَدرُُس می .٤

 . ای کهنه شوداست که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامه

 به دفعات به »سنة« و »عام« كلVت قرآن در .شوندموالً اين دو مرتادف گرفته میمع: فرق عام و َسَنة .٥

 تعاريفی با يا و مرتادف را دو هر فارسی و عربی لغت هایفرهنگ در كهحالی در .خوردمی چشم

 فصول، ربعةأ  :است كرده تعريف گونهاين را) َعَومَ ( عام منجدـال جمله از اند؛كرده ذكر هم به نزديک

 يعني ؛»يوماً  ٣٦٥« و »شهراً  عرش اثنا«: اندآورده) سنو - سنا( سنة تعريف در و متوالية كاملة سنة

 . است خورشيدی سال هVن »َسنَـة«

ة ـسن(: شودولی گفته نـمی ،)ام فتح مكةـع( ،)ام الوفودـع( ،)ام الحزنـع( ،)ام الفيلـع(: شودگفته می

شود؛ اّما هر دو گفته می) ٢٠١٤ةـسن(و ) ٢٠١٤ام ـع(امروزه  ).كةة فتح مـسن(و  )ة الحزنـسن(، )الفيل

  . برای حوادث بوده است) امـع(شد و گفته می) ةـسن(در متون کهن 

راسيَّـُة دارد َنـُة الدِّ رايسُّ کاربرد بيشرتی از السَّ  ١.  امروزه اصطالح العاُم الدِّ

ه جمع مؤنّث ملحق ب«در مبادئ العربية  ؛است» جمع مؤنّث سالـم«که » بَنات«شود می» ِبْنت«جمعِ  .٦

ä٢. ملحق به جمع مؤنّث سالـم است» بَنات« .، البتّه در اين مورد اختالف هستگرفته شده» سا 

 )١٥١، فائده  ٨٨، صفحه ٤مبادئ العربيَّـة ، جلد (

 .است» َشَجرات«، » َشَجرَة«و جمعِ » أَْشجار«، » َشَجر«جمعِ  .٧

                                                           
نة:  امُ الع/  أَعوام:  الجمع) اسم: (عام ١    أوَّلُه:  العام رأس/  السَّ

 ، خديجة زوجته ؛ عنده آثرهم و الرسول إىل النّاس أحّب  فيه تُوّيف  الذي العام هو و )ص( نبيّ ال بعثة من العارش العام:  الُحزْن عام

   أبوطالب عّمه و

  سلّمآله و  و عليه هللا صّىل  النبيّ  والدة كانت فيه و ، الكعبة عىل بأفيالهم األحباُش  فيه هجم الذي العام:  الفيل عام

   ِسنُونَ  و سنوات،: الجمع) اسم: (َسنة

نَةُ ا تها الزَّمن من فرتة:  لسَّ    َشْهرًا عرش اثنا ُمدَّ

نَةُ     ُمْجِدبَةـال األَرُض :  السَّ

نة نة/  ، يوًما ٣٦٥ أيامها عدد:  البسيطة السَّ راسيّة السَّ نة أَو الدِّ راسة ُمّدة:  سيّةدَر مَ الْ  السَّ  حتى الخريف أوائل من عادةً  دّ متَ ـتَ  و الدِّ

يف أوائل نة/  لتَّايلا العام نمِ  الصَّ نة:  امليالديّة السَّ ها يبدأ التي السَّ نة رأس / املسيح ولد عام َعدُّ  منها يوم ُل أوَّ :  السَّ

دیده شده كه برخی همكاران به تقليد از كتاب های غyاستاندارد نوع جمع كلVتی مانند أخوات، بَنات، سVوات، بَنین،  ٢

  .ه مطلقاً كار درستی نيسترا از دانش آموز می خواهند ك... ظُلVُت و 



 

٩٣ 

 

ی اکلمۀ تِلميذ نيز به معن. خواستار، جوینده، دانش آموز دبyستانی، دانشجو: دارد اچند معن» طالِب« .٨

 .آموز استدانش

به » الَْمْرأَة«. ذف شودگیرد واجب است حمی» الـ«مزۀ وصل است و زمانی که ه» اِمَرأَة«همزۀ آغاِز  .٩

در » اِمَرأَة«معادل . ندکنيز ِصدق می» اِْمـَرأ«ۀ این نکته در بارۀ کلم. غلط است» االْمَرأَة«صورِت 

 . است» َحريم«و جمع آن » ُحرَمة«گویش حجازی 

وجود » گ چ ژ«وجود ندارد؛ اّما در عربی عامیانه سه حرف » گ چ پ ژ«در عربی فصيح چهار حرف .١٠

 ١. دارد

بدون رسکش است؛ اّما در زبان فارسی معموالً چن� كَ» تِلْـ«و كَ» ذلِـ«در کلVتی مانند ك» ـ«حرف  .١١

 .نيست

 : يا انسان است و سه حالت اِعرابی دارد ،ی مردابه معن» ـِرئاِمْ «کلمۀ .١٢

شود و ن وجوباً هنگام معرفه شدن حذف میهمزۀ آ ). مجرور(اِمِرٍئ  ،)منصوب(، اِمَرأً )مرفوع(اِمُرٌؤ 

  . ی مردان از جنس خودش نيستارِجال به معن. از جنس خودش جمع ندارد. شودمی» ءُ َمْر الْ «

به » لِـ«يکی اینکه  :آموز بايد بداند دو مورد استآنچه دانش. اربردهای بسياری داردک »لِـ«حرف  .١٣

 . برای بیان مالکّيت است» لِـ«است و ديگری اینکه » برای«معنای 

و  »لَيَس «و هر سه با » ِعندي، لـي، لََديَّ «: شودگفته می» دارم«ترجمۀ کلمۀ فارسی در زبان عربی در 

نيز » ما ِعندي« .»لَيَس ِعندي، لَيَس لـي، لَيَس لََديَّ «: شودمی» ندارم«یعنی  ؛شوندمنفی می »ما«

  .شوددر فارسی می» داشتم«نيز  معادل  »کاَن يل، کاَن ِعندي، کاَن لََديَّ « .درست است

                                                           
) گْومْ ( برخيز: قُمْ  :مثال کنند؛می تلّفظ گاف را قاف حرف و جنوب عربستان سعودی فارس خلیج اطراف عامیانۀ گویش در ١

سوريه، ( قاف را در شام هم�. )گِـِدرْ ( دیگ: ِقْدر) أَگْـَدرْ  ما( توانممیـن: أَقِْدرُ  ال) كْلَـ أَگِْل  ، كْلَـ أگُْل ( گويممی تو به: كَلَـ أقوُل 

  َورَقٌَة َو قَلٌَم؟ َك ِعندَ : أَلَم؟ يعنی َورَئَه وْ  ْك ِعندَ : کنند؛ مثالو مرص همزه تلّفظ می) لبنان، اردن و فلسط�

 آن فصیحِ  معادل و »كِاِْحـ« اصل در که »کن صحبت« یعنی »اِْحـچي«: مثال کنند؛ می تلّفظ »چ« را »ک« حرف گاهی عراق در

  . است »کُنَْت؟ أَيْنَ « اصل در که »بودی؟ کجا« یعنی »ِچِنْت؟ نْ َويْ «. باشدمی »کَلِّمْ « يا »ـمْ تََکلَّ «

  .شودمی گفته» .َمگْروحْ  ألبـي« مرصی گویش در» .َمْجروحٌ  قَلبي« جملۀ. کنندمی تلّفظ »گ« را »ج« حرف مرص در

 جیْب « عراقی و حجازی گویش در که را ایجمله: مثال کنند؛می تلّفظ »ژ« را »ج« حرف) لبنانی-سوری( شامی گویش در

 معادل .کنندمی تلّفظ» .كَْژوازَ  ژيْب « شامی گویش در ؛باشدمی» .بیاور را اتگذرنامه« معنای به و کنندمی تلّفظ» .كَْجوازَ 

  .است» .كََجوازَ  أَْحِرضْ « جمله این فصیح



 

٩٤ 

 

اسم جنس و واحد آن » َورد«. دارای تاء وحدت است» وردة«این است که » َورَدة«با » َورد«فرق  .١٤

تواند به معنای می» دَوْر «کلمۀ . »یک گُل«یعنی  ،»وردة«. است و تاء آخر آن تاء وحدت است» َورَدة«

یک «به معنای » َشَجرَة«نیز اسم جنس به معنای درخت و واحد آن » َشَجر« .نیز باشد» هاگُل«

  .رندکلVتی مانند نَجَمة، َزيتونة، بُرتُقالة، رُّمانة و َورَقَة نیز تاء وحدت دا .است» درخت

 .است» كَشبابي«و » نَواِفذ«و جمعشان » پنجره«هر دو به معنای ك» ُشبّا«و » ناِفَذة« .١٥

که » َرشّ «مانند  بوده و همزۀ آن افتاده است،» خyَ أَ «در اصل  واسم تفضیل  »نْ مِ  yٌ خَ « رد »َخیر«کلمۀ  .١٦

  .خيار و أخیار است ،جمع َخy. است» أََرشّ «مخّفف 

و مشتّقاتی بسیار ساخته شده » یَکِنزُ  - کَنََز «است که از آن فعل » گنج«گرفته از واژۀ فارسِی بر » کَنز« .١٧

  .است

: بهرت است بگوییم ،برای اینکه اشتباه نشود نیز به همین معناست؛» ِبـ«است و  »با« به معنای» َمعَ « .١٨

  .أنا أذَهُب ِبَسّياَر�. َمَع صديقيأنا أذَهُب : ؛ مثال»به وسیلۀ« ،یعنی» ِبـ«و » همراه با«یعنی  ،»َمعَ «

است که جمع آن نیز » دفرت کار«ی ابه معن» َمکتَب«. است» مکاتِب«و » َمکتَبات«، »مکتبة«جمع  .١٩

  .می شود» مکاتِب«

  .ی توقّف کننده و قائم برپاخیزنده استاواقف به معن. فرق دارد» ایستاده :قائِم«با » ایستاده :واِقف« .٢٠

؛ لذا ن شدهیْ ساکنَ  التقای» بوستان«کلمۀ آنجا که در  از. است» بوستان«مۀ فارسی ُمَعرَّب کل» بُستان« .٢١

به معنای جای پر از بوی خوش و » ستان+بو«بُستان جای پر درخت است و ترکیب  ؛واو حذف شده

  .مرتادف با باغ است

زیارتی نیز کاربرد دارد و اّما امروزه واژۀ معلّم برای مدیر کاروان  مرتادف هستند؛» ُمَعلِّم«و » رِّسُمدَ « .٢٢

 .شوداحرتاماً نیز به افراد اطالق می گاهی

قاعد هم فصیح است و . (شودزبان گفتاری از قاِعد استفاده میدر . هستند جالِس و قاِعد به یک معنا .٢٣

 .)هم عامیانه؛ اّما جالِس فقط فصیح است

  :فرق َهل با أَ  .رت نداردرضو  ؛ زيرا دانس� آندر کتاب تدريس نشده است» أَ «و » َهْل «فرق  .٢٤

  . آیدَهل در جملۀ دارای فعل منفی |ی -الف

  : شودیا هل ما َسِمعَت؟ بلکه سؤال می هل ال تَسَمُع؟: شودمثالً سؤال |ی

  أَال تسمُع؟ یا أَما َسِمعَت؟ 

  معلُّم؟لْ معلُّم؟  أما جاَء اأَ جاَء الْ . آیدبر رس فعل مثبت و منفی هر دو می اّما حرف استفهام أَ 



 

٩٥ 

 

  ) إتیاناً  –یَأتـي –أتَی(؛ ) َمجيئاً  –یَجيءُ  –جاءَ . (اندهر دو مرتادف» أتَی«و » جاءَ « .٢٥

  .باشدمی» بیا«به معنای » تَعاَل «بلکه کاربرد محاوره ندارد؛ » ِجئْ «به صورت » جاَء يَجيءُ «فعل امر از 

  . کتاب را بیاور. ِبالِکتاِب  ِجئْ : است؛ مثال» آورد«ی ابه معن» أَتَی ِبـ«و » جاَء ِبـ«ضمناً 

  .از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد» َجزاء« .٢٦

  .است» گُندی«برگرفته از واژۀ فارسی » ُجنديّ « .٢٧

ضمناً رُّمانَة به معنای . (اسم جنس به معنای انار است و واحد آن رُّمانة و جمع آن رُّمانات» رُّمان« .٢٨

  .)نارنجک نیز هست

  .شوده در عربستان سعودی َسّواق نيز گفته میده است کرانن» سائق« .٢٩

گفته » َشنطَة، َشنتَة، َجنطَة«در گویش عامیانۀ عربی . کیف، ساک و چمدان: سه معنا دارد» َحقيبَة« .٣٠

آمد؛ امروزه می» َفظَةَمحْ «های درسی پيش� کلمۀ در کتاب. در فارسی است» َچنته«ن شود که هVمی

رسه، کیف مد: کوله پشتی، َحقيبٌَة َمدرَسيَّة: رة بیشرت است؛ مثًال حقيبة الظَّهْ در عربی کاربرد َحقیب

  .شودنیز گفته می» دانُجْز «کیف پول است که » َفظَةِمحْ «اّما . های زائرانچمدان: َحقائُِب الزُّّوارِ 

» ـVُربَّ «بیاید و » ما«آید؛ اّما اگر با حرف جّر است و فقط بر رس نکره می» چه بسا«به معنای » رُبَّ « .٣١

 ».ميثٌم واِقٌف  ـVُربَّ «: آید؛ مانندشود؛ بر رس معرفه نيز می

  .به تخفیف باء آمده است »٢ سورۀ الحجر آیۀ« ﴾�َ ُمْسِلم كَانوا لَوْ  واكََفر  ينَ لَّذا يََودُّ  ُربَـV﴿و در آيۀ 

عضو گوشتی «نی هVن یع ،»زبان«و یکی » زبان عربی«مانند » زبان«یکی : دو معنا دارد» لِسان« .٣٢

 ١. »درون دهان

  .نويسنددر مکاتبات عربی گاهی آن را اشتباهاً أنتي می .است» أنتـي«تلّفظ آن شبیه : أنِت  .٣٣

  .جمع آن َجّواالت است .شودمیمول و ِخلیَوّي نیز گفته َمحْ . ی تلفن همراه استابه معن: َجّوال .٣٤

- باشد؛ مذکّر می» سقف«گر به معنای اّما ا ت؛اس به معنای آسVن، مؤنّث و جمع آن َسVوات: َسVء .٣٥

Vُء ُمنَفِطٌر بِ ﴿.در قرآن به دو صورت مذکّر و مؤنّث آمده است. شود Vُء ﴿؛ ١٨/ مزّمل ﴾هِ السَّ إِذا السَّ

ر َسVء و به معن ١ /انفطار ﴾َفطَرَتْ انْ    .ی آسVن کوچک استاکلمۀ ُسَميَّة که اسم دخرت است؛ مصغَّ

                                                           
گرفته شده است که در   logoاز ريشۀ یونان » لَُغة«کلمۀ . »اللَُّغُة الفارِسيَّةُ «د شو گفته می» اللِّساُن الفارِيسُّ «امروزه به جای  ١

کلVت فَيلَسوف، ُجغرايف، موسیَقی نيز ) یعنی یک و دیا یعنی دو ،مونو( .رودکلVتی مانند مونولوگ و دیالوگ نيز به کار می

 )فیلوسوفیا، ژئوگرافی، موزیکا.(ریشه در زبان التین دارند



 

٩٦ 

 

خانم به معنای » َسيَِّدة«جمع اّما  است؛» سادات«و جمع الجمع آن  »أَسياد«و  »ةسادَ «جمع آن : َسيِّد .٣٦

  .است» سيِّدات«

 . در انگلیسی و برای پرسش از مالکّيت است whoseمعادل واژۀ : لَِمنْ  .٣٧

  .شودگفته می» َمن ماْل «و در عراق » َحق م�ْ «در محاورۀ عربستان سعودی امروزه به جای آن 

اسم موصول و به است که گاهی » چه کسانی«یا  ،»چه کسی«فهام به معنای اسم است: َمنْ  .٣٨

-بعد از آن مفرد مذکّر می. ودشیم» هر کس«و به معنای  ز ادوات رشطیا ا آیدمی» کسی که«معنای

یا  ،»هَو؟ َمنْ «: شودمذکّر است یا مؤنث؛ سؤال می دانیمزند و نـمیمثالً هنگامی که کسی در می آید؛

 ١» رُُق الباَب؟طْ يَ  َمنْ «

 .تر از بقيّه استف معروفَسيْ . َسيف، صارِم، َصمصام نيز معنای شمشیر دارند

 . ایستدیرا در کالس در برابر شاگردان می؛ زاستاد از ریشۀ اِستاد است. أُستاذ ُمَعرَّب استاد است .٣٩

  . انداند؛ اِستاد را اُستاد خواندهاِسِتواء را اُستُوا تلّفظ کرده هVن طور که

  .جمع استاد در فارسی اساتید و در عربی أَساتَِذة است

هات و أُّمات استابه معن: أُمّ  .٤٠ َهاتُِكمْ  بُطُونِ  ِيف  أَِجنَّةٌ  أَنتُمْ  إِذْ  وَ ﴿. ی مادر و جمع آن أُمَّ و ) ٣٢ /نجم( ﴾أُمَّ

 . های مادرانتان بودیدهایی در شکمکه شV جنینگاه آن

  . ُکتُِب أُّماُت الْ  َحيَواناِت ورود؛ مانند أُّماُت الْ ياء نيز به کار میبرای حیوانات و اش» أُّمات«

 .که آن نيز مداوا شده است» ُمداواة«مانند  حرف ة از انتهای آن حذف شده است؛ در فارسی: ُمداراة .٤١

  )داَری ، يُداري ، ُمداراةً (

» َمناِضد«جمع آن . عرّب ایتالیایی استرود که منيز به جای آن به کار می» اِولَةط«امروزه واژۀ : ِمنَضَدة .٤٢

  .است

آمده » أصحاب ِشVل«در برابِر » م�ـأصحاب يَ «در قرآن کريم . مرتادف است» ِشVل«با کلمۀ : يَسار .٤٣

  .رودنيز به کار می» ییُْرسَ «و » َرس أَيْ «گاهی . است

ـُمْ «و » ـَمنأَيْ «های و به صورت» راست«ی ابه معن: يـَم� .٤٤  . ار رفته استنيز به ک» ـَنیي

                                                           
دارد خطاب مثالً در مکاملۀ تلفنی آن کس که گوشی تلفن را بر می ؛کنندتلّفظ می» م�«را » َمن«زی گویش حجا در ١

  )َمْن يَتََکلَُّم َمعي؟(» چه کسی با من است؟« یعنی ؛»مین َمعاَي؟«: گویدخط می به فرد پشت

 



 

٩٧ 

 

پرسی که  ؛ یعنی»راست: يام�+ پرس : ِبن« یک اسم ِعربی است مرکّب از» يام�ِبنْ «جالب است بدانید 

  .همچون دست راست پدرش است

نيز مفردی است که جمع از جنس » اِمَرأة«. جمعی است که مفرد از جنس خودش ندارد» نِساء« .٤٥

  .هستند» زنان«معنای  دو کلمۀ نِسَوة و نِسوان نيز به. خودش ندارد

 . تو از او بهرت هستی. أنَت أفَضُل ِمنهُ . است» بهرت«ی ابیاید به معن» ِمنْ «در صورتی که با » أفَضل« .٤٦

  : اگر دو طرف مقایسه مؤنّث باشند باز هم وزن أفعل به کار می رود نه فُعلی؛ مثال

 .زهراءَ  فاطمُة أفَضُل ِمنْ 

است و » گاو«اسم جنس به معنای » بََقر«؛ اّما در اصل کنندمعنا میگاو ماده معموالً بقرة را : بََقرَة .٤٧

. ، أبقار يا أبُقر است»بََقر«جمع . کاربرد دارد» گاو ماده«به معنای  بيشرت است که» بََقرَة«واحدش 

  .گاو نر است» رثَوْ «. جمع بََقرَة است» بََقرات«

. شودنيز گفته می» باِخرَة«امروزه به آن . ستا» ُسُفن و َسفائِن« جمع آن» کشتی«ی ابه معن: َسفينَة .٤٨

  ١. به کار رفته است» کشتی«نيز به معنای ك» َمرکَب، جاريَة و فُلـ«

 .فرق دارد» َعلَی«با . است» باالی«ظرف مکان و دائم االضافه به معنای : َق فَوْ  .٤٩

  آن است که مثالً کتابی روی میزی و با آن ُمVس باشد؛ » َعلَی«

  .تواند بر فراز آن شیء باشدتواند ُمVس باشد و هم میهم می »فوَق «ولی در 

 . دست يا کف دست، مؤنّث است: يَد .٥٠

  . بوده است» يََدو«م الفعل آن محذوف و در اصل ال 

 . است» يَدانِ «مثنّای آن 

  .است» هانعمت«بیشرت به معنای » األيادي« .است» أيادي«و جمع الجمع آن » أيدي«جمع آن 

 .) ُت تَحْ  جاَء ِمنْ .(دائم االضافه است و گاهی مضاٌف الیه آن حذف می شود ظرف: َت تَحْ  .٥١

 . شودمی» يا أَبَِت «به صورت » يا أÎ«گاهی به جای .جمع آن آباء است. پدر: أب .٥٢

  . گرددلت نصب أبا و در حالت جّر أÎ میاز اسVء خمسه است که در حالِت رفع أبو در حا» أب«

  .ست که واو آن بنابر تخفیف حذف شده استا» أبَـوٌ «اصل این کلمه 

 . چطور، چگونه: کَيَف  .٥٣

                                                           
  اوگان جنگین: أُسطول حرÎّ . نيز به معنای ناوگان است) یونانی معرَّب(أُسطول  ١



 

٩٨ 

 

؟ . برای استفهام حقیقی به کار می رود  کَيَف ناِرصٌ

   ﴾کَیَف تَکُفروَن ِبا�ِ ﴿و برای استفهام غیر حقیقی به کار می رود؟ 

  َکیَف إسVعیُل؟: و مرفوع است؛ مثال ادتبمآن اسم  هرگاه بعد از آن اسم باشد،

؟: د از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثالو اگر بع    کَیَف جاَء ناِرصٌ

 .حائط نيز به معنای ِجدار است.جمع ِجدار، ُجُدر و ُجدران است .٥٤

  . روداست که به معنای جديدی به کار میدر فارسی کلمۀ َحياط جمع حائِط 

  .یاط، ِحياط بر وزن ِجبال استالبتّه تلّفظ درست حَ 

مثّنی در عامیانه وجود ندارد و در بسیاری از . ضمیرها کمرت است های محلّی عربی تعداددر گویش .٥٥

 ١. رودمیر مؤنّث، ضمیر مذکّر به کار میگویش ها به جای ض

به نام او که «: یعنی» ِباسِمِه تَعالَی«فعل ماضی در معنای تنزیه است؛ مثالً » هللا تَعالَی«در » تَعالَی« .٥٦

 .»نامش بلند مرتبه باد

 . هستنیز » درخواست کرد«ای نیست؛ بلکه به معن» سؤال کرد«ی امعنفقط به » َسأََل « .٥٧

أسأَُل «را » از تو می پرسم«می آورند؛ مثالً  در ترجمۀ فارسی به عربی حرف جّر ِمنْ  به نادرستگاهی 

 . درست است و حرف جّر ِمن زائد استكَ» أسألُـ«کنند؛ در حالی که ترجمه میكَ» ـِمنْ 

  .کنمیا از تو درخواست می. پرسماز تو می: یعنی .I ask you: ست؛ مثالًدر انگلیسی نیز چنین ا

 . ای پر کاربرد استکلمه» َسَمحَ «عل ف .٥٨

 .دادیداگر اجازه می: لَو َسَمحَت . جازمُ : َمسموح. به من اجازه بده: يل اِسَمحْ 

 : گرفت، برداشت و بُرد؛ مثال: دارد سه معنا» أَخذَ « .٥٩

  .کیفت را بردار: كَُخذ َحقيبَتَـ. دستم را بگy: ِبيَدي ُخذْ . مرا با خودت برب: كَُخذ� َمَعـ

 . است» َشلوار«معرّب کلمۀ فارسی » ِرسوال« .٦٠

ریشۀ قرآنی » ِرسوال«که است که معرّب ایتالیایی است؛ اّما از آنجا » شلوار«نیز به معنای » طَلونبَنْ «

 . بیاید» ِرسوال«ترجیح داده شد واژۀ در کتاب عربی دارد؛ 

  .ه در قرآن َرسابیل آمده که جمع ِرسبال استالبتّ 

                                                           
در گویش شامی برعکس است و اصالً ضمیر جمع مذکّر وجود ندارد و ُهْن و کُْن به جای ُهْم و کُْم به کار  ١

  أيَْن بَْيتُُکم؟ ِويْْن بیتُْکْن؟: مثال. رودمی



 

٩٩ 

 

ن قَِطرَاٍن َوتَْغَىش ُوُجوَهُهم النَّارُ ﴿: ٥٠سورۀ ابراهیم آيۀ  روغن تند (هایشان از قطران جامه﴾َرسَاِبيلُُهم مِّ

 .هایشان را فرو پوشانده استاست و آتش چهره) بوی قابل اشتعالبد

 . است» رانندگی کردن«و » راندن«ی ابه معن» َسوق«است؛ اّما » أسواق«، »سوق«جمع  .٦١

 . کنندتلّفظ می sawqَسوق  به نادرستبه معنای بازار را برخی sooq کلمۀ ُسوق 

 شود خوانده فتحه با اگر هکدرحالی .گیردنیز صورت می idو ِعيد  hina در مورد ِحینَ  خطاهمین 

 .دهدمی ، بال، آزمايش و اندوهمرگ یامعن )َحین(

ی اگوهای روزمرّۀ عربی إذا به معنو  ولی در گفت در قرآن إذا به معنای هرگاه است؛ »هرگاه، اگر: إذا« .٦٢

 .اگر است

... الش و ؛ به هم� دليل نام تهران، توس، استهبان، ت ١ويژۀ کلVت دارای ریشۀ عربی است» ط«حرف  .٦٣

 .را به جای ط با ت نوشتند

                                                           
  . نیست درست »ط«با... و تهمورث تهVسب، تایر، تپانچه، بلیت، اتاق، تپش، استهبان، توس، تهران، مانند کلVتی نوش� ١

 »ط« با نباید لذا ؛ندارند عربی ریشۀ یک هیچ و است فارسی کلVت سایر و است ترکی اتاق و فرانسه بلیت و انگلیسی تایر

  .شوند نوشته

 واژگانی ستد و داد نیز مرده های زبان حتّی ؛داشت خواهند و دارند و اندداشته واژگانی ستد و داد هم با جهان هایزبان همۀ

  .اندداشته

 ایساده هایراه ولی است؛ دشواری کار نیست چیره زبان دو به که کسی برای هرچند کلVت فارسی یا عربی ریشۀ تشخیص

  .است جالب آنها دانس� که دارد وجود هم

  .هستند عربی های واژه ویژۀ تنها حروف برخی فارسی الفبای حرف سی و دو میان از

   )ث( حرف

: همورثتَـ« ،»مرد گاو یا دانا مرد: کیومرث« جز ندارد؛ فارسی ریشۀ و است عربی گVنبی است »ث« دارای که ایواژه هر

 التین های نام است آشکار بسی که...  و ثورندایک ادوارد مانند هایینام یا بلوتوث مانند التین واژگان و »قوی نر سگ دارندۀ

  .فارسی یا عربی نه هستند

   )ح( حرف

 و است هوله آن درست که حوله کلمۀ از غیر ندارد؛ فارسی ریشۀ و است عربی گVنبی ،است »ح« حرف دارای که ایواژه هر

 )اتّصاف پسوند: لو یا لی یا له +پُرز :هو یا خاو. (است »پُرزدار« یامعن به و دارد ترکیفارسی  ریشۀ یقین به نزدیک گVن به

شايد هوله . سوریه در فوطة یا بِشکیر عراق؛ در بَشکیر و خاولیة یا يلخاو سعودی، در ِمنَشفة: گویدمی »حوله« هوله به عرب

  .فارسی است» khowُخو«در اين صورت . تلّفظ ترکی استانبولی ُخوله باشد؛ يعنی پارچۀ دارای خواب

   )ذ( حرف



 

١٠٠ 

 

                                                                                                                                                                                     
 دنکنمیـن ظتلفّ  ذال را ایرانیان این حرف امروزه داشته، وجود آن عربی ظتلفّ  مانند حرف این تلّفظ کهن فارسی در هرچند

 گذش�، گذراندن، گذر، مانند هاییواژه مگر دارند؛ عربی ریشۀ ذال دارای هایواژه% ٩٥ از بیش .Vیندـنمی ظتلفّ  زاء بلکه

 ها،لَک کردها، اّما شود؛ می تلفظ دانس� امروزه که( ذانس� .)شود می خوانده گنبد امروزه( گنبذ آذین، پذیرف�، پذیرش،

  .کنندمی تلّفظ زانس� را ذانس� ایرانی اقوام از دیگر برخی و اهتالشی

  :ایرانی زبان چند به »دانم می«ترجمۀ فعل 

  )َمزانِم( :لکی) َدزانِم یا زانِـم ، اَزانِـم: (کردی) zonomزُنُـم( :تالشی 

   )ص( حرف

 شست انگشت با تا ؛است شده نوشته غلطشايد  که صد عدد و شصت عدد مگر است؛ عربی شکبی دارد صاد که ایکلمه هر

  .دنشو  اشتباه رودخانه روی سد و

  .اِسَکميل سوریه و عراق محلّی گویش در و َمقَعد کُريس، گویدمی صندلی به عرباّما  ؛است َچنَدل شدۀ عربی نیز صندلی

 در soap مثالً رفته جهان هایزبان بیشرت به فارسی از واژه این و است سابون آن درست و فارسی ایواژه اصل در هم صابون

 یا اِسپَهان اَسپَدانَـه، معرّب نیز اصفهان. نویسیممی صاد با صابون معرَّب صورت به را سابون ما .است سابون هVن انگلیسی

  .است سپاهان

   )،ع ض،ظ( حروف

 جایی تا ضاد ویژه به .ندارد جودو  حروف از مخارجی چنین فارسی در و است عربی ریشۀ دارای هایواژه ویژه تنها استثنا بدون

  .سامی نژاد مردمان همۀ نه است عرب ویژۀ مخرج این زیرا اند؛معروف بالضاد الناطقین به هاعرب که

   )ط( حرف

 با که هاییواژه و نداریم ط فارسی در و است عربی هایواژه ویژۀ تنها طاء مخرج. است کلVت امالی در حرف ترینجنجالی

  .هستند امالیی غلط نیستند عربی اگر یا اندعربی یا ندشو می نوشته ط

   )ق( حرف

 و حرفی سه اغلب ریشۀ دارای عربی، هایواژه. است عربی هایواژه ویژۀ اغلب قاف. است جنجالی حروف دوم مرتبۀ در

م، تقسیم، قاسم،: مانند اند؛خانوادههم و وزن دارای  واژۀ تشخیص و منقسم قّسام، مقسوم، اقسام، قسمت، قََسم، انقسام، مقسِّ

 سیاه، کشک: قروت قره :مثال مغولی؛ یا و هستند ترکی یا دارقاف کلVت دیگر اّما است؛ ایساده کار قاف دارای االصل عربی

  طالیی ماهی: آال قزل درشت، یا سیاه چشم دارندۀ: گوزلو قره سیاه، گوسفند صاحبان: قویونلو قره

 هایواژه همه استکان سVور، قوری، کرتی،. است روسی نیز قوری کلمۀ. اندمغولی احتVل قویبه  نیز قُلُدر مانند کلVتی

 کلمۀ. هستند »کَواذ و کهرمان کند،« معرّب »قباد و قهرمان قند،« مانند کلVتی. شدند ایران وارد قاجاریّه زمان در و اندروسی

ما . است کردهمی تلّفظ قَرَمسین یا ِقرماسان گذشته در را مانشاهکر  یا کرماشان شهر عرب. است ریشههم) قند( کند با کندو

 فارسی بر عربی زبان تأثیر این و گوییممی قباد را کواذ اّما کنیم؛میـن تلّفظ قَرَمسین یا ِقرماسان را) کرماشان( کرمانشاه امروزه

  .است



 

١٠١ 

 

. شدياء |ایش داده نـمیقرآن حروف کشيدۀ واو و الف و  در رسم الخّط اّوليّۀ. مع إله استج: آلَِهة .٦٤

ند شو ا هVن رسم الخّط قدðی نوشته میب شهرتبرخی کلVت بنابر . بعدها این سه حرف افزوده شد

 كهذا، رحمن، إله، ذلـ: دشود؛ ماننو حرف الف در آن ها نوشته نـمی

 . هستنيز » جاماند«به معنای . ماند :بَِقيَ  .٦٥

 .ها در احد جا مانده استاز حاجی يکی. أحُد الحّجاج بَِقَي يف أُُحد

 .ترجمه کرد» مرز«شود آن را هرچند جمع است ولی می. َحّد است ُحدود جمع .٦٦

لَبََس، يَلِبُس، لَبساً َعلَيِه : دارد با این فعل اشتباه شودامکان ( .جامه را پوشید: لَِبَس، يَلبَُس، لُبساً الثَّوَب  .٦٧

﴿التَلِبسوا الَحقَّ .) کار را بر او درهم و برهم و با مشتبه کردنش به چيز دیگری پوشانيده ساخت: األمرُ 

 ٤٢ /بقره.  حق را با باطل درهم میاميزيد ﴾الباِطلِ بِ 

 َهَوی﴾ما يَنِطُق َعِن الْ ﴿ :آید؛ مثالارع نیز میآید؛ بر رس مضـمیفقط بر رس ماضی ن» ما«حرف نفی  .٦٨

عْ ﴿ ٣ /نجم ﴾و ما يَنِطُق َعن الَهَوی﴿       ٦٩ /یاس� ﴾َر َو ما يَنبَغي لَهُ َو ما َعلَّمناُه الشِّ

ينَ  إِالَّ  الُْمرَْسلِ�َ  نُرِْسُل  َو َما﴿ ِ   ٤٨ /انعام ﴾َو ُمنِذِرينَ  ُمَبرشِّ

  .آيدمی اناستث یا ،استدراک بعدش یا شودمی تکرار آن از بعد نفی غالباً  ولی

» ِهيَ «در . کنندارد؛ برخی آن را نادرست تلّفظ میکرسه وجود د» نَِيسَ «از آنجا که زیر حرف سین در  .٦٩

این است که در زبان فارسی اگر  خطاعلّت این . دهدمشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ می و کلVت

ولی در عربی چنین  ؛گرددآن کرسه، تلّفظ می بیاید،یده کش زیر حرفی کرسه باشد و بعد از آن یاء

: باشد؛ مثالنیز می» جا گذاشت«به معنای » کردفراموش «عالوه بر معنای » نَِيسَ «ضمناً کلمۀ . نیست

 .کیفم را در هواپیV جا گذاشتم. نَِسيُت َحقيَبتي يف الطّائِرَةِ 

                                                                                                                                                                                     
 حرف چهار این از یکی دارای که ایکلمه هر و ندارد وجود نوشتاری یعنی ،فصیح عربی در نیز) ژ ، پ ،چ، گ( چهارگانۀ حروف

 منوچهر، گودرز، گیو، پرنده، پروین، ژاله، مژگان، منیژه، مانند دارد؛ فارسی ریشۀ بيشرت احتVل به و نیست عربی حتVً  است؛

  ...  و پریچهر

  .ل، چکمه و چاخان ترکی استَچپاوُ . است چینی که پونگ پینگ: مانند باشد؛ هازبان دیگر از دارد امکان نیز گاهی

  .است فرانسوی ایواژه آپار±ان و است انگلیسی ایکلمه party پارتی

   ؟است چگونه ی ه و ن م ل ک ف ش س ز ر د ج ت ب الف مانند حروف سایر که شود متبادر ذهن به سؤال این شاید

 گونۀ به و ندارند را حروف بعضی اقوام برخی دهرچن. هستند جهان هایزبان رسارس در مشرتک حروف اینها که است این پاسخ

  .شودمی گفته »غ« فرانسه در که »ر« حرف مانند ؛کنندمی ادا دیگر
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: ای، َورديّ قهوه: ای، بُنّـيّ ُرسمه: لـيّ بنفش، ُکحْ : َسجيّ بَنَفْ : آشنا شويد در زبان عربی هابا نام رنگ .٧٠

: الجوردی، أُرُجوا�ّ : زرشکی، الَزَورديّ : نوک مدادی، أَحَمر غاِمق: خاکسرتی، رَصايصّ : صورتی، رَماديّ 

يصّ : رنگ تyه، لَون فاتِح: ارغوانی، لَون قاتِم يا لَون غاِمق   )نخودی( کرم: رنگ روشن، ُحمُّ

 . يک، يکتا، يکی از، بی مانند. نا داردچند مع: أََحد .٧١

  . اصل آن َوَحد بوده است که واو به همزه بََدل شده است. جمع آن آحاد است

مانند کسی از  Jخطاب به زنان پيامرب اسالم  ﴾لَسُ�َّ کَأَحٍد ِمَن النِّساءِ ﴿. گاهی بر مؤنّث نيز داللت دارد

  إِحَدی َعرشَةَ . ِعرشونَ  إحَدی وَ  .َدی استمؤنّث آن إِحْ  .زنان نيستيد

است و جمع َسَمَکة ك أسVك جمع َسمـ. به معنای ماهی و واحد آن َسَمکة است اسم جنس،: كَسَمـ .٧٢

 . تر و رایج استمعروفك ّما أسVا. نيز درست استك و ُسموك به صورت ِسVك جمع َسَمـ. َسَمکات

 :چند معنا دارد» فَـ«حرف  .٧٣

  .عيب کردتو را آفريد و راست و بی ﴾كَفََعَدلَـكَ فََسّواكَ َخلََقـ﴿: حرف عطف است برای ترتیب متّصل

ُه فَقاَل رَبِّ إِنَّ ابني ِمنْ ﴿. ترتيب ذکری است    ﴾يلأَهْ  َو ناَدی نوٌح َربـَّ

  .پرسم از خانوادۀ من است ،پروردگارا: و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت

 . ِط استمر آن أعْ اء، فعل اططي، إِعْ يُعْ ) بخشيد داد،(أَعطَی  .٧٤

 . ح و ِهبَة مرتادف هستند، َمنْ إِعطاء، إيتاء

  )كَأعطَينا =كَأنطَينا. (روددر فصيح به صورت أنطَی به کار میعاميانه و گاهی أَعطَی در 

 . است و مفعول مطلق» ، يَئـيُض آَض «أيضاً به معنای همچن� مصدر از فعل  .٧٥

  ١.يعنی سياهی مويش سفيد شد رِِه بَياضاً؛َشع أَض َسوادُ : مثال) از افعال ناقصه(صار : آَض 

» اللِّساُن العرÎّ «دیم در عربی ق. است» زبان«يا هVن » عضو گوشتی داخل دهان«به معنای » لِسان« .٧٦

كلمه جديدی است كه در قرآن و » لَُغة«كلمۀ . شوداللَُّغـُة العربيَّـُة گفته می شد؛ اّما امروزهگفته می

 .گرفته شده است logoيونانی  رفته است و از واژۀقديم به كار ن متون

كه از » فائز«اّما  ؛»قبول، موفّق، پyوز«يعنی  ،»ناِجح«. »موفّق شد، قبول شد، پyوز شد«يعنی  ،»نََجحَ « .٧٧

ی نََجَح را با قَِبَل آموزان معنااست؛ گاهی برخی دانش» رستگار«يا » بَرنده«معنای  گرفته شده به» فازَ «

 .يعنی قبول كرد، پذيرفت ،قَِبَل . گyنداشتباه می

                                                           
 .رودبه كار می» َهم«واژۀ فارسی و در گويش عراقی  »کVَ أنَّ «مخّفف » كVَن«حجازی  ۀدر گويش عاميان ١
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» آنقُر «. هستند» قََرأَ «هر سه مصدرهای » قَْرأ«و » ِقراَءة«، »قُرآن«. است» قََرأَ، يَقَرأُ «مصدر از » قُرآن« .٧٨

قرآن َعلَم  .تدریج اسم خاّص برای كتاب دينی مسلVنان شده استاست كه به» خواندن«به معنای 

 .دانندقواعد عربی معموالً آن را معرفه به ال میدر  اين با وجود بالغلبه است؛

است؛ اّما امروزه » دريای ژرف و بزرگ«است در اصل به معنای » فyوزآبادی«كه نام كتاب » قاموس« .٧٩

 .آيدو مرتادف با آن می» الُْمعَجم«ی به معنا

 .رودبه كار می» اسامی«ولی در فارسی  است،» أسVء«در عربی » اِسم«جمع  .٨٠

كُرّيس صندلی متحرّك و مقعد ثابت است؛ . مرتادف است» َمقَعد«و تقریباً با » صندلی«يعنی  ،»كُريسّ « .٨١

جمع كُرّيس، كَراّيس بر وزن َمفاِعل . شودت رعايت نـمیمانند صندلی هواپيV؛ اّما اين نكته بسياری اوقا

 .گyدو غy منرصف است؛ لذا تنوين نـمی

 .است» در زد«قََرَع الباَب هر سه به معنای طَرََق الباَب، َدقَّ الباَب و  .٨٢

» تُّفاَحتانِ «مثنّای آن . است» يك سيب«واحد آن به معنای » تُّفاَحة«است و » سيب«به معنای » تُّفاح« .٨٣

رود به كار رود؛ اّما آنچه به كار می» تَفافيح«است؛ هر چند طبق قاعده بايد » تُّفاحات«و جمع 

 .است» تُّفاحات«

سه حرف اصلی . خانواده استهم» ِجنّ «و » جن�«است كه با » تباغ، باغ بهش«معنای  به» َجنَّـة« .٨٤

در فرهنگ عرب اين است كه موجودی ناپيدا » ِجنّ «وجه تسميه . بر پوشيدگی داللت دارد» ج، ن، ن«

ه از َجنَّـة باغی است ك. است» َجنّات«و » ِجنان«، » َجنَّـة«جمع . و ناديدنی و پوشيده از چشVن است

 .سایه درختاِن بسيار، زم� را پوشانده شده است

قبول در «يعنی  ،»الناجح يف االمتحان«. است» موفّق شد، پyوز شد، قبول شد«به معنای » نََجحَ « .٨٥

 »مردود در امتحان«یعنی  ،»الراِسب يف االمتحان«و در مقابل آن » امتحان

 : تقريباً هم معنا هستند؛ مثال »لُشغْ «و » ِحرفَة«، »َعَمل«، »نَـةِمهْ «چهار کلمۀ  .٨٦

  ؟َك ؟ ،  ما هَو ُشغلُ َك ما هَي ِحرفَتُ  ؟،َك ؟ ، ما هَي ِمهنَتُ َك ما هَو َعَملُـ

 ١. گوييممی» قنّاد«است که در فارسی » شyينی فروش«به معنای » وانـيّ َحلْ « .٨٧

                                                           
فر عتبات و سوريه نيز وجود ندارد و کسانی که س» قند«ان عربی واژۀ در زب. اّما عربی نيست ؛هرچند قنّاد بر وزن فّعال است ١

اصل . معرّب شده است دليلنيز بی » قند«اصوالً حتّی واژۀ . نوشندمیـها چای را با قند ندانند عرباند میو عربستان رفته
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 ١. نيز نان است» َرغيف«. است» زَةُخبْ «نان و واحد آن » ـزُخبْ « .٨٨

 برای »َسـ«که  مشهور است. آيندبال هستند که بر رس فعل مضارع میدو حرف استق» َسوَف «و » َسـ« .٨٩

کَّال َسوَف ﴿ترجمۀ آيۀ . آيندۀ دور است؛ اّما اين نکته قطعی نيست برای »َسوَف «آيندۀ نزديک و 

چن� پس نه س ٢ .شويدنه چن� است، به زودی آگاه می: تاين اس ﴾تَعلَموَن ثُـمَّ کَّال َسوَف تَعلَمونَ 

توان سوف تعلمون را می. نيز آمده است ﴾َسيَْعلَُمونَ  كَالَّ  ثُمَّ ﴿در قرآن . شويدبه زودی آگاه می. است

 .دانيد، خواهيد دانستبه زودی می: به دو صورت معنا کرد

چيست؟ اّول� کسی که نام ُرشطة را بر دستگاه امنيّتی نهاد خليفۀ اموی » ُرشطَة«وجه تسميه  .٩٠

در روزگار وی برای نخست� بار در نظام حکومتی دستگاه امنيّتی ُرشطة بنيان . مروان بودعبدامللک بن 

گويند از عاّمۀ می» َرشيط«ای که در عربی به آن نهاده شد و مأموران امنّيتی را با گذاش� نواری پارچه

ُرشطّي به معنای يک  ضمناً . ای به آنها ُرشطة گفتندکردند و به دليل هم� نوار پارچهمردم متVيز می

 ٣.پليس و ُرشطة به معنای مرکز پليس است

                                                                                                                                                                                     
کَندوله در نزديکی ميانراهان در  ی زباناَورام کندو در کندوی عسل و احتVل دارد نام شهر: مانند. است» کَنْد«، »قند«ۀ کلم

  . در انگليسی به معنای آب نبات از کند گرفته شده باشد candyاستان کرمانشاه و نيز واژۀ 

  . اندپوشيدهه ای به سفيدی قند میبدين جهت که جام. در انگليسی نيز از هم� ريشه باشد CandidaاحتVالً واژۀ 

  .از اين ريشه است» َحلْوا�ّ «. ای است که با شکر يا عسل ساخته شودردنیهر خو » َحلْـَوی«يا » لْواءحَ «
گونه ای نان که شبیه نان ساندويچی است در . شودگفته می» َعيْش«و در گويش مرصی  »ِخبِز«و گاهي » ُخبُز«در عاميانه  ١

  .شودگفته می» صامويل«و در عربستان » َصّمون«عراق و سوريه 
  ترجمۀ فوالدوند ٢

  .از هم نه چن� است، زودا كه بدانيدب

  ترجمۀ مجتبوی

  .زودى خواهيد دانسته ، ب]پنداريد كه مى[باز چن� نيست 

  ترجمۀ مشکینی

  .خواهيد دانست) در روز جزا(آرى چن� نيست، به زودى 

  ترجمۀ بهرام پور

 .به زودى خواهيد دانست] پنداريد كه مى[باز چن� نيست، 
مني األ يف عهده إنشاء الجهاز  مَّ تسم الرشطة عىل الجهاز األمني هو الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حيث ن أطلق امَ  َل إّن أوَّ  ٣

ل مرة يف نظام الدولة وقد تقّرر ±ييز رجال األمن عن عامة الناس بوضع عالمة خاصة من رشيط من القVش فوق ألوَّ ) الرشطة(

  .)ن القVشم برجال الرشطة لوجود هذا الرشيط مِ ت تسميتهمَّ ـو من ثَمَّ تَ (من األ ثوب رجل 
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چشم، چشمه، خورشيد، پرتو خورشيد، ساکنان شهر، اهل خانه،  معانی بسيار دارد؛ مانند» َع�« واژۀ .٩١

بان، جاسوس، رئيس لشکر، پیرشو سپاه، بزرگ قوم، رسور، آقا، برگزيدۀ ارزنده، نفيس، عزّت، پرچم، ديده

اّما امروزه دو معنای چشم ... روت، چشم زخم، انسان، مانند، ذات هر چيزی، نگهبان و چيزی، گروه، ث

 .و چشمه غلبه دارد

 : های عربی برگزيده است؛ مثالهای مختلف معادلفرهنگستان زبان عربی برای ورزش .٩٢

ـلَّـة/ فوتبال: َقَدمکَرَُة الْ  کُرَُة / واترپلو: کُرَُة املاء/ والیبال): ةکرة الطائر ( الُکرَُة الطّائِرة/ بسکتبال: کُرَُة السَّ

 ...هندبال و : اليَد

 ،»َمـرََّضـهُ «. دو معنای متضاد با هم دارد» َمـرََّض «. است» َمرََّض «اسم فاعل از فعل » ُمَمـرِّض«کلمۀ  .٩٣

 دهد؛ مانند دو کلمۀگاهی فعل تفعيل معنای عکس می» .از او پرستاری کرد«، ».او را بيVر کرد«یعنی 

 .افراط و تفريط که تفريط عکس معنای افراط است

یعنی استخدام شده  ،موظَّف. یعنی استخدام ،َوظيفة. است» وظيفة«از ريشۀ » مَوظَّف«کلمۀ  .٩٤

 .کنيمدر زبان فارسی کلمۀ مستخَدم را مستخِدم به کرس دال تلّفظ می) مستخَدم(

. گرفته و معرَّب شده است» اَندازه«ارسی َهنَدَسة از کلمۀ ف. است» َهنَدَسـة«از ريشۀ » ُمَهنِدس« .٩٥

 )املنجد ذيل کلمه هندسة(

يعنی زانوی شرت را  بَعyَ؛َعَقَل الْ . است» ِعقال«خانواده با و هم» بس�«در لغت به معنای » لَعقْ «کلمۀ  .٩٦

 ١.کند که برخی کارها را انجام ندهدگويی که عقل آدمی را مقيّد می. الًَعَقَل ـِـُ َعقْ . بست

ای عربی و غy نيز کلمه» آدم«. به کار می رود» بنی آدم«در فارسی به صورت جمع » بُن آدماِ « .٩٧

 .منرصف است

 .است» َعوائل«و » أَُرس «مرتادف و جمع آنها » عائلة«و » أُرسة« .٩٨

» يشيل -شال«هرچند . شوداستفاده می» يشيل -شال «از » يَحِمُل  -َحَمَل «در گويش عاميانه به جای  .٩٩

در . »الحقيبةَ  اِحِملِ «به جای : ولی در فرهنگ لغت جزء کلVت فصيح آمده است؛ مثال ،ستعاميانه ا

نطَة شيلِ «: شودگويش حجازی گفته می  .»الشَّ

» گناهان«ولی در فرهنگ لغت عربی  ،است» اشتباهات«به معنای » خطايا«در زبان فارسی  .١٠٠

 .معنا شده است

                                                           
يا ابريشمی است که روی  ،و همچن� رشته ای پشمی) زانوبند شرت. (ِعقال ريسVنی است که با آن ساق شرت را می بندند ١

  .گويندگال میبر رس می بندند و در عاميانه عِ ) چپیه(کوفيه 



 

١٠٦ 

 

هرچند . شوداستفاده می» يشوف -شاف «از » يشاِهدُ  -شاَهَد «در گويش عاميانه به جای  .١٠١

در  »ماذا يفَعل اُنظُرْ «به جای : ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال ،عاميانه است» يشوف -شاف «

 .»ـَسّويإيش يْ  شوْف «: گويش حجازی گفته می شود

ار ولی در زبان فارسی کلمۀ ِغذاء بيشرت به ک ذاء هر دو به معنای خوراک هستند،طَعام و غِ  .١٠٢

 .شودرود که به صورت َغذا خوانده و نوشته میمی

 . أفراس و فُروس است به معنای اسب نر و ماده و جمع آن» فرس« .١٠٣

الشهر : مرتادف و به معنای آينده هستند؛ مثال» )آٍت (آتـي «و » ُمستَقبَل«، »ُمقِبل«، »قاِدم« .١٠٤

 ١. القادم یعنی ماه آينده

به کار رفته » کَِذَب «های لغت به صورت رخی از فرهنگاّما در ب. لع� استمفتوح ا» کََذَب « .١٠٥

 .در کتاب درسی شکل درست آن به کار رفته است. روداست و اغلب نيز کَِذَب به کار می

 .است» أنفاس«، »نََفس«و جمع » نُفوس«و » أنُفس«، »سنَفْ «جمع  .١٠٦

است و با » جاتادویه«در فارسی به معنای » أدويـه«اّما . »أدويـة«شود می» َدواء«جمع  .١٠٧

 .است» بَهارات«جات در زبان عربی معادل ادویه. کاربرد عربِی آن فرق دارد

رود که در خوِد زبان عربی معنای ديگری کلVت عربی بسياری در زبان فارسی به کار می واقعدر 

  :دارند؛ مثال

ر فارسی معادل د(آي� : ، ملّت)در فارسی اخمو(گردن : ، ُعنُق)در فارسی صميمی(خواهر : اُخت

  )در فارسی گونه ای شyينی(گياه : ، نبات)َشعب

بدون اينکه در عربی کاربردی داشته  های عربی هستندکلVت بسیاری نيز در فارسی دارای ریشه

  :باشند؛ مثال

َولـيّ : ب� املللی ة: روابط عمومی    إشعار آَخر: اطّالع ثانوی  الدُّ   الِعالقاُت العامَّ

  ُمَصوِّر: عّکاس  الِفناُء الَخلفي: ط خلوتحيا    ساَحـة: حياط

  َعسَکريّ : نظامی      ِهوايَـة: عالقه  رَدُّ الفعل: عکس العمل

  تَوظيف: استخدام      ظُروف: رشايط    ِوعاء، إناء: ظرف

  رُسوُم االستyاد: عوارض واردات      كاِسِتهال: مرصف  اليَُعوَّض: غیرقابل جربان

                                                           
هِر الجايْ «ثالً در گويش حجازی به کار می رود؛ م» جاي«در گويش عاميانۀ عربی  ١ هُر القاِدمُ «یعنی  ،»الشَّ جاي از جاَء . »الشَّ

