بخش چهارم

پایه نهم
محتوای کتابعربی ٔ
و چگونگی آموزش درسها

اَلدَّ ْر ُس ْال َّو ُل
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند در کنار واژگان جديد درس مهمترين
آموختههای کتاب درسی عربی پايۀ هفتم و هشتم را به رشح زیر به ياد بياورد:
1ــ معنای  1٦کلمۀ جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛
2ــ مهمترين سخنان حکيامنۀ عربی پايۀ هفتم و هشتم را ترجمه کند؛
3ــ اسمهای مفرد ،مث ّنی و جمع را در جمله تشخيص دهد؛
٤ــ ساختار جملههای دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد؛
هي ،ماذا) ،کَم ،لِامذا،
هي) ،ما (ما ه َو ،ما َ
 ٥ــ با کلامت پرسشی «هل ،أَ ،أَي َنَ ،من ( َمن ه َوَ ،من َ
متی و کيف» پرسش و پاسخ انجام دهد؛
 ٦ــ فعلهای ماضی و مضارع (ثالثی مج ّرد صحیح و سالـم) را در جمله تشخيص دهد و ترجمه
کند؛
7ــ نام رنگهای اصلی را در حالت عمومی (مذکّر) بيان کند؛
 8ــ نام روزهای هفته و فصلها 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 دانشآموزان و مق ّدمهای کوتاه آغاز شده ،سپس شعری
شاد برای دانشآموزان آورده شده است .شايسته میباشد منت شعر با استفاده از کتاب گويا برای
دانشآموزان اجرا گردد .وزن شعر ،وزنی شاد است؛ (مفتعلن فعلن فعالتن) لذا دانشآموزان میتوانند
آن را در کالس نيز اجرا کنند.
هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
ايس الْ َجدي ُد .يَ ْذ َه ُب الط ُّّل ُب َو الطّالِباتُ إِلَی الْ َمد َر َسـ ِة ِب َف َر ٍح؛ ُه ْم يَ ْح ِملو َن
یَ ْبتَ ِد ُٔی الْعا ُم ال ِّدر ُّ
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َحقائِ َب ُهم؛ الشَّ وا ِر ُع َم ْملو َء ٌة بِالْ َبنيـ َن َو الْ َب ِ
نات .یَ ْبتَ ِد ُٔی ف َْص ُل ال ِّدر َاس ِة َو الْ ِقرا َء ِة َو الْ ِکتابَ ِة َو ف ُ
الصداقَ ِة
َصل َّ
بَ َني التَّ ِ
الميذ.
سال تحصيلی جديد (نو) آغاز میشود (رشوع میشود) .دانشآموزان پرس و دخرت باخوشحالی
به مدرسه میروند ،آنها کيفهايشان را برمیدارند (حمل میکنند)؛ خيابانها پر از پرسان و دخرتان
است .فصل درسخواندن و خواندن و نوشنت و فصل دوستی ميان دانشآموزان آغاز میشود.
﴿ ب ِْسـمِ الل ِه ال َّر ْح ٰمنِ ال َّرحيمِ ﴾
أَبْـ َدأُ ب ِْاسـمِ الل ِه کَـالمـي

أَ ْذکُـ ُر َربّـي ِعـ ْنـ َد قـيـامـي

با نام خدا سخنم را آغاز میکنم

پروردگارم را هنگام برخاستنم ياد میکنم

أَبْـ َدأُ ب ِْاسمِ الل ِه ُدروسـي

أَ ْذکُـ ُر َربّـي ِعـ ْنـ َد ُجلوسـي

با نام خدا درسهايم را آغاز میکنم

پروردگارم را هنگام نشستنم ياد میکنم.

أَقْـ َرأُ ب ِْاسمِ الل ِه کِـتـابـي

أَ ْسـأَ ُل َربّـي َح َّـل ِصعابـي

کتابم را با نام خدا میخوانم

حل سختیهايم (مشکالتم) را
از پروردگارمّ ،
درخواست میکنم( .میخواهم)

َمـکْـتَـ ُبـنـا نو ٌر َو َحيـا ُة

فـيـ ِه ُدعـا ٌء ،فـيـ ِه َصـلـا ُة

به نام خداوند بخشندۀ مهربان

مکتب ما (مدرسۀ ما) روشنايی و زندگی است .در آن دعاست ،در آن مناز است.
ِ
فـيـ ِه ُعلو ٌم ،فـيـ ِه ک ُ
َامل

فـيـ ِه کُنـوزٌ ،فـيـ ِه َج ُ
ـمـال

در آن دانشهاست ،در آن کامل هست.

در آن گنجهاست ،در آن زيبايی هست.

يَتَـ َخ َّر ُج ِمنـ ُه الْـ ُعـلَمـا ُء

َو یُـ َد ِّر ُس فیـ ِه الْـ ُحکَـمــا ُء

دانشمندان از آن فارغ التحصيل میشوند
(دانشآموخته میشوند)

و حکيامن در آن درس میخوانند.

ها کُتُبـي أَنوا ُر َسـامئـي

َم ْر َح َمـةٌ ،کَـ ْنـ ٌز ،کَـ َدوائـي

هان ،کتابهايم روشنايیهای آسامنم،

مهربانی و گنج و مانند دارويم هستند.

أَبْـ َدأُ ب ِْاسمِ الل ِه أُمــوري

َـاسـ ُم إِلٰـهي ،زا َد ُسوري
ف ْ
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با نام خدا کارهايم را آغاز میکنم

نام خدايم ،شادیام را افزون ساخت (زياد کرد)
ِ

واژگان

این درس  1٦واژۀ جديد دارد .از آنجا که هدف درس ا ّول رصفاً دورهای بر آموختههای پيشني
بوده است؛ لذا تعداد کلامت جديد اندک است.

سخنان حکیامنه

اغلب جمالت حکمتآميز عربی هفتم از احاديث پيامرب اسالم و حرضت علی است.
سعی شده است تا فرايند ترجمۀ این عبارات تن ّوع داشته باشد .سخنان حکمتآميز را
دانشآموزان میخوانند و ترجمه میکنند .معلّم در اينجا نقش راهنام و مص ّحح دارد.

قواعد

خالصۀ آنچه دانشآموز در عربی هفتم خوانده در متريناتی متن ّوع ط ّراحی 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 پایانِ کتاب فقط این است
که دانشآموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جملهای را که معلّم بر زبان میآورد 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.

تـمرينها

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:
حل آن لذّت بربد.
تـامرین درس ساده باشد؛ تا دانشآموز از ّ
تعدا ِد آنها نيز کم باشد؛ تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت زبانیِ شنيدن و
خواندن داشته باشد.
شايسته است دبري ارجمند برگهای مخصوص قرائت دانشآموزان داشته باشد و هر بار که کسی
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عبارتی يا تـمرينی را میخواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اينباره اجرا شود.
حل تـمرينات نيازی به دفرت پاکنويس نيست .در کتاب درسی جای جواب پيشبينی شده
برای ّ
1
است.
اين کار موجب میشود دانشآموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان
داشته باشد.
حل تـمرينها بر عهدۀ دانشآموز است و نقش معلّم ،نظارت و تصحيح است.
ّ
بهمنظور رصفهجويی در وقت کالس تـمرينات بهگونهای ط ّراحی شده است که معلّم بتواند در
دو جلسه درس ا ّول را به پايان برساند.
تـمرين ا ّول ،دوم و سوم :در اين سه تـمرين ،چند آيۀ رشيفه و نيز مهمترين سخنان حکمتآميز
عربی پايۀ هفتم و هشتم برای تقويت مهارت ترجمه گزينش شده است .جمالت اين تـمرينها را
میتوان در زندگی روزم ّره بهعنوان شاهد مثال برای بسياری از موقع ّيتها بهکار برد.
تـمرين چهارم :دانشآموز در اين تـمرين ،بايد فعلهای 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.
تـمرين پنجم :در اين تـمرين پنج آيه از آيات رشيفۀ قرآن که به لحاظ ساختاری مطابق با
اهداف ساختاری کتاب عربی هفتم و هشتم هستند ،برای تـمرين ترجمه انتخاب شدهاند.
تـمرين ششم :هدف تقويت توانايی دانشآموز در تشخيص زمان فعل است .دانشآموز 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 دانشآموز در پايۀ هفتم با ضامير آشنا
شده است ،ولی تکرار آن و بهويژه نهادنِ آن کنار ضمري منفصل به تقويت يادگريی منجر میشود.
تـمرين هشتم :این تـمرين موجب تقويت شناخت و ترجمۀ فعل میشود .درجۀ دشواری
تـمرين بسیار باالست .لذا بايد از دانشآموزان مستعد و قویتر 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 .دانشآموز با تو ّجه به تصاوير به
سؤاالت پاسخ میدهد .اين تـمرين به دليل مص ّور بودن ،جذّابيت دارد .دانشآموزان از اين سؤال در
1ــ در امتحان شفاهی بهراحتی میتوان از کتابی دستنخورده استفاده کرد .برخی میگويند اگر دانشآموز پاسخ را در
کتاب بنويسد روز امتحان نـمیتواند خودآزمايی کند؛ ا ّما چنني نيست با چيزی شبيه يک ت ّکه کاغذ يا خطکش بهراحتی می توان
روی پاسخها را گرفت.
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امتحان لذّت میبرند ،ولی طرح چنني سؤالی بسيار وقتگري است؛ زيرا بايد مص ّور باشد .هر تصويری
نيز برای برگۀ امتحانی مناسب نيست؛ لذا ط ّراحی سؤال ساده نيست؛ ا ّما از نظر آموزشی کاری شايستۀ
تقدير است.
حل تـمرين به ترتيب عبارت است از:
ا ّما چند جواب پيشنهادی جهت هامهنگی در ّ
1ــ َحام َمتانِ يا علی الشجرة حاممتان .ضمناً اگر دانشآموز جواب داد حاممتني نبايد غلط
گرفت .چون فرق حاممتان و حاممتین را نـمیداند و آموزش نديده است2 .ــ نعم .يا نعم ،هذا زمييل.
يا نعم ،هو زمييل .يا ال ،ليس هذا زمييل و 3 ...ــ 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.
ايس)
(أربعة کر َّ
7ــ س ّيارة .يا يف هذه الساحة سيارة 8 .ــ چندين پاسخ میتوان داد .مثالً بعد دقائق و9 ...ــ بِخري.
نحن بخري يا...
10ــ بِالطائرة .يا يسافرون بالطائرة و...
تـمرين دهم:
هدف ،تکرار عددهای يک تا دوازده ،ا ّول تا دوازدهم ،روزهای هفته ،نام فصلها
و نام سه وعدۀ غذايی است.
تـمرين يازدهم :اين تـمرين موجب تقويت مهارت زبانی مکامله میگردد .هرچند آموزش
مهارت زبانی مکامله از اهداف اصلی اين کتاب نيست؛ ا ّما اين تـمرين موجب تح ّرک در کالس درس و
ايجاد عالقه و انگيزه میگردد.
تـمرين دوازدهم :اين تـمرين برای تثبيت آموختههای پيشني دانشآموز در ضمري و فعل ماضی و
مضارع است .آنچه را دانشآموز در اين زمينه آموخته است با تکرار و تـمرين ملکۀ ذهن خودش میسازد.
تـمرين سیزدهم :هدف تقويت مهارت واژهشناسی است .از دانش آموز بخواهيم هر چهار
کلمه را معنا کند ،سپس کلمهای را که از نظر معنايی با سه کلمۀ ديگر ناهامهنگ است ،معلوم کند
و دليل ناهامهنگی را توضیح دهد.
مثالً سؤال ا ّول بايد اين گونه حل شود .م َوظَّفَة طَبيبَة طَبّاخَة َحقيبَة
گزينههای ا ّول ،دوم و سوم شغل هستند( .کارمند ،پزشک و آشپز) ا ّما گزينۀ چهارم به معنای
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کيف يا چمدان است و ربطی به ساير گزينهها ندارد.
تو ّجه داشته باشیم که در ط ّراحی اين سؤال چنني اشتباهی را مرتکب نشويم.
کدام کلمه از نظر معنايی و دستوری با بق ّيـۀ کلامت ناهامهنگ است؟
طَبي َبة طَ ّباخَة
1ــ م َوظَّفَة
َحقي َبة پاسخ َحقي َبة است.
طَبي َبة طَ ّباخ
م َوظَّفَة
َحقي َبة عالوه بر حقيبة ،ط ّباخ نيز میتواند ناهامهنگ
باشد.
َمدي َنة
2ــ ُمحافَظَة قَريَة
طبیب پاسخ طبیب است.
قَريَة بَلَد
ُمحافَظَة
طبیبة پاسخ میتواند طبیبة باشد و بَلَد نيز درست
است.
در ط ّراحی سؤال برای اين بخش دقّت الزم را داشته باشيم که سؤال ،دو پاسخ نداشته باشد.
تـمرين چهاردهم :هدف از اين تـمرين ،تقويت مهارت واژهشناسی و درک مطلب است.
دانشآموز بايد معنای کلامت داده شده و معنای جملهها 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 وقتگري ولی با ارزش است.
تـمرين پانزدهم :هدف از اين تـمرين تقويت مهارت واژهشناسی است .دانشآموز با کاربرد
واژگان در اين تـمرين آشنا میشود .از اين تـمرين در آموزش زبان بسيار استفاده میشود.
تـمرين شانزدهم :برای تقويت توان واژهشناسی دانشآموز است .در آموزش هر زبانی ،تـمرين
متضاد و مرتادف ط ّراحی میگردد؛ زيرا روش مناسبی برای تسلّط بر مفردات است.
از ط ّراحی 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 دوبهدو کنار هم بنويسيد( .قريب /قبيح /صغري /کبري /بَعيد /جميل)
کلامت مرتادف را دوبهدو کنار هم بنويسيدَ ( .ورد /رجل /امرأ /زهر)
والدة  ...أُ ّم
بین کلامت مرتادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید :قريب  ...بعيد
تـمرين هفدهم :هدف از این تـمرین ،يادآوری آموختههای درس ا ّول عربی هفتم است .هرچند
از اين مطلب در امتحان سؤال طرح نـمیشود ا ّما دانس ِنت اين مطلب به فهم زبان کمک میکند .گذشت
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زمان موجب فراموش شدن آموختهها میگردد؛ لذا هرچند وقت يک بار اين يادآوریها الزم است.

