اَلدَّ ْر ُس الثّا ِم ُن
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ معنای  16کلمۀ 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 درس را درک کند؛
4ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند؛
5ــ معادل فعل مضارع سوم شخص جمع (للغائب َني ،للغائبات ،للغائ َب ِني و للغائبتَنيِ) را در عربی
بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند؛
 6ــ بتواند در سفرهای زيارتی به خانۀ خدا و مدينۀ من ّوره و عتبات مق ّدسه در ح ّد نياز از
2
توانايیهای زبانیاش در زمينۀ عربی استفاده کند.

فرايند آموزش
منت درس گفتوگويی بني زائری ايرانی و يک رانندۀ تاکسی در شهر مکّۀ مک ّرمه است .در اين
منت ،هشت کلمۀ پرسشی َهل ،أَ ،أي َنِ ،م ْن أَي َن ،ماذا ،لِامذا ،کَم و ما بهکار رفته است .گفتوگوی متن ّوعی
تنظيم شده که در آن شيوۀ درست مکامله آموزش داده شده است .هرچند مکامله هدف اصلی کتاب
درسی نيست ،ولی تـمرين مناسبی برای يادگريی زبان عربی است و کالس را ف ّعال و پرتح ّرک میسازد.
رشف
همچنني اطّالعات خوبی در اختيار دانشآموز قرار میدهد .بسياری از کسانی که به مکّه م ّ
شدهاند از موزۀ مکّه آگاهی ندارند ،درحالیکه در آن آثار تاريخی حرمني رشيفني نگهداری میشود؛
مانند ستون چوبی کعبه ،آثار چاه قدميی زمزم ،عکسهای قدميی حرمني رشيفني و بقيع رشيف و ...
پس از پايان منت ،درس بهروال دروس پيشني درک مطلب ط ّراحی شده است که بايد درستی ،يا
نادرستی هر عبارت با تو ّجه به منت درس ط ّراحی شود.
1ــ پيام درس يادآور اين آيۀ رشيفه است﴿ :س ُريوا ِف ْ َ
ال ْر ِض ﴾.. .آل ِعمران ــ  .137زائران ايرانی به زبان عربی آشنا
هستند و اين توانـمندی آنها را نشان میدهد .رانندۀ تاکسی در تعيني قيمت کرايه دچار خطا میشود ،ولی آنان هوشيارند و تذ ّکر
میدهند .به موزه میروند ،جايی بسيار ديدنی و مقدّس که بسياری از زائران از آن غافلاند و معموالً کاروانهای زيارتی به آنجا
نـمیروند .اين خود گونهای آموزش صحيح است.
2ــ سؤال و جواب در ح ّد گفتوگوی موجود در تـمرينات است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

ـق َسـ ّيـا َر ِة ْالُ ْجـ َر ِة :گفتوگويی ميان زائر و رانندۀ تاکسی
ِحـوا ٌر بَيـ َن الـ ّزائِـ ِر َو سائِ ِ
السال ُم َو َرح َم ُة اللّٰ ِه َو بَ َرکاتُ ُه .أَي َن تَـ ْذ َهبونَ؟
السال ُم َعلَيکُم.
ــ َعلَي ُک ُم َّ
ــ َّ
ــ سالم برشام (درود بر شام).

ــ درود و رحمت و برکات خدا بر شام باد.
کجا میرويد؟

ــ نَـ ْذ َه ُب إلَی ُمـتْـ َح ِ
ـف َمکَّـ َة الْـ ُمـکَـ َّر َمـ ِة .ــ أَهـالً َو َسـهـالً بِـکُم .تَـفَـضَّ ـلوا .اِ ْرکَـبـوا.
ــ به موزۀ مکّۀ مک ّرمه میرويم.

ــ کَـ ْم رياالً ت َـأْخُـ ُذ ِمـ ّنـا؟

ــ خوشآمديد .بفرماييد .سوار شويد.
ــ أَربَـعـيـ َن رياالً.

ــ چند ريال از ما میگريی؟

ــ چهل ريال.

ٍ
أشخاص.
ــ ْالُج َر ُة غال َيـةٌ .نَح ُن ث َـالث َـ ُة

ٍ
رياالت.
ش ُة
ــ َعـفـوا ً؛ ث َـالثـو َن رياالً .لِـک ُِّـل زائِـ ٍر َع َ َ

ــ کرايه گران است .ما سه نفريم.

ــ ببخشيد؛ سی ريال .برای هر زائری ده ريال.

ــ َه ْل ت َـ ْقبَ ُل الـ ُّنـقو َد ْاليرانيَّـة؟

بابَ ،ه ْل أَنتُم إيرانيّـونَ؟
ــ نَ َعم .ال بَأْ َس .يا شَ ُ

ــ آيا پول ايرانی میپذيريد؟

ــ بله؛ اشکالی ندارد .ای جوانها ،آيا شام ايرانی
هستيد؟

نت ؟
ــ نَ َعم َو ِم ْن أَيـ َن أَ َ

ُنت أشتَ ِغ ُل
ــ أَنا باکِستا ٌّينَ 1و أَشْ تَ ِغ ُل ُهنا .يف َوطَني ک ُ
يف الْ َمز َر َع ِة.

ــ بله و شام اهل کجا هستيد؟

ــ من پاکستانی هستم و اينجا کار میکنم .در
ميهنم در مزرعه کار میکردم.

ـت الْـ ُمتـ َح َـف َحتَّـی ْالنَ؟
ــ أَ َرأَيْ َ

ُـرصـةٌ.
ــ ال؛ مــا َرأَیْـتُـ ُه .مــا ِعندي ف َ

ــ آيا تا حاال موزه را ديدهای؟

ــ نه؛ نديدهام .فرصت ندارم( .فرصتی ندارم)

1ــ در زبان عربی فصیح چهار حرف گ ،چ ،پ ،ژ وجود ندارد؛ لذا اسمهایی مانند پاکستان و پروین را باکستان و بروین
تلفّظ میکنند و مینویسند .حرف «پ» گاهی به «ف» نیز تبدیل شده است؛
مثال :پیروز :فَیروز/پیل :فیل /پارس :فُرس /ت َپورستان :طبرستان /آتورپاتگان :آذربایجان /پهلوی :فَهلَوی ،فَیلی (نام کردهای
ایالم و شرق عراق) /پسته :فُستُق
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يت» در ترجمۀ فارسی «ديدهای» ترجمه میشود.
با تو ّجه به قيد زمان «تا حاال» فعل « َرأَ َ
خاصی برای ماضی نقلی وجود ندارد؛ مثالً
توضيح اينکه در زبان عربی مانند فارسی و انگليسی فرمول ّ
کَتَ َب ،قَد کَتَ َب ،ه َو کاتِ ٌب ،کَتَ َب َحتّی ْال َن را «نوشته است» ترجمه میکنيم.
ـت إلَی ُه َ
الـصـبـا ِح َحتَّی الْ َمسا ِء.
ناك؟!
ــ لِـامذا ما َذ َهـبْ َ
ــ لِـأَنّـي أَشْ ـتَـ ِغ ُـل ِم َن َّ
ــ چرا به آنجا نرفتهای؟

ــ زيرا من از صبح تا شب کار میکنم.

الـسـا َعـةُ؟
ــ َعـفـوا ً .کَمِ ّ

ــ ال ِ
ْـعـاشـ َر ُة تَـامماً.

ــ ببخشيد .ساعت چند است؟

ــ ده تـامم.

ــ ت َ
َعال َمـ َعـنا .ث ُـ َّم نَـ ْرجِـ ُع َمعـاً؛

همراه ما بيا .سپس باهم برمیگرديم.

ــ َهل ت َـقْـ َب ُـل؟
ــ آيا میپذيری؟ (قبول میکنی؟)

ــ ال؛ ال أَ ِ
قد ُر .شُ کرا ً َجـزيالً.
ــ نه؛ نـمیتوانم .بسيار سپاسگزارم.

ِحوا ٌر بَـيـ َن الـ ّزائِـ ِر َو َدليلِ الْـ ُمـتـ َح ِ
ـف :گفت و گويی ميان زائر و راهنامی موزه
ــ ماذا يف ٰهـذَا الْـ ُمت َح ِف؟

ــ ْالثـا ُر الـتّاريخ َّيـ ُة لِـلْ َحـ َر َمـيـنِ الـشَّ ـريـفَـيـنِ .

ــ در اين موزه چه چيزی هست؟

ــ آثار تاريخیِ حرمني رشيفني( .دو حرم رشيف)

ــ ما ٰذلِ َـك الْـ َعـمو ُد؟

بـي لِلْکَع َبـ ِة.
ــ الْ َعمو ُد الْخَشَ ُّ

ــ آن ستون چيست؟

ــ ستونِ چوبیِ کعبه.

ــ َو ما ٰه ِذ ِه ْالثا ُر؟

باب الْ ِمنـ َبـ ِر الْـقَديـمِ لِلْ َمسج ِ
ـوي؛
ِـد الـ َّنـ َب ِّ
ــ ُ

ــ و اين آثار چيست؟

ــ د ِر منرب قديـمیِ مسجد نبوی؛

باب الْ ِمنـ َبـ ِر الْـقَديـمِ لِلْ َمسج ِ
ـوي » نيازی بهترجمۀ حرف
ِـد الـ َّنـ َب ِّ
تو ّجـه :در ترکيبهايی مانند« ُ
ج ّر نيست؛ مثالهای مشابه عبارتاند از:
ئيس :نامۀ مه ّم رئيس الْجمهوريَّ ُة ْ ِ
السالم َّي ُة يف إيرانَ :جمهوری اسالمی ايران
ال ِّرسال ُة الْ ُم ِه َّم ُة لِل َّر ّ
آثا ُر ِبئْـ ِر زَم َز َم؛ ُص َو ُر الْ َح َر َم ِني َو َمق َبـ َر ِة الْ َبقيعِ؛ َو آثا ٌر َجميلَـ ٌة أُ ْخ َری.
آثار چاه زمزم؛ عکسهای دو حرم و مقربۀ (قربستان) بقيع؛ و آثار زيبای ديگری.
ِب.
ــ أَشْ ُک ُر َك َعلَی ت َوضيحاتِ َـك الْ ُمفي َد ِة.
ــ ال شُ ْک َر َعلَی الْواج ِ
ــ بهخاطر توضيحات سودمندتان (مفيد شام) سپاسگزارم .ــ وظيفه بود ،تشکّر الزم نيست.
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در اينجا خوب است که اشارهای به آموختۀ صفحۀ4کتاب عربی هفتم شود؛ در اين صفحه
آمده بود که:
ُرصـةٌ.
ـت الْـ ُمتـ َح َـف َحتَّـی ْالنَ؟
ــ أَ َرأَيْ َ
ــ ال؛ مـا َرأَيْـتُــ ُه .ما ِعندي ف َ
ــ نه؛ ندیدهام .فرصت ندارم.
		
