اَلدَّ ْر ُس ال ّرا ِب ُع
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
١ــ معنای  ٢٨کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند؛
1
٣ــ پيام منت را درک کند؛
٤ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 ٥ــ فعلهای امر معادل دوم شخص مفرد در زبان فارسی (للمخاطبني و للمخاطبات و للمخاطب ِني
و للخاطبتنيِ) را بشناسد و آنها را در جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش
منت درس داستانی زيباست که دانشآموز از خواندن آن لذّت میبرد .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 .دانشآموز بايد منت
درس را روخوانی و ترجمه کند و معلّم راهنام باشد .میتوان جلوتر از چند دانشآموز خواست که برای
هفتۀ آينده منت درس را به صورت منايشی در کالس اجرا کنند.
نبايد به دانشآموزان برای حفظ عبارات فشار آورد .هر يک از آنان نقش خود را روی کاغذی
مینويسد و از روی آن میخواند.
یک نفـر راوی داستان ،يک نفـر استاد ،یک نفـر گويندۀ جملۀ «فَقَدنا سفي َنتَنا ،».يک نفـر
دانشجويی که کشتی را ديـد ،يک نفـر گويندۀ جملۀ «کيف وجدتم مکاننا؟» و يک نفـر رسباز داخل
کشتی میشود.
اين کار کالس را پرتح ّرک و شاداب میسازد.
١ــ پيام منت درس دربارۀ توکّل به خدا و صرب است .انسان به ياد چند آيۀ رشیفۀ قرآن مجيد میافتد:
﴿ َو َع َسی أن ت َک َرهوا شَ یئاً َو ه َو خَی ٌر لَکُم﴾ البقرة216 :
السو َء َو يَ ْج َعلُ ُک ْم ُخلَفا َء الْ َ ْر ِض أَ إِل ٌه َم َع الل ِه قَليالً ما تَ َذکَّ ُرو َن ﴾ النمل62 :
جيب الْ ُمضْ طَ َّر إِذا دَعا ُه َو يَک ِْش ُف ُّ
﴿ ...أَ َّم ْن يُ ُ
(...آیا آن رشیکان بهرتند) یا کسی که (دعای) شخص گرفتار را هنگامی که او را میخواند ،پاسخ میدهد و آسیب و
گرفتاریش را برطرف میسازد و شام را جانشینان (روی) زمین قرار میدهد (جانشینان خدا در روی زمین ،و حارضان در جای
رفتگان)؟ آیا با خدای یکتا معبودی هست؟ بسیار اندک متذکّر میشوید.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
فتاح الْـفَـ َرجِ :صرب کليد گشايش است.
َلـصبـ ُر ِم ُ
ا َّ
ش طالِباً ِم َن ط ُّل ِب الْجا ِم َع ِة َم َع
َوقَ َع ْت ٰه ِذ ِه ال ِْحکايَ ُة قَـ ْب َل أَربَع َني َس َن ًة يف بِال ٍد؛ َذ َه َب اث ْنا َع َ َ
حاث َعنِ ْالَ ْس ِ
أُستا ِذ ِهم إلَی َس ْف َر ٍة ِعلْم َّيـ ٍة لِـتَه ِيئَ ِة أَبْ ٍ
امك؛
اين حکايت چهل سال پيش در کشوری اتّفاق افتاده است؛ دوازده دانشجو از دانشجويان دانشگاه
همراه استادشان برای ته ّيـۀ پژوهشهايی دربارۀ ماهیها به گردشی علمی (سفری علمی) رفتند.
رياح شَ دي َد ٌة َو صا َر الْ َبح ُر
السام ِء؛ ث ُ َّم َع َصف ْ
حاب ِف َّ
َت ٌ
کان َْت ميا ُه الْ َبح ِر ها ِدئَةً؛ فَجأَ ًة ظَ َه َر َس ٌ
َم ّواجاًَ ﴿ .و جا َء ُه ُم الْ َم ْو ُج ِم ْن ك ُِّل َمكانٍ ﴾
آبهای دريا آرام بود؛ ناگهان ابری در آسامن آشکار شد (ظاهر شد)؛ پس بادهای سختی
(شديدی) وزيد (وزيدند) و دريا توفانی شد( .و موج از هرجا به سويشان آمد).
َستْ قَليالً َولٰ ِک َّنها ما َغ ِرق َْت؛ ِعن َدما َو َصلوا إِلَی
فَأَصابَ ْت َسفي َنتُ ُهم َص ْخ َرةً؛ فَـخافوا؛ َّ
السفي َنـ ُة انْک َ َ
َجزي َر ٍة َمجهولَـ ٍة ،فَرِحوا کَثريا ً َو شَ کَروا َربَّـ ُهم َو نَ َزلوا فيها؛ کشتيشان به صخرهای (تخته سنگی) برخورد
(اصابت کرد)؛ کشتی کمی شکست ،ولی غرق نشد؛ وقتیکه به جزيرهای (خشکیای) رسيدند ،بسيار
خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند( .نازل شدند)
َمضَ ی يَومانِ ؛ فَـام َو َجدوا أَ َحدا ً ِفـي الْ َجزي َر ِة و ما جا َء أَ َح ٌد لِـ َنجاتِـهِم؛ َ
قال لَـ ُه ُم الْ ُستاذُ« :يا
واصلَـ ِة
بابَ ،علَيکُم بِـالْـ ُمحا َولَـ ِة .اِ ْس َمعوا کَـالمي َو ا ْع َملوا بِـ ِه کَـأَنَّـ ُه ما َح َدثَ َش ٌءَ .علَ ْيکُم بِـ ُم َ
شَ ُ
أَبْحاثِـکُم».
دو روز گذشت و کسی را در جزيره پيدا نکردند و کسی برای نجاتشان (رهايیشان) 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
ات ّفاق نيفتاده است ).بايد پژوهشهايتان (تحقيقاتتان) را ادامه دهيد( .ادامه دادن پژوهشهايتان بر
شام الزم است .يا هر ترجمۀ مشابه ديگر).
ث ُ َّم ق ََّس َم ُهم إلَی أَربَ َع ِة أَفْ ِرقَ ٍة َو َ
قال لِلْفَريقِ ْالَ َّو ِل« :يا ط ُّل ُب ،اِبْ َحثوا َع ْن َص ْي ٍد َو ا ْج َمعوا الْ َحط ََب».
سپس آنها را به چهار گروه (تيم) تقسيم کرد و به گروه ا ّول گفت« :ای دانشجويان ،دنبال صيدی
بگرديد و هيزم جمع کنيد».
َو َ
السفي َن ِة ».و به گروه دوم گفت:
قال لِلْفَريقِ الثّاين« :يا طالِبانِ  ،اِجلِبا بَ ْع َض ْالَشيا ِء َّ
الضوريَّ ِة ِم َن َّ
«ای دانشجوها (دو دانشجو) مقداری اشيای رضوری از کشتی بیاوريد.
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َو َ
قال لِلْفَريقِ الثّالِ ِث« :يا طالِباتُ  ،اُطْ ُبخْـ َن لَـنا طَعاماً».
و به تيم سوم گفت« :ای دخرتان دانشجو ،غذايی برايـامن بپزيد».
َو َ
قال لِلْفَريقِ ال ّرابِـعِ« :يا طالِ َبتانِ  ،اِبْ َحثـا َع ْن َموا َّد ِغذائ َّيـ ٍة».
ث ُـ َّم َ
وم ِم َن الْ َيّ ِام نَ َز َل َمطَ ٌر
قال لِلْـ َجميعِ:
الصابِري َن﴾» َمضَ ی أُ ْسبوعٌ .يف يَ ٍ
«﴿اص ِبوا؛ إِ َّن الل َه َم َع ّ
ْ
قال الط ُّّل ُب« :ال َرجا َء لِـ َنجاتِـنا ».فَـ َق َرأَ الْ ُستا ُذ ِ
شَ دي ٌد َو أَصابَ ْت صا ِعقَـ ٌة َسفي َنتَـ ُهم فَـا ْحتَـ َرقَتَ .
هذ ِه
اص ِبوا﴾ .سپس به همگی گفت« :صرب کنيد؛ زيرا (قطعاً) خدا با صربکنندگان
ْالي َة ﴿يا أَيُّ َها الَّذي َن آ َمنوا ْ
است .يک هفته (هفتهای) گذشت .در روزی از روزها باران شديدی باريد (نازل شد) و صاعقهای به
کشتيشان برخوردکرد (اصابت کرد) و کشتی آتش گرفت .دانشجوها گفتند« :هيچ اميدی به نجامتان
نيست 1».پس استاد اين آيه را خواند (ای کسانی که ايـامن آوردهايد صرب کنيد).
ص َخ أَ َح ُد ُهم بَـغْـتَـةً:
َح ِز َن الط ُّّـل ُب َو قالوا« :فَـقَـ ْدنـا َسفي َنتَنـاَ ».و بَ ْع َد أَدا ِء َّ
الصال ِة َو ال ُّدعا ِء َ َ
دانشجوها ناراحت شدند (غمگني شدند) و گفتند« :کشتيامن را از دست داديم »2.و پس از
بهجا آوردن (انجام ،ادای) مناز و دعا يکی از ايشان ناگهان فرياد زد.
«ا ُنظُـروا يا ُز َمالئـي .ا ُنـظُـ ْر َن يا زَميالتـي .تِل َْك َسفيـ َنـ ٌة َحرب ّي ُة تَقتَـر ُِب ِم ّنـا».
«ای پرسان همکالسیام ،نگاه کنيد .ای دخرتان همکالسیام نگاه کنيد .آن يک کشتی جنگی
است که به ما نزديک میشود».
َيف َو َج ْدت ُم
السفي َن ُة الْ َحرب َّي ُة اقتَـ َربَ ْت ِم ْنـ ُهم َو نَ َز َل ِمنها ُجنو ٌد .فَر َِح الط ُّّل ُب َو َسأَلوا الْ ُجنو َد« :ک َ
َّ
جاب الْ ُجنو ُدَ « :رأَيْـنا ُدخاناً ِم ْن بَ ٍ
عيد .فَـأَتَـ ْيـنـا َو شا َه ْدناکُم».
َمکانَنا؟» أَ َ
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)
دانش آموز هامنند دروس پيشني جملههای مص ّور را می خواند و با تو ّجه به تصوير و با
راهناميی معلّم ترجمه میکند معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد
و دانشآموزان را به حروف رنگی در فعلهای اِ ْف َعلوا و اِ ْف َعلْ َن و اِفْ َعال ارجاع میدهد.
١ــ بايد تو ّجه داشت که دانشآموز پايۀ نهم با «الی نفی جنس» آشنا نيست ،لذا اگر گفت «اميدی به نجات ما نيست».
بايد از او بپذيريم.
٢ــ فَ َق َد دو معنا دارد :از دست داد ،گم کرد
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از همکاران درخواست میگردد سه فعل امر اِفْ َعلوا ،اِفْ َعلْ َن و اِفْ َعال را به صورت إِفْ َعلوا ،إِفْ َعلْ َن و
إِفْ َعال؛ يعنی با همزۀ قطع ننويسند؛ زيرا غلط است و همزۀ اين دو فعل همزۀ وصل است .رعايت اين
امر برای دانشآموز فعالً الزامی نيست.
در اينجا روش اکتشافی مورد نظر است .دانشآموز عبارت را میخواند و معلّم از او میخواهد
يافتههای خود را در مورد صیغههای فعل توضيح دهد .هرآنچه را معلّم در نظر دارد دربارۀ ساختهای
فعل توضیح دهد از دانشآموز میپرسد تا کالس متکلّم وحده نشود و دانشآموز در این ميان ف ّعال
باشد.