ارزشيابی 
کـل اين درس
در ارزشيابی از درس ا ّول بايد تو ّجه داشت که هامنگونه که از نام درس پيداست ّ
ارزشيابی است و نيازی به ارزشيابی مج ّدد از آن نيست .پس میتوان از دانشآموزان خواست تا در
توسط معلّم انجام شود ،يا اينکه در منزل حل کنند
گروههای چندنفره آن را حل کنند ،سپس رفع اشکال ّ
کل مطالب
و در کالس رفع اشکال گردد .انتظار نـمیرود در مدت دو جلسۀ آموزشی در آغاز مهر ماه ّ
عربی پايۀ هفتم و هشتم به اندازۀ کافی ،تکرار و تـمرين گردد .در اين درس فقط مهمترين مطالب
تکرار شده است و به تدريج در درسهای دوم تا دهم اين تکرار در دل متون ،عبارات و تـمرينات
انجام خواهد شد .اين تکرار حتّی در سالهای 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 ،اینفوگراف،1پاورپوینت،کليپ آموزشی،اساليد،پوسرت ،فلش کارت
1ــ آموزگاران ،خربنگاران و  ...اینفوگرافیک را به عنوان امتيازی یافتهاند که در رساندن تندتر و تیزهوشانهتر مقاصدشان
به مخاطبان آنها را یاری میرساند( .یک انقالب برصی)
امروزه باید برصی صحبت کنیم .با تصویرسازی درست ،افراد میتوانند رسیعتر و با پشتیبانی ّاطالعات بهرت تصمیمسازی
کنند.
اینفوگراف چیست؟
واژۀ اينفوگراف  Infographکوتاه شدۀ  Information Graphicاست .امروزه اينفوگرافها را بسيار در اطراف خود
مشاهده میكنيم ،كتابهای كودكان ،اخبار ،نقشهها و ارائه ّاطالعات علمی ،همه به نوعی از اينفوگراف به عنوان يك ابزار كارا
استفاده میكنند .ابزاری كه دو هدف عمده را پوشش میدهد:
اینفوگرافیک نـامیشگر تصویری ّاطالعات و دادههاست.
توجه كمرت و كمرت میشود و تـاميل برای
توجه كمرتی به نوشتهها و متون دارند و اين ّ
تحقيقات نشان میدهد كه مردم ّ
رصف زمان بيشرت بر جنبههای برصی وجود دارد .استفاده از گرافیکهای ّاطالعرسان باعث میشود بیننده با نگاهی کوتاه حجم
توجهی از ّاطالعات را که شکل نوشتاری آن ممکن است مقالۀ بلند باالیی را تشکیل دهد ،به سادگی از طریق برصی دریافت
قابل ّ
کند و حتّی آن را به خاطر بسپارد .شايد به همني دليل باشد كه امروزه گرافیکهای ّاطالعرسان همه جا مشاهده میشوند ،از
نرش ّیات گرفته تا عالئم راهنامیی و رانندگی.
سالها نتوان نـمودن با بيان (مولوی)
آنچه یک دیدن کند ادراک آن
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
1ــ جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنو َن (بَن َني) 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 میگريند؛ ا ّما رشايط آن را ندارند و معروفترين آنها عبارتاند از کلامتی که معنای جمع دارند و
مفردی از خود ندارند؛ مانند:
«أولو» و «عالَمونَ» (جمع عالَم) و «اعداد عقود» ،مانند « ِعرشون» تا «تِسعون» و کلامتی
نظري «بَنون» و «أَرضون» و « ِسنون» که ملحق به جمع محسوب میشوند.
2ــ تِلميذ :به معنای دانشآموز دبستان است .واژۀ ُسيانی مع ّرب بهمعنای شاگردی است که
پيشهای میآموزد( .خود کلمۀ شاگرد نيز در فارسی شاهگرد بوده است .يعنی خدمتگزاری که گرد شاه
است ).جمع آن افزون بر ت َالميذ ،ت َال ِمذَة نيز هست .در فارسی مصدر «تَـلَـ ُّمـذ» را از آن ساختهايم که
در عربی به کار نـمیرود .تلميذ تقريباً هممعنای طالِب است .ا ّما طالِب دانشآموز دبريستانی و يا
دانشجو است؛ مثال:
1
عي :دانشجو.
طالِب ثان ّ
َـوي :دانشآموز دبريستانی و طالِب جا ِم ّ

نخستني اینفوگرافیکها را میتوان در نگارههای داخل غار انسانهای نخستین یافت.
برخی اينفوگرافها يک داستان را در يک نگاه كوتاه و خواندن مخترص بيان میكنند .برخی ديگر كمی پیچیدهترند و نياز
دارند که خواننده زمان بیشرتی به همراه تف ّكر رصف كند.
َ
جدول رصف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه ( َيـ َ ،تـ َ ،نـ  ،أ) و ضامير متّصل فاعلی و اعراب اصلی و
فرعی رفع اشاره شده است زبان عربی را زبانی دشوار جلوهگر میسازد.
مفص ًال آموزش میدهد يادگريی زبان عربی را بسيار سخت میبيند؛
دانشآموز با دیدن جزوهای که قواعد فعل مضارع را ّ
ا ّما يک اینفوگراف او را کنجکاو و عالقهمند میسازد.
در يک اينفوگراف ،جمالتی مانند ّ
أس» .ديده میشود که در کنار آن تصوير بازيکنی که جام
«الل ِع ُب ا ْلفائ ُز ير َف ُع ا ْل َک َ
پیروزی را باال برده است.
دانشآموز با ديدن جملهها و تصاوير با ساختار فعل مضارع آشنا میشود.
1ــ ِتلميذ :دانشآموز دبستانی ،شاگرد  /الجمعَ :تال ِمذ ٌة و َت ُ
الميذ
ال َّت ْل ِم ُيذ :خادم ُ
خصه أهل العرص بالطالب الصغري يف املراحل
األستاذ من أَهل العلم أَو الفنّ أَو الحرفة ،طالب العلم ،و ّ
الدراس ّية األوىلٌ ،
صبي يتع َّلم صنعة أو حرفة
تلميذ يف مدرسة ابتدائ ّيةّ ،
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1