ــ آیا موزه را تا حاال دیدهای؟
ـت إلَی ُه َ
الـصـبـا ِح َحتَّی الْ َمسا ِء.
ناك؟!
ــ لِـامذا ما َذ َهـبْ َ
ــ لِـأَنّـي أَشْ ـتَـ ِغ ُـل ِم َن َّ
ــ چون من از صبح تا شب کار میکنم.
ــ چرا به آنجا نرفتهای؟
ــ ْالثـا ُر الـتّاريخيَّـ ُة لِـلْ َحـ َر َمـيـنِ الـشَّ ـريـفَـيـنِ .
ــ ماذا يف ٰهـذَا الْـ ُمت َح ِف؟
ــ آثار تاريخیِ حرمني رشيفني( .دو حرم رشيف)
ــ چه چيزی در اين موزه هست؟
باب الْ ِمنـبَـ ِر الْـقَديـمِ لِلْ َمسج ِ
ـوي؛
ــ َو ما ٰه ِذ ِه ْالثا ُر؟
ِـد الـ َّنـبَ ِّ
ــ ُ
ــ د ِر قديـمی مسجد نبوی.
ــ و اين آثار چيست؟
ِب.
ــ أَشْ ُک ُر َك َعلَی ت َوضيحاتِ َـك الْ ُمفي َد ِة.
ــ ال شُ ْک َر َعلَی الْواج ِ
ِ
توضيحات مفيد (سودمند) شام متشکّرم .ــ وظيفه بود ،تشکّر الزم نيست.
ــ از
فعلهايی مانند شَ َک َر و َسأَ َل و َع َ َب در ترجمۀ فارسی همراه با حرف اضافه میآيند؛ مثال:
شَ َک َر ُه :از او تشکّر کرد َ /سأَلَـ ُه :از او پرسيد َ /ع َ َب ُه :از آن عبور کرد
برخی اشتباهی در ترجمۀ اين فعلها حرف ج ّر « ِم ْن» میآورند که نادرست و تحت تأثري فارسی
است؛ مثال( :شَ َک َر ِم ْنـ ُهَ ،سأَ َل ِم ْنـ ُه و َع َ َب ِم ْنـ ُه) هر سه غلط هستند.

آموزش تصويری قواعد «کليدواژۀ تصويری»
قواعد درس هشتم دربارۀ معادل ماضی استمراری در زبان عربی است .تذکّر مهم اين است
که در زبان عربی چنني اصطالحی وجود ندارد؛ اصطالح ماضی استمراری در فارسی معادل
 Past continuousدر انگليسی است و در عربی بهکار نـمیرود و برای فهم بهرت زبان عربی بهعنوان
معادلسازی توضيح داده میشود .حتّی اصطالح ماضی بسيط نيز وجود ندارد .در زبان عربی فعل سه
نوع است :ماضی ،مضارع و امر.
فعل نهی فعل مضارع مجزوم است ،فعل مستقبل نيز هامن مضارع است که با افزودن يکی از
دو حرف َس يا سوف بر آينده داللت میکند.
ماضی استمراری :نشاندهندۀ کاری است که در گذشته چند بار تکرار شده است؛ مثال:
مینوشت ،میگفت .ترجمۀ فعل «ماضی ملموس يا در جريان» مانند «داشت میرفت» با فعل
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«میرفت» يکی است.
کا َن يَ ْذ َه ُب :داشت میرفت ،میرفت
يل کا َن يَذ َه ُب .بهرت است بگوييم
تو ّجه کنيم که از چنني تعريبی بهرت است خودداری کنيم :ع ٌّ
يذهب.
علـي
ُ
کا َن ٌّ
در ارزشيابی از طرح سؤالی که حرف الف در فعل کا َن حذف میشود؛ مانند« :کُ َّن يَ ْس َمع َن»
معتل،
هيچ سؤالی طرح نشود؛ زيرا در هيچ يک از سه کتاب درسی عربی هفتم ،هشتم و نهم فعل ّ
مضاعف يا مهموز آموزش داده نشده است.

ف ّن ترجمه
آنچه را دانشآموز در بخش «کليدواژۀ تصويری» آموخته است ،در بخش «ف ّن ترجمه» بهصورت
کوتاه ،مخترص و مفيد میخواند .يادگريی اين بحث هامنند ساير مباحث کتاب تنها با تکرار و تـمرين
حاصل میشود.

تمرینها
تـمرين ا ّول :هدف اين تـمرين تقويت توانايی درک مطلب است .از فراگري میخواهيم هر
حل همۀ تـمرينات بر عهدۀ دانشآموز است و معلّم فقط نظارت
جمله را بخواند و ترجمه کندّ .
میکند .هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است .دانشآموز بايد با تو ّجه به منت درس درستی يا
نادرستی عبارتها را معلوم کند.
ط ّراحی اين تـمرين عمدا ً ساده صورت گرفته است ،شايسته است در امتحان نيز اين تسهيل
صورت بگريد.
تـمرين دوم :هدف تقويت مهارت روانخوانی و ترجمه است .تصوير عالوه بر تلطيف کتاب
ياریرسان دانشآموز در ترجمۀ عبارتهاست .هدف اصلی اين تـمرين ترجمۀ معادل فعل ماضی
استمراری در زبان عربی است .بايد بدانيم که هميشه معادل ماضی استمراری در عربی اينگونه
نيست؛ مثال:
َرأَيْ ُت َر ُجالً يَرک ُُض؛ يعنی :مردی را ديدم که میدويد.
تـمرين سوم :هدف واژهشناسی است .هر جمله عالوه بر اينکه خوانده میشود،
ِ
صورت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛
خواهی نخواهی بايد ترجمه نيز شود ،هرچند در
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برای اينکه دانشآموز بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهد ،ناگزير است که معنای
عبارت را درک کند .اين تـمرين در امتحانات نيز بسيار مناسب است.
تـمرين چهارم :هدف تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی ،مضارع و معادل ماضی استمراری در
فارسی است .اين تـمرين برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل ط ّراحی شده است .در امتحان الزم است که
ترجمۀ فعل در داخل جمله خواسته شود .به منظور تسهيل تـمرين يک نـمونه برای فراگري حل شده است.
تـمرين پنجم :اين تـمرين در اصطالح «جورکردنی» ناميده میشود .در تقويت زبانی دانشآموز
مؤث ّر است .از نظر يادگريی در سطح بااليی قرار دارد .دانشآموز بايد بتواند معنای همۀ کلامت و
عبارات را بفهمد تا بتواند ارتباط آنها را با همديگر دريابد .طرح چنني سؤالی در امتحان برای معلّم
دشوار است ،ولی در امتحان برای دانشآموز در امتحان لذّتبخش و ساده است .اين سؤال موجب
میشود تا فرايند يادگريی در ارزشيابی نيز ادامه يابد.
تـمرين ششم :اين تـمرين عالوه بر زيباسازی محيط کتاب درسی و اهداف ثانويه برای آموزش
غري مستقيم مفهوم ترکيب اضافی و وصفی ط ّراحی شده است .معلّم میتواند در اينجا از دانشآموز
بخواهد تا نوع ترکيب را در شش مثال اين تـمرين تشخيص دهند ،ا ّما تشخيص نوع ترکيب از اهداف
کتاب نيست؛ زيرا تأثري چندانی در فهم منت ندارد .الزم است معلّم راجع به تصاوير اطّالعاتی داشته
1
باشد ،تا اگر دانشآموز پرسيد بتواند پاسخ دهد.
1ــ سازههای آبی تاریخی شوشرت مجموعهای به هم پیوسته از پلها ،بندها ،آسیابها ،آبشارها ،کانالها و تونلهای
بزرگ هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار میکنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان ،جهت بهرهگیری بیشرت از آب
ساخته شدهاند .اين سازهها با عنوان نظام آبی تاریخی شوشرت در فهرست میراث جهانی یونسکو با شامرۀ  ۱۳۱۵به ثبت رسید.
يکی از سفرنامهنویسان نامدار که از شگفتیهای شوشرت ستايش کرده است ،ابن بطوطه است او در این شهر با علامیی مالقات
نـموده که از دانش آنها شگفتزده شده است ،او از شوشرت با نام مع َّرب توسرت یا تسرت نام برده است .او همچنین از عظمت
پلهای شوشرت نام برده است.
پل گا ْومیشان یک پل باستانی مربوط به دورۀ ساسانیان است که در فاصلۀ  ۳۰کيلومرتی پلدخرت در مرز بین دو استان
لرستان و ایالم و نزديک درهشهر بر روی رودخانۀ ِسی ِمره واقع شده است .بيشرت سازۀ این پل در استان لرستان قرار داد ،ا ّما این اثر
بهعنوان یکی از آثار م ّلی ایران در محدودۀ استان ایالم ،به ثبت رسیده است .طول پل حدود  ۱۷۵مرت و عرض گذر سطح پل نزدیک
به  8مرت و ۲۰سانتیمرت است و در حال حارض شش چشمه طاق دارد .دهانۀ پل گاومیشان با بیش از  ۵۰مرت عرض بزرگترین
دهانۀ پل ايران است .یکی از این دهانهها بعد از عقبنشینی سپاه ایران در جریان حملۀ اعراب به ایران تخریب شد .پل تاریخی
گاومیشان یکی از حیرت انگیزترین پل های تاریخی غرب کشور است.
به نظر میرسد نام گاوميشان جمع گاوميش باشد ،ولی به احتامل قوی از نام گاماسياب برگرفته شده است که آن هم
نام رودی در غرب ايران است( .گا :گاو +ماسی :ماهی+آب) رودی که ماهيانی به بزرگی گاو دارد؛ يعنی دارای ماهیهای بزرگ.
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حل جدول مورد عالقۀ بزرگ و کوچک است؛ لذا يک درس در ميان جدول کلامت
تـمرين هفتمّ :
الس َفرِ ».از پيامرب اسالم است.
«س ِّيد الْ َق ْو ِم خا ِد ُم ُهم ِفـي َّ
متقاطع تنظيم شده است .رمز جدول َ
الس َفرِ» در اين حديث
ترجمۀ حديث اين است :رسور قوم در سفر خدمتگزار آنان است .معموالً « ِفـي َّ
ذکر نـمیشود.