بدانيم
مقايسهای ميان فعل مضارع و فعل امر صورت گرفته است ،تا بدون اينکه اشارهای به نحوۀ
ساخنت فعل امر از مضارع شود خود دانشآموز فرقِ ميان آن دو را کشف کند و البتّه ساخت فعل امر
از فعل مضارع از اهداف کتاب درسی عربی پايۀ نهم نيست.
از دانشآموز میخواهيم که به عالئم رنگی در مثالها تو ّجه کند.
میتوان از او خواست تا شفاهاً چنني فعلهايی را ترجمه کند.
ا ُخ ُر ْج ،ا ُ ْخ ُرجـي ،ا ُخ ُرجوا ،ا ُ ْخ ُر ْج َن ،ا ُ ْخ ُرجا  /ا ُ ْدخ ُْل ،ا ُ ْدخُيل ،ا ُ ْدخُلوا ،ا ُ ْد ُخلْ َن ،ا ُ ْدخُال
صب ،اِ ْس َم ْع ،اِلْ َع ْب ،اُکْتُ ْب ،اُنْظُ ْر ،ا ُشْ ُک ْر بيشرت مترين کند.
و با فعلهايی ديگر مانند اِ ِ ْ
معلّم میتواند بگويد «اِ ْصـبِـ ْر» ،يعنی «صرب کُن» سپس بپرسد «اِ ْصبِـروا» يعنی چه؟
در چنین مواردی خوب است که از کلامتی مانند :ا ُ ْع ُب ْد ،اِفْ َه ْم ،اِ ْع َم ْل ،ا ُ ْذکُ ْر و  ...استفاده شود که
حروف اصلی آنها در زبان فارسی نیز به کار میرود.
اگر از دانشآموز سؤال کنيم« :ا ُ ْخ ُر ْج» یعنی چه؟ به سادگی جواب میدهد؛ یعنی «خارج شو»
ا ّما اگر بپرسيم :اُطْ ُر ْق يعنی چه؟ سؤال سخت میشود و موجب کندی آموزش میگردد.
اين کار فقط در اين درس و يا در عربی نهم قابل ّيت اجرا ندارد بلکه در هر سه کتاب هفتم و
هشتم و نهم مصداق دارد.
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تمرینها
مترين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .اين مترين در کتاب درسی
به صورت متن ّوع ط ّراحی شده است.
در اينجا دانشآموز عبارتها را میخواند و ترجمه میکند و پاسخ هريک را در ميان واژگان
جديد درس چهارم جست وجو میکند .اين کار میتواند منرۀ شفاهی او را تشکيل دهد.
مترين دوم :هدف تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .تصوير به خواننده کمک
میکند تا ترجمۀ درستی ارائه دهد.
چهار تصوير ارائه شده عالوه بر زيباسازی کتاب درسی در جهت تثبيت آموختههای فراگري در
زمينۀ فعل امر بسيار کمک میکند.
مترين سوم :هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است .دانشآموز در ضمنِ قرائت بايد
بتواند فعل امر را در جمله تشخيص دهد.
هر پنج جمله از سادهترين آيات قرآن انتخاب شده است ،تا هدف نهايی آموزش عربی جامۀ
عمل بپوشد.
مترين چهارم :هدف این است که دانشآموز کشف کند ترجمۀ چنني جمالتی به فارسی يکی
میشود و علّت را نيز دريابد.
يا ط ُّل ُب ،اُنْظُروا إلَی نُزو ِل الْ َمطَرِ .يا طالِباتُ  ،اُنْظُ ْر َن إلَی نُزو ِل الْ َمطَرِ.
مترين پنجم :هدف کاربرد واژگان است.
کل کتاب به صورت مبتدا و خرب تنظيم شده است .دانشآموز کلامت و عبارات
اين کلامت در ّ
را میخواند ،آنگاه در پی اين بر میآيد که ارتباط معنايی ميان آنها را دريابد .به لحاظ آموزشی اين
مترين بسيار موفّق است .طرح چنني مترينی برای معلّم وقتگري است ،زيرا بايد با ت ّوجه به آموختههای
او ط ّراحی کند.

کَن ُز الحکمة

و حرضت علی

دانشآموز احاديثی از پيامرب اسالم
دانش» است.
در اينجا دو کار صورت میگريد .هم مهارت زبانی آموزش داده میشود و هم اهداف برنامۀ
درسی ملّی اجرا میگردد.
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میخواند که همگی دربارۀ «خرد و

تحقیق
تحقيق در هر سه پايۀ هفتم ،هشتم و نهم مطابق با توانايی دانشآموز و واقع ّيات موجود
تنظيم شده است .برای اينکه دانشآموز بداند در زمينۀ قرآن و حديث نرمافزارهای خوبی ته ّيه شده
انجام آن وارد
است و شيوۀ کارکردن با آنها را بياموزد اين مترين ،تذکّر خوبی است تا معلّم به بهانۀ ِ
اين بحث شود.

ارزشيابی 
در مورد ارزشيابی از اين درس ،آنچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز میتوان
اجرا کرد.
از چند دانشآموز میخواهيم کارهایی را در کالس انجام دهند؛ مثالً به يک دانشآموز دستور
میدهيم که اِ ْجلِ ْس يف َمکانِ َك .به دو دانشآموز دستور میدهيم که اِ ْجلِسا يف َمکانِـکُام .و در پايان به
سه دانشآموز دستور میدهيم که اِ ْجلِسوا يف َمکانِکُم .مثال برای دانشآموز پرس( .در کالس دخرتانه
مثالها برای مؤنّث میشود).
ذهب إلی اللوح .ا ُکتُ ْب علی
اِفت ِح الباب .ا ْ
ُخرج من الصف .ا ُدخ ُْل يف الصف .اِ ْ
جلس علی الکريس .اِ ْ
َ
رشب
لعب بالکرة .اِرف ْع
اللوح .ا ُنظُ ْر إلی ساحة املدرسة .اِس َم ْع صوتَ َصدي ِق َك .اِق َرأ
حقيبتـك .اِ ِ
َ
الدرس .اِ ْ
رضب علی املنضدة.
املاء .اِ ّ
دانشآموزان هرنمندی که استعداد هرنپیشگی دارند میتوانند نقش پرس و دخرت را همزمان
اج را کنند .البتّه گروه عربی دفرت تأليف به دليل مشکالت احتاملی بر اين کار تأکيد منیکند .همني
کارها را دانشآموزان در گروههای دو و سه نفره نیز میتوانند اجرا کنند تا ساير ساختهای 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»:
1ــ ال َعـ َم َـل كَـالـتَّـ ْحـقـيـقِ .
هيچ کاری مانند تحقيق نيست.
75

است).
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ش.
2ــ اَلْـ ِعلْ ُم أَ ْص ُل ك ُِّـل خَـ ْيـ ٍر َو الْـ َج ُ
هل أَ ْص ُل ك ُِّـل َ ٍّ
رش
دانش ريشۀ هر خوبی و نادانی ريشۀ هر بدی است( .علم اصل هر خري و جهل اصل هر ّ
ِـالـصيـنِ فَـ ِإ َّن طَل ََب الْ ِعلْمِ فَريضَ ـةٌ.
3ــ اُطْـلُـبوا الْ ِعلْ َم َولَ ْو ب ّ
دانش را جستوجو کنيد گرچه در چني باشد؛ زيرا جس ِنت دانش بايسته است.
(علم را طلب کنيد ولو در چني باشد که قطعاً طلب علم واجب است).
4ــ خَـ ْيـ ُر ال ُّدنيا َو ْال ِخـ َر ِة َم َع الْ ِعلْمِ َو شَ ـ ُّر الـ ُّدنيا َو ْال ِخ َر ِة َم َع الْـ َجهلِ .
رش) دنيا و آخرت همراه نادانی است.
خوبیِ دنيا و آخرت همراه دانش و بدی ( ّ
الشينِ .
الش َولٰ ِك َّن الْعا ِق َل َمن يَ ْعر ُِف خ ْ ََي َّ َّ
 5ــ لَ ْي َس الْعا ِق ُل َمن يَ ْعر ُِف الْخ ْ ََي ِم َن َّ ِّ
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.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)

١ــ أبحاث :پژوهشها ،تحقيقات
ِب است که مؤن ِّث آن أَجيـبـي میشود.
2ــ فعل امر أَ َ
جاب ،أَج ْ
أجاب سؤالَـ ُه و َع ْن سؤالِـ ِه و إِلَی سؤالِـ ِه؛ يعنی به پرسشِ او پاسخ داد.
َ
2
٣ــ اِ ْح َ َت َق :آتش گرفت.
1

1ــ بَ َحثَ ( :فعل)
ب َحثَ  /ب َحثَ عن  /ب َحثَ يف يَب َحث ،ب ْحثًا ،و اسم فاعله ِ
باحث ،و اسم مفعوله َم ْبحوث
بَ َحثَ األ ْر َضَ :ح َف َرها َو طَل ََب شَ ْيئاً ِفيها بَ َحثَ ِف األ ْر ِض فَ َبعثَ اللَّ ُه ُغراباً يَ ْب َح ُث يف األ ْر ِض (املائدة)31 :
بَ َحثَ َع ْن َمكانِ ا ْخ ِتفا ِء َص ِدي ِق ِه :فَتَّ َش َع ْنهُ.
بَ َحثَ َع ْن أدَواتِ ِه امل ْد َر ِس َّي ِة فَلَ ْم يَ ِجدْها.
اِبْ َحثْ َع ْن كَلِ َم ِة قانون ِف الْ َم ْع َجمِ  :فَتِّ َش َع ْنها ،اِ ْستَ ْو ِض ْح َم ْعناها
بَ َحثَ َم ْوضُ و َع ُه بَ ْحثاً د ِقيقاًَ :ر َس َم ُه َو َع َر َف َرقائِ َق ُه َو حقَائِ َقهُ.
بَ َحثَ اليش َء و عنه :طلبه يف الرتاب و نحوه ،و فتش عنه
بَ َحثَ األم َر و فيه :اجتهد فيه ،و َ
تعرف حقيقته
بَ َحثَ عنه :سأل و استقىص ،و اسم فاعله ِ
باحث
بَحث( :اسم) الجمع :بُ ُحوث و أبْ َحاثْ
ال َب ْحثُ  :بَذ ُْل ال ُجهد يف موضو ٍع ما و جم ُع املسائل التي تتّصل به( .محدثة)
عىل بِساط البحث :معروض للمناقشة و التفكري ،جا ٍر نِقاشه
عىل طاولة البحث :قابل لل ِّنقاش (گزينۀ روی ميز)
نرش بحثه  /أبحاثه  /بحوثه يف املجلة العلم ّية.
أبحاث تاريخ َّية :دراسات علم ّية ،مكتوبة و منشورة.
إدارة البحوث  /مركز البحوث :مؤسسة تعنى بالبحوث.
سطحي :يكتفي بظاهر األمر دون التعمق فيه.
ث
بَ ْح ٴ
ّ
تحت البحث  /قيد البحث  /محل البحث :موضع دراسة مل يُتَّخذ بشأنه قرار نها ّيئ.
كل جوانبه.
قُ ِتل املوضو ُع بحثاً :دُرس األم ُر من ّ
بَ ْحثٌ
علمي  /بَ ْحثٌ أد ّيب :مادة درس أو مناقشة.
ّ
العلمي أو
َحلْقة بحث َ /حلَقة بحث :مجموعة صغرية من الطَّلبة الخ ِّريجني من جا ِمعة أو مدرسة ُمن َخرِطة يف البحث
ّ
معي.
ال ِّدراسة املكثَّفة تحت إرشاف أستاذ َّ
ماز َال ال َب ْحثُ َعنِ الب ْ ُِتو ِل ُم ْستَ ِم ّرا ً :التَّ ْنقيب
كا َن ه َدفُ ُه هُو ال َب ْحثُ َعنِ ال َح ِقي َق ِةَ :م ْع ِرفَ ُة ال َح ِقي َق ِة ،تَ َح ِّريها
حتَ َق( :فعل) اِ ْح َ َت َق يحرتق ،احرتاقاً ،و اسم فاعله ُمحرتِق
٢ــ اِ َ
السوقِ فَا ْح َتَق َْت ك ُُّل الدَّكاكِ ِني
اِ ْح َتَ َق ال َو َر ُق ،شَ َّب َح ٌ
ريق ِف ُّ
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يصيب ،إِصابَـة» چند معنا دارد؛ مثال:
صـاب،
4ــ «أَ َ
ُ
ـت( .پاسخ دادی و جواب درست را گفتی).
ـت فَـأَ َص ْب َ
لَقَـ ْد أَ َجـ ْب َ
صيب الْ َه َد َف( .دوستم تريانداز چريهدستی است که به هدف میزند).
َصديقي ر ٍام ما ِهـ ٌر؛ َس ْهـ ُمـ ُه يُ ُ
َّعام حا َجتَـنا( .سري شديم).
أَ َص ْبنا ِم َن الط ِ
الش َء( .به آن چيز رسيد).
صاب َّ
أَ َ
أَصابَـتْـ ُه الْ ُمصي َبـةُ( .مصيبت به او رسيد .دچار مصيبت شد).
 5ــ جمع «جا ِم َعـة» میشود «جا ِمعات.»1
عوی و َد ْعـوا ً»َ .دعا چندين معنا دارد؛ مثال:
 6ــ « َدعا ،يَـ ْدعـوُ ،دعا ًء و َدع َو ًة و َد ً
َدعـا ُه :او را فراخواند .از او ياری خواست .او را به مهامنی دعوت کرد.
َدعا لَـ ُه :برايش دعای خیر کرد.
َدعا َعلَي ِه :او را نفرين کرد.
ٍ
ِـسعيد .او را سعيد ناميد.
َدعا ُه ب
تـي :او را به آمدن فراخواند.
َدعا ُه أ ْن يَـأْ َ
ص َخ ـُـ َ ،هتَ َف ـِـ
7ــ معادل «فرياد زد» در عربی میشودَ :صيَّ َحَ َ ،
 8ــ حرف چ در عربی به شکلهای مختلف مع َّرب میشود؛ مثال:
الصني چنگصنج چکششاکوش گچ َ جص ،جِص چای  شاي
چاد  تشاد چنيّ 
9ــ « ُمضْ ـطَـ ّر» در اصل بر وزن « ُم ْفتَ ِعل» ( ُمضْ طَرِر) است .ريشۀ سه ِ
حرف آن «ض ر ر» است
که بر وزن «افتعال» میشود  اِ ِ
ضتار ،سپس حرف ت به ط تبديل شده است.
کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت میگريد؛ مثال بيشرت:
ضطراب  /ض ر ر اِ ِ
صطکاك  /رضب  اِ ِ
ص ك ك  اِ ِ
ضطرار  /ص ي د  اِصطياد
صطفاء ض ه د  اِ ِ
ص ف و  اِ ِ
ضطهاد (اِضطَ َه َد ُه :او را به سبب مذهب آزار داد).
ضطالع (نريومند شدن) ص ب ر  اِ ِ
ض ل ع  اِ ِ
ِالصال ِة
صطبار (شکيبايی) ﴿ َو أْ ُمـ ْر أَ ْهـل ََـك ب َّ
ٱصطَبِـ ْر َعلَيـها﴾ ص ي ف  اِصطياف (گذراندنِ تابستان)
َو ْ

78

١ــ الجا ِم َعةُ :مجموع ُة َمعاهد علميَّة ،ت َُس ّمى كُلِّيَّ ٍ
اآلداب و الفنو ُن و العلو ُم.
ات ،تُد ّرس فيها
ُ
جامعة شعبيَّة :مجموع ُة َمعاهد تُد ِّرس موا َّد ح َّرة
الجا ِم َع ُة ال َع َربيَّةُ :را ِبطَ ٌة ت َضُّ ُم ك َُّل البُلْ َدانِ ال َع َربيَّ ِة لِ ِدر َاس ِة قَضاياها َو َمشاكِلِهاَ ،و بَ ْح ِثها ،ال ُع ْصبَةُ.