3ــ قـا َم يعنی ايستاد ،برخاست ،بلند شد؛ ا ّما َوق ََف يعنی ايستاد ،توقّف کرد.
َّوب :جامه را کهنه کرد .وجه تسميۀ
٤ــ مصدر َد َر َس يَد ُر ُس میشودِ :در َاسـة و َد ْرسَ .د َر َس الث َ
2
َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامهای کهنه شود.
 ٥ــ ِدر َاسـة به دو معنای «درسخواندن» و «بررسی و پژوهش» است.
1ــ قا َم :قا َم إىل  /قا َم بـ  /قا َم عىل  /قا َم لـ َي ُقومُ ،ق ْمَ ،ق ْو ًما و ِقيا ًما و قام ًة ،و اسم فاعله قائم و اسم مفعوله َمقوم
قام َّ
الشخْ ُص :وقف و نهض ،انتصب ،عكسه قعد
َقا َم ال َّنهَا ُر :اِ ْنت ََص َف
َقا َم ِمنْ َن ْو ِم ِه :اِ ْس َت ْي َق َظ
ُقو ُموا ِبنَا :هَ ُّيوا ِبنَا
َ
َقا َم ُي َخ ِّط ُط لِ َم ْ ُ
شو ِع ِه :أ َخ َذَ َ ،
شعَ
َ
َقا َم ِب ِه َو َق َعدََ :ن َ َ
السو ِء
ش َع ْن ُه أخْ َبا َر ُّ
َقا َم عىل األمر :دام و َث َبت
َقا َم لألمر :تواله

ُروسا ،و اسم فاعله دارس ،و اسم مفعوله َمدْروس و الجمع:
2ــ دَ َر َس  /د َر َس بـ  /د َر َس يف َيد ُرسِ ،دراسة َد ْر ٌسِ ،د َر ٌ
اس و د ً
ارس
ُد َّر ٌس ،و َد َو ُ
الكتاب و نح َوه :ك ّرر قراءته ليحفظه
د َرس
َ
َد َر َس األ َث ُرَ :ت َقا َد َم َع ْهدُ ُه
َد َر َس ال َّث ْو ُب و َن ْح ُوهَ :ب ِ َ
ل
العلم عىل فالن :تل ّقاه عىل يديه ،تتلمذ له
د َرس َ
د َرس بالـمعهد  /د َرس يف املعهد :تع َّلم فيه
َد َر َس ال َّث ْو َبَ :ص َّ َي ُه بالياً
َاب أَ ِو ال َّد ْر َسَ :أح َ
لوم أو َمعا ِر َف لِ َي ْف َه َمها َو َي َت َع َّر َفها
َد َر َس ال ِكت َ
اط ِبـام ِفي ِه ِمنْ عُ ٍ
َد َر َس ا ْل َم ْوضوعَ َ :ت َق َّصا ُه َو َب َح َث في ِه
َ
ُروساَ :ع َفا و َذهَ َب أث ُر ُه
َد َر َس َد ْر ًسا و د ً
تدريسا ،و اسم فاعله ُم َد ِّرس ،و اسم مفعوله ُم َد َّرس
َد َّر َس( :فعل) د َّر َس ُيد ِّرس،
ً
الكتاب و نح َوه :قام بتدريسه ،أقرأه و أفهمه لل َّطلبة و نحوهم
د َّرس
َ
الحوا ِد ُث ال َّر ُج َلَ :ج َّر َب ْتهَُ ،د َّر َب ْت ُه
َد َّر َس ِت َ
َ
ُروس
اس ،و ِد ْر َس ٌان و د ٌ
دَرس( :اسم) الجمع :أ ْدر ٌ
ال َّد ْر ُسَ :
الخ َلق البايل من الثياب و غريها
ال َّد ْر ُس :الط ِريقُ َ
الخ ِف ُّي
اس
ال َّد ْر ُس :املِ ْقدا ُر من العلم ُي ْد َر ُس يف ٍ
ُروس و أ ْدر ٌ
وقت ما و الجمع :د ٌ
َق ْيد ال َّدرس :تحت ال َّدرس
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 ٦ــ فرق عام و َس َنة :معموالً اين دو مرتادف گرفته میشوند .در قرآن كلامت «عام ،عامني» و
«سنة ،سنني» به دفعات به چشم میخورد ،در حالی كه در فرهنگهای لغت عربی و فارسی هر دو
را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كردهاند ،از جمله الـمنجد ذيل عام ( َع َو َم) آن را اينگونه
تعريف كرده است« :أربعة فصول ،سنة كاملة متوالية» و در تعريف سنة (سنا -سنو) آوردهاند:
«س َنـة» هامن سال خورشيدی است.
«اثنـا عرش شهرا ً» و « 3٦٥يوماً»؛ يعنی َ
گفته میشود:
(عام الفيل)( ،عام الحزن)( ،عام الوفود)( ،عام فتح مكة) ولی گفته نـمیشود( :سنة الفيل)،
(سنةالحزن) و (سنة فتح مكة) .امروزه (عام  )201٤و (سنة )201٤هر دو گفته میشود؛ ا ّما در متون
کهن (سنة) گفته میشد و (عام) برای حوادث بوده است.
1
الس َنـ ُة ال ِّدراس َّيـ ُة دارد.
ايس کاربرد بيشرتی از َّ
امروزه اصطالح العا ُم ال ِّدر ُّ
2
7ــ َمـ َمـ ّر؛ يعنی راهرو يا گذرگاهَ .مـ َمـ ُّر الطابِقِ الثّالِ ِث؛ يعنی راهرو طبقۀ سوم.
3
 8ــ زا َد دو معنا دارد :زياد شد ،زياد کرد.

السنة  /رأس العام :أ َّو ُله
1ــ عام( :اسم) الجمع :أَعوام  /العا ُمَّ :
النبي (ص) و هو العام الذي ُت ّ
أحب النّاس إىل الرسول و آثرهم عنده؛ زوجته
وف فيه ّ
عام ُ
الحزْن :العام العارش من بعثة ّ
خديجة ،و ع ّمه أبوطالب
النبي ّ
صل ال ّٰله عليه و آله و سلمّ
ُ
عام الفيل :العام الذي هجم فيه األحباش بأفيالهم عىل الكعبة ،و فيه كانت والدة ّ
َسنة( :اسم) الجمع :سنوات ،و ِسن َ
ُون
الس َن ُة :فرتة من الزَّمن ُم َّدتها اثنا عرش َش ْه ًرا
َّ
َ
ُ
ُ
الـم ْج ِد َبة
الس َنة :األرض ُ
َّ
َ
ْ
ً
َ
السنة ال َمد َرس ّيةُ :مدّة ال ِّدراسة و تـم َت ّد عادة من أوائل الخريف
السنة ال ِّدراس ّية أو َّ
السنة البسيطة :عدد أيامها  3٦٥يو ًماَّ / ،
َّ
ُ
السنة :أ َّول يوم منها
حتى أوائل َّ
السنة التي يبدأ عَدُّ ها عام ولد املسيح  /رأس َّ
السنة امليالد ّيةَّ :
الصيف من العام التَّايل َّ /
2ــ َم َم ّر :راهرو ،گذرگاه الجمع :مم ّرات و مام ّر
عىل َم َم ّر العصور :عىل طولها و مداها  /عىل َم َم ّر الفصول :عىل تواليها و تعاقبها  /مم ّر مايئّ  :مسطح مايئّ صالح للمالحة
يع َ
ي وال ّرا ِب ُط َب ْ َ
كنهر أو قناة َ /م َم ُّر ال َّر ِاجلنيََ ،م َم ُّر ا ْل ُمشاة :ا ْل َح ِّي ُز ا ْل َم ْوجو ُد َب ْ َ
ي
ي َرصي َف ْ ِ
َريض ْ ِ
ي َخ َّط ْ ِ
3ــ زا َد  /زا َد عىل  /زا َد عن  /زا َد يف  /زا َد َي ِزيدِ ،زدِْ ،زيا َد ٌةَ ،ز ْيدٌ َ ،مزيدٌ و اسم فاعله زائد و اسم مفعوله َمزيد  -للمتعدِّي:
الس َّكانِ َ :تضاع َ
َفَ ،ك ُ َث  /زا َد ُه الل ُه ِر ْزقاً عىل ِر ْزقٍ  :وَهَ َبهَُ ،من ََح ُه طه ،آية َ ﴿ :11٤و ُق ْل َر ِّب ِزد ِْن ِع ْل ًام ﴾
زا َد َع َد ُد ُّ
ِّ
َّ
ً
َزا َد اليش َء :جعله يزيد  /زاد الط َ
أضف إىل ذلك
ني ِبلة :زاد األم َر سو ًءا ،أو خطورة ِ /ز ْد عىل ذلك أنِ :
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اَلدَّ ْر ُس الثّانی
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ معنای  29کلمۀ 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 حکمتهای خوانده شده استشهاد کند؛
 ٥ــ حروف اصلی را در کلامت ثالثی صحيح و سالـم تشخيص دهد؛
 ٦ــ وزن کلامت را در کلامت ثالثی صحيح و سالـم تشخيص دهد؛
7ــ معنای اسمهای بر وزن «فا ِعل» و « َمفْعول» را بگويد.

فرايند آموزش
منت درس دوم دربارۀ اه ّمـ ّيت قوانني راهناميی و رانندگی است .ساالنه در ايران ،چند ده هزار
نفر در تصادفات کشته و زخمی میشوند .لذا اين وظيفۀ هر درسی است که فراخور حال خود گريزی
به اين موضوع بزند .در درسی مانند فارسی ،يا اجتامعی اين موضوع بهراحتی قابل بررسی است،
ولی در عربی از آنجا که مشکل ساختار و واژگان وجود دارد؛ لذا محدوديت بسيار زيادی وجود دارد؛
با اينحال يکی از متون کتاب به اين موضوع پرداخته است تا دبري به بهانۀ آن به دانشآموزان که
رانندگان آينده هستند هشداری بدهد.
بالفاصله پس از همۀ درسهای کتاب عربی نهم درک مطلب آمده است.
بهمنظور تسهيلِ آموزش اين تـمرين بهصورت تشخيص درست ،يا نادرست ط ّراحی شده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