کنز الحکمة 
احاديث برگزيده دقيقاً مطابق با واژگان و ساختار خوانده شده است .دانشآموز با ترجمۀ
احاديث احساس شادی و اعتامد میکند .او بهتدريج حس میکند با خواندن درس عربی میتواند با
قرآن و متون دينی انس بيشرتی بگريد .اين بخش از درس به او میفهامند که يکی از اهداف اصلی
آموزش عربی آشنايی با سخنان گهربار بزرگان دين است.

هامهنگی در ترجمۀ احاديث بخش کنز الحکمة

1ــ «أَ َح ُّب ْالَعام ِل إلَـی اللّٰ ِه بَع َد الْـ َفرائِ ِض إِ ُ
السو ِر َعلَی الْ ُمسلِمِ  ».محبوبترين کارها
دخال ُّ
(اعامل) نزد خدا پس از واجبات دينی ،داخل کردن شادی بر مسلامن است( .شاد کردن مسلامن است).
َّـعـام إِلَـی اللّٰ ِه مـا کَـثُـ َرتْ َعـلَيـ ِه الْـأَيـدي»؛ محبوبترين خوراک نزد خدا آن
2ــ «أَ َح ُّب الـط ِ
است که دستها بر آن زياد باشند( .افراد زيادی بر رس سفرۀ غذا نشسته باشند).
يـت فيـ ِه يَـتيـ ٌم ُمـکَـ َّر ٌم»؛ محبوبترين خانههايتان نزد خدا
3ــ «أَ َح ُّب بُـيـوتِـکُم إِلَـی اللّٰ ِه بَ ٌ
خانهای است که در آن يتيمی گرامی داشته شود( .يتيمی گرامی داشته شده در آن باشد).
4ــ «أَ َح ُّب ِعبـا ِد اللّٰ ِه إِلَـی اللّٰ ِه أَنـفَـ ُعـ ُهم لِـ ِعـبـا ِد ِه ».محبوبترين بندگان خدا نزد خدا
اس أَن َف ُع ُهم لِل ّن ِ
سودمندترينشان نسبت به بندگانش است( .اين حديث شبیه حديث « َخ ُري ال ّن ِ
اس».
است).
5ــ «أَ َح ُّب ْالَعـمـا ِل إِلَـی اللّٰ ِه ِحـفْـ ُظ الـلِّـسانِ ».
محبوبترين کارها (اعامل) نزد خداوند نگه داشنت (حفظ) زبان است.
رساب يا چشمۀ بیستون بهعنوان یکی از آثار م ّلی ایران به ثبت رسیده است .گردشگاهی پرطرفدار در غرب ايران است
که چون کتيبۀ بيستون نيز هامن جاست ،لذا گردشگر بسيار دارد.
این رساب در سی کیلومرتی شامل رشقی کرمانشاه و در دامنۀ کوه بیستون قرار دارد.
جنگلهای استان گلستان نیز هر سال گردشگران بسیاری را بهخود جذب میکند.
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ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
توصيههايی که در دروس پيشني نوشته شد در این درس نيز مصداق دارد.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
1ــ «إ ْدخال» ،يعنی «داخل کردن» و متضا ّد آن «إخراج» است.
2
2ــ «اِشتَغ ََل» ،يعنی «کار کرد»« ،مشغول شد»
مکس آن «آبار» است که در گويش عاميانه مفردش «بري» و
3ــ «ب ِْئ» به معنای «چاه» و جمع ّ
4
جمعش «أَبيار» گفته میشود؛ مانند مسجد ا َبيا ِر علی در مدينۀ من ّوره 3؛ کلمۀ برئ ،مؤنّث معنوی است.
4ــ «ت َ
َعال» فعل امر بهمعنای «بيا» است .فعلهای «أَتَـی ،يَأْتـي» و «جا َء ،يَجـي ُء» بهمعنای
1

دخ ُل ،إِدْخاالً ،و اسم فاعله ُمد ِْخل ،و اسم مفعوله ُمد َْخل
(اسم) مصدر أَد َْخ َل ُي ِ
1ــ إِدْخالٌ :
َ
َ
داخ َله ،سمح له بالدّخول،
أدخله
صيه ِ
املكان وغ َريه  /أد َْخ َل ُه يف املكانِ وغ ِريه ّ :
َ
َاخ ِلهَا
الح ِقي َب ِة  :أ ْولَ َجهَا ِبد ِ
أَد َْخ َل َي َد ُه ِف َ
سو َر ًة
السو َر إىل َن ْف ِس ِه َ :ج َع َل َن ْف َس ُه َم ْ ُ
أَد َْخ َل ُّ ُ
أَد َْخ َل تعدي ًال عىل يشء  /أَد َْخ َل تغي ًريا عىل يشءٍ  :أجراه ،أحدثه.
أَد َْخ َل البيانات يف الحاسوب َ :خ َّز َنـها لالستفادة منها.
َ
2ــ اِ ْش َت َغ َلٌ :
(فعل)
اشتغل بـ  /اِ ْش َت َغ َل عن  /اِ ْش َت َغ َل يف يشتغل ،اشتغاالً و اسم فاعله ُمشت ِغل و اسم مفعوله ُمشت َغل به
اِ ْش َت َغ َل ِت ُ
اآلالت  :دا َر ْتَ ،ع ِم َل ْت
َ
اِ ْش َت َغ َل الدَّوا ُء  :أدَّى َم ْفعولَهَُ ،ن َج َح
اِ ْش َت َغ َل َق ْل ُب ُه هَ ّ ًم َو ُحزْناً  :اِ ْض َط َر َبَ ،ت َش َّو َش
اِ ْش َت َغ َل َع ْن ُه َ :ت َلهَّى َع ْن ُه ِب َغ ْ ِي ِه
الس ُّم َ :ج َرى
اِ ْش َت َغ َل في ِه ُّ
اِ ْش َت َغ َل قل ُبه  :تش َّوشت أفكاره
اِ ْش َت َغ َل ِب َكذا  :ع ِمل به ،زا َو َل مهنة أو صنعة
3ــ يقع مسجد ذي الحليفة (أبيار عيل) عىل الجانب الغريب من وادي ال َع ِقيق املبارك يف املنطقة املعروفة باسم "أبيار عيل"
يبعد عن املسجد النبوي قرابة أربعة عرش كيلومرتا.
و يطلق عليه البعض ُمس ّمى مسجد أبيار عيل أو آبار عيل .و ُ
4ــ بِرئ( :اس ٌم) الجمع  :أبْ ُؤ ٌر و أبْآر و آبار و بِئارَ ،و قَد ت َ َق َّد َمت الهمزة َعلَی البا ِء (أَبئار  أَأْبار) فَأَص َب َحت آبار.
ٌ
عميقةُ ،ي ْستَخ َر ُج ِمنها ا ْلامء أو ال ِّن ْفط و َغ ِري ِهام.
ال ِب ْئ  :حفر ٌة
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«آمد ،میآيد» هستند؛ ولی فعل امر از آنها کاربرد ندارد.
2
 5ــ «تَفَضَّ َـل» معادل «بفرما» در فارسی است.
 6ــ «ث َالثونَ» يا «ث َالث َني» در گويش عاميانه به صورت «ث َالث ْني» بهکار میرود؛ در گويش شامی و
برخی گويشهای ديگر «تالتيـ ْن» گفته میشود؛ تلفّظ «ث» در برخی گويشها به «ت» تبديل میشود.
3
«دليل َسفَر» بهمعنای «راهنامی سفر».
7ــ « َدليل» به معنای «راهنام» است؛ مانند ُ
 8ــ «ريال» کلمهای به زبان اسپانيايی و پرتغالی ( )realاست که وارد فارسی و عربی شده است.
ريال به معنای «شاهی» است ،نام سک ٔه نقره رایج در آن دو کشور و رسزمینهای وابسته به آنها بود.
ریال از زمان حضور اسپانیاییان و پرتغالیان در خلیج فارس وارد دو زبان فارسی و عربی شده است.
ريال از واژۀ التینی «رِگالیس» ( )regalisبهمعنای «شاهنشاهی» میآید که صفتی از اسم «رکس»
( )rexبهمعنای «شاه» است .واژۀ انگلیسی «رویال» ( )royalهمریشه با « »realاسپانیایی و پرتغالی
است.
سکّۀ نقره با نام ریال در اسپانیا از سا ِل  ۱۴۹۷تا  ۱۸۷۰میالدی رضب میشد .ریال همچنین ِ
واحد
پو ِل بسیاری از مستعمرههای اسپانیا بود؛ بهعنوان مثال ،واحد پول برزیل« ،رئال» نام دارد.
«س ّيارة» بهمعنای «خودرو» است .در گويش عاميانۀ سوريّه به «خودرو»َ « ،ع َرب َّيـة» نيز
9ــ َ
1

