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مقدمه
ّ

زبان عربی کلید فهم قرآن و متون گهربار دینی است از سوی دیگر زبان و ادبیات فارسی با این

ادبیات و دیوان بزرگان ادب فارسی ،سرشار از واژگان و ترکیبات
زبان کامال ً درآمیخته است کتب ّ
عربی است از این رو ،برای بهتر فهمیدن زبان فارسی ،آشنایی با زبان عربی الزم است

از آغاز ورود اسالم به ایران ،آموزش عربی از دیگر کشورهای مسلمان بهتر آغاز شد ایرانیان
پرچمدار تعلیم زبان عربی بودند ایرانیان کتاب های بسیاری برای آموزش عربی در زمینه های مختلف صرف
و نحو و لغت و غیره نوشتند؛ مانند :سیبَ َویه ،فَ ّراء ،عبدالقادر ُجرجانی ،ابوعلی فارسی و عبدالله بن مق ّفع

دوره معاصر در دبیرستان دارالفنون آغاز گردید آموزش آن دوره،
آموزش زبان عربی در ٔ

بیشتر صرف و نحو ،همراه با شواهد مربوط به مباحث آنها بود در رژیم پیشین نیز تدریس عربی در
آموزش و پرورش رسمی جریان داشت پیش از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،زبان عربی تنها در
متوسطه تدریس می شد در آن دوران،
پایه های دوم و سوم راهنمایی همچنین در ٔ
دوره ّ
رشته ادبی در ٔ

آموزش زبان عربی از تدریس نکات دستوری و متونی که اغلب شامل متون ادبی و اندکی از متون دینی
پایه قواعد استوار بود همان کتاب ها با
بود فراتر نمی رفت آموزش زبان عربی در آن مقطع بیشتر بر ٔ

مختصری تغییر در سال های نخستین انقالب اسالمی نیز تدریس شد

اهم ّیت تدریس زبان عربی در مدارس می توان به اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری
در ّ

اسالمی ایران اشاره کرد

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

همه رشتهها تدریس شود».
همه کالس ها و در ٔ
متوسطه در ٔ
دوره ّ
دوره ابتدایی تا پایان ٔ
زبان باید پس از ٔ

همت و دوراندیشی خبرگان قانون اساسی به ویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی و شهید باهنر،
با ّ

اصل شانزدهم قانون اساسی به این مهم اختصاص یافت هدف قانون گذار این بود که استقالل آموزش
زبان عربی حفظ گردد و با درسی دیگر ادغام نشود
بزرگان دین نیز برای یادگیری زبان عربی سفارش بسیار کرده اند

ویژگی های راهنمای برنامۀ جدید

1ــ تعیین رویکرد «پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و کمک

حاکمیت بخشی درک مطلب ،کاربرد واژگان ،جمله سازی و متن
به فهم بهتر زبان وادبیات فارسی» و
ّ
محوری به جای قاعده محوری؛

٢ــ کاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی که امکان نادیده گرفتن آنها در این
توجه بیشتر به متن و واژگان
فرایند ،آسیبی به رویکرد فهم عبارت و متن وارد نمی سازد در عوض ّ

پرکاربرد و کلیدی؛

٣ــ همسو ساختن برنامه با اهداف شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ،برنامه درسی ملّی،
پنجساله
برنامه
توسعه جمهوری اسالمی ایران
ٔ
ٔ
تحول بنیادین و قانون ٔ
سند ّ

ماده درسی
فلسفۀ وجودی برنامۀ درسی ،ماهیت و ساختار ّ

برنامه درسی عربی تا اندازه ای است که اصل  16قانون اساسی به الزام
اهم ّیت
ٔ
ضرورت و ّ

متوسطه اختصاص داده شده است
دوره ّ
دوره ابتدایی تا پایان ٔ
تدریس عربی پس از پایان ٔ

(فلسفه وجودی درس عربی) بدین شرح است:
اهم ّیت
ٔ
افزون بر اصل  16قانون اساسی ضرورت و ّ
1ــ ِ
کلید فهم قرآن و معارف اسالمی است
٢ــ برای یادگیری درست زبان و ادبیات فارسی آشنایی با آن الزم است بسیاری از واژگان و

ریشه عربی داشته و درصد باالیی از اصطالحات ریاضیات ،فلسفه و دیگر
اصطالحات رایج در فارسی ٔ

معرب شده اند
دانش ها ریشه های عربی دارند؛ ح ّتی بسیاری از واژه های پارسی نیز َّ

مایه پیوند و همدلی میان مسلمانان جهان است
٣ــ زبان نخست جهان اسالم و ٔ

جمله زبان های رسمی سازمان ملل م ّتحد و زبان رسمی بیش از بیست کشور مسلمان است
٤ــ از ٔ
  ٥ــ در بسیاری از دانشگاه های جهان دارای کرسی است

رویکرد برنامۀ درسی عربی

توجه به فهم عبارت و متن و دریافت معانی و مفاهیم موجود
1ــ ٔ
برنامه کالن آموزش زبان عربیّ ،

درآن است در همین زمینه الزم است با تغییر هدف از «قاعده محوری» به «فهم متن» رویکرد ذیل را
به عنوان محور اصلی در تمامی اجزای برنامه و اهداف و اصول برنامه درسی ّمد نظر قرار دهیم:

«پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و

کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارسی»

برنامه درسی زبان عربی انتظار دارد دانش آموزان بتوانند در پایان سه سال نخست به فهم
٢ــ ٔ

عبارات کوتاه و ساده به کار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان سه سال دوم به فهم ساختارها و متونی
متوسطه دست یابند
با گستردگی بیشتر نسبت به سه ٔ
ساله ّاول ّ

حد جمله های
حد نیاز و در ّ
توجه به رویکرد فهم عبارت و متن ،مهارت سخن گفتن در ّ
٣ــ با ّ

برنامه
توجه الزم می گردد؛ زیرا در ٔ
ساده و پرکاربرد حاصل می گردد و در این میان ،به این مهارت نیز ّ
درسی ملّی ،درس عربی در
حوزه زبان های خارجه نیز دیده شده است
ٔ
طه نظری :ــwww arabic
متوس ٔ
وبگاه گروه عربی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و ّ
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توضیحات مشترک در تدریس همۀ دروس

طه یک» از چهار فصل تشکیل شده و هر فصل چند درس دارد که
متوس ٔ
«کتاب عربی ٔ
پایه ّاول ّ
جلسه آموزشی تدریس ،تفهیم و ارزشیابی می شود .عالوه بر این می توان با
طی یک
ٔ
هر یک به سادگی ّ
دانش آموزان مهارت های شفاهی زبان را نیز تمرین کرد.
معرفی درس ها
ّ

این کتاب از چهار فصل و بیست درس به شرح ذیل تشکیل شده است:
اول :این فصل در سه درس تنظیم شده است .در این فصل ،سخنان حکیمانه و
1ــ فصل ّ
درباره «اسم های اشاره به مفرد ،مث ّنی و جمع» آمده که در آن مث ّنی و انواع جمع (سالم و
عبارت هایی
ٔ
مکسر) نیز آموزش داده می شود.
ّ
زمینه سخنان حکیمانه ،امثال و حکم مانند
2ــ فصل دوم :این فصل پنج درس دارد .در ٔ
أین و کَم» آموزش داده می شود.
فصل ّاول عمل شده است .حروف و اسماء استفهام «أَ ،هلَ ،من ،ماَ ،
ِ
هو ،ما هی و ماذا نیز قرار می گیرد .در کنار «کَ ۡم» عددهای اصلی
در کنار َ
«من» ،ل َمن و در کنار «ما» ،ما َ
َ
یک تا دوازده آموزش داده می شود؛ ّاما تطابق عدد و معدود از اهداف آموزشی کتاب نیست.
درباره ضمایر و شامل دو درس است که در یک درس ،ضمایر
3ــ فصل سوم :این فصل
ٔ
منفصل و در درس دیگر ،ضمایر م ّتصل تدریس می گردد .آموزش رسمی ضمیر از این فصل آغاز
راهنمای معلم
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می شود؛ الب ّته قبال ً چند ضمیر در دو فصل پیشین در قالب کلمات جدید آموزش داده شده اند .ضمایر
مجدد ًا به همراه فعل ماضی تکرار می گردد؛ تا یادگیری بهتر
در فصل چهارم به منظور تثبیت آموخته ها ّ
انجام شود.
در فصل سوم و چهارم ،متون ساده و کوتاه و مکالمه عالوه بر عبارات ساده ،زینت بخش کتاب
شیوه صحیح همین بود که عبارت های ساده و کوتاه عربی آموزش
شده است .در دو فصل ّاول و دومٔ ،
شیوه کتاب به آرامی تغییر
داده شود و اینک از این قسمت به بعد ،متن های کوتاه نیز در کتاب می آید و ٔ
می کند.
4ــ فصل چهارم :این فصل شامل ده درس است .چند متن مکالمه به منظور تقویت مهارت
سخن گفتن در این فصل آمده است.
بقی ٔه دروس
از درس یازدهم تا سیزدهم فعل ماضی به طور کامل آموزش داده می شود؛ سپس در ّ
صیغه های مختلف آن تکرار و تثبیت می شود.
درس چهاردهم آشنایی با آهنگ تل ّفظ فعل ماضی است و به همراه آن ،فعل های پرکاربرد می آید.
مجدد ًا فعل های پرکاربرد
نحوه منفی کردن فعل ماضی است و به همراه آن ّ
درس پانزدهم آموزش ٔ
می آید.
درباره روزهای هفته ،نام فصل ها و رنگ هاست.
درس شانزدهم
ٔ
نتیجه اخالقی آن به
درس هفدهم و هجدهم شامل دو داستان می باشد که در انتهای داستان،
ٔ
احادیث مزیّن شده است.
قاعده
درس نوزدهم و بیستم نیز شامل چند ابتسامه و تمرینات دوره ای است که هیچ واژه یا
ٔ
جدیدی در آن آموزش داده نمی شود و فقط آموخته های پیشین بازآموزی می گردد.
ویژگی های کتاب

«فن
1ــ قاعده محور نبودن کتاب به معنای نفی ّ
اهم ّیت قواعد نیست؛ لذا دو بخش «بدانیم» و ّ
ترجمه» در کتاب تنظیم شده است؛ تا دانش آموز بتواند به کمک آنها عبارات و متون ساده را بهتر بفهمد
و ترجمه کند .قواعدی که در بخش «بدانیم» آمده به منظور فهم معنای جمالت است .فراگیر قاعده را
می خواند تا به کمک آن بتواند درست بخواند ،درست بشنود و درست ترجمه کند .قواعد در خدمت
فهم عبارت و متن است و این موضوع در بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است.
٢ــ عبارات فصل ّاول و دوم ،ساده و کوتاه اند و این طبیعی است؛ زیرا فراگیر در ابتدای کار
3

است؛ اما در فصل سوم و چهارم ،عالوه بر عبارات ساده ،متون ِ
کوتاه مکالمه ،داستان و ابتسامه نیز
ّ
آمده است.
«برنامه درسی ملّی» عالوه بر اینکه درس
اهمیت دارد؛ زیرا در
ٔ
٣ــ در این کتاب ،مکالمه نیز ّ
«حوزه علوم و معارف اسالمی» قرار دارد ،در
«حوزه زبان های خارجه» نیز قرار است.
عربی در
ٔ
ٔ
از سویی دیگر مکالمه به درس عربی جذّ ابیت می بخشد؛ آن را زبانی پویا و کاربردی نشان می دهد و
موجب تقویت آموزش نیز می گردد؛ زیرا مکالمه بستر واقعی یادگیری هر زبانی است .زبان عربی زبان
نخست جهان اسالم و یکی از زبان های بین الـمللی است؛ لذا در این کتاب به این امر مهم نیز پرداخته
شده است .در این بخش فقط اصطالحات و جمله های معروف و پرکاربرد آمده است .برای تدریس
این بخش می توان از دانش آموزان خواست تا با ِ
حفظ عبارات متن مکالمه در کالس به زبان عربی
گفت و گو کنند .بدیهی است که حفظ ِ
همه دانش آموزان
عین عبارات کاری دشوار است و از
عهده ٔ
ٔ
ِ
یادگیری
بر نمی آید .هنر معلّم آن است که با استفاده از دانش آموزان مستعد و عالقه مند زمینه را برای
سایر دانش آموزان فراهم کند.
اهم ّیت ویژه ای دارد .دانش آموز باید بتواند درست بخواند
٤ــ روخوانی در کتاب های جدید ّ
چهارگانه زبانی« ،خواندن» است؛ لذا این بخش
تا درست ترجمه کند .از آنجاکه یکی از مهارت های
ٔ
باید تقویت گردد .دانش آموزی می تواند معنای عبارت را بفهمد که درست بخواند .در این صورت،
آهنگ و اسلوب جمله درست ادا می شود .آهنگ ِ
تعجبی ،پرسشی و امری با هم
بیان جمله های خبریّ ،
شیوه خواندن هر یک با دیگری متفاوت است.
فرق دارد .برخی جمالت حزن آلود و برخی شادند و ٔ
سایه تسلّط نسبی او به زبان به دست
پس روان خوانیِ ،
اوج هنر دانش آموز در درس عربی است که در ٔ
می آید.
  ٥ــ شروع هر درس با واژگان جدید آن است .هدف از این کار ،تسهیل امر یاددهی و یادگیری
مکسر آن نوشته شده است؛ به این دلیل که دانش آموز در
است .در مقابل ،برخی از اسم ها جمع ّ
مکسر آن روبه رو می گردد؛ مثال ً در درس ّاول ،جمع َر ُجلِ ،بنت و َولَد
درس های بعدی با شکل جمع ّ
ـمرَ ،جبَل و قیمة نوشته نشده است؛ زیرا دانش آموز در دروس بعدی با جمع
نوشته شده؛ ولی جمع ث َ َ
این کلمات مواجه نـمی شود.
سرلوحه تدریس و ارزشیابی معلّم قرار بگیرد؛ این است که «ترجمه از فارسی به
٦ــ آنچه باید
ٔ
ِ
اول روبه رونیست ».در ارزشیابی های کتبی و
عربی و
ساختن جمله از اهداف کتاب عربی سال ّ
شفاهی فقط ترجمه از عربی به فارسی ّمد نظر است .هدف این کتاب ،آموزش معنای  393کلمه است
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که تقریباً  3000بار در ّ
کل کتاب در شکل های مختلف تکرار شده اند .این واژه ها از پرکاربردترین
ادبیات فارسی) هستند و گزینش آنها
کلمات در
حوزه زبان عربی (قرآن ،علوم و معارف اسالمی و زبان و ّ
ٔ
هدفمند بوده است.
٧ــ مبنای گزینش سخنان حکیمانه و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:
سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار؛ کاربری بر اساس نیازهای روز؛ تناسب با سطح درک و فهمِ
دانش آموز نوجوان.
دانش آموز باید بتواند در زندگی به هنگام نیاز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثال ً
الع َم ِل.
مؤمن ُ
کثیر َ
درباره شخص پر حرف بی کردار این گونه استشهاد کند :الۡ ُ
ٔ
قلیل الکالم ُ
این هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب استّ .اما نباید با اکراه دانش آموزان را ملزم
به حفظ این عبارات نمود؛ بلکه شایسته است با تغییر نگرش ،ایجاد عالقه و با هنر معلّمی دانش آموزان
را عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کند و در هنگام لزوم از آنها استفاده کنند .سخنان بزرگان
و امثال و حکم به گونه ای هستند که سرشت پاک مایل است آنها را بیاموزد و به آنها استشهاد کند.
  ٨ــ در گزینش تصاویر ،اصول زیر رعایت شده است:
شخصیت ها ،پرهیز از تنش آفرینی در جامعه،
جنسیت و ذکر
مسائل فرهنگی و تربیتی ،تعادل در
ّ
ّ
مقدس ،راهنمایی و رانندگی ،احترام به محیط
مهمی مانند :ارزش های دینی ،دفاع ّ
ّ
توجه به امور ّ
بودن موضوعات ،علمی بودنِ
زیست ،میهن دوستی ،به روز بودن تصاویر ،ایجاد جذّ ابیت در کتاب ،شاد ِ
سن پر جوش و خروش نوجوانی دانش آموزان...
آنها ،هیجان آور بودن تصاویر با ّ
توجه به ّ
٩ــ سعی شده است تعداد صفحات هر درس کم باشد.
ِ
١٠ــ مطالب
اساسی هر درس در درس های بعدی تکرار می گردند؛ زیرا از دیرباز گفته اند:
ملکه ذهن دانش آموز می شود.
َّ
رس ٌ
کرار ٌ
ألف ».و با تکرار و تمرین است که آموخته ها ٔ
حرف و ال ّت ُ
«الد ُ
ِ
تقویت فهم متون دینی و
چهارگانه زبانی به منظور
11ــ رویکرد کتاب «پرورش مهارت های
ٔ
ِ
نیمه دوم ،متن
نیمه
نخست آن ،عبارت محور و در ٔ
شیوه آن در ٔ
کمک به زبان و ّ
ادبیات فارسی» است و ٔ
ِ
ساده عربی
محور است .انتظار می رود دانش آموز بتواند در پایان سال تحصیلی برخی عبارات و متون ٔ
را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد.
12ــ استفاده از کتاب کار در آموزش هر زبانی متداول است؛ ولی متأسفانه بسیاری از کتاب های
توسط کسانی نوشته شده اند که تداعی و یادآور این شعرند:
کار عربی ّ
ِ
کی تواند که شود هستی بخش
ذات نایافته از هستی بخش
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کسی که خود مهارت و استادی کافی در این زبان را ندارد؛ چگونه می تواند یاوری برای آموزش
تهیه می کنند و با شیوه هایی مختلف آنها را
آن باشد .برخی از ناشران با هدف سودجویی کتاب هایی را ّ
روانه مدارس می کنند .در این کتاب ها اصول علمی آموزشی رعایت نمی شود و درس عربی تبدیل به
ٔ
معماهای عجیب و غریب می شود .ح ّتی اتّفاق افتاده است که دبیر نیز برای پاسخ برخی
مجموعه ای از ّ
تهیه کتاب های استاندارد
سؤاالت با دیگران مشورت می کند .در کتاب های جدید سعی بر آن است که با ٔ
سایه مساعدت همکاران امکان پذیر نیست.
زمینه سودجویی برطرف گردد و این امر جز در ٔ
ٔ
13ــ این کتاب آغاز فصلی نوین در آموزش عربی است که با آنچه تاکنون وجود داشته متفاوت
تهی ٔه این راهنما بهترین
است .تدوین «راهنمای ٔ
برنامه درسی عربی» پنج سال به طول انجامیده است .در ّ
کارشناسان رشته های مختلف زمانی طوالنی را صرف کرده اند ،تا این درخت به بار نشیند .استفاده از
کتاب های کاری که مورد تأیید گروه عربی نباشد ،موجب لطمه و ناهماهنگی در آموزش عربی می شود.

الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های ششگانۀ هر درس
کتاب حاضر بیست درس دارد و هر درس از شش قسمت تشکیل شده که برای هر یک ،روشی
برنامه درسی پیشنهاد شده تا معلّم بهتر بتواند به اهداف آموزشی تعیین شده
مناسب با اهداف کتاب و ٔ
برسد .قطعاً معلّمان محترم نیز روش هایی برای خود دارند ،ولی این روش ها باید از وحدت رویه نیز
خل ّقیت های او نیز محفوظ بماند .بنابراین ،هدف
برخوردار باشد؛ الب ّته به گونه ای که استقالل معلّم و ّ
برنامه
کتاب معلّم که در واقع پل ارتباط بین مؤل ّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که هم اهداف ٔ
درسی محوریّت داشته باشد و هم معلّم بتواند در آن ،توانمندی های فردی خود را به نمایش بگذارد.
مهم برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس نیز کشف روش هایی است که
در حقیقت یکی از اهداف ّ
برنامه درسی با ّ
خل ّقیت و ابتکار معلّم پیوند می خورد.
در آن اهداف ٔ
قسمت های شش گانه هر درس

1ــ واژگان
2ــ سخنان حکیمانه ،امثال و حکم
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واژه درس ،تصویر و عبارات)
3ــ جمالتی در راستای فهم ساختار زبان (کلید ٔ
4ــ شرح قواعد (بدانیم)
(فن ترجمه)
  5ــ آشنایی با فنون ترجمه ّ
 6ــ تمرین ها (ارزشیابی)
تحلیل قسمت های ششگانۀ هر درس

هدف مؤل ّفان کتاب از تحلیل قسمت های مذکور در هر درس ،بررسی دقیق ابعاد مختلف
ارائه توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به
معرفی قواعدٔ ،
محتواّ ،
مدد آن بتواند با تسلّط و آگاهی بیشتر به امر تدریس بپردازد .در این قسمت مؤل ّفان ،معلّم را با مراحل
مختلف تدریس ،مهارت های مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کنند و الگویی را برای تدریس
تمام دروس در اختیارش قرار می دهند ،تا کار آموزش را برای او تسهیل نمایند.
1ــ واژگان :سبب تقدیم واژگان به همراه معنا ،در آغاز هر درس این بوده تا دانش آموز با
سهولت و سرعت بیشتری در فرایند ترجمه ّفعال باشد؛ بدین صورت که معلّم باید دانش آموز را گام به
الیت
گام و به تدریج در ترجمه مشارکت دهد؛ تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای ّفع ّ
و مشارکت دانش آموز در فرایند یادگیری قرار دارد.
مراحل آموزش واژگان:
1ــ معلّم باید در آغاز کلمات را بخواند و چنانچه توضیحاتی کوتاه ،نکاتی جالب و یا هم
خانواده هایی برای آنها سراغ دارد ،جهت تقریب به ذهن برای دانش آموزان ذکر کند.
2ــ سپس دانش آموزان کلمات را قرائت می کنند و این قرائت می تواند به تشخیص معلّم به همراه
او و گروهی باشد و یا به صورت انفرادی.
2ــ عبارات و متون :در این قسمت نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانش آموز مشخّص شود
و اینکه هر یک از معلّم و دانش آموز چه وظیفه ای دارند.
عهده معلّم است که با روخوانی و روان خوانی ،مهارت
1ــ
ٔ
مرحله ّاول (شنیدن)ّ :اولین وظیفه بر ٔ
شنیداری دانش آموزان را تقویت کند.
مرحله دوم(خواندن) :دانش آموزان بر اساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد ،به قرائت
2ــ
ٔ
می پردازند تا مهارت گفتاری آنان تقویت گردد.
ترجمه واژگان ،به ترجمه هر
مقدماتی) :دانش آموزان با کمک گرفتن از
مرحله سوم
3ــ
(ترجمه ّ
ٔ
ٔ
ٔ
7

عبارت می پردازند و توانمندی خود را در ترجمه می آزمایند تا نقاط ضعف و ّقوت آنها مشخص شود و
مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد.
مصصح و راهنما ،خطاها را اصالح می کند و
مرحله چهارم
4ــ
(ترجمه نهایی) :معلّم به عنوان ّ
ٔ
ٔ
ترجمه نهایی را ارائه می دهد.
ٔ
موقعیت مناسب) :در این مرحله معلّم از دانش آموزان می خواهد تا
مرحله پنجم (کاربرد در
  5ــ
ٔ
ّ
موقعیتی می توانند کاربرد داشته باشند.
بیان کنند که هر یک از این عبارت ها برای چه
ّ
عمل کَ ِ
«العالم ِبال ٍ
الشجر ِبال ثمر ».می تواند برای پزشکی به کار رود که به رغم اینکه
مثال ً عبارت
ُ
مضرات سیگار از دیگران داناتر است ،سیگار می کشد.
به ّ
خالصۀ مراحل ترجمه
مراحل ترجمه

هدف

نقش دانش آموز

نقش مع ّلم

مرحلۀ اول

تقویت مهارت شنیدن

شنیدن

قرائت عبارات

مرحلۀ دوم

تقویت مهارت خواندن

خواندن

نظارت و راهنمایی

مرحلۀ سوم

تقویت مهارت ترجمه

مرحلۀ چهارم

تقویت مهارت درک وفهم

ترجمه عبارات (مقدماتی)
ٔ

نظارت و راهنمایی

مرحلۀ پنجم

تقویت مهارت کاربرد
(بیان مصداقی از کاربرد عبارت)

ترجمه عبارات (نهایی)
ٔ
مصداق یابی

تصحیح و تکمیل
تصحیح و تکمیل

معرفی قواعد درس
3ـ قسمت سوم ّ :
اول :کلید واژه
1ــ مرحلۀ ّ
در این قسمت ابتدا با کلید واژه و مفهوم اساسی درس در قالب چند کلمه در داخل کادر آشنا
می شویم.
اجرا :از این قسمت در طرح درس ها معموال ً با عنوان ایجاد انگیزه یاد می کنند که معلّم می تواند
زمینه ورود به بحث را فراهم کند و با طرح سؤال یا ح ّتی بیان خاطره و داستان ،دانش آموزان را به
ٔ
شنیدن درس مشتاق کند .الب ّته تصاویر موجود در این قسمت نیز می تواند دستاویز و بهانه ای مناسب
برای ورود معلّم به بحث باشد.
راهنمای معلم
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2ــ مرحلۀ دوم :تصاویر
دربرگیرنده پیام فرهنگی ،ارزشی ،اخالقی ،اجتماعی ،دینی و میهنی است و در راستای
تصاویر
ٔ
تقویت هویّت ایرانی ــ اسالمی و با د ّقت فراوان گزینش شده اند .کاربرد تصاویر با این رویکرد ،برای
ّاولین بار است که در کتاب های عربی تجربه می شود؛ تصاویری از دانشمندان ،هنرمندان ،رزمندگان،
حس خودباوری
ورزشکاران و چهره های ماندگار فرهنگ این سرزمین ،در عصر بحران هویّت می تواند ّ
و افتخار را برای فرزندان این مرز و بوم به ارمغان آورد.
مهم تصاویر:
رسالت ّ
الف) پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویّت ایرانی ــ اسالمی می شود.
حس خودباوری ،ایمان و افتخار را ایجاد می کند.
ب) تصاویر افتخار آفرینان این سرزمینّ ،
ج) تازگی و روزآمد بودن این تصاویر تازگی و پویایی زبان عربی را ثابت می کند و نشان می دهد
تازه عصر حاضر کارایی داشته باشد.
که زبان عربی می تواند برای بیان مفاهیم جدید و ٔ
ابیت ین تصاویر ،انتقال مفاهیم درس را تسریع و تسهیل می کند.
د) از همه مهم تر ،جذّ ّ
اجرا :در ارتباط با پیام و رسالت این تصاویر ،معلّم می تواند متناسب برای هر تصویر:
نخست :خودش توضیحاتی را ارائه دهد.
دوم :از توضیحات کتاب معلّم استفاده کند.
سوم :از دانش آموزان توضیح بخواهد چه بسا دانش آموزان راجع به صاحبان تصاویر اطّالعات
خوبی داشته باشند؛ چون برخی از تصاویر مربوط به قهرمانان ورزشی است و دانش آموزان در این زمینه
اطّالعات خوبی دارند.
چهارم :معلّم از دانش آموزان بخواهد راجع به صاحبان این تصاویر تحقیق کنند
3ــ مرحلۀ سوم :عبارات حاوی قواعد
مرحله این بخش از درس محسوب شده و بار اصلی محتوا را به دوش
این مرحله ،مهم ترین
ٔ
اسیت زیادی به خرج داده اند .د ّقت از این جهت
می کشد و مؤل ّفان در ساختار عبارت آن د ّقت و ّ
حس ّ
فریبنده قواعد نیفتند.
که هم باید پیام و محتوای هر جمله را درنظر بگیرند و هم در دام جذّ اب و
ٔ
اجرا :ابتدا قرائت جمله ها صورت می گیرد که روان خوانی عبارت توسط معلّم و تکرار آن
توسط دانش آموزان جهت تقویت مهارت شنیداری و گفتاری انجام می گیرد.
ّ
ترجمه هر جمله که بهتر است معلّم در این مرحله نقشی پر رنگ تر از دانش آموز داشته
سپس
ٔ
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باشد؛ تا بتواند با ظرافت ،پیوندی قوی بین سه بخش واژگان ،ترجمه و قواعد ایجاد کند؛ چون سه
مجموعه این مرحله به شمار می آیند.
«فن ترجمه» و «تمارین» در واقع زیر
ٔ
ٔ
مرحله بعدی یعنی «بدانیم»ّ ،
4ـ قسمت چهارم « :بدانیم»

«ارائه درس» یاد می شود .در این بخش ساختار و
از این قسمت در طرح درس ها با عنوان
ٔ
چارچوب قواعد هر بخش که در حقیقت استخراج شده از قسمت قبلی است به صورت کوتاه و گویا به
ِ
توجه کرد که توضیحات بخش «بدانیم» تا پایان کتاب برای فهم بهتر
دور از اطناب بیان شده است .باید ّ
عبارت و متن است .هدف این است که دانش آموز بتواند از این اطّالعات در فهم معنای جمله بهره ببرد؛
لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گسترش آن نمی باشد.
مکمل نیست
حفظ مطالب بخش «بدانیم» الزامی نیست؛ همچنین نیازی به گسترش مطالب و ارائۀ جزوۀ ّ