  .گرفته شده است



 

١٠٧ 

 

 ًVی طولَعلَ : مستقيم    ُمباَرشَةً : مستقي      

جyان ترکی و . فرق دارد» جyان«ای عربی است و با نام دخرتانۀ و واژه» جار«جمع » جyان« .١٠٨

 .به معنای آهو است

) رفيق(امروزه واژۀ َصديق به معنای دوست . حبيب، َخليل و َصديق به معنای دوست هستند .١٠٩

 .است7يم خليل لقب حرضت ابراه. واژۀ حبيب نيز جنبۀ عاطفی دارد. رودبه کار می

» ةَعْربَ «و » َدمع«هرچند . است» ُمـعأدْ «و » ُدموع«و جمع آن » اشک«به معنای » عَدمْ « .١١٠

» َعبَـرات«نيز » ةَعربْ «جمع . اشکی است که در چشم مانده و نريخته است» ةَعربْ «مرتادف اند؛ اّما 

 .است

 ایهم شاگردی، همکار، هم دوره: رودبه اين معانی به کار می» زَميل« .١١١

عصفور عربی و صفورا . است» گنجشک«و به معنای » ُعصفور«ريشه با هم» َصفورا«م نا .١١٢

 .عربی است

َزرافة به . شودگفته می» َزّرافه«ولی در فارسی  در عربی بدون تشديد راء است،» فـةَزرا« .١١٣

 .نام پارسی آن شرت گاوپلنگ بوده است. صورت ُزرافة نيز صحيح است

١. هستند» راست«به معنای يَـم�، َميـَمنة و يُـمنَی  .١١٤
 

آسيه همرس فرعون زمانی که . است) درخت: شا+ آب: مو(ترکيب » موَشی«يا » موَسی« .١١٥

خت آب آب در «يعنی  ،»مو شا مو شا«زند افتد فرياد میشمش به سبد زيبای روی رود نيل میچ

درختی  خۀ آويزانشناور روی آب را که ظاهراً به شا زيبای شوند و سبدو رسبازان متوّجه می» درخت

 .است) موشا(نام موسی برگرفته از فرياد آسيه . آورندگy کرده بود از آب در می

و در گويش مرصی » ُمنِشأَة«و در گويش عراقی » باص«در گويش عاميانۀ حجازی » حاِفلَة« .١١٦

 .شودگفته می» أتوبیس«

داع«يا . »يَرأيس يُـؤلِـُمـن«: شودمی. »کندرسم درد می«. رسدرد است» ُصداع« .١١٧ در . »أشُعُر ِبالصُّ

 .شود که در عربی فصيح نيز فعل َوَجَع يوَجُع کاربرد داردگفته می. »١رايس يوَجعـني«عربی عاميانه 

                                                           
  .يام� در بنيام� هVن يَـم� در عربی است. داردريشۀ ِعربی » پرس دست راست«به معنای ) يام�+ِبن(نام بنيام�  ١



 

١٠٨ 

 

 . هستند» داری«هر سه به معنای » َك لََديـ«و » َك لَ «، »كِعندَ « .١١٨

 .وجود ندارد» داش�«در زبان عربی با وجود اين همه وسعت مصادر، مصدری معادل 

  . »داشتی«یعنی  ،»َك کاَن ِعندَ «. است» نداری«به معنای  ،»َك لَيَس لََدي«، »َك ما ِعندَ « 

  . رودتقريباً به هم� معنا به کار می »فيهْ «يا  »فـي«در گويش حجازی و چند کشور ديگر 

 »نُقوٌد؟ َك َهل ِعندَ «يعنی  ،»يف فُلوس؟«مثالً 

  ٢.است» شکر«و » قند«به معنای در عربی » ُسکَّر« .١١٩

 . ؛ غروب؛ شبانگاه)بعد از ظهر(زمان ميان ظهر تا مغرب » َمساء« .١٢٠

 .ديروز غروب نزد او آمدم: أتَيتُـُه َمساَء أمِس 

و  هستنيز » تجويز کرد، نسخه نوشت«به معنای » وصف کرد«افزون بر معنای » َوَصَف « .١٢١

 .انداز هم� ريشه» ُمستَوَصف«و » َوصَفة«های واژه

» دارـَحملَ «را » ةـمديُر القافل«چن� ـهم. شودگفته می» ةـَحمل«ن عاميانه در زبا» ةـقاِفل« .١٢٢

بن مضارع داش�، دارای : دار+ دارای ريشۀ عربی : حملة. (فارسی است - گويند که اصطالحی عربیمی

 )ريشۀ فارسی

  ٣. مرتادف است» جاَء ِبـ «و » أحَرضَ «و با » آورد«يعنی » َجلََب « .١٢٣

 .برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحVئِم است» مَحV«واحد » َحVَمة« .١٢٤

 .يعنی او را ريشخند کرد ؛»ِبـِه و ِمنُه و َعلَيهِ  َك َضحِ «و » خنديد«یعنی » َك َضحِ « .١٢٥

 .شودنيز گفته می» کرُة الطّاِولَة«به صورت » ِمنَضَدةکُرَُة الْ «  .١٢٦
                                                                                                                                                                                     

ز در بسياری ا. کنندويت يوَجعني را يويَعني تلّفظ میز کميهنان عرب خوزستان و نيدر گويش جنوب عراق و در گويش هم ١

يوسف : مانند. شبیه اين دگرگونی حتّی در زبان های اروپايی نيز مشاهده شده است .شودمی» ي«کلVت حرف جيم تبديل به 

  )یعقوب(جاکوب و ياکوب / جان و يان و يوهان/ بنيام� و بنجام�/ و جوزف و يوزيپ و جوزف
  » ؟دبيVرِی قند دار «يعنی  ،»ُسکَّْر؟ هْ فـي«: کندبيVر به عاميانه سؤال می ارۀدربپزشک  ٢

در روسی، ) ساِخر( сахарدر ايتاليايی، ) ُزکِرو( zuccheroدر ترکی استانبولی،  şekerدر انگليسی،  sugarُسکَّر در عربی و 

シュガー )شو گــا ( ،در ژاپنیsocker )ُس کِر ( ،در سوئدیsucre )ْکـغْسـوی ( ،در فرانسهsokeri )در فنالندی، ) ُس کِری

cukier )ُس کِرا ( ،در لهستانیsucker )ُســکِّـر ( ،در نروژیsuiker )سا کِغ ( ،در هلندیZucker ) َدر آملانی،) ُس کζάχαρη 

  .استهمگی برگرفته از واژۀ فارسی شکر ... در آلبانيايی و ) ِش کي ير( sheqerدر يونانی، ) زاخاری(
جيْب يل : ثال از گويش حجازیم) می آورد: يِجيْب يا ايجيْب  - آورد : جاْب . (به کار می رود» جاْب «در گويش عاميانۀ عربی  ٣

 .يعنی برايم آب بياور ،مويه



 

١٠٩ 

 

در بدن او را  کرده کسی که ديوانه است جنعرب تصّور می. است» مجان�«، »مجنون«جمع  .١٢٧

ايرانيان نيز فرد روانی را به گVن اينکه . نامیده است» زدهجن«يعنی  ،»مجنون«رفته است، لذا او را 

 .اندنام نهاده» ديوانه«در پيکر او جای گرفته است » ديو«

 »يَيـأَُس «و » يَيـِئُس «می شود » يَِئَس «مضارع  .١٢٨

 ١. لی اّولی تأکيد دارد؛ و به یک معناست» َما الحّل؟«يا » ما هو الحّل؟« .١٢٩

های غy معروف ُعشوش، ِعشاش و ِعَشَشة نيز به کار أعشاش؛ اّما وزن: شودمی» ُعّش «جمع  .١٣٠

ن و اگر در ميان زم� ر و َوکْاگر النۀ پرندگان در کوه، شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ َوکْ. رفته است

 .شودباشد أُفحوص و أُدحـّي ناميده می

جمع فَرخ غy از ِفراخ به صورت أفراخ، . اندمرتادف» صيصان«مع آن ج» صوص«و » خفَرْ « .١٣١

 .أفُرخ و فُروخ نيز به کار رفته است

 .اندمرتادف» بُرّ «و » ِحنطَة«، »حقَمْ « .١٣٢

بت: مطلق روز است؛ مانند» يَوم«است اّما » روز هنگام«به معنای » نَهار« .١٣٣  . يوُم السَّ

 .ارسی است و نبايد بدون الف نوشته شودندارد و ف» نَهار«ربطی به » ناهار«کلمۀ 

ای است که غذا رویش وجود دارد؛ اّما مائدة به معنای سفره. »َموائِـد«شود می» مائَِدة«جمع  .١٣٤

 .شايد غذا رویش نباشد» ُسفرَة«

ده ما بو  ما، لِـV، ِمنْ  کلVتی مانند َعـمَّ ، لِـَم ، ِمـمَّ در اصل َعنْ . است» ِبـV«کوتاه شدۀ » ِبـمَ « .١٣٥

هرگاه حرف جر بر رس مای استفهاميّه وارد شود؛ الِف آن . حذف شده است» ما«اند که حرف الف در 

 ﴾َعمَّ يَتَساَءلونَ ﴿: شود؛ مثالوجوباً حذف می

 .است» گُل«به معنای » َورد«؛ اّما »گُل«و » شکوفه«به معنای » زَهر« .١٣٦

 پرست يتيم، باراِن پس از باراندوست، يار، هم پيVن، مرشد، رس: معانی مختلفی دارد» ويلّ « .١٣٧

٢. است» چای«در عربی بر گرفته از واژۀ فارسِی » شاي« .١٣٨
 

                                                           
  : شودگفته می» ما هَو الَحّل؟«به جای در محاورات عاميانه  ١

 »، شو ِمنساوي؟»)عراق(؛ ِشنْـَسـّوي؟ )حجازی(إيِش نَْسّوي؟ «
  .تبديل شده است) تی(بوده که به ) تای(نيز در آغاز ) تی(  teaواژۀ . گرفته شده است) چا( 茶نيز از لفِظ چينی » چای« ٢



 

١١٠ 

 

ـی«  از اين واژه. شب است» ِعشاء«شام و  »َعشاء« .١٣٩ ی  -شام خورد : تََعشَّ » تََعّشـي -يَتََعشَّ

 .ساخته شده است

ی«: فعل ساخته شده است» َعشاء«مانند  »َغداء«از کلمۀ  .١٤٠ ی  - ناهار خورد: تََغدَّ  - يَتََغـدَّ

؛ تَـَعشَّ تَـَمـشَّ  تَـَغـدَّ «در مثل عربی » تََغـّدي » ناهار بخور لـم بده؛ شام بخور قدم بزن« ؛ يعنی»تَـَمـدَّ

 .اين کلVت به کار رفته است

 .شوددر تداول ِفرشاة تلّفظ می .نيز هست» فرچه«به معنای » مسواک«عالوه بر » فُرشاة« .١٤١

با تبديل قاف به گاف » ُريوق«در عامیانۀ عراق . اند» صبحانه«عنای به م» إفطار«و » فَطور« .١٤٢

معموالً در محاورات  .شودگفته می» فَطور«با تبديل قاف به همزه به جای » تَرويَقـة«و در لبنان 

 .کنند؛ اّما فُطور به معنای صبحانه خوردن استروزمرّه صبحانه را فُطور به ضّم فاء تلّفظ می

 .است) هوله(به معنای حوله » فوطَة«و » ِمنَشَفة« .١٤٣

و برخی از » أي وهللا«شود که برخی مخّفف گفته می» أيوه«در عربی عاميانۀ حجازی » نََعم« .١٤٤

نََعم، أَجل و بَلَی . به هم� معناست» أَي«يا » إِي«در عراق نيز  .دانندمی» اِِوت«ترکی استانبولی 

 . اندمرتادف

 .است» وُحلْ «شود که تلّفظ فصيح آن ه میگفت» ِحلـو«در محاورات » َجميل« .١٤٥

 :کاربردهای کیف عبارت است از .رودبرای پرسش از حالت و چگونگی به کار می» کَيَف « .١٤٦

  .دهمهرچه انجام دهی انجام می. أفعْل  کيف تفعْل : رود؛ مثالکيف برای رشط به کار می

  ر است؟کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطو : کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال

چگونه به  ؛﴾کیف تکُفرون با�﴿: رود؛ مثالکیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تعّجب به کار می

  شوید؟خدا کافر می

  ١. اندکیف حال است که برخی مفعول مطلق هم گفته ؟كکیف جاء أخو  ؛ك﴾کیف فعل ربُّ ﴿

                                                           
  : گفته می شود؛ مثال) kif(» کيْف «و در حجازی » اِشلون، ْشـلون«در لهجۀ عراقی  ١

  ) مؤنّث(و اِشـلَونِـچ؟ )    مذکّر(اِشـلَونَـْك؟  :  کَيَف حالَُك؟ در عراق

  ) مؤنّث(و کيِفـْك؟   )     مذکّر(کيَفـْك؟    : در عربستان

 )مؤنّث(و إَزيِـْك؟    )     مذکّر(إَزيَـْك؟    :       در مرص



 

١١١ 

 

صيح به شVر آمده شود که در لغتنامه جزء کلVت فگفته می» راح«در محاورات » َذَهَب « .١٤٧

 .است

هرچند طبق قاعده ظاهراً مذکّر بايد باشد؛ چون همزه ريشۀ . مذکّر و مؤنّث است» َسVء« .١٤٨

 )َسVء= َسVو. (کلمه است

Vُء ُمنَفِطٌر ِبـهِ ﴿ :سVء به معنای سقف مذکّر است؛ مانند   ﴾السَّ

Vُء انَفطَرت﴿ :سVء به معنای آسVن مؤنّث است؛ مانند معجم املذکر و املؤنث، دکرت محّمد ( ﴾إذا السَّ

 )أحمد قاسم، دار العلم للمالیین

در ابتدای نزول قرآن رسم الخّط عربی دارای حروف کشيدۀ . شودبدون الف نوشته می» هإلـٰ « .١٤٩

بعدها که برای آسان . نبود؛ لذا کلVتی مانند رحمن، إسمعيل بی الف کشيده بودند) ـا ، ــُو ، ــِي ــٰ (

ذا، ن، الف کشيده اضافه شد؛ بسياری از کلVت اصالح شد اّما کلVت معروفی مانند هٰ سازِی خواند

 .همچنان با رسم الخّط قديم نوشته شد ﴾بسم هللا الرحمن الرحيم﴿ن در ـه و رحمٰ ، إلـٰ َك لِ ذٰ 

خوانی در عربی فصيح با عددهای ترتيبی است؛ ولی در عربی عاميانه چن� نيست؛ ساعت .١٥٠

 »نُـص َخمَسه وْ «شود در زبان عاميانه می» ـُة و النِّصُف الخاِمسَ «: مثال

هايی به دنبال حروف اصلی و وزن در چن� اسم. ها در عربی ريشۀ عربی دارندبرخی اسم .١٥١

به چند اسم غy عربی . نباشيم؛ زيرا وزن و حروف اصلی ويژگی منحرص به فرد زبان عربی است

پدر مهربان؛ ): أب رحيم(آنکه خدا صدای او را شنيد؛ إبراهيم ): َسِمَع هللا(إسVعيل : دقّت کنيد) عربی(

فرزند دست ): يَـم�+ِبن(خاکی؛  ِبنيام� : زندگی، آَدم): َحياة(خدا او را ياد کرد؛ َحّواء ): ذَکَرَُه هللا(زکريّا 

 خندد؛ إرسافيلمی): كيَضحَ (کبوتر؛ اِسحاق : آشتی؛ يونس: شاهزادۀ من؛ سالومه: راست؛ سارا

مرد خدا؛ دانيال ): ئيل+جربا(مراجعه کننده به خدا؛ جربائيل : درخشيدن چو آتش؛ أيّوب): ئيل+إرساف(

َمن = ئيل +کا+مي(آشتی؛ ميکائيل : محبوب؛ سليVن: خدا داور من است؛ داوود): ئيل+ دانـي(

م تولّد چون هنگا(گyندۀ پاشنه : کسی که شبيه خداست، چه کسی مثل خداست؛ يَعقوب) ـهکَـإلـٰ 

ياور خدا؛ يوَحّنا : افزايد؛ ِعزرائيلمی): يُضيُف (؛ يوسف .)پاشنۀ پای برادر دوقلويش در دست او بود

 ١گنجشک): ُعصفور(ماند ؛ َصفورا زنده می): يحيی(

َم به. تََکلََّم يعنی صحبت کرد .١٥٢  ٢. رودکار میدر محاورات عربستان سعودی معموالً کَـلـَّ

                                                           
  .دهدسبی در اين باره به شV ارائه میاطّالعات منا» هاا و واژههدانشنامۀ نام«دست چاپ انتشارات مدرسه به نام کتاب در  ١
 .شودگفته می) اِْحـکِ (کَلِّْم و در عراق اِْحـچـي  سعودیلَّْم در مثالً تَکَ  ٢



 

١١٢ 

 

  ترجمۀ چند شغل .١٥٣

/ َحّداد: آهنگر/ طَّباخ: آشپز/ َمّشاطَة صالَِة التَّجمیل: آرايشگر زنان/ إطفائـيّ : نشانآتش/ ناِدل: آبدارچی

/ أَم� ُمستَودَع، َمسؤوُل َمخزَن: انباردار/ ضاِبط: افرس/ جاِمَعِة أُستاُذ الْ : استاد دانشگاه/ كَّواء : اتوشوی

: برقكش/ بُستا�ّ : باغبان/ ُمَمثِّل: بازيگر سين[/ ِعبال : بازيکن/ ُمتَقاِعد: بازنشسته/ تاِجر: بازرگان

: پرستار/ حارُِس الثَّورِة اإلسالميَّة: پاسدار انقالب اسالمی/ بَزّاز: فروش پارچه/ بّقال: بَقال/ كَهَربائـيّ 

ب طَبي: زنان پزشک/ طبيب باِطنيّ : داخلی پزشک/ / ِجلديَّةمراِض الْ طَبيُب األْ : پوست پزشک/ ُمَمـرِّض

طبيب األنِف و : پزشک گوش و حلق و بينی/ طبيُب األطفال: كودكان پزشک/ نِساúّ، طبيبٌة ِنسائيَّـة

/ طَبّاع: تايپيست/ َحّالق): سل[نی( پcايشگر/ ساعي الَْربيد: پستچی/ طَبيب: پزشک/ األُُذن و الَحنَجرَة

/ طَّيار: خلبان/ ُمراِسل: خربنگار/ اِسبُمح: حسابدار/ طَبيُب الُْعيون: پزشک چشم/ ُمَصـلِّح: تعمcكار

- دندان/ كاتِب: دفرتدار/ بَّواب: دربان/ طالِب جاِمعيّ : دانشجو/ َصيَدلـيّ : دار داروخانه/ َخيّاط: خّياط

َفر: سفر راهن[ی)/ َسّواق: در سعودی(سائِق : راننده/ طَبيب أسنان: پزشک / كَنّاس: رفتگر/ دليُل السَّ

/ ّيس ساّ�، ُمَحلِّل نَفْ طَبيب نَفْ : روانکاو/ سانـيّ ّيس، عالِم نَفْ عالِم نَفْ : شناسروان/ ّي َصَحفـ: نگارروزنامه

ِمْهنَـٌة : آزاد شغل/ ِعVرَةأمُ� الْ : رسايدار/ حارُِس الثَّورَةِ : )پاسدار(سپاهی / بائُع الُْخَرضوات: فروش سبزی

َهب، َذَهبيّاتـيّ بائُِع ا: طالفروش/ َحلْوا�ّ : فروش شcينی/ ُحرَّةٌ  ر: عکّاس/ لذَّ بائُِع : فروشفرش/ ُمَصوِّ

ّجاد / َحّذاء: كّفاش/ مَوظَّف: كارمند/ ِرجَمخْ : کارگردان /َجزّار، لَّحام، قَّصاب: قّصاب/ بائِـع: فروشنده/ السَّ

مهندس / س ُمَهندِ : مهندس/ بَّحار: ملوان/ نَّحات: سازمجّسمه/ عارَِضُة أَزياء: مانکن/ َسّباك: كشلوله

-ميوه/ ُمَهنِدس ِزراعّي : مهندس کشاورزی/ ُمَهنِدس ِمعVر : مهندس ساخت[ن/ ُمَهنِدس کَهَرباúّ : برق

: نظامی/ عاِمُل التَّنظيف: نظافتچی/ نَّجار: نَّجار/ َخبّاز، فَرّان: نانوا/ فاكِهاّ�، بائِـُع الَفواکِه: فروش

̈مند(نّقاش/ َعسَكريّ   افزار نوشت)/ ُحرّاس: جمع(حارِس : نگهبان/ َصبّاغ: )کاررنگ(ش نّقا/ رَّسام: )ه

  ُمـَمثِّل، فَنّان: ه¨پيشه/ ريايضّ : ورزشكار/ الِكتابة َو أَدواِت  ِقرطاّيس، بائُِع األقالم: فروش

قَبيح نيز زشت است که در برابر َجميل قرار . ح زشتی در گفتار، کردار، پندار و چهره استقُبْ  .١٥٤

 ١.  قُبح ُحسن يا َجVل است متضادّ . دارد

 ٢.  يعنی غافلگyش کرد ،أَهُ فاجَ . توان حال دانستفَجأًة را می. معنا هستنداَءًة همأًَة و فُججْ فَ  .١٥٥

                                                           
  الصورة  الفعل و يكون يف القول و ضد الُحسن و: الُقبُْح ، مصدر قَبَُح ، ابُح َمق: الجمع ) اسم: (حقُبْ  ١

 ُدَعاٌء َعلَيِْه ِباْإلِبَْعاِد ِمْن كُلِّ َخyٍْ : قُبْحاً لَُه 
ُكوَن فَْجأًَة َعَواُء ِذئٍْب  - . :بَْغتًَة ، أَْي َما يَُفاِجُئ اإلِنَْسانَ :  -:أَتَاُه فَْجأًَة  -). :مصدر فََجأَ ]. (ف ج أ[: فَْجأٌَة  ٢   .َشقَّ السُّ



 

١١٣ 

 

که حرف جر بر ِرس مای هنگامی. است که حرف الف کوتاه شده است) ما+لِـ(لَِم ترکيب  .١٥٦

، )ما+ِب (، ِبـَم )ما+ِمنْ (، ِمـمَّ )ما+َعنْ (ـمَّ عَ : های ديگرمثال. شودآيد، الِف آن حذف می استفاميّه در

 ) ما+َعلَی(، َعالَم )ما+إلی(إالَم  ،)ما+يف( فیمَ 

 : معانی و کاربردهای زيادی دارد؛ مثال» ما« .١٥٧

عْ ما َعلَّمْ ﴿   به او شعر نياموختيم : ﴾رَ ناُه الشِّ

  .شايستۀ او نيست: ﴾ما يَنبَغي لَـهُ ﴿

  .نيست زاداين آدمی :﴾ما هذا بََرشاً ﴿

   .اممّدت زندگی يعنی ،مُت دُ  مادر اينجا  ٣١/مريم :﴾حيّـاً  مُت دُ  ما الزكاة و ِبالصالة وصا�أَ  و﴿

  ما هذا؟ اين چيست؟

   .شود و آنچه نزد خداست ماندگار استآنچه نزد شVست تـVم می ﴾باقٍ  هللاِ عند ما و دُ نفَ یَ  عندکم ما﴿

  . هي اليشء فنعم يعنی :﴾هي فنعV الصدقات تبدوا نإ ﴿

  . ّق الدَّ  عمَ نِ  و سلالغُ  عمَ نِ  يعنی نعV؛ اً ـدقّ  هُ تُ ـقْ قَ دَ  و عVنِ  سالًغُ  تُـهُ َغَسلْ 

  . َك لَ  ٍب عجِ مُ  بيشءٍ  يعنی ؛َك لَ  ُمعِجب ِبـV تُ َمَرْر 

بيعَ  ما   !بهار چه زيباست! : أجَمَل الرَّ

V  .ت که إنَّ بتواند کلمۀ أخ را منصوب کنددر اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده اس .ةٍ ـمَّ هِ  ذو َك أخو  إنـَّ

   .همةٍ  ذو َك أخا إنَّ 

 به کیدتأ مای زائده مای اقسام از(. بپاید زمین و هاآسVن کهچندان یعنی رض؛األ  و واتالسV مادامت

در اينجا ما برای تفخيم ! قیامتی چه و قیامت یعنی ؛ ﴾القارعة ما القارعة﴿.) است» کهچندان« معنای

  .فته استبه کار ر 

 .روداست و بر رس فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار می قَـدْ +لََقـد ترکيب لَـ .١٥٨

ـي به معنای َمشْ الْ . مانند قُضاة که جمع قايض است شاة جمع مايش به معنای پياده است؛مُ  .١٥٩

  ١)يـاً و تِـمشاءً يش، َمشْ َمَشی، يَـمْ . (رف� استروی و راهپياده

                                                                                                                                                                                     
كتة ما يأخذ اإلنساَن بغتًة ؛ و:  ُفجاَءةِ الْ  وتُ مَ   .هو موت السَّ
گردد و تصّور رود که موجب ناراحتی برخی زائران میتوّسط مأموران بسيار به کار می» ِش اِمْ «در سفرهای زيارتی فعل امر ١

  .وجود داشت» اِمشی«کشی به نام زيرا در گذشته حرشه کنند معنای بدی دارد؛می



 

١١٤ 

 

ناِد مانند ناِد = فعل امر. او را صدا زد: ناداهُ ) ناَدی، يُنادي، ُمناداة و نِداء. (ناَدی يعنی صدا زد .١٦٠

 .است» نادِ «معادل » حْ صيْ «در گويش محلّی عراقی . عليّـاً مظهر العجائب

است و ) ءده(حروف اصلی هاِدئ، . اقيانوس آرام: هاِدئُ ُمحيُط الْ مانند الْ . هاِدئ يعنی آرام .١٦١

 .آرامی از هم� ريشه استبه: آرامش و ِبـُهدوءٍ : ُهدوء. است) يده(V راهن: حروف اصلی هادي

ـِقـُد ذکر شده ولی در املنجد فقط يَـفْ  ،ـُقـُد آمدهـِقـُد و يَـفْ مضارع فََقَد به دو صورت يَـفْ  .١٦٢

 ١.  دان نيز گاهی به کار رفته استدر عربی فُقْ . دان بيشرت به کار رفته استدر فارسی مصدر ِفقْ . است

مثنّای آن فَـمـاِن، . استـواه است به اعتبار اينکه اصل فَـم فَـوه فَـم يعنی دهان و جمع آن أفْ  .١٦٣

اسم منسوب آن فَمـّي است . اّما شکل فَـمـاِن بهرت است. فََمـواِن و فََمياِن به سه شکل به کار رفته است

فَُم / باب املعده = َمِعَدةفَُم الْ : مثال. ددر ترکيب با کلVت معانی ديگری دار . که فََمـوّي نيز کاربرد دارد

يْ / رس بطری= ِقّنينَةفَُم الْ / رس شيشه = الزُّجاَجة  ٢لبۀ شمشy  = ِف فَُم السَّ

اّما برخی ميان . معنا هستندَجلََس و قََعَد هم. هر دو به معنای بنش� هستند و اُقُعدْ  لِْس اِجْ  .١٦٤

 ٣. اندآنها فرق قائل

                                                           
  َمْفقود اسم مفعوله و فاِقد و اسم فاعلهفُقدانًا ،  ِفْقدانًا و فَقَد يَفِقد ، فَْقًدا و) فعل: (فََقدَ  ١

  قُِتَل ، قََىض نَْحبَُه : فََقَد َحيَاتَُه ، َخِرسَُه : فََقَد كُلَّ َمالِِه  ،غاب عنه ضاع منه و: فَقد اليشَء 

َصْربُُه  ِعيَل : فََقَد َصْربَهُ ، ُجنَّ فََقَد َعْقلَُه : فََقَد َصَوابَهُ ، َصُغَر ِيف ُعيُونِِهْم ، َضيََّع : ُحظَْوٍة ِعنَْد النَّاِس  ا كَاَن يَتََمتَُّع ِبِه ِمِن اْحِرتَاٍم وَ فََقَد م

لِ يَعُ  äَ  وَ    قِنط ، يئس: فَقد األمل ِضب ، ä يتحكَّم يف نفسه ، غَ  ثار و: فَقد أعصابَه، َضيََّعُه، أَْو َماتَ : فََقَد َصِديَقهُ ، ْد قَاِدراً َعَىل التََّحمُّ

ُجّن ، ترصّف : فَقد عقلَه/ فَقد صوابَه  /َده غyه ، فَقد رُشْ  ِيس ما يعرفه عن نفسه ونَ : العمى ، فَقد ذاكرتهبِ  أُصيَب : برصه َقدَ فَ 

ع  بطيْش و  ُغيش عليه: فَقد شعوره، ترسُّ
  فَّم ، فَم ، أفVم و أفواه ، مثنى فVَن و فَموان : الجمع ) اسم: (فَم ٢

خص أو الحيوان    النّطق  فُوهه ، فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عىل جهازّي املضغ و: فم الشَّ

  ال بصyة  عرّض نفَسه للخطر دون تروٍّ و: ئب ألقى بنفسه يف فم الذِّ 

ء   اَرأُْسه: فَُم الَْقاُرورَِة ، األنف  الفم و: الفVن ، الرتعة / القربة / فتحته ، أّوله ، فم الوادي : فم اليشَّ
قُعود از باال به  اّما. ُجلوس نشس� از پاي� به طرف باالست: گويندبرخی ارصار دارند ب� جلوس و قعود فرق بگذارند و می ٣

  .اِجلِْس کوتاه و اُقُعد طوالنی است زمان .گوييم اُقُعـدْ گوييم اِجلِْس و به شخص ایستاده میبه شخص خوابيده می. پاي� است

  .واقفاً  كان نإ  بعد جلس:  الّشخُص  قََعدَ 

ويش محلِّی عراق اُگْـُعـْد، در کويت اِگْـِعـْد و در اُقْـُعـْد را در گ. شودامروزه در گويش عاميانه اُقُعد و در فصيح اِجلِْس گفته می

 .گويندسوريـه ُعـْد می



 

١١٥ 

 

ـتَـلِـدْ  لَمْ  َك رُبَّ أٍَخ لَ «: مثال» دوستبرادر، «يعنی  ،»أَخ« .١٦٥ بسا برادری که او را چه ؛»َك ُه أُمُّ

أَخ به معنای . برادرت کسی است که با تو همدردی کند ؛»َك آسا َمنْ  َك إنَّ أخا«. مادرت نزاييده است

َوة برادران ـگويند أُخْ برصيّـون می. يعنی اين مثل آن است ،كهذا أخو ذل. مانند نيز به کار رفته است

 .خونی و نسبی و إِخوان دوستان است

 . شودگفته می» بَـرّه ـلَـعْ اِطْ «در گويش عاميانه » اُخُرجْ « .١٦٦

وهُ  إِالَّ﴿. و ظرف است برای ماضی» گاهآن«يعنی  ،»إِذْ « .١٦٧  الَّذينَ  أَْخرََجهُ  إِذْ  هللاُ  نََرصَهُ  فََقدْ  تَنُْرصُ

 أَيََّدهُ  وَ  َعلَيْهِ  َسکينَتَهُ  هللاُ  فَأَنْزََل  َمَعنا هللاَ  إِنَّ  تَْحزَنْ  ال لِصاِحِبهِ  يَُقوُل  إِذْ  لْغارِ ا ِيف  ُهV إِذْ  اثْنَْ�ِ  ثاِ�َ  کََفُروا

ْفىل کََفُروا الَّذينَ  کَلَِمةَ  َجَعَل  وَ  تََرْوها لَمْ  ِبُجنُودٍ    ٤٠ /التَّوبة ﴾َحکيمٌ  َعزيزٌ  هللاُ  وَ  الُْعلْيا ِهيَ  هللاِ  کَلَِمةُ  وَ   السُّ

] مّکه از[ را او ورزیدند کفر کهکسانی گاه کهآن: کرد یاری را او خدا قطعاً  نکنید یاری را] پیامرب[ او گرا

: گفتمی خود همراه به وقتی بودند،] ثَور[ غار در که گاهآن بود تن دو از دوم نفر او و کردند بیرون

 را آنها که سپاهیانی با را او و فرستاد فرو او بر را خود آرامش خدا پس» .ماست با خدا که مدار اندوه«

 برتر که خداست کلمۀ و گردانید ترپست ورزیدند کفر که را کسانی کلمۀ و کرد تأیید دیدیدنـمی

 .است و حکیم ناپذیرشکست خدا و است

افزون بر ُجسور . شود که برگرفته از تُرکی استگفته می» کوبري«در گويش حجازی » ِجْرس « .١٦٨

 .نيز جمع بسته شده استبه صورت أجُرس 

نيز » َك لِ فَضْ  ِمنْ «. رودنيز صحيح است و برای خواهش به کار می» الرَّجاء«به صورت » رَجاءً « .١٦٩

 .هم� کاربرد را دارد

 .باَس ريشۀ فارسی دارد. اندمرتادف» باَس، يَبوُس «و » قَـبَّـَل، يَُقبِّـُل « .١٧٠

 ١.  »جاِمعات«شود می» جاِمَعـة«جمع  .١٧١

 :َدعا چندين معنا دارد؛ مثال. »ـواً ـو، ُدعاًء و َدعَوًة و َدعوًی و َدعْ عَدعا، يَـدْ « .١٧٢

  .او را به مهVنی دعوت کرد. از او ياری خواست. او را فراخواند: َدعـاهُ 

  .برايش دعای خیر کرد: َدعا لَـهُ 

  .او را نفرين کرد: َدعا َعلَيهِ 

                                                           
  .العلومُ  الفنوُن و درّس فيها اآلداُب وعاهد علميَّة ، تَُسّمى كُلِّيَّاٍت ، تُ مَ  وعةُ مجم: اِمَعُة الج ١

  درِّس موادَّ حرَّة عاهد تُ مَ  مجموعةُ : جامعة شعبيَّة 

ُم كُلَّ البُلَْداِن الَعَربيَِّة لِِدراَسِة قَضاياهابِطٌَة تَ ر  :الجاِمَعُة الَعَربيَُّة   .بَْحِثها ، الُعْصبَةُ  ا ، وَ َمشاكِلِه ا وَ ضُّ



 

١١٦ 

 

  .او را سعيد ناميد. َدعاُه ِبـسعيدٍ 

 .او را به آمدن فراخواند: يَ تـيَـأْ  َدعاُه أنْ 

- تِن گفته میبا تلّفظ ِسی Satanدر انگليسی . در فارسی است» اهريـمن«معادل » َشيطان« .١٧٣

 ١. وارد انگليسی شده باشد... رسد از عربی يا ِعربی يا ُرسيانی ياشود که به نظر می

گرفته شده » بهارا«است که از واژۀ فارسی » گاری، چرخ، چهارچرخه«به معنای » َعَربَـة« .١٧٤

در عراق به معنای گاری به کار » َعَربانَـة«در سوريه و عربستان سعودی و» َعَربيَّـة«است؛ به صورت 

 ٢. رودمی

ُربا هVن الکرتيسيته است که کاه. است» ُرباکاه«ای فارسی و از ريشۀ در اصل واژه» َرباءکَهْ « .١٧٥

شده است و کاه را به خود جذب وبی ايجاد میکردن موی رس با شانۀ چهنگام شانه ،به عنوان مثال

-ُربا که آهن را میهمچون آهن. ربوده استزيرا کاه را می ؛اندُربا ناميدهکرده است و آن را کاهمی

 .َرباء شده استربا تبديل به َکهُربا و سپس کَهْ سپس کاه. ربايد

انشمند ايرانی محّمد بن د. در فارسی است» کيميا«برگرفته از » شيمی«به معنای » کيمياء« .١٧٦

 .کند طالتبديل  به را مس توانستمی پندار پيشينيان به که بود ایهمادّ جوی وزکريّای رازی در جست

شد که دانش داد و چن� چيزی نيافت، اّما مجموعۀ کارهای او باعثهای بسياری انجاماو آزمايش

 ٣.شيمی از نام کيميای او ريشه بگyد

                                                           
  ]. ش ي ط[ُ� َشياط: جمع: َشيْطَانٌ  ١

يْطَانَ  -  يُر الَّذي يَرْمَو هَو  :اِْحَذِر الشَّ ّ   . يِق الَْحقِّ طَر  وَ لِبُْعِدِه َعِن الَْخyِْ لتَّهْلَُكِة ي ِبَك لِ الّروُح الرشِّ

  . اكٍِس أَْو ُمتََمرِّدٍ رٌَة تَُقاُل لُِكلِّ َولٍَد ُمشاِعب :ا لَُه ِمْن َولٍَد َشيْطَانٍ ي - 

ْعرِ  -  ْعَر ، َحَسَب ما كَمْن يُلِْهُم الشّ  :َشيْطَاُن الشِّ   . وِر األُْوَىل ِيف الُعصاَن يُْعتََقُد اِعَر الشِّ

يْطَانُ  -   .ائَِجهُ َساَرَع إَِىل القياِم ِبَعَمٍل لَْم يُراِع نَت َغِضَب وَ  َمنْ  :رَاكَبَُه الشَّ
  هي ُسُفٌن َرواكُِد كانت يف ِدْجلَة  واحدُة الَعَربات ، و: الَعَربَُة  ٢

   .جمع َعَربات، َمرْكبٌة ذاُت َعَجلت� أو أك³ يجرُّها حيواٌن أو إنساٌن ، تُنقل عليها األشياء: الَعَربَُة 

  الّرتتيب  كََس وَضع األمَر يف غy محلِّه ، خالف نظاَم األمور ، عَ : بَة أمام الحصان وَضع الَعرَ 

   .عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عىل تفريغ محتوياتها: العربة القالَّبة 

  النَّوم احة وسّكة الحديد مزوَّدة بوسائل الّر مقطورة : عربة نوم 
٣ Chemistry  ،در انگليسیchimie رانسه، در فquímica  ،در اسپانيايیchimica  ،در ايتاليايیchemia  ،در لهستانی

χηµεία ن کيميا تلّفظ میVهای جهان همگی برگرفته از نام کيميا استشود و در همۀ زباندر يونانی که ه. 



 

١١٧ 

 

است و کلVت منافق و » تونل«به معنای » نََفق«از » نََفَقة«. است» هزينه«ای به معن» نََفَقة« .١٧٧

 باطن در كه است كىس منافق بودن، منافق ىامعنه ب است مصدر نفاق .اندنفاق نيز از آن مشتق شده

  .است مسلVن ظاهر در و كافر

  ). ١٦٧ /عمران آل( ﴾قُلُوِبِهمْ  ِيف  لَيَْس  ما ِبأَفْواِهِهمْ  يَُقولُونَ ﴿

  : گويدمی تسميه اين وجه در طربىس

  . كفر با كافر سوىهب و شودمی خارج Vنـاي با مؤمن سوىهب منافق

  .است شده خارج كفر طرف به Vنـاي از منافق كه ستا آن تسميه اين تعلّ  دهد کهادامه می و

   :اين آيه در و دارد خروج براى ديگرى درب كه زم� زير در است نقبی قفَ نَ 

Vءِ  ِيف  ُسلVًَّ  أَوْ  اْألَرِْض  ِيف  نََفقاً  يَ تَبْتَغ أَنْ  اْستَطَْعَت  فَِإنِ ﴿    ٣٥ /انعام ﴾...السَّ

  ...بجويی آسVن بر نردباõ يا زم� در نقبى بتواõ اگر يعنى ؛است نقب هVن مراد

 داردمی هانپن را آن كه قاءنافِ  نامه ب ي� سازدمی النه دوموش صحرايی است که  »ربوعيَ « ضمناً 

 از و شده نافقاء وارد كند حمله آن به قاصعاء در دشمن چون ؛است آشكار كه عاءقاِص  نام به ديگرى

 علّت در طربىس ،است شده نقل املوارد اقرب و قاموس و صحاح در مطلب اين ؛شودمی خارج آن

  . شودمی خارج آن از يربوع: كه فرموده نافقاء تسميه

گذاشتند تا دست ديگری بدان نرسد و ت که در نقبی در جايی مانند کوه میای بوده اسنفقه آذوقه

  .اند که از اين ريشه استهزينه را در عربی نفقه ناميده

 : شوددر گويش عاميانه به جای آن گفته می. است» گذاشت، قرار داد«به معنای » َوَضعَ « .١٧٨

  » .ـُه ُهناَضعْ «: ؛ مثل»َحطّ «يا » َخلَّی«

  » .َخـلّـي هينا«: ودیدر عربستان سع

ه هينا«: در مرص   » .ُحطـُّ

 ».َخـلّـي اِهنا«: در عراق

 : شود؛ مثالهای مختلف معرَّب میحرف چ در عربی به شکل .١٧٩

 شاي�َجص، ِجص  چای�شاکوش  گچ�صنج  چکش�الّص� چنگ �تشاد   چ� �چاد

است که بر » ررض«رِف آن ريشۀ سه ح. است) طَِررُمضْ (» تَِعلُمفْ «در اصل بر وزن » ـطَـرّ ُمضْ « .١٨٠

 . اِضِرتار، سپس حرف ت به ط تبديل شده است �شود می» افتعال«وزن 

                                                                                                                                                                                     
  



 

١١٨ 

 

 : گyد؛ مثال بيشرتالفعل آنها ص يا ض است چن� ابدالی در آنها صورت میکلVتی که فاء

 اِصطياد  �د يص/ اِضِطرار � رر ض/ اِضِطراب  �ب رض/  كاِصِطکا � ككص

  .) او را به سبب مذهب آزار داد: اِضطََهَدهُ (اِضِطهاد  �د هفاء ضاِصطِ  �و فص

الِة َو  َك ـلَـأَهْ  ُمـرْ َو أْ ﴿) شکيبايی(اِصِطبار  �ر بص)  نyومند شدن(اِضِطالع  � علض  طَِبـرْ صْ ٱ ِبالصَّ

 )گذراندِن تابستان(اِصطياف  �ف يص ﴾َعلَيـها

 واقعاند؛ اّما در نام ذکر کرده بيش از صددارد و  های بسياریدر عربی نام» شy« گويندمی .١٨١

اند های معروف عبارتبرد ندارند؛ مثالر ها نيز کابسياری از اين اسم. استهای شy ها صفتاين اسم

 ١)شy ماده(يث، َعبّاس، لَبُـَؤة َحيَدر، َغَضنَفر، ِرضغام، َضيَغم، ِفرناس، قَسَورَة، َهيثَم، لَ : از

 .است که وارد فارسی و عربی شده است) real( به زبان اسپانيايی و پرتغالیای کلمه» ريال« .١٨٢

. بود هاهای وابسته به آن است، نام سکٔه نقره رایج در آن دو کشور و رسزمین» شاهی«ی ابه معن ريال

. شده است و عربی فارسیدو زبان وارد ییان و پرتغالیان در خلیج فارس ریال از زمان حضور اسپانیا

» رکس«آید که صفتی از اسم  می »شاهنشاهی«ی ابه معن) regalis(» گالیسِر «التینی  ۀواژ از  ريال

)rex (رویال«انگلیسی  ۀواژ . است» شاه«ی ابه معن «)royal ( همریشه با»real«  اسپانیایی و پرتغالی

  .است

 پولِ  واحدِ  همچنین ریال. شد می رضب میالدی ۱۸۷۰ تا ۱۴۹۷ سالِ  از اسپانیا در ریال نام با نقره سّکۀ

 .دارد نام »رئال« برزیل، پول واحد مثال عنوان به بود؛ اسپانیا های مستعمره از بسیاری

گفته  »مايف ُمشِکلَة«در گويش سعودی . است» .اشکالی ندارد«اصطالحی معادل » َس ال بَأْ « .١٨٣

گفته ) ما يُخالُِف (» خالِْف َمـيْ «بوده است و در گويش عراقی » مافيـِه ُمشِکلَة«شود که در اصل می

 ١. است» ...نyو، شجاعت، شکنجه و«به معنای » سبَأْ «خود کلمۀ . شودمی

                                                           
له يف  لَبَُؤة و يطلق عىل األنثى أسدة و و األنثى حيوان مفرتس يشمل الذكر و، آساد و أُْسد و أُُسد و أُُسود: الجمع ) اسمٌ : (أََسدٌ  ١

  .الرضغام الغضنفر و الضيغم و العربيّة أسVء كثyة أشهرها الليث و

بل من ذاك األسد     .شبه االبن أباه يف صفاتهيُ : هذا الشِّ

  العذراء  األََسُد أحد بروج السVء ، ب� الرسطان و

   7حمزة بن عبد املطلب : أسد هللا 

ّ ا ة األسد ، قأَز يف خطر ، يف مَ : ألسد ب� ف%َّ  الجزء األكرب : ِحصَّ



 

١١٩ 

 

  ٢.  شود، نيز  به معنای موزه استگفته می»َحفَمتْ «که در تداول گاهی » َحفُمتْ « .١٨٤

در گويش عراقی و سعودی به جای . است» هاپول«يا » پول«و به معنای » دنَقْ «جمع » نُقود« .١٨٥

٣ .شودگفته می» َمصاري«و در گويش شامی » سفُلو «آن 
 

گاهی أَحَسن به معنای زيباتر . اسم تفضيل و غy منرصف است» َعُل أَفْ «بر وزن » َسنُ أَحْ « .١٨٦

 .ناء است که البتّه باز هم غy منرصف استشود، در اين صورت مؤنّث آن َحسْ صفت مشبّهه می

   .تٌ اُحْسنَي و ُحْسنَى:  مؤنثالْ  / اِسنُ أح:  الجمع

 رَتِِهمْ ـِخيَ  ِمنْ :  النَّاس اِسنِ أَح ِمنْ 

ها در عربی ريشۀ فارسی نام بسياری از گُل. و فارسی معرَّب است» بنفش«يعنی » بَنَفَسجـيّ « .١٨٧

 ...نَرِجس، َسوَسن، َمرزَنجوش، ياَسـَمن، َورد، بابونَج : دارد؛ مثال بيشرت

نيز » گَـَزر«شده » َجوز«که » گَـوز«ند مان است؛» گَـَزر«اصل ان . فارسی داردريشۀ » َجَزر« .١٨٨

 .شده است» َجَزر«

» لÌََ «امروزه . شدگفته می» لَبَـن«است که در گذشته به جای آن » شيـر«به معنای » َحليب« .١٨٩

 . بوده است» شy«به معنای » لÌََ «شده است، ولی در متون قديم » دوغ«يا » ماست«به معنای 

  . است» ماست«به معنای » َروبَـة«ِعراق  و در» ُزبادي«در عربستان سعودی 

  . است» لÌََ «جمع » لبنّيات«در عربی معادل » ـبانأَلْ «واژۀ 

 :فرمايدمولوی شاعر گرانقدر ايرانی می

 کی نوشد لÌ ،تا نگريد طفل  کی خندد چـمن ،تا نگريد ابر

 .نی آبی آسVنیيع ،أزَرق َسVويّ . گرفته شده است» َسVء«به معنای آسVنی از » َسVويّ « .١٩٠

                                                                                                                                                                                     
مانعی از آن : ال بَأَس ِمنهُ . / سختی و دشواری در آن نيست: يهِ فالَ بَأَْس  .) /باکی بر تو نيست( الَ َخْوَف َعلَيَْك : الَ بَأَس َعلَيَْك  ١

  .خواری و نقصانی در آن نيست؛ عيبی ندارد: ال بَأَس بِـهِ . / نيست

 شجاع: قوّي شديد ، شديد البأس : رَُجٌل ذو بأْس ، ِئَس بَ  ُؤَس وبَ  ِمنْ  مصدرٌ 
  )ُمتَْحف أَو َمتَْحف( َمتاِحُف : الجمع ) اسمٌ : (َمتَحف ٢

  اِحُف ـَمت: الجمع  رية وـة أَو األثَ يّ ـفنّ الْ  ِف موضع التُّحَ : َمتَْحُف الْ 

ْمع   ميَّةهرة عالَ صيّات ذات شُ Vثيَل من شمع لشخـموضع يضّم تَ : متَْحف الشَّ
الُْفلوُس ُعملة نقديّة عربيّة ُمستعملة يف األردن و اإلمارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعرها بحسب  ٣

  .البلد



 

١٢٠ 

 

امروزه در فارسی » تاَزگ«واژۀ . گرفته شده است» تاَزگ«از واژۀ فارسی » طازِج«يا » طازَج« .١٩١

 . شودگفته می» تازه«

شود تلّفظ می» برنامه«تبديل شده و در فارسِی امروز » بَرناَمج«که در عربی نيز که به » بَرناَمگ«

 ٌز طازَجٌ َحليب طازَج، ُخبْ : نان و مانند آنهاست؛ مانندطازَج صفت برای شy و . مانند هم� واژه است

 ) يتام�ڤ. (شوددر کلمۀ فيتام� گاهی به صورت سه نقطه نوشته می» ف«حرف  .١٩٢

 يديوڤ) دو نوع کرم(آ، ڤ، کريم نيڤکريم دو : مثال بيشرت اين حرف ويژۀ واژگان غربی است؛

و پوست دست و صورت » دِجلْ «و پوست انسان و حيوان » ِقْرش «پوست ميوه و درخت  .١٩٣

 .شودگفته می» بَرشَة«

در گويش عاميانۀ . نيز به هم� معناست» َموجودٌ «. »هست، وجود دارد«يعنی  ،»يوَجد« .١٩٤

و » فـي«در عربستان سعودی نيز . است» ال يوَجدُ «و » يوَجدُ «معادل » ماکـو«و » أَکـو«ِعراقی 

 .است» همافي«و » فيه«به هم� معناست که در اصل » مافـي«

 أَن يُـْمِکنُ « است اين آن لمؤوّ  که است رصیح مصدر فعل فاعل »ُمعالََجتُهُ  يُـْمِکنُ « جملۀ در .١٩٥

 به فصيح عربی زبان در آن برای فعل کاربرد ولی ؛است مجازی مؤنث گرچه یمکن فعل فاعل و »یُعالَجَ 

 : از نداعبارت ديگر مشابه هایمثال. است مذکّر صورت

 )إحالتهم ðكن( وال ،6الرسول وإىل هللا إىل النزاع موارد يف يرجعوا أن أمرهم وتعاىل سبحانه هللا ألن

  .محفوظ غy يشء عىل

  .منه والتحذير بدعته بيان من فالبد ،)عقوبته ðكن ال( أو العقوبة يستحق ال أنه قدر ولو

َا وَ    .ُصورَة كل َوِيف  َحال كُلِّ  َعَىل ) تََعاَىل  هللاَِّ  ُرْؤيَةُ  ðُكن( الَْمَنام َوِيف  الَْمنَاِم، ِيف  كَانَْت  الرُّْؤيَةُ  َهِذهِ  إِ|َّ

  .. وغyه الرشح يف) مراجعتها ðكن( معروفة كثyة ذلك عىل الدالة واآليات

َحابَة إَِىل  َمْعِصيّة) إَِضافَة ðُكن( َولَيَْس    الطَِّريق َهَذا ِ(ثل الصَّ

   التَّْحِقيق عىل َعنَْها )الْعبارَة ðُكن َال ( اْألَْرسَار ومكاشفات

انِع أَن عنْدك َصحَّ  إِذا  خالف أَنه عنْدك َصحَّ  الْخلق عىل َوالِْقيَاس والرتكيب بالتصوير) َمْعرفَته ðُكن( َال  الصَّ

  الَْمْخلُوقَات

  إِلَيْهِ ) اْإلَِشارَة ðُكن َال ( إِذْ  وتسفله الَْكْون

يَاَدة ِفيَها ðُكن( اْألَْعَداد ثمَّ  قبله عدد َال  الَِّذي الْعَدد مبدأ َهَذا   ) الزِّ

   َعنهُ ) استحالته ðُكن َال ( الَِّذي وجوهرها نفس كل



 

١٢١ 

 

 الْعقل ِيف  ُمتََفاِوتَة َدرََجات إَِىل ) قسمتَها ðُكن َال ( املوجودات أَن فَاْعلَم

 وآن)  الیه املشار( کنيممی مشتق به تأويل یا است بيان عطف »هذا قَولََك  تَْنَس  ال« در »هذا« .١٩٦

 .آوريممی شVر به صفت را

  ؟است رفته کار به تلکV اشاره اسم الشجرة برایسورۀ اعراف  ٢٢ آیۀ در چرا .١٩٧

 در چون و شودمی برده کارهب له مشارٌ  برای یعنی ؛است خطاب حرف كتل اشارۀ اسم در افک :پاسخ

: بيشرت مثال ؛ندارد مشکلی و است شده اشاره درخت برای تلکV )وحوا آدم(ندنفر  دو له مشارٌ  آیه این