10ــ جمعِ «ماء» عالوه بر «مياه» میشود :أَمـواه
11ــ معادل «گياه» در عربی :نَباتُ ،عشْ بَ ،علَفَ ،حشيش و بَقلَـة
12ــ « َوقَـ َع ،يَـقَـ ُعُ ،وقوعـاً» چند معنا دارد :افتاد ،واقع شد.
السطْ ِح .از پشت بام افتاد.
َوقَـ َع ِم ْن فَوقِ َّ
َوقَـ َع الْق ُ
َول َعلَيـهِم .سخن بر آنان واجب شد.
َو َق َعت ْ ِ
الب ُِـل .شرت بر زمني زانو زد.
َو َق َع الْکَال ُم يف نَف ِْسـ ِه .سخن در وی اثر نهاد.
1

1ــ الجمع :أَ ْمواه و مياه ،مثنى ماءان و ماوان و مايان
الْام ُء :سائل عليه ِعامد الحياة يف األرض ،و هو يف نِقائه شفّاف ال لون له و ال رائحة و ال طعم ،يغيل عند  100م ،و يتج َّمد
عند درجة الصفر الْ ِمئَويّةُ ،جزيئة تَتك َّون من اتِّحاد ذرتني من غاز الهيدروجني بذرة واحدة من األكسجني.
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اَلدَّ ْر ُس الْخا ِم ُس
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
١ــ معنای  15واژۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛
٢ــ منت درس را درست بخواند و ترجمه کند؛
1
٣ــ پيام منت را درک کند؛
٤ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند؛
 ٥ــ فعل مضارع مجزوم «فعل نهی» (للمخاطب و للمخاطبة) را بشناسد و آن را در جمله با
تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش
منت درس داستانی زيبا از زبان حيوانات است .در اصطالح به اين گونه داستانها فابْل گفته
میشود .در اصطالح ادبی فابْل داستان كوتاه و سادهای است كه معموالً شخص ّیتهای آن حیوانات
هستند و هدف آن آموخنت و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقی یا معنوی است .البتّه «فابل» گاهی
نیز برای داستانهای مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع خارقالعاده و افسانهها و اسطورهها و
داستانهای دروغین به كار میرود ،شخصیتها در «فابل» اغلب حیواناتاند ،ا ّما گاهی اشیای بیجان
نيز در آن حضور دارند .کليله و دمنه ،مرزباننامه ،موش و گربه از عبيد زاکانی ،منطق الطري از
عطّار نيشابوری کتابهايی از زبان حيوانات هستند.
شش شکارچی که میخواهند حيواناتی را شکار کنند و به باغ وحش بربند ،حفرۀ عميقی میکنند
و رويش را با شاخ و برگ میپوشانند ،روباهی و آهويی در آن میافتند و کمک میخواهند ،ولی
حيوانات با شنيدن صدای شکارچيان میترسند و میگريزند .آنها خيلی تالش میکنند تا خود را نجات
دهند ،ولی سودی ندارد .پس از چند دقيقه چند حيوان بر میگردند و...
هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
الـ َّرجـا ُء :اميد
کان َْت َم ْجمو َعـ ٌة ِم َن الْ َح َي ِ
وانات يف غابَـ ٍة؛ األسدو الثعلب و الذئب و الغزالة و الکلب و...
َيس لِ ْلنسانِ َّإل َما َس َعی﴾
1ــ پيام منت درس دربارۀ تالش و اميد است﴿ .ل َ
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گروهی از جانوران (حيوانات) در جنگلی بودند؛ شیر،روباه،گرگ،آهو،سگ و...
ـص ِيد الْ َح َي ِ
وانات َو
يف يَ ٍ
وم ِم َن ْالَيّ ِام جا َء ِستَّـ ُة َص ّيادي َن َو َحفَروا ُحف َر ًة َعميقَـ ًة ث ُ َّم َستَـروها لِ َ
بَي ِعـها لِـ َحدي َق ِة الْ َح َي ِ
واناتَ .وقَـ َع ث َعل ٌَب َو َغزالَـ ٌة ِفـي الْ ُحف َر ِة بَغتـةً؛ فَـطَلَبا ُمسا َع َدةً؛ در روزی از روزها
شش شکارچی (ص ّياد) آمدند و چالۀ گودی (حفرۀ عميقی) کندند سپس آن را برای شکار (صيد)
حيوانات و فروش آنها به باغوحش پوشاندند .روباهی و آهويی ناگهان در حفره افتادند و کمک
خواستند.
وانات َه َربْ َن ِلَنَّـ ُه َّن َس ِم ْع َن ِم ْن بَ ٍ
لٰ ِک َّن الْ َح َي ِ
الصـ ّياديـ َن .حا َو َل الثَّعل َُب َو الْ َغزالَـ ُة
عيد أَصواتَ َّ
لِل َّنجا ِة؛
ولی حيوانات فرار کردند؛ زيرا از دوردست صداهای شکارچیها را شنيدند .روباه و آهو برای
رهايی (نجات) تالش کردند.
بَع َد َدقائِق :پس از چند دقيقه
نت ال تَـق ِ
ْــد ُر .لَ َق ْد َجـ َّر ْح َت بَ َدن ََـك».
َـص َعـ ْد .أَ َ
قال َْت َحام َم ٌة لِلثَّعل َِب« :ال فائِ َد َة لِلْ ُمحا َولَة .ال ت ْ
کبوتری به روباه گفت« :تالش هيچ فايدهای ندارد( .هيچ فايدهای برای تالش نيست ).باال نيا.
تو منیتوانی .بدنت را زخمی کردی».
َلب لِلْ َغزالَـ ِة« :ال َرجا َء لِـ َنـجاتِ ِ
ـك .ال ت َْص َعدي .أَ ِ
َو َ
نت ال تَق ِْدري َن .لَ َق ْد َج َّر ْح ِت بَ َدن َِك».
قـال ک ٌ
و سگی به آهو گفت« :اميدی به نجات تو نيست .باال نيا .تو منیتوانی .بدنت را زخمی کردی».
ُروج َم َّر ًة أُخ َری َولٰ ِک ْن بِدونِ فائ َد ٍة.
حا َو َل الثَّعل َُب َو الْ َغزالَـ ُة الْخ َ
روباه و آهو برای بريون آمدن بار ديگر تالش کردند ولی بیفايده بود.
يَ ِئ َس ِت الْ َغزالَـ ُة َو بَ ِق َي ْت يف َمکانِها َولٰ ِک َّن الثَّعل ََب حا َو َل کَثريا ً.
آهو نااميد شد و در جايش ماند ،ولی روباه خيلی تالش کرد.
نت ال ت َـق ِ
ْـد ُر ،لِ َم تُـحاو ُِل؟! اِقْـ َب ْـل َمص َري َك».
قال َْت لَـ ُه الْ َحام َمـةُ« :أَ َ
کبوتر به او گفت« :تو منیتوانی ،چرا تالش میکنی؟! رسنوشتت را بپذير( .قبول کن)
لٰ ِک َّن الثَّعل ََب َخ َر َج ِم َن الْ ُحف َر ِة .يف ٰذلِ َك الْ َو ِ
قت َو َص َل ُهد ُه ٌد َو َ
قال:
ولی روباه از حفره بريون آمد .در اين (آن) هنگام هدهد رسيد و گفت:
الس ْمعِ؛ ه َو ظَـ َّن أَ َّن الْ َحام َمـ َة تُـشَ ِّج ُعـ ُه َعلَی الْخُرو ِج».
«أَنَـا أَ ْعر ُِف ٰهذَا الثَّعل ََب؛ ه َو ث ُ
َقيل َّ
«من اين روباه را میشناسم؛ او کمشنواست؛ (سنگ ْني گوش است ).او گامن کرده است که کبوتر
او را تشويق به بريون آمدن میکند».
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قال َِت الْ َح َيواناتُ « :نَح ُن ظَـلَـ ْمـنا الْـغَـزالَـةََ .علَيـنا بِـ ُمسا َع َدتِـها».
حيوانات گفتند« :ما به آهو ستم کرديم( .ظلم کرديم) بايد به او کمک کنيم».
نت ت ِ
قال َِت الْ َحام َم ُة لِلْ َغزالَ ِة« :ا ُ ْخ ُرجي .أَ ِ
َقدري َن َعلَی الْخُرو ِج ب ُِسهولَـ ٍة .ال تَ ْيأَيس ».کبوتر به آهو
گفت« :بريون بيا( .خارج شو) تو به آسانی میتوانی بريون بيايی( .خارج شوی) نااميد نشو( .مأيوس
نشو)
ُروج َم َّر ًة أُ ْخ َری فَـ َخ َر َج ْت َو فَ ِر َح ِت الْ َح َيواناتُ .
حا َول َِت الْ َغزالَـ ُة الْخ َ
آهو يک بار ديگر تالش کرد و بريون آمد و حيوانات خوشحال شدند.
َـب شَ ـ ْيـئـاً َو َجـ َّدَ ،و َجـ َد.
َمـ ْن طَـل َ
هرکس چيزی بخواهد و تالش کند ،موفّق میشود( .هرکس چيزی خواست و تالش کرد ،موفّق
شد).
آموزش تصويری قواعد «کليدواژۀ تصويری»
دانشآموز جملههای مص ّور را قرائت و با تو ّجه به تصوير و زير نظر معلّم ترجمه میکند .معلّم
قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح و دانشآموزان را به حروف رنگی در فعلهای
التفعل و التفعلـي ارجاع میدهد.
ْ

بدانيم
الزم است که دانشآموز با فرق فعل مضارع مجزوم «نهی» و فعل مضارع منفی «نفی» آشنا
شود .در اين بخش مقايسهای ميان دو فعل نهی و نفی صورت گرفته است و پارهای عالمتها نيز رنگی
شدهاند تا دانشآموز بتواند فرق معنايی ميان اين دو فعل را کشف کند.
در فعل «التفعلن» نهی و نفی هيچ فرقی جز در نحوۀ تلفّظ ندارند و با تو ّجه به قرينه در
جمله قابل تشخيص است؛ میتوان از مثالهای فارسی استفاده کرد تا دانشآموز متو ّجه شود؛ مثالً
فعل «میدويد» دو معنا دارد« :او میدويد ».و «شام میدويد ».و بايد در جمله دقّت کرد تا متو ّجه
فرق آنها شد.
برای تثبيت آموختهها نيز مترين ترجمه ط ّراحی شده است.
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تمرینها
همۀ مترينها را دانشآموز قرائت و حل میکند.
مترين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب است .اين
مترين در کتاب درسی متن ّوع ط ّراحی شده است.
در اينجا دانشآموز جمله را میخواند و ترجمه میکند؛ سپس به دنبال کلمهای میگردد که در
واژهنامۀ آغازين درس آمده است .از فراگري میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار منرۀ
شفاهی او را تشکيل میدهد.
مترين دوم :هدف تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .تصوير به خواننده کمک
میکند 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 میگذارد .در جمالت اين مترين فعل ماضی و مضارع نيز وجود
دارد ،پس اين مترين میتواند فراگري را در شناخت انواع فعل نيز کمک کند.
مترين چهارم :چهار مترين دارای فعل امر و نهی و با صيغههای يکسان ط ّراحی شده است که
دانشآموز بتواند آنها را درست بفهمد و درست ترجمه کند.
مترين پنجم :هدف تقويت مهارت کاربرد واژگان است .از دانشآموز میخواهيم که دليل
ناهامهنگی هر کلمه را در مقايسه با سه کلمۀ ديگر بيان کند .سؤال امتحانی در اين بخش بايد چهار
گزينه داشته باشد .دانشآموز در اين مترين میتواند ارتباط معنايی کلامت را با هم بيابد.
مترين ششم :اين مترين عالوه بر زيباساخنت کتاب درسی ،در مهارت واژهشناسی دانشآموز
مؤث ّر است.
در قرآن مجيد آمده است که ﴿ :أَفَـال يَ ْنظُ ُرو َن إِ َل ْ ِ
َت ﴾ الغاشية ــ 17
البِلِ کَ ْي َف ُخلِق ْ
آیا براى اینکه به تدبیر خدا پى بربند ،به شرتان منىنگرند که چگونه آفریده شدهاند؟
پس با اين نگاه تو ّجه دانشآموز را جلب کنيم.
حل جدول عالقهمندند .در عربی هفتم و
مترين هفتم :دانشآموزان و حتّی بزرگساالن به ّ
هشتم اين موضوع اثبات شد؛ لذا در کتاب درسی عربی پايۀ نهم مج ّددا ً اين مترين ط ّراحی شده است.
اين مترين دست مؤلّف را باز میگذارد تا بتواند کلامتی را که کمرت تکرار شده است در جدول جا دهد.
رمز جدول عبارت است از﴿ :الت َح َز ْن إِ َّن الل َه َم َعنا﴾ التوبة ــ 40
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کَن ُز الحکمة
دانشآموز احاديثی از حرضت علی میخواند که همگی دربارۀ «علم» است .در اينجا هم
مهارت زبانی آموزش داده میشود و هم اهداف برنامۀ درسی ملّی اجرا میگردد .دانشآموز هامنطور
که از نامش پيداست آموزندۀ دانش است و در اين حکمتها جايگاه علم تبيني شده است.