1ــ َت َ
فتح ِه ؛ َت َ ْ
عالٌ :
(فعل) اسم فعل أمر للمذ َّكر ِبـمعنى أ ْق ِبل ،هَ ُل َّم ،و تتَّصل به َّ
عال للمؤ َّنث و تعالَ َيا
الضامئ ُر فيبقى عىل ِ
للمثنَّى و َتعالَ ْوا للجمع املذ َّكر و تعالَ ْي للجمع املؤ َّنث ،و ّ
تضم الالم مع جمع املذ ّكر و تكرس مع املؤنث ( َتعا ُلوا و َتعالِيـنَ )
ربـم ّ
َت َ
عال يف أَيِّ َو ْق ٍت ُي ْع ِج ُب َك ُ :ا ْح ُ ْ
ض
تفضل ،و اسم مفعوله ُم َّ
يتفضلُّ ،
2ــ َت َف َّض َل( :فعل) َّ
تفض ًال ،و اسم فاعله ُم ِّ
تفض َل عىل ّ
تفض ٌل عليه
ُ
َت ّ
الفضل عليه يف ال َق ْد ِر وامل ْن ِزلة
فض َل عىل غريه َ :ث َب َت له
َت َف َّض َل َع َل ْي ِه ِم َّم َ ْي ِل ُك  :أَ َنالَ ُه ِمنْ َف ْض ِل ِه
َت َف َّض َل َع َل ْي ِه  :اِ َّدعَى ال َف ْض َل َع َل ْي ِه
تفضلوا ِبقبول بالغ االحرتام  /و َّ
و َّ
تفضلوا بقبول فائق االحرتام  :عبارة ُتذ َّي ُل بها ال َّرسائل
َت َف ُّضل( :اسم) مصدر َت َف َّض َل
َر ِغ َب ِف ال َّت َف ُّضلِ َع َل ْي ِه  :إِع َْطا ُؤهُ ،إِ َنالَ ُت ُه َش ْيئاً ِمنْ َف ْض ِل ِه
وس أَ ْو َتناوُلِ َ ْ
ش ٍء ع ََل َسبيلِ الت ََّج ُّملِ
َدعَا ُه إِ َل ال َّت َف ُّضلِ َ :دعَا ُه لِ ْل ُج ُل ِ
(اسم) الجمع  :أَ ِد ّلء و أَ ِد ّلة و ُ
دالئل
3ــ دَليلٌ :
َّليل  :املرشد و الجمع  :أَ ِد َّلة و أَ ِدلءّ
الد ُ
ال َّدلِ ُ
ٌ
حجة ،شاهد ،عالمة
يل  :ما ُي ْس َتد َُّل به،
برهان ،ب ِّينةّ ،
كتاب ُّ
الد ُ
ـموضوع ما ،دليل الفنادق أَو ا ْلمطبوعات أَو ا ْلجامعات أَو ا ْلهاتف
خاصة ِب
َّليل ٌ :
يدل القارئ و ُيرشده إىل معلومات َّ
ٍ
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گفته میشود که برگرفته از «ارابه» و ريشۀ فارسی دارد.
10ــ «ال بَأْ َس» اصطالحی معادل «اشکالی ندارد ».است .در گويش سعودی «ما يف ُمش ِکلَة» گفته
میشود که در اصل «ما فيـ ِه ُمش ِکلَة» بوده است و در گويش عراقی « َمـ ْيخالِ ْف» (ما يُخالِ ُف) گفته
2
میشود .خود کلمۀ «بَأْس» بهمعنای «نريو ،شجاعت ،شکنجه و »...است.
3
11ــ « ُمتْ َحف» که در تداول گاهی « َمتْ َحف»گفته میشود ،نيز بهمعنای موزه است.
12ــ «نُقود» جمع «نَقْد» و بهمعنای «پول» يا «پولها» است .در گويش عراقی و سعودی
4
بهجای آن «فُلوس» و در گويش شامی « َمصاري» گفته میشود.
1

(اسم) الجمع َ :س ّيارات
1ــ َس ّيارةٌ :
َ
الس َّيا َر ُة  :القا ِف َل ُة ﴿ َو ْ
جاءت َس ّيا َر ٌة َفأ ْر َسلوا وا ِردَهُ ْم﴾ يوسف19 :
َّ
َ
ٌ
ٌ
ْ
ُ
َ
خْ
ر
ل
ل
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د
ت
س
ت
ْزين
ن
ب
ل
ل
ر
ح
م
ك
ر
ح
ـم
ب
ري
س
ت
ة
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ل
آ
ة
ب
ك
ر
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ة
ر
ا
ي
الس
َ
َ
قٍ
كوب و ال َّن ْقلِ
ُ
ٍ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ْ َ َّ
َّ َّ
ِ
ِ ِّ
ُّ ِ
س َّيارة ُأ ْجرة  :تاكيس ،سيارة لِنقل النَّاس مقابل ُأجرة،
س َّيارة إسعاف  :س َّيارة ُمعدّة طـ ِّبـ ّياً لِنقل ا ْل َمرىض إىل ا ْلمستشفى،
س َّيارة إصالح  :سيارة تصليح يف َّ
الس ّيارات.
الطريق ُيـم ِكنها عند الحاجة أن َتر َف َع ع ََط َل َّ
س َّيارة َد ْور َّية  :سيارة يطوف بها ُ
رجال األمن لي ًال،
س َّيارة ُر ّكاب  :سيارة ُتستعمل لنقل النَّاس،
شحن  :سيارة ُتستعمل لنقل البضائع وتس ّمى شاحنة،
س َّيارة ْ
َس َّيارة مص َّفحة  :س َّيارة حرب َّية مكس َّوة بصفائح من الفوالذ تكون ِدرعًا لها ،و تحفظها من َقذائف العد ّو ،و ُس ِّلحت ِبـمدافع

د ّبابة.
ْ
أس ِمنهُ :مانعی
أس َع َل ْي َك  :الَ َخ ْو َف َع َل ْي َك (باکی بر تو نيست / ).الَ َبأ َس في ِه :سختی و دشواری در آن نيست / .ال َب َ
2ــ الَ َب َ
أس ِبـ ِه :خواری و نقصانی در آن نيست؛ عيبی ندارد.
از آن نيست / .ال َب َ
ْ
مصد ٌر ِمنْ َب ُؤ َس و َب ِئ َسَ ،ر ُج ٌل ذو بأس  :قويّ شديد ،شديد البأس  :شجاع
تاح ُف ( َمت َْحف أَو ُمت َْحف)
(اسم) الجمع َ :م ِ
3ــ َم َ
تحفٌ :
َ
تـاح ُف
ا ْل َمت َْح ُف  :موضع الت َُّح ِف ا ْلفنّـ ّية أو األ َثـرية و الجمع َ :م ِ
يضم َت َ
مت َْحف َّ
ـامثيل من شمع لشخص ّيات ذات ُشهرة عالَم َّية
الش ْمع  :موضع ّ
لوس عُ ملة نقد ّية عرب ّية ُمستعملة يف األردن و اإلمارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعرها
4ــ ا ْل ُف ُ
بحسب البلد.
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اَلدَّ ْر ُس ال ّت ِاس ُع
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ معنای  29کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بداند؛
2ــ منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
1
3ــ پيام درس را درک کند؛
4ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند؛
5ــ ساعتهای کامل ،يک ربع مانده به  ... ،...و ربع ... ،و نيم را بگويد.

فرايند آموزش
منت درس شامل سه قسمت است که هر سه قسمت بهداشتی هستند .دانشآموز عالوه بر اينکه
واژههای جديدی میآموزد و مهارت شنيداری و خوانداری او تقويت میشود ،چند مطلب علمی نيز
ياد میگريد .اين امر موجب افزايش عالقۀ او به کتاب درسی عربی میشود.
هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
ُـصـوص َح َ
الـصـ َّحـ ِة  :منتهايی دربارۀ بهداشت
ن
ـول ِّ
ٌ
عض ال ّن ِ
اس يَظُ ّنو َن ِبأَ َّن ْالَلوا َن لِلتَّلوينِ أَ ْو لِل َّر ْسمِ أَ ْو لِلتَّزي ِني فَقَطَ .ولٰ ِک ْن َهل َسأَلْنا
أَفضَ ُل ْالَلوانِ  :بَ ُ
أَنف َُسنا يَوماًَ « :هل يُـ ْم ِک ُن ُمعالَ َج ُة ْالَمر ِ
اض ب ِْالَلوانِ ؟ ما ه َو تأث ُري ْالَلوانِ الْ ُمختَلِ َف ِة؟»
بهرتين رنگها :برخی از مردم گامن میکنند که رنگها فقط (تنها) برای رنگآميزی يا نقّاشیکردن
يا تزيني (زينت دادن) هستند .ولی آيا روزی از خودمان پرسيدهايم« :آيا درمان بيامریها با رنگها مـمکن
است؟ (امکان دارد؟) تأثري رنگهای مختلف (گوناگون) چيست؟»
عض الْ ُعلَام ِء أَ َّن لِ ْلَلوانِ ت َأثريا ً َعلَينا .إِ َّن أَ َح َّب ْالَلوانِ إلَی الْ َعنيِ ،الْ َلوا ُن الطَّبيع َّي ُة الَّتي
يَعتَ ِق ُد بَ ُ
اموي ث ُ َّم اللَّو ُن الْ ص َف ُر ِم ُثل
الس ُّ
خض َو اللَّو ُن ْالز َر ُق َّ
هي اللَّو ُن ْال َ ُ
نُشا ِه ُدها َحولَنا ِفـي اللَّيلِ َو ال َّنها ِر َو َ
عض أَوراقِ الْخ ِ
لَونِ بَ ِ
َريف.
برخی از دانشمندان معتقدند (عقيده دارند ،اعتقاد دارند ،بر اين باورند) که رنگها بر ما
تأثري دارند .قطعاً محبوبترين رنگها برای چشم ،رنگهای طبیعیای است که شب و روز در
1ــ پيام درس دربارۀ مسائل بهداشتی است .اه ّم ّيت چنني متونی بر هيچکس پوشيده نيست.
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اطراف(پريامون) خودمان میبينيم که عبارتاند از :رنگ سبز و رنگ آبی آسامنی سپس رنگ زرد ،مانند
رنگ بعضی برگهای پاييز.
عصاب .فَـقانو ُن الْ ُمرو ِر يَستَخ ِْد ُم ُه
أَ ّما ال ّنو ُر ْالح َم ُر فَـ َنشْ ُع ُر بِالتَّ َع ِب ِعن َدما نَنظُـ ُر إِلَيـ ِه ِلنَّـ ُه يُ َح ِّر ُك ْالَ َ
ِفـي ْالَماکِنِ الَّتي بِحا َج ٍة إِلَی ِالنْ ِتبا ِه کَـ ِإشار ِ
َـالَفضَ ُل فيـ َهـا ْاس ِتخدا ُم الْ َلوانِ
وم ف ْ
ات الْ ُمرورِ؛ أَ ّما ُغ َر ُف ال َّن ِ
جي.
الْ ُم َه ِّدئَـ ِة لِ ْلَ ِ
عصاب کَـاللَّونِ الْ َب َن َ
فس ِّ