 تلکV، ذلکV، تلك، ذلَك،. (است زنان برای اشاره کُنَّ  )٣٢ /يوسف(﴾ فيهِ   لُْمتُنَّني الَّذي فَذلُِکنَّ  قالَْت ﴿

 )تلکنَّ  تلکم،

 خرب نوع ﴾الحاکمین ْحَکمِ ِبأ  هللاُ  لیساأ ﴿ مانند ؛باشد همراه زائده بای با ناقصه افعال خرب اگر .١٩٨

   مفرد :ب    جمله بهش: الف  چیست؟

 .مفرد است پاسخ

 ایجمله نوع چه ،کنیم حساب جمله نوع نظر از را ﴾علیVً  هللا کان﴿ جملۀ بخواهیم اگر .١٩٩

 ناقصه افعال زیرا ؛گویندمی اسمیه برخی. اختالف وجود دارد: پاسخ  فعلیه :ب   اسمیه :الف  است؟

  .شده است رشوع فعل با چون دانند؛می هفعلی برخی و ندارند حدث بر داللت و هستند ربط ادوات
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  هشتمبخش 

   دهممحتوای کتاب عربی پايۀ 

  هادرس آموزش چگونگیو 
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ْر اَ    وَُّل ُس األْ لدَّ

 

  اهداف رفتاری

  :آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .مه کندگلچينی از آيات قرآن و سخنان حکيVنه سه سال نخست متوّسطه را درست بخواند و  ترج .١

 .م� شعر عربی معروف الرّصافی را درست بخواند و ترجمه کند .٢

 .معنای کلVت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند .٣

هايش اجرا کالسیرا در کالس به همراه هم) اْألََرشِف  النََّجِف  َمطارِ  يف اَلتَّعارُُف (شبيه م� مکامله درس  .٤

 .کند

 .د آنها را در جمله تشخيص دهدمعنای ضVير را بداند و کاربر  .٥

 .اسم های مفرد، مثنّی و جمع را در جمله تشخيص دهد .٦

 .را درست تشخيص دهد های دارای اسم اشاره به دور و نزديکساختار جمله .٧

، لVِذا، متی و کيف کَم ،)ما هَو، ما هَي، ماذا(ما ، )َمن هَو ، َمن هيَ (يَن، َمن، ، أَ هل، أَ « کلVت پرسشیبا  .٨

 ).تـمرين سادس(پاسخ انجام دهد  پرسش و

 ؛تشخيص دهد و ترجمه کند در جملهرا  ، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبلهای ماضیفعل .٩

 ؛بيان کند )مذکّر(در حالت عمومی  را های اصلینام رنگ .١٠

 .را از حفظ بگويد هانام روزهای هفته و فصل .١١

 ؛را تشخيص دهد کلVت مرتادف و متضاد .١٢

 .، هشتم و نهم را درست ترجمه کندپايۀ هفتم عربی پرکاربردکلVت  .١٣

 .خوانی ساعت کامل، ربع و نصف را بيان کنددر مهارت ساعت .١٤

 .عددهای اصلی را از يک تا دوازده و ترتيبی را از يکم تا دوازدهم از حفظ بگويد .١٥
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  يند آموزشفرا

آموزان از کتاب گويا برای دانششايسته است م� شعر با استفاده . شعری شاد و دارای پيام واال است م� درس

توانند آن را در کالس نيز اجرا آموزان میدانش) ُمستَفَعلُن ُمستَفَعلُن(وزن شعر از بحر رََجز است؛ . اجرا گردد

اگر به هر دليل . شود وجود داردای که به معلVّن داده میاز اين شعر در لوح فرشده) کليپی(|اهنگی . کنند

یا با  ،های اجتVعیتوان اين کليپ را در سامانۀ رشد يا شبکهان نداشت به راحتی میدسرتسی به لوح امک

  .جست و جو در اينرتنت يافت

  

  مv درسه[هنگی در ترجمۀ 

    )٢٩ /اَلْبََقرَة(﴾ َجميعاً  اْألَرِض  ِيف  ما لَُکم َخلََق  الَّذي ُهوَ ﴿

  .او کسی است که همۀ آنچه را در زم� است برايتان آفريد

جَ  َك لِِتلْ  رْ نْظُ اُ     .های تر و تازه بنگربه آن درخت دارای شاخه ؛النَِّرضَه الُْغصونِ  ذاِت / رَهالشَّ

  ای روييده و درختی شده است؟چگونه از دانه ؛َشَجرَه صارَتْ  َکيَف  وَ / ةٍ َحبَّـ نْ مِ  نَـَمـْت  َف کَي

  آورد؟جست و جو کن و بگو چه کسی ميوه را از آن بyون می ؛رَهالثَّمَ  َهاِمن ْخِرجُ يُ   /الَّذي َذا َمنْ  قُْل  وَ  ابَْحثْ فَ 

مِس  إِلَی ظُرْ انْ  وَ    .و به خورشيدی که پارۀ آتش آن فروزان است بنگر ؛رَهُمْستَعِ  هاَجذَوتُ / الَّتي الشَّ

  .در آن نور هست و به کمک آن گرمای پراکنده هست ؛هُمنتَـِرشَ  رارَةٌ حَ / اِبه وَ  اءٌ ضي افيه

رَه ِمثَل  وِّ الْجَ  يف/ اأَْوَجَده ذيالَّ  َذا َمنْ  َ   چه کسی آن را در فضا همچو پارۀ آتش پديد آورد؟ ؛الرشَّ

  .هايش ريزان استآن هVن خدايی است که نعمت ؛رَهمِ ُمنهَ  هُ أَنُعمُ   /ذيالَّ  هللاُ  وَ ه ذاَك 

  .انايی استکامل و نyوی تو ) حکمت(دارای دانش  ؛ِدرَهُمقتَ  درَةٍ قُ  وَ / ةٍ بالِغَ  ةٍ ِحکمَ  ذو

  به شب بنگر؛ چه کسی ماهش را در آن پديد آورده است؟  ؛رَهقَمَ  هِ في دَ أَْوجَ   نْ فَمَ  لِ اللَّي إِلَی رْ اُنْظُ 

َررِ کَال  مٍ ِبأَنْجُ  هُ زانَ  وَ    )زينت داد(و با ستارگانی مانند مرواريدهای پراکنده آراست؟  ؛ِرشَهالُْمنتَ  دُّ

    )نازل کرد(و به ابر بنگر؛ چه کسی بارانش را از آن فرو فرستاد؟  ؛رَهَمطَ  هُ ِمنْ  زََل أَن  َمنْ فَ  الَْغيمِ  إِلَی انْظُرْ  وَ 

 َ َّyه رنگی  ؛ِرضَهخَ  ارٍ اْغربِ  بَْعدَ   هِ بِ  اْألَرَض  فََصyرسسبز ساخت؟) غبارآلودگی(و زم� را پس از ت  

نسان بنگر و بگو چه کسی بينايی را در او پديد آورده است؟ و به ا ؛بََرصَه هِ في َشقَّ  َمنْ   قُْل  وَ  الَْمرْءِ  إِلَی انْظُرْ  وَ 

  )شکافت(

ةٍ ِبقُ     زَهُ َجهَّ  ذيالَّ  َذا نْ مَ    چه کسی او را به نyويی انديشمند مجّهز کرد؟ ؛ِکرَهْفتَ مُ  وَّ

  .هايش ريزان استاست که نعمت آن هVن خدايی ُمنَهِمرَه؛ الَّذي  أَنُعُمهُ  هللاُ  هوَ  ذاَك 
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  .حتّی الرِّصاّيف هم گفته شده است صاّيف که الرُّصاّيف وَمعروُف الرَّ 

 ةعدَّ  له و التعليم قلحَ  يف َل مِ عَ ؛ عراقي شاعر و أكادðي )م ١٩٤٥ - ١٨٧٥/  هـ ١٣٦٥ - ١٢٩٢( صايفالرَّ  عروفمَ 

 أمّ  و النسب كردي أب نمِ  م،١٨٧٥ عام بغداد يف لدوُ  .هلتمجيد مثالـتِ  بغداد يف لهُ  نيبُ  شعرية، صداراتإ 

 الزمهُ  و األلويس شكري محمود العالمة بالشيخ صلتَّ ا ثمَّ  ،األعالم بغداد علVء عىل درس فيها، نشأ و تركVنية،

) الرصايف معروف( األلويس شيخهُ  هُ سVّ وَ  العلVء زيّ  و Vمةالعِ  يرتدي كان و عليهِ  جتخرَّ  و سنة، عرشة ثنتيا

 و لغته متانةـب الرصايف أسلوب متازاِ  .الكرخي معروفلِ  مقابالً حسنة،ال معةالسُّ  و الشهرة و الصالح يف يكونلِ 

 إىل برتّ  حيث" الرصايف ديوان" ديوانه أشهرها واآلداب واللغة والشعر الن³ يف كثyة آثار له و أسلوبه، رصانة

 املرأة وعاä ةوالسياس والتاريخ والرثاء والحرب والوصف والفلسفة واالجتVع والدين الكون يف باباً  أحدعرش

  .الجميلة الشعرية واملقطعات

  

  :ه[هنگی در ترجمۀ چند جای حوار درس اّول و چند توضيح

المُ  � المُ  َعلَيُکمُ  وَ  .ُکمَعلَي اَلسَّ درود و مهر و . درود بر شV. (نيازی به ترجمه ندارد .بَرَکاتُهُ  وَ  هللاِ  رَحَمةُ  وَ  السَّ

  .)های خدا بر شV بادبرکت

  .خوبم. ِبـَخيـرٍ  أَنَا �

يف إيراَن نيز  اْإلسالميَّةِ  الُْجمهوريَّةِ سالميَُّة و به صورت ُجمهوريَُّة إيراَن اْإلِ  اْإليرانيَّةِ  اْإلسالميَّةِ  الُْجمهوريَّةِ ترکيب  �

  .درست است

  .است» اسم رشيف شV چيست؟«معادل فارسی آن  الَْکريُم؟ اْسُمَك  َما �

  

 واژگان

از پرسيدن معنای کلمه در آغاز درس و نيز . گyدد درس در دل م� و عبارت صورت میيادگyی کلVت جدي

اگر برای يادگyی بهرت و رسعت در کار تصميم داريد که معنای کلمه بپرسيد، از . خارج از جمله خودداری کنيد

 .نـمره دادن خودداری کنيد؛ زيرا معنای کلمه بايد در جمله خواسته شود
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 نهسخنان حکی[

   .است 7و حرضت علی9از احاديث پيامرب اسالم درس اّول حکيVنۀجمالت 

خوانند و آموزان میآميز را دانشسخنان حکمت. سعی شده است تا فرايند ترجمۀ این عبارات تنّوع داشته باشد

  .معلّم در اينجا نقش راهنV و مصّحح دارد. کنندترجمه می

  

  اِعلَموا

اين کار در کتاب عربی زبان . اندها مطابق دستور زبان عربی آمدههای فعلصيغهدر کتاب عربی تخّصصی نام 

در کتاب عربی زبان . سازی استدر کتاب عربی زبان قرآن رصف فعل بر مبنای بومی. قرآن انجام نشده است

ثًال در م تّی شکل فارسی نيز مورد نظر نيست؛ح. قرآن نيازی نيست که در ارزشيابی، صيغۀ افعال سؤال شود

  .یا سوم شخص مفرد ،آموز پاسخ دهد مفرد مذکّرغايب استمورد فعل َذَهَب نيازی نيست دانش

هدف از . در تـمريناتی متنّوع طرّاحی شده است ،خوانده تا نهم آموز در عربی هفتمهرچه دانش خالصۀ

  .   قواعد کمک به ترجمه است

آموز پایاِن کتاب این است که دانشنيز هدف تا  دهم در کتابو نهم  ، هشتمهVنند کتاب درسی عربی هفتم

که آنجاآورد درست بشنود، و ازای را که معلّم بر زبان میبخواند و درست ترجمه کند و جمله بتواند درست

او  دبیّات فارسی است باید بتواند در درس فارسی بهیکی از دو هدف آموزش درس عربی کمک به زبان و ا

  .کمک کند

  هاتـمرين

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

  :تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا

  . آموز از حّل آن لّذت بربدتا دانش تـVرین درس ساده باشد 

يا  ،که کسی عبارتی بار آموزان داشته باشد و هرای مخصوص قرائت دانششايسته است دبy ارجمند برگه

  .خواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اين باره اجرا شودتـمرينی را می
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  ١. بينی شده استدر کتاب درسی جای جواب پيش. نيستمرينات نيازی به دفرت پاکنويس ـبرای حّل ت

  .اهی زبان داشته باشدآموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفشود  دانشاين کار موجب می

  .آموز است و نقش معلّم، نظارت و تصحيح استحّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش

ای طرّاحی شده است که معلّم بتواند در سه جلسه جويی در وقت کالس تـمرينات به گونهبه منظور رصفه

  .درس اّول را به پايان برساند

  

   )در هر دو کتاب(و سوم  دومتـمرين اّول، 

های هفتم، هشتم و نهم برای آميز عربی پايهترين سخنان حکمتين سه تـمرين چند آيۀ رشيفه و نيز مهمدر ا

توان در زندگی روزمرّه به عنوان شاهد ها را میجمالت اين تـمرين. تقويت مهارت ترجمه گزينش شده است

س را زياد نگyد به صورت پر کردن برای اينکه تـمرين وقت کال . ها به کار بردمثال برای بسياری از موقعّيت

در تـمرين سوم تشخيص نوع فعل نيز خواسته شده است تا گريزی . ای مطرح شده استجای خالی و دو گزينه

  .های گذشته نيز باشدبه قواعد سال

 ِصدقٍ  لِسانَ  يل اْجَعْل  وَ ﴿. ترجمۀ تحت اللفظ لسان صدق زبان راستگويی است؛ اّما منظور ياد نيکوست �

َعراء(﴾  اْآلِخرينَ  ِفـي يعنی کاری کن که نسل آينده پشت رس . در آيندگان قرار بده و برای من ياِد نيکو )٨٤ /اَلشُّ

پوشی کنند؛ آنچه مايۀ رسبلندی است ای مالحظات پردهاحتVل دارد اطرافيان ما به خاطر پاره. من خوب بگويد

  .ت هستند پشت رس ما به نيکی ياد کننداين است که آيندگان که فارغ از تعلّقات و مالحظا

  )٥١ /اَلْمؤمنون(﴾ مٌ َعلي ونَ تَعَمل ِبـV إّ�  حاً صالِ  اْعَملوا وَ ﴿ �

  .هستم) آگاه(دهيد دانا انجام دهيد؛ زيرا من به آنچه انجام می) درست( نيکو کارِ  و

Vءِ  ِفـي َمن يَرَحـْمَك  اْألَرِض  ِفـي َمن اِرَحمْ « �     9هللاِ  رَسوُل » .السَّ

  .رحم کن تا کسی که در آسVن است به تو رحم کند است زم� در که کسی به

دليلش جواب  بپرسد که دليل جزم چيست، در اين جمله احتVل دارد دبy با ديدن فعل مضارع مجزوم يَرَحمْ 

ازی به ني. کردآموز به سادگی معنا میاين عبارت در متوّسطۀ اول آمده بود و دانش. طلب واقع شدن است

  .توضيح دليل جزم فعل نيست و اصالً نبايد وارد اين بحث در کالس شد

                                                           
کتاب  در آموز پاسخ راگويند اگر دانشبرخی می. نخورده استفاده کردتوان از کتابی دستدر امتحان شفاهی به راحتی می ١

راحتی می توان روی کش بهتواند خودآزمايی کند؛ اّما چن� نيست با چيزی شبيه يک تّکه کاغذ يا خطبنويسد روز امتحان نـمی

  .ها را گرفتپاسخ



 

١٢٩ 

 

  7 عيلّ  الْمؤمن� أمyُ » .الْـُخرسانَ  َحَصدَ  الُْعدوانَ  َزَرعَ  َمن« �

   . دو ترجمه برايش درست است

  .کندمی درو زيان ،بکارد دشمنی هرکسو  . کرد درو زيان کاشت، دشمنی هرکس

آموز پرسيد کدام ترجمه بهرت است؟ اّما تأکيد بر اينکه ترجمۀ ماضی حتVً بايد از دانش تواندر چن� حالتی می

 َزَرعَ  َمن« عربی فعل ماضی را در جملۀمعنای شود هVن طور که می .مضارع التزامی باشد رضورت ندارد

 زيان کاشت؛ دشمنی کسهر «در جملۀ فارسی  ،در نظر گرفت زمان حالبه صورت  ».الْـُخرسانَ  َحَصدَ  الُْعدوانَ 

  . توان انجام دادنيز هم� کار را می» .کرد درو

و او در حالی که هنوز نيامده » زودتر بيا«: گوييممثالً به کسی می گاهی فعل ماضی محّقق الوقوع است؛ حتّی

  ».آمدم«: گويداست می

 

اشاره به جملۀ ) ٦٧ /يوُسف(﴾ ... ُمتََفرِّقَةٍ  ٍب أَبوا ِمن اْدُخلوا وَ  واِحدٍ  باٍب  ِمن تَدُخلوا ال... ﴿در آيۀ رشيفۀ �

. گويد از يک در وارد نشويد و از درهای پراکنده وارد شويداست که به پرسانش می7حرضت يعقوب پيامرب

 .منظورش اين بوده که نگهبانان پی نربند که آنها با هم هستند و امنّيت آنان برقرار شود

دانش را بجوييد، اگرچه در چ� باشد؛ 9هللاِ  رَسوُل . فَريَضـةٌ  الِْعلمِ  طَلََب  فَـإنَّ  ّصيـنِ ِبـال َولَو الِْعلمَ  اُطلُبـوا �

در زبان . دليل ذکر نام چ� اين است که چ� در آن زمان نـVد دوری بوده است. زيرا جس� دانش واجب است

و چارلی چاپل� را به صورت  هايی مانند چادامروزه نام. کردندعربی در گذشته حرف چ را به ص تبديل می

  .نويسندتشاد و شاريل شابل� می

َك؛ َعلَی قََدرْتَ  إذا �    9هللاِ  رَسوُل .  هِ َعلَي لِلُْقدرَةِ  ُشکراً  َعنهُ  الَْعفوَ  اْجَعلِ فَ  َعدوِّ

  .هرگاه بر دشمنت چyه شدی؛ بخشيدِن او را شکرانۀ قدرت ياف� بر او قرار بده

  .نيمی از دانش است» دانمنـمی«گفِ�  :7عيلّ  الْمؤمن� أمyُ .  الِْعلْمِ  ُف ِنص »أََعلَمُ  ال« قَوُل  �
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  ) در هر دو کتاب(چهارم تـمرين 

آموزی که اين تـمرين سخت است؛ اّما دانش. کندآموز فعل را بyون از جمله ترجمه میدر اين تـمرين دانش

او بايد افعال ماضی، مضارع، . ع فعل را تشخيص دهدسه سال فعل آموخته است بايد بتواند در سال چهارم انوا 

  .تشخيص دهد را از هم تشخيص دهد؛ مثالً بايد بتواند أذَهُب را از اِذَهْب ... امر و نهی و 

  

  ) در هر دو کتاب(پنجم تـمرين 

  .هاستها، روزهای هفته و نام فصل، رنگ١٢تا  ١هدف از اين تـمرين يادآوری اعداد اصلی و ترتيبی 

  

  ) در هر دو کتاب(ششم ـمرين ت

طرّاحی اين سؤال در امتحان برای معلّم دشوار ولی برای . شناسی و ترجمه استهدف تقويت دو مهارت واژه

شايد به نظر طرح آن . اين تـمرين به لحاظ فنّی بسيار سودمند است. آموز پاسخ داده به آن آسان استدانش

  .اح در گزينش کلVت و ساختار محدوديّت داردآسان باشد؛ ولی بايد توّجه داشت که طّر 

  

  )در هر دو کتاب(هفتم تـمرين 

 جمعو  سالـم مؤنّث جمع، سالـم مذکّر جمع، مؤنّث مثنّی، مذکّر مثنّی، مؤنّث مفردهای هدف تشخيص اسم

ت و در اين قاعده در درس اّول عربی هفتم آموزش داده شده اس. اين تـمرين ناظر به قواعد است. است مکّرس 

کم مجّدداً اين تـمرين در کتاب عربی پايۀ دهم تکرار شده است تا کم. دو کتاب هشتم و نهم نيز تکرار شد

  .آموز گرددملکۀ ذهن دانش

  ) در هر دو کتاب(هشتم تـمرين 

داش� وزن . هدف تشخيص وزن و حروف اصلی است که در درس دوم عربی پايۀ نهم آموزش داده شده است

اسم فاعل، (از آنجا که در عربی دهم آموزش مشتّقات . های بارز زبان عربی استی از ويژگیو حروف اصل

  .کنداين يادآوری به فهم بهرت آن قواعد کمک می وجود دارد،) م مفعول و اسم مبالغهاس
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  ) در هر دو کتاب(نهم تـمرين 

ی متضاد و مرتادف روشی تأثyگذار ها يادگy در همۀ زبان. شناسی استتقويت مهارت واژه ،هدف اين تـمرين

خوب است بدانيد باِهظ نيز به معنای گران است و کلمۀ ِشVل نيز عالوه بر يَسار به . در يادگyی زبان است

  .معنای چپ است

  :از طرّاحی چن� سؤاالتی در امتحان خودداری شود

  َحزين، َمرسور، رَقَدَ : مرتادف کلVت داده شده را بنويسید

Vقَبيح، ِبداية، راِسب: ت داده شده را بنويسیدمتضاد کل  

  :گونه باشدطرح سؤال الزم است بدين

  )ممنوع/ ناِجح/ يَسار/ يَـم�/ مسموح/ راِسب( .دو کنار هم بنويسيدکلVت متضاد را دوبه

  )زهر /امرأ/ رجل/ َورد. (دو کنار هم بنويسيدبهکلVت مرتادف را دو

  أُمّ ... بَيع           والدة ... ِرشاء : مت مناسب بگذاریدبین کلVت مرتادف و متضاد عال 

  

  ) در هر دو کتاب(دهم تـمرين 

از اهداف  ١٠:٢٥توّجه داشته باشيم که ساعتی مانند . خوانی استتقويت مهارت ساعت ،هدف اين تـمرين

  .های متوّسطۀ اّول نبوده استآموزشی کتاب

  

  ارزشيابی

گونه که از نام درس پيداست کـّل اين درس ارزشيابی است د توّجه داشت که هVندر ارزشيابی از درس اّول باي

نفره آن را های چندآموزان خواست تا در گروهتوان از دانشپس می. نيستنيازی و به ارزشيابی مجّدد از آن 

. رفع اشکال گرددو در کالس  پاسخ دهنديا اينکه در منزل  ،حل کنند، سپس رفع اشکال توّسط معلّم انجام شود

رود در عرض سه جلسۀ آموزشی در آغاز مهر ماه کّل مطالب عربی پايۀ هفتم و هشتم به اندازۀ انتظار نـمی

های دوم ترين مطالب تکرار شده است و به تدريج در درسدر اين درس فقط مهم. کافی تکرار و تـمرين گردد

  .های آينده نيز انجام خواهد شددر سال تا هشتم اين تکرار درون متون، عبارات و تـمرينات و

  

  وسايل کمک آموزشی

  :شایسته است دبyان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند
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  ، فلش کارتاعالنآموزشی، اساليد،  |اهنگ، پاورپوینت، ١کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف

  �ِعلميُّ بَحُث الْ اَلْ  �

ـُه إلَی َعَربيَِّة َحوَل َعظََمِة َمخلوقاِت ِهللا، ثُمَّ تَرِجمْ َمکتََبِة َعن نَصٍّ قَصyٍ أَو ُجَمٍل ِبـاللَُّغـِة الْ نِرتِنت أَِو الْ يف اإلْ  اِبَحثْ 

  .فارِسـيٍّ -فارِسيَِّة ُمستَعيناً ِبـُمعَجٍم َعَربـيٍّ الْ 

توان در امتحان نـمرۀ اين بخش را می. ستآموز به فّعالّيت و تحقيق اتشويق دانش ،هدف از اين تـمرين

اگر دبyی زمان کافی در اختيار . بستگی دارداين بخش به داش� وقت  اجرای. مستمر اّول و دوم حساب کرد

  .نداشت، در انجام دادن و ندادن اين قسمت از کتاب درسی مختار است

. رص از توابع شهرستان بدره از استان ايالم استت نزديک شهرک ولی عای زیبا و بکر از پُشتۀ اَرَشْ تصوير منظره

  .ندخرب ها بیهای ساير استانبسياری از مردم ايران از زيبايی

   

                                                           
ه تر مقاصدشان ب وشانهو تیزه تندتراند که در رساندن  یافته يک توانايیاینفوگرافیک را به عنوان ... آموزگاران، خربنگاران و  ١

تر توانند رسیع  با تصویر سازی درست، افراد می. اينفوگراف يک جهش ديداری در آموزش است .رساند مخاطبان آنها را یاری می

  .سازی کنندالعات بهرت تصمیمو با پشتیبانی اطّ 

در  بسياررا  هاامروزه اينفوگراف .است Information Graphicکوتاه شدۀ  Infographواژۀ اينفوگراف  اینفوگراف چیست؟

يك ابزار كارا استفاده اطّالعات علمی، همه به نوعی از اينفوگراف به عنوان  ـۀها و ارائ كنيم، نقشه مشاهده می اطراف خود

  . ها است Vیشگر تصویری اطّالعات و دادهـاینفوگرافیک ن. كنندمی

استفاده از . های برصی وجود دارد رت بر جنبهشVيل برای رصف زمان بيـو تارند ها و متون د مردم توّجه كمرتی به نوشته

که شکل نوشتاری آن ممکن شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توّجهی از اطّالعات را  رسان باعث میهای اطّالع گرافیک

  . ی آن را به خاطر بسپارددریافت کند و حتّ  ديدنبلند باالیی را تشکیل دهد، به سادگی از طریق  ۀاست مقال

  )مولوی(مودن با بيان  ـها نتوان نیک دیدن کند ادراک آن       سال هآنچ

و ضVير متّصل فاعلی و اعراب اصلی و فرعی ) يَـ ،تَـ ، نَـ ، أَ (جدول رصف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه 

  . سازدگر میر جلوهرفع اشاره شده است زبان عربی را زبانی دشوا

بيند؛ اّما يک دهد يادگyی زبان عربی را بسيار سخت میای که قواعد فعل مضارع را مفّصالً آموزش مین جزوهآموز با دیددانش

  .سازدمند میاینفوگراف او را کنجکاو و عالقه

ی را ام پیروز شود که در کنار آن تصوير بازيکنی که جديده می» .فائُز يرفَُع الَْکأَس الّالِعُب الْ «در يک اينفوگراف جمالتی مانند 

 .شودا ساختار فعل مضارع آشنا میآموز با ديدن جمله ها و تصاوير بدانش .باال برده است
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  )آموزنه برای دانش(  برای دبc افزايیدانش

ً اْغِربَ  ، يَغَربُّ،ْغَربَّ اِ . هِ َعلَي ارِ الُغب اِنِْتَشارُ :  األثاِث  ارُ اِْغربِ . اِغِربار بر وزن اِفِعالل است .١    آمد در تyه رنگ به: ارا

 .شد بسيار روز غبار و گرد:  ْغَربَّ اليومُ اِ 

ترزبان مانند تردست است، ترُزبان که در . است» تَر َزبان«يا » تَرُزبان«از ريشۀ فارسی  »َجَمةتَْر «واژۀ  .٢

انی بر عربی ترُجVن شده و سپس بر وزن فَعلَلَة شده است، به کسی گفته شده که چند زبان را به آس

. است درست هم لاوّ  ضمّ ه ب و گویند لسان عربی به و است معروف) اسم] (زُ /  زَ [ زبان. زبان براند

 )قاطع برهان(

؛ َذواتان است )َذواتانِ (َذواتا  آن مثّناى و ذات مؤنّث ذو َذَوات است؛ جمع ذات،. يعنی دارای ،ذات .٣

 يک را او: »َمرَّةٍ  ذاتَ  او لَيْلَةٍ  ذاتَ  أو يَومٍ  ذاتَ  هُ يتُ لَقِ «. روددائم االضافه است و بدون نون به کار می

 ذاتَ  لُْقَيةً  يتُهُ لَقِ ( صورت به اين است؛ نايب مفعوٌل فيه ذاتَ  اينجا در. ديدم بار آن يا شب يک يا روز

 . (!)َقی دوازده مصدر دارددر کتاب املنجد لَِقَي يَلْ  ).مرّةٍ  ذاتَ  و لَيلةٍ  ذاتَ  و يومٍ 

 .اسم اشاره به دور است َك لِ ذا اسم اشاره به نزديک و ذٰ اره به متوّسط، هٰ اسم اش َك ذا .٤

به دو . کنندتلّفظ می »ه«را  »ة«وقف شده است و به هنگام وقف حرف » هو هللاّ  كذا«در قافيۀ شعر  .٥

 .شوداگر الشجرِة و قمرُه تلّفظ شوند قافيه مختل می. کلمۀ الشجره و قمره دقّت کنيد

 .تواند جزء قافيه باشدّول رائيّه است چون ه |یقصيدۀ م� درس ا .٦

يا هَو ّهللا خرب برای . مبتدا، هو مبتدای دوم و ّهللا خرب برای مبتدای دوم است كذا» هَو هللاُ  كذا«در  .٧

 .است كذا

 .است ِمن حبة متعلّق به نَـَمْت . کيف حال است و هي ذوالحال» ِمن َحبَّةٍ  کيف نَـَمْت «در  .٨

 .فاء نتيجه است َحثْ فَـ در فَابْ  .٩

 مفعوٌل به قُْل . ذوالحال) ها(حال است و ) َل الرشرة؟من ذا الّذي أوجدها يف الجّو ِمثْ  در قُْل (َل در ِمثْ  .١٠

در . مانند هم هستند» ماذا«و » ذا َمنْ «. اسم استفهام است» ذا َمنْ «. جملۀ بعد از خودش است

م: ذا َمنْ «. باشد تواند اسم موصولذا می» ماذا لَقيَت؟«ای مانند جمله » مبتدا: الَّذي« و » خرب مقدَّ

 .را خرب دانست» الَّذي«را مبتدا و » ذا َمنْ «توان می.  هوَ : صلۀ موصول و عائد: ُرجُ يَخْ . است

يا ) U –  U –(اين وزن به صورت َمفاِعلُن ) – – U – –   – U –. (ُمستَفَعلُن است وزن شعر ُمستَفَعلُن .١١

 .پذير استهم امکان) ( – U U – ُمفتََعلُن 
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مجزوم شود؛ اّما  وجه موجود و اينکه تُساِفرْ . دو وجه جايز است» شاءّهللاُ تُساِفُر إلَی إيرانإن«در جملۀ  .١٢

 .چون شاَء ماضی است، هم� وجه بهرت است

 اگر. عالقتُُه اآللية. از باب مجاز ُمرَسل است﴾يل لسان صدٍق يف اآلِخرين عْل واجْ ﴿در » لسان صدق« .١٣

 کلیتی به عکس،به  یا باشد چیز آن کل منظورمان و کنیم اشاره آن از بخشی به چیز یک بیان برای

 های آرایه از یکی گویی بخش. ایم کرده استفاده گویی بخش آرایهٔ  از باشد، جزء منظورمان و کنیم اشاره

 از را تختش و تاج ارقاج احمدشاه« مثالً در جملۀ ؛اند گفته هم ُمرَسل َمجاز آن به و است کهن ادبی

 ما از کسی اگر: عکسبه  یا). کل به جزء. (داد دست از را سلطنتش که است آن منظور ،»داد دست

 خانه از ما منظور ،»کنم هVهنگ خانه با باید« بگوییم جوابش در ما و »روی؟ می سفرآيا به «: پرسید

 از منظورمان ،»است خانه آور نان در،پ« گوییم می وقتی. )جزء به کل ارادهٔ . (است خانه افراد هVن

 دیده، هزاران« که گوییم می وقتی یا. آید می به شVر آن از بخشی واقع در نان، و است روزی نان،

 به اشاره برای را است انسان یک از بخشی که »چشم« و است انسان هزاران منظورمان ،»اوست نگرانِ 

 روزی و کار و کسب »نان« از منظور »است آب خربزه که ،بکن نانت را فکر« در .ایم برده کار به انسان

 .گیرد می قرار است تفنّنی یا و فرعی که چیزی هر جای به »خربزه« و است، اصل که است چیزی هر و

 آينده در او برای تا خواهدمی تعالی خداوند از7 ابراهیم﴾خریناآل  يف صدق لسان يل واجعل﴿  .١٤

 و کند، بیان را وی هایخواسته او خود زبان مانند یعنی باشد؛ او ياد نيکوی که دهد قرار فرزندی

 او ملت و کیش به را مردم و به پا خيزد او دعوت به که انگيزدبرمی را کسی الزمان آخر در خداوند

 خاتم بعثت) صدق لسان( از مراد: اندگفته مفرسان برخی. |اید دعوت توحید دین یعنی

. هستم ابراهیم پدرم دعای من: فرمود که شده روایت هم حرضت آن خود از و است6االنبیا

 قیامت تا را او نیکوی ستایش و جمیل ذکر خداوند که انددانسته این معنای به را آن نیز دیگر بعضی

 عنوان به7 ابراهیم از همواره ایVن اهل و برآورده کند را او دعای هم خداوند و بگذارد باقی

  .کنندمی یاد توحید قهرمان

 .مفعوٌل فيه است» .تعيش أبداً  كکأنَّ  كلِدنيا اِعمْل «در جملۀ » أبداً « .١٥

دو صورت ماضی و  توان بهرا می كو هل كهای ملفعل» .األراذل كراذل هلاألْ  كإذا مل«در جملۀ  .١٦

گونه که در عربی گاهی ماضی به معنای مضارع است، در فارسی نيز اين هVن مضارع ترجمه کرد؛

پرس فراموش . برو نان بخر: دـگويپدر خانواده به پرسش می. دـمصداق داشته باشد ـتوانقاعده می

دهد و پرس در حالی که بار سوم پدر با تندی دستور می. رودکند، پرس |یبار دوم تکرار می. کندمی
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 ﴾إذا الشمس کوِّرَتْ ﴿در . گويند ماضی محّقق الوقوعدر اصطالح می. رفتم: گويدهنوز نرفته است می

 .نيز فعل ماضی است، ولی معنای مستقبل دارد

برای  اين است که لَوْ » إِنْ «است و فرق آن با » اگر«به معنای » .اطلبوا العلم ولو بالص�«در » لَوْ « .١٧

اگر به باغ . َت معنای ماضی ندارددر اين جمله َوَجدْ . َت َحديَقِة لََوَجدْ َت إلَی الْ َذَهبْ  لَوْ . گذشته است

 .يافتیرفته بودی، می

 .صفت است» ِمن املالبس النسائية ذاِت األلواِن املختلفة«ذات در  .١٨

 إلَی انْظُروا نِ َولٰکِ  َو طَنطَنَِتِهم ِباللَّيلِ  الْـَحجِّ  کَثـرَةِ  وَ  َصوِمِهم وَ  َصالتِِهم ةِ َک³َ  إلَی تَنظُروا ال«سند حديث  .١٩

 -  ١٩٧ ح ، ٥١ صفحۀ ، ٢ جلد ،الرضا خبارأ  یونع6از پيامرب اسالم. »اْألَمانَةِ  أَداءِ  وَ  َحديِث الْ  ِصدقِ 

 ٣٠٣ صفحۀ) صدوق(امالی

، جلد من اليحرضه الفقيه6از پيامرب اسالم »من يف السVء كارحم من يف األرض يرحم«سند حديث  .٢٠

 ٣٧٩ صفحۀ ٤

 مستدرك( »َغداً  وُت ±َ  كَأَنََّك  ِخرَتَِك آل  اْعَمْل  وَ  أَبَداً  تَِعيُش  كَأَنََّك  اَك لُِدنْي اِْعَمْل  «7از حرضت علی .٢١

 )۱۵۶ ، ۳ جلد ،الفقیه یحرضه ال من(و  )١٤٦ ، صفحۀ١جلد  ،الوسائل

  ٥٠٤٨ح الكلم، درر و الحكم غرر7 از امy املؤمن� علی» انظر إلی ما قال و التنظر إلی من قال« .٢٢

  ٤٦١ ،الكلم درر و الحكم غرر7عيلّ  الْمؤمن� أمyُ  از »من زرع العدوان حصد الخرسان« .٢٣

 دريافت توانمی ایانديشه اندک با. اختالف نظر وجود دارد» اطلبوا العلم ولو بالص�«ارۀ حديث در ب .٢٤

  :کرد معنا توانمی گونه دو به را مزبور حديث که

 اين حاوی فقط معنا اين. کنيد سفر عاä نقاط دورترين تا باشد الزم اگر حتّی بجوييد را دانش: الف

  . شود آموزی علم از مانع نبايد داش� تمشقّ  و مسافت عدبُ  که است نکته

   .باشد ـ است مرشک کشوری که ـ چ� آن توليد خاستگاه اگر حتی بجوييد را دانش

 معرفة علم هو و بالص� لو و العلم اطلبوا«: است چن� الرشيعة مصباح در حديث اين کامل م�

 که است نفس معرفت ،دانش اين. شدبا چ� در گرچه ،بياموزيد را دانش ؛»الرّب معرفة منه و النفس

 مطرح راه دوري از |ادي عنوان به چ� کشور اسالم، صدر در. شودمی حاصل خداوند معرفت او از

 روايت مفهوم و کفر؛ بالد از |ادی نه و است راه دوری بيانگر رصفاً  »بالص� ولو« تعبy و است بوده

 قائل اهميتی چنان حقيقی و مرشوع علم آموخ� برای اسالم که است اين »بالص� ولو العلم اُطلبوا«

 و کرد تالش آن کسب برای بايد باشد، الزم نيز دست دور مسافتی طی آن آموخ� برای اگر که است
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 »بالص� ولو« مورد در را فوق تفسy آنچه. داشت نخواهد بر انسان دوش از را تکليفی چن� راه، دوری

. اللَُّجج بخوض َولو العلم اُطلبوا: فرمايدمی که است السالم عليه صادق امام از روايتی کند،می تأييد

 هيچ »اللجج بخوض ولو« تعبy است بديهی. باشد درياها اعVق به رف� با اگرچه بياموزيد، دانش

 .ندارد است، آموزیعلم اهميت بيانگر آنکه جز خصوصيتی

واءِ  « .٢٥   ٢١٨٢ ،الكلم درر و الحكم غرر 7أمyُ الْمؤمن� عيلّ  » .َو کَثيـرُُه قاتٌِل قَليلُـُه يَنَفـُع . اَلَْکـالُم کَـالـدَّ

   ١١حکمت  ،نهج البالغة.  إَِذا قََدرَْت َعَىل َعُدوَِّك فَاْجَعِل الَْعْفَو َعنُْه ُشْكراً لِلُْقْدرَِة َعلَيْه .٢٦
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رُس الثّا�   الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : بتواند آموز در پايان اين درس بايددانش

 . درس را درست قرائت و ترجمه کندم� .١

 .درس را از عربی به فارسی ذکر کند جديد کلVتمعنای  .٢

 .درک کندپيام م� را  .٣

هايی در عمل کردن به مصاديق آن را حتّی االمکان از حفظ بگويد و نـمونهدرس  سادۀاحاديث برخی  .٤

 . ذکر کند

 .دود از حفظ بگويدعددهای يک تا صد را به صورت تنها و بدون مع .٥

 .عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را از حفظ بگويد .٦

 .دهدمی تغيy را فعل معنای اضافه حرف گاهیبداند که  .٧

هايش کالسیرا در کالس به همراه هم) اْألَرشِف  النََّجِف  َمطارِ  يف زائَِرينِ  بَ�َ  ِحوارٌ (شبيه م� مکامله درس  .٨

 .اجرا کند

  

  يند آموزشفرا

که 6سخنان گوهربار پيامرب اسالم. بارۀ املواعظ العددية استدر ) ١(م عربی زبان قرآن  درس دو م�

املواعظ العددية نام کتابی ارزشمند نوشتۀ عالمه عاملی است . دربرگyندۀ عدد است م� درس دوم شده است

دوم با ساختار م� موضوع قواعد درس . که احاديث بسياری را گردآوری کرده که در آنها عدد به کار رفته است

  . درس سازگار است

دربارۀ احرتام به وسايل عمومی و محيط زيست » إنَُّکم َمسؤولون«اّما م� درس دوم عربی تخّصصی به نام 

  .ای که وقت کالس گرفته نشودبه گونه د گريزی کوتاه به اين موضوع بزندتواندبy محرتم می .است

  . بی دهم درک مطلب آمده استهای کتاب عر بال فاصله پس از همۀ درس
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  :)١(مv درس دوم از کتاب عربی زبان قرآن ه[هنگی در ترجمۀ 

ُة ِمن رَسوِل هللاِ    6اَلَْمواِعُظ الَْعَدديـَّ

ا الظُّلُم الَّ . ظُلٌْم ال يَْغِفرُُه ُهللا ، َو ظُلٌْم يَْغِفرُُه ، َو ظُلٌْم ال يَتْـرُکُـهُ : اَلظُّلُْم ثَالثَـةٌ  � ُْك فَـأَمَّ قاَل . ذي ال يَغِفرُُه ُهللا فَالرشِّ

ا الظُّلُم الَّذي يَغِفرُُه ُهللا ، فَظُلُم الِْعباِد أَنُفَسـُهم يف ما بَينَـُهم وَ : هللاُ  َْك لَظُلٌْم َعظيٌم﴾ َو أَمَّ ا  ﴿إنَّ الرشِّ ِهم، َو أَمَّ بََ� َربـِّ

  . اِد بَْعِضـِهم بَْعضاً الظُّلُم الَّذي ال يَتْـرُکُُه ُهللا ، فَـظُلُم الِْعب

اّما ستمی که . کندآمرزد و ستمی که آن را رها |یآمرزد و ستمی که میستمی که خدا |ی: ستم سه گونه است

اّما ستمی که آن را خدا . قطعاً رشک ستمی بزرگ است: خداوند فرموده است. آمرزد رشک استخدا آن را |ی

کند خودشان و پروردگارشان است و اّما ستمی که خدا آن را رها |ی آمرزد ستم بندگان به خودشان ميانمی 

  .ستم بندگان به يکديگر است

َمْن َعلََّم ِعلVًْ، أَْو أَْجَری نَْهراً، أَْو َحَفَر ِبئـراً، أَْو َغرََس نَْخـالً، : َسبٌْع يَـْجري لِلَْعبِْد أَْجرُُهنَّ َو هَو يف قَربِِه بَعَد َموتِـهِ  �

  .نَی َمسِجداً، أَْو َورََّث ُمْصَحفاً، أَْو تَرََك َولَداً يَستَغِفُر لَـُه بَعَد َموتِـهِ أَْو بَ 

 ،هرکس دانشی را ياد داد: در حالی که پس از مرگش در گورش است برای بنده جاری است ]چيز[پاداش هفت 

يا  ،ا قرآنی به ارث گذاشتي ،يا مسجدی ساخت ،يا نخلی را کاشت ،يا چاهی را کَند ،يا جويی را روان کرد

  .فرزندی به جا نهاد که پس از مرگش برايش درخواست آمرزش کرد

هرکس دانشی را ياد دهد يا جويی را روان کند يا چاهی را حفر کند يا نخلی را : ... اين ترجمه هم درست است

گش برايش درخواست آمرزش بکارد يا مسجدی بسازد يا قرآنی به ارث بگذارد يا فرزندی به جا نهد که پس از مر 

  .کند

اً ، فَـِمْن ٰذلَِك َجَعَل ُهللا الرَّْحـَمـَة ِمئَـَة ُجزٍء ، فَـأَْمَسَك ِعنَدُه ِتسَعـًة َو ِتسعَ� ُجزءاً َو أَنزََل يف اْألَرِض ُجزءاً واِحد �

  .الْـُجزِء يَتَـراَحُم الْـَخلُْق 

ه بخش را نزد خود بگرفت و يک بخش را در زم� فرود را صد بخش قرار داد و نود و ن) رحمت(خدا مهربانی 

  .ورزندآورد، از هVن بخش آفريدگان به هم مهربانی می

َو ال تََفرَّقوا، فَِإنَّ إِنَّ طَعاَم الْواِحِد يَـْکِفـي اِالثْنَِ�، َو طَعاَم اِالثْنَِ� يَـْکِفـي الثَّالثَـَة َو اْألَربََعـَة، کُـلوا َجـميعاً  �

  .کَـَة َمَع الَْجVَعـةِ الَْربَ 

قطعاً خوراک يک تن برای دو تن بسنده است و خوراک دو تن برای سه تن و چهار تن بس است، همه با هم 

   .بخوريد و پراکنده نشويد؛ زيرا برکت با جVعت است
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  .ٍة؛ فَـَعلَيُکـم ِبالْـَجVَعةِ اِثناِن َخyٌ ِمن واِحٍد َو ثَالثٌَة َخyٌ ِمِن اثْنَِ� َو أَربََعٌة َخyٌ ِمن ثَالثَ  �

  .دو تن از يک تن بهرت و سه تن از دو تن بهرت و چهار تن از سه تن بهرت است؛ بر شV الزم است در جمع باشيد

  .َمن أَخلََص ِ�ِ أَربَعیَن َصباحاً ، ظََهرَْت یَنابیُع الِْحکَمِة ِمْن قَلِبِه َعلَی لِساِنهِ  �

های دانش چشمه) خالص شود، پاکی نيّت ورزد/ پاکی نيّت ورزيد . (ا خالص شدهرکس چهل بامداد برای خد

  )ظاهر شود. (بر زبانش آشکار شود) قلبش(از دلش ) حکمت(

  .الَْفقُر َو الَْوَجُع َو الَْعداَوُة َو الّنارُ : أَْربََعـٌة قَليلُـها کَثيـرٌ  �

  .و آتش، درد، دشمنی )فقر(مستمندی : چهار چيز اندکش بسيار است

  .اَلِْعباَدُة َعَرشَُة أَجزاٍء تِسَعُة أَجزاٍء ِيف طَلَِب الْـَحاللِ  �

  .حالل است) طلب(ده بخش است، نُه بخش در جس� ) عبادت(پرستش 

� Vإذا کاَن اثْناِن يَتَناَجياِن فَال تَْدُخْل بَينَُه.  