تحقیق
پژوهش مطابق با توانايی دانشآموز تنظيم شده است .کتابهای بسياری در ادب ّيات فارسی و
جهان از زبان حيوانات و حتّی اشيای بیجان است؛ مثال :کليله و دمنه ،مرزبان نامه ،مزرعۀ حيوانات
و ...
مزرعهٔ حیوانات :به انگلیسی Animal Farm :که در ایران به نام قلع ٔه حیوانات نیز شناخته
شده است ،رمانی به زبان انگلیسی و نوشت ٔه جورج اورول است .این رمان دربار ٔه گروهی از حیوانات
است که در اقدامی آرمانگرایانه و انقالبی ،صاحب مزرعه آقای جونز را از مزرعه فراری میدهند تا
خود ادار ٔه مزرعه را به دست گرفته و «برابری» و «رفاه» را در جامع ٔه خود برقرار سازند .رهربی این
جنبش را گروهی از خوکها بهدست دارند ،ولی پس از م ّدتی این گروه جدید نیز به رهربی خوکی
به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهرهکشی از حیوانات مزرعه میپردازند و هرگونه مخالفتی را
رسکوب میکنند.
مرزباننامه :کتابی است در اصل به زبان مازندرانی ،نوشت ٔه 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 .مرزباننامه از جمله شاهکارهای ادب
فارسی است.
این کتاب از زبان حیوانات و به تقلید از کلیله و دمنه نرصﷲ منشی نوشته شدهاست .در واقع
نویسند ٔه کتاب از زبان حیوانات اندرزهای خود را به پادشاه زمان خود میگوید .این روش در میان
دانایان هندی و ایرانی رواج داشت و در ایران پس از اسالم نیز ادامه یافت.
کتاب مرزباننامه منونۀ زيبايی از ادب ّيات متثیلی (فابْل) به شامر میرود.
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی :در اين درس با درس قبلی يکسان است.
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هامهنگی در ترجمۀ بخش «کنز الحکمة»:

ـص ُـف الْـ ِعلْمِ ».
1ــ « قَـ ْو ُل ال أَ ْعـلَـ ُم نِ ْ
گف ِنت منیدانم نيمی از دانسنت است( .گف ِنت منیدانم ِ
نصف علم است).
جـاب فـي کِـ َبـ ِر ِه».
2ــ « َم ْن َسـأَ َل فـي ِصـغَـ ِر ِه ،أَ َ
هرکس در کوچکی پرسيد ،در بزرگی پاسخ داد.
(هرکس در خردسالی سؤال کند ،در بزرگسالی جواب میدهد).
ُـص َع َل ْالِنـفـاقِ  ،إِ َّل الْـ ِعلْ َم».
3ــ « ک ُُّـل َش ٍء یَـ ْنـق ُ
هر چيزی به جز دانش (علم) با بخشيدن (انفاق) کم میشود.
4ــ « َج ُ
ـمـال الْـ ِعـلْـمِ نَـشْ ـ ُر ُه َو ث َـ َمـ َرت ُـ ُه الْـ َعـ َم ُـل بِـ ِه».
زيیايیِ دانش پخش آن و ميوۀ آن به کار بس ِنت آن است.
(جام ِل علم نرش آن و ثـمرهاش عمل به آن است).
اس ،اِ ْعلَموا أَ َّن ک َ
َامل الدّینِ طَل َُب الْـ ِعلْمِ َو الْـ َع َم ُل بِـ ِه».
 5ــ« أَيُّـ َها ال ّن ُ
ای مردم ،بدانيد که کام ِل دين جس ِنت دانش و عمل کردن به آن است.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
1ــ میگويند «شري» در عربی نامهای بسياری دارد و بيش از صد نام ذکر کردهاند؛ ا ّما در
حقيقت اين اسمها صفتهای شري هستند .بسياری از اين اسمها نيز کاربرد ندارند؛ مثالهای معروف
1
عبارت اند ازَ :حي َدر ،غَضَ نفَرِ ،ضغام ،ضَ يغَمِ ،فرناس ،قَس َو َرةَ ،هيثَم ،لَيثَ ،عبّاس ،لَبُـ َؤة (شري ماده)
2
2ــ ث َعلَب :روباه
1ــ أَ َسدٌ( :اس ٌم) الجمع :آساد و أُ ْسد و أُ ُسد و أُ ُسود ،حيوان مفرتس يشمل الذكر و األنثى و يطلق عىل األنثى أسدة و لَبُ َؤة
و له يف العربيّة أسامء كثرية أشهرها الليث و الضيغم و الغضنفر و الرضغام.
هذا الشِّ بل من ذاك األسد :يُشبه االبن أباه يف صفاته.
األَ َس ُد أحد بروج السامء ،بني الرسطان و العذراء
أسد ﷲ :حمزة بن عبد املطلب
فك األسد :يف خطر ،يف َمأزَقِ ،ح َّصة األسد :الجزء األكرب
بني َّ ّ
وحيش ِمن الفَصيلة الكَلبية و رتبة الل ِ
حجم ِمن
2ــ ث َعلَب( :اسم) الجمع :ث َعالِ ُب ،الْمؤنث :ث َ ْعلبة ،حيوا ٌن
َّواحم ،أص َغ ُر ً
ّ
رضب به الْمثل يف الْ َمكر و الحيلة ،فال ٌن ث َ ْعلَب يف
الذئب ،يأكُل ما استَطاع إليه سبيالً ِمن حيوان أو طَري أو حرشات أو ثِـامر ُسكَّريَّة ،يُ َ
سياسته :ماك ٌر ُمراوِغ ،متَّصف بالدّهاء و االحتيال.
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الس ْمع :کسیکه گوشش سنگني است ،سنگ ْني شنوا ،ک ْم شنوا
3ــ ث ُ
َقيل َّ
4ــ « َجـ َّد :تالش کرد» ج َّد يف طلب العلم :اجتهد فيه و اهتم به
 5ــ « َج َر َح» و « َج َّر َح» به معنای «زخمی کرد» هستند؛ ا ّما معنای َج َّر َح قویتر از َج َر َح است.
اح
َج َّر َح ،يُ َج ِّر ُح ،تَجريحاًَ ،ج َّر َح بَ َدنَ ُه :أَك َْثَ في ِه الْ ِجر َ
2
 6ــ َحدي َق ُة الْ َح َيوانات :باغ وحش
3
7ــ شَ َّج َع :تشويق کرد ،مرتادف با أَ ْغ َریَ ،ح َّبـذََ ،ح َّر َضَ ،حثَّ ــُ ،اِ ْستَ َحثَّ
4
 8ــ ظَ َّن :گـامن کرد ،مرتادف با َز َع َم ـَـَ ،
خال ـَـَ ،ح ِس َب ـَـ ،ت ََص َّو َر ،اِفتَ َک َر
1

1ــ ث َ ِقيل( :اسم) الجمع :ثِقال
أي ِح ْمالً ذا ثِقْلٍ
يَ ْح ِم ُل ِح ْمالً ث َقيالًْ :
َقيل الفهم :بليد ،أبله ،ثقيل ال ِه َّمة :ك َُسول ،جيش ثقيل :كثري العدد،
ث ُ
َر ُج ٌل ث َ ِق ُيل الدَّمِ  :ال َبلِيدُُ ،م ْستَثْ ِق ٌل َغلِيظٌَ ،م ْن الَ يَ ْف َه ُم األُمو َر ِف بَ َساطَ ِت َها
الس ْمعِ :يَ ْس َم ُع ب ُِص ُعوبَ ٍة
أَ ْص َب َح ث َ ِق َيل َّ
﴿إنَّا َس ُنلْ ِقي َعلَ ْي َك قَ ْوالً ث َ ِقيال﴾ (املز ِّمل :)٥ :ال َق ْو ُل الخ َِط ُري ال َعظیمُ الشَّ أْنِ
ثقيل الظ ِّّل :غري مرغوب يف وجودهُ ،مزعج
2ــ َحديقة( :اسم) الجمعَ :حدائِ ُق
كل أَرض ذات شج ٍر ُمثم ٍر و نخلٍ أَحا َط به حاجِز
ال َحدي َقةُّ :
وانات ِ
َحدي َق ُة ال َح َي ِ
وانات :غابَ ٌة َصغ َري ٌة ُمحاطَةٌ ،تَ َوضَ ُع فيها ُم ْختَلِ ُف ال َح َي ِ
داخ َل َحوا ِج َز
حدائق غ َّناء اشتهرت بها مدينة بابل و
الحدائق املعلَّقة :حدائق ُمنشأة عىل شكل ُم َد ّرجات أو سطوح مرفوعة عن األرض،
ُ
ُ
السبع
الدنيا
عجائب
اعتُربت إحدى
ّ
حديقة أطفال :مدرسة لِ ِحضانة األطفال و تعليمهم
اس للتن ُّزه و التَّسلية
َب إلَيها ال ّن ُ
شب و يَذه ُ
حديقة عا ّمة :مساحة من األرض يُغطِّيها ال ُع ُ
3ــ شَ َّج َع( :فعل) شَ َّج َع يش ِّجع ،تشجي ًعا و اسم فاعله ُمش ِّجع ،و اسم مفعوله ُمش َّجع
شَ َّج َع ال َبط ََلَ :ح َملَ ُه َع َل الشَّ جا َع ِة ،قَ َّوى َعزيـ َمتَ ُه
شَ َّج َع ال َولَدَ :قَ َّوى قَلْ َب ُه
شَ َّج َع ُه َع َل ال َع َملِ َ :حثَّ ُه َو بَ َعثَ ِف نَف ِْس ِه ال َّر ْغ َب َة ِف ال َع َملِ
4ــ ظ ّن  /ظ َّن بـ ظَ َن ْن ُت ،يَظُ ّن ،اظْ ُن ْن  /ظُ َّن ،ظَ ًّنا و اسم فاعله ظا ّن و اسم مفعوله َمظْنون
الش َء  /ظ َّن األم َر :عل َمه بغري يق ٍني
ظَ َّن َّ
ظَ َّن ال َّر ُج ُل :شَ َّك
يدل عىل ّ
َّالب مجتهدًاِ :ف ْع ٌل ينصب مفعولني أصلهام املبتدأ و الخربّ ،
الشك أو ال ُّرجحان
ظ َّن الط َ
ال أَظُ ُّن َك تُخالِ ُف القانونَ :الَ إِخال َُك ت ُخالِ ُف ُه
فيام أظ ُّن :فيام أرى
رشا
ظ َّن به الظّنون :ظَ َّن به ًّ
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9ــ َمصري :رسنوشت
2
10ــ نَق ََص :کم شد متضاد با زا َد
11ــ معادل «تالش کردن» غري از « ُمحا َولَـة» میشود :جِـ ّدَ ،ج ْهد ،اِج ِتهادَ ،س ْعي ،کَ ْدح و کَـ ّد
12ــ معادل «کمک کرد» در عربی :سا َع َد ،أَعانَ ،أغاثَ
1