قَوانيـ ُن الْـ ُمـرو ِر  .قانونهای رانندگی
رستِـ ِه ،بَـ َدأَ بِـالْـ ُبـکـا ِء
َر َجـ َع َسـ ّجـا ٌد ِم َن الْـ َمد َر َس ِة َحزيـناً؛ ِعـ ْن َدما َجـل َ
َـس َعلَی الْامئِـ َد ِة َمـ َع أُ َ
ْـت الطَّعا َم؟!»
فَ ْجأَ ًة َو َذ َه َب إِلَی غُرفَ ِتـ ِه؛ َذ َه َب أَبو ُه إِلَـي ِه َو ت َـکَـلَّـ َم َم َعـ ُه َو َسأَلَـ ُه« :لِامذا ما أَکَل َ
س ّجاد 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؟!»
جابَ « :ه ْل ت َ ْعر ُِف َصديقـي ُح َسيناً؟» َ
َکي َو ها ِدئٌ .ماذا َح َدثَ
أَ َ
قال« :نَ َعم؛ أَ ْع ِرفُـ ُه؛ ه َو َولَـ ٌد ذ ٌّ
جاب َس ّجا ٌد:
لَـ ُه؟» أَ َ
پاسخ داد« :آيا دوستم حسني را میشناسی؟» گفت« :بله؛ میشناسمش؛ او پرسی باهوش و آرام
است .چه ات ّفاقی برايش افتاده است؟» س ّجاد جواب داد:
ِالسـ ّيـا َر ِة؛ َح َدثَ الـتَّصا ُد ُم أَمامـي؛ ِعن َدما شا َه ْدتُـ ُه علی الـ َّر ِ
صيف
«ه َو َرقَ َد ِفـي الْـ ُم ْستَشفَی؛ تَصا َد َم ب َّ
الْ ُمقابِلِ ؛ نا َديْـتُـ ُه؛ فَـ َعـ َبـ َر الـشّ ا ِر َع فَـ ْجـأَ ًة َو ما نَظَ َر إلَی الْـ َيسا ِر َو الْـ َيميـنِ ؛ اِقْـتَـ َربَ ْت َسـ ّيا َر ٌة ِم ْنـ ُه َو
َص َد َمتْـ ُه».
«او در بيامرستان بسرتی شده است؛ با ماشني تصادف کرده است؛ تصادف جلوی من ات ّفاق
افتاد؛ وقتی که او را در پيادهر ِو روبهرو (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».
قال أَبو ُه« :کَـ ْي َـف حـالُـ ُه ْالنَ؟» َ
َ
الـسـ ّيـار ِة قَليلـةً».
قـال س ّجا ٌد« :ه َو ِب َخريٍ؛ کان ْ
َـت ُسـ ْر َعـ ُة َّ
پدرش گفت« :حاال حالش چطور است؟» س ّجاد گفت« :او خوب است؛ رسعت ماشني کم بود».
وم التّالـي طَل ََب الْـ ُم َد ِّر ُس ِم ْن ت ِ
َالميـذ ِه کِتابَـ َة قَوان ِني الْـ ُمرو ِر فـي َصحيفَـ ٍة جِداريَّ ٍة.
ِفـي الْـ َي ِ

روز بعد ،معلّم از دانشآموزانش خواست قوانني رانندگی را در يک روزنامۀ ديواری بنويسند.
(در روز آينده معلّم از دانشآموزانش نوش ِنت قوانني رانندگی را در يک روزنامۀ ديواری درخواست کرد).
ش َح إِشار ِ
ات الْ ُمرو ِر ِفـي الْ َمد َر َس ِة.
ث ُ َّم طَل ََب ُمدي ُر الْ َمد َر َس ِة ِم ْن إِدا َر ِة الْ ُمرو ِر َ ْ
سپس مدير مدرسه از ادارۀ راهناميی و رانندگی خواست عالمتهای راهناميی و رانندگی را
رشح دهند.
الل ِز َمـ َة لِلتَّ ِ
الشـار ِ
طي الْـ ُمـرو ِر َو شَ ـ َر َح ْ ِ
الميذ َو أَ َمـ َر ُهم بِالْ ُعبو ِر ِم ْن َم َمـ ِّر الْ ُمشا ِة.
ات ّ
جا َء ُش ُّ
پليس راهناميی و رانندگی آمد و عالمتهای الزم را برای دانشآموزان رشح داد و به آنها دستور
داد از گذرگاه پياده (خط کشی عابر پياده) عبور کنند( .اگر دانشآموز تحت اللفظ معنا کرد با ارفاق
نـمره داده شود ← .به آنها به عبور از گذرگاه پياده دستور داد).
ـب الـتَّـالمي ُذ َصحيفَـ ًة جِداريَّـ ًة َو َر َسـمـوا فيـها َع ِ
المات الْـ ُمرو ِر َو شَ ـ َرحوا َمعان َيـها.
کَـتَ َ
دانشآموزان يک روزنامۀ ديواری نوشتند و در آن عالمتهای راهناميی و رانندگی را نقّاشی
(رسم کردند) و معانیِ آن را رشح دادند.
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«بدانیم»
در بخش «بدانيم» مبحث وزن و حروف اصلی به دانشآموز تدريس شده است؛ يک هدف
اصلی اين بخش ،کمک به امالی دانشآموز است؛ يکی از راههايی که معلّم ادب ّيات فارسی به
دانشآموزان پيشنهاد میکند تا امالی درست کلامت را تشخيص دهند ،مراجعه به همخانواده و حروف
اصلی کلمه است؛ لذا اين مبحث در ياری رساندن به امال بسيار مؤث ّر است؛ مثالً برای درست نوشنت
کلمۀ «استحکامات» مراجعه به همخانوادههای آن ،يعنی «مستحکم و محکم و  »...به درستنويسی
آن کمک میکند.

«ف ّن ترجمه»
در اينجا دانشآموز با معنای دو وزن «فا ِعل» و « َمفْعول» آشنا میگردد.

اين دو وزن در کتاب درسی اين گونه تعريف شده است :معموالً وزن «فا ِعل» به معنای
«انجامدهنده يا دارندۀ حالت» و وزن « َمفْعول» به معنای «انجام شده» است؛ مثال:
حا ِمد :ستايندهَ ،م ْحمود :ستوده شده
میتوان در صورت داشنت وقت مثالهای بيشرتی پرسيد؛ مثالً:
قاتِل ،مقتول ،ضارِب ،مرضوب ،شا ِملَ ،مشمول ،حا ِفظَ ،محفوظ ،واجِدَ ،موجود ،والِدَ ،مولود،
را ِفعَ ،مرفوع ،حاکِمَ ،محکوم ،شا ِهدَ ،مشهود ،عابِدَ ،معبود ،حا ِملَ ،محمول ،وارِدَ ،مورود و...

تمرینها
حل تـمرين بتواند
تـمرينات اين درس نيز مانند درس ا ّول کوتاه و سادهاند؛ تا دانش آموز با ّ
خود را بيازمايد و آموختههايش را تثبيت کند .سعی شده است حتّی االمکان در تـمرينات کلمۀ
جديدی بهکار نرود.
تـمرين ا ّول :هدف تشخيص حروف اصلی و ترجمۀ کلامت است .فراگري در بخش «بدانيم» و
«ف ّن ترجمه» با مفهوم ريشه و وزن آشنا شده است .اکنون در اين تـمرين میتواند آموختۀ خويش را
ملکۀ ذهن کند.
تـمرين دوم :نظر به اه ّميت بابهای ث ُالثی مزيد ،در اين تـمرين وزن فعلهای بابهای ثالثی
مزيد ط ّراحی شده است؛ ا ّما هدف مطلقاً تدريس ابواب ثالثی مزيد نيست .هدف اين است که گوش
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و چشم دانشآموز به اين کلامت عادت کند .افعال ثالثی مزيد حتّی معتل در پايۀ هفتم و هشتم نيز
جاب ،أَ َح َّب ،اِشتَـ َری ،أَعطَی ،شا َه َد و سافَ َر.
آمده بود؛ ا ّما هدف آموزش فعل ثالثی مزيد نبود؛ مثال :أَ َ
در کتاب نهم نيز فعلهای ثالثی مزيد بسيار به کار رفته است ،ا ّما هدف ،آموزش فعل ثالثی
مزيد نيست .دانشآموز بايد فعل «شا َه َد» را بشناسد و بداند به معنای «ديد» است و فعل «يُشا ِه ُد»
را نيز بشناسد و بداند به معنای «میبيند» است؛ ا ّما اينکه بتواند از «شا َه َد» فعل مضارعش ،يا از
«يُشا ِه ُد» فعل ماضیاش ،يا از «تُشا ِه ُد» فعل امرش را بسازد به هيچ روی از اهداف آموزشی نيست.
مستقلً .اگر دانشآموز بتواند
ّ
هدف تنها دانسنت معنای اين کلامت است ،آن هم در ميان جمله ،نه
خوب بخواند و خوب بفهمد و خوب ترجمه کند میتواند خوب نيز بسازد .ولی ساخنت ،هدف کتاب
نيست هرچند خودبهخود ساخنت نیز حاصل میشود ،ا ّما بهمنظور تسهيل آموزش و ارزشيابی اين الزام
وجود دارد که از ساخنت خودداری کنيم .دانشآموزی که عالقهمند است به دنبال ساخنت میرود و
تخصص در مرحلۀ دانشگاهی است .کسانی
دانشآموزان ديگر فقط در ح ّد فهم منت عربی میآموزندّ .
تخصصی خواهند خواند.
که عالقهمندند در دانشگاه زبان و ادب ّيات عرب را بهصورت ّ
تـمرين سوم :هدف تقويت مهارت خواندن و واژهشناسی و ترجمه است .اين تـمرين توان
دانشآموز را در شناخت کاربرد کلامت تقويت میکند.
تـمرين چهارم :هدف بازآموزی مبحث ضمري است که در عربی هفتم و هشتم بهکار رفته
است .دانشآموز در اينجا ضامير پراکنده را بهصورت مرتّب و يکجا میبيند .اين تـمرين او را در
شناخت ضمري کمک میکند.
تـمرين پنجم :هدف تقويت مهارت واژهشناسی 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 میتوان در جای
خالی گذاشت.
تـمرين ششم :هدف تقويت مهارت واژهشناسی 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 ُ /عصفورُ /غراب َ /ولَد
گزينۀ ناهامهنگ میتواند حاممة باشد چون مؤنث است و از سوی ديگر میتواند ولد باشد
که دانشآموز آن را به معنای «پرس» میگريد و با خودش میگويد بق ّيۀ کلامت پرندهاند ولی اين يکی
انسان است.
تـمرين هفتم :بیگامن آشنايی با قرآن و حديث از اهداف اصلی کتاب عربی است؛ لذا اين
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و حرضت علی برگزيده
تـمرين که دربارۀ وزن کلامت است از احاديث گهربار پيامرب اسالم
شده است .دانشآموز در عني حال که دارد روی مبحث وزن کلامت تـمرين میکند با سخنانی حکيامنه
مواجه میشود که میتواند در رفتار و نگرش او تأثري عميقی بگذارد.
تـمرين هشتم :درک مطلب غايت واالی کتاب درسی عربی هفتم ،هشتم و نهم است .منت
برگزيده دربارۀ خانوادهای در يکی از شهرهای استان سيستان و بلوچستان است .در کتاب درسی عربی
سعی شده است نام استانها و شهرها و مناطق مختلف ايران ذکر شود( .مازندران ،خراسان ،کرمان،
زاهدان ،ياسوج ،شرياز ،اصفهان ،تربيز ،سنندج ،ايالم ،بيستون ،اهواز ،شوشرت ،پل گاوميشان ،خ ّرمآباد،
مشهد ،همدان ،بدره )...
تـمرين نهم :هدف جدول کلامت متقاطع که در کتاب درسی بهصورت يکی در ميان آمده
است ،تقويت ذخريۀ واژگانی دانشآموز است .از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب
نيست؛ لذا  23پاسخ روبهروی دانشآموز قرار دارد.
رمز جدول «يف َس َع ِة الْ َخالقِ کُنو ُز ْالَرزاقِ  ».از حرضت علی است.
نام چند وسيله به زبان عربی:
اتومبيلَ :س ّيا َرة /دوچرخهَ :د ّرا َجة َهوائ َّية /سهچرخهَ :د ّراجة ث ُالثي ُة ال َع َجالت /موتورسيکلت:
َد ّرا َجة ناريَّة (در عربستانَ :دبّاب) /جرثقيلِ :مرفاع /اتوبوس :حا ِفلَة (در عربستان :باص ،در عراق:
نشأَة) /هواپيام :طائِرة /موشک :صاروخ /قايق :زَو َرق ،قارِب /کشتیَ :سفي َنةِ ،
ُم ِ
باخ َرة /مينیبوس :حا ِفلَة
َصغ َرية /کاميونِ :
شاح َنة
السام ِء :هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است .دانشآموز در اينجا آياتی
نو ُر َّ
از کالم اللّٰه مجيد تالوت میکند .گزينش آياتی که در راستای ساختار کتاب درسی باشد بسيار دشوار
است .گزينش حديث ،ساده است .ولی در مورد آيات قرآن وضع ّيت فرق دارد .احاديث کوتاه بسياری
وجود دارند ،ولی آيات کوتاهی که از لحاظ ساختاری و واژگانی در ح ّد کتاب درسی باشند ،به فراوانیِ
احاديث نيستند؛ لذا تأکيد میگردد در ارزشيابیها آيات تغيري داده نشوند.

ارزشيابی 
در تشخيص وزن و حروف اصلی بايد با روش کتاب و از مثالهايی شبيه به کتاب درسی استفاده
مؤسسات خصوصی و انتشاراتیها که کتابهای کار را وارد مدارس میکنند سؤاالتی طرح میکنند
کرد؛ ّ
که هيچ نفعی از آن حاصل نـمیگردد؛
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بايد تو ّجه داشته باشيم که هامنگونه که در بارمبندی 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 دانشآموز به جای افتعال ،استفعال مینويسد
و نيز کلمۀ انتظار که احتامل دارد به جای افتعال ،انفعال پاسخ دهد؛ کلامتی مانند انتقام نيز در
امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلی «ن ق م» برای دانشآموز ناآشناست.
متأسفانه در برخی
چنني شيوهای در امتحان فقط برای ايجاد انزجار از درس عربی مؤث ّر است و ّ
مؤسسات خصوصی ،برخی آزمونهای غري استاندارد طرح میشود .هرکس چنني سؤاالتی
آزمونهای ّ
طرح میکند دانسته يا نادانسته به فرايند آموزش درس عربی در مدارس رضبه میزند.

وسايل کمک آموزشی
کتاب گويا ،نرم افزار آموزشی ،فيلم ،اینفوگراف ،پاورپوینت ،کليپ آموزشی ،اساليد ،پوسرت،
فلشکارت
افزون بر وسايل کمک آموزشی ياد شده میتوان از زبان فارسی نيز کمک گرفت .در کتابهای
فارسی سالهای گذشته موضوع همخانواده در کتاب درسی ،بسيار مطرح شده است و دانشآموزان
به اندازۀ کافی با اين موضوع آشنا هستند .میتوان برای فهم بهرت اين موضوع ارتباطی ميان دو کتاب
عربی و فارسی برقرار کرد.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش «نور السامء»:
1ــ﴿ َ ...م ْن آ َم َن بِاللّٰ ِه َو الْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َو َع ِم َل صالِحاً فَـلَ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعن َد َربِّهِـ ْم ﴾ الْ َب َق َرة٦2 :

کسیکه به خدا و روز رستاخيز ایامن دارد و کار شایسته مىکند ،پاداش آنها نزد پروردگارشان

هست.

ـف2 :
الص ّ
2ــ﴿ يا أَيُّـ َهـا الَّـذيـ َن آ َمـنـوا لِـ َم ت َـقـولـو َن مـا ال تَـفْـ َعـلـونَ﴾ َّ
ای کساىن که ایامن آوردهاید ،چرا مىگویید آنچه را انجام نـمىدهید؟!
3ــ ﴿ لَـقَـ ْد کـا َن لَـکُـم فـي َرسـو ِل اللّٰ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َـسـ َنـ ٌة ﴾ األحزاب21 :
قطعاً در فرستادۀ خدا برای شام الگوی خوبی هست( .هامنا در رسول خدا برای شام الگوی

نيکويی وجود دارد).

َـريـب ﴾ الْ َب َق َرة18٦ :
٤ــ ﴿ إِذا َسـأَل ََـك ِعـبـادي َعـ ّنـي فَـ ِإنّـي ق ٌ
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هرگاه بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند{ ،بدانند که قطعاً} من به آنان نزدیکم.
 ٥ــ ﴿ يَـ ْرفَـعِ اللّٰ ُه الَّـذيـ َن آ َمـنـوا ِمـ ْنـکُـم ﴾ الْ ُمجا َدلَة11 :
خدا کساىن از شام را که ایامن آوردهاند باال میبَرد.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
1

است.

1ــ آ َمـ َن بر وزن أَفْـ َع َـل است( .آ َمـ َن ،يُـ ْؤ ِمـ ُن ،إيـمـان) اصلِ آن «أَأْ َمـ َن» بوده که ادغام شده

ـسـی يعنی اِقْـتَـ َدی.
2ــ أُس َوة و قُ ْد َوة مرتادف هستند .جمع آن أُ َسـی و إِ َسی است .ت َـأَ َّسـی و اِئْـتَ َ
3
3ــ ت َ َکلَّ َم يعنی صحبت کرد .در محاورات عربستان سعودی معموالً کَـلَّـ َم بهکار میرود.
٤ــ َرقَـ َد و نا َم به معنای «خوابيد» هستندَ « .مرقَد» از همني ريشه و به معنای خوابگاه يا
4
آرامگاه است.
ـي يَـشْ ـقَـی است که با َس ُعـ َد متضاد است و در فارسی
 ٥ــ ماضی و مضارع مصدر شَ قا َوة ،شَ ِق َ
اين کلمه ِشقا َوت تلفّظ میشود.
5
 ٦ــ فَـ ْجـأَ ًة و فُـجـا َء ًة هممعنا هستند .فا َجـأَ ُه يعنی غافلگريش کرد.
7ــ مضارع فَ َق َد به دو صورت يَـفْـ ِقـ ُد و يَـفْـقُـ ُد آمده ولی در املنجد فقط يَـفْـ ِقـ ُد ذکر شده
6
است .در فارسی مصدر ِفقْدان بيشرت بهکار رفته است .در عربی فُقْدان نيز گاهی بهکار رفته است.
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2

1ــ آ َمنَ ِب ِهَ :و ِثقَ ِب ِه َو َص َّد َق ُه آ َمن ُْت ِبال ّٰل ِه َو َر ُسولِ ِه  /آ َمنَ لَهُ :اِ ْن َقا َد لَ ُه و أَ َطا َع ُه  /آمن بال ّٰله  /آمن ل ّٰله :أسلم له و انقاد
2ــ ُأ ْس َو ٌة( :اسم) الجمعُ :أ َسُ ،أ ْسوة  /إِ ْسوةُ :قدوةٌ ،
صالح لِلتش ُّبه به ُ /أ ْسو ًة به :عىل مثاله ،عىل منواله ،عىل غراره
مثال ٌ
ما ُيتَعزَّى به :صارت مصيبته ُأ ْسوة لغريه ُ(أسوة :آنچه فرد غمگني با آن ّ
تسلی خاطر میيابد).
کانت الزَّوجة و األوالد ُأسوة له بعد وفاة أ ّمه.
ـک) گفته میشود.
3ــ مث ًال َت َک َّل ْم در سعودی َک ِّل ْم و در عراق اِ ْحـچـي (اِ ْح ِ
4ــ َر َقدَ( :فعل) ر َق َد َ /ر َق َد عىل َ /ر َق َد عن َير ُقدَ ،ر ْقدًا و ُرقادًا و ُرقودًا و اسم فاعله راقد و الجمعُ :رقود و ُر َّقد و اسم مفعوله مرقودٌ عليه
الس ُ
َر َق َد َّ
وقَ :ك َسد َْتَ ،ر َق َد عَنْ ُأمو ِر ِهَ :غ َف َل َعنْها
الش ُ
خص :نا َم لي ًال أو نهاراًَ ،ر َق َد عىل َظ ْه ِر ِه :اِ ْس َت ْل َقىَ ،ر َقد َِت ُّ
َر َق َد عَنْ َض ْي ِف ِه :لَ ْم َي َت َع َّه ْدهُ ،ج َّثة راقدة :متو ِّقفة عن الحركة ،طريحةَ ،ر َق َد رقدته األخرية :ماتَ ،ر َق َد َّ
الش ُءَ :س َكن و هَ َبط
َر َق َد ال َع َكر و ال ُّث ْف ُل :إذا انحدر إىل أسفل و سكنَ ،ر َق َد َّ
الط ُري عىل بيضهَ :ح َضنَـه
الس ُك َ
ون َف ْجأَ ًة َع َوا ُء ِذ ْئ ٍب.
 5ــ َف ْجأَ ٌة[ :ف ج أ]( .مصدر َف َجأَ) - :.أَ َتا ُه َف ْجأَ ًةَ :- :ب ْغ َت ًة ،أَيْ َما ُي َف ِ
اجئُ ا ِإل ْن َس َانَ - :.شقَّ ُّ
َ
َم ُ
السكتة.
وت ا ْل ُفجا َء ِة :ما يأخذ
اإلنسان بغت ًة؛ و هو موت َّ
 6ــ َف َقدَ( :فعل) ف َق َد َيف ِقدَ ،ف ْقدًا و ِف ْقدا ًنا و ُفقدا ًنا ،و اسم فاعله فا ِقد و اسم مفعوله َم ْفقود و َفقيد
سهَُ ،ف َق َد َح َيا َتهُُ :ق ِت َلَ ،ق َض َن ْح َب ُه
ف َقد اليش َء :ضاع منه و غاب عنهَ ،ف َق َد ُك َّل َمالِ ِهَ :خ ِ َ

 8ــ فَـم ،يعنی دهان و جمع آن أفْـواه است به اعتبار اينکه اصل فَـم فَـوه میباشد .مث ّنای آن
فَـمـانِ  ،فَ َمـوانِ و فَ َميانِ به سه شکل به کار رفته است .ا ّما شکل فَـمـانِ بهرت است .اسم منسوب آن
ـوي نيز کاربرد دارد .در ترکيب با کلامت معانی ديگری دارد؛ مثال:
َمـي است که فَ َم ّ
ف ّ
الس ْي ِف= لبۀ
فَ ُم الْ َم ِع َدة= باب املعده  /فَ ُم ال ُّزجا َجة= رس شيشه  /فَ ُم الْ ِق ّني َنة= رس بطری /فَ ُم َّ
1
شمشري.
9ــ قُ ْبح زشتی در گفتار ،کردار ،پندار و چهره است .قَبيح نيز زشت است که در برابر َجميل قرار
2
دارد .متضا ّد قُبح ُحسن يا َجامل است.
10ــ َرصيف يعنی «پيادهرو» و به معنای «استوار» نيز بهکار رفته است.
3
صيف :پاسخ استوار.
واب َر ٌ
َع َم ٌل َر ٌ
صيف :کار استوار َج ٌ
11ــ لَقَـد ترکيب لَـ  +قَـ ْد است و بر رس فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار میرود.
رس مای
12ــ لِ َم ترکيب (لِـ  +ما) است که حرف الف کوتاه شده است .هنگامیکه حرف جر بر ِ
استفهاميه درآيدِ ،
(ب+ما)،
الف آن حذف میشود .مثالهای ديگرَ :عـ َّم ( َع ْن+ما)ِ ،مـ َّم ( ِم ْن+ما) ،بِـ َم ِ
فی َم (يف+ما) ،إال َم (إلی+ما)َ ،عال َم ( َعلَی+ما)
13ــ «ما» معانی و کاربردهای زيادی دارد؛ مثال:
َّاسَ :ص ُغ َر ِف عُ ُيو ِن ِه ْمَ ،ض َّي َعَ ،ف َق َد َص َوا َبهُُ :جنَّ َف َق َد َع ْق َلهَُ ،ف َق َد َص ْ َبهُِ :ع َ
يل
َف َق َد ما َك َان َي َت َمت َُّع ِب ِه ِم ِن ْاح ِت ٍَام َو ُح ْظ َو ٍة ِع ْن َد الن ِ
َص ْ ُب ُه َو ملَ َي ُع ْد َقا ِدراً ع ََل الت ََّح ُّملِ َ ،ف َق َد َص ِدي َقهَُ :ض َّي َعهُ ،أَ ْو َم َ
ات ،ف َقد أعصا َبه :ثار و َغ ِضب ،مل يتح َّكم يف نفسه ،ف َقد األمل :ق ِنط ،يئس
ترصف
َف َق َد برصهُ :أصيبَ بِالعمى ،ف َقد ذاكرتهَ :ن ِس ما يعرفه عن نفسه و غريه ،ف َقد ُر ْشدَه  /ف َقد صوا َبه  /ف َقد عق َلهُ :جنّ ّ ،
ترسع ،ف َقد شعورهُ :غيش عليه
بط ْيش و ُّ
1ــ َفم( :اسم) الجمع :أفامم و أفواه ،مثنى َفامن و َفموانَ ،ف ّمَ ،فم
فم َّ
الشخص أو الحيوانُ :فوهه ،فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عىل جهازيّ املضغ و النّطق
نفسه للخطر دون تر ٍّو و ال بصرية
ألقى بنفسه يف فم ال ِّذئب :ع ّرض َ
فم َّ
الشء :فتحته ،أ ّوله ،فم الوادي  /القربة  /الرتعة ،الفامن :الفم و األنفَ ،ف ُم ا ْل َقا ُرو َر ِةَ :ر ْأ ُسها
الحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة
قابح ،مصدر َق ُب َح ،ال ُق ْب ُح :ضد ُ
2ــ ُق ْبح( :اسم) الجمعَ :م ُ
ال ْب َعا ِد ِمنْ ُك ِّل َخ ْ ٍي
ُق ْبحاً لَهُُ :دعَا ٌء َع َل ْي ِه ِب ْ ِ
رصفة و ُر ُصف و ُر ْصفان
3ــ َرصيف( :اسم) الجمع :أَ ِ

ال َّر ُ
صيف :ال ِّر َصنيٌ ،
ٌ
ٌ
عمل َر ٌ
رصيف :مت َقن ال ُي َر ُّد
جواب
صيف :محكم ،رجل
رصيف :محكم العملٌ ،
ال َّر ُ
صيف :مبعنى املرصوف ،و يطلق عىل حاج ٍز من البناء ميتدُّ عىل جانبي الطريق
صيف :مكان مرتفع قلي ًال عىل جا ِن َبي َّ
ال َّر ُ
ني ُمتَعاكِسني
الطريق لِ ُلمشاة ،رصيف
ّ
وسطي :رصيف مزروع باألشجار يفصل شا ِر َع ِ
يف طريق رسيع ،رصيف امليناء :رصيف ميتدُّ من الشاطئ إىل املاء ،تدعمه أعمدة أو دعاماتُ ،يستخدم لتأمني و حامية و توفري مم ّر
للسفن و القواربَ ،ر ُ
قوف لِ ْل ِقطا ِر ُ
ياج َح َج ِريٍّ
صيف ال ِقطا ِرَ :م َح َّط ُة ُو ٍ
دخول ُّ
ذات ِس ٍ
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﴿ما َعلَّ ْمنا ُه الشِّ ْع َر﴾ :به او شعر نياموختيم
﴿ما يَن َبغي لَـ ُه﴾ :شايستۀ او نيست.
﴿ما هذا بَ َشا ً﴾ اين آدمیزاد نيست.
مت؛ يعنی م ّدت زندگیام.
﴿و أَوصاين بِالصالة و الزكاة ما ُد ُ
مت ح ّيـاً﴾ مريم  31؛ در اينجا ما ُد ُ
ما هذا؟ اين چيست؟
﴿ما عندکم یَن َف ُد و ما عنداللّٰ ِه باقٍ ﴾ آنچه نزد شامست تـامم میشود و آنچه نزد خداست
ماندگار است.
﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾ يعنی فنعم اليشء هي.
غ ََسلْتُـ ُه غُسالً نِعام و َدقَقْـتُ ُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِع َم الغُسل و نِع َم ال َّد ّق.
ِب ل ََك.
َم َر ْرتُ بِـام ُمعجِب ل ََك؛ يعنی بيش ٍء ُمعج ٍ
ما أج َم َل ال َّربي َع! :بهار چه زيباست!
إنَّـام َ
أخوك ذو ِه َّمـ ٍة .در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إ َّن بتواند کلمۀ أخ را منصوب
کند .إ َّن َ
أخاك ذو ه ّم ٍة.
مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندانکه آسامنها و زمین بپاید( .از اقسام مای زائده مای
تأکید به معنای «چندانکه» 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 .الْ َمشْ ـي به معنای
پيادهروی و راهرفتـن استَ ( .مشَ ی ،يَـ ْميشَ ،مشْ يـاً و تِـمشا ًء) در سفرهای زيارتی فعل امر «اِ ْم ِش»
توسط مأموران بسيار بهکار میرود که موجب ناراحتی برخی زائران میگردد و تص ّور میکنند معنای
ّ
بدی دارد؛ زيرا در گذشته حرشهکشی به نام «اِمشی» وجود داشت.
1٥ــ نا َدی ،يعنی صدا زد( .نا َدی ،يُناديُ ،مناداة و نِداء) نادا ُه :او را صدا زد .فعل امر= نا ِد مانند
نا ِد عل ّيـاً مظهر العجائب .در گويش محلّی عراقی «ص ْي ْح» معادل «نا ِد» است.
1٦ــ ها ِدئ ،يعنی آرام .مانند الْ ُمحي ُط الْها ِدئُ :اقيانوس آرام .حروف اصلی ها ِدئ( ،ه د ء) است
و حروف اصلی هادي :راهنام (ه د ي) استُ .هدوء :آرامش و بِـ ُهدو ٍء :بهآرامی از همني ريشه است.
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اَلدَّ ْر ُس الثّالِ ُث
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ معنای  29کلمۀ جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند.
2ــ منت درس را درست بخواند ،بفهمد و ترجمه کند؛
1
3ــ پيام منت را درک کند؛
٤ــ به هنگام رضورت به حکمتهای خواندهشده استشهاد کند.
 ٥ــ فعل امر معادل ا ّول شخص مفرد (لِل ُمخاطَب و لِل ُمخاطَ َبة) را بشناسد و آن را در جمله با
تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند؛
 ٦ــ 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 میکنند و دشمنی ميان خانوادههایشان
نيز گسرتش میيابد .تا جايی که برادر کوچکتر مزرعه را با نهری به دو نصف تقسيم میکند .در اين
هنگام ن ّجاری از راه میرسد و از برادر بزرگتر میپرسد آيا کاری دارد که برادر بزرگتر درخواست
میکند با چوبهای انبار خانهاش ديواری بسازد تا ديگر چشمش به چشم برادرش نيفتد ،ا ّما ن ّجار
خريخواه که متو ّجه میشود به جای ديوار پلی میسازد ،برادر بزرگ که از بازار بر میگردد با تع ّجب
به پل نگاه میکند و ن ّجار را مؤاخذه میکند که چرا به جای ديوار پل ساخته است؟! برادر کوچکتر از
راه میرسد و پل را میبيند و رشمنده میشود؛ او میپندارد که برادر بزرگتر دستو ِر ساخنت پل را داده
است تا پيامن دوستی دو برادر قطع نشود و گريهکنان میآيد برادرش را میبوسد و معذرتخواهی
میکند ،برادر بزرگتر با ديدن اين صحنه متو ّجه ترفند ن ّجار میشود .ن ّجار پل دوستی ساخته بود .از او
میخواهد که مهامن او باشد که ن ّجار میگويد بايد بروم و چند پل دوستی ديگر بسازم .معلوم میشود
که ن ّجار فردی شايسته و خريخواه بوده است.
هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
الـصـداقَـ ِة :پـلِ دوستی
ـسـ ُر َّ
جِ ْ
ـت َعدا َو ٌة بَـ ْيـ َنـ ُهام َو
کا َن حمي ٌد َو سعي ٌد أَخَـ َويـنِ فـي َم ْز َر َعـ ِة قَـ ْمـ ٍح؛ فـي أَ َح ِد الْـأَيّ ِ
ـام َوقَـ َع ْ
1ــ پيام درس دربارۀ صلۀ رحم ،احرتام به همسايه و تالش برای ازبني بردن دشمنی بني همسايگان و خويشان است.
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ـب الْـأَ ُخ الْـأَکْـ َبـ ُر « َحمي ٌد» َعلَی الْـأَ ِخ الْـأَ ْصـغَـ ِر « َس ٍ
غ ِ
عيد» َو َ
قال لَـ ُه« :اُخْـ ُر ْج ِم ْن َمز َر َعـتـي».
َـض َ

حميد و سعيد دو برادر در يک مزرعۀ گندم (در مزرعۀ گندمی) بودند؛ در يکی از روزها
ميانشان دشمنی افتاد و برادر بزرگتر حميد بر برادر کوچکتر خشم گرفت و به او گفت« :از مزرعهام
خارج شو».
حميد لِـ َزو َجـ ِة ٍ
ٍ
سعيد« :اُخْـ ُرجي ِم ْن بَيتـِـنا».
َـت زَو َجـ ُة
َو قال ْ
و همرس حميد به همرس سعيد گفت« :از خانهمان خارج شو».
ٍ
باب الْـ َب ِ
باب بَ ْي ِ
ـيـت؛ شا َهـ َد
ـت
يف َصبا ِح أَ َح ِد الْـأَيّ ِ
حميد؛ ِع ْن َدما فَـتَ َ
ـح حمي ٌد َ
ـام طَـ َر َق َر ُج ٌـل َ
ُـب ِمـ ّنـي؟» در صبح يکی از روزها مردی د ِر خانۀ حميد را زد؛ وقتیکه
نَـ ّجـارا ً؛ ف َ
َـسـأَلَـ ُه« :ماذا ت َـطْـل ُ
در خانه را باز کرد؛ ن ّجاری را ديد و از او پرسيد« :از من چه میخواهی؟!»
جاب الـ َّنـ ّجـا ُر« :أَبْـ َحـثُ َع ْن َعـ َمـلٍ ؛ َهل ِعـ ْن َد َك َع َم ٌل؟»
أَ َ
ن ّجار جواب داد« :دنبا ِل کاری میگردم (در جستوجوی کاری هستم)؛ آيا کاری داری؟»
ف َ
َقال حمي ٌد« :بِالتَّأکيد؛ ِعندي ُمش ِکـلَـ ٌة َو َحـلُّـهـا بِـ َي ِـد َك».
حل آن در دست توست».
حميد گفت« :البتّه؛ مشکلی دارم و ّ
َ
ـيـت جاري؛ ه َو أَخـي َو َعد ّوي؛ اُنْـظُـ ْر
جاب حمي ٌدٰ « :ذلِ َـك بَ ُ
هي ُمش ِکلَتُ َـك؟» أَ َ
قال الـ َّن ّجا ُر« :ما َ
َـي.
إِلَـی ٰذلِ َـك الـ َّنـ ْهـرِ؛ ه َو ق ََّس َم الْ َمز َر َعـ َة إِلَی نِصفَيـنِ بِـ ٰذلِ َـك ال َّنهرِ؛ إِنَّـ ُه َحـفَـ َر الـ َّنـ ْهـ َر لِـأَنَّـ ُه غَضْ با ُن َعل َّ
ْشاب کَـثيـ َر ٌة ِفـي الْـ َمـخْـ َزنِ ؛ َرجا ًء ،اِ ْصـ َنـ ْع جِدارا ً خَـشَ ـبـ َّيـاً بَيـ َنـنـا».
ِعندي أَخ ٌ
ن ّجار گفت« :مشکلت چيست؟» حميد جواب داد« :آن خانۀ همسايهام است؛ او برادرم و
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) .چوبهای بسياری
در انبار دارم؛ لطفاً ديواری چوبی ميان ما بساز.
ث ُ َّم َ
السوقِ َو أَرجِـ ُع َمسا ًءِ ».ع ْن َدما َر َج َع حمي ٌد إِلَی َمز َر َع ِتـ ِه َمسا ًء
قال لِـل َّن ّجارِ« :أَنا أَ ْذ َه ُب إلَی ّ
ت َ َع َّج َب کَـثيـرا ً؛ الـ َّنـ ّجـا ُر ما َصـ َنـ َع جِدارا ً؛ بَ ْـل َصـ َنـ َع ج ِْسا ً َعلَی الـ َّنـ ْهرِ؛ فَـغ َِض َب حمي ٌد َو َ
قال لِـل َّن ّجارِ:
ْـت؟! لِ َم َص َن ْع َت ج ِْسا ً؟!» سپس به ن ّجار گفت« :من به بازار میروم و بعد از ظهر (ا ّول
«ماذا فَ َعل َ
شب) برمیگردم ».هنگامیکه حميد بعد از ظهر به مزرعهاش برگشت خيلی تع ّجب کرد؛ ن ّجار ديواری
نساخت؛ بلکه پلی را روی نهر ساخت ،پس حميد خشمگني شد و به ن ّجار گفت« :چه کردی؟! (چه کار
کردهای؟!) چرا پل ساختی؟! (ساختهای؟!) »
يف ٰهذا الْ َو ِ
ِس َو
قت َو َص َل سعي ٌد َو شا َه َد ج ِْسا ً فَـ َح ِس َب أَ َّن حميدا ً أَ َم َر ب ُ
ِـص ْنعِ الْج ِْسِ؛ فَـ َع َبـ َر الْـج ْ َ
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بَ َدأَ بِـالْ ُبکا ِء َو قَ َّب َل أَخا ُه َو ا ْعتَ َذ َر؛ در اين وقت سعيد رسيد و پلی را ديد و گامن کرد که حميد به ساخنت
پل دستور داده است (دانشآموز میتواند 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؛
َذ َه َب حمي ٌد إلَی ال َّن ّجا ِر َو شَ َک َر ُه َو َ
«أنت ضَ يفي لِـثَالث َ ِة أَيّ ٍام».
قالَ :
حميد به سوی ن ّجار رفت و از او تشکّر کرد و گفت« :تو برای سه روز مهامن من هستی».
اِ ْعـتَـ َذ َر الـ َّنـ ّجـا ُر َو َ
ـصـ ْنـ ِعـها».
َّهاب لِ ُ
َـي الـذ ُ
قالُ « :جسو ٌر کَـثـيـ َر ٌة باقـ َيـةٌ؛ َعـل َّ
ن ّجار عذرخواهی کرد و گفت« :پلهای زيادی مانده است؛ بايد برای ساخ ِنت آنها بروم».
(شايد دانشآموز تحت اللفظ ترجمه کند« ← .رفنت برای ساخ ِنت آنها بر من الزم است ».در اين
صورت نـمرۀ کامل میگريد؛ ا ّما او را راهناميی میکنيم که روان معنا کند).
اِث ْنانِ ال یَـ ْنـظُـ ُر الل ُه إِلَ ْیهِامِ :
السو ِءَ .ر ُ
سول اللّٰ ِه
قاطـ ُع ال َّر ِحمِ َو جـا ُر ّ
دو تن خداوند به آنها نگاه نـمیکند :بُرندۀ ِ
پيوند خويشان و همسايۀ بد.

آموزش تصويری قواعد درس
دانشآموز جملههای زير هر تصوير را میخواند و با تو ّجه به آن و زير نظر معلّم ترجمه
میکند؛ معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی (کليدواژۀ تصويری) توضيح میدهد و
دانشآموزان را به حروف رنگی در فعلهای اِفْ َع ْل و اِف َعلـي ارجاع میدهد.
از همکاران درخواست میگردد دو کلمۀ اِفْ َع ْل و اِفْ َعلـي را بهصورت إِفْ َع ْل و إِفْ َعلـي؛ يعنی
با همزۀ قطع ننويسند؛ زيرا غلط است و همزۀ اين دو فعل همزۀ وصل است .رعايت اين امر برای
دانشآموز الزم نيست؛ زيرا جزء آموزش نبوده است.
روش اکتشافی به فهم ساختار کمک بسیاری میکند .معلّم از دانشآموزان میخواهد آنچه را
از آموزش تصويری قواعد دريافتهاند توضيح دهد .سپس خودش آن را کامل میکند.

بدانيم
معادل عربی فعل امر ا ّول شخص مفرد در اين درس در کنار فعل مضارع آموزش داده شده
است .ساخت فعل امر ،هدف کتاب درسی نيست؛ هدف اين است که دانشآموز 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 روانخوانی و ترجمه خودبهخود حاصل میگردد .ا ّما در
متوسطۀ ا ّول جزء اهداف آموزشی نيست.
هر سه کتاب درسی عربی ّ
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 میکند.

تمرینها
تـمرين ا ّول :هدف تقويت درک مطلب است .از آنجا که يکی از مهارتهای چهارگانۀ زبانی
سخن گفنت است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانشآموز کمک میکند .در اين قسمت نبايد سختگريی
کرد؛ زيرا ساخنت جمله از اهداف اصلی کتاب نيست .بنابراين ،سؤال به صورت تعيني درست و نادرست
است .دانشآموز به سادگی به اين تـمرين پاسخ میدهد .برای اينکه او از آموخنت لذّت بربد ،سؤال
ساده ط ّراحی شده است.
تـمرين دوم :هدف از این تـمرین ،ترجمۀ جملههایی است که معادل ساخت ا ّول شخص مفرد
از فعل امر دارد .تصوير ،عالوه بر زيباسازیِ کتاب موجب تلطيف و تسهيل آموزش میشود.
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 م ّدنظر است .يک هدف اصلیِ آموزش عربی ،فهم بهرت قرآن
است؛ لذا اين تـمرين از آيات کالم اللّٰه مجيد برگزيده شده است .حرف «و» عمدا ً در آغاز آی ٔه دوم و
چهارم نیامده و به جای آن نقطهچین آمده است تا حرکت همز ٔه فعل امر آشکار شود.
تـمرين چهارم :هدف تکرار آموختههای درس ا ّول عربی هفتم است .آنچه را دانشآموز دو سال
پيش آموخت ،برای اينکه در ذهنش تثبيت گردد ،مج ّددا ً تکرار میکنيم.
تـمرين پنجم :هدف تکرار و تـمرين بر فعل امر در جمله است .دانشآموز جملۀ دارای فعل
امر را میخواند و به فارسی ترجمه میکند .در امتحانات نيز همني شيوه بايد رعايت گردد .با اين
شيوه ،آموزش ساده میگردد و ترس و نگرانی فراگري در امتحان کاسته میشود.
تـمرين ششم :هدف تقويت ذخريۀ واژگانی دانشآموز است .بهمنظور آسانسازی ،تـمرين
بهصورت دو گزينهای ط ّراحی شده است.
تـمرين برای يادگريی است و با مسابقه فرق دارد؛ لذا رضورتی ندارد که سؤال چهار گزينهای
ط ّراحی شود.
تـمرين هفتم :در آموزش هر زبانی تـمرين مرتادف و متضاد يکی از شيوههای اصلی کاربرد
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واژگان است .دانشآموز با اين تـمرين ارتباط کلامت را با هم در میيابد.