  .گفتند ميانشان داخل نشوهرگاه دو تن در گوشی راز می

  

  مv درس دوم عربی تخّصصی رشتۀ علوم انسانیترجمۀ ه[هنگی در 

م«
ُ
ـ�

�
  إن

َ
  .قطعاً شV مسئول هستيد7ُمؤِمنَ� َعلـيأَمyُ الْ  »َ�سؤوون

واِم الَْمدرَيسِّ ها لِلرُّجوِع إِلَی الَْبيِت بَْعَد اـوالَِدتِ  ِبانِتظارِ کانَْت ُسَميَُّة  � سمّيه پس از پايان ساعت کار  ؛نِْتهاِء الدَّ

  .سه برای بازگشت به خانه منتظر مادرش بودمدر 

-اتاق(های و کالس ؛َو کانَْت ُحُجراُت الَْمدرََسِة ُمْغلََقًة، َو ما بَِقَي ِفـي الَْمدرََسِة إّال َجمٌع قَليٌل ِمن زَميالتِـها � 

- از دانش و فقط عّدۀ کمی. (هايش در مدرسه نبودکالسیمدرسه بسته بود، و کسی جز عّدۀ کمی از هم) های

ولی بايد توّجه داشت که هنوز آموزش  ؛توضيح اينکه ترجمۀ دوم هرچند درست است. آموزان در مدرسه بودند

  .)توان ترجمه کردداده نشده است که اين گونه نيز می

و مدير مدرسه و برخی  ؛الطّالِباِت  الَْمدرََسُة ِمنَ  ُمديرَُة الَْمدرََسِة َو بَعُض الُْمَدرِّساِت يَنتَِظرَْن أَْن تَْفُرغَ  کانَْت َو  � 

  .آموزان خالی گرددها منتظر بودند که مدرسه از دانشاز معلّم

در اين  ؛ِمَن النَّواِفذِ  الَْهواِء ِمْن إْحَدی الُْحُجراِت، َو شاَهَدِت الَْمصابيحَ  َسِمَعْت ُسَميَُّة َصوَت ُمَکيِِّف ِعنَدئِـٍذ  �

  .ها را از دور ديدها شنيد، و چراغاز اتاق هنگام سمّيه صدای کولر را از يکی
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ً  َصفٍّ آَخرَ فَـظَنَّْت أَنَّ طالِباِت  �  ِة تَقويٍَة، أَْو يُـVرِْسَن نَشاطاً ُحرّا ةٍ  وَ  ؛يف ِحصَّ ، َوَجَدِت الُْحْجرََة ِعنَدما نَظَرَْت ِبِدقـَّ

با  گاه کهآن یا مشغول فّعاليّت آزادند؛ واند، موزان کالسی ديگر در کالس تقويتیآ گVن کرد که دانش ؛فارَِغةً 

  .دقّت نگاه کرد، اتاق را خالی يافت

إلَی ُمديرَِة الَْمدرََسِة، َو أَْخَربَتْـها ِبـV شاَهَدْت، فََشَکرَتـَها الُْمديرَُة،  فَـَذَهبَْت حاَولَْت فَتَْح الْباِب، فَـَوَجَدتْـُه ُمْغلَقاً  �

سعی کرد در را باز کند، و آن را بسته يافت و در نتيجه به سوی  ؛الَْمصابيِح َو الُْمَکيِِّف  فاءَ إِط ِمن ُسَميَّةَ  طَلََبْت َو 

) خواست(مدير رفت و او را از آنچه ديده بود باخرب کرد، مدير از او تشّکر کرد و از سمّيه درخواست کرد 

  .ها و کولر را خاموش کندچراغ

الَّتي کانَْت َمفتوَحًة  لِـِإغالِق َحنَفيَِّة الVْءِ  کانَِت الطّالِبَُة تَذَهُب  ِم فاِطَمة؛بَـًة ِباسْ طالِ  شاَهَدِت الُْمديرَةُ ِعنَدئٍِذ  �

برای بس� شy آبی که } داشت{آموز آموزی به نام فاطمه را ديد؛ اين دانشدر اين هنگام مدير دانش ؛قليالً

  .رفتکمی باز بود می

باحيِّ ِفـي اِالصْ  َشَکرَْت ُمديرَُة الَْمدرََسةِ  ،التّايليَوِم الْ  َصباحِ يف  وَ  � ـِهV ُسَميََّة َو فاِطَمَة ِالْهِتVمِ  ِطفاِف الصَّ

ةِ  و در صبح روز بعد، مدير مدرسه در صف صبحگاه از سميّه و فاطمه به خاطر توّجه آنها به  ؛ِبـالَْمراِفِق الْعامَّ

  .تأسيسات عمومی سپاسگزاری کرد

ِة  � و در زنگ دانش اجتVعی سميّه برخاست و از  ؛ُة َو َسأَلَِت الُْمَدرَِّسةَ ، قاَمْت رُقَيَّ ِتVعيَّةِ ُعلوِم اِالجْ الْ و يف ِحصَّ

  :معلّم پرسيد

باحَ « � ِة الَّتي تََکلََّمِت الُْمديرَُة َعنـها هَذا الصَّ ای که منظور از تأسيسات عمومی ؛»؟َما الَْمقصوُد ِبالَْمراِفِق الْعامَّ

  اش صحبت کرد چيست؟مدير امروز صبح دربارهخانم 

ولَُة، َو يَنتَِفُع ِبـَها النّاُس َجميعاً «: فَـأَجابَْت  � ُة هَي اْألَماکُِن الَّتي تَـمتَلُِکـها الدَّ  ،إذا فَِهْمِت َمعناها. اَلَْمراِفُق الْعامَّ

ةِ ـأَمِثلَ  لَنافَـاذْکُري  أسيسات عمومی جاهايی است که دولت مالک آن است، و ت: وی پاسخ داد ؛».ًة لِلَْمراِفِق الْعامَّ

هايی ذکر مثال معنايش را فهميدی برايـVن برای تأسيسات عمومی) هرگاه(اگر . برندهمۀ مردم از آن سود می

  .کن

ُة َو الُْمستَشَفياُت َو الُْمستَوَصفاُت َو الْمَ «: أَجابَْت رُقَيَّةُ  � تاِحُف َو الَْمکتَباُت َو َدوراُت اَلَْمدارُِس َو الَهواتُِف الْعامَّ

ُة َو اْألَشجاُر َعلَی  های ها، تلفنمدرسه: رقّيه پاسخ داد ؛»...أَْعِمَدُة الَْکهَرباِء  وَ  الرَّصيِف الْمياِه َو الَْحدائُِق الْعامَّ

  ... .های برق رو و تy های بهداشتی، درختان کنار پيادهها، رسويسها، کتابخانهها، موزهعمومی، بيVرستان

: خانم مدير پاسخ داد ؛».أَْحَسنِْت، َو الِْحفاُظ َعلَی هِذِه الَْمراِفِق واِجٌب َعلَی کُلِّ ُمواِطنٍ «: أَجابَِت الُْمَدرَِّسةُ �

  .واجب است) ميهنیهم(آفرين بر تو و نگهداری از اين تأسيسات بر هر شهروندی 
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ٍب  َسأَلَِت  � ولَةِ ! َو کَيَف؟لَِم «: الطّالِباُت ِبـتََعجُّ با شگفتی ) آموزاندانش(آموز دخرتان دانش ؛».ٰذلَِك واِجُب الدَّ

  .وظيفۀ دولت است) آن(اين ! چرا و چگونه؟: پرسيدند

ُحْجرَِة بَْل هَي َمسؤوليٌَّة ُمشَرتَکٌَة، فَـُسَميَُّة الَّتي قاَمْت ِبـِإطفاِء الُْمَکيِِّف َو الَْمصابيِح يف «: قالَِت الُْمَدرَِّسةُ  �

ها در البتّه که مسئوليّتی مشرتک است، سميّه که به خاموش کردن کولر و چراغ: خانم مدير گفت ؛الَْمدرََسةِ 

  اقدام کرد؛ مدرسه) اتاق(کالس 

َعلَی الُْهدوِء فيـها َو َعلَی َو فاِطَمُة الَّتي أَْغلََقْت َحَنفيََّة الVِْء َو الطّالِبَُة الَّتي تَدُخُل َمکتَبََة الَْمدرََسِة فَـتُحاِفُظ  � 

شود و آرامش آن آموزی وارد کتابخانه مدرسه میو فاطمه که شy آب را بست و دانش ؛ظافَِة الُْکتُِب َو تَرتيِبـهانَ 

   کند؛ها و ترتيب آنها را حفظ میو پاکيزگی کتاب

ِبـَکالٍم طَيٍِّب؛ ٰهؤالِء يَعَملَْن ِبـواِجباتِـِهنَّ کَـُمواِطناٍت  َو تِلَْك الَّتي تَنَصُح َمْن يَرمي النُّفاياِت يف َغyِ َمکانِـها �

کند؛ اندازد نصيحت میکسی را که زباله در غy جای مناسب می} آموزی کهدانش{و آن  ؛».يَْشُعرَْن ِبـالَْمسؤوليَّـةِ 

  .کنندشان عمل میبه وظيفه کننداينها مانند شهروندانی که احساس مسئولّيت می

ٍة َمکتوٍب  أَ «: قاَمْت ُسَميَُّة َو قالَْت  � يُف َعن َذا الْ هٰ  َعلَيـها لَيَس ِمَن الُْمناِسِب کِتابَـُة لَوَحٍة ِجداريـَّ َحديُث الرشَّ

ُكم َمسؤولوَن َحتَّ  :7ُمؤِمنَ� َعلـيأَمyِ الْ  آيا مناسب نيست : سمّيه برخاست و گفت ؛ی َعِن الِْبقاِع َو الْبَهائِمِ إنـَّ

قطعاً شV : نوشته باشد7يک تابلوی ديواری نوشته شود که روی آن اين حديث رشيف از حرضت علی  که

  .ها و چارپايانمسئول هستيد حتّی در مورد زم�

خانم مدير  ؛».الَْحديِث َذا ِبهٰ هَذا االِقِْرتاُح َحَسٌن، َو َسـَنتَعاَوُن َجميعاً َعلَی الَْعَمِل «: قَِبلَِت الُْمَدرَِّسُة َو قالَْت  �

  .کنيماين پيشنهاد خوبی است و همگی برای عمل به اين حديث رشيف همياری می: پذيرفت و گفت

   بخش درک مطلب

که از نامش پيداست درک معنای عبارت و م� است، اّما همچنان هدف گونه يک هدف اّوليّه دارد که هVن

ا صدای بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را ها را بآموز عبارتبايد دانش. مهّم قرائت مّد نظر است

. درست، نادرست، درست، نادرست و نادرست: از اندعربی زبان قرآن به ترتيب عبارت ها درپاسخ. مشّخص کند

  .درست، نادرست، درست، نادرست و نادرست: و در کتاب رشتۀ انسانی به ترتيب عبارت است از

  

   



 

١٤٣ 

 

  »اعلموا«

بحث . عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم مطرح شده است مبحث» اِعلَموا«در بخش 

مسلّم است که دانس� اين ظرايف برای مخاطب عرب ساکن در . تطابق عدد و معدود از اهداف کتاب نيست

واعد عدد و معدود خطايی بزرگ يا دانشجوی رشتۀ زبان و ادبيات عرب الزم و عدم رعايت ق ،کشور عربی

  . آموزش اينها مطلوب نيست دورۀ دوم متوّسطهآموز ولی برای دانش است،

کند و در صورتی که نياز داشته باشد در پی کم با خواندن عبارات و متون اين قواعد را کشف میآموز کمدانش

  .نهاد توان منابع سودمندی را در اين زمينه در اختيار اومندی میدر صورت عالقه. آيدکشف قاعدۀ آنها بر می

در صدر اسالم که الفبای عربی بدون نقطه و عالمت بوده . شودعدد ِمئَة به صورت ِمائَة و مأَة نيز نوشته می

ها همچنان برای اينکه مئه و منه با هم اشتباه نشود، مئه را مائه نوشتند و بعد از نهادن نقطه و ديگر نشانه

اند؛ اّما بهرت است که رسهم نوشته ة را خمس مئة نوشتهگاهی خمسمئ. اين کلمه با الف زائد نوشته شده است

يک (يا ُخمُس مئة  ه معنای پنج تا صد است نه پانصدشود زيرا امکان دارد خواننده تصّور کند که خمس مئة ب

  .بپندارد) چهارم صد

کتاب درسی اين ولی از آنجا که به لحاظ ساختاری فرق دارد در  اند،هرچند عدد ده را نيز در گروه عقود نوشته

  .کار صورت نگرفته است

  

  الرتجمةفّن 

او در درس انگليسی و فارسی . دهدآموزد که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيy میآموز میدر اينجا دانش

در زبان فارسی معنای . يعنی پوشيدنput on يعنی گذاش� ولی putمثالً  يز مشابه اين مورد را آموخته است؛ن

س در زندگی برايش بهرت های درس از آيات قرآن برگزيده شده است تا قاعدۀ در مثال. مد فرق داردآمد و در آ 

  . |ود پيدا کند

  مکامله

±ام مکاملات . کندآموز را با نحوۀ صحيح گفت و گو و اصطالحات کاربردی و سودمند آشنا میاين بخش دانش

  .يد خواهد بودهدفمند و سودمند است و در زندگی برای يادگyنده مف

  



 

١٤٤ 

 

  هاتـمرين

بتواند خود را بيازمايد و آموز با حّل تـمرين اند؛ تا دانشنيز مانند درس اّول کوتاه و سادهتـمرينات اين درس 

  . هايش را تثبيت کندآموخته

±رينات بايد در کالس به صورت گروهی  .سعی شده است حتّی االمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی به کار نرود

خوانند و دبy های خود را میآموزان پاسخگاه دانشآن آموز کار گروهی را ياد بگyد؛شود تا دانش سخ دادهپا

  .کندرفع اشکال می

   )در هر دو کتاب(ـمرين اّول ت

ای که عالوه بر اينکه مربوط به عدد است به قاعده ٥جملۀ شVرۀ . هدف کاربرد اعداد در قرآن و حديث است

تواند آموختۀ خويش را ملکۀ ذهن فراگy اکنون در اين تـمرين می. نيز اشاره دارد ،رجمه آمددر بخش فن ت

  .کند

   )در هر دو کتاب(و سوم  تـمرين دوم

  .در اينجا تنّوع در طرّاحی ±رين به کار رفته است. ها طرّاحی شده استمبحث عدد اين ±ريننظر به اهّميّت 

   )ندر عربی زبان قرآ (چهارم تـمرين 

  .هدف ±رينی بر اعداد يک تا صد است

   )در عربی تخّصصی(چهارم تـمرين 

  .هدف تقويت مهارت شناخت واژگان است

   )در هر دو کتاب(تـمرين پنجم 

اين شيوۀ طرّاحی ±رين القاگر اين هدف . ها با استفاده از عباراتی در قرآن و حديث استهدف تثبيت آموخته

  .گyی زبان عربی فهم بهرت قرآن و متون دينی استاست که هVنا هدف اصلی ياد 

   )در هر دو کتاب(ششم مرين ـت



 

١٤٥ 

 

اين ±رين چند بار ديگر در سه کتاب دورۀ اّول . آموز در ضمy و فعل استهای دانشهدف يادآوری آموخته

  .متوّسطه نيز طرح شده بود

   )در هر دو کتاب(هفتم ªرين 

ها اطّالعات عموم نيز هستند و دانس� آنها خالی هرچند عبارت. استهدف اصلی ايجاد عالقه به درس عربی 

استفاده از جاذبۀ . از لطف نيست؛ اّما هدف اصلی اين است که تنّوعی در ±رينات کتاب وجود داشته باشد

اّما در اين کار تفاوت اساسی ب� دورۀ اّول و دوم متوّسطه . تصوير با هدف زيباسازی کتاب انجام شده است

  .وجود دارد

   )در عربی زبان قرآن(هشتم مرين ـت

اّما به منظور . در اصل هدف هVن ±رين عدد است. خوانی استهدف تقويت مهارت شناخت عدد و ساعت

  .هاستايجاد تنّوع ±رين متفاوت با ساير ±رين

   )در عربی تخّصصی(هشتم مرين ـت

  .شناسی و درک مطلب استهدف تقويت مهارت واژه

   )در عربی تخّصصی(نهم ن مريـت

  آموزانهای دانشهدف تثبيت آموخته

  )در عربی تخّصصی(هشتم مرين ـت

  .شناسی و درک مطلب استهدف تقويت مهارت واژه 

  أنوار القرآن

آموز تاکنون در ترين آيات قرآن و دربرگyندۀ واژگانی هستند که دانشترين و کاربردیآيات برگزيده از معروف 

انجام اين ±رين . وان شاهد مثال استفاده کردنتوان به عاز اين آيات می. ربی مشاهده کرده استهای عکتاب

تواند در کالس حل کند اختيار به عنوان کار در منزل است و اگر دبy تشخيص دهد که وقت کافی دارد و می

  .وان استهای کتاب درسی تحت اين عناين تذکّر برای ±ام بخش. اين کار را دارد اجرای

   



 

١٤٦ 

 

  )پژوهش(البحث العلمی 

-تواند در صورت داش� زمان کافی دانشمند میدر انتهای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبy عالقه

بديهی است که در دروسی مانند عربی و انگليسی نظر به اينکه زبان . کند تشويق آموزان را به انجام پژوهش

  .جود نداردها فارسی نيست آزادی عمل و اين درس

  

  ارزشيابی

yند و ـت می زند تا همه بخوانـد عالمـخوانای را میآموزی جملهدر اختيار دارد و هر بار که دانش جدولی ،دب

آموزش از برخی  آسان سازیر برای ـی دبيـهرچند گاه. ت شودـها رعايمرينـت پاسخی در ـت آموزشـعدال

ر ـی سايـدر اين کار موجب ناراحت زياده رویه داشت که ـبايد توجّ  د؛ اّماـکند استفاده میـآموزان مستعدانش

  .شودآموز فّعال میآموزان و ايجاد حّس ناخوشايند نسبت به دانششناد

  

  :وسايل کمک آموزشی

  ، فلش کارتاعالنآموزشی، اساليد،  |اهنگکتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف، پاورپوینت، 

   



 

١٤٧ 

 

  )آموزنه برای دانش(  برای دبc افزايیدانش

 : در فارسی است؛ مثال» يکديگر«معادل » بعض... بعض «اصطالح  .١

   .بعضاً  بعضهم أو البعض، بعضهم الناس بعضاً؟ تنارص بعضهم الزُُّمالءُ  يكره ملاذا

 .بعضاً  بعُضُهم املؤمنون تَعاَونَ . البعَض  بعُضُهم الناُس  نرص

   .او را گرفت:  هُ ] مسك[إْمَساكاً : أَْمَسَك  .٢

   .به آن آويخت يا چنگ زد: أَْمَسَك به 

   .از سخن باز ايستاد: أَْمَسَك عن الَكَالِم 

  .از خوردن غذا خوددارى كرد : ْمَسَك عن الطَّعام أَ 

 : دو حالت داردأُمُر تَ امر و  »، ُخذْ کُْل « .بدون همزه است امر تأکُُل و تأُخذُ  .٣

الةِ  أَْهلََك  أُْمرْ  وَ ﴿ مانند آمده است »أوُمرْ «گاهی  ؛»اوُمرْ «و » ُمرْ «  ﴾ِبالصَّ

  .دارد یبسيار  معانی لََص أَخْ  .٤

   .شد ريا 0 و ورزيد اخالص طاعت در:  الطاعةِ  يف و الطّاعةَ لََص أَخْ 

   .ساخت پاک بدى هر از را او خداوند:  هللاُّ  هُ لَصَ أَخْ 

 .شد پاک و ريا 0 او اب خود سخن يا و دوستى در:  القوَل  وأ  الُحبَّ  لهُ لََص أَخْ 

  )درچاپخانه( اندازههم و شکلهم حروف دست يک ،مخزن ،منبع ،فواره:  نبوعيَ  .٥

 آب پر جوى آب، چشمه : يعيَناب جمع آن يَنْبُوع

َرأيس . رسم درد گرفت: َوِجَع َرأيس. شد دردمند و بيVر:  َوَجعاً  يَْوَجعُ  ،َوِجعَ . َوَجع به معنای درد است .٦

 .)َرأيس يُؤلُِمني. (کنددرد می رسم: يَوَجعني

 .ِمضياف بر وزن ِمفعال اسم مبالغه بر وزن اسم آلت است و مذکّر و مؤنّث در آن يکسان است  .٧

 . تبديل شده است» جاْب «در محاورات به » دآوْر «به معنای » جاَء ِبـ«برخی بر اين باورند که  .٨

 .دانندمی» َجلََب «ن را دگرگون شدۀ و برخی نيز آ ) جيْب : و امر يِجيْب : ، مضارعجاْب : ماضی(

 .ُسّواح نيز به کار رفته است. جمع سائِح ُسيّاح و ساِئحون است .٩

 . يعنی آي� ،»ِملَّة«ولی در عربی  ،هرچند ملّت عربی است. يعنی ملّت ،بَشعْ  .١٠

   ١٢٠ /بقره ﴾ِملَّتَُهم تَتَِّبعَ  َحتَّي  النَّصاری ال وَ  ودُ الْيَه َك َعنْ   تَرْضی لَنْ  وَ ﴿

 . کنى پیروى آنها آیین از اینکه مگر ،شوند|ى خشنود تو از مسیحیان و یهودیان



 

١٤٨ 

 

به جای َرضٌب يف، يف و به جای  در کاربرد زبان معموالً )َرضٌب يف�) (تَقسيٌم َعلَی: ) (ناِقص - ) (زائِد(+  .١١

 .ح نيز به معنای منهاستطَرْ . رودتقسيٌم علی، علی به کار می

 عنكبوت: املؤنث عناكيُب، و َعناكُِب : الجمع. گاهی مذکّر نيز به کار رفته استعنکبوت مؤنث است و  .١٢

   عناكيُب  و َعناكُِب  و عنكبوتات: للمؤنث الجمع و عنكبة و

 .نام فارسی آن تارتَنَک، تَنَنده، کَرتينه و کارتنه است. العنكبوت جنُس  أَو العنكبوت، ذَكَرُ :  الَعنَْكُب 

 .ل اسم جنس به معنای مورچه و |لة به معنای يک مورچه استَ|ْ . ة در |لة تاء وحدت است .١٣

شود، تنوين آن حذف می اليهکه مضاٌف الزم اإلضافة به جمله است و وقتی إذْ . ِعنَدئٍِذ ظرف زمان است .١٤

 .گyدِعَوض می

ٍب «در  .١٥ ٍب حال است» .سألَت الطالباُت ِبتعجُّ  .بتعجُّ

 .ديم کاربرد نداشته استقاَم ِبـ يک فعل جديد است و در متون ق .١٦

مکتوب نَعت سببی » أليس ِمن املناسب کتابُة لوحٍة جداريٍّة مکتوٍب عليها هذا الحديث«در جملۀ  .١٧

خواهد و اگر اسم مفعول واقع گردد نائب فاعل صفت سببی اگر اسم فاعل واقع شود فاعل می. است

 : مثال بيشرت خواهد؛می

 .)سبب به معنای وابستگی است. (قََرأُت کتاباً ُمَمزَّقًة أوراقُهُ . قََرأُت مجلًّة ُمَمزَّقاً ِجلُدها

 آن متعلق صفات از صفتی بیان یا و آن صفات از صفتی بیان با را خود متبوع که است تابعی نعت .١٨

  .»أبوهُ  کریمٍ  برجلٍ  رتُ رَ مَ «،  »کریم ِبرجلٍ  تُ ْر َمرَ « هVنند .کند کامل

  :شودمی تقسیم قسم دو به نعت

  .کند کامل آن صفات از صفتی بیان با را خود متبوع که است تابعی: قیقیح نعت -

 .کند کامل آن قمتعلّ  صفات از صفتی بیان با را خود متبوع که است تابعی: سببی نعت -

 .و حيَنV در کنار لVَّ قرار گرفته است در متون امروزی ِعنَدما. لVَّ ادات رشط و ظرفيّه است .١٩

 .مبتدا، إلٌه خرب و غyُ صفت است َمنْ  ﴾...َمن إلٌه غyُ هللاِّ ﴿در  .٢٠

مانند عروس و عجوز، مضياف و . های فَعول، ِمفعال، ِمفعيل و فَّعالة در مذکّر و مؤنّث مشرتکندوزن .٢١

 .مقدام، ِمعطy و مسک�، ِمَکّر و ِمَفّر و عالمة

ألف نايب مفعوٌل فيه  ﴾اً و لقد أرسلنا نوحاً إلی قومه فلبث فيهم ألَف سنٍة إال خمس� عام﴿در آيۀ  .٢٢

 .است



 

١٤٩ 

 

ولی در کتاب درسی ترکيب الشعب اإليرا� که بيشرت  ب شعُب إيراَن نيز درست است،يهر چند ترک .٢٣

 . کاربرد دارد، آمده است

 .شوددر گويش شامی حرف ث در اثن�، ثالثة، þانية ت تلّفظ می .٢٤

 .ی مشّدد نيستولی در عرب شود،َزرافة در فارسی َزّرافه با تشديد خوانده می .٢٥

اين تفاوت . عرب زبان با فصيح بسيار فرق داردعاميانۀ اعداد در کشورهای جالب است بدانيم که  .٢٦

 ١. شودحتّی از کشوری به کشوری ديگر نيز مشاهده می

 :مثالپ در عربی به ب و ف تبديل شده است؛  .٢٧

 أصفهان يا أصبَهان�بَيَدق ، اِسپَهان �فyوز ، پياده �پyوز 

  :خواست خداوند از را چيز چهار ،شد مأمور الهى رسالت به7 موىس حرضت كه هم� .٢٨

  »صدري يل ارشح رّب «. صدر سعۀ -

  »أمري يَّرس يل و«. آماده رشايط -

  »لسا� من ُعقدةً  واحلُل«. روان بيان -

  »وزيراً  يل واجعل«. وزير داش� -

 جمعى و فردى اخالقى، عى،اجتV انقال0، سياىس، عبادى، متعّدد مسائل به7 موىس حرضت چون

 لذا سازد؛ مى غافل امور ساير از را انسان كدام، هر به الزم توّجه و پرداخ� طبعاً  و بود شده مأمور

  .دارد رضورت كامالً موارد اين  همۀ به رسيدن در صدر  سعۀ

 كه تاس آن رمز »يل« كلمۀ و مسئولّيت انجام براى هم است، الزم انسان خود براى هم صدر، سعۀ

: است آمده6پيامرب مورد در انرشاح سورۀ در كهچنان ؛دارد بزرگ تظرفيّ  به نياز وحى، دريافت

﴿äبرای رفع لکنت زبان و به هنگام  هٰ سورۀ طٰ  ٢٨تا  ٢٥آيات  ﴾يُرساً  الُعرس مع اِنّ ...  صدرك لك نََرشح أ

  .شودآغاز سخ�انی برای تقويت اعتVد به نفس خوانده می

ٌم و صفت برای مئة و » سيٌم َعلَی خمسٍة يساوي عرشينمئٌة تق«در  .٢٩ تقسيم تأويل به مشتق ُمَقسَّ

  .يساوي خرب است

                                                           
، ثْالثِه، أَْربََعه، َخْمِسه، ِستِّه، َسبَْعه، þْانِيه، تِْسَعه، َعْرشِه، َدَعْش، : هستند )بغداد( عددهای مذکور به گويش عراقی ١ واِحْد، ثْنِ�ْ

لَطَّ  . أَلِْف  ١٠٠٠ميتِ�ْ  ٢٠٠ميِّه  ١٠٠... َعْش، أَْربُطََعْش، ُخُمْصطََعْش، ُصطََّعْش، ْسبُطََعْش، þُْنطََعْش، تُِسطََعْش، ِعْرشيْن ثْنََعْش، ثـْ

  .شودخوانده می» إيَدَعْش «و در سوريه » إْحَدَعْش «يازده در عربستان 
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رُس الثّالِثُ    الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م� درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند .١

 ١ .کندپيام م� را که تفّکر در آفرينش خداست درست درک  .٢

 . جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند کلVتمعنای  .٣

 .استشهاد کند آيات و احاديث درسهنگام رضورت به به  .٤

های استفعال، انفعال، افتعال و تفّعل را بشناسد، درست از وزن... های ماضی، مضارع، امر، نهی و فعل .٥

 .معنا کند و تشخيص دهد

 .های ثُالثی مزيد را تشخيص دهدای مشهور بابدر رشتۀ علوم انسانی چند معن .٦

 .در رشتۀ علوم انسانی فعل الزم را از متعّدی تشخيص دهد .٧

 

  فرایند آموزش درس

|ايش آن در کالس در . موجود است» بر فراز آسVن«در اینرتنت و نرم افزار  fish rainingباران ماهی  |اهنگ

آموزان مورد اين م� در نظرخواهی از دانش. دهدفزايش میصورت وجود امکانات انگيزۀ يادگyی درس را ا

که يکی از  کردبايد توّجه  ارتباطی ندارد،هرچند ظاهراً به فرهنگ ايرانی و اسالمی . پسند گروه آزمايشی شد

  .های خداشناسی انديشيدن در آفرينش خداست و اين پديده نيز جّذابيّت خاّصی داردراه

   

                                                           
   . ب� بردن دشمنی ب� همسايگان و خويشان استدرس دربارۀ صلۀ رحم، احرتام به همسايه و تالش برای از  پيام  ١
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   درسمv ه[هنگی در ترجمۀ 

َمكِ  َمطَرُ    السَّ

ُق  َهل Vِء؟ ِمنَ  تَتَساقَطُ  أَسVکاً  اْألَيّامِ  ِمنَ  يَومٍ  يف تََری أَنْ  تَُصدِّ Vءِ  ِمنَ  الثَّلجِ  وَ  الَْمطَرِ  نُزوَل  إنَّ ! السَّ  َيشءٌ  السَّ

؛    طَبيعيٌّ

باران و برف از آسVن  بارش! ريزد؟هايی را ببينی که از آسVن میکنی که در روزی از روزها ماهیآيا باور می

  .چيزی طبيعی است

َمِك؟ َمطَرَ  نََری أَنْ  يُـْمِکنُ  أَ  َولِٰکنْ   فَـانْظُرْ  َحَسناً؛! َخياليّاً؟ ِفلVًْ  لَيَس  وَ  َحقيَقةً  الَْمطَرُ  ٰذلَِك  يَکونَ  أَنْ  تَظُنُّ  َهل! السَّ

َورِ  ٰهِذهِ  إِلَی َق  َحتَّی الصُّ   .تَُصدِّ

و فيلمی ) است(کنی که اين باران حقيقت باشد آيا گVن می! ماهی ببينيم؟ولی آيا ممکن است که باران 

     .بسيار خوب؛ به اين تصويرها نگاه کن تا باور کنی! خيالی نيست؟

Vِء؛ ِمنَ  اْألَسVكِ  ُسقوطَ  تُشاِهدُ  أنَت  ٍة؛ِبِدقَّ  اُنظُرْ  Vءَ  کَأنَّ  السَّ  الظّاِهرَةَ  ٰهِذهِ  النّاُس  يَُسّمي. أَسVکاً  ِطرُ ُ±ْ  السَّ

َمكِ  َمطَرَ « الطَّبيعيَّةَ  َ . »السَّ َّyفَ  طَويلَةً  َسنَواٍت  النّاَس  الظّاِهرَةُ  ٰهِذهِ  تْ َحV َمكِ  َمطَرُ « يَْحُدثُ . َجواباً  هالَ  َوَجدوا  »السَّ

  . الُْوسطَی أَِمريَکا يف الُْهندوراس ُجمهوريَّةِ  يف َسنَويّـاً 

مردم اين پديدۀ . دنبار می هاز آسVن می بينی؛ گويی از آسVن ماهیرا ا هابه دقّت نگاه کن؛ افتادن ماهی

-های طوالنی حyان کرده است و پاسخی برايش نيافتهاين پديده مردم را سال. نامندطبيعی را باران ماهی می

  .دهددر آمريکای مرکزی رخ می) ساالنه(باران ماهی هر سال . اند

نَةِ  يف �ِ َمرَّتَ  الظّاِهرَةُ  هِذهِ  تَحُدثُ  ةً  رياحاً  وَ  بَرقاً  وَ  َرعداً  وَ  َعظيَمـةً  َسوداءَ  َغيَمـةً  النّاُس  فَـيُالِحظُ . أَحياناً  السَّ  وَ  قَويـَّ

ةِ  َشديداً  َمطَراً    .ناُولِـهاتَ  وَ  لِـطَبِخـها النّاُس  فَـيَأُخُذَهـا ِبـاْألَسVِك، َمفروَشـةً  اْألَرُض  تُْصِبحُ  ثُمَّ  أَکثَـرَ  أَو ساَعتَ�ِ  لِـُمدَّ

دهد و مردم ابر سياه بزرگی و رعد و برق و بدهای قوی و باران اين پديده احياناً دو بار در سال روی می

شود و مردم آنها را می هاکنند سپس زم� پوشيده از ماهیيا بيشرت مالحظه می ،شديدی را  به مّدت دو ساعت

  )دارندبر می. (برندبرای پخ� و خوردن آنها می

 الَّتي اْألَسVكِ  َعلَی التََّعرُِّف  وَ  الَْمکانِ  لِـزيارَةِ  فَريقاً  فَـأَرَْسلوا الَْعجيَبِة؛ الظّاِهرَةِ  تِلَْك  ِرسِّ  َمعرِفَـةَ  الُْعلVَءُ  اَوَل ح

ديَدةِ  اْألَمطارِ  ٰهِذهِ  بَعدَ  اْألَرِض  َعلَی تَتَساقَطُ    .الشَّ

هايی اند و برای ديدن مکان و آگاهی ياف� از ماهیکرده دانشمندان برای شناخت راز اين پديدۀ شگفت تالش

  .را فرستادند گروهی افتندهای شديد بر زم� میکه پس از اين باران
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 سVَك اْألَ  أَنَّ  اْألَمرِ  يف الَْغريَب  َولِٰکنَّ  واِحٍد، نَوعٍ  وَ  واِحدٍ  ِبـَحجمٍ  اْألَرِض  َعلَی الُْمنتَِرشَةِ  اْألَسVكِ  َجميعَ  أَنَّ  فَـَوَجدوا

 ُسقوِط  َمَحلِّ  َعنْ  کيلومرتٍ  ِمائَتَـي َمسافَـةَ  يَبُْعدُ  الَّذي اْألَطْلَيسِّ  الُْمحيِط  ِبـمياهِ  بَْل  الُْمجاِورَةِ  ِبالْمياهِ  ُمتََعلَِّقـةً  لَيَسْت 

  . اْألَسVكِ 

اين است که های پخش شده روی زم� از يک اندازه و يک گونه هستند، ولی شگفت و دريافتند که همۀ ماهی

های اقيانوش اطلس هستند که مسافت دويست بلکه متعلّق به آب ؛های مجاور نيستندها متعلّق به آبماهی

  .ندها دور کيلومرت از محّل افتادن ماهی

Vءِ  إلَی اْألَسVَك  فَـَيسَحُب  َشديدٌ  إِْعصارٌ  يَحُدثُ ! الظّاِهرَِة؟ ٰهِذهِ  تَشکيلِ  َسَبُب  هوَ  ما ةٍ  السَّ  إِلَی يَأُخُذها وَ  ِبـقوَّ

  .اْألَرِض  َعلَی تَتَساقَطُ  ُرسَعتَـهُ  يَفِقدُ  ِعنَدما وَ  بَعيدٍ  َمکانٍ 

کِشد و ها را با قدرت به سوی آسVن میدهد و ماهیدليل تشکيل اين پديده چيست؟ گردباد شديدی رخ می

  .دافتندهد بر زم� میکه رسعتش را از دست میبَرد و هنگامیبه جای دوری می

ً  الْيَـومِ  ِبـٰهَذا الُْهندوراس يف النّاُس  يَحتَِفُل  َمكِ  َمطَرِ  ِمهرَجانَ « يَُسّمونَـهُ  وَ  َسنَويّا   .»السَّ

  .نامندگyند و آن را جشنوارۀ باران ماهی میمردم در هندوراس هر سال اين پديده را جشن می

مـاءِ  ِمـنَ  أَنـزََل  وَ ﴿ َمـراِت  ِمـنَ  ِبـهِ  فَـأَْخَرجَ  مـاءً  السَّ     ٢٢ /اَلْبََقرَة﴾ لَـُكم ِرزْقـاً  الثـَّ

 .ها روزی برايتان خارج ساختو از آسVن آبی را فروفرستاد و به کمک آن از þره

  

  اِعلَموا

های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل و معادل ماضی استمراری آموز در دورۀ اّول متوّسطه با فعلدانش

های معتل، مهموز و مضاعف و نيز مجرّد صحيح و ساä آشنا شده، گاهی نيز با فعلهای ثُالثی در قالب فعل

. شودهای ثالثی مزيد آشنا میاکنون در درس سوم و چهارم اختصاصاً با فعل. رو شده استثالثی مزيد روبه

زيرا عربی  های غy علوم و معارف اسالمی و علوم انسانی نيازی به حفظ اصطالحات ندارد؛آموز رشتهدانش

. نيازی نيست او مجرّد را از مزيد تشخيص دهد. رصفاً يک درس عمومی است. درس اختصاصی او نيست

گyد و معلّم بايد برای تفهيم اين قاعده و ِرُج مزيد وقت کالس را میرُجوَن مجرَّد است و يُخْ دانس� اينکه يَخْ 

های زبانی خواندن، شنيدن و سخن گف� ی مهارتقواعد شبيه آن بيشرت وقت کالس را رصف کند و زمانی برا

ماند؛ دانس� اين نکات الزم است ولی با توّجه به وقت محدود کالس بهرت است وقت دبy برای معنای |ی

بداند که يَستَغِفُر شبيه يَغِفُر است و تنها . آموز بتواند معنای يَستَغِفُر را ياد بگyددانش. کلVت رصف شود

را » تُم«تُم شناسۀ رَجْ تُم، أَخْ تُم، تََخرَّجْ رَجْ تُم، اِستَخْ هايی مانند َخَرجْ بتواند در فعل. از آن دارد حروفی بيشرت

تُم، تُم، اِشَرتَيْ حتّی در قُلتُم، ِغبتُم، َ|تُم، أَرَدْ . در فارسی است» ید«به معنای » تُم«تشخيص دهد و بداند که 



 

١٥٣ 

 

وقتی که فراگy خوب بفهمد خوب ياد خواهد . � مهارت را به دست بياوردرود که همنيز توقّع می... تُم و تَلَوْ 

  . آنکه هدف کتاب باشد به مهارت ساخ� هم خواهد رسيدگرفت و حتّی بی

اّما در کتاب درسی جزء . گرددخود حاصل میبهخوانی و ترجمه خودتبدیل صيغه و ساخت فعل در سايۀ روان

  .اهداف آموزشی نيست

م شده دليل اينکه به خاطر مفتوح  سادگِی يادگyی اين ابواب ،چهار باب انفعال، افتعال، استفعال و تفّعل مقدَّ

تر آموزان در مقايسه با باب إفعال بسيار سادهبرای دانش »استفعال«است؛ مثالً باب  بودِن حرف مضارع در آن

 ،را خوب متوّجه شدند قاعدۀ جديد تر رشوع شده است تا وقتی کههای سادهلذا در درس سوم از باب. است

  .های دشوار مطرح شوندباب

. های ثالثی مزيد نيز توضيح داده شده استدر رشتۀ علوم انسانی علوم بر مفاهيم مشرتک معنای مشهور باب

شود، سودمند آموز علوم انسانی نيز آن طور که تصّور میها حتّی برای دانشاين است که معانی باب واقعيّت

َع نهايتاً بايد رساغ لغتنامه رفت و دانس� معانی لََح و أَْرسَ تَحَجَر، أَفْ تََقَر، اِسْ مثالً برای دانس� معنای اِحْ  ؛نيست

  .اِستَحَجَر معنای درخواست ندارد. ابواب کارگشا نيست

   .شد سنگ مانند: تَحَجرَ اِسْ 

   .ساخت حجره خود براى مرد آن:  الرجُل  تَحَجرَ اِسْ 

  .شد رسسخت او بر:  عليهِ  تَحَجرَ اِسْ 

  .رََض الزم استيعنی َعرََض متعّدی و أَعْ . عرضه کرد: دوری کرد اّما َعرََض : رََض أَعْ 

  .در تَغافُل و تَجاُهل اشرتاک نيست

  

  حوارات

امتياز بزرگ اين مکامله . گويی در ادارۀ گذرنامه در فرودگاه آموزش داده شده استوگفت ،در بخش حوار

داند که موضوع هرکس که به زيارت مّکۀ مکرّمه و مدينۀ منّوره مرشّف شده است، می. آن استکاربردی بودن 

های گويی چه کاربردی دارد؟ عبارتوآموز نخواهد پرسيد چن� گفتدانش. ِحوار کامالً جالب و واقعی است

  .باشد هايی را مسلّطم� مهم هستند و هرکس که عربی خوانده است بايد چن� پرسش و پاسخ
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  هاتـمرین

   )در هر دو کتاب( مرين اّولـت

که يکی از  آنجا از. حال نوبت اين است که فراگy بتواند خود را بيازمايد. هدف تقويت درک مطلب است

  . کندآموز کمک میگف� است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانشهای چهارگانۀ زبانی سخنمهارت

سؤال به صورت  ،بنابراين. کرد؛ زيرا ساخ� جمله از اهداف اصلی کتاب نيستدر اين قسمت نبايد سختگyی 

برای اينکه او از آموخ� . دهدآموز به سادگی به اين تـمرين پاسخ میدانش. تعي� درست و نادرست است

  .لّذت بربد، سؤال ساده طرّاحی شده است

   ) سومدر عربی علوم انسانی ªرين ( دوممرين ـت

بايد . های نوين استآموز در دورۀ اّول متوّسطه و تلفيق آن با آموختههای پيش� دانشآموخته هدف تقويت

مثالً  مy و فعل الزم و ملزوم هم هستند؛آموز پيش نيايد که تصّور کند ضمراقب بود که اين توّهم برای دانش

   .ياز از ضمy استنچون فعل ذهبوا بی ت بداند و ذهبوا را نادرست بداند،هم ذهبوا را درس

  .در اينجا تذکّر معلّم الزم است

   )چهارمدر عربی علوم انسانی ªرين ( سوم زبان قرآنمرين ـت

هايش را آموز آموختهدانش. ترين هدف يادگyی درس عربی به منّصۀ ظهور برسدحال نوبت اين است که مهم

  . آزمايددر چند آيه و يک حديث می

 حرضت حديث به آراسته آملانی شناس مولوی و خاورشناس پژوه، اسالم ١شيِمل ماری آنه دکرت بانو قربسنگتصوير 

بانو شايسته است دبy دست کم يک دقيقه دربارۀ اين بزرگ. آموز داردتأثy روانی بسياری بر دانش7علی

  . آموزان صحبت کندبرای دانش

                                                           
-اسالم یک عنوان به جهان رسارس در که هاستسال را آملانی توانای نویسندۀ و پژوهشگر »شیمل ماری آنه« پروفسور خانم ١

 قلم موازات به. است شناسرشق بانوی این هایتالش þرۀ مقاله، صدها و کتاب هاده. شناسندمی برجسته شناسایران و شناس

 برای جهان مختلف نقاط به »شیمل« خانم فراوان سفرهای و پی در پی دعوت موجب نیز وی ابجذّ  و شیوا بیان او، توانای

  . است بوده دانشگاهی و علمی محافل در سخ�انی ایراد

 عربی زبان فراگیری به که بود ساله پانزده او. آمد دنیا به آملان رشق در »ارفورت« شهر در ١٩٢٩ سال در »شیمل ماری آنه«

 و عرب ادبیات و زبان تحصیل به برلین دانشگاه در و رساند پایان به را دبیرستان دورۀ سالگی شانزده در شیمل. پرداخت

  .شد آموختهدانش دکرتا، درجۀ اخذ با ١٩٤١ سال در و پرداخت شناسیاسالم
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  . ده شود که منظور چيستعبارت إنکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم در کالس پرسي

                                                                                                                                                                                     
 در او. آمد در »ماربورگ« دانشگاه استخدام به اسالمی علوم تۀرش استاد عنوان به بعد و مرتجم عنوان به سپس »شیمل« خانم

 ١٩٦١ سال در. پرداخت ترک کالسیک ادبیات تدریس به دانشگاه این در و رفت ترکیه به آنکارا دانشگاه دعوت به ١٩٥٤ سال

 در ١٩٦٧ سال از »شیمل« خانم. شد واگذار او به آملان بن دانشگاه در شناسیاسالم و شناسیعرب هایرشته در استادی کرسی

 سایر از بسیاری در دانشگاه دو این در متناوب تالیّ فعّ  با زمانهم او. پرداخت تدریس به نیز آمریکا هاروارد دانشگاه

  .کردمی تالیّ فعّ  میهVن استاد عنوان به نیز جهان دانشگاههای

 در که دیمتعدّ  هایکتاب بر افزون ،آيده شVر میب غرب جهان در اسالمی عرفان و علوم در بزرگ پژوهشگران از یکی که وی

  .است کرده ترجمه آملانی زبان به را زمین مرشق فیلسوفان و عارفان شعرا، از بسیاری آثار کرده، تألیف زمینه این

  .شد اعطا وی به شود می محسوب کشور این فرهنگی جوایز معتربترین از یکی که آملان نارشان صلح جایزۀ ١٩٩٥ سال در

 تهران و قونیه سوئد، اوپسال پیشاور، آباد، اسالم هندوستان، در سند هایدانشگاه جمله از جهان معترب هایدانشگاه از بسیاری

 پروفسور خانم. است شده نامگذاری وی نام به خیابان یک یحتّ  پاکستان آباد اسالم در. اند کرده اعطا افتخاری دکرتای وی به

  .بود آشنا خوبی به سوئدی و فرانسه انگلیسی، هایزبان با پشتو، و سندی فارسی، ترکی، عربی، هایزبان بر عالوه »شیمل«

  :گفت آملان تلویزیون دوم برنامۀ در ایمصاحبه در وی

 نیز ایران در متقابالً و دارد وجود اسالمی انقالب و ایران اسالم، مورد در نادرستی اغلب و ناقص العاتاطّ  آملان در متأسفانه

  .ندارد وجود آملان مورد در ایمالحظه قابل اطالع گونههیچ قریبات

  :گفت و داشت اسالمی ادعیۀ به ایاشاره هایشمصاحبه از یکی در شیمل

 کتاب از کوچک بخشی. کنم|ی مراجعه ایترجمه به و خوانممی آن عربی اصل از را اسالمی اخبار و احادیث دعاها، همواره

 و رمضان مبارک ماه هالل رؤیت دعای پیش سال هفت نزديک به ام،کرده منترش و ترجمه آملانی به را سجادیه صحیفۀ مبارک

 رفتمی خواب به او آنکه از پس ،زدممی رس او و به بود بسرتی بیVرستان در مادرم کردم وترجمه می را ماه آن با وداع دعای

 بسیار خا|ی دیگر تخت در. بود تختی دو مادرم اتاق. شدممی ولمشغ هاترجمه کردن پاکنویس به اتاق آن از ایگوشه در

 کنم،می ترجمه را اسالمی دعاهای من که فهمید وقتی. بود بمتعصّ  و العقیده راسخ ،مؤمن کاتولیکی که بود بسرتی فاضله

 کتابم وقتی ؟!آوردی روی اسالمی ادعیۀ به تو که داریم کمبودی خودمان سهمقدّ  کتب در و تمسیحیّ  در مگر که شد دلگیر

 هر زیرا متشکرم؛ کتاب این اهدای از صمیVنه: گفت و زد تلفن من به او بعد ماه یک. فرستادم او برای نسخه یک شد چاپ

  .خوانممی را آن دعا جای به روز

  :گفت ترک مسلVنان مورد در هایشمصاحبه از یکی در وی

  !بخوانید؟ را این توانید می شV پرسند،می من از زدهشگفت هاترک ،خوانممی را قرآن هایآیه مسجد یک جلوی من وقتی

  .است کرده ترجمه و تألیف کتاب هفتاد از بیش خود فرهنگی و علمی تالیّ فعّ  طوالنی دوران طی »شیمل ماری آنه« پروفسور

  رسانی حوزه پايگاه اطّالع: منبع
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آموز بداند چه مسئوليتی در برابر محيط اين است که دانش 7هدف از اين سخن حکيVنۀ حرضت علی

  .زيست دارد

   )انسانی پنجممعادل ªرين (زبان قرآن  چهارممرين ـت

  . شناسی استهدف اين ±رين تقويت مهارت واژه

  .بخش استآموز آسان و لّذتطرح ±رين پنجم دشوار اّما حّل آن برای دانش

   )انسانی ششممعادل ªرين (زبان قرآن  پنجممرين ـت

  . شناسی استهدف اين ±رين نيز باز هم تقويت مهارت واژه

  تالش شده است ±رين متضاد و مرتادف هرجای کتاب که امکان داشت طرّاحی شود

   )در هر دو کتاب( نهمهفتم تا مرين ـت

های دو سال آينده نيز اين ه در همه جای کتاب ±رين فعل تکرار شده است و در کتابنه تنها در اين درس بلک

  . تکرار و ±رين بر انواع فعل انجام خواهد شد

  .ترين قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل استمهم. يادگyی فعل بسيار مهم است

   )در عربی علوم انسانی ªرين دوم(دهم عربی زبان قرآن مرين ـت

آموز بايد بتواند در دو گزينۀ ارائه شده قدرت تشخيص غلط را دانش. هدف تقويت مهارت شناخت فعل است

هدف آموزش . ای در کار نيستدليل اينکه دو گزينه ارائه شده اين است که مسابقه. از درست داشته باشد

آزمون زشيابی نبايد به سبک در ار . خواهد بياموزدآموز همچون فرزند ماست که میاست و در آموزش دانش

. اندرا رد کرده آزمون رسارسیکارشناسان و صاحب نظران بسياری اين شيوۀ طرح سؤال . سؤال طرح کرد رسارسی

لذا اين سبک  ؛از رس ناچاری است و چون شيوۀ بهرتی ارائه نشده است آزمون رسارسیاين سبک طرح سؤال در 

  .تأييد نيست ای موردادامه دارد و از نظر علمی شيوه

  

  ُقرآنِ أَنواُر الْ 

  . در هر هشت درس کتاب عربی زبان قرآن اين بخش وجود دارد

اين بخش از درسی به درس ديگر در قالبی جديد طرّاحی . زندهايش را در قرآن محک میآموز آموختهدانش

  . هدف فقط معنای هVن کلVتی است که در کتاب درسی با آن مواجه شده است. شده است

به عبارت ديگر معنای کلVتی که تاکنون در کتاب با آن رو به رو نشده است از اهداف آموزشی کتاب نيست و 

  . مورد ارزشيابی قرار نخواهد گرفت



 

١٥٧ 

 

که دبy تشخيص دهد که از نظر زمان پيشرت اشاره شد که حّل اين ±رين در منزل انجام خواهد شد و در صورتی

  .کالس حل شود مشکلی ندارد بهرت است که در

  .اين بخش در کتاب عربی علوم انسانی وجود ندارد

 

  :البحث العلمي

آموز با برخی از آنجا که دانش. های قرآنی به زبان عربی و ترجمۀ آنها به فارسی استهدف ياف� داستان

   .های قرآنی آشناست، ترجمۀ آنها برايش ساده تر استداستان

طبيعی است که کاری وقتگy است و نياز به زمان ندارد و بايد . انجام شود تواند به صورت گروهیاين کار می

  . خارج از وقت کالس انجام و در کالس گزارش داده شود

  .آموزان ساخته شودهای دانششود يک وبالگ برای اين منظور به اسم مدرسه و برای ثبت فّعالّيتپيشنهاد می

  

  ارزشيابی

  .ه های ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق داردبارۀ شيو ، در هرچه در دروس قبل

موجود در اينرتنت در مورد اين پديدۀ طبيعی در  های|اهنگتوان با استفاده از کتاب گويا و م� درس را می

  . کالس درس اجرا کرد

  

  :وسايل کمک آموزشی

و  اعالنآموزشی،  |اهنگاینفوگراف، در این درس نیز همچنان استفاده از کتاب گویا، نرم افزار، پاورپوینت، 

  .شوداساليد توصيه می
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  )آموزنه دانش(برای دبیر  افزايیدانش

لْ  .١  .ج به دو معنای برف و يخ استثـَ

 . ِمهرَجان معرَّب مهرگان يادآور جشن بزرگ ايرانيان باستان به هنگام مهر است .٢

  .ای دلقک سyک نيز ساخته شده استاز آن واژۀ ُمَهرَّج به معن

 .رودجمع آن مهرجانات و همراه با احتفاالت به کار می. است) فستيوال(مهرجان به معنای جشنواره 

 .بودکلمۀ ثُالثی خالف قياس به کار رفته و در اصل بايد ثَالثی می .٣

َت يعنی مرشَّف شدی؛ مثالً به مّکه مکرمه مرشّف َت يعنی مرشَّف فرمودی، افتخار دادی و تََرشَّفْ َرشَّفْ  .٤

 .ُمَکرََّمةِ ُت ِبزيارَِة مکََّة الْ تََرشَّفْ : مشد

 . ، يعنی کارت، بليت، برچسب، برگهبَطَائِق و ِبطَاقات جمع ِبطاقَة .٥

خول: کارت خواربار، بطاقة تَهِنئة: کارت پستال، بطاقة َ±وينيَّة: بطاقة بَريديَّة : کارت تربيک، بطاقة الدُّ

عوةکارت خروج: ُمغاَدرَةکارت ورود، بطاقة الْ  يَارَة ِبطَاقَةُ «کارت دعوت، : ، بطاقة الدَّ  ،ويزيت كارت: »الزِّ

، ىشناساي كارت» الُهِويَّة ِبطَاقَةُ « ،كنند يادداشت آن گوشۀ در كه جامه فروش نرخ: »الثَّوِب  ِبطَاقَةُ «

 . است آرامى واژه اين .كتابخانه عضويت كارت: املكتبة يف االشرتاك طاقَةُ ب

 . کنند، ولی به فتح درست استنة را به کرس ح تلّفظ میمعموالً سورۀ ممتحَ  .٦

  : به آيۀ دهم از اين سوره دقّت کنيد

   ﴾ِبإðاِنِهنَّ  أَْعلَمُ  هللاَُّ  فَاْمتَِحنُوُهنَّ  ُمهاِجراٍت  الُْمْؤِمناتُ  جاءَکُمُ  إِذا آَمنُوا الَّذينَ  أَيَُّها يا﴿

 .ممتَحنة درست است ْمتَِحنُوُهنَّ اِ با توّجه به فعل 

 .در اينجا مرّت� نايب مفعول مطلق مب�ِّ للعدد است. تحدث هذه الظاهرة يف السنة َمرَّتَِ� أحياناً  .٧

يتعّدي إلی «يعنی » متعّدی«و » لَزَِم فاعله و اليحتاج إلی املفعول«يعنی » فعل الزم«اينکه گفته شد  .٨

 .اندميدهالزم را ناگذر و متعّدی را گذرا نا یدر دستور زبان فارس .»املفعول

 .رسوٍل لفظاً مجرور و محّالً منصوب است ﴾و ما أرسلنا ِمن رسوٍل إّال بلسان قومه﴿در  .٩

  .اله بوده و همزه به خاطر ک³ت استعVل حذف شده است+هللا در اصل ال  ۀکلم .١٠

   :هللا چند نظر وجود دارد واژۀ یشۀر ۀدربار 

 یشا براامّ  است، شناختهیخدا را م يّتجاهل ارروزگعرب در  .از اله گرفته شده است هللاند گفته برخی

  .یانخدا یربزرگ و برتر از سا یآن خدا یعنیو اإللٰه  است شده و چند اله داشتهیقائل م یکرش
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مفعول  یعال به معناگرفته شده و اله بر وزن فِ  »وله«کلمه از  ینباورند که ا ینبر ا یگرد گروهی

  .استمکتوب  یمانند کتاب که  به معنا ؛است

 ینو از ا یداستش یا )یرانح(رسگشته  یعنیو اله  یرسگشتگ یعنیگرفته شده باشد، وله  »وله«اگر از  و

  .شودیم یدااو رسگشته و ش برابردر  ِخرداند که خدا را هللا گفته ،رو

 یمولو . است» وله«هللا  واژۀ یشۀنظر است که ر ینرصف و نحو از طرفداران ا دانشمنداناز  سیبََویه

  :یدگویکرده و م یاننظر او را ب یدر مثنو 

  ـهیْ ج ُهم لَدَ ـوائِ ـالحَ  يف یولِهونَ            یبَـَویههللا گفت آن س معنیِ 

  ْك يـا لَدَ ـا َوَجدناهـاهـالْتََمسن وَ   ْك        یلَ إوائْجنا ـح هنا يفالَ  گفت

او  یبه سو  یداوارخود ش ازهاییاست که مردم در ن یهللا کس: هللا گفت ایمعن ۀدربار  یبویهس: ترجمه

و آنها را نزد  یمخواهیو از تو م یمآوریم یتو رو  یبه سو  یازهایVنما در ن یخداای گفت . روندیم

  .یابیمیتو م

آن را به صورت اله  سپسوله بوده  در آغاز یعنی ؛زبان باشند یکاز  یشهم اله و وله دو گو شاید

 ایمعن ،ین؛ بنابرايافتهپرستش هم  ایظ |ودند معنصورت اله تلفّ آن را به  یاند؛ و وقتاستعVل کرده

است که  وجودیاو هستند و او تنها  یدایموجودات ناآگاهانه ش ۀکه هم یآن ذات: شودیم ینهللا چن

  .پرستش دارد یستگیشا

هللا  ایم معن±ا ۀرسانند یاواژه یچو ه یمهللا ندار ۀمعادل کلم یاواژه یباورند که در فارس ینا بر برخی

است و اگر  »یخودآ «ف رسا نخواهد بود، چون خدا مخفّ  یمبگذار» خدا«هللا  یاگر به جا زیرا یست؛ن

 یبرا یدر هر زبانیست؛ ن ینا چنامّ . صاحب یعنیخداوند  یراز ؛خداوند به کار رود باز رسا نخواهد بود

 یزن یفارس رد. دارد یبرتر  یگرد یهابر زبان ییهاوجود دارد که از جنبه یباییز یهامعادل هللا واژه

 هان يعنی شيدا، عاشقَولْ  .یبایندز یخدا، خداوند، پروردگار واژگان ، کردگار،یزدان، یزداهورامزدا، ا

 ...گرفت، بُرد، برداشت آغاز کرد و : شودمی» أََخذَ «ترجمۀ فارسی  .١١

ةً  چمدان را برداشت، أََخَذ : َحقيبَةَ ، أََخَذ الْ مرا با خودت برب: ك� َمعَ ای گرفتم، ُخذْ هديه: أََخذُت َهديـَّ

خواب : مُ گفت و شنود، أََخَذُه النَّوْ : ُذ َو الرَّدُّ خْ او را رسزنش کرد، اْألَ : آغاز به نوش� کرد، أََخَذ َعلَيهِ : تُُب يَکْ 

با او : َخَذ َرأيَهُ در راه عادی خود رفت، أَ : راهُ ها را ربود، أََخَذ َمجْ دل: ُقلوَب بر او چyه شد، أََخَذ الْ 

 كيفر بود شده مرتكب كه گناهى به را او:  ِبَذنْبهِ  هُ از سبيلش چيد، أََخذَ : شاِرِبهِ  مشورت کرد، أََخَذ ِمنْ 

  .داد

  :به جملۀ داده شده بستگی دارد؛ مثال بيشرت أََخذَ ترجمۀ فارسی 



 

١٦٠ 

 

   .فراگرفت را او ،ترس:  َمأخذاً  منه الخوُف أََخَذ 

   .كرد اثر او در می:  مرُ الخَ  فيهِ  تْ أََخذَ 

   .|ود نكوهش بود كرده كه كارى بر را او:  طريَقه عليهأََخَذ 

ة هُ أََخذَ     .كرد رفتار او با سختى به:  ِبالشدَّ

   .كرد رفتار او با ني� به:  بالُحسنى هُ أََخذَ 

   .كرد يارى را او:  بنَاِرصه او بيِدهِ أََخَذ 

   .كرد پyوى او خوى و وشر  از:  بإْخِذهِ  و ْخَذهُ أََخَذ أ 

   .گرفت را او ناگهان يا شد وارد او بر ناگهان:  ُغرَّةٍ  ح� عىل هُ أََخذَ 

   .بست عهد خود با:  نفسه عىلأََخَذ 

   .گرفت عهدهر ب را تمسئوليّ :  َعاتِقه عىل هُ أََخذَ 

   .بازداشت را او دهد انجام خواستمى كه كارى از:  يدهِ  عىلأََخَذ 

 كرد؛ نقل قدðى هاىكتاب از: »األَوَّل� كُتُِب  َعنْ  َخذَ أ « آموخت؛ او از كرد، قول نقل او از:  نهُ عَ أََخَذ 

  .آموخت هندسه و جرب علم او از: »الَهنَْدَسة و الجربَ  َعنهُ  َخذَ أ «

  .داد تسلّی او را گفت، تسليتبه او  كرد، با او همدردی : بخاطره أَخذَ 

  )يدچسب( گرفت را اشيقه: ناقهخِ بِ ) أمسك أو( أخذ

  .كرد اخذهمؤ  شديداً  كرد، برخورد خشونت با كرد، خشن برخورد كرد، برخورد شديداً : بشدة أَخذَ 

  . گرفت انتقام: بالثار أَخذَ 

  ).گرفت عهده به( داد اختصاص خود به را...  از بخشی: من جانبا أَخذَ 

  .درآورد خود انحصار به را...  از قسمتی ، داد اختصاص خود به را...  از بخشی: من جانبا أَخذَ 

 محتاطانه رفت، راه عصا به دست كرد، مراقبت شد، هشيار كرد، مواظبت كرد، احتياط: حذره أَخذَ 

  .كرد) عمل( حركت

 مواظبت ،كرد) احتياط( مراقبت   كرد، دقت كرد، احتياط كرد، جمع را حواسش شد، هوشيار: حذره أخذ

  .كرد) احتياط(

 كرد، هتوجّ  داشت، منظور |ود، رعايت داد، قرار نظر مدّ  كرد، مراعات آورد، حساب به: بالحسبان أَخذَ 

  .گرفت جّدی گرفت، نظر در

  .كرد نيكو برخورد ، كرد نرمی ، كرد خورشويی ، كرد مالطفت ، كرد مهربانی: بالحسنی أَخذَ 



 

١٦١ 

 

 شد مراقب ،)دكر  مواظبت( شد مواظب كرد، دقت   شد، عصا به دست كرد، احتياط: تَهحيطَ  أَخذَ 

  ).كرد مراقبت(

  . نهاد گردن گرفت، گردن به كشيد، بردوش پذيرفت، گرفت، عهده به: عاتقه عىل أَخذَ 

  .به برد پی كرد، مالحظه را از، شد مطلع از، شد آگاه:   بـ علV أَخذَ 

  .گرفت دوش بر شد، ملتزم |ود، تعهد شد، متعهد گرفت، عهده به: هدتهعُ  عىل أَخذَ 

  ).داد قرار( گرفت الگو   ، كرد گyی|ونه ، كرد برداری|ونه: اتعين أَخذَ 

  .كرد غافلگy: غرة) ح�( عىل أَخذَ 

  .گرفت گروگان گرفت، گروگان به: رهينةكَ أخذَ 

 پند( گرفت درس كرد، قبول را حرف كرد، گوش را نصيحت گرفت، اندرز گرفت، پند: بالنصيحة أَخذَ 

  ).شنيد

 دست به را قدرت نشست، قدرت مسند بر گرفت، دست در را) حكومت( امور زمام: الحكم بدفة أخذ

 .رسيد) قدرت( حكومت به گرفت،

  
   



 

١٦٢ 

 

  .)استثناء در معانی وجود دارد(: آموزهای ثالثی مزيد برای معلّم نه برای دانشمعانی مشهور باب

  

  )إِْفعال - یُْفِعُل  -  أَْفَعَل ( فعالإ باب

  

  ):ةیَ دعْ تَ ( کردن فعل الزم یمتعدّ  -١

  .را خنداند حس� یعل  ُحَسيناً؛ عيلٌّ  أَضَحَك    �.  یدخند یعل  ؛عيلٌّ  َضِحَك : مثال

  .گريانيدو  خندانيداوست که   ؛﴾َکیأَبْ  أَْضَحَک وَ  هوَ  إنَّهُ ﴿: قرآن

  ):وجدان الصفة(یاف�  یصفت یمفعول را دارا -٢

  .یافتمبا عظمت  را خدا ؛هللاَّ ْمُت ْعظَ أَ : مثال

  .یافتندبزرگ  یدندرا د او یوقت ؛﴾هُ أکَربْنَ  نَهُ َرأَيْ  فَلVَّ ﴿ :قرآن

  )یّتواجد(: یمفعل کن ّدۀما یمفعول را دارا یافعل شود  ّدۀما یفاعل دارا -٣

  .برگ شد یدرخت دارا  ؛أوَرَق الشجرُ  :مثال

  .در قربش نهاد  ؛﴾رَهُ ـأَقبَ ﴿فَ   :قرآن

  دار شد یوهم:  َمرَ ـأَثْ 

  :عدد یامکان  ر زمان،داخل شدن فاعل د -٤

  .وارد عراق شد سعيد: سعيدٌ  أعرََق 

ينَ ٱ﴿فَأَْصبََح ِمَن  :قرآن   .بود یانکاراناز ز کهیداخل صبح شد در حال ؛﴾لَْخاِرسِ

   :فاعل یرنسبت فعل به غ -٥

  .ها بازارشان کساد شدکاسب:  بونالکاسِ  دَ أَکسَ  :مثال

   :به وقت یدنرس -٦

  .یدرس کشتدرو  نگامه  ؛رعُ أَحَصَد الزَّ  :مثال

  ):سلب( مفعول برطرف کردن یامبدأ فعل را از فاعل  -٧

  .را برطرف کردم حميد یمناکیب ؛حميداً  ُت زَعْ أَفْ  :مثال

  :دمجّر  یثالث یمعنا ضدّ  -٨

  .شد )یدستته( یننشخاک حامد  حاِمٌد؛تَرََب  :مثال

  .)شدثرو±ند (چون خاک شد  حامدمال در دست  حاِمٌد؛أتْرََب 



 

١٦٣ 

 

  .دهدیم یشرا فرسا یکرهاهVنا جهان پ  ؛تُخلُِق األبدانَ  یانالدُّ  :7 عيلّ  مامُ اإل 

ا : قرآن   .دوزخ هيزم خواهند بود یا منحرف� براو امّ  ؛فََکانُواْ لَِجَهنََّم َحطَباً﴾ لَْقاِسطُونَ ٱ﴿َوأَمَّ

  .داردیگسرتان را دوست م داديد که خدا را گسرتش ده دادگری ؛﴾لُْمْقِسِط�َ ٱيُِحبُّ  �ََّ ٱإِنَّ  َو أَقِْسطُواْ ﴿

  

َل (یل تفع باب ُل  – َفعَّ   )»ِفّعال - ِفعال – َفعال – تَْفِعلة -تَْفعال«یل تَْفع - یَُفعِّ

  

  ):یةتعد( کردن فعل الزم یمتعدّ  -١

  .فرود آورد تو کتاب را بر  ؛ ك الکتاب﴾ی﴿نزّل عل:  قرآن

  )یرثتک(مفعول  یافاعل  یافعل  یادیداللت بر ز -٢

  .را بست یادیز یدرها  ؛بواب﴾﴿َغلََّقِت األ : قرآن

  ).نظر است مدّ  یفیتک یشرتدر مبالغه ب و یتکم یشرتب یراست که در تکث ینا یرتفاوتش با تکث( مبالغه-٣

  .حق را کامالً آشکار کردم  ؛قَّ ْحُت الحَ َرصَّ : مثال

قَْت : قرآن   )یرا کامالً به انجام رساند یتتمأمور( .یکرد یق تصدکامالً یدید یاآنچه در رؤ ؛﴾لرُّْؤيَاٱ﴿قَْد َصدَّ

  :یجتدر -٤

  .یمنازل کرد یجقرآن را به تدر ینما ا  ؛کر﴾زَّلنا الذِّ ﴿إنّا نحن نَ : قرآن

  ):نسبت( فعل به مفعول ماّدۀنسبت دادن  -٥

  .يافتگان خدا را بزرگ بدارد و هرکس حرمت  ؛﴾�َِّ ٱَمن يَُعظِّْم ُحرُماِت  ﴿وَ : قرآن

  :باب افعال یمعنا ضدّ -٦

  .ی کندرو یادهبيم داريم در آزارمان ز ؛ ا نَخاُف أَن يَْفرَُط َعلَيْنا﴾﴿إِنَّن :قرآن

  .کنندی| یآنها کوتاه :ُهْم ال يَُفرِّطُونَ 

/  تَجربة/ تَکرار  :ندایلمصدر باب تفع نيزکلVت اين  ،رودیهم به کار م یگرید یهادر وزن یلمصدر باب تفع

اب/  کِذاب/  مَسال    کِذَّ

  

   



 

١٦٤ 

 

  )لَةُمفاعَ  -  یُفاِعُل  – فاَعَل (ُمفاَعلَة  باب

  

  ).ة استغالب باب مفاعل یمعنا( مشارکت -١

به صورت مفعول  یگرید آغازکننده به صورت فاعل و اّما ،هم مفعول ند وادو طرف هم فاعل هر کهدرحالی

  .نگاری کردندبا يکديگر نامهنارص و محمود   ناِرصٌ َمحموداً؛ کاتََب  :شودمیآورده 

  .پس قرعه انداختند و او از مغلوب� شد ،)١٤١/ صافات( ﴾لُْمْدَحِض�َ ٱ﴿فََساَهَم فََکاَن ِمَن : قرآن

  یرتکث -٢

  .به تو دهد یاربس پاداشخداوند  ؛هللاُّ  َك َءاَجر 

  )کردن فعل الزم یمتعد( یهتعد-٣

  دور کرد:بَاَعَد  �دورشد  :بَُعدَ 

  .نظرشان دور آمده ب یول ؛ْن بَُعَدْت َعلَيِْهم﴾﴿َولٰکِ : قرآن

  .بدهما فاصله زياد قرار  یپروردگار ما ب� سفرها ؛بَاِعْد بَْ�َ أَْسَفارِنَا َربَّنَا

  دمجّر  یثالث یهVن معن -٤

  .چهارم است ینسبت داده شود در معنا یتعال یبه خدا یفعل ،باب مفاعله معموالً هرگاه در

  ﴾هللاَّ  یَُخاِدعون﴿ ،هللا﴾  ﴿قاتَلَُهم :قرآن

  

ل باب َل ( تفعُّ ُل  - تََفعَّ ل -یََتَفعَّ   )تََفعُّ

  

  :رودیبه کار م یلاثر باب تفع پذيرش یباب تفّعل برا )قبول اثر فعل(مطاوعه  -١

  .گرفت یاددادم پس  یاد هاشمبه   ؛تََعلَّمَ ـفَ  هاِشVً  ُت َعلَّمْ 

بِّهِ : قرآن ٰى َءاَدُم ِمن رَّ اُب ٱکَِلVٍَت فَتَاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو  ﴿فَتَلَقَّ    )٣٧/ بقره( ؛﴾لرَِّحيمُ ٱ لتَّوَّ

  .است مهربانو  توبه پذير یو  زيرافرا گرفت و خدا او را بخشيد  یو آدم از پروردگار خود سخنان

ِميعُ ٱأَنَت  تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك  َربَّنَا﴿   .هستی دانای تو شنوا زيراما بپذير از  پروردگارا )١٢٧/ بقره(؛ ﴾لَْعلِيمُ ٱ لسَّ

  ).را به زحمت به خود منسوب کند یواقع یرغ یزیخواهد چیفاعل م(خود را به رنج انداخ�  :تکلّف -٢

  .بندندیرا که ندارند به خود م یو من از آنها نيستم که چيز  )٨٦/ ص( ؛﴾لُْمتََکلِِّف�َ ٱ﴿َوَما أَنَا ِمَن  :قرآن

  یجتدر -٣



 

١٦٥ 

 

شناسد  میروند  یدر م یخدا از شV کسا� را که نهان )٦٣/ نور( ؛يَتََسلَّلُوَن ِمنُکْم﴾ لَِّذينَ ٱ �َُّ ٱيَْعلَُم ﴿قَْد  :قرآن

  ).پی بربد یکه نخواهد کس طوریکشد  یرونآرام آرام ب جايیخود را از  یتسلّل آن است که کس(

  .کشد یرا رس مبه زحمت، جرعه جرعه آن   )١٧/ ابراهيم( ؛﴿يَتََجرَُّعُه﴾: قرآن

  )فعل ۀاجتناب فاعل از مادّ : (تجنُّب -٤

  .کرد یاز گناه دور  قاسم  ؛قاِسمٌ  تَأثَّمَ 

  )را که فعل از آن مشتق شده بپوشد یزیفاعل چ( :تلبُّس -٥

َص    .یدپوش جواد پیراهن  ؛جوادٌ  تََقمَّ

  ):در آمدن یبه حالت(یرورت صَ  -٦

  .مسلVن شد هشام  ؛ِهشامٌ  تََسلَّمَ 

  

  )تَفاُعل - یََتفاَعُل  – تَفاَعَل ( فاعلت باب

  

  :مشارکت -١

  .کنيد یيار  پرهيزگاریيکديگر را در کار نيک و  ؛)٢/ مائده( ﴾لتَّْقَوىٰ ٱوَ  لْربِّ ٱوا َعَىل ن﴿تََعاوَ : قرآن

  :تظاهر -٢

  .زد بيVریخودش را به  کاظم:  کاِظمٌ  تَـVرََض 

  ).یددهیخودتان را ناتوان جلوه م( .کنيد یم یبه زم� سنگين ؛)٣٨/ توبه( ﴾ْألَرِْض ٱإَِىل  اِثَّاقَلْتُم﴿: قرآن

  ):اثر فعل پذيرش(مطاوعه  -٣

  .را دور کردم پس دور شد منصور ؛فَتَباَعدَ  َمنصوراً  تُ باَعدْ 

يَّنَْت ٱ زُْخرُفَها وَ  ْألَرُْض ٱأََخَذِت  إَِذا﴿: قرآن   .سته شدرا يافت و آرا ی بسيارشکه زم� خرمهم� ؛)٢٤/ يونس( ﴾زَّ

  :یجتدر -٤

  .شد بسيار تدريجبهباران  ؛َمطَرُ الْ  تَزایَدَ 

 )ظ ط، ض، ص، ش، ،س، ،ز ذ د، ج، ث، ت،(حرف دوازده  از یکیتفاعل  تفّعل و یهاهرگاه فاء الفعل در باب

ه از ابتدا ب یزپره یبرا .یمدو باب را همجنس فاء الفعل کرده در آن ادغام کن ینا» ت«است حرف  یزجا، باشد

  َل ثّاقَ اِ �َل ثْثاقَ اِ �َل ثْثاقَ �َل ثَثاقَ �تَثاقََل . یریمگیوصل کمک م ۀهمز  یکساکن از 

...  

  



 

١٦٦ 

 

  تَضاَربونَ  �تَتَضاَربونَ 

  .تَتَنَزَُّل بوده است تَنَزَُّل در اصل فعل ﴾َمالئَِکُة َو الّروحُ تَنَزَُّل الْ ﴿

  

  )إِْفِتعال - یَْفَتِعُل  – إِْفَتَعَل ( افتعال باب

  

  )یریاثرپذ( مطاوعه -١

  .گرد هم آمدندآنان  و گرد آوردممردم را  ؛واعالنّاَس فَاجتَمَ  ُت َجَمعْ 

ْجتَِمعوَن﴾ ﴿وَ : قرآن    آييد؟گرد هم میشV  یابه مردم گفتند آ و ؛)٣٩/ شعراء(ِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنتُم مُّ

  :و مبالغه تالش -٢

  .مبه دست آورد مالبا کوشش فراوان  ؛Vَل الْ  ُت تََسبْ اِکْ

  ؛)٢٨٦/ بقره(﴾کْتََسَبْت ٱ﴿لََها َما کََسبَْت َوَعلَيْها َما : قرآن

  .است خودشهايش نيز به زيان یبه سود خود او و بد یهر شخص های نیکی

  )فعل ماّدۀفراهم آوردن ( اتِّخاذ -٣

  .پختم نان را ؛الخبزَ  تُ تَبَْز اِخْ 

  :طلب -٤

  .پوزش خواستم ماجد از ؛ماِجداً  تُ تََذْر اِعْ 

   .از اðانتان کافر شديد زيرا پس پوزش نخواهيد ؛)٦٦/ توبه(﴿َال تَْعتَِذُرواْ قَْد کََفرْتُم بَْعَد إðَِانُِکم﴾: نقرآ 

  :دمجّر  یثالث یمعنا -٥

  .یدمکش پyاهن برادرم را ؛قَميَص أَخي ُت تََذبْ اِجْ 

  :مشارکت -٦

  .کردند یبا هم دشمن جعفر و سّجاد: جعفٌر و َسّجادٌ  تََصمَ اِخْ 

  ؛)١٩/ حج(َربِِّهم﴾ يف ْختََصمواٱ﴿َهَذاِن َخْصVَِن : قرآن

   .اند کرده دشمنیکه در مورد پروردگارشان با يکديگر  دشمننددو  اينها

است که در باب مفاعله رشوع کننده اعراب  ینافتعال ا تفاعل و یهاباب مفاعله با باب تفاوت مشارکت در

  .آيندمیدو به صورت فاعل  افتعال هر در باب تفاعل و یول ،یحالت مفعول یگرید و یردگیم یفاعل

  :شوندیم تبديلحروف  یرز یهادر باب افتعال در حالت



 

١٦٧ 

 

در  استثنائاً  اِتِّحاد مثل؛ شوندیباب افتعال ادغام م) ت(سپس در  یلتبد) ت( باشد به) ی( یا )و(اگر فاءالفعل 

  إتِّخاذ :دهدرخ میحالت  ینمورد أََخَذ هم ا

  ، اِضِطرار و اِضِطهادرابضطِ اِ : ؛ مثالشود یم) ط(به  یلباب تبددر ) ت( ،باشد )ظ ط، ض، ص،(فاءالفعل اگر  -

  )٦٥مريم( .باش بردبارعبادتش  در لِِعَباَدتِِه﴾ ْصطَِربْ ٱ﴿وَ : قرآن

م را هم در ه )ذ( و )د(است که  یزجا و شودیم) د(به  یلباب تبددر ) ت(باشد  )ز ذ، د،(اگر فاءالفعل  -

  :یمادغام کن

کَرَ  -  اذَدکرَ  - اذتََکرَ  - ازَدَجَر             ذَکَرَ  - زتََجرَ اِ  - زََجرَ    ادَّ

  . ديده است زيانگفتند جن زده شده و  و؛ )٩/ قمر(﴾زُْدِجرَ ٱ﴿َوقَالُواْ َمْجنُوٌن وَ : قرآن

کَرَ ٱ﴿وَ  :قرآن ٍة﴾ دَّ    .آورد به ياد یتپس از مدّ  و ؛)٤٥/ يوسف(بَْعَد أُمَّ

 یزجا، باشد )ظ ط، ض، ص، ش، س، ز، ذ، د، ج، ث، ت،(حرف ١٢از یکیباب  یندر ا یالفعل فعل ینهرگاه ع -

 یاسپس فاء الفعل را مفتوح  یم،الفعل کرده در آن ادغام کن یندو باب را همجنس ع ینا )ت(است حرف 

  .کنيمیآن را حذف م یمشویم یازن یچون از همزه باب ب و یممکسور کن

مَ اِ  – ْخَصَصمَ اِ  -ْختََصمَ اِ  -َخَصمَ  مَ  - َخصَّ مُ  - َخصَّ   یََخصِّ

ُموَن﴾ ﴿وَ : قرآن   ؛)٤٩/ يس(ُهْم يَِخصِّ

  . باشند دشمنیکه رسگرم  یحال در

  

  )اِنِْفعال -یَْنَفِعُل  – اِنَْفَعَل ( انِفعال باب

  

  :است) یریاثرپذ(باب مطاوعه ینا یمعنا تنها

  .را شکستم پس شکسته شد استخوان ؛َکَرسَ َم فَانْ َعظْ ُت الْ کََرسْ 

  ؛)٦٣/ شعراء(﴾نَفلََق ٱفَـ لْبَْحرَ ٱبَِّعَصاَک  ْرضِبٱ﴿فَأَْوَحيَْنا إَِىلٰ ُموَىسٰ أَِن : قرآن

   .را به دريا بزن، پس بشکافت تکرديم که عصاي یوح یموس به

  

  )ْفِعاللاِ  -یَْفَعلُّ  – ْفَعلَّ اِ ( افِعالل باب

  

  :فعل ماّدۀداخل شدن فعل در  -١

  .شد یاهیشب وارد س ؛یُل لَّ لا َودُّ اِسْ 
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  . شود یسياه م یخشم و ناراحت بسياریِ از  رويش ؛)١٧/ زخرف( ﴿ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو کَِظيٌم﴾: قرآن

  :مبالغه -٢

  .شد یدسف یارلباس بس ؛وُب الثَّ  يَضَّ اِبْ 

  ؛)١٠٦/ آل عمران( ﴿يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه﴾: قرآن

   .شود میسياه  یهاي سفيد و چهره یهاي که چهره روزی

  

  )فعالستِ اِ  - فِعُل ستَ یَ  – سَتفَعَل اِ ( استفعال باب

  

  ).باب است ینغالب ا یمعنا( طلب -١

ينِ ٱِيف  ْستَنَرصُوکُمْ ٱ﴿َوإِِن : قرآن   . بخواهند شV بايد ياريشان کنيد ياریاز شV در راه دين  اگر ؛)٧٢/ انفال(﴾لدِّ

  :یاف� یصفت یمفعول را دارا -٢

  .یافتم بخشندهرا  حاتم :رَمُت حاِ±اً تَکْ اِسْ 

ُنَّ َعَىل  َو نُِريدُ ﴿: قرآن   ؛)٥/ قصص( ﴾ْألَرِْض ٱِيف  ْستُْضِعُفواْ ٱ لَِّذينَ ٱأَن |َّ

  .یمت نهمنّ  ،شدند نگاه داشته ناتوانبر آنان که در زم�  خواهيم کهمی و

  :مفعول یفعل برا ماّدۀقرار دادن  -٣

  .خود کردم ینرا جانش زکريا ؛َزکَريّا اِستَخلَفُت 

  . کندیم ینغy شV جانش یقوم پروردگارم ؛)٥٧/ هود(﴿َويَْستَْخلُِف َرÎِّ قَْوماً َغyَْکُْم﴾: قرآن

  ):کندیآن داللت م فعل بر ماّدۀکه  یددرآ یگرد یبه حالت یفاعل از حالت( :لتحوّ  -٤

  .سنگ شد گل؛ ینُ الطّ  َجرَ تَحْ اِسْ 

  ؛)٢٩/ فتح( َعَىلٰ ُسوِقِه﴾ ْستََوىٰ ٱفَـ ْستَْغلَظَ ٱ﴿فَـ: قرآن

   .ايستد یخود م یبر پا راستشود و  یم سترب] ها آن جوانه[

  ):یریاثر پذ(مطاوعه  -٥

  .آن را محکم کردم پس محکم شد: حَکمَ فاستَ  أحَکمتُهُ 

  

  .شدنظر  رصف ربرد نيستپرکاچون  یالل، افعیعال، افِعّوالافع یهاباب یمعان ذکر از
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رُس الرّاِبعُ    الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م� درس را درست قرائت و ترجمه کند .١

 .پيام م� را درک کند .٢

 . جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند کلVتمعنای  .٣

 .کنداستشهاد  درس آيات و حکمبه  ،هنگام رضورتبه  .٤

های تفاعل، تفعيل، های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل و معادل ماضی استمراری از بابفعل .٥

 .مفاعلة و إفعال را درست ترجمه کند و در جمله جايگاه درست آنها را تشخيص دهد

  

  يند آموزشفرا

ياری از کشورها از در بس. هاستو قوميّت آميز ميان مذاهبم� درس چهارم دعوت به همزيستی مساملت

بزرگان دين و کشور هميشه همگان را دعوت . کنندها و گاهی مذاهب مختلفی زندگی میجمله ايران قوميّت

های بسياری هستند؛ مانند فارس، ترک، کرد، لُر، لَک، بختياری، عرب، در ايران قوميّت. کنندبه همبستگی می

  ...و  ، آسوری، افغان، گُرجی، قزّاقارمنی ،سيستانی ترکمن، بلوچ، تات، تالشی، تربی، گيلک،
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  مv درسه[هنگی در ترجمۀ 

لْميُّ    اَلتَّعايُُش السِّ
   ؛ساَءةِ اإلْ لََقد کانَْت رِسالَُة اْإلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمًة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب 

  )بوده است. (ادبی استوار استن از بیرسالت اسالم در گذر زمان بر پايۀ منطق و دوری کرد

يِّئَُة اِدفَْع ِبالَّتي هَي أَحَسُن فَإَذا الَّذي بَينََك َو بَينَُه َعداَوٌة کَأَنَّ : فَإنَّ ّهللاَ يَقوُل   ُه َولـيٌّ ﴿َو ال تَستَِوي الَْحَسنَُة َو َال السَّ

لَْت  َحـميٌم﴾    ٣٤ /فُصِّ

 که کسی گاهآنرا دفع کن،  ]بدی[ای که بهرت است ابر نيستند با شيوهنيکی و بدی بر : فرمايدزيرا خداوند می

  .گرددمی یکدل دوستی گویی است، دشمنی او و تو میان

 ﴿َو ال تَُسّبوا الَّذيَن يَدعوَن ِمن دونِ : إنَّ الُْقرآَن يَأُمُر الُْمسلِمَ� أَّال يَُسبّوا َمعبوداِت الُْمرشِکَ� َو الُْکّفاِر فَهَو يَقوُل 

   ١٠٨ / ﴾ اْألنعام...فَيَُسبّوا هللاَ  هللاِ 

 و :فرمايدمرشکان و کافران را دشنام ندهند و می) خدايان(های دهد که بتقطعاً قرآن به مسلVنان دستور می

    .داد خواهند دشنام را خدا که دهیدن دشنام خوانندمیفرا  خدا جز که را آنهایی

ال نُْرشَِك  کَلَِمٍة َسواٍء بَيَننا َو بَينَُکم أَّال نَعبَُد إالَّ َهللا وَ   لٰهيََّة؛ ﴿قُْل يا أَهَل الِْکتاِب تَعالَوا إلَیاَْإلسالُم يَحَرتُِم اْألَدياَن اْإل 

   ٦٤ /ِبِه﴾ آُل ِعمران

 یکسان شV و ما میان که سخنی رس بر بیایید ، کتاب اهل ای«: بگوگذارد؛ های الهی احرتام میاسالم به دين

  نگردانیم، او رشیک را چیزی و نپرستیم را خدا جز: که یستیمبا است

ال يَجوُز اْإلرصاُر َعلَی نِقاِط الِْخالِف َو َعلَی  ٢٥٦ /﴿ال إکراَه فی الّديِن﴾ الْبقرة :يَُؤکُِّد الُْقرآُن َعلَی ُحّريَِّة الَْعقيَدةِ 

ُه ال يَنتَِفـُع ِبِه أََحٌد؛ َو َعلَی کُلِّ  النّاِس أَن يَتعايَشوا َمَع بَعِضِهم تَعايُشاً ِسلْميّاً، َمَع اْحِتفاِظ کُلٍّ ِمنُهم  الُْعدواِن، ِألَنـَّ

    ٣٢ /ِ(ا لََديِهم فَرِحوَن﴾ الّرومِبـَعقائِِدِه؛ ِألَنَُّه ﴿کُلُّ ِحزٍب 

 ارصار بر نقاط اختالف و دشمنی جايز.) هيچ اجباری در دين نيست: (کندقرآن بر آزادی عقيده تأکيد می

که با حفظ عقايد خودشان با ) همۀ مردم بايد(بَرد و بر همۀ مردم الزم است نيست؛ زيرا کسی از آن سود |ی

  ).هر حزبی به آنچه دارد دلشاد است(آميز داشته باشند؛ زيرا يکديگر همزيستی مساملت

عوِب الَْکثyَِة، تَختَلُِف يف لُ  ﴿یا أَیُّها النّاُس إنّا : قاَل ّهللاُ تَعالَی. غاتِـها َو أَلْوانِـهااَلِْبالُد اْإلسالميَُّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ

  ١٣ /َد ِهللا أَتقاکُم﴾ اَلُْحُجراتَخلَْقناکُم ِمْن ذَکٍَر َو أُنثَى َو َجَعلْناکُم ُشعوباً َو قَبائَِل لِتَعارَفوا إِنَّ أَکرََمُکم ِعن
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بلند (خدای تعالی . کندکه در زبان و رنگ فرق می های بسيار استای از ملّتهای اسالمی مجموعهرسزم�

 تا گردانیدیمها قبیله و هاملّت را شV و آفریدیم زنی و یمرد از را شV ما مردم، ای :فرموده است) مرتبه

  .شVست ارترینپرهیزک خدا نزد شV ترينگرامی گVنبی. يکديگر را بشناسيد

، َو ال يا أَيُّ «: )ص( فََقد قاَل رَسوُل هللاِّ  َها النّاُس، أَال إنَّ َربَُّکم واِحٌد َو إنَّ أَباکُم واِحٌد؛ أَال ال فَْضَل لَِعَرÎٍّ َعلَی َعَجميٍّ

  .»َعلَی أَسَوَد إّال ِبالتَّقَوی لَِعَجميٍّ َعلَی َعَرÎٍّ َو ال ِألَسَوَد َعلَی أَحَمَر َو ال ِألَحَمرَ 

اه باشيد قطعاً پروردگارتان يکی و پدرتان يکی است؛ آگاه باشيد ای مردم، آگ: فرموده است) ص(فرستادۀ خدا 

  .ای نداردعرب بر غy عرب و نه غy عرب بر عرب و نه سياه بر رسخ و نه رسخ بر سياه هيچ برتری

   ١٠٣ /﴾ آل ِعمران...ال تََفرَّقوا  ﴿َو اْعتَِصموا ِبـَحبِْل ِهللا َجـميعاً وَ . يَأُْمرُنا الُْقرآُن ِبالَْوحَدةِ 

   ).و به ريسVن خدا چنگ بزنيد و پراکنه نشويد. (دهدقرآن به ما دستور به همبستگی می

ِة اْإلسالميَِّة يف ُصَوٍر کَثyٍَة، ِمنَها اْجِتVُع الُْمسِلمَ� يف َمکاٍن واِحٍد يف الَْحجِّ  اَلُْمسِلموَن ُخْمُس . يَتََجلَّی اتِّحاُد اْألُمَّ

  . شوَن يف ِمساَحـٍة واِسَعٍة ِمَن اْألَرِض ِمَن الّصِ� إلَی الُْمحيِط اْألَطلَيسِّ ُسّکاِن الْعالَِم، يَعي

گر می شود، از آن جمله گردهVيی مسلVنان در جای واحد های بسياری جلوههمبستگی اّمت اسالمی در شکل

قيانوس اطلس زندگی و در مساحتی گسرتده از زم� از چ� تا ااندمسلVنان يک پنجم ساکنان جهان. جدر ح

  .کنندمی

ُه جاِهٌل أَْو عالٌِم يُحاِوُل بَثَّ : ... قاَل اْإلماُم الُْخَمينيُّ رَِحَمُه ّهللاُ  إذا قاَل أََحٌد کَالماً يَُفرُِّق الُْمسلِمَ�، فَـاْعلَموا أَنـَّ

  .الِْخالِف بََ� ُصفوِف الُْمسلِم�َ 

سخنی گفت که باعث تفرقه مسلVنان شود، بدانيد که يا نادان  هرگاه کسی: ... اندفرموده) ره(خمينی  ماما

   .کند بین صفوف مسلVنان اختالف بگسرتانداست يا دانايی است که تالش می

  .َمن َرأَی ِمنـُکم أََحداً يَدعو إلَی التَّفرِقَِة، فَـُهَو َعميُل الَْعدوِّ : َو قاَل قائُِدنا آيَُة ّهللاِ الْخامنئيّ 

د، مزدور دشمن خوانْ هرکس از شV کسی را ديد که به تفرقه فرا می: اندای فرمودهيت ّهللا خامنهو رهربمان آ 

  .است

  

  درک مطلب

آموزان به صورت گروهی اين پنج جمله خوب است که دانش. آموز خودش را بيزمايدهدف اين است که دانش

  .بهرتين دليل ترجمۀ عبارت است. دليل ذکر کندگاه از هر گروه يکی داوطلب شود و پاسخ را با را حل کنند، آن

  

  



 

١٧٣ 

 

  :اِعلَموا

تر انفعال، افتعال، استفعال در کنار سه باب ساده ،در درس سوم. ادامۀ درس سوم است قواعد درس چهارم

- تجربه نشان می. شوندهای إفعال، تفعيل، مفاعلة و تفاعل تدريس میتفّعل تدريس شد و در اين درس وزن

تر هستند و يادگyی دو باب إفعال و موزان در يادگyی سه باب انفعال، افتعال و استفعال راحتآ دهد که دانش

بلکه در هر  ،نه تنها در اين درس. اش مفتوح استبه ويژه امر باب إفعال که همزه. تر استتفعيل مشکل

ين قسمت از کتاب طرّاحی شده های ابرای تثبيت آموخته َك سَ نَفْ  هشت درس کتاب ±ريناتی تحت عنوان اِختَِربْ 

  .است

بايد . مانند درس سوم در اين درس نيز در کتاب عربی علوم انسانی معنای مشهور چند باب ذکر شده است

  .کنندها |یها آن طور که بايد و شايد کمکی به معنای فعلدانست که واقعاً دانس� معانی مشهور باب

  

  ِحوارات

گو در سالن وگفت. گوهای دروس هشتگانۀ کتاب کاربردی استور گفتم� حوار درس چهارم مانند ساي

کسی که متنی را . آيدگوها در سفرها معموالً پيش میواين گفت. بازرسی گمرک فرودگاه يک م� سودمند است

فرضاً متنی که راجع به آشپزی است هرچند . کند دوست دارد م� کاربردی را حفظ کندبرای مکامله حفظ می

  .کاربرد ندارد جّذاب است ولی در سفر مگر در حالتی استثنائی

  

  هاتـمرين

   تـمرين اّول

های گوناگونی اين تـمرين در کتاب درسی به صورت. آموز در درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

  . طرّاحی شده است

را در ميان واژگان جديد درس چهارم کند و پاسخ هر يک خواند و ترجمه میها را میآموز عبارتدر اينجا دانش

  .تواند بخشی از نـمرۀ شفاهی او را تشکيل دهداين کار می. کندوجو میجست

   در هر دو کتاب دوم و سومتـمرين 

ولی ±رين سوم ساده  ،طرّاحی ±رين دوم در امتحان دشوار. شناسی و کاربرد آن استهدف تقويت مهارت واژه

  .است

  دو کتابدر هر  چهارمتـمرين 
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آموزان از و دانشاند هر پنج عبارت به لحاظ علمی جالب .تقويت مهارت خواندن و ترجمه است ،هدف

ولی در ايجاد عالقه  ،ندارندارتباط هرچند اين پنج عبارت با متون دينی و ادبی . برندخواندن آنها لّذت می

  .ندتأثyگذار 

   پنجمتـمرين 

آموز در زمينۀ ضVير و افعال های دانشهدف تلفيق آموخته. ده استاين ±رين در دروس قبل نيز تکرار ش

  .است

   ششم و هفتمتـمرين 

آموز تاکنون در لغت و قواعد آموخته است آنچه را دانش. هدف پيوند ب� درس عربی با قرآن و حديث است

منظور . ند تشخيص دهدها را بايد بتوادر ضمن ترجمه نوع فعل. در قالب چند آيه و حديث بايد مشاهده کند

بايد توّجه داشته باشيم که . از نوع فعل ماضی، مضارع، امر و نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری است

اين اصطالح برای فهم بهرت زبان عربی در کتاب . اصطالح ماضی استمراری در رصف و نحو عربی رايج نيست

 .درسی وضع شده است

   )زبان قرآندر  و دهم(ªرين هشتم، نهم 

های هفتم تا دهم ±رين شده است و در کتاب همۀاين مهارت در . تقويت مهارت شناخت فعل است ،هدف

دو کتاب يازدهم و دوازدهم نيز مرتّباً تکرار خواهد شد؛ زيرا ارزش يادگyی فعل برای يادگyی زبان عربی بسيار 

  .باالست

  

  أنوار القرآن

تواند معلّم می. ارتباط درس عربی زبان قرآن با آيات قرآن است» زبان قرآنعربی «هدف از اين بخش در کتاب 

پيشرت اشاره شد که حّل اين ±رين به عنوان . آموزان بخواهد اين بخش را با صدای خوش تالوت کننداز دانش

ه در در هر حال چه اين ±رين در کالس حل شود و چ. هدف ایجاد ارتباط با قرآن است. کار در منزل است

دبy در اين کار  ،با اين حال. حّل ±رين در کالس وقتگy نيست .شودمنزل در امتحانات از آن سؤال طرح می

  .تواند حّل اين ±رين را به عنوان ±رين و فّعاليت منزل در نظر بگyدمی. مختار است
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  البحث العلمي

. آموز و واقعيّات موجود تنظيم شده استدانشتحقيق در هر سه پايۀ هفتم، هشتم و نهم مطابق با توانايی 

آموز بداند در زمينۀ قرآن و حديث نرم افزارهای خوبی تهّيه شده است و شيوۀ کار کردن با برای اينکه دانش

  .وارد اين بحث شود مناسبت آنها را بياموزد اين تـمرين تلنگر خوبی است تا معلّم به آن

خوب است . ُمَفهرَس انجام دادُمعَجُم الْ نرم افزارهای قرآنی، اينرتنت يا کتاب الْ توان اين بخش را با استفاده از می

استفاده از  ُمَفهرَس آشنا شوند و نحوۀُمعَجُم الْ الْ  های قرآنی و کتابافزارهای قرآنی، سايتآموزان با نرمدانش

مدارسی . های کتاب استبخشاين بخش در کالس در صورت داش� وقت از زيباترين  اجرای. آنها را بياموزند

  .کندچن� کارهايی کالس درس را فّعال و شاداب می. ها کار کنندتوانند در اين زمينهکه ساعت اضافه دارند می

  

  ارزشيابی

بهرتين . توان اجرا کرددر اين درس نيز می ،در دروس قبلی نوشته شد آنچه را ،در مورد ارزشيابی از اين درس

مضارع پرسيم آموزان را پای تخته آورد و از آنان خواست تا پاسخ دهند؛ مثالً میدانش. تکار ±رين شفاهی اس

َم، تَفاَخَر، اِستَخَدَم و َك ها چيست؟ اِنَهَدَم، اِشَرتَ اين فعل البتّه در ارزشيابی کتبی ميان نوبت و پايان نوبت ... ، تََقدَّ

  . يک ±رين برای يادگyی بهرت استاين رصفاً . شوداّول و دوم اين طور سؤال داده |ی

  

  وسايل کمک آموزشی

  .هرچه در دروس پیشین در بارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق دارد
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  )آموزنه برای دانش(افزايی برای دبc دانش    

 .ل شده استيَستَوي از باب افتعال و مصدر آن اِسِتواء است که در فارسی به نادرست به اُستُوا تبدي .١

 دهد، می فارسی زبان و ایرانی یامعن ...ترکی و  بلوچی، پشتو، اردو، هندی،، فارسی هایزبان َعَجم در .٢

  .رود می کاره ب عرب غیر یامعن به بیشرت امروزه عربی زبان در اما

ل دارد احتV. برندآميز َعَجمّي خطاب به ايرانيان به کار میگرايان به صورت توه�امروزه برخی قوم

   .نام پادشاه ايرانی است» جم«گرفته شده باشد؛ » َجماَلْ «عجم از واژۀ 

 و رازی فخر و العرب لسان در منصور ابن و املحیط القاموس در فیروزآبادی مانند کهن شناسانلغت

 غیر و است مبهم و واضحغy  معنای به )ع ج م( عجم ريشۀ واژۀ که بر اين باورند موصلی الفتحابی

  . کند |ی صحبت خوبی به را عربی که گویند را بیعر 

  .ایرانی یا فارس یعنی عجمی ولی کننده صحبت ناروشن یعنی اعجمی که نویسد می الزمخرشی

  آيۀ رشيفۀدر  .٣

   )٦٣/ ُفرقاناَلْ ( ﴾رِض َهوناً األَ  یَعلَ  یَمشونَ  ینَ ذحمن الَّ و عباُد الرَّ ﴿

  مطابقت ندارد؟ »ووا«با صاحب حال  است،» حال«که » هوناً «چرا 

  .به مطابقت با صاحب حال ندارد یاجاحت و هون اسم جامد است :پاسخ

  آيۀ رشيفۀدر  .٤

  )١١٤/ هود( ﴾یئاتالس یُذهÌإن الحسنات ﴿

  است؟  یامدهعاقل ن یرغ یصورت مفرد مؤنث براه چرا فعل ب

عور برخورد شده الش یارزشمند است با آن مانند ذو  یالحسنات از کارها. دو وجه درست است: پاسخ

در » معدودة یامأ« ؛شودیعاقل مانند مفرد مؤنث برخورد م یربا جمع غ یدر زبان عرب معموالً ؛است

  .آمده است یزن» معدودات أیام«قرآن به شکل 

 َمِنئُّ در آيۀ رشيفۀ تَطْ  .٥

   )٢٨/ داَلرَّعْ ( ﴾الُْقلوُب  تَطَمِنئُّ  هللاِّ  ِذکْرِ بِ  أَال﴿

، يَطْ (. ِعّالل استاز باب اِفْ   )ِمئنانَمِنئُّ و اِطْ اِط5ََنَّ

 کVَ در آيۀ رشيفۀ  .٦

   )٧٧ /اَلَْقَصص(﴾ إلَيـَك  هللاُ  أَْحَسنَ  کVَ أَْحِسنْ ﴿

 )َك إلَي هللاُ  أَْحَسنَ ساناً کVَ إِحْ  ِسنْ أَحْ ( .جار و مجرور و متعلّق به مصدر محذوف است
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نْ  .٧  در آيۀ رشيفۀ  أَمَّ

  )٦٢ /اَلنَّمل(﴾ الّسوءَ  يَکِشُف  وَ  اهُ َدع إذا الُْمضطَرَّ  يُـجيُب  نْ أَمَّ ﴿

برخی به غلط آن را با آهنگ دعا و ندا  .و در ادامۀ آيات قبلی است» کهيا کسی«به معنای ) َمنْ  أَمْ (

   .خوانندمی

َم و أَنْ  .٨ َم در لغتنامه نيامده است؛ چون باب إفعال و  دهرچن. َدَم هر دو در زبان عربی کاربرد دارندنَدَّ نَدَّ

  .ندافعيل قياسیت
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رُس الْ    خاِمُس الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .درس را درست بخواند و ترجمه کند م� .١

 ١.پيام م� را درک کند .٢

 .درس را از عربی به فارسی ذکر کندمعنای واژگان جدید این  .٣

 .درس استشهاد کند به هنگام رضورت به آيات و احاديث .٤

 .های ساده از هم تشخيص دهدو فعلّيه را در مثال جملۀ اسمّيه .٥

 .فعل، فاعل و مفعوٌل ِبه را در جمله تشخيص دهد .٦

 .مبتدا و خرب را در جمله تشخيص دهد .٧

 و گyندمی الیه مضاف يا صفت ،)مفعول و فاعل( نيز و )خرب و مبتدا( گاهیای که بتواند در جمله .٨

 .اين اجزاء را از هم تشخيص دهد شوندمی مضاف و موصوف خودشان

فقط . (يَغِفَر را درست معنا کند فعل أَنْ  ٢٢ /اَلنّور﴾ مكُ لَ  هللاُّ  رَ يَْغفِ  أَنْ  ونَ تُِحبّ  أَال﴿در عباراتی مانند  .٩

   )فعل سوم شخص مفرد يا در اصطالح مفرد مذکّر غايب

  

  يند آموزشفرا

هايی آنها را و چن� م�مندند به اين نوع متون عالقهآموزان دانش. های خداوند استم� درس دربارۀ آفريده

  .ها آوردن چن� متونی استبرای يادگyی کلVت قرآن، حديث و دعا يکی از شيوه. کنددوستدار درس عربی می

   

                                                           
 .است های خداونددرس دربارۀ تفّکر در آفريدهپيام م�  ١
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  مv درسه[هنگی در ترجمۀ 

  .اين آفرينش خداست ؛١١ /ٰهذا َخلُْق ِهللا﴾ لُقVن﴿

َدٍة الَّتي لَْغّواصوَن الَّذيَن َذهَ اَ  � بوا إلَی أَعVِق الُْمحيِط لَيًال، شاَهدوا ِمئاِت الَْمصابيِح الَْکهَربائيَِّة ذاَت أَلواٍن ُمتََعدِّ

 لِْتقاَط ُصَوٍر يفيَنبَِعُث َضوُؤها ِمَن اْألَسVِك الُْمضيئَِة، َو تَُحوُِّل ظَالَم الَْبحِر إلَی نَهاٍر ُميضٍء يَستَطيُع فيـِه الَْغّواصوَن ا

  . أَضواِء هِذِه اْألَسVكِ 

اند که های متعّدد را ديدهاند، صدها چراغ برقی دارای رنگاقيانوس رفته) ژرفای(غّواصانی که شبانه به اعVق 

- و تاريکی دريا را به روز روشن تبديل می.) شودتابيده می. (شودهای درخشنده فرستاده مینورشان از ماهی

  .ها عکس بگyندوانند در نور اين ماهیتکنند که غّواصان در آن می

َهل . َك اْألَسVكِ اِکْتََشَف الُْعلVَُء أَنَّ هِذِه اْألَضواَء تَنبَِعُث ِمن نَوٍع ِمَن الْبَکتyيا الُْمضيئَِة الَّتي تَعيُش تَحَت ُعيوِن تِلْ 

V يُـمِکُن أَن يَستَفيَد الْبََرشُ يَوماً ِمْن تِلَْك الُْمعِجزَِة الْبَحريَّ  ِة، َو يَستَعَ� ِبـالْبَکتyيا الُْمضيئَِة لِـإنارَِة الُْمُدِن؟ ُربـَّ

ُه    .»طَلََب َشيئاً َو َجدَّ َوَجدَ َمْن «يَستَطيُع ٰذلَِك، ِألَنـَّ

ها ماهی) آن(ای باکرتی درخشانی که زير چشVن اين ها از گونهاند که اين روشنايیدانشمندان کشف کرده

معجزۀ دريايی استفاده کند و بتواند ) آن(آيا ممکن است که روزی برش از اين . شودسال میکنند ار زندگی می

کار را انجام دهد؛ زيرا هرکس ) آن(برای روشن کردن شهرها از باکرتی درخشان ياری بجويد؟ شايد بتواند اين 

  .يابدچيزی بخواهد و تالش کند می

َة َمرّاٍت َحتَّی إنَّ لِساَن الِْقطِّ ِسالٌح ِطبّـيٌّ دائِ  � ُه َمملوٌء ِبـُغَدٍد تُـْفـِرُز سائِالً ُمطَهِّراً، فَـيَلَْعُق الِْقطُّ ُجرَْحـُه ِعدَّ ٌم، ِألَنـَّ

  .يَلْتَِئمَ 

کند، کننده ترّشح میهايی است که مايعی پاکگVن زبان گربه سالح پزشکی هميشگی است؛ زيرا پر از غّدهبی

  )التيام يابد. (ليسد تا بهبود يابدبار میدر نتيجه گربه زخمش را چند 

الُْمناِسَب إنَّ بَعَض الطُّيوِر َو الَْحيَواناِت تَْعرُِف ِبـَغريزَتِـها اْألَعشاَب الطِّبّـيَّـَة َو تَعلَُم کَيَف تَستَعِمُل الُْعشَب  �

واناُت اْإلنساَن َعلَی الَْخواصِّ الطِّـبّـيَّـِة لِـَکثyٍ ِمَن النَّباتاِت لِـلِْوقايَـِة ِمَن اْألَمراِض الُْمختَلَِفِة؛ َو قَد َدلَّْت ٰهِذِه الَْحيَ 

ِة َو َغيـرِها   .الْبَـّريـَّ

دانند چگونه گياه مناسب شناسند و میگVن برخی پرندگان و جانوران با غريزۀ خود گياهان دارويی را میبی

های پزشکی بسياری از جانوران انسان را برای خاصّيت های گوناگون به کار بربند؛ اينبرای پيشگyی از بيVری

  .اندگياهان خشکی و غyه راهنVيی کرده
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ـًة تَستَطيُع ِمْن ِخاللِ  � ٍة ِبـها، تَـْملُِك لَُغـًة عامَّ ـها أَن تَتَفاَهَم إنَّ أَغلََب الَْحيَواناِت إضافًَة إلَی اْمِتالکِـها لِلَُغٍة خاصَّ

ُر ِبـِه بَقيَّـَة الَْحَيواناِت َحتَّی تَبتَِعَد َرسيعاً َعْن ِمنطََقِة الَْخطَِر، فَهَو ِبـَمنزَلَـِة َمَع بَعِضـها، فَلِلْغُ  راِب َصوٌت يَُحذِّ

  .جاسوٍس ِمْن َجواسيِس الْغابَـةِ 

 يکديگر ]سخن[توانند گVن بيشرت جانوران افزون بر داش� زبان ويژۀ خود زبانی عمومی دارند که با آن میبی

از منطقۀ خطر دور ) رسيع(دهد تا زود را بفهمند، کالغ صدايی دارد  که با آن به بقيۀ جانوران هشدار می

  .شوند، او به مانند جاسوسی از جاسوسان جنگل است

ُر ِبالVْءِ لِلْبَطِّ ِخزاناٌت طَبيعيَّـٌة ِبالُْقرِب ِمْن أَذناِبها تَحتَوي َزيتاً خاّصاً يَنتَِرشُ َعلَی أَجساِدها فَال  � ـَّ   .تَتَأَث

شود و هايشان انبارهای طبيعی دارند که حاوی روغنی ويژه است که روی بدنشان پخش میها نزديک دماردک

  .گyندتحت تأثy آب قرار |ی

تَستَطيُع أَْن تََری ِفـي تَستَطيُع الِْحرباُء أَْن تُديَر َعينَيـها يف اتِّجاهاٍت ُمختَلَِفٍة دوَن أَْن تَُحرَِّك َرأَْسـها َو هَي  �

  .اتِّجاَهِ� يف َوقٍت واِحدٍ 

تواند در های مختلف بچرخاند و میآنکه رسش را تکان بدهد چشVنش را در جهتتواند بیپرست میآفتاب

  .يک زمان در دو جهت ببيند

ها ثاِبتَـٌة، َو لِٰکنَّـها تَُعوُِّض  � ٰهَذا النَّقَص ِبـتَحريِك َرأِسـها يف کُلِّ ناحيٍَة َو تَستَطيُع أَْن ال تَتََحرَُّك َعُ� الْبوَمـِة، فَـِإنـَّ

  .تُديَر َرأَسـها دائِرًَة کاِملَـًة دوَن أَْن تُـَحرَِّك ِجسَمـها

-ای جربان میولی اين نقص را با حرکت دادن رسش در هر ناحيهاند ها ثابتکند، چشمچشم جغد حرکت |ی

  .بدنش را حرکت دهد رسش را يک دايرۀ کامل بچرخاندآنکه تواند که بیکند و می

  

  درک مطلب

ترين اين بخش از مهم. باشندداشته ها از درسی به درسی ديگر دارای تنّوع سعی شده است تا درک مطلب

  .اهداف هر زبانی هستند

  

  اِعلَموا

يعنی  دو جمله است؛هدف شناخت اجزای هر  .هدف قواعد درس پنجم آشنايی با جملۀ فعليّه و اسميّه است

اند؛ اّما بدانيم که قبًال در پايۀ نهم با صفت و مضاٌف اليه نيز آشنا شده. فعل، فاعل، مفعوٌل به، مبتدا و خرب
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در زبان عربی به لحاظ تقديم و تأّخر . ±رينی برای تشخيص مضاف و مضاٌف اليه و موصوف و صفت نداشتند

  . ترکيب اضافی و وصفی مانند هم هستند

  :انگليسی ترکيب وصفی برعکس فارسی است؛ مثال در

  happy boyپرس خوشحال؛ الولد املرسور؛ 

ترکيب اضافی در عربی و فارسی نيز هVنندی بسيار دارد؛ در حالی که در انگليسی با اينکه با زبان فارسی 

  :چن� نيست؛ مثالاند های هند و اروپايیخانواده است و هر دو از زبانهم

  the window of the room /window  room'sق ؛ نافذة الغرفة ؛ پنجرۀ اتا

  Mary's homeخانۀ مريم ؛ بيت مريم ؛ 

  . آموز دشوار نشان دادنتيجه اينکه نبايد اين مبحث را برای دانش

لذا دبy نگران مسائلی  ه عربی نداريم و هدف فهم م� است؛از طرفی در کتاب عربی دهم ترجمه از فارسی ب

  . های مضاف نباشدق موصوف و صفت و ويژگیبتطا مانند

. تواند به مهارت سخن گف� برسد؛ چه هدف کتاب باشد چه نباشدبفهمد؛ می خوب آموز اينها راوقتی که دانش

  . مقّدمۀ ساخ� فهميدن است

ات عربی بقيۀ مند به رشتۀ زبان و ادبيآموز عالقهدانش. اّما بدانيم ساخ� در آموزش متوّسطۀ دوم هدف نيست

  .مطالب را در دانشگاه بخواند

آموز بايد درست بخواند و با دانش. گذاری کامل استدر کتاب حرکت. کلVت نيز هدف نيست گذاری اعراب

. آيدطی خواندن متون و عبارات اين شناخت به دست می. های زبانی را کشف کندخواندن درست م� ويژگی

  . تيم تأليف نيز اين مّدعا را قبول دارد. اين مطالب الزم استبرخی بر اين باورند که دانس� 

بین آموزش عربی به يک . های زبانی آشنا شودمند با رف� به دانشگاه بايد با ±ام اين ظرافتآموز عالقهدانش

  . ایرانی و به يک عرب ساکن کشور عربی فرق بسياری هست

آموز ايرانی بيشرت دانش. ن کشور عربی فرق داردکآموز عرب سانشآموز ايرانی فارسی زبان با نياز دانياز دانش

از . تر استآموز عرب هم رصف و هم نحو را بايد بداند و البتّه نحو برايش مهمبه رصف نياز دارد و دانش

  .آموز دانشجوی رشتۀ زبان و ادبیات عرب نيست و اين مطلب بايد همواره مّد نظر ما باشدطرفی دانش
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  لرتجمةفّن ا

از آنجاکه مضارع منصوب . تدريس مبحث مضارع منصوب نيست ،که هدف اين قسمت از کتاب کردبايد توّجه 

مضارع  ،در بسياری از جاهای کتاب به کار رفته و فعلی پرکاربرد است که از آوردن آن گريزی نيست؛ بنابراين

  . رح شده استمنصوب در حّد يک صيغۀ معادل سوم شخص مفرد در فارسی در کتاب مط

  . هدف فقط شناخت آن و دانس� معنای آن در جمله است

  .هدف اين نيست که چن� سؤاالتی در امتحان طرح شود

  

  .از فعل يَذَهُب مضارع منصوب بسازيد

  َهُب ، ال يَذْ َهَب، ال تَذَهْب يَذْ  َهُب، أَنْ کدام فعل مضارع منصوب است؟ يَذْ 
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  حوارات

موضوع مکاملۀ اين درس در فضای يک وسيلۀ . سفر يکی از موضوعات اصلی استگو با راننده در طول وگفت

  . گyدنقليّۀ عمومی صورت می

آموز با سلVن فارسی سالم هللا عليه صحابی جليل القدر پيامرب از طرفی هدف ثانويۀ درس آشنا شدن دانش

  ١.و آثار تاريخی شکوهمند ايران در نزديکی بغداد است6اسالم

  

   

                                                           
ای ایرانی و زرتشتی بود به نام روزبه بود و در نوجوانی مسيحی شد و به شام سفر کرد و به  زاده گفته شده سلVن دهقان ١

به حجاز آمد؛ به دست قبیلۀ بنی کلب اسیر و به بردگی گرفته و به مردی از بنی قریظه . شاگردی روحانیون مسیحی درآمد

اش  او را از خواجه6پیامرب. را دید و به او ایVن آورد6در مدینه پیامرب اکرم. آمدفروخته شد و همراه او به مدینه 

  .خرید، آزاد کرد و سلVن ناميد

سلVُن : اش فرمود درباره6که پيامرباز یاران بزرگ و مورد عالقۀ ایشان بود تا جایی6سلVن در دوران زندگی پیامرب

حضور داشت و ماجرای پیشنهاد وی برای کندن خندق در نربد احزاب که به  6های پیامرب او در غزوه. ِمنّا أَهل البيت

با جریان . قرار گرفت7در شVر یاران حرضت علی6وی پس از درگذشت پیامرب. شکست مرشکان انجامید، مشهور است

. م، حاکم مدائن شددر زمان حکومت خلیفه دو . ولی پس از انتخاب خليفۀ اّول و دوم با آنان همکاری کرد ،سقیفه مخالف بود

هجری در شهر  ۳۶سلVن فارسی، پس از عمری طوالنی در سال . خورد بافت و از دسرتنج خودش روزی می با این حال زنبیل می

  .مدفن وی در مدائن به سلVن پاک مشهور است. مدائن رحلت کرد

 ۳۷ این اثر باستانی در. ر عراق استترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون د طاق کرسی یا ایواِن مدائن برجسته

  .طاق کرسا نزدیک آرامگاه سلVن فارسی است. خاوری رود دجله است ۀکیلومرتی جنوب بغداد در کنار 

این بنا برای |ایش شکوه ايران ساخته شده، تا . طاق کرسی شايد در زمان شاپور يکم در نیمۀ دوم سدۀ سوم ساخته شده باشد

بینیم تنها یک شکاف  که اینک می ایوان، آن چنان. های دیگر را حیران سازد ان را |ايش دهد، سفیران ملتتوا|ندی و دارايی اير 

های گوناگونش گویای ثروت  پوشاند که ارتفاع زیاد و فضای نقش انگیز نبود، در اصل آن را یک پردۀ سنگین زربفت می حیرت

  .فراوان بود

وی از مصالح آن برای . ولی در این کار ناکام ماند ،وشید تا آن را ویران کندمنصور خلیفۀ عباسی نخستین کسی بود که ک

های شهر جدید بغداد استفاده کرد و به دليل اینکه حمل مصالح به بغداد از ارزش خود مصالح بیشرت شد از ادامۀ ساختVن

  .سازی آن خودداری کردويران
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  هاتـمرين

شود دبy يک ليست پيشنهاد می. دهدپاسخ میآموز قرائت و های هشت درس کتاب را دانشهمۀ تـمرين

در آن عالمت بزند تا مبادا حّل دهد پاسخ میخواند و آموزی ±رينی را میداشته باشد و هر بار که دانش

آموزان تر را برعهدۀ دانشينات سادهتوان ±رمی. ±رينات توّسط چند نفر صورت بگyد و برخی فّعال نباشند

  .توان نهادکم

  )در هر دو کتاب( تـمرين اّول

اين تـمرين در کتاب درسی متنّوع . آموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

  . طرّاحی شده است

نامۀ آغازين گردد که در واژهای میمهکند سپس به دنبال کلخواند و ترجمه میآموز جمله را میدر اينجا دانش

اين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل . خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کنداز فراگy می. درس آمده است

  .دهدمی

   )ªرين سوم انسانی(دوم زبان قرآن تـمرين 

ين خوبی برای ياف� ارتباط ب� ±ر. توان استفاده کرداز مشابه اين ±رين در امتحان می. شناسی استهدف واژه

آموز ای باشد و دانشدر طرّاحی اين سؤال در امتحان بايد توّجه داشت که مبادا مّد نظر ما گزينه. واژگان است

  :مثالً به اين چهار کلمه توّجه کنيد طور ديگر فکر کند؛

تواند باشد؛ تُّفاَحة نيز می پاسخ. دانچون سه کلمۀ ديگر ميوه پاسخ غراب است؛) ّمان، عنب، ُغرابتُّفاَحة، ُر (

  .چون سه کلمۀ ديگر مذکّرند و تُّفاَحة مؤنّث است

- پاسخ می. اند و رجل غريبه استوالِد، أُّم و أَخ اعضای خانواده پاسخ رجل است؛ چون) والِد، أُّم ، أَخ ، رَُجل(

  .اند و رجل مذکّر استتواند أَّم باشد؛ چون سه کلمۀ ديگر مؤنّث

   دوم انسانین تـمري

 .هدف تقويت مهارت ترجمه با استفاده از کلVت و ساختارهای خوانده شده است

   )ªرين چهارم انسانی(سوم زبان قرآن تـمرين 

هدف دوم تشخيص نقش و حالت فاعل، . هدف نخست تشخيص جملۀ اسمّيه و فعلّيه از همديگر است

. درسی پيش� اصطالح املحّل اإلعراÎ به کار نرفته بود هایدر کتاب. اليه استمفعول، مبتدا، خرب و مضاُف 

عربی عمومی  در کتاب. مثالً در جملۀ السکوت ذهب و الکالم فضة املحّل اإلعراÎ نقش کلVت است؛ منظور از

آموز فقط کافی است که دانش) فيزيک و علوم تجربی-ای و رياضیهای کاردانش، فّنی و حرفهويژۀ رشته(

آموز وقتی که دانش. ت مبتداست و نيازی نيست بگويد السکوت مبتدا و مرفوع به ضّمه استبگويد السکو 
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مند به شود و اگر کنجکاو و عالقهخود با اِعراب کلVت نيز آشنا میخوب بخواند و بفهمد و ترجمه کند خودبه

گذاری شده است الً اعرابدر کتاب درسی همۀ متون کام. يادگyی اينها باشد، اِعراب کلVت را خواهد آموخت

 .تا فراگy طی خواندن متون و عبارات با اعراب کلVت آشنا شود

   )ªرين پنجم انسانی( زبان قرآن چهارمتـمرين 

 .شناسی استتشخيص کلVت متضاد و مرتادف از زيباترين ±رينات در زمينۀ مهارت واژه

   )انسانی علوم ªرين ششم( زبان قرآن پنجمتـمرين 

دهند و موجب تصاوير موجود در صفحه زيبايی خاّصی به کتاب می. تقويت مهارت کاربرد واژگان استهدف 

 .کندها را به فارسی ترجمه میآموز همزمان با حّل ±رين عبارتدانش. گرددمندی به کتاب درسی میعالقه

   )از هر دو کتاب(ششم و دهم مرين ـت

که معادل سوم شخص مفرد فارسی آنها در عربی بيش از سه حرف هايی است هدف ±رين ششم ±رين بر فعل

مشابه اين ±رين در جای . ايم؛ اّما نبايد ±رين آن به فراموشی سپرده شوداز قواعد اين درس فاصله گرفته. است

ارزش مبحث فعل از ساير مباحث در قواعد . هاس سال بعد خواهد آمدجای کتاب درسی دهم و نيز کتاب

  .تر استعربی باال 

   و نهم و دهم علوم انسانی )از هر دو کتاب(هفتم، هشتم مرين ـت

ياف� نقش کلVت در فهم م� و . است) فاعل، مفعول، مبتدا و خرب(هدف ±رين برای ياف� نقش کلVت 

. کنندها را ترجمه آموزان بخواهد که عبارتتواند در صورت داش� وقت از دانشدبy می. عبارت تأثyگذار است

  .هدف از اين کار ايجاد ارتباط با هدف اصلی آموزش عربی است. اندعبارات گزينش شده آيات قرآن و احاديث

  

   های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشیروش

  .در اين درس با درس قبلی يکسان استها و ابزار شيوه

  

   



 

١٨٦ 

 

  أَنوار القرآن

آموز که دانشاند آيات قرآن و دربرگyندۀ واژگانی ترينردیترين و کاربآيات برگزيده از معروف :أنوار القرآن 

  . های عربی مشاهده کرده استتاکنون در کتاب

اين ±رين به عنوان کار در منزل است و اگر دبy  اجرای. وان شاهد مثال استفاده کردنتوان به عاز اين آيات می

- اين تذکّر برای ±ام بخش. را دارد آناختيار  دپاسخ دهتواند در کالس تشخيص دهد که وقت کافی دارد و می

اين ±رين . تدريس اين بخش در کالس در صورت داش� وقت است. های کتاب درسی تحت اين عنوان است

  .برای کار در منزل طرّاحی شده است

  

  البحث العلمي

  ١.ستدرياچۀ زريبار از نقاط گردشگری و جّذاب ايران ا. هدف از اين بخش پيشرت اشاره شد

   

                                                           
دیدنی و گردشگری این استان  جاهایمرتی غرب مریوان، در استان کردستان و از کیلو  سهریوار در ریبار یا زَ تاالب آب شیرین زَ  ١

. بندد ها سطح دریاچه یخ می در بیشرت زمستان. شود جوش و بارش تأمین می کف ۀچشم شVریشیرین است و از  آنآب . است

تغییرات حجم آبی در فصول وسعت تاالب به دلیل . کیلومرت است ۱٫۶کیلومرت و عرض آن حدود  پنجطول دریاچه حدود 

  .مرت است ٥٫٥مختلف متغیر و حداک³ عمق آن 

 جهان در شیرین آب های دریاچه فردترین منحرص به از یکی و ایران باخرت شیرین آب دریاچهٔ  زیباترین و ترین بزرگ تاالب این

 فهرست در ۱۳۸۹ بهمن ۲۰ در نگیفره میراث سازمان توّسط که است طبیعی اثر صد و دوم� دریاچه این. رود می شVره ب

  .گرفت قرار ایران طبیعی میراث
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  )آموزنه برای دانش(برای دبc  افزايیدانش

 .شوددر گويش عراق بَزّونَة گفته می ...ر، بَّس و ِقّط، ِهّر، ِسنَّوْ : گربه به عربی چند معادل دارد .١

 .لَِعَق، لَِحَس و لَِطعَ : شودمیليسيد به عربی  .٢

 ...َمة، َشنَآن و َعداَوة، ُعدوان، ُخصو : دشمنی به عربی چند معادل دارد؛ از آن جمله .٣

 .نََدم و نَداَمة هر دو به معنای پشيVنی هستند .٤

منه هر دو کلمۀ نفعاً و  مستثناست و مستثنا» ما« ﴾يس نفعاً و ال ّرضاً إّال ما شاء هللاّ لنفْ  كال أمل﴿در  .٥

 .ّرضاً هستند

    .است مو د هب ٌل و عفم سَع وُ  ﴾سَعهاساً إّال وُ ال يکلّف ّهللا نفْ ﴿در  .٦



 

١٨٨ 

 

رُس الّساِدُس    الدَّ

  

  ) ١(درس ششم عربی زبان قرآن  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .م� درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند .١

 .پيام درس را درک کند .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .س  را از عربی به فارسی بیان کنداین در جدید  کلVتمعنای  .٤

 .فعل مجهول را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند .٥

 .موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد .٦

ر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند .٧  ١.صفت مؤخَّ

  

  يند آموزشفرا

   .ت استدرس ششم در کتاب تخّصصی رشتۀ علوم انسانی و کتاب عربی زبان قرآن متفاو 

ز زيبايی خاّصی های قرآن اداستان. های قرآن استيکی از داستان) ١(م� درس ششم از عربی زبان قرآن 

داستان ذوالقرن� با توّجه به اينکه پادشاهی عادل بوده و بر بخش بزرگی از دنيای کهن فرمانروايی . برخوردارند

  .کرده مهم است

 به وندخدا. است آمده قرآن سه بار در او نام. کردمی زندگی والقرنینذ نام به درستکار پادشاهی دور زمان در

  .بود داده زیادی قدرت او

  :داشت مهم لشکرکشی سه ذوالقرنین قرآن اساس بر

  .بود کوهستانی تنگۀ یک آن در که ای منطقه رسانجام و خاور به سپس باخرت به نخست 

                                                           
ر صفتی است که پس از مضاف و مضاٌف  منظور از ١ السالم علی عباِدِهللا «الصالح� در  اليه آمده است؛ مانندصفت مؤخَّ

 .»يا أخي العزيز«و العزيز در » الصالح�
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 وقتی دیگر کشورهای مردم. کرد حرکت مغرب سوی به شسپاهیان با سپس. کرد ايجاد بزرگ کشوری ذوالقرنین

  .باشد آنها فرمانروای تا خواستند او از و شدند او شیفتۀ دیدند، را او عدالت

 غروب آن در خورشید رسیدمی نظر به غروب هنگام که رسید آلودگل ایچشمه به تا رفت قدر آن ذوالقرنین

 کن جنگ آنها با یا گفت و کرد وحی ذوالقرنین به خداوند. ردندکمی زندگی ستمگر مردمی ،برکه کنار. کندمی

 کارهای به مردم کمکم ،ماند آنجا در تیمدّ  .برگزيد را دوم راه ذوالقرنین. کن هدایتشان و بریز دوستی طرح یا

 زیادی کشورهای هم مسیر این در. رفتند رشق سوی به لشکرش و ذوالقرنین رسانجام. کردند عادت شایسته

 به نیز را آنها ذوالقرنین. کردندمی زندگی ±ّدنی بی مردم نیز آنجا در که رسید جایی به روزی .شدند او انربفرم

 شVل نوبت دیگر اکنون. به آنان آموخت را کردن زندگی راه و ماند کنارشان تیمدّ . کرد دعوت خداوند پرستش

 مردم وقتی. بود بلندی هایکوه طرفش دو که درسی رسزمینی به و گرفت پیش در را شVل راه ذوالقرنین. بود

 نام به وحشی قبیلۀ دو هاکوه این پشت ،بزرگ پادشاه ای: گفتند و آمدند وی نزد دیدند، را لشکرش شکوه آنجا

 کنندمی حمله ما رسزمین به. گذرندمی کوه شکاف از بار یک ماه چند هر آنها. کنندمی زندگی مأجوج و یأجوج

  .کنندمی ارتغ را چیز همه و

 کوه طرف این به نتوانند تا بسازید بزرگی سدّ  آنها راه رس کنیممی خواهش تو از: گفتند ذوالقرنین به سپس

 آنچه: گفت ذوالقرنین. آوردند بسياری هایهدیه ذوالقرنین برای آنان. کنیممی کمک تو به نیز ما. بیایند

. شدند خوشحال مردم. کنید یاری انسانی نیروی با مرا. است بهرت شV مالی هایکمک از داده من به پروردگارم

. ریختند کوه شکاف در را آهن هایپاره گاهآن و گرد آوردند مس و آهن زیادی مقدار تا داد دستور ذوالقرنین

 زغال مردم. ريختند زیادی زغال هاآهن روی. ساختند هامس کردن آب برای بزرگی هایکوره دیگر سوی در

 نرم را آهن هایپاره آتش گرمای زدند آتش را هازغال ،شد آماده که چیز همه .ریختند هاآهن روی و آوردند

  .بگذرند کوه شکاف از نتوانند تا شد ساخته مأجوج و يأجوج برابر در بزرگ سّدی سانبدين. کرد

  .شودهاد میمراجعه به تفاسy قرآن پيشن. دربارۀ تطابق شخصّيت ذوالقرن� اختالف نظر وجود دارد

  . ن در عربی به معنای شاخ و ذوالقرن� به معنای دارای دو شاخ استقَْر 

  .است سمقدّ  کتاب و قرآن های تشخصیّ  از یکی ذوالقرنین

 غرب و رشق دارندۀ .رسید جهان غرب و رشق به او به دليل آن است که نامگذاری این برخی بر اين باورند که

  .کند می) آفتاب دوشاخ( مِس الشَّ  يرنَـقَ  تعبیر از آن عرب که بود
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 هست که7صادق امام از روایتی خصال کتاب در. است  آمده کهف سورۀ در قرآن در ذوالقرنین داستان

 دو و ذوالقرنین و سلیVن از اندعبارت که معتقد مؤمن نفر دو بودند تن چهار زمین روی شاهان: دنفرمای می

  .ْرص النَّ  ُت خْ بُ  و |رود از نداعبارت که کافر تن

 آیه چند م� از نکته این و اند داشته خرب داستان این از که بيشرت اهل کتاب بودند مدینه و مکه مردم از شVری

 این شود، می آشکار خوبی به »القرنین ذا یا قالوا« و »القرنین ذا یا قلنا« و »القرنین ذي عن لونکیسأ « جملۀ با

 پیامرب امتحان برای یا ،بیشرت آگاهی کسب دلیل به مردم از برخی ولی است، بوده مطرح اسالم از پیش داستان

   .اندپرسيده وی از اشدرباره6اسالم

  ).اند پرسیده نیز کهف اصحاب و7پيامرب خرض ماجرای دربارۀ را هاییپرسش چنین یهودیان(

دون، اسکندر مقدونی، يکی کورُش َهخاَمِنشی، فري: در تطابق شخصيّت ذوالقرن� به اين افراد اشاره شده است

  ...های مرص و ، يکی از فرعون... yَ در ðن مانند ُمصَعب بن عبدهللا و از شاهان ِحمْ 

 کند می اثبات که وزير پيش� فرهنگ هند آزاد ابوالکالم نظریۀ بررسی از پس املیزان، تفسy در طباطبایی مۀعالّ 

 اعرتاض از خالی شده گفته موارد از بعضی چند هر«: ویسدن می است، قرآن ذوالقرنینِ  هVن هخامنشی،کورُش 

 شیرازی مکارم هللا آیت. »است تر قبول قابل و تر روشن نیقرآ  آیات با انطباقش دیگری گفتار هر از لکن نیست،

 به آن از توان می فعالً ولی دارد، وجود ابهامی های نقطه نیز نظریه این در که است درست«: نویسد می نيز

  .»برد نام تاریخی معروف رجال بر ذوالقرنین تطبیق دربارۀ نظر بهرتین عنوان

  

  )١(مv درس ششم عربی زبان قرآن ه[هنگی در ترجمۀ 

 ذوالَْقرنَ�ِ 

دٌ  عاِدٌل  َملٌِك  الزَّمانِ  قَديمِ  يف کانَ  ی مَوحِّ  يَْحُکمُ  الَْقرنَ�ِ ذو  کانَ  الَْعظََمَة؛ وَ  الْقوَّةَ  هللاُّ  أَعطاهُ  قَدْ  الَْقرنَ�ِ  ِبذي يَُسمَّ

ةِ  الّصالَِحةُ  أَعVلُهُ  وَ  اْسُمهُ  ذُکِرَ . َشVالً وَ  َغرباً  وَ  قاً َرش  رَِض األْ  ِمنَ  واِسَعةً  َمناِطَق    .الُْقرآنِ  يف آياٍت  ِبِعدَّ

. شد و خداوند به او نyو و شکوه داده بوددر گذشته پادشاهی دادگر و يکتاپرست بود که ذوالقرن� ناميده می

اش در نام او و کارهای شايسته. کردای از زم� در رشق و غرب و شVل حکومت میلقرن� بر مناطق گسرتدهذوا

 .چند آيۀ قرآن ذکر شده است

 َّVَالنّاَس  يَْدُعو رِْض األْ  ِمنَ  الَْغربيَّةِ  الَْمناِطقِ  نَْحوَ  الَْعظيَمةِ  ِبُجيوِشهِ  سارَ  ِبالِدِه، يف الَْقرنَ�ِ  لِذي وضاعُ اْألَ  اْستََقرَِّت  ل 

  . الَْفسادِ  وَ  الظُّلْمِ  ُمحاَربَةِ  وَ  التَّْوحيدِ  إِلَی
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های بزرگش به سوی مناطق غربی زم� رفت وقتی اوضاع برای ذوالقرن� در کشورش استقرار يافت، با ارتش

  .دخوانْ درحالی که مردم را به توحيد و جنگ با ستم و تباهی فرا می

بو  النّاُس  فَکانَ   َمناِطَق ی إلَ  َوَصَل  َحتَّی ُشؤونَُهم، يُديرَ  وَ  يَْحُکمَ  أنْ  ِمنْهُ  يَطْلُبونَ  وَ  ِه،تِ َعدالَ  ِبَسبَِب  َمسyِهِ  يف ِبهِ  نَ يُرَحِّ

 .کَريَهةٍ  رائَِحةٍ  ذاتُ  مياُهها ُمستَنَقعاٌت  فيها

يشان فرمانروايی خواستند که بر اگفتند و از وی میآمد میاش در راهش به او خوشو مردم به دليل دادگری

هايش دارای بوی بدی هايی بود که آبکند و کارهايشان را اداره کند، تا اينکه به مناطقی رسيد که در آن تاالب

  .بود

َهُ  وَ  َشأنِِهم يف هللاُّ  فَخاطََبهُ ، صالِحونَ  ِمنُْهم وَ  فاِسدونَ  ِمنُْهم اً قَْوم ستَنَقعاِت الْمُ  ٰهِذهِ  قُرَْب  َوَجدَ  وَ  َّyُمحاَربَةِ  يف َخ 

   .مِهدايَِتهِ  وَ  إِْصالِحِهم أَوْ  ِمنُْهم الْفاِسدينَ  ک�َ الُْمْرشِ 

ها مردمانی را يافت که بخشی از آنها تباهکار و بخش درستکار بودند، و خداوند ايشان را و نزديک اين تاالب

 .شان اختيار داديا اصالح و هدايت ،در مورد کارشان خطاب کرد و او را در جنگ با مرشکان تباهکارشان

 َدبَّرَ  وَ  ِمنُهم الْفاِسدينَ  أَْصلَحَ  وَ  ِبالَْعدالَةِ  فََحَکَمُهم .ِبا�ِّٰ  ðانِ اْإل  وَ  التَّوحيدِ  إِلَی َدْعَوتَُهم وَ  ِهدايَتَُهم ذوالَْقرنَ�ِ  فَاْختارَ 

  .َهيبَِتهِ  وَ  لَِعدالَِتهِ  اْستَقبَلوهُ  وَ  مِ مَ اْألُ  ِمنَ  کَثyٌ  فَأَطاَعهُ . قِ الرشَّ  نَْحوَ  ِبُجيوِشهِ  سارَ  ثُمَّ  .ُشؤونَُهم

پس با دادگری بر آنان فرمانروايی کرد و . و ذوالقرن� هدايت و دعوت آنها به توحيد و اðان به خدا را برگزيد

هايش به سوی رشق رفت و بسياری از سپس با ارتش. تباهکارانشان را اصالح کرد و کارهايشان را سامان بخشيد

   .ز او پyوی کردند و به خاطر دادگری و هيبتش به پيشواز وی رفتندها ااّمت

ن�َ  َغyِ  قَومٍ  إِلَی َوَصَل  َحتَّی  اِط الرصِّ  إلَی َهداُهم َحتَّی َحَکَمُهم وَ  ِبا�ِّ  ðانِ لِْإل  فََدعاُهم ِبدائيًَّة، عيَشةً  يَعيشونَ  ُمتََمدِّ

  .يَعيشونَ  کَيَف  مَعلََّمهُ  وَ  َحياتَُهم أَْصلَحَ  وَ  الُْمستَقيمِ 

کردند و آنها را به اðان به خدا دعوت کرد و بر آنان تا اینکه به قومی غy متمّدن رسيد که بدوی زندگی می

 .حکومت کرد تا به راه راست هدايت و زندگيشان را اصالح کرد و به آنها آموخت چگونه زندگی کنند

Vِل، نَحوَ  سارَ  ٰذلَك  بَعدَ  وَ   الَْقومُ  ٰهؤالءِ  فََرأَی ُمرتَِفَعِ�، َجبَل�ِ  بَ�َ  َمضيقٍ  قُرَْب  يَسُکنونَ  قَومٍ  إلِیَ  َل َوصَ  َحتَّی الشَّ

 َوحشيَّتَ�ِ  قَبيلَت�ِ  ِمنْ  َشديدٍ  َعذاٍب  يف کانوا نَُّهمکِ لِ  ُوصولِِه؛ ِمنْ  الُْفرَصةَ  فَاْغتََنُموا الّصالَِحةَ  أَعVلَهُ  وَ  َجيِشهِ  َعظََمةَ 

  .الِْجبالِ  تِلَك  َوراءَ  تَسُکنانِ 

کردند، آن ای ميان دو کوه زندگی میو پس از آن به سوی شVل رفت تا به مردمانی رسيد که نزديک تنگه

اش را ديدند و با رسيدن او فرصت را غنيمت شمردند؛ ولی آنها از دو مردمان بزرگی ارتش و کارهای شايسته

  .اب شديدی بودندکردند در عذها زندگی میقبيلۀ وحشی که پشت آن کوه



 

١٩٢ 

 

بونَ  الَْمضيِق؛ ٰهَذا ِمنْ  َخرِ اآلْ  وَ  الْح�ِ  بَ�َ  َعلَينا يَهُجمونَ  ُمفِسدونَ  الَْقبيلَتَ�ِ  هاتَ�ِ  رِجاَل  إنَّ  :هُ لَ  فَقالوا  وَ  بُيوتَنا فَُيَخرِّ

  .َمأجوجُ  وَ  يَأجوجُ  ُهV الَْقبيلَتانِ  هاتانِ  وَ  أَموالَنا، يَنَهبونَ 

هاðان را ويران و از چندی از اين تنگه به ما حمله و خانه ان اين دو قبيله تباهکارند؛ هرمرد: پس به او گفتند

 .انداين دو قبيله يأجوج و مأجوج. کنندمان را غارت میدارايی

 يَْهُجمَ  أَن الَْعدوُّ  يَستَطيعَ  ال َحتَّی َعظيٍم، ِبَسدٍّ  الَْمضيقِ  ٰهَذا إِغالَق  ِمنَك  نَرْجو :لَهُ  قالوا وَ  الُْمساَعَدةَ  ِمنهُ  طَلَبوا لِذا

  .ٰهذا َعَملَِك  يف نُساِعُدَك  نَحنُ  وَ  ِمنُه؛ َعلَينا

کنيم اين تنگه را به کمک سّدی بزرگ ببندی تا از تو خواهش می: از او کمک خواستند و به وی گفتند ،بنابراين

  .نيمکدشمن نتواند که از آن به ما حمله کند و ما در اين کارت به تو کمک می

 أَنْ  ِمنُکم أَطلُُب  وَ  َغyِِه، َعطاءِ  ِمنْ  َخyٌ  هللاِّٰ  َعطاءُ : قاَل  وَ  ذوالَقرن�ِ  فَرَفََضها کَثyٍَة، ِبَهدايا لَهُ  جاؤوا ٰذلَِك  بَعدَ  

دِّ  ٰهَذا ِبناءِ  يف تُساِعدو� ً  لِٰذلَِك  النّاُس  فَِرحَ . السَّ   .کَثyا

بخشش خدا از بخشش ديگری : ذوالقرن� آنها را نپذيرفت و گفتهای بسياری برايش آوردند و پس از آن هديه

مردم از اين کار خوشحال . کنم که در ساخ� اين سد به من کمک کنيدبهرت است و از شV درخواست می

 .شدند

 َدَخَل  وَ  النُّحاُس  ذاَب  َحتَّی النّارَ  واَعلُ أش وَ  الَْمضيقِ  ٰذلَِك  يف فََوَضَعهُ  النُّحاِس، وَ  ِبالَْحديدِ  يَأتوا ِبأَنْ  ذوالَْقرنَ�ِ  أََمرَُهم

  .الَْقبيلَتَ�ِ  هاتَ�ِ  أَمامَ  قَويّاً  َسّداً  فَأَْصبَحَ  الَْحديِد، بَ�َ 

ذوالقرن� به آنها دستور داد تا آهن و مس بياورند و در آن تنگه گذاشت و آتش روشن کردند تا مس ذوب شد 

  .يله شدو ميان آهن رفت و سّدی قوی مقابل اين دو قب

واتخَ  وَ  ٰهذا، َعَملِهِ  َعلَی الّصالِحَ  الَْملَِك  الَْقومُ  فََشَکرَ   َعلَی َربَّهُ  ذوالَْقرنَ�ِ  َشَکرَ  وَ  َمأجوجَ  وَ  يَأجوجَ  قَبيلَتَي ِمن لصَّ

  .فُتوحاتِهِ  يف نَجاِحهِ 

مأجوج رها شدند و  و مردمان از پادشاه درستکار به خاطر اين کارش سپاسگزاری کردند و از دو قبيلۀ يأجوج و

 .اش سپاسگزاری کرددر کشورگشايی ذوالقرن� از پروردگارش به خاطر پyوزی

ةِ  ٰهِذهِ  ِمنْ  نَْفَهمُ    .النّاِس  ِعندَ  وَ  هللاِّٰ  ِعندَ  َمحبوبونَ  الْعاِدل�َ  الّصالِح�َ  الُْحّکامَ  أَنَّ  الِْقصَّ

  .زد خدا و مردم دوست داشتنی هستندفهميم که فرمانروايان درستکار دادگر ناز اين داستان می
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  اعلموا

  . هدف قواعد درس ششم آموزش شناخت و ترجمۀ فعل مجهول در جمالت عربی است

لفظ فاِعلُُه بنابر اختصار حذف شده است؛ مانند . يعنی فعلی که فاعلش مجهول است ،هوُل فاِعلُهُ َمجْ ُل الْ ِفعْ اَلْ 

َفُة الْ    . حذف شده است» باسم الفاعل«اِعِل که فِم الْ ُمَشبََّهُة ِباسْ اَلصِّ

از آنجا که در زبان . مجهول است که نيازی به ذکر نام آن در تدريس نيستَمبنـيُّ لِلْ نام ديگر اين فعل الفعل الْ 

مجهول َمبنـيُّ لِلْ الفعل الْ  هوُل بهرت ازَمجْ ُل الْ ِفعْ الْ  رود؛ لذا اصطالحفارسی نيز اصطالح فعل مجهول به کار می

  .تاس

  . آموز فعل مجهول را در عبارت تشخيص دهد و درست ترجمه کندهدف اين است که دانش

  

  تذکّر مهم �

اين . های گوناگون از جمله فعل مجهول به تنهايی ترجمه شودهای کتاب خواسته شده است که فعلدر ±رين

  .رصفاً يک ±رين است و در ارزشيابی ميان نوبت و پايانی بايد در جمله باشد

ف اسالمی نيازی به ذکر اصطالحات نايب فاعل و انواع آن در کتاب عربی غy رشتۀ علوم انسانی و علوم و معار 

علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی آموزش و ارزشيابی اين اصطالحات از اهداف  اّما در دو رشتۀ نيست؛

  .کتاب است

  

 الفعل با قرمز |ايش داده شده است تا کار معلّم حرکت فاء الفعل و ع�» اعلموا«در جدول موجود در بخش 

به ياد داشته باشيم . های کتاب نيز طوالنی نشودتر شود و نوشتهآموز در يادگyی راحتدر تدريس و کار دانش

کند؛ لذا تکرار و ±رين است که گyد، ولی با گذشت زمان فراموش میآموز درس را ياد میکه اغلب دانش

  .مشکل اصلی در يادگyی بر رس تفهيم مطالب نيست. شودها میموختهموجب تثبيت آ 

  

   تذکّر بسيار مهم �

های گذشته عمل نکنيم؛ مثالً در اعراب هَو به ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلVت مبنی مانند کتاب

  .دا و محالً مرفوع استنياری نيست که گفته شود هو مبت. هَو مبتدا و مبنی است. اين طور عمل کنيم. سعيدٌ 
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  فّن الرتجمة

آموز در درس هفتم کتاب عربی پايۀ نهم با مبحث ترکيب وصفی و اضافی آشنايی مخترصی پيدا کرده دانش

صَغُر، خاَ±ُها هايی مانند أُختي الکبyُة، أَخي اْألَ هدف از اين آشنايی رصفاً توانايی فهم و ترجمۀ ترکيب. است

، َمزَرعَ  َهبيُّ   . الّصالُِح بود َك َجميلَُة و َعَملُ تُنا الْ الذَّ

 ،شوددر فارسی گفته می. اندتوّجه داشته باشيم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيه هم

  . النافذُة الجميلةُ  :پنجرۀ زيبا و در عربی :شودنافذُة البيِت؛ در فارسی گفته می ،پنجرۀ خانه و در عربی

شود پنجرۀ زيبای خانه و در عربی نافذُة البيِت ّخری وجود ندارد؛ اّما در فارسی گفته میپس تقديم و تأ 

آموز تشخيص دهد الجميلُة صفت برای نافذُة هدف اين درس تفهيم هم� مطلب است که دانش. الجميلةُ 

  . و مسابقات علمی طرح سؤال بايد در جمله باشد آزمون رسارسیدر ارزشيابی و . است

اليه های مضاف و مضاٌف آموزان با مطابقت موصوف و صفت و ويژگیکه هنوز دانش آنجا است که ازطبيعی 

هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از  .های آنان باشداند، لذا طرح سؤال بايد با توّجه به آموختهآشنا نشده

افتد و در خالل قرائت فاق میخود اين اتّ هرچند خود به. نظر جنس، عدد، معرفه و نکره بودن و اِعراب نيست

برد که تطابقی وجود دارد، اّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از اهداف آموزشی آموز پی میها دانشجمله

  . نيست

گyد و مضاف اليه مجرور است از اهداف همچن� آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مثنّی و جمع نـمی

  .کتاب نيست

  .هايشان در ادبيات فارسی ارجاع دادآموزان را به آموختهاضافی ابتدا بايد دانش برای فهم ترکيب وصفی و

  

  .داشت توجه ترکیب هر کلVت نوع به باید اضافی ترکیب از وصفی ترکیب تشخیص رایب

  .است »وصفی ترکیب «صفت+  اسم ترکیب و »اضافی ترکیب« یک اسم+  اسم ترکیب

؛ است) بودن صفت یا اسم نظر از( ترکیب کلVت نوع تشخیص یاضاف از وصفی ترکیب تشخیص اصلی شیوۀ

  . شوندآموز به کار برده میهای زير برای تفهيم دانشاّما معموالً شيوه

  

  .توان ترکيب وصفی را شناختبا افزودن چيزهايی می

                            تر زرنگ پرسِ  زرنگ، پرسِ :  مثال ترکیب؛ آخر به »ترین« يا »تر« افزودن .١

  .بود زرنگ پرسْ . است زرنگ پرسْ :  مثال ها؛ترکیب آخر به ربطی فعل افزودن .٢

  ، پرسی بسيار زرنگزرنگ پرسی : مثال ؛کلمه دو بین »بسيار«يا » ی« افزودن .٣
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 ،صورت این غیر در و وصفی ترکیب نوع د،نباش صحیح معنا نظر از هاترکیب فوق موارد افزودن با اگر

  .است اضافی

 که اسمی یعنی است، معنی اسم شناخت در آموزاندانش مشکلِ  بیشرتین ،صفت و اسم تشخیص برای: نکته

  .هوش مثل ؛است دیگر چیزی به وابسته وجودش و دندار  ظاهری وجود

  

  حوارات

آموزش مکامله است و در اين درس به اين موضوع  گو با مسئول پذيرش هتل از موضوعات پرکاربرد دروگفت

  .است پرداخته شده

  

  هاـمرينت
   تـمرين اّول

خواهيم هر جمله را از فراگy می. آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

در اين ±رين فراگy در پی ياف� پاسخ در . دهداين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل می. بخواند و ترجمه کند

نامۀ ند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژهاو بايد بتوا. آيدواژگان درس بر می

  .آغازيِن درس بيابد

   دومتـمرين 

تذکّر مهم اينکه نبايد در امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بyون . هدف تقويت مهارت شناخت فعل است

  . درجۀ دشواری اين ±رين باالست. هاستوختهاين بخش از کتاب رصفاً به منظور تقويت آم. از جمله خواست

  سومتـمرين 

در همۀ ±رينات کتاب درست خواندن و . شناسی و ترجمه استهدف تقويت مهارت زبانِی خواندن، واژه

  .درست ترجمه کردن مّد نظر است

   چهارم تا هفتمتـمرين 

مطلوب ما نيست؛ اّما توانايی  های مختلف فعلهرچند تبديل و ساخ� ساخت. ل استهدف تشخيص انواع فع

شود تشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدريج موجب می. تشخيص و ترجمۀ درست فعل مّد نظر است

شيوۀ درست آموزش نيز هم� است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و . آموز بتواند فعل نيز بسازدتا دانش
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آنکه معلّم از او ساخ� را بخواهد ساخ� گاه بیند، آنسپس درست بفهمد و درست ترجمه ک درست بخواند،

  .شودنيز حاصل می

   هشتمتـمرين 

این ±رين مانند ±رين . هدف اين ±رين نيز مانند چهار ±رين پيش� تقويت مهارت تشخيص انواع فعل است

  .سوم از آيان قرآن گلچ� شده است؛ زيرا يک هدف مهم آموزش عربی فهم قرآن است

  

  ار القرآنأنو 

آموز تاکنون در که دانشاند آيات قرآن و دربرگyندۀ واژگانی ترينترين و کاربردیآيات برگزيده از معروف

  . وان شاهد مثال استفاده کردنتوان به عاز اين آيات می. های عربی مشاهده کرده استکتاب

تواند در کالس که وقت کافی دارد و میاين ±رين به عنوان کار در منزل است و اگر دبy تشخيص دهد  اجرای

  . را دارد آناختيار  انجام دهد

  .های کتاب درسی تحت اين عنوان استاين تذکّر برای ±ام بخش

  

   :البحث العلمي

  . آموزان استهای پژوهشی در دانشهدف تقويت فّعاليت

  . تهای خداوند اسياف� آيه، حديث، بيت يا سخنی نغز و دلنش� دربارۀ نعمت

  . با همۀ دروس ديگر فرق اساسی داردبه یاد داشته باشيم درس عربی 

  . توان در بخش پژوهش توقّع داشت هVنند ساير دروس عمل شودزبان اين درس فارسی نيست؛ لذا |ی

  .چون در درس عربی هدف اصلی فهم م� است ؛حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است

  

   آموزشیارزشيابی و وسايل کمک 

. کوتاهی تهّيه کرد و م� درس را به کمک آنها بهرت آموزش داد های|اهنگتوان در اين مورد پاورپوينت يا می

  . توان برای آموزش قواعد از شيوۀ |ايشی بهره گرفتمی
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شته دانم چه کسی اين را نو چون من |ی :گويدکند و میای روی تخته اشاره میمعلّم به نوشته ،برای مثال

گويد می ،پرسد چه کسی نوشته است و وقتی مطلّع شد برای مثالبعد می» .کُِتَب َعلَی اللَّوحِ «گويم است می

  ».کَتََب ناٌرص َعلَی اللَّوحِ «

  . آموزان را پای تخته آورد و از آنها ترجمۀ فعل خواستتوان دانشمی

  :ها خواسته شودمثالً معنای اين فعل

  ...ُب، يُکتَُب، َغَسَل، ُغِسَل، يَغِسُل، يُغَسُل و کَتََب، کُِتَب، يَکتُ 

  

  .روش کار يکی است. اين درس هVنند دروس قبلی است ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
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  )آموزنه برای دانش(برای دبc  افزايیدانش

 : أَعطَی، آتَـی، َسلََّم؛ مثال :شودبه عربی می »داد«معادل فعل  .١

   ُت طَيْ أَعْ . دادمام را به او گذرنامه

  .ُت جوازي إِلَيهِ َسلَّمْ  ُت أَوْ آتَيْ 

 و یاهونگ« ،»ماگوگ و ياگوگ« شبیيه چيزی اصل در مغول، وحشی قبيلۀ دو ناميأجوج و مأجوج  .٢

 . است بوده »ماگوک و ياگوک« يا »ماهونگ

 و خاک به ختاري در مرحله چند طی را دنيا مغوالن، و بود بسيار گذشته در مغول قبايل ولد و زاد

 .کشيدند خون

های محلّی بر وزن انفعل، ينفعل بسيار آمده است؛ فعل مجهول در محاورات روزمرّۀ عربی و گويش .٣

: نوشته شد، انطبخ: ستم شد، انکتب: باز شد، انظلم: بسته شد، انفتح: کشته شد، انغلق: انقتل: مثال

سی گفتاری نيز فعل مجهول مانند فارسی جالب اينکه در زبان فار  ...نوشيده شد و : پخته شد، انرشب

 .نوشتاری نيست

 .اين کلمه مفرد از جنس خودش ندارد. إِبل به معنای شرتان و جمع آن آبال است .٤

ن گفته می. ُرّز و برگرفته از يونانی استهVن اْألَ  ُرّز به معنای برنج .٥  .شوددر گويش عراقی تِـمَّ

 :رشيفۀ زير در آيۀ .٦

  ﴾ما هذه التVثيلقال ألبيه و قومه  إذْ ﴿

  . توان مفعوٌل به برای فعل محذوف أذکُُر دانسترا می إذْ 

 لها؟ مالزم� عبادتها عىل أقمتم ثم صنعتموها، التي األصنام هذه ما: وقومه ألبيه قال ح�

 :رشيفۀ زير در آيۀ .٧

   ﴾جعل ّهللا الکعبَة البيَت الحراَم قياماً للنّاس﴿

 .اماً مفعوٌل به دوم استالبيت الحرام بدل از الکعبة و قي

 .بدل تفصيل از يوماِن هستند» كو يوم علي كالدهر يومان يوم ل«در » كو يوم علي كيوم ل« .٨

  

   



 

١٩٩ 
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رُس الّساِدُس    الدَّ

  

  )١(ششم عربی تخّصصی علوم انسانی درس  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .مد و درست ترجمه کندم� درس را درست بخواند، درست بفه .١

 .پيام درس را درک کند .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .س  را از عربی به فارسی بیان کندجدید این در  کلVتمعنای  .٤

 .را درست تشخيص دهد) ١نقش و حالت کلمه(معنای اِعراب  .٥

 .)وع ِبناء الزم نيستبيان ن. (کلVت معرب و مبنی را در حّد آموزش کتاب از هم تشخيص دهد .٦

 .های کتاب بشناسدهای آنها را در حّد آموختهچهار حالت رفع، نصب، جر و جزم کلVت و عالمت .٧

 .اليه را درست تشخيص دهدنقش و اِعراب فاعل، مفعول، مبتدا و خرب و مضاٌف  .٨

 )فاعل و مبنی: مثال. (در بيان اِعراب کلVت مبنی نقش آنها را بيان کند .٩

 .فت تشخيص دهد که تابع موصوفش استدر اِعراب ص .١٠

  

  يند آموزشفرا

متفاوت  »عربی زبان قرآن«و کتاب  »علوم انسانیادبيات و تخّصصی رشتۀ  عربی« درس ششم در کتاب تـVم

   .است

. های جهانگردی در ايران استدربارۀ جاذبه »علوم انسانی ادبيات و عربی تخّصصی«م� درس ششم از کتاب 

ها مانند فارس و کرمانشاه های تاريخی برخی استانجاذبه. هايش ذکر شده استاز جاذبه از هر استان يکی

ها مانند های گردشگری طبيعی در برخی استانجاذبه. ها کمرت اهّميت دارندبسيار است و برخی استان

  .ردها مانند ايالم و لرستان کمرت شهرت دامازندران، گلستان و گيالن معروف و در برخی استان

                                                           
  املحّل اإلعراÎّ = نقش و حالت  ١
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تر لذا چند سطری م� طوالنی ؛آنجا که هدف اين بود که از هر استانی يک مورد جاذبۀ گردشگری ذکر شود از

ها شد که در اين استانآموزانی میکرد، اّما موجب رنجش دانشحذف چند سطر م� را کوتاه می. شده است

  .کنندزندگی می

  

  :در تصوير م� درس اين اماکن آمده است

آباد، وه دماوند، شاه چراغ، حافظيه و سعديه در شyاز، پاسارگاد، کتيبۀ بيستون، قلعۀ فلک االفالک خرّممشهد، ک

  قلعۀ والی ايالم، آرامگاه ابن سينا در همدان، آبشارهای شوشرت، بادگyهای يزد

 

  )١(ششم عربی تخّصصی علوم انسانی مv درس ه[هنگی در ترجمۀ 

  آثار جّذاب :اَلَْمعالُِم الَْخّالبَةُ 

َوِل الَْجميلَِة يف الْعالَِم َو الَْمشهورَِة ِبـالَْکثyِ ِمَن الَْمناِطِق الَْخّالبَِة َو الَْمعالِمِ  التّاريخيَِّة َو الثَّقافيَِّة؛ َو  إنَّ إيراَن ِمْن الدُّ

  .ِمْن کُلِّ الْعالَمِ  السائح�فيـها ِصناعاٌت يََدويٌَّة تَجِذُب 

يبای جهان و مشهور به بسياری از مناطق جّذاب و آثار تاريخی و فرهنگی است و در آن ايران از کشورهای ز

  .کندصنايع دستی وجود دارد که گردشگران را از همۀ جهان جذب می

نَواِت اْألَخyَِة نُـُمّواً َملحوظاً ِفـي الّسياَحِة، فَـهَي تَستَطيُع أَْن تَحُصَل ِمَن ال ّسياَحِة َعلَی ثَرَوٍة َشِهَدْت إيراُن ِفـي السَّ

  .إيراَن بَلَداً ُممتازاً لِـَقضاِء الُْعطُالِت  السائح�يََری بَْعُض . َعظيَمٍة بَعَد النِّفِط 

تواند از گردشگری ايران می. ای را در گردشگری شاهد بوده استاخy رشد قابل مالحظه هایسالايران در 

ايران را رسزمينی عالی برای گذراندن تعطيالت  ،گردشگران برخی. ثروت عظيمی را پس از نفت به دست بياورد

  .بينندمی

راِث ا ها قاَمْت ُمنَظََّمـُة الْيوِنسکو ِبـتَسجيِل ُمُدٍن َو َمناِطَق ثَقافيَّـٍة َو تاريخيَّـٍة إيرانيٍَّة يف قائِـَمـِة التـُّ ؛ ِألَنـَّ لْعالَميِّ

  . إلَيـها الّسائح�َ تَجِذُب کَثyاً ِمَن 

اقدام کرده است؛  زمان يونسکو به ثبت شهرها و مناطق فرهنگی و تاريخی ايران در ليست مyاث جهانیسا

  .کندزيرا ايران بسياری از گردشگران را به سوی خود جذب می

  : ِمَن اْآلثاِر َو الَْمعالِِم التّاريخيَِّة يف إيران

  :های تاريخی ايراناز آثار و نشانه
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آثار پرسپوليس و دو آرامگاه حافظ و سعدی در ( َربَتا حاِفٍظ َو َسعديٍّ يف ُمحافَظَِة فارِس،آثاُر برسبوليس َو َمقَ 

و طاق بستان و کتيبۀ بيستون در ( يف ُمحافَظَِة کِرمانشاه،» کَتيبِة بيستون«و » طاِق بُستان«َو  )استان فارس

َو َمرقَُد  )در مشهد7و مرقد امام رضا( َدويسِّ يف مشهد،َو َمرقَُد الِْفر 7 َو َمرقَُد اْإلماِم الرِّضا )استان کرمانشاه

يَِّدِة َمعصوَمَة  آباد، يف ُخرَّم» فَلَِك اْألَفالك«َو قَلَعُة ) در شهر قم3و مرقد بانو معصومه( ِبـَمديَنِة قُم،3السَّ

های بلوط در و قلعۀ والی و جنگل( َو قَلَعُة الْوايل َو غاباُت الْبَلّوِط يف إيالم) آبادو قلعۀ فلک االفالک در خرّم(

ّجاِد،» خانَحVّم کَنجَعيل«َو  )ايالم خان در و حVّم گنجعلی( يف ُمحافَظَُة کِرمان الَْمشهورِة ِبـإنتاِج الُْفستُِق َو السَّ

و (يف خوزِستان، 7و َشّالالُت شوشرت َو َمقَربَُة النَّبيِّ دانيال )استان کرمان مشهور به توليد پسته و قالی

َو َمرقَُد ابِْن سينا الْعالِِم الَْمشهوِر ِفـي الْعالَِم، َو ، )در خوزستان 7آبشارهای شوشرت و آرامگاه دانيال پيامرب

و مرقد ابن سينا دانشمند نامدار در جهان (َصدر َو هَو ِمْن أَطَوِل الُْکهوِف الVْئيَِّة يف الْعالَِم يف همدان، کَهُف َعيل

لَتْـها ُمنَظََّمُة ) ترين غارهای آبی جهان در همدانبزرگصدر از و غار علی َو الِْعVراُت اْألَثَريَُّة يف إصفهان َو قَْد َسجَّ

، اِث الْعالَميِّ َوليَُّة يف قائِـَمِة الرتُّ های تاريخی در اصفهان که سازمان جهانی يونسکو آن و ساختVن( الْيونِسکو الدُّ

Vليَُّة الثَّالُث َعلَی شاِطِئ بَحِر قزوين  .)ده استرا در ليست مyاث جهانی ثبت کر  ا الُْمحافَظاُت الشَّ ) Caspian(أمَّ

های شVلی اّما استان( .فَـرائَِعٌة ِبـَمناِظرَِها الَْجميلَِة، فَـهَي ُمناِسَبٌة لِلِْبطاقاِت الَْربيديَِّة، َو کَأَنَّها ِقطَعٌة ِمَن الَْجنَّةِ 

ها آنها مناسب برای کارت پستال. انداندازهای زيبايشان جالبمازندران به خاطر چشمگانه بر ساحل دريای سه

  .ای از بهشتندو گويی تّکه

  :البُدَّ ِمن تَأليِف کِتاٍب َعظيٍم لِـإحصاِء َمناِطِق الَْجذِب الّسياحيِّ يف إيران، نَذکُُر ِقسVً آَخَر ِمنـها

به نوش� کتابی بزرگ هستيم، بخش ديگری از  در ايران ناگزيربرای برشمردن مناطق دارای جاذبۀ گردشگری 

  :کنيمآنها را ذکر می

حراويَُّة، و تَربيز َو سوقُـها الَْمشهوُر  )اشيزد و شyينيجات و مناطق صحرايی( يَزد َو َحلَويّاتُـها َو َمناِطُقـَها الصَّ

ٍف ِفـي الْعالَِم، فيِه َمک ُه أَکَربُ سوٍق ُمَسقَّ َهِب ِبأَنـَّ جاجيِد َو الذَّ تربيز و بازار مشهورش که ( .اٌن واِسٌع لِـبَيْعِ السَّ

َو َمديَنُة قائِن بَلَُد  .)دار جهان است و در آنجايی وسيع برای فروش فرش و طال وجود داردترين بازار سقفبزرگ

َهِب اْألَحَمِر الزَّعَفراِن، و جنگل حرّا در ( َحرّاء يف َجزيرَِة ِقشم، َو غابَةُ  )و شهر قائن شهر طالی رسخ زعفران( الذَّ

خريُّ لِـميناِء شابَهار،  )جزيرۀ قشم ن يف َمهاباد، َو َو کَهُف َسهوال ) بهارای بندر چاهو ساحل صخره(َو الّشاِطُئ الصَّ

اِث الّريفيِّ قُْر ببَُحyَُة َزري و ( َب رَشت، َو بُرُج ميالٍد يف طهران،ار يف َمريوان، َو قُبَُّة ُسلطانيَّة يف زَنجان، َو ُمتَحُف الرتُّ

زريبار در مريوان، گنبد سلطانّيه در زنجان، موزۀ روستايی نزديک رشت و برج  غار سهوالن در مهاباد، درياچۀ

ّالالُت َو الْغاباُت َو الُْعيوُن يف ياسوج َو َشهرِکُرد) ميالد در تهران هاو لو رودها، آبشارها، جنگ(، َو اْألَنهاُر َو الشَّ
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و راه گردشگری ميان دو شهر ( َو الطَّريُق الّسياحيُّ بََ� َمدينَتَي أَسالِم َو َخلخال، ،)ها در ياسوج و شهرکردچشمه

َو غابَُة أَبر  )در شهر بجنورد ١و جنگل بش قارداش( َو َحديَقُة ِبش قارداش يف َمديَنِة بُجنورد، )اساä و خلخال

حاب(   .أراك، َو قَلَعُة أَلَمـوت، َو ُمتَحُف ِدلواري يف بوِشهر َو آالُف الَْمناِطِق اْألُخَری يف شاهرود، َو سوُق ) السَّ

  .)و جنگل ابر در شاهرود، بازار اراک، قلعۀ املوت، موزه دلواری در بوشهر و هزاران منطقۀ ديگر(

عُ  ُع َمعالِِم إيران َو اْسِتقراُر الَْوضعِ اْألَمنيِّ فيها يَُشجِّ َفِر إلَيها لِـُرؤيَِة َجVِل آثارِها َو طَبيَعِتـَها  الّسائح�َ  فَـتَنَوُّ إلَی السَّ

تنّوع آثار ايران و استقرار وضعّيت اðن، گردشگران را به سفر به ايران برای ديدن زيبايی آثار و ( .الَْخّالبَةِ 

 .کندطبيعت جّذابش تشويق می

  

  اعلموا

ب و مبنی و انواع چهارگانۀ اِعراب نيز تدريس شده است که در در عربی تخّصصی در رشتۀ علوم انسانی معر 

  . نيست) ١(کتاب عربی زبان قرآن 

  .، ال، يف و علی ذکر کندآموز نوع بناء را در کلVتی مانند ذهُبوا، يذهÌْ در مبحث ِبناء الزم نيست که دانش

  .تطابق موصوف و صفت از اهداف اين کتاب نيست

  

های گذشته عمل ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلVت مبنی مانند کتاببه  :تذکّر بسيار مهم �

   :ن طور عمل کنيماي. نکنيم؛ مثالً در اعراب هَو سعيدٌ 

  .ی نيست که گفته شود هو مبتدا و محالً مرفوع استنياز . هَو مبتدا و مبنی است

  

  حوارات

ت و در اين درس به اين موضوع پرداخته شده گو در داروخانه موضوعی پرکاربرد درآموزش مکامله اسوگفت

  .در اين بخش نان چند داروی مهم ذکر شده است. است

  

   

                                                           
 .ترکی به معنای پنج برادر است ِبش قارداش به ١
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  هاـمرينت
   تـمرين اّول

خواهيم هر جمله را از فراگy می. آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

در اين ±رين فراگy در پی ياف� پاسخ در . دهدمی اين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل. بخواند و ترجمه کند

نامۀ او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه. آيدواژگان درس بر می

  .کندشناسی فراگy را تقويت میاين ±رين مهارت واژه. آغازيِن درس بيابد

   و چهارم دومتـمرين 

تذکّر مهم اينکه نبايد در امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بyون . ت مهارت شناخت فعل استهدف تقوي

  . درجۀ دشواری اين ±رين باالست. هاستاين بخش از کتاب رصفاً به منظور تقويت آموخته. از جمله خواست

تلف فعل مطلوب ما هرچند تبديل و ساخ� ساخت های مخ. هدف تشخيص انواع فعل استدر تـمرين چهارم 

تشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به . نيست؛ اّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل مّد نظر است

شيوۀ درست آموزش نيز هم� است که ابتدا بايد . آموز بتواند فعل نيز بسازدشود تا دانشتدريج موجب می

آنکه معلّم از او گاه بیترجمه کند، آنبتواند درست بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست 

  .شودساخ� را بخواهد ساخ� نيز حاصل می

   سومتـمرين 

در همۀ ±رينات کتاب درست خواندن و . شناسی و ترجمه استهدف تقويت مهارت زبانِی خواندن، واژه

  .ره بردتوان بههای امتحانی میاز اين ±رين در نگاشت پرسش. درست ترجمه کردن مّد نظر است

   پنجمتـمرين 

دو (رأينا : بايد توّجه داشت که چن� سؤالی طرح نشود. تشخيص اِعراب درست کلVت است ،هدف اين ±رين

. فراگy فقط بايد بتواند اعراب درست را بشناسد و تشخيص دهد. ِمن أمريکا الوسطی يف املتحف) گردشگر را

يک مسابقه است و نبايد آموزش ساده  آزمون رسارسیلۀ سئم. شودای طرح میسؤال نيز در امتحان دو گزينه

سؤاالت امتحانی را پر از معVّ  آزمون رسارسیبرخی از دبyان به بهانۀ . شود آزمون رسارسیدر مدرسه فدای 

  . کنندمی

ر آموز را از درس عربی بيزاکنند؛ زيرا دانشولی در اصل بدی می ،اينان به پندار خود در حال خدمت هستند

وقت دو ساعت در هفته برای تدريس اين کتاب است، نه برای کار اضافه بر سازمان آن هم کاری . کنندمی

  .طلبدکه رشايطی مجزّا برای تدريس می آزمون رسارسیمانند 
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   ªرين ششم

هرچند در آن کتاب تدريس شده است، ولی اگر تکرار و ±رين . اين ±رين يادآور درس اّول عربی هفتم است

  .نباشد، از حافظه پاک خواهد شد

   ªرين هفتم

  .هاستهای فعلهدف شناخت صيغه

   ªرين هشتم

مثالً در اِشَهدوا الزم نيست  تشخيص نوع ِبناء از اهداف نيست؛. هدف شناخت کلVت معرب و مبنی است

ف آموزشی ن ذکر اينکه مبنی بر سکون است از اهدادر يجذبْ . آموز بگويد مبنی بر حذف نون استدانش

  .نيست

  ªرين نهم

آموز هنز در آنجا که دانش از. عالوه بر تقويت مهارت خوانش و ترجمه تشخيص اِعراب کلVت نيز هدف است

لذا کلVتی که با ساختار آموزش داده شده مطابقت دارد رنگی شده است تا مشکل و چالش  ؛آغاز راه است

آموز آغاز راه هVنند دانشجوی رشتۀ زبان و ادبيات عرب انشتوان توقّع داشت که د|ی. آموزشی ايجاد نشود

  .اِعراب کلVت را بگويد

  

   البحث العلمي

های گردشگری و در بسياری از مناطق ايران جاذبه. آموزان استهای پژوهشی در دانشهدف تقويت فّعاليت

در صورت داش� وقت موضوع موضوع پژوهش . ندتاريخی وجود دارد که گاهی اهالی هVن استان نيز بی خرب 

زبان اين درس فارسی . به یاد داشته باشيم درس عربی با همۀ دروس ديگر فرق اساسی دارد. جالبی است

حتّی درس عربی با انگليسی . توان در بخش پژوهش توقّع داشت هVنند ساير دروس عمل شودنيست؛ لذا |ی

  .است نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف اصلی فهم م�

   ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

  . کوتاهی تهّيه کرد و م� درس را به کمک آنها بهرت آموزش داد های|اهنگتوان در اين مورد پاورپوينت يا می

  .روش کار يکی است. ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هVنند دروس قبلی است
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  )آموزنه برای دانش(برای دبc  افزايیدانش

١. äبقايا ،]باستانی[ آثار عالئم، ها،نشانه: معا  /äی كلی، خطوط ؛عامة معاVكلی سي  

   است شده گم راه نشان ؛»الطريق َمَعالِمُ  َخِفيَْت « ؛ را عالمت ،الِمَمع جمع َمْعلَم

  روشن چارچوب دارای آشكار، ص،مشخّ  ؛املعاä دمحدَّ  .چيزى جاى ؛»اليشء َمْعلَمُ «

äة معاðدمحدَّ  ُعدوان/  جنايت ارآث: الجر äرصيح تجاوز آشكار، تجاوز: املعا 

 : داردمعانی گوناگون  ی است کهقَضاء از کلVت .٢

 حكم، كردن صادر عدالت، اجرای بردن، ب� از تكميل، دادن، انجام كردن، نابود قضاوت، شهرستان،

 رأى، ...) و وام ، دين( كردن پرداخت نياز، به دادن مثبت پاسخ كردن، اجابت كردن، تحميل حكم،

  دادگاه

 به باشدمى استاندارى تابع كه هاستشهرستان ادارى تقسيVت از ي� كشورها برخی اصطالح در

 .فرماندارى معناى

 .شودو بَلّوط گفته می ناءةستَ کَبلوط در عربی  .٣

کاسپ� دريای مازندران در عربی و نيز در بيشرت کشورهای مسلVن دريای قزوين و در غرب دريای  .٤

ها  کاسپ� يادآور نام دو گروه از ايرانيان باستان کاسی. نام قزوين معرَّب کاسپ� است. شودگفته می

 : تبديل کاف به قاف در زبان فارسی تحت تأثy عربی رايج است؛ مثال. هاستپ�

قند، کارمان : رقو، کَنداب: ِقرماسان و قَرَمس�، ابرکوه): کرمانشاه(قُم، کرماشان : قُهستان، کومه: کوهستان

 ...خندق و : قهرمان، کندک: يا کهرمان

 . بَريد در عربی برگرفته از نام فارسی بُريد است .٥

  . بريدند تا تندتر بدوند و بُريده به بَريد تبديل شده استکه دم اسبان را می است گفته شده

ار صنعت پست در جهان در انگليسی نيز هVن پوست باشد؛ زيرا بنيانگذ POSTبعيد نيست واژۀ 

  .ايرانيان دورۀ هخامنشی بودند
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رُس الّساِبعُ اَ    » ُقرآنِ َعَربيّة لُغة الْ الْ «ِمن کتاِب  لدَّ

رُس الثّاِمن ِمن کتاِب    »نسانيّةِ ُعلوِم اإلْ َعَربيَّة لِلْ الْ «و الدَّ

  

  )١(و درس هشتم عربی علوم انسانی  )١(اهداف رفتاری درس هفتم عربی زبان قرآن 

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م� درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند .١

 ١.پيام آموزشی درس را درک کند .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .رس را از عربی به فارسی بیان کندجدید این د کلVتمعنای  .٤

 .معانی حروف جر را بشناسد .٥

 .جرور را در م� و عبارت تشخيص دهدجار و م .٦

عالمت جر را در اسم مجرور به جر ) نه عربی زبان قرآن(در کتاب عربی تخّصصی رشتۀ علوم انسانی  .٧

 .تشخيص دهد

 .درست ترجمه کند دارندنون وقايه  هايی را کهنون وقايه را تشخيص دهد و فعل .٨

  

  يند آموزشفرا

های تفّکر در آفريده. گرددآموز به يادگyی عربی میمندی دانشم� درس متنی جّذاب است که موجب عالقه

آموز با خواندن اين م� در دانش. م� درس هفتم دربارۀ دلف� است. ۀ بزرگان دين استـخداوند توصي

در پايان حديثی . آموزان بسيار جّذاب استهايی برای دانش م��خواندن چن. انديشدهای خداوند میآفريده

اين حديث دربارۀ دريا و در پيوند با موضوع درس . م� درس شده است بخشزينت6امرب اسالماز پي

 .است

  

                                                           
 .های خداوند استدربارۀ تفّکر در عجائب آفريدهم درس پيا ١
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  :مv درسه[هنگی در ترجمۀ 

  .هايش در درياستای آنکه شگفتی  ؛﴾يا َمـْن ِفـي الْـِبـحـاِر َعـجـائِـُبـهُ ﴿

لفِ� الَّذي   .أَنَقَذ إِنساناً ِمَن الَْغرَِق، َو أَْوَصلَـُه إِلَی الّشاِطئِ  يُشاِهُد أَعضاُء اْألُرسَِة ِفلVًْ رائِعاً َعِن الدُّ

اعضای خانواده فيلمی جالب را دربارۀ دلفينی که انسانی را از غرق شدن نجات داده و به ساحل رسانده است، 

  .بينندمی

ُق؛ هذا أَمٌر َعجيٌب : حاِمدٌ    . يَُحيِّـرُنـي ِجّداً . ال أَُصدِّ

  .اندازدخيلی مرا به حyت می. انگيز استاين چيزی شگفت کنم؛باور |ی: حامد

لفَ� َصديُق اْإلِنساِن ِفـي الِْبحارِ  ؛يا َولَدي، لَْيَس َعجيباً : ُب اْألَ    .ِألَنَّ الدُّ

  .ای پرسم، عجيب نيست؛ زيرا دلف� دوست انسان در درياهاست: پدر

ديقِ يا أَبـي، َعرِّفْـنا َعلَی ! تَصديُقـُه َصعٌب  :صاِدٌق    .هَذا الصَّ

  .ای پدرم، باور کردنش سخت است، ما را با اين دوست آشنا کن: صادق

ٌة، َو َسْمُعـُه يَفوُق َسْمَع اْإلِنساِن َعْرشَ َمرّاٍت، َو َوزنُـُه يَبلُُغ ِضْعَفي َوزِن اْإلِنساِن تَ  :اَْألَُب  قريباً، َو هَو لَُه ذاکِرٌَة قَويـَّ

  .ِة الَّتي تُرِضُع ِصغارَهاِمَن الَْحيَواناِت اللَّبونَ 

اش ده بار بر شنوايی انسان برتری دارد و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان ای قوی دارد و شنوايیحافظه: پدر

  .دهدهايش شy میاست و از جانداران پستانداری است که به بّچه

ُه َحَيواٌن ذَکـيٌّ يُِحبُّ ُمساَعَدَة اْإلنسانِ : نورا   لَْيَس کَٰذلَِك؟أَ ! إنـَّ

  طور نيست؟آيا این! او جانداری باهوش است که کمک به انسان را دوست دارد: نورا

الفُ� أَْن تُرِشَدنا إِلَی َمکاِن ُسقوِط طائِرٍَة أَْو َمکاِن َغرَِق َسفينَةٍ  :اَْألَُب    .نََعم؛ ِبالتَّأکيِد، تَستَطيُع الدَّ

  .ای راهنVيی کننديا جای غرق شدن کشتی ،ا را به جای سقوط هواپيVيیتوانند مها میبله؛ البتّه، دلف�: پدر

لِْم، َو تَْکِشُف ما تَْحَت الVِْء ِمْن َعجاِئَب َو أَرساٍر، َو تُسا :اَْألُمُّ  الفُ� َدوراً ُمِهVًّ يف الَْحرِب َو السِّ ِعُد اْإلِنساَن تَُؤّدي الدَّ

عِ اْألَ    .سVكِ َعلَی اکِْتشاِف أَماکِِن تََجمُّ

ها و رازها کشف کنند و آنچه را زير آب است از شگفتیها نقش مهّمی در جنگ و صلح ايفا میدلف�: مادر

  کنندکنند و به انسان در ياف� جاهای گرد هم آمدن ماهيان کمک میمی

الفَ� تَُؤّدي َحرَکاٍت َجVعيَّـًة؛ فَـَهْل تَتََکلَُّم َمعاً؟ :صاِدٌق    َرأَيُْت الدَّ

  گويند؟دهند، آيا با هم سخن میهای گروهی انجام میام که حرکتها را ديدهدلف�: صادق

ها تَْستَطيُع أَْن تَتََکلََّم ِبـاْسِتخداِم أَص :اَْألُمُّ  واٍت ُمَعيَّنَـٍة، َو نََعم؛ قََرأُت يف َموسوَعـٍة ِعلْميَّـٍة أَنَّ الُْعلVََء يَُؤکِّدوَن أَنـَّ

ها تَُغنّ    .ي کَـالطُّيوِر، َو تَبکي کَـاْألَطفاِل، َو تَصُفُر َو تَضَحُك کَـاْإلِنسانِ أَنـَّ
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تواند با به کار گرف� صداهايی کنند که او میای علمی خواندم که دانشمندان تأکيد میبله؛ در دانشنامه: مادر

  .مشّخص سخن بگويد و مانند کودکان گريه کند و مانند انسان سوت بزند و بخندد

الفِ� أَعداٌء؟: انور    َهْل لِلدَّ

  ها دشمن دارند؟آيا دلف�: نورا

ً لَـها، فَـِإذا َوقََع نَظَرُها َعلَی َسَمَکِة الِْقرِْش، تَتََجمَّ  :اَْألَُب  الفُ� َسَمَك الِْقرِْش َعدّوا ُع ِبـُرسَعـٍة ِبالتَّأکيِد، تَحَسُب الدَّ

  .ِة َو تَقتُلُـهاَحولَـها، َو تَِرضبُـها ِبـأُنوِفـَها الْحادَّ 

ماهی بيفتد، به آورند و هرگاه نگاهشان به کوسهماهی را دشمن خودشان به شVر میها کوسهالبتّه، دلف�: پدر

  .کُشندزنند و میهای تيزشان میشوند و آن را با بينیرسعت دورش جمع می

لفُ� اْإلِنساَن َحّقاً؟ :نورا   َو َهل يُِحبُّ الدُّ

  راستی دلف� انسان را دوست دارد؟ و آيا به: نورا

ٍة، َو بَعَد نَجاتِِه قاَل : ... نَقَرأْ هَذا الَْخَربَ يف اْإلنِرتِنت نََعم؛ تَعاَيل  :اَْألَُب  َسَحَب تَّياُر الVِْء رَُجالً إلَی اْألَعVِق ِبِشدَّ

ٍة، ثُمَّ أََخذَ : الرَُّجُل  نـي إلَی الّشاِطِئ َو لVَّ َعزَْمُت أَن أَشُکَر ُمنِقذي، ما رَفََعـني َيشٌء بَغتَـًة إلَی اْألَعلَی ِبـقوَّ

  .َوَجْدُت أََحداً، َولِٰکنّي َرأَيُت ُدلفيناً کَبyاً يَقِفُز قُربـي يف الVِْء ِبـَفَرحٍ 

جريان آب مردی را به شّدت به اعVق کشيد و آن مرد پس از : ... بله؛ بيا اين خرب را در اينرتنت بخوانيم: پدر

که تصميم گرفتم که از ناگهان چيزی مرا با زور به باال برد سپس مرا به ساحل برد و وقتی: اتش گفتنج

ام سپاسگزاری کنم کسی را نيافتم، ولی دلف� بزرگی را نزديکم ديدم که با شادمانی در دهندهنجات

  .جهيدآب می

  .هللاِ  إنَّ الْبَحَر َو اْألَسVَك نِعَمـٌة َعظيَمـٌة ِمنَ  :اَْألُمُّ 

  .ندها نعمتی بزرگ از خداوندگVن دريا و ماهیبی: مادر

  .الْبَحرِ  َو النَّظَُر ِيف  لنَّظَُر يف َوجِه الْوالَِدینِ َو ا اَلنَّظَُر ِيف الُْمصَحِف : اَلنَّظَُر يف ثَالثَِة أَشیاَء ِعباَدةٌ  :6قاَل رَسوُل هللاِ 

  : فرستادۀ خداوند فرموده است

  .نگاه کردن به قرآن، به چهرۀ پدر و مادر و به دريا: يز عبادت استنگاه کردن به سه چ

های خود را در خالل آموز آموختهدر انتهای هر يک از متون کتاب عربی دهم درک مطلبی تنظيم شده تا دانش

  .اين ±رين بيازمايد
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  اعلموا

ر کتاب عربی زبان قران و د. هدف آموزش معنای حروف جّر و تشخيص جاّر و مجرور در م� و عبارت است

الزم نيست ) ١(در عربی زبان قرآن . حتّی عربی تخّصصی رشتۀ علوم انسانی نهادن اعراب جر هدف نيست

  . های پس از حرف جر چيستآموز بياموزد اعراب صحيح اسمدانش

ين ظرايف را مند در دانشگاه و در رشتۀ زبان و ادبيات عرب ادامه تحصيل خواهد داد و اآموز عالقهدانش

آموزی در رشتۀ علوم و معارف اسالمی يا علوم انسانی ادامه کند چن� دانشخواهد آموخت و عقل حکم می

آموز بتواند عالئم جر را بشناسد و در پاسخ به اّما در عربی رشتۀ علوم انسانی الزم است که دانش. تحصيل دهد

  :چن� سؤاالتی بتواند درست پاسخ دهد

  

  .راِغ کَلَِمًة ُمناِسبَةً فَ يف الْ  َضعْ 
   �ُمنَظََّمِة     �ُمنَظََّمَة   .ُمتَِّحَدةِ َمِم الْ اْألَ  ....................... َعَربيَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّسميَِّة يفاَلْ  .١

   �ّهللاِ       �ّهللاُ      .أَنَفُعـُهم لِـِعباِدهِ  ....................... أََحبُّ ِعباِد ِهللا إلَی .٢

   �ِر َهجْ     �ُر َهجْ        .قياَمةَ الْ  كِ  ....................... ـي َرأَيُت َدهراً ِمنْ إنّ  .٣

َجِر        .ِبال ثَـَمرٍ  ....................... عالُِم ِبال َعَمٍل کَـاَلْ  .٤ َجُر     �الشَّ    �الشَّ

َم الْ  .٥   � انِ ـنِصف    � نِصَفيـنِ       . .......................َمزَرَعَة إلَی َسعيٌد قَسَّ

   �ُمسلِموَن الْ     �ُمسلِميـَن الْ          ........................ عالَِم ِمنَ ُع ُسّکاِن الْ ُربْ  .٦

  

ً  َضعْ  ثُمَّ  اْألَحاديَث، وَ  اْآليَتَ�ِ  تَرِجمِ    .الَْجرِّ  َعالَمةَ  اذْکُرْ  وَ  الَْمجروِر، وَ  الْجارِّ  تَحَت  َخطّا

   ١٩ /اَلنَّمل﴾ الّصالِـحینَ  ِعبـاِدَك  فـي ِبـرَْحـَمـِتـَك  أَْدِخلْنـي وَ ﴿. ١

  ١٤٧ /ِعمران آل﴾ الْـکـاِفرينَ  الَْقـومِ  َعلَـی انْـُصـرْنـا وَ ﴿. ٢

  6هللاِ  رَسوُل . َذَهِبــهِ  ِمنْ  َخـيـرٌ  الْـَمـرءِ  أََدُب  .٣

  

  .در اين کتاب فقط معانی مشهور و پرکاربرد آموزش داده شده است. معانی بسياری دارند ،حروف جر

  

نون . داردنون وقايه  هايی است کهدر مبحث نون وقايه نيز هدف فقط تقويت توانايی ترجمۀ صحيح فعل

وقايه در کتاب درسی فقط به فعل وصل شده است و مثالی از نون وقايه در کلVتی مانند َعنّي و ِمّني نيامده 



 

٢١٢ 

 

ای صحيح به کار بربد خودداری شود؛ خواهد نون وقايه را در جآموز میاز طرح سؤاالتی که از دانش. است

  :مثال

  = ... ي+أَْل اِسْ = ... ي+رُِف تَعْ 

  .ني ما تُريدُ أَلْ رِفُني؟ ، اِسْ عْ أَ أَنَت تَ . ترجمه کنيد: نه باشدسؤال بايد اين گو 

  

همۀ کلVت بايد در . در ±رينات کتاب چند فعل به تنهايی آمده است؛ در امتحان اين گونه سؤال طرح نشود

  .اند±رينات کتاب رصفاً برای تقويت مهارت شناخت فعل اين گونه به کار رفته. له باشنددل جم

  

ـٍ ، ي در يَن و ـَ�ِ (جر  عالئم شود؛ اّما نيازی به ذکر اصطالحات در رشتۀ علوم انسانی آموزش داده می) ـِ ، 

  .طرح چن� سؤالی نيز مطابق اهداف نيست.  اعراب اصلی و فرعی نيست

  ). معلVّن مرد(ُت َعلَی َسلَّمْ . لمۀ داخل پرانتز را بنويسيدترجمۀ ک

   

  الحوارات

مسافر مّدت طوالنی را در . يعنی مسئول خدمات است ،گو با مدير داخلی هتلوم� مکاملۀ درس هفتم گفت

  .برد و بايد با اصطالحات و چند جملۀ کوتاه کاربردی در اين مورد آشنا شوداتاق به رس می

  

   



 

٢١٣ 

 

  هاينـمرت
خواند آموز میدانش. آموز است و معلّم نقش مصّحح و راهنV داردحّل تـمرينات در کّل کتاب بر عهدۀ دانش

معلّم برخی  .شودکند و نـمرۀ شفاهی روخوانی نيز در دفرت معلّم درج میکند و معلّم اصالح میو ترجمه می

  .هددهای نيازمند توضيح را قدری بيشرت توضيح میاز تـمرين

  

   )در هر دو کتاب( تـمرين اّول

. ها را بخواند و ترجمه کندخواهيم جملهاز فراگy می. آموز در درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

  . ودرستی يا نادرستی هر کدام را بر اساس حقيقت معلوم کند

  . کندآموز نظارت میمعلّم بر قرائت و ترجمۀ دانش

  .کندزبانی نقشی مهم را ایفا میدرک مطلب در يادگyی هر 

   )در هر دو کتاب(دوم تـمرين 

  .است در امتحانات طرّاحی شود بهرتمشابه اين ±رين . شناسی استهدف تقويت مهارت واژه

  )در عربی زبان قرآن(سوم و پنجم تـمرين 

  .شناسی با تکيه بر فعل استهدف تقويت مهارت واژه

   )در عربی علوم انسانی( ªرين سوم

  .شناسی با تکيه بر يادگyی کلVت مرتادف و متضاد استهدف تقويت مهارت واژه

   )در عربی زبان قرآن( چهارمتـمرين 

گزينش آيات و احاديث برای اين است که فراگy بداند . هدف شناخت و تشخيص جاّر و مجرور در جمله است

  .ی استيک دليل اصلی يادگyی زبان عربی فهم بهرت قرآن و متون دين

   )در علوم انسانی(ªرين چهارم 

  .هدف تقويت توانايی ترجمۀ انواع فعل است

  )در علوم انسانی( پنجمªرين 

  . است) ـِ ، ـٍ ، ي در يَن و ـَ�ِ (هدف تقويت توانايی تشخيص جار و مجرور و نيز عالمت جر 

  .نيازی به ذکر اصطالحات اعراب اصلی و فرعی نيست

   )ر عربی زبان قرآند(هفتم ششم و تـمرين 

  .دربارۀ اهّميت آن گفته شد ،شناسی است و در دروس قبلهدف تقويت مهارت واژه



 

٢١٤ 

 

  )در عربی علوم انسانی(ªرين ششم 

  . شناسی با تکيه بر انواع فعل استهدف تقويت مهارت واژه

  . در امتحانات و مسابقات خودداری شود چن� سؤاالتیاز طرح سؤال 

  .شوندجمله قرار داده می در امتحان کلVت در

   )در عربی علوم انسانی(ªرين هفتم  يا )در عربی زبان قرآن(هشتم تـمرين 

که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛  آنجا از. آموز استهدف تقويت اندوختۀ واژگانی دانش

الدهر «رمز جدول . ار را دوست دارندآموزان حّل جدول رمزددانش. آموز قرار داردروی دانشپاسخ روبه ٢٣لذا 

  . است7از حرضت علیاين روايت » كو يوم علي كيومان يوم ل

 .انددر اين تـمرين کلVتی که به هر دليل کمرت تکرار شده است جا داده شده

   )در عربی زبان قرآن( ªرين نهم و دهم

  . اين دو ±رين است بخشزينت7و حرضت علی9آيات قرآن و سخنان حکيVنه از پيامرب اسالم

سعی شده است جمالت در ع� حال که از نظر ساختاری دقيقاً مطابق با اهداف آموزشی کتاب هستند از نظر 

  . مفهومی به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد

ذکر هللا شفاء «آموز رشته غy انسانی و معارف در دانش. در ±رين نهم هدف تعي� نقش کلVت رنگی است

  .اليه و مجرور به کرسه استاليه است و نيازی نيست بگويد مضاٌف کافی است بگوید القلوب مضاٌف » القلوب

   ):در عربی علوم انسانی( هشتمªرين 

مثالً در بيان  کلVت رنگی را ذکر کند؛همچن� بايد فراگy اعراب . هدف قرائت صحيح و ترجمۀ احاديث است

د اّما نباي .کندمیهم� که بگويد ذکر مبتدا و مرفوع به ضّمه است کفايت . القلوب اِعراب ذکر در ذکر هللا ِشفاء

  . آموزان خواسترا از دانش گذاریتشکيل يا اعراب

ارائه خواهد چن� مهارتی در دانشگاه به دانشجويان رشتۀ زبان و ادبيات عرب و مرتجمی زبان عربی آموزش 

  .شد

   )در عربی علوم انسانی( نهمªرين 

فقط تنّوعی در طرح سؤال صورت گرفته . اين ±رين هVن هدف مطرح شده در ±رين هشتم استهدف 

  .است

   



 

٢١٥ 

 

  أَنواُر القرآنِ 

  .به توضيحات دروس قبل مراجعه شود

  

   شيابیارز

های ارائه دار نقشآموز عهدهچند دانش. ای مناسب برای آموزش ساختار اين درس استروش نـVيشی شيوه

  . توان از روش راديويی و يا |ايشی هر کدام به اختيار خود استفاده کردمی. شوندس میشده در در 

  . در روش راديويی نيازی به هيچ تدارکاتی نيست و تنها شنيدن صدای بازيگران کافی است

  . ددر روش |ايشی بينندگان شاهد اجرای زندۀ م� درس خواهند بود و طبيعی است که تدارکاتی بايد تهيه شو 

   



 

٢١٦ 

 

  )آموزنه برای دانش(برای دبc  افزايیدانش

ی، َخلََّص، اِسْ أَنْ  :معادل نجات داد به عربی .١  ...َقَذ و تَنْ َقَذ، أَنَجی، نَجَّ

  . است» ش ط ء«شاِطئ از ريشۀ  .٢

  .كرد ىراهپيVي ساحل در رفت، راه دريا كنار ؛)ُشطُوأً  و َشطأً ( َشطَأَ 

   نخل تازۀ ۀشاخ كشت، برگ: أَْشطَاء جمع:  َشطَأ

 .رويد درخت ريشۀ اطراف كه آنچه ؛الّشجرِ  ِمنَ 

َفهُ . ف يعنی دو برابرِضعْ  .٣   .كرد برابر دو را آن شمرد، ناتوان را او كرد، ناتوان را او ؛َضعَّ

 .آن مانند يا چيزى هر برابر دو ؛»اليشءِ  ِضْعُف «: أَْضعاف جمع: ِضْعف

أَدَّی  ).داد انجام( كرد ±ام را ، كرد عملی را كرد،...  به داماق داد، انجام را زد،...  به دست أدَّی، يعنی .٤

ـًة؛. منجر شد به: إلَی  إلی أَدَّی. به خشونت گراييد ُعنِف؛أَدَّی إلَی الْ . مأموريّتی را انجام داد أَدَّی ُمِهمَّ

 .شد رسيدگی يک به منتهی شد، تحقيقات يك انجام به منجر ؛تحقيق إجراء

: روداست و عالوه بر آن به اين معانی نيز به کار می» نقش«س هفتم به معنای در در » رَدوْ «کلمۀ  .٥

،yورِ ... و  مرحله دوره، ت،مدّ  ،)دفعه( بار وظيفه، نوبت، تأث  نقش: الوسيط دوربه نوبت، : ِبالدَّ

 نقش مؤثّر: نقش حّساس، دور فاعل: ، دور حاسمميانجى

-لفظ الجاللة، مضاٌف : هللاِ . ق منصوب بالفتحة و هو مضاٌف مفعول مطل: سبحان(ُسبحاَن در ُسبحاَن ِهللا  .٦

 )اليه مجرور بالکرسه

 .ِدَمشق تلّفظ عربی و َدِمشق تلّفظ فارسی آن است .٧

چادرشب يعنی . رششف از چاُدرَشب گرفته شده است. َرشَشف به معنای مالفه ريشۀ فارسی دارد .٨

 .شودف گفته میدر گويش عراقی َچرچَ . شودچادری که شب هنگام استفاده می

 .روديعنی به او زنگ زد و در گويش عراقی خابَرَُه و در حجازی َدّق َعليِه به کار می ،اِتََّصَل ِبهِ  .٩

   



 

٢١٧ 

 

  

   



 

٢١٨ 

 

رُس الّسا   ِبعُ الدَّ

  

  ) ١(درس هفتم عربی تخّصصی علوم انسانی  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .رست بفهمد و درست ترجمه کندم� درس را درست بخواند، د .١

 .پيام درس را درک کند .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .س  را از عربی به فارسی بیان کندجدید این در  کلVتمعنای  .٤

 .فعل مجهول را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند .٥

 .نايب فاعل و اعراب آن را درست تشخيص دهد .٦

 .ل را بشناسدانواع فاعل و نايب فاع .٧

 .موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد .٨

ر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند .٩  ١.صفت مؤخَّ

  

  يند آموزشفرا

آموز سودمند خواهد دانس� اطّالعات علمی در اين باره برای دانش. ترين منابع درآمد ايران استنفت از مهم

های متنّوع ديگری نيز بر رس آن است، م� اين درس تنّوعی ردنیای که جز غذای اصلی خو هVنند سفره. بود

  .جّذاب خواهد بود

   

                                                           
ر صفتی است که پس از مضاف و مضاٌف  منظور از ١ السالم علی عباِدِهللا «الصالح� در  اليه آمده است؛ مانندصفت مؤخَّ

 .»يا أخي العزيز«و العزيز در » الصالح�



 

٢١٩ 

 

  )١(مv درس هفتم عربی تخّصصی علوم انسانی ه[هنگی در ترجمۀ 

  ٦١ /هود﴾ فيـها اْسـتَـْعـَمـرَکُـم وَ  اْألَرِض  ِمـنَ  أَنـَشـأَکُـم هـوَ ﴿

  .ش از شV شد پديد آورد و خواستار آباد کردناو شV را از زم�

  

 صنعت نفت: ِصناَعُة النِّفِط 

يَستَغرُِق وقاِت يف بَعِض اْألَ ٰهَذا اِالْسِتخراُج  ؛ وَ يَستَخِرُج اْإلنساُن النِّفَط ِمْن باِطِن اْألَرِض  نَحُصُل َعلَی النِّفِط؟ کَيَف 

خورِ    .َوقتاً طَويالً، ِألَنَّ الَْحْفَر يَکوُن يف طَبَقاِت الصُّ

کند و گاهی اين استخراج وقت آوريم؟ انسان نفت را از درون زم� استخراج میه دست میچگونه نفت را ب

  .هاستگyد؛ زيرا حفر در طبقات صخرهبسياری می

رُ َغنيَّ  يف إيران ثََرواٌت کَثyٌَة يف باِطِن اْألَرِض؛ ِبالُدنا  ناعيَّةِ اِن بُلدالْ إلَی  VهِقسVً ِمن ٌة ِبالنِّفِط َو الْغاِز َو هَي تَُصدِّ   . الصِّ

کشور ما رسشار از نفت و گاز است و بخشی از آنها را به . های بسياری درون زم� وجود داردن ثروتدر ايرا

  . کندکشورهای صنعتی صادر می

مراِض ٍد َو لُِمعالََجِة اْألَ رِض َو يَستَفيُد ِمنُه کَـَوقو ِمن َسطِح اْألَ  نساُن النِّفَط ِمن قَديِم الزَّماِن َو کاَن يَجَمُعهُ َعرََف اإلْ 

  .ِجلديَّةِ الْ 

کرد و به عنوان سوخت و برای درمان شناخته است و آن را از سطح زم� جمع می انسان نفت را از ديرباز

  .کردهای پوستی از آن استفاده میبيVری

  . اْألُنبوُب ِبـَمفاتيحَ  يُغلَُق يُفتَُح َو . اْألُنبوِب يَصَعُد النِّفُط ِبواِسطَِة . يَحِفُر اْإلنساُن ِبرئاً َو يََضُع أُنبوباً فيـها

لوله با کليدهايی باز . رودنفت به وسيلۀ لوله باال می. گذاردای میکند و در آن آن لولهانسان چاهی را حفر می

  .شودو بسته می

 نابيِب ؛ َو لِـتَسهيِل نَقِل النِّفِط ِبـواِسطَِة اْألَ  ناِقالِت النِّفِط َعْربَ نَقلِـِه  النِّفِط َعْربَ اْألَنابيِب أَقَلُّ َخطَراً َو نََفَقًة ِمن نَقُل 

غِط َحتَّی تَبَقی اْألَ ُمنَحَدراِت تُسْ ـَر الْ َعبْ     .نابيُب سالَِمـةً تَخَدُم أَجِهزَُة تَقليِل الضَّ

سازی انتقال و برای آسانهاست تر از انتقال آن از راه نفتکشها کم خطرتر و کم هزينهلوله  انتقال نفت از راه

  .ها ساä (انندشود تا لولههای کاهش فشار استفاده میها دستگاهها از رسازيرینفت به وسيلۀ لوله

َوِل الْمُ ـالنِّفِط َعْربَ اْألَنابيِب َو هَي ِمْن أَکبَ  نَقلِ رٌَة يف ِصناَعِة ـلِـإيران تَجارُِب کَثي رَِة لِلنِّفِط ِر الدُّ يف َمدِّ  ـهاحِ أَنجَ َو  َصدِّ

  .ُخطوِط اْألَنابيِب َو صيانَِتـها ِمْن أَماکِِن اْإلنتاِج إلَی أَماکِِن اِالْسِتهالكِ 

ترين کشورهای صادرکنندۀ نفت و های بسياری در صنعت انتقال نفت از راه لوله دارد و از بزرگايران تجربه

  .های مرصف استتا مکان های توليدنترين آنها در کشيدن خطوط لوله و نگهداری آنها از مکاموفّق



 

٢٢٠ 

 

ُر الُْمواِطنَ� صَفِر ِباللَّوِن اْألَ کََمَحطّاِت إنذاٍر، َو لَوحاٌت تَحذيريٌَّة  َعلَی اْمِتداِد اْألَنابيِب توَجُد أَعِمَدُة اتِّصاالٍت  تَُحذِّ

ِکَِة ِعنَد ـلِّ ُمواِطٍن صيانَ ِجُب َعلَی کُتَ ِمْن َحْفِر اْألَرِض لِـِبناِء ِعVرٍَة أَْو لِلزِّراَعِة؛ َو  ُة ٰهِذِه اْألَنابيِب َو اِالتِّصاُل ِبالرشَّ

  .َخطَرٍ الْ ُمشاَهَدِة 

های هشدار وجود دارند و تابلوهای هشدار به رنگ زرد های مخابراتی به عنوان ايستگاهها دکلدر امتداد لوله

ميهنی واجب است دارد و بر هر همحذر می ميهنان را از کندن زم� برای ساخت ساختVن يا کشاورزی برهم

  .±اس بگyد ]خطوط لوله و مخابرات رشکت نفت[ها نگهداری کند و هنگام ديدن خطر با رشکت که از اين لوله

يوِت؛ وَ  ُمشتَّقاٍت نَحُصُل ِمَن النِّفِط َعلَی  ناعَ  کَثyٍَة کَالِْبنزيِن َو الزُّ  الَْمطّاطُ  هُ فَيُصنَُع ِمن، ةِ لِلنِّفِط اْسِتعVٌل آَخُر ِيف الصِّ

Vدُ  سنانِ اْألَ  َو َمعجونُ  التَّجميلِ  الَْحَرشاِت، َو َموادُّ  َو ُمبيداتُ  َو اْألَدويَةُ  َو الُْعطورُ    .هاَو َغyُ  الْکيمياويُّ  َو السَّ

رد، از آوريم و نفت در صنعت استفادۀ ديگری داهای بسياری مانند بنزين و روغن به دست میاز نفت فرآورده

  .شودکش، مواّد آرايشی، خمy دندان، کود شيميايی و غyه ساخته میآن پالستيک، عطر، دارو، حرشه

نفت چگونه و به  .َر اْألَنابيِب ـَمصافـي َعبْ الْ َموانِـِئ إلَی الْ  أَوِ يُنَْقُل النِّفُط ِمَن اْآلباِر  کَيَف يُنَقُل النِّفُط َو إلَی أَيَن؟

  .شودها منتقل میها از راه لولهها يا بندرها به پااليشگاهشود؟ نفت از چاهکجا انتقال داده می

  .ُمشتَّقاِت النِّفِط ِمَن الَْمصايف إلَی َمَحطّاِت الَْوقوِد ِيف الِْبالدِ  ُقُل النّاِقالتُ تَنْ  ثُمَّ 

  .دهندمی های سوخت در کشور انتقالها به ايستگاهها متشتّقات نفت را از پااليشگاهسپس نفتکش

  

  اعلموا

. هدف قواعد درس هفتم عربی علوم انسانی آموزش شناخت و ترجمۀ فعل مجهول در جمالت عربی است

  . هوُل فاِعلُُه يعنی فعلی که فاعلش مجهول استَمجْ ُل الْ ِفعْ اَلْ 

َفُة الْ  حذف شده » باسم الفاعل«ه فاِعِل کِم الْ ُمَشبََّهُة ِباسْ لفظ فاِعلُُه بنابر اختصار حذف شده است؛ مانند اَلصِّ

  . است

از آنجا که در زبان . مجهول است که نيازی به ذکر نام آن در تدريس نيستَمبنـيُّ لِلْ نام ديگر اين فعل الفعل الْ 

مجهول َمبنـيُّ لِلْ الفعل الْ  هوُل بهرت ازَمجْ ُل الْ ِفعْ الْ  رود؛ لذا اصطالحفارسی نيز اصطالح فعل مجهول به کار می

  .است

  . آموز فعل مجهول را در عبارت تشخيص دهد و درست ترجمه کنداين است که دانشهدف 
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های گوناگون از جمله فعل مجهول به تنهايی خواسته شده است که فعل ،های کتابدر ±رين :تذکّر مهم �

  .درصفاً يک ±رين است و در ارزشيابی ميان نوبت و پايانی بايد در جمله باش موضوع اين. ترجمه شود

نيازی به ذکر اصطالحات نايب فاعل و انواع آن در کتاب عربی غy رشتۀ علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 

علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی آموزش و ارزشيابی اين اصطالحات از اهداف  اّما در دو رشتۀ. نيست

  .کتاب است

 الفعل با قرمز |ايش داده شده است تا کار معلّم حرکت فاء الفعل و ع�» اعلموا«در جدول موجود در بخش 

  . های کتاب نيز طوالنی نشودتر شود و نوشتهآموز در يادگyی راحتدر تدريس و کار دانش

کند؛ لذا تکرار و گyد، ولی با گذشت زمان فراموش میآموز درس را ياد میبه ياد داشته باشيم که اغلب دانش

  . شودها میآموخته±رين است که موجب تثبيت 

  .مشکل اصلی در يادگyی بر رس تفهيم مطالب نيست

  

   تذکّر بسيار مهم �

های گذشته عمل نکنيم؛ مثًال در اعراب هَو مانند کتاب ،به ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلVت مبنی

  .مبتدا و محالً مرفوع استنياری نيست که گفته شود هو . هَو مبتدا و مبنی است. اين طور عمل کنيم. سعيدٌ 

وجود اين نوع فاعل از نظر منطق الزم نبوده است و  واقعدر . کنددانس� ضمy مسترت کمکی به فهم زبان |ی

اگر وجود فاعل الزم بود ذکر . كإلی بيت و اِذَهْب . يـدر جمالت أذهب إلی بيت. به هم� دليل مذکور نيست

از دبyان گرامی درخواست . ارزشی در فهم زبان ندارند ،أنا و أنَت است شد و گف� اينکه فاعل ضمy مستِرت می

که فاعل فاعل ضمy مسترت است و به ذکر اين. أذهب إلی بيتي داريم به هم� اندازه بسنده کنند که در جملۀ

رت ل ضمy مستاگر بخواهيم بگوييم فاع» ما جاَء إّال أنا«در جملۀ  ،برای مثال ضمy مسترت أنا است نيازی نيست؛

  .باشدغy منطقی می ،هو است

  

  فّن الرتجمة

آموز در درس هفتم کتاب عربی پايۀ نهم با مبحث ترکيب وصفی و اضافی آشنايی مخترصی پيدا کرده دانش

صَغُر، خاَ±ُها هايی مانند أُختي الکبyُة، أَخي اْألَ هدف از اين آشنايی رصفاً توانايی فهم و ترجمۀ ترکيب. است

، َمزَرَعتُنا الْ الذَّ    . الّصالُِح بود َك َجميلَُة و َعَملُ َهبيُّ



 

٢٢٢ 

 

در فارسی گفته . ندـم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيه هم هستـتوّجه داشته باشي

النافذُة «و در عربی  »پنجرۀ زيبا«شود شود پنجرۀ خانه و در عربی نافذُة البيِت؛ در فارسی گفته میمی

نافذُة «و در عربی  »پنجرۀ زيبای خانه«شود پس تقديم و تأّخری وجود ندارد؛ اّما در فارسی گفته می »يلةُ الجم

صفت برای  »الجميلةُ «آموز تشخيص دهد هدف اين درس تفهيم هم� مطلب است که دانش »البيِت الجميلةُ 

طبيعی است . بايد در جمله باشدو مسابقات علمی طرح سؤال  آزمون رسارسیدر ارزشيابی و . است »نافذةُ «

اند، اليه آشنا نشدههای مضاف و مضاٌف آموزان با مطابقت موصوف و صفت و ويژگیکه هنوز دانش آنجا که از

هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس،  .های آنان باشدلذا طرح سؤال بايد با توّجه به آموخته

ها افتد و در خالل قرائت جملهخود اين اتّفاق میهرچند خود به .عدد، معرفه و نکره بودن و اِعراب نيست

. برد که تطابقی وجود دارد، اّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از اهداف آموزشی نيستآموز پی میدانش

گyد و مضاف اليه مجرور است از اهداف همچن� آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مثنّی و جمع نـمی

  .تکتاب نيس

  .هايشان در ادبيات فارسی ارجاع دادآموزان را به آموختهبرای فهم ترکيب وصفی و اضافی ابتدا بايد دانش

  

  .داشت توجه ترکیب هر کلVت نوع به باید اضافی ترکیب از وصفی ترکیب تشخیص رایب

  .است »وصفی ترکیب «صفت+  اسم ترکیب و »اضافی ترکیب« یک اسم+  اسم ترکیب

؛ است) بودن صفت یا اسم نظر از( ترکیب کلVت نوع تشخیص اضافی از وصفی ترکیب تشخیص اصلی شیوۀ

  . شوندآموز به کار برده میهای زير برای تفهيم دانشاّما معموالً شيوه

  .توان ترکيب وصفی را شناختبا افزودن چيزهايی می

                            تر گزرن پرسِ  زرنگ، پرسِ :  مثال ترکیب؛ آخر به »ترین« يا »تر« افزودن .٤

  .بود زرنگ پرسْ . است زرنگ پرسْ :  مثال ها؛ترکیب آخر به ربطی فعل افزودن .٥

  ، پرسی بسيار زرنگزرنگ پرسی : مثال ؛کلمه دو بین »بسيار«يا » ی« افزودن .٦

 صورت این غیر در و وصفی ترکیب نوع د،نباش صحیح معنا نظر از هاترکیب فوق موارد افزودن با اگر

  .است اضافی

   نکته

 وجود که اسمی یعنی است، معنی اسم شناخت در آموزاندانش مشکلِ  بیشرتین ،صفت و اسم تشخیص برای

  .هوش مثل ؛است دیگر چیزی به وابسته وجودش و دندار  ظاهری
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  حوارات

اين موضوع گو با مسئول پذيرش هتل از موضوعات پرکاربرد درآموزش مکامله است و در اين درس به وگفت

  . پرداخته شده است

  . در م� مکامله عدد مئتان و عرشون به کار رفته است

آموز بداند عددهای صد به باال نيز کافی است که دانش ،هم� يک مثال. هدف توسعۀ آموزش عدد نيست

  .نشانگر دانس� بقيۀ اعداد است ،داندساده است و هم� که تا صد را می
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  هاـمرينت
   لتـمرين اوّ 

خواهيم هر جمله را از فراگy می. آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

در اين ±رين فراگy در پی ياف� پاسخ در . دهداين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل می. بخواند و ترجمه کند

نامۀ بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا. آيدواژگان درس بر می

  .آغازيِن درس بيابد

   دومتـمرين 

تذکّر مهم اينکه نبايد در امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بyون . هدف تقويت مهارت شناخت فعل است

  . ±رين باالست درجۀ دشواری اين. هاستاين بخش از کتاب رصفاً به منظور تقويت آموخته. از جمله خواست

   سومتـمرين 

در همۀ ±رينات کتاب درست خواندن و . شناسی و ترجمه استهدف تقويت مهارت زبانِی خواندن، واژه

  .شودطرح اين سؤال در امتحانات توصيه می. درست ترجمه کردن مّد نظر است

   چهارم، پنجم، هشتم، نهم و دهمتـمرين 

تشخيص نوع . نايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل مّد نظر استهرچند توا. هدف تشخيص انواع فعل است

شيوۀ درست آموزش نيز . آموز بتواند فعل نيز بسازدشود تا دانشفعل و ترجمۀ درست آن به تدريج موجب می

گاه هم� است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و درست بخواند،سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آن

يادگyی فعل مدام مشابه  زيادبه خاطر ارزش . شوداز او ساخ� را بخواهد ساخ� نيز حاصل میآنکه معلّم بی

  .اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. شوداين ±رينات در کتاب تکرار می

   :البحث العلمي

سخنی نغز و دلنش� ياف� آيه، حديث، بيت يا . آموزان استهای پژوهشی در دانشهدف تقويت فّعاليت

زبان . فرق اساسی دارد ،با همۀ دروس ديگربه یاد داشته باشيم درس عربی . های خداوند استدربارۀ نعمت

حتّی درس . توان در بخش پژوهش توقّع داشت هVنند ساير دروس عمل شوداين درس فارسی نيست؛ لذا |ی

حجم پژوهش چندان مّد . اصلی فهم م� استعربی با انگليسی نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف 

  . شايد چند سطر پزوهش از چند صفحه باالتر باشد. نظر نيست

  .اين بخش در کالس در صورت داش� فرصت زمانی است اجرای
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  ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

. آنها بهرت آموزش دادکوتاهی تهيّه کرد و م� درس را به کمک  هايی|اهنگتوان در اين مورد پاورپوينت يا می

  . توان برای آموزش قواعد از شيوۀ |ايشی بهره گرفتمی

دانم چه کسی اين را نوشته است گويد چون من |یکند و میای روی تخته اشاره میمعلّم به نوشته ،برای مثال

کَتََب «گويد می |ونه، پرسد چه کسی نوشته است و وقتی مطلّع شد برایبعد می» .کُِتَب َعلَی اللَّوحِ «گويم می

  ».ناٌرص َعلَی اللَّوحِ 

  :ها خواسته شودمثالً معنای اين فعل آورد و از آنها ترجمۀ فعل خواست؛ آموزان را پای تختهتوان دانشمی

  ...کَتََب، کُِتَب، يَکتُُب، يُکتَُب، َغَسَل، ُغِسَل، يَغِسُل، يُغَسُل و 

  .روش کار يکی است. Vنند دروس قبلی استارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس ه

   



 

٢٢٦ 

 

  )آموزنه برای دانش(برای دبc  افزايیدانش

های محلّی بر وزن انفعل، ينفعل بسيار آمده است؛ فعل مجهول در محاورات روزمرّۀ عربی و گويش .١

ه شد، نوشت: ستم شد، انکتب: باز شد، انظلم: بسته شد، انفتح: کشته شد، انغلق): انکتل(انقتل : مثال

ساخته شد، : خراب شد، انصنع: شنيده شد، انخرب: نوشيده شد، اِنسَمع: پخته شد، انرشب: انطبخ

 ...زخمی شد و : انجرح

 .اين کلمه مفرد از جنس خودش ندارد. إِبل به معنای شرتان و جمع آن آبال است .٢

ن گفته میدر گويش عراق. ُرّز و برگرفته از يونانی استهVن اْألَ  ُرّز به معنای برنج .٣  .شودی تِـمَّ

در اوستا نپته . ای فارسی است که وارد عربی شده استنفت واژه. نِفط و نَفط هر دو درست هستند .٤

 .آمده است

 َزيت، ُدهن و َسَمن: معادل روغن در عربی عبارت است از .٥

الزم  در فارسی معنای متعّدی و در عربی معنای. در فارسی و عربی فرق دارد» انتقال«معنای کلمۀ  .٦

 .دارد

در گويش عربی حجازی . آبار گفته شده است ،آبار در اصل أبئار و خالف قاعده. آبار جمع برئ است .٧

 .گويندأبيار می

   



 

٢٢٧ 

 

  

   



 

٢٢٨ 

 

رُس الثّامِ    نُ الدَّ

  

  )١(درس هشتم عربی زبان قرآن  اهداف رفتاری

  : بايد بتواند درسآموز در پايان اين دانش

 .مد و درست ترجمه کندم� درس را درست بخواند، درست بفه .١

 ١. پيام درس را درک کند .٢

  .رس را از عربی به فارسی بیان کندجدید این د کلVتمعنای  .٣

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٤

 .اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه را در م� و عبارت تشخيص دهد و درست ترجمه کند .٥

  

  يند آموزشفرا

نقش اين درس در تبي� يکی از اهداف اصلی آموزش عربی در . عات ادب فارسی استم� درس دربارۀ ملمّ 

برد که آموز با خواندن ملّمعات شيخ اجل سعدی و لسان الغيب حافظ پی میدانش. ايران بسيار ارزنده است

ه فراگy در اصل اين است ک ،هدف اين درس. زبان و ادبيات فارسی با زبان و ادبيات عربی پيوندی ژرف دارد

قانون اساسی يکی از اهداف آموزش عربی  ١٦مطابق اصل . متوّجه ارتباط ميان دو زبان فارسی و عربی شود

  .کمک به فهم بهرت زبان و ادبيات فارسی است

  .نام دارند» نّقاشی خط«دو اثر ه�ی به کار رفته در درس 

يا نادرستی هر  ،ه است که بايد درستیبه روال دروس پيش� درک مطلب طرّاحی شد ،پس از پايان م� درس

  .عبارت با توّجه به م� درس طرّاحی شود

   

                                                           
  .درس دوستی و عشق به محبوب و ارزش آن استم� اّول و دوم پيام  ١



 

٢٢٩ 

 

  مv درسه[هنگی در ترجمۀ 

  الْفاِريسِّ  اْألََدِب  يف ِصناَعـُة الـتَّلميـعِ 

َعر َقد للَُّغَة الَْعَربيََّة لَُغُة الُْقرآِن َو اْألَحاديِث َو اْألَدعيَِة فَ إنَّ ا أَبياتاً  بَعُضـُهم أَنَشدَ  وَ  اُء اْإليرانيّونَ اْستَفاَد ِمنـَها الشُّ

وها ِبـالْ  َعَربيَّةِ ِبـالْ  َممزوَجةً  عِ َسمَّ َعراءِ ـ؛ لِ ُملَمَّ عاٌت، ِمن يرانيّ�َ اْإل  َکثyٍ ِمَن الشُّ ُهم حاِفٌظ الّشyازيُّ َو َسعديٌّ ـُملَمَّ

  .َمولَويِّ َمعروُف ِبالْ َو َجالُل الّديِن الّروميُّ الْ  الّشyازيُّ 

  آرايۀ تلميع در ادبيات فارسی

اند و برخی از آنان ابياتی زبان عربی زبان قرآن، احاديث و دعاهاست که شاعران ايرانی از آن استفاده کرده

ع ناميدهآميخته به عربی رسوده اند؛ بسياری از شاعران ايرانی ملّمعات دارند، از آن جمله اند که آن را ملمَّ

 yازی، سعدی شyازی و جالل الدين رومی معروف به مولویحافظ ش.  

  

ُع حاِفٍظ الّشcازيِّ ِلساِن اْلَغيِب    ُملَمَّ

  هإنّــي َرأَیُت َدْهراً ِمْن َهْجرِك الْقياَمـ    از خـون دل نوشتـم نزدیـک دوست نامـــه

  ...يا . من روزگار را از دوری تو همچون قيامت ديدم... 

  ؟هلَیَْسْت ُدموُع َعیني ٰهذي لَنا الَْعالمَ     ـالمـتدارم من از ِفـراقـش در دیـده صد ع

  های چشمم برای ما نشانه نيست؟آيا اين اشک...  

  هَمْن َجـرََّب الُْمَجـرَّب َحلَّْت ِبِه النَّدامَ     هـر چنـد کــازمــودم از وی نـبــود سـودم

  .شودهرکس آزموده را بيازمايد پشيVن می... 

المَ     واِل دوست گـفـتــاپـرسیـدم از طبـیـبی اح   هفـي بُْعِدها َعذاٌب فـي قُرِبَها السَّ

  .اش سالمت هستاش عذاب و در نزدیکیدر دوری... 

  هَوهللا مــا َرأَیْـنـا ُحـبّــاً ِبـال َمـالَمـــــ    ـرد دوســت گردمگفتـم مـالمـت آیـد گر گِ 

  ايمبه خدا عشقی را بدون رسزنش نديده... 

  هَحـتَّی یَـذوَق ِمنْـُه کَـأْسـاً ِمَن الَکرامَ     ب آمد جامی به جان شیرینحافظ چو طال

  .تا جامی از بزرگواری را از آن بچشد... 

   



 

٢٣٠ 

 

ُع َسعديٍّ الشcازيّ    ُملَمَّ

  تو قدِر آب چه دانـی که در کناِر فُراتـی    َسـِل الْـَمـصـانِـَع َرکْـبـاً تَـهـیـُم ِفـي الْـَفـلَواِت 

 گوارايی مزۀ که بودند انبارهايیآب اَلَْمصانِع( ... بپرس اندتشنه هابيابان در که سوارانی دربارۀ هاانبار آب از

  ).است بوده بزرگ نعمتی بيابان تشنگان برای ولی نداشتند،

  َو إْن َهَجرَْت َسواٌء َعـشـیَّـتـي و َغـداتـي    ام به تو روشن شبم به روی تو روزست و دیده

  .شودشب و روزم برابر می) جدا شوی(جدايی گزينی  ]من از[و اگر ... 

َك آتـي    اگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم   َمَضی الـزَّماُن َو قَـلبـي یَـقـول إنـَّ

  .آيیگويد قطعاً تو میزمان گذشت و دä می... 

  جـیـن آب حیاتیـاگر گِلی به حقیقت عَ     من آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

لُـVِت     شبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد   َو قَـْد تُـَفـتَّـُش َعیُن الَْحياِة يف الظـُّ

  .شودجو میوها جستو گاهی چشمۀ زندگی در تاريکی... 

ُر َعـیـشـي َو أَنـَت حـاِمـُل َشـْهــدٍ    نباتیجواب تلخ بدیع است از آن دهان     فَـَکـْم تُـَمـرِّ

  ! ...که حامل عسل هستیکنی در حالیام را تلخ میچه بسيار زندگی

  ُودِّ إْن َشَمْمَت رُفـاتـيـَوَجْدَت رائَِحـَة الْ     نه پـنـج روزۀ عمرست عـشـق روی تـو مـا را

  .يابیمی را عشق بوی ببويی، را) اماستخوان پوسيده( قربم خاک اگر... 

  محامـد تو چه گویم که ماورای صفـاتـی    کَـمـا تُـِحـبُّ َو تَـرَْضـیَوَصـْفـُت کُـلَّ َمـلـیـٍح 

  . ...پسندی وصف کردمگونه که دوست داری و میهر با|کی را هVن

  که هم کمنـد بالیـی و هم کلیـد نجاتـی      وـأَخـاُف ِمـنـَك َو أَرْجـو َو أَْستَـغـیـُث َو أَدنــ

  . ...شومخواهم و به تو نزديک میاز تو کمک می ترسم و به تو اميد دارم واز تو می

  أَِحـبَّـتـي َهـَجـرونـي َکمـا تَـشـاُء ُعداتـي      ـنـز چشم دوست فـتـادم به کامـۀ دل دشم

  . خواهندطور که دشمنانم میيارانم از من جدايی گزيدند هVن... 

  اِت نکَی الطَّیِر نُْحَن ِفـي الُْو لَ َو إْن َشَکْوُت إ      گیــردـفـراقـنـامـۀ سعـدی عجب که در تو ن

 .هايشان با صدای بلند بگريند و شيون کنندو اگر به پرندگان شکايت برم در النه... 

   



 

٢٣١ 

 

  اعلموا

. هدف قواعد اين درس آشنايی با اسم فاعل و اسم مفعول به دو شکل ناِظر، منظور و ُمنتِظر، ُمنتظَر است

طرح اين قواعد از آنجاکه . های غy انسانی و معارف نياز به ذکر ندارداصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد در رشته

فقط شناخ� آنها . ساخ� اين مشتّقات مّد نظر نيست. در زبان فارسی بسيار کاربرد دارد ارزشمند فراوانی دارد

شوار در زبان فارسی اين سه مشتق پربسامد هستند؛ لذا آموزش آن چندان د. و درست معنا کردن هدف است

  .نيست

  

  الِحوارات

گو را آموزش واين مکامله نحوۀ صحيح گفت. کارت در سفرهای زيارتی نياز بسياری از زائران استخريد سيم

  .دهدمی

   



 

٢٣٢ 

 

  هاتـمرين
   تـمرين اّول

. خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کنداز فراگy می. نايی درک مطلب استهدف اين تـمرين تقويت توا

هدف تقويت مهارت خواندن و  .کندآموز است و معلّم فقط نظارت میمرينات بر عهدۀ دانشحّل همۀ تـ

  . ها را معلوم کندبا توّجه به م� درس درستی يا نادرستی عبارتآموز بايد دانش .ترجمه است

 yدطرّاحی اين تـمرين عمداً ساده صورت گرفته است، شايسته است در امتحان نيز اين تسهيل صورت بگ. 

   دوم تا پنجمتـمرين 

  .باشدشناسی ناظر به قواعد درس نيز می±رين سوم افزون بر جنبۀ واژه. شناسی استهدف تقويت مهارت واژه

شود، خواهی نخواهی بايد ترجمه نيز شود، هرچند در هر جمله عالوه بر اينکه خوانده می در ±رين پنجم

آموز بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار نکه دانشصورِت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ برای اي

 .طرح سؤال از اين تـمرين در امتحانات نيز مناسب است. دهد، ناگزير است که معنای عبارت را درک کند

   ششمتـمرين 

گزينش احاديث نشانگر هدف اصلی آموزش عربی در . های درس در زمينۀ قواعد استهدف تثبيت آموخته

  .آموز تغيy حاصل کندتواند در باور و نگرش دانشسخنان برگزيده می. تايران اس

   هفتم، هشتم و دهمتـمرين 

اين تـمرينات برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل طرّاحی شده . هدف تقويت قدرت ترجمۀ انواع فعل است

ينات در کتاب بسيار مشابه اين ±ر. در امتحان الزم است که ترجمۀ فعل در داخل جمله خواسته شود. است

ارزش يادگyی فعل در هر زبانی از جمله . تکرار شده است و اين يکی از امتيازان ُحسن تأليف کتاب است

  .ترين مبحث در آموزش هر زبانی فعل استعربی بسيار باالست و در حقيقت مهم

   ªرين نهم

  مثالً در آيۀ  ت؛هدف تشخيص نقش کلVت اس

   ﴾و األرض الغيب إّال هللااليعلم من يف السVوات ﴿

  . فاعل است و نيازی نيست بگويد فاعل و محالً مرفوع است» َمنْ «آموز پاسخ دهد کلمۀ کافی است دانش

کافی است بگويد مفعول است و ذکر اينکه مفعوٌل به و منصوب به فتحه است از » الغيب«يا در مورد کلمۀ 

  .های غy انسانی و معارف نيستاهداف کتاب

  



 

٢٣٣ 

 

  :ارزشيابی و وسايل کمک آموزشیوار القرآن، أن

  .هايی که در دروس پيش� نوشته شد در این درس نيز مصداق داردتوصيه

  

  :البحث العلمي

  .موضوع پژوهش درس هشتم آرايۀ ادبی تلميع است

  

  :ُمعَجمالْ 

که نقش اصلی  نجاآ  از. ±ام واژگان سه سال گذشته در کنار واژگان پايۀ دهم در انتهای کتاب ذکر شده است

لغتنامۀ پايان کتاب کامل است تا از اين نظر مشکلی  ،آموز است، بنابراينترجمۀ متون و عبارات بر عهدۀ دانش

  .اندها با رنگ قرمز متVيز شدهنظر به اهّميت فعل در يادگyی هر زبانی ±ام فعل. آموز پيش نيايدبرای دانش

  .اين بخش از کتاب برای تدريس نيست

   



 

٢٣٤ 

 

  )آموزنه برای دانش(برای دبc  افزايیدانش

ع. يعنی درخشان کردن ،تَلميع در لغت .١  بدیع علم در ادبی های آرایه از یکی دوزبانگی یا تَلْمیع یا ُملَمَّ

 از غیر هایی خال و ها لکه دارای بدنش پوست که است آن جز و اسب معنای به اصل در عملمَّ . است

  .باشد اصلی رنگ

 این به که شعری به. باشد  شده رسوده بیشرت گاه یا زبان دو در رسوده یا شعر یک که است آن تلمیع

ع شعر باشد شده رسوده روش   . شود می گفته ُملَمَّ

 دیگر زبانی به را شعر از بیتی یا ای پاره که است این ادبی آرایۀ این از گیری بهره در سخنوران روش

  .است بوده عربی بیشرت یگر،د زبان این فارسی ادبیات در. رسایند می

 به بیتی عربی، به بیتی آنها در که است سعدی »های گانه سه« زبان، دو از بیش با آرایه این از ای |ونه

  .است شده رسوده شیرازی بومی گویش به دیگر بیتی و فارسی

 .است جمعاند تهگف و است جمع اسم واژه اين سواران،اسب يا سوارانشرت: ُركُوب و أَْركُب جمع: َركْب .٢

 و مثبت و خربى ،مترصّف فعل اينكه رشط به شودمى داده فعل به اختصاص كه است حرف »قَدْ « .٣

 فعل و آن ميان كه قسم با مگر ،شود|ى جدا فعل از حرف اين. باشد نصب و جزم عامل از خالی

ا« آن صحيح، نيست صحيح: »يَْفَعُل  ال قَدْ « عبارت. كندمى تأكيد را آن مضمون و افتدمی فاصله  ال ُر(َّ

 الَغائُِب  يَُقومُ  قَدْ « مانند دارد؛ عتوقّ  معناى مضارع فعل با »قَدْ « گاهى ؛است» يَْفَعَل  لَنْ « يا ،»يَْفَعُل 

 و گويدمى راست كمرت دروغگو يعنى: »الكذوُب  ُق يصدُ  قَدْ « مانند آيد؛می تقليل معناى به نيز و» الْيَومَ 

 گذشته وصل براى گاهى و» هللاّ  ىقَ اتَّ  َمنِ  افْلَحَ  قَدْ « مانند آيد؛می ماىض فعل اب تحقيق معناى به گاهى

 ْشَهدُ أَ  قَدْ « مانند ؛دهدمى مضارع فعل با را بسيار معناى گاهى و» فُالنٌ  قَامَ  قَدْ « مانندآيد؛ می حال به

 .بينممى را سخت هاىحمله بسيار چه يعنى ؛»تحملني عواءَ الشَّ  َغارةَ الْ 

  

   



 

٢٣٥ 

 

   



 

٢٣٦ 

 

  های دبcانپاسخ پرسش

  

  ارۀ جواز مذکّر و مؤنّث آمدن فعلدی دربموار 

 : كقولك -١ �

   ...جاء الفواطم  جاءت الفواطم، و و. قام رجال، وقامت رجال

التأنيث مع املؤنث، إال أن يفصل بينهV بفاصل فحينئذ يكون التأنيث  األفضل التذكy مع املذكر، و و

 .أفضل

 : ؛ كقولك)إال(ب� فعله بفاصل، غy   بينه، ونثًا حقيقيًا مفصوالًأن يكون الفاعل مؤ  -٢ �

، وجب تذكy )إال(فإن كان الفاصل . التأنيث أفصح و ...حرض املجلس امرأة  حرضت املجلس امرأة، و

  .ما قام إال فاطمةُ : الفعل؛ كقولك

 : ؛ كقولكليس بضمy: أي. ون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهراأن يك -٣ �

  .التأنيث أفصح و.. .طلع الشمس  مس، وطلعت الش

؛ كقولك) ساء(، أو )بئس(، أو )نعم(ا، والفعل أن يكون الفاعل مؤنثًا ظاهًر  -٤ � مِّ  : التي للذَّ

التذكy يف ذلك كله  و.. هند ساء  ساءت هند، و و .بئس هند وبئست هند، و. نعم هند نعمت هند، و

  .أجود

األحسن ترك  و. إ|ا قامت هي إ|ا قاَم هي، و: لك؛ كقو نثكون الفاعل ضمyاً منفصالً ملؤ أن ي -٥ �

  .التأنيث

 : ؛ كقولكعل مذكرًا مجموًعا باأللف والتاءأن يكون الفا -٦ �

  .التذكy أحسن و.. .قامت الطلحات  قام الطلحات، و

.. ءت الرجال جا الرجال جاءوا، و: أن يكون الفاعل ضمyًا يعود إىل جمع تكسy ملذكر عاقل ؛ كقولك -٧ �

  .التذكy بضمy الجمع العاقل أفصح و

 :؛ كقولكا بجمع املذكر الساäأن يكون الفاعل ملحقً  -٨ �

 :من الثا� قوله تعاىل و. قامت بنو فالن قام بنو فالن، و  �

  ٩٠ /يونس ﴾آَمَنْت ِبِه بَنو إِْرسَائِيَل ي ﴿قَاَل آَمنُت أَنَُّه ال إِلـَه إِالَّ الَّذ



 

٢٣٧ 

 

، أو اسم جمعفاعل اسأن يكون ال -٩ � و الروم، أو قالت العرب، أ  قال، و: فاألول كقولك. م جنس جمعي<

ك  .. .أورقت الشجر  وأورق الشجر، و. الُفرْس، أو الرتُّ

   .ء، أو القوم، أو الرهط، أو اإلبلجاءت النسوة، أو النسا جاء، و: الثا� كقولك و

 :عىل الثا� جاء قوله تعاىل و

   ... ٣٠ /يوسف لَْمِدينَِة ﴾ٌة ِيف ا﴿ َوقَاَل نِْسوَ 

 :الفعل؛ كV يف قوله تعاىل فإن تقدم الفاعل عىل الفعل، وجب تأنيث

﴾َما بَاُل النِّْسَوِة الالَِّ� قَطَّ ﴿  ٥٠ /يوسف ْعَن أَيِْديَُهنَّ

   



 

٢٣٨ 

 

  جدید نحو تی وسنّ  بررسی نحو نقد و

را با  آموزش نحو زبان عربی،انتشار  هایسده نخست�نحویان از  گوناگون یآرا های نحو وپیچیدگی

تألیف  نو و الگوهای احینظران با طّر صاحب بسیاری از دليل،به همین  ؛ساخته استرو روبه هايیدشواری

 است که در »النحو احیاء« کتاِب  این آثار، یکی از ،کنندآن را برطرف  مشکالت اندکرده تالش، نوين آثار

مورد  جنجالی به پاساخت و آغازانتشار کتاب در  .شد نوشته در مرص ابراهیم مصطفی به دست ۱۹۳۷ سال

 ازگروهی  وزارت فرهنگ مرص به مشاورت طه حسین و ۱۹۳۸سال  در .گرفت مخالفان قرار و نقِد موافقان

 مورد بررسی قرار گیرد، پس از ابراهیم مصطفی یآرا سازی نحو وتشکیل داد تا آسان انجمنی شناسانزبان

 وزارت در صدِد تعمیم و احیاء النحو را تصدیق |ود، ابراهیم مصطفی یعنی کتاب یآرا انجمن، اينکه

عراق،  دولِت  .گردد آگاهعلVِی نحوِی آن دیار  نظر از عربی برآمد تا در این باره توزیعِ آن در بین کشورهای

ئری به نحِو قدیم، حوزوِی جزاهای گرایش ولیسپرد،  دجواد جزائریرا به شیخ محمّ  بررسِی این طرح  نقد و

 هریک از برابر نقص بنگرد و به دالئل مختلف در و عیب ۀبه دید موجب شد تا طرح جدید را ±اماً 

  .جدید ترجیح دهد نحو قدیم را بر نحوِ  در نتيجه ی ارائه کند وبندهای آن جواب ردّ 

اصالح در ارائۀ مباحث و  سازیآساندر حال حارض بسياری از بزرگان رصف و نحو در جهان اسالم خواستار 

  .انددستور زبان عربی شده

 

   



 

٢٣٩ 

 

   



 

٢٤٠ 

 

  7یعل حرضتاز  یشعر  ۀچهل حديث با ترجم

  )و پيوند با ادبيات فارسی احاديث و ترجمۀ خوانی±رين روان(برای کار در کالس 

هُ  ءِ يسمُ الْ  یلَ إ نْ سِ حْ أَ  7 يلٌّ عَ  قاَل   -١   )هُ تَُسدْ ( .تَُسدَّ

  كن و از آن بگذر یو نكويت *** كرد هر كه بد كرد با  خود

تربر او مهم یشو  یكز نكوي *** خويش ۀكن به بد كنند ینيكوي  

  

  .هبِ هَ ذَ  نْ مِ  yٌ خَ  رءِ مَ الْ  ُب دَ أَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢

  زينت مرد باشد از ادبش *** ادب آموز و مال را بگذار

  ادب مرد بهرت از ذهبش *** نزد ارباب دين و دانش هست

  

  .يوِب العُ  واسيُس جَ  هذا الزمانِ  خوانُ إ 7 هِ مِ ال كَ نْ مِ  وَ   -٣

  .و آشنا باشند كه به تو يار *** دوست مشVر آن جVعت را

  .ها باشندجمله جاسوس عيب *** دوستان  و  برادران زمان

  

ْ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٤   .لصربا الظفر بعدك بِ سَ فْ نَ  بَرشِّ

  بهرت كه  بود صرب از همه *** بايد كرد در همه كار صرب

  به ظفر یرسیكه پس از صرب م *** مژده ده نفس خويش را آخر

  

  .هللا يكفيك یعل ْل توك7َّ هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٥

  تا نسازد ز عمر بيزارت *** تكيه بر كار روزگار مكن

  تا كفايت  كند همه كارت *** ل به حرضت حق كنرو توكّ

  

  .ةرميف الحُ  ةاملودَّ  كيدُ أت7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٦

  تا بدارند جمله حرمت تو *** با همه مردان به حرمت باش

  ت تود شود محبّ تا مؤكّ *** داریحرمت دوست را نگه م



 

٢٤١ 

 

  

  .العدلامللك بِ  ثباتُ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٧

  به عدل کهست وابسته ذات مل *** بايدت عدالت كن اگر کمل

  به عدل کثبات مل یبود آر  ***ی عدلیويران شود ز ب کمل

  

  .عيم الدنيان نَ مِ  خyٌ  ةخر اآل  ثواُب 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٨

  بايدت گر ثواب روز جزا *** كنیدر جهان كار آخرت م

  

  بهرت از جمله نعمت دنيا ***ین دنيآ زان كه باشد ثواب 

  

  .ملْ املرء يف الحِ  جVُل 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٩

  ستكارها  را مدار  بر حلب ا *** خوش است مردم را یبردبار 

  حلب است زينت و زيب مرد در ***ی سبك ۀآمد  نتيج یخوار 

  

  .السوء شيطانٌ  ليُس جَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٠

  بهره ور شو ز صحبت نيكان***طلب کدر جهان همنش� ني

  كه بود همنش� بد شيطان *** باش یدور از همنش� بد م

  

  .دباأل  جالِ الرِّ  ْيلُ حِ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١١

  لباس ادب مشو عريان از *** شو یدب محلّ ا یبه حل

  كه ادب هست زيور مردان *** رسور اوليا چن� فرمود

  

  .هُ لَ  َل صْ أ ن ال مَ  یلَ عَ  فاءُ الوَ  مَ رِّ حُ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٢

  بشنو اين را كه دارد اصل ±ام *** دخل است یبسدر وفا اصل را 

  اصل حرام یوفا یو  هست بر *** هر كه بد اصل و بد نهاد بود



 

٢٤٢ 

 

  .هِ yِ غَ  نْ مِ  نْ مَ أ ت هللاَ  ِف خَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٣

  نرتسد ز كافر و مؤمنیم *** ترسدیم یخداهر كه او از 

  اðن یشو تا از غy خدا  *** از خداوند ذو الجالل برتس

  

  .yِ الخَ  یلَ عَ ك لّ دُ ن يَ مَ  صحاِب األ  خyُ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٤

  برند جانب ديریمكه تو را  *** اðان یببرب از دوستان 

  كه داللت كند تو را بر خy *** ن استآ بهرتين مصاحبان 

  

  .حْ سَرتِ ك تَ سَ فْ نَ  ْف خالِ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٥

  حنتمِ  یبسكشد در جهان یم *** تابع نفس هركه شد به يق�

  فراغت و راحت یبيايتا   *** كار جز بر خالف نفس مكن

  

  .هِ قلِ عَ  دليُل  رءِ مَ الْ  ليُل خَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٦

  شود از دوستار او معلوم *** به جهان یهركسعقل  و خرد

  عقل هر كس زيار او معلوم***يار نيكو گزين كه مي گردد

  

  .ضاءالقَ بِ  ضاالرِّ  القلب واءُ دَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٧

  رضاست انقياد و و اش صربچاره ***ی دلهر كه دارد ز دهر درد 

  رضا به قضاست ،دوا ار دل  دردِ  *** اين است یعل یمرتضسخن 

  

  .خجيالفاك تَ ن جَ مَ  دارِ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٨

  كز جفا نيست جز جفا حاصل ***ی نكنبه كس جفا  یتوانتا 

  خويش خجل یجفاتا شود از  *** با جفا كار خود مدارا كن

  

  



 

٢٤٣ 

 

  .قليٌل  ةٍ عطا لُف أ  و ،كثyٌ  دٌ واحِ  ذنٌب  7هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -١٩

  طاعت كردگار مغتنم است *** به طاعت كوش دال یتوانتا 

  كم است باشدش هزار طاعت ار *** يك گنه مرد را بود بسيار

  

  .�العَ  الءُ جَ  بيِب الحَ  ةُ يؤر 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٠

  چشم یجالي یبموجب ضعف و  *** است چون ز ناديدن رخ يار

  چشم یروشناين دوست ديد *** كه هست مدار رخش ديده بر از

  

  .ِب تَ الرُّ  یعلَ أ  مِ لْ العِ  ةُ رتب7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢١

  نيايد راستیمكه به تعريف  ***ی اصاحب علم راست مرتبه

  هاستگفت باالترين مرتبه * ** علم را شه مردان ۀرتب

  

  .ةِ بَّ حَ مَ الْ  طراءُ إالحبيب  ةُ زيار 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٢

  هر كه او قدر دوستان داند *** ه وقتهم پرستش دوستان كند

  گرداند را زياده یدوست *** رف� دوستان به ديدن دوست

  

  .الظاهر ةِ زينن مِ  خyٌ  الباطنِ  ةُ زين7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٣

  طاهر یكن یمظاهر خود چه  *** باطن خويش را مزين ساز

  بهرت از زيب و زينت ظاهر *** زينت باطن از رس تحقيق

  

  .هِ تِ يَر َرس  نْ عَ  ئُ بِ نْ تُ  رءِ مَ الْ  ةسy 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٤

  زود ظاهر شود ز سyت او *** مخفيست یكسباطن  آنچه در

  سyت مرد از سyت او *** دهد به قول امyیمچون خرب 

  

  



 

٢٤٤ 

 

  .ةلفَ الكُ  ترُك  ةلفَ األُ  رشطُ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٥

  شود الفتتابعش باش تا  *** ميل الفت است به كس را گر تو

  رشط الفت گذش� از كلفت *** از كلفت گذشته كه هست بگذر

  

  .هُ ُرت ل سِ الجاهِ  مُت صُ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٦

  تا نگردد عيوبشان ظاهر *** جاهالن را خموش بايد بود

  پوشش عيب او شود آخر *** در زمانه جاهل را یخامش

  

  .اررش األ  نَ مِ  نْ مَ أ ت خيار،األ  ِب صاحِ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٧

  صاحب و يارنيكوان را كند مُ  *** باشد هر كه خواهد در امان

  اðن از همه ارشار یشو  تا *** نكو مصاحب شو با كسان

  

  .اللالحَ  لِ كْأن مِ  ِب لْ القَ  ضياءُ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٨

  وبال باشد از خوردن حرام، *** حرام مخور یروشندلگر تو 

  اكل حالل ز یروشندل هست *** حالل طلب ۀلقم اً @دا

  

  .هُ بُ عْ تَ  ُرصَ ن قَ مَ  رُ مْ عُ  طاَل 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٢٩

  ن را كه صد علم باشدآ بر دل  *** داشت؟  خواهد زمانه چه عمر در

  ه كم باشدرا رنج و غصّ  كه و *** ن كس دراز خواهد بودآ عمر 

  

  .الٌك هَ  دوِّ العَ  ةُ طاع7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٠

  حال او در جهان چه سان باشد *** خويش بردهر كه فرمان خصم 

  جان باشد کهال ف تكلّ  یب *** را اطاعت دشمن یآدم

  

  



 

٢٤٥ 

 

  .صyٌ قَ  اäِ الظّ  رِ مْ عُ  لُّ ظِ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣١

  هللا ظّل  یجاد خود به ور بوَ  *** نخواهد بود یبسظاä  ّل ظِ 

  عمر ظاملان كوتاه ۀپاي *** اش را مكن پناه كه هستسايه

  

  .رسِ اليُ  ةمقدم رءِ مَ الْ  رسُ عُ  7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٢

  یپريشانرفع خواهد شد آن  *** هر كه را حال او پريشان است

  یآساناست  یدشوار بعد  *** مرد را در جهان پر غم و درد

  

  .ةِ ساءَ اإلْ  َعلَیك لَّ ن دَ مَ  َك َر دَ غَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٣

  یخردهوش و با گر تو مرد ب *** از فريب كسان مشو غافل

  یبدكند به  یهمكه داللت  *** فريبد تو را يق� آن كسیم

  

  .لهصْ أ  یعل لُّ دُ رء يَ مَ الْ  ةطنفِ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٤

  هست گويا قصور در قرصش *** خرد ذات و نيست طبع و هركه را

  شاهد است و دليل بر اصلش ***ی طبعو خوش  یزيركمرد را 

  

  .هبِ لْ  يف قَ Vّ عَ  خِربُ يُ  رءِ مَ الْ  وُل قَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٥

  آنچه حاصل اوست کنياز بد و  *** توان فهم كرد در انسانیم

  از آنچه در دل اوست خربهست مُ  ***ی مرد هرزان كه قول وحديث 

  

  .لوِب القُ  يدُ قَ  كالمِ الْ  �ُ لَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٦

  خوب به چشم مردم ی|ايتا  *** سخن درشت مگو یتوانتا 

  سخن نرم هست قيد قلوب *** مردم سخن نرم گو با

  

  



 

٢٤٦ 

 

  .ملَ يف الظُّ  ةِ ال الصَّ بِ  َك َرب قَ  نَوِّرْ  7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٧

  از گناهان خويش� ياد آر *** برخيز یشب ؟یاخفته یكبه  تا

  تارشب  در نياز و به |از***نور روشن ساز قرب خود را ز

  

  .هُ لقُ خَ  حَ بُ قَ  و هُ لقُ خُ  ساءَ  نْ مَ لِ  ويٌل 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٨

  ز آتش آن جهان كند دورت *** نيكو خلق نيكو و خلقت

  صورت یلق و زشتخُ  یبد *** جهان بودش آن كس كه در یوا

  

  .دوِّ العَ  ةِ صيحن نَ مِ  يهاتَ هَ 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٣٩

  بشنو اين نكته را به وجه حسن *** نيايد از اعداء یخواهکني

  دشمن دور باش از نصيحت *** بكند یصيحتدشمنت گر ن

  

  .كر لَ ما قدِّ  تيَك أ ي 7 هِ المِ كَ نْ مِ  وَ   -٤٠

  كه نگyد تو را به تقصyت *** لطف حرضت حق ب� كرم و

 آنچه حق كرده است تقديرت *** تو خواهد رسيد آخر كار به

 

    



 

٢٤٧ 

 

   



 

٢٤٨ 

 

  ات عربیرّفی منابع تخّصصی زبان و ادبيمع

  آموزش زبان عربی -١

ف
ردی

  

  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب

  ١٣٩٣  قم -مشعر   حبیب تقوايی  تعليم اللغة العاميَّة  ١

  ١٣٩٥  در دست چاپ) برهان(مدرسه   عادل اشکبوس  هاها و واژهدانشنامۀ نام  ٢

  ١٣٨٠  )برهان(مدرسه   قاسم کریمی   آموزش زبان عربی از راه بازی و رسگرمی  ٣

  ١٣٨١  )برهان(مدرسه   دی صاحبی ها  های رایج در زبان عربی مثل  ٤

  ١٣٧٩  دانشگاه تهران   د دامادی محمّ سید  مضامین مشرتک در فارسی و عربی   ٥

  ١٣٧٦  سمت   علی آذرشب دمحمّ   اللغة العربیة الحدیثة   ٦

  ١٣٨٧  روستایی ۀتوسع ۀسسّ ؤ م  عادل اشکبوس   ) های عربیدانستنی(الفوائد   ٧

    دار املعارف مرص  طه حسین  األيّام  ٨

    پيام نور  حامد صدقی  قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و تلويزیون  ٩

  ١٣٨٦  پيام نور  رضا ناظميان  روزنامه و مجّالت  ١٠

  ١٣٨٢  سمت  پورعزیزی درضامحمّ   ةالعربی الصحافة يف املتداولة املصطلحات  ١١

  ١٣٨٥  تسم  میرقادری هللا فضل سید  التلخیص فن والعربیة  باللغة لالرسائ کتابة  ١٢

  نحو رصف و  -٢

  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب  ردیف

  ١٩١٦  املعارف مرص دار  اس حسنعبّ   ) جلد ٤( النحو الوايف  ١

  ١٣٨٧   زّوار  اباذر عباچی   رصف و نحو کاربردی   ٢

  ١٣٩١  قم – مشعر  عادل اشکبوس   مصوَّر  رصف و نحو  ٣

  ١٣٧٦  پایا   یاباذر عباچی و علی چراغ  ترجمه و توضیح الفیه   ٤

  ١٣٨١  )برهان(مدرسه   عادل اشکبوس  اعداد در زبان عربی  ٥



 

٢٤٩ 

 

  ١٣٨١ )برهان(مدرسه   عادل اشکبوس  صحیح و معتل   ٦

  ١٣٨٢ )برهان(مدرسه   حبیب تقوایی  اعراب و بناء   ٧

  ١٣٨٤  )برهان(مدرسه   اریان مهدی ستّ   ث ر و مؤنّ مذکّ  ٨

  ١٣٨٧ )برهان( مدرسه  مهرعلی کاظمی نیا  ضمیر و کاربرد آن   ٩

  ١٣٨٩  )برهان(مدرسه   فريبا صادقی مرشت  انواع مفاعيل  ١٠

  ١٣٩١  برهان(مدرسه   هادی اخالقی  حال و ±ييز  ١١

  ١٣٧١  اساطیر   رشید رشتو�  )جلد ٤( مبادئ العربیة  ١٢

  ١٣٦٢  خرسو نارص   مصطفی غالیینی  جامع الدروس العربیة   ١٣

  ١٣٧٧  سمت   یم دیباجید ابراهسیّ   الرصف و النحو الجدید يف  ١٤

  ١٣٧٠  هجرت   د احمد هاشمیسیّ   القواعد األساسیة  ١٥

  ١٣٧٧  الهام تهران  ...علی الجارم و   النحو الواضح   ١٦

  ١٣٧١  گلشن   سعید نجفی اسداللهی  العلوم العربیة  دروس دار  ١٧

  ١٣٧٢  مرتضوی تهران   احمد بهمنیار   تحفه احمدیه رشح الفیه   ١٨

  ١٣٦٨  مدین قم   محمود صافی   اب قرآن و رصفه و بیانه عر إ  الجدول يف  ١٩

  ١٤٢٨  کVل امللک   محی الدین درویش  اعراب القرآن الکریم   ٢٠

  ١٣٧٦  مرکز نرش دانشگاهی   آذرتاش آذرنوش  آموزش زبان عربی   ٢١

  ١٣٧١  آستان قدس رضوی   د رادمنش د محمّ سیّ   نحو برای دانشجو   ٢٢

  ١٣٥٨  دی تهران محمّ   وزبه و سيّدکاظم موسویضا ر ر  ) جلد ٣(عربی آسان   ٢٣

  ١٣٦٤  خرسو نارص   د محی الدین عبدالحمید محمّ   ) جلد٢(رشح ابن عقیل   ٢٤

  ١٣٨٤  اخالق قم   د هاشم حسینی تهرانی سیّ   علوم العربیة   ٢٥

  ١٣٨٣  بادی قم آ فیروز   د محی الدین عبدالحمید  محمّ   قطر الندی و بّل الصدی ابن هشام   ٢٦

  ١٣٨٥  دانشگاه تهران   علی اکرب شهابی   ل رصف ونحو اصو   ٢٧

  ١٩٩١  استقالل/ العلم للمالیین دار  امیل بدیع یعقوب  موسوعة الرصف و النحو و اإلعراب  ٢٨

  ١٣٧٧  دانشگاه امام خمینی قزوین  بویه لنگرودیمرتجم عبدالعلی آل  معجم قواعد اللغة العربیة ، انطوان دحداح  ٢٩

  ١٣٨٦  قم  – مینأ ت  رضا رضوانی خراسانیدمحمّ    ن کریمآ اعراب قر   ٣٠



 

٢٥٠ 

 

  ١٣٧٠  قم  -مکتبة القیام  الغنی الدقرعبد  معجم النحو   ٣١

  ١٣٨٩  کرج – هخامنش  بزرگیعلی جان  رصف و نحو  ٣٢

  ١٣٧٥  رهنVی اندیشه  صفابخش شیرزاد  آموزش عربی آسان  ٣٣

  ١٣٨٠  ) برهان(مدرسه   قی زاده عیسی متّ   راهنVی تجزیه و ترکیب   ٣٤

  ١٣٨٧  دانشگاه فردوسی  سيّدحس� سيّدی   عربی نحو به شناختیزبان رویکرد  ٣٥

  ٢٠٠٧  نارشون لبنان مکتبة  املسیح عبد مرتی جورج  ةالعربی فعالاأل  ترصیف معجم  ٣٦

٣٧  
 كالم معرفة يف الذهب شذور رشح

  العرب

 صاحب االنصارى هشام ابن

  اللبيب مغني كتاب

 للطباعة دارالكوخ

  والنرش

  

  نامه لغت -٣

  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب  ردیف

    اسVعيليان  لویس معلوف   اللغة و األعالم  املنجد يف  ١

  ١٣٨٩  ) برهان(مدرسه   صالح عامریعادل اشکبوس و   عربی  فرهنگ فارسی،  ٢

  ١٣٨١  نی   آذرتاش آذرنوش   ، فارسی فرهنگ معارص عربی  ٣

  ١٣٦٣  کبیر امیر   مید طبیبیان د حسیّ   فارسی  فرهنگ الروس عربی،  ٤

  ٢٠٠٢  املکتبة اإلسالمیة   ...ابراهیم مصطفی و   عربی  املعجم الوسیط عربی،  ٥

  ١٣٧١  تبلیغات اسالمی قم   د حیدری محمّ   فارسی و بالعکس الوجیز للمرتجم عربی،  ٦

    اسالم   احمد سیّاح   فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه املنجد   ٧

  ١٣٧٨  فرزان  د حمید طبیبیان سیّ   عربی فرهنگ فرزان فارسی،  ٨

    فرهنگ معارص  نجفقلی میرزایی  فرهنگ اصطالحات معارص   ٩

  ٢٠٠٢  نوفل لبنان   د حسن بوذرجمهرمحمّ   عربی  القاموس الشامل فارسی،  ١٠

  ١٣٦٤  کبیر امیر   غفرانی و شیرازی   فرهنگ اصطالحات روز   ١١

  ٢٠٠٧   مکتبة سمیر  سهیل سVحة   القاموس املبّسط   ١٢

  ١٣٩٠  سمت  محّمدرضا عزيزی پور  املصطلحات املتداولة يف الصحافة العربية  ١٣

    استادی  اباذر عباچی و علی چراغی  آموزی عربی به فارسیفرهنگ دانش  ١٤

  ١٣٨٤  معارص فرهنگ  قيّم عبدالنبى  یفارس عر0 معارص فرهنگ  ١٥



 

٢٥١ 

 

    فرهنگ معارص  نژادفاتحی هللا عنایت  فرهنگ فارسی عربی  ١٦

 باهتVم إلیاس أنطوان إلیاس  العرصی القاموس ترجمه نوین رهنگف  ١٧

  طباطبایی سیدمصطفی
  ١٣٧٠  اسالمیه

  ١٣٩٣  معارص فرهنگ  رضا ناظميان  فارسی عربی تعابیر و امثال فرهنگ  ١٨

  مکامله  -٤

  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب  ردیف

  ١٣٨٨   قم - مشعر  ...،علی چراغی وعادل اشکبوس  ) جلد٤(وارات الحِ   ١

عادل اشکبوس، حبیب تقوایی و   )١(املخترب  ٢

   سیّد مهدی حسینی کVل آبادی
  ١٣٩٣  قم - مشعر

  ١٣٧١  دفرت تبلیغات اسالمی، قم   د و علی حیدری محمّ   ) جلد٤(م اللغة العربیة املدخل إلی تعلّ   ٣

  ١٣٨٣  دانشگاه پیام نور  ابراهیم فتح اللهی   مکاملة و محارضة   ٤

  ١٣٨٤  کانون زبان ایران   ... مسعود فکری و   صدی الحیاة   ٥

  ١٣٨٣  مجمع علمی فرهنگی مجد  نارص علی عبدهللا  گفت و گو   ٦

  ١٣٨٤  پیک فرهنگ   حوزه علمیه قم   تعلیم اللغة العربیة   ٧

  ١٣٨٤  پایا   سعید شیبانی   گفت و شنود عربی   ٨

  ١٣٨٦  شادرنگ   ... شاکر عامری و   همراه شV در عراق   ٩

  ١٣٧٠  مدین   ...محمود اسVعیل صینی و   جلد ١٢ العربیة للناشئین  ١٠

  ١٣٨٧  قم - مشعر  یحیی معروف  مکامله عربی ویژه سفرهای زیارتی  ١١

  بالغت  -٥

  نارش  نویسنده  نام کتاب  ردیف
سال 

  چاپ

  ١٣٧٧  سمت   اباذر عباچی   علوم البالغة   ١

  ١٣٩١  سخن  اباذر عباچی  علم البیان  ٢

  ١٣٩٣  برادری/ نسل نواندیش  علی چراغی  های جVل در قرآنگلچينی از جلوه  ٣

  ١٣٦٥    د احمد هاشمی سیّ   جواهر البالغة   ٤

  ١٣٧٢  دانشگاه شیراز  د خلیل رجاییمحمّ   معاä البالغة   ٥



 

٢٥٢ 

 

  ١٣٧٠  الفکر قم  دار  الدین تفتازانی سعد  مخترص املعانی   ٦

  ١٣٧٠  نشگاه تهران دا  عبدالقاهر جرجانی   ارسار البالغة   ٧

  ١٣٦٤  املجمع العلمی اإلسالمی   الهادی الفضلی عبد  تهذیب البالغة   ٨

  ١٣٦٧  سمت   د ابراهیم دیباجی سیّ   بدایة البالغة   ٩

  ١٣٧٤  مرکز نرش دانشگاهی   جلیل تجلیل   بیان  معانی و  ١٠

  ١٣٨٨  دارالفکر ايران قم  صدرالدين تفتازانی  مخترص املعانی  ١١

  دبيّاتتاریخ ا -٦

  ردیف
  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب

    توس  الفاخوري حنا  العرÎ األدب تاريخ  ١

    دانشگاهی جهاد  یضيغم علی و رضايی لفضلابو ا  العرÎ األدب تاريخ يف الوجيز  ٢

  متون -٧

  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب  ردیف

    ذوی القربی، قم   األب شيخو   املجا� الحديثة  ١

  ١٣٨١  طباطبایی عالمه دانشگاه  یطهران نظام نادر   جلد ٤ العربیة النصوص من تشذرا  ٢

علی اکرب نورسيده   الحدیثة املجانی گزیده رشح و ترجمه  ٣

  و علی ضيغمی

  ١٣٩٢  مشهد. فقهی

سيّدمحّمد موسوی   ترجمه اشعار املجا� الحدیثة  ٤

  بفرويی

  ١٣٩١  دانشگاه سمنان

  فّن ترجمه -٨

  سال چاپ  نارش  نویسنده  نام کتاب  ردیف

  ١٣٨١  سمت  یحیی معروف   فّن ترجمه  ١       

    مانی اصفهان  زركوب منصوره   ترجمه آي�  ٢       

  ١٣٨٧  فاطمی   رضا حیدری حمید  آموزش ترجمه عربی   ٣

  ١٣٨٠  دانشگاه پیام نور  رضا ناظمیان   ترجمه  فنّ   ٤



 

٢٥٣ 

 

  ١٣٩٠  اه تهراندانشگ  زادهنقی عال ،طهVسبی عدنان  التعريب ورشة  ٥

٦  

 ترجمه بر مباõ درآمدى

 عر0و  به عر0 فارىس

  فارىس به

 ،نژاد فاتحى هللا عنايت

  فرزانه دبابکسيّ 

 فرهنگى مؤسسه

Aآيه انتشارا  

  

١٣٨٠  

 

  

 

   



 

٢٥٤ 

 

   



 

٢٥٥ 

 

  :طرح پشت جلد

بخش پشت جلد کتاب درسی تصوير مرقد صحابی بزرگ اسالم سلVن فارسی سالم ّهللا عليه و طاق کرسا زينت

  .شده است

  .سلVن مّنا أهل البيت: دربارۀ ايشان فرمودند6مقام سلVن فارسی آن قدر باالست که پيامرب اسالم

سالم ّهللا عليه  مرقد سلVن فارسی .است بوده زرمُ رامهُ  ،روایاتی بنابر و اصفهان در جی روستای زادگاهش

  . نزديک طاق کرساست

 پیامرب مشهور ایرانی صحابۀ از .داشت نام روزبه ،تشتیترشّف به اسالم از زر  از پیش فارسی سلVن

 حقیقت پی در ها سال او. خواند دیمحمّ  سلVن و بیت اهل از را او 6دمحمّ حرضت  که بود6اسالم

حرضت  کمک با سپس و درآمد بردگی به رسزمینی در سفرها همین در و کرد سفر گوناگون های رسزمین به

 از دانست می را مسیحیان و ایرانیان های دانش و خرد که کیمیح فارسی سلVن .شد آزاد 6دمحمّ 

دوم و  خلیفۀ حکومت زمان در. بود خندق جنگ در خندق حفر اصلی احطّر  جمله از د،محمّ حرضت  مشاوران

 روزی شخوي دسرتنج از و بافت می زنبیل ،حال این با. شد مدائن استاندار خود زندگی پایانی هایسال در

 در وی آرامگاه. درگذشت مدائن شهر در هجری ۳۶ سال در طوالنی عمری از پس فارسی، نسلV. خورد می

  .است مشهور پاک سلVن بقعۀ به مدائن

  :بود نوشته را شعر این خود کفن روی سلVن

  السلیم القلب و الحسنات من    زادٍ  بغیر الکریم علی وفدت

  الکریم علی وفودال کان إذا               يشءٍ  کلِّ  أقبح الزّادِ  حمل و

  .در آمدم کریم] خدای[ بر سلیم قلب و هانیکی از ای توشه هیچ بی و

  .شوی وارد کریم بر که هنگامی است کار ترین زشت آوردن توشه و

بُحُرتی شاعر . طاق کرسا از آثار تاريخی ايران باستان است. استتصوير دوم طاق کرسا در نزديکی مرقد سلVن 

تواند در تغيy نگرش افراد در تصّور قصيدۀ معروف او می. ه ستايش ±ّدن ایرانيان استنامدار سوری معروف ب

  .عرب به ايران تأثyگذار باشد

 کنونی عراق در واقع تیسفون در ،ايران باستان روزگار ساسانيان یادگار ترین برجسته نمدائ ایوانِ  یا کرسی اقط

 همچنین کرسا طاق. است دجله رود خاوری کنارۀ در دادبغ جنوب کیلومرتی ۳۷ در باستانی اثر این. است

  .است فارسی سلVن آرامگاه به نزدیک
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. است ساسانی ایوان از ای|ونه شده، ساخته سوم سدۀ دوم نیمۀ در يکم شاپور زمان در احتVالً  که ویرانه این

  .طاق ینا باالی بر. دارد مرت ۵۰ به نزدیک عمق و مرت۳۰ بلندی ،مرت۲۵ قطر آن ایوان

بيگانه  به و شيفته کند را دیگر های تملّ  سفیران اين بنا برای |ايش شکوه و توا|ندی ايران ساخته شد تا

 در نبود، انگیز حیرت شکاف یک تنها ایوان،. دارد را پيکارجويی هر شکس� توان زنجyه این که هشدار دهد

 دارايی گویای گوناگونش های نقش فضای و ياربس بلندای که پوشاند می زربفت سنگین ۀپرد یک را آن اصل

  .بود فراوان

 وی .ماند ناکام کار این در ولی ،کند ویران را آن تا کوشید که بود کسی نخستین عباسی خلیفۀ منصور ابوجعفر

 ارزش از بغداد به مصالح حمل وی نظر درآنجا که  بهره برد؛ اّما از بغداد جدید شهر بناهای برای آن مصالح از

  .کرد خودداری آن سازیويران ادامۀ از شد بیشرت مصالح ودخ

 است عربت مضمون با به طور عمده پارسی ادبیات در های فراوانیرسوده دستVیه کرسی طاق یا مدائن ایوان

  .است رشوانی خاقانی از قصیده مشهورترین که

  :رشوانی خاقانی مدائن ایوان قصیدۀ از بخشی

  دان عربت آیینۀ را مدائن ایوان    هان کن عرب دهدی از بین عربت دل ای هان

ها بگy، ايوان مداين را آيينۀ عربت بينی عربتای دلی عربت بيننده، از آنچه که می ،آگاه باش: (معنای بيت

  .)بدان

  ران مدائن خاک بر دجله دوم دیده وز    کن مدائن به منزل دجله ره ز ره یک

  مژگان از چکد آتش خونابش گرمی کز    گویی خون دجلۀ صد گرید چنان دجله خود

...  

  خاقان کند دریوزه ،پس زین تو درِ  از تا       نک تعرب  وزهٔ دری ،هدرگ ازین یخاقان

بزرگان نيز با ديدن اين کاخ  ،تا از اين پس) عربت بگy. (ای خاقانی از اين درگاه عربت گدايی کن: (معنای بيت

  .)به جای مانده عربت گyند

  خیام

  رو نهادندی شهان ،آن درگه بر    پهلو زد همی چرخ با که قرص آن

  کوکوکوکو که گفت همی بنشسته    ای هـفاخت اش کنگره بر که دیدیم

  :بهار الشعرای ملک

  شد محروم امان و امن از کشور دیرگاهی            شد بوم آشیان کرسی ایوان عرصۀ

  کار انداخت تازیان با بد، بخت را او مر هم    شهریار یزدگرد شد برون چندی از پس تا
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  :انوری

  درگاه آستانۀ ترست رفیع راو ت    قدر اندر کرسی ایوان آسVنۀ از

  بدخواه راو ت شکم در جز ندارد زمین    بدگوی راو ت عدم در جز نیابد زمان

  