ا ّما رنگ رسخ ،وقتی به آن نگاه میکنيم احساس خستگی میکنيم؛ زيرا (برای اينکه) اعصاب را
تحريک میکند .در نتيجه قانون راهناميی و رانندگی در جاهايی (اماکنی) که نياز به تو ّجه دارد ،مانند
عالمتهای راهناميی و رانندگی آن را بهکار میگريد؛ ا ّما اتاقهای خواب بهرت است که در آن رنگهای
آرامبخش اعصاب مثلِ رنگ بنفش بهکار گرفته شود.
فيتامني «إ» (ِ :)Aم ْن فَوائِ ِد فيتامني«إ» زيا َد ُة َوزنِ ْالَطفا ِل َو ه َو ُمفي ٌد لِلْ َع ْيـنِ َو کا َن الطَّ ّيارو َن
ِفـي الْ َح ْر ِب الْعالَم َّيـ ِة الثّان َيـ ِة يَتَنا َولونَـ ُه قَـ ْب َـل ابْ ِتدا ِء الْغار ِ
ات اللَّيل َّيـ ِة َو ٰهذَا الْفيتام ُني َموجو ٌد ِفـي
ال َّن ِ
ش الْ ُبـرت ُقا ِل.
باتات َو الْفَوا ِکـ ِه بِـاللَّونِ ْالَص َف ِر کَـالْ ِمشْ ِم ِش َو الْ َجـ َز ِر َو ِق ْ ِ
ويتامني آ :از فوايد (سودهای) ويتامني آ افزايش وزن کودکان است .اين ويتامني برای چشم مفيد
(سودمند) است و خلبانها در جنگ جهانی دوم پیش از آغاز حمالت شبانه میخوردند (تناول میکردند)
و اين ويتامني در گياهان و ميوههای به رنگ زرد مانند زردآلو ،هويج و پوست پرتقال موجود است.
ليب
ليب الطّازَج َولٰ ِک َّنـ ُه ال يو َج ُد ِفـي الْ َح ِ
فيتام ُني «سي» ( :)Cيو َج ُد ٰهذَا الْفيتام ُني ِفـي الْ َح ِ
طفال الَّذي َن يَتَنا َولونَـ ُه َو ْح َد ُه ،يف أَکـثَـ ِر ْالَ ِ
الْ ُم َجف ِ
َّف َو ْالَ ُ
الساقَيـنِ َ .و يُـم ِک ُن
وقات يَ ْح ُدثُ لَ ُهم ضَ ٌ
عف ِفـي ّ
َعويض هذَا ال َّن ِ
قص ِفـي الـتَّغذيَـ ِة بِـتَنا ُو ِل َعصيـ ِر اللَّيمونِ أَ ْو َعصيـ ِر ال ُْـبت ُقا ِل.
ت ُ
ويتامني ث :اين ويتامني در شري تازه وجود دارد (يافت میشود) ،ولی در شري خشک وجود
ندارد (يافت منیشود) و کودکانی که تنها آن را میخورند بيشرت اوقات برايشان ناتوانی (ضعف) ساقها
پيش میآيد و اين کمبود (نقص) در تغذيه (خوراک) با خوردن آب ليـمو يا آب پرتقال جربان میشود.
پس از پايان منت ،درک مطلب تنظيم شده است که پاسخ آنها به ترتيب ص ،غ ،غ ،غ ،ص است.
اين تـمرين موجب تقويت ق ّوۀ درک و فهم منت میشود.

آموزش تصويری قواعد (کليدواژۀ تصويری)

معلّم از يکی از دانشآموزان میخواهد تا اين بخش را بخواند و يافتههای خود را در مورد
ساعتخوانی برای دوستانش توضيح دهد.
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بدانيم
ساعتخوانی عربی تا اندازهای شبيه فارسی است .برای ساعتخوانی سه حالت وجود دارد:
کامل ،مانده به  ،...گذشته از...
1ــ ساعت کامل :مثال :ال ِ
ْـواحـ َد ُة تَـاممـاً  /الـثّـان َيـ ُة ت َـاممـاً .. ./
صف  /الْخا ِم َسـ ُة َو ال ُّرب ُع .. ./
2ــ ساعت کامل بهاضافۀ نيم و ربع :مثال :ال ّرا ِب َعـ ُة َو ال ِّن ُ
السا ِب َعـ ُة ّإل ُربعاً  /الـثّـا ِمـ َنـ ُة ّإل ُربعاً .. ./
3ــ يک ربع مانده به ساعت کامل :مثالّ :
در عربی عاميانه ساعتخوانی با عددهای ترتيبی گفته منیشود؛ مثالً «ساعت پنج» را در عربی
فصيح «الْخا ِم َسةُ» و در عاميانه «خَمسه» میگويند 1 .ساعت را در زبان عربی فصيح بر وزن «الفا ِعلَةُ»
میگويند.
همچنني خوب است معلّم بداند که«بيست دقيقه به پنج» را «الْخا ِم َس ُة ّإل ث ُلثاً» میگويند.
هرچند «الْخا ِم َس ُة ّإل ِعرشي َن دقي َقةً» غلط نيست.
آموزش عدد معطوف از اهداف کتاب نيست؛ زيرا تجربه نشان میدهد يادگريیِ آن دشواریهايی
دارد؛ مثال :چهار و بيست و پنج دقيقه؛ زيرا در زبان عربی ابتدا يکان سپس دهگان گفته میشود؛
مثال:
ال ّرا ِب َع ُة و َخ ْم ٌس َو ِع ْشو َن َدقيقَـ ًة

تمرینها
حل تـمرينها برعهدۀ دانشآموز
در هر سه کتاب عربی هفتم ،هشتم و نهم قرائت ،ترجمه و ّ
است و معلّم ،تنها نقش راهنام دارد .همواره تـمرين سخت برای دانشآموز تواناتر و تـمرين آسان
برای دانشآموز ديرآموز يا کمتوان در نظر گرفته میشود .ارزشيابـی و تـمرين ادامۀ يادگريی است.
هدف اين است که در خالل تـمرين آموختهها ملکۀ ذهن شود .از ديرباز گفتهاند:
رس َح ٌ
رفَ ،و التَّکرا ُر أَل ٌْف».
«ال َّد ُ
تـمرين ا ّول :هدف اين تـمرين همچنان تقويت توانايی درک مطلب است .از دانشآموز
1ــ عددهای يک تا بيست و يک در عربی عاميانه تقريباً به اين شکل تل ّفظ میکنند:
واحدْ ،اِ ْثـن ِيـنْ َ ،ثال َثـه (اِتْـال َثـهَ ،تـال َتـه) ،أَر َب َعـهَ ،خ ْمسـهِ ،سـتَّـهَ ،س ْبـعـهْ ،ثـامنيـه ( َتـامنيهَ ،تـامنـي)ِ ،ت ْسعـهَ ،ع َ
رشه،
ِ
ـط َعش ( ُم َ
ـش)�َ ،ث َل َّطـ َع ْش ( َتـ َل َّط َع ْش) ،أَر َب َطـ َع ْشَ ،خ ِم ْس َ
َش) ،اِ ْثـنَـ َع ْش (اِتْـنش َع ْ
َش ( َدع ْ
اِ ْحـ َدع ْ
(س َّط َع ْش) ،اِ ْسـ ُب َط َع ْش
سط َع ْش)ِ ،س َّط َع ْش ُ
(اِ ْس ُب َط َع ْش)ُ ،ث ُـمـن َْط َع ْشِ ،ت ُس َّط َع ْ
واحدُ ِع ْشينْ
ـشِ ،
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میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .سپس از منت درس پاسخ مناسب را پيدا کند .پاسخها
عبارتاند از:
إشاراتُ الْ ُمرورِ ،غا َر ٌة لَيل َّيـ ٌة يا غاراتٌ لَيل َّيـةٌ ،طازَج ،طَ ّيارَ ،عصـيـر
تـمرين دوم :هدف ،تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است .تصوير ،عالوه بر زیباسازیِ کتاب
نقش آسانسازی نيز دارد .در اين تـمرين آموختههای کتاب هفتم و هشتم بازآموزی میگردد.
تـمرين سوم :هدف باز هم تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .دانشآموز بايد
بتواند به کلمۀ پرسشی « َمتَی» که در عربی هشتم آموخته است پاسخ دهد .به منظور تسهيل يادگريی
پاسخها در تـمرين گنجانده شده است.
تـمرين چهارم :هدف تقويت اندوختۀ واژگانی دانشآموز است .دانشآموز بايد معنای هر
رش ْب،
جمله را بداند تا بتواند در جای خالی گزينۀ مناسب قرار دهد .پاسخها عبارتاند ازُ :م َه ِّدئة ،اِ َ
التَّ َعب ،الْ َج َزر ،الْ ِمش ِمش.
تـمرين پنجم :اين تـمرين در اصطالح ،جورکردنی ناميده میشود .تـمرين بهصورت مبتدا و
خرب ط ّراحی شده است.
الـصـبـا ِح َو الـلَّيـلِ ؛ روز ميان بامداد و شب است.
1ــ الـ َّنـهـا ُر ما بَـيـ َن َّ
2ــ الْ ُمت َح ُف َمکا ٌن لِ ِ
ـحف ِْظ ْالثـا ِر الـتّـاريخـ َّيـ ِة؛ موزه جايی برای نگهداشتنن آثار تاريخی است.
ـش ٍء؛ «رنگآميزی» رنگبخشيدن به چيزی است.
3ــ التَّلويـ ُن إِعـطـا ُء ْالَلـوانِ لِ َ
ليـل (گزينۀ اضافی است).
4ــ ال َّد ُ
ليب َو الْفاکِ َهـ ِة؛ تازه صفت خوبی برای شري و ميوه است.
 5ــ الـطّاز َُج ِص َف ٌة َح َس َنـ ٌة لِلْ َح ِ
رض ْالَشيا ِء بِالْخ ِ
 6ــ الـ َّر ْسـ ُم قُد َر ُة َع ِ
ُطوط َو ْالَلوانِ ؛ نقّاشیکردن قدرت نـاميش چيزها با خطوط
و رنگهاست.
الصـاف َيـ ِة؛ آبی رنگی است که در آسامن صاف ظاهر میشود.
السام ِء ّ
7ــ ْالَز َر ُق لَو ٌن يَظْ َه ُر ِفـي َّ
تـمرين ششم :هدف اين تـمرين نيز مانند تـمرينهای قبلی تقويت اندوختۀ واژگانی دانشآموز
است.
متضادها :اِستَـلَـ َم َدفَـ َع  /ت َ
َعـال اِ ْذ َه ْب َ /ح ْرب ُصلْح َ /موت َحياة  /ق ََّـل کَـثُـ َر  /قُ ْبـح
ُح ْسـن
حسن أَفضَ ل  /بَغْـتَـ ًة فَ ْجـأَ ًة  /إِشارات
مرتادفهاَ :ستَـ َر کَـتَـ َم َ /و َرع ت َـقـ َوی  /تَـنـا َو َل أَک ََـل  /أَ َ
َعالمات
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کَن ُز الْ ِحک َمة
اکنون که در درس نهم هستيم منت برگزيده در «کنز الحکمة» طوالنیتر شده است .منت نخست
بهصورت غیر مستقيم دانشآموزان دخرت را ترغيب به حجاب و عفاف میکند؛ زيرا در انتهای روايت
رشم را نيکو و در زنان نيکوتر برشمرده است.

هامهنگی در ترجمۀ بخش «کنز الحکمة»

الـسخـا ُء َح َس ٌن َولٰـ ِکـ ْن ِفـي الْ َغنیا ِء أَ ْح َس ُن،
ـسـ ُنَ ،و َّ
1ــ اَلْـ َع ْد ُل َح َس ٌن َولٰـ ِکـ ْن ِفـي الْـأُ َمرا ِء أَ ْح َ
1
َلـصـبـ ُر َح َس ٌن َولٰـ ِکـ ْن ِفـي الْـفُـقَـرا ِء أَ ْح َس ُن ،ا َلـتَّـوبَـ ُة َح َس ٌن
اَلْـ َو َر ُع َح َس ٌن َولٰـ ِکـ ْن ِفـيالْـ ُعـلَام ِء أَ ْح َس ُن ،ا َّ
ـبـاب أَ ْح َس ُن ،اَلْـ َحیا ُء َح َس ٌن َولٰـ ِکـ ْن ِفـي الـ ِّنسا ِء أَ ْح َس ُن.
َولٰـ ِکـ ْن ِفـي الـشَّ ِ
عدالت (دادگری) نيکو (خوب) است ،ولی در فرماندهان نيکوتر است ،و بخشندگی (سخاوت)
نيکوست ،ولی در ثروتـمندان نيکوتر است ،پارسايی نيکوست ،ولی در دانشمندان نيکوتر است ،صرب
(شکيبايی)نيکوست ،ولی در فقريان نيکوتر است ،توبه نيکوست ،ولی در جوانان نيکوتر است ،رشم
(حيا) نيکوست ،ولی در زنان نيکوتر است.
2ــ َم ْن كَثُـ َر كَـال ُم ُه كَثُـ َر َخطَ ُؤ ُهَ ،و َم ْن كَثُـ َر َخطَ ُؤ ُه ق ََّل َحیا ُؤ ُهَ ،و َم ْن ق ََّل َحیا ُؤ ُه ق ََّل َو َر ُع ُهَ ،و َم ْن
ق ََّل َو َر ُع ُه ماتَ قَلْ ُب ُهَ ،و َم ْن ماتَ قَلْ ُب ُه َدخ ََل ال ّنا َر.
هرکس سخنش زياد شود ،خطايش زياد میشود و هرکس خطايش زياد شود ،رشمش (حيايش)
کم میشود و هرکس رشمش کم شود ،پارسايیاش کم و هرکس پارسايیاش کم شود ،دلش (قلبش)
میمريد و هرکس قلبش مبريد وارد جه ّنم میشود.
توسط دانشآموز بهصورت گذشته اشکالی ندارد.
توضيح اينکه ترجمۀ فعلهای ماضی ّ

تحقیق
دانشآموز پايۀ نهم بايد شيوۀ درست جستوجو در اينرتنت را بلد باشد .معلّم الزم است که
او را در اين زمينه راهناميی کند.
«ح َسن ٌَـة»
1ــ در اين روايت به جای «التَّو َب ُة َح َسن ٌَـة ».آمده است «التَّو َب ُة َح َسنٌ  ».شايد سؤال شود چرا خرب به صورت َ
نيامده است؟ توجيه اين است که «التَّو َبـ ُة َع َم ٌل َح َسـنٌ  ».در اينجا کلمۀ « َع َمل» حذف شده است.
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
1ــ «أَ ْح َس ُن» بر وزن «أَفْ َع ُل» اسم تفضيل و غري منرصف است.
حسن به معنای زيباتر صفت مشبّهه میشود ،در اين صورت مؤنّث آن َح ْسناء است که
گاهی أَ َ
البتّه باز هم غري منرصف است.
الجمع ِ :
أحاس ُن  /الْمؤنث ُ :ح ْس َنى و ُح ْس َنياتٌ .
ِم ْن أَ ِ
حاسنِ ال َّناس ِ :م ْن ِخيَـ َرتِ ِه ْم
جـي» ،يعنی «بنفش» و فارسی مع َّرب است.
2ــ «بَ َن َ
فس ّ
نام بسياری از گُلها در عربی ريشۀ فارسی دارد؛ مثال بيشرت:
ياسـ َمنَ ،ورد ،بابونَج...
وسنَ ،مرزَنجوشَ ،
نَرجِسَ ،س َ
3ــ «ت َ َعب» ،يعنی «خستگی» جمع آن «أَتعاب» و مصدر از «ت َـ ِع َب» و مرتادفش مشقّة و عناء
و متضادش راحة است.
4ــ «تَـعويض» در فارسی و عربی به دو معنای متفاوت است .در فارسی به معنای «عوض کردن» و
در عربی «تاوان دادن»« ،بازخريد»« ،پاداش بازنشستگی» و «جربان کردن» است .جمع آن تعويضات است.
تعويض الوفاة  :هو إعطا ُء ما ِل التَّأمني ِلَهلِ الْ ُمتَ َوفَّـی
معادل اصطالح اداری «بازخريد» و «پاداش» در زبان عربی :ما يُدفَع لِلموظّف أَو العا ِمل عند
انرصافه ِمن الخدمة لِبلوغه ِس ّن التقاعد ،أو عند تَركِ ِه لِل َع َمل
تعويضات حربيَّة :غرامتهای جنگَ .مدفوعات و َغرامات ت َف ُرضها ال ُّد َو ُل الْ ُمنتَ ِصة عىل الْ ُمن َهزِمة
كَ َغرامة َحربيَّة ِل ِ
ستمام الخَسائ ِر الَّتي ل َِحقَت بِها ِمن َج ّراء ال َحرب ،و يُنشَ أ لِذلك لِجان ُمح ّددة.
 5ــ «تَنا َول» در کتاب درسی به معنای «خورد» و مرتادف «أَک ََل» آمده است.
ولی کاربردهای ديگری نيز در عربی دارد؛ مثال:
تَ َنا َو َل طَعا َم ال َغ َدا ِء  :ناهار خورد.
ت َنا َو َل َحاجياتِ ِه ِم َن التَّعا ُونيَّ ِة  :نيازهايش را از تعاونی گرفت.
ت َنا َو َل ُج ْر َع ًة ِم َن ال َّدوا ِء  :جرعهای از دارو نوشيد.
ت َنا َو َل اليش َء  :آن را گرفت.
ت َنا َولَ ُه ِبلِسانِ ِه  :او را دشنام داد.
 6ــ « َج َزر» ريشۀ فارسی دارد .اصل ان «گَـ َزر» است .مانند «گَـوز» که « َجوز» شده «گَـ َزر» نيز
« َج َزر» شده است.
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7ــ « َحليب» به معنای «شيـر» است که در گذشته به جای آن «لَ َبـن» گفته میشد.
امروزه «ل ََب» به معنای «ماست» يا «دوغ» شده است ،ولی در متون قديم «ل ََب» بهمعنای
«شري» بوده است.
در عربستان سعودی «زُبادي» و در ِعراق « َروبَـة» به معنای «ماست» است.
واژۀ «أَلْـبان» در عربی معادل «لبن ّيات» جمع «ل ََب» است.
مولوی شاعر گرانقدر ايرانی میفرمايد:
تا نگريد ابر کی خندد چـمن تا نگريد طفل کی نوشد لنب
 8ــ «خَـطَـأ» در فارسی «خَـطـا» تلفّظ میشود؛ مانندَ :سـ َبـأ و ُمبتَ َدأ که َسبا و مبتدا گفته میشود.
اموي ،يعنی آبی آسامنی.
«سامء» گرفته شده است .أز َرق َس ّ
«س ّ
اموي» به معنای آسامنی از َ
9ــ َ
10ــ «طازَج» يا «طازِج» از واژۀ فارسی «تازَگ» گرفته شده است .واژۀ «تازَگ» امروزه در
فارسی «تازه» گفته میشود.
«بَرنا َمگ» که در عربی نيز که به «بَرنا َمج» تبديل شده و در فارسیِ امروز «برنامه» تلفّظ میشود
مانند همني واژه است .طازَج صفت برای شري و نان و مانند آنهاست؛ مانندَ :حليب طازَجُ ،خ ْب ٌز طاز ٌَج
11ــ حرف «ف» در کلمۀ فيتامني گاهی بهصورت سه نقطه نوشته میشود( .ڤيتامني)
اين حرف ويژۀ واژگان غربی است .مثال بيشرت :کريم دوڤ ،کريم نيڤآ( ،دو نوع کرم) ڤيديو
12ــ پوست ميوه و درخت « ِق ْش» و پوست انسان و حيوان « ِجلْد» و پوست دست و صورت
رشة» گفته میشود.
«بَ َ
13ــ «لَيـمون» مع َّرب «ليـمو» است .ليمون حا ِمض :ليمو ترش و لَيمون ُحلو :ليمو شريين است.
14ــ « ُم َجفَّف» يعنی خشک شده و از فعل َجف ََّف :خشک کرد ،گرفته شده استَ ( .ج َّف :خشک شد)
ضمناً « ُم َجفَّفات» به معنای «خشکبار» است.
15ــ « ِمش ِمش» يعنی «زردآلو» و « ُمش ُمش» نيز تلفّظ میشود.
16ــ « ُم َه ِّدئ» يعنی «آرامبخش» و از « َهـ َّدأَ – يُـ َهـ ِّدئُ» گرفته شده است.
کلمۀ «ها ِدئ» به معنای «آرام» نيز از همني ريشه است.
17ــ «يو َجد» ،يعنی «هست ،وجود دارد»َ « .موجو ٌد» نيز به همني معناست.
در گويش عاميانۀ ِعراقی «أَکـو» و «ماکـو» معادل «يو َج ُد» و «ال يو َج ُد» است.
در عربستان سعودی نيز «فـي» و «مافـي» به همني معناست که در اصل «فيه» و «مافيه» است.
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ْعاش
اَلدَّ ْر ُس ال ِ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ  10کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
2ــ منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
1
3ــ پيام درس را درک کند؛
4ــ بههنگام رضورت به رضب الـمثلهای تـمرين دوم درس استشهاد کند.

فرايند آموزش
منت درس داستانی زيبا و با پيامی عالی است .پيام درس در سخن پيامرب اسالم نهفته است.
منت درس دعوت به امانتداری میکند و حامل اين نتيجۀ اخالقی است که هرکس امانتداری نکند،
روزی آبرويش خواهد رفت.
هامهنگی در ترجمۀ منت درس:
الْـأَمـانَـ ُة :امانت
أَرا َد ُمسا ِف ٌر ت َسلي َم نُـقو ِد ِه إلَی شَ ٍ
خص أميـنٍ  .فَـ َذ َه َب إِلَی قايض بَل َِد ِه َو َ
قال لَـ ُه« :إِنّـي َس َ
وف
وف أَستَلِ ُمـها ِم ْن َك بَع َد ُرجوعي ».ف َ
أُسا ِف ُر َو أُري ُد ت َسلي َم نُقودي ِعن َد َك أَمانَـ ًة َو َس َ
َـقال الْقايض« :ال َب ْأ َس،
الصندوقِ .
الصندوقِ  ».فَـ َوضَ َع ال َّر ُج ُل نُـقو َد ُه ِفـي ُّ
اِ ْج َع ْل نُـقو َد َك ِفـي ٰذلِ َك ُّ
مسافری خواست پولش (پولهايش) را به شخص امانتداری بدهد .پس نزد قاضی شهرش رفت و
به او گفت« :من مسافرت خواهم کرد و میخواهم پولـم را نزد تو به امانت بگذارم و پس از برگشتنم
از تو پس خواهم گرفت ».قاضی گفت« :اشکالی ندارد ،پولت را در آن صندوق بگذار ».و مرد (آن مرد)
پولش (پولهايش) را در صندوق (آن صندوق) گذاشت.
الس َفرِ؛ َذ َه َب ِعن َد الْقايض َو طَل ََب ِمن ُه ْالَمانَةَ ،ف َ
َـقـال الْقايض« :إنّـي ال أَ ْعـ ِرف َُـك».
َو ل َّم َر َج َع ِم َن َّ
و وقتی که از سفر برگشت؛ نزد قاضی رفت و امانت (آن امانت) را از او خواست( .درخواست
کرد) ،قاضی به او گفت« :من تو را نـمیشناسم».
ش َح لَـ ُه الْقَض َّيـ َة .ف َ
َـقال الْحاکِ ُمَ « :س َيأْتـي القايض
َحـ ِز َن ال َّر ُج ُـل فَـ َذ َه َب إلَی حاکِمِ الْ َمدي َن ِة و َ َ
1ــ پيام درس اه ّمیت امانتداری است .امانتداری فقط حفظ اشيای مادّی و دارای ارزش مالی نيست؛ حفظ يک راز و حفظ
يک سخن نيز يک امانت است؛ مسئول ّيتی که در جامعه بر عهده میگرييم ،نيز نوعی امانت است.
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إِل ََّـي غَدا ً؛ فَـا ْدخ ُْل َعلَيـنا ِفـي الْ َمجلِ ِس َو اطْل ُْب أَمانَـتَ َـك ِم ْنـ ُه».

مرد (آن مرد) غمگني شد (ناراحت شد) و به سوی (نزد) حاکم شهر رفت و قض ّيه را برايش رشح
داد .حاکم گفت« :فردا قاضی نزد من خواهد آمد؛ در مجلس پيش ما بيا (بر ما وارد شو) و امانتت را
از او بخواه».
وم التّالـي ِعن َدما جا َء الْقايض إِلَی الْحاکِمِ َ ،
قال لَـه الْحاکِ ُم« :إِنّـي َس َ
وف أُسا ِف ُر إِلَی الْ َح ِّج
َو ِفـي الْ َي ِ
يف ٰهذَا الشَّ ه ِر َو أُري ُد ت َسلي َم أُمو ِر الْبِال ِد إِل َ
ـت ِم ْن َـك ّإل ْالَمانَـةَ».
َيـك ِلَنّـي ما َرأَيْ ُ
و در روز بعد وقتیکه قاضی نزد حاکم آمد ،حاکم به او گفت« :من در همني ماه (اين ماه) به
حج سفر خواهم کرد و میخواهم امور (کارهای) کشور (رسزمني) را به تو تحويل دهم (بسپارم) چون
من از تو جز امانتداری نديدهام».
قت َدخ ََل ِ
َو يف ٰهذَا الْ َو ِ
صاح ُب ْالمانَـ ِة َو َسلَّ َم َعلَيهِام َو َ
قال« :أَيُّ َها الْقايض ،إِ َّن يل أَمانَـ ًة ِعن َد َك.
َوضَ ْع ُت نُقودي ِعن َد َكَ ».
الصندوقِ  .اِ ْستَلِ ْم نُقو َد َك».
فتاح ُّ
قال الْقايضٰ « :هذا ِم ُ
و در اين وقت صاحب امانت وارد شد و به آنها (آندو) سالم کرد و گفت« :ای قاضی ،امانتی
نزد تو دارم .پومل را نزد تو گذاشتهام ».قاضی گفت« :اين کليد صندوق است .پولت را تحويل بگري».
بَع َد يَـو َميـنِ َذ َه َب الْقايض ِعن َد الْحاکِمِ َو تَ َکلَّ َم َم َعـ ُه َح َ
جاب الْحاکِ ُم:
ول ٰذلِ َك الْ َموضوعِ .فَـأَ َ
پس از دو روز قاضی نزد حاکم رفت و با او دربارۀ آن موضوع صحبت کرد .حاکم جواب داد:
«أيُّ َها الْقايضَ ،ما ْاستَـر َج ْعـنا أَمانَـ َة ٰذلِ َك الـ َّر ُجلِ ّإل بَع َدما أَ ْعـطَـ ْي َ
ـناك ک َُّـل الْـبِال ِد؛ فَـ ِبأَ ِّي َش ٍء
ن َْسـتَـ ْرجِـ ُع الْبِال َد ِم ْن َـك؟!» ث ُ َّم أَ َم َر بِـ َع ْزلِــ ِه.
«ای قاضیِ ،
امانت آن مرد را از تو پس نگرفتيم مگر بعد از اينکه همۀ کشور را به تو داديم؛ با
چه چيزی کشور را از تو پس بگرييم؟!» سپس دستور به برکناری او داد( .دستور داد او را برکنار کنند).
ـجَ .. .ولٰـ ِكـنِ انْـظُروا إلَـی ِص ْدقِ الْـ َح ِ
ديث
«ال ت َ ْنـظُروا إلَی کَـثْـ َر ِة َصالتِـهِم َو َصو ِمـهِم َو کَـثْـ َر ِة الْـ َح ِّ
َو أَدا ِء ْالَمانَ ِةُ ».
رسول اللهصلی اللّٰه وعلیه وآله.
«به زيادیِ نـامزشان و روزهشان و زيادیِ حج نگاه نکنيد ،...ولی به راستگويی و امانتداريشان
نگاه کنيد».
پس از پايان منت درس ،پنج سؤال درک مطلب تنظيم شده است که پاسخ آنها به ترتيب عبارت
است از:
ص ،ص،غ ،ص ،غ
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تمرینها
متوسطۀ ا ّول بر عهدۀ دانشآموز است و
خواندن ،ترجمه و ّ
حل تـمرينات در هر سه کتاب ّ
معلّم راهنام و مص ّحح است.
منصـۀ ظهور رسيده است .مطابق قوانني باالدستی
تـمرين ا ّول :اوج زيبايی در اين تـمرين به ّ
یکی از اهداف آموزش عربی کمک به درس زبان و ادبيّات فارسی است .اين تـمرين پيوندی هرنمندانه
ميان ادبيّات فارسی و عربی برقرار میکند .ا ّما همني سؤال بسيار زيبا میتواند به يک سؤال بسيار بد
تبديل شود .همکاران ،با سؤاالت قرابت معنايی در کنکور آشنايی دارند .سؤاالتی بسيار عجيب است
که حتّی کارشناسان نيز در پاسخ مورد نظر ط ّراح محرتم در میمانند.
جاهلِ .
عَدا َو ُة ا ْلعاقِلِ َخـ ْيـ ٌر ِمـنْ صَ دا َقـ ِة ا ْل ِ

دشمن دانا که غم جان ب َود بهرت از آن دوست که نادان ب َود
ِ

ا ْلـعـالِـمُ ِبال عَـمَـلٍ َک َّ
ـجـ ِر ِبال َثـ َمـ ٍر.
ـالـش َ

عالـم بیعمل به چه ما َند؟ به زنبور بیعسل.
ِ

َمنْ َح َفـ َر ِبئْـراً ِل َـأخـيـ ِه َو َقـعَ فيـها.

چاه مکن به ِر کسی ،ا ّول خودت دوم کسی.

ُا ُ
ست َذهَ َبك و َذهابَك و َمذهَ َبك

دربیان این سه،کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و مذهبت

السو ِء.
لیس ّ
ا ْلـ َوح َد ُة َخی ٌر ِمنْ َج ِ

تا توانی میگريز از يا ِر بد يا ِر بد بدتر ب َود از ما ِر بد

َمنْ َط َل َب َشيئـاً َو َجـدَّ ،و ََجدَ.

عاقبت جوينده يابنده بـ َود.

ِل ُـک ِّ
ـل َجـديـ ٍد َلـ َّذ ٌة.

نو که آمد به بازار ،کهنه شود دلآزار.

تـمرين دوم :برخی از رضب املثلها در دو يا چند زبان با کلامت متفاوت به يک پيام اشاره
دارند .رضب املثلهای اين مترين نيز همنيگونه هستند.
ش ٍة َعلَی الشَّ َج َر ِة.
1ــ ُعصفو ٌر ِفـي الْـيَ ِـد َخ ٌري ِم ْن َع َ َ
گنجشکی در دست بهرت از ده تا روی درخت است .شبيه به رضب املثل فارسی «سيلی نقد به
124

از حلوای نسیه».
ـصـ ْد ِفـي ْال ِخـ َر ِة.
2ــ مـا ت َـ ْز َر ْع ِفـي الـ ُّدنـيـا ت َـ ْح ُ
هرچه در دنيا بکاری در آخرت درو میکنی .معادل «هرکسی آن ِد َر َود عاقبت کار که کِشت».
ـي بِال أَ ٍخ.
َـب أَخـاً بِال َع ٍ
3ــ َمـ ْن طَـل َ
يب بَـ ِق َ
هرکس دوستی (برادری) بیعيب جستوجو کند بیدوست (بیبرادر) میماند.
4ــ ا ُْستُـ ْر َذ َه َب َـك َو ذَهابَ َـك َو َم ْذ َه َب َـك.
طاليت و رفتنت و مذهبت را پنهان کن( .دارايیات و مسافرتت و عقيدهات را پنهان کن).
مولوی شاعر بزرگ ايران در مثنوی معنوی دفرت ا ّول چنني میفرمايند:
گفت هر رازی نشـایـد بـاز گـفـت

جفت طاق آید گهی گه طاق جفت

از صـفـــا گـــر دم زنـی با آیـنـــه

تــــیـــره گـردد زود بـا مـا آیـنـــه

در بیـان این سه کـم جنبان لـبـت

از ذهـاب و از ذهب وز مـذهبـت

کین سه را خصمست بسیار و عدو

در کمـیـنـت ایسـتـد چون داند او

ور بـگــویی بـا یـکــی دو الـوداع

ُــل ِسـ ٍّر جــاوز الـاثـ َنـیـنِ شـــاع
ک ُّ

گـر دو سه پرنده را بـندی به هم

بـر زمـیـن ماننـد مـحبوس از اَلَـم

مشـورت دارند سـرپوشیده خوب

در کنـایـت با غلطافکن مـشــوب

مشـورت کردی پـیـمـرب بستـهسـر

گفته ایشانش جـواب و بیخبــــر

در مـثـالی بستـه گـفـتـی رای را

تا نـداننـد خـصـم از سـر پــای را

او جـواب خـویـش بـگرفتـی ازو

وز سؤالـش مـینبــردی غیـر بــو

 5ــ ٰهـذَا الْـفَـ َر ُس َو َهـذَا الْـ َمـيـدا ُن .اين اسب و اين ميدان .شبيه رضب املثل «اين گوی و اين
ميدان».
 6ــ يَو ٌم لَـنـا َو يَو ٌم َعـلَـ ْيـنـا .روزی به نفع ما و روزی به رضر ما .شبيه اين شعر فردوسی شاعر
حامسی ايران زمني که به رضب الـمثل نيز تبديل شده است.
گهی پشت بر زين و گهی زين به پشت
ُچــنيـن اســت رســمِ ســرای درشــت
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تـمرين سوم :هدف تـمرين تقويت ذخريۀ واژگانی دانشآموز است .او بايد کلمۀ داخل پرانتز
را ترجمه کند؛ سپس با ترجمۀ چهار گزينۀ ارائه شده بتواند ارتباط گزينهها را با کلمۀ مشخّص شده
معلوم کند.
پاسخها :الْمطر ،العروس ،الرياح ،ال َبطّاريَّـة و ال َحريق
متوسطۀ ا ّول برگزيده شده است تا دانش آموز
تـمرين چهارم :شش حديث از کتاب های عربی ّ
جای خالی آنها را با کلامت مناسب ارائه شده پر کند .هرچند از دانش آموز ترجمۀ عبارات خواسته
نشده است ،ولی در چنني تـمريناتی بايد حتامً ترجمه صورت بگريد ،تا مهارت واژه شناسی فراگري
تقويت گردد.
تـمرين پنجم :هدف يادآوری اعداد اصلی و ترتيبی است .در کتاب عددهای سيزده تا نوزده
بنا به پارهای مالحظات تدريس نشدهاند .اگر دانشآموزی پرسيد به او اين طور توضيح دهيم .که شام
ش» را اضافه کنيد تا
عددهای سه تا نه را بلد هستيد ،کافی است بعد از عددهای سه تا نه جزء « َع َ َ
عددهای سيزده تا نوزده بهدست بيايد.
ش...
ش ،خ َ
ث َالث َـة ،أربَ َعـة ،خ َ
َمسـة َع َ َ
ش ،أربَ َعـة َع َ َ
َمسـة = ...ث َالث َـة َع َ َ
تـمرين ششم :هدف تقويت مهارت واژه شناسی است .می توان گفت معنای کلامت زير را
بنويسيد .ا ّما اين تـمرين موجب تقويت مهارت خواندن و ترجمه می شود .همچنني خواندن عبارت
موجب آشنايی دانش آموز با زبان عربی و ذوق پيدا کردن او در جمله سازی می گردد .هرچند جمله سازی
از اهداف کتاب نيست .ا ّما همني که دانش آموز توانايی فهم منت و عبارت را پيدا کند ،توانايی ساخنت
را نيز به دست می آورد و اين در حالی است که در راهنامی معلّم تأکيد شده است که از دانش آموزان
ساخنت منی خواهيم.
تـمرين هفتم :هدف يادآوری مبحث عدد و جنس اسم است .اين مطلب در درس ا ّول کتاب
عربی هفتم آموزش داده شده و در عربی هشتم و نهم جهت تثبيت آموختهها تکرار میگردد.
الزم است که در کلّ ّيۀ امتحانات از طرح کلامتی مانند بَناتَ ،سامواتَ ،سبعيـن ،أَخَوات ،إِخوة،
أَبيات ،أَصوات و کلامتی که موجب خطای دانشآموز میگردد ،خودداری شود .طرح اين سؤاالت شبيه
مکس است يا جمع
به کنکور دانشگاه است .دانشآموز با ديدن کلمۀ بَنات رسدرگم میماند که جمع ّ
مؤنّث سالـم .گفته میشود بنات ُمل َحق به جمع مؤنّث سالـم است .با ديدن إِخوة نيز چون دارای ة
است و أبيات چون «ات» دارد ،دچار خطا میشود .در برگۀ امتحانی کلامت ساده ط ّراحی گردد که
اعتامد به نفس در دانشآموز ايجاد کند و البتّه دبري اختيار دارد که چنني مواردی را در کالس توضيح
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دهد ،ولی طرح آن در امتحان موجب کم شدن نـمرۀ دانشآموز میشود .طرح سؤال بايد از مواردی
باشد که حالت کلّی و عمومی دارد.
تـمرين هشتم :هدف يادآوری آموختههای دانشآموز در انواع فعل (امر ،نهی ،مضارع و
مستقبل) است.
تـمرين نهم :پايان کتاب درسی با تـمرين درک مطلب انجام شده است .اين يک کار نـامدين
و نشانگر اه ّمیت منت است .منت تـمرين نهم مبتال به بسياری از نوجوانان و جوانان است .کار و بازی
با رايانه و بازیهای رايانهای معضلی برای بسياری از دانشآموزان شده است .در اين منت نتيجۀ بد
استفادۀ نادرست از فناوریهای روز نـاميش داده شده است .در پايان نيز به روال متون پيشني سؤال
درک مطلب ط ّراحی شده است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
ارزشيابی و وسایل کمک آموزشی در اين درس هامن است که در دروس قبل نيز به آنها اشاره
شده است.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
است.

1ــ «أَرا َد» به معنای «خواست» است .أَرا َد يُري َد ،أَ ِر ْد ،إرادةً .اسم فاعل ُمريد و اسم مفعول ُمراد

أَرا َد با اين فعلها مرتادف است :شا َء ،طَل ََب ،طال ََبَ ،سأَ َل ،اِبتَغَی ،را َمَ ،ر ِغ َب يف
در گويش عاميانۀ حجازی «بَغَی» بههمني معنا بهکار میرود؛ مثال« :إيش تِـبْـغَـی؟» يا «و ِْش
تِـبـي؟» يعنی «ماذا ت ُري ُد؟» و در سوريه «شو بَـ َّد ْك؟» در لبنان «شو بَ ْـك؟» در عراق ِ
«ش ْـتيـ ْد؟» و در
مرص «عـاوِز إيـه؟» معادل «ماذا ت ُري ُد؟» است.
2ــ «اِ ْستَـ ْر َجـ َع» ،يعنی «پس گرفت» .کاربرد آن در عربی بدين صورت است:
اِ ْس َتْ َج َع أَقال َمـ ُه  :اِ ْستَعا َدها ،اِ ْستَـ َر َّدها
اِ ْستَـ ْر َج َع ِم ْن ُه ما أَ َخ َذ ُه  :طَل ََب ِم ْن ُه إِ ْرجا َع ُه
3ــ «ت َسليم» چند معنا دارد :تحويل دادن ،سالم کردن ،تسليم شدن
دي ّإل ت َْسلي ُم ِس ِ
الح ِه َ :وضْ ُع ُه ،التَّ َخلّـي َعنِ ْاس ِت ْعاملِ ِه
لَ ْم يَبْ َق أَما َم ال ُج ْن ِّ
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قَ َّر َر ِف ال ِّنهايَ ِة ال َّتسلي َم بِاألَ ْم ِر الْوا ِقـعِ  :الخُضو َع لَ ُه ،ا ِإلذْعا َن التَّ ْسلي ُم بِالقَضا ِء َو ال َق َد ِر
ت َْسلي ُم رِسالَ ٍة  :تَقْديـ ُمها
التَّسلي ُم ِبأَقْوالِ ِه  :اإلقْرا ُر بِها
عمل ّية إعطاء ِسلعة لِمشرتيها ميعاد التَّسليم
ترك الحرب مع االنقياد إىل إرادة الْ ُم َسلّم إليه
4ــ «حاسوب» معادل عربی کامپيوتر است .در عربی عالوه بر کامپيوتر ،کلامت کومبيوتر،
کُمبيوتِر و کَمبيوتِـر نيز گفته میشود( .گفتهاند :الکلامت األع َجم َّية الْ ِفظْـها کَام تَشاء).
الس ّن القانو ّين مع
 5ــ « َع ْزل» ،يعنی «برکنار کردن» .إجراء
تأديبي بإنهاء خدمة الْموظَّف قبل ِّ
ّ
حقِّه أَو عدم حقِّه يف الْمعاش.
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