اجرا :در این قسمت نقش محوری آموزش با معلّم است و دانش آموزان را در بخش قرائت،
توضیح مثال ها و شرح تصاویر به مشارکت می گیرد .مؤل ّفان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را به عنوان
ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم در نظر بگیرد نه هدف و دلیل نام گذاری این بخش
به «بدانیم» در واقع کم رنگ کردن نقش قواعد و پر رنگ کردن جایگاه ترجمه و درک وفهم در این
کتاب است؛ لذا معلّم محترم نیز باید بداند که در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده بسنده کند و از بیان
توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن ،خودداری نماید.
ابیت از تصاویری متناسب با
در این بخش نیز برای تفهیم بهتر قواعد و همچنین ایجاد جذّ ّ
توجه کند و ساده از کنار آن نگذرد.
مفاهیم استفاده شده که شایسته است معلّم گرامی به آن ّ
فن ترجمه
 5ـ قسمت پنجم ّ :

اهم ّیت این بخش واضح تر می شود.
با ّ
توجه به رویکرد کتاب در اهتمام به ترجمه و درک و فهمّ ،
ِ
ترجمه برخی از عبارات ساده است؛ لذا حفظ
آموزش چگونگی
در این قسمت نیز مانند «بدانیم» هدف
ٔ
ِ
مطالب این بخش نیز الزامی نیست و ترجمه از فارسی به عربی چه در کلمه و چه در جمله ممنوع است و

راهنمای معلم
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(پایه هفتم) نیست و تخلّف از این امر مستلزم
متوسطه نخست ٔ
جزء اهداف آموزشی کتاب عربی سال ّاول ّ
دخالت گروه های آموزشی و ارشاد معلّم است.
اجرا :در این قسمت دانش آموزان مشارکت بیشتری دارند خودشان می خوانند و خودشان
مصحح را داشته باشد.
هم به سؤاالت آن پاسخ می دهند و معلّم می تواند نقش راهنما و
ّ
6ـ قسمت ششم  :تمارین

در طرح درس از این قسمت با عنوان «ارزشیابی» یاد می شود هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت
حوزه واژگان ،قواعد و ترجمه است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی ،سعی
یادگیری در سه
ٔ
شده است:
نخست :تمارین درس ساده باشد؛ تا دانش آموز از ّ
حل آن لذّ ت ببرد.
دوم :تعداد آنها نیز کم باشد ،تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت ِ
زبانی شنیدن و
خواندن داشته باشد و دانش آموز نیز از ّ
حل تمرین ها خسته نگردد.
اجرا :اجرای این بخش به عهده دانش آموز است .معلّم بعد از پایان هر درس ّ
حل تمارین را به
جلسه
دانش آموزان واگذار می کند ،تا دانش آموز با مطالعه و فرصت کافی به تمارین پاسخ داده و برای
ٔ
بعد برای پاسخ گویی در کالس آماده باشد.
درباره چگونگی ّ
حل تمرین
معلّم در صورت نیاز می تواند بعد از پایان درس ،توضیحی مختصر
ٔ
ارائه کند.
در کتاب فضای کافی برای ّ
مجدد تمارین وقت
حل تمارین پیش بینی شده است ،تا نوشتن ّ
توجه به اینکه نوشتن عبارات عربی با رعایت اعراب برای دانش آموز
زیادی را از دانش آموز نگیرد .با ّ
دشوار می باشد و ممکن است اشتباهات ِاعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا
ّ
هفتم)حل تمارین در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم فراگیر به امال و ِاعراب
(پایه
بهتر است در سال ّاول ٔ
صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید؛ چون کمتر دانش آموزی است
که بتواند در این سن متن عربی را بدون خطا بنویسد و اگر هم امکان پذیر باشد وقت زیادی را از او
می گیرد.
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قالب ک ّلی تمارین به شرح زیر است:
قالب و الگوها

ردیف

تمرین

1

واژه

2

ترجمه

ترجمه فارسی جمالت
2ــ انتخاب
ٔ

3

قواعد

شناخت و کاربرد قواعد:
شامل :شناخت و کاربرد مفرد ،مث ّنی و جمع ،اسم اشاره ،حرف و اسم استفهام ،مذکّر و مؤنّث،
ضمیر و فعل ماضی

4

درک مطلب

5

پژوهش

1ــ معنای واژه
2ــ واژگان مترادف و متضاد
3ــ شناخت و کاربرد واژگان در جمله

4ــ انتخاب واژه درست برای جای خالی ،وصل ِ
کردن واژه های مرتبط در دو ستون به یکدیگر
ٔ

5ــ جمله سازی با واژگان پراکنده بر اساس معنای داده شده
6ــ جدول کلمات متقاطع دارای رمز
ترجمه جمالت عربی
1ــ
ٔ
3ــ تکمیل ترجمۀ ناقص

1ــ پاسخ کوتاه به سؤاالت عربی
2ــ سؤال از درک و فهم متن (فصل چهارم)
ادبیات فارسی ،دینی و قرآن و علوم اجتماعی)
ایجاد پیوند میان دروس همسو (عربیّ ،

طراحی سؤاالت
این بخش از این جهت ّ
اهم ّیت دارد که در ارزشیابی ها ،معیار و شاخصی برای ّ
امتحانی است و معلّم باید از الگوها و قالب های موجود بهره ببرد و از طرح سؤاالتی مانند فارسی به
عربی ،ساختن صیغه های مختلف فعل که در کتاب معلّم منع شده است ،خودداری کند.

راهنمای معلم
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َّ
س األو ُ
َّل
الد ْر ُ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  23کلمه؛

٢ـ ترجمهٔ پنج حکمت از پیامبر اسالم ؛

٣ـ آشنایی با اسم مذکّر و اسم مؤنّث؛

٤ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای اسم های اشاره «هذا ـ هذه ـ ذلـﻚ ـ تلـﻚ ».

اهداف رفتاری
دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ  23کلمۀ این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
٢ــ معنای هذا و هذه را بگوید و تشخیص دهد که هذا برای مذکّر و هذه برای مؤنّث
است.
٣ــ معنای ذلـﻚ و تلـﻚ را بگوید و تشخیص دهد که ذلـﻚ برای مذکّر و تلـﻚ برای مؤنّث
است.
٤ــ اسم مذکّر را از مؤنّث تشخیص دهد.
  ٥ــ اسم های مؤنّث را با توجّ ه به عالمت «ة» تشخیص دهد.
صورت «این دانش آموز است ».و «این
ِ
٦ــ جمله هایی مانند «هذا طالِ ٌب ».را به دو
دانش آموزی است ».ترجمه کند.
٧ــ جمله های سادۀ دارای اسم اشارۀ دور و نزدیک (مفرد مذکّر و مفرد مؤنّث) را به
فارسی ترجمه کند.
  ٨ــ اسم اشاره را در جمله ،متناسب با مشارٌ الیه به کار ببرد.
راهنمای معلم
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تحلیل درس

واژه اصلی دارد .کلمات را یک بار معلّم با تل ّفظ درست می خواند
1ــ واژگان :این درس ٔ 23
و دانش آموزان تکرار می کنند.
معلم می تواند با بیان هم خانواده برای برخی کلمات مانند :طالب ،مطلوب ،طلب ،مطالبه و یا
کلمه «صف» در فارسی و عربی یادگیری را
توضیحی مفید
درباره برخی دیگر مانند فرق بین معنای ٔ
ٔ
تعمیق ببخشد.
2ــ سخنان حکیمانه :از آنجا که دانش آموز برای نخستین بار است که با آموزش رسمی زبان
عربی مواجه می شود؛ عبارت های کتاب ساده و روان هستند .فعل ماضی در درس یک تا ده نیامده
است .می توان گفت از میان سخنان حکیمانه ،امثال و حکم هرچه ساده بوده در کتاب آمده است .یافتن
پایه ّاول کاری سخت است؛ الب ّته هرچه پایه باالتر می رود؛ کار برای مؤل ّف
سخنان حکمت آمیز برای ٔ
ذخیره واژگانی
پایه ّاول از آنجاکه دانش آموز هنوز
ساده تر می گردد؛ زیرا قدرت انتخاب دارد ولی در ٔ
ٔ
ندارد و با ساختار زبان عربی آشنا نیست؛ گردآوری سخنان مناسب با آموخته های دانش آموز بسیار
دشوار است.
ترجمۀ عبارات درس اوّل چنین است :

ِ
عالم ِبال َعم ٍل کَ َّ ِ
ـم ٍر.
الش َج ِر بال ث َ َ
َ
1ــ پیامبر اسالم  :الۡ ُ
عالمِ بی عمل ِ
ِ
ِ
درخت بی بر است).
درخت بی ثمر است( .دانشمند بی کردار همچون
مانند
الس ِ
ؤال ِن ۡص ُف الۡ ِع ۡلمِ .
٢ــ پیامبر اسالم ُ :ح ۡس ُن ُّ
ِ
(خوب پرسیدن ،نیمی از دانش است).
خوبی سؤال نصف علم است.
ۡ
ِ ِ
بادةٌ.
٣ــ پیامبر اسالم ُ :مجال َ َس ُة الۡ ُـعلَماء ع َ
همنشینی با علما عبادت است( .همنشینی با دانشمندان ،بندگی است).
ریض ٌة.
٤ــ پیامبر اسالم  :طَلَ ُب الۡ ِع ۡلمِ فَ َ
ِ
ِ
(جستن دانش واجب است).
طلب علم واجب است.
ِ
یان.
  ٥ــ پیامبر اسالم  :آفَ ُة الۡع ۡلمِ النِّ ۡس ُ
آفت علم فراموشی استِ .
ِ
(آفت دانش ،فراموش کردن است).
ریض ٌة َعلَی کُ ِّل ُم ۡس ِل ٍم َو ُم ۡس ِل َم ٍة ».از پیامبر اسالمﷺو به
حکمت چهارم به صورت «طَلَ ُب الۡ ِع ۡلمِ فَ َ
صورت «طلب العلم فریض ٌة فی کل حال ».از امام صادق نیز نقل شده است.
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ِ
خواندن احادیثی از پیامبر
درباره ارزش علم است .دانش آموز ارزش علم را با
هر پنج حکمت
ٔ
اسالمﷺ درک می کند.
ادبیات فارسی وجود دارد .آغاز کتاب با تصویر
در نخستین
ٔ
صفحه کتاب ،پیوندی زیبا با درس ّ
چرخ ادب پروین اعتصامی آغاز شده است .این شیوه تا پایان کتاب
شیخ اجل سعدی شیرازی و اختر ِ
ادامه دارد.
ِ
درست کلمات آشنا
نحوه تل ّفظ
ابتدا معلّم پنج ٔ
جمله حکمت آمیز را می خواند ،تا دانش آموز با ٔ
شود.
ترجمه عبارت های درس را بر
عهده دانش آموز می گذاریم و او را در این راه کمک می کنیم.
ٔ
ٔ
عهده اوست و معلّم نقش راهنما و اصالح کننده را دارد .برای نوشتن جواب ،جای
ّاما نقش اصلی بر ٔ
کافی نهاده شده است.
معرفی قواعد درس :این قسمت خود سه مرحله دارد:
3ــ ّ
مرحله ّاول :کلید واژه (هذا  /هذه)
ٔ
مرحله دوم :تصاویر (یک پسر و یک دختر)
ٔ
مرحله سوم :عبارات کلیدی
ٔ
معلّم باید به طور ساده و بدون اشاره به احکام مبتدا و خبر ،به تأثیر ویرگول و مکان قرار گرفتن
آن در ترجمه اشاره کند.
مقدمه بیان شد در این قسمت معلّم و دانش آموز مشارکت ّفعال دارند.
همان طور که در ّ
درباره اسم های اشاره «هذا ــ هذه ــ ذلـﻚ
4ــ بدانیم :در این بخش هرچه دانش آموز باید
ٔ
توجه داشته باشیم که
ــ تلـﻚ» بداند در کتاب آمده است؛ لذا از توضیحات اضافه خودداری گرددّ .
توضیحات و تعاریف این بخش تا پایان کتاب در ارزشیابی ها نباید مستقیماً مورد سؤال واقع شوند.
دانش آموز باید بتواند از این اطّالعات در فهم معنای جمله بهره ببرد .پیشنهاد می شود دانش آموزانی
که تواناتر هستند (مثال ً دارای صدای رسا و…) این بخش را برای دیگران بخوانند و آنها گوش کنند.
در
صفحه دوم ،دانش آموز تصویر پروفسور مجید سمیعی ١را می بیند که زیر آن نوشته شده
ٔ
ناجح».
الر ُ
است« :هذا َّ
طبیب ٌ
جل ٌ



١ــ مجید سمیعی (زاده  ۲۹خرداد  ۱۳۱۶در رشت) پزشک و جراح مغز و اعصاب سرشناس ایرانی است .او در حال حاضر ریاست

فدراسیون جهانی انجمن جراحان اعصاب ،مشاور صدراعظم آلمان ،مشاور رئیس جمهور چین و ریاست بیمارستان علوم عصبی هانوفر در
زمینه تورم مغز و ترمیم و بازسازی جراحی دستگاه عصبی محیطی مطالعات
آلمان را بر عهده دارد که خود بنیانگذار آن بوده است.وی در ٔ
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سپس تصویر بزرگ بانوی ایرانی«دکتر ِ
آذر اندامی» ١را می بیند که در زیر آن نوشته شده است:
ِِ
رأة طَبیب ٌة ِ
ناجح ٌة ».پسندیده است که دبیر گرامی کوتاه و مختصر اشاره ای به این بزرگان داشته
«هذه الۡ َم ُ
باشدّ .اما در این کار زیاده روی نشود تا مبادا هدف اصلی که آموزش زبان است تحت الشعاع واقع
توجه شده است .در کنار نام سعدی نام
شود .همچنین به تساوی در استفاده از تصاویر مرد و زن نیز ّ
پروین اعتصامی نیز آمده است.
در گزینش تصاویر تالش شده تا افزون بر هدف اصلی که همان آموزش زبان عربی است ،اهدافی
ثانویه نیز وجود داشته باشد و آن اهداف افزایش معلومات عمومی دانش آموز و زیباسازی کتاب درسی
است.
ِ
درخت عجیبی را نشان می دهد که
یکی از تصاویر
الش َج َر ُة َعجیبَ ٌة »٢.زیر آن
جمله «هذه َّ
ٔ
نوشته شده است .این تصویر زیبا دانش آموز را به اندیشیدن در آیات الهی وادار می کند .از طرفی
مهمی انجام دادهاست .ایشان در دهۀ  ۱۹۹۰اقدام به تأسیس یک مرکز بینالمللی علوم نمود.این مرکز در شهر هانوفر آلمان واقع است و ریاست

آن را مجید سمیعی بر عهده دارد .سمیعی شاگردان زیادی تربیت کردهاست که در کشورهای مختلف جهان به فعالیت در زمینه جراحی مغز و

اعصاب مشغول هستند و هر ساله کنفرانسی را به افتخار ایشان در یکی از کشورها برگزار میکنند .ایشان در حال حاضر نیز بسیار فعال بوده،

جراحی سنگین در قاعده مغز را انجام میدهد و در اغلب کنگرههای جراحی مغز و اعصاب جهان به عنوان سخنران مدعو شرکت
عملهای ّ

میکند .مجید سمیعی به کشور خود ایران عشق میورزد و تالش زیادی برای ارتقای جراحی مغز و اعصاب ایران انجام میدهد .سمیعی در ۱۰

مهر  ۱۳۹۰به دریافت عنوان استاد افتخاری دانشگاه تهران نائل شد.

1ــ آذر اندامی ( ۱۳۰۵ــ  )۱۳۶۳پزشک و باکتریشناس ایرانی و از پژوهشگران انستیتو پاستور ایران بود .به سبب خدمات علمی و

اره ناهید ،به نام وی «اندامی» نامگذاری شده است.
انسانی او یکی از حفرههای ّ
سی ٔ

وی در سال  ۱۳۰۵در محله ساغریسازان رشت زاده شد .فرزند چهارم و تنها دختر خانواده بود .در سال  ۱۳۲۵به استخدام وزارت

تخصصی زنان و
فرهنگ در آمد و معلّم شد .در سال  ۱۳۳۷موفّق به دریافت
دوره ّ
ٔ
گواهینامه دکترای پزشکی گردید و بالفاصله به گذراندن ٔ

زایمان مشغول شد .پس از پایان دوره به وزارت بهداری آن زمان منتقل شد و در نهایت به کار در انستیتو پاستور پرداخت.

گواهینامه باکتریولوژی
او پس از ّمدتی با استفاده از بورس تحصیلی انستیتو پاستور به پاریس رفت و در سال  ۱۳۴۶موفّق به اخذ
ٔ

تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی شد .در سال  ۱۳۵۷بازنشسته شد .چندین بار به کشورهای
گردید .در سال  ۱۳۵۳موفّق به دریافت
دانشنامه ّ
ٔ

مجلت معتبر به چاپ رسید .پس از بازنشستگی چون خانهنشینی را
فرانسه و بلژیک سفر کرد و حاصل این سفرها مقاالت علمی بود که در ّ

مطب همسرش ،به کار مداوای
نمیپسندید به بیمارستان باهر رفت و ریاست آزمایشگاه تشخیص طبّی آنجا را بر عهده گرفت .پس از ّمدتی در ّ

بیماری های زنان و زایمان مشغول شد .یک روز در مطب در حین معاینه بیمار ،درگذشت.

سیاره زهره به نام اندامی نامگذاری
حادیه بینالمللی ستارهشناسی ( )IAUحفرهای به قطر  ۳۰کیلومتر را در جنوب
در سال  ،۱۹۹۲ات ّ ٔ
ٔ

کرد .آذر اندامی تنها زن ایرانی بود که نامش به این شورا فرستاده شد  .او بانویی فداکار و میهن دوست بود.
ِ
وز
آیه
عج ٌ
ٔ
واژه قرآنی در این ٔ
ویلتی أ أل ُد و أنا ُ
واژه عجیبة در این جمله در واقع به نوعی بهره مندی از ٔ
2ــ ٔ
مبارکه قرآن است« :قالت یا ٰ
ِ
ِ
آیه 72
یب»
سوره هود ٔ
ٔ
و هـذا بعلی شی ًخا إ َِّن هـذا لشیءٌ عج ٌ
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دانش آموزان با دیدن چنین تصاویری بیشتر به درس جذب می شوند؛ زیرا تصاویر دیدنی و کمی عجیب
برایشان جالب تر است تا تصاویری عادی.
این شیوه در همه جای کتاب اجرا شده است؛ یعنی واژگان کتاب بر مبنای پرکاربردترین کلمات
ادبیات فارسی نیز کاربرد بسیار دارد.
زبان عربی است که در قرآن ،ادعیه و ّ
یکی از تصاویر ،استاد محمود فرشچیان ١را روبه روی تابلویی مزیّن به آیات قرآن نشان می دهد
وح ُة َجمیل ٌة».
و زیر تصویر نوشته شده است« :هذه ال َّل َ
کلمه جبل از
تصویر دیگر نیز صحنه ای از کوه دماوند است که بلندترین قلّه در ایران استٔ .
کلمات قرآنی است که شش بار در قرآن آمده است.
جنبه کاربردی قواعد
فن ترجمه :در این قسمت همان گونه که از نامش پیداست به ٔ
  5ــ ّ

می پردازد .دانش آموز کاربرد قواعد در ترجمه را فرا می گیرد ،تا بتواند به مهارت باالتر که درک و فهم
است نائل گردد.
«فن ترجمه» و «بدانیم» برای روخوانی در کالس است و به گونه ای نوشته شده که نیازی
بخش ّ
ارائه جزوه نباشد .هرچه را که دانش آموز باید بداند ،به او ارائه شده است .شاید
به توضیح اضافی و ٔ
ِ
مطالب
بتوان این دو بخش را همان قواعد دانستّ .اما آنچه شایسته است دبیر بداند آن است که حفظ
این دو بخش الزامی نیست.
ترجمه جمله ها به کار بگیرد .هدف تا ِ
باید دانش آموز بتواند ِ
پایان کتاب
مطالب این دو بخش را در
ٔ
فقط این است که دانش آموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جمله ای را که معلّم بر زبان
ادبیات فارسی
می آورد درست بشنود و از آنجا که یکی از اهداف آموزش درس عربی کمک به زبان و ّ
است باید بتواند به امالی او نیز کمک کند.
ترجمه از فارسی به عربی ،چه در کلمه و چه در جمله ،ممنوع است و جزء
به عبارت دیگر
ٔ
(پایه هفتم) نیست.
طه نخست ٔ
متوس ٔ
اهداف آموزشی کتاب عربی سال ّاول ّ
1ــ پدر فرشچیان که نماینده فرش اصفهان بود با دیدن استعداد فرزندش ،وی را به کارگاه ن ّقاشی استاد حاج میرزا آقا امامی برد.

فرشچیان پس از آموزش نزد استادان ،از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان ،برای گذراندن دوره به اروپا سفر کرد و چندین سال

به مطالعهٔ آثار هنرمندان غربی در موزهها پرداخت.پس از بازگشت به ایران ،فرشچیان کار خود را در ادارۀ ّ
کل هنرهای زیبای تهران آغاز

کرد و به مدیریّت ادارۀ ملّی و استادی دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزیده شد .محمود فرشچیان ،هم اکنون در آمریکا ساکن است
و سفرهای دورهای به ایران دارد .در سال  90مراسمی با حضور گسترده عالقهمندان به علم نقاشی در موزه و سرای چهرههای ماندگار برگزار

شد و از تندیس استاد فرشچیان رونمایی شد.
راهنمای معلم
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حوزه واژگان ،قواعد و
  6ــ تمرین ها :هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه
ٔ
ترجمه است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی ،سعی شده است تا:
نخست :تمارین درس ساده باشد تا دانش آموز از ّ
حل آن لذّ ت ببرد.
دومِ :
تعداد آنها نیز کم باشد؛ تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت ِ
زبانی شنیدن و
خواندن داشته باشد.
شایسته است دبیر ارجمند ،برگه ای مخصوص قرائت دانش آموزان داشته باشد و هربار که کسی
عبارتی یا تـمرینی را می خواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در این باره اجرا شود.
درباره ارزش علم است و از او خواسته شده تا سخنان زیبایی
تمرین آخر درس ّاول تحقیقی
ٔ
1
درباره ارزش علم بیابد.
ٔ
چند نمونه در این زمینه ارائه می گردد.
1ــ درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را (ناصر خسرو)
ز دانش دل پیر بُرنا بود (فردوسی)
		
٢ــ توانا بود هرکه دانا بود
ِ
٣ــ ﴿ هل ِ ِ
سوره زمر ،آیۀ 9
یعلمون﴾
یعلمون والَّذین ل ُ
یستوی الَّذین ُ
ٔ
الدنیا ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الجهل ؛
واآلخ ِرة مع
وشر ُّ
خیر ُّ
الدنیا واآلخرة مع العلمِ ُّ
٤ــ رسول الله صلى الله علیهوآلهُ :
شر دنیا و آخرت با نادانى( .بحار االنوار ،ج ،79ص)170
خیر دنیا و آخرت با دانش است و ّ
٥ــ رسول الله صلىالله علیهوآله :طلب ِالعلمِ فریض ٌة على کُ ِّل م ِ
سل ٍم أال إ َِّن اللّه ی ُ ِح ُّب بُغاة ِالعلمِ ؛
ُ
ُ
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است .خداوند جویندگان دانش را دوست دارد( .مصباح الشریعة ،ص)13
السالم:خیر ِالعلمِ مانفع .بهترین علم آن است که مفید باشد(.غررالحکم و دررالکلم ،ص )354
٦ــ حضرت علی علیه
ُ
ِ
ِ
ِ
الجهل .دانش ،نابود کننده نادانى است( .غررالحکم و دررالکلم ،ص)56
٧ــ حضرت علی علیه السالم :الع ُلم قات ُل
ِ
عظیم الیفنی؛
علی علیه السالم :الع ُلم ٌ
٨ــ حضرت ٌّ
کنز ٌ
علم گنج بزرگی است که تمام نمی شود( .غرر الحکم و درر الکلم ،ص)66
جددة ،و ِالفکر ِمرآه ِ
صافی ٌة؛
علی علی ه السالمِ :الع ُلم وراث ٌة کریم ٌة ،و
اآلداب ُح ٌلل ُم َّ ٌ
٩ــ حضرت ٌّ
ُ
ُ ٌ
علم میراثی گرانبها و ادب جامه ای فاخر و فکر آیینه ای صاف است( .نهج البالغه ،ص)469
ناف ِق فی ِل ِ
١٠ــ حضرت علی علی ه السالمِ :علم الم ِ
سان ِه ِوعلم الم ِؤم ِن فی ِ
عمل ِه؛ (غررالحکم ،ص)463
ُ ُ
ُ ُ
دانش منافق در زبان او و دانش مؤمن در کردار اوست.
11ــ پیامبر صلّى الله علیهوآلهِ :العلم رأس ِ
الش ِّر کُلِِّه ؛ (بحاراألنوار ،ج ،74ص )175
الخیر کُلِِّه ،و
رأس َّ
ُ
الجهل ُ
ُ ُ
دانایى سرآمد همه خوبىها و نادانى سرآمد همه بدىهاست.
أصل کُ ِّل ٍ
شر؛ (غررالحکم ،ص)48
خیر،
الجهل ُ
ُ
12ــ حضرت على علیه السالمِ :الع ُلم ُ
أصل کُ ِّل ٍ ّ
ریشه هر خوبی و نادانى ریشۀ هر بدی است.
دانایىٔ ،
13ــ حضرت علی علیه السالمُ :قم عن ِ
مجل ِسـﻚ ِلبیـﻚ و ُمعلِّ ِمـﻚ و إِن کُنت امیراً؛ (غررالحکم،ص)136
به احترام پدر و معلّمت از جای برخیز هرچند فرمانروا باشی.
14ــ حضرت على علیه السالمِ :الع ُلم ی ُ ِنج ُد ِالفکر .دانش روشنى بخش اندیشه است( .غررالحکم و دررالکلم ،ص)48
15ــ حضرت علی (علیه السالم) :ال عمل کال َّت ِ
حقیق .هیچ عملى مانند پژوهش نیست( .غررالحکم و دررالکم ،ص)768
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
جمع ِ«ب ۡنت» می شود «بَنات» که «جمع مؤنّث سالـم» است و در مبادئ العربیة «ملحق به جمع
1ــ ِ
مؤنّث سالم» گرفته شده است( .جلد  ،4صفحه )88
ـمرات» نیز است.
ـمر» و «ث َ َم َرة»«ِ ،ثـمار» و ِ
٢ــ ِ
ـم َرة»« ،ث َ َ
جمع «ث َ َ
جمع «ث َ َ
«ش َجرات» است.
«ش َجر»َ « ،أ ۡشجار» و ِ
٣ــ ِ
«ش َج َرة»َ ،
جمع َ
جمع َ
ِ
کلمه ِتلمیذ نیز
٤ــ «طالب» چند معنا دارد :خواستار ،جوینده ،دانش آموز دبیرستانی ،دانشجؤ .
به معنی دانش آموز است؛ ّاما در کتاب درسی سال ّاول نیامده است.
  ٥ــ همزه ِ ِ َ
همزه وصل است و زمانی که «الـ» می گیرد ،واجب است حذف شود.
آغاز «ا َمرأة» ٔ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
کلمه « ا ۡم َـرأ» نیز صدق می کند .معادل «ا َمرأة»
باره ٔ
«االم َرأة» غلط است .این نکته در ٔ
«الۡ َم ۡرأة» به صورت ۡ
«حریم» است.
در گویش حجازی ُ
رمة» و جمع آن َ
«ح َ
٦ــ ِ
«ناجح» به معنی موفّق ،پیروز و قبول است .کسی که در امتحان قبول شده نیز ناجح نامیده
می شود که در مقابل آن ِ
«راسب» به معنای مردود قرار دارد.

عامیانه اطراف خلیج فارس حرف قاف را گاف تلفّظ می کنند؛ مثال:
1ــ در گویش
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أقول لـﻚ :به تو می گویم (أگُل لـﻚ ،أگل لـﻚ) ال أقد ُر :نمی توانم (ما أگـدر) قدر :دیگ (گـدر)
ُقم :برخیز (گوم) ُ
ِ
ِ
ِ
فصیح آن «تک َّلـم»
در عراق گاهی حرف «ک» را «چ» تلفّظ می کنند؛ مثال« :احـچی» یعنی «صحبت کن» که در اصل «احـﻚ» و معادل ِ

یا «کلِّم» می باشد« .وین ِچ ِنت؟» یعنی «کجا بودی؟» که در اصل «أین کُنت؟» است.

مجروح ».در گویش مصری «ألبـی مگروح ».گفته می شود.
در مصر حرف «ج» را «گ» تلفّظ می کنند .جملۀ «قلبی
ٌ

در گویش شامی (سوری ــ لبنانی) حرف «ج» را «ژ» تلفّظ می کنند؛ مثال :جمله ای را که در گویش حجازی و عراقی «جیب جوازﻙ».
معنای «گذرنامه ات را بیاور ».است در گویش شامی «ژیب ژوازﻙ ».تلفّظ می کنند .معادل فصیح این جمله ِ
تلفّظ می کنند و به ِ
«أحضر جوازﻙ».
است.

راهنمای معلم

20

کلمه ِ«ابۡن» با آن مترادف است.
«ولَد» به معنای پسر و فرزند استٔ .
٧ــ َ
  ٨ــ از آنجاکه در عربی فصیح حرف «پ» وجود ندارد؛ نامِ پروین به صورت بَروین نوشته
می شود؛ ّاما گاهی نیز حرف «پ» تبدیل به «ف» می شود؛ مثال :پیل :فیل .در عربی فصیح ،چهار
١
حرف«گ چ پ ژ » وجود ندارد؛ ّاما در عربی عامیانه سه حرف «گ چ ژ» وجود دارد.
ِ
٩ــ حرف «ـﻚ» در کلماتی مانند ِ
ـﻚ» بدون سرکش است؛ ّاما در زبان فارسی
ـﻚ» و «ت ۡل َ
«ذل َ
معموال ً چنین نیست.
١٠ــ در قسمت نکته ها نام حروف الفبا درج شده تا دانش آموز بداند که نام حروف الفبا در
فارسی و عربی اندکی متفاوت است.
ِ
عدی» دو نقطه دارد و صدای «یـ» است؛ ّاما «ی»
«س ّ
11ــ حرف «ی» در کلماتی مانند «فـی» و َ
در اسم هایی مانند مصطفی و موسی دو نقطه ندارد و صدای آن الف است؛ زیرا این اسم ها مقصورند؛
یعنی دارای الف مقصوره اند.
12ــ حرف «هـ» در «هذا» و «هذه» حرف تنبیه است (.هـ :حرف تنبیه ذا :اسم اشاره)
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َّ
س ال ّثانی
الد ْر ُ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  27کلمه؛

٢ـ ترجمهٔ دو حکمت از پیامبر اسالم  Jو سه سخن حکیمانه عربی؛
٣ـ آشنایی با اسم مثنّی؛

٤ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله هایی که اسم های اشاره «هذانِ » و «هاتانِ » دارند.

اهداف رفتاری
دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ معنای  27کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
٢ــ اسم مثنّی را تشخیص دهد.
٣ــ معنای هذانِ و هاتانِ را بگوید و تشخیص دهد که هذانِ برای مذکّر و هاتانِ
برای مؤنّث است.
٤ــ جمله های سادۀ دارای اسم اشاره مثنّی را به فارسی ترجمه کند.
  ٥ــ به هنگام ضرورت به پنج سخن حکمت آمیز خوانده شده استشهاد کند.

راهنمای معلم
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تحلیل درس

ِ
کلمات آن آسان باشد و واژه ای مث ّنی نیز در
یافتن سخنانی ارزشمند که فعل و ضمیر نداشته و
آن آمده باشد ،کاری دشوار است .می توان گفت این پنج مورد ساده ترین سخنان حکمت آمیز می باشد
که می شد یافت.
آغاز درس دوم با دو سخن گهربار از پیامبر اسالم  Jتحت عنوان «نور الکالم» است.
تان مجهول َ ِ
ِ ِ
األمان.
الـص َّحـ ُة َو
تان ِّ
ُ
1ــ پیامبر اسالم  :ن ۡع َم َ ۡ
امنیت.
امنیت دو نعمت ناشناخته اند .دو نعمت مجهول اند :سالمتی و ّ
تندرستی و ّ
ِ
ِ
(کلمه ِرضا به صورت ِر َضی نیز آمده است.
٢ــ پیامبر اسالم ِ :ر َضا الله فی ِر َضا الۡوال َدی ۡ ِنٔ .
(خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است .رضای خدا در رضای والدین است.
رضایت خدا در رضایت والدین است.
یانَ ،خیـر ِمن ر ۡأ ٍی ِ
٣ــ ر ۡأ ِ
واح ٍد.
ۡ ٌ ۡ َ
َ
دو نظر از یک نظر بهتر است.
الد ۡهر ی ِ
ـﻚ.
ـﻚ َو ی َ ۡو ٌم َعلَ ۡی َ
ومان ؛ ی َ ۡو ٌم ل َ َ
٤ــ حضرت علی َ ُ َّ :
روزگار دو روز است .روزی به ِ
سود تو و روزی به ِ
زیان تو.
نفع تو و روزی به ِ
ضرر تو.
روزگار دو روز است .روزی به ِ
  ٥ــ َأ َد ُب الۡ َم ۡر ِء َخ ۡی ٌـر ِم ۡن َذ َه ِب ِـه.
ادب انسان بهتر از طالی اوست .ادب مرد به ز دولت اوست .ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.
تصویر ّاول و دوم در ارتباط با احترام به محیط زیست است .دو پسر و دو دختر در حال تمیز
ِ
اإلیـمان ».را به دانش آموزان گوشزد کرد.
کردن طبیعت اند .همین جا می توان حدیث «ال َّنظافَ ُة ِم َن

 بدانیم 
ِ
ِ
«هذ ِین» و «هات َ ِین»
«هذان» و
در این قسمت
«هاتان» در چند جمله توضیح داده شده اند؛ ّاما از َ
«هذ ِین» و «هات َ ِین» در سال های آینده تدریس خواهند شد و نباید ذکری از
سخنی به عمل نیامده استَ .
آنها شود؛ زیرا امر یاددهی و یادگیری را پیچیده و دشوار می سازد.
ِ
کلمه «الطالب ِ
تان» را از دانش آموز می خواست
در ارزشیابی های گذشته مرسوم بود که معلّم مفرد ٔ
َ
و بسیاری از دانش آموزان پاسخ می دادند «الطالب»؛ در حالی که پاسخ «الطّ ِالبَة» است .در ارزشیابی
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کنونی چنین هدفی مورد نظر نیست؛ زیرا با رویکرد جدید آموزشی سازگار نیست .فراگیر باید معنای
کلمه «الطّ ِالبة» و«الطّ ِالب ِ
تان» را در جایگاه خودشان در جمله تشخیص دهد .او باید در سال ّاول
دو ٔ
َ
َ
قدرت فهم و تشخیص کلمات و عبارات ساده را بیابد و چنین مواردی مربوط به آغاز آموزش نیست.

فن ترجمه 
ّ 

ِ
ِ
«هاتان»« ،این» ترجمه می شوند).
(گاهی«هذان» و
دانش آموز این گونه می خواند:
جزئیات شود .الزم است به همین اندازه بسنده کند .همین
در اینجا نیازی نیست که معلّم وارد ّ
«فن ترجمه» درس
که دانش آموز ببیند در اشاره به دو نفر اسم اشاره نیز مث ّنی می شود کافی است .در ّ
ِ
«هؤالء» می آید.
سوم نیز شبیه این نکته ذیل
در درس انگلیسی نیز شبیه این مورد وجود دارد؛ مثال:
 .These boys are happyاین دانش آموزان خوشحال اند.
ضمه و تنوین از باب یادآوری است و در درس قرآن دانش آموز قبال ً
ذکر نام عالئم فتحه ،کسرهّ ،
با این عالئم آشنا شده است.

مارين 
ال َّت ُ

راهنمای معلم

تمرینات این درس نیز مانند درس ّاول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با ّ
حل تـمرین بتواند خود
ادامه قرائت و ترجمه اند؛ ّاما به شکلی
را بیازماید و آموخته هایش را تثبیت کند .تمرین ها در حقیقت ٔ
جدید و تحت پوشش تمرین.
اشاره مث ّنی است.
جمله دارای اسم
در تمرین ّاول ،سوم و چهارم هدف آشنایی با
ترجمه ٔ
ٔ
ٔ
ِ
ساختن
در تمرین سوم هدف تقویت قدرت تشخیص است .در تمرین چهارم ،هدف آموزشی
ترجمه
توجه به معنای داده شده است .مالحظه می کنید در هیچ موردی
ٔ
یک جمله با کلمات پراکنده با ّ
فارسی به عربی وجود ندارد .این امر باید در تدریس و ارزشیابی لحاظ شود .تمرین پنجم تقویت مهارت
قرائت و ترجمه است.
ّاما تمرین پنجم پیوندی میان درس فارسی و عربی است .دانش آموز باید معادل فارسی مثل عربی
ِ
خیر ِمن َذ َهبه ».را بیابد .نزدیک ترین نمونه «ادب مرد به ز دولت اوست ».می باشد .این
ُ
«أدب المرء ٌ
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تمرین کاری تحقیقی است و می تواند به صورت گروهی یا فردی انجام شود .کار عملی دانش آموز باید
ترجمه تصویری و نمایش باشد .ساخت کاردستی های صنعتی
در فضای کارهایی مانند ترجمه ،مکالمه،
ٔ
به تقلید از دروس ف ّنی مورد تأیید نیست.
کلمه « َأ ۡخشاب» به کار رفته است؛ لذا برای آماده سازی دانش آموز ،در واژه
در درس هجدهم ٔ
مکسر« َخ َشب» نوشته شده است.
ٔ
نامه درس دوم جمع ّ
دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
کلمه ِ«ا ۡم ِـرئ» به معنای مرد یا انسان است و سه حالت ِاعرابی داردِ :ا ُمرؤٌ (مرفوع)ِ ،ا َمر ًأ
1ــ ٔ
ِ
همزه آن وجوباً هنگام معرفه شدن حذف می شود و «الۡ َم ۡر ُء» می شود .از
(منصوب)،ا ِمرئٍ (مجرور)ٔ .
جنس خودش جمع نداردِ .رجال به معنای مردان از جنس خودش نیست.
واژه «دار» را در این کتاب نمی خوانند،
«م ِنزل» و «دار» است .دانش آموزان ٔ
٢ــ «بَیت» مترادف با َ
«م ِنزل» به همین معنا در کتاب به کار رفته و در فارسی نیز کاربرد دارد.
ولی ٔ
واژه َ
٣ــ حرف ِ«لـ» کاربردهای بسیاری دارد .آنچه دانش آموز باید بداند دو مورد است :یکی اینکه
ِ
ِ
مالکیت است.
«لـ» به معنای «برای» است و دیگری اینکه «لـ» برای بیان ّ
کلمه فارسی «دارم» گفته می شود«ِ :عندی ،لـی ،ل َ َد َّی» و هر سه با
در زبان عربی در
ترجمه ٔ
ٔ
«لَیس» منفی می شوند؛ یعنی «ندارم» می شود« :ل َ ِ
یس ل َ َد َّی» البته «ما ِعندی» نیز
یس لـی ،ل َ َ
یس عندی ،ل َ َ
َ
َ
درست است.
«کان لیِ ،
کان ل َ َد َّی» نیز معادل «داشتم» در فارسی می شود.
کان عندیَ ،
َ
َ
آیه شریفه به کار رفته است .بسیاری از واژگان کتاب درسی
کلمه «یَوم»  590بار در ٔ 530
٤ــ ٔ
عربی ّاول همین گونه هستند .کلمات کتاب درسی از پرکاربردترین کلمات در زبان عربی است.
«ورد» اسم جنس و واحد آن
«و َ
ردة» این است که «وردة» تاء وحدت داردَ .
  ٥ــ فرق َ«ورد» با َ
کلمه َ«و ۡرد» می تواند به معنای
ردة» است و تاء آخر آن تاء وحدت است« .وردة» یعنی «یک گُل»ٔ .
َ«و َ
«گُل ها» نیز باشد.
«ش َج َرة» به معنای «یک درخت» است.
«ش َجر» نیز اسم جنس به معنای درخت و واحد آن َ
َ
جمةَ ،زیتونة ،بُرتُقالةُ ،ر ّمانة و َو َر َقة نیز تاء وحدت دارند.
کلماتی مانند ن َ َ
ِ
٦ــ ِ
«شبابیـﻙ» است.
«ناف َذة» و ُ
«شبّاﻙ» هر دو به معنای «پنجره» هستند و جمعشان «نَوافذ» و َ
25

َّ
س ال ّثا ِل ُث
الد ْر ُ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  24کلمهٔ جدید؛

٢ـ ترجمهٔ یک حکمت از پیامبر اسالم و چهار حکمت معروف عربی؛

٣ـ آشنایی با «جمع مذکّرسالم»« ،جمع مؤنّث سالم» و«جمع مکسّ ر»؛

َ
٤ـ آشنایی با جمله های دارای اسم اشارهٔ « هؤال ِء » و «
أولئـﻚ» و ترجمهٔ آن.

اهداف رفتاری
دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ معنای  24کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ اسم «جمع مذکّر سالم»« ،جمع مؤنّث سالم» و«جمع مکسّر» را تشخیص دهد.
٣ــ معنای «هؤالء» و «أولئـﻚ» را بگوید و کاربرد دور و نزدیک آنها را تشخیص دهد.
٤ــ جمله های سادۀ دارای اسم اشارۀ به جمع سالم و مکسّر را به فارسی ترجمه کند.
٥ــ به هنگام ضرورت به پنج حکمت خوانده شده استشهاد کند.
٦ــ «جمع مکسّر» را از «جمع سالم» تشخیص دهد.
٧ــ جمع های مکسّر را در حدّ کتاب درسی بیاموزد.

راهنمای معلم
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مجموعه پنج سخن زیبا و پر معناست.
نـز الۡکُنوز»
«کَ ُ
ٔ
1ــ ت َفکُّر ساع ٍة َخیر ِمن ِع ِ
عین َس َن ًة.
َ ُ َ ٌ ۡ َ
بادة َس ۡب َ
لحظه ای (ساعتی) اندیشیدن از پرستش هفتاد سال بهتر است .لحظه ای (ساعتی) تفکّر بهتر از
هفتاد سال عبادت است.
٢ــ عداوة الۡ ِ
عاق ِل َخیر ِمن صدا َق ِـة الۡ ِ
جاه ِل.
َ َُ
ٌۡ ۡ َ
ِ
ِ
دوستی نادان بهتر است .دشمنی عاقل از دوستی جاهل بهتر است.
دشمنی دانا از
الص َغ ِر کَال َّن ۡق ِش فی الۡ َح َج ِر.
٣ــ الۡ ِع ۡل ُم فی ِّ
دانش در ُخردسالی مانند نقش در سنگ است .علم در کودکی مانند کنده کاری در سنگ است.
ِ
نادانی ،مرگ زندگان است.
األحیاء.
وت
٤ــ الۡ َج ُ
هل َم ُ
ِ
بهترین کارها میانه ترین آنهاست.
أوسطُها.
خیر األمور َ
   ٥ــ ُ
ِ
األمور أوساط ُها ».نیز به کار رفته است.
«خیر
به صورت ُ
ادامه حکمت ها ابتدا دو تصویر از دو تیم ورزشی آمده است.
در ٔ
اهم ّیت ورزش نیز چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد .در زیر تصاویر آمده است:
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الالعبون،
ون .هؤالء
بات،
ات .هؤالء الالع ُ
فائزون .هؤالء ،الع ٌ
ِیرانی ٌ
بون إ ّ
بات إ ّ
َ
َ
ِیرانی َ
هؤالء ،الع َ
فائزات.
ٌ
ِ
فوز فَ ۡوز ًا ) است.
(فاز ی َ ُ
کلمه «فائز» در ورزش معادل «ناجح» است و از ٔ
ٔ
ریشه َ
ِ
ِ
فاز من الۡ َمکروه :از آن ناپسند رهایی یافت.
فاز ِباألمر :در آن کار پیروز شدَ .
َ
ِ
  مجاهدات».
رون« ،».أولئـﻚ،
سپس جمله های
َ
ٌ
«أولئـﻚ ،مجاهدون« ،».أولئـﻚ الۡمجاهدون ،صاب َ
مجاهداتِ ،
مقدس زینت بخش کتاب است.
و «أولئـﻚ الۡ
رات ».با نمایش صحنه هایی از دفاع ّ
ُ
صاب ٌ

 بدانیم 
اشاره هؤالء و أولئـﻚ
نحوه به کارگیری اسم
ٔ
در اینجا دانش آموز با جمع سالـم(مذکّر و مؤنّث) و ٔ
در جمله آشنا می گردد.
هدف این است که دانش آموز بتواند این جمله ها را درست بخواند و درست به فارسی ترجمه کند
و مذکّر یا مؤنّث بودن هریک را از دیگری تشخیص دهدّ .اما مطلقاً الزم نیست که از فارسی به عربی
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تولید جمله کند؛ مثال ً چنین سؤالی مردود است:
ترجمه (این دانش آموزان خردمند هستند ).برای جمع مؤنّث چیست؟
ٔ
مسلّماً چنین تمرینی موجب تثبیت یادگیری است؛ ّاما سال ّاول زمانی نامناسب برای این کار
است.
الزم به ذکر است اصطالح «جمع مذکّر سالم» و « جمع سالم مذکّر» هر دو درست است.
«جمع المذکّر السالم» به کار رفته است .از
صفحه  137اصطالح
در النحو الوافی ،جلد ّاول،
ٔ
ُ
الس ِال ُم ِللمذکَّر» درست است؛ در کتاب درسی
السالم» و
آنجاکه هر دو اصطالح
«الجمع ّ
«جمع المذکّ ِر ّ
ُ
ُ
همچون گذشته اصطالح رایج «جمع مذکّر سالم» به کار رفته است« .جمع مؤنّث سالم» نیز همین طور.
در انگلیسی نیز شبیه همین نکته وجود دارد؛ مثال :آن دخترها خوشحال هستندThose girls .
.are happy

فن ترجمه 
ّ 
«فن ترجمه» این درس می خواند در حقیقت همان است که در درس دوم
آنچه دانش آموز در ّ
ترجمه آن باشد؛
خوانده است و مطلب جدیدی نیست .شاید دانش آموز بدون تذکّ ِر این نکته نیز قادر به
ٔ
ترجمه چنین مواردی
زیرا فهم آن دشوار نیست ،ولی اگر از دانش آموز «ساختن» را بخواهیم او در
ٔ
دچار اشکال می شود.

مارين 
ال َّت ُ

ترجمه عربی به فارسی تثبیت می شود.
اول :مفاهیم آموزش درس در قالب
ٔ
تمرین ّ
مهم درس را در قالب تصویر قرار دادیم؛ چون شعار
تمرین دوم :ارزشیابی از چهار ٔ
کلمه ّ
مؤل ّفان این است که در سال اول «ساختن» یعنی ترجمه از فارسی به عربی را از دانش آموز نخواهیم؛ به
همین منظور جهت ساده سازی تمرین ،نام تصاویر را در کنار صورت سؤال نیز آوردیم.
تمرین سوم :تقویت قدرت تشخیص دانش آموز است .اینکه دانش آموز پاسخ را بنویسد و یا
پاسخ درست را عالمت بزند به انتخاب معلّم گذاشته شده است.
ترجمه داده شده است.این نکته تخلّف
توجه به
ٔ
تمرین چهارم :تقویت قدرت جمله سازی با ّ
راهنمای معلم
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توجه به
از اصل مورد اعتقاد مؤل ّفان نیست؛ زیرا در اینجا ترجمه به دانش آموز داده شده است و او با ّ
ترجمه کلمات را مرتّب می کند .انتظار می رود که معلّم در ارزشیابی نیز همین گونه عمل کند.
مکسر در میان شکلهای مختلف مفرد ،مث ّنی و جمع سالم.
تمرین پنجم :توانایی تشخیص جمع ّ
تمرین ششم و هفتم :کار تحقیقی فردی یا گروهی به منظور ارزش بخشیدن به کارهای
تحقیقی است.
ضرب المثل «عداوة الۡ ِ
عاق ِل َخیر ِمن صدا َق ِـة الۡ ِ
جاه ِل ».یادآور این شعر فارسی است:
َ َُ
ٌۡ ۡ َ
دوستی با مردم دانا نکوست ِ
دشمن دانا به از نادان دوست
دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست
دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
ِ
ِ
جمع ح َجر می شودَ ُ :
جارة
١ــ ِ َ
أحجر ،أحجار ،حجار و ح َ
َ
«ش ّر» که
همزه آن افتاده است .مانند َ
خیر» بوده و ٔ
٢ــ « َخیر» اسم تفضیل است که در اصل «أ َ
مخ ّفف « َأ َش ّر» است.
جمع َخیر خیار و أخیار است.
ِ
سنین» است.
«س َنوات» و «سنونَ ،
«س َنة» به معنای سال مترادف «عام» است .جمع آن َ
٣ــ َ
ِ
فارسی «گنج» است که از آن فعل «کَ َن َز ــ ی َ ِکن ُز» و مشتقّاتی بسیار
واژه
٤ــ «کَنز» برگرفته از ٔ
ساخته شده است.
  ٥ــ «مدینة» دو جمع مکسر دارد :مدن و م ِ
دائن
ّ
ُُ َ
  ٦ــ «مع» به ِ
معنای «با» است و ِ«بـ» نیز به همین معناست .برای اینکه اشتباه نشود بهتر است
ََ
ِ
ِ
أذه ُب ب َس ّی َارتی.
«م َع» یعنی «همراه با» و «بـ» یعنی «به
ٔ
أذه ُب َم َع صدیقی .أنا َ
وسیله»؛ مثال :أنا َ
بگوییمَ :
ِ
کتب» به معنای «دفتر کار» است که جمع آن
«م َ
«م َ
کتبات» و «مکاتب» استَ .
٧ــ جمع «مکتبة»َ ،
نیز ِ
«مکاتب» می شود.
  ٨ــ ِ
«واقف:ایستاده» با ِ
«قائم:ایستاده» فرق دارد .واقف به معنای تو ّقف کننده و قائم برپاخیزنده
است.
کلمه «بوستان»
کلمه فارسی «بوستان» است .از آنجا که در ٔ
شده ٔ
٩ــ «بُستان» ُم َع َّرب یعنی عربی ٔ
التقاء ساکنین شده است؛ لذا واو حذف شده است .بُستان جای پر درخت است و در فارسی ترکیب
«بو ستان» است به معنای جای پر از بوی خوش و مترادف با باغ است.
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واژه معلّم برای مدیر کاروان زیارتی نیز کاربرد
«م َد ِّرس» و ُ
١٠ــ ُ
«م َعلِّم» مترادف اندّ .اما امروزه ٔ
دارد و گاهی احتراماً نیز به افراد اطالق می شود.
قاعد به یک معنا هستند .در زبان گفتاری از ِ
جالس و ِ
11ــ ِ
قاعد استفاده می شود( .قاعد هم
فصیح است و هم عامیانه؛ اما ِ
جالس فقط فصیح است).
ّ
در پایان فصل ّاول برای اینکه دانش آموز آموخته هایش را در یک صفحه و به صورت خالصه
مطالعه دانش آموز است و نباید از او خواست
طراحی شده است .این جدول برای
ٔ
مشاهده کند دو جدول ّ
که جدول را حفظ کند.
اسم مفرد ،مث ّنی و جمع
عدد و جنس

نشانه

مثال

مفرد مذ ّکر 

ــــــــــ

مهندس
ٌ

مفرد مؤنّث 

ة

مهندسة

مث ّنی/

ِان و َـ ِین

جمع مذ ّکر سالـم 

ون و َین
َ

ِ
مهندسـ ِین
مهندسان و
َ
مهندس ِ
مهندس َت ِین
تان و
َ
َ

جمع مؤنّث سالـم 

ات

ُم َه ِندسات

مکسـر
جمع َّ

ــــــــــ

سین
ُم َه ِند َ
سونُ ،م َه ِند َ
ُک ُتب

اسم اشاره

راهنمای معلم
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مفرد مذ ّکر نزدیک

هذا

مفرد مؤنّث نزدیک 

ِهذ ِه

مث ّنی مذ ّکر نزدیک 

ِ
هذان

مث ّنی مؤنّث نزدیک

ِ
هاتان

جمع(مذ ّکر و مؤنّث) نزدیک/

ِ
هؤالء

مفرد مذ ّکر دور 

ـﻚ
ِذل َ

مفرد مؤنّث دور

ـﻚ
ِت ۡل َ

جمع(مذ ّکر و مؤنّث) دور/

ُأ ِ
ـﻚ
ولـئ َ

َّ
الرا ِب ُع
الد ْر ُ
س ّ

1ـ آموختن  28کلمهٔ جدید؛

اهداف کلّی

٢ـ ترجمهٔ یک آیهٔ شریفه ،یک حکمت از پیامبر اسالم  Jو سه سخن حکیمانهٔ عربی معروف؛
جواب آنها؛
ِ
٣ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای حروف استفهام «هَ ل» و «أ» و جملهٔ
٤ـ آشنایی با دو حرف استفهام «هَ ل» و «أ» و نحوهٔ پاسخگویی به آن.

اهداف رفتاری
دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ معنای  28کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ در پاسخ به جمله های پرسشی دارای «هَل» و «أ» پاسخی کوتاه فقط در حدّ
«نعم» یا «ال» بدهد.
٣ــ در موقعیّت صحیح از دو جملۀ پرسشی با «هل و أ» در مهارت سخن گفنت
استفاده کند.
٤ــ جمله های سادۀ دارای حرف استفهام «هل و أ» را به فارسی ترجمه کند.
  ٥ــ به هنگام ضرورت به پنج جملهٔ آغازین درس استشهاد کند.
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تحلیل درس

زینت بخش شروع درس چهارم جمالتی است که به نام «جواهر الکالم» مزیّن شده است.
ۡ
﴿ه ۡل جزاء ۡالح ِ
سان﴾
سان ّإل ال ۡح ُ
1ــ َ َ ُ ۡ
آیا سزای نیکی جز نیکی است؟! آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!
٢ــ الۡ ِ
مؤمن ،کم سخن و پرکار است.
ثیر الۡ َع َم ِل.
مؤم ُن َق ُ
لیل الۡ َکالمِ کَ ُ
سان سالم ُة اإلن ۡ ِ
کوت اللِّ ِ
سان.
٣ــ ُس ُ
َ
خاموشی زبان ،تندرستی انسان است .سکوت زبان ،سالمتی انسان است.
کوت.
٤ــ ُر َّب کَ ٍ
الس ُ
الم َجواب ُ ُـه ُّ
چه بسا سخنی که پاسخ آن خاموشی باشد .چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.
  ٥ــ الۡ َو ۡق ُت ِم َن َّ
(الوقت ِمن َذ َهب ۡإن ل َ ۡم ت ُ ِدرکۡ ُه َذ َهب).
(الوقت ِم ۡن َذ َه ٍب،).
الذ َه ِب.
ُ
ُ
وقت ،طالست .وقت از طالست .وقت طالست اگر آن را به دست نیاوری ،از دست می رود.
زرین شروع درس را تشکیل می دهد؛ سپس
در این درس نیز همانند دروس قبلی ابتدا سخنانی ّ
طی جمالتی آموزش داده می شود.
با طرح جمالت ساده ای هدف آموزشی درس ّ
شش پرسش و پاسخ تنظیم شده است تا دانش آموز بتواند مهارت نسبی را در فهم جمله های
پرسشی با «هل» و «أ» کسب کند .پاسخ سه جمله مثبت و سه تا منفی است.

 بدانیم 
مطالعه شش مثال پیشین عمال ً آموزش دو حرف استفهام «هل» و «أ» انجام شده است.
با
ٔ
رسمیت دادن به ِ
آموزش آن است؛ لذا به دو مثال بسنده
آموزش این دو حرف تحت عنوان «بدانیم» فقط ّ
شده است.

فن ترجمه 
ّ 

راهنمای معلم

ترجمه درس چنین آمده است:
فن
ٔ
در ّ
ترجمه این دو جمله ِ
تفاوت اندکی با هم دارند .آیا می توانید این تفاوت را توضیح
ٔ
دهید؟
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ِ
ـح .این پسر ،موفّـق است.
هذا الۡ َـول َ ُد ،ناج ٌ
هذا ،ول َ ٌد ِ
ناج ٌح .این ،پسری موفّـق است.
َ
مطالعه مطلب فوق در
برای پاسخ به این سؤال باید از روش اکتشافی استفاده کرد .دانش آموز با
ٔ
ترجمه «هذا الولد» باید بگوید «این پسر»؛ زیرا بعد از هذا اسمِ دارای ال آمده است؛ ّاما
می یابد که در
ٔ
جمله «هذا ،ول َ ٌد ِ
ناج ٌح ».بعد از هذا اسم دارای ال نیامده است؛ لذا ترجمه اش این است « :این،
در ٔ
َ
پسری موفّـق است».

مارين 
ال َّت ُ

اول از دانش آموز خواسته شده است که در یک کلمه به جمله های پرسشی پاسخ
در تمرین ّ
نمره کامل
داده شود .چنانچه دانش آموز در آزمون های شفاهی و کتبی نیز به همین گونه جواب داد؛ ٔ
می گیردّ .اما می توان پاسخ کامل را نیز نوشت تا تمرین تقویت گردد.
تمرین دوم تقویت مهارت قرائت و ترجمه است.
تمرین سوم تقویت شناخت معنای کلمه است.
١
تمرین چهارم جدول کلمات متقاطع است که دارای رمز «الصالة عمود الدین» می باشد.
کلمات درس های قبلی برای یادآوری در این جدول مورد سؤال واقع شده اند.
تمرین پنجم فعالیت عملی و گروهی است.
دانش آموزان عالوه بر یافتن مثال برای ضرب المثل در جست و جوی مشابه این سخن در
فارسی بر می آیند.
اندازه نگه دار که اندازه نکوست

هم الیق دشمن است و هم الیق دوست

1ــ عن ابى جعفر  Aقال :الصالة عمود الدین ،مثلها کمثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود ثبتت أوتاد األطناب ،و إذا مال العمود و

انکسر لم یثبت وتد و ال طنب.

امام باقر علیه السالم فرمود :نـماز ستون دین است ،مثل آن همانند ستون خیمه است که وقتى استوار باشد میخ ها و طناب ها پا

برجاست ،و هرگاه ستون آن کج و شکسته شود هیچ کدام از آنها استوار نمى مانند( .بحار ،ج  ،٨٢ص)٢١٨
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)

است.

«ه ۡل» و « َأ» در کتاب تدریس نشده است؛ زیرا دانستن آن ،ضرورت ندارد.
1ــ فرق َ
فرق َهل با َأ:
جمله دارای فعل منفی نمی آید.
الف) َهل در ٔ
ِ
عت؟ بلکه سؤال می شود:
سم ُع؟ یا هل ما َسم َ
مثال ً سؤال نمی شود :هل ال ت َ َ
ِ
َ
عت؟
تسمع؟ یا َأما َسم َ
أال ُ
َ
َ
جاء الۡمعل ُّم؟
جاء الۡمعل ُّم؟ أما َ
ّاما حرف استفهام أ بر سر فعل مثبت و منفی هردو می آید .أ َ
جیء ــ َمجیئاً) ؛ (أتَی ــ یَأتـی ــ إتیاناً)
(جاء ــ ی َ ُ
«جاء» و «أتَی» هر دو مترادف هستندَ .
٢ــ َ
عال» به معنای «بیا»
جیء» به صورت ِ«ج ۡئ» کاربرد محاوره ندارد؛ بلکه «ت َ َ
«جاء ی َ ُ
فعل امر از َ

ضمناً «جاء ِبـ» و « َأتی ِبـ» به معنای «آورد» است؛ مثالِ :جئ ِب ِ
الک ِ
تاب .کتاب را بیاور.
َ
ۡ
َ
«جزاء» از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد.
٣ــ َ
ِ
«قام» قرار داردَ « .ق َع َد» و
٤ــ ُ
مجرد از َ
«جلوس» مصدر ثالثی ّ
«جلَ َس» است و در برابر آن َ
«جلَ َس» مترادف اند.
َ
واژه فارسی «گُندی» است.
«ج ّ
  ٥ــ ُ
ندی» برگرفته از ٔ
«ر ّمان» اسم جنس به معنای انار است و واحد آن ُر ّمانة و جمع آن ُر ّمانات( .ضمناً ُر ّمانَة به
٦ــ ُ
معنای نارنجک نیز هست).
٧ــ «سائق» راننده است که در عربستان َس ّواق نیز گفته می شود.

راهنمای معلم
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ِ
ـمرء)
  ٨ــ ٔ
همزه «امرئ» هنگام معرفه شدن به ال واجب است حذف شود( .الۡ َ
«شنطَةَ ،ش َنتة،
«حقیبَة» سه معنا دارد :کیف ،ساک و چمدان .در گویش
عامیانه عربی َ
ٔ
٩ــ َ
«م ۡح َفظَة»
َجنطَة» گفته می شود که همان «چَنته» در فارسی است .در کتاب های درسی پیشین ٔ
کلمه َ
َّ
سیة:
در َّ
می آمد؛ ولی امروزه در عربی کاربرد َحقیبة بیشتر است؛ مثال ً حقیبة الظ ۡهر :کوله پشتیَ ،حقیبَ ٌة َم َ
ِ
ِ
«ج ۡزدان» نیز گفته
کیف مدرسهَ ،حقائ ُب ال ُّز ّو ِار :چمدان های زائرانّ .اما «م ۡح َفظَة» کیف پول است که ُ
می شود.
جر است و فقط بر سر نکره می آید؛ ّاما اگر با «ما» بیاید و
«ر َّب» به معنای «چه بسا» حرف ّ
١٠ــ ُ
«ربما» شود؛ بر سر معرفه نیز می آید؛ مانند« :ربما میثم ِ
واق ٌف».
ُ َّ
ُ َّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
«سوره الحجر ،آیه  »2به تخفیف باء آمده است.
ین﴾
و در ٔ
ٔ
آیه ُ﴿رب َ َ
ـما ی َ َو ُّد الَّذ َین کَ َف ُرو ۡا ل َ ۡو کَانُو ۡا ُم ۡسلم َ
11ــ « َقریَة» به معنای روستا جمع آن « ُق َری» است و مترادف با «ریف» است که جمع آن «أریاف» است.
12ــ ِ«لسان» دو معنا دارد :یکی «زبان» مانند «زبان عربی» و یکی «زبان» یعنی همان «عضو
١
گوشتی درون دهان».
13ــ این کلمات همه به معنای «بله» هستند :ن َ َع ۡم ،بَلَی ،إِیَ ،أ َجل.
در گویش حجازی « َأیوه» گفته می شود که مخ ّفف «إی و ِ
الله» است.
َۡ
َ

الفارسی» گفته می شود «اللُّغ ُة ِ
سان ِ
سی ُة» .کلمۀ «لُغة» از ریشۀ یونان  ogoگرفته شده است که در کلماتی
الفار َّ
1ــ امروزه به جای «اللِّ ُ
ُّ

مانند مونولوگ و دیالوگ نیز به کار می رود( .مونو یعنی یک و دیا یعنی دو) کلمات فیلسوفُ ،جغرافی ،موسیقی نیز ریشه در زبان التین دارند.
(فیلوسوفیا ،ژئوگرافی ،موزیکا)
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َّ
س
الد ْر ُ
س الخامِ ُ

1ـ آموختن  27کلمهٔ جدید؛

اهداف کلّی

٢ـ ترجمهٔ سه حکمت از پیامبر اسالم

و دو سخن حکیمانهٔ معروف عربی؛

٣ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای اسم استفهام «مَ نۡ» و نحوهٔ پاسخگویی به آنها.

اهداف رفتاری
دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند:
1ــ معنای  27واژۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
٢ــ مفهوم جمله های پرسشی دارای اسم استفهام «مَنۡ» را تشخیص دهد.
٣ــ به جمله های پرسشی مانند« :مَن هو؟»؛ «مَن هیَ؟»؛ «مَن أنتَ؟» و «مَن أنتِ؟»
پاسخی کوتاه دهد.
٤ــ معنا و کاربردِ «لِـمَنۡ» را تشخیص دهد.
  ٥ــ به هنگام ضرورت به حکمت های خوانده شده استشهاد کند.

راهنمای معلم
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«أنوار الۡ ِح َکم» نامیده شده و به راستی که هر یک نوری از حکمت است.
پنج حدیث این درس
ُ
1ــ الۡوح َد ُة َخیـر ِمن ج ِ
الس ِوء.
لیس ُّ
َ ۡ ۡ ٌ ۡ َ
تنهایی (تنها بودن) از همنشین بد بهتر است.
ِ
إن ُح ۡس َن الۡ َع ۡه ِد ِم َن
اإلیـمان.
٢ــ َّ
نشانه ایمان است.
خوش پیمانی از ایمان است .خوش قولی ٔ
٣ــ حب الۡوط َ ِن ِمن ۡال ِ
یـمان.
َ
ُ ُّ َ
ِ
دوست
نشانه ایمان است.
داشتن میهن از ایمان است .عشق به وطن ٔ
ِ
الشی ِ
طان.
٤ــ الۡ َع َجلَ ُة م َن َّ ۡ
عجله از شیطان است.
١
الم کَالۡ ُحسامِ .
  ٥ــ ُر َّب کَ ٍ
چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد(.است)
چهره
«م ۡن» و با استفاده از
در ٔ
ٔ
ادامه جمالت حکیمانه ،چند جمله برای تفهیم اسم استفهام َ
بزرگان کشور آمده است.
این جمالت دو منظوره می باشد .منظور اصلی که بی تردید آموزش اسم استفهام استّ .اما در
معرفی بزرگان و نام آوران موجب زیبایی دوچندان کتاب درسی می گردد.
کنار آنّ ،

 بدانیم 
متنوعی انجام شده است؛ در این قسمت به
از آنجا که آموزش اسم استفهام عمال ً با مثال های ّ
صورت کوتاه و مختصر به آن اشاره شده است.

1ــ حکمت ّاول تا سوم از پیامبر اسالم (ﷺ) و حکمت چهارم و پنجم از امثال معروف عربی و منسوب به حضرت
علی نیز هستند.
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فن ترجمه 
ّ 
کاربرد «من هو؟» و «من هی؟» در کنار «من أنت؟» و «من ِ
أنت؟» و ِ«ل َم ۡن» با ذکر چند مثال موجب
َۡ َ
َۡ
َۡ َ
َۡ َ
«م ۡن؟» می گردد.
تکمیل بحث اسم استفهام َ
مهمی دارد .بجاست دبیر گرامی تمرینات شفاهی در این
ٔ
«م ۡن؟» در مکالمه نقش ّ
کلمه پرسشی َ
زمینه انجام دهد.
از چند دانش آموز بپرسد« :من أنت؟» یا «من ِ
أنت؟» و از دو دانش آموز بخواهد که این دو جمله
َۡ َ
َ
را با هم مکالمه کنند.
باره ِ«ل َم ۡن» از آنجا که هنوز ضمایر م ّتصل تدریس نشده است ،فرصت مناسبی برای این
ّاما در ٔ
کار نیست و در جای خود این تمرین شایسته است.

مارين 
ال َّت ُ

«م ۡن» .در کنار تبلیغ فرهنگی معرفی بزرگان .برای
تمرین ّ
اول :تقویت تفهیم اسم استفهام َ
١
طراحی شده است.
سادگی کار سؤال دوگزینه ای ّ

درباره
سیده زهرا حسینی است که
باره
نویسنده کتاب دا سیده زهرا حسینی است .دا نام کتاب روایت خاطرات ّ
ٔ
ٔ
1ــ یکی از تصاویر در ٔ
سیده اعظم حسینی نوشته شده و انتشارات سوره مهر آن را چاپ کرده است .ایشان اهل روستای بردی پهله
جنگ ایران و عراق و به کوشش ّ
دوره جنگ را بسیار زیبا ترسیم کرده است .این کتاب در سال  ۱۳۸۷منتشر شد و تاکنون به سه زبان
خاطرات
در استان ایالم است.این کتاب
ٔ
انگلیسی ،اردو و ترکی استانبولی ترجمه شده است.
دا ،در زبان کردی و لری به معنای مادر است و زهرا حسینی با برگزیدناین نام تالش کرده تا به موضوع پایداری مادرانایرانی در طول
مقدس بپردازد.این کتاب با هفتاد چاپ در کمتر از  ۶ماه رکورد تازهای را در زمینه نشر کتاب درایران ثبت کرد .همچنین در کمتر از  ۶ماه بیش
دفاع ّ
از پنجاه هزار نسخه از کتاب به فروش رفت .در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهراناین کتاب به چاپ یکصد و سی و هفتم رسید.
توسط نیروهای عراقی بخش اصلی کتاب را تشکیل
کتاب ،خاطرات دو شهر بصره و خرمشهر است و سال های
محاصره خرمشهر ّ
ٔ
میدهد .حسینی در آن زمان دختر هفده سالهای بوده و گوشهای از تاریخ جنگ را بازگو میکند که غالباً به اشغال و فتح خرمشهر مربوط است.
زاده  ۲۸اردیبهشت  ۴۲۷خورشیدی در نیشابور است .فیلسوف،
تصویر دیگر مربوط به «حکیم عمر ّ
خیام نیشابوری» است .او ٔ
واسطه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی
به
بیشتر
وی
آوازه
است.
سلجوقی
دوره
در
ریاضیدان ،ستارهشناس و رباعی سرای ایرانی
ٔ
ٔ
ٔ
دارد .افزون بر آنکه رباعیات خیام را به اغلب زبانهای زنده ترجمه نمودهاند ،ادوارد فیتزجرالد رباعیات او را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است
مایه شهرت بیشتر وی در مغربزمین گردیده است.
که ٔ
دوره سلطنت
در
که
الملک،
م
نظا
خواجه
وزارت
زمان
در
ایران
شماری
گاه
اصالح
توان
ی
م
را
وی
کارهای
ترین
ه
برجست
از
یکی
ٔ
ملکشاه سلجوقی ( ۴۲۶ــ  ۴۹۰هجری قمری) بود ،دانست .وی در ریاضیات ،علوم ادبی ،دینی و تاریخی استاد بود.
تصویر سوم تصویری خیالی از بانویی ایرانی در جنگ با سپاه اسکندر مقدونی است .این تصویر در کنار تصویر کتاب دا نشانگر
دالوری و توانایی بانوان ایرانی در طول تاریخ چند هزار سالۀ ایران است.
تصویر دیگر مربوط به مولوی شاعر گرانقدرایرانی است.جاللالدین محمد بلخی معروف به مولوی زادۀ  ،۶۰۴بلخ است .از معروفترین
شاعرانایرانی است که شهرت جهانی دارد و مثنوی او از پر فروش ترین کتابهای جهان است .آرامگاه او در شهر قونیه ترکیه است.
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ترجمه جمالت دارای اسم استفهام از عربی به فارسی با همان هدفی که
تمرین دوم و سوم:
ٔ
تنوع است وگرنه هدف در هر دو
در تمرینی نخست وجود دارد .دلیل تغییر شکل تمرین فقط رعایت ّ
تمرین یکی است.
کلمه پرسشی
تمرین سوم و چهارم :تقویت مهارت مکالمه و پاسخگویی به سؤال های دارای ٔ
«من» است.
َ
در تمرین ّاول ،سوم و چهارم
گزینه ّاول
ٔ
ترجمه عبارات الزم است .همچنین باید دلیل اینکه چرا ٔ
یا دوم درست است ذکر شود .حجم تمرین کم است تا دبیر فرصت الزم را برای بررسی داشته باشد.
الحسام ».در تاریخ،
«ر َّب کَ ٍ
الم کَ ُ
تمرین پنجم :یک کار پژوهشی است .کاربرد ضرب المثل ُ
ارتباطی بین درس عربی و تاریخ است.
همچنین این تحقیق در بخش دوم با درس ادبیات ارتباط برقرار می کند.

دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ َأخ :به معنای «برادر» است و به معنای «دوست» نیز می آید.
گاهی به معنای «همانند» است« .هذا أخو هذا ».یعنی «این همانند این است ».جمع آن «إِ ۡخ َوة و
إِ ۡخوان» است.
٢ــ ِ
أنت :تل ّفظ آن شبیه «أنتـی» است.
ِ
وی نیز گفته می شود.جمع آن َج ّواالت
٣ــ َج ّوال :به معنای تلفن همراه استَ .م ۡحمول و خ َلی ّ
است.
٤ــ ُح ّب :مصدر از فعل َح َّب ــ ی َ َح ُّب(.دوست شد) َحبَّ ُـه :او را دوست داشت .ی َ َح ُّب کاربرد
ندارد و ی ُ ِح ُّب به کار می رود.
  ٥ــ َسماء :به معنای آسمان ،مؤنّث و جمع آن َسماوات استّ .اما اگر به معنی «سقف» باشد؛
مذکّر می شود.
ِ ِ
ماء
مزمل  18؛ ﴿ إِذا َّ
در قرآن به دو صورت مذکّر و مؤنّث آمده استَّ ﴿.
ماء ُمن َفط ٌر ِبـه﴾ ّ
الس ُ
الس ُ
کلمه ُس َم َّیة که اسم دختر است؛ مص َّغر َسماء و به معنای آسمان کوچک است.
ان ۡ َفطَ َر ۡت﴾ انفطار ٔ 1
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«س ِّی َدة» خانم است و جمع آن
٦ــ َس ِّید :جمع آن َ
«سادة» و جمع الجمع آن «سادات» استّ .اما َ
«سیدات» می باشد.
ِّ
جنبه عاطفی است.
«حبیب» به معنای دوست از ٔ
٧ــ َصدیق :به معنای «دوست» است ّ .اما َ
ِ
مالکیت است.
واژه  whoseدر انگلیسی است و برای پرسش از ّ
  ٨ــ ل َم ۡن :معادل ٔ
مین» گفته می شود.
در
محاوره عربستان سعودی امروزه به جای آن َ
ٔ
«حق ۡ
٩ــ َم ۡن :اسم استفهام به معنای «چه کسی» یا «چه کسانی» است که گاهی اسم موصول و به
معنای«کسی که» می آید یا از ادوات شرط می شود و به معنای «هر کس» می شود .بعد از آن مفرد مذکّر
«م ۡن هُ َو؟» یا
می آید؛ مثال ً هنگامی که کسی در می زند و نمی دانیم مذکّر است یا مؤنث؛ سؤال می شودَ :
الباب؟»
َ
«م ۡن ی َ ۡط ُر ُق َ
در
ال
مث
کنند؛
را
ن»
«م
حجازی
گویش
در
می
ظ
ف
تل
«مین»
مکالمه تلفنی آن کس که گوشی تلفن
ّ
ً
ٔ
َ
عای؟» یعنی« :چه کسی با من است؟» َ(م ۡن ی َ َت َک َّل ُم
م
«مین
گوید:
را بر می دارد خطاب به فرد
می
خط
پشت
َ َ
َمعی؟)
«هو» و «هی» فقط برای انسان نیست و برای شیء نیز به کار می رود.
١٠ــ َ
َ
«حسام»در فارسی به کسر ح و ِ«حسام» خوانده می شود و به معنای شمشیر استَ .سیف،
11ــ ُ
ِ
بقیه است.
صارمَ ،صمصام نیز معنای شمشیر دارند؛ البته َس ۡیف معروف تر از ّ
ُ
ریشه ِاستاد می دانند؛ زیرا در
شده استاد است .برخی استاد را از ٔ
12ــ أستاذ ُم َع َّرب یعنی عربی ٔ
کالس در برابر شاگردان می ایستد.
همان طور که ِا ِ
ُستوا تل ّفظ کرده اند؛ ِاستاد را اُستاد خوانده اند .جمع استاد در فارسی
ستواء را ا ُ
اساتید و در عربی َأ ِ
سات َذة است.
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40

َّ
س
السادِ ُ
الد ْر ُ
س ّ

1ـ آموختن  23کلمهٔ جدید؛

اهداف کلّی

٢ـ ترجمهٔ دو حکمت از پیامبر اسالم و سه سخن حکیمانه معروف عربی؛

٣ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای اسم استفهام «ما» و نحوهٔ پاسخگویی به آنها.

اهداف رفتاری
دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند:
1ــ معنای  23کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ مفهوم جمله های پرسشی دارای اسم استفهام «ما» را تشخیص دهد.
٣ــ به جمله های پرسشی دارای «ما هو؟» ؛ «ما هیَ؟» ؛ «ماذا؟» پاسخی کوتاه دهد.
٤ــ به هنگام ضرورت به احادیث خوانده شده استشهاد کند.

41

تحلیل درس

است.

صیحة» نامیده شده است.
پنج حکمت و ضرب المثل این درس «کَ ُنز ال َّن َ
ـهم ِلل ّن ِاس.
1ــ أفۡ َ
ـض ُل ال ّن ِاس أنۡـ َف ُع ُ
ِ
ِ
سودمندترین آنها برای مردم است .برترین مردم ،پرمنفعت ترینشان برای مردم
بهترین مردم،

٢ــ الۡ َخیر کَثیر و ِ
لیل.
فاعلُ ُه َق ٌ
ُ ٌ َ
دهنده آن کم است .خیر ،زیاد است و انجام دهنده اش اندک است.
انجام
و
است
خیر ،بسیار
ٔ
إلنسان َعب ُد اۡإلح ِ
سان.
٣ــ ا ۡ
ۡ
ُ ۡ
بنده نیکی کردن است.
انسانٔ ،
إلنسان فی ِل ِ
٤ــ بـالء ا ۡ ِ
سان ِـه.
َ ُ
بالی انسان در زبانش است.
ِ 1
الم ُة الۡ َع ۡی ِش فی الۡ ُمداراة.
  ٥ــ َس َ
سالمت زندگی در مدارا کردن است.
جمله پرسشی دارای «ما» به صورت سؤال و جواب آمده است؛ تا
ادامه کنز النصیحة چهار ٔ
در ٔ
دانش آموز با چگونگی پرسش و پاسخ در این زمینه آشنا شود .او باید بتواند این مهارت شفاهی را به
درباره چیستی شیئی سؤال کند یا به سؤال از چیستی شیئی پاسخی کوتاه دهد.
دست آورد که
ٔ
اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا در کتاب درسی در چند مورد
ّ
به این موضوع پرداخته شده است .هر سال ده ها هزار نفر در راه های کشور کشته و زخمی می شوند.
توجه دادن دانش آموز به این موضوع هرچند گذرا و کوتاه وظیفه ای میهنی است .نویسندگان کتاب
ّ
درسی مایل بودند متنی به این موضوع اختصاص دهند؛ ّاما در عربی سال ّاول نظر به اینکه دانش آموز
در آغاز راه است و هنوز با بسیاری از ساختارهای زبانی و واژه ها آشنا نیست؛ لذا این کار علی رغم
میل مؤل ّفان انجام نشد و در همین حد بسنده شد.
الزم است معلّم بداند تفسیر این دو عالمت راهنمایی و رانندگی در زبان عربی در اصل این گونه
است:
ممنوع الدوران إلی الیمین  .ممنوع الدوران إلی الیسار.
کلمه ممنوع جلوتر می آید؛ ّاما در کتاب درسی به صورت مبتدا و خبر آمده است.
یعنی ٔ

راهنمای معلم

بقیه حکمت های معروف عربی است.
1ــ حکمت ّاول و دوم از پیامبر اسالم و ّ
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ادامه کنز النصیحة آمده بود؛ ّاما الزم است
کلمه پرسشی «مـا» در ٔ
هرچند چهار مثال برای تفهیم ٔ
درباره آن توضیح داده شود.
که رسماً در این قسمت از درس
ٔ
جزئیات گردد .همین که دانش آموز
الزم نیست که معلّم
درباره «ماذا» موشکافی کند و وارد ّ
ٔ
وضعیت کمی فرق دارد و باید
هو» و «ماهی»
ّ
دریابد معنای ماذا چیست؛ کافی است؛ ّاما در مورد «ما َ
َ
مذکّر و مؤنّث ِ
بودن آنها را تشخیص دهد ،ولی الزم نیست در به کارگیری زبان و در مهارت شفاهی
دقیقاً آن را درست به کار بگیرد؛ زیرا در سال ّاول چنین چیزی هدف نیست .هدف آموزشی تشخیص
دادن است نه ساختن جمله.

فن ترجمه 
ّ 
هو» و «ما هی» ضرورت ندارد
«هو» و
«هی» در «ما َ
الزم است دانش آموز بداند استعمال کلمات َ
َ
َ
ِ
هو» و «ما هی» بیشتر در عربی امروزی
«هو» و
و ٔ
«هی» نیز رسا است« .ما َ
کلمه پرسشی بدون وجود َ
َ
َ
ـﻚ؟» نیست؛ جز اینکه در ّاولی نوعی تأکید وجود
«مـا ۡاس ُم َ
اسم َ
هو ُ
ـﻚ؟» و َ
کاربرد دارد و فرقی بین «ما َ
دارد.

مارين 
ال َّت ُ

متنوع بررسی شده است .الزم
اول کاربرد ٔ
کلمه پرسشی «ما» در قالب شش تمرین ّ
در تمرین ّ
«عمود»
نیست که حتماً پاسخ کامل داده شود .در پاسخ با «ما هذا؟» همین که دانش آموز جواب دهد َ
ِ
مود ».نیز خوب و پسندیده است؛ ّاما حقیقت این است که
کافی است؛ هرچند پاسخ به صورت «هذا َع ٌ
در مکالمه پاسخ کوتاه ّمد نظر است.
ترجمه جمله های پرسشی و پاسخ آنها آشنا می شود.
در تمرین دوم دانش آموز با
ٔ
در تمرین سوم تمام کلمات متضادی را که تاکنون خوانده است یکجا مالحظه می کند .برای
تسهیل آموزش کلمات متضاد در گوشه ای آمده است و انتظار می رود در امتحانات نیز همین روش
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انجام گیرد تا آموزش و ارزشیابی تسهیل شود و شیوه ای جز این مردود است؛ یعنی نباید معلّم از
حافظه خودش استخراج کند؛ مثال ً چنین سؤالی مورد تأیید
کلمه متضاد را از
ٔ
دانش آموز بخواهد ٔ
نیست .متضاد این کلمات را بنویسیدَ :ص ۡعب #غالـیة#
تمرین چهارم :هدف آموزشی یافتن مؤنّث چند کلمه است که این بار نیز ِ
مانند تمرین قبلی،
پاسخ ها در برابر چشم دانش آموز قرار گرفته است تا او در پاسخ دادن با مشکل مواجه نگردد .در
متوسط تنظیم شده است و دانش آموز بسیار قوی ّمدنظر
حقیقت این تمرین ها بر اساس دانش آموزی ّ
نیست .این تمرین در نوع خود تمرین بسیار مناسبی برای یادگیری مذکّر و مؤنّث است که در مناسب ترین
جا از کتاب آمده است.
تمرین پنجم :هدف تقویت مهارت کاربرد واژگان است .از آنجا که هدف تسهیل آموزشی و
ارزشیابی است؛ لذا سؤال ،دو گزینه ای طرح شده است.
الیت پژوهشی در معادل یابی یک ضرب المثل عربی است.
تمرین ششمّ :فع ّ
بهوش باش که سر در سر زبان نکنی
زبان سرخ سر سبز می دهد برباد
زبان بریده به کنجی نشسته ُص ٌّم بُکم

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم
(سعدی شیرازی)

جانست و زبانست زبان دشمن جان

گر جانت به کار است نگه دار زبان

گـر بـه خـرد گنج نـهان داده انـد

لیـک کـلیـدش بـه زبـان داده انـد

به گفتار اگر ُدر فشاند کسی

(امیرخسرو دهلوی)

خموشی به بسیار از آن بهتر است

(سعدی شیرازی)

بهایم خموشند و گویا بشر

زبان بسته بهتر که گویا به شر

چو مردم سخن گفت باید بهوش

وگرنه شدن چون بهایم خموش

به نطقست و عقل آدمیزاده فاش

چو طوطی سخنگوی نادان مباش

(سعدی شیرازی)

(سعدی شیرازی)

راهنمای معلم
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ ُأ ّم :به معنای مادر و جمع آن ُأ َّمهات و ُأ ّمات است.
َ﴿وإِ ۡذ َأ ُنت ۡم َأ ِج َّن ٌة ِفی بُط ُِون ُأ َّم َه ِاتکُ ۡم﴾؛
(نجم  )32و آنگاه که شما جنین هایی در شکم های مادرانتان بودید.
« ُأ ّمهات» برای حیوانات به کار می رود.
دورَ ،د ۡور ًا و َد َوراناً است.
دار (چرخید) ،ی َ ُ
٢ــ َد َوران :مصدر از فعل َ
مکسر داردِ :عبادُ ،عبُد ،أعبُد؛ ّاما ِعباد از همه
٣ــ َع ۡبد :به معنای بنده و برده است .چند جمع ّ
معروف تر است.
عیش ًة است.
عیش ًةَ ،معاشاً و َ
عیشَ ،ع ۡیشاًَ ،م َ
عاش (زندگی کرد) ،ی َ ُ
٤ــ َع ۡیش :مصدر از فعل َ
در گویش مصری به معنای نان ( ُخ ۡبز) نیز می آید.
«مداواة» که آن نیز مداوا
  ٥ــ ُمداراة :در فارسی حرف ة از انتهای آن حذف شده است .مانند ُ
شده است.
داراة )
(داری ،یُداریُ ،م ً
َ
  ٦ــ ِ
نض َدة :امروزه واژه ِ
معرب ایتالیایی است .جمع
که
رود
می
کار
به
آن
جای
به
نیز
ة»
ل
«طاو
م
َ
َ
ّ
ٔ
آن «م ِ
ناضد» است.
َ
ِ
کلمه «شمال» مترادف است .در قرآن کریم «أصحاب یمین» در ِ
برابر «أصحاب
٧ــ یَسار :با ٔ
َ
ِشمال» آمده است .گاهی « َأی ۡ َسر» و «ی ُ ۡس َری» نیز به کار می رود.
َ
«یـ ۡم َنی» نیز به کار رفته است.
  ٨ــ َیـمین :به معنای «راست» است و به صورت های «أی ۡ َ
ـمن» و ُ
جالب است بدانید ِ«ب ۡنیامین» یک اسم ِعبری است مرکّب از ِ«بن :پسر یامین :راست»؛ یعنی:
پسری که همچون دست راست پدرش است.
٩ــ ِ«نساء» جمعی است که مفرد از جنس خودش ندارد«ِ .ا َمرأة» نیز مفردی است که جمع از
جنس خودش ندارد.
ِ
سوة و ِنسوان نیز به معنای «زنان» هستند.
دو ٔ
کلمه ن َ
ِ
ِ
أفض ُل م ُنه .تو از او بهتر
أنت َ
١٠ــ َ
«أفضل» در صورتی که با «م ۡن» بیاید به معنای «بهتر» استَ .
هستی.
أفض ُل
اگر دو طرف مقایسه مؤنّث باشند باز هم وزن أفعل به کار می رود ،نه فُعلی؛ مثال :فاطم ُة َ
زهراء.
ِم ۡن
َ
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َّ
السا ِب ُع
الد ْر ُ
س ّ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  20کلمهٔ جدید؛

٢ـ ترجمهٔ چهار حکمت از پیامبر اسالم و یک حکمت از حضرت علی؛

٣ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای اسم استفهام «أین » و نحوهٔ پاسخگویی به آنها؛
٤ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای استفهام «مِ نۡ أین » و نحوهٔ پاسخگویی به آنها؛

اهداف رفتاری

اهداف رفتاری :دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
1ــ معنای ٔ 20
«أین» را تشخیص دهد.
٢ــ مفهوم جمله های پرسشی دارای اسم استفهام َ
٣ــ به جمله های پرسشی دارای «أی ۡ َن؟» پاسخی کوتاه دهد.
٤ــ در پاسخ به جمالتی که در آنها ِ«م ۡن أی ۡ َن» به کار رفته است پاسخی مناسب دهد.
  ٥ــ به هنگام ضرورت به حکمت های خوانده شده استشهاد کند.

راهنمای معلم
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پنج حکمت این درس «الۡ ِح َک ُم ال ّن ِاف َع ُة» نامیده شده و به راستی که هر یک حکمتی سودآور است.
مال ِبالنِّ ّی ِات.
األع ُ
1ــ ۡ
کارها به ّنیت هاست .اعمال ،بسته به ّنیت ها است .کارها به ّنیت ها بستگی دارد( .اصل این
األعمال ِبال ّن ّی ِات .است.به معنای کارها فقط به ّنیت هاست).
حدیث إِنَّـما
ُ
٢ــ علَیک ِبـم ِ
داراة ال ّن ِاس.
َ ۡ َ ُ
		
بر تو الزم است که با مردم مدارا کنی .باید با مردم مدارا کنی.
الد ِ
یـن.
٣ــ ُح ۡس ُن الۡ ُخلُ ِق ِن ۡص ُف ّ
خوش اخالقی نیمی از دین است.
٤ــ الۡج َّن ُة تحت أ ۡقدامِ اۡألُم ِ
هات.
َّ
َ َۡ َ
بهشت زیر پای مادران است.
ِ 1
ِ
ماعة.
  ٥ــ ی َ ُد الله َم َع الۡ َج َ
ِ
الجماعة  .نیز به
دست خدا با جماعت است .دست خدا با گروه است( .به صورت ی َ ُد الله َعلَی َ
کار رفته است).
ِ
ِ
«أین» آمده است که در
جمله «الح َک ُم النافع ُة» تعداد نه ٔ
بعد از پنج ٔ
جمله پرسشی در ارتباط با َ
پاسخ به هر کدام از آنها یکی از جهت ها به کار رفته است .در اینجا دانش آموز همانند
ترجمه حکمت ها
ٔ
عمل می کند باید بخواند و ترجمه کند .جمالت احادیث ،ارزشی و دارای بار معنایی اندّ .اما در بخش
چهارگانه زبانی خواندن ،شنیدن،
دوم جمالت دارای بار آموزشی اند و هدف پرورش مهارت های
ٔ
ُ ِ
سی آمده است تا
گفتن و نوشتن است .در یکی از عبارت ها نام خلیج فارس به صورت
الخلیج الفار ُّ
طراحی شده در این قسمت از درس،
دانش آموز با تل ّفظ عربی نام «خلیج فارس» آشنا شود .جمله های ّ
راء)،
دانش آموز را عالوه بر آشنایی با ٔ
أمامَ ،خ ۡل َف َ(و َ
کلمه پرسشی «أی ۡ َن» با کلماتی مانند :فَ ۡو َق ،ت َ ۡح َتَ ،
ِ
مینَ ،علَی الی ِ
الی ِ
ناک آشنا می کند.
سار ،هُنا و هُ َ
َ
َج ۡن َب ،ع ۡـن َدَ ،ح ۡو َل ،ب َ ۡی َن ،فیَ ،علَیَ ،علَی َ
1ــ حکمت ّاول تا چهارم از پیامبر اسالم و حکمت پنجم از حضرت علی است.
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«أین» و متعلّقاتش آشنا
دانش آموز به کمک جمالت درس به
اندازه کافی با ٔ
ٔ
کلمه پرسشی َ
شده است .در این قسمت از درس ،به طور کوتاه و مختصر اشاره ای به موضوع درس شده است.
یادگیری این قسمت از درس ،تنها با قرائت و
ترجمه عبارات و با تمرین های شفاهی امکان پذیر است و
ٔ
ابهامی وجود ندارد.

فن ترجمه 
ّ 
در این قسمت ،دو موضوع آموزش داده می شود .موضوع ّاول در حقیقت مطلبی جدید نیست
مستقل ً به آن پرداخته شده است.
ّ
اهمیت این جمله،
«أین» استّ .اما نظر به ّ
و همان آموزش َ
درباره آن مطلبی
موضوع دوم نیز از آنجا که در امثال و حکم و احادیث بسیار کاربرد دارد،
ٔ
علیـﻚ ِبـ استفاده
مستقل آمده است .در عربی سال دوم هرجا فعل امر الزم باشد ،می توان از اصطالح
َ
کرد؛ زیرا فعل امر از اهداف عربی سال سوم است و استفاده از فعل امر در متون و عبارات اجتناب
ناپذیر است .به کمک این اصطالح این مشکل حل می شود.

مارين 
ال َّت ُ

توجه
اول :دانش آموز به کمک تصویری بزرگ باید به نه سؤال پاسخ دهد .به تصویر ّ
تمرین ّ
می کند و پاسخ سؤاالت را می یابد.
تمرین دوم :در حقیقت بین هدف آموزشی تمرین ّاول و دوم فرقی نیست  .در اینجا فقط یک
طراحی تمرین صورت گرفته است.
ّ
تنوع در ّ
ادامه تمرین ّاول و دوم استّ .اما در اینجا پرسش و
تمرین سوم :باز هم این تمرین در حقیقت ٔ
شیوه صحیح مکالمه آشنا شود.
پاسخ ترجمه می شود؛ تا دانش آموز بتواند با ٔ
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ َأقدام :جمع « َق َدم» است و « َق َدم» گاهی به معنای ِ«ر ۡجل» است.
رة ال َق َدم» به معنای «فوتبال» این کلمه وجود دارد.
در «کُ ُ
َق َدم مذکّر و مؤنّث است.
أمام ١ :به معنای جلو ،روبه رو ،مقابل و از اسماء دائم االضافه است.
٢ــ َ
مؤنّث است و گاهی مذکّر می آید.
راء» است.
ّ
ضد آن « َخ ۡل َف» یا َ
«و َ
ِ
»کلمه تحذیر و تبصیر است به معنی «ا ۡح َذ ۡر» :برحذر باش.
«أمام َ
ـﻚ ٔ
َ
٣ــ ب َ َق َرة :گاو ماده است؛ ّاما در اصل «ب َ َقر» اسم جنس به معنای «گاو» است و واحدش «ب َ َق َرة»
است که به معنای «گاو ماده» کاربرد دارد .جمع «ب َ َقر» ،أبقار یا أب ُقر است.
«ب َ َقرات» جمع ب َ َق َرة است« .ث َ ۡور» گاو نر است.
٤ــ سفینة :به معنای «کشتی» جمع آن« س ُفن و س ِ
فائن» است.
َ َ
ُ
َ
ِ
امروزه به آن «باخ َرة» نیز گفته می شود.
٢
«مرکَب ،جاریَة و فُلـﻚ» نیز به معنای «کشتی» به کار رفته است.
َ
«علَی» فرق دارد.
  ٥ــ فَ ۡو َق :ظرف مکان و دائم االضافه به معنای «باالی» است .با َ
«علَی» آن است که مثال ً کتابی روی میزی و با آن ُمماس باشد؛
َ
«فوق» هم می تواند ُمماس باشد و هم می تواند بر فراز آن شیء باشد.
ولی در َ
ِ
ِ
٦ــ ِ
«شبابیـﻚ» است.
«ناف َذة» و ُ
«شبّاﻙ» هم معنا هستند .جمع «ناف َذة»« ،نَوافذ» و جمع ُ
«شبّاﻙ»َ ،
«أمام» متضادند.
٧ــ َ
راء» و « َخ ۡل َف» مترادفند و با َ
«و َ
  ٨ــ «هُناﻙَ» به معنای «آنجا» و «هُنا» به معنای «اینجا» است.
٩ــ یَد :دست یا کف دست ،مؤنّث است.
الم الفعل آن محذوف و در اصل «ی َ َدی» بوده است.
مث ّنای آن «ی ِ
دان» است.
َ
جمع آن «أیدی» و جمع الجمع آن «أیادی» است« .األیادی» بیشتر به معنای «نعمت ها» است.
شود(.جاء ِم ۡن ت َ ۡح ُت).
مضاف الیه آن حذف می
١٠ــ ت َ ۡح َت :ظرف دائم االضافه است و گاهی
ٌ
َ
متضاد آن «فَ ۡو َق» است.
ّ
(رح ّقدام یعنی برو جلو).
1ــ در گویش های عربی به جای آن ُق ّدام به کار می رودُ .
ُ
حربی :ناوگان جنگی
2ــ ُأسطول (یونانی َّ
معرب) نیز به معنای ناوگان است .أسطول ّ
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َّ
الثامن
س
الد ْر ُ
ُ

اهداف ک ّلی
1ـ آموختن  23کلمهٔ جدید؛

٢ـ ترجمهٔ سه حکمت از پیامبر اسالم ؛

٣ـ آشنایی با عددهای اصلی یک تا دوازده؛

٤ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای اسم استفهام َ
«کمۡ» و نحوهٔ پاسخگویی به آنها.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این بخش باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
1ــ معنای ٔ 23
٢ــ عددهای یک تا دوازده را از حفظ بر زبان آورد.
ساده دارای اسم استفهام «کَ ۡم» را بگوید.
٣ــ معنای جمله های پرسشی ٔ
٤ــ به جمله های پرسشی دارای «کَ ۡم؟» پاسخی کوتاه دهد.
  ٥ــ به هنگام ضرورت به ِح َکم خوانده شده استشهاد کند.
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تحلیل درس

سه حکمت این درس «الۡم ِ
واع ُظ الۡ َع َددی َّ ُة» نامیده شده و در هر کدام به مناسبت اینکه موضوع
َ
درباره عددهای اصلی است عددی آمده است.
درس
ٔ
عددهای یک تا دوازده تدریس شده است .این عددها به صورت عام (مذکّر) تدریس شده اند.
1ــ ِ
واحد 2ــ ِاثۡ ِ
  ٥ــ َخ ۡم َسـة ٦ــ ِس َّتــة
ـنان
٤ــ َأ ۡرب َ َـعة
3ــ ثَالثَـة
ِ
ناع َش َر
ـمانیـة 9ــ ِت ۡس َـعة
أح َد َع َش َر  12ــ اثۡ َ
10ــ َع َش َرة 11ــ َ
7ــ َس ۡب َـعة    8ــ ث َ َ
تدریس عددها فقط به همین شکل باید صورت بگیرد؛ مثال ً عدد سه به صورت ثَالثَة آموزش داده
می شود و نباید شکل ثَالث را توضیح داد .دانش آموز هیچ احتیاجی به دانستن فرق ثالث و ثالثة در
سال ّاول ندارد.
نباید از کلماتی در تدریس یا ارزشیابی استفاده کرد که نیاز به استفاده از شکل ثالث ،أربع،
خمس … و َعشر پیدا شود.
همچنین مبحث تطابق عدد و معدود از اهداف کتاب درسی نیست .نباید هیچ اشاره ای به
الث ِن ٍ
ترجمه «سه مرد» می شود ثالث ُة ِر ٍ
ساء از
ویژگی های معدود شود .اینکه
جال و «سه زن» می شود ث َ ُ
ٔ
اهداف کتاب نیست .در حقیقت چنین بحثی از سخت ترین مباحثی است که دانشجوی زبان عربی با آن
ِ
دانستن این مطلب برای دانش آموز سال ّاول مطلقاً الزم نیست .شاعری
مواجه است و بدیهی است که
عرب می گوید :فـی ال َّن ِ
الع َدد
ُ
قه ُرنـی ّإل ت َ
حو ال ی َ َ
فاصیل َ

 بدانیم 
در اینجا اشاره ای کوتاه به حذف عالمت ة از عددهای اصلی شده است.
ِ
ِ
دانستن علّت آنها فعال ً ضرورت ندارد.
ظاهر عددهای باال گاهی تغییراتی دارد که
مثال ً گاهی حرف « ة » در ثَالثَــة تا َع َش َرة حذف می شود( .ثَالثۡ ،أربَعَ ،خ ۡمس …).
طراحی گردد.
همین اندازه کافی است و الزم نیست از این مورد سؤال یا تمرینی ّ
دانش آموزی که عددهای سه تا نه را حفظ است؛ در حقیقت عددهای سیزده تا نوزده را نیز
«ع َش َر» را اضافه دارد (.ثَالثَة
به آسانی می داند؛ زیرا  13تا  19همان  3تا  9است که در انتهای خود جزء َ
شر ِ ...ت ۡس َع َة َع َش َر)
َع َش َر ،أرب َ َع َة َع َش َرَ ،خ َ
مس َة َع َ
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کلمه پرسشی «کَ ۡـم» برای پرسش از عدد و مقدار به کار می رود؛ مثال :کَ ۡم َش ۡخصاً َج ۡن َب الۡبَ ۡح ِـر؟
ٔ
ــ َع َشر ُة ۡأش ٍ
خاص.
َ
همین که دانشآموز معنای «کَم» را میداند کافی استِ .
کلمه بعد از «کَم» مورد نظر نیست.
عراب
ا
ٔ
همه کلمات پرسشی در یک جدول آماده است؛ تا دانش آموز دریابد هدف
در انتهای فصل دوم ٔ
آموزشی اصلی این پنج درس چه بود.

مارين 
ال َّت ُ

اول :هدف حفظ عددهای اصلی یک تا دوازده در شکل عام (مذکّر) است.
تمرین ّ
تمرین دوم :آشنایی با جمله های پرسشی دارای اسم استفهام «کَ ۡم» و «عددهای اصلی» است.
کلمه پرسشی «کَم» و نیز عدد به کار رفته است؛
تمرین سوم:
ترجمه جمالتی که در اجزای آن ٔ
ٔ
مکالمه دانش آموز.
به منظور تقویت توان
ٔ
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ عدد یک و دو صفت برای معدود خودشان هستند و نوعی تأکیدند .در حقیقت ِ
نبودن آنها
آسیبی به فهم معنا وارد نمی سازد.
واحد .جاءت امر َأة ِ
ِ
تان اثۡ َن ِ
اثنان .جاء ۡت امر َأ ِ
الن ِ
واح َدةٌ .جاء رج ِ
تان.
َ ۡ َ ٌ
جاء َر ُج ٌل ٌ
َ َ ُ
َ
َ َۡ
ِ
ٍ
ٍ
٢ــ معدود عددهای سه تا ده جمع است و مجرور .مثالَ :خ ۡم َس ُة أوالد َ .خ ۡم ُس بَنات .س َّت ُة
فَ ّلحینِ .س ُّت فَ ّل ٍ
حات.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
وس ُف لَبیه یَا أبَت إِنّی َرأی ۡ ُت أ َح َد َع َش َر
٣ــ معدود  11تا  99مفرد و منصوب است﴿ .إِ ۡذ َق َال ی ُ ُ
الش ۡم َس َو الۡ َق َم َر َر َأی ۡ ُت ُه ۡم ِلی َس ِاج ِد َین﴾ یوسف.4 ،
کَ ۡوکَبًا َو َّ
برای یادگیری بهتر بحث عدد و معدود به کتاب «اعداد در زبان عربی» چاپ انتشارات مدرسه
مراجعه کنید.
مفصل آمده است.
در این کتاب
درباره اعداد اصلی و ترتیبی و متعلّقات آنها توضیحاتی ّ
ٔ
أبحر و بُحور
٤ــ ب َ ۡحر :دریا .جمع آن ِبحارُ ،
متضاد آن ِنهایة است(ِ .بدایَة ابتداء)
٥ــ ِبدایَة :آغاز.
ّ
  ٦ــ ُم ۡص َحف :به معنای کتاب است و بر قرآن کریم اطالق شده است.
٧ــ نار :آتش .جمع آن نیران است.
  ٨ــ َو َجع :درد .مترادف با َألَم .جمع آن أوجاع است .در گویش های عربی به صورت َو َجع
َ َّ
الو َجع و َو َج َع عربی فصیح است که در
ی َ ۡو َجع (درد گرفت) به کار می رود و معادل تَأل َم در فصیح استَ .
گویش های عربی نیز به همین گونه به کار می رود.
أوجه است.
٩ــ َو ۡجه :صورت .جمع آن ُوجوه و ُ
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َّ
التاسع
س
الد ْر ُ
ُ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  21کلمهٔ جدید؛

٢ـ آموزش مکالمه (سالم ،احوال پرسی و خداحافظی)؛
٣ـ آشنایی با ضمیرهای منفصل؛

٤ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای ضمیر منفصل.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی بداند.
1ــ معنای ٔ 21
٢ــ ضمیرهای فارسی را با ضمیرهای عربی مقایسه کند.
ساده دارای «ضمیر منفصل» را بگوید.
٣ــ معنای جمله های ٔ
٤ــ ضمیر منفصل را مناسب با جمله به کار ببرد.
  ٥ــ به زبان عربی سالم کند ،احوال پرسی کند و خداحافظی نماید.
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تحلیل درس

مکالمه عربی شروع شده است .در درس ّاول تا هشتم این کار قابل اجرا
از درس نهم آموزش
ٔ
نبود؛ زیرا دانش آموز در آغاز راه است و کلمات چندانی از زبان عربی نمی داندّ .اما از درس نهم به بعد،
مکالمه عربی آشنا می شود.
به تدریج دانش آموز با
ٔ
السالم و رحم ُة ِ
الله َو ب َ َرکات ُ ُه.
ـﻚ.
ــ َو َعلَ ۡی َ
الم َعلَ ۡی َ
ــ َّ
ـﻚ َّ ُ َ َ ۡ َ
الس ُ
باح ال َخیر نیز درست است).
(ص ُ
باح ال ّنور .صبح به خیرَ .
باح ال َخیر .صبح به خیر .ــ َص َ
ــ َص َ
أنت ؟خوبم .شما چطوری؟
ک؟ حال شما چطور است؟ ــ أنا ِب َخیـر و کَ َیف َ
ــ کَ َیف حال ُ َ
ِ
أنت ؟ خوبم .کجایی هستی؟
ــ أنا ِب َخیـر  .م ۡن أی ۡ َن َ
ِ
ِ
أنت ؟ من اهل ایران هستم و شما کجایی هستی؟
إیران و من أی ۡ َن َ
ــ أنا م ۡن َ
ــ أنا ِمن ِالعراق.ه ۡل ِ
هران؟ من اهل عراق هستم.آیا شما اهل تهران هستی؟
َ َ
أنت م ۡن ط َ َ
َ
ــ ال .أنا ِ
ِ
مال
ش
فی
مازندران
ن
م
إیران .نه من اهل مازندران در شمال ایران هستم.
َ َ
َ
ِ
ــ و أنا ِمن الۡبصرة فی َج ِ
ک؟
نوب العراق .و من اهل بصره در جنوب عراق هستم .ــ َما ۡاس ُم َ
َ َ
اسم شما چیست؟
ِ
ِ
حمید .اسم
ک؟
اسم من سمیر است و اسم شما چیست؟ ــ اسمی ٌ
سمیر و َما ۡاس ُم َ
ــ ا ۡسمی ٌ
من حمید است.
ـک؟ خانواده ات کجا هستند؟
ــ أی ۡ َن ُأ ۡس َرت ُ َ
ِ
ِ
ِ
ک ُأ ّمـی .آنها آنجا نشسته اند .آن پدرم و آن مادرم است.
ناک .ذل َ
ک َأبـی َو ت ۡل َ
سون هُ َ
ــ هُ ۡم جال َ
ِ
ِ
ک َج َّدتـی .آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است.
ک َج ّدی و ت ۡل َ
ذل َ
هو أخی .او برادرم است.
ــ َم ۡن َ
هذا الۡ َول َ ُد؟ آن پسر کیست؟ ــ َ
ِ
جعفر .اسم او جعفر است.
ــ َما ۡاس ُم ُه؟ اسم او چیست؟ ــ ا ۡس ُم ُه ٌ
ِ
قاء .مـع الس ِ
مان ِ
ــ فی َأ ِ
ـالمـة .به امید دیدار .به سالمت.
الله .خداحافظ ــ إلَی اللِّ َ َ َّ
مکالمه باال عالوه بر مفاهیم جدید آنچه را دانش آموز در درس چهارم تا هشتم و در بحث
در
ٔ
حروف و اسماء استفهام خوانده است در اینجا دوره می کند .سالم کردن ،احوال پرسی ،پرسش از
نحوه آشنایی و پرسیدن نام ،خداحافظی کردن و نگاهی به فصل دوم اهداف آموزشی این متن را
اصالتٔ ،
تشکیل می دهد .در این مکالمه سعی مؤل ّفان این بوده است که ح ّتی االمکان متن خیلی طوالنی نشود.
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 بدانیم 
(هو ،هی،
هدف آموزشی درس نهم آموزش ضمیرهای منفصل است .چند مورد از ضمیرها
َ َ
أنت و ِ
أنت) در درس های قبلی آموزش داده شده اند .ورود به بحث ضمیر از طریق آموخته های
َ
دانش آموز در درس فارسی امکان پذیر است .فراگیر ضمیرهای «من ،تو ،او ،ما ،شما و ایشان» را
می شناسد؛ لذا مقایسه ای میان ضمیرهای فارسی و عربی صورت گرفته است؛ تا با توضیحاتی کمتر
بتواند با نگاه به جدول مقایسه ای ضمایر آنها بیاموزد .این جدول موجب می شود تا توضیحات کم شود.
اندازه کافی گویاست.
آنچه را معلّم می خواهد توضیح دهد؛ جدول به خودی خود آموزش می دهد و به
ٔ
فارسی

عـربـی

من

أ َنـا

تو

أنت
َ

ِ
أنت 

او

هـو
َ

هـی 
َ

شما

أن ُت ۡم

ـن 
أن ُت َّ

أن ُتما/

ُه ۡم

ُه َّن 

ُهما/

ما
ایشان

َن ۡح ُن

خوب است پس از اینکه دانش آموز جدول را بررسی کرد سؤال شود « :چرا برخی از ضمیرهای
فارسی ،چندین معادل در عربی دارند؟ پاسخ این است که در زبان عربی مذکّر و مؤنّث و مث ّنی وجود دارد
متعددی در عربی،
که در زبان فارسی نیست .به همین دلیل مثال ً ضمیر «شما» در فارسی معادل های ّ
أنتن» دارد.
مانند« :أنتما ،أنتم و ّ
همچنین سؤال شود :چرا برای دو ضمیر أنا و نحن تصویر نیامده است؟ پاسخ این است؛ زیرا أنا
و نحن مذکّر و مؤنّث ندارد و مانند فارسی است.
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فن ترجمه 
ّ 
هو و هی فقط برای انسان است .در
تصور می کنند
بسیاری از دانش آموزان در سال های باالتر ّ
َ َ
ضمیر«هو» و «هی» به معنای «او» برای غیر انسان نیز می تواند به کار برود .در چنین حالتی
حالی که دو
َ
َ
به ِ
معنای «آن» می باشد؛ مثال:
الر ّم ِان.
هوَ ،ج ّو ٌال .ما هی ؟ ــ
هی َش َج َر ُة ُّ
هو ؟ ــ َ
ما َ
َ
َ

مارين 
ال َّت ُ
اول :با استفاده از تصاویر تمرینی زیبا و مؤثّر برای آموزش و تمرین ضمیر منفصل
تمرین ّ
طراحی شده است.
ّ
گزینش تصاویر حساب شده است .سعی شده جمالت بار ارزشی داشته باشند و اطّالعات فراگیر را
حیان ،آلینوش طریان ،١دکتر سعید کاظمیآشتیانی،٢
افزایش دهند و تکیه بر مفاخر ملّی باشد؛ مانند :جابر بن ّ
زاده  ۱۲۹۹در تهران ــ درگذشته  ۱۳۸۹در تهران) فیزیکدان ایرانی بود که به «مادر نجوم» و «بانوی اختر
1ــ آلینوش طریانٔ ،
فیزیک ایران» ملقّب گردیده است .آلینوش طریان در تهران و در  ۱۸آبان  ۱۲۹۹از پدر و مادری تحصیل کرده از ارمنیهای ایران زاده شد.
آلینوش طریان به دانشگاه سوربن رفت و دکترا گرفت .با وجود پیشنهاد استادی در دانشگاه سوربن ،دکتر طریان با هدف خدمت به کشورش
به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به عنوان دانشیار ترمودینامیک منصوب شد.
مطالعه رصدخانه خورشیدی انتخاب شد و پس از چهار ماه مطالعه
بورسیه دولتی آلمان غربی در
او در سال  ۱۳۳۸برای شرکت در
ٔ
ٔ
رصدخانه فیزیک خورشیدی در ایران ایفا کرد.خانم دکتر طریان
نخستین
بنیانگذاری
در
را
ای
ه
عمد
به ایران بازگشت و در سال  ۱۳۴۵نقش
ٔ
در سال  ۱۳۴۳به مقام استادی در دانشگاه تهران رسید و نخستین شخصی بود که درس فیزیک ستارهها (اختر فیزیک) را در ایران تدریس
کرد .وی به زبان های فارسی ،ارمنی و فرانسه تسلّط داشته و با ترکی و انگلیسی آشنایی داشت .آلینوش طریان بعد از  ۳۰سال تدریس ،در
سال  ۱۳۵۸به درخواست خویش بازنشسته شد .آلینوش طریان هرگز ازدواج نکرد و منزل خود را وقف ارامنه جلفا و دانشجویانی که محل
اسکان مناسبی ندارند نمود و در اواخر عمر در آسایشگاه سالمندان زندگی میکرد .طریان در تاریخ  ۱۵اسفند ماه  ۱۳۸۹به علت کهولت سن
در تهران درگذشت.
2ــ دکتر کاظمی آشتیانی
زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی ،در نخستین روز از فروردین ماه  1340در تهران به دنیا آمد .آثار نبوغ از همان سنین نوجوانی
و جوانی در وی قابل مشاهده بود .به طوری که در سال  1358در همان سن  18سالگی هم زمان با ورود به دانشگاه ،در هنرستان پیام امید به
تدریس ادبیات و بینش اسالمی می پرداخت.
سال  1358در رشته فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شد .تعطیلی دانشگاه ها به علت انقالب فرهنگی و حضور وی در
جبهه های نبرد طی آن سال ها باعث شد پس از  11سال سرانجام در سال  1369با اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی از دانشکده
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افسانه شعباننژاد ،١استاد شهید مـرتضی مط ّهری ،٢طاهـره ص ّفار زاده ،٣س ّتارخــان و بـاقـرخـان ،٤

علوم توانبخشی فارغ التحصیل گردد.
هسته
در سال  1361با همکاری دو تن از همکارانش جهاد گروه پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی ایران تأسیس کرد .این گروه ٔ
مسئولیت بخش طرح ها
اولیه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران بود که در سال  1365شکل گرفت و دکتر کاظمی تا سال  1370عهده دار
ّ
و تحقیقات آن بود .از سال  1371با تغییرات ساختار مدیریتی جهاد دانشگاهی به سمت ریاست جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران
منصوب شد که این مسئولیت تا پایان دوره حیاتش بر عهده وی بود.
در طی این سال ها مراکز درمانی بسیاری تأسیس و گروه های مختلف پژوهشی را راه اندازی کرد که در آن میان پژوهشکده رویان جهاد
الیت خود را
دانشگاهی یکی از مهم ترین این مراکز بود .پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی خرداد ماه  1370با مدیریت دکتر کاظمی رسماً ّفع ّ
آغاز کرد و تاکنون هزاران زوج نابارور با بهره مندی از خدمات این مرکز پیشرفته درمان ناباروری صاحب فرزند شده اند .دکتر کاظمی در همین
دهه و هم زمان با مدیریت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران و پژوهشکده رویان در دانشگاه تربیت مدرس به ادامه تحصیل در رشته علوم
تشریح با گرایش جنین شناسی پرداخت و در سال  1376با رتبه ممتاز موفق به اخذ درجه دکتری شد.
توانمندی او سبب شد تا در دوران زندگی کوتاهش در دو حوزه مدیریتش موفقیت های چشمگیری همچون گسترش روش های
پیشرفته درمان ناباروری،تولید و تکثیر و انجماد سلول های بنیادی جنینی و همانند سازی (کلونینیگ)حیوانات را رقم بزند.
سعید کاظمی آشتیانی (زاده  ۱فروردین  ۱۳۴۰ــ درگذشته  ۱۴دی  ،)۱۳۸۴رئیس پیشین
پژوهشکده رویان و جهاد دانشگاهی
ٔ
تخصصی جنین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس داشت و پس از تشکیل پژوهشکده رویان ،در رشد
دانشگاه علوم پزشکی ایران .وی دکترای ّ
آشیانی
نقش
کشور
در
سازی
همانند
طب تولید مثل ،فناوری سلولهای بنیادی و
زمینه علمی و مدیریتی موفقیتهای
در
کاظمی
داشت.
بسزایی
ٔ
زیادی را برای خود و کشور موجب شد.
مؤسس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی به سال  ۱۳۷۰بود.
او ّ
کاظمی آشتیانی عالوه بر ریاست پژوهشکده رویان و جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران ،همزمان حضوری توانمند در
فعالیتهای علمی داشت .چاپ دهها مقاله در مجالت علمی داخلی و بینالمللی ،انجام چندین طرح تحقیقاتی ملّی و تألیف کتاب از جمله کارهای
وی بود.
۱۳۸۴
دی
۱۴
در
وی
سکته قلبی درگذشت.
اثر
بر
سالگی
۴۴
سن
در
ٔ
1ــ افسانه شعبان نژاد
نویسنده معاصر کتاب های کودک و نوجوان
شاعر و
ٔ
2ــ مرتضی مطهری ( ۱۳بهمن ،۱۲۹۸ ،فریمان ــ  ۱۱اردیبهشت ،۱۳۵۸ ،تهران) فیلسوف ،متکلم و مفسر قرآن و از نظریهپردازان
نظام جمهوری اسالمی ایران بود.
وی پیش از انقالب اسالمی استاد دانشگاه تهران بود .بعد از انقالب به ریاست شورای انقالب منصوب شد .امام خمینی(ره) عالقه
پاره تن اسالم و حاصل عمر من بود».
زیادی به وی داشت ،تا بدانجا که بعد از مرگش فرمود« :مطهری ٔ
در سال  1331در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می رود به تهران مهاجرت می کند .در تهران به
تدریس در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانی های تحقیقی می پردازد .در سال  1334اولین جلسه تفسیر انجمن اسالمی دانشجویان توسط
استاد مط ّهری تشکیل می گردد .در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران را آغاز می کند .در سال های
 1337و  1338که انجمن اسالمی پزشکان تشکیل می شود استاد مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن است و در طول سال های  1340تا
مهمی از ایشان به یادگار مانده است.
 1350سخنران منحصر به فرد این انجمن می باشد که بحث های ّ
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٥
بقی ٔه تصاویر از چهرههای معروف نیستند.
برادران امیدوار ّ .

3ــ طاهره صفّارزاده ۲۷( ،آبان  ،۱۳۱۵سیرجان ــ  ۴آبان  ،۱۳۸۷تهران) ،شاعر ،پژوهشگر و مترجم ایرانی قرآن بود.
ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت .در سال  ۱۳۷۱از
وی پس از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی ،برای ٔ
ترجمه قرآن به انگلیسی و فارسی عنوان
سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،عنوان استاد نمونه به وی اعطا شد و در سال  ۱۳۸۰پس از انتشار
ٔ
خادمالقرآن را کسب کرد .او در سال  ،۲۰۰۵از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر ،بهعنوان برترین زن مسلمان برگزیده شد.
4ــ ستارخان
ضد مشروطه
ستارخان از سرداران جنبش مشروطه خواهی ایران ،ملقّب به سردار ملّی است .وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ّ
در تبریز جانفشانیهای بسیاری کرد.
ستار قره داغی در  ۲۸مهر  ۱۲۴۵خورشیدی دیده به جهان گشود .او از اهالی روستای بی شک (اکنون :سردارکندی) ارسباران
(قرهداغ) آذربایجان بود که در مقابل قشون عظیم محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آنکه برای طرد و دستگیر
کردن مشروطه خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود ایستادگی کرد .وی مردم را بر ضد اردوی دولتی فرا خواند و خود رهبری آن را بر
عهده گرفت و به همراه سایر مجاهدین و باقرخان ساالر ملّی ّمدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت شهر تبریز به دست
طرفداران محمد علی شاه بیفتد.
باقرخان
باقرخان ،مشهور به ساالر ملّی ،از مبارزان جنبش مشروطه است .در سال  ۱۲۴۰شمسی در محل ّٔه خیابان تبریز زاده شد .شغل وی
ب ّنایی بود ،ولی در جریان مشروطیت به مجاهدین پیوست .ریاست مجاهدین محله خیابان تبریز را(خیابان یکی از محالت قدیمی تبریز است مشتمل
بر بخشهای واقع در جنوب رودخانه آجی در شرق تا جنوب شرقی شهر) به عهده داشت .پس از به توپ بستن مجلس ،به دستور انجمن ایالتی
همراه با ستارخان به جنگ مسلحانه با قشون دولتی پرداخت .همزمان با او ،س ّتارخان در محلّۀ امیرخیز ،محله دیگر تبریز ،با دولتیان می جنگید.
در اثر همکاری او با س ّتارخان کار مشروطهطلبان پیشرفت کرده و تبریز از محاصره درآمد .پس از پیروزی مجاهدین ،مجلس شورای ملی
باقرخان را به لقب ساالر ملی ملقّب ساخت ،و از او تقدیر نمود.
مشروطیت استقرار یافت؛ اما دیری نگذشت که تبریز به دست قشون روس افتاد .ساالر ملی و
در اثر مجاهدت س ّتارخان و باقرخان
ّ
سردار ملی در تبریز نمانده و به تهران حرکت کردند و استقبال کم نظیری از این دو مجاهد شجاع از طرف دولت مشروطه به عمل آمد.
  5ــ عیسی امیدوار و عبدالله امیدوار دو برادر جهانگرد ،فیلمبردار و تهیهکننده (مستندساز) ایرانی هستند.
دهه  ۱۳۳۰به نقاط مختلف دنیا سفر کردند و از مشاهدات خود فیلمبرداری کردند .فیلمهای آنها در زمان خود از
این دو برادر در ٔ
شبکههای تلویزیونی جهانی نیز پخش میشد.
مجموعه سعدآباد افتتاح شد .این موزه سه
هفته جهانگردی در
ٔ
موزه انسان شناسی برادران امیدوار روز پنجم مهرماه  ۱۳۸۲در ٔ
ٔ
نگارخانه دارد که در دو نگارخانه آن ،آثار اهدایی برادران امیدوار به معرض نمایش گذاشته شده است .این آثار حاصل سفرهای این دو برادر و
قارههایی چون آفریقا ،آسیا ،آمریکا و استرالیا جمعآوری شدهاست.
عکسهای آنهاست .این اشیا از ّ
نگارخانه سوم ،اتاق نمایش فیلم است که در آن فیلم سفر و اسالیدهای گرفته شده توسط این دو برادر به نمایش درمیآید.
نتیجه پژوهشهای انسانشناسی آنان ارائه میکند.
کتاب سفرنامه برادران امیدوار وقایع سفراین دو برادر را به نقاط مختلف جهان همراه با ٔ
برادران امیدوار در سال هایی که انجام سفر با مشکالت فراوانی مواجه بود اقدام به سفر به دور دنیا نمودند .بنابراین ،در موارد زیادی
از جمله موارد زیر به عنوان ّاولینها مطرح میباشند.
ّاولین جهانگردان ایرانی
ّاولین مسافر ایرانی قطب جنوب (عبدالله امیدوار)
ّاولین مسافر آسیایی قطب جنوب
ّاولین مسافر ایرانی و آسیایی که هم به قطب شمال و هم به قطب جنوب مسافرت نموده اند.

59

تمرین دوم :هدف آموزشی تمرین ّاول و دوم یکی است و آن یادگیری ضمایر در زبان عربی است.
الزم است این تمرین پس از اینکه حل شد ،ترجمه شود.
تمرین سوم :هدف آموزشی تلفیق آموخته های درس  1تا  3با درس  9است .همانند تمرین
دوم این تمرین نیز باید ترجمه شود.
تنوعی در شکل ظاهر صورت
تمرین چهارم :هدف تمرین چهارم مانند تمرین سوم است؛ تنها ّ
گرفته است.
تمرین پنجم :هدف آموزشی تلفیق آموخته های درس  4تا  8با درس  9است.
تمرین ششم :جدول کلمات متقاطع دارای رمز «حسن السؤال نصف العلم ».که حدیثی از
پیامبر گرامی اسالم است .در این جدول سعی شده است کلماتی از بخش های پیشین کتاب که
کمتر به کار رفته است تکرار شوند.
پاسخ جدول

		
1ــ بحر
		
 4ــ أسرة
		
7ــ سؤال
		
10ــ أن َفع
		
13ــصباح
َ
		
16ــ ثَالثَة
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2ــ نساء
		
  5ــ ِل َمن
		
  8ــ نار
11ــ ِ
صادق
14ــ َقلیل
17ــ َّأمهات

3ــ أنتما
 6ــ َس َبعة
9ــ جلیس
12ــ ِ
فاعل
15ــ َعیش

دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ أب :پدر .جمع آن آباء است.گاهی به جای «یا أبی» به صورت «یا َأب َ ِت» می شود.
ِ
جر أبی می گردد.
«أب» از اسماء خمسه است که در حالت رفع أبو در حالت نصب أبا و در حالت ّ
ـو» است که واو آن بنابر تخفیف حذف شده است.
اصل این کلمه «أب َ ٌ
ُ
جمع آن « ُأ َسر» است.
سرة :خانواده .با عائلة هم معناستِ .
٢ــ أ َ
ِ
ِ
مفاعلَة است( .حاور ،ی ِ
حاو ُر،
٣ــ حوار :گفت و گو .جمع آن حوارات است .مصدر دوم باب َ
ََ ُ
حاو َر ًة و ِحواراً)
ُم َ
٤ــ کَ َیف :چطور ،چگونه.
برای استفهام حقیقی به کار می رود .کَ َیف ِ
ناص ٌر؟
و برای استفهام غیر حقیقی به کار می رود﴿ .کَ َیف تک ُفرون ِب ِ
الله﴾
َ
َ
إسماعیل؟
هرگاه بعد از آن اسم باشد؛ آن اسم خبر و مرفوع است؛ مثال :کَ َیف
ُ
و اگر بعد از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثال :کَ َیف جاء ِ
ناص ٌر؟
َ
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َّ
العاشر
س
الد ْر ُ
ُ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  17کلمهٔ جدید؛

٢ـ ترجمهٔ روایتی در بارهٔ مقام عالِم از حضرت علی ؛

٣ـ آموزش مکالمه (نحوهٔ آشنایی) ؛
٤ـ آشنایی با ضمیرهای متّصل ؛

  ٥ـ آشنایی با ترجمهٔ جمله های دارای ضمیر متّصل.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
1ــ ٔ 17
معین کند .
٢ــ ضمایر م ّتصل را در جمله ّ
٣ــ ضمیرهای م ّتصل فارسی را با ضمیرهای عربی مقایسه کند.
ساده دارای «ضمیر م ّتصل» را بگوید.
٤ــ معنای جمله های ٔ
  ٥ــ ضمیر م ّتصل را در جمله به صورت صحیح به کار ببرد.
نحوه آشنایی با فردی را انجام دهد.
٦ــ مکالمه ای ساده در ّ
حد ٔ

راهنمای معلم
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درباره جایگاه دانشمندان است.
شروع درس با روایتی از حضرت علی
ٔ
ِ
ِ ِ ِ
جلوس ٍ ِ
باد ِة ألۡ ِف َس َن ٍة.
َ
أح ُّب إلَى الله م ۡن ع َ
ساعة ع ۡن َد الۡ ُعلَماء َ
ُ ُ
نشستن لحظه ای نزد دانشمندان ،نزد خدا از عبادت هزار سال محبوب تر است.
الله ِمن اع ِت ِ
کاف سن ٍة فى بی ِت ِ
عالـمِ أحب إلَى ِ
و ال َّنظَر إلَى الۡ ِ
الله.
ۡ
ََ
َ ُّ
َۡ
َ ُ
خانه خدا محبوب تر است.
در
اعتکاف
سال
یک
از
خدا
نزد
دانشمند،
به
و نگاه
ٔ
ِ
ِ ١
ِ
ِ
عین طَوافاً َح ۡو َل الۡبَ ۡیت.
زیار ُة الۡ ُعلَماء َ
أح ُّب إلَى الله تَعالَى م ۡن َس ۡب َ
َو َ
خانه خدا محبوب تر است.
و دیدار دانشمندان نزد خدا از هفتاد سال طواف به دور ٔ
دهنده مقام عالم در دین اسالم است .تصویر چهره های ماندگار نیز به القای این
این روایت نشان ٔ
مفهوم کمک می کند.
از درس سوم آموزش
مکالمه عربی شروع شده است .این کار به تدریج شروع می شود و بیشتر
ٔ
به شکل دوره ای بر حروف و اسماء استفهام درس دوم است.

 بدانیم 
درباره ضمیرهای م ّتصل در فارسی و عربی است .هدف این است که از
این قسمت از درس
ٔ
دانسته های دانش آموز برای تفهیم مطلب کمک گرفته شود.
ضمیرها :در زبان عربی مانند زبان فارسی به دو گروه منفصل و م ّتصل (جدا و پیوسته) تقسیم میشوند.
ِ
ِ
ــهِ ،کتاب ُ َ
خـوه
این ضمایر را م ّتصل می نامند؛ زیرا به آخر کلمه می پیوندد؛ مثال :م ۡن ُ ُ
ــه ،أ ُ
طراحی شده است.
برای اینکه دانش آموز درس را به سادگی بیاموزد ،همانند بخش قبلی جدولی ّ
فارسی

عربی

ـم

ِـی

ـت

ـش

ِـمان
ِـتان

ِـشان

ـک

ِ
ـک 

ـ ُه 

ـها 

ُـکم

ُـک َّن 

ُـکما /

ُـهم 

ُـه َّن 

ُـهما /

ـنا

1ــ حضرت علی
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این جدول موجب میشود معلّم کمتر توضیح دهد .خود جدول کامال ً رسا و گویاست و دانشآموز
متوجه میشود ضمیرهای م ّتصل در فارسی و عربی به چه صورت است.
با نگاه کردن و مطالعه و بررسی آن ّ
الزم است برای تفهیم مطالب جدول ضمایر ،یک اسم را به این کلمات م ّتصل کرد؛ مثال :کتابم:
ِ
ِ
ـﻚِ ،کتاب ِ
ـﻚ
کتابی  /کتابت :کتاب ُ َ
ُ

فن ترجمه 
ّ 
مانند:

ضمیر م ّتصل عربی را در فارسی به هر دو صورت ضمیر منفصل یا م ّتصل می توان معنا کرد؛

﴿هذا َأخـی﴾ یعنی «این برادرم است » .یا «این ِ
برادر من است».
مقدر است.
این سؤالی است که در ذهن دانش آموز پدید می آید و این بخش پاسخگوی سؤالی ّ
گاهی ضمیرهای «ـه ،ـهما ،ـهم ،ـهن» به صورت ِ
«ـهِ ،ـهماِ ،ـه ۡمِ ،ـه َّن» می آید.
ُ ُ
ُ ۡ ُ َّ
همین اندازه دانش آموز بداند کافی است و نیازی به دانستن دلیل آن نیست.
«یـ» ساکن بیاید این
ّاما علّت این است که« :هرگاه قبل از
ـه ۡمُ ،
ـهماُ ،
ضمایر«ـهُ ،
ُ
ـه َّن» کسره و یا ۡ
ضمایر به صورت ِ
«ـهِ ،ـهماِ ،ـهمِ ،ـهن» می شوند؛ مانندِ :
فیه ،إل َ ِیـهَ ،علَ ِیهمِ ،ب ِـهِ ،
کتاب ِـه»
ۡ َّ

مارين 
ال َّت ُ
ترجمه جمالتی دارای ضمیر منفصل و م ّتصل با ترکیب اهداف آموزشی درس
اول:
ٔ
تمرین ّ
نهم هدف آموزشی این تمرین است.
تمرین دوم :تقویت آموختههای دانشآموز در ضمایر منفصل با اشاره به آموختههای درس نهم
تمرین سوم :تقویت آموختههای دانشآموز در ضمایر م ّتصل با اشاره به آموختههای درس نهم
مجدد ًا این
سه مجموعه تمرین برای تثبیت یادگیری ضمایر کافی نیست؛ لذا در دروس بعدّ ،
ضمایر تکرار می شوند .در این درس آموزش رسمی ضمایر صورت می گیرد و پایان درس به معنای پایان
دوباره ضمیرهاست .در عربی سال دوم
آموزش ضمیر نیست .در حقیقت درس  11تا  20آموزش
ٔ
ملکه ذهن فراگیر شود.
همه آموخته های پیشین تقویت می گردد تا ٔ
نیز این کار ادامه می یابد و ٔ
راهنمای معلم
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تمرین چهارم :تلفیق آموخته های این درس با دروس قبلی است.
تمرین پنجم :هدف این تمرین ،تقویت مهارت شناخت واژگان است.
الیت پژوهشی بهصورت گروهی یا فردی برای یافتن سخنان زیبا در مقام عالم:
تمرین ششمّ :فع ّ
سخنانی از حضرت علی
ماء ُحک ٌّام علی ال ّن ِاس .دانشمندان ،فرمانروایان مردم هستند.
الۡ ُعلَ ُ
ِ
کان ۡمیتاً .دانشمند هرچند مرده باشد ،زنده است.
العال ُم َح ٌّی و إن َ
ِ
ِ
رتبه دانشمند ،باالترین رتبه هاست.
أعلی الۡ َمرات ِبٔ .
ُرتۡبَ ُة الۡعالمِ ۡ
عالماً فَکُن لَه ِ
إذا رأیت ِ
خادماً .هنگامی که با دانشمندی برخورد کردی ،خدمت گزار او باش.
ۡ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الۡ ِ
ِ
ِ
عال ُم ی َ ۡنظ ُُر ب َق ۡل ِبه َو خاط ِره و الۡجاه ُل ی َ ۡنظ ُر بَعینه َو ناظ ِره .دانشمند با دل و باطن خود نظر می کند،
ولی نادان با چشم و دیده ظاهری خود ،کارها را می بیند.
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

تا اختیار کردی از آن این فریق را

گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج

وین جهد می کند که بگیرد غریق را
(سعدی شیرازی)
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ جمع ألۡف ،آالف و ُألوف است.
٢ــ جمع ِجدارُ ،ج ُدر و ُجدران است.حائط نیز به معنای ِجدار است.
در فارسی کلمه حیاط جمع ِ
حائط است که به معنای جدیدی به کار می رود؛ الب ّته تل ّفظ درست
ٔ َ
حیاطِ ،حیاط بر وزن ِجبال است.
ِ
ئیسی» به معنای «خیابان اصلی» است.
٣ــ جمع شارعَ ،شوارع است« .شارع َر ّ
٤ــ در گویش های محلّی عربی تعداد ضمیرها کمتر است.
مث ّنی در عامیانه وجود ندارد و در بسیاری از گویش ها به جای ضمیر مؤنّث ،ضمیر مذکّر به کار
1
می رود.
أفعل و اسم تفضیل است.
  ٥ــ « َأ َح ّب» ادغامِ « َأ ۡحبَب» و بر وزن َ
َأش ّد و َأ َض ّر نیز شبیه َأ َح ّب هستند.
٦ــ ُجلوس و ُقعود مترادف اند و با قیام متضادند.
٧ــ «تعالَی» در «الله تعالَی» فعل ماضی در معنای تنزیه است؛ مثال ً ِ«ب ِ
اسم ِه تَعالَی» یعنی «به نام او
َ
َ
که نامش بلند مرتبه باد».

1ــ در گویش شامی برعکس است و اصال ً ضمیر جمع مذکّر وجود ندارد و هُن و کُن به جای هُم و کُم به کار می رود .مثال :أین

بیتکُم؟ ِوین بیتکُن؟
ُ
راهنمای معلم
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َّ
الحادی َعشَ َر
س
الد ْر ُ
َ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  18کلمهٔ جدید؛
٢ـ آموزش مکالمه به زبان عربی؛
معادل عربی دو جملهٔ «او انجام داد ».و «آنها انجام دادند».؛
ِ
٣ـ آموزش
َلن.
٤ـ آشنایی با فعل ماضی صیغه های َفع ََلَ ،فعَالَ ،فعَلواَ ،ف َع َلتَۡ ،ف َعلَتا و َفع َ

اهداف رفتاری

دهد.

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
1ــ ٔ 18
٢ــ هر یک از صیغه های ماضی « فَ َع َل ،فَ َعال ،فَ َعلوا ،فَ َعلَ ۡت ،فَ َعلَتا و فَ َع ۡل َن » را ترجمه کند.
٣ــ دو فعل «انجام داد» و «انجام دادند» را در فارسی و عربی مقایسه کند.
ساده دارای «فعل ماضی غایب» را از عربی به فارسی ترجمه کند.
٤ــ جمله های ٔ
«م ۡنَ ،ه ۡلَ ،أ ،ماذاِ ،لماذا» را انجام
  ٥ــ مکالمه ای ساده در ّ
حد کاربرد حروف و اسماء استفهام َ
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ِ
ُسر ِة ( گفت و گویی در خانواده)
ح ٌ
وار فی األ َ
متوجه وجه افتراق زبان فارسی با عربی می گردد و
متن مکالمه به گونه ای است که دانش آموز
ّ
آن وجود مذکّر و مؤنّث در زبان عربی است که از ویژگی های بارز این زبان است .متن ّاول و دوم در
عین حال که مکالمه است؛ آموزش قواعد درس نیز می باشد .الزم است معلّم از دانش آموز بخواهد تا
حق مطلب را به درستی ادا
اختالفات این دو متن را بررسی و توضیح دهد؛ سپس چنانچه دانش آموز ّ
نکرد؛ خودش توضیح دهد.
در درس های  4تا  8اسماء و حروف استفهام آمده و متن به گونه ای تنظیم شده که این هدف
دوره کلمات پرسشی است و
آموزشی را پشتیبانی می کند .در حقیقت متنی چند منظوره می باشد .هم ٔ
هم یک متن مکالمه و هم هدف اصلی بخش درس را پشتیبانی می کند.
باب.
باب؟
الۡ َول َ ُد ــ َصدیقی ،ط َ َر َق الۡ َ
األَب ــ َم ۡن ط َ َر َق الۡ َ
کان َم َع َأ ِبیه.
کان َم َع ُأ ِّم ِه؟
ــ ال َ .
ــ َه ۡل َ
ــ هو سأَ َل« :ما هی ِ
واجباتُنا؟»
ـﻚ؟
ــ ماذا َسأَل َ َ
َ َ
َ
ِ
ــ ِلنَّـه کان ِ
غائبـاً.
ؤال؟
الس َ
ــ لماذا َسأَ َل هذا ُّ
ُ َ
ــ الَ .ذ َه َب إلَی الۡ ُمساب َ َق ِة.
کان َمریضاً؟
ــ َأ َ
ــ َه ۡل هُما َخ ۡل َف الۡ ِ
ــ ال  .هُما َذ َهبا إلَی َم ۡن ِز ِل ِـهما.
اآلن؟
باب َ
ــ دوستم در زد.
پدرــ چه کسی در زد؟ پسر
ــ نه همراه پدرش بود.
ــ آیا همراه مادرش بود؟
ــ او پرسید :تکالیفمان چیست؟
ــ از تو چه پرسید؟(خواست)
ــ زیرا غایب بود.
ــ چرا این سؤال را پرسید؟
ــ نه به مسابقه رفت.
ــ آیا بیمار بود؟
ــ نه آنها به منزلشان رفتند.
ــ آیا آنها اکنون پشت در هستند؟
متن دوم نیز همین طور است ّاما مکالمه میان مادر و دختر است.
طراحی شده است؛ تا آموزش در شیوه ای
برای تفهیم فعل های ماضی غایب شش ٔ
جمله ّ
مصور ّ
مناسب صورت پذیرد.

راهنمای معلم

68

 بدانیم 
جمله فارسی است که در جدول زیر آمده است.
هدف آموزش معادل دو ٔ
هو َف َـعـلَ 
َ
ُهما َف َـعـلـا
ُه ۡم َف َـعـلوا 

هی َف َـعـل َۡت 
َ

ُهما َف َـعـلَـتا 
ـن 
ُه َّن َف َـعـ ۡل َ

او انجام داد
ایشان (آنها) انجام دادند

در حقیقت همین که دانش آموز بتواند جمله های دارای صیغه های فوق را از عربی به فارسی
مصور ابتدای درس این وظیفه را به
ترجمه کند؛ هدف آموزشی درس محقّق شده است .شش مثال ّ
خوبی انجام می دهند .به یاد داشته باشیم ترجمه از فارسی به عربی در سال ّاول هدف آموزشی نیست.
ترجمه فقط باید از عربی به فارسی صورت بگیرد.
تصور می کنند آوردن ضمیر به همراه فعل الزامی است .علّت این اشتباه این
دانش آموزان گاهی ّ
است که در کتاب درسی همواره ضمیر و فعل ماضی را در یک صیغه کنار هم می بینند .الزم است حال
ِ
هماهنگی ضمیر م ّتصل با
که در آغاز راه هستند ،این نکته به آنان تذکّر داده شود .گاهی نیز می پندارند
فعل از نظر شخص و عدد ،الزم است .در حالی که چنین نیست؛ مثال:
ـﻚ.
َصدیقی َذ َه َب إلَی ب َ ۡی ِـت َ

فن ترجمه 
ّ 
به همین اندازه که در کتاب آمده است اکتفا شود .همین که دانش آموز مختصر و مفید بداند « َقلَ ٌم»
با «ال َقلَ ُم» فرق دارد کافی است .در اینجا منظور ورود به بحث معرفه و نکره نیست .ذکر اصطالح معرفه
و نکره نیز الزم نیست .دانش آموز سال ّاول در درس انگلیسی نیز با چنین قاعده ای مواجه می شود و
در آنجا نیز با a penو  the penآشنا می شود .فهم معنای ال همانند فهم معنای  theدر انگلیسی است.
هرگاه اسم در متنی برای ّاولین بار بیاید نکره است؛ ّامار بار دوم ،همان اسم معرفه است و از
ٍ
الز ِ
کان َوحید ًا فی الۡغاب َِة …
نکره بودن خارج می شود؛ مثال :فی َقدیمِ َّ
الر ُج ُل َ
مان َ
کان َر ُجال ً فی غابةَّ .
دی .سرباز برگشت .یا آن سرباز برگشت.
َر َج َع ُج ۡن ٌّ
دی .سربازی برگشتَ .ر َج َع الۡ ُج ۡن ُّ
جلَست ِبائع ٌة .فروشنده ای نشست .جلَست ِ
البائ َع ُة .فروشنده نشست .یا آن فروشنده نشست.
َ َ ۡ َ
َ َ
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ترجمه «جمله های دارای فعل ماضی غایب» با یادآوری پاره ای از
اول :تقویت مهارت
ٔ
تمرین ّ
مفاهیم درس های قبلی .این تمرین تلفیقی از اهداف آموزشی این درس و دروس  1تا  10است.
مجدد ًا ضمیر منفصل و م ّتصل
تمرین دوم :در روش تدریس فصل سوم اشاره شد که ّ
بازآموزی شود .در این تمرین نه تنها تمرینی بر صیغه های غایب درس  11صورت گرفته ،بلکه به
توجه الزم شده است.
آموخته های پیشین نیز ّ
طراحی سؤاالت
تمرین سوم:
ترجمه افعال ماضی در شش ٔ
ٔ
صیغه خوانده شده .الزم است در ّ
ترجمه فعل ،بیرون از جمله خواسته شود.
امتحانی نیز این تمرین الگو واقع شود .نباید
ٔ
تمرین چهارم :تمرینی بر مهم ترین هدف آموزشی درس صورت گرفته است .سعی شده است
طراحی تمرین آسان باشد و دانش آموز در ّ
حل تمرین مفهوم درس را به درستی بیاموزد.
تا ّ
تمرین پنجم :روش اکتشافی یکی از شیوه های مؤثّر در آموزش زبان است .فراگیر بین جمالت
متوجه پاسخ
عربی و فارسی مقایسه می کند و آنچه را دبیر می خواهد به او بگوید خودش کشف می کند و ّ
سؤال می گردد.
دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ ب َ َد َأ ،ی َ َبد ُأ ،ب َ ۡدءاً :آغاز کرد
«جلَ َس» با « َق َع َد» مترادف است.
٢ــ َ
ِ
جت َم َع» به معنای «جمع شد» است.
مع» یعنی «جمع کرد» ولی «ا َ
٣ــ َ
«ج َ
١
«راح» مترادف اند.
٤ــ « َذ َه َب» و َ
«عاد» مترادف اند.
  ٥ــ َ«ر َج َع» و َ
«سأَ َل» فقط به معنای «سؤال کرد» نیست؛ بلکه به معنای «درخواست کرد» نیز می باشد.
٦ــ َ
جر ِم ۡن می آورند؛ مثال ً «از تو می پرسم» را «أسأَ ُل
گاهی اشتباهاً در
ٔ
ترجمه فارسی به عربی حرف ّ
ِ
جر ِمن زائد است.
ـﻚ» ترجمه می کنند؛ در حالی که «أسأل ُ َ
م ۡن َ
ـﻚ» درست است و حرف ّ
در انگلیسی نیز چنین است؛ مثالً .I ask you :یعنی :از تو میپرسم .یا از تو درخواست میکنم.
تذهب؟ ِو ِین تروح؟
1ــ خوب است بدانیم که در محاورات عامیانه «راح» به کار می رود؛ مثال :أین ُ
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َّ
الثانی َعشَ َر
س
الد ْر ُ
َ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  14کلمهٔ جدید   ؛

٢ـ ترجمهٔ متنی دارای افعال ماضی مخاطب   ؛

٣ـ آموزش مکالمهٔ عربی؛

معادل عربی دو جملهٔ «تو انجام دادی ».و «شما انجام دادید».؛
ِ
٤ـ آموزش

َتَ ،ف َع َلتُما و َفعَلت َُّن.
َلتَ ،فعَلتُماَ ،فعَلتُمَ ،ف َعل َ
  ٥ـ آشنایی با فعل ماضی صیغه های َفع َ

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
1ــ ٔ 14
لت ،فَ َع ُلتما ،فَ َع ُلتم ،فَ َعلَ َت ،فَ َعلَ ُتما و فَ َع ۡل ُت َن» را ترجمه کند .
٢ــ هر یک از صیغه های «فَ َع َ
٣ــ یک متن به همراه فعل های ماضی را ترجمه کند.
٤ــ دو فعل «انجام دادی» و «انجام دادید» را در فارسی و عربی مقایسه کند.
ساده دارای «فعل ماضی مخاطب» را از عربی به فارسی ترجمه کند.
  ٥ــ جمله های ٔ
أین ،کَ َیفِ ،لماذا را انجام دهد.
٦ــ مکالمه ای ساده در ّ
حد کاربرد اسماء استفهام َ
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شیوه کتاب را تغییر داده اند .اکنون متن های زیبا زینت بخش کتاب
از درس 12به بعد مؤل ّفان ٔ
می شوند .متن درس مکالمه است که عالوه بر مهارت «سخن گفتن» اهداف آموزشی درس را نیز
پشتیبانی می کند.
خانواده موفّق
األ ُۡس َـر ُة ال ّن ِاج َح ُة:
ٔ
نان مع ِ
ِ ِ
ِ
أوالد ِهما فی َقری ٍةِ .
عار ٌف أکۡبَ ُر ِم َن األَ َخ َوی ۡ ِـن
َّ
َ
عی فَ ّل ٌح و َز ۡو َج ُت ُه فَ ّلح ٌة .هُما ساک َ َ
الس ِّید زار ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
جار الۡبرت ُ ِ
ظیف و بُستان ُ ُهم م ۡملوء ب ۡأش ِ
ـقال َو الۡع َن ِب
می ُة أکۡـبَ ُر م َن األُ ۡخ َت ۡـی ِن .هُ ۡم أ ۡس َـرة ٌ ناج َح ٌة .ب َ ُیت ُ
َو ُس َّ
ُ
َ ٌ
ـه ۡم ن َ ٌ َ
و الر ّم ِ
ـاح.
ـان َو ال ُّت ّف ِ
َ ُّ
آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورزست .ایشان با فرزندانشان در روستا زندگی
سمیه از خواهرها بزرگ تر است .ایشان
می کنند( .ساکن هستند ،سکونت می کنند) عارف از برادرها و ّ
خانواده ای موفّق هستند .خانه شان پاکیزه و باغشان پر از درختان پرتقال ،انگور ،انار و سیب است.
وال ِد و األَو ِ
ِ
ِ
الد :گفت و گویی ِ
میان پدر و پسران
وار ب َ ۡی َ
ح ٌ
ـن الۡ َ ۡ
عارف :إلَی بی ِت الۡج ِّـد و الۡج َّد ِة مع ِ
صاد ٍق و ِ
ِ
الوالد :أیۡن َذ َهب َت یا ِ
حام ٍد.
عار ُف؟
َۡ
َ َ َ ََ
َ ۡ
َ
خانه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با
پدر :ای عارف کجا رفتی؟
عارف :به ٔ
صادق و حامد.
الوالد :کَیف رجعتما یا ِ
صاد ُق و یا ِ
ِ
حام ُد؟ األَ َخ ِ
الس ّی َار ِة.
وانِ :ب َّ
َۡ َ َُۡ
َ
پدر :ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟ دو برادر :با اتومبیل.
ِ ِ
ِ
ساع َد ِة َج ِّدنا فی َج ۡم ِع الۡم ۡح ِ
صول.
الد؟
اإل ۡخ َـوة :ل ُم َ
الوالد :لماذا َذ َه ۡب ُت ۡم أیُّـها األ َۡو ُ
َ
پدر :ای پسرها چرا رفتید؟ برادرها :برای کمک به پدربزرگمان در جمع آوری محصول.
ِ
ِ
والدة و الۡب ِ
نات :گفت و گویی میان مادر و دختران.
وار ب َ ۡی َ
ح ٌ
ـن الۡ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ماء َو ن َ ۡر ِج َس.
الوال َدة :أی ۡ َن َذ َه ۡب ِت یا ُس َم َّی ُة؟
ُس َم ّیة :إلی ب َ ۡیت الۡ َج ِّـد َو الۡ َج َّدة َم َع َش ۡی َ
خانه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرگس.
سمیه کجا رفتی؟ سمیه :به ٔ
مادر :ای ّ
ِ
الوال َدة :کَی َف رج ۡع ُتما یا َشیماء و یا نَر ِجس؟ األُ ۡخ ِ
الس ّی َار ِة.
تانِ :ب َّ
ۡ َ َ
ۡ ُ َ ۡ ُ
مادر :ای شیما و نرگس چگونه برگشتید؟ دو خواهر :با اتومبیل.
ِ
ِ ِ
ساع َد ِة َج َّد ِتنا فی نَظافَ ِة الۡ َم ِ
نـز ِل.
نات؟
ـن أی َّ ُـتها البَ ُ
الوال َدة :لماذا َذ َه ۡب ُت َّ
األَ َخـوات :ل ُم َ
مادر :ای دخترها چرا رفتید؟ خواهرها :برای کمک به مادربزرگمان در نظافت خانه.
طراحی شده اند؛ تا
پس از متن فوق ،شش ٔ
جمله ّ
مصور به منظور آموزش مفاهیم اصلی درس ّ
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توجه به تصاویر به شیوه ای درست فعل های مخاطب را یاد بگیرد.
فراگیر با خواندن آنها و ّ
صیغه غایب و مخاطب را در دو درس
همه دوازده
ٔ
هدف مؤل ّفان این نیست که دانش آموزان ٔ
طی ده درس
بیاموزند؛ بلکه ٔ
نیمه دوم کتاب آموزش افعال ماضی است .در حقیقت آموزش فعل ماضی ّ
صورت می گیرد.

 بدانیم 
هدف آموزشی این درس جدول زیر است:
أنت َف َع ۡل َت 
َ

ِ
أنت َف َع ۡل ِت 

تو انجام دادی

أن ُتما َف َع ۡل ُتما
أن ُت ۡم َف َع ۡل ُت ۡم 

أن ُتما َف َع ۡل ُتما 
أن ُت َّن َف َع ۡلـ ُت َّن 

شما انجام دادید

جمله « تو انجام دادی » .و « شما انجام دادید » .می باشد.
هدف این درس آشنایی با معادل
ترجمه دو ٔ
ٔ
جمله دارای صیغه های مخاطب و با فعل های پرکاربرد در ابتدای درس به صورت
لذا شش ٔ
طراحی شده اند.
ّ
مصور ّ

فن ترجمه 
ّ 
کلمه پربسامد در زبان عربی هستند .بخشی برای تفهیم این
از آنجاکه «یا أیُّـها» و «یا أی َّ ُـتها» دو ٔ
دو کلمه در این درس در نظر گرفته شده است« .یا أیُّـها» برای مذکّر و «یا أی َّ ُـتها» برای مؤنّث و هر دو
به معنای «ای» هستند و گاهی ِ
حرف «یا» حذف می شود؛ مثال :یا أیُّها الۡ َول َ ُد َو یا أی َّ ُتها الِۡب ۡن ُت .أیُّها الۡ َول َ ُد
َو أی َّ ُتها الِۡب ۡن ُت.
شیوه دروس قبلی برای تفهیم مطلب تمریناتی نیز تنظیم شده است.
به پیروی از ٔ
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ترجمه عربی به فارسی عباراتی است که صیغه های ماضی مخاطب در آنها
اول :هدف
ٔ
تمرین ّ
طراحی شده است .روان خوانی و ترجمه از عربی به فارسی دو هدف این تمرین می باشد.
ّ
ترجمه عربی به فارسی اهداف
تمرین دوم :روان خوانی و تشخیص فعل ماضی در کنار
ٔ
آموزشی این تمرین است.
درباره فعل ماضی است.
تمرین سوم :هدف این تمرین ،تقویت آموخته های دانش آموز
ٔ
تمرین چهارم :تلفیق آموخته های پیشین ،هدف آموزشی این تمرین است .مانند همیشه ترجمه
از فارسی به عربی ّمد نظر نیست و از دانش آموز نمی خواهیم جمله بسازد؛ ّاما توانایی تشخیص را از او
قرینه فعل ماضی و ضمیر م ّتصل چه ضمیر منفصلی
توجه به ٔ
می خواهیم .او باید بتواند تشخیص دهد با ّ
را انتخاب کند.
طراحی متفاوت است.
تمرین پنجم :هدف تقویت مهارت ترجمه در یک ّ
تمرین ششم :هدف کار پژوهشی گروهی یا فردی است .دبیر بنابر تشخیص خود ،این تحقیق
را در قالب یک کار گروهی یا فردی در کالس اجرا می کند.
دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
«أی» است.
1ــ در «یا أیّها» منادا ّ
٢ــ «ت ُ ّفاح» اسم جنس به معنای «سیب» ،واحدش «ت ُ ّفاحة» و جمع آن «ت ُ ّفاحات» است.
٣ــ جمع ِ«ع َنب»« ،أعناب» است.
٤ــ فَ ّلح ،زارع و ُم ِ
زارع هر سه به معنای کشاورزند.
«س َم َح» کلمه ای پر کاربرد است.
  ٥ــ فعل َ
ِ
حت :اگر اجازه می دادید.
سم ۡح لی :به من اجازه بدهَ .مسموحُ :مجاز .لَو َس َم َ
ا َ
ُخت ِین» مواجه شدید.
٦ــ در متن درس با دو ٔ
کلمه «األ َخ َو ِین» و «األ َ
ِ
ختیها» می آمد؛ ّاما از آنجا که
شاید گفته شود بهتر بود که این دو کلمه به صورت « َأ َخویه» و « ُأ َ
حرف نون مث ّنی به دلیل مضاف واقع شدن از این دو کلمه حذف می شود؛ لذا این دو واژه به منظور
تسهیل ،در حالت غیر مضاف به کار رفته اند.
راهنمای معلم
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َّ
س الثال َِث َعشَ َر
الد ْر ُ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  21کلمهٔ جدید؛

٢ـ ترجمهٔ متنی دارای افعال ماضی متکلّم؛

٣ـ آموزش مکالمه به زبان عربی؛

معادل عربی دو جملهٔ «من انجام دادم ».و « ما انجام دادیم».؛
ِ
٤ـ آموزش

َلت و َفعَلنا.
  ٥ـ آشنایی با فعل ماضی صیغه های َفع ُ

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را معنا کند.
1ــ ٔ 21
لت» و «فَ َع ۡلنا» را ترجمه کند.
٢ــ هر یک از صیغه های «فَ َع ُ
٣ــ دو فعل «انجام دادم» و «انجام دادیم» را در فارسی و عربی مقایسه کند.
ساده دارای «فعل ماضی متکلّم وحده» را از عربی به فارسی ترجمه کند.
٤ــ جمله های ٔ
ساده دارای «فعل ماضی متکلّم مع الغیر» را از عربی به فارسی ترجمه کند.
  ٥ــ جمله های ٔ
«أینَ ،هلِ ،لماذا ،کَ َیف و ماذا» را
٦ــ مکالمه ای ساده در ّ
حد کاربرد حروف و اسماء استفهام َ
انجام دهد.
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اگرچه این درس با یک متن شروع شده ،ولی عالوه بر تقویت مهارت ترجمه ،هم زمان هدف
ِ
النجف
(سوق
دیگری را نیز تعقیب می کند که آموزش مکالمه است .گفت  و گو در بازار بزرگ نجف
ُ
الکبیر) انجام می شود .کلمات پرکاربرد در بازار در متن گنجانده شده است.
ُ
طراحی شده است.
ّم
ل
متک
ماضی
فعل
آموزش
برای
ر
مصو
جمله
چند
مکالمه،
پایان
از
پس
ٔ ّ
ّ
هرچند در متن درس نیز عمال ًاین هدف گنجانده شده است.

 بدانیم 
طراحی شده است.
هدف آموزشی درس در جدول زیر ّ
جمله فارسی «من انجام دادم ».و «ما انجام دادیم ».است.
هدف یادگیری معادل دو ٔ
ـت 
أنا َف َـعـ ۡل ُ

ـت 
أنا َف َـعـ ۡل ُ

من انجام دادم

َن ۡح ُن َف َـعـ ۡلـنا 
َن ۡح ُن َف َـعـ ۡلـنا 

َن ۡح ُن َف َـعـ ۡلـنا 
َن ۡح ُن َف َـعـ ۡلـنا 

ما انجام دادیم

فن ترجمه 
ّ 
«فن ترجمه» در این درس این است که دانش آموز بیاموزد:
هدف بخش ّ
ـت» و «فَ َـعـ ۡلـنا» برای مذکّر و مؤنّث یکسان به کار می رود؛ مثال:
دو فعل ماضی «فَ َـعـ ۡل ُ
ـت».
ـت».
ـت« :أنا َر َج ۡـع ُ
ِالب ۡن ُ
الـول َ ُـد« :أنا َر َج ۡـع ُ
َ
ـسـنا».
ل
ـ
ج
ن
ح
ن
«
ـنات:
الب
ـنا».
ـس
ل
ـ
ج
ن
ح
ن
«
:
َوالد
َ
َ
َۡ ُ َ ۡ
األ ُ َ ۡ ُ َ ۡ
َ

مارين 
ال َّت ُ

ترجمه آنها از عربی به فارسی.
اول :توانایی تشخیص فعل ماضی در جملههای کوتاه و ساده و
ٔ
تمرین ّ
راهنمای معلم
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ترجمه جمالت دارای فعل ماضی در ضمن روان خوانی.
تمرین دوم :توانایی
ٔ
توجه با قرائن
تمرین سوم :توانایی تشخیص فعل مناسب در ٔ
جمله عربی با ّ
وسیله ّ
حل جدول کلمات متقاطع دارای
ذخیره واژگانی دانش آموز به
تمرین چهارم :تقویت
ٔ
ٔ
رمز «طَلَ ُب ِالعلمِ فریض ٌة ».که سخنی از پیامبر اسالم است.
در هر چهار تمرین ،تکرار کلمات مهم دروس قبل از اهداف است .به ویژه در تمرین چهارم
برخی واژه ها که در دروس قبل کمتر تکرار شده تحت پوشش قرار گرفته اند.
دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ «أ َخ َذ» سه معنا دارد :گرفت ،برداشت و بُرد؛ مثال:
ـﻚ :کیفت را بردار.
ـﻚ :مرا با خودت ببرُ .خ ۡذ ِب َیدی :دستم را بگیرُ .خذ َحقیبَ َت َ
ُخذنی َم َع َ
٢ــ ِ«اشتری :خرید» در مقابل «باع :فروخت» است .مصدر آن ِ«ا ِ
شتراء» است که اغلب ِ«شراء»
َ
ََ
جایگزین آن میشود.
ِ
«شلوار» است.
کلمه فارسی َ
معرب ٔ
٣ــ «سروال» ّ
ِ
ریشه
معرب ایتالیایی است؛ ّاما از آنجا که «سروال» ٔ
«ب َ ۡـنطَلون» نیز به معنای «شلوار» است که ّ
واژه ِ«سروال» بیاید.
قرآنی دارد؛ ترجیح داده شد ٔ
البته در قرآن َسرابیل آمده که جمع ِسربال است.
ِ
وه ُهم ال َّن ُار﴾جامه هایشان از قطران (
سوره ابراهیم ٔ
﴿س َر ِابیلُ ُهم ِّمن َقط َر ٍان َوت َ ۡغ َشى ُو ُج َ
ٔ
آیه َ :50
روغن تند بدبوی قابل اشتعال) است و آتش چهره هایشان را فرو پوشانده است.
«سوق» به معنای «راندن» و «رانندگی کردن» است.
٤ــ جمع «سوق»« ،أسواق» است؛ ّاما َ
کلمه ُسوق  sooqبه معنای بازار را برخی اشتباهاً َسوق  sawqتل ّفظ می کنند.
ٔ
ِ
ِ
ین  hinaو عید  idنیز صورت می گیرد.
همین اشتباه در مورد ح َ
«عبایة» تل ّفظ می گردد.
  ٥ــ ٔ
باءة» در محاورات َ
کلمه َ
«ع َ
«علَم» و «رایة» مترادف اند.
٦ــ َ
معرب فارسی است.
٧ــ جمع «فُستان»« ،فَساتین» است و ّ
  ٨ــ جمع « َقمیص»ُ « ،ق ۡمصان» یا «أ ۡق ِم َصة» است.
البس» و ِ«ثیاب» مترادف اندِ .
٩ــ «م ِ
«ملبَس» است.
«مالبس» جمع َ
َ
َ
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َّ
الرا ِب َع َعشَ َر
الد ْر ُ
س ّ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  27کلمهٔ جدید  ؛

٢ـ قرائت و ترجمهٔ یک متن دارای افعال ماضی پر بسامد  ؛

٣ـ آشنایی با آهنگ فعل ماضی در عربی  ؛
٤ـ آشنایی با افعال ماضی پرکاربرد.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
1ــ ٔ 27
٢ــ یک متن کوتاه عربی را به فارسی ترجمه کند.
٣ــ سه آهنگ فَ َع َل ،فَ ِع َل و فَ ُع َل را در فعل های ماضی تشخیص دهد.
٤ــ فعل های ماضی را در جمله تشخیص دهد.
گانه فعل ماضی» را از عربی به فارسی ترجمه کند.
ساده دارای «صیغههای چهارده ٔ
  ٥ــ جملههای ٔ

راهنمای معلم
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نیمه دوم کتاب مؤل ّفان شیوه را تغییر داده اند .اکنون دیگر می توان متن های کوتاه آورد .این
در ٔ
نیمه ّاول کتاب امکان پذیر نبود .اینک دانش آموز بیش از صد کلمه می داند و با ساختار زبان
کار در ٔ
مجدد ًا احادیثی آمده است .این شیوه یادآور روش آغازین کتاب
عربی آشنا شده است .در دل متن ّ
الذهبیة» به گونه ای تنظیم
استّ .اما این بار نگاشت کتاب زیباتر و بهتر انجام شده است .متن «الجمالت
ّ
شده که افعال پرکاربرد ماضی داشته باشد .فعل های به کار رفته بر مبنای پر کاربردترین فعل های زبان
عربی است.امثال به کار رفته نیز سراسر حکمت و پند هستند.
قائ ِـه .هم ل َ ِعبوا فی الۡم ِ
یاسر مع أص ِـد ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
باب
ُ
َ
کان ٌ َ َ ۡ
هو ط َ َر َق َ
َ َ
در َسةَ .ر َج َـع یاس ٌر إلَی الۡبَ ۡیت ب َ ۡع َد الظهرَ .
ِ
ُ
ِِ
ِ
باب َو َسأَل َ ۡت ُـه :یاسر همراه دوستانش بود.
الۡ َم ۡنزلَ .سم َع ۡت أ ُّم ُـه َص ۡو َت الۡباب ث ُ َّم َذ َهبَ ۡت َو فَ َت َحت الۡ َ
آنها در مدرسه بازی کردند .یاسر بعد از ظهر به خانه برگشت .او به در خانه زد .مادرش صدای
در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد و از او پرسید:
أجاب الۡ َول َ ُد« :أنا ِب َخ ۡی ٍـر ».حالت چطور است؟ پسر جواب داد :من خوبم.
«کَ ۡی َف حال ُ َ
ـﻚ ؟» َ
الست ِ
َِِ
َش ِرب الۡول َ ُد الۡماء و جلَس ِل ِ
الد ۡر ِس.
راء ِة َّ
َ
َ َ َ َ
َ َ
راحة .ث ُ َّـم فَ َت َح َحقیبَ َـت ُـه َو ب َ َدأ بق َ
ِ
پسر آب نوشید و برای استراحت نشست .سپس کیفش را باز کرد و شروع به خواندن درس و
نوشتن تکالیف مدرسه کرد.
سأَل َ ۡت ُأ ُّم ُـه« :ما هی ِ
ـﻚ؟» مادرش پرسید :تکالیفت چیست؟
واجبات ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الج َمالت َّ
الذ َه َّبیة ».یاسر جواب داد :حفظ این جمله های طالیی.
أجاب یاس ٌر« :ح ۡف ُظ هذه ُ
َ
ِ
ِ
ـﻚ األَفـاض ُـل ».هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند(شوند)؛ شایستگان
ـﻚ األَراذ ُل َهلَ َ
«إذا َمـلَ َ
هالک شدند(می شوند)
ران».
وان؛ َح َص َد الۡـ ُخ ۡس َ
ـن َز َر َع الۡ ُـع ۡد َ
«م ۡ
َ
هر کس دشمنی کاشت(بکارد)؛ زیان درو کرد( .درو می کند ،برداشت کرد ،برداشت می کند)
«ال َّت ۡج ِرب َ ُة فَ ۡو َق الۡ ِع ۡلمِ  ».تجربه از علم برتر است .تجربه بر فراز علم است .تجربه از علم باالتر است.
ـه ۡم ِلل ّن ِاس ».بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است.
« َخ ۡی ُـر ال ّن ِاس أنۡـ َف ُـع ُ
«الۡمس ِلم ،من س ِلم ال ّناس ِمن ِل ِ
سان ِه َو ی َ ِد ِه ».مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم
ُۡ ُ َۡ َ َ ُ ۡ
بمانند (.در امان باشند).
ِ
مقصر ،کوتاه است.
صیر ».زبان ّ
«ل ُ
سان الۡ ُم َق ِّصر َق ٌ
الت َّ
معرفی شده است.
«الج َم ُ
پس از ُ
الذ َه َّبی ُة» فعل های پرکاربرد ماضی در درس ّ
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دانش آموز تا اینجا با بیش از چهل فعل ماضی آشنا شده است .در این بخش آهنگ تل ّف ِظ آنها
را در سه گروه فَ َع َل ،فَ ِع َل و فَ ُع َل می بیند .هدف آموزش وزن نیست؛ فقط یک زمینه سازی برای شروع
بحث وزن در سال های آینده است.
مجرد صحیح و سالم» است و در این
آنچه را دبیر عربی در کالس باید کار کند «فعل ماضی ثالثی ّ
ِ ِ
کان از اهداف آموزشی نیستند.
شت َریَ ،
میان ،فعل هایی مانند بَق َی ،ا َ
قال ،أعطَیَ ،ر َأی و َ
صرف فعل های صحیح و سالم از اهداف آموزشی است .صرف فعل های ّ
معتل ،مضاعف و
مهموز مربوط به سال های آینده است.
زمینه سؤاالت مختلف
کتاب «صحیح و معتل» چاپ انتشارات مدرسه پاسخگوی دبیر عربی در ٔ
خاص
درباره افعال است .در این کتاب راجع به نَحت ،ابدال ،قلب ،اعالل و بسیاری از ویژگی های ّ
ٔ
افعال بحث شده است.

فن ترجمه 
ّ 
جمله زیر را به دو صورت می توان ترجمه کرد و هردو هم درست است.
هر یک از دو ٔ
ِ
ـﻚ اۡأل ِ
َفـاض ُـل .الف.هرگاهپستهافرمانرواشوند،برترهاهالکمیشوند.
ـﻚ اۡألَراذ ُل؛ َهلَ َ
1ــ إذا َملَ َ
ب .هرگاه پستها فرمانروا شدند ،برترها هالک شدند.
ران .الف .هرکس دشمنی بکارد ،زیان درو می کند.
وان؛ َح َص َد الۡـ ُخ ۡس َ
ـن َز َر َع الۡ ُـع ۡد َ
2ــ َم ۡ
ب .هرکس دشمنی کاشت ،زیان درو کرد.
ترجمه ماضی نیز غلط نیست.
هرچند شاید بهتر باشد که فعل ماضی را مضارع معنا کرد؛ ّاما
ٔ
از سویی دانش آموز در سال نخست آموزش قرار دارد و پرداختن به ظرایف زبانی در این مرحله الزم
ترجمه بهتر بر
نیست .همین اندازه که فراگیر بداند هر دو ترجمه درست است و داوری را در گزینش
ٔ
عهده او بگذاریم کافی است.
ٔ
ورود به بحث ادوات شرط مطلق ًا از اهداف کتاب نیست.
طراحی شده است.
برای یادگیری موضوع مورد بحث تمرینی در این خصوص ّ
راهنمای معلم
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مارين 
ال َّت ُ

اندازه کافی مترادف و
موضوعیت دارد؛ زیرا دانش آموز به
اول :اکنون این تمرین
ّ
تمرین ّ
ٔ
متضاد خوانده است .اینک می تواند با چنین تمرینی مواجه گردد .از سویی از آنجا که برای دانش آموز
طراحی تمرین ساده است .او تنها کافی است
سال ّاول یافتن مترادف و متضاد کاری دشوار است؛ ّ
عالمت مساوی یا نامساوی بین دو کلمه بگذاردّ .اما الزم است که در کالس درس کلمات مترادف و
متضاد ترجمه شوند تا دانش آموزان بدانند چرا کلمات ،مترادف یا متضادند.
أجاب … َسأَ َل جواب داد  #سؤال کرد
َ
َر َج َع … َذ َه َب برگشت  #رفت
غالیة ارزان  #گران
َر َ
خیصة… َ
ُع ۡدوان … َصدا َقة دشمنی  #دوستی
حار سرد  #گرم
ِبارد … ّ
َأ ِ
راذل … َأ ِ
فاضل فرومایگان  #شایستگان

داوة دشمنی دشمنی
ُع ۡدوان … َع َ
جاهل … ِ
ِ
عالم نادان  #دانا
أفضل … َخیر بهترین بهترین
َ
َخ َر َج … َد َخ َل خارج شد  #داخل شد
راء پشت پشت
َخ ۡل َف … َو َ
ِبدایَة … ِنهایَة آغاز #پایان

کلمه ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟ چرا؟
تـمرین دومٔ :

شلوار

1ــ علَمُ أ ۡختَ أخ ِ 
والد ِ 
والدة  پرچم ،خواهر ،برادر ،پدر ،مادر
َ
ِ
2ــ َرأس یَد  ماء َ و ۡجه  لسان  سر ،دست ،آب ،صورت ،زبان
باءة ِ س ۡروال پیراهن ،پیراهن زنانه ،موبایل ،چادر،
3ــ َقمیص  ف ُ ۡستان َ ج ّوال َ ع َ

٤ــ َقصیر ِ ناف َذة  بابِ جدار ُ غرفَة  کوتاه ،پنجره ،در ،دیوار ،اتاق
٥ــ َأفۡ َضل َ أن ۡ َفعَ أ َح ّب َ أ ۡقدام َ أکبَـر  برترین ،سودمندترین ،محبوب ترین ،پاها،
بزرگ ترین
شماره  5را می شود صفت تفضیلی نیز معنا کرد :برتر ،سودمندتر ،محبوب تر،
جمله
صفت های ٔ
ٔ
پاها ،بزرگ تر
تمرین سوم :این تمرین ترکیبی از ّ
باره فعل ماضی
کل مفاهیم اصلی کتاب است و فقط در ٔ
نیست؛ بلکه هر آنچه را دانش آموز در دروس قبل آموخته است ،در اینجا تمرین می کند .تنها درس
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درباره حروف و اسماء استفهام است در این تمرین تکرار نشده است .تمرین مزیّن به تصاویر شده
دوم که
ٔ
است تا عالوه بر زیبایی کتاب از طریق تصویر ،ترجمه بهتر صورت بگیرد.
در یکی از تمرین ها تصویر خواجه نصیرالدین طوسی ١آمده است.
دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)

است.