کَن ُز الحکمة 
هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است .در اينجا دانشآموز سخنانی حکیامنه از
پيامرب اسالم و حرضت علی میخواند که دارای فعلهای گوناگون ماضی ،مضارع و امر هستند.

ف ّعالیت
دانشآموز سومني سالی است که درس عربی میخواند .پژوهش خواسته شده در ح ّد توانايی
اوست .از دانشآموز خواسته شده است تا يک منت کوتاه پيدا کند که در آن فعل امر به کار رفته باشد.
اين کار موجب میشود مهارت او در شناخت فعل امر تقويت شود.

ارزشيابی 
هرچه در دروس قبل دربارۀ شيوههای ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق دارد.
عالوه بر آن از آنجا که منت درس گفتوگو ميان چهار نفر است؛ لذا چهار نفر همراه با راوی منت
میتوانند درس را بهصورت نـاميشی در کالس اجرا کنند .اين ف ّعاليت میتواند بخشی از نـمرۀ مستمر
دانشآموزان را تشکيل دهد .انجام اين ف ّعاليت افزون بر زيباسازی ،شادابی و تح ّرک در کالس موجب
تقويت رفتار بهينۀ اجتامعی در دانشآموزان میگردد .دانشآموزان به داستان عالقهمندند؛ اين کار
موجب عالقهمندی بيشرت میگردد .انجام اين کار مستلزم داشنت فرصت کافی است.

وسايل کمک آموزشی
در این درس نیز همچنان استفاده از کتاب گویا ،نرم افزار ،پاورپوینت ،اینفوگراف ،کليپ
آموزشی ،پوسرت و اساليد توصيه میشود.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش «کنز الحکمة»:

الـصـ ْبـرَِ .ر ُ
سول اللّٰ ِه
ـصـ َر َمـ َع َّ
1ــ اِ ْعـلَـ ْم أَ َّن الـ َّن ْ
بدان که پريوزی (ياری) همراه بُردباری (صرب) است.
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ـلـي
2ــ ال یَـشْ ـکُـ ُر اللّٰ َه َمـ ْن ال یَـشْ ـکُـ ُر الـ ّن َ
ـاسْ .الما ُم َع ٌّ
کسیکه از مردم سپاسگزاری نـمیکند از خدا هم سپاسگزاری نـمیکند.
3ــ أَ ْعـ َجـ ُز الـ ّن ِ
ـلـي
ـاس َمـ ْن َعـ َجـ َز َعـنِ اکْـ ِت ِ
ـسـاب ْال ْخـوانِ ْ .الما ُم َع ٌّ
ناتوانترين (عاجزترين) مردم کسی است که از بهدستآوردنِ دوستان (برادران ،ياران) ناتوان
است.

٤ــ ِإذا قَـ َد ْرتَ َعلَی َعـد ِّو َك؛ فَـا ْجـ َعـلِ  1الْـ َعـفْـ َو شُ ـ ْکرا ً لِـلْ ُق ْد َر ِة َعلَ ْيـ ِهَ .ر ُ
سول اللّٰ ِه
هرگاه بر دشمنت چريه شدی (قادر شدی)؛ بخشايش را شُ کرانۀ چريگی (قدرتيافنت) بر او قرار بده.
 ٥ــ اَلْ ِعلْ ُم َو ال ُ
ـلـي
ْامل یَ ْس ُتانِ ک َُّل َع ْی ٍب َو الْ َج ْه ُل َو الْ َف ْق ُر یَک ِْشفانِ ک َُّل َع ْی ٍب .الْ ما ُم َع ٌّ
دانش و دارايی (علم و ثروت) هر عيبی را میپوشانند و نادانی و نداری (جهل و فقر) هر عيبی
را آشکار میکنند.

دانشافزايی برای دبیر (نه دانشآموز)
1ــ ِ
«آخـر» يعنی «پايان» و با «آخَـر» فرق دارد« .آخَر» بر وزن «أف َعل» در اصل «أَأْخَـر» بوده
اخـر» و مؤنّث آن ِ
آخـر در اصل « ٰء ِ
و مؤنّث آن «أُ ْخ َری» به معنای «ديگر» است .ا ّما ِ
آخـ َرة است که
2
گاهی بهمعنای ال ّدا ُر ِ
اآلخرة به کار میرود.
2ــ اِ ْجلِ ْس و ا ُق ُع ْد هر دو به معنای بنشني استَ .جل ََس و قَ َع َد هممعنا هستند .ا ّما برخی ميان
3
آنها فرق قائلاند.
1ــ حرف ْ
عالمت کرسه گرفته است؛ زيرا تل ّفظ دو حرف
احتی تل ّفظ،
ِ
«ل» در «اِ ْج َع ْل» در جملۀ « ...اِ ْج َع ِْل ا ْل َع ْف َو  »...برای ر ِ
ساکن در کنار هم در زبان عربی دشوار است( .اِج َع ْ
ـل ا ْلـ َعفو)
اآلخر :مقابل َ
اآلخر من أسام ِء ال ّٰله تعاىل :الباقي بعد فناء خلقه
األ َّولِ ،
آخر( :اسم) ِ
2ــ ِ
اآلخر :يوم القيامة
آخ ِره :أيْ ب َكا ِم ِل ِه ،اليوم ِ
آخ ِر األ ْم ِرِ :ف ِنهَا َي ِة األ ْم ِرَ ،ق َرأ ال ُقرآن إِ َل ِ
َو َص َل يف ِ
ياتُ /
األخْ َرى :مؤ ّنث َ
ُأخْ َرى( :اسم) الجمعُ :أ َخرُُ ،أخْ َر ٌ
اآلخر ،أحد شيئني يكونان من جنس واحد
ريات أ َّيامه :يف آخرها  /اِ ْن َت َق َل إِ َل الدُّ ْن َيا ُ
ُ
اآلخ َر ُة ،دَا ُر ال َب َقا ِء
األخْ رى :اآلخرة ،الحياة بعد املوت  /يف ُأخْ ِ
األخْ َرىِ :
اآلخرة :مقابل ُ
اآلخرة دار الحياة بعد املوت
األوىلِ ،
آخر ِ /
واخ ُر :املؤنث ِ
آخرة( :اسم) الجمع :أَ ِ
ِ

آخ ُر( :اسم) الجمعَ :
َ
واخ ُر ،املؤنثُ :أخْ رى ،الجمع املؤنث ُأخْ َريات و ُأ َخ ُر
آخ ُرون و ُأ َّخر و أَ ِ
3ــ برخی ارصار دارند بني جلوس و قعود فرق بگذارند و میگويندُ :جلوس نشسنت از پايني به طرف باالست .ا ّما ُقعود از
قعد طوالنی است.
قعـدْ .زمان اِج ِل ْس کوتاه و ُا ُ
باال به پايني است .به شخص خوابيده میگوييم اِج ِل ْس و به شخص ایستاده میگوييم ُا ُ
َق َع َد ّ
خص :جلس بعد إن كان واقفاً.
الش ُ
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3ــ «أَخ» ،يعنی «برادر ،دوست» مثالُ « :ر َّب أَ ٍخ ل ََك لَ ْم تَـلِـ ْد ُه أُ ُّم َـك ».چه بسا برادری که او را
أخاك َم ْن َ
مادرت نزاييده است« .إ َّن َ
آساك ».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 أُخْـ َوة برادران
خونی و نسبی و إِخوان دوستان است.
« ٤ا ُخ ُر ْج» در گويش عاميانه «اِطْـلَـ ْع بَـ ّره» گفته میشود.
َص ُه الل ُه إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّذي َن
صو ُه فَ َق ْد ن َ َ
 ٥ــ«إِذْ» يعنی «آنگاه» و ظرف است برای ماضی﴿ .إِ َّال ت َ ْن ُ ُ
ُول لِ ِ
ثان اث ْ َن ْ ِي إِ ْذ ُهام ِف الْغا ِر إِ ْذ يَق ُ
صاح ِب ِه ال ت َ ْح َز ْن إِ َّن اللّٰ َه َم َعنا فَأَنْ َز َل اللّٰ ُه َسکي َنتَ ُه َعلَ ْي ِه َو أَيَّ َد ُه
کَ َف ُروا ِ َ
الس ْفىل َو کَلِ َم ُة اللّٰ ِه ِه َي الْ ُعلْيا َو اللّٰ ُه َعزي ٌز َحکي ٌم﴾ ال َّتوبة٤0 :
ِب ُج ُنو ٍد لَ ْم تَ َر ْوها َو َج َع َل کَلِ َم َة الَّذي َن کَ َف ُروا ُّ
اگر او [پیامرب] را یاری نکنید ،قطعاً خدا او را یاری کرد :آنگاه که کسانیکه کفر ورزیدند او را
[از مکّه] بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه که در غار [ث َور] بودند ،وقتی بههمراه خود
میگفت« :اندوه مدار که خدا با ماست ».پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی
که آنها را نـمیدیدید تأیید کرد و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پستتر گردانید و کلمۀ خداست که
برتر است و خدا شکستناپذیر و حکیم است.
 ٦ــ «ج ِْس» در گويش حجازی «کوبري» گفته میشود که برگرفته از تُرکی است .افزون بر ُجسور
أجس نيز جمع بسته شده است.
بهصورت ُ
7ــ « َرجا ًء» بهصورت «ال َّرجاء» نيز صحيح است و برای خواهش بهکار میرودِ « .م ْن فَضْ لِ َك» نيز
همني کاربرد را دارد.
باس ريشۀ فارسی دارد.
بوس» مرتادفاندَ .
«باس ،يَ ُ
 8ــ«قَـ َّب َـل ،يُ َق ِّب ُـل» و َ
9ــ « َم ْخ َزن» و « ُمستَو َدع» مرتادفاند.
10ــ «أَيّـوب» نام غیر عربی ( ِعربی) است؛ لذا تنوين نـمیگريد.

قعد و در فصيح اِج ِل ْس گفته میشودُ .ا ْق ُـعـ ْد را در گويش مح ّل ِی عراق ُا ْگ ُـعـدْ ،در کويت اِ ْگـ ِعـ ْد
امروزه در گويش عاميانه ُا ُ
و در سوريـه عُ ـ ْد میگويند.
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