1ــ َمصري( :اسم) الجمعَ :مصائِ ُر و مصاي ُر ،مصدر صا َر  /صا َر إىل  /الْ َم ِص ُري :ما ينتهي إليه األمر
حق الشعوب يف أَ ْن ت ُق ِّر َر ِب َنفسها نظا َم ال ُحكم يف بالدها و ات ِّجاه سياستها و َربط ِعالقاتها
حق تقرير املصري( :يف السياسة) ّ
ُّ
مع سائر الد َو ِل دو َن الرجوع إىل ُسلطة خارجيّة
 2ــ نق ََص يَنقُص ،نَق ًْصا و نُقصانًا ،و اسم فاعله ناقص ،و اسم مفعوله منقوص  -للمتعدِّي
الش ُء :ق ََّـل ،عكس زاد
نقَص َّ
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السا ِد ُس
اَلدَّ ْر ُس ّ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
١ــ معنای  22کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند؛
٢ــ منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
1
٣ــ پيام درس را درک کند؛
٤ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند؛
٥ــ فعل مضارع مجزوم «فعل نهی معادل دوم شخص جمع در فارسی» (للمخاطب َني ،للمخاطبات،
للمخاط َب ِني و للمخاطبتني) را در عربی بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش
منت درس دربارۀ داستان زندگی دانشآموزی روستايی به نام سارة در کالس چهارم دبستان است.
سارة در پايۀ چهارم مردود شده است و آموزگار او در پی علّت مردودی برمیآيد ،او درمیيابد که دليل
مردودی ،مرگ مادر دانشآموز است و...
پس از پايان منت درس پنج سؤال درک مطلب تنظيم شده است تا دانشآموز پس از خواندن
منت به آنها پاسخ دهد.
هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
تَـغْـيـيـ ُر الْـ َحـيـا ِة :تغيري زندگی
ايس الْ َجدي ُد َو َذ َه َب تَالمي ُذ الْقَريَ ِة إِلَی الْ َمد َر َس ِة .کانت القریة صغیرة و جمیلة.
اِبتَ َدأَ الْعا ُم ال ِّدر ُّ
الص ِّف ال ّرابِـعِ.
َد َخل َِت الْ ُم َد ِّر َس ُة ِفـي َّ
سال تحصيلی نو (جديد) آغاز شد و دانشآموزان روستا به مدرسه رفتند .آن روستا کوچک و
زیبابود خانم معلّم وارد کالس چهارم شد.
الص ُّف ُمز َد ِحامً .قال َِت الْ ُم َد ِّر َسـ ُة لِلْ َبنيـ َن« :اِ ْجلِسوا َعلَی الْ َيمنيَِ ».و قال َْت لِلْ َب ِ
نات« :اِ ْجلِ ْس َن
کا َن َّ
َعلَی الْ َيسارِ ».کالس شلوغ بود .خانم معلّم به پرسها گفت« :سمت راست بنشينيد ».و به دخرتها گفت:
«سمت چپ بنشينيد».
1ــ پيام درس نقش رفتار انسانها در جامعه است؛ چه بسا سخن ،رفتار و تصميمی زندگی يک فرد را نابود کند ،يا
به عکس در زندگی او تأثري مثبت داشته باشد.
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هي شا َهدَتْ تِلمي َذ ًة ر ِاس َب ًة ب ِْاسمِ «سارة» .فَ َح ِزن َْت َو َذ َه َب ْت لِ ُمشا َه َد ِة ِملَفِّها لِ ِـلطِّال ِع َعلَی
َ
ماضيها.
او دانشآموزی مردود به نام ساره را ديد (مشاهده کرد) .ناراحت شد (اندوهگني شد) و برای
ديدن پروندهاش و برای آگاه شدن (اطّالع) بر گذشتهاش رفت.
هي نَشيطَـةٌ .در
يف ِمل َِّف َّ
هي تِلميذ ٌة َج ِّي َد ٌة ِج ّدا ً .تَکتُ ُب واجِباتِـها َجـ ِّيـدا ًَ .
الـس َنـ ِة ْالُولَـیَ :
پروندۀ سال نخست :او دانشآموزی بسيار کوشاست .تکليفهايش را خوب مینويسد .او ف ّعال
(چاالک) است.
هي تِلميذ ٌة َج ِّي َد ٌة ِج ّدا ً .لٰ ِک َّنها َحزي َنةٌ .أُ ُّمـها را ِق َد ٌة ِفـي الْ ُمستَشفَی .و
َو يف ِمل َِّف َّ
الس َن ِة الثّان َي ِةَ :
در پروندۀ سال دوم :او دانشآموزی بسيار کوشاست .ولی غمگني است .مادرش در بيامرستان بسرتی
(خوابيده) است.
هي َحزينـ ٌة ِج ّدا ً.
هي فَـقَـدَتْ والِ َدتَـها يف ٰه ِذ ِه َّ
َو يف ِمل َِّف َّ
الس َن ِةَ .
الس َن ِة الثّالِثَـ ِةَ :
و در پروندۀ سال سوم :او مادرش را امسال (در اين سال) از دست داد .او بسيار غمگني است.
الـص ِّـف.
هي ت َ َرک َِت الـ ِّدر َاسـ َة َو ال ت ُِح ُّب الْ َمد َر َس َة َو ت َنا ُم ِفـي َّ
َو يف ِمل َِّف َّ
الس َن ِة ال ّرا ِب َعـ ِةَ :
و در پروندۀ سال چهارم :او درسخواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کالس
میخوابد.
ْـسـها َو غَـ َّيـ َرتْ طَريقَـ َة ت ِ
َدريسـها.
الْ ُم َد ِّر َس ُة ال َم ْت نَـف َ
خانم معلّم خودش را رسزنش(مالمت) کرد و روش تدريسش را تغيري داد.
بَع َد ُم َّد ٍة يف َح ْفلَـ ِة ميال ِد الْ ُم َد ِّر َس ِة َجل ََب التَّالمي ُذ َهدايـا لَـها َو َجلَ َب ْت سارة لِـ ُم َد ِّر َس ِتـها َهديَّـ ًة يف
َو َرقَـ ِة َصحيفَـ ٍة.
پس از م ّدتی دانشآموزان در جشن تولّد (زادروز) خانم معلّم برايش هديههايی آوردند و ساره
برای خانم معلّمش هديهای در برگۀ (ورقۀ) روزنامهای آورد.
کان َِت الْ َهديَّ ُة زُجا َج َة ِعطـ ِر أُ ِّمـها ،فيـها ق ٌ
َليل ِم َن الْ ِعط ِر فَـضَ ِح َك التَّالميذُ؛ فَـقال َِت الْ ُم َد ِّر َسـةُ
لِلْ َبنيـ َن« :ال ت َضْ َحکوا» َو قال َْت لِلْ َب ِ
نات« :التَض َحکْـ َن» .الْ ُم َد ِّر َس ُة َعطَّ َرتْ نَف َْسـها ِب ٰذلِ َك الْ ِعطْرِ .آن هدیه
شيشۀ عطر مادرش بود که اندکی عطر در آن بود و دانشآموزان خنديدند؛ خانم معلّم به پرسها گفت:
«نخنديد» و به دخرتها گفت« :نخنديد» .خانم معلّم با آن عطر به خودش عطر زد( .خودش را معطّر
کرد؛ خودش را خوشبو کرد).
جا َءتْ سارة ِعن َد ُم َد ِّر َس ِتـها َو قال َْت« :رائِ َحتُ ِ
ـك ِم ُثل رائِ َحـ ِة أُ ّمـي».
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ساره نزد معلّمش آمد و گفت« :بوی (رايحۀ) تو مانند بوی مادرم است».
شَ َّج َع ِت الْ ُم َد ِّر َسـ ُة سارة؛ فَـصا َرتْ تِلميذ ًة ِمثال ّيـةً .خانم معلّم ساره را تشويق کرد و او دانشآموزی
موفّق شد.
َو بَع َد َس َن ٍ
ـت الْ ُم َد ِّر َسـ ُة رِسالَـ ًة ِم ْن سارة َمکتوبَ ًة فيـها« :أَ ِ
وات ؛ اِ ْستَلَ َم ِ
نت أَفضَ ُل ُم َعلِّ َمـ ٍة شا َه ْدت ُـها
يف َحياتـي .أَ ِ
نت غَـ َّيـ ْر ِت َمصيـري .أَنا ْال َن طَبي َبـةٌ ».و پس از چند سال؛ خانم معلّم نامهای از ساره
دريافت کرد که در آن نوشته شده بود« :تو بهرتين معلّمی هستی که در زندگیام ديدهام .تو رسنوشتم
را تغيري دادی .من حاال پزشک هستم».
َو بَع َد ُم ّد ٍة ،اِ ْستَلَ َم ِت الْ ُم َد ِّر َس ُة رِسالَ ًة أُ ْخ َری ِم َن الطَّبي َب ِة سارة؛ طَلَ َب ْت ِم ْنـ َهـا الْ ُحضو َر يف َحفلَ ِة
لوس يف َمکانِ أُ ِّم الْ َع ِ
روس .و پس از م ّدتی ،خانم معلّم نامهای ديگر (نامۀ ديگری) را از
زَواجِـها َو الْ ُج َ
خانم دکرت ساره دريافت کرد که در آن از وی حضور در جشن عروسیاش و نشسنت در جايگاه مادر
عروس را خواسته بود( .خواست)
ضتْ ُم َد ِّر َستُـها يف َحفلَ ِة زَواجِـها؛ قال َْت لَـها سارة :شُ کرا ً َجزي ًال يا َس ِّي َديت؛ أَ ِ
نت َغ َّيـ ْر ِت
ِعن َدما َح َ َ
َحياتـي .فَقال َْت لَـها الْ ُم َد ِّر َسةُ« :ال يا بِنتـي؛ أَ ِ
َيف أُ َد ِّر ُس ».هنگامیکه خانم
نت َغ َّيـ ْر ِت َحياتـي؛ فَـ َع َرف ُْت ک َ
معلّم در جشن عروسیاش حارض شد؛ ساره به او گفت :ای خانمِ من (خانم!) ،تو زندگیام را تغيري
دادی .پس خانم معلّم به او گفت« :نه ای دخرتم ،تو زندگیام را تغيري دادی؛ پس ياد گرفتم (آموختم)
چگونه درس بدهم».
آموزش تصويری قواعد «کليدواژۀ تصويری»
دانشآموز جملههای مص ّور را میخواند و با تو ّجه به تصوير و با راهناميی معلّم ترجمه میکند.
معلّم همچون دروس قبل قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و دانشآموزان را به
حروف رنگی در فعلهای تفعلون ،تفعلن و تفعالن ارجاع میدهد.
دانشآموز با شيوۀ اکتشافی با فعل مضارع مجزوم «فعل نهی معادل دوم شخص جمع در زبان
فارسی» (للمخاطب َني ،للمخاطبات ،للمخاط َب ِني و للمخاطبتنيِ) آشنا میشود.
فراگري جملههای زير هر تصوير را میخواند و با تو ّجه به تصوير ،آنها را ترجمه میکند .تصوير
امر يادگريی را تسهيل میکند.
نبايد توقّع داشته باشيم که دانشآموز به رسعت مطلب را بياموزد .يادگريی در سايۀ مترين و
تکرار و تالش به دست میآيد.
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بدانيم
در يک جدول فعلهای مضارع و نهی در کنار همديگر آمده است تا دانشآموز بتواند با
مقايسۀ آنها فرق معنايی ميان مضارع و نهی را تشخيص دهد .هرگاه دانشآموز بتواند فعل مضارع و
متوسطه
فعل نهی را درست تشخيص دهد و درست ترجمه کند ،کمکم میتواند آنها را در دورۀ دوم ّ
نيز بسازد.
البتّه ساخنت فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی از اهداف سه کتاب عربی هفتم ،هشتم و نهم
نيست ،ا ّما در سايۀ شناخت افعال خود به خود به دست میآيد.
آموختههای قبلی در کنار آموزش جديد برای مقايسه قرار میگريد .او بايد فعلها را بشناسد
تا بتواند در جمله و به کمک قرائن درست ترجمه کند و هدف کتاب اين نيست که دانشآموز بتواند
فعلی را از مضارع به نهی ،يا به عکس تبديل کند.
چند مترين بال فاصله پس از اين بخش ط ّراحی شده است تا آموختهها تثبيت و ملکۀ ذهن شود.

تمرینها
مترين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است .از فراگري
میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار منرۀ شفاهی او را تشکيل میدهد.
او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژهنامۀ آغازينِ
درس بيابد.
مترين دوم :هدف تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .تصوير به خواننده کمک
میکند تا درست ترجمه کند .جملهها به دانشآموز کمک میکند تا بتواند مفاهيم (للمخاطب َني،
للمخاطبات ،للمخاط َب ِني و للمخاطبتني) را بی آنکه معلّم نام بربد بفهمد و بداند که در زبان عربی
معادل فعل نهی فارسیِ «انجام ندهيد» سه فعل «التفعلوا ،التفعلن و التفعال» است.
مترين سوم :هدف تقويت مهارت قرائت و ترجمه است .دانشآموز بايد بتواند فعل ماضی پايۀ
هفتم و مضارع پايۀ هشتم و امر و نهی پايۀ نهم را در جمله تشخيص دهد .جملههای این مترین از
آيات قرآن انتخاب شده است تا دانشآموز بتواند آموختههای 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 ساختهای مختلف فعل
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مطلوب ما نيست؛ ا ّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل م ّد نظر است .تشخيص نوع فعل و ترجمۀ
درست آن به تدريج موجب میشود تا دانشآموز 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،
آنگاه بی آنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نيز حاصل میشود.

کَن ُز ال ِحکمة 
دانشآموز چند حديث را در بخش انتهايی درس میخواند ،احاديثی که شکلهای مختلف
ساختارهای آموزش داده شده و نيز بسياری از واژگان خوانده شده را در بر دارد.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

از چند دانشآموز انجام دادن و ندادن چند کار درخواست میشود .دانشآموزی خطاب به آنان
میگويد اين کار را انجام بده ،سپس میگويد انجام نده؛ مثال:
اِ ْح ِمال هذه املنضدة .ال ت َح ِمال هذه املنضدة .ا ُکْتُبوا َعلَی اللَّو ِح .ال ت َ ْکتُبوا َعلَی اللَّو ِح.
الص ِّف.
الص ِّف .ال ت َ ْدخ ُْل ِفـي َّ
الص ِّف .ا ُ ْدخ ُْل ِفـي َّ
الص ِّف .ال تَ ْخ ُر ْج َن ِم َن َّ
ا ُ ْخ ُر ْج َن ِم َن َّ
میتوان در اين مورد پاورپوينت ،يا کليپهای کوتاهی ته ّيه کرد و مفاهيم مطلوب را به کمک
آنها بهرت آموزش داد؛ مثالً از چند دانشآموز فیلمی دو ثانیهای گرفته میشود که منایند ٔه کالس خطاب
به آنها می گويد :اِنْ َهضوا و معلّم پس از ورود به کالس میگويد :اِ ْجلِ سوا و در پايانکليپ اِنهضوا و
اِجلِسوا ظاهر میشود.
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است .روش کار يکی است.
هامهنگی در ترجمۀ بخش «کنز الحکمة»:
ـج َ ...ولٰـ ِكـنِ انْـظُـروا إِلَی ِص ْدقِ
1ــ « التَـ ْنـظُـروا إِلَـی کَـثْـ َر ِة َصـالتِـهِـم َو َصـو ِمـهِـم َو کَـثْـ َر ِة الْـ َح ِّ
الْـ َح ِ
ديث َو أَدا ِء ْالَمـانَـ ِة» .
به بسياریِ منازشان و روزهشان و بسياریِ حج نگاه نکنيد؛ بلکه به راستگويی و امانتداری نگاه
کنيد.
الصبـ َر ِم َن ْاليـامنِ کَـال َّرأ ِ
س ِم َن الْـ َج َس ِد ».بايد صرب کنيد (الزم است صرب
ِالص ِرب فَ ِإ َّن َّ
2ــ « َعلَيکُم ب َّ
ِ
نسبت رس به بدن.
کنيد ،بر شامست صرب کردن)؛زيرا صرب از ايـامن است ،مانند
قـال َو ال ت َـ ْنـظُـ ْر إِلَی َمـ ْن َ
3ــ « اُنْـظُـ ْر إلَـی ما َ
قـال» .
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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).
4ــ « ال فَـقْـ َر کَـالْـ َجـ ْهـلِ َو ال ميـراثَ کَـالْـأَ َد ِب» .
هيچ نداریای (فقری) مانند نادانی نيست و هيچ مرياثی مانند ادب نيست.
 5ــ « َمـ ْن َدفَـ َع غَـضَ ـ َبـ ُه َدفَـ َع الل ُه َعـ ْنـ ُه َعـذابَـ ُه» .
هرکس خشمش را دفع کند ،خداوند عذابش را از او برطرف کند.
هرکس عصبان ّيتش را دور کند ،خدا هم عذابش را از او دور میکند.
توسط دانشآموز بیاشکال است).
(ترجمۀ فعل به صورت ماضی ّ

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
«سلَّ َم» به
«سلَّ َم» به معنای «تحويل داد» استَ .
١ــ «اِ ْستَلَ َم» به معنای «دريافت کرد» در مقابل َ
1
«سلَّ َم نَف َْسـ ُه» يعنی «خودش را تسليم کرد».
معنای «تسليم شد» و «سالم کرد» نيز میباشدَ .
2
٢ــ « َح ْفلَة» به معنای «جشن» و مرتادف با «اِح ِتفال» است.
٣ــ « َدفَ َع» چند معنا داردُ :هل داد ،دفع کرد ،پرداختَ ،دفَ َع َعن يَدفَ ُعَ ،دفْعاً
1ــ اِستَلَ َم( :فعل) اِستل َم يستلم ،استالماً و اسم فاعله ُمستلِم و اسم مفعوله ُمستلَم
الحاج الحج َر األَسو َد بالكعبة :لَـ َم َس ُه بِالقُبل ِة أَو ال َيد
استل َم
ُّ
استلم ال ِّرسالَة :ت ََسلَّ َمها و ت َـلَـقَّاها ،اِ ْستَلَ َم بَضائِ َع َجدي َدةً :أَ َخذَها
2ــ َحفلة( :اسم) الجمعَ :حفَالت و َحفْالت
َحفْل االستقبال :حفل خاص أو عام يُقام لتكريم زائر أو ناب ٍه أو ضيف أو مناسبة ما،
َحفْلة تأبني :اجتامع لِ َرثاء َم ِّيت و ذكر مآثره،
ٌ
احتفال غايت ُه ُمساندة األعامل الخرييّة و جمع التَّ ّربعات،
َحفْل ٌة خرييّة:
خاصة بـمناسبة دين ّية،
َحفْل ٌة دين ّيةّ :
َحفْل ٌة سا ِهرة :حفلة موسيق ّية أو غنائ َّية تستم ُّر فرت ًة من الليل،
َحفْل ٌة سينامئ ّية :تُعرض فيها األفالم،
َحفْلة عرس أو زواج :تُقام بِـمناسبة زواج،
َحفْلة ِغنائ ّية :يشارك فيها ُمغ ٍّن أو أكرث،
َحفْلة موسيق ّية :ت ُعزف فيها املوسيقا
اِ ْجتَ َم َع ِف بَ ْي ِت ِه َحف ٌْل ِم َن ال َّن ِ
اسَ :ج ْم ٌع كَ ِث ٌري
َحفْل افتتاح :مراسيم االفتتاح بـمناسبة بدء مؤمتر أو اجتامع أو نحوهام،
خاص باأللعاب ال ِّرياض ّية،
َحفْل
ريايض :مهرجان ّ
ّ
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٤ــ «ر ِاسب» به معنای «مردود» در مقابل «ناجِـح» به معنای «قبول» قرار دارد.
2
 5ــ «را ِقـد» به معنای «بستـری» و «خوابيده» است و با «نائِم» مرتادف است.
3
«ص ْوم» مطلق روزه است .شامل نخوردن و سخن نگفنت ولی «صيام» روزۀ ماه رمضان است.
6ــ َ
4
7ــ «نا َم» و « َرقَ َد» مرتادف هستند.
5
 8ــ «نَشيط» به معنای «چاالک» و «ف ّعال» است.
1

رواسب
رواسب ،املؤنث :راسبة ،و الجمع للمؤنث :راسبات و
1ــ ر ِاسب( :اس ٌم) الجمع :راسبون و
ُ
ُ
رواسب بريّة :مواد متج ِّمعة بالقرب من الشواطئ جرفتها األنهار إىل البحر
رواسب كلس َّية :رواسب تك ِّون قرشة بيضاء ،تلتصق بجوانب أوعية املياه ،تس ُّد مع الوقت م ِّربدات املاء يف الس ّيارات و أنابيب
شبكة التدفئة املركزيَّة
السا ِق ُط الْ ُم ْخ ِف ُقَ ،عك ُْس ال ّنا ِج ِح
َر ِاس ٌب ِف اال ْم ِت َحانِ َّ :
ُس َّك ٌر َر ِاس ٌب ِف ال َكأْ ِس :ث َاب ٌِت ِف قَ ْع ِر ِه
رسب التِّلميذُ :أخفق يف االمتحان
َ
2ــ را ِقد( :اس ٌم) الجمع :راقدون و ُرقَّد و ُرقود ،املؤنث :را ِقدة ،و الجمع للمؤنث :را ِقدات و ُرقَّد
اسم فاعل من رقَ َد  /رقَ َد عىل  /رقَ َد عن :نائم
رقَ َد  /رقَ َد عىل  /رقَ َد عن يَرقُدَ ،رقْدًا و ُرقادًا و ُرقودًا ،و اسم فاعله راقد و الجمعُ :رقود ،و ُرقَّد ،و اسم مفعوله مرقو ٌد عليه
خص :نام ليالً أو نهارا ً
رقَد الشَّ ُ
َرقَ َد عىل ظَ ْه ِر ِه :اِ ْستَلْقَى
الس ُ
وق :ك ََسدَتْ
َرقَد َِت ُّ
َرقَ َد َع ْن أُمو ِر ِهَ :غف ََل َع ْنها
جثَّة راقدة :متوقِّفة عن الحركة ،طريحة،
رقَد رقدته األخرية :مات
الش ُءَ :سكَن و َه َبط
رقَد َّ
رقَد ال َعكَر و الثُّف ُْل :إذا انحدر إىل أسفل و سكن،
رقَد الطَّ ُري عىل بيضه :حضَ نه
الصوم ،ا ِإل ْم َس ِ
وت
اك َعنِ شَ ْه َ ِ
الص َيا ُمَّ :
أي فعلٍ أو قَ ْول كانَّ ،
الص ْم ُت ِّ /
الص ْو ُمَّ :
3ــ َصوم( :اس ٌم) مصدر صا َمَّ ،
الص ْو ُم :اإلمساك عن َّ
الص َيا ُم﴾ البقرة183 :
ال َبطْنِ َو ال َف ْر ِج ِم ْن طُلُو ِع الْ َف ْج ِر إِ َل ُغ ُر ِ
وب الشَّ ْم ِ
س ﴿يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا كُ ِت َب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
4ــ نا َم  /نا َم إىل  /نا َم عن  /نا َم لـ ينام ،نَ ْم ،نَ ْو ًما و َمنا ًما ،و اسم فاعله نَائِم ،و اسم مفعوله َمنوم إليه
نَا َم ال َولَدُ :نَ َع َس ،اِضْ طَ َج َعَ ،رقَ َد
نَا َم ال َّر ُج ُل نَ ْو َمتَ ُه األَبَ ِديَّةََ :ماتَ
5ــ نَشيط( :اس ٌم) الجمع :نُشطا ُء و نِشاط ،نشاطَى ،املؤنث :نشيطة ،و الجمع للمؤنث :نشيطات و نِشاط
نش َط إىل  /ن َِش َط يف ِ /
تدل عىل الثبوت من ِ
صفة مش َّبهة ّ
نش َط لـ
اب ن َِشيطٌ :ذو نَشَ ٍاطَ ،م ْن يَ ْع َم ُل ِب َح َي ِويَّ ٍة َو ِخ َّف ٍة
شَ ٌّ
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الساب ُِع
اَلدَّ ْر ُس ّ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ معنای  29کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند؛
2ــ منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
1
3ــ پيام آموزشی درس را درک کند؛
4ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند؛
 5ــ ترکيب اضافیِ دارای صفت مؤخّر مانند «قل ُمك األحم ُر» را در جمله (نه به تنهايی) درست
ترجمه کند.

فرايند آموزش
منت درس داستان زندگی توماس اديسون است .بسياری افراد میپرسند که فرجام مخرتعان و
مكتشفانی كه به برشيّت خدمت كرده ،ولی مسلامن نبودهاند ،چه میشود؟
داوری در مورد ن ّيت درونی اين افراد کار دشواری است ،مشهور است که کار مخرتعانی مانند
اديسون خدمت به برشيّت بوده است ،پس هيچ دليلی نداريم كه آيۀ ﴿إن ﷲ ال يضيع أجر الْمحسنني﴾
شاملشان نشود؛ زيرا محسنني در قرآن فقط به مؤمنان اطالق نشده استُ .م ِ
حسن يعنی نيکوکار.
از اين گذشته آيۀ ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خريا ً يره و من يعمل مثقال ذرة رشا ً يره﴾ زلزال 8ــ7
هركس به اندازۀ سنگينی ذ ّرهای كار خوب كند آن را میبيند و هركس به مقدار ذرهای كار بد
كند ،آن را خواهد ديد .به وضوح شامل اينگونه اشخاص میشود؛ 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 بهوجود آمد كه ذاتاً خوب است ،بالطبع پاداش دارد؛ لذا در قرآن
آمده است:
الصالِ ِ
حات إِنّا ال نُضي ُع أَ ْج َر َم ْن أَ ْح َس َن َع َمالً ﴾ الْکَهف 30
﴿ إِ َّن الَّذي َن آ َمنوا َو َع ِملوا ّ
شهيد استاد مرتضی مطهری مینويسد« :چون خداوند اهل تبعيض نيست و چون عمل نيک از
1ــ پيام درس دربارۀ تالش افراد است.
گنج خواهی در طلب رنجی برب خرمنی میبايدت تخمی بکار
َيس لِإلنسانِ إِ ّل ما َس َعی﴾
﴿ل َ
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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 میشود كه پاداش و کيفر بر نفس اعامل مرتت ّب بوده و مسلامن بودن در
اعطای پاداش رشط نشده است ،هامنطوری كه در عذاب شدن غري مسلامن بودن رشط نشده است.
ولی ع ّدهای 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 كفّار به خاكسرتی تشبيه شده است كه به وسيلۀ تندبادی پراكنده
شود:
يح يف يَ ْو ٍم ِ
عاص ٍف ال يَق ِْد ُرو َن ِم َّم ک ََس ُبوا
﴿ َمث َُل الَّذي َن کَ َف ُروا ِب َربِّ ِه ْم أَ ْعاملُ ُه ْم کَ َرما ٍد اشْ تَدَّتْ ِب ِه ال ِّر ُ
ش ٍء ذلِکَ ُه َو الضَّ ُ
الل الْ َبعي ُد﴾ (ابراهيم ،آيه  18و تفسري منونه ،ج  ،10ص )308
َعىل َ ْ
کساىن که به پروردگارشان کافر شدهاند ،اعاملشان در َمثَل به خاکسرتى مىماند که در روزى
طوفاىن ،تندبادى بر آن بوزد که بر اندکى هم از آنچه فراهم آوردهاند دست منىتوانند یافت .این
است آن گمراهیاى که از حق فاصلهاى دور و دراز دارد .روشن است که اين آيه در برگريندۀ کفّار
است؛ يعنی کسانی که حقيقت اسالم را به روشنی دريافتهاند ،ولی با اين حال کفر و عناد میورزند.
ا ّما مسلامن نبودنِ کسانیکه ستيزهجويی با دين ندارند و تنها به خاطر اينکه حقيقت اسالم به آنها
نرسيده ،مسلامن نيستند ،شامل کفّار اين آيه منیشوند.
حرضت علی میفرمايند« :بهشت هشت در دارد ،نخستني آن برای انبيا و ص ّديقني ،دومني
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 ،ج ،2ص)407-408
در نتيجه حکم دادن به کفر و عناد مخرتعينی مانند اديسون که به برشيّت خدمت کردهاند کار
سختی است .هيچ دليلی نداريم كه آيۀ ﴿ إِ َّن ﷲال يُضي ُع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِسن َني ﴾شامل اينگونه اشخاص نشود.
برای مطالعۀ بيشرت به تفسري منونه ،جلد  ،10صفحات 317ـ  312و عدل الهی شهيد استاد
مط ّهری ،صفحات  338ـ  337مراجعه شود.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
ثَـ َمـ َر ُة الْـجِ ـدِّ  :ميوۀ تالش (دسرتنج)
ستُ ُه َع ْن َدفْعِ نَف ِ
َقات ِدر َاس ِت ِه :فَطَ َر َد ُه ُمدي ُر
کا َن إِديسون ِفـي ّ
السا ِب َع ِة ِم ْن ُعم ِر ِهِ ،عن َدما َع َج َزتْ أُ ْ َ
َمد َر َس ِتـ ِه ِم َن الْ َمد َر َس ِة َو َ
قال َعن ُه« :إِنَّ ُه تِلْمي ٌذ أَح َم ُق ».فَصا َر بائِ َع الْفَواکِـ ِه؛ اديسون در ِس ّن هفت سالگی
ِ
پرداخت هزينههای تحصيلش (درسخواندنش) درماند
بود( ،هفت ساله بود) هنگامیکه خانوادهاش از
(عاجز شد) ،پس مدير مدرسهاش او را از مدرسه راند (بريون کرد ،طرد کرد) و در بارهاش گفت« :او
دانشآموزی نادان است ».پس ميوهفروش شد.
هي سا َع َدتْـ ُه کَثريا ً .کا َن إِديسون ث َ
الس ْمعِ
َقيل َّ
َولٰ ِک َّن ُه ما ت َ َر َك ال ِّدر َاسةَ؛ بَ ْل َد َر َس بِـ ُمسا َع َد ِة أُ ِّمـ ِه؛ َ
ب َِس َب ِب حا ِدث َ ٍة أَ ْو َم َر ٍض أَصابَ ُه أَيّا َم الطُّفولَ ِة.
ولی او تحصيل (درسخواندن) را ترک نکرد؛ بلکه به کمک مادرش درسخواند .او خيلی کمکش کرد.
اديسون به سبب حادثهای يا بيامریای که روزهای کودکی دچارش شده بود (دچارش شد) کمشنوا بود.
تِـ ْم ُ
(مجسمۀ) اديسون روبهروی پُل
ثال إديسون أَما َم الْج ِْسِ :تنديس
ّ
َـص َن َع ُمختَ َـبا ً َصغريا ً يف َمن ِزلِـ ِه َو بَع َد ُم َّد ٍة قَ َد َر َعلَی ِشا ِء بَ ِ
عض الْ َموا ِّد
إِديسو ُن أَ َح َّب الْکيميا َء .ف َ
الْکيمياويَّـ ِة َو ْالَ َد ِ
وات الْ ِعلْم َّيـ ِة؛ اديسون شيمی را دوست داشت .پس آزمايشگاهی کوچک در خانهاش
ساخت و پس از م ّدتی توانست برخی موا ّد شيميايی و ابزارهای علمی را بخرد( .قادر به خريدن برخی
موا ّد شيميايی و ابزارهای علمی شد).
الت کَث َري ٍة صا َر َمسؤوالً يف أَ َح ِد الْ ِقطار ِ
َو بَع َد ُمحا َو ٍ
ات َو قَ َد َر َعلَی ِشا ِء آلَ ِة ِطبا َعـ ٍة َو َوضَ َعـها يف
َع َربَـ ِة الْ َبضائِع،
و پس از تالشهای بسياری مسئو ِل يکی از (مسئول در يکی از) قطارها شد و توانست دستگاه
چاپی بخرد و آن را در واگن کاالها گذاشت،
ش َة ِم ْن ُعم ِر ِه کَتَ َب َصحيفَـ ًة أُ ْسبوع َّيـ ًة َو طَ َب َعـها ِفـي الْ ِقطارِ .و در س ّن
َو ِفـي َّ
الس َنـ ِة الْخا ِم َس َة َع ْ َ
پانزده سالگی روزنامهای هفتگی نوشت و آن را در قطار چاپ کرد.
ِ
ريق فَطَ َر َد ُه
َستْ إِ ْح َدی ز
ُجاجات الْ َموا ِّد الْکيمياويَّـ ِة يف الْ َمط َب َعـ ِة؛ فَـ َح َدثَ َح ٌ
يف أَ َح ِد ْالَيّ ِام انْک َ َ
ئيس الْ ِقطار َو ِعن َدما أَنْ َق َذ ِطفالً ِم ْن ت ِ
شکَ ِتـ ِه .در يکی از روزها
َحت الْ ِقطارَِ ،ج َعلَ ُه والِ ُد الطِّفلِ َرئيساً يف َ ِ
َر ُ
يکی از شيشههای موا ّد شيميايی در چاپخانه شکسته شد (شکست) و آتشسوزی روی داد و رئيس
قطار او را بريون کرد (طرد کرد) و وقتیکه کودکی را از زير قطار نجات داد ،پد ِر کودک او را رئيس
رشکتش کرد.
97

کا َن إِديسون َمشغوالً يف مخـتَـ َبـ ِر ِه لَيالً َو نَهارا ً .ه َو أَ َّو ُل َم ْن َص َن َع ُمـختَـ َبـرا ً لِـلْـأَبْ ِ
الـصـناع َّيـ ِة.
ـحاث ِّ
اديسون شب و روز در آزمايشگاهش مشغول بود .او نخستني کسی بود که آزمايشگاهی برای
پژوهشهای صنعتی ساخت.
بائـي
اِ ْختَـ َر َع إديسون أَکْـثَـ َر ِم ْن أَل ِْف ا ْخ ِتـرا ٍع ُم ِه ٍّم؛ ِمنـ َها الطّاقَـ ُة الْـکَهـ َربائ َّيـ ُة َو الْ ِم ُ
صباح الْ َک ْه َر ُّ
الس ّيا َر ِة َو الطّاقَـ ُة الْکَه َربائ َّيـ ُة يف
َو ُم َس ِّج ُل الْموسيقَی و ُّ
السي َنام َو بَطّاريَّـ ُة َّ
الص َو ُر الْ ُمتَ َح ِّرکَـ ُة َو آلَـ ُة ّ
الص ِ
ناعات الْ َجدي َد ِة .اديسون بيشرت از هزار اخرتاع مهم اخرتاع کرد.
ٰهذَا الْ َع ِ
ئييس لِـتَـقَـ ُّد ِم ِّ
رص َس َب ٌب َر ٌّ
(اديسون بيش از هزار اخرتاع مهم داشت ).از آن جمله نريوی برق ،چراغ برق ،ضبطکنندۀ موسيقی،
عکسهای متح ّرک ،دستگاه سينام و باتری خودرو و نريوی برق در اين روزگار دليل اصلی پيرشفت
صنايع نوين بوده است.
الصالِ ِ
حات إِنّا ال نُضي ُع أَ ْج َر َم ْن أَ ْح َس َن َع َمالً ﴾ الْکَهف 30
﴿ إِ َّن الَّذي َن آ َمنوا َو َع ِملوا ّ
قطعاً کساىنکه اميان آورده و کارهاى شايسته کردهاند ،ما پاداش کىس را که کار نيکو کند تباه
1
منىکنيم.

آموزش تصويری قواعد «کليدواژۀ تصويری»

دانشآموز جملههای مص ّور را میخواند و با تو ّجه به تصوير و با راهناميی معلّم ترجمه میکند.
بديهی است که برای فهم ترکيب وصفی و اضافی ابتدا بايد دانشآموزان را به آموختههايشان
در ادب ّيات 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؛ ا ّما معموالً شيوههای زير برای تفهيم دانشآموز به کار برده میشوند.
با افزودن چيزهايی میتوان ترکيب وصفی را شناخت.
رس زرنگ تر
رس زرنگ ،پ ِ
1ــ افزودن «تر» يا «ترین» به آخر ترکیب؛ مثال :پ ِ
1ــ ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:
مسلّامً کسانی که ایامن آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ،ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.
ترجمۀ آیتاللّٰه موسوی همدانی (ترجمۀاملیزان):
آنان که (به خدا) ایامن آوردند و نیکوکار شدند ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم گذاشت.
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رس زرنگ بود.
رس زرنگ است .پ ْ
2ــ افزودن فعل ربطی به آخر ترکیبها؛ مثال :پ ْ
3ــ افزودن «ی» يا «بسيار» بین دو کلمه؛ مثال :پرسی زرنگ ،پرسی بسيار زرنگ
اگر با افزودن موارد فوق ترکیبها از نظر معنا صحیح باشند ،نوع ترکیب وصفی و در غیر این
صورت اضافی است.
نکته :برای تشخیص اسم و صفت ،بیشرتین مشکلِ دانشآموزان در شناخت اسم معناست؛ یعنی
اسمی که وجود ظاهری ندارد و وجودش وابسته به چیزی دیگر است؛ مثل هوش.

بدانيم
آنچه را دانشآموز در کليدواژۀ تصويری با آن آشنا شده است ،در بخش «بدانيم» در قالب يک
جدول مالحظه میکند و با تعريف ترکيب وصفی و اضافی آشنا میگردد .الزم به تذکّر است که هدف
آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس ،عدد ،معرفه و نکره بودن و اِعراب نيست .هرچند
خود بهخود اين ات ّفاق میافتد و در خالل قرائت جملهها دانشآموز پی میبرد که تطابقی وجود دارد،
ا ّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از اهداف آموزشی نيست.
همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مث ّنی و جمع منیگريد و مضاف اليه مجرور
است از اهداف کتاب نيست .متييز ترکيب وصفی از اضافی نيز از اهداف کتاب نيست؛ زيرا در فهم
زبان چندان مؤث ّر نيست.
لذا مطلقاً نبايد وارد اين مباحث شد.

ف ّن ترجمه
آموزش ترکيب وصفی و اضافی در فهم زبان تأثري چندانی ندارد ،دليل آوردن اين قاعده اين
«صديقـي الْ َعزي ُز» آموزش داده شود .در کتاب درسی ،ترکيب مخلوط با
است که ترکيب مخلوط مانند َ
الصغ َريةُ»
«ص ُ
ديق جوا ٍد الْ َعزي ُز» يا « َحقيبَ ُة أُختي َّ
ضامير ط ّراحی شده است و مثالهای اين چنينی مانند َ
الصغ َريةُ» بسيار سخت است و دانشآموز
نيامده است؛ زيرا ترجمۀ ترکيبهايی مانند « َحقيبَ ُة أُختي َّ
بايد اطّالعات زبانی بسياری داشته باشد تا بتواند آن را درست ترجمه کند.
مستقلً آموزش يا ارزشيابی شود؛ زيرا يادگريی ،بسيار دشوار میشود و بايد
ّ
ترکيب مخلوط نبايد
الس ْف َر ِة الْ ِعلْميَّ ِة.
ترکيب مخلوط را در جمله به دانشآموز ارائه کرد؛ مثالَ :رأَيْ ُت َ
«صديقـي الْ َعزي َز» ِفـي َّ
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«صديقـي الْ َعزي ُز» را بريون از جمله درست ترجمه کند و
دانشآموز منیتواند ترکيب مخلوط َ
ِ
«دوست عزيزم» يا «دوستم عزيز است».
منیداند کداميک از اين دو ترجمه درست است:
همچنني در امتحانات و مسابقات رصفاً بايد از هامن مثالهای کتاب درسی بدون هيچ تغيريی
استفاده کرد .چند مثال ديگر نيز در درسهای بعدی برای تقويت فهم ترکيب مخلوط آمده است .از
آن مثالها نيز میتوان در امتحان استفاده کرد.

تمرینها
کل کتاب بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نقش مص ّحح و راهنام دارد.
حل متري نات در ّ
ّ
دانشآموز میخواند و ترجمه میکند و معلّم اصالح میکند و منرۀ شفاهی روخوانی نيز در دفرت معلّم
درج میشود .معلّم برخی از مترينهای نيازمند توضيح را قدری بيشرت توضيح میدهد.
مترين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .از فراگري میخواهيم جملهها
را بخواند و ترجمه کند .معلّم بر قرائت و ترجمۀ او نظارت میکند .درک مطلب در يادگريی هر زبانی
نقشی مهم را ایفا میکند.
مترين دوم :چهار تصوير در اين مترين ارائه شده است .مرقد ابوعلی سينا در همدان ،پل سفيد
در اهواز ،مسجد امام در اصفهان و صحنهای از مناز جامعت رزمندگان هشت سال دفاع مق ّدس.
تصاوير به لحاظ فرهنگی هدفمندند و ذيل هر يک از آنها ترکيبهای وصفی و اضافی آمده است.
مترين سوم :مترين مرتادف و متضاد موجب تقويت مهارت واژهشناسی دانشآموز میشود.
مترين چهارم :دانشآموز بايد جملههای داده شده را درست بخواند و بفهمد تا بتواند تشخيص
دهد کدام کلمه برای جای خالی مناسب است .برای اينکه قدرت تفکّر دانشآموز تقويت شود و به
منظور جلوگريی از پاسخهای حدسی دو کلمۀ اضافه نيز در مترين داده شده است .میتوان در امتحان
نوبت ا ّول 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 رصفاً برای تقويت
دانشآموز است .ترجمۀ فعل بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گريد .اين مترين فقط برای کار
«سـتَغ ِْس ُل» برای دانشآموز دردرسآفرين است ،ولی ترجمۀ آن
در کالس ط ّراحی شده است .ترجمۀ َ
در جملۀ «والِـ َدتـي َسـ َتـغ ِْس ُل الْ َمالب َِس غَدا ً ».ساده است .در عني حال که دانشآموز امتحان میدهد
همزمان ياد نيز میگريد .در چنني حالتی امتحان ادامۀ يادگريی میشود.
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مترين ششم :هدف تقويت اندوختۀ واژگانی دانشآموز است .از آنجا که ترجمه از فارسی به
حل جدول
عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا شانزده پاسخ روبهروی دانشآموز قرار دارد .دانشآموزان ّ
رمزدار را دوست دارند .رمز جدول «ال جِها َد کَـجِها ِد ال َّنف ِْس :هيچ جهادی مانند جهاد با خود نيست.».
از حرضت علی است .در اين مترين کلامتی که به هر دليل کمرت تکرار شده است جا داده شدهاند.

کنز الحکمة
سخنان حکيامنه از پيامرب اسالم و حرضت علی زينتبخش انتهای درس میباشد .سعی
شده است حکمتهای به کار رفته در عني حال که از نظر ساختاری دقيقاً مطابق با اهداف آموزشی
کتاباند از نظر مفهومی به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد.

ارزشيابی 
روش منايشی شيوهای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است.
چند وسيله يا چند تصوير در کالس منايش داده میشود و راجع به هر کدام ترکيبی گفته میشود
تا دانشآموز ترجمه کند؛ مسلّامً استفاده از امکانات رايانه و تخته هوشمند اين کار را فوقالعاده
جذّاب میسازد؛ مثال:
حقيب ٌة صغريةٌ ،قل ُم ٌ
طويل ،ف َّلحو َن مجتهدونَ ،طالباتٌ مح ّجباتٌ و ...

هامهنگی در ترجمۀ بخش «کنز الحکمة»

1ــ « َعل َ
ْـب» .
َيـك ب ِِـذکْ ِر ﷲ فَـ ِإنَّـ ُه نـو ُر الْـقَـل ِ
بايد خدا را ياد کنی؛ زيرا او روشنايی دل است( .ذکر خدا بر تو الزم است که قطعاً او نور قلب

است).

الـسـو ِء شَ ـيـطـا ٌن » .همـنشني بد ،اهريـمن (شيطان) است.
ـلـيـس ّ
2ــ « َج ُ
3ــ « ا َلـ ُّدنـيـا َمـز َر َعـ ُة ال ِ
ْـآخ َر ِة » .گيتی کشتزار رستاخيز است( .دنيا مزرعۀ آخرت است).
4ــ « اَلْـ ِعـلْـ ُم کَـ ْنـ ٌز َعـظـیـ ٌم » .دانش ،گنجی بزرگ است( .علم گنجی عظيم است).
 5ــ « ا َلـ َّنـو ُم أَخــو الْـ َم ِ
ـوت » .خواب ،برادر مرگ است.
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
1ــ «شَ يطان» معادل «اهريـمن» در فارسی است .در انگليسی  Satanبا تلفّظ ِسی تِن گفته
1
میشود که به نظر میرسد از عربی يا ِعربی يا ُسيانی يا ...وارد انگليسی شده باشد.
2
2ــ «آلة» بهمعنای «دستگاه» است که در فارسی بهصورت «آلت» نوشته میشود.
3
3ــ «أَداة» بهمعنای «ابزار» است که در فارسی به شکل جمعی «ادوات» کاربرد دارد.
4
4ــ «أَضاعَ» بهمعنای «گم کرد ،تباه کرد ،ضايع کرد» و مرتادف «ضَ يَّ َع» است.
1ــ َش ْي َط ٌان :جمعَ :شياط ُني [ش ي ط].
وح ِّ ّ
ــ اِ ْح َذ ِر َّ
ريق ا ْل َحقِّ .
الش ْي َط َانَ :و ه َو ال ّر ُ
الشي ُر ا َّلذي َي ْرمي ِب َك لِل َّت ْه ُل َك ِة لِ ُب ْع ِد ِه ع َِن ا ْل َخ ْ ِي َو َط ِ
َ
ــ یا لَ ُه ِمنْ َولَ ٍد َش ْي َطانٍ ِ :عبا َر ٌة ُت َق ُال لِ ُك ِّل َولَ ٍد ُمشا ِك ٍس أ ْو ُم َت َم ِّر ٍد.
ُ
الش ْع َرَ ،ح َس َب ما َ
الشا ِع َر ِّ
الش ْع ِرَ :منْ ُي ْل ِه ُم ّ
ــ َش ْي َط ُان ِّ
العصو ِر األ ْو َل.
كان ُي ْع َت َقدُ ِف ُ
ــ َرا َك َب ُه َّ
القيام ِب َعمَلٍ لَ ْم ُير ِاع َنتا ِئ َجهُ.
الش ْي َط ُانَ :منْ َغ ِض َب َو َسا َرعَ إِ َل
ِ
2ــ ٌ
آلة( :اسم) الجمع :آالت ِجهاز ُيؤدِّي عم ًال بتحويل القوى ا ْلمح ِّركة املختلفة َكالحرارة و البخار و الكهرباء إىل قوى آل ّية
السفن.
مثل اآلالت ا َّلتي ُت َح ِّرك ُّ
الحاسوب،
آلَ ٌة حاسو ِب َّي ٌة:
ُ

آلة ُبخار ّية  :آلة تح ّرك بالبخار،
آلة كهربائ ّية  :آلة تح ّرك بالكهرباء
هُ َو آلَ ٌة يف َي ِد ِه :ه َو َمن َيت ََح َّر ُك ِبـ َم ِشي َئ ِت ِه ع ََل َغ ْ ِي إِرا َد ٍة ِم ْن ُه هُ َو آلَ ٌة َص ّم ُء َب ْ َ
ي َي َد ْي ِه.
3ــ أدَا ٌة( :اسم) الجمع :أَ َد َو ٌ
ات ،آلة ،ما ُيستعان به إلنجاز غرض من األغراض.
أَداة الحرب :سالحها
أدوات احتياط َّية :قطع ِغيار
أدوات املائدة :األطباق واآلنية واملالعق وغريها الالزمة لتناول الطعام،
مؤسسة،
أَدوات كتاب َّية أو مكتب َّية :مجموع ما ُيستعمل من أشياء يف مصلحة أو َّ
أدوات منزل ّية :ما يحتاجه البيت من أدوات أو أجهزة كالثالجة وغريها
األَدَا ُة (يف اصطالح النحويني) :اللفظة تستعمل للربطِ بني الكالم أَو للداللة عىل معنى يف غريها ،كالتعريف يف االسم أوَ
االستقبال يف الفعل و الجمع  :أَدوات
أدوات النَّفي( :النحو والرصف) كلامت ّ
تدل عىل ّأن الخرب غري واقع؛ مثل :ال ،ما ،مل ،ليس إلخ
4ــ أَضاعَ ( :فعل) أضاعَ ُيضيع ،أَ ِض ْع ،إضاع ًة و اسم فاعله ُمضيع و اسم مفعوله ُمضاع
أضاعَ اليشء :ب َّدده ،أفناه بال فائدة
قيل َو َ
إِ َّن ﷲ َك ِر َه لَ ُك ْم َثالثاً ؛ َ
قال َو إِ َضا َع َة ا ْل َملِ (حديث)
أَضاعَ َو ْق َتهُ :أَهْ د َرهَُ ،ت َر َك ُه َي ْذهَ ُب ُسدىً
أَضاعَ َع َل ْي ِه ُف ْر َص ًة ِمنْ َذهَ ٍب :أَفا َت ُه إِ َّياها
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5ــ «أَنْقَـذَ» به معنای «نجات داد» و مرتادف با «نَ َّجی» است.
6ــ «بِضا َعة» به معنای «کاال» است که در فارسی کاربرد ديگری دارد؛ مثال:
2
بضاعت مالی :توانايی مالی ،بیبضاعت :ندار
7ــ « َع َربَـة» به معنای «گاری ،چرخ ،چهارچرخه» است که از واژۀ فارسی «ارابه» گرفته شده
است؛ بهصورت « َع َربيَّـة» در سوريه و عربستان سعودی و« َع َربانَـة» در عراق بهمعنای گاری به کار
3
میرود.
8ــ «کَ ْه َرباء» در اصل واژهای فارسی و از ريشۀ «کاه ُربا» است .کاه ُربا هامن الکرتيسيته است
که به عنوان مثال هنگام شانهکردن موی رس با شانۀ چوبی ايجاد میشده است و کاه را به خود جذب
میکرده است و آن را کاه ُربا ناميدهاند؛ زيرا که کاه را میربوده است .همچون آهن ُربا که آهن را
میربايد .سپس کاه ُربا تبديل به کَه ُربا و سپس کَ ْه َرباء شده است.
9ــ «کيمياء» به معنای «شيمی» برگرفته از «کيميا» در فارسی است .دانشمند ايرانی مح ّمد بن
زکريّای رازی در جستوجوی ما ّدهای بود که به پندار پيشينيان میتوانست مس را تبدیل به طال کند .او
آزمايشهای بسياری انجامداد و چنني چيزی نيافت ،ا ّما مجموعۀ کارهای او باعث شد که دانش شيمی
1

س
أَضاعَ ِبت َ ُّ
َّجاحَ :ض َّي َعَ ،خ ِ َ
َص ِف ِه ُك َّل ُس ُبلِ الن ِ
أَ َضاع ٌ
فالنَ :ف َش ْت َض ْي َع ُت ُه أَو ِضياعُ ُه و َك ُ َث ْت
أَضاعَ ال َف ّل ُحَ :ك ُ َث ْت ضياعُ ُه
1ــ أَن َق َذ( :فعل) أنق َذ ُينقذ ،إنقا ًذا ،و اسم فاعله ُمن ِقذ و اسم مفعوله ُمن َقذ
أ ْن َق َذ ُه ِمنَ ال َغ َرقِ َ :خ َّل َص ُه َو َن َّجا ُه
َحا َو َل ْأن ُي ْن ِق َذ ُه ِمنْ َو ْر َط ِت ِه أ ْو أ ْز َم ِت ِه ْ :أن ُيخْ ِر َج ُه ِم ْنهَا َسالِ ًام
2ــ ِبضاعة( :اسم) الجمع  :بضائع ،سلعة ،ما ُيتَّجر فيه من ِس َلع ومصنوعات وغريهام،

أخرج ما عنده من البضاعة  :قال ما كان ينوي أن يقوله،
بضائع عابرة  :بضائع ُمعفاة من ال ُّرسوم يف طريق نقلها من بل ٍد إىل بلد آخر،
ُ
البضائع فقط،
خصص لركوب الناس ينقل
قطار البضاعة  :نوع ّ
َ
معي من القطارات غري ُم ّ
كان َ
قليل البضاعة من العرب ّية  :له معرفة قليلة بها
3ــ ال َع َر َب ُة  :واحد ُة ال َع َربات ،و هي ُس ُفنٌ َروا ِكدُ كانت يف ِد ْج َلة
ال َع َر َب ُة َ :م ْر ٌ
ٌ
ٌ
كبة ُ
إنسانُ ،تنقل عليها األشياء ،جمع َع َربات.
حيوان أو
ذات ع ََجلتني أو أكرث يج ُّرها
وضع ال َع َرب َة أمام الحصان َ :
َ
وضع األم َر يف غري مح ِّله ،خالف نظا َم األمورَ ،ع َك َس ّ
التتيب
َّ
العربة القالبة  :عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عىل تفريغ محتوياتها.
عربة نوم  :مقطورة س ّكة الحديد مز َّودة بوسائل ال ّراحة و النَّوم
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از نام کيميای او ريشه بگريد.
10ــ «نَ َفقَة» بهمعنای «هزينه» است« .نَ َفقَة» از «نَفَق» به معنای «تونل» است و کلامت منافق
و نفاق نيز از آن مشتق شدهاند .نفاق مصدر است بهمعناى منافق بودن ،منافق كىس است كه در
باطن كافر و در ظاهر مسلامن است.
﴿يَقُولُو َن ِبأَفْوا ِه ِه ْم ما لَ ْي َس ِف قُلُو ِب ِه ْم﴾ آل عمران ــ .167
طربىس در وجه اين تسميه میگويد:
منافق بهسوى مؤمن با ايـامن خارج میشود و بهسوى كافر با كفر.
و ادامه میدهد که علّت اين تسميه آن است كه منافق از ايـامن بهطرف كفر خارج شده است.
نَفَق نقبی است در زير زمني كه د ِر ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه:
السام ِء ﴾...انعام ــ 35
غي نَفَقاً ِف ْالَ ْر ِض أَ ْو ُسلَّامً ِف َّ
﴿فَ ِإنِ ْاستَطَ ْع َت أَ ْن ت َ ْبتَ َ
مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...
ضمناً «يَربوع» موش صحرايی است که دو النه میسازد؛ يىك به نام نا ِفقاء كه آن را پنهان
میدارد؛ ديگرى به نام ِ
قاصعاء كه آشكار است ،چون دشمن در قاصعاء به آن حمله كند وارد نافقاء
شده و از آن خارج میشود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و اقرب املوارد نقل شده است ،طربىس در
علّت تسميه نافقاء فرموده كه :يربوع از آن خارج میشود.
نفقه آذوقهای بوده است که در نقبی در جايی مانند کوه میگذاشتند تا دست ديگری بدان
نرسد و هزينه را در عربی نفقه ناميدهاند که از اين ريشه است.
11ــ « َوضَ َع» بهمعنای «گذاشت ،قرار داد» است .در گويش عاميانه بهجای آن گفته میشود:
« َخلَّی» يا « َحطّ»؛ مثل« :ضَ ْعـ ُه ُهنا».
در عربستان سعودی« :خَـلّـي هينا».
در مرصُ « :حطُّـه هينا».
در عراق« :خَـلّـي اِهنا».
1

1ــ  Chemistryدر انگليسی chimie ،در فرانسه química ،در اسپانيايی chimica ،در ايتاليايی chemia ،در لهستانی،
 χημείαدر يونانی که هامن کيميا تل ّفظ میشود و در همۀ زبانهای جهان همگی برگرفته از نام کيميا است.
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