ٍ
سوء.

1ــ «إذا :هرگاه ،اگر»
روزمر ٔه عربی إذا به معنای اگر است.
در قرآن إذا به معنای هرگاه است؛ ولی در گفت و گوهای
ّ
٢ــ ب َح َث َعن … «… را جست و جو کرد»ِ ،
«دنبال … گشت»
َ
ترجمه فارسی حذف می شود.
در
ن»
«ع
جر
حرف
ٔ
ّ َ
«ح َص َد :درو کرد»
٣ــ َ
مضارع آن به دو صورت صحیح است :ی ِ
حص ُد .مصدر آن نیز ِحصادَ ،حصاد و َح ۡصد
حص ُد و ی َ ُ
َ
٤ــ « َق ُر َب ِمن :نزدیک شد به»
ِ
بت ِم ُنه» یعنی به او نزدیک شدم.
جر «من» ترجمه نمی شودَ « .ق ُر ُ
در این فعل حرف ّ
مات َم َیت َة
«مرد» هستند؛ ّاما یک فرق دارند؛ َهلَ َ
«هلَ َ
ـﻚ یعنی َ
ـﻚ» و َ
  ٥ــ َ
«مات» هر دو به معنای ُ

سؤال ِه و إلی ِ
٦ــ أجاب :جواب داد (یجیب ،إِجابـ ًة) أجاب سؤالَه .عن ِ
سؤال ِه :به پرسش او
ُ َ
ُ ُ
َ
َ
َ
پاسخ گفت.

درگذشته  ۱۱تیر  ۶۵۳در بغداد) فیلسوف،
(زاده  ۵اسفند  ۵۷۹در توس ــ
ٔ
1ــ ابو جعفر محمد توسی مشهور به خواجه نصیرالدین ٔ
متکلّم ،فقیه ،دانشمند ،ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی سدۀ هفتم است .وی یکی از سرشناسترین شخصیتهای تاریخ جریان های فکری
اسالمی است .در زمان حمله مغول به ایران نزد ناصرالدین ،محتشم قهستان ،به کارهای علمی خویش مشغول شد .در همین زمان اخالق
ناصری را نوشت .پس از مدتی به نزد اسماعیلیان در دژ الموت نقل مکان کرد؛ ّاما پس از حملۀ هُالکوخان مغول و پایان یافتن فرمانروایی
اسماعیلیان( ۶۳۵ه.خ) هالکو ،نصیرالدین را مشاور و وزیر خود ساخت ،تا جایی او که هالکو را به حمله به بغداد و سرنگونی عباسیان یاری
نمود .خواجه نصیر الدین طوسی در ( ۶۷۲قمری) هجری قمری وفات یافت و در کاظمین دفن گردید .او در مراغه رصدخانه ای ساخت
و کتابخانه ای پدید آورد که نزدیک چهل هزار جلد کتاب در آن بود .او با پرورش شاگردانی (همچون قطب الدین شیرازی) و گردآوری
دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانشهای ایران پیش از مغول به آیندگان شد.
راهنمای معلم
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َّ
س َعشَ َر
الد ْر ُ
س الخامِ َ

اهداف کلّی
1ـ آموختن  20کلمهٔ جدید؛

٢ـ ماضی منفی؛

٣ـ آموزش مکالمهٔ عربی؛

٤ـ دوره ای بر فعل ماضی.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
1ــ ٔ 20
٢ــ فعل ماضی را با حرف «ما» منفی کند.
٣ــ فعل های ماضی را در جمله تشخیص دهد.
گانه فعل ماضی» را از عربی به فارسی ترجمه کند.
ساده دارای «صیغههای چهارده ٔ
٤ــ جملههای ٔ
حد آموخته های این درس ،به عربی تکلّم کند.
  ٥ــ در ّ
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آغاز درس مکالمه ای تلفنی در مرز مهران در استان ایالم است.
هدف آموزشی این متن تقویت مهارت سخن گفتن است.

١

 بدانیم 
منفی کردن فعل ماضی با حرف «ما» انجام می شود.
فهم این مطلب برای دانش آموز دشوار نیست؛ زیرا هیچ تغییری در فعل ماضی پیش نمی آید.

مارين 
ال َّت ُ

شریفه کالم الله
جمله نخست آیات
اول:
ٔ
ترجمه جمله های دارای فعل ماضی که سه ٔ
ٔ
تمرین ّ
ِ
العاقل
«صدر
جمله
مجید است .هدف آموزشی،
ٔ
ترجمه جمله های دارای فعل ماضی است .هرچند ٔ
ُ
ندوق ِس ِّر ِه ».فعل ماضی ندارد؛ ولی به لحاظ ارزشی دارای پیام است.
ُص ُ
طراحی شده است .تمرین جور کردنی
تمرین دوم :این تمرین نخستین بار است در کتاب ّ
عالقه دانش آموزان بوده است؛ زیرا تمرینی ساده و لذّ ت بخش استّ .
حل این تمرین باید
همیشه مورد
ٔ
ترجمه آن باشد.
همراه با
ٔ
الف

ب

تان
ا ۡلف ُۡس ُ
ا ۡل ِع ۡل ُم
ال ُّدنیا
الصال ُة
َّ
یان
الن ِّۡس ُ
السؤالُ
ُّ

زر َع ُة ِ
اآلخ َر ِة
َم َ
َک ۡنـ ٌز
ِم ۡن َمالبِ ِس النِّساءِ
آ َفـ ُة ا ۡل ِع ۡل ِم
فتاح ا ۡل ِع ۡل ِم
ِم ُ
مود الد ِِّین
َع ُ

1ــ خوب است بدانید برای سفر به کربال چند مسیر وجود دارد :شلمچه در استان خوزستان ،مرز مهران در استان ایالم و مرز
خسروی در استان کرمانشاه.
این گفت و گو در مرز مهران است.
راهنمای معلم
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الفستان من مالبس النساء .فستان (پیراهن) از لباس های بانوان است.
کنز .دانش گنج است.
العلم ٌ
الدنیا مزرع ُة ِ
مزرعه آخرت است.
اآلخ َر ِة .جهان کشتزار آخرت است .یا دنیا
ٔ
ُّ َ َ َ
الصالة عمود الدین .نـماز ستون دین است.
النسیان آفة العلم .فراموشی آفت علم است.
السؤال مفتاح العلم .پرسیدن کلید دانش است.
تمرین سوم :دوره ای است بر درس  9و ( 10ضمیرهای منفصل و م ّتصل) و درس  11تا 15
(فعل ماضی) همراه با تکرار برخی واژگان پرکاربرد در جمالت.
ترجمه عربی به فارسی است.
هدف آموزشی این تمرین تقویت مهارت خواندن و شنیدن و
ٔ
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
کشیده واو و الف و یاء نمایش داده
1ــ ِآل َهة :جمع إله است .در رسم الخطّ ّاو ّلیه قرآن حروف
ٔ
نمی شد .بعدها این سه حرف افزوده شد .برخی کلمات بنابر شهرت با همان رسم الخطّ قدیمی نوشته
می شوند و حرف الف در آنها نوشته نمی شود؛ مانند :هذا ،رحمن ،إله ،ذلـﻚ
٢ــ ب َِقی :ماند .به معنای «جا ماند» نیز است.
َ
الحجاج ب َِقی فی ُأ ُحد .یکی از حاجی ها در اُحد جا مانده است.
أحد ّ
ُ
َ
٣ــ ُحدود جمع َح ّد است .هرچند جمع است ،ولی می شود آن را «مرز» ترجمه کرد.
ِ
وب :جامه را پوشید.
٤ــ لَب َس ،یَلبَ ُس ،لُبساً ال َّث َ
ِ
ِ
األمر :کار را بر او درهم و برهم
(امکان دارد با این فعل اشتباه شود :لَبَ َس ،یَلب ُس ،لَبساً َعلَیه ُ
و با مشتبه کردنش به چیز دیگری پوشانیده ساخت ﴿ ).الت ِلبسوا الح َّق ِ
بالباطل﴾ حق را با باطل درهم
َ
َ
میامیزید .بقره42 :
«ح ِف َظ» فعل ماضی و به معنای «حفظ کرد» است .گاهی فعل ماضی و مضارع معنای دعا
  ٥ــ َ
الله! خدا شما را حفظ کند!
ُـﻚ! َح ِفظَ َ
الله یَح َفظ َ
ـﻚ ُ
دارد؛ مثالُ :
حرف نفی «ما» فقط بر سر ماضی نمی آید؛ بر سر مضارع نیز می آید؛ مثال﴿:ما ی َ ِنط ُق َع ِن الۡ َه َوی﴾
٦ــ از آنجا که زیر حرف سین در «ن َ ِسی» کسره وجود دارد؛ برخی آن را اشتباه تل ّفظ میکنند .در
َ
ِ«هی» و کلمات مشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ میدهد .علّتاین اشتباهاین است که در زبان فارسی اگر
َ
زیر حرفی کسره باشد و بعد از آن یاء کشیده بیاید؛ آن کسره ،تل ّفظ میگردد ،ولی در عربی چنین نیست.
یت َحقیبَتی
کلمه «ن َ ِس َی» عالوه بر معنای «فراموش کرد» به معنای «جا گذاشت» نیز است؛ مثال :ن َ ِس ُ
ضمناً ٔ
فی الطّ ِائ َر ِة .کیفم را در هواپیما جا گذاشتم.
«س َق َط» مترادف اند.
٧ــ َ«و َق َع» و َ

راهنمای معلم
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َّ
س َعشَ َر
الد ْر ُ
السادِ َ
س ّ

اهداف ک ّلی
1ـ آموختن  28کلمهٔ جدید؛

٢ـ روان خوانی یک متن به زبان عربی؛

٣ـ آموزش نام روزهای هفته و نام چهار فصل؛

٤ـ آموزش نام رنگ ها.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را معنا کند.
1ــ ٔ 28
٢ــ متن درس را صحیح و روان قرائت کند.
٣ــ متن درس را به فارسی ترجمه کند.
٤ــ به سؤاالت درک و فهم متن پاسخ کوتاه بدهد.
  ٥ــ روزهای هفته را به زبان عربی به ترتیب از حفظ بگوید.
٦ــ چهار فصل سال را به ترتیب از حفظ بگوید.
أفعل را به زبان عربی از حفظ بگوید.
٧ــ شش رنگ اصلی بر وزن َ
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طراحی شده است .این کار در دروس نخستین ،امکان پذیر
از درس  9تا  20متن های زیبایی ّ
نبود و دلیل آن قبال ً ذکر شد؛ زیرا دانش آموز در آغاز راه است و هنوز اطّالعات چندانی ندارد .برای
متوسطه کار تألیف آسان تر می شود؛ زیرا در سال دوم دانش آموز پیش زمینه های
عربی سال دوم ّ
ذخیره واژگانی خود از حفظ دارد و با ساختارهای بسیاری آشنا
بسیاری دارد .کلمات بسیاری را در
ٔ
شده است.
هدف آموزشی درس  16آن است که دانش آموز بتواند نام روزهای هفته را به زبان عربی و به
ترتیب از حفظ بگوید.
إلثنـیـن ،الثُّـالثـاء ،ا ۡ ِ
ألربـعاء ،الۡ َخمیس ،الۡ ُج ُم َعة.
وم َّ
الس ۡبـت ،ا ۡ َ
ألحـد ،ا ۡ َ ۡ
یَ ُ
ریف
بیع َو َّ
الص ُیف َو الۡ َخ ُ
همچنین نام چهار فصل سال را مانند روزهای هفته از حفظ بگویدَّ :
الر ُ
تاء.
َو الشِّ ُ
األح َم ُر َو األ ۡخ َض ُر
در پایان شش رنگ اصلی بر وزن َ
األس َو ُد َو األب ۡ َی ُض َو ۡ
أفعل را از بر کندۡ :
األص َف ُر.
َو ۡ
األز َر ُق َو ۡ
روان خوانی مانند همیشه از اهداف اصلی تمامی دروس کتاب است و در اینجا بهتر از جاهای
دیگر کتاب خودنمایی می کند.

 بدانیم 
أص َفر» مذکّرند و شکل مؤنّث آنها چنین است:
أح َمرۡ ،أز َرق ،أ ۡخ َضر ،أب ۡ َیض و ۡ
«أس َودۡ ،
رنگ های ۡ
َس ۡوداءَ ،ح ۡمراءَ ،ز ۡرقاءَ ،خ ۡضراء ،ب َ ۡیضاء و َص ۡفراء.
ِ
دانستن دلیل این تغییر در کتاب عربی سال ّاول فعال ً ضرورت ندارد .هیچ نیازی نیست او بداند

أسود به صورت َسوداء درمی آید کافی است.
کلمات بر وزن فَعالء مؤنّث هستند .همین که بداند گاهی َ

مارين 
ال َّت ُ

راهنمای معلم

اول :در جای خالی گزینه مناسب بنویسید.
تمرین ّ
.
الس ۡب ِت َو َغد ًا ی َ ۡو ُم
وم َّ
وم ،ی َ ُ
1ــ الۡ َی ُ
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ِ
االثـن ۡـی ِـن 
األ ََحـدَ 

میس األر ِب ِ
ِ
الۡ َخ ِ
ِ
عاء 
.
الی ۡو ُم ی َ ۡو ُم
٢ــ َأ ۡمس َ
،کان ی َ ۡو َم الثُّالثاء َ .
ۡ
الر ِبیع  الۡ َخ ِ
٣ــ َّأو ُل الۡ ُف ِ
ریف 
.
صول ،فَ ۡص ُل
َّ
.
تاء ،فَ ۡص ٌل
حار ِ بار ٌد 
ٌّ
٤ــ الشِّ ُ
هدف آموزشی این تمرین آشنایی با نام روزها و فصل ها در قالب جمالتی جدید است.
تمرین دوم :هدف این تمرین مرور بر نام رنگ ها و ذکر حدیثی از حضرت علی است که کلمات
الیوم و غد ًا در آن به کار رفته است .کلمات الیوم غداً ،أمس و نام روزهای هفته واژه های کلیدی این
تمرین هستند.
نشانه عقل برشمرده
آنجا که به ضرورت تو ّقف به هنگام
مشاهده چراغ قرمز اشاره شده است و ٔ
ٔ
طراحی شده است.
شده است به احترام قوانین راهنمایی و رانندگی در تمرین ّ
اهمیت متضاد و مترادف در آموزش زبان بر کسی پوشیده نیست .مانند موارد
تمرین سومّ :
طراحی شده است تا اصل تسهیل در آموزش و ارزشیابی اجرا گردد.
مشابه باز هم این تمرین ساده ّ
طراحی سؤاالت امتحانی شیوه های مشابه کتاب را پیاده کنند.
انتظار می رود معلّمان عربی در ّ
تمرین چهارم :این تمرین از بهترین تمرینات کتاب در بخش آموزش و ارزشیابی فعل ماضی
هستند .امتیاز این تمرین این است که هم آسان است؛ زیرا الگو و مثال دارد و هم در یادگیری موفّق
شیوه تمرین را در امتحانات نیز می توان آورد.
است .این ٔ

دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
با نام دیگر رنگ ها آشنا شوید:
مادی :خاکستری،
ردی :صورتیَ ،ر ّ
ـی :قهوه ایَ ،و ّ
لـیُ :سرمه ای ،ب ُ ّن ّ
جی :بنفش ،کُ ۡح ّ
ب َ َن ۡف َس ّ
غامق :زرشکی ،الزوردی :الجوردیُ ،أرجوانی :ارغوانی ،لَون ِ
رصاصی :نوک مدادیَ ،أحمر ِ
قاتم
ََ ّ
َ
َ
ُ ّ
ّ
ِ
یا لَون ِ
صی :کرم(نخودی)
م
ح
روشن،
رنگ
ح:
فات
ون
ل
تیره،
رنگ
ق:
غام
َ
ُ ُّ ّ
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َّ
السا ِب َع َعشَ َر
الد ْر ُ
س ّ

اهداف ک ّلی
1ـ آموختن  19کلمهٔ جدید؛

٢ـ روان خوانی یک متن به زبان عربی؛

٣ـ دوره ای بر آموخته های پیشین.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند؛
1ــ ٔ 19
الباطن خیر ِمن ِ
٢ــ کاربرد حدیث «زین ُة ِ
زینة الظّ ِاهر ».را در زندگی تشخیص دهد و به این حدیث
َ ٌ
در جایگاه مناسب استشهاد کند؛
٣ــ پیام آموزشی درس را بفهمد و بازگو کند.

راهنمای معلم
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داستان «زینة الباطن» با الهام از حدیث حضرت علی ِ A
درس ارزشمندی را به دانش آموز
روزمر ٔه ما بارها اتّفاق می افتد .پیام درس
تخیلی «سنگ ماهی مهربان» در زندگی
می دهد .داستان ّ
ّ
ارزش باالیی دارد .عالوه بر اینکه دانش آموز متنی را می خواند یک درس زندگی نیز می آموزد که زینت
باطن از زینت ظاهر بهتر است .چه بسا افرادی که ظاهر و باطنشان فرق دارد .گزینش متن بر اساس
نظر خواهی از دانش آموزان و سرگروه های آموزشی صورت گرفته است .متن داستان از نظر بسیاری
از کارشناسان ،متنی مناسب تشخیص داده شد.
زینـ ُة الۡ ِ
باط ِن (زینت باطن ،آرایش درون)
َ
ِ
کان َ ۡت فـی ب َ ۡح ٍر کَ ٍ
الس َم َک ُة الۡ َح َجری َّ ُة .در دریایی بزرگ ماهی زشتی وجود
سمها َّ
بیر َس َمک ٌة َق َ
بیح ٌة ا ُ
داشت(.بود)
فات ِمنها .هی کانَت وحیدة ِ
ِ
دائـماً .و ماهی ها از او می ترسیدند( .ترسان بودند).
َ ۡ َ ً
ألسماﻙُ خائ ٌ ۡ
َو ا ۡ ۡ
او همیشه تنها بود.
بیر ًة فی الۡبَ ۡح ِر.
فی ی َ ٍوم ِم َن اۡألیّامِ َ ،خ ۡم َس ٌة ِم َن َّ
الص ّی َ
ادین جاؤوا َو َق َذفوا َشبَ َک ًة کَ َ
ماهیگیرها(صیادها) آمدند و تور بزرگی را در دریا انداختند.
در روزی از روزها پنج تن از
ّ
الشب َک ِة .ما جاء أحد ِلم ِ
ألسماﻙِ .ماهی ها در تور افتادند .کسی
َ ٌَ ُ َ
َو َق َعت ا ۡ ۡ
ساع َدة ا ۡ ۡ
ألسماﻙُ فی َّ َ
برای کمک به ماهی ها نیامد.
ِ
ألسماﻙِ .او صدای ماهی ها را شنید.
هی َسم َع ۡت َأ ۡص َ
وات ا ۡ ۡ
َ
ما جاء َأحد ِ
ساع َدة .کسی برای کمک نیامد.
لم
ل
َ ٌَ ُ َ
ِ
أصوات اۡألسماﻙ .سنگ ماهی صداهای ماهیان را شنید.
السمکة الحجری َّ ُة َسم َع ۡت
َ
ِ ِ
الشبک َة ِبس َ ٍ
فَ َنظَر ۡت إلَی َّ ِ ِ
ألسماﻙُ َخ َر ۡج َن
ألسماﻙَِ .قطَ َعت َّ َ ُ
الشبَ َکة َو َحزن َ ۡت َو َذ َهبَ ۡت ل َنجاة ا ۡ ۡ
رعة َو ا ۡ ۡ
َ
َو َه َرب ۡ َن َجمیعاً.
پس (و) به تور نگاه کرد و غمگین شد و برای نجات (رهایی) ماهی ها رفت .به سرعت تور را
ِبرید( .قطع کرد) و ماهی ها خارج شدند و همه فرار کردند.
الشبکة و الصیادون أخذوها.کانت اۡألسماﻙُ ح ٍ ِ
الس َم َک َة
َ
الس َم َک ُة الۡ َح َجری َّ ُة فی َّ َ َ َّ ّ َ َ
زینات؛ ل َّن َّ
فَ َـو َق َعت َّ
َ
ۡ
الشب َک ِة ِلن ِ
جات ِه َّن.
الح َجری َّ َة َو َق َع ۡت فی َّ َ َ
َ
صیادها (ماهیگیرها) او را گرفتند .ماهی ها ناراحت(غمگین)
پس (و) سنگ ماهی در تور افتاد و ّ
بودند؛ زیرا سنگ ماهی برای نجات آنها در تور افتاد.
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ِ
ِ
اۡألَسماﻙُ نظَرن إلی س ِ
بیح ًة
فینة َّ
ادین .هُ ۡم أ َخذوها َولک َّن ُ
َ ۡ َ
ـهم َق َذفوها فی الۡماء؛ لنَّها کان َ ۡت َق َ
ۡ
الص ّـی َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مال الۡباط ِن َأفۡ َض ُل م ۡن
ـن ل َنجاتها َو نَظَ ۡر َن إِلَیها بابۡـت ٍ
سام َو َعل ۡم َن َأ َّن َج َ
ج ّد ًا فَخافوا م ۡنها .ا ۡ ۡ
ألسماﻙُ فَر ۡح َ
َج ِ
مال الظّ ِاه ِر.
صیادها (ماهیگیرها) نگاه کردند .آنها او را گرفتند ،ولی در آب انداختند؛ زیرا
ماهی ها به کشتی ّ
خیلی زشت بود و از او ترسیدند.ماهی ها برای نجات او خوشحال شدند و دانستند (پی بردند) که زیبایی
درون (باطن) برتر (بهتر) از زیبایی آشکار (ظاهر) است.
ِ
ِ
زین ِـة الظّ ِاه ِـر».
َ
«زینـ ُة الۡباط ِنَ ،خ ۡی ٌـر م ۡن َ
لی َ :
قال َع ٌّ
حضرت علی گفت( :فرموده زینت باطن بهتر از زینت ظاهر است(.زینت درون بهتر از
زینت آشکار است).
در پایان می توان پیام درس را از دانش آموزان پرسید و از آنان خواست که اگر بیت یا ضرب
جلسه بعد بیاورند.
باره پیام درس به یاد دارند بگویند و یا تحقیق کنند و برای
ٔ
المثلی در ٔ

مارين 
ال َّت ُ

توجه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.
اول :با ّ
تمرین ّ
حید ًة.
1ــ کانَت َّ
الس َم َک ُة الۡ َح َجری َّ ُة َو َ
٢ــ السم َک ُة الحجری ُة َذهبت ِلن ِ
جاة األ َۡسـماﻙ.
َ َ َّ َ َ ۡ َ
َّ َ
غیر ًة َو َجمیل ًة.
٣ــ کانَت َّ
الس َم َک ُة الۡ َح َجری َّ ُة َص َ
ِ
الس َم َک ِة الۡ َح َجری َّ ِة .
٤ــ َّ
ـادون ما خافوا م َن َّ
الص ّی َ

درست  نادرست 
درست  نادرست 
درست  نادرست 
درست  نادرست 

تمرین دوم :تقویت قدرت درک مطلب دانش آموز است .یک هدف مهم کتاب درسی چنین
طراحی می گردند .هدف این
تمریناتی است و در سال های آینده سؤال های درک مطلب به همین شیوه ّ
تمرین تقویت مهارت دانش آموز در متن خوانی و پاسخ به پرسش هاست .معلّمان گرامی به پاسخ کوتاه
بسنده کنند و در ارزشیابی های شفاهی و کتبی نیز به همین منوال عمل کنند.
تمرین سوم :هدف آموزشی تقویت آموخته های دانش آموز در شناخت فعل ماضی است.
روحی ٔه پژوهش در دانش آموز است .معلّم می تواند بنابر تشخیص
تمرین چهارم :هدف تقویت
ّ
خود این کار را به صورت فردی یا گروهی از دانش آموزان درخواست کند.
راهنمای معلم
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دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
1ــ َأ َحد :چند معنا دارد .یک ،یکتا ،یکی از ،بی مانند.
جمع آن آحاد است .اصل آن َو َحد بوده است که واو به همزه ب َ َدل شده است.
گاهی بر مؤنّث نیز داللت دارد﴿ .لَستن کأح ٍد ِمن النِّ ِ
ساء﴾ خطاب به زنان پیامبر اسالم  Jمانند کسی
ُ َّ َ َ َ
از زنان نیستید.
ِ
شر َة
شرون .إ َ
مؤنّث آن إ ِۡح َدی استَ .
إحدی َو ع َ
ِحدی َع َ
٢ــ َس َمـﻚ :اسم جنس و به معنای ماهی و واحد آن َس َمکة است .جمع َسمـﻚ أسماﻙ است
و جمع َس َم َکة َس َمکات .جمع َس َمـﻚ به صورت ِسماﻙ و ُسموﻙ نیز درست استّ .اما أسماﻙ معروف تر
و رایج است.
٣ــ حرف نفی «ما» بر سر مضارع نیز می آید؛ مانند این آیات قرآن:
ِ
مناه الشِّ ۡع َر َو ما یَنبَغی ل َ ُه﴾ یس69 :
﴿و ما یَـنط ُق َعن َ
اله َوی﴾ نجم﴿َ 3 :و ما َع َّل ُ
ِ
ِ
ین إِ َّل ُمبَ ِ ّش ِر َین َو ُم ِنذ ِر َین﴾ انعام48 :
َ﴿و َما ن ُ ۡرس ُل الۡ ُم ۡر َسل َ
٤ــ حرف «فَـ» چند معنا دارد:
ـﻚ﴾ تو را آفرید و راست و بی
ـﻚ فَ َس ّواﻙَ فَ َع َدل َ َ
حرف عطف است برای ترتیب م ّتصلَ ﴿ :خلَ َق َ
عیب کرد.
قال َر ِّب إ َِّن ابنی ِم ۡن َأ ۡهلی﴾
نوح َرب َّ ُـه فَ َ
ترتیب ذکری است﴿َ .و َ
نادی ٌ
خانواده من است.
و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت :پروردگارا پسرم از
ٔ
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َّ
س ال ّثامِ َن َعشَ َر
الد ْر ُ

اهداف ک ّلی
1ـ آموختن  19کلمهٔ جدید؛

٢ـ روان خوانی یک متن به زبان عربی؛

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
کلمه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
1ــ ٔ 19
٢ــ فعل های ماضی را به زبان فارسی ترجمه کند.
ِ
الله ۡام َـر ًأ َع ِم َل َع َمال ً فَـأَتۡـ َق َـن ُـه!» را در زندگی تشخیص دهد و به این
٣ــ کاربرد حدیث َ«رح َم ُ
حدیث در جایگاه مناسب استشهاد کند.
٤ــ پیام آموزشی درس را بفهمد و بازگو کند.

راهنمای معلم
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تحلیل درس

الص فی الۡ َع َم ِل» با الهام از حدیث رسول الله پیام ارزشمندی را به دانش آموز
داستان «اإل ۡخ ُ
انتقال می دهد.
ِ
صن ٍع َصدی َق ِ
نجاری و صاحب کارخانه ای با هم دوست بودند.
یـنّ .
کان ن َ ّج ٌار َو صاح ُب َم َ
َ
ِ
ِ
ِ
نجار به صاحب کارخانه
فی ی َ ٍوم م َن األیّامِ َ
قال ال َّن ّ
ـج ُار لصاح ِب الۡ َم ۡص َن ِع :در روزی از روزهاّ ،
گفت:
«أنا ِب ٍ
قاع ِد ».من نیاز به بازنشستگی دارم.
حاجة إلَی ال َّت ُ
أجاب ِ
ِ
صاحب الۡمصن ِع« :و ِلک َّن َ ِ
ـﻚ و نحن ِب ٍ
یـﻚ یا َصدیقی».
حاجة إل َ َ
ـﻚ ماه ٌر فی َع َمل َ َ ُ
َ
ُ َ َ َ
صاحب کارخانه جواب داد :ولی تو در کارت ماهر هستی و ما به تو احتیاج داریم ای دوست
من.
صاحب الۡمصن ِع إصراره؛ َق ِب َل و طَلَب ِمنه صنـع ب ٍیت َخ َش ٍبی کَ ِ
ال َّنجار ما َق ِب َل .لَـما ر َأی ِ
ـآخ ِـر
ُ َ ۡ َ ۡ َُ
ّ ُ
َ َ ُۡ ُ ۡ َ َ
ّ َ
ّ
َع َم ِل ِـه فی الۡ َم ۡص َن ِع.
نجار قبول نکرد .وقتی که صاحب کارخانه اصرارش (پافشاری اش) را دید قبول کرد(.پذیرفت)
ّ
و از او خواست به عنوان آخرین کار در کارخانه خانه ای چوبی بسازد.
وق ِل ِش ِ
سائ ِل ِلـصن ