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مقّدمه

خدای را سپاس كه به ما توفیق دوباره داد؛ تا با نگارش سومني کتاب عربی به 

نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم. اهّميّت درس زبان عربی بر کسی 

پوشیده نيست. 

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: 

ادبیّات فارسی  »از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و 

کامالً با آن آمیخته است؛ این زبان باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ متوّسطه در 

همۀ کالس ها و در همۀ رشته ها تدریس شود«.

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

»... آشنايی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، 

گوش کردن، نوشنت و سخن گفنت در این حوزه به ميزانی است که دانش آموز را در درک 

معنای آيات قرآن کريم، کالم معصومني و متون دينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در 

تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد«.

در »برنامۀ درسی عربی« نيز دربارٔه رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش 

زبان عربی چنین آمده است:

١ــ رویكرد »پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و 

كمک به فهم بهرت زبان و ادبیّات فارسی« و حاکمیّت  بخشی درک مطلب، کاربرد واژگان، 

جمله سازی و منت  محوری به جای قاعده  محوری؛



٢ــ كاسنت از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان نادیده گرفنت آنها در 

این فرایند آسیبی به رویکرد فهم عبارت و منت وارد منی سازد. در عوض توّجه بیشرت به 

منت و واژگان پرکاربرد و کلیدی؛

شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

اّول  دورۀ  پایان  در  بتوانند  دانش آموزان  دارد  انتظار  عربی  زبان  درسی  برنامۀ 

متوّسطه به فهم عبارات كوتاه و سادۀ به كار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان 

سه سال دوم به فهم ساختارها و متونی با گسرتدگی بیشرت نسبت به دورۀ اّول متوّسطه 

دست یابند. دانش آموز در متوّسطۀ اّول ٨٣٢ واژۀ پرکاربرد زبان عربی را ياد می گريد. 

اين واژه ها عالوه بر اينکه در زبان عربی پربسامد هستند، در متون دينی و ادبی ما نيز 

کاربرد فراوان دارند.

برای آگاهی دربارٔه »شبکٔه مفهومی کتاب های عربی متوّسطٔه اّول« و » روش ها 

و منابع یاددهی    ــ یادگیری« به کتاب معلّم عربی هشتم مراجعه کنید.  



بخش اّول

طرح درس
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به نام خدا          طرح درس روزانۀ پيشنهادی ــ كتاب عربی پايۀ نهم

نام دبیر:                                                     تاریخ:                                      نام مدرسه:

درس: 

دوم

موضوع درس:

قوانیُن الْمرور

صفحه: 

… تا …

مّدت: 

٧٥ دقیقه

تهّیه کننده:

الف( بخش نظری: اهداف

رئوس مطالب١
١ــ منت درس 2ــ  کلامت جديد   3ــ تشخيص حروف اصلی کلامت صحيح و سامل  

٤ــ تشخيص وزن کلامت صحيح و سامل ٥ــ يادآوری کلامت عربی پايۀ هفتم و هشتم

اهداف کلّی٢

١ــ آشنایی با 29 کلمۀ جديد و يادآوری کلامت پايۀ هفتم و هشتم؛ 

٢ــ وزن و حروف اصلی؛

٣ــ اهّميت مقّررات راهناميی و رانندگی.

٣
هدف های 

رفتاری

دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:

1ــ واژههای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند؛

2ــ منت درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛

3ــ حروف اصلی را در کلامت صحيح و سامل تشخيص دهد؛

٤ــ وزن کلامت دارای حروف اصلی صحيح و سامل را تشخيص دهد؛

٥ــ کلامت هم خانواده را با استفاده از قاعدۀ حروف اصلی و وزن ذکر کند؛ 

٦ــ با استفاده از شناخت ريشۀ کلامت درست بنويسد؛ 

7ــ  امالی نادرست کلامت دارای ريشۀ عربی را اصالح کند؛

8  ــ معنای وزن فاعل و مفعول را تشخيص دهد.

رفتار ورودی٤

1ــ با مفهوم ريشۀ کلمه در فارسی و عربی آشنا باشد؛ 

2ــ مفهوم حروف اصلی در عربی را بداند؛ 

3ــ مفهوم وزن را در عربی بداند؛ 

٤ــ توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.
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٥
ارزشیابی 

تشخیصی

نتايج ارزشيابی زير نقطۀ رشوع آموزش را مشّخص 

می کند.

١ــ بن ماضی و مضارع در زبان فارسی چيست؟

٢ــ چرا در زبان فارسی کلامتی مانند عالِـم، َمعلوم، 

تَعليم و عليم را هم خانواده می نامند؟ )چه ويژگی ای 

باعث شده که آنها را هم خانواده بنامند؟(

٣ــ دانسنِت هم خانواده های يک کلمه چه کمکی به 

امالی دانش آموز می کند؟

نتیجه  
در صورت پاسخ به اين سؤاالت، فراگريان 

آمادٔه يادگريی مطالب جديد خواهند بود.

اغلب معلاّمن توانا پس از چند سال تدريس عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. نوشنت طرح 

درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربيّات ديگران است. 

همچنین در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانش آموز که 

در چنین آموزشی روی می دهد توّجه شود. از آنجا که ترجمۀ متون و عبارات بر عهدۀ دانش آموز است، 

در مواردی که دچار بدفهمی می گردد، معلّم مشکالت یادگیری اش را کشف و آن را اصالح می کند.
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ب( فرايند آموزش: مراحل تدریس و تنظیم محتوا

زمانرشحمراحل تدريس

معارفه1
قبل از رشوع تدريس معلّم بايد روشهای مربوط به ياددهی و يادگريی مورد 

نظر خودش را مشّخص کند.
٤

٤پرسش شفاهی سؤاالت ارزشیابی ورودِی از قبل آماده شدهارزشیابی رفتار ورودی2

3
ایجاد انگیزه

عالمت های راهناميی و رانندگی: 

الف( چند عالمت راهناميی و رانندگی را به دانش آموزان نشان می دهيم 

و معنایشان را از آنان می پرسيم: 

مثال: تابلوی سبقت ممنوع را نشان می دهيم و سؤال می کنيم معنايش 

چيست؟

ب( در صورت امکان و داشنت وقت، يک يا دو کليپ مربوط به مسائل 

راهناميی و رانندگی را منايش می دهيم.

٥

٤

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویيم:

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

توّجه به مقّررات راهناميی و رانندگی؛

بحث وزن و حروف اصلی  + معنای مصدر.    

2

٥

رشوع تدریس

و 

 ارائه درس 

کمک  درس  کلامت جديد  قرائت صحيح  آموزش  برای  گويا  کتاب  از  ١ــ 
می گرييم.

دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زير نظر ما  ٢ــ 
ترجمه می کنند.

٣ــ بخش »بدانيم« را دانش آموزی می خواند و از سايرين دربارۀ آن سؤال 
می کنيم.

٤0
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6
خالصۀ درس

 و نتیجه گیری

از دانش آموزان می خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنند و اهّميت اين 

بخش را در امالی فارسی برای آنان رشح می دهيم.
٥

7
ارزشیابی

 بعد از تدریس

مشابه اين سؤال ها را شفاهی از دانش آموزان می پرسيم: 

١ــ حروف اصلی حاکم، حکيم و محکوم چيست؟

٢ــ هم خانواده های کلمۀ نارص کدام اند؟

٣ــ اين کلامت بر چه وزنی اند؟ حميد، سعيد و رشيف

10

تکلیف8

حّل داوطلبانۀ مترینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آينده

توضيح مهم :

حّل مترینات و قرائت و ترجمۀ بخش کنز الحکمة، يا نور السامء مستقاّلً 

در يک جلسٔه کامل انجام می شود وهمٔه ساعت درس را به خود اختصاص 

می دهد.

ــ

9
معرّفی 

فّعالیت های خاّلقانه

به  بنا  رانندگی  و  راهناميی  دربارٔه عالمت های  ديواری  روزنامۀ  تهيّۀ  ١ــ 

تشخيص دبري و در صورت داشنت فرصت؛ 

٢ــ يافنت »داستان«، »آيا می دانيد که« و »ابتسامات« به زبان عربی؛

٣ــ يافنت وبالگ، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پاورپوينت و تصاوير آموزشی 

مناسب.

٥

7٥زمان تقريبی                                                                                                                                          
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جدول زمان بندی ساالنۀ پيشنهادی عربی پايۀ نهم

فّعاليتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

معارفه و تدريس احتاملی درس اّول١١اّول

پرسش شفاهی، تدريس درس اّول٢١دوم 

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس اّول٣1سوم

آزمون کتبی کوتاه، تدريس درس دوم٤٢چهارم

آبان

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس دوم٥٢اّول

امتحان از درس اّول و دومامتحان6دوم 

پرسش شفاهی، تدريس درس سوم٧٣سوم

آزمون کتبی کوتاه، ادامۀ تدريس درس سوم8٣چهارم

آذر

پرسش شفاهی، تدريس درس چهارم9٤اول

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس چهارم١0٤دوم 

پرسش شفاهی، تدريس درس پنجم١١٥سوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس پنجم١٢٥چهارم

دی

امتحان شفاهیآزمون شفاهی١٣اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١٤دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١٥سوم

پرسش شفاهی، تدريس درس ششم١6٦چهارم
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م 
دو

ل 
سا

يم
ن

بهمن

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس ششم١٧٦اّول

پرسش شفاهی، تدريس درس هفتم١87دوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس هفتم١97سوم

آزمون کتبی کوتاه، تدريس درس هشتم٢08چهارم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس هشتم٢١8اّولاسفند

امتحان درس ششم تا هشتمامتحان٢٢دوم

دورۀ درس اّول تا هشتمدوره٢٣سوم

تعطيلی احتاملی یا دورۀ درس اّول تا هشتمدوره ٢٤چهارم

تعطيلی عيد نوروزــــــــ٢٥اّولفروردين

تعطيلی عيد نوروزــــــــ٢6دوم

پرسش شفاهی، تدريس درس نهم9 ٢٧سوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس نهم٢89چهارم

پرسش شفاهی، تدريس درس دهم٢9١0اّولارديبهشت

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس دهم٣0١0دوم 

آزمون شفاهی)قرائت و مکامله( شفاهی٣١سوم

حّل منونه سؤال امتحان پايان سالامتحان٣٢چهارم



بخش دوم 

بارم بندی

و

منونه سؤال امتحانی



بارم بندی امتحان کتبی عربی پايۀ نهم نوبت اّول 

)از درس اّول تا پایان درس پنجم ( 15 منره

رهمهارت های زبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن
جمع

الف( 

مهارت ترجمه

٤/٥ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

7 منره ٢ترجمۀ آيات و احاديث از عربی به فارسی 2

0/٥انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 3

ب( 

مهارت 

واژه شناسی

0/٥نوشنت اسم هر تصویر به زبان عربی )دو تصویر(1

2 منره

0/٥مرتادف و متضاد )هامنند مترینات کتاب( 2

3
نوشنت معنای کلمه در جمله )زير دو کلمه در جمله خط کشيده شود و ترجمۀ 

آنها خواسته شود.(
0/٥

0/٥تشخیص کلمۀ ناهامهنگ در میان چهار گزينه )دو مورد(٤

ج( 

مهارت شناخت و 

کاربرد قواعد

0/٥تشخيص وزن و حروف اصلی1

2 منره 0/٥تعيني فعل ماضی و مضارع مناسب در جای خالی جمله )سؤال دو گزينه ای(2

١تعيني فعل امر و نهی مناسب در جای خالی جمله )سؤال دو گزينه ای(3

د( 

مهارت درک و فهم

1

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

دوم« )چهار مورد( 

و یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه 

باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

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

١

3 منره

2

درک مطلب 

)ارائٔه منت و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده(، يا 

)ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر 

اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی(

٢

هـ( 

مهارت مکامله
1

پاسخ کوتاه یک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی مصّور دارای حروف و 

اسامء استفهام.

شامل دو جملۀ پرسشی با »َهل یا أ، أیَن، َمن، ما و ما هَو  و ما هَي و ماذا، 

کَم، ملاذا، متی و کيف«

1 منره١

١٥                                                                        جمع منره ها 
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تذکّرات: )برای طرّاحی سؤال در نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(

١ــ در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک منره در بارم بندی تغییراتی اجرا 

منايد، ولی در نوبت دوم بايد بارم بندی دقيقاً رعايت گردد.

٢ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع 

داشته باشد.

٣ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های 

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

بیاید.

٤ــ از افعال ثالثی مجرّد صحيح و سامل در امتحان سؤال داده شود؛ در کتاب درسی، افعالی مانند 

قال و يقول نيز به کار رفته است. اگر در طرح سؤال فعل غیر ثالثی مجرّد صحيح و سامل مستقيامً مورد 

سؤال واقع نشود، اشکالی در طرح آن نيست؛ مانند اينکه ترجمۀ جمله ای از جمالت کتاب خواسته 

شود که اين فعل در آنها به کار رفته است. هرچند بهرت آن است که در طرح سؤال از چنني افعالی 

پرهيز شود.

٥  ــ در طرّاحی سؤاالِت مرتادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در کتاب سؤال طرّاحی شود 

و چنني سؤالی طرح نشود: »متضاد قُبْح را بنويسيد.« بلکه سؤال داده شود »کلامت مرتادف و متضاد 

را معلوم کنيد.«

٦  ــ در طرح سؤال از وزن و حروف اصلی فقط بايد از کلامت صحيح و سامل و آشنا استفاده 

کرد و چنني کلامتی نيز طرح نشود: مالئکة و مأيوس. حتّی وزن کلمه هايی مانند اسرتاق و استامع که 

دانش  آموز به جای افتعال، استفعال می نويسد و نيز انتظار که احتامل دارد به جای افتعال، انفعال 

برای  زيرا حروف اصلی »ن ق م«  نبايد طرح شود؛  امتحان  نيز در  انتقام  مانند  پاسخ دهد؛ کلامتی 

دانش آموز ناآشناست.

7  ــ فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

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

 Simplified Arabic

8  ــ طرح سؤال امتحان ميان نوبت و نوبت اّول و دوم از 1٥ منره است و در برگۀ امتحان ميزان 

كسب منرۀ شفاهی به تفكيک )روان خوانی و مکامله( مشّخص گردد؛ يعنی اگر سؤاالت 12 مورد است؛ 

مورد سيزدهم درج منرۀ روان خوانی و مورد چهاردهم درج منرۀ مکامله است.



11

9ــ در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در 

جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی است؛ مثال: 

) اِرِْجعوا در جای خالی فعل مناسب بنويسيد. يا أخي ... إلی بَيِتَك. )اِرِْجْع

بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلامت ناهامهنگ كه  ١0ــ سؤاالت چندگزينه ای 

چهار كلمه داده می شود.(

١١ــ ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در امتحان طرّاحی نشود. )در هر سه کتاب عربی 

هفتم، هشتم و نهم(

بارم بندی امتحان کتبی عربی پايۀ نهم نوبت دوم 

)از درس اّول تا پنجم تقريباً ٤ منره و درس ششم تا پايان درس دهم تقريباً ١١ منره(

رهمهارت های زبانی
ام

ش

رهموضوع
من

مع
ج

الف( 

مهارت ترجمه

٢ترجمۀ آيات و احاديث از عربی به فارسی ١

٧منره ٤/٥ترجمۀ جمله های عربی به فارسی٢

0/٥انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( ٣

ب( 

مهارت 

واژه شناسی

0/٥نوشنت اسم هر تصویر به زبان عربی )دو تصویر(١

٢منره

0/٥مرتادف و متضاد )هامنند مترینات کتاب( ٢

٣
نوشنت معنای کلمه در جمله )زير دو کلمه در جمله خط کشيده شود و 

ترجمۀ آنها خواسته شود.(
0/٥

0/٥تشخیص کلمۀ ناهامهنگ در میان چهار گزينه )دو مورد(٤

ج( 

مهارت

شناخت و کاربرد 

قواعد

0/٥تشخيص وزن یا حروف اصلی١

٢منره
٢

دو  )سؤال  جمله  خالی  جای  در  مناسب  مضارع  و  ماضی  فعل  تعيني 

گزينه ای(
0/٥

١تعيني فعل امر، يا نهی مناسب در جای خالی جمله )سؤال دو گزينه ای(٣
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د( 

مهارت درک و 

فهم

1

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

دوم« )چهار مورد( و یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله 

دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

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

1

3منره

2

درک مطلب 

)ارائٔه منت و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده( يا 

)ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله 

يا بر اساس منت ارائه شده در برگۀ امتحانی(

2

هـ( 

مهارت مکامله
1

 پاسخ کوتاه یک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی مصّور دارای حروف 

و اسامء استفهام.

شامل دو جملۀ پرسشی با »َهل، یا أ، أیَن، َمن، ما و ما هَو  و ما هَي و ماذا، 

کَم، لاِمذا، متی، کيف«

1منره1

١٥                                                                        جمع منره ها

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

١ــ در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک منره در بارم بندی تغییراتی اجرا 

منايد؛ ولی در نوبت دوم چون امتحان نهايی است، بايد بارم بندی دقيقاً رعايت گردد.

٢ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع 

داشته باشد.

٣ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های زبانی 

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

٤ــ از افعال ثالثی مجرّد صحيح و سامل در امتحان سؤال داده شود؛ در کتاب درسی افعالی مانند 

قال و يقول نيز به کار رفته است. اگر در طرح سؤال فعل غیر ثالثی مجرّد صحيح و سامل مستقيامً مورد 

سؤال واقع نشود، اشکالی در طرح آن نيست؛ مانند اينکه ترجمۀ جمله ای از جمالت کتاب خواسته 

شود که اين فعل در آنها به کار رفته است. هرچند بهرت آن است که در طرح سؤال از چنني افعالی 

پرهيز شود.
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٥  ــ در طرّاحی سؤاالِت مرتادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در کتاب سؤال طرّاحی شود 

و چنني سؤالی طرح نشود: »متضاد قُبْح را بنويسيد.« بلکه سؤال داده شود »کلامت مرتادف و متضاد 

را معلوم کنيد.«

٦  ــ فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند: 

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

Simplified Arabic

7ــ طرح سؤال امتحان ميان نوبت و نوبت اّول و دوم از 1٥ منره است و در برگۀ امتحانی ميزان 

كسب منرۀ شفاهی به تفكيک )روان خوانی و مکامله( مشّخص شود؛ يعنی اگر سؤاالت 12 مورد است؛ 

مورد سيزدهم درج منرۀ روان خوانی و مورد چهاردهم درج منرۀ مکامله است.

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

جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی است؛ مثال: در جای خالی فعل مناسب بنويسيد. 

) اِرِْجعوا يا أخي ... إلی بَيِتَك. )اِرِْجْع

9ــ سؤاالت چندگزينه ای بايد فقط دو گزينه داشته باشد.)جز بخش كلامت ناهامهنگ كه چهار 

كلمه داده می شود.(

10ــ ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در امتحان طرّاحی نشود. )در هر سه کتاب عربی 

هفتم، هشتم و نهم(

11ــ طرح سؤال از ترکيب اضافی و وصفی که صفت بعد از مضاف و مضاف اليه واقع می شود، 

بايد فقط از مترینات کتاب باشد و هيچ تغيريی در آن داده نشود و حتامً سؤال در جمله طرح شود؛ 

مثال: 

ترجمه کنيد: أَشُکرَُك َعلَی َعَملَِك الّصالِِح. نبايد ترجمۀ »عملك الصالح« بريون از جمله داده شود.

نبايد مطلقاً چنني سؤالی در هيچ آزمونـی طرح شود: 

ترجمه کنيد: حقيبـُة التِّلميَذِة النَّظيَفـُة. 

زيرا مطابق با اهداف آموزشی کتاب نيست. دانش آموز منی داند »حقيبـُة التِّلميَذِة النَّظيَفُة.« را 

به چه صورت معنا کند. »کيف دانش آموز متیز است.« يا »کيف دانش آموِز متیز«.

12ــ در ساعت خوانی فقط چنني حالت هايی در امتحان طرّاحی می گردد: الْخاِمسُة، الْخاِمَسُة 

بع، الْخاِمَسُة إاِّل ُربعاً، الْخاِمَسُة َو النِّصُف. بنابراين ساعت هايی مانند الْخاِمَسُة و خمٌس َو ِعرشوَن  و الرُّ

دقيقًة يا الْخاِمَسُة إاّل ثُلثاً نبايد طرح شود.
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منرهموضوعشامرهمهارت ها

مهارت های 

خواندن،

شنيدن و سخن گفنت

١
روان خوانی )خواندن بدون مکث و خطا و تلّفظ نسبتاً صحیح مخارج 

حروف(
٣

٢

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

پرسشی 

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

أيَن، کَم، َهْل، أ، متی، کيف، ملاذا(

٢

٥جمع منره ها

تذکّرات:

١ــ تلّفظ درست برخی مخارج حروف خاّص زبان عربی)ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( دشوار 

است و از عهدۀ اکرثيّت دانش آموزان بر منی آيد؛ لذا درخواست می گردد از سخت گیری در این زمینه 

خودداری شود. اّما از دانش آموزان خواسته شود حتّی االمکان حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند.

٢ــ در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً اگر در 

پاسخ سؤاِل »ما اسمك؟« اسمش را بگوید: کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: »اِْسمي ... .« 

در بخش مكامله فهم سؤال نيمی از منره را دارد.

٣ــ یکی از موارد امتحانی می تواند این باشد که از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی 

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

منرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

٤ــ طبيعی است که در يک روز منی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و مکامله به عمل 

آورد؛ بنابراين، هرآنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعه فّعاليت های شفاهی 

و مکامله وی منرۀ شفاهی اش را تشکيل می دهد. مبنای منره دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت 

شفاهی اوست.

٥  ــ رعايت ظرافت های رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانش آموز پايۀ نهم نيست. مخصوصاً 

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

آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ با توّجه به اين موارد از دبري ارجمند درخواست می گردد اين بخش را با 

نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطرۀ خوش از مکامله داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن 

او برای سال های آينده وجود داشته باشد.
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نمونه سؤال 

امتحان 

نوبت اّول و دوم
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به نام خدا ؛ امتحان عربی پايۀ نهم ؛ نوبت اّول ؛ از پنج درس ؛ وقت: 70 دقيقه ؛ تاريخ: ....... /10/.......

منطقۀ:                          نام طّراح:                            نام و نام خانوادگی:

الف( مهارت ترجمه )هفت نـمره(

منرهپرسشرديف

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.1

نا آَمـّنا فَاْغِفْر لَـنا َو ارَْحْمـنا﴾ .............................................................................. 1ــ ﴿َربَـّ

واِء قَليلُـُه يَْنَفُع َو کَثريُُه قاتٌِل.............................................................................. ٢ــ اَلَْکالُم کَالدَّ

 تِِه َحزيناً. .............................................................................. ٣ــ َجلََس َسّجاٌد َعلَی الاْمئَِدِة َمَع أُْسَ

٤ــ أَبْـَدأُ ِباْسِم اللِّٰه ُدرويس.              ..............................................................................

فيَنُة انَْکَسَْت قَليالً َولِٰکنَّها ما َغرِقَْت. .............................................................................. ٥ــ السَّ

٦ــ أنَت التَْقِدُر، لَِم تُحاِوُل؟ اِقْـبَْل َمصريََك. ..............................................................................

َح اْلشاراِت الاّلزَِمَة. .............................................................................. ٧ــ جاَء ُشطيُّ الُْمروِر َو َشَ

1

1

1

0/٥

1

1

1

ترجمۀ درست را انتخاب کنيد.2

١ــ َعداَوُة الْعـاِقِل َخيْـٌر ِمْن َصداقَـِة الْجاِهـِل.

 .الف( دشمن خردمند بهرت از دوست بی خرد است

.ب( دشمنِی دانا بهرت از دوستِی نادان است

٢ــ َصَنَع النَّّجاُر ِجساً َعلَی النَّْهِر، فَـَغِضَب حميٌد َو قاَل: ماذا فََعلَْت؟!.

         !الف( نّجار پلی روی رودخانه ساخت، حميد عصبانی شد و گفت: چه کار کردی؟

 !ب( نّجار روی رود پل می سازد، حميد خشمگني می شود و می گويد: چه می کنی؟

0/٥

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

نام هر تصوير را به عربی کنار آن بنويسيد.     )فَرٌَس/ ثَعلٌَب/ َسيّارٌَة/ َصحيَفٌة(3

   

          ٰهذا ................... َمّکاٌر.                            ٰهِذِه ................... َمسائيٌَّة.     

0/٥
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کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )دو کلمه اضافی است.(٤

َجميل / يَـميـن / بُستان / ِشـراء / َحديَقة / قَبيح

............................  #  .............................                 ............................. = ............................. 

0/٥

کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنيد.٥

ـُة« َو اْلَماُن. ـحَّ »نِـعـَمـتـاِن« َمجهولَتاِن »الـصِّ

0/٥

کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟٦

        ُشطـّي   َحلْوانـّي    ِمْصباح   الف( عاِمل

 َمکتَبَـة    فاکِـَهـة    َسَمَح    ب( فُنُدق

0/٥

مهارت شناخت و کاربرد قواعد )دو نـمره(

0/٥وزن کلمۀ »حـاِمـد« و حروف اصلی کلمۀ »َمـْنصـور« را بنويسيد.7

در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنويسيد.8

  لَـِعبْـتاُم         اّلُب.......................  کُرََة الَْقَدِم الْيَوَم.             يَلَْعبـوَن الف( ٰهؤالِء الطُـّ

   نََجْحـتُم        ب(  يا أَْصِدقائـي، أَ أَنتُم .......................  ِفـي الُْمسابََقِة أَمِس؟  نََجَحـتـا

0/٥

در جاهای خالی فعل امر و نهی مناسب بنويسيد.9

      اُْسُکـتـوا  اُْسـُکتـي  الف( يا ِطفلَـُة، .......................  ال تَْصـرُخـي. 

      اِْسَمـعـا  اِْسـَمـعْ  ٍة.  ب( يا طالِباِن، .......................   کَالمي ِبـِدقَـّ

      ال يَْکِذُب  ال تَْکِذْب  ج( يا زَميلـي، اُْصُدْق ِفـي الَْحياِة َو ........................ 

         اِْعلَمـوا  اِْعلَمـي  د( أَيُّها الّناس، .................. أَنَّ کَامَل الّديِن طَلَُب الِْعلِْم َو الَْعَمُل ِبِه. 

1/٥

مهارت درک و فهم )سه نـمره(

هر کلمه را به توضيح مناسب آن وصل کنيد.   »يک گزينه اضافه است. «10

  هَو الَّذي ال يَذَهُب لِزيارَِة أُسَتِِه َو أَقِربائِِه.    1ــ قاِطُع الرَِّحمِ 

  أَخشاٌب ُمناِسبٌَة لِـاِلْحـِتـراِق ِفـي الّنـاِر.         ٢ــ اَلْجاِمَعـةُ 

عليِم الْعالـي بَْعَد الَْمدرََسِة.  َمکاٌن لِلتَـّ   ٣ــ اَلْـَحطَُب 

ُء الَّذي يَـْصـَعـُد ِمَن الـّناِر.  اَلشَّ     خانُ  ٤ــ اَلـدُّ

  ٥ــ الْـَفـَرجُ 

1
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)درک مطلب( با توّجه به منت گزينۀ درست را انتخاب کنيد.11

فِّ التّاِسعِ. اِسمي إِسحاق. لـي أُختاِن: َمْهـديم َو الليـن، ُهام َصغرَي تاِن فَـال تَذَهباِن  أَنـا طالٌِب ِفـي الصَّ

إلی الَْمدرََسـِة و ِعْندي ثاَلثَـُة إِْخـَوٍة: هاِشٌم َو َجواٌد َو صاِدٌق. هاِشٌم أَکبَـُر أَوالِد اْلُسَة؛ هَو تََخرََّج ِمَن 

فِّ الرّاِبـعِ. نَحُن ِمْن َمديَنـِة  فِّ الّساِبـعِ َو صاِدٌق ِفـي الصَّ . َجواٌد ِفـي الصَّ الَْمدرََسـِة َو اْلَن هَو َحلْوانـيٌّ

»َساوان« يف ُمحافَظَِة »سيستان و بلوِشستان«.

 َمريَضتانِ    َصغريَتانِ  ُهام ... .  1ــ ال تَذَهُب َمْهـديم َو الليـن إلَی الَْمدرََسِة؛ ِلَنَـّ

 َحلْـوانـيٌّ    َحـّدادٌ  ٢ــ هاِشٌم تََخـرََّج ِمَن الَْمدرََسِة َو هَو ... . 

 الَْمديَنةِ    الَْقريَةِ  ٣ــ تَعيُش ٰهِذِه اْلُسـرَُة ِفـي ... . 

                             الرّاِبـعِ    التّاِسـعِ  فِّ ... .  ٤ــ إِسحاُق ِفـي الصَّ

1

١٢             .درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت معلوم کنيد

َغِر کَـالنَّقِش ِفـي الَْحَجِر. الف( اَلِْعلُْم ِفـي الصَّ

ب( َذَهُب الْـَمـرِء َخـيـٌر ِمْن أََدِبـِه َو َشـرَِفـِه.

ج( إنَّ الَْحَسَد يَأْکُُل الَْحَسناِت کَام تَأْکُُل الّناُر الَْحطََب.

د( اَلْعالُِم الَْحقيقـيُّ يَْکتُُم ِعلَْمـُه َو ال يَـْنَفُع الْـآَخريـَن.

1

مهارت مکالـمه )يک نـمره(

با توّجه به تصوير به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.١٣

ماذا يف ٰهِذِه الّساَحِة؟      

کَْم کُرسيّاً َحوَل الِْمنَضَدِة؟ 

1

نـمرۀ شفاهی

3روان خوانی١٤

2مکالـمه١٥
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به نام خدا ؛ امتحان عربی پايۀ نهم ؛ نوبت دوم ؛ وقت: 70 دقيقه ؛ تاريخ:  ........../٣/ ..........

منطقۀ:                          نام طّراح:                            نام و نام خانوادگی:

الف( مهارت ترجمه )هفت نـمره(

منرهپرسشرديف

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.1

1ــ ﴿رَبِّ إنّـي ظَلَْمُت نَْفيس فَاْغِفـْر لـي﴾   ..............................................................................

٢ــ اُنْظُْر إلَی ما قاَل َو ال تَْنظُْر إلَی َمْن قاَل. ..............................................................................

٣ــ ُشْکراً َجزيالً يا َسيَِّديت، أَنِت َغيَّـرِْت َحيايت...............................................................................

٤ــ إديسون أََحبَّ الْکيمياَء؛ فََصَنَع ُمختََباً َصغرياً. ........................................................................      

لوا؛ اِْرکَبوا.  ....................................................................       ٥ ــ قاَل الّسائُِق: أهالً َو َسهالً ِبُکم. تََفضَّ

٦ ــ يوَجُد فيتامني »أ« فـي النَّباتاِت َو الَْفواکِـِه ِبـاللَّوِن اْلَصَفِر.  ...................................................

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

7ــ اَلْخاِمَسـُة إاّل ُربـعـاً.  ...........................................................................................................      

1

1

1

1

1

1

0/٥

ترجمۀ درست را انتخاب کنيد.2

١ــ َسيَـأْتـي الْقايض إلَـيَّ َغداً؛ فَـاْدُخـْل َعلَيـنا ِفـي الَْمجلِِس.

 .الف( ديروز قاضی پيش من آمد و به مجلس وارد شد

 .ب( قاضی فردا نزد من خواهد آمد؛ پس در مجلس پيش ما بيا

َجرَِة. ٢ــ ُعصفوٌر ِفـي الْيَـِد َخيـٌر ِمْن َعَشٍَة َعلَی الشَّ

          .الف( گنجشکی در دست بهرت از ده تا بر درخت است

 .ب( پرنده ای در دست بهرت از نه تا روی درخت است

0/٥

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

ل/ َمَمـرُّ ُمشاة/ زُجاَجـة(3 ة/ ُمَسجِّ نام هر تصوير را به عربی کنار آن بنويسيد.     )بَطّاريَـّ

    

   ٰهـِذِه .....................                                    ٰهـذا .....................  

0/٥

کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )دو کلمه اضافه است.(٤

اِْستَلََم / َحرْب / فَْجـأًَة / قُبْـح / َدفََع / بَْغـتَـًة

............................  #  .............................                 ............................. = ............................. 

0/٥

کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنيد.٥

« َحياُؤُه. َمْن »کَـُثـَر« کَالُمـُه کَـثُـَر َخطَـُؤُه، َو َمْن کَثُـَر َخطَُؤُه »َقـلَّ

0/٥
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کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟٦

َخبّاز َحّداد  طَيّار  ب( لِسان       تََعب  تُّفاح  لَيـمون الف( ِمشِمش

0/٥

مهارت شناخت و کاربرد قواعد )دو نـمره(

0/٥وزن کلمۀ »حاِمـد« و حروف اصلی کلمۀ »َمْفتوح« را بنويسيد.7

در جاهای خالی فعل مناسب بنويسيد.8

 أَْغـِفـرُ    يَـْغـِفـرُ  نوَب َجميعاً﴾  الف( ﴿إنَّ اللَّٰه ....................... الذُّ

  رََجْعـنَ    َسـتَـرِجعانِ  فِّ أَمِس.  ب( أولِٰئَك الْبَناُت ....................... ِمَن الصَّ

  اِرِْجـعـا    التَرِْجعـي  ج( يا طالِبَتاِن، ....................... َمـعـاً. 

  التَْسَمعوا    اِْسـَمـعْ  د( يا َحبيبي،  ....................... کَالمي. 

  َذَهـبـا    َسوَف يَذَهُب  جاُع ....................... إلَی ساَحِة الَْحرِب َغداً.  ه( اَلُْجنديُّ الشُّ

 کَـتَـبَـْت    کَـتَـبْـَت  و( ماذا .......................؟ أَنا کَتَبُْت َدريس. 

1/٥

مهارت درک و فهم )سه نـمره(

هر جمله را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنيد.  »يک کلمه اضافه است.«9

  َمکاٌن لِـِحْفِظ اْلثـاِر الـتّـاريخـيَّـِة.     ١ــ الـنَّـهـارُ 

امِء الّصـافيَـِة. لَوٌن يَظَْهُر ِفـي السَّ        ٢ــ اْلَزَرُق 

ِصَفٌة َحَسَنـٌة لِلَْحليِب َو الْفاکَِهـِة     ليـُل  ٣ــ الدَّ

ـبـاِح َو الـلَّيـِل. ما بَـيـَن الـصَّ       ٤ــ الـطّازَجُ 

   ٥ــ الُْمتَحُف 

1

)درک مطلب( با توّجه به منت زير جمله های درست و نادرست را مشّخص کنيد.10

حاِمـٌد َولٌَد ذَکـيٌّ َو هَو ِفـي الْخاِمَسَةَعْشََة ِمَن الُْعمِر. يَنَهُض َصباحاً ِفـي الّساَعِة الّساِدَسِة إاِّل ُربْعاً. َويف 

خوِل ِفـي اْلِنِتـرنِت يف أَوقاِت الَْفراِغ. فَِرَح حاِمٌد  يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم اْشرَتَی والُِدُه حاسوباً لَـُه َو َسَمَح لَـُه ِبالدُّ

ـِه:  ِة يَوَمنِي. قاَل حاِمٌد ِلَبيـِه َو أُمِّ ٍة لِـُمدَّ ـٍة إِداريَـّ ٍة سافََر والُِدُه َو والَِدتُـُه لِـُمِهمَّ ِة. بَعَد ُمدَّ ِبـٰهِذِه الَْهديَـّ

»َسـأَبَْحُث بَْحثاً ِعلميّاً ِفـي اْلِنرتنت.«َجلََس حاِمٌد َخلَْف الْحاسوِب َو لَِعَب ساعاٍت کَثيـرًَة َو ِفـي الْيَوِم 

 . فِّ التّالـي نََهَض ِفـي الّساَعـِة الّساِبـَعـِة إاِّل ُربعاً.کاَن حاِمٌد يَشُعُر ِبالنَّوِم ِفـي الصَّ

١ــ اِْشتَـَری والُِد حاِمـٍد حاسوباً لَـُه. 

٢ــ حاِمـٌد ِفـي الثّانيََةَعْشََة ِمَن الُْعمِر.

٣ــ بََحَث حامٌد َعن َموضوٍع ريايضٍّ ِفـي اْلِنرِتنِت.

ِة َشهَريـِن.  ٍة لِـُمدَّ ـٍة إِداريَـّ ٤ــ سافََر والُِدُه َو والَِدتُـُه لِـُمِهمَّ

1
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11              .درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت معلوم کنيد

ـرَّ َو الَْعدوُّ يَطْلُُب لََك الَْخرَي. ديُق يَطْلُُب لََك الشَّ الف( الصَّ

ب( اَلَْمطبََعـُة َمخزٌَن لِـِحفِظ الَْموادِّ الِْغذائيَّـِة.

ج( الّناُر نَتيَجُة اْحِتـراِق الَْخَشِب َو َغيـرِِه.

د( الرّاِسُب يعني الطّالَب الِْمثالـّي.

1

مهارت مکالـمه )يک نـمره(

با توّجه به تصوير به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.12

ِبَم يُساِفُر الْـُحّجاُج إلَی َمکََّة الُْمَکرََّمِة؟     

أَيَن تِلَْك الطِّفلَـُة؟                   

       

1

نـمرۀ شفاهی )پنج نـمره(

3روان خوانی13

2مکالـمۀ ساده1٤

 



بخش سوم

 توضیحات مشترک
در تدريس 

همٔه درس های کتاب



23

در مقّدمۀ کتاب های درسی متوّسطۀ اّول بخشی به نام »سخنی با معلّم« آمده است. تجربه 

نشان می دهد علی رغم چاپ به اندازه و نهادن فايل کتاب معلّم در »سايت گروه عربی دفتر تأليف« 

بخشی از دبيران اظهار بی اطاّلعی از وجود کتاب معلّم می کنند؛ لذا در مقّدمه اهّم توصيه ها درج شده 

است. مطالعۀ کتاب معلّم اطاّلعات بسياری را در اختيار دبير می گذارد و بر همۀ دبيران عربی پايۀ نهم 

الزامی است. بسياری از ابهامات با مطالعۀ کتاب برطرف می گردد. بخشی تحت عنوان »دانش افزايی 

برای دبير« پيش بينی شده است تا عالوه بر اينکه به سؤاالت احتمالی معلّم پاسخ می دهد، جایی باشد 

تا در صورتی که دانش آموزی سؤالی دشوار بپرسد در کتاب معلّم پاسخ آن موجود باشد.

برای تدريس اين کتاب بايد عربی پايۀ هفتم و هشتم را تدريس کرده و در کالس های آموزشی 

ضمن خدمت شرکت کرده باشيد.

اين کتاب سومين کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه است. شورای تأليف، گروهی شامل استادان 

اين کتاب همچون دو کتاب پيشين پيش از چاپ،  متخّصص دانشگاه و معلّمان مجرّب بوده است. 

چندين بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس آزمايشی شده است؛ تا اشکاالت برطرف و نقاط قّوت 

آن نيز هرچه بيشتر تقويت گردد. در بررسی کتاب درسی افراد بسياری سهيم هستند. نـمايندگانی 

پايگاه  اسالمی،  تربيت  و  تعليم  اّول(، متخّصصان  متوّسطۀ  ويژه  )به  و دوم  اّول  متوّسطۀ  معلّمان  از 

آموزشی،  گروه های  عربی،  درس  راهبری  کشوری  دبيرخانۀ  و  عربی  آموزش  فرايند  به  کيفيّت بخشی 

کارشناسانی از حوزه و دانشگاه و... .

اّول متوّسطه  پايان دورۀ  بتواند در  انتظار می رود دانش آموز  شيوۀ کتاب متن محوری است. 

متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب ٢٣٢ واژۀ جديد به کار رفته؛ 

اّما حدود ٦00کلمۀ عربی هفتم و هشتم نيز تکرار شده است؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب آموزش 

٨٣٢ واژۀ پربسامد زبان عربی است. اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد. دانش آموز هر 

سال که به پايۀ باالتر می رود بايد کلمات قبلی را بداند.

 تأليف کتاب براساس اسناد باالدستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای برنامۀ 

است.  درسی  کتاب های  همۀ  تألیف  برای  راه  نقشۀ  ملّی،  درسی  برنامۀ  است.  شده  انجام  درسی« 

راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز که در »شورای برنامه ریزی درسی عربی« تهيّه و تنظيم شده نقشۀ راه 

برای تأليف کلّـيـۀ کتاب های درسی عربی است. 

در نگارش کتاب به تجربيّات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شده است و جا دارد از همۀ 

نويسندگان کتاب های درسی عربی پيشين تشّکر گردد. در تأليف کتاب به تجارب موفّق کتب قبلی 
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توّجه و تجربه های ناموفّق کنار نهاده شده است.

در حوزۀ تصوير گاهی برای يک تصوير بيش از چهل تصوير گرفته شد تا تصوير مناسب تری در 

کتاب نهاده شود.

کلمات به کار رفته در اين کتاب، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، حديث 

و روايات و نيز در زبان و ادبّيات فارسی بسيار به کار رفته اند. تصاوير، عبارات و متون کتاب افزون 

بر هدف اصلی؛ تا اندازه ای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند. در حوزۀ تصوير سليقه ها متفاوت بود؛ 

اّما همه باالتّفاق نظر دادند که نّقاشی استفاده نشود. گاهی تصويری را که کارشناسی مجرّب بسيار 

می پسنديد و ما را تشويق می کرد که شبيه آن را در کتاب بيشتر بياوريم، کارشناس ديگر کامالً رد 

می کرد.  

از آنجا که دانش آموز در پايۀ هفتم و هشتم کلمات بسياری را آموخته و تا حدودی با ساختار 

واژۀ  با ٦00  دانش آموز  اکنون  است.  متن ها طوالنی تر شده  نهم  پايۀ  در  لذا  آشنا شده؛  زبان عربی 

پرکاربرد و نيز بسياری از ساختارهای زبان عربی آشنا شده است.

ملّی  برنامۀ درسی  استناد  به  و  دانش آموزان  و  دبيران  آموزشی،  گروه های  به درخواست  بنا   

مجّدداً مکالـمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و به 

درس عربی جّذابیّت و تحّرک می بخشد؛ آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد؛ اّما مکالـمه هدف 

اصلی آموزش کتاب حاضر نيست. بسياری افراد به آموزش عربی در سال های گذشته اين انتقاد را وارد 

کرده اند که چرا دانش آموختۀ ايرانی قادر به بيان چند جملۀ ساده نيست و تنها مباحث صرفی و نحوی 

و تجزيه و ترکيب می داند. کتاب حاضر تا حدودی اين ضعف را از بين برده است؛ لذا الزم است که 

معلّم خود را در زمينۀ مکالـمه تقويت کند. گروه عربی نيز در نظر دارد با تهيّه و معرّفی منابع مناسب، 

راه تالش همکاران را هموار نـمايد.

اين کتاب مکّمل دو کتاب پيشين است. کتاب های سال های آينده نيز هر يک به نوبۀ خود 

مکّمل کتاب پيش از خود خواهند بود.

معلّمان گرامی می توانند از طريق اين نشانی با گروه عربی دفتر تأليف در تـماس باشند.

http://arabic-dept.talif.sch.ir

همچنين از طريق اداری می توان پيشنهادها و نظرات خود را ارسال کرد. 

دبيران گرامی اگر برای متون يا عبارات کتاب درسی پیشنهاد مناسبی داريد می توانيد به گروه 

عربی دفتر تأليف ارسال کنيد.
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مجلّـۀ رشد معارف

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

برای کسب اطاّلعات بیشتر لطفاً به صفحٔه اّول یکی از مجاّلت رشد معارف مراجعه کنید.  

همچنين اگر شما وبالگی فّعال داريد می توانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی لينک 

شود.

مهم ترین توصيه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب

1ــ این كتاب در ده درس تنظیم شده است. هر درس در دو جلسۀ آموزشی تدريس می شود.

کتاب  به مطالب  معلّم  است  شايسته  است.  عربی  زبان  يادگيری  راه  آغاز  در  دانش آموز  ٢ــ 

به تدريج  بياموزد؛  بايد  بسنده کند و مطلقاً مطالب اضافه ای آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانش آموز 

فرا   خواهد گرفت. معموالً معلّمان به محض اينکه از طرف مدرسه يک ساعت اضافه می گيرند، به دنبال 

تا داستان های کوتاه  از دانش آموزان خواست  مباحث صرفی و نحوی می روند. در حالی که می توان 

ترجمه کنند. سرود و نـمايش اجرا کنند. می توان عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز و 

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

تدريس عربی، همگان را جذب دستور زبان کرده است. حقيقت اين است که آموزش قواعد در هر 

زبانی کاری ساده است، ولی تدريس متن محور کاری دشوار است. ارزشيابی از مطالب صرفی و نحوی 

آسان است، ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت است.

لذا  است؛  جّذابيت  و  ساده سازی  بر  مبنی  کتاب  بخش های  تـمامی  در  تألیف  سياست  ٣ــ 

بزرگ ترين مسئوليت معلّم اين است که با هنرمندی، کتاب را به ساده ترين روش به دانش آموز تدريس 

کند. هنر معلّم، عالقه مند کردن دانش آموز نسبت به درس عربی است؛ لذا باید در امتحانات از طرّاحی 

سؤاالت معّماگونه خودداری کرد. آزمون های مدارس خاص و آزمون های طرّاحی شده توّسط مؤّسسات 

خصوصی زمينۀ انحراف از مسير آموزش را فراهم می سازند. اگر تدريس درس عربی و ساير دروس 

وضعيّت  آشفتگی  می گردند.  متضّرر  سودجویان  برخی  باشد؛  نداشته  وجود  پيچيدگی  و  باشد  ساده 

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

دانش آموزان را نيز از درس عربی گريزان می سازد.

٤ــ کار عملی در کتاب عربی تهّيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند مکالـمه، نـمايش، 

سرود، ترجمۀ تصويری و داستان نويسی است؛ یعنی دانش آموز آموخته هايش را در قالب سخن گفتن 
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يا نوشتن به نـمايش بگذارد. 

اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی ساعت اضافه داشته باشد، يا ثبت نام دانش آموزان 

گزينش شده باشد.

٥ــ اين کتاب افزون بر اینکه مکّمل دو کتاب پيشين است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار 

آموزش داده شده در پايۀ هفتم و هشتم نيز است. کتاب های سال های آينده نيز هر يک به نوبۀ خود 

مکّمل کتاب پيش از خود هستند. به همين دليل واژگان پايه های هفتم و هشتم مجّدداً در انتهای 

کتاب درسی به همراه واژگان پايۀ نهم آورده شده است.

٦ــ در بخش »بدانيم« سعی شده است با شاهد مثال، اصول زبان به دانش آموز آموخته شود. 

ذکر تعاریف و اصطالحات تنها به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و نيازی به حفظ آنها نيست. 

هدف از بخش های »بدانیم« و »فّن ترجمه« کمک به فهم بهتر متن و عبارت است. آنچه در اين بخش 

آمده به منظور فهم معنای جمالت است. دانش آموز آن را می آموزد تا به كمک آن درست بخواند، 

درست بشنود و درست ترجمه كند. هدف اصلی درست خواندن، فهميدن و ترجمه است. در واقع 

قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و اين موضوع در بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است. 

به همين دلیل بخش قواعد دو نـمره دارد.

٧ــ از ارائۀ »جزوۀ مکّمل قواعد« به دانش آموز اکيداً خودداری گردد. هرچه در زمينۀ قواعد 

الزم بوده در همين کتاب آمده است. اگر کار اضافه ای می خواهيد انجام دهيد در بخش شفاهی 

انجام دهيد. مهارت سخن گفتن را در دانش آموز تقويت کنيد. دانش آموزان مکالـمه را دوست دارند 

و از قواعد محض فراری هستند. مکالـمه در آينده برايشان مفيد است.

8  ــ طرح سؤاالت امتحان كتبی عربی در نوبت اّول و دوم از 1٥ نـمره است. ٥ نـمرۀ شفاهی 

شامل روان خوانی و مكالـمه است.

٩ــ مطلقاً از طرح سؤاالتی در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی«خودداری شود؛ زیرا از اهداف 

آموزشی عربی پايه های هفتم، هشتم و نهم نیست. دانش آموز بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و 

ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در اين دو پايه از او »ساختِن 

جملۀ عربی« خواسته نـمی شود. 

)در بخش مکالـمه، یعنی پاسخ گویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در مکالـمه 

باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر به لزوم سرعت عمل 

در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافت های دشوار و فّنی زبان فعالً الزم نيست.(
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10ــ تبديل کردن از اهداف اين کتاب نيست و بايد از طرح چنين سؤاالتی در هر آزمونی 

خودداری کرد؛ مثال:

اين جمله را به جمع تبديل کنيد:                     يا طالُِب، اُکتُْب واِجباتِـَك.

. ـُکنَّ تَُها التِّلميذاُت، ال تَْخرُْجَن ِمْن َصفِّ در جای خالی کلمات مناسب بنويسيد:              أيَـّ

ـُکم.                                                                  ...         ...            ...      ِمْن َصفِّ

همچنين ذکر صيغه در ارزشيابی الزم نيست. 

11ــ همانند کتاب اّول هیچ واژه ای بیرون از جمله سؤال نشود. ترجمۀ كلمات، در داخل جمله 

خواسته شود؛ مثالً: ترجمۀ كلمۀ مشّخص شده را بنویسید. 

َمـرقَـُد اْلماِم الـثّـاِمن في مشهد.    َصَنَع النَّّجاُر ِجسراً َعلَی النَّْهِر.

در دو جملۀ باال دانش آموز به کمک قرائن می تواند واژۀ خواسته شده را درست ترجمه کند. او 

با اين روش، از يادگيری درس عربی لّذت می برد. امتحان دو منظوره می شود؛ هم امتحان است و هم 

يادگيری در آن مستتر است.

12ــ در پاسخ گویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّد نظر 

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

الزم  ديگر  عبارت  به  می گیرد.  تعلّق  كامل  نـمرۀ  و  است  الَْحياة.«کافی  ِفـي  »لِلنَّجاح  پاسِخ  تَدرُُس؟« 

نيست چنين پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاح ِفـي الَْحياِة.«

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

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

پيشنهاد می شود دبير برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در کاور تهيه کند و در آن تصاوير 

الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد و يا در صورتی که در مدرسۀ هوشمند تدريس می کند، فايل 

تصاوير مورد نيازش را از قبل تهيه نماید. 

از خودش اختصاص داد.  نـمرۀ مکالـمه را به معرّفی دانش آموز  از  همچنين می توان بخشی 

نـمرۀ شفاهی  زبان عربی معرّفی کند. همچنين  به  را  بتواند در يک دقيقه خودش  باید  دانش آموز 

دانش آموزانی که داوطلب اجرای سرود، يا نمايش، يا مکالمۀ گروهی در کالس می شوند را می توان از 

همين مورد منظور کرد.

آزمون  برگزاری  است  بدیهی  است.  خواندن  درست  روخوانی،  شفاهی  آزمون  در  13ــ هدف 

شفاهی در یک روز امكان پذیر نیست. بنابراین، هر چه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند 
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و مجموعۀ فّعالیت های شفاهی او، نـمرۀ شفاهی اش را تشكیل می دهد. دانش آموز در آغاز در مهارت 

لذا، مالک  می گردد.  تقویت  مهارت  اين  به تدریج  و  دارد  تـمرين  و  تکرار  به  نياز  و شنیدن  خواندن 

نـمره دهی، بهترين و آخرین وضعیت دانش آموز است. 

1٤ــ به منظور تسهيل آموزش و صرفه جويی در وقت، در بسياری از جاهای کتاب جای کافی 

برای نوشتن ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به دفتر تـمرين نباشد. نيازی به رونويسی 

از متن درس ها، يا بخش های ديگر نيست. اگر در درس انگليسی رونويسی انجام می شود به اين دليل 

است که الفبای آن فرق دارد، ولی از آنجا که الفبای فارسی با مختصری تغيير همان الفبای عربی است؛ 

لذا رونويسی ضرورتی ندارد. در گذشته مشاهده شده برخی از معلّمان از دانش آموزان می خواستند 

که نّقاشی ها و طرح های کتاب را در دفتر پاکنويس وارد کنند؛ يا از دانش آموزان می خواستند دو کتاب 

تهيّه کنند و تصاوير کتاب دوم را با قيچی در آورند و با چسب در دفتر پاکنويس بچسبانند. وظيفۀ 

گروه های آموزشی در اين زمينه ارشاد معلّم است.

1٥ــ هرچند کتاب کار در آموزش هر زبانی مناسب است؛ اّما تجربه نشان داده است بيشتر 

کتاب های کار زمينۀ انحراف از مسير صحيح آموزش را فراهم می کنند و زمينه را برای دور افتادن از 

اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش فراهم می کنند. نداشتن کتاب کار بهتر از داشتن 

جای  درس  کالس  که  می کنيم  تأکيد  کرد؛  تهّيه  کار  کتاب  معلّمی  اگر  است.  نامناسب  کاری  کتاب 

پرداختن به آن نيست و حّل تـمرينات آن در منزل بايد صورت بگيرد. زمان اختصاص يافته به درس 

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

داشت می تواند تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غير اين صورت کتاب درسی نبايد لطمه ببيند. 

گروه های آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال داشته باشند.

1٦ــ ما ایمان داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست 

داريم تا با سیاست دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتاب های سال های آینده نيز ادامه 

و مکّمل اين کتاب خواهند بود. 

17ــ فراموش نکنيم دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از ياد خواهند 

برخوردهای  است  مهم  بسيار  تدريس  در  آنچه  هستند.  ماندگار  شيرين  و  تلخ  خاطرات  ولی  برد، 

درست، دلسوزانه و عالمانه است.
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معرّفی درس ها

این کتاب از ده درس به شرح ذیل تشکیل شده است:

1ــ درس اّول: دوره ای بر آموخته های عربی پايۀ هفتم وهشتم است. پاره ای از آيات و احاديث 

پايۀ هفتم و هشتم در اين درس و نيز در دروس بعد تکرار می شود تا کم کم این جمالت ملکۀ ذهن 

دانش آموز گردد. ساختارهای دو کتاب پيشين نيز تکرار می گردد تا به مصداق »الدرس حرٌف و التکراُر 

ألٌف«. آموخته ها تثبيت گردد. هر آنچه دانش آموز در حروف و اسماء استفهام، رنگ ها، روزهای هفته 

و نام فصول و فعل ماضی و مضارع خوانده است تکرار می شود. کلمات مهم مانند مترادف و متضاد 

نیز در درس اّول طرّاحی شده است.

هدف درس اّول تکرار آموخته های پيشين است و از آنجا که اين امر مهم فقط در درس اّول 

محّقق نمی گردد؛ لذا در دروس دوم تا سوم نيز اين تکرار و تـمرين انجام شده است.

٢ــ درس دوم: متن درس دربارۀ اهّميت مقّررات راهنمايی و رانندگی است. ساختار درس دربارۀ 

وزن و حروف اصلی است. اهّميت مبحث اين درس در امالی فارسی بسيار است. دانش آموزی که این 

بارز زبان  از ويژگی های  بياموزد، در درس امالی فارسی می تواند موفّق باشد. يکی  مطلب را خوب 

عربی همين داشتن وزن و حروف اصلی است. ويژگی ای که حتّی در زبان های خويشاوند زبان عربی، 

يعنی ساير زبان های سامی به اين صورت وسيع وجود ندارد.

در پایان درس، پنج آيـۀ شريفه متناسب با آموخته های دانش آموز آمده است. در گزينش آيات 

مبارکۀ قرآنی در هر سه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه دو اصل پيِش روی بوده است:

1ــ سادگی الفاظ و تطابق آن با دانسته های زبانی دانش آموز،

٢ــ کاربرد آن در زندگی روزمرۀ دانش آموز.

متن درس داستانی زيبا و خواندنی است. نتيجۀ اخالقی و پيام درس نيز در  ٣ــ درس سوم: 

راستای اهداف برنامۀ درسی ملّی است. سخن حکيمانۀ حضرت علی  زينت بخش و حسن ختام 

متن درس شده است.

وِء. اِثَْناِن اَل يَْنظُُر اللُّٰه إِلَيِْهَما قَاِطُع الرَِّحِم َو َجاُر السُّ

در پایان درس پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم  و حضرت علی  در موضوعات مهّم 

اخالقی آمده است.

ساختار درس سوم فعل امر مفرد است. 
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 ٤ــ درس چهارم: متن درس داستانی زيباست. موضوع داستان جديد است و دانش آموزان این 

بُْر ِمْفتَاُح الَْفَرِج.« است که  داستان را پیش از اين نشنيده اند. پيام اخالقی درس سخن حکيمانۀ »الصَّ

عنوان درس نيز شده است.

ساختار درس ادامـۀ درس سوم و فعل امر مثّنی و جمع است.

مانند درس قبل در پایان اين درس نيز پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم  و حضرت علی   

در موضوعات مختلف آمده است.

اسالمی  فرهنگ  در  است.  زندگی  در  تالش  نقش  دربارۀ  داستانی  درس  متن  پنجم:  درس  ٥ــ 

سخنان بسياری در اين باره آمده است؛ مانند: ﴿لَيَْس لِْلنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی﴾  

حديثی در اين باره از پيامبر اسالم  حسن ختام و پیام اخالقی متن درس است.

ساختار درس شناخت فعل نهی مفرد است.

در پايان درس، پنج حديث از حضرت علی  دربارۀ علم زينت بخش اين درس شده است.

٦ــ درس ششم: متن درس داستانی جّذاب است که نقش نحوۀ رفتار آدم ها را در زندگی افراد 

نشان می دهد. يک رفتار شايسته می تواند زندگی يک انسان را دگرگون کند و به تبع آن انساِن متحّول 

می تواند نقش مهّمی در جامعه داشته باشد. رفتار و گفتار هرکس می تواند نقش مهّمی در افراد و 

حتّی در جامعه داشته باشد.

ساختار درس شناخت فعل نهی مثّنی و جمع است.

همانند دروس گذشته در پايان درس، پنج حديث از حضرت علی  دربارۀ علم زينت بخش 

اين درس شده است.

٧ــ درس هفتم: متن درس داستانی از زندگی مردی است که به بشريّت خدمت کرد.

ساختار آموزشی اين درس ترکيب اضافی و وصفی است.

سخنان حکيمانۀ پايان درس نيز از پيامبر اسالم  و حضرت علی  است.

متن درس هشتم مکالمه ای در موزۀ آثار تاريخی حرمين شريفين در مّکه  ٨  ــ درس هشتم: 

است. 

با  دانش آموز  درس،  اين  در  است.  مکالمه  اختصاصاً  درس  اين  نهم  عربی  کتاب  درس  ده  از 

عبارت های پرکاربرد در مکالمه آشنا می گردد.

از آنجا که ماضی استمراری در هر زبانی از جمله عربی کاربرد بسيار دارد؛ وقت آن است که 

اکنون دانش آموز با اين مفهوم آشنا شود.
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در پايان، پنج حديث از پيامبر اسالم  دربارۀ محبوب ترين ها، به دانش آموزان درس زندگی 

آموزش می دهد.

٩ــ درس نهم: از آنجا که ذخيرۀ واژگانی دانش آموزان تقويت شده و با بسياری ساختارهای 

زبانی آشنا شده اند سه متن کوتاه علمی دربارۀ بهترين رنگ ها، ويتامين آ و شير تازه انتخاب شده 

است؛ تا فراگير با متون علمی نيز آشنا گردد. 

در بـخش »بدانيم« ساعت خـوانـی آموزش داده شده است؛ اّما به ربـع و نيم بسنده شده 

است.

و  »پنج  را  پنج«  و  »بيست  مانند  عددهايی  آلمانی  مانند  زبان ها  برخی  و  عربی  زبان  در 

بيست« می گويند. لذا آموزش اين بخش فعالً به صالح نيست؛ چون موجب دشواری هايی در آموزش 

می گردد.

پايان درس نهم، دو روايت ارزشمند و گهربار از پيامبر اسالم  و حضرت علی  است. 

برای نخستين بار در آموزش عربی دورۀ اّول متوّسطه روايت نسبتاً طوالنی تری برگزيده شده است؛ زيرا 

در طول اين سه سال توانـمندی زبانِی دانش آموز تقويت شده است.

10ــ درس دهم: آخرين متن کتاب عربی نهم داستانی دارای پيام اخالقی وااليی است. امانتداری 

در روايات اسالمی بسيار تأکيد شده است. داستان درس نيز اهّميت اين امر خطير را نشان می دهد. 

دانش آموزان داستان را دوست دارند و داستان زيبای اين درس عالوه بر ايجاد عالقه نسبت به درس 

عربی نتيجۀ اخالقی بسيار جالبی دارد.

اين درس ساختار جديدی آموزش داده نـمی شود؛ بلکه تکراری بر آموخته های سه کتاب  در 

عربی هفتم، هشتم و نهم صورت می گيرد.

واژه نامه

از آنجا که کتاب های درسی عربی جديد متن و واژه محور است؛ لذا واژگان عربی هفتم و 

الُمعَجم تکرار می شوند.  انتهای کتاب، در بخش  در عربی نهم تکرار می گردد و در  هشتم مجّدداً 

دليل اين کار تسهيل آموزش است. از سوی ديگر اين کار باعث می شود دانش آموز به طرف خريد 

کتاب کمک آموزشی نرود.
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ویژگی های کتاب

1ــ قاعده محور نبودن کتاب به معنای نفی ارزش قواعد نیست؛ لذا دو بخش »بدانیم« و »فّن 

ترجمه« در کتاب های عربی هفتم، هشتم و نهم تنظیم شده است؛ تا دانش آموز بتواند به کمک آنها 

عبارات و متون ساده را بهتر بفهمد و ترجمه کند. قواعدی كه در بخش »بدانیم« آمده به منظور 

فهم معنای جمالت است. دانش آموز قواعـد را می خواند تا به كمک آن بتواند درست بخواند، درست 

بشنود و درست ترجمه كند. قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و به اين موضوع در بارم بندی 

امتحانات نیز توّجه شده است.

٢ــ در اين کتاب، مکالمه نيز اهّميت دارد؛ در »برنامۀ درسی ملّی« نيز به آموزش مهارت های 

زبانی از جمله سخن گفتن اشاره شده است. از سويی ديگر مكالمه به درس عربی جّذابیت می بخشد؛ 

آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد و موجب تقويت آموزش نيز می گردد؛ زيرا مکالمه بستر 

واقعی يادگيری هر زبانی است.

٣ــ روخوانی در کتاب های عربی اهّميت ويژه ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست بخواند تا 

درست ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی »خواندن« است؛ لذا اين بخش باید 

تقويت گردد. دانش آموزی می تواند معنای عبارت را بفهمد که درست بخواند. آهنگ بیاِن جمله های 

خبری، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. روان خوانی اوِج هنر دانش آموز در درس عربی است 

که در سايۀ تسلّط نسبِی او به زبان به دست می آید.

٤ــ شروع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيشين با واژگان جدید آن است. 

هدف از اين کار، ساده سازی آموزش است. هدف اين نيست که دانش آموز قبل از شروع درس، اين 

واژه ها را حفظ کند. حفظ واژه ها بايد در طّی خواندن متون و عبارات اتّفاق بيفتد.

٥ــ آنچه بايد سرلوحۀ تدريس و ارزشيابی معلّم قرار بگيرد؛ اين است که »ترجمه از فارسی به 

عربی و ساختِن جمله از اهداف عربی پايۀ هفتم، هشتم و نهم نيست.« در ارزشيابی های کتبی و 

شفاهی فقط ترجمه از عربی به فارسی مّد نظر است. هدف اين کتاب آموزش معنای حدود  900 کلمه 

است؛ یعنی ٢٣٢ کلمۀ جديد به همراه ٦00 کلمۀ عربی هفتم و هشتم. اين واژه ها از پرکاربردترين 

کلمات در حوزۀ زبان عربی )قرآن، علوم و معارف اسالمی و زبان و ادبيّات فارسی( هستند و گزينش 

آنها هدفمند بوده است.

٦ــ مبنای گزينش آيات، احاديث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری براساس نیازهای 
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روز؛ تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز نوجوان.

 دانش آموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ 

مثالً دربارۀ »انتقام« به اين حديث شريف از پيامبر اسالم  استشهاد کند: 

»إذا قَـَدرَْت َعلَی َعـدوَِّك؛ فَـاْجـَعـِل الْـَعـْفـَو ُشـْکـراً لِـلْـُقـْدرَِة َعلَيْـِه«.

اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است. اّما نباید با اکراه دانش آموزان را 

وادار به حفظ این عبارات نـمود؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش، ایجاد عالقه و با هنر معلّمی 

دانش آموزان را عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کند و در هنگام لزوم از آنها استفاده کنند. 

سخنان بزرگان و امثال و حکم به گونه ای هستند که سرشت پاک، مایل است آنها را بياموزد و به آنها 

استشهاد کند.

٧ــ در گزينش تصاوير اصول زير رعايت شده است:

برنامۀ درسی ملّی؛ مسائل فرهنگی و تربيتی، تعادل در جنسيّت و ذکر شخصیّت ها، دوری از 

تنش آفرينی در جامعه، توّجه به امور مهّمی مانند: ارزش های دينی، دفاع مقّدس، احترام به محيط 

زيست، ميهن دوستی، به روز بودن تصاوير، ايجاد جّذابيت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن 

آنها، زيبايی تصاوير با توّجه به سّن پرجوش و خروش نوجوانی دانش آموزان...

٨  ــ مطالب اساسِی هر درس در درس های بعدی تکرار می گردند و افزون بر اين مطالب دو 

رُس حرف و  »الدَّ باز گفته اند:  از دير  زيرا  يادآوری می شود؛  نيز مجّدداً  کتاب عربی هفتم و هشتم 

التّکراُر ألف.« و با تکرار و تـمرين است که آموخته ها ملکۀ ذهن دانش آموز می شود.

٩ــ استفاده از کتاب کار در آموزش هر زبانی متداول است؛ ولی متأسفانه بسیاری از کتاب های 

کار عربی کامالً قاعده مدارانه و خسته کننده است. مؤّسسات خصوصی با طرح سؤاالت معّماگونه زمينۀ 

انحراف در شيوۀ تدریس و ارزشيابی را فراهم می آورند و در اين ميان نـمونه سؤاالت غيراستاندارد 

برخی مدارس خاص زمينه را برای سؤاالت عجيب و غريب آماده می سازند. 
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الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های هفتگانۀ هر درس

کتاب حاضر ده درس دارد و هر درس از هفت قسمت تشکیل شده که برای هر یک روشی 

مناسب با اهداف کتاب و برنامۀ درسی پیشنهاد شده تا معلّم بهتر بتواند به اهداف آموزشی تعیین  شده 

برسد. قطعاً معلّمان محترم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی این روش ها باید از وحدت رویّه نیز 

برخوردار باشند. هدف کتاب معلّم که پل ارتباط بین مؤلّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که 

هم اهداف برنامۀ درسی ملّی محوریّت داشته باشد و هم معلّم بتواند در آن، توانـمندی های فردی 

خود را به نـمایش بگذارد.

ساختار درس های کتاب درسی عربی پايۀ نهم

قسمت های هفتگانۀ هر درس: 

1ــ واژگان 

٢ــ متن درس

٣ــ »بدانيم« و »فّن ترجمه«

٤ــ آموزش تصویری قواعد )کليد واژۀ تصويری(

٥ــ تـمرين

٦ــ »کنز الحکمة« و »نور السماء«

٧ــ پژوهش یا فّعالیّت

تحلیل درس 

ابعاد مختلف محتوا،  دقیق  بررسی  نامبرده در هر درس،  تحلیل قسمت های  از  کتاب  هدف 

معرّفی قواعد، ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به ياری آن 

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

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

و بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را برای وی تسهیل نـماید.
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واژگان  

و  راحتی  با  دانش آموز  تا  بوده  این  درس  هر  آغاز  در  معنا،  همراه  به  واژگان  تقدیم  دليل 

باید دانش آموز را گام به گام در  سرعت بیشتری در فرایند ترجمه فّعال باشد؛ بدین گونه که معلّم 

ترجمه مشارکت دهد؛ تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این موضوع در جهت فّعالیت و مشارکت 

دانش آموز در فرایند یادگیری قرار دارد. اين بخش بايد تقريباً در پنج دقيقه تدريس شود. هدف اين 

نيست که در همان ابتدا دانش آموز همۀ کلمات جديد را ياد بگيرد؛ بلکه هدف اين است که با آنها 

آشنا شود.

در بخش واژه شناسی می توان از تـمريناتی مانند تشخيص کلمۀ ناهماهنگ، مترادف و متضاد1 

و کاربرد واژگان استفاده کرد.

١ــ دربارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشته است؛ برخی برای اسب و شمشیر و مانند 

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

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

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

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

برده اند، سپس پس از اينکه طايفه ها يکی شده اند، اين دو کلمه مرتادف گشته اند. 

اما حالت های دقیق خاص  اینکه تقریب معنایی دارند؛  با  اّما گاهی اوقات ابن سّکیت معتقد است که برخی واژه ها 

خودشان را بیان می کنند؛ مثاًل در مورد فعل»گزیدن«:

الَعّض: بالسناِن ال بالشفقتیِن/ الّنهس : املدُّ بالغم/ الّنهش : الَعّض السیع/ الَعجم : العّض باالسنان لِتَنظَُر أَ ُصلٌب هو أم 

َخَوار

یا در مورد النه:

الُعّش: اّلذی یجُمُعه الطائُر ِمن العیدان و غیرها َفـَیبیُض فیه./ الَوکر : يف الجبِل/ الُوکنة : مواقع الطیِر حیثام َوَقع

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

»یقال: َمّر ِبنا راکٌب، إذا کان علی بَعیٍر، و الرّکب أصحاب البل. أّما إذا کان علی حامٍر أَو بغٍل أَو فَرٍَس یُقال : َمّر ِبنا فارٌس 

علی حامر أَو بغٍل أَو...«

اّما ابومنصور ثعالبی در کتاب »فقه اللغه« به معنای دقیق کلامت اشاره می کند و از به کار بردن هر کالم به جای دیگری 

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

أّول النوم: النُّـعـاس / الَکری: هو أَن یکون الِنساُن بین الّنائم و الیقظان / الرُّقاد: هو النوم الطویل

و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار می رود که در اصل حالت های گوناگون آن اسم است.
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مراحل آموزش واژگان

1ــ معلّم باید در آغاز از کتاب گويا استفاده کند و درصورتی که نکات جالبی دربارۀ آنها سراغ 

دارد؛ به منظور تقریب به ذهن برای دانش آموزان ذکر کند. 

٢ــ سپس دانش آموزان کلمات عربی را قرائت می کنند و این قرائت می تواند به تشخیص معلّم 

به همراه او و گروهی باشد، یا به صورت انفرادی.

متون  

 در این بخش نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانش آموز مشّخص شود و اینکه هر یک از معلّم 

و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. 

1ــ مرحلۀ اّول )شنیدن(: اّولین وظیفه برعهدۀ معلّم است که با روان خوانی، مهارت شنیداری 

دانش آموزان را تقویت کند. 

از  است  کم  معلّم  وقت  اگر  می گردد.  تأکيد  مجّدداً  گويا  کتاب  از  استفاده  بخش  اين  در 

دانش آموزان بخواهد در منزل کتاب گويا را گوش دهند.

٢ــ  مرحلۀ دوم )خواندن(: دانش آموزان براساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد؛ به قرائت 

می پردازند تا مهارت گفتاری تقویت گردد. 

٣ــ مرحلۀ سوم )ترجمۀ مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفتن از ترجمۀ واژگان، به ترجمۀ هر 

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

و مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد. چند روش در اينجا وجود دارد: از دانش آموزی می خواهيم يک يا 

دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمۀ او نظارت می کنيم؛ يا اينکه يک دانش آموز را مأمور می کنيم 

که اگر اشکالی وجود داشت اصالح کند، يا اينکه می گوييم همۀ دانش آموزان هنگام ترجمۀ دانش آموز 

اّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانش آموزان اشکاالت احتمالی ترجمه را بپرسد. هر يک 

از اين شيوه ها در جای خود مفيدند. گاهی در صورت کمبود وقت، معلّم می تواند خودش بخواند     و 

خودش نيز ترجمه کند. روشی که در وهلۀ نخست به نظر می آيد نامناسب است و دانش آموز فّعال 

نيست، ولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی های اضطراری، يا هر علّت ديگری پيش آمده است. در 

اين روش، معلّم بايد هر چند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمت ها را از يک دانش آموز بپرسد. در 

اين شيوه تدريس سريع تر انجام می شود. در مدارسی که امکانات خوبی دارند می شود ترجمۀ متن 

درس را در برگه ای نوشت و از دانش آموزان بخواهيم در گروه های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل 
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کنند. اين روش فوق العاده سريع انجام می شود، ولی الزمۀ آن زحمت برای دبير و کادر مدرسه برای 

تکثير کاربرگ است.

٤ــ مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: معلّم در ادامۀ روش مقّدماتی به عنوان راهنما، خطاها را 

فاصله  بدون  نهايی  و  مقّدماتی  در حقيقت مرحلۀ  ارائه می دهد.  را  نهایی  ترجمۀ  و  اصالح می کند 

هستند.    

٥ــ مرحلۀ پنجم )پيام درس(: در این مرحله معلّم از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را 

بگويند. برای پيوند ميان ادبيّات فارسی و عربی می توان از آنان خواست تا پيام درس را با جمله ای نغز 

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

اگر آيه يا حديثی در اين مورد می دانند؛ ذکر کنند.   

خالصۀ مراحل ترجمه

نقش معّلمنقش دانش آموزهدفمراحل ترجمه

روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن مرحلۀ اّول

نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن مرحلۀ دوم

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

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

مرحلۀ پنجم
تقویت مهارت کاربرد

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

قواعد

تصاویر: تصاویر زيبای کتاب دربرگیرندۀ پیام های گوناگونی است و در راستای تقویت هویت 

ايرانی ــ اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شده اند.
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رسالت مهّم تصاویر: 

1ــ پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویت اسالمی ــ ايرانی می شود.

٢ــ به روز بودن و واقعی بودن تصاوير کتاب درسی را جّذاب تر می کند. سعی شده است تا سّن 

تصاوير دانش آموزان حتّی االمکان همان سّن پايۀ نهم باشد.

٣ــ از همه مهم تر، جّذابیت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را تسریع و تسهیل می کند. 

شاعر گرانمايۀ ايرانی مولوی در اين باره می فرمايند:   

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

عبارات حاوی قواعد 

اين عبارت ها وظيفۀ آموزش ساختار فعل امر و نهی، معادل ماضی استمراری، وزن و حروف 

اصلی، ترکيب اضافی و وصفی و ساعت شماری را بر عهده دارند. در آموزش فعل امر و نهی فقط از 

فعل های صحيح و سالـم استفاده شده و اگر در چند مورد از فعل مهموز مانند يقرأ استفاده شده، به 

علّت پرکاربرد بودن است.

در هر سه کتاب عربی هفتم، هشتم و نهم برای آموزش فعل های ماضی  تذکّر بسيار مهم: 

و مضارع بومی سازی انجام شده است. دانش آموز ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست. او می داند 

اّول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و ... یعنی چه. حتّی در درس انگليسی نيز همين طور می خواند. 

در برخی کشورها مانند مغرب )مراکش( و لبنان نيز در آموزش فعل ها تغييراتی را انجام داده اند. در 

آموزش فعل نيز در ايران بومی سازی صورت گرفته است.

اين شيوه در مدارس توّسط دبيران در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبيران 

از آن استقبال کرده اند و يادگیری عربی را برای دانش آموزان تسهيل کرده است.

او می خواند که: 

»أنا أذهب«؛ يعنی »من می روم«؛

»أنت تذهب و أنِت تذهبين«؛ يعنی »تو می روی«؛

»هو يذهب و هي تذهب«؛ يعنی »او می رود«؛

»نحن نذهب«؛ يعنی »ما می رويم«؛

»أنتم تذهبون، أنتن تذهبن و أنتما تذهبان«؛ يعنی »شما می رويد«؛

و »هم يذهبون، هّن يذهبن، هما يذهبان و هما تذهبان«؛ يعنی »آنها می روند«.



39

با اين شيوه درس را بسيار منطقی تر و بهتر می آموزد. شايد دبيری که سال ها به شيوه ای ديگر 

تدريس کرده و خودش نيز به همين گونه آموزش دیده است شيوۀ جديد برايش سخت باشد. از دیرباز 

گفته اند: »الَْعاَدُة کَالطَِّبيَعِة الثَّانَِويَِّة«.

اّما از آنجا که کتب جديد با اين شيوه پيش می رود؛ لذا شایسته است دبيران نيز با آن هماهنگ 

باشند.

گفتنی است که روش بومی شده در يادگيری آسان تر است.

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

می گیرد. آن گاه هر جمله ترجمه شود، درضمن بهتر است معلّم در این مرحله نقشی پر رنگ تر از 

دانش آموز داشته باشد؛ تا بتواند با ظرافت، پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، متن و قواعد ایجاد 

کند.

»بدانیم« و »فّن ترجمه«

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

این دو بخش تا پايان کتاب برای فهم بهتر عبارت و متن است. هدف این است که دانش آموز بتواند 

از اين اطاّلعات در فهم معنای جمله بهره ببرد؛ لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی نیز 

به گسترش آن نمی باشد.

حفظ مطالب بخش »بدانیم« و »فّن ترجمه« الزامی نیست؛ همچنین نیازی به 

گسترش مطالب و ارائۀ جزوۀ مکّمل نیست.

اجرا: معلّم در اين قسمت دانش آموز را در قرائت، توضیح مثال ها و شرح تصاویر به مشارکت 

می گیرد. مؤلّفان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و 

درک و فهم در نظر بگیرد. علّت نام گذاری این بخش به »بدانیم« و»فّن ترجمه« در واقع کمرنگ کردن 

نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معلّم محترم نیز باید در بیان قواعد 

به آنچه در کتاب آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن، خودداری 

با  از تصاویری متناسب  ایجاد جّذابیت  بهتر قواعد و همچنین  برای تفهیم  نیز  این قسمت  کند. در 

مفاهیم استفاده شده که شایسته است معلّم گرامی به آن توّجه کند و ساده از کنار آن نگذرد.  
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ترجمه از فارسی به عربی، چه در کلمه و چه در جمله ممنوع است و جزء اهداف آموزشی 

کتاب عربی پايۀ هفتم، هشتم و نهم نیست و تخلّف از این امر، مستلزم دخالت گروه های آموزشی 

و ارشاد معلّم است.

 اجرا: در این قسمت، دانش آموزان مشارکت بیشتری دارند خودشان می خوانند و خودشان هم 

به سؤاالت آن پاسخ می دهند و معلّم می تواند نقش راهنما و مصّحح را داشته باشد. 

تـمارین

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

جهت اصل تسهیل آموزش عربی، سعی شده است:

نخست: تـمارین درس ساده باشد؛ تا دانش آموز از حّل آن لّذت ببرد. 

دوم: تعداد آنها نيز کم باشد؛ تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت زبانِی شنيدن و 

خواندن داشته باشد و دانش آموز نیز از حّل تـمرینات خسته نشود.

اجرا: حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است.

جای کافی برای حّل تـمارین پیش بینی شده است، تا نوشتن مجّدِد تـمارین وقت زیادی را از 

دانش آموز نگیرد. با توّجه به اینکه نوشتن عبارات عربی با رعایت اعراب برای دانش آموز دشوار است 

و ممکن است اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا بهتر است در 

پايه های هفتم، هشتم و نهم حّل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم دانش آموز به امال و اِعراب 

صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید؛ چون کمتر دانش آموزی است 

که بتواند در این سن متن عربی را بدون خطا بنویسد.

نيز  نهم  عربی  معلّم  راهنمای  کتاب  در  و هشتم  هفتم  عربی  معلّم  راهنمای  کتاب  همانند 

نـمونه سؤال استاندارد و بارم بندی قرار داده شده است تا برای ارزشيابی ارائـۀ طريق نـمايد.
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قالب کلّی تـمارین

قالب و الگوها  تـمرینردیف

واژه1

1ــ معنای واژه

٢ــ واژگان مرتادف و متضاد

٣ــ شناخت و کاربرد واژگان در جمله

٤ــ انتخاب واژۀ درست برای جای خالی، وصل کردِن واژه های مرتبط در دو ستون

٥ــ مکالـمه

٦ــ جدول کلامت متقاطع رمزدار

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

قواعد3

شناخت و کاربرد قواعد:  

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

و حروف اصلی، ساعت شامری 

درک مطلب٤
1ــ پاسخ به سؤاالت عربی

٢ــ انتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ به پرسش های بخش درک مطلب 

ایجاد روحّيـۀ پژوهشی در دانش آموزانپژوهش٥

      
این بخش از این جهت اهّمیت دارد که در ارزشیابی ها، معیار و شاخصی برای طرّاحی سؤاالت 

امتحانی است و معلّم باید از الگوها و قالب های موجود بهره ببرد و از طرح سؤاالتی مانند فارسی به 

عربی، ساختن صیغه های مختلف فعل که در کتاب معلّم منع شده است، خودداری کند.  

کنز الحکمة و نور السماء

این بخش شامل آيات مبارک قرآن مجيد و احاديث شريف مطابق با ساختار کتاب درسی است.

در هر درس آياتی انتخاب شده است که عالوه بر مفهوم کاربردی و مناسب آن با ساختار آموزشی 

تدریس شده سازگار است. اين نکته در هر سه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه رعايت شده است.
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پژوهش و فّعالّیت 

پژوهش ها و فّعالیّت های کتاب در حّد توان دانش آموز انتخاب شده است. دانش آموز در درس 

عربی سومين سالی است که عربی می خواند و در پايۀ هفتم و هشتم حّداکثر ٤0 جلسه در کالس بوده 

است. پژوهش در درس عربی و انگليسی بسيار سخت است. چون زبان آن فارسی نيست.



بخش چهارم

 

محتوای کتاب عربی پایٔه نهم
 

و چگونگی آموزش درس ها
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ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند در کنار واژگان جديد درس مهم ترين 

آموخته های کتاب درسی عربی پايۀ هفتم و هشتم را به رشح زیر به ياد بياورد:

1ــ معنای 1٦ کلمۀ جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛

2ــ مهم ترين سخنان حکيامنۀ عربی پايۀ هفتم و هشتم را ترجمه کند؛

3ــ اسم های مفرد، مثّنی و جمع را در جمله تشخيص دهد؛

٤ــ ساختار جمله های دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد؛

٥ ــ با کلامت پرسشی »هل، أَ، أَيَن، َمن )َمن هَو، َمن هَي(، ما )ما هَو، ما هَي، ماذا(، کَم، لاِمذا، 

متی و کيف« پرسش و پاسخ انجام دهد؛

٦   ــ فعل های ماضی و مضارع )ثالثی مجرّد صحیح و سالـم( را در جمله تشخيص دهد و ترجمه 

کند؛

7ــ نام رنگ های اصلی را در حالت عمومی )مذکّر( بيان کند؛

8   ــ نام روزهای هفته و فصل ها را از حفظ بگويد؛

9ــ کلامت مرتادف و متضاد را تشخيص دهد؛

10ــ کلامت پرکاربرد عربی پايۀ هفتم و هشتم را درست ترجمه کند؛

11ــ معنای ضامير را بگويد؛

12ــ عددهای اصلی را از يک تا دوازده و ترتيبی را از يکم تا دوازدهم از حفظ بگويد.

فرايند آموزش

ابتدای منت درس با خوشامدگویی به دانش آموزان و مقّدمه ای کوتاه آغاز شده، سپس شعری 

برای  کتاب گويا  از  استفاده  با  آورده شده است. شايسته می باشد منت شعر  دانش آموزان  برای  شاد 

دانش آموزان اجرا گردد. وزن شعر، وزنی شاد است؛ )مفتعلن فعلن فعالتن( لذا دانش آموزان می توانند 

آن را در کالس نيز اجرا کنند.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

يَْحِملوَن  ُهْم  ِبَفَرٍح؛  الَْمدرََسـِة  إِلَی  الطّالِباُت  َو  الطُّاّلُب  يَْذَهُب  الَْجديُد.  رايسُّ  الدِّ الْعاُم  یَبْتَِدیُٔ 
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داقَِة  راَسِة َو الِْقراَءِة َو الِْکتابَِة َو فَصُل الصَّ واِرُع َمْملوَءٌة ِبالْبَنيـَن َو الْبَناِت. یَبْتَِدیُٔ فَْصُل الدِّ َحقائِبَُهم؛ الشَّ

بنََي التَّالميِذ.

سال تحصيلی جديد )نو( آغاز می شود )رشوع می شود(. دانش آموزان پرس و دخرت باخوشحالی 

به مدرسه می روند، آنها کيف هايشان را برمی دارند )حمل می کنند(؛ خيابان ها پر از پرسان و دخرتان 

است. فصل درس خواندن و خواندن و نوشنت و فصل دوستی ميان دانش آموزان آغاز می شود.

به نام خداوند بخشندۀ مهربان﴿ ِبْسـِم اللِه الرَّْحٰمِن الرَّحيِم ﴾

أَذْکُـُر َربّـي ِعـْنـَد قـيـامـيأَبْـَدأُ ِباْسـِم اللِه کَـالمـي

پروردگارم را هنگام برخاستنم ياد می کنمبا نام خدا سخنم را آغاز می کنم

أَذْکُـُر َربّـي ِعـْنـَد ُجلوسـيأَبْـَدأُ ِباْسِم اللِه ُدروسـي

پروردگارم را هنگام نشستنم ياد می کنم.با نام خدا درس هايم را آغاز می کنم

أَْسـأَُل َربّـي َحـلَّ ِصعابـيأَقْـَرأُ ِباْسِم اللِه کِـتـابـي

را کتابم را با نام خدا می خوانم )مشکالتم(  سختی هايم  حّل  پروردگارم،  از 

درخواست می کنم. )می خواهم(

فـيـِه ُدعـاٌء، فـيـِه َصـلـاُةَمـْکـتَـبُـنـا نوٌر َو َحيـاُة

در آن دعاست، در آن مناز است.مکتِب ما )مدرسۀ ما( روشنايی و زندگی است.

فـيـِه کُنـوٌز، فـيـِه َجـمـاُلفـيـِه ُعلوٌم، فـيـِه کَامُل

در آن گنج هاست، در آن زيبايی هست.در آن دانش هاست، در آن کامل هست.

َو یُـَدرُِّس فیـِه الْـُحَکـمــاُءيَتَـَخرَُّج ِمنـُه الْـُعـلَمـاُء

دانشمندان از آن فارغ التحصيل می شوند 

)دانش آموخته می شوند(

و حکيامن در آن درس می خوانند.

َمرَْحَمـٌة، کَـْنـٌز، کَـَدوائـيها کُتُبـي أَنواُر َسـامئـي

مهربانی و گنج و مانند دارويم هستند.هان، کتاب هايم روشنايی های آسامنم،

فَـاْسـُم إِلٰـهي، زاَد ُسوريأَبْـَدأُ ِباْسِم اللِه أُمــوري
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ناِم خدايم، شادی ام را افزون ساخت )زياد کرد(با نام خدا کارهايم را آغاز می کنم

واژگان

این درس 1٦ واژۀ جديد دارد. از آنجا که هدف درس اّول رصفاً دوره ای بر آموخته های پيشني 

بوده است؛ لذا تعداد کلامت جديد اندک است.

سخنان حکیامنه

و حرضت علی  است.  اغلب جمالت حکمت آميز عربی هفتم از احاديث پيامرب اسالم 

را  حکمت آميز  سخنان  باشد.  داشته  تنّوع  عبارات  این  ترجمۀ  فرايند  تا  است  شده  سعی 

دانش آموزان می خوانند و ترجمه می کنند. معلّم در اينجا نقش راهنام و مصّحح دارد.

قواعد

خالصۀ آنچه دانش آموز در عربی هفتم خوانده در متريناتی متنّوع طرّاحی شده است. هدف از 

قواعد فقط کمک به ترجمه است و خود به خود هدف نيستند. 

هامنند کتاب درسی عربی هفتم و هشتم در اين کتاب نيز هدف تا پایاِن کتاب فقط این است 

که دانش آموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جمله ای را که معلّم بر زبان می آورد درست 

بشنود و از آنجا که یکی از دو هدف آموزش درس عربی کمک به زبان و ادبیّات فارسی است باید 

بتواند در درس فارسی به او کمک کند.

تـمرين ها
 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:

 تـامرین درس ساده باشد؛ تا دانش آموز از حّل آن لّذت بربد. 

و  شنيدن  زبانِی  مهارت  دو  ارتقای  و  تقویت  برای  فرصتی  معلّم  تا  باشد؛  کم  نيز  آنها  تعداِد 

خواندن داشته باشد.

شايسته است دبري ارجمند برگه ای مخصوص قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر بار که کسی 
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عبارتی يا تـمرينی را می خواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اين باره اجرا شود.

برای حّل تـمرينات نيازی به دفرت پاکنويس نيست. در کتاب درسی جای جواب پيش بينی شده 
است. 1

اين کار موجب می شود دانش آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان 

داشته باشد.

حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معلّم، نظارت و تصحيح است.

به منظور رصفه جويی در وقت کالس تـمرينات به گونه ای طرّاحی شده است که معلّم بتواند در 

دو جلسه درس اّول را به پايان برساند.

تـمرين اّول، دوم و سوم: در اين سه تـمرين، چند آيۀ رشيفه و نيز مهم ترين سخنان حکمت آميز 

عربی پايۀ هفتم و هشتم برای تقويت مهارت ترجمه گزينش شده است. جمالت اين تـمرين ها را 

می توان در زندگی روزمرّه به عنوان شاهد مثال برای بسياری از موقعيّت ها به کار برد.

تـمرين چهارم: دانش آموز در اين تـمرين، بايد فعل های ماضی و مضارع را در چند آيه معلوم 

کند. او بايد بتواند اين آيات را درست بخواند. در دو کتاب پيشني با ترجمۀ اين آیات آشنا شده است.

با  از آيات رشيفۀ قرآن که به لحاظ ساختاری مطابق  تـمرين پنج آيه  اين  پنجم: در  تـمرين 

اهداف ساختاری کتاب عربی هفتم و هشتم هستند، برای تـمرين ترجمه انتخاب شده اند.

تـمرين ششم: هدف تقويت توانايی دانش آموز در تشخيص زمان فعل است. دانش آموز بايد 

بتواند دو فعل ماضی و مضارع را از هم تشخيص دهد تا بتواند آنها را درست ترجمه کند.

تـمرين هفتم: هدف تطابق ضمري و فعل است. هرچند دانش آموز در پايۀ هفتم با ضامير آشنا 

شده است، ولی تکرار آن و به ويژه نهادِن آن کنار ضمري منفصل به تقويت يادگريی منجر می شود.

دشواری  درجۀ  می شود.  فعل  ترجمۀ  و  شناخت  تقويت  موجب  تـمرين  این  هشتم:  تـمرين 

تـمرين بسیار باالست. لذا بايد از دانش آموزان مستعد و قوی تر سؤال شود. در طرح سؤال امتحان 

سؤال مناسبی نيست، ولی برای تـمرين در کالس و تقویت مهارت شناخت فعل خوب است.

تـمرين نهم: اين تـمرين برای تقويت مهارت مکالـمه است. دانش آموز با توّجه به تصاوير به 

سؤاالت پاسخ می دهد. اين تـمرين به دليل مصّور بودن، جّذابيت دارد. دانش آموزان از اين سؤال در 

1ــ در امتحان شفاهی به راحتی می توان از کتابی دست نخورده استفاده کرد. برخی می گويند اگر دانش آموز پاسخ را در 

کتاب بنويسد روز امتحان نـمی تواند خودآزمايی کند؛ اّما چنني نيست با چيزی شبيه يک تّکه کاغذ يا خط کش به راحتی می توان 

روی پاسخ ها را گرفت.
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امتحان لّذت می برند، ولی طرح چنني سؤالی بسيار وقت گري است؛ زيرا بايد مصّور باشد. هر تصويری 

نيز برای برگۀ امتحانی مناسب نيست؛ لذا طرّاحی سؤال ساده نيست؛ اّما از نظر آموزشی کاری شايستۀ 

تقدير است.

اّما چند جواب پيشنهادی جهت هامهنگی در حّل تـمرين به ترتيب عبارت است از:

غلط  نبايد  حاممتني  داد  جواب  دانش آموز  اگر  ضمناً  حاممتان.  الشجرة  علی  يا  َحامَمتاِن  1ــ 

گرفت. چون فرق حاممتان و حاممتین را نـمی داند و آموزش نديده است. 2ــ نعم. يا نعم، هذا زمييل. 

يا نعم، هو زمييل. يا ال، ليس هذا زمييل و ... 3ــ بني الشجرتني. يا هو بین الشجرتني. يا ذلك الرجل بین 

الشجرتني. يا يف الغابة يا ...

٤ــ لِـسعدي. يا ... ٥  ــ يف الکيمياء. يا ... ٦   ــ أربعة. تطابق عدد و معدود مطلقاً از اهداف نيست. 

) )أربعة کرايسَّ

7ــ سيّارة. يا يف هذه الساحة سيارة. 8   ــ چندين پاسخ می توان داد. مثالً بعد دقائق و... 9ــ ِبخري. 

نحن بخري يا...

10ــ ِبالطائرة. يا يسافرون بالطائرة و...

تـمرين دهم: 

هدف، تکرار عددهای يک تا دوازده، اّول تا دوازدهم، روزهای هفته، نام فصل ها 

و نام سه وعدۀ غذايی است.

آموزش  هرچند  می گردد.  مکامله  زبانی  مهارت  تقويت  موجب  تـمرين  اين  يازدهم:  تـمرين 

مهارت زبانی مکامله از اهداف اصلی اين کتاب نيست؛ اّما اين تـمرين موجب تحّرک در کالس درس و 

ايجاد عالقه و انگيزه می گردد.

تـمرين دوازدهم: اين تـمرين برای تثبيت آموخته های پيشني دانش آموز در ضمري و فعل ماضی و 

مضارع است. آنچه را دانش آموز در اين زمينه آموخته است با تکرار و تـمرين ملکۀ ذهن خودش می سازد.

بخواهيم هر چهار  آموز  دانش  از  واژه شناسی است.  تقويت مهارت  سیزدهم: هدف  تـمرين 

کلمه را معنا کند، سپس کلمه ای را که از نظر معنايی با سه کلمۀ ديگر ناهامهنگ است، معلوم کند 

و دليل ناهامهنگی را توضیح دهد.

مثالً سؤال اّول بايد اين گونه حل شود. مَوظََّفة  طَبيبَة  طَبّاَخة  َحقيبَة 

گزينه های اّول، دوم و سوم شغل هستند. )کارمند، پزشک و آشپز( اّما گزينۀ چهارم به معنای 
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کيف يا چمدان است و ربطی به ساير گزينه ها ندارد.

توّجه داشته باشیم که در طرّاحی اين سؤال چنني اشتباهی را مرتکب نشويم.

کدام کلمه از نظر معنايی و دستوری با بقيّـۀ کلامت ناهامهنگ است؟ 

َحقيبَة       پاسخ َحقيبَة است. طَبّاَخة   طَبيبَة   1ــ مَوظََّفة  

َحقيبَة         عالوه بر حقيبة، طبّاخ نيز می تواند ناهامهنگ  طَبّاخ         طَبيبَة        مَوظََّفة  

باشد.

طبیب          پاسخ طبیب است. َمديَنة   قَريَة   2ــ ُمحافَظَة  

طبیبة   پاسخ می تواند طبیبة باشد و بَلَد نيز درست  بَلَد          قَريَة            ُمحافَظَة  

است.

در طرّاحی سؤال برای اين بخش دقّت الزم را داشته باشيم که سؤال، دو پاسخ نداشته باشد.

است.  مطلب  درک  و  واژه شناسی  مهارت  تقويت  تـمرين،  اين  از  هدف  چهاردهم:  تـمرين 

دانش آموز بايد معنای کلامت داده شده و معنای جمله ها را بفهمد و ارتباط ميان آنها را کشف کند. 

به لحاظ آموزشی اين تـمرين در مرحلۀ بااليی از سطوح يادگريی است. طرح چنني سؤالی در امتحان 

سخت و وقت گري ولی با ارزش است.

تـمرين پانزدهم: هدف از اين تـمرين تقويت مهارت واژه شناسی است. دانش آموز با کاربرد 

واژگان در اين تـمرين آشنا می شود. از اين تـمرين در آموزش زبان بسيار استفاده می شود.

تـمرين شانزدهم: برای تقويت توان واژه شناسی دانش آموز است. در آموزش هر زبانی، تـمرين 

متضاد و مرتادف طرّاحی می گردد؛ زيرا روش مناسبی برای تسلّط بر مفردات است.

از طرّاحی چنني سؤاالتی در امتحان خودداری گردد:

مرتادف کلامت داده شده را بنويسید: والدة، بيت، بستان

متضاد کلامت داده شده را بنويسید: قليل، بعيد، يـمني

طرح سؤال الزم است بدين گونه باشد:

کلامت متضاد را دوبه دو کنار هم بنويسيد. )قريب/ قبيح/ صغري/ کبري/ بَعيد/ جميل(

کلامت مرتادف را دوبه دو کنار هم بنويسيد. )َورد/ رجل/ امرأ/ زهر(

والدة ... أُّم بین کلامت مرتادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید: قريب ... بعيد 

تـمرين هفدهم: هدف از این تـمرین، يادآوری آموخته های درس اّول عربی هفتم است. هرچند 

از اين مطلب در امتحان سؤال طرح نـمی شود اّما دانسنِت اين مطلب به فهم زبان کمک می کند. گذشت 
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زمان موجب فراموش شدن آموخته ها می گردد؛ لذا هرچند وقت يک بار اين يادآوری ها الزم است.

 ارزشيابی

در ارزشيابی از درس اّول بايد توّجه داشت که هامن گونه که از نام درس پيداست کـّل اين درس 

ارزشيابی است و نيازی به ارزشيابی مجّدد از آن نيست. پس می توان از دانش آموزان خواست تا در 

گروه های چندنفره آن را حل کنند، سپس رفع اشکال توّسط معلّم انجام شود، يا اينکه در منزل حل کنند 

و در کالس رفع اشکال گردد. انتظار نـمی رود در مدت دو جلسۀ آموزشی در آغاز مهر   ماه کّل مطالب 

عربی پايۀ هفتم و هشتم به اندازۀ کافی، تکرار و تـمرين گردد. در اين درس فقط مهم ترين مطالب 

تکرار شده است و به تدريج در درس های دوم تا دهم اين تکرار در دل متون، عبارات و تـمرينات 

انجام خواهد شد. اين تکرار حتّی در سال های آينده نيز انجام خواهد شد.

وسايل کمک آموزشی

شایسته است دبريان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف1،پاورپوینت،کليپ آموزشی،اساليد،پوسرت، فلش کارت

1ــ آموزگاران، خربنگاران و ... اینفوگرافیک را به عنوان امتيازی یافته اند که در رساندن تندتر و تیزهوشانه تر مقاصدشان 

به مخاطبان آنها را یاری می رساند. )یک انقالب برصی(

امروزه باید برصی صحبت کنیم. با تصویرسازی درست، افراد می  توانند سیع تر و با پشتیبانی اّطالعات بهرت تصمیم سازی 

کنند.

اینفوگراف چیست؟

را بسيار در اطراف خود  اينفوگراف ها  امروزه  اينفوگراف Infograph کوتاه شدۀ Information Graphic است.  واژۀ 

مشاهده می كنيم، كتاب های كودكان، اخبار، نقشه ها و ارائه اّطالعات علمی، همه به نوعی از اينفوگراف به عنوان يك ابزار كارا 

استفاده می كنند. ابزاری كه دو هدف عمده را پوشش می دهد:

اینفوگرافیک نـامیشگر تصویری اّطالعات و داده هاست. 

تحقيقات نشان می دهد كه مردم توّجه كمرتی به نوشته ها و متون دارند و اين توّجه كمرت و كمرت می شود و تـاميل برای 

رصف زمان بيشرت بر جنبه های برصی وجود دارد. استفاده از گرافیک های اّطالع رسان باعث می شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم 

قابل توّجهی از اّطالعات را که شکل نوشتاری آن ممکن است مقالۀ بلند  باالیی را تشکیل دهد، به سادگی از طریق برصی دریافت 

کند و حّتی آن را به خاطر بسپارد. شايد به همني دليل باشد كه امروزه گرافیک های اّطالع رسان همه جا مشاهده می شوند، از 

نرشّیات گرفته تا عالئم راهنامیی و رانندگی.

آنچه یک دیدن کند ادراک آن               سال ها نتوان نـمودن با بيان )مولوی(
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنوَن )بَننَي( درست است. کلمۀ بنني که در درس آمده است 

ملحق به جمع مذکّر سالـم است. ملحق به جمع مذکر سالـم کلامتی هستند که اعراب جمع مذکر 

را می گريند؛ اّما رشايط آن را ندارند و معروف ترين آنها عبارت اند از کلامتی که معنای جمع دارند و 

مفردی از خود ندارند؛ مانند: 

»أولو« و »عالَموَن« )جمع عالَم( و »اعداد عقود«، مانند »ِعرشون« تا »تِسعون« و کلامتی 

نظري »بَنون« و »أَرضون« و »ِسنون« که ملحق به جمع محسوب می شوند.

2ــ تِلميذ: به معنای دانش آموز دبستان است. واژۀ ُسيانی معرّب به معنای شاگردی است که 

پيشه ای می آموزد. )خود کلمۀ شاگرد نيز در فارسی شاه گرد بوده است. يعنی خدمتگزاری که گرد شاه 

ـذ« را از آن ساخته ايم که  است.( جمع آن افزون بر تاَلميذ، تاَلِمَذة نيز هست. در فارسی مصدر »تَـلَـمُّ

در عربی به کار نـمی رود. تلميذ تقريباً هم معنای طالِب است. اّما طالِب دانش آموز دبريستانی و يا 

دانشجو است؛ مثال: 
طالِب ثانَـوّي: دانش آموز دبريستانی و طالِب جاِمعّي: دانشجو.1

نخستني اینفوگرافیک ها را می توان در نگاره های داخل غار انسان های نخستین یافت.

برخی اينفوگراف ها يک داستان را در يک نگاه كوتاه و خواندن مخترص بيان می كنند. برخی ديگر كمی پیچیده ترند و نياز 

دارند که خواننده زمان بیشرتی به همراه تفّكر رصف كند.

جدول رصف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه )َيـ     ، َتـ   ، َنـ    ، أَ( و ضامير مّتصل فاعلی و اعراب اصلی و 

فرعی رفع اشاره شده است زبان عربی را زبانی دشوار جلوه گر می سازد. 

دانش آموز با دیدن جزوه ای که قواعد فعل مضارع را مفّصاًل آموزش می دهد يادگريی زبان عربی را بسيار سخت می بيند؛ 

اّما يک اینفوگراف او را کنجکاو و عالقه مند می سازد.

بازيکنی که جام  اْلَکأَس«. ديده می شود که در کنار آن تصوير  يرَفُع  اْلفائُز  اينفوگراف، جمالتی مانند »الاّلِعُب  در يک 

پیروزی را باال برده است.

دانش آموز با ديدن جمله ها و تصاوير با ساختار فعل مضارع آشنا می شود.

1ــ ِتلميذ: دانش آموز دبستانی، شاگرد / الجمع: َتالِمذٌة و َتالميُذ 

العلم، و خّصه أهل العرص بالطالب الصغري يف املراحل  أَو الحرفة، طالب  الفّن  أَو  العلم  التَّْلِميُذ: خادم األُستاذ من أَهل 

الدراسّية األوىل، تلميٌذ يف مدرسة ابتدائّية، صبّي يتعلَّم صنعة أو حرفة
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3ــ قـاَم يعنی ايستاد، برخاست، بلند شد؛ اّما َوقََف يعنی ايستاد، توقّف کرد.1

٤ــ مصدر َدرََس يَدرُُس می شود: ِدراَسـة و َدرْس. َدرََس الثَّوَب: جامه را کهنه کرد. وجه تسميۀ 
َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامه ای کهنه شود.2

٥  ــ ِدراَسـة به دو معنای »درس خواندن« و »بررسی و پژوهش« است.

1ــ قاَم: قاَم إىل / قاَم بـ / قاَم عىل / قاَم لـ َيُقوم، ُقْم، َقْوًما و ِقياًما و قامًة، و اسم فاعله قائم و اسم مفعوله َمقوم

ْخُص: وقف و نهض، انتصب، عكسه قعد  قام الشَّ

َقاَم النََّهاُر: اِْنَتَصَف 

َقاَم ِمْن َنْوِمِه: اِْسَتْيَقَظ 

ُقوُموا ِبَنا: َهيُّوا ِبَنا 

َع  وِعِه: أََخَذ، رَشَ ُط لَِمرْشُ َقاَم ُيَخطِّ

وِء  َقاَم ِبِه َو َقَعَد: َنرَشَ َعْنُه أَْخَباَر السُّ

َقاَم عىل األمر: دام و َثَبت 

َقاَم لألمر: تواله 

2ــ دَرََس / درََس بـ / درََس يف َيدرُس، ِدراسة َدرٌْس، ِدرَاٌس و ُدروًسا، و اسم فاعله دارس، و اسم مفعوله َمْدروس و الجمع: 

ُدرٌَّس، و َدَوارُس 

درَس الكتاَب و نحَوه: كّرر قراءته ليحفظه 

َدرََس األَثُر: َتَقاَدَم َعْهُدُه 

َدرََس الثَّْوُب وَنْحُوه: َبيِلَ 

درَس العلَم عىل فالن: تلّقاه عىل يديه، تتلمذ له 

درَس بالـمعهد / درَس يف املعهد: تعلَّم فيه 

َُه بالياً  َدرََس الثَّْوَب: َصريَّ

رَْس: أَحاَط ِبـام ِفيِه ِمْن ُعلوٍم أو َمعارَِف لَِيْفَهَمها َو َيَتَعرََّفها  َدرََس الِكَتاَب أَِو الدَّ

اُه َوَبَحَث فيِه  َدرََس اْلَمْوضوَع: َتَقصَّ

َدرََس َدرًْسا و ُدروًسا: َعَفا و َذَهَب أَثرُُه

َدرََّس: )فعل( درََّس ُيدرِّس، تدريًسا، و اسم فاعله ُمَدرِّس، و اسم مفعوله ُمَدرَّس 

درَّس الكتاَب و نحَوه: قام بتدريسه، أقرأه و أفهمه للطَّلبة و نحوهم 

َبْتُه َبْتُه، َدرَّ َدرََّسِت الَحواِدُث الرَُّجَل: َجرَّ

َدرس: )اسم( الجمع: أَْدراٌس، و ِدرَْساٌن و ُدروٌس 

رُْس: الَخَلق البايل من الثياب و غريها  الدَّ

رُْس: الطِريُق الَخِفيُّ  الدَّ

رُْس: املِْقداُر من العلم ُيْدرَُس يف وقٍت ما و الجمع: ُدروٌس و أْدراٌس  الدَّ

رس رس: تحت الدَّ َقْيد الدَّ
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٦  ــ فرق عام و َسَنة: معموالً اين دو مرتادف گرفته می شوند. در قرآن كلامت »عام، عامني« و 

»سنة، سنني« به دفعات به چشم می خورد، در حالی كه در فرهنگ های لغت عربی و فارسی هر دو 

را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كرده اند، از جمله الـمنجد ذيل عام )َعَوَم( آن را اين گونه 

آورده اند:  سنو(  )سنا-  سنة  تعريف  در  و  متوالية«  كاملة  سنة  فصول،  » أربعة  است:  كرده  تعريف 

»اثنـا عرش شهراً« و »3٦٥ يوماً«؛ يعنی »َسَنـة« هامن سال خورشيدی است. 

گفته می شود: 

الفيل(،  )سنة  نـمی شود:  گفته  فتح مكة( ولی  )عام  الوفود(،  )عام  الحزن(،  )عام  الفيل(،  )عام 

)سنة الحزن( و )سنة فتح مكة(. امروزه )عام 201٤( و )سنة201٤( هر دو گفته می شود؛ اّما در متون 

کهن )سنة( گفته می شد و )عام( برای حوادث بوده است. 
راسيَّـُة دارد.1 َنـُة الدِّ رايسُّ کاربرد بيشرتی از السَّ امروزه اصطالح العاُم الدِّ

7ــ َمـَمـّر؛ يعنی راهرو يا گذرگاه. َمـَمـرُّ الطاِبِق الثّالِِث؛ يعنی راهرو طبقۀ سوم.2
8   ــ زاَد دو معنا دارد: زياد شد، زياد کرد. 3

ُله  نة / رأس العام: أوَّ 1ــ عام: )اسم( الجمع: أَعوام / العاُم: السَّ

عام الُحْزن: العام العارش من بعثة النبّي )ص( و هو العام الذي ُتويّف فيه أحّب الّناس إىل الرسول و آثرهم عنده؛ زوجته 

خديجة، و عّمه أبوطالب 

عام الفيل: العام الذي هجم فيه األحباُش بأفيالهم عىل الكعبة، و فيه كانت والدة النبّي صىّل اللّٰه عليه و آله و سّلم

َسنة: )اسم( الجمع: سنوات، و ِسُنوَن 

تها اثنا عرش َشْهرًا  َنُة: فرتة من الزَّمن ُمدَّ السَّ

َنُة: األَرُض الـُمْجِدَبة  السَّ

راسة و َتـمَتّد عادًة من أوائل الخريف  نة اْلَمدرَسّية: ُمّدة الدِّ راسّية أَو السَّ نة الدِّ نة البسيطة: عدد أيام ها 3٦٥ يوًما، / السَّ السَّ

ُل يوم منها نة: أوَّ ها عام ولد املسيح / رأس السَّ نة التي يبدأ َعدُّ نة امليالدّية: السَّ يف من العام التَّايل / السَّ حتى أوائل الصَّ

2ــ َمَمّر: راهرو، گذرگاه الجمع: ممّرات و مامّر 

عىل َمَمّر العصور: عىل طولها و مداها / عىل َمَمّر الفصول: عىل تواليها و تعاقبها / ممّر مايّئ: مسطح مايّئ صالح للمالحة 

نْيِ َعريَضنْيِ والّراِبُط َبنْيَ رَصيَفنْيِ كنهر أو قناة / َمَمرُّ الرَّاِجلنَي، َمَمرُّ اْلُمشاة: اْلَحيُِّز اْلَمْوجوُد َبنْيَ َخطَّ

ي:  3ــ زاَد / زاَد عىل / زاَد عن / زاَد يف / زاَد َيِزيد، زِْد، ِزياَدٌة، َزْيٌد، َمزيٌد و اسم فاعله زائد و اسم مفعوله َمزيد - للمتعدِّ

اِن: َتضاَعَف، َكُثَ / زاَدُه اللُه ِرزْقاً عىل ِرْزٍق: َوَهَبُه، َمَنَحُه طه، آية 11٤: ﴿َو ُقْل رَبِّ زِْدِن ِعْلاًم ﴾  كَّ زاَد َعَدُد السُّ

نَي ِبلَّة: زاد األمَر سوًءا، أو خطورًة / زِْد عىل ذلك أن: أِضف إىل ذلك زَاَد اليشَء: جعله يزيد / زاد الطِّ
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ْرُس الّثانی اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛

2ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند؛

3ــ پيام منت را درک کند؛

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های خوانده شده استشهاد کند؛

٥  ــ حروف اصلی را در کلامت ثالثی صحيح و سالـم تشخيص دهد؛

٦  ــ وزن کلامت را در کلامت ثالثی صحيح و سالـم تشخيص دهد؛

7ــ معنای اسم های بر وزن »فاِعل« و »َمْفعول« را بگويد. 

فرايند آموزش

منت درس دوم دربارۀ اهّمـيّت قوانني راهناميی و رانندگی است. ساالنه در ايران، چند ده هزار 

نفر در تصادفات کشته و زخمی می شوند. لذا اين وظيفۀ هر درسی است که فراخور حال خود گريزی 

بررسی است،  قابل  به راحتی  اين موضوع  يا اجتامعی  فارسی،  مانند  بزند. در درسی  اين موضوع  به 

ولی در عربی از آنجا که مشکل ساختار و واژگان وجود دارد؛ لذا محدوديت بسيار زيادی وجود دارد؛ 

با اين حال يکی از متون کتاب به اين موضوع پرداخته است تا دبري به بهانۀ آن به دانش آموزان که 

رانندگان آينده هستند هشداری بدهد.

بالفاصله پس از همۀ درس های کتاب عربی نهم درک مطلب آمده است. 

به منظور تسهيِل آموزش اين تـمرين به صورت تشخيص درست، يا نادرست طرّاحی شده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

َقوانيـُن الْـُمـروِر . قانون های رانندگی

ِبـالْـبُـکـاِء  بَـَدأَ  أرَُستِـِه،  َمـَع  الاْمئِـَدِة  َعلَی  َجـلَـَس  ِعـْنَدما  َحزيـناً؛  الْـَمدرََسِة  ِمَن  َسـّجـاٌد  رََجـَع 

َم َمَعـُه َو َسأَلَـُه: »لاِمذا ما أَکَلْـَت الطَّعاَم؟!«  فَْجأًَة َو َذَهَب إِلَی ُغرفَِتـِه؛ َذَهَب أَبوُه إِلَـيِه َو تَـَکـلَـّ

سّجاد با ناراحتی )اندوهگني( از مدرسه برگشت؛ وقتی که همراه خانواده اش بر رس سفرۀ غذا 

نشست، ناگهان رشوع به گريه کرد و به اتاقش رفت پدرش نزد او رفت و با او سخن گفت و از او 
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پرسيد: »چرا غذا نخوردی؟!«

َولَـٌد ذَکيٌّ َو هاِدئٌ. ماذا َحَدَث  أَْعرِفُـُه؛ هَو  أَجاَب: »َهْل تَْعرُِف َصديقـي ُحَسيناً؟« قاَل: »نََعم؛ 

لَـُه؟« أَجاَب َسّجاٌد: 

پاسخ داد: »آيا دوستم حسني را می شناسی؟« گفت: »بله؛ می شناسمش؛ او پرسی باهوش و آرام 

است. چه اتّفاقی برايش افتاده است؟« سّجاد جواب داد:

ـيّـارَِة؛ َحَدَث الـتَّصاُدُم أَمامـي؛ ِعنَدما شاَهْدتُـُه علی الـرَّصيِف  »هَو رَقََد ِفـي الْـُمْستَشَفی؛ تَصاَدَم ِبالسَّ

َو  ِمْنـُه  َسـيّارٌَة  اِقْـتَـَربَْت  الْـيَميـِن؛  َو  الْـيَساِر  إلَی  نَظََر  ما  َو  فَـْجـأًَة  الـّشاِرَع  فَـَعـبَـَر  ناَديْـتُـُه؛  الُْمقاِبِل؛ 

َصَدَمتْـُه.«

اتّفاق  با ماشني تصادف کرده است؛ تصادف جلوی من  »او در بيامرستان بسرتی شده است؛ 

افتاد؛ وقتی که او را در پياده رِو روبه رو )مقابل( ديدم؛ او را صدايش زدم؛ از خيابان عبور کرد و به چپ 

و راست نگاه نکرد؛ اتومبيلی به او نزديک شد و به او برخورد کرد.«

ـيّـارِة قَليلـًة.« قاَل أَبوُه: »کَـيْـَف حـالُـُه اْلَن؟« قـاَل سّجاٌد: »هَو ِبَخريٍ؛ کانَـْت ُسـْرَعـُة الـسَّ

پدرش گفت: »حاال حالش چطور است؟« سّجاد گفت: »او خوب است؛ رسعت ماشني کم بود.«

ِفـي الْـيَوِم التّالـي طَلََب الْـُمَدرُِّس ِمْن تاَلميـِذِه کِتابَـَة قَواننِي الْـُمروِر فـي َصحيَفـٍة ِجداريٍَّة. 

روز بعد، معلّم از دانش آموزانش خواست قوانني رانندگی را در يک روزنامۀ ديواری بنويسند. 

)در روز آينده معلّم از دانش آموزانش نوشنِت قوانني رانندگی را در يک روزنامۀ ديواری درخواست کرد.(

َح إِشاراِت الُْمروِر ِفـي الَْمدرََسِة.  ثُمَّ طَلََب ُمديُر الَْمدرََسِة ِمْن إِدارَِة الُْمروِر رَشْ

سپس مدير مدرسه از ادارۀ راهناميی و رانندگی خواست عالمت های راهناميی و رانندگی را 

رشح دهند.

جاَء رُشطيُّ الْـُمـروِر َو َشـَرَح اْلِشـاراِت الاّلزَِمـَة لِلتَّالميِذ َو أََمـرَُهم ِبالُْعبوِر ِمْن َمَمـرِّ الُْمشاِة.

پليس راهناميی و رانندگی آمد و عالمت های الزم را برای دانش آموزان رشح داد و به آنها دستور 

داد از گذرگاه پياده )خط  کشی عابر پياده( عبور کنند. )اگر دانش آموز تحت اللفظ معنا کرد با ارفاق 

نـمره داده شود. ← به آنها به عبور از گذرگاه پياده دستور داد.(

ًة َو رََسـمـوا فيـها َعالماِت الْـُمروِر َو َشـرَحوا َمعانيَـها. الميُذ َصحيَفـًة ِجداريَـّ کَـتَـَب الـتَـّ

دانش آموزان يک روزنامۀ ديواری نوشتند و در آن عالمت های راهناميی و رانندگی را نّقاشی 

)رسم کردند( و معانِی آن را رشح دادند.
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»بدانیم«

در بخش »بدانيم« مبحث وزن و حروف اصلی به دانش آموز تدريس شده است؛ يک هدف 

به  فارسی  ادبيّات  معلّم  که  راه هايی  از  يکی  است؛  دانش آموز  امالی  به  کمک  بخش،  اين  اصلی 

دانش آموزان پيشنهاد می کند تا امالی درست کلامت را تشخيص دهند، مراجعه به هم خانواده و حروف 

اصلی کلمه است؛ لذا اين مبحث در ياری رساندن به امال بسيار مؤثّر است؛ مثالً برای درست نوشنت 

کلمۀ »استحکامات« مراجعه به هم خانواده های آن، يعنی »مستحکم و محکم و ...« به درست نويسی 

آن کمک می کند.

»فّن ترجمه«

در اينجا دانش آموز با معنای دو وزن »فاِعل« و »َمْفعول« آشنا می گردد. 

معنای  به  »فاِعل«  وزن  معموالً  است:  تعريف شده  گونه  اين  درسی  کتاب  در  وزن  دو  اين 

»انجام دهنده يا دارندۀ حالت« و وزن »َمْفعول« به معنای »انجام شده« است؛ مثال:

حاِمد: ستاينده، َمْحمود: ستوده شده

می توان در صورت داشنت وقت مثال های بيشرتی پرسيد؛ مثالً:

َمولود،  والِد،  َموجود،  واِجد،  َمحفوظ،  حاِفظ،  َمشمول،  شاِمل،  ضارِب، مرضوب،  مقتول،  قاتِل، 

راِفع، َمرفوع، حاکِم، َمحکوم، شاِهد، َمشهود، عاِبد، َمعبود، حاِمل، َمحمول، وارِد، َمورود و...

تمرین ها

تـمرينات اين درس نيز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تـمرين بتواند 

کلمۀ  تـمرينات  در  االمکان  حتّی  است  شده  سعی  کند.  تثبيت  را  آموخته هايش  و  بيازمايد  را  خود 

جديدی به کار نرود. 

تـمرين اّول: هدف تشخيص حروف اصلی و ترجمۀ کلامت است. فراگري در بخش »بدانيم« و 

»فّن ترجمه« با مفهوم ريشه و وزن آشنا شده است. اکنون در اين تـمرين می تواند آموختۀ خويش را 

ملکۀ ذهن کند.

تـمرين دوم: نظر به اهّميت باب های ثاُلثی مزيد، در اين تـمرين وزن فعل های باب های ثالثی 

مزيد طرّاحی شده است؛ اّما هدف مطلقاً تدريس ابواب ثالثی مزيد نيست. هدف اين است که گوش 
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و چشم دانش آموز به اين کلامت عادت کند. افعال ثالثی مزيد حتّی معتل در پايۀ هفتم و هشتم نيز 

، اِشتَـَری، أَعطَی، شاَهَد و سافََر. آمده بود؛ اّما هدف آموزش فعل ثالثی مزيد نبود؛ مثال: أَجاَب، أََحبَّ

در کتاب نهم نيز فعل های ثالثی مزيد بسيار به کار رفته است، اّما هدف، آموزش فعل ثالثی 

مزيد نيست. دانش آموز بايد فعل »شاَهَد« را بشناسد و بداند به معنای »ديد« است و فعل »يُشاِهُد« 

را نيز بشناسد و بداند به معنای »می بيند« است؛ اّما اينکه بتواند از »شاَهَد« فعل مضارعش، يا از 

»يُشاِهُد« فعل ماضی اش، يا از »تُشاِهُد« فعل امرش را بسازد به هيچ روی از اهداف آموزشی نيست. 

هدف تنها دانسنت معنای اين کلامت است، آن هم در ميان جمله، نه مستقاّلً. اگر دانش آموز بتواند 

خوب بخواند و خوب بفهمد و خوب ترجمه کند می تواند خوب نيز بسازد. ولی ساخنت، هدف کتاب 

نيست هرچند خود به خود ساخنت نیز حاصل می شود، اّما به منظور تسهيل آموزش و ارزشيابی اين الزام 

وجود دارد که از ساخنت خودداری کنيم. دانش آموزی که عالقه مند است به دنبال ساخنت می رود و 

دانش آموزان ديگر فقط در حّد فهم منت عربی می آموزند. تخّصص در مرحلۀ دانشگاهی است. کسانی 

که عالقه مندند در دانشگاه زبان و ادبيّات عرب را به صورت تخّصصی خواهند خواند.

تـمرين توان  اين  سوم: هدف تقويت مهارت خواندن و واژه شناسی و ترجمه است.  تـمرين 

دانش آموز را در شناخت کاربرد کلامت تقويت می کند.

به کار رفته  بازآموزی مبحث ضمري است که در عربی هفتم و هشتم  چهارم: هدف  تـمرين 

در  را  او  تـمرين  اين  يکجا می بيند.  و  مرتّب  به صورت  را  پراکنده  اينجا ضامير  در  دانش آموز  است. 

شناخت ضمري کمک می کند.

تـمرين  پنجم: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. او بايد بتواند جمله را درست بخواند و 

درست ترجمه کند و معانی کلامت را نيز بداند تا بتواند تشخيص دهد کدام کلمه را می توان در جای 

خالی گذاشت.

تـمرين ششم: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. بايد مراقب بود که در طرح سؤال دو 

گزينه درست نباشد. مثالً در تشخيص کلمۀ ناهامهنگ در ميان اين چهار کلمه دو گزينه درست است.

َحاممة / ُعصفور/ ُغراب / َولَد

گزينۀ ناهامهنگ می تواند حاممة باشد چون مؤنث است و از سوی ديگر می تواند ولد باشد 

که دانش آموز آن را به معنای »پرس« می گريد و با خودش می گويد بقيّۀ کلامت پرنده اند ولی اين يکی 

انسان است.

تـمرين هفتم: بی گامن آشنايی با قرآن و حديث از اهداف اصلی کتاب عربی است؛ لذا اين 
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تـمرين که دربارۀ وزن کلامت است از احاديث گهربار پيامرب اسالم  و حرضت علی  برگزيده 

شده است. دانش آموز در عني حال که دارد روی مبحث وزن کلامت تـمرين می کند با سخنانی حکيامنه 

مواجه می شود که می تواند در رفتار و نگرش او تأثري عميقی بگذارد.

هشتم: درک مطلب غايت واالی کتاب درسی عربی هفتم، هشتم و نهم است. منت  تـمرين 

برگزيده دربارۀ خانواده ای در يکی از شهرهای استان سيستان و بلوچستان است. در کتاب درسی عربی 

سعی شده است نام استان ها و شهرها و مناطق مختلف ايران ذکر شود. )مازندران، خراسان، کرمان، 

زاهدان، ياسوج، شرياز، اصفهان، تربيز، سنندج، ايالم، بيستون، اهواز، شوشرت، پل گاوميشان، خرّم آباد، 

مشهد، همدان، بدره ...(

به صورت يکی در ميان آمده  نهم: هدف جدول کلامت متقاطع که در کتاب درسی  تـمرين 

است، تقويت ذخريۀ واژگانی دانش آموز است. از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب 

نيست؛ لذا 23 پاسخ روبه روی دانش آموز قرار دارد. 

رمز جدول »يف َسَعِة اأْلَخالِق کُنوُز اأْلَرزاِق.« از حرضت علی  است. 

نام چند وسيله به زبان عربی:

موتورسيکلت:  الَعَجالت/  ثاُلثيُة  َدّراجة  سه چرخه:  َهوائيَّة/  َدّراَجة  دوچرخه:  َسيّارَة/  اتومبيل: 

عراق:  در  باص،  عربستان:  )در  حاِفلَة  اتوبوس:  ِمرفاع/  جرثقيل:  َدبّاب(/  عربستان:  )در  ناريَّة  َدّراَجة 

ُمنِشأَة(/ هواپيام: طائِرة/ موشک: صاروخ/ قايق: َزوَرق، قارِب/ کشتی: َسفيَنة، باِخرَة/ مينی بوس: حاِفلَة 

َصغريَة/ کاميون: شاِحَنة

امِء: هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. دانش آموز در اينجا آياتی  نوُر السَّ

از کالم اللّٰه مجيد تالوت می کند. گزينش آياتی که در راستای ساختار کتاب درسی باشد بسيار دشوار 

است. گزينش حديث، ساده است. ولی در مورد آيات قرآن وضعيّت فرق دارد. احاديث کوتاه بسياری 

وجود دارند، ولی آيات کوتاهی که از لحاظ ساختاری و واژگانی در حّد کتاب درسی باشند، به فراوانِی 

احاديث نيستند؛ لذا تأکيد می گردد در ارزشيابی ها آيات تغيري داده نشوند.

 ارزشيابی

در تشخيص وزن و حروف اصلی بايد با روش کتاب و از مثال هايی شبيه به کتاب درسی استفاده 

کرد؛ مؤّسسات خصوصی و انتشاراتی ها که کتاب های کار را وارد مدارس می کنند سؤاالتی طرح می کنند 

که هيچ نفعی از آن حاصل نـمی گردد؛ 
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بايد توّجه داشته باشيم که هامن گونه که در بارم بندی نيز آمده است در طرح سؤال از وزن و 

حروف اصلی فقط بايد از کلامت صحيح و سالـم و آشنا استفاده کرد و چنني کلامتی نيز طرح نشود: 

مالئکة و مأيوس. حتّی کلامتی مانند اسرتاق و استامع که دانش آموز به جای افتعال، استفعال می نويسد 

نيز در  انتقام  مانند  پاسخ دهد؛ کلامتی  انفعال  افتعال،  به جای  دارد  احتامل  انتظار که  کلمۀ  نيز  و 

امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلی »ن ق م« برای دانش آموز ناآشناست.

چنني شيوه ای در امتحان فقط برای ايجاد انزجار از درس عربی مؤثّر است و متأّسفانه در برخی 

آزمون های مؤّسسات خصوصی، برخی آزمون های غري استاندارد طرح می شود. هرکس چنني سؤاالتی 

طرح می کند دانسته يا نادانسته به فرايند آموزش درس عربی در مدارس رضبه می زند.

وسايل کمک آموزشی

پوسرت،  اساليد،  آموزشی،  کليپ  پاورپوینت،  اینفوگراف،  فيلم،  آموزشی،  افزار  نرم  گويا،  کتاب 

فلش کارت

افزون بر وسايل کمک آموزشی ياد شده می توان از زبان فارسی نيز کمک گرفت. در کتاب های 

فارسی سال های گذشته موضوع هم خانواده در کتاب درسی، بسيار مطرح شده است و دانش آموزان 

به اندازۀ کافی با اين موضوع آشنا هستند. می توان برای فهم بهرت اين موضوع ارتباطی ميان دو کتاب 

عربی و فارسی برقرار کرد.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش »نور السامء«:

1ــ﴿ ... َمْن آَمَن ِباللِّٰه َو الْيَْوِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِحاً فَـلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهـْم ﴾ الَْبَقرَة: ٦2

کسی که به خدا و روز رستاخيز ایامن دارد و کار شایسته مى کند، پاداش آنها نزد پروردگارشان 

هست.

ـّف: 2 ذيـَن آَمـنـوا لِـَم تَـقـولـوَن مـا ال تَـْفـَعـلـوَن﴾ الصَّ َهـا الَـّ 2ــ﴿ يا أَيُـّ

ای کساىن که ایامن آورده اید، چرا مى گویید آنچه را انجام نـمى دهید؟!

3ــ ﴿ لَـَقـْد کـاَن لَـُکـم فـي رَسـوِل اللِّٰه أُْسـَوٌة َحـَسـَنـٌة ﴾ الحزاب: 21

قطعاً در فرستادۀ خدا برای شام الگوی خوبی هست. )هامنا در رسول خدا برای شام الگوی 

نيکويی وجود دارد.(

٤ــ ﴿ إِذا َسـأَلَـَك ِعـبـادي َعـّنـي فَـِإنّـي قَـريـٌب ﴾ الَْبَقرَة: 18٦
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هرگاه بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، }بدانند که قطعاً{ من به آنان نزدیکم.

ذيـَن آَمـنـوا ِمـْنـُکـم ﴾ الُْمجاَدلَة: 11 ٥  ــ ﴿ يَـرْفَـعِ اللُّٰه الَـّ

خدا کساىن از شام را که ایامن آورده اند باال می بَرد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ آَمـَن بر وزن أَفْـَعـَل است. )آَمـَن، يُـْؤِمـُن، إيـمـان( اصِل آن »أَأَْمـَن« بوده که ادغام شده 
است.1

ـی و اِئْـتَـَسـی يعنی اِقْـتَـَدی.2 2ــ أُسَوة و قُْدَوة مرتادف هستند. جمع آن أَُسـی و إَِسی است. تَـأَسَّ
َم به کار می رود. 3 3ــ تََکلََّم يعنی صحبت کرد. در محاورات عربستان سعودی معموالً کَـلَـّ

يا  معنای خوابگاه  به  و  ريشه  از همني  »َمرقَد«  »خوابيد« هستند.  معنای  به  ناَم  و  رَقَـَد  ٤ــ 
آرامگاه است.٤

٥  ــ ماضی و مضارع مصدر َشقاَوة، َشِقـَي يَـْشـَقـی است که با َسُعـَد متضاد است و در فارسی 

اين کلمه ِشقاَوت تلّفظ می شود.
٦  ــ فَـْجـأًَة و فُـجـاَءًة هم معنا هستند. فاَجـأَُه يعنی غافلگريش کرد.٥

7ــ مضارع فََقَد به دو صورت يَـْفـِقـُد و يَـْفـُقـُد آمده ولی در املنجد فقط يَـْفـِقـُد ذکر شده 
است. در فارسی مصدر ِفْقدان بيشرت به کار رفته است. در عربی فُْقدان نيز گاهی به کار رفته است.٦

َقُه آَمْنُت ِباللِّٰه َو رَُسولِِه / آَمَن لَُه: اِْنَقاَد لَُه و أََطاَعُه / آمن باللّٰه / آمن للّٰه: أسلم له و انقاد 1ــ آَمَن ِبِه: َوِثَق ِبِه َو َصدَّ

2ــ ُأْسَوٌة: )اسم( الجمع: ُأَس، ُأْسوة / إِْسوة: ُقدوة، مثاٌل صالٌح لِلتشبُّه به / ُأْسوًة به: عىل مثاله، عىل منواله، عىل غراره 

ما ُيَتعزَّى به: صارت مصيبته ُأْسوة لغريه )ُأسوة: آنچه فرد غمگني با آن تساّلی خاطر میيابد.(

کانت الزَّوجة و األوالد ُأسوة له بعد وفاة أّمه.

3ــ مثاًل َتَکلَّْم در سعودی َکلِّْم و در عراق اِْحـچـي )اِْحـِک( گفته می شود.

د و اسم مفعوله مرقوٌد عليه  ٤ــ رََقَد: )فعل( رَقَد / رََقَد عىل / رََقَد عن َيرُقد، رَْقًدا و رُقاًدا و رُقوًدا و اسم فاعله راقد و الجمع: رُقود و رُقَّ

وُق: َكَسَدْت، رََقَد َعْن أُمورِِه: َغَفَل َعْنها  خُص: ناَم لياًل أو نهاراً، رََقَد عىل َظْهرِِه: اِْسَتْلَقى، رََقَدِت السُّ رََقَد الشَّ

ُء: َسَكن و َهَبط  ْدُه، جثَّة راقدة: متوقِّفة عن الحركة، طريحة، رََقَد رقدته األخرية: مات، رََقَد اليشَّ رََقَد َعْن َضْيِفِه: لَْم َيَتَعهَّ

رُي عىل بيضه: َحَضَنـه ْفُل: إذا انحدر إىل أسفل و سكن، رََقَد الطَّ رََقَد الَعَكر و الثُّ

ُكوَن َفْجأًَة َعَواُء ِذْئٍب. ٥  ــ َفْجأٌَة: ]ف ج أ[. )مصدر َفَجأَ(.: - أََتاُه َفْجأًَة: -: َبْغَتًة، أَْي َما ُيَفاِجُئ الِْنَساَن.: - َشقَّ السُّ

كتة. َموُت اْلُفجاَءِة: ما يأخذ النساَن بغتًة؛ و هو موت السَّ

٦  ــ َفَقَد: )فعل( فَقَد َيفِقد، َفْقًدا و ِفْقداًنا و ُفقداًنا، و اسم فاعله فاِقد و اسم مفعوله َمْفقود و َفقيد 

فَقد اليشَء: ضاع منه و غاب عنه، َفَقَد ُكلَّ َمالِِه: َخرِسَُه، َفَقَد َحَياَتُه: ُقِتَل، َقَض َنْحَبُه 
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8   ــ فَـم، يعنی دهان و جمع آن أفْـواه است به اعتبار اينکه اصل فَـم فَـوه می باشد. مثّنای آن 

فَـمـاِن، فََمـواِن و فََمياِن به سه شکل به کار رفته است. اّما شکل فَـمـاِن بهرت است. اسم منسوب آن 

فَمـّي است که فََمـوّي نيز کاربرد دارد. در ترکيب با کلامت معانی ديگری دارد؛ مثال: 

يِْف= لبۀ  فَُم الَْمِعَدة= باب املعده / فَُم الزُّجاَجة= س شيشه / فَُم الِْقّنيَنة= س بطری/ فَُم السَّ
شمشري.1

9ــ قُبْح زشتی در گفتار، کردار، پندار و چهره است. قَبيح نيز زشت است که در برابر َجميل قرار 
دارد. متضاّد قُبح ُحسن يا َجامل است.2

10ــ رَصيف يعنی »پياده رو« و به معنای »استوار« نيز به کار رفته است. 
َعَمٌل رَصيٌف: کار استوار َجواٌب رَصيٌف: پاسخ استوار.3

11ــ لََقـد ترکيب لَـ + قَـْد است و بر س فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار می رود.

12ــ لَِم ترکيب )لِـ + ما( است که حرف الف کوتاه شده است. هنگامی که حرف جر بر ِس مای 

استفهاميه درآيد، الِف آن حذف می شود. مثال های ديگر: َعـمَّ )َعْن+ما(، ِمـمَّ )ِمْن+ما(، ِبـَم )ِب+ما(، 

فیَم )يف+ما(، إالَم )إلی+ما(، َعالَم )َعلَی+ما( 

13ــ »ما« معانی و کاربردهای زيادی دارد؛ مثال: 

َفَقَد ما َكاَن َيَتَمتَُّع ِبِه ِمِن اْحرِتَاٍم َو ُحْظَوٍة ِعْنَد النَّاِس: َصُغَر يِف ُعُيوِنِهْم، َضيََّع، َفَقَد َصَواَبُه: ُجنَّ َفَقَد َعْقَلُه، َفَقَد َصرْبَُه: ِعيَل 

م يف نفسه، فَقد األمل: قِنط، يئس ِل، َفَقَد َصِديَقُه: َضيََّعُه، أَْو َماَت، فَقد أعصاَبه: ثار و َغِضب، مل يتحكَّ َصرْبُُه َو ملَ َيُعْد َقاِدراً َعىَل التََّحمُّ

َفَقَد برصه: أُصيبَ ِبالعمى، فَقد ذاكرته: َنِس ما يعرفه عن نفسه و غريه، فَقد رُْشَده / فَقد صواَبه / فَقد عقَله: ُجّن، ترّصف 

ع، فَقد شعوره: ُغيش عليه بطْيش و ترسُّ

1ــ َفم: )اسم( الجمع: أفامم و أفواه، مثنى َفامن و َفموان، َفّم، َفم 

خص أو الحيوان: ُفوهه، فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عىل جهازّي املضغ و الّنطق  فم الشَّ

ئب: عرّض نفَسه للخطر دون تروٍّ و ال بصرية  ألقى بنفسه يف فم الذِّ

ء: فتحته، أّوله، فم الوادي / القربة / الرتعة، الفامن: الفم و األنف، َفُم اْلَقاُرورَِة: رَأُْسها فم اليشَّ

2ــ ُقْبح: )اسم( الجمع: َمقابُح، مصدر َقُبَح، الُقْبُح: ضد الُحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة 

ُقْبحاً لَُه: ُدَعاٌء َعَلْيِه ِباْلِْبَعاِد ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ

3ــ رَصيف: )اسم( الجمع: أَرِصفة و رُُصف و رُْصفان 

الرَّصيُف: الرَِّصني، عمٌل رَصيٌف: محكم، رجل رصيٌف: محكم العمل، جواٌب رصيٌف: متَقن ال ُيرَدُّ 

الرَّصيُف: مبعنى املرصوف، و يطلق عىل حاجٍز من البناء ميتدُّ عىل جانبي الطريق 

ريق لِلُمشاة، رصيف وسطّي: رصيف مزروع باألشجار يفصل شارَِعنِي ُمتَعاكِسني  الرَّصيُف: مكان مرتفع قلياًل عىل جاِنَبي الطَّ

يف طريق سيع، رصيف امليناء: رصيف ميتدُّ من الشاطئ إىل املاء، تدعمه أعمدة أو دعامات، ُيستخدم لتأمني و حامية و توفري ممّر 

ُة ُوقوٍف لِْلِقطاِر ذاُت ِسياٍج َحَجِريٍّ فن و القوارب، رَصيُف الِقطاِر: َمَحطَّ دخول للسُّ
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ْعَر﴾: به او شعر نياموختيم  ﴿ما َعلَّْمناُه الشِّ

﴿ما يَنبَغي لَـُه﴾: شايستۀ او نيست.

﴿ما هذا برََشاً﴾ اين آدمیزاد نيست.

﴿و أَوصان ِبالصالة و الزكاة ما ُدمُت حيّـاً﴾ مريم 31 ؛ در اينجا ما ُدمُت؛ يعنی مّدت زندگی ام. 

ما هذا؟ اين چيست؟

نزد خداست  آنچه  و  می شود  تـامم  نزد شامست  آنچه  باٍق﴾  عنداللِّٰه  ما  و  یَنَفُد  عندکم  ﴿ما 

ماندگار است. 

﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾ يعنی فنعم اليشء هي. 

ّق.  َغَسلْتُـُه ُغسالً نِعام و َدقَْقـتُُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِعَم الُغسل و نِعَم الدَّ

َمَررُْت ِبـام ُمعِجب لََك؛ يعنی بيشٍء ُمعِجٍب لََك. 

بيَع!: بهار چه زيباست! ما أجَمَل الرَّ

ـٍة. در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إنَّ بتواند کلمۀ أخ را منصوب  ام أخوَك ذو ِهمَّ إنَـّ

کند. إنَّ أخاَك ذو هّمٍة. 

مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندان که آسامن ها و زمین بپاید. )از اقسام مای زائده مای 

تأکید به معنای »چندان که« است.(

﴿القارعة ما القارعة﴾؛ یعنی قیامت و چه قیامتی! در اينجا ما برای تفخيم به کار رفته است.

1٤ــ ُمشاة جمع مايش به معنای پياده است. مانند قُضاة که جمع قايض است. الَْمْشـي به معنای 

»اِْمِش«  امر  فعل  زيارتی  در سفرهای  تِـمشاًء(  و  َمْشيـاً  يَـْميش،  )َمَشی،  است.  راه رفتـن  و  پياده روی 

توّسط مأموران بسيار به کار می رود که موجب ناراحتی برخی زائران می گردد و تصّور می کنند معنای 

بدی دارد؛ زيرا در گذشته حرشه کشی به نام »اِمشی« وجود داشت.

1٥ــ ناَدی، يعنی صدا زد. )ناَدی، يُنادي، ُمناداة و نِداء( ناداُه: او را صدا زد. فعل امر= ناِد مانند 

ناِد عليّـاً مظهر العجائب. در گويش محلّی عراقی »صيْْح« معادل »ناِد« است.

1٦ــ هاِدئ، يعنی آرام. مانند الُْمحيُط الْهاِدئُ: اقيانوس آرام. حروف اصلی هاِدئ، )ه د ء( است 

و حروف اصلی هادي: راهنام )ه د ي( است. ُهدوء: آرامش و ِبـُهدوٍء: به آرامی از همني ريشه است.
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ْرُس الّثالُِث اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

2ــ منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند؛
3ــ پيام منت را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های خوانده شده استشهاد کند.

٥  ــ فعل امر معادل اّول شخص مفرد )لِلُمخاطَب و لِلُمخاطَبَة( را بشناسد و آن را در جمله با 

توّجه به قرائن درست ترجمه کند؛

٦  ــ فعل امر مفرد مذکّر و مفرد مؤنّث را بشناسد و فرق آنها را بداند.

فرایند آموزش

منت درس ماجرای دو برادر است که با هم دشمنی پيدا می کنند و دشمنی ميان خانواده هایشان 

نيز گسرتش می يابد. تا جايی که برادر کوچک تر مزرعه را با نهری به دو نصف تقسيم می کند. در اين 

هنگام نّجاری از راه می رسد و از برادر بزرگ تر می پرسد آيا کاری دارد که برادر بزرگ تر درخواست 

اّما نّجار  انبار خانه اش ديواری بسازد تا ديگر چشمش به چشم برادرش نيفتد،  می کند با چوب های 

خريخواه که متوّجه می شود به جای ديوار پلی می سازد، برادر بزرگ که از بازار بر می گردد با تعّجب 

به پل نگاه می کند و نّجار را مؤاخذه می کند که چرا به جای ديوار پل ساخته است؟! برادر کوچک تر از 

راه می رسد و پل را می بيند و رشمنده می شود؛ او می پندارد که برادر بزرگ تر دستوِر ساخنت پل را داده 

است تا پيامن دوستی دو برادر قطع نشود و گريه کنان می آيد برادرش را می بوسد و معذرت خواهی 

می کند، برادر بزرگ تر با ديدن اين صحنه متوّجه ترفند نّجار می شود. نّجار پل دوستی ساخته بود. از او 

می خواهد که مهامن او باشد که نّجار می گويد بايد بروم و چند پل دوستی ديگر بسازم. معلوم می شود 

که نّجار فردی شايسته و خريخواه بوده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس: 

ـداَقـِة: پـِل دوستی ِجـْسـُر الـصَّ

کاَن حميٌد َو سعيٌد أََخـَويـِن فـي َمْزَرَعـِة قَـْمـٍح؛ فـي أََحِد الْـأَيّـاِم َوقَـَعـْت َعداَوٌة بَـيْـَنـُهام َو 

1ــ پيام درس دربارۀ صلۀ رحم، احرتام به همسايه و تالش برای ازبني بردن دشمنی بني همسايگان و خويشان است. 



64

َغـِضـَب الْـأَُخ الْـأَکْـبَـُر »َحميٌد« َعلَی الْـأَِخ الْـأَْصـَغـِر »َسعيٍد« َو قاَل لَـُه: »اُْخـُرْج ِمْن َمزَرَعـتـي.«

روزها  از  يکی  در  بودند؛  گندمی(  مزرعۀ  )در  گندم  مزرعۀ  يک  در  برادر  دو  و سعيد  حميد 

ميانشان دشمنی افتاد و برادر بزرگ تر حميد بر برادر کوچک تر خشم گرفت و به او گفت: »از مزرعه ام 

خارج شو.«

َو قالَـْت َزوَجـُة حميٍد لِـزَوَجـِة سعيٍد: »اُْخـرُجي ِمْن بَيتـِـنا.«

و همرس حميد به همرس سعيد گفت: »از خانه مان خارج شو.«

يف َصباِح أََحِد الْـأَيّـاِم طَـرََق رَُجـٌل باَب بَيْـِت حميٍد؛ ِعْنَدما فَـتَـَح حميٌد باَب الْـبَـيـِت؛ شاَهـَد 

نَـّجـاراً؛ فَـَسـأَلَـُه: »ماذا تَـطْـلُـُب ِمـّنـي؟« در صبح يکی از روزها مردی دِر خانۀ حميد را زد؛ وقتی که 

در خانه را باز کرد؛ نّجاری را ديد و از او پرسيد: »از من چه می خواهی؟!«

أَجاَب الـنَّـّجـاُر: »أَبْـَحـُث َعْن َعـَمـٍل؛ َهل ِعـْنَدَك َعَمٌل؟«

نّجار جواب داد: »دنباِل کاری می گردم )در جست و جوی کاری هستم(؛ آيا کاری داری؟«

هـا ِبـيَـِدَك.« فَقاَل حميٌد: »ِبالتَّأکيد؛ ِعندي ُمشِکـلَـٌة َو َحـلُـّ

حميد گفت: »البتّه؛ مشکلی دارم و حّل آن در دست توست.«

قاَل الـنَّّجاُر: »ما هَي ُمشِکلَتُـَك؟« أَجاَب حميٌد: »ٰذلِـَك بَـيـُت جاري؛ هَو أَخـي َو َعدّوي؛ اُنْـظُـْر 

 . ُه َغْضباُن َعلَـيَّ ُه َحـَفـَر الـنَّـْهـَر لِـأَنَـّ َم الَْمزَرَعـَة إِلَی نِصَفيـِن ِبـٰذلِـَك النَّهِر؛ إِنَـّ إِلَـی ٰذلِـَك الـنَّـْهـِر؛ هَو قَسَّ

ِعندي أَْخشاٌب کَـثيـرٌَة ِفـي الْـَمـْخـزَِن؛ رَجاًء، اِْصـَنـْع ِجداراً َخـَشـبـيَّـاً بَيـَنـنـا.«

و  برادرم  او  است؛  همسايه ام  خانۀ  »آن  داد:  جواب  حميد  چيست؟«  »مشکلت  گفت:  نّجار 

دشمنم است؛ به آن رودخانه نگاه کن؛ او مزرعه را با آن نهر )جوی( به دو نیم تقسيم کرده است؛ او 

نهر را کَنده است )حفر کرده(؛ زيرا از من عصبانی است )بر من خشمگني است(. چوب های بسياری 

در انبار دارم؛ لطفاً ديواری چوبی ميان ما بساز.

ثُمَّ قاَل لِـلنَّّجاِر: »أَنا أَْذَهُب إلَی الّسوِق َو أَرِجـُع َمساًء.« ِعْنَدما رََجَع حميٌد إِلَی َمزَرَعِتـِه َمساًء 

َب کَـثيـراً؛ الـنَّـّجـاُر ما َصـَنـَع ِجداراً؛ بَـْل َصـَنـَع ِجرْساً َعلَی الـنَّـْهِر؛ فَـَغِضَب حميٌد َو قاَل لِـلنَّّجاِر:  تََعجَّ

)اّول  بعد  از  ظهر  و  می روم  بازار  به  »من  گفت:  نّجار  به  سپس  ِجرْساً؟!«  َصَنْعَت  لَِم  فََعلْـَت؟!  »ماذا 

شب( برمی گردم.« هنگامی که حميد بعد  از  ظهر به مزرعه اش برگشت خيلی تعّجب کرد؛ نّجار ديواری 

نساخت؛ بلکه پلی را روی نهر ساخت، پس حميد خشمگني شد و به نّجار گفت: »چه کردی؟! )چه کار 

کرده ای؟!( چرا پل ساختی؟! )ساخته ای؟!( «

؛ فَـَعبَـَر الْـِجرْسَ َو  يف ٰهذا الَْوقِت َوَصَل سعيٌد َو شاَهَد ِجرْساً فَـَحِسَب أَنَّ حميداً أََمَر ِبـُصْنعِ الِْجرْسِ
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بََدأَ ِبـالْبُکاِء َو قَبََّل أَخاُه َو اْعتََذَر؛ در اين وقت سعيد رسيد و پلی را ديد و گامن کرد که حميد به ساخنت 

پل دستور داده است )دانش آموز می تواند اين جمله به چند شکل ديگر نيز ترجمه کند.( پس، از پل 

عبور کرد و رشوع به گريستـن کرد و برادرش را بوسيد و عذرخواست؛

َذَهَب حميٌد إلَی النَّّجاِر َو َشَکرَُه َو قاَل: »أنَت َضيفي لِـثاَلثَِة أَيّاٍم.«

حميد به سوی نّجار رفت و از او تشّکر کرد و گفت: »تو برای سه روز مهامن من هستی.«

هاُب لِـُصـْنـِعـها.«  اِْعـتَـَذَر الـنَّـّجـاُر َو قاَل: »ُجسوٌر کَـثـيـرٌَة باقـيَـٌة؛ َعـلَـيَّ الـذَّ

نّجار عذرخواهی کرد و گفت: »پل های زيادی مانده است؛ بايد برای ساخنِت آنها بروم.« 

)شايد دانش آموز تحت اللفظ ترجمه کند. ← »رفنت برای ساخنِت آنها بر من الزم است.« در اين 

صورت نـمرۀ کامل می گريد؛ اّما او را راهناميی می کنيم که روان معنا کند.(

اِثْناِن ال یَـْنـظُـُر اللُه إِلَیِْهام: قاِطـُع الرَِّحِم َو جـاُر الّسوِء. رَسوُل اللِّٰه  

دو تن خداوند به آنها نگاه نـمی کند: بُرندۀ پيونِد خويشان و همسايۀ بد.

آموزش تصويری قواعد درس

به آن و زير نظر معلّم ترجمه  توّجه  با  و  را می خواند  دانش آموز جمله های زير هر تصوير 

می کند؛ معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی )کليدواژۀ تصويری( توضيح می دهد و 

دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های اِفَْعْل و اِفَعلـي ارجاع می دهد. 

إِفَْعلـي؛ يعنی  إِفَْعْل و  به صورت  را  اِفَْعلـي  اِفَْعْل و  از همکاران درخواست می گردد دو کلمۀ 

با همزۀ قطع ننويسند؛ زيرا غلط است و همزۀ اين دو فعل همزۀ وصل است. رعايت اين امر برای 

دانش آموز الزم نيست؛ زيرا جزء آموزش نبوده است.

روش اکتشافی به فهم ساختار کمک بسیاری می کند. معلّم از دانش آموزان می خواهد آنچه را 

از آموزش تصويری قواعد دريافته اند توضيح دهد. سپس خودش آن را کامل می کند.

بدانيم

معادل عربی فعل امر اّول شخص مفرد در اين درس در کنار فعل مضارع آموزش داده شده 

است. ساخت فعل امر، هدف کتاب درسی نيست؛ هدف اين است که دانش آموز فعل امر مفرد مذکّر 

و مفرد مؤنّث را در جمله تشخيص و ترجمه کند. 
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تبدیل صيغه و ساخت فعل در سايۀ روان خوانی و ترجمه خودبه خود حاصل می گردد. اّما در 

هر سه کتاب درسی عربی متوّسطۀ اّول جزء اهداف آموزشی نيست.

نه تنها در اين درس، بلکه در همۀ دروس کتاب در بخش بدانيم ارجاع به تصاوير برای فهم بهرت 

جمالت شايسته و بايسته است. چون تصوير به فهم ساختار جمالت کمک می کند.

تمرین ها

تـمرين اّول: هدف تقويت درک مطلب است. از آنجا که يکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی 

سخن گفنت است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانش آموز کمک می کند. در اين قسمت نبايد سخت گريی 

کرد؛ زيرا ساخنت جمله از اهداف اصلی کتاب نيست. بنابراين، سؤال به صورت تعيني درست و نادرست 

است. دانش آموز به سادگی به اين تـمرين پاسخ می دهد. برای اينکه او از آموخنت لّذت بربد، سؤال 

ساده طرّاحی شده است.

تـمرين دوم: هدف از این تـمرین، ترجمۀ جمله هایی است که معادل ساخت اّول شخص مفرد 

از فعل امر دارد. تصوير، عالوه بر زيباسازِی کتاب موجب تلطيف و تسهيل آموزش می شود.

تـمرين سوم: هامن هدف تـمرين دوم در اينجا نيز به شکلی جديد تکرار شده، با اين فرق که 

توانايی تشخیص فعل امر در جمله نيز مّدنظر است. يک هدف اصلِی آموزش عربی، فهم بهرت قرآن 

است؛ لذا اين تـمرين از آيات کالم اللّٰه مجيد برگزيده شده است. حرف »و« عمداً در آغاز آیٔه دوم و 

چهارم نیامده و به جای آن نقطه چین آمده است تا حرکت همزٔه فعل امر آشکار شود.

تـمرين چهارم: هدف تکرار آموخته های درس اّول عربی هفتم است. آنچه را دانش آموز دو سال 

پيش آموخت، برای اينکه در ذهنش تثبيت گردد، مجّدداً تکرار می کنيم.

تـمرين پنجم: هدف تکرار و تـمرين بر فعل امر در جمله است. دانش آموز جملۀ دارای فعل 

امر را می خواند و به فارسی ترجمه می کند. در امتحانات نيز همني شيوه بايد رعايت گردد. با اين 

شيوه، آموزش ساده می گردد و ترس و نگرانی فراگري در امتحان کاسته می شود.

تـمرين  آسان سازی،  به منظور  است.  دانش آموز  واژگانی  ذخريۀ  تقويت  ششم: هدف  تـمرين 

به صورت دو گزينه ای طرّاحی شده است. 

تـمرين برای يادگريی است و با مسابقه فرق دارد؛ لذا رضورتی ندارد که سؤال چهار گزينه ای 

طرّاحی شود.

تـمرين هفتم: در آموزش هر زبانی تـمرين مرتادف و متضاد يکی از شيوه های اصلی کاربرد 
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واژگان است. دانش آموز با اين تـمرين ارتباط کلامت را با هم در می يابد.

 کَنُز الحکمة

هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. در اينجا دانش آموز سخنانی حکیامنه از 

پيامرب اسالم  و حرضت علی  می خواند که دارای فعل های گوناگون ماضی، مضارع و امر هستند.

فّعالیت 

دانش آموز سومني سالی است که درس عربی می خواند. پژوهش خواسته شده در حّد توانايی 

اوست. از دانش آموز خواسته شده است تا يک منت کوتاه پيدا کند که در آن فعل امر به کار رفته باشد. 

اين کار موجب می شود مهارت او در شناخت فعل امر تقويت شود.

 ارزشيابی

هرچه در دروس قبل دربارۀ شيوه های ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق دارد.

عالوه بر آن از آنجا که منت درس گفت و گو ميان چهار نفر است؛ لذا چهار نفر همراه با راوی منت 

می توانند درس را به صورت نـاميشی در کالس اجرا کنند. اين فّعاليت می تواند بخشی از نـمرۀ مستمر 

دانش آموزان را تشکيل دهد. انجام اين فّعاليت افزون بر زيباسازی، شادابی و تحّرک در کالس موجب 

تقويت رفتار بهينۀ اجتامعی در دانش آموزان می گردد. دانش آموزان به داستان عالقه مندند؛ اين کار 

موجب عالقه مندی بيشرت می گردد. انجام اين کار مستلزم داشنت فرصت کافی است.

وسايل کمک آموزشی

کليپ  اینفوگراف،  پاورپوینت،  افزار،  نرم  گویا،  کتاب  از  استفاده  همچنان  نیز  درس  این  در 

آموزشی، پوسرت و اساليد توصيه می شود.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش »کنز الحکمة«:

ـبْـِر. رَسوُل اللِّٰه  1ــ اِْعـلَـْم أَنَّ الـنَّـْصـَر َمـَع الـصَّ

بدان که پريوزی )ياری( همراه بُردباری )صرب( است.
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2ــ ال یَـْشـُکـُر اللَّٰه َمـْن ال یَـْشـُکـُر الـّنـاَس. اْلماُم َعـلـيٌّ 

کسی که از مردم سپاسگزاری نـمی کند از خدا هم سپاسگزاری نـمی کند.

3ــ أَْعـَجـُز الـّنـاِس َمـْن َعـَجـَز َعـِن اکْـِتـسـاِب اْلْخـواِن. اْلماُم َعـلـيٌّ 

ناتوان  ياران(  )برادران،  به دست آوردِن دوستان  از  ناتوان ترين )عاجزترين( مردم کسی است که 

است.

٤ــ إِذا قَـَدرَْت َعلَی َعـدوَِّك؛ فَـاْجـَعـِل1 الْـَعـْفـَو ُشـْکراً لِـلُْقْدرَِة َعلَيْـِه. رَسوُل اللِّٰه 

هرگاه بر دشمنت چريه شدی )قادر شدی(؛ بخشايش را ُشکرانۀ چريگی )قدرت يافنت( بر او قرار بده.

٥  ــ اَلِْعلُْم َو الاْمُل یَْسرُتاِن کُلَّ َعیٍْب َو الَْجْهُل َو الَْفْقُر یَْکِشفاِن کُلَّ َعیٍْب. اْلماُم َعـلـيٌّ 

دانش و دارايی )علم و ثروت( هر عيبی را می پوشانند و نادانی و نداری )جهل و فقر( هر عيبی 

را آشکار می کنند.

دانش افزايی برای دبیر )نه دانش آموز(

1ــ »آِخـر« يعنی »پايان« و با »آَخـر« فرق دارد. »آَخر« بر وزن »أفَعل« در اصل »أَأَْخـر« بوده 

و مؤنّث آن »أُْخَری« به معنای »ديگر« است. اّما آِخـر در اصل »ٰءاِخـر« و مؤنّث آن آِخـرَة است که 
گاهی به معنای الّداُر الِخرة به کار می رود.2

2ــ اِْجلِْس و اُقُعْد هر دو به معنای بنشني است. َجلََس و قََعَد هم معنا هستند. اّما برخی ميان 
آنها فرق قائل اند.3

1ــ حرف »ْل« در »اِْجَعْل« در جملۀ »... اِْجَعْلِ اْلَعْفَو ...« برای راحتِی تلّفظ، عالمِت کرسه گرفته است؛ زيرا تلّفظ دو حرف 

ساکن در کنار هم در زبان عربی دشوار است. )اِجَعـْل اْلـَعفو(

2ــ آِخر: )اسم( الِخر: مقابل األَوَّل، الِخر من أسامِء اللّٰه تعاىل: الباقي بعد فناء خلقه 

َوَصَل يف آِخِر األْمِر: يِف ِنَهاَيِة األْمِر، َقَرأ الُقرآن إىَِل آِخرِه: أْي بَكاِمِلِه، اليوم الِخر: يوم القيامة

أُْخَرى: )اسم( الجمع: أَُخرُ، أُْخَرياٌت/ األُْخَرى: مؤّنث الَخر، أحد شيئني يكونان من جنس واحد 

ْنَيا األُْخَرى: الِخرَُة، َداُر الَبَقاِء  األُْخرى: الخرة، الحياة بعد املوت / يف أُْخرياِت أيَّامه: يف آخرها / اِْنَتَقَل إىَِل الدُّ

آِخرة: )اسم( الجمع: أَواِخُر: املؤنث آِخر / الِخرة: مقابل اأُلوىل، الِخرة دار الحياة بعد املوت 

ر و أَواِخُر، املؤنث: أُْخرى، الجمع املؤنث أُْخَريات و أَُخُر آَخُر: )اسم( الجمع: آَخُرون و أُخَّ

3ــ برخی ارصار دارند بني جلوس و قعود فرق بگذارند و می گويند: ُجلوس نشسنت از پايني به طرف باالست. اّما ُقعود از 

باال به پايني است. به شخص خوابيده می گوييم اِجِلْس و به شخص ایستاده می گوييم ُاقُعـْد. زمان اِجِلْس کوتاه و ُاقُعد طوالنی است.

َقَعَد الّشخُص: جلس بعد إن كان واقفاً.
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ـَك.« چه بسا برادری که او را  3ــ »أَخ«، يعنی »برادر، دوست« مثال: »رُبَّ أٍَخ لََك لَْم تَـلِـْدُه أُمُّ

مادرت نزاييده است. »إنَّ أخاَك َمْن آساَك.« برادرت کسی است که با تو همدردی کند. أَخ به معنای 

مانند نيز به کار رفته است. هذا أخو ذلك؛ يعنی اين مثل آن است. برصيّـون میگويند أُْخـَوة برادران 

خونی و نسبی و إِخوان دوستان است.

٤ »اُخُرْج« در گويش عاميانه »اِطْـلَـْع بَـرّه« گفته می شود. 

وُه فََقْد نرََصَُه اللُه إِْذ أَْخرََجُه الَّذيَن  ٥  ــ»إِْذ« يعنی »آن گاه« و ظرف است برای ماضی. ﴿إاِلَّ تَْنرُصُ

کََفُروا ثاِنَ اثَْننْيِ إِْذ ُهام يِف الْغاِر إِْذ يَُقوُل لِصاِحِبِه ال تَْحزَْن إِنَّ اللَّٰه َمَعنا فَأَنْزََل اللُّٰه َسکيَنتَُه َعلَيِْه َو أَيََّدُه 

ْفىل  َو کَلَِمُة اللِّٰه ِهَي الُْعلْيا َو اللُّٰه َعزيٌز َحکيٌم﴾ التَّوبة: ٤0  ِبُجُنوٍد لَْم تََرْوها َو َجَعَل کَلَِمَة الَّذيَن کََفُروا السُّ

اگر او ]پیامرب[ را یاری نکنید، قطعاً خدا او را یاری کرد: آن گاه که کسانی که کفر ورزیدند او را 

]از مّکه[ بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود آن گاه که در غار ]ثَور[ بودند، وقتی به همراه خود 

می گفت: »اندوه مدار که خدا با ماست.« پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی 

که آنها را نـمی دیدید تأیید کرد و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید و کلمۀ خداست که 

برتر است و خدا شکست ناپذیر و حکیم است.

٦  ــ »ِجرْس« در گويش حجازی »کوبري« گفته می شود که برگرفته از تُرکی است. افزون بر ُجسور 

به صورت أجرُس نيز جمع بسته شده است.

7ــ »رَجاًء« به صورت »الرَّجاء« نيز صحيح است و برای خواهش به کار می رود. »ِمْن فَْضلَِك« نيز 

همني کاربرد را دارد.

ُل« و »باَس، يَبوُس« مرتادف اند. باَس ريشۀ فارسی دارد. 8  ــ»قَـبَّـَل، يَُقبِـّ

9ــ »َمْخزَن« و »ُمستَودَع« مرتادف اند.

10ــ »أَيّـوب« نام غیر عربی )ِعربی( است؛ لذا تنوين نـمی گريد.

امروزه در گويش عاميانه ُاقُعد و در فصيح اِجِلْس گفته می شود. ُاْقـُعـْد را در گويش محّلِی عراق ُاْگـُعـْد، در کويت اِْگـِعـْد 

و در سوريـه ُعـْد می گويند.
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رُْس الّراِبُع اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

١ــ معنای ٢٨ کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

٢ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند؛
٣ــ پيام منت را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

٥  ــ فعل های امر معادل دوم شخص مفرد در زبان فارسی )للمخاطبني و للمخاطبات و للمخاطبنِي 

و للخاطبتنِي( را بشناسد و آنها را در جمله با توّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس داستانی زيباست که دانش آموز از خواندن آن لّذت می برد. نه تنها نوجوانان، بلکه 

بزرگساالن نیز داستان دوست دارند و اين داستان تکراری نيست. 

پيام اخالقی درس واالست و به چند آيۀ رشيفۀ قرآن کريم مزيّن شده است. دانش آموز بايد منت 

درس را روخوانی و ترجمه کند و معلّم راهنام باشد. می توان جلوتر از چند دانش آموز خواست که برای 

هفتۀ آينده منت درس را به صورت منايشی در کالس اجرا کنند. 

نبايد به دانش آموزان برای حفظ عبارات فشار آورد. هر يک از آنان نقش خود را روی کاغذی 

می نويسد و از روی آن می خواند. 

نفـر  يک  »فََقدنا سفيَنتَنا.«،  گويندۀ جملۀ  نفـر  یک  استاد،  نفـر  يک  داستان،  راوی  نفـر  یک 

دانشجويی که کشتی را ديـد، يک نفـر گويندۀ جملۀ »کيف وجدتم مکاننا؟« و يک نفـر رسباز داخل 

کشتی می شود. 

اين کار کالس را پرتحّرک و شاداب می سازد.

١ــ پيام منت درس دربارۀ توکّل به خدا و صرب است. انسان به ياد چند آيۀ رشیفۀ قرآن مجيد می افتد: 

﴿َو َعَسی أن تَکرَهوا َشیئاً َو هَو َخیٌر لَُکم﴾ البقرة: 216

وَء َو يَْجَعلُُکْم ُخلَفاَء اْلَرِْض أَ إِلٌه َمَع اللِه قَليالً ما تََذکَُّروَن ﴾  النمل: 62 ْن يُجيُب الُْمْضطَرَّ إِذا َدعاُه َو يَْکِشُف السُّ ﴿... أَمَّ

...)آیا آن رشیکان بهرتند( یا کسی که )دعای( شخص گرفتار را هنگامی که او را می خواند، پاسخ می دهد و آسیب و 

گرفتاریش را برطرف می سازد و شام را جانشینان )روی( زمین قرار می دهد )جانشینان خدا در روی زمین، و حارضان در جای 

رفتگان(؟ آیا با خدای یکتا معبودی هست؟ بسیار اندک متذکّر می شوید.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

بـُر ِمفتاُح الْـَفـَرجِ: صرب کليد گشايش است.  اَلـصَّ

َمَع  الْجاِمَعِة  طاُّلِب  ِمَن  طالِباً  اثْناَعَشَ  َذَهَب  ِبالٍد؛  يف  َسَنًة  أَربَعنَي  قَـبَْل  الِْحکايَُة  ٰهِذِه  َوقََعْت 

أُستاِذِهم إلَی َسْفرٍَة ِعلْميَّـٍة لِـتَهِيئَِة أَبْحاٍث َعِن اْلَْسامِك؛ 

اين حکايت چهل سال پيش در کشوری اتّفاق افتاده است؛ دوازده دانشجو از دانشجويان دانشگاه 

همراه استادشان برای تهيّـۀ پژوهش هايی دربارۀ ماهی ها به گردشی علمی )سفری علمی( رفتند.

الْبَحُر  َو صاَر  َعَصَفْت رياٌح َشديَدٌة  ثُمَّ  امِء؛  السَّ يِف  الْبَحِر هاِدئًَة؛ فَجأًَة ظََهَر َسحاٌب  کانَْت مياُه 

َمّواجاً. ﴿َو جاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكاٍن﴾ 

سختی  بادهای  پس  شد(؛  )ظاهر  شد  آشکار  آسامن  در  ابری  ناگهان  بود؛  آرام  دريا  آب های 

)شديدی( وزيد )وزيدند( و دريا توفانی شد. )و موج از هرجا به سويشان آمد.(

فيَنـُة انَْکَسَْت قَليالً َولِٰکنَّها ما َغرِقَْت؛ ِعنَدما َوَصلوا إِلَی  فَأَصابَْت َسفيَنتُُهم َصْخرًَة؛ فَـخافوا؛ السَّ

ُهم َو نَزَلوا فيها؛ کشتيشان به صخره ای )تخته سنگی( برخورد  َجزيرٍَة َمجهولَـٍة، فَرِحوا کَثرياً َو َشَکروا َربَـّ

)اصابت کرد(؛ کشتی کمی شکست، ولی غرق نشد؛ وقتی که به جزيره ای )خشکی ای( رسيدند، بسيار 

خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند. )نازل شدند(

اْلُستاُذ: »يا  لَـُهُم  لِـَنجاتِـِهم؛ قاَل  أََحٌد  الَْجزيرَِة و ما جاَء  ِفـي  أََحداً  َوَجدوا  يَوماِن؛ فَـام   َمَضی 

ِبـُمواَصلَـِة  َعلَيُْکم  َشٌء.  َحَدَث  ما  ُه  کَـأَنَـّ ِبـِه  اْعَملوا  َو  کَـالمي  اِْسَمعوا  ِبـالْـُمحاَولَـِة.  َعلَيُکم  َشباُب، 

أَبْحاثِـُکم.«

دو روز گذشت و کسی را در جزيره پيدا نکردند و کسی برای نجاتشان )رهايی شان( نيامد؛ 

استادشان به آنها گفت: »ای جوانان، بايد تالش کنيد. )تالش بر شام الزم است؛ يا هر ترجمۀ مشابه 

ديگری( سخنم را گوش کنيد و به آن عمل کنيد؛ گويا )انگار، مثل اينکه( چيزی نشده است. )چيزی 

اتّفاق نيفتاده است.( بايد پژوهش هايتان )تحقيقاتتان( را ادامه دهيد. )ادامه دادن پژوهش هايتان بر 

شام الزم است. يا هر ترجمۀ مشابه ديگر.(

َمُهم إلَی أَربََعِة أَفْرِقٍَة َو قاَل لِلَْفريِق اْلَوَِّل: »يا طاُّلُب، اِبَْحثوا َعْن َصيٍْد َو اْجَمعوا الَْحطََب.«  ثُمَّ قَسَّ

دنبال صيدی  دانشجويان،  اّول گفت: »ای  به گروه  )تيم( تقسيم کرد و  به چهار گروه  را  آنها  سپس 

بگرديد و هيزم جمع کنيد.«

فيَنِة.« و به گروه دوم گفت:  وريَِّة ِمَن السَّ َو قاَل لِلَْفريِق الثّاين: »يا طالِباِن، اِجلِبا بَْعَض اْلَشياِء الضَّ

»ای دانشجوها )دو دانشجو( مقداری اشيای رضوری از کشتی بیاوريد.
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َو قاَل لِلَْفريِق الثّالِِث: »يا طالِباُت، اُطْبُْخـَن لَـنا طَعاماً.«

و به تيم سوم گفت: »ای دخرتان دانشجو، غذايی برايـامن بپزيد.«

َو قاَل لِلَْفريِق الرّاِبـعِ: »يا طالِبَتاِن، اِبَْحثـا َعْن َموادَّ ِغذائيَّـٍة.«

ثُـمَّ قاَل لِلْـَجميعِ: »﴿اْصِبوا؛ إِنَّ اللَه َمَع الّصاِبريَن﴾« َمَضی أُْسبوٌع. يف يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم نَزََل َمطٌَر 

هِذِه  اْلُستاُذ  فَـَقَرأَ  لِـَنجاتِـنا.«  رَجاَء  »ال  الطُّّلُب:  قاَل  فَـاْحتَـرَقَت.  َسفيَنتَـُهم  صاِعَقـٌة  أَصابَْت  َو  َشديٌد 

اْليَة ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا اْصِبوا﴾. سپس به همگی گفت: »صب کنيد؛ زيرا )قطعاً( خدا با صبکنندگان 

است. يک هفته )هفته ای( گذشت. در روزی از روزها باران شديدی باريد )نازل شد( و صاعقه ای به 

کشتيشان برخورد کرد )اصابت کرد( و کشتی آتش گرفت. دانشجوها گفتند: »هيچ اميدی به نجامتان 

نيست.«1 پس استاد اين آيه را خواند )ای کسانی که ايـامن آورده ايد صب کنيد.(

َخ أََحُدُهم بَـْغـتَـًة: عاِء َصَ لِة َو الدُّ ّلُب َو قالوا: »فَـَقـْدنـا َسفيَنتَنـا.« َو بَْعَد أَداِء الصَّ َحزَِن الطُـّ

دانشجوها ناراحت شدند )غمگني شدند( و گفتند: »کشتيامن را از دست داديم.2« و پس از 

به جا آوردن )انجام، ادای( مناز و دعا يکی از ايشان ناگهان فرياد زد.

»اُنظُـروا يا زَُملئـي. اُنـظُـرَْن يا زَميلتـي. تِلَْك َسفيـَنـٌة َحربيُّة تَقتَـرُِب ِمّنـا.«

»ای پرسان هم کلسی ام، نگاه کنيد. ای دخرتان هم کلسی ام نگاه کنيد. آن يک کشتی جنگی 

است که به ما نزديک می شود.« 

فيَنُة الَْحربيَُّة اقتَـَربَْت ِمْنـُهم َو نَزََل ِمنها ُجنوٌد. فَِرَح الطُّّلُب َو َسأَلوا الُْجنوَد: »کَيَف َوَجْدتُم  السَّ

َمکانَنا؟« أَجاَب الُْجنوُد: »َرأَيْـنا ُدخاناً ِمْن بَعيٍد. فَـأَتَـيْـنـا َو شاَهْدناکُم.«

کشتی جنگی به آنها نزديک شد و رسبازان از آن پياده شدند. دانشجويان خوشحال شدند و 

از رسبازان پرسيدند: »چگونه جای ما را پيدا کرديد؟!« رسبازان جواب دادند: »دودی را از دوردست 

ديديم. پس آمديم و شام را ديديم.«

آموزش تصويری قواعد )کليدواژۀ تصويری(

با  و  تصوير  به  توّجه  با  و  خواند  می  را  مصّور  جمله های  پيشني  دروس  هامنند  آموز  دانش 

راهناميی معلّم ترجمه می کند معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد 

و دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های اِْفَعلوا و اِْفَعلَْن و اِفَْعل ارجاع می دهد. 

١ــ بايد توّجه داشت که دانش آموز پايۀ نهم با »الی نفی جنس« آشنا نيست، لذا اگر گفت »اميدی به نجات ما نيست.« 

بايد از او بپذيريم.

٢ــ  فََقَد دو معنا دارد: از دست داد، گم کرد
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از همکاران درخواست می گردد سه فعل امر اِفَْعلوا، اِفَْعلَْن و اِفَْعال را به صورت إِفَْعلوا، إِفَْعلَْن و 

إِفَْعال ؛   يعنی با همزۀ قطع ننويسند؛ زيرا غلط است و همزۀ اين دو فعل همزۀ وصل است. رعايت اين 

امر برای دانش آموز فعالً الزامی نيست.

در اينجا روش اکتشافی مورد نظر است. دانش آموز عبارت را می خواند و معلّم از او می خواهد 

يافته های خود را در مورد صیغه های فعل توضيح دهد. هرآنچه را معلّم در نظر دارد دربارۀ ساخت های 

فعل توضیح دهد از دانش آموز می پرسد تا کالس متکلّم وحده نشود و دانش آموز در این ميان فّعال 

باشد.

بدانيم

مقايسه ای ميان فعل مضارع و فعل امر صورت گرفته است، تا بدون اينکه اشاره ای به نحوۀ 

ساخنت فعل امر از مضارع شود خود دانش آموز فرِق ميان آن دو را کشف کند و البتّه ساخت فعل امر 

از فعل مضارع از اهداف کتاب درسی عربی پايۀ نهم نيست.

از دانش آموز می خواهيم که به عالئم رنگی در مثال ها توّجه کند.

می توان از او خواست تا شفاهاً چنني فعل هايی را ترجمه کند.

اُخُرْج، اُْخرُجـي، اُخرُجوا، اُْخرُْجَن، اُْخرُجا / اُْدُخْل، اُْدُخيل، اُْدُخلوا، اُْدُخلَْن، اُْدُخال

 و با فعل هايی ديگر مانند اِصرِبْ، اِْسَمْع، اِلَْعْب، اُکْتُْب، اُنْظُْر، اُْشُکْر بيشرت مترين کند.

معلّم می تواند بگويد »اِْصـِبـْر«، يعنی »صرب کُن« سپس بپرسد »اِْصِبـروا« يعنی چه؟ 

در چنین مواردی خوب است که از کلامتی مانند: اُْعبُْد، اِفَْهْم، اِْعَمْل، اُذْکُْر و ... استفاده شود که 

حروف اصلی آنها در زبان فارسی نیز به کار می رود.

اگر از دانش آموز سؤال کنيم: »اُْخُرْج« یعنی چه؟ به سادگی جواب می دهد؛ یعنی »خارج شو« 

اّما اگر بپرسيم: اُطْرُْق يعنی چه؟ سؤال سخت می شود و موجب کندی آموزش می گردد.

اين کار فقط در اين درس و يا در عربی نهم قابليّت اجرا ندارد بلکه در هر سه کتاب هفتم و 

هشتم و نهم مصداق دارد.
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تمرین ها 

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. اين مترين در کتاب درسی 

به صورت متنّوع طرّاحی شده است. 

در اينجا دانش آموز عبارت  ها را می خواند و ترجمه می کند و پاسخ هريک را در ميان واژگان 

جديد درس چهارم جست  وجو می کند. اين کار می تواند منرۀ شفاهی او را تشکيل دهد.

به خواننده کمک  تصوير  است.  ترجمه  و  زبانِی خواندن  مهارت  تقويت  دوم: هدف  مترين 

می کند تا ترجمۀ درستی ارائه دهد. 

چهار تصوير ارائه شده عالوه بر زيباسازی کتاب درسی در جهت تثبيت آموخته های فراگري در 

زمينۀ فعل امر بسيار کمک می کند.

بايد  مترين سوم: هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز در ضمِن قرائت 

بتواند فعل امر را در جمله تشخيص دهد. 

هر پنج جمله از ساده ترين آيات قرآن انتخاب شده است، تا هدف نهايی آموزش عربی جامۀ 

عمل بپوشد.

مترين چهارم: هدف این است که دانش آموز کشف کند ترجمۀ چنني جمالتی به فارسی يکی 

می شود و علّت را نيز دريابد.

يا طاُّلُب، اُنْظُروا إلَی نُزوِل الَْمطَِر. يا طالِباُت، اُنْظُرَْن إلَی نُزوِل الَْمطَِر.

مترين پنجم: هدف کاربرد واژگان است. 

اين کلامت در کّل کتاب به صورت مبتدا و خرب تنظيم شده است. دانش آموز کلامت و عبارات 

را می خواند، آن گاه در پی اين بر می آيد که ارتباط معنايی ميان آنها را دريابد. به لحاظ آموزشی اين 

مترين بسيار موفّق است. طرح چنني مترينی برای معلّم وقت گري است، زيرا بايد با تّوجه به آموخته های 

او طرّاحی کند.

کَنُز الحکمة

می خواند که همگی دربارۀ »خرد و  و حضت علی دانش آموز احاديثی از پيامرب اسالم

دانش« است. 

در اينجا دو کار صورت می گريد. هم مهارت زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف برنامۀ 

درسی ملّی اجرا می گردد.
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 تحقیق

تحقيق در هر سه پايۀ هفتم، هشتم و نهم مطابق با توانايی دانش آموز و واقعيّات موجود 

تنظيم شده است. برای اينکه دانش آموز بداند در زمينۀ قرآن و حديث نرم افزارهای خوبی تهيّه شده 

است و شيوۀ کار  کردن با آنها را بياموزد اين مترين،  تذکّر خوبی است تا معلّم به بهانۀ انجاِم آن وارد 

اين بحث شود.

 ارزشيابی

در مورد ارزشيابی از اين درس، آنچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می توان 

اجرا کرد.

از چند دانش آموز می خواهيم کارهایی را در کالس انجام دهند؛ مثالً به يک دانش آموز دستور 

می دهيم که اِْجلِْس يف َمکانَِك. به دو دانش آموز دستور می دهيم که اِْجلِسا يف َمکانِـُکام. و در پايان به 

سه دانش آموز دستور می دهيم که اِْجلِسوا يف َمکانُِکم. مثال برای دانش آموز پس. )در کالس دخرتانه 

مثال ها برای مؤنّث می شود.(

اِفتِح الباب. اُخرْج من الصف. اُدُخْل يف الصف. اِجلْس علی الکريس. اِذهْب إلی اللوح. اُکتُْب علی 

اللوح. اُنظُْر إلی ساحة املدرسة. اِسَمْع صوَت َصديِقَك. اِقَرأ الدرَس. اِلعْب بالکرة. اِرفْع حقيبتـَك. ارِشِب 

املاء. ارِضّب علی املنضدة.

دانش آموزان هرنمندی که استعداد هرنپیشگی دارند می توانند نقش پس و دخرت را همزمان 

اجرا کنند. البتّه گروه عربی دفرت تأليف به دليل مشکالت احتاملی بر اين کار تأکيد منی کند. همني 

کارها را دانش آموزان در گروه های دو و سه نفره نیز می توانند اجرا کنند تا ساير ساخت های فعل را 

منايش دهند.

وسايل کمک آموزشی

هرچه در دروس پیشین دربارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق دارد.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش »کنز الحکمة«:

ْحـقـيـِق.  1ــ ال َعـَمـَل كَـالـتَـّ

هيچ کاری مانند تحقيق نيست.



76

. 2ــ اَلْـِعلُْم أَْصُل كُـلِّ َخـيْـٍر َو الْـَجهُل أَْصُل كُـلِّ رَشٍّ

دانش ريشۀ هر خوبی و نادانی ريشۀ هر بدی است. )علم اصل هر خري و جهل اصل هر رّش 

است.(

3ــ اُطْـلُـبوا الِْعلَْم َولَْو ِبـالـّصيـِن فَـِإنَّ طَلََب الِْعلِْم فَريَضـٌة.

دانش را جست  و جو کنيد گرچه در چني باشد؛ زيرا جسنِت دانش بايسته است. 

)علم را طلب کنيد ولو در چني باشد که قطعاً طلب علم واجب است.(

نيا َو اْلِخرَِة َمَع الْـَجهِل. نيا َو اْلِخـرَِة َمَع الِْعلِْم َو َشـرُّ الـدُّ 4ــ َخـيْـُر الدُّ
خوبِی دنيا و آخرت همراه دانش و بدی )رّش( دنيا و آخرت همراه نادانی است.

يِن. َّ ِّ َولِٰكنَّ الْعاِقَل َمن يَْعرُِف َخرْيَ الشَّ 5  ــ  لَيَْس الْعاِقُل َمن يَْعرُِف الَْخرْيَ ِمَن الشَّ
دانا کسی نيست که خوبی را از بدی بشناسد؛ )تشخيص دهد( 

بلکه دانا کسی است که بهرتين را از ميان دو بد )دو رش( بشناسد.

اشاره به اينکه از ميان بد و بدتر بد را تشخيص دهد.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(
١ــ أبحاث: پژوهش ها، تحقيقات1

2ــ فعل امر أَجاَب، أَِجْب است که مؤنِّث آن أَجيـبـي می شود.

أجاَب سؤالَـُه و َعْن سؤالِـِه و إِلَی سؤالِـِه؛ يعنی به پرسِش او پاسخ داد.
٣ــ اِْحرَتََق: آتش گرفت.2

1ــ بََحَث: )فعل(  

بَحَث / بَحَث عن / بَحَث يف يَبَحث، بْحثًا، و اسم فاعله باِحث، و اسم مفعوله َمبْحوث 

بََحَث الرَْض: َحَفرَها َو طَلََب َشيْئاً ِفيها بََحَث يِف الرِْض فَبَعَث اللَُّه ُغراباً يَبَْحُث يف الرِْض )املائدة: 31( 

بََحَث َعْن َمكاِن اْخِتفاِء َصِديِقِه: فَتََّش َعْنُه. 

بََحَث َعْن أَدواتِِه املْدرَِسيَِّة فَلَْم يَِجْدها.

اِبَْحْث َعْن كَلَِمِة قانون يِف الَْمْعَجِم: فَتَِّش َعْنها، اِْستَْوِضْح َمْعناها 

بََحَث َمْوُضوَعُه بَْحثاً دِقيقاً: رََسَمُه َو َعرََف رَقائَِقُه َو حَقائَِقُه.

بََحَث اليشَء و عنه: طلبه يف الرتاب و نحوه، و فتش عنه 

بََحَث المَر و فيه: اجتهد فيه، و تعرَف حقيقته 

بََحَث عنه: سأل و استقىص، و اسم فاعله  باِحث

بَحث: )اسم( الجمع: بُُحوث و أبَْحاْث 

البَْحُث: بَْذُل الُجهد يف موضوٍع ما و جمُع املسائل التي تتّصل به. )محدثة( 

عىل ِبساط البحث: معروض للمناقشة و التفكري، جاٍر نِقاشه

عىل طاولة البحث: قابل للنِّقاش )گزينۀ روی ميز( 

نش بحثه / أبحاثه / بحوثه يف املجلة العلميّة.

أبحاث تاريخيَّة: دراسات علميّة، مكتوبة و منشورة. 

إدارة البحوث / مركز البحوث: مؤسسة تعنى بالبحوث.

بَْحثٴ سطحّي: يكتفي بظاهر المر دون التعمق فيه.

تحت البحث / قيد البحث / محل البحث: موضع دراسة مل يُتَّخذ بشأنه قرار نهايّئ.

قُِتل املوضوُع بحثاً: ُدرس المُر من كّل جوانبه. 

بَْحٌث علمّي / بَْحٌث أديّب: مادة درس أو مناقشة.

أو  العلمّي  البحث  ُمنَخرِطة يف  أو مدرسة  يجني من جاِمعة  الخرِّ الطَّلبة  َحلَقة بحث: مجموعة صغرية من   / َحلْقة بحث 

 . راسة املكثَّفة تحت إرشاف أستاذ معنيَّ الدِّ

مازاَل البَْحُث َعِن الِبرْتُوِل ُمْستَِمرّاً: التَّْنقيب 

يها كاَن هَدفُُه ُهو البَْحُث َعِن الَحِقيَقِة: َمْعرِفَُة الَحِقيَقِة، تََحرِّ

٢ــ  اِحرَتََق: )فعل( اِْحرَتََق يحرتق، احرتاقاً، و اسم فاعله ُمحرتِق 

كاكنِِي وِق فَاْحرَتَقَْت كُلُّ الدَّ اِْحرَتََق الَوَرُق، َشبَّ َحريٌق يِف السُّ
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4ــ »أَصـاَب، يصيُب، إِصابَـة« چند معنا دارد؛ مثال:  
لََقـْد أََجـبْـَت فَـأََصبْـَت. )پاسخ دادی و جواب درست را گفتی.(

َصديقي راٍم ماِهـٌر؛ َسْهـُمـُه يُصيُب الَْهَدَف. )دوستم تريانداز چريه دستی است که به هدف می زند.(

أََصبْنا ِمَن الطَّعاِم حاَجتَـنا. )سري شديم.(

َء. )به آن چيز رسيد.( أَصاَب اليشَّ

أَصابَـتْـُه الُْمصيبَـُة. )مصيبت به او رسيد. دچار مصيبت شد.(

5  ــ جمع »جاِمَعـة« می شود »جاِمعات1«.
6  ــ »َدعا، يَـْدعـو، ُدعاًء و َدعَوًة و َدعوًی و َدْعـواً«. َدعا چندين معنا دارد؛ مثال:

َدعـاُه: او را فراخواند. از او ياری خواست. او را به مهامنی دعوت کرد.

َدعا لَـُه: برايش دعای خیر کرد.

َدعا َعلَيِه: او را نفرين کرد.

َدعاُه ِبـسعيٍد. او را سعيد ناميد.

َدعاُه أْن يَـأْتـَي: او را به آمدن فراخواند.

َخ ـُـ  ، َهتََف ـِـ 7ــ معادل »فرياد زد« در عربی می شود: َصيََّح، َصَ

8  ــ حرف چ در عربی به شکل های مختلف معرَّب می شود؛ مثال: 

چاد   تشاد   چني الّصني چنگصنج  چکششاکوش  گچ    َجص، ِجص  چای     شاي

9ــ »ُمْضـطَـّر« در اصل بر وزن »ُمْفتَِعل« )ُمْضطَِرر( است. ريشۀ سه حرِف آن »ض ر ر« است 

که بر وزن »افتعال« می شود  اِضرِتار، سپس حرف ت به ط تبديل شده است. 

کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت می گريد؛ مثال بيشرت: 

ص ك ك  اِصِطکاك / رضب  اِضِطراب / ض ر ر  اِضِطرار / ص ي د  اِصطياد 

ص ف و  اِصِطفاء ض ه د  اِضِطهاد )اِضطََهَدُه: او را به سبب مذهب آزار داد.( 

الِة  ض ل ع  اِضِطالع )نريومند شدن(  ص ب ر  اِصِطبار )شکيبايی( ﴿َو أُْمـْر أَْهـلَـَك ِبالصَّ

َو ٱْصطَِبـْر َعلَيـها﴾ ص ي ف  اِصطياف )گذراندِن تابستان(

 

١ــ الجاِمَعُة: مجموعُة َمعاهد علميَّة، تَُسّمى كُلِّيَّاٍت، تُدرّس فيها الداُب و الفنوُن و العلوُم.

جامعة شعبيَّة: مجموعُة َمعاهد تُدرِّس موادَّ حرَّة 

ُم كُلَّ البُلَْداِن الَعَربيَِّة لِِدراَسِة قَضاياها َو َمشاكِلِها، َو بَْحِثها، الُعْصبَُة. الجاِمَعُة الَعَربيَُّة: راِبطٌَة تَضُّ
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10ــ جمعِ »ماء« عالوه بر »مياه« می شود: أَمـواه1

11ــ معادل »گياه« در عربی: نَبات، ُعْشب، َعلَف، َحشيش و بَقلَـة

12ــ »َوقَـَع، يَـَقـُع، ُوقوعـاً« چند معنا دارد: افتاد، واقع شد.

طِْح. از پشت بام افتاد. َوقَـَع ِمْن فَوِق السَّ

َوقَـَع الَْقوُل َعلَيـِهم. سخن بر آنان واجب شد.

َوَقَعت اْلِِبـُل. شرت بر زمني زانو زد.

َوَقَع الَْکالُم يف نَْفِسـِه. سخن در وی اثر نهاد.

1ــ الجمع: أَْمواه و مياه، مثنى ماءان و ماوان و مايان 

د  الاْمُء: سائل عليه ِعامد الحياة يف الرض، و هو يف نِقائه شّفاف ال لون له و ال رائحة و ال طعم، يغيل عند 100 م، و يتجمَّ

عند درجة  الصفر الِْمئَويّة، ُجزيئة تَتكوَّن من اتِّحاد ذرتني من غاز الهيدروجني بذرة واحدة من الكسجني.
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ْرُس الْخاِمُس اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

١ــ معنای 15 واژۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛

٢ــ منت درس را درست بخواند و ترجمه کند؛
٣ــ پيام منت را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛

٥  ــ فعل مضارع مجزوم »فعل نهی« )للمخاطب و للمخاطبة( را بشناسد و آن را در جمله با 

توّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس داستانی زيبا از زبان حيوانات است. در اصطالح به اين گونه داستان ها فابْل گفته 

می شود. در اصطالح ادبی فابْل داستان كوتاه و ساده ای است كه معموالً شخصیّت های آن حیوانات 

هستند و هدف آن آموخنت و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقی یا معنوی است. البتّه »فابل« گاهی 

نیز برای داستان های مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع خارق العاده و افسانه ها و اسطوره ها و 

داستان های دروغین به كار می رود، شخصیت ها در »فابل« اغلب حیوانات اند، اّما گاهی اشیای بی جان 

نيز در آن حضور دارند. کليله و دمنه، مرزبان نامه، موش و گربه از عبيد زاکانی، منطق الطري از 

عطّار نيشابوری کتاب هايی از زبان حيوانات هستند.

شش شکارچی که می خواهند حيواناتی را شکار کنند و به باغ وحش بربند، حفرۀ عميقی می کنند 

و رويش را با شاخ و برگ می پوشانند، روباهی و آهويی در آن می افتند و کمک می خواهند، ولی 

حيوانات با شنيدن صدای شکارچيان می ترسند و می گريزند. آنها خيلی تالش می کنند تا خود را نجات 

دهند، ولی سودی ندارد. پس از چند دقيقه چند حيوان بر می گردند و...

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

الـرَّجـاُء: اميد

کانَْت َمْجموَعـٌة ِمَن الَْحيَواناِت يف غابَـٍة؛ ال سدو  الثعلب و  الذئب و  الغزالة و  الکلب و... 

1ــ پيام منت درس دربارۀ تالش و اميد است. ﴿لَيَس لِْلنساِن إالَّ َما َسَعی﴾
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گروهی از جانوران )حيوانات( در جنگلی بودند؛ شیر،روباه،گرگ،آهو،سگ و...

َو  الَْحيَواناِت  لِـَصيِد  َستَـروها  ثُمَّ  َعميَقـًة  ُحفرًَة  َحَفروا  َو  َصيّاديَن  ُة  ِستَـّ اْلَيّاِم جاَء  ِمَن  يَوٍم  يف 

بَيِعـها لِـَحديَقِة الَْحيَواناِت. َوقَـَع ثَعلٌَب َو َغزالَـٌة ِفـي الُْحفرَِة بَغتـًة؛ فَـطَلَبا ُمساَعَدًة؛ در روزی از روزها 

)صيد(  شکار  برای  را  آن  کندند سپس  عميقی(  )حفرۀ  گودی  چالۀ  و  آمدند  )صيّاد(  شکارچی  شش 

و کمک  افتادند  در حفره  ناگهان  آهويی  و  روباهی  پوشاندند.  باغ وحش  به  آنها  فروش  و  حيوانات 

خواستند.

الَْغزالَـُة  َو  الثَّعلَُب  حاَوَل  ـيّاديـَن.  الصَّ أَصواَت  بَعيٍد  ِمْن  َسِمْعَن  ُهنَّ  ِلَنَـّ َهَربَْن  الَْحيَواناِت  لِٰکنَّ 

لِلنَّجاِة؛

ولی حيوانات فرار کردند؛ زيرا از دور دست صداهای شکارچی ها را شنيدند. روباه و آهو برای 

رهايی )نجات( تالش کردند.

بَعَد َدقائِق: پس از چند دقيقه

قالَْت َحامَمٌة لِلثَّعلَِب: »ال فائَِدَة لِلُْمحاَولَة. ال تَـْصَعـْد. أَنَت ال تَـْقــِدُر. لََقْد َجـرَّْحَت بََدنَـَك.«

کبوتری به روباه گفت: »تالش هيچ فايده ای ندارد. )هيچ فايده ای برای تالش نيست.( باال نيا. 

تو منی توانی. بدنت را زخمی کردی.«

َو قـاَل کَلٌب لِلَْغزالَـِة: »ال رَجاَء لِـَنـجاتِـِك. ال تَْصَعدي. أَنِت ال تَْقِدريَن. لََقْد َجرَّْحِت بََدنَِك.«

و سگی به آهو گفت: »اميدی به نجات تو نيست. باال نيا. تو منی توانی. بدنت را زخمی کردی.«

حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَـُة الُْخروَج َمرًَّة أُخَری َولِٰکْن ِبدوِن فائَدٍة.

روباه و آهو برای بريون  آمدن بار ديگر تالش کردند ولی بی فايده بود.

يَِئَسِت الَْغزالَـُة َو بَِقيَْت يف َمکانِها َولِٰکنَّ الثَّعلََب حاَوَل کَثرياً. 

آهو نا اميد شد و در جايش ماند، ولی روباه خيلی تالش کرد.

قالَْت لَـُه الَْحامَمـُة: »أَنَت ال تَـْقـِدُر، لَِم تُـحاِوُل؟! اِقْـبَـْل َمصرَي  َك.«

کبوتر به او گفت: »تو منی توانی، چرا تالش می کنی؟! رسنوشتت را بپذير. )قبول کن( 

لِٰکنَّ الثَّعلََب َخَرَج ِمَن الُْحفرَِة. يف ٰذلَِك الَْوقِت َوَصَل ُهدُهٌد َو قاَل: 

ولی روباه از حفره بريون آمد. در اين )آن( هنگام هدهد رسيد و گفت:

ُعـُه َعلَی الُْخروِج.«    ْمعِ؛ هَو ظَـنَّ أَنَّ الَْحامَمـَة تُـَشجِّ »أَنَـا أَْعرُِف ٰهَذا الثَّعلََب؛ هَو ثَقيُل السَّ

»من اين روباه را می شناسم؛ او کم شنواست؛ )سنگنْي  گوش است.( او گامن کرده است که کبوتر 

او را تشويق به بريون آمدن می کند.«
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قالَِت الَْحيَواناُت: »نَحُن ظَـلَـْمـنا الْـَغـزالَـَة. َعلَيـنا ِبـُمساَعَدتِـها.«

حيوانات گفتند: »ما به آهو ستم کرديم. )ظلم کرديم( بايد به او کمک کنيم.«

قالَِت الَْحامَمُة لِلَْغزالَِة: »اُْخرُجي. أَنِت تَقِدريَن َعلَی الُْخروِج ِبُسهولَـٍة. ال تَيْأيَس.« کبوتر به آهو 

گفت: »بريون بيا. )خارج شو( تو به آسانی می توانی بريون بيايی. )خارج شوی( نااميد نشو. )مأيوس 

نشو(

حاَولَِت الَْغزالَـُة الُْخروَج َمرًَّة أُْخَری فَـَخرََجْت َو فَرَِحِت الَْحيَواناُت.

آهو يک بار ديگر تالش کرد و بريون آمد و حيوانات خوشحال شدند.

، َوَجـَد.  َمـْن طَـلَـَب َشـيْـئـاً َو َجـدَّ

هرکس چيزی بخواهد و تالش کند، موفّق می شود. )هرکس چيزی خواست و تالش کرد، موفّق 

شد.(

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

دانش آموز جمله های مصّور را قرائت و با توّجه به تصوير و زير نظر معلّم ترجمه می کند. معلّم 

قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح و دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های 

التفعْل و التفعلـي ارجاع می دهد. 

بدانيم

الزم است که دانش آموز با فرق فعل مضارع مجزوم »نهی« و فعل مضارع منفی »نفی« آشنا 

شود. در اين بخش مقايسه ای ميان دو فعل نهی و نفی صورت گرفته است و پاره ای عالمت ها نيز رنگی 

شده اند تا دانش آموز بتواند فرق معنايی ميان اين دو فعل را کشف کند.

در فعل »التفعلن« نهی و نفی هيچ فرقی جز در نحوۀ تلّفظ ندارند و با توّجه به قرينه در 

جمله قابل تشخيص است؛ می توان از مثال های فارسی استفاده کرد تا دانش آموز متوّجه شود؛ مثالً 

فعل »می دويد« دو معنا دارد: »او می دويد.« و »شام می دويد.« و بايد در جمله دقّت کرد تا متوّجه 

فرق آنها شد.

برای تثبيت آموخته ها نيز مترين ترجمه طرّاحی شده است. 
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تمرین ها

همۀ مترين ها را دانش آموز قرائت و حل می کند.

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب است. اين 

مترين در کتاب درسی متنّوع طرّاحی شده است. 

در اينجا دانش آموز جمله را می خواند و ترجمه می کند؛ سپس به دنبال کلمه ای می گردد که در 

واژه نامۀ آغازين درس آمده است. از فراگري می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار منرۀ 

شفاهی او را تشکيل می دهد.

کمک  خواننده  به  تصوير  است.  ترجمه  و  خواندن  زبانِی  مهارت  تقويت  دوم: هدف  مترين 

می کند تا درست ترجمه کند. در اينجا تصوير عالوه بر زيباسازی کتاب نقش آموزشی نيز دارد. 

مترين سوم: يافنت فعل امر و نهی در ميان چند آيۀ مبارکه و حديث رشيف يکی از دو هدف 

اصلی آموزش درس عربی را به منايش می گذارد. در جمالت اين مترين فعل ماضی و مضارع نيز وجود 

دارد، پس اين مترين می تواند فراگري را در شناخت انواع فعل نيز کمک کند.

مترين چهارم: چهار مترين دارای فعل امر و نهی و با صيغه های يکسان طرّاحی شده است که 

دانش آموز بتواند آنها را درست بفهمد و درست ترجمه کند.

آموز می خواهيم که دليل  از دانش  کاربرد واژگان است.  تقويت مهارت  مترين پنجم: هدف 

ناهامهنگی هر کلمه را در مقايسه با سه کلمۀ ديگر بيان کند. سؤال امتحانی در اين بخش بايد چهار 

گزينه داشته باشد. دانش آموز در اين مترين می تواند ارتباط معنايی کلامت را با هم بيابد.

مترين ششم: اين مترين عالوه بر زيباساخنت کتاب درسی، در مهارت واژه شناسی دانش آموز 

مؤثّر است. 

در قرآن مجيد آمده است که: ﴿ أَفَـال يَْنظُُروَن إَِل اْلِِبِل کَيَْف ُخلَِقْت ﴾ الغاشية ــ 17 

آیا براى اینکه به تدبیر خدا پى بربند، به شرتان منى نگرند که چگونه آفریده شده اند؟

پس با اين نگاه توّجه دانش آموز را جلب کنيم.

و  عربی هفتم  در  عالقه مندند.  به حّل جدول  بزرگساالن  حتّی  و  آموزان  دانش  مترين هفتم: 

هشتم اين موضوع اثبات شد؛ لذا در کتاب درسی عربی پايۀ نهم مجّدداً اين مترين طرّاحی شده است. 

اين مترين دست مؤلّف را باز می گذارد تا بتواند کلامتی را که کمرت تکرار شده است در جدول جا دهد.

رمز جدول عبارت است از: ﴿التَحزَْن إِنَّ اللَه َمَعنا﴾ التوبة ــ 40
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کَنُز الحکمة

می خواند که همگی دربارۀ »علم« است. در اينجا هم  دانش آموز احاديثی از حضت علی

مهارت زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف برنامۀ درسی ملّی اجرا می گردد. دانش آموز هامن طور 

که از نامش پيداست آموزندۀ دانش است و در اين حکمت ها جايگاه علم تبيني شده است. 

تحقیق

پژوهش مطابق با توانايی دانش آموز تنظيم شده است.  کتاب های بسياری در ادبيّات فارسی و 

جهان از زبان حيوانات و حتّی اشيای بی جان است؛ مثال: کليله و دمنه، مرزبان نامه، مزرعۀ حيوانات 

و ... 

مزرعٔه حیوانات: به انگلیسی: Animal Farm که در ایران به نام قلعٔه حیوانات نیز شناخته 

شده  است، رمانی به زبان انگلیسی و نوشتٔه جورج اورول است. این رمان دربارٔه گروهی از حیوانات 

است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقالبی، صاحب مزرعه آقای جونز را از مزرعه فراری می دهند تا 

خود ادارٔه مزرعه را به دست گرفته و »برابری« و »رفاه« را در جامعٔه خود برقرار سازند. رهربی این 

جنبش را گروهی از خوک ها به دست دارند، ولی پس از مّدتی این گروه جدید نیز به رهربی خوکی 

به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره کشی از حیوانات مزرعه می پردازند و هرگونه مخالفتی را 

رسکوب می کنند.

مرزبان نامه: کتابی است در اصل به زبان مازندرانی، نوشتٔه اسپهبد مرزبان بن رستم. بعدها 

سعدالدین وراوینی آن را از زبان طربی به فارسی دری نقل کرد. این اثر یکی از آثار ارزندۀ زبان فارسی 

است که در نیمۀ نخست سدۀ هفتم  هجری قمری نوشته شد. مرزبان نامه از جمله شاهکارهای ادب 

فارسی است.

این کتاب از زبان حیوانات و به تقلید از کلیله و دمنه نرصهللا منشی نوشته شده   است. در واقع 

نویسندٔه کتاب از زبان حیوانات اندرزهای خود را به پادشاه زمان خود می گوید. این روش در میان 

دانایان هندی و ایرانی رواج داشت و در ایران پس از اسالم نیز ادامه یافت. 

کتاب مرزبان نامه منونۀ زيبايی از ادبيّات متثیلی )فابْل( به شامر می رود. 

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی: در اين درس با درس قبلی يکسان است.
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هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«:

1ــ » قَـْوُل ال أَْعـلَـُم نِـْصـُف الْـِعلِْم.«

گفنِت منی دانم نيمی از دانسنت است. )گفنِت منی دانم نصِف علم است.(

2ــ » َمْن َسـأََل فـي ِصـَغـرِِه، أَجـاَب فـي کِـبَـرِِه.«

هرکس در کوچکی پرسيد، در بزرگی پاسخ داد. 

)هرکس در خردسالی سؤال کند، در بزرگسالی جواب می دهد.(

3ــ » کُـلُّ َشءٍ  یَـْنـُقـُص َعىَل اْلِنـفـاِق،  إاِلَّ الْـِعلَْم.«

هر چيزی به  جز دانش )علم( با بخشيدن )انفاق( کم می شود.

4ــ »َجـمـاُل الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه َو ثَـَمـرَتُـُه الْـَعـَمـُل ِبـِه.«

زيیايِی دانش پخش آن و ميوۀ آن به کار بسنِت آن است. 

)جامِل علم نش آن و ثـمره اش عمل به آن است.(

َها الّناُس، اِْعلَموا أَنَّ کَامَل الّدیِن طَلَُب الْـِعلِْم َو الْـَعَمُل ِبـِه.« 5  ــ» أَيُـّ

ای مردم، بدانيد که کامِل دين جسنِت دانش و عمل کردن به آن است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

در  اّما  نام ذکر کرده اند؛  از صد  بيش  و  دارد  بسياری  نام های  در عربی  1ــ می گويند »شري« 

حقيقت اين اسم ها صفت های شري هستند. بسياری از اين اسم ها نيز کاربرد ندارند؛ مثال های معروف 
عبارت اند از: َحيَدر، َغَضنَفر، رِضغام، َضيَغم، ِفرناس، قَسَورَة، َهيثَم، لَيث، َعبّاس، لَبُـَؤة )شري ماده(1

2ــ ثَعلَب: روباه 2

1ــ أََسٌد: )اسٌم( الجمع: آساد و أُْسد و أُُسد و أُُسود، حيوان مفرتس يشمل الذكر و النثى و يطلق عىل النثى أسدة و لَبَُؤة 

و له يف العربيّة أسامء كثرية أشهرها الليث و الضيغم و الغضنفر و الضغام.

بل من ذاك السد: يُشبه االبن أباه يف صفاته.  هذا الشِّ

الََسُد أحد بروج السامء، بني السطان و العذراء 

أسد هللا: حمزة بن عبد املطلب  

ة السد: الجزء الكرب  ّ السد: يف خطر، يف َمأزَق، ِحصَّ بني فكَّ

ِمن  أصَغُر حجاًم  اللَّواِحم،  رتبة  الَكلبية و  الَفصيلة  ِمن  ثَْعلبة، حيواٌن وحيّش  الْمؤنث:  ثَعالُِب،  الجمع:  )اسم(  ثَعلَب:  2ــ 

الذئب، يأكُل ما استَطاع إليه سبيالً ِمن حيوان أو طرَي أو حشات أو ثِـامر ُسكَّريَّة، يَُضب به الْمثل يف الَْمكر و الحيلة، فالٌن ثَْعلَب يف 

سياسته: ماكٌر ُمراِوغ، متَّصف بالّدهاء و االحتيال.
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ْمع: کسی که گوشش سنگني است، سنگنْي  شنوا، کْم  شنوا 1 3ــ ثَقيُل السَّ

: تالش کرد« جدَّ يف طلب العلم: اجتهد فيه و اهتم به ٤ــ »َجـدَّ

٥  ــ »َجَرَح« و »َجرََّح« به معنای »زخمی کرد« هستند؛ اّما معنای َجرََّح قوی تر از َجَرَح است. 

َجرََّح، يَُجرُِّح، تَجريحاً، َجرََّح بََدنَُه: أَكَْثَ فيِه الِْجراَح
6  ــ َحديَقُة الَْحيَوانات: باغ وحش 2

َع: تشويق کرد، مرتادف با أَْغَری، َحبَّـَذ، َحرََّض، َحثَّ ــُ، اِْستََحثَّ  3 7ــ َشجَّ
َر، اِفتََکَر ٤ : گـامن کرد، مرتادف با زََعَم ـَـ، خاَل ـَـ، َحِسَب ـَـ، تََصوَّ 8  ــ ظَنَّ

1ــ ثَِقيل: )اسم( الجمع: ثِقال 

يَْحِمُل ِحْمالً ثَقيالً: أْي ِحْمالً ذا ثِْقٍل

ة: كَُسول، جيش ثقيل: كثري العدد، ثَقيُل الفهم: بليد، أبله، ثقيل الِهمَّ

ِم: البَلِيُد، ُمْستَثِْقٌل َغلِيٌظ، َمْن الَ يَْفَهُم الُموَر يِف بََساطَِتَها رَُجٌل ثَِقيُل الدَّ

ْمعِ: يَْسَمُع ِبُصُعوبٍَة  أَْصبََح ثَِقيَل السَّ

أِْن  ل: ٥(: الَقْوُل الَخِطرُي الَعظیمُ الشَّ ﴿إنَّا َسُنلِْقي َعلَيَْك قَْوالً ثَِقيال﴾ )املزمِّ

ثقيل الظِّّل: غري مرغوب يف وجوده، ُمزعج 

2ــ َحديقة: )اسم( الجمع: َحدائُِق 

الَحديَقُة: كّل أَرض ذات شجٍر ُمثمٍر و نخٍل أَحاَط به حاِجز 

َحديَقُة الَحيَواناِت: غابٌَة َصغريٌَة ُمحاطٌَة، تََوَضُع فيها ُمْختَلُِف الَحيَواناِت داِخَل َحواِجَز 

الحدائُق املعلَّقة: حدائق ُمنشأة عىل شكل ُمَدرّجات أو سطوح مرفوعة عن الرض، حدائُق غنَّاء اشتهرت بها مدينة بابل و 

اعترُبت إحدى عجائب الدنيا الّسبع

حديقة أطفال: مدرسة لِِحضانة الطفال و تعليمهم 

حديقة عاّمة: مساحة من الرض يُغطِّيها الُعشُب و يَذَهُب إلَيها الّناُس للتنزُّه و التَّسلية

ع  ع، و اسم مفعوله ُمشجَّ ع، تشجيًعا و اسم فاعله ُمشجِّ َع يشجِّ َع: )فعل( َشجَّ 3ــ َشجَّ

جاَعِة، قَوَّى َعزيـَمتَُه  َع البَطََل: َحَملَُه َعىَل الشَّ َشجَّ

َع الَولََد: قَوَّى قَلْبَُه َشجَّ

َعُه َعىَل الَعَمِل: َحثَُّه َو بََعَث يِف نَْفِسِه الرَّْغبََة يِف الَعَمِل َشجَّ

، ظَنًّا و اسم فاعله ظاّن و اسم مفعوله َمظْنون  ٤ــ ظّن / ظنَّ بـ ظََنْنُت، يَظُّن، اظُْنْن / ظُنَّ

َء / ظنَّ المَر: علَمه بغري يقنٍي  ظَنَّ اليشَّ

ظَنَّ الرَُّجُل: َشكَّ 

ظنَّ الطَّالَب مجتهًدا: ِفْعٌل ينصب مفعولني أصلهام املبتدأ و الخرب، يدّل عىل الشّك أو الرُّجحان 

ال أَظُنَُّك تُخالُِف القانوَن: الَ إِخالَُك تُخالُِفُه 

: فيام أرى  فيام أظنُّ

ظنَّ به الظّنون: ظَنَّ به رشًّا
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9ــ َمصري: رسنوشت 1
10ــ نََقَص: کم شد متضاد با زاَد 2

11ــ معادل »تالش کردن« غري از »ُمحاَولَـة« می شود: ِجـّد، َجْهد، اِجِتهاد، َسْعي، کَْدح و کَـّد

12ــ معادل »کمک کرد« در عربی: ساَعَد، أَعاَن، أغاَث

1ــ َمصري: )اسم( الجمع: َمصائُِر و مصايُر، مصدر صاَر   / صاَر إل   / الَْمِصرُي: ما ينتهي إليه المر 

َر ِبَنفسها نظاَم الُحكم يف بالدها و اتِّجاه سياستها و َربط ِعالقاتها  حقُّ تقرير املصري: )يف السياسة( حّق الشعوب يف أَْن تُقرِّ

مع سائر الدَوِل دوَن الرجوع إل ُسلطة خارجيّة

ي  2  ــ نَقَص يَنُقص، نَْقًصا و نُقصانًا، و اسم فاعله ناقص، و اسم مفعوله منقوص - للمتعدِّ

، عكس زاد ُء: قَـلَّ نَقص اليشَّ
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ْرُس الّساِدُس اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

١ــ معنای 22 کلمۀ جدید این درس  را از عربی به فارسی بیان کند؛

٢ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
٣ــ پيام درس را درک کند؛ 1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛

٥ ــ فعل مضارع مجزوم »فعل نهی معادل دوم شخص جمع در فارسی« )للمخاطبنَي، للمخاطبات، 

للمخاطبنَِي و للمخاطبتني( را در عربی بشناسد و آن را در جمله با توّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس دربارۀ داستان زندگی دانش آموزی روستايی به نام سارة در کالس چهارم دبستان است. 

سارة در پايۀ چهارم مردود شده است و آموزگار او در پی علّت مردودی برمی آيد، او در می يابد که دليل 

مردودی، مرگ مادر دانش آموز است و...

پس از پايان منت درس پنج سؤال درک مطلب تنظيم شده است تا دانش آموز پس از خواندن 

منت به آنها پاسخ دهد.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

تَـْغـيـيـُر الْـَحـيـاِة: تغيري زندگی

رايسُّ الَْجديُد َو َذَهَب تاَلميُذ الَْقريَِة إِلَی الَْمدرََسِة. کانت القریة      صغیرة      و    جمیلة. الْعاُم الدِّ اِبتََدأَ 

فِّ الرّاِبـعِ.  َدَخلَِت الُْمَدرَِّسُة ِفـي الصَّ

سال تحصيلی نو )جديد( آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. آن روستا کوچک و 

زیبا بود خانم معلّم وارد کالس چهارم شد.

ُمَدرَِّسـُة لِلْبَنيـَن: »اِْجلِسوا َعلَی الْيَمنِي.« َو قالَْت لِلْبَناِت: »اِْجلِْسَن  فُّ ُمزَدِحامً. قالَِت الْ کاَن الصَّ

َعلَی الْيَساِر.« کالس شلوغ بود. خانم معلّم به پسها گفت: »سمت راست بنشينيد.« و به دخرتها گفت: 

»سمت چپ بنشينيد.« 

نابود کند، يا  1ــ پيام درس نقش رفتار انسان ها در جامعه است؛ چه بسا سخن، رفتار و تصميمی زندگی يک فرد را 

به  عکس در زندگی او تأثري مثبت داشته باشد.
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َعلَی  لِـاِلطِّالِع  ها  ِملَفِّ لُِمشاَهَدِة  َذَهبَْت  َو  فََحزِنَْت  »سارة«.  ِباْسِم  راِسبًَة  تِلميَذًة  شاَهَدْت  هَي 

ماضيها. 

او دانش آموزی مردود به نام ساره را ديد )مشاهده کرد(. ناراحت شد )اندوهگني شد( و برای 

ديدن پرونده اش و برای آگاه شدن )اطاّلع( بر گذشته اش رفت.

در  نَشيطَـٌة.  هَي  َجـيِّـداً.  واِجباتِـها  تَکتُُب  ِجّداً.  َجيَِّدٌة  تِلميذٌة  هَي  اْلُولَـی:  َنـِة   الـسَّ ِملَفِّ يف 

فّعال  او  می نويسد.  خوب  را  تکليف هايش  کوشاست.  بسيار  آموزی  دانش  او  نخست:  سال  پروندۀ 

)چاالک( است.

ـها راِقَدٌة ِفـي الُْمستَشَفی. و  َنِة الثّانيَِة: هَي تِلميذٌة َجيَِّدٌة ِجّداً. لِٰکنَّها َحزيَنٌة. أُمُّ َو يف ِملَفِّ السَّ

در پروندۀ سال دوم: او دانش آموزی بسيار کوشاست. ولی غمگني است. مادرش در بيامرستان بسرتی 

)خوابيده( است.

َنِة. هَي َحزينـٌة ِجّداً. َنِة الثّالِثَـِة: هَي فَـَقـَدْت والَِدتَـها يف ٰهِذِه السَّ َو يف ِملَفِّ السَّ

و در پروندۀ سال سوم: او مادرش را امسال )در اين سال( از دست داد. او بسيار غمگني است.

. ـفِّ راَسـَة َو ال تُِحبُّ الَْمدرََسَة َو تَناُم ِفـي الـصَّ َنِة الرّاِبَعـِة: هَي تَرَکَِت الـدِّ َو يف ِملَفِّ السَّ

ندارد و در کالس  او درس خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست  و در پروندۀ سال چهارم: 

می خوابد.

الُْمَدرَِّسُة الَمْت نَـْفـَسـها َو َغـيَّـرَْت طَريَقـَة تَدريِسـها.

خانم معلّم خودش را رسزنش)مالمت( کرد و روش تدريسش را تغيري داد.

ًة يف  ٍة يف َحْفلَـِة ميالِد الُْمَدرَِّسِة َجلََب التَّالميُذ َهدايـا لَـها َو َجلَبَْت سارة لِـُمَدرَِّسِتـها َهديَـّ بَعَد ُمدَّ

َورَقَـِة َصحيَفـٍة.

پس از مّدتی دانش آموزان در جشن تولّد )زادروز( خانم معلّم برايش هديه هايی آوردند و ساره 

برای خانم معلّمش هديه ای در برگۀ )ورقۀ( روزنامه ای آورد.

الُْمَدرَِّسـةُ  فَـقالَِت  التَّالميُذ؛  فَـَضِحَك  الِْعطِر  ِمَن  قَليٌل  فيـها  ـها،  أُمِّ ِعطـِر  زُجاَجَة  ُة  الَْهديَّ کانَِت   

الِْعطِْر. آن هدیه  ِبٰذلَِك  نَْفَسـها  َعطَّرَْت  الُْمَدرَِّسُة  لِلْبَناِت: »التَضَحْکـَن«.  قالَْت  َو  لِلْبَنيـَن: »التَْضَحکوا« 

شيشۀ عطر مادرش بود که اندکی  عطر در آن بود و دانش آموزان خنديدند؛ خانم معلّم به پسها گفت: 

»نخنديد« و به دخرتها گفت: »نخنديد«. خانم معلّم با آن عطر به خودش عطر زد. )خودش را معطّر 

کرد؛ خودش را خوشبو کرد.(

جاَءْت سارة ِعنَد ُمَدرَِّسِتـها َو قالَْت: »رائَِحتُـِك ِمثُل رائَِحـِة أُّمـي.« 
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ساره نزد معلّمش آمد و گفت: »بوی )رايحۀ( تو مانند بوی مادرم است.«

َعِت الُْمَدرَِّسـُة سارة؛ فَـصارَْت تِلميذًة ِمثاليّـًة. خانم معلّم ساره را تشويق کرد و او دانش آموزی  َشجَّ

موفّق شد.

َو بَعَد َسَنواٍت ؛ اِْستَلََمـِت الُْمَدرَِّسـُة رِسالَـًة ِمْن سارة َمکتوبًَة فيـها: »أَنِت أَفَضُل ُمَعلَِّمـٍة شاَهْدتُـها 

از ساره  نامه ای  از چند سال؛ خانم معلّم  اْلَن طَبيبَـٌة.« و پس  أَنا  َغـيَّـرِْت َمصيـري.  أَنِت  َحياتـي.  يف 

دريافت کرد که در آن نوشته شده بود: »تو بهرتين معلّمی هستی که در زندگی ام ديده ام. تو رسنوشتم 

را تغيري دادی. من حاال پزشک هستم.«

الُْحضوَر يف َحفلَِة  ِمْنـَهـا  الطَّبيبَِة سارة؛ طَلَبَْت  ِمَن  أُْخَری  الُْمَدرَِّسُة رِسالًَة  اِْستَلََمِت  ُمّد ٍة،  بَعَد  َو 

َزواِجـها َو الُْجلوَس يف َمکاِن أُمِّ الَْعروِس.  و پس از مّدتی، خانم معلّم نامه ای ديگر )نامۀ ديگری( را از 

خانم دکرت ساره دريافت کرد که در آن از وی حضور در جشن عروسی اش و نشسنت در جايگاه مادر 

عروس را خواسته بود. )خواست(

ِعنَدما َحَضَْت ُمَدرَِّستُـها يف َحفلَِة َزواِجـها؛ قالَْت لَـها سارة: ُشکراً َجزيًل يا َسيَِّديت؛ أَنِت َغيَّـرِْت 

َحياتـي. فَقالَْت لَـها الُْمَدرَِّسُة: »ال يا ِبنتـي؛ أَنِت َغيَّـرِْت َحياتـي؛ فَـَعرَفُْت کَيَف أَُدرُِّس.«  هنگامی که خانم 

معلّم در جشن عروسی اش حارض شد؛ ساره به او گفت: ای خانِم من )خانم!(، تو زندگی ام را تغيري 

دادی. پس خانم معلّم به او گفت: »نه ای دخرتم، تو زندگی ام را تغيري دادی؛ پس ياد گرفتم )آموختم( 

چگونه درس بدهم.«

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصوير و با راهناميی معلّم ترجمه می کند. 

معلّم همچون دروس قبل قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان را به 

حروف رنگی در فعل های تفعلون، تفعلن و تفعلن ارجاع می دهد. 

دانش آموز با شيوۀ اکتشافی با فعل مضارع مجزوم »فعل نهی معادل دوم شخص جمع در زبان 

فارسی« )للمخاطبنَي، للمخاطبات، للمخاطبَنِي و للمخاطبتنِي( آشنا می شود. 

فراگري جمله های زير هر تصوير را می خواند و با توّجه به تصوير، آنها را ترجمه می کند. تصوير 

امر يادگريی را تسهيل می کند.

نبايد توقّع داشته باشيم که دانش آموز به رسعت مطلب را بياموزد. يادگريی در سايۀ مترين و 

تکرار و تلش به دست می آيد.
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بدانيم

با  بتواند  آموز  دانش  تا  است  آمده  کنار همديگر  در  نهی  و  در يک جدول فعل های مضارع 

مقايسۀ آنها فرق معنايی ميان مضارع و نهی را تشخيص دهد. هرگاه دانش آموز بتواند فعل مضارع و 

فعل نهی را درست تشخيص دهد و درست ترجمه کند، کم کم می تواند آنها را در دورۀ دوم متوّسطه 

نيز بسازد. 

البتّه ساخنت فعل ماضی، مضارع، امر و نهی از اهداف سه کتاب عربی هفتم، هشتم و نهم 

نيست، اّما در سايۀ شناخت افعال خود به خود به دست می آيد.

 آموخته های قبلی در کنار آموزش جديد برای مقايسه قرار می گريد. او بايد فعل ها را بشناسد 

تا بتواند در جمله و به کمک قرائن درست ترجمه کند و هدف کتاب اين نيست که دانش آموز بتواند 

فعلی را از مضارع به نهی، يا به  عکس تبديل کند.

چند مترين بال فاصله پس از اين بخش طرّاحی شده است تا آموخته ها تثبيت و ملکۀ ذهن شود.

تمرین ها

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است. از فراگري 

می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار منرۀ شفاهی او را تشکيل می دهد.

او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه نامۀ آغازيِن 

درس بيابد.

کمک  خواننده  به  تصوير  است.  ترجمه  و  خواندن  زبانِی  مهارت  تقويت  هدف  دوم:  مترين 

)للمخاطبنَي،  مفاهيم  بتواند  تا  کند  می  کمک  آموز  دانش  به  کند. جمله ها  ترجمه  درست  تا  کند  می 

للمخاطبات، للمخاطبَنِي و للمخاطبتني( را بی آنکه معلّم نام بربد بفهمد و بداند که در زبان عربی 

معادل فعل نهی فارسِی »انجام ندهيد« سه فعل »التفعلوا، التفعلن و التفعال« است.

مترين سوم: هدف تقويت مهارت قرائت و ترجمه است. دانش آموز بايد بتواند فعل ماضی پايۀ 

هفتم و مضارع پايۀ هشتم و امر و نهی پايۀ نهم را در جمله تشخيص دهد. جمله های این مترین از 

آيات قرآن انتخاب شده است تا دانش آموز بتواند آموخته های خودش را در فهم قرآن به کار بگريد. 

شبيه اين مترين در بسياری از جاهای کتاب درسی آمده است.

مترين چهارم: هدف تشخيص انواع فعل است. هرچند تبديل و ساخنت ساخت های مختلف فعل 
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مطلوب ما نيست؛ اّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل مّد نظر است. تشخيص نوع فعل و ترجمۀ 

درست آن به تدريج موجب می شود تا دانش آموز بتواند فعل نيز بسازد. شيوۀ درست آموزش نيز همني 

است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، 

آن گاه بی آنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نيز حاصل می شود.

 کَنُز الِحکمة

احاديثی که شکل های مختلف  انتهايی درس می خواند،  را در بخش  آموز چند حديث  دانش 

ساختارهای آموزش داده شده و نيز بسياری از واژگان خوانده شده را در بر دارد.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

از چند دانش آموز انجام دادن و ندادن چند کار درخواست می شود. دانش آموزی خطاب به آنان 

می گويد اين کار را انجام بده، سپس می گويد انجام نده؛ مثال:

ُ   کْتُبوا َعلَی اللَّوِح. ال تَْکتُبوا َعلَی اللَّوِح. اِْحِمال هذه املنضدة. ال تَحِمال هذه املنضدة. ا

. فِّ . ال تَْدُخْل ِفـي الصَّ فِّ . اُْدُخْل ِفـي الصَّ فِّ . ال تَْخرُْجَن ِمَن الصَّ فِّ اُْخرُْجَن ِمَن الصَّ

می توان در اين مورد پاورپوينت، يا کليپ های کوتاهی تهيّه کرد و مفاهيم مطلوب را به کمک 

آنها بهرت آموزش داد؛ مثالً از چند دانش آموز فیلمی دو ثانیه ای گرفته می شود که منایندٔه کالس خطاب 

به آنها می گويد: اِنَْهضوا و معلّم پس از ورود به کالس می گويد: اِْجلِسوا و در پايان کليپ اِنهضوا و 

اِجلِسوا ظاهر می شود.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است. روش کار يکی است.

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«:

1ــ » التَـْنـظُـروا إِلَـی کَـثْـرَِة َصـالتِـِهـم َو َصـوِمـِهـم َو کَـثْـرَِة الْـَحـجِّ ... َولٰـِكـِن انْـظُـروا إِلَی ِصْدِق 

الْـَحديِث َو أَداِء اْلَمـانَـِة. « 

به بسيارِی منازشان و روزه شان و بسيارِی حج نگاه نکنيد؛ بلکه به راستگويی و امانت داری نگاه 

کنيد.

بـَر ِمَن اْليـامِن کَـالرَّأِس ِمَن الْـَجَسِد.«  بايد صرب کنيد )الزم است صرب  رِب فَِإنَّ الصَّ 2ــ »َعلَيُکم ِبالصَّ

کنيد، بر شامست صرب کردن(؛زيرا صرب از ايـامن است، مانند نسبِت رس به بدن.

3ــ » اُنْـظُـْر إلَـی ما قـاَل َو ال تَـْنـظُـْر  إِلَی َمـْن قـاَل. «



93

بنگر به آنچه گفته و ننگر به آنکه گفته است. 

)به چيزی که گفته است نگاه کن و به کسی که گفته است نگاه نکن.(

٤ــ » ال فَـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال ميـراَث کَـالْـأََدِب. «

هيچ نداری ای )فقری( مانند نادانی نيست و هيچ مرياثی مانند ادب نيست.

٥  ــ » َمـْن َدفَـَع َغـَضـبَـُه َدفَـَع اللُه َعـْنـُه َعـذابَـُه. «

هرکس خشمش را دفع کند، خداوند عذابش را از او برطرف کند. 

هرکس عصبانيّتش را دور کند، خدا هم عذابش را از او دور می کند. 

)ترجمۀ فعل به صورت ماضی توّسط دانش آموز بی اشکال است.(

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

١ــ »اِْستَلََم« به معنای »دريافت کرد« در مقابل »َسلََّم« به معنای »تحويل داد« است. »َسلََّم« به 

معنای »تسليم شد« و »سالم کرد« نيز می باشد. »َسلََّم نَْفَسـُه« يعنی »خودش را تسليم کرد.«1 
٢ــ »َحْفلَة« به معنای »جشن« و مرتادف با »اِحِتفال« است.2

٣ــ »َدفََع« چند معنا دارد: ُهل داد، دفع کرد، پرداخت، َدفََع َعن يَدفَُع، َدفْعاً 

1ــ اِستَلََم: )فعل(  اِستلَم يستلم، استالماً و اسم فاعله ُمستلِم و اسم مفعوله ُمستلَم 

استلَم الحاجُّ الحجَر الَسوَد بالكعبة: لَـَمَسُه ِبالُقبلِة أَو اليَد 

اها، اِْستَلََم بَضائَِع َجديَدًة: أََخَذها استلم الرِّسالَة: تََسلََّمها و تَـلَـقَّ

2ــ َحفلة: )اسم( الجمع: َحَفالت و َحْفالت 

َحْفل االستقبال: حفل خاص أو عام يُقام لتكريم زائر أو نابٍه أو ضيف أو مناسبة ما، 

َحْفلة تأبني: اجتامع لِرَثاء َميِّت و ذكر مآثره، 

َحْفلٌة خرييّة: احتفاٌل غايتُه ُمساندة العامل الخرييّة و جمع التَّربّعات، 

َحْفلٌة دينيّة: خاّصة بـمناسبة دينيّة، 

َحْفلٌة ساِهرة: حفلة موسيقيّة أو غنائيَّة تستمرُّ فرتًة من الليل، 

َحْفلٌة سينامئيّة: تُعرض فيها الفالم، 

َحْفلة عرس أو زواج: تُقام ِبـمناسبة زواج، 

َحْفلة ِغنائيّة: يشارك فيها ُمغنٍّ أو أكث، 

َحْفلة موسيقيّة: تُعزف فيها املوسيقا 

اِْجتََمَع يِف بَيِْتِه َحْفٌل ِمَن النَّاِس: َجْمٌع كَِثرٌي 

َحْفل افتتاح: مراسيم االفتتاح بـمناسبة بدء مؤمتر أو اجتامع أو نحوهام، 

ياضيّة،  َحْفل ريايّض: مهرجان خاّص باللعاب الرِّ
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4ــ »راِسب« به معنای »مردود« در مقابل »ناِجـح« به معنای »قبول« قرار دارد.1
5  ــ »راِقـد« به معنای »بستـری« و »خوابيده« است و با »نائِم« مرتادف است.2

6ــ »َصْوم« مطلق روزه است. شامل نخوردن و سخن نگفنت ولی »صيام« روزۀ ماه رمضان است. 3
7ــ »ناَم« و »رَقََد« مرتادف هستند. 4

8  ــ »نَشيط« به معنای »چاالک« و »فّعال« است. 5

1ــ راِسب: )اسٌم(  الجمع: راسبون و رواسُب، املؤنث: راسبة، و الجمع للمؤنث: راسبات و رواسُب 

عة بالقرب من الشواطئ جرفتها النهار إل البحر  رواسب بريّة: مواد متجمِّ

رواسب كلسيَّة: رواسب تكوِّن قشة بيضاء، تلتصق بجوانب أوعية املياه، تسدُّ مع الوقت مربِّدات املاء يف السيّارات و أنابيب 

شبكة التدفئة املركزيَّة 

اِقُط الُْمْخِفُق، َعْكُس الّناِجِح َراِسٌب يِف االْمِتَحاِن: السَّ

ُسكٌَّر َراِسٌب يِف الَكأِْس: ثَاِبٌت يِف قَْعرِِه 

رَسب التِّلميُذ: أخفق يف االمتحان

2ــ راِقد: )اسٌم(  الجمع: راقدون و رُقَّد و رُقود، املؤنث: راِقدة، و الجمع للمؤنث: راِقدات و رُقَّد 

اسم فاعل من رقََد / رقََد عىل / رقََد عن: نائم

رقََد / رقََد عىل / رقََد عن يَرقُد، رَقًْدا و رُقاًدا و رُقوًدا، و اسم فاعله راقد و الجمع: رُقود، و رُقَّد، و اسم مفعوله مرقوٌد عليه 

خُص: نام ليالً أو نهاراً  رقَد الشَّ

رَقََد عىل ظَْهرِِه: اِْستَلَْقى 

وُق: كََسَدْت  رَقََدِت السُّ

رَقََد َعْن أُمورِِه: َغَفَل َعْنها 

جثَّة راقدة: متوقِّفة عن الحركة، طريحة، 

رقَد رقدته الخرية: مات 

ُء: َسَكن و َهبَط  رقَد اليشَّ

رقَد الَعَكر و الثُّْفُل: إذا انحدر إل أسفل و سكن، 

رقَد الطَّرُي عىل بيضه: حَضنه

وم، الِْمَساِك َعِن َشْهويَتِ  يَاُم: الصَّ ْمُت / الصِّ ْوُم: الصَّ ْوُم: المساك عن أيَّ فعٍل أو قَْول كان، الصَّ 3ــ َصوم: )اسٌم( مصدر صاَم، الصَّ

يَاُم﴾  البقرة: ١٨٣ ْمِس ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ البَطِْن َو الَفْرِج ِمْن طُلُوِع الَْفْجِر إَِل ُغُروِب الشَّ

4ــ ناَم / ناَم إل / ناَم عن / ناَم لـ ينام، نَْم، نَْوًما و َمناًما، و اسم فاعله  نَائِم، و اسم مفعوله َمنوم إليه 
نَاَم الَولَُد: نََعَس، اِْضطََجَع، رَقََد 

نَاَم الرَُّجُل نَْوَمتَُه الَبَِديََّة: َماَت

5ــ نَشيط: )اسٌم(  الجمع: نُشطاُء و نِشاط، نشاطَى، املؤنث: نشيطة، و الجمع للمؤنث: نشيطات و نِشاط 
صفة مشبَّهة تدّل عىل الثبوت من نِشَط إل / نَِشَط يف / نِشَط لـ 

ٍة َشابٌّ نَِشيٌط: ذو نََشاٍط، َمْن يَْعَمُل ِبَحيَِويٍَّة َو ِخفَّ
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ْرُس الّساِبُع اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند؛

2ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
3ــ پيام آموزشی درس را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛

٥  ــ ترکيب اضافِی دارای صفت مؤّخر مانند »قلُمك الحمُر« را در جمله )نه به تنهايی( درست 

ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس داستان زندگی توماس اديسون است. بسياری افراد می پرسند که فرجام مخرتعان و 

مكتشفانی كه به بشيّت خدمت كرده ، ولی مسلامن نبوده اند، چه می شود؟

داوری در مورد نيّت درونی اين افراد کار دشواری است، مشهور است که کار مخرتعانی مانند 

اديسون خدمت به بشيّت بوده است، پس هيچ دليلی نداريم كه آيۀ ﴿إن هللا ال يضيع أجر الْمحسنني﴾ 

شاملشان نشود؛ زيرا محسنني در قرآن فقط به مؤمنان اطالق نشده است. ُمحِسن يعنی نيکوکار.

از اين گذشته آيۀ ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره و من يعمل مثقال ذرة رشاً يره﴾ زلزال 8 ــ7 

هركس به اندازۀ سنگينی ذرّه ای كار خوب كند آن را می بيند و هركس به مقدار ذره ای كار بد 

كند، آن را خواهد ديد. به وضوح شامل اين گونه اشخاص می شود؛ زيرا در آيه ترصيح شده، عمل خوب 

پاداش و عمل بد کيفر را در پی دارد. خوبی و بدی کارها، قراردادی نيست؛ بلكه واقعی است و آثار 

خود را دارد؛ پس هر گاه اعاملی به وجود آمد كه ذاتاً خوب است، بالطبع پاداش دارد؛ لذا در قرآن 

آمده است: 

﴿ إِنَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت إِنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ﴾ الْکَهف 30

شهيد استاد مرتضی مطهری می نويسد: »چون خداوند اهل تبعيض نيست و چون عمل نيک از 

1ــ پيام درس دربارۀ تالش افراد است.

گنج خواهی در طلب رنجی برب    خرمنی می بايدت تخمی بکار

﴿لَيَس لِلنساِن إاِّل ما َسَعی﴾
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هركس نيک است، پس هركس كار نيک بكند، رضورتاً و الزاماً از طرف خدای متعال پاداش نيک خواهد 

داشت...”.)عدل الهی، ص 339(

از اين آيات استفاده می شود كه پاداش و کيفر بر نفس اعامل مرتتّب بوده و مسلامن بودن در 

اعطای پاداش رشط نشده است، هامن طوری كه در عذاب شدن غري مسلامن بودن رشط نشده است.

ولی عّده ای عقيده دارند که اگر بنا باشد اعامل غريمسلامن مقبول درگاه خداوند باشد، پس فرق 

ميان مسلامن و غريمسلامن در چيست؟ اصوالً اگر تفاوت مسلامنان با غريمسلامنان در پاداش ظهور 

نكند اسالم لغو خواهد بود. برخی از آيات نيز آمده است كه عمل كافر غري مقبول است.

در آيۀ 18سورۀ ابراهيم اعامل كّفار به خاكسرتی تشبيه شده است كه به وسيلۀ تندبادی پراكنده 

شود: 

يُح يف  يَْوٍم عاِصٍف ال يَْقِدُروَن ِمامَّ کََسبُوا  ْت ِبِه الرِّ ﴿ َمثَُل الَّذيَن کََفُروا ِبَربِِّهْم أَْعاملُُهْم کَرَماٍد اْشتَدَّ

الُل الْبَعيُد﴾ )ابراهيم، آيه 18 و تفسري منونه، ج 10، ص 308( َعىل  َشْ ٍء ذلَِک ُهَو الضَّ

کساىن که به پروردگارشان کافر شده اند، اعاملشان در َمثَل به خاکسرتى مى ماند که در روزى 

این  یافت.  آنچه فراهم آورده اند دست منى توانند  از  اندکى هم  بر  بوزد که  بر آن  تندبادى  طوفاىن، 

است آن گمراهی اى که از حق فاصله اى دور و دراز دارد. روشن است که اين آيه در برگريندۀ کّفار 

است؛ يعنی کسانی که حقيقت اسالم  را به روشنی دريافته اند، ولی با اين حال کفر و عناد می ورزند. 

اّما مسلامن نبودِن کسانی که ستيزه جويی با دين ندارند و تنها به خاطر اينکه حقيقت اسالم به آنها 

نرسيده، مسلامن نيستند، شامل کّفار اين آيه منی شوند.

می فرمايند: »بهشت هشت در دارد، نخستني آن برای انبيا و صّديقني، دومني  حضت علی

آن برای شهدا و صالحني و پنج در بعدی برای مؤمنان راستني، و در هشتم برای مردمانی که با حق و 

حقيقت در ستيز نباشند.« )خصال صدوق، ج2، ص407-408(

در نتيجه حکم دادن به کفر و عناد مخرتعينی مانند اديسون که به بشيّت خدمت کرده اند کار 

سختی است. هيچ دليلی نداريم كه آيۀ ﴿ إِنَّ هللال يُضيُع أَْجَر الُْمْحِسننَي ﴾شامل اين گونه اشخاص نشود.

 برای مطالعۀ بيشرت به تفسري منونه، جلد 10، صفحات 317ـ 312 و عدل الهی شهيد استاد 

مطّهری، صفحات 338 ـ 337 مراجعه شود.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

: ميوۀ تالش )دسرتنج( ثَـَمـرَُة الْـِجـدِّ

کاَن إِديسون ِفـي الّساِبَعِة ِمْن ُعمرِِه، ِعنَدما َعَجزَْت أرُْسَتُُه َعْن َدفْعِ نََفقاِت ِدراَسِتِه: فَطَرََدُه ُمديُر 

َمدرََسِتـِه ِمَن الَْمدرََسِة َو قاَل َعنُه: »إِنَُّه تِلْميٌذ أَحَمُق.« فَصاَر بائَِع الَْفواکِـِه؛ اديسون در ِسّن هفت   سالگی 

بود، )هفت  ساله بود( هنگامی که خانواده اش از پرداخِت هزينه های تحصيلش )درس خواندنش( درماند 

)عاجز شد(، پس مدير مدرسه اش او را از مدرسه راند )بريون کرد، طرد کرد( و در  باره اش گفت: »او 

دانش آموزی نادان است.« پس ميوه فروش شد.

ْمعِ  ـِه؛ هَي ساَعَدتْـُه کَثرياً. کاَن إِديسون ثَقيَل السَّ راَسَة؛ بَْل َدرََس ِبـُمساَعَدِة أُمِّ َولِٰکنَُّه ما تَرََك الدِّ

ِبَسبَِب حاِدثٍَة أَْو َمرٍَض أَصابَُه أَيّاَم الطُّفولَِة.  

ولی او تحصيل )درس خواندن( را ترک نکرد؛ بلکه به کمک مادرش درس خواند. او خيلی کمکش کرد. 

اديسون به سبب حادثه ای يا بيامری ای که روزهای کودکی دچارش شده بود )دچارش شد( کم شنوا بود. 

: تنديس )مجّسمۀ( اديسون رو به روی پُل تِـْمثاُل إديسون أَماَم الِْجْسِ

ٍة قََدَر َعلَی رِشاِء بَعِض الَْموادِّ   إِديسوُن أََحبَّ الْکيمياَء. فَـَصَنَع ُمختَـرَباً َصغرياً يف َمنِزلِـِه َو بَعَد ُمدَّ

ِة َو اْلََدواِت الِْعلْميَّـِة؛ اديسون شيمی را دوست داشت. پس آزمايشگاهی کوچک در خانه اش  الْکيمياويَـّ

ساخت و پس از مّدتی توانست برخی مواّد شيميايی و ابزارهای علمی را بخرد. )قادر به خريدن برخی 

مواّد شيميايی و ابزارهای علمی شد.(

َو بَعَد ُمحاَوالٍت کَثريٍَة صاَر َمسؤوالً يف أََحِد الِْقطاراِت َو قََدَر َعلَی رِشاِء آلَِة ِطباَعـٍة َو َوَضَعـها يف 

َعَربَـِة الْبَضائِع،

و پس از تالش های بسياری مسئوِل يکی از )مسئول در يکی از( قطارها شد و توانست دستگاه 

چاپی بخرد و آن را در واگن کاالها گذاشت،

َنـِة الْخاِمَسَةَعْشََة ِمْن ُعمرِِه کَتََب َصحيَفـًة أُْسبوعيَّـًة َو طَبََعـها ِفـي الِْقطاِر. و در سّن  َو ِفـي السَّ

پانزده سالگی روزنامه ای هفتگی نوشت و آن را در قطار چاپ کرد.

ِة يف الَْمطبََعـِة؛ فَـَحَدَث َحريٌق فَطَرََدُه  يف أََحِد اْلَيّاِم انَْکَسَْت إِْحَدی زُجاجاِت الَْموادِّ الْکيمياويَـّ

رَئيُس الِْقطار َو ِعنَدما أَنَْقَذ ِطفالً ِمْن تَحِت الِْقطاِر، َجَعلَُه والُِد الطِّفِل رَئيساً يف رَشِکَِتـِه.  در يکی از روزها 

يکی از شيشه های مواّد شيميايی در چاپخانه شکسته شد )شکست( و آتش سوزی روی داد و رئيس 

قطار او را بريون کرد )طرد کرد( و وقتی که کودکی را از زير قطار نجات داد، پدِر کودک او را رئيس 

رشکتش کرد. 
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ـناعيَّـِة.  کاَن إِديسون َمشغوالً يف مخـتَـبَـرِِه لَيالً َو نَهاراً. هَو أَوَُّل َمْن َصَنَع ُمـختَـبَـراً لِـلْـأَبْـحاِث الـصِّ

برای  آزمايشگاهی  که  بود  کسی  نخستني  او  بود.  مشغول  آزمايشگاهش  در  روز  و  شب  اديسون 

پژوهش های صنعتی ساخت.  

؛ ِمنـَها الطّاقَـُة الْـَکهـَربائيَّـُة َو الِْمصباُح الَْکْهَربائـيُّ  اِْختَـَرَع إديسون أَکْـثَـَر ِمْن أَلِْف اْخِتـراٍع ُمِهمٍّ

يف  الَْکهَربائيَّـُة  الطّاقَـُة  َو  يّارَِة  السَّ ُة  بَطّاريَـّ َو  الّسيَنام  آلَـُة  َو  الُْمتََحرِّکَـُة  َوُر  الصُّ و  الْموسيَقی  ُل  ُمَسجِّ َو 

ناعاِت الَْجديَدِة. اديسون بيشرت از هزار اخرتاع مهم اخرتاع کرد.  ِم الصِّ ٰهَذا الَْعرِص َسبٌَب رَئييسٌّ لِـتَـَقـدُّ

)اديسون بيش از هزار اخرتاع مهم داشت.( از آن جمله نريوی برق، چراغ برق، ضبط کنندۀ موسيقی، 

عکس های متحّرک، دستگاه سينام و باتری خودرو و نريوی برق در اين روزگار دليل اصلی پيشفت 

صنايع نوين بوده است.

﴿ إِنَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت إِنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ﴾ الْکَهف 30

قطعاً کساىن که اميان آورده و کارهاى شايسته کرده اند، ما پاداش کىس را که کار نيکو کند تباه 
منى کنيم. 1

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصوير و با راهناميی معلّم ترجمه می کند. 

بديهی است که برای فهم ترکيب وصفی و اضافی ابتدا بايد دانش آموزان را به آموخته هايشان 

در ادبيّات فارسی ارجاع داد.

برای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی باید به نوع کلامت هر ترکیب توجه داشت.

ترکیب اسم + اسم یک »ترکیب اضافی« و ترکیب اسم + صفت» ترکیب وصفی« است.

شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلامت ترکیب )از نظر اسم یا صفت 

بودن( است؛ اّما معموالً شيوه های زير برای تفهيم دانش آموز به کار برده می شوند. 

با افزودن چيزهايی می توان ترکيب وصفی را شناخت.

1ــ افزودن »تر« يا »ترین« به آخر ترکیب؛ مثال: پِس زرنگ، پِس زرنگ تر                          

1ــ ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی: 

مسلاّمً کسانی که ایامن آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.

ترجمۀ آیت اللّٰه موسوی همدانی )ترجمۀ  املیزان(: 

آنان که )به خدا( ایامن آوردند و نیکوکار شدند ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم گذاشت.
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2ــ افزودن فعل ربطی به آخر ترکیب ها؛ مثال: پْس زرنگ است. پْس زرنگ بود.

3ــ افزودن »ی« يا »بسيار« بین دو کلمه؛ مثال: پسی زرنگ، پسی بسيار زرنگ 

اگر با افزودن موارد فوق ترکیب ها از نظر معنا صحیح باشند، نوع ترکیب وصفی و در غیر این 

صورت اضافی است.

نکته: برای تشخیص اسم و صفت، بیشرتین مشکِل دانش آموزان در شناخت اسم معناست؛ یعنی 

اسمی که وجود ظاهری ندارد و وجودش وابسته به چیزی دیگر است؛ مثل هوش.

بدانيم

آنچه را دانش آموز در کليدواژۀ تصويری با آن آشنا شده است، در بخش »بدانيم« در قالب يک 

جدول مالحظه می کند و با تعريف ترکيب وصفی و اضافی آشنا می گردد. الزم به تذکّر است که هدف 

اِعراب نيست. هرچند  از نظر جنس، عدد، معرفه و نکره بودن و  آموزش تطابق موصوف و صفت 

خود  به خود اين اتّفاق می افتد و در خالل قرائت جمله ها دانش آموز پی می برد که تطابقی وجود دارد، 

اّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از اهداف آموزشی نيست.

همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مثّنی و جمع منی گريد و مضاف اليه مجرور 

است از اهداف کتاب نيست. متييز ترکيب وصفی از اضافی نيز از اهداف کتاب نيست؛ زيرا در فهم 

زبان چندان مؤثّر نيست.

لذا مطلقاً نبايد وارد اين مباحث شد.

فّن ترجمه

آموزش ترکيب وصفی و اضافی در فهم زبان تأثري چندانی ندارد، دليل آوردن اين قاعده اين 

است که ترکيب مخلوط مانند »َصديقـي الَْعزيُز« آموزش داده شود. در کتاب درسی، ترکيب مخلوط با 

غريَُة«  ضامير طرّاحی شده است و مثال های اين چنينی مانند »َصديُق جواٍد الَْعزيُز« يا »َحقيبَُة أُختي الصَّ

غريَُة« بسيار سخت است و دانش آموز  نيامده است؛ زيرا ترجمۀ ترکيب هايی مانند »َحقيبَُة أُختي الصَّ

بايد اطاّلعات زبانی بسياری داشته باشد تا بتواند آن را درست ترجمه کند.

ترکيب مخلوط نبايد مستقاّلً آموزش يا ارزشيابی شود؛ زيرا يادگريی، بسيار دشوار می شود و بايد 

ْفرَِة الِْعلْميَِّة.  ترکيب مخلوط را در جمله به دانش آموز ارائه کرد؛ مثال:  َرأَيُْت »َصديقـي الَْعزيَز« ِفـي السَّ
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دانش آموز منی تواند ترکيب مخلوط »َصديقـي الَْعزيُز« را بريون از جمله درست ترجمه کند و 

منی داند کدام يک از اين دو ترجمه درست است: »دوسِت عزيزم« يا »دوستم عزيز است.«

همچنني در امتحانات و مسابقات صفاً بايد از هامن مثال های کتاب درسی بدون هيچ تغيريی 

استفاده کرد. چند مثال ديگر نيز در درس های بعدی برای تقويت فهم ترکيب مخلوط آمده است. از 

آن مثال ها نيز می توان در امتحان استفاده کرد.

تمرین ها

دارد.  راهنام  و  مصّحح  نقش  معلّم  و  است  آموز  دانش  عهدۀ  بر  کتاب  کّل  در  نات  متري حّل 

دانش آموز می خواند و ترجمه می کند و معلّم اصالح می کند و منرۀ شفاهی روخوانی نيز در دفرت معلّم 

درج می شود. معلّم برخی از مترين های نيازمند توضيح را قدری بيشرت توضيح می دهد.

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگري می خواهيم جمله ها 

را بخواند و ترجمه کند. معلّم بر قرائت و ترجمۀ او نظارت می کند. درک مطلب در يادگريی هر زبانی 

نقشی مهم را ایفا می کند.

مترين دوم: چهار تصوير در اين مترين ارائه شده است. مرقد ابوعلی سينا در همدان، پل سفيد 

در اهواز، مسجد امام در اصفهان و صحنه ای از مناز جامعت رزمندگان هشت سال دفاع مقّدس. 

تصاوير به لحاظ فرهنگی هدفمندند و ذيل هر يک از آنها ترکيب های وصفی و اضافی آمده است.

مترين سوم: مترين مرتادف و متضاد موجب تقويت مهارت واژه شناسی دانش آموز می شود.

مترين چهارم: دانش آموز بايد جمله های داده شده را درست بخواند و بفهمد تا بتواند تشخيص 

دهد کدام کلمه برای جای خالی مناسب است. برای اينکه قدرت تفّکر دانش آموز تقويت شود و به 

منظور جلوگريی از پاسخ های حدسی دو کلمۀ اضافه نيز در مترين داده شده است. می توان در امتحان 

نوبت اّول و دوم فقط يک کلمۀ اضافه داد.

مترين پنجم: هدف تقويت قدرت ترجمۀ انواع گوناگون افعال ماضی، مضارع، مستقبل، امر و 

نهی است. در امتحان از طرح سؤال شبيه به اين مترين خودداری شود. اين مترين صفاً برای تقويت 

دانش آموز است. ترجمۀ فعل بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گريد. اين مترين فقط برای کار 

در کالس طرّاحی شده است. ترجمۀ »َسـتَْغِسُل« برای دانش آموز دردرسآفرين است، ولی ترجمۀ آن 

در جملۀ »والِـَدتـي َسـَتـْغِسُل الَْمالِبَس َغداً.« ساده است. در عني حال که دانش آموز امتحان می دهد 

هم زمان ياد نيز می گريد. در چنني حالتی امتحان ادامۀ يادگريی می شود.
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مترين ششم: هدف تقويت اندوختۀ واژگانی دانش آموز است. از آنجا که ترجمه از فارسی به 

عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا شانزده پاسخ رو به روی دانش آموز قرار دارد. دانش آموزان حّل جدول 

رمزدار را دوست دارند. رمز جدول »ال ِجهاَد کَـِجهاِد النَّْفِس: هيچ جهادی مانند جهاد با خود نيست.«. 

است. در اين مترين کلامتی که به هر دليل کمرت تکرار شده است جا داده شده اند. از حضت علی

کنز الحکمة

زينت بخش انتهای درس می باشد. سعی  و حضت علی سخنان حکيامنه از پيامرب اسالم 

شده است حکمت های به کار رفته در عني حال که از نظر ساختاری دقيقاً مطابق با اهداف آموزشی 

کتاب اند از نظر مفهومی به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد.

 ارزشيابی

روش منايشی شيوه ای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است. 

چند وسيله يا چند تصوير در کالس منايش داده می شود و راجع به هر کدام ترکيبی گفته می شود 

اين کار را فوق العاده  امکانات رايانه و تخته هوشمند  از  استفاده  تا دانش آموز ترجمه کند؛ مسلاّمً 

جّذاب می سازد؛ مثال:

حقيبٌة صغريٌة، قلُم طويٌل، فاَّلحوَن مجتهدوَن، طالباٌت محّجباٌت و ...

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

ُه نـوُر الْـَقـلْـِب. « 1ــ » َعلَيـَك ِبـِذکِْر هللا فَـِإنَـّ

بايد خدا را ياد کنی؛ زيرا او روشنايی دل است. )ذکر خدا بر تو الزم است که قطعاً او نور قلب 

است.(

2ــ » َجـلـيـُس الـّسـوِء َشـيـطـاٌن. « همـنشني بد، اهريـمن )شيطان( است.

نـيـا َمـزَرَعـُة الْـآِخرَِة. « گيتی کشتزار رستاخيز است. )دنيا مزرعۀ آخرت است.( 3ــ » اَلـدُّ

4ــ » اَلْـِعـلْـُم کَـْنـٌز َعـظـیـٌم. « دانش، گنجی بزرگ است. )علم گنجی عظيم است.(
5  ــ » اَلـنَّـوُم أَخــو الْـَمـوِت. « خواب، برادر مرگ است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »َشيطان« معادل »اهريـمن« در فارسی است. در انگليسی Satan با تلّفظ ِسی تِن گفته 
می شود که به نظر می رسد از عربی يا ِعربی يا رُسيانی يا... وارد انگليسی شده باشد.1

2ــ »آلة« به معنای »دستگاه« است که در فارسی به صورت »آلت« نوشته می شود.2
3ــ »أَداة« به معنای »ابزار« است که در فارسی به شکل جمعی »ادوات« کاربرد دارد.3

٤ــ »أَضاَع« به معنای »گم کرد، تباه کرد، ضايع کرد« و مرتادف »َضيََّع« است.٤

١ــ َشْيَطاٌن: جمع: َشياطنُي ]ش ي ط[. 

 . يُر الَّذي َيرْمي ِبَك لِلتَّْهُلَكِة لُِبْعِدِه َعِن اْلَخرْيِ َو َطريِق اْلَحقِّ ّ ْيَطاَن: َو هَو الّروُح الشِّ ــ اِْحَذِر الشَّ

ــ یا لَُه ِمْن َولٍَد َشْيَطاٍن: ِعبارٌَة ُتَقاُل لُِكلِّ َولٍَد ُمشاِكٍس أَْو ُمَتَمرٍِّد. 

ْعَر، َحَسَب ما كاَن ُيْعَتَقُد يِف الُعصوِر اُلْوَل.  ْعِر: َمْن ُيْلِهُم الّشاِعَر الشِّ ــ َشْيَطاُن الشِّ

ْيَطاُن: َمْن َغِضَب َو َساَرَع إَِل القياِم ِبَعَمٍل لَْم ُيراِع َنتاِئَجُه. ــ رَاَكَبُه الشَّ

ي عماًل بتحويل القوى اْلمحرِّكة املختلفة َكالحرارة و البخار و الكهرباء إل قوى آلّية  ٢ــ آلٌة: )اسم( الجمع: آالت ِجهاز ُيؤدِّ

فن. مثل الالت الَّتي ُتَحرِّك السُّ

آلٌَة حاسوِبيٌَّة: الحاسوُب، 

آلة ُبخارّية : آلة تحرّك بالبخار، 

آلة كهربائّية : آلة تحرّك بالكهرباء 

ُهَو آلٌَة يف َيِدِه: هَو َمن َيَتَحرَُّك ِبـَمِشيَئِتِه َعىَل َغرْيِ إِراَدٍة ِمْنُه ُهَو آلٌَة َصاّمُء َبنْيَ َيَدْيِه.

٣ــ أَداٌة: )اسم( الجمع: أََدَواٌت، آلة، ما ُيستعان به لنجاز غرض من الغراض. 

أَداة الحرب: سالح ها 

أدوات احتياطيَّة: قطع ِغيار

أدوات املائدة: الطباق والنية واملالعق وغريها الالزمة لتناول الطعام، 

سة،  أَدوات كتابيَّة أو مكتبيَّة: مجموع ما ُيستعمل من أشياء يف مصلحة أو مؤسَّ

أدوات منزلّية: ما يحتاجه البيت من أدوات أو أجهزة كالثالجة وغريها 

أَو  للداللة عىل معنى يف غريها، كالتعريف يف االسم  أَو  الكالم  للربِط بني  اللفظة تستعمل  النحويني(:  الََداُة )يف اصطالح 

االستقبال يف الفعل و الجمع : أَدوات 

أدوات النَّفي: )النحو والرصف( كلامت تدّل عىل أّن الخرب غري واقع؛ مثل: ال، ما، مل، ليس إلخ

٤ــ أَضاَع: )فعل( أضاَع ُيضيع، أَِضْع، إضاعًة و اسم فاعله ُمضيع و اسم مفعوله ُمضاع 

ده، أفناه بال فائدة  أضاَع اليشء: بدَّ

إِنَّ هللا َكرَِه لَُكْم َثالثاً ؛ قيَل َو قاَل َو إَِضاَعَة اْلاَمِل )حديث( 

أَضاَع َوْقَتُه: أَْهدرَُه، َتَرَكُه َيْذَهُب ُسدًى 

أَضاَع َعَلْيِه ُفرَْصًة ِمْن َذَهٍب: أَفاَتُه إِيَّاها 
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5ــ »أَنَْقـَذ« به معنای »نجات داد« و مرتادف با »نَجَّی« است.1
6ــ »ِبضاَعة« به معنای »کاال« است که در فارسی کاربرد ديگری دارد؛ مثال:

بضاعت مالی: توانايی مالی، بی بضاعت: ندار 2

7ــ »َعَربَـة« به معنای »گاری، چرخ، چهارچرخه« است که از واژۀ فارسی »ارابه« گرفته شده 

ة« در سوريه و عربستان سعودی و»َعَربانَـة« در عراق به معنای گاری به کار  است؛ به صورت »َعَربيَـّ
می رود.3

8ــ »کَْهَرباء« در اصل واژه ای فارسی و از ريشۀ »کاه ُربا« است. کاه ُربا هامن الکرتيسيته است 

که به عنوان مثال هنگام شانه کردن موی رس با شانۀ چوبی ايجاد می شده است و کاه را به خود جذب 

می کرده است و آن را کاه ُربا ناميده اند؛ زيرا که کاه را می ربوده است. همچون آهن ُربا که آهن را 

می ربايد. سپس کاه ُربا تبديل به کَهُربا و سپس کَْهَرباء شده است.

9ــ »کيمياء« به معنای »شيمی« برگرفته از »کيميا« در فارسی است. دانشمند ايرانی محّمد بن 

زکريّای رازی در جست وجوی ماّده ای بود که به پندار پيشينيان می توانست مس را تبدیل به طال کند. او 

آزمايش های بسياری انجا م داد و چنني چيزی نيافت، اّما مجموعۀ کارهای او باعث شد که دانش شيمی 

ِفِه ُكلَّ ُسُبِل النَّجاِح: َضيََّع، َخِسَ  أَضاَع ِبَترَصُّ

أََضاع فالٌن: َفَشْت َضْيَعُتُه أَو ِضياُعُه و َكُثَْت 

أَضاَع الَفاّلُح: َكُثَْت ضياُعُه

١ــ أَنَقَذ: )فعل( أنقَذ ُينقذ، إنقاًذا، و اسم فاعله ُمنِقذ و اسم مفعوله ُمنَقذ 

اُه  أْنَقَذُه ِمَن الَغرَِق : َخلََّصُه َوَنجَّ

َحاَوَل أْن ُيْنِقَذُه ِمْن َورَْطِتِه أْو أزَْمِتِه : أْن ُيْخِرَجُه ِمْنَها َسالاًِم

٢ــ ِبضاعة: )اسم( الجمع : بضائع، سلعة، ما ُيتَّجر فيه من ِسَلع ومصنوعات وغريهام، 

أخرج ما عنده من البضاعة : قال ما كان ينوي أن يقوله، 

بضائُع عابرة : بضائع ُمعفاة من الرُّسوم يف طريق نقلها من بلٍد إل بلد آخر، 

قطار البضاعة : نوع معنّي من القطارات غري ُمخّصص لركوب الناس ينقل البضائَع فقط، 

كان قليَل البضاعة من العربّية : له معرفة قليلة بها

٣ــ الَعَرَبُة : واحدُة الَعَربات، و هي ُسُفٌن َرواِكُد كانت يف ِدْجَلة 

الَعَرَبُة : َمْركبٌة ذاُت َعَجلتني أو أكث يجرُّها حيواٌن أو إنساٌن، ُتنقل عليها الشياء، جمع َعَربات. 

وَضع الَعَربَة أمام الحصان : وَضع المَر يف غري محلِّه، خالف نظاَم المور، َعَكَس الرّتتيب 

العربة القالَّبة : عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عىل تفريغ محتوياتها. 

دة بوسائل الّراحة و النَّوم عربة نوم : مقطورة سّكة الحديد مزوَّ
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از نام کيميای او ريشه بگريد.1

10ــ »نََفَقة« به معنای »هزينه« است. »نََفَقة« از »نََفق« به معنای »تونل« است و کلامت منافق 

و نفاق نيز از آن مشتق شده اند. نفاق مصدر است به معناى منافق بودن، منافق كىس است كه در 

باطن كافر و در ظاهر مسلامن است. 

﴿يَُقولُوَن ِبأَفْواِهِهْم ما لَيَْس يِف قُلُوِبِهْم﴾ آل عمران ــ 167. 

طربىس در وجه اين تسميه می گويد: 

منافق به سوى مؤمن با ايـامن خارج می شود و به سوى كافر با كفر. 

و ادامه می دهد که علّت اين تسميه آن است كه منافق از ايـامن به طرف كفر خارج شده است.

نََفق نقبی است در زير زمني كه دِر ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه: 

امِء...﴾ انعام ــ 35  ﴿فَِإِن اْستَطَْعَت أَْن تَبْتَغَي نََفقاً يِف اْلَرِْض أَْو ُسلَّامً يِف السَّ

مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...

پنهان  را  آن  كه  ناِفقاء  نام  به  يىك  می سازد؛  النه  دو  که  است  موش صحرايی  »يَربوع«  ضمناً 

می دارد؛ ديگرى به نام قاِصعاء كه آشكار است، چون دشمن در قاصعاء به آن حمله كند وارد نافقاء 

شده و از آن خارج می شود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و اقرب املوارد نقل شده است، طربىس در 

علّت تسميه نافقاء فرموده كه: يربوع از آن خارج می شود. 

نفقه آذوقه ای بوده است که در نقبی در جايی مانند کوه می گذاشتند تا دست ديگری بدان 

نرسد و هزينه را در عربی نفقه ناميده اند که از اين ريشه است.

11ــ »َوَضَع« به معنای »گذاشت، قرار داد« است. در گويش عاميانه به جای آن گفته می شود: 

»َخلَّی« يا »َحّط«؛ مثل: »َضْعـُه ُهنا.« 

در عربستان سعودی: »َخـلّـي هينا.« 

ه هينا.«  در مرص: »ُحطُـّ

در عراق: »َخـلّـي اِهنا.«

١ــ Chemistry در انگليسی، chimie در فرانسه، química در اسپانيايی، chimica در ايتاليايی، chemia در لهستانی، 

χημεία در يونانی که هامن کيميا تلّفظ می شود و در همۀ زبان های جهان همگی برگرفته از نام کيميا است.
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ْرُس الّثاِمُن اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 16 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند؛ 

2ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
3ــ پيام درس را درک کند؛ 1

4ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛
5ــ معادل فعل مضارع سوم شخص جمع )للغائبنَي، للغائبات، للغائبَنِي و للغائبتنَِي( را در عربی 

بشناسد و آن را در جمله با توّجه به قرائن درست ترجمه کند؛

از  نياز  به خانۀ خدا و مدينۀ منّوره و عتبات مقّدسه در حّد  بتواند در سفرهای زيارتی  6  ــ 
توانايی های زبانی اش در زمينۀ عربی استفاده کند.2

فرايند آموزش

منت درس گفت و گويی بني زائری ايرانی و يک رانندۀ تاکسی در شهر مّکۀ مکرّمه است. در اين 

منت، هشت کلمۀ پرسشی َهل، أَ، أيَن، ِمْن أَيَن، ماذا، لاِمذا، کَم و ما به کار رفته است. گفت و گوی متنّوعی 

تنظيم شده که در آن شيوۀ درست مکامله آموزش داده شده است. هرچند مکامله هدف اصلی کتاب 

درسی نيست، ولی تـمرين مناسبی برای يادگريی زبان عربی است و کالس را فّعال و پرتحّرک می سازد. 

مرشّف  مّکه  به  که  کسانی  از  بسياری  می دهد.  قرار  دانش آموز  اختيار  در  خوبی  اطاّلعات  همچنني 

شده اند از موزۀ مّکه آگاهی ندارند، درحالی که در آن آثار تاريخی حرمني رشيفني نگهداری می شود؛ 

مانند ستون چوبی کعبه، آثار چاه قدميی زمزم، عکس های قدميی حرمني رشيفني و بقيع رشيف و  ...

پس از پايان منت، درس به روال دروس پيشني درک مطلب طرّاحی شده است که بايد درستی، يا 

نادرستی هر عبارت با توّجه به منت درس طرّاحی شود.

ايرانی به زبان عربی آشنا  ــ 137. زائران  ..﴾ آل ِعمران  اْلَرِْض.  ِف  اين آيۀ رشيفه است: ﴿سرُيوا  يادآور  پيام درس  1ــ 

هستند و اين توانـمندی آنها را نشان می دهد. رانندۀ تاکسی در تعيني قيمت کرايه دچار خطا می شود، ولی آنان هوشيارند و تذّکر 

می دهند. به موزه می روند، جايی بسيار ديدنی و مقّدس که بسياری از زائران از آن غافل اند و معموالً کاروان های زيارتی به آنجا 

نـمی روند. اين خود گونه ای آموزش صحيح است.

2ــ سؤال و جواب در حّد گفت و گوی موجود در تـمرينات است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

ِحـواٌر بَيـَن الـزّائِـِر َو سائِـِق َسـّيـاَرِة اْلُْجـرَِة: گفت و گويی ميان زائر و رانندۀ تاکسی

الُم َعلَيُکم. الُم َو رَحَمُة اللِّٰه َو بَرَکاتُُه. أَيَن تَـْذَهبوَن؟ــ السَّ ــ َعلَيُکُم السَّ

ــ درود و رحمت و برکات خدا بر شام باد. ــ سالم برشام )درود بر شام(.

کجا می رويد؟

ـلوا. اِْرکَـبـوا.ــ نَـْذَهُب إلَی ُمـتْـَحـِف َمکَّـَة الْـُمـَکـرََّمـِة. ــ أَهـالً َو َسـهـالً ِبـُکم. تَـَفـضَّ

ــ خوش آمديد. بفرماييد. سوار شويد.ــ به موزۀ مّکۀ مکرّمه می رويم.

ــ أَربَـعـيـَن رياالً.ــ کَـْم رياالً تَـأُْخـُذ ِمـّنـا؟

ــ چهل ريال. ــ چند ريال از ما می گريی؟

ــ َعـفـواً؛ ثَـالثـوَن رياالً. لِـُکـلِّ زائِـٍر َعرَشَُة رياالٍت.ــ اْلُجرَُة غاليَـٌة. نَحُن ثَـالثَـُة أشخاٍص.

ــ ببخشيد؛ سی ريال. برای هر زائری ده ريال.ــ کرايه گران است. ما سه نفريم.

ــ نََعم. ال بَأَْس. يا َشباُب، َهْل أَنتُم إيرانيّـوَن؟ ــ َهْل تَـْقبَُل الـنُّـقوَد اْليرانيَّـة؟

ايرانی ــ آيا پول ايرانی می پذيريد؟ شام  آيا  جوان ها،  ای  ندارد.  اشکالی  بله؛  ــ 

هستيد؟

1  َو أَْشتَِغُل ُهنا. ف َوطَني کُنُت أشتَِغُل ــ نََعم َو ِمْن أَيـَن أَنَت ؟
ــ أَنا باکِستاينٌّ

ف الَْمزَرَعِة.

در ــ بله و شام اهل کجا هستيد؟ می کنم.  کار  اينجا  و  هستم  پاکستانی  من  ــ 

ميهنم در مزرعه کار می کردم.

ی اْلَن؟ ــ ال؛ مــا َرأَیْـتُـُه. مــا ِعندي فُـرَصـٌة.ــ أَ َرأَيْـَت الْـُمتـَحـَف َحتَـّ

ــ نه؛ نديده ام. فرصت ندارم. )فرصتی ندارم(ــ آيا تا حاال موزه را ديده ای؟

1ــ در زبان عربی فصیح چهار حرف گ، چ، پ، ژ وجود ندارد؛ لذا اسم هایی مانند پاکستان و پروین را باکستان و بروین 

تلّفظ می کنند و می نویسند. حرف »پ« گاهی به »ف« نیز تبدیل شده است؛

مثال: پیروز: فَیروز/پیل: فیل/ پارس: فُرس/ تَپورستان: طبرستان/ آتورپاتگان: آذربایجان/ پهلوی: فَهلَوی، فَیلی )نام کردهای 

ایالم و شرق عراق(/ پسته: فُستُق
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می شود.  ترجمه  »ديده ای«  فارسی  ترجمۀ  در  »َرأَيَت«  فعل  حاال«  »تا  زمان  قيد  به  توّجه  با 

توضيح اينکه در زبان عربی مانند فارسی و انگليسی فرمول خاّصی برای ماضی نقلی وجود ندارد؛ مثالً 

کَتََب، قَد کَتََب، هَو کاتٌِب، کَتََب َحتّی اْلَن را »نوشته است« ترجمه می کنيم.

ـبـاِح َحتَّی الَْمساِء.ــ لِـامذا ما َذَهـبْـَت إلَی ُهناَك؟! ــ لِـأَنّـي أَْشـتَـِغـُل ِمَن الـصَّ

ــ زيرا من از صبح تا شب کار می کنم.ــ چرا به آنجا نرفته ای؟

ــ الْـعـاِشـرَُة تَـامماً.ــ َعـفـواً. کَِم الـّسـاَعـُة؟

ــ ده تـامم.ــ ببخشيد. ساعت چند است؟

همراه ما بيا. سپس باهم برمی گرديم.ــ تَعاَل َمـَعـنا. ثُـمَّ نَـرِْجـُع َمعـاً؛

ــ ال؛ ال أَقِدُر. ُشکراً َجـزيالً.  ــ َهل تَـْقـبَـُل؟

ــ نه؛ نـمی توانم. بسيار سپاسگزارم.ــ آيا می پذيری؟ )قبول می کنی؟(

ِحواٌر بَـيـَن الـزّائِـِر َو َدليِل الْـُمـتـَحـِف: گفت  و  گويی ميان زائر و راهنامی موزه

ـريـَفـيـِن.ــ ماذا ف ٰهـَذا الْـُمتَحِف؟ ــ اْلثـاُر الـتّاريخيَّـُة لِـلَْحـرََمـيـِن الـشَّ

ــ آثار تاريخِی حرمني رشيفني. )دو حرم رشيف(ــ در اين موزه چه چيزی هست؟

ــ الَْعموُد الَْخَشبـيُّ لِلَْکعبَـِة.ــ ما ٰذلِـَك الْـَعـموُد؟

ــ ستوِن چوبِی کعبه.ــ آن ستون چيست؟

؛ــ َو ما ٰهِذِه اْلثاُر؟ ــ باُب الِْمنـبَـِر الْـَقديـِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـويِّ

ــ دِر منرب قديـمِی مسجد نبوی؛ــ و اين آثار چيست؟

توّجـه: در ترکيب هايی مانند» باُب الِْمنـبَـِر الْـَقديـِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـويِّ « نيازی به ترجمۀ حرف 

جّر نيست؛ مثال های مشابه عبارت اند از:

ُة لِلرَّئيّس: نامۀ مهّم رئيس  الْجمهوريَُّة اْلِسالميَُّة ف إيراَن: جمهوری اسالمی ايران الرِّسالُة الُْمِهمَّ

آثاُر ِبئْـِر زَمزََم؛ ُصَوُر الَْحرََمنِي َو َمقبَـرَِة الْبَقيعِ؛ َو آثاٌر َجميلَـٌة أُْخَری.

آثار چاه زمزم؛ عکس های دو حرم و مقربۀ )قربستان( بقيع؛ و آثار زيبای ديگری.

ــ ال ُشْکَر َعلَی الْواِجِب. ــ أَْشُکرَُك َعلَی تَوضيحاتِـَك الُْمفيَدِة. 

ــ به خاطر توضيحات سودمندتان )مفيد شام( سپاسگزارم. ــ وظيفه بود، تشّکر الزم نيست.
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اين صفحه  به آموختۀ صفحۀ4کتاب عربی هفتم شود؛ در  اشاره ای  اينجا خوب است که  در 

آمده بود که:

ــ ال؛ مـا َرأَيْـتُــُه. ما ِعندي فُرَصـٌة. ی اْلَن؟  ــ أَ َرأَيْـَت الْـُمتـَحـَف َحتَـّ

ــ آیا موزه را تا حاال دیده ای؟        ــ نه؛ ندیده ام. فرصت ندارم.

ـبـاِح َحتَّی الَْمساِء. ــ لِـأَنّـي أَْشـتَـِغـُل ِمَن الـصَّ ــ لِـامذا ما َذَهـبْـَت إلَی ُهناَك؟! 

ــ چون من از صبح تا شب کار می کنم. ــ چرا به آنجا نرفته ای؟ 

ـريـَفـيـِن. ــ اْلثـاُر الـتّاريخيَّـُة لِـلَْحـرََمـيـِن الـشَّ ــ ماذا ف ٰهـَذا الْـُمتَحِف؟ 

ــ آثار تاريخِی حرمني رشيفني. )دو حرم رشيف( ــ چه چيزی در اين موزه هست؟ 

؛ ــ باُب الِْمنـبَـِر الْـَقديـِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـويِّ ــ َو ما ٰهِذِه اْلثاُر؟ 

ــ دِر قديـمی مسجد نبوی. ــ و اين آثار چيست؟ 

ــ ال ُشْکَر َعلَی الْواِجِب. ــ أَْشُکرَُك َعلَی تَوضيحاتِـَك الُْمفيَدِة. 

ــ وظيفه بود، تشّکر الزم نيست. ــ از توضيحاِت مفيد )سودمند( شام متشّکرم. 

فعل هايی مانند َشَکَر و َسأََل و َعرَبَ در ترجمۀ فارسی همراه با حرف اضافه می آيند؛ مثال:

َشَکرَُه: از او تشّکر کرد / َسأَلَـُه: از او پرسيد / َعرَبَُه: از آن عبور کرد

برخی اشتباهی در ترجمۀ اين فعل ها حرف جّر »ِمْن« می آورند که نادرست و تحت تأثري فارسی 

است؛ مثال: )َشَکَر ِمْنـُه، َسأََل ِمْنـُه و َعرَبَ ِمْنـُه( هر سه غلط هستند.

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

قواعد درس هشتم دربارۀ معادل ماضی استمراری در زبان عربی است. تذکّر مهم اين است 

فارسی معادل  در  استمراری  اصطالح ماضی  ندارد؛  اصطالحی وجود  زبان عربی چنني  در  که 

Past continuous در انگليسی است و در عربی به کار نـمی رود و برای فهم بهرت زبان عربی به عنوان 

معادل سازی توضيح داده می شود. حتّی اصطالح ماضی بسيط نيز وجود ندارد. در زبان عربی فعل سه 

نوع است: ماضی، مضارع و امر. 

فعل نهی فعل مضارع مجزوم است، فعل مستقبل نيز هامن مضارع است که با افزودن يکی از 

دو حرف َس يا سوف بر آينده داللت می کند.

مثال:  است؛  شده  تکرار  بار  چند  گذشته  در  که  است  کاری  نشان دهندۀ  استمراری:  ماضی 

فعل  با  می رفت«  »داشت  مانند  جريان«  در  يا  ملموس  »ماضی  فعل  ترجمۀ  می گفت.  می نوشت، 
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»می رفت« يکی است.

کاَن يَْذَهُب: داشت می رفت، می رفت

توّجه کنيم که از چنني تعريبی بهرت است خودداری کنيم: عيلٌّ کاَن يَذَهُب. بهرت است بگوييم 

کاَن علـيٌّ يذهُب.

در ارزشيابی از طرح سؤالی که حرف الف در فعل کاَن حذف می شود؛ مانند: »کُنَّ يَْسَمعَن« 

هيچ سؤالی طرح نشود؛ زيرا در هيچ يک از سه کتاب درسی عربی هفتم، هشتم و نهم فعل معتّل، 

مضاعف يا مهموز آموزش داده نشده است.

فّن ترجمه

آنچه را دانش آموز در بخش »کليدواژۀ تصويری« آموخته است، در بخش »فّن ترجمه« به صورت 

کوتاه، مخترص و مفيد می خواند. يادگريی اين بحث هامنند ساير مباحث کتاب تنها با تکرار و تـمرين 

حاصل می شود.

تمرین ها

از فراگري می خواهيم هر  توانايی درک مطلب است.  تـمرين تقويت  اين  اّول: هدف  تـمرين 

دانش آموز است و معلّم فقط نظارت  بر عهدۀ  تـمرينات  را بخواند و ترجمه کند. حّل همۀ  جمله 

می کند. هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز بايد با توّجه به منت درس درستی يا 

نادرستی عبارت ها را معلوم کند. 

طرّاحی اين تـمرين عمداً ساده صورت گرفته است، شايسته است در امتحان نيز اين تسهيل 

صورت بگريد.

تـمرين دوم: هدف تقويت مهارت روان خوانی و ترجمه است. تصوير عالوه بر تلطيف کتاب 

ماضی  فعل  معادل  ترجمۀ  تـمرين  اين  اصلی  عبارت هاست. هدف  ترجمۀ  در  دانش آموز  ياری رسان 

اين گونه  عربی  در  استمراری  ماضی  معادل  که هميشه  بدانيم  بايد  است.  عربی  زبان  در  استمراری 

نيست؛ مثال: 

َرأَيُْت رَُجالً يَرکُُض؛ يعنی: مردی را ديدم که می دويد.

می شود،  خوانده  اينکه  بر  عالوه  جمله  هر  است.  واژه شناسی  هدف  سوم:  تـمرين 

خواهی نخواهی بايد ترجمه نيز شود، هرچند در صورِت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ 
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برای اينکه دانش آموز بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهد، ناگزير است که معنای 

عبارت را درک کند. اين تـمرين در امتحانات نيز بسيار مناسب است.

تـمرين چهارم: هدف تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی، مضارع و معادل ماضی استمراری در 

فارسی است. اين تـمرين برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل طرّاحی شده است. در امتحان الزم است که 

ترجمۀ فعل در داخل جمله خواسته شود. به منظور تسهيل تـمرين يک نـمونه برای فراگري حل شده است.

تـمرين پنجم: اين تـمرين در اصطالح »جور کردنی« ناميده می شود. در تقويت زبانی دانش آموز 

مؤثّر است. از نظر يادگريی در سطح بااليی قرار دارد. دانش آموز بايد بتواند معنای همۀ کلامت و 

عبارات را بفهمد تا بتواند ارتباط آنها را با همديگر دريابد. طرح چنني سؤالی در امتحان برای معلّم 

دشوار است، ولی در امتحان برای دانش آموز در امتحان لّذت بخش و ساده است. اين سؤال موجب 

می شود تا فرايند يادگريی در ارزشيابی نيز ادامه يابد.

تـمرين ششم: اين تـمرين عالوه بر زيباسازی محيط کتاب درسی و اهداف ثانويه برای آموزش 

غري مستقيم مفهوم ترکيب اضافی و وصفی طرّاحی شده است. معلّم می تواند در اينجا از دانش آموز 

بخواهد تا نوع ترکيب را در شش مثال اين تـمرين تشخيص دهند، اّما تشخيص نوع ترکيب از اهداف 

کتاب نيست؛ زيرا تأثري چندانی در فهم منت ندارد. الزم است معلّم راجع به تصاوير اطاّلعاتی داشته 
باشد، تا اگر دانش آموز پرسيد بتواند پاسخ دهد. 1

از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های  تاریخی شوشرت مجموعه ای به هم پیوسته  1ــ سازه های آبی 

بزرگ هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره گیری بیشرت از آب 

ساخته شده اند. اين سازه ها با عنوان نظام آبی تاریخی شوشرت در فهرست میراث جهانی یونسکو با شامرۀ 131۵ به ثبت رسید. 

يکی از سفرنامه نویسان نامدار که از شگفتی های شوشرت ستايش کرده است، ابن بطوطه است او در این شهر با علامیی مالقات 

نـموده که از دانش آنها شگفت زده شده است، او از شوشرت با نام معرَّب توسرت یا تسرت نام برده است. او همچنین از عظمت 

پل های شوشرت نام برده است.

پل گاْومیشان یک پل باستانی مربوط به دورۀ ساسانیان است که در فاصلۀ 3۰ کيلومرتی پل دخرت در مرز بین دو استان 

لرستان و ایالم و نزديک دره شهر بر روی رودخانۀ ِسیِمره واقع شده است. بيشرت سازۀ این پل در استان لرستان قرار داد، اّما این اثر 

به عنوان یکی از آثار مّلی ایران در محدودۀ استان ایالم، به ثبت رسیده است. طول پل حدود 1۷۵ مرت و عرض گذر سطح پل نزدیک 

به 8 مرت و2۰ سانتی مرت است و در حال حارض شش چشمه طاق دارد. دهانۀ پل گاومیشان با بیش از ۵۰ مرت عرض بزرگ ترین 

دهانۀ پل ايران است. یکی از این دهانه ها بعد از عقب نشینی سپاه ایران در جریان حملۀ اعراب به ایران تخریب شد. پل تاریخی 

گاومیشان یکی از حیرت انگیزترین پل  های تاریخی غرب کشور است.

به نظر می رسد نام گاوميشان جمع گاوميش باشد، ولی به احتامل قوی از نام گاماسياب برگرفته شده است که آن هم 

نام رودی در غرب ايران است. )گا: گاو+ ماسی: ماهی+آب( رودی که ماهيانی به بزرگی گاو دارد؛ يعنی دارای ماهی های بزرگ.
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تـمرين هفتم: حّل جدول مورد عالقۀ بزرگ و کوچک است؛ لذا يک درس در ميان جدول کلامت 

است.  پيامرب اسالم  از  َفِر.«  السَّ ِفـي  الَْقْوِم خاِدُمُهم  »َسيِّد  تنظيم شده است. رمز جدول  متقاطع 

َفِر« در اين حديث  ترجمۀ حديث اين است: رسور قوم در سفر خدمتگزار آنان است. معموالً »ِفـي السَّ

ذکر نـمی شود.

  کنز الحکمة

ترجمۀ  با  دانش آموز  است.  و ساختار خوانده شده  واژگان  با  مطابق  دقيقاً  برگزيده  احاديث 

احاديث احساس شادی و اعتامد می کند. او به تدريج حس می کند با خواندن درس عربی می تواند با 

قرآن و متون دينی انس بيشرتی بگريد. اين بخش از درس به او می فهامند که يکی از اهداف اصلی 

آموزش عربی آشنايی با سخنان گهربار بزرگان دين است.

هامهنگی در ترجمۀ احاديث بخش کنز الحکمة

کارها  محبوب ترين  الُْمسلِِم.«  َعلَی  وِر  السُّ إِدخاُل  الْـَفرائِِض  بَعَد  إلَـی  اللِّٰه  اْلَعامِل  »أََحبُّ  1ــ 

)اعامل( نزد خدا پس از واجبات دينی، داخل کردن شادی بر مسلامن است. )شاد کردن مسلامن است.(

آن  نزد خدا  الْـأَيـدي«؛ محبوب ترين خوراک  َعـلَيـِه  کَـثُـرَْت  مـا  إِلَـی  اللِّٰه  عـاِم  الـطَـّ »أََحبُّ  2ــ 

است که دست ها بر آن زياد باشند. )افراد زيادی بر رس سفرۀ غذا نشسته باشند.(

خدا  نزد  خانه هايتان  محبوب ترين  ُمـَکـرٌَّم«؛  يَـتيـٌم  فيـِه  بَيـٌت  إِلَـی  اللِّٰه  بُـيـوتِـُکم  »أََحبُّ  3ــ 

خانه ای است که در آن يتيمی گرامی داشته شود. )يتيمی گرامی داشته شده در آن باشد.(

خدا  نزد  خدا  بندگان  محبوب ترين  لِـِعـبـاِدِه.«  أَنـَفـُعـُهم  إِلَـی  اللِّٰه  اللِّٰه  ِعبـاِد  »أََحبُّ  4ــ 

لِلّناِس.«  أَنَفُعُهم  الّناِس  »َخرُي  شبیه حديث  )اين حديث  است.  بندگانش  به  نسبت  سودمندترين شان 

است.(

ساِن.«  5ــ »أََحبُّ اْلَعـمـاِل إِلَـی  اللِّٰه ِحـْفـُظ الـلِـّ
محبوب ترين کارها )اعامل( نزد خداوند نگه داشنت )حفظ( زبان است.

رساب يا چشمۀ بیستون به عنوان یکی از آثار مّلی ایران به ثبت رسیده است. گردشگاهی پرطرفدار در غرب ايران است 

که چون کتيبۀ بيستون نيز هامن جاست، لذا گردشگر بسيار دارد.

این رساب در سی کیلومرتی شامل رشقی کرمانشاه و در دامنۀ کوه بیستون قرار دارد. 

جنگل های استان گلستان نیز هر سال گردشگران بسیاری را  به خود جذب می کند . 
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ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

توصيه هايی که در دروس پيشني نوشته شد در این درس نيز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »إْدخال«، يعنی »داخل کردن« و متضاّد آن »إخراج« است.1
2ــ »اِشتََغَل«، يعنی »کار کرد«، »مشغول شد«2

3ــ »ِبْئ« به معنای »چاه« و جمع مکّس آن »آبار« است که در گويش عاميانه مفردش »بري« و 
جمعش »أَبيار« گفته می شود؛ مانند مسجد اَبياِر علی در مدينۀ منّوره 3؛ کلمۀ بئ، مؤنّث معنوی است.4

4ــ »تَعاَل« فعل امر به معنای »بيا« است. فعل های »أَتَـی، يَأْتـي« و »جاَء، يَجـيُء« به معنای 

1ــ إِْدخال: )اسٌم( مصدر أَْدَخَل ُيدِخُل، إِْدخاالً، و اسم فاعله ُمْدِخل، و اسم مفعوله ُمْدَخل 

أدخله املكاَن وغريَه / أَْدَخَلُه ف املكاِن وغريِه : صرّيه داِخَله، سمح له بالّدخول،

أَْدَخَل َيَدُه ِف الَحِقيَبِة : أَْولََجَها ِبَداِخِلَها 

ورًَة  وَر إىل َنْفِسِه : َجَعَل َنْفَسُه َمْسُ ُ أَْدَخَل السُّ

أَْدَخَل تعدياًل عىل يشء / أَْدَخَل تغيريًا عىل يشءٍ : أجراه، أحدثه. 

أَْدَخَل البيانات ف الحاسوب : َخزََّنـها لالستفادة منها.

2ــ اِْشَتَغَل: )فعٌل( اشتغَل بـ / اِْشَتَغَل عن / اِْشَتَغَل ف يشتغل، اشتغاالً و اسم فاعله ُمشتِغل و اسم مفعوله ُمشتَغل به 

اِْشَتَغَلِت الالُت : دارَْت، َعِمَلْت 

ى َمْفعولَُه، َنَجَح  واُء : أَدَّ اِْشَتَغَل الدَّ

َش  اِْشَتَغَل َقْلُبُه َهاّمً َو ُحزْناً : اِْضَطرََب، َتَشوَّ

ى َعْنُه ِبَغرْيِِه  اِْشَتَغَل َعْنُه : َتَلهَّ

مُّ : َجَرى  اِْشَتَغَل فيِه السُّ

اِْشَتَغَل قلُبه : تشوَّشت أفكاره 

اِْشَتَغَل ِبَكذا : عِمل به، زاَوَل مهنة أو صنعة

3ــ يقع مسجد ذي الحليفة )أبيار عيل( عىل الجانب الغريب من وادي الَعِقيق املبارك ف املنطقة املعروفة باسم "أبيار عيل" 

و يطلق عليه البعض ُمسّمى مسجد أبيار عيل أو آبار عيل. و يبُعد عن املسجد النبوي قرابة أربعة عرش كيلومرتا.

َمت الهمزة َعلَی الباِء )أَبئار  أَأْبار( فَأَصبََحت آبار. 4ــ ِبئ: )اسٌم( الجمع : أبْؤٌُر و أبْآر و آبار و ِبئار، َو قَد تََقدَّ
الِبْئ : حفرٌة عميقٌة، ُيْسَتخَرُج ِمنها اْلامء أو النِّْفط و َغريِِهام.
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»آمد، می آيد« هستند؛ ولی فعل امر از آنها کاربرد ندارد.1
ـَل« معادل »بفرما« در فارسی است.2 5  ــ »تََفضَّ

6  ــ »ثاَلثوَن« يا »ثاَلثنَي« در گويش عاميانه به صورت »ثاَلثنْي« به کار می رود؛ در گويش شامی و 
برخی گويش های ديگر »تالتيـْن« گفته می شود؛ تلّفظ »ث« در برخی گويش ها به »ت« تبديل می شود.

۷ــ »َدليل« به معنای »راهنام« است؛ مانند »دليُل َسَفر« به معنای »راهنامی سفر«. 3 

8   ــ »ريال« کلمه ای به زبان اسپانيايی و پرتغالی )real( است که وارد فارسی و عربی شده است. 

ريال به معنای »شاهی« است، نام سکٔه نقره رایج در آن دو کشور و رسزمین های وابسته به آنها بود. 

ریال از زمان حضور اسپانیاییان و پرتغالیان در خلیج فارس وارد دو زبان فارسی و عربی شده است. 

اسم »رکس«  از  که صفتی  به معنای »شاهنشاهی« می آید   )regalis( »رِگالیس«  التینی  واژۀ  از  ريال 

)rex( به معنای »شاه« است. واژۀ انگلیسی »رویال« )royal( هم ریشه با »real« اسپانیایی و پرتغالی 

است.

سّکۀ نقره با نام ریال در اسپانیا از ساِل 14۹۷ تا 18۷۰ میالدی رضب می شد. ریال همچنین واحِد 

پوِل بسیاری از مستعمره های اسپانیا بود؛ به عنوان مثال، واحد پول برزیل، »رئال« نام دارد.

نيز  »َعَربيَّـة«  به »خودرو«،  به معنای »خودرو« است. در گويش عاميانۀ سوريّه  »َسيّارة«  ۹ــ 

امئُر فيبقى عىل فتِحِه ؛ َتعاَلْ للمؤنَّث و تعالََيا  ، و تتَّصل به الضَّ ر ِبـمعنى أْقِبل، َهُلمَّ 1ــ َتعاَل: )فعٌل( اسم فعل أمر للمذكَّ

ر و تعالنَْي للجمع املؤنَّث، و ربـاّم تضّم الالم مع جمع املذّكر و تكس مع املؤنث )َتعاُلوا و َتعالِيـَن(  للمثنَّى و َتعالَْوا للجمع املذكَّ

َتعاَل ف أَيِّ َوْقٍت ُيْعِجُبَك : ُاْحُضْ

ٌل عليه  ل، و اسم مفعوله ُمتفضَّ اًل، و اسم فاعله ُمتفضِّ َل عىل يتفّضل، تفضُّ َل: )فعل( تفضَّ 2ــ َتَفضَّ

َتفّضَل عىل غريه : َثَبَت له الفضُل عليه ف الَقْدِر واملْنزِلة 

َل َعَلْيِه ِمامَّ مَيِْلُك : أََنالَُه ِمْن َفْضِلِه  َتَفضَّ

َعى الَفْضَل َعَلْيِه  َل َعَلْيِه : اِدَّ َتَفضَّ

لوا بقبول فائق االحرتام : عبارة ُتذيَُّل بها الرَّسائل لوا ِبقبول بالغ االحرتام / و تفضَّ و تفضَّ

َل  ل: )اسم( مصدر َتَفضَّ َتَفضُّ

ِل َعَلْيِه : إِْعَطاُؤُه، إَِنالَُتُه َشْيئاً ِمْن َفْضِلِه  رَِغَب ِف التََّفضُّ

ِل ٍء َعىَل َسبيِل التََّجمُّ ِل : َدَعاُه لِْلُجُلوِس أَْو َتناُوِل يَشْ َدَعاُه إىَِل التََّفضُّ

3ــ َدليل: )اسٌم( الجمع : أَِداّلء و أَِدّلة و دالئُل 

ليُل : املرشد و الجمع : أَِدلَّة و أَِداّلء  الدَّ

لِيُل : ما ُيْسَتَدلُّ به، برهاٌن، بيِّنة، حّجة، شاهد، عالمة  الدَّ

ة ِبـموضوٍع ما، دليل الفنادق أَو اْلمطبوعات أَو اْلجامعات أَو اْلهاتف ليُل : كتاٌب يدلُّ القارئ و ُيرشده إىل معلومات خاصَّ الدَّ
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گفته می شود که برگرفته از »ارابه« و ريشۀ فارسی دارد.1

1۰ــ »ال بَأَْس« اصطالحی معادل »اشکالی ندارد.« است. در گويش سعودی »ما ف ُمشِکلَة« گفته 

می شود که در اصل »ما فيـِه ُمشِکلَة« بوده است و در گويش عراقی »َمـيْخالِْف« )ما يُخالُِف( گفته 
می شود. خود کلمۀ »بَأْس« به معنای »نريو، شجاعت، شکنجه و...« است.2

11ــ »ُمتَْحف« که در تداول گاهی »َمتَْحف«گفته می شود، نيز به معنای موزه است.3 

در گويش عراقی و سعودی  است.  »پول ها«  يا  »پول«  به معنای  و  »نَْقد«  »نُقود« جمع  12ــ 
به جای آن »فُلوس« و در گويش شامی »َمصاري« گفته می شود. 4

1ــ َسّيارة: )اسٌم( الجمع : َسّيارات 

يَّارَُة : القاِفَلُة ﴿َوجاءْت َسّيارٌَة َفأَرَْسلوا وارَِدُهْم﴾ يوسف: 1۹ السَّ

يَّارَة : َمْرَكَبٌة آلِيٌَّة َتسرُي ِبـُمَحرٍِّك ُمْحرٍِق لِْلِبْنزيِن ُتسَتْخَدُم لِلرُّكوِب و النَّْقِل  السَّ

سيَّارة أُْجرة : تاكيس، سيارة لِنقل النَّاس مقابل أُجرة، 

سيَّارة إسعاف : سيَّارة ُمعّدة طـبِّـّياً لِنقل اْلَمرىض إىل اْلمستشفى، 

ّيارات. ريق ُيـمِكنها عند الحاجة أن َترَفَع َعَطَل السَّ سيَّارة إصالح : سيارة تصليح ف الطَّ

سيَّارة َدْوريَّة : سيارة يطوف بها رجاُل المن لياًل، 

سيَّارة ُرّكاب : سيارة ُتستعمل لنقل النَّاس، 

سيَّارة شْحن : سيارة ُتستعمل لنقل البضائع وتسّمى شاحنة، 

ة بصفائح من الفوالذ تكون ِدرًعا لها، و تحفظها من َقذائف العدّو، و ُسلِّحت ِبـمدافع  حة : سيَّارة حربيَّة مكسوَّ َسيَّارة مصفَّ

دّبابة.

2ــ الَ َبأَس َعَلْيَك : الَ َخْوَف َعَلْيَك )باکی بر تو نيست.( / الَ َبأَْس فيِه: سختی و دشواری در آن نيست. / ال َبأَس ِمنُه: مانعی 

از آن نيست. / ال َبأَس ِبـِه: خواری و نقصانی در آن نيست؛ عيبی ندارد.

مصدٌر ِمْن َبُؤَس و َبِئَس، رَُجٌل ذو بأْس : قوّي شديد، شديد البأس : شجاع

3ــ َمتَحف: )اسٌم( الجمع : َمتاِحُف )َمْتَحف أَو ُمْتَحف(

اْلَمْتَحُف : موضع التَُّحِف اْلفّنـّية أَو الَثـرية و الجمع : َمتـاِحُف 

ْمع : موضع يضّم َتـامثيَل من شمع لشخصّيات ذات ُشهرة عالَميَّة مْتَحف الشَّ

4ــ اْلُفلوُس ُعملة نقدّية عربّية ُمستعملة ف الردن و المارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعرها 
بحسب البلد.
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ْرُس الّتاِسُع اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بداند؛

2ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
3ــ پيام درس را درک کند؛ 1

4ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛
5ــ ساعت های کامل، يک ربع مانده به ...، ... و ربع، ... و نيم را بگويد.

فرايند آموزش

منت درس شامل سه قسمت است که هر سه قسمت بهداشتی هستند. دانش آموز عالوه بر اينکه 

واژه های جديدی می آموزد و مهارت شنيداری و خوانداری او تقويت می شود، چند مطلب علمی نيز 

ياد می گريد. اين امر موجب افزايش عالقۀ او به کتاب درسی عربی می شود.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

ـِة : منت هايی دربارۀ بهداشت ـحَّ نُـصـوٌص َحـوَل الـصِّ

أَفَضُل اْلَلواِن: بَعُض الّناِس يَظُّنوَن ِبأَنَّ اْلَلواَن لِلتَّلويِن أَْو لِلرَّْسِم أَْو لِلتَّزينِي فََقط. َولِٰکْن َهل َسأَلْنا 

أَنُفَسنا يَوماً: »َهل يُـْمِکُن ُمعالََجُة اْلَمراِض ِباْلَلواِن؟ ما هَو تأثرُي اْلَلواِن الُْمختَلَِفِة؟«

بهرتين رنگ ها: برخی از مردم گامن می کنند که رنگ ها فقط )تنها( برای رنگ آميزی يا نّقاشی کردن 

يا تزيني )زينت دادن( هستند. ولی آيا روزی از خودمان پرسيده ايم: »آيا درمان بيامری ها با رنگ ها مـمکن 

است؟ )امکان دارد؟( تأثري رنگ های مختلف )گوناگون( چيست؟«

الَّتي  الطَّبيعيَُّة  اْلَلواُن  الَْعنِي،  إلَی  اْلَلواِن  أََحبَّ  إِنَّ  َعلَينا.  تَأثرياً  لِْلَلواِن  أَنَّ  الُْعلاَمِء  بَعُض  يَعتَِقُد 

امويُّ ثُمَّ اللَّوُن اْلصَفُر ِمثُل  نُشاِهُدها َحولَنا ِفـي اللَّيِل َو النَّهاِر َو هَي اللَّوُن اْلخَضُ َو اللَّوُن اْلزَرُق السَّ

لَوِن بَعِض أَوراِق الَْخريِف.

ما  بر  رنگ ها  که  باورند(  اين  بر  دارند،  اعتقاد  دارند،  )عقيده  معتقدند  دانشمندان  از  برخی 

در  روز  و  شب  که  است  طبیعی ای  رنگ های  چشم،  برای  رنگ ها  محبوب ترين  قطعاً  دارند.  تأثري 

1ــ پيام درس دربارۀ مسائل بهداشتی است. اهّمّيت چنني متونی بر هيچکس پوشيده نيست.
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اطراف)پريامون( خودمان می بينيم که عبارت اند از: رنگ سبز و رنگ آبی آسامنی سپس رنگ زرد، مانند 

رنگ بعضی برگ های پاييز.

ُه يَُحرُِّك اْلَعصاَب. فَـقانوُن الُْمروِر يَستَْخِدُمُه  أَّما الّنوُر اْلحَمُر فَـَنْشُعُر ِبالتََّعِب ِعنَدما نَنظُـُر إِلَيـِه ِلنَـّ

ِفـي اْلَماکِِن الَّتي ِبحاَجٍة إِلَی اِلنِْتباِه کَـِإشاراِت الُْمروِر؛ أَّما ُغرَُف النَّوِم فَـاْلَفَضُل فيـَهـا اْسِتخداُم اْلَلواِن 

. ئَـِة لِْلَعصاِب کَـاللَّوِن الْبََنفَسجيِّ الُْمَهدِّ

اّما رنگ رسخ، وقتی به آن نگاه می کنيم احساس خستگی می کنيم؛ زيرا )برای اينکه( اعصاب را 

تحريک می کند. در نتيجه قانون راهناميی و رانندگی در جاهايی )اماکنی( که نياز به توّجه دارد، مانند 

عالمت های راهناميی و رانندگی آن را به کار می گريد؛ اّما اتاق های خواب بهرت است که در آن رنگ های 

آرام بخش اعصاب مثِل رنگ بنفش به کار گرفته شود.

فيتامني »إ« )A(: ِمْن فَوائِِد فيتامني»إ« زياَدُة َوزِن اْلَطفاِل َو هَو ُمفيٌد لِلَْعيْـِن َو کاَن الطَّيّاروَن 

ِفـي  َموجوٌد  الْفيتامنُي  ٰهَذا  َو  اللَّيليَّـِة  الْغاراِت  ابِْتداِء  قَـبْـَل  يَتَناَولونَـُه  الثّانيَـِة  الْعالَميَّـِة  الَْحرِْب  ِفـي 

النَّباتاِت َو الَْفواکِـِه ِبـاللَّوِن اْلَصَفِر کَـالِْمْشِمِش َو الَْجـَزِر َو ِقْشِ الْبُـرتُقاِل.

ويتامني آ: از فوايد )سودهای( ويتامني آ افزايش وزن کودکان است. اين ويتامني برای چشم مفيد 

)سودمند( است و خلبان ها در جنگ جهانی دوم پیش از آغاز حمالت شبانه می خوردند )تناول می کردند( 

و اين ويتامني در گياهان و ميوه های به رنگ زرد مانند زردآلو، هويج و پوست پرتقال موجود است.

الَْحليِب  ِفـي  يوَجُد  ل  َولِٰکنَّـُه  الطّازَج  الَْحليِب  ِفـي  الْفيتامنُي  ٰهَذا  يوَجُد   :)C( »سي«  فيتامنُي 

ِف َو اْلَطفاُل الَّذيَن يَتَناَولونَـُه َوْحَدُه، يف أَکـثَـِر اْلَوقاِت يَْحُدُث لَُهم َضعٌف ِفـي الّساقَيـِن. َو يُـمِکُن  الُْمَجفَّ

تَعويُض هَذا النَّقِص ِفـي الـتَّغذيَـِة ِبـتَناُوِل َعصيـِر اللَّيموِن أَْو َعصيـِر الْـُبتُقاِل.

تازه وجود دارد )يافت می شود(، ولی در شري خشک وجود  اين ويتامني در شري  ويتامني ث: 

ندارد )يافت منی شود( و کودکانی که تنها آن را می خورند بيشرت اوقات برايشان ناتوانی )ضعف( ساق ها 

پيش می آيد و اين کمبود )نقص( در تغذيه )خوراک( با خوردن آب ليـمو يا آب پرتقال جبان می شود.

پس از پايان منت، درک مطلب تنظيم شده است که پاسخ آنها به ترتيب ص، غ، غ، غ، ص است. 

اين تـمرين موجب تقويت قّوۀ درک و فهم منت می شود.

آموزش تصويری قواعد )کليدواژۀ تصويری(

معلّم از يکی از دانش آموزان می خواهد تا اين بخش را بخواند و يافته های خود را در مورد 

ساعت خوانی برای دوستانش توضيح دهد.
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بدانيم

ساعت خوانی عربی تا اندازه ای شبيه فارسی است. برای ساعت خوانی سه حالت وجود دارد: 

کامل، مانده به ...، گذشته از...

1ــ ساعت کامل: مثال: الْـواِحـَدُة تَـاممـاً / الـثّـانيَـُة تَـاممـاً /. ..

بُع /. .. 2ــ ساعت کامل به اضافۀ نيم و ربع: مثال: الرّاِبَعـُة َو النِّصُف / الْخاِمَسـُة َو الرُّ

3ــ يک ربع مانده به ساعت کامل: مثال: الّساِبَعـُة إاّل ُربعاً / الـثّـاِمـَنـُة إاّل ُربعاً /. ..

در عربی عاميانه ساعت خوانی با عددهای ترتيبی گفته منی شود؛ مثالً »ساعت پنج« را در عربی 

فصيح »الْخاِمَسُة« و در عاميانه »َخمسه« می گويند. 1 ساعت را در زبان عربی فصيح بر وزن »الفاِعلَُة« 

می گويند.

ثُلثاً« می گويند.  إاّل  »الْخاِمَسُة  را  پنج«  به  بداند که»بيست دقيقه  همچنني خوب است معلّم 

هرچند »الْخاِمَسُة إاّل ِعرشيَن دقيَقًة« غلط نيست.

آموزش عدد معطوف از اهداف کتاب نيست؛ زيرا تجربه نشان می دهد يادگريِی آن دشواری هايی 

دارد؛ مثال: چهار و بيست و پنج دقيقه؛ زيرا در زبان عربی ابتدا يکان سپس دهگان گفته می شود؛ 

مثال: 

الرّاِبَعُة و َخْمٌس َو ِعرْشوَن َدقيَقـًة

تمرین ها

در هر سه کتاب عربی هفتم، هشتم و نهم قرائت، ترجمه و حّل تـمرين ها برعهدۀ دانش آموز 

است و معلّم، تنها نقش راهنام دارد. همواره تـمرين سخت برای دانش آموز تواناتر و تـمرين آسان 

برای دانش آموز ديرآموز يا کم توان در نظر گرفته می شود. ارزشيابـی و تـمرين ادامۀ يادگريی است. 

هدف اين است که در خالل تـمرين آموخته ها ملکۀ ذهن شود. از ديرباز گفته اند: 

رُس َحرٌف، َو التَّکراُر أَلٌْف.« »الدَّ

دانش آموز  از  است.  مطلب  درک  توانايی  تقويت  همچنان  تـمرين  اين  هدف  اّول:  تـمرين 

1ــ عددهای يک تا بيست و يک در عربی عاميانه تقريباً به اين شکل تلّفظ می کنند: 

َعرَشه،  ِتْسعـه،  َتـامنـي(،  )َتـامنيه،  ْثـامنيـه  َسْبـعـه،  ِسـتَّـه،  َخْمسـه،  أَرَبَعـه،  َتـالَتـه(،  )اِْتـالَثـه،  َثالَثـه  اِْثـنِيـْن،  واِحْد، 

َعْش(، اِْسـُبَطَعْش  َعْش )ُسطَّ َعْش(، أَرَبَطـَعْش، َخِمْسـَطَعش )ُمسَطَعْش(، ِسطَّ ـَعْش )َتـَلطَّ َلطَّ اِْحـَدَعْش )َدَعْش(، اِْثـَنـَعْش )اِْتـنشَعـْش(، ثثَ

َعـْش، واِحُد ِعرْشيْن )اِْسُبَطَعْش(، ُثـُمـْنَطَعْش، ِتُسطَّ
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می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. سپس از منت درس پاسخ مناسب را پيدا کند. پاسخ ها 

عبارت اند از: 

إشاراُت الُْمروِر، غارٌَة لَيليَّـٌة يا غاراٌت لَيليَّـٌة، طازَج، طَيّار، َعصـيـر

تـمرين دوم: هدف، تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است. تصوير، عالوه بر زیباسازِی کتاب 

نقش آسان سازی نيز دارد. در اين تـمرين آموخته های کتاب هفتم و هشتم بازآموزی می گردد.

بايد  دانش آموز  است.  ترجمه  و  خواندن  زبانِی  مهارت  تقويت  هم  باز  هدف  سوم:  تـمرين 

بتواند به کلمۀ پرسشی »َمتَی« که در عربی هشتم آموخته است پاسخ دهد. به منظور تسهيل يادگريی 

پاسخ ها در تـمرين گنجانده شده است. 

معنای هر  بايد  دانش آموز  است.  دانش آموز  واژگانی  اندوختۀ  تقويت  تـمرين چهارم: هدف 

ئة، ارِشَْب،  جمله را بداند تا بتواند در جای خالی گزينۀ مناسب قرار دهد. پاسخ ها عبارت اند از: ُمَهدِّ

التََّعب، الَْجَزر، الِْمشِمش.

تـمرين پنجم: اين تـمرين در اصطالح، جورکردنی ناميده می شود. تـمرين به صورت مبتدا و 

خرب طرّاحی شده است. 

ـبـاِح َو الـلَّيـِل؛ روز ميان بامداد و شب است. 1ــ الـنَّـهـاُر ما بَـيـَن الـصَّ

2ــ الُْمتَحُف َمکاٌن لِـِحْفِظ اْلثـاِر الـتّـاريخـيَّـِة؛ موزه جايی برای نگهداشتنن آثار تاريخی است.

3ــ التَّلويـُن إِعـطـاُء اْلَلـواِن لِـَشٍء؛ »رنگ آميزی« رنگ بخشيدن به چيزی است.

ليـُل )گزينۀ اضافی است.(  4ــ الدَّ
5  ــ الـطّازَُج ِصَفٌة َحَسَنـٌة لِلَْحليِب َو الْفاکَِهـِة؛ تازه صفت خوبی برای شري و ميوه است.

6  ــ الـرَّْسـُم قُدرَُة َعرِض اْلَشياِء ِبالُْخطوِط َو اْلَلواِن؛ نّقاشی کردن قدرت نـاميش چيزها با خطوط 
و رنگ هاست. 

امِء الّصـافيَـِة؛ آبی رنگی است که در آسامن صاف ظاهر می شود.  ۷ــ اْلَزَرُق لَوٌن يَظَْهُر ِفـي السَّ

تـمرين ششم: هدف اين تـمرين نيز مانند تـمرين های قبلی تقويت اندوختۀ واژگانی دانش آموز 

است.

قُبْـح   / کَـثُـَر  قَـلَّ   / َحياة  َموت   / ُصلْح  َحرْب   / اِْذَهْب  تَعـاَل   / َدفَـَع  اِستَـلَـَم  متضادها: 

ُحْسـن  

مرتادف ها: َستَـَر کَـتَـَم / َوَرع تَـقـَوی / تَـنـاَوَل أَکَـَل / أَحَسن أَفَضل / بَْغـتَـًة فَْجـأًَة / إِشارات 

َعالمات
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کَنُز الِْحکَمة

اکنون که در درس نهم هستيم منت برگزيده در »کنز الحکمة« طوالنی تر شده است. منت نخست 

به صورت غیر مستقيم دانش آموزان دخرت را ترغيب به حجاب و عفاف می کند؛ زيرا در انتهای روايت 

رشم را نيکو و در زنان نيکوتر برشمرده است.

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

خـاُء َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي اْلَغنیاِء أَْحَسُن،  1ــ اَلْـَعْدُل َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الْـأَُمراِء أَْحـَسـُن، َو الـسَّ

وبَـُة َحَسٌن 1  ـبـرَُحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الْـُفـَقـراِء أَْحَسُن، اَلـتَـّ اَلْـَوَرُع َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الْـُعـلاَمِء أَْحَسُن، اَلـصَّ

ـبـاِب أَْحَسُن، اَلْـَحیاُء َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الـنِّساِء أَْحَسُن.  َولٰـِکـْن ِفـي الـشَّ

عدالت )دادگری( نيکو )خوب( است، ولی در فرماندهان نيکوتر است، و بخشندگی )سخاوت( 

نيکوست، ولی در ثروتـمندان نيکوتر است، پارسايی نيکوست، ولی در دانشمندان نيکوتر است، صرب 

)شکيبايی(نيکوست، ولی در فقريان نيکوتر است، توبه نيکوست، ولی در جوانان نيکوتر است، رشم 

)حيا( نيکوست، ولی در زنان نيکوتر است.

2ــ َمْن كَثُـَر كَـالُمُه كَثُـَر َخطَُؤُه، َو َمْن كَثُـَر َخطَُؤُه قَلَّ َحیاُؤُه، َو َمْن قَلَّ َحیاُؤُه قَلَّ َوَرُعُه، َو َمْن 

قَلَّ َوَرُعُه ماَت قَلْبُُه، َو َمْن ماَت قَلْبُُه َدَخَل الّناَر. 

هرکس سخنش زياد شود، خطايش زياد می شود و هرکس خطايش زياد شود، رشمش )حيايش( 

کم می شود و هرکس رشمش کم شود، پارسايی اش کم   و هرکس پارسايی اش کم شود، دلش )قلبش( 

می مريد و هرکس قلبش مبريد وارد جهّنم می شود.

توضيح اينکه ترجمۀ فعل های ماضی توّسط دانش آموز به صورت گذشته اشکالی ندارد.

 تحقیق

دانش آموز پايۀ نهم بايد شيوۀ درست جست و جو در اينرتنت را بلد باشد. معلّم الزم است که 

او را در اين زمينه راهناميی کند.

1ــ در اين روايت به جای »التَّوَبُة َحَسَنـٌة.« آمده است »التَّوَبُة َحَسٌن.« شايد سؤال شود چرا خرب به صورت »َحَسَنـٌة« 

نيامده است؟ توجيه اين است که »التَّوَبـُة َعَمٌل َحَسـٌن.« در اينجا کلمۀ »َعَمل« حذف شده است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »أَْحَسُن« بر وزن »أَفَْعُل« اسم تفضيل و غري منرصف است. 

گاهی أَحَسن به معنای زيباتر صفت مشبّهه می شود، در اين صورت مؤنّث آن َحْسناء است که 

البتّه باز هم غري منرصف است.

الجمع : أحاِسُن / الْمؤنث : ُحْسَنى و ُحْسَنياٌت. 

ِمْن أَحاِسِن النَّاس : ِمْن ِخيَـرَتِِهْم

2ــ »بََنفَسجـّي«، يعنی »بنفش« و فارسی معرَّب است. 

نام بسياری از گُلها در عربی ريشۀ فارسی دارد؛ مثال بيشرت: 

نَرِجس، َسوَسن، َمرزَنجوش، ياَسـَمن، َورد، بابونَج...

3ــ »تََعب«، يعنی »خستگی« جمع آن »أَتعاب« و مصدر از »تَـِعَب« و مرتادفش مشّقة و عناء 

و متضادش راحة است.

4ــ »تَـعويض« در فارسی و عربی به دو معنای متفاوت است. در فارسی به معنای »عوض کردن« و 
در عربی »تاوان دادن«، »بازخريد«، »پاداش بازنشستگی« و »جربان کردن« است. جمع آن تعويضات است. 

ی تعويض الوفاة : هو إعطاُء ماِل التَّأمني ِلَهِل الُْمتََوفَـّ

معادل اصطالح اداری »بازخريد« و »پاداش« در زبان عربی: ما يُدفَع لِلموظّف أَو العاِمل عند 

انرصافه ِمن الخدمة لِبلوغه ِسّن التقاعد، أو عند تَركِِه لِلَعَمل 

َوُل الُْمنترَِصة عىل الُْمنَهزِمة  تعويضات حربيَّة: غرامت های جنگ. َمدفوعات و َغرامات تَفرُضها الدُّ

كََغرامة َحربيَّة اِلسرِتمام الَخسائِر الَّتي لَِحَقت ِبها ِمن َجرّاء الَحرب، و يُنَشأ لِذلك لِجان ُمحّددة.

5  ــ »تَناَول« در کتاب درسی به معنای »خورد« و مرتادف »أَکََل« آمده است. 
ولی کاربردهای ديگری نيز در عربی دارد؛ مثال: 

تََناَوَل طَعاَم الَغَداِء : ناهار خورد. 

تَناَوَل َحاجياتِِه ِمَن التَّعاُونيَِّة : نيازهايش را از تعاونی گرفت.

واِء : جرعه ای از دارو نوشيد.  تَناَوَل ُجْرَعًة ِمَن الدَّ

تَناَوَل الشَء : آن را گرفت.

تَناَولَُه ِبلِسانِِه : او را دشنام داد.

6  ــ »َجَزر« ريشۀ فارسی دارد. اصل ان »گَـَزر« است. مانند »گَـوز« که »َجوز« شده »گَـَزر« نيز 
»َجَزر« شده است.
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۷ــ »َحليب« به معنای »شيـر« است که در گذشته به جای آن »لَبَـن« گفته می شد. 

به معنای  »لََب«  قديم  متون  در  ولی  است،  »دوغ« شده  يا  »ماست«  معنای  به  »لََب«  امروزه 

»شري« بوده است. 

در عربستان سعودی »ُزبادي« و در ِعراق »َروبَـة« به معنای »ماست« است. 

واژۀ »أَلْـبان« در عربی معادل »لبنيّات« جمع »لََب« است. 

مولوی شاعر گرانقدر ايرانی می فرمايد:

تا نگريد طفل کی نوشد لب تا نگريد ابر کی خندد چـمن 

8   ــ »َخـطَـأ« در فارسی »َخـطـا« تلّفظ می شود؛ مانند: َسـبَـأ و ُمبتََدأ که َسبا و مبتدا گفته می شود.

۹ــ »َساموّي« به معنای آسامنی از »َسامء« گرفته شده است. أزَرق َساموّي، يعنی آبی آسامنی.

در  امروزه  »تاَزگ«  واژۀ  است.  گرفته شده  »تاَزگ«  فارسی  واژۀ  از  »طازِج«  يا  »طازَج«  1۰ــ 

فارسی »تازه« گفته می شود. 

»بَرناَمگ« که در عربی نيز که به »بَرناَمج« تبديل شده و در فارسِی امروز »برنامه« تلّفظ می شود 

مانند همني واژه است. طازَج صفت برای شري و نان و مانند آنهاست؛ مانند: َحليب طازَج، ُخبٌْز طازٌَج

11ــ حرف »ف« در کلمۀ فيتامني گاهی به صورت سه نقطه نوشته می شود. )ڤيتامني( 

اين حرف ويژۀ واژگان غربی است. مثال بيشرت: کريم دوڤ، کريم نيڤآ، )دو نوع کرم( ڤيديو

12ــ پوست ميوه و درخت »ِقرْش« و پوست انسان و حيوان »ِجلْد« و پوست دست و صورت 

»برَشَة« گفته می شود.

13ــ »لَيـمون« معرَّب »ليـمو« است. ليمون حاِمض: ليمو ترش و لَيمون ُحلو: ليمو شريين است.

: خشک شد(  َف: خشک کرد، گرفته شده است. )َجفَّ 14ــ »ُمَجفَّف« يعنی خشک  شده و از فعل َجفَّ
فات« به معنای »خشکبار« است. ضمناً »ُمَجفَّ

15ــ »ِمشِمش« يعنی »زردآلو« و »ُمشُمش« نيز تلّفظ میشود.
ئُ« گرفته شده است.  أَ – يُـَهـدِّ ئ« يعنی »آرامبخش« و از »َهـدَّ 16ــ »ُمَهدِّ

کلمۀ »هاِدئ« به معنای »آرام« نيز از همني ريشه است.

1۷ــ »يوَجد«، يعنی »هست، وجود دارد«. »َموجوٌد« نيز به همني معناست. 

در گويش عاميانۀ ِعراقی »أَکـو« و »ماکـو« معادل »يوَجُد« و »ال يوَجُد« است. 

در عربستان سعودی نيز »فـي« و »مافـي« به همني معناست که در اصل »فيه« و »مافيه« است.
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ْرُس الْعاِشُ اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ 1۰ کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند. 

2ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
3ــ پيام درس را درک کند؛1

4ــ به هنگام رضورت به رضب الـمثل های تـمرين دوم درس استشهاد کند.

فرايند آموزش

نهفته است.  منت درس داستانی زيبا و با پيامی عالی است. پيام درس در سخن پيامرب اسالم 

منت درس دعوت به امانتداری می کند و حامل اين نتيجۀ اخالقی است که هرکس امانت داری نکند، 

روزی آبرويش خواهد رفت. 

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

الْـأَمـانَـُة: امانت

أَراَد ُمساِفٌر تَسليَم نُـقوِدِه إلَی َشخٍص أميـٍن. فَـَذَهَب إِلَی قايض بَلَِدِه َو قاَل لَـُه: »إِنّـي َسوَف 

أُساِفُر َو أُريُد تَسليَم نُقودي ِعنَدَك أَمانَـًة َو َسوَف أَستَلُِمـها ِمْنَك بَعَد رُجوعي.« فَـقاَل الْقايض: »ال َبأَْس، 

ندوِق. ندوِق.« فَـَوَضَع الرَُّجُل نُـقوَدُه ِفـي الصُّ اِْجَعْل نُـقوَدَك ِفـي ٰذلَِك الصُّ

مسافری خواست پولش )پول هايش( را به شخص امانتداری بدهد. پس نزد قاضی شهرش رفت و 

به او گفت: »من مسافرت خواهم کرد و می خواهم پولـم را نزد تو به امانت بگذارم و پس از برگشتنم 

از تو پس خواهم گرفت.« قاضی گفت: »اشکالی ندارد، پولت را در آن صندوق بگذار.« و مرد )آن مرد( 

پولش )پول هايش( را در صندوق )آن صندوق( گذاشت.

َفِر؛ َذَهَب ِعنَد الْقايض َو طَلََب ِمنُه اْلَمانََة، فَـقـاَل الْقايض: »إنّـي ال أَْعـرِفُـَك.«  َو لاَّم رََجَع ِمَن السَّ

و وقتی که از سفر برگشت؛ نزد قاضی رفت و امانت )آن امانت( را از او خواست. )درخواست 

کرد(، قاضی به او گفت: »من تو را نـمی شناسم.«

َح لَـُه الَْقضيَّـَة. فَـقاَل الْحاکُِم: »َسيَأْتـي القايض  َحـزَِن الرَُّجـُل فَـَذَهَب إلَی حاکِِم الَْمديَنِة و رَشَ

1ــ پيام درس اهّمیت امانتداری است. امانتداری فقط حفظ اشيای ماّدی و دارای ارزش مالی نيست؛ حفظ يک راز و حفظ 

يک سخن نيز يک امانت است؛ مسئولّيتی که در جامعه بر عهده می گرييم، نيز نوعی امانت است. 
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إِلَـيَّ َغداً؛ فَـاْدُخْل َعلَيـنا ِفـي الَْمجلِِس َو اطْلُْب أَمانَـتَـَك ِمْنـُه.«

مرد )آن مرد( غمگني شد )ناراحت شد( و به سوی )نزد( حاکم شهر رفت و قضيّه را برايش رشح 

داد. حاکم گفت: »فردا قاضی نزد من خواهد آمد؛ در مجلس پيش ما بيا )بر ما وارد شو( و امانتت را 

از او بخواه.«

َو ِفـي الْيَوِم التّالـي ِعنَدما جاَء الْقايض إِلَی الْحاکِِم، قاَل لَـه الْحاکُِم: »إِنّـي َسوَف أُساِفُر إِلَی الَْحجِّ 

هِر َو أُريُد تَسليَم أُموِر الِْبالِد إِلَيـَك ِلَنّـي ما َرأَيْـُت ِمْنـَك إّل اْلَمانَـَة.« يف ٰهَذا الشَّ

و در روز بعد وقتی که قاضی نزد حاکم آمد، حاکم به او گفت: »من در همني ماه )اين ماه( به 

حج سفر خواهم کرد و می خواهم امور )کارهای( کشور )رسزمني( را به تو تحويل دهم )بسپارم( چون 

من از تو جز امانتداری نديده ام.«

َو يف ٰهَذا الَْوقِت َدَخَل صاِحُب اْلمانَـِة َو َسلََّم َعلَيِهام َو قاَل: »أَيَُّها الْقايض، إِنَّ يل أَمانَـًة ِعنَدَك. 

ندوِق. اِْستَلِْم نُقوَدَك.« َوَضْعُت نُقودي ِعنَدَك.« قاَل الْقايض: »ٰهذا ِمفتاُح الصُّ

و در اين وقت صاحب امانت وارد شد و به آنها )آن دو( سالم کرد و گفت: »ای قاضی، امانتی 

نزد تو دارم. پومل را نزد تو گذاشته ام.« قاضی گفت: »اين کليد صندوق است. پولت را تحويل بگري.«

بَعَد يَـوَميـِن َذَهَب الْقايض ِعنَد الْحاکِِم َو تََکلََّم َمَعـُه َحوَل ٰذلَِك الَْموضوِع. فَـأَجاَب الْحاکُِم: 

پس از دو روز قاضی نزد حاکم رفت و با او دربارۀ آن موضوع صحبت کرد. حاکم جواب داد:

َشٍء  فَـِبأَيِّ  الْـِبالِد؛  کُـلَّ  أَْعـطَـيْـناَك  بَعَدما  إّل  الـرَُّجِل  ٰذلَِك  أَمانَـَة  اْستَـرَجْعـنا  َما  الْقايض،  »أيَُّها 

نَْسـتَـرِْجـُع الِْبالَد ِمْنـَك؟!« ثُمَّ أََمَر ِبـَعزْلِــِه.

»ای قاضی، امانِت آن مرد را از تو پس نگرفتيم مگر بعد از اينکه همۀ کشور را به تو داديم؛ با 

چه چيزی کشور را از تو پس بگرييم؟!« سپس دستور به برکناری او داد. )دستور داد او را برکنار کنند.(

. .. َولٰـِكـِن انْـظُروا إلَـی ِصْدِق الْـَحديِث  »ل تَْنـظُروا إلَی کَـثْـرَِة َصالتِـِهم َو َصوِمـِهم َو کَـثْـرَِة الْـَحـجِّ

َو أَداِء اْلَمانَِة.« رسوُل الله صلی اللّٰه وعلیه وآله.

»به زيادِی نـامزشان و روزه شان و زيادِی حج نگاه نکنيد...، ولی به راستگويی و امانتداريشان 

نگاه کنيد.«

پس از پايان منت درس، پنج سؤال درک مطلب تنظيم شده است که پاسخ آنها به ترتيب عبارت 

است از: 

ص، ص،غ، ص، غ
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تمرین ها

خواندن، ترجمه و حّل تـمرينات در هر سه کتاب متوّسطۀ اّول بر عهدۀ دانش آموز است و 

معلّم راهنام و مصّحح است.

تـمرين اّول: اوج زيبايی در اين تـمرين به منّصـۀ ظهور رسيده است. مطابق قوانني باالدستی 

یکی از اهداف آموزش عربی کمک به درس زبان و ادبيّات فارسی است. اين تـمرين پيوندی هرنمندانه 

ميان ادبيّات فارسی و عربی برقرار می کند. اّما همني سؤال بسيار زيبا می تواند به يک سؤال بسيار بد 

تبديل شود. همکاران، با سؤاالت قرابت معنايی در کنکور آشنايی دارند. سؤاالتی بسيار عجيب است 

که حتّی کارشناسان نيز در پاسخ مورد نظر طرّاح محرتم در می مانند.

دشمِن دانا که غم جان بَود بهرت از آن دوست که نادان بَودَعداَوُة اْلعاِقِل َخـْيـٌر ِمـْن َصداَقـِة اْلجاِهِل.

ـَجـِر ِبال َثـَمـٍر. عالـِم بی عمل به چه ماَند؟ به زنبور بی عسل.اْلـعـاِلـُم ِبال َعـَمـٍل َکـالـشَّ

چاه مکن بهِر کسی، اّول خودت دوم کسی.َمْن َحَفـَر ِبْئـراً ِلـأَخـيـِه َوَقـَع فيـها.

دربیان این سه،کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و مذهبتُاسرُت َذَهَبك و َذهاَبك و َمذَهَبك

تا توانی می گريز از ياِر بد ياِر بد بدتر بَود از ماِر بداْلـَوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء.

، َوَجَد. عاقبت جوينده يابنده بـَود.َمْن َطَلَب َشيئـاً َو َجـدَّ

ٌة. نو که آمد به بازار، کهنه شود دل آزار.ِلـُکـلِّ َجـديـٍد َلـذَّ

تـمرين دوم: برخی از رضب املثل ها در دو يا چند زبان با کلامت متفاوت به يک پيام اشاره 

دارند. رضب املثل های اين مترين نيز همني گونه هستند.

َجرَِة.  1ــ ُعصفوٌر ِفـي الْـيَـِد َخرٌي ِمْن َعرَشٍَة َعلَی الشَّ

گنجشکی در دست بهرت از ده تا روی درخت است. شبيه به رضب املثل فارسی »سيلی نقد به 
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از حلوای نسیه.«

نـيـا تَـْحـُصـْد ِفـي اْلِخـرَِة.  2ــ مـا تَـْزَرْع ِفـي الـدُّ

هرچه در دنيا بکاری در آخرت درو می کنی. معادل »هرکسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کِشت.«

3ــ َمـْن طَـلَـَب أَخـاً ِبال َعيٍب بَـِقـَي ِبال أٍَخ. 

هرکس دوستی )برادری( بی عيب جست و جو کند بی دوست )بی برادر( می ماند. 

4ــ اُْستُـْر َذَهبَـَك َو َذهابَـَك َو َمْذَهبَـَك.  
طاليت و رفتنت و مذهبت را پنهان کن. )دارايی ات و مسافرتت و عقيده ات را پنهان کن.(

مولوی شاعر بزرگ ايران در مثنوی معنوی دفرت اّول چنني می فرمايند:

گـفـت بـاز  نشـایـد  رازی  هر  طاق جفتگفت  گه  گهی  آید  طاق  جفت 

آیـنـــه با  زنـی  دم  گـــر  صـفـــا  آیـنـــهاز  مـا  بـا  زود  گـردد  تــــیـــره 

لـبـت جنبان  کـم  سه  این  بیـان  مـذهبـتدر  وز  ذهب  از  و  ذهـاب  از 

عدو و  بسیار  خصمست  را  سه  اوکین  داند  چون  ایسـتـد  کمـیـنـت  در 

الـوداع دو  یـکــی  بـا  بـگــویی  شـــاعور  الـاثـَنـیـِن  جــاوز  ِسـرٍّ  کُــلُّ 

هم به  بـندی  را  پرنده  سه  دو  اَلَـمگـر  از  مـحبوس  ماننـد  زمـیـن  بـر 

خوب سـرپوشیده  دارند  مـشــوبمشـورت  غلط افکن  با  کنـایـت  در 

بستـه سـر پـیـمـرب  کردی  بی خبــــرمشـورت  و  جـواب  ایشانش  گفته 

را رای  گـفـتـی  بستـه  مـثـالی  رادر  پــای  سـر  از  خـصـم  نـداننـد  تا 

ازو بـگرفتـی  خـویـش  جـواب  بــواو  غیـر  مـی نبــردی  سؤالـش  وز 

 

5  ــ ٰهـَذا الْـَفـرَُس َو َهـَذا الْـَمـيـداُن. اين اسب و اين ميدان. شبيه رضب املثل »اين گوی و اين 
ميدان.« 

6  ــ يَوٌم لَـنـا َو يَوٌم َعـلَـيْـنـا. روزی به نفع ما و روزی به رضر ما. شبيه اين شعر فردوسی شاعر 
حامسی ايران زمني که به رضب الـمثل نيز تبديل شده است. 

اســت رســِم ســرای درشــت گهی پشت بر زين و گهی زين به پشتُچــنيـن 
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تـمرين سوم: هدف تـمرين تقويت ذخريۀ واژگانی دانش آموز است. او بايد کلمۀ داخل پرانتز 

را ترجمه کند؛ سپس با ترجمۀ چهار گزينۀ ارائه شده بتواند ارتباط گزينه ها را با کلمۀ مشّخص شده 

معلوم کند. 

ة و الَحريق پاسخ ها: الْمطر، العروس، الرياح، البَطّاريَـّ

تـمرين چهارم: شش حديث از کتاب های عربی متوّسطۀ اّول برگزيده شده است تا دانش آموز 

از دانش آموز ترجمۀ عبارات خواسته  پر کند. هرچند  ارائه شده  با کلامت مناسب  را  آنها  جای خالی 

فراگري  واژه شناسی  مهارت  تا  بگريد،  صورت  ترجمه  حتامً  بايد  تـمريناتی  چنني  در  ولی  است،  نشده 

تقويت گردد.

تـمرين پنجم: هدف يادآوری اعداد اصلی و ترتيبی است. در کتاب عددهای سيزده تا نوزده 

بنا به پاره ای مالحظات تدريس نشده اند. اگر دانش آموزی پرسيد به او اين طور توضيح دهيم. که شام 

« را اضافه کنيد تا  عددهای سه تا نه را بلد هستيد، کافی است بعد از عددهای سه تا نه جزء »َعَشَ

عددهای سيزده تا نوزده به دست بيايد.

... ، َخمَسـةَعَشَ ، أربََعـةَعَشَ ثاَلثَـة، أربََعـة، َخمَسـة... = ثاَلثَـةَعَشَ

را  زير  کلامت  معنای  گفت  می توان  است.  واژه شناسی  مهارت  تقويت  هدف  ششم:  تـمرين 

عبارت  خواندن  همچنني  می شود.  ترجمه  و  خواندن  مهارت  تقويت  موجب  تـمرين  اين  اّما  بنويسيد. 

موجب آشنايی دانش آموز با زبان عربی و ذوق پيدا کردن او در جمله سازی می گردد. هرچند جمله سازی 

از اهداف کتاب نيست. اّما همني که دانش آموز توانايی فهم منت و عبارت را پيدا کند، توانايی ساخنت 

را نيز به دست می آورد و اين در حالی است که در راهنامی معلّم تأکيد شده است که از دانش آموزان 

ساخنت منی خواهيم.

تـمرين هفتم: هدف يادآوری مبحث عدد و جنس اسم است. اين مطلب در درس اّول کتاب 

عربی هفتم آموزش داده شده و در عربی هشتم    و  نهم جهت تثبيت آموخته ها تکرار می گردد.

لزم است که در کلّيّۀ امتحانات از طرح کلامتی مانند بَنات، َساموات، َسبعيـن، أََخوات، إِخوة، 

أَبيات، أَصوات و کلامتی که موجب خطای دانش آموز می گردد، خودداری شود. طرح اين سؤالت شبيه 

به کنکور دانشگاه است. دانش آموز با ديدن کلمۀ بَنات رسدرگم می ماند که جمع مکّس است يا جمع 

مؤنّث سالـم. گفته می شود بنات ُملَحق به جمع مؤنّث سالـم است. با ديدن إِخوة نيز چون دارای ة 

است و أبيات چون »ات« دارد، دچار خطا می شود. در برگۀ امتحانی کلامت ساده طرّاحی گردد که 

اعتامد به نفس در دانش آموز ايجاد کند و البتّه دبري اختيار دارد که چنني مواردی را در کالس توضيح 
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دهد، ولی طرح آن در امتحان موجب کم شدن نـمرۀ دانش آموز می شود. طرح سؤال بايد از مواردی 

باشد که حالت کلّی و عمومی دارد.

و  مضارع  نهی،  )امر،  فعل  انواع  در  دانش آموز  آموخته های  يادآوری  هدف  هشتم:  تـمرين 

مستقبل( است.

تـمرين نهم: پايان کتاب درسی با تـمرين درک مطلب انجام شده است. اين يک کار نـامدين 

و نشانگر اهّمیت منت است. منت تـمرين نهم مبتال به بسياری از نوجوانان و جوانان است. کار و بازی 

با رايانه و بازی های رايانه ای معضلی برای بسياری از دانش آموزان شده است. در اين منت نتيجۀ بد 

استفادۀ نادرست از فناوری های روز نـاميش داده شده است. در پايان نيز به روال متون پيشني سؤال 

درک مطلب طرّاحی شده است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

ارزشيابی و وسایل کمک آموزشی در اين درس هامن است که در دروس قبل نيز به آنها اشاره 

شده است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »أَراَد« به معنای »خواست« است. أَراَد يُريَد، أَرِْد، إرادًة. اسم فاعل ُمريد و اسم مفعول ُمراد 

است.

أَراَد با اين فعل ها مرتادف است: شاَء، طَلََب، طالََب، َسأََل، اِبتََغی، راَم، َرِغَب ف

در گويش عاميانۀ حجازی »بََغی« به همني معنا به کار می رود؛ مثال: »إيش تِـبْـَغـی؟« يا »ِوْش 

ْك؟« در لبنان »شو بَـْك؟« در عراق »ِشـرْتيـْد؟« و در  تِـبـي؟« يعنی »ماذا تُريُد؟« و در سوريه »شو بَـدَّ

مرص »عـاِوز إيـه؟« معادل »ماذا تُريُد؟« است.

2ــ »اِْستَـرَْجـَع«، يعنی »پس گرفت«. کاربرد آن در عربی بدين صورت است: 

اِْسرَتَْجَع أَقالَمـُه : اِْستَعاَدها، اِْستَـرَدَّها 

اِْستَـرَْجَع ِمْنُه ما أََخَذُه : طَلََب ِمْنُه إِرْجاَعُه

3ــ »تَسليم« چند معنا دارد: تحويل دادن، سالم کردن، تسليم شدن 

لَْم يَبَْق أَماَم الُجْنديِّ إاّل تَْسليُم ِسالِحِه : َوْضُعُه، التََّخلّـي َعِن اْسِتْعاملِِه 



128

َر ِف النِّهايَِة التَّسليَم ِبالَْمِر الْواِقـعِ : الُخضوَع لَُه، الِْذعاَن التَّْسليُم ِبالَقضاِء َو الَقَدِر  قَرَّ

تَْسليُم رِسالٍَة : تَْقديـُمها 

التَّسليُم ِبأَقْوالِِه : القْراُر ِبها 

عمليّة إعطاء ِسلعة لِمشرتيها ميعاد التَّسليم 

ترك الحرب مع االنقياد إىل إرادة الُْمَسلّم إليه

کومبيوتر،  کلامت  کامپيوتر،  بر  عالوه  عربی  در  است.  کامپيوتر  عربی  معادل  »حاسوب«  4ــ 
کُمبيوتِر و کَمبيوتِـر نيز گفته می شود. )گفته اند: الکلامت العَجميَّة الِْفظْـها کَام تَشاء.(

ّن القانويّن مع  5  ــ »َعزْل«، يعنی »برکنار کردن«. إجراء تأديبّي بإنهاء خدمة الْموظَّف قبل السِّ
ه ف الْمعاش. ه أَو عدم حقِّ حقِّ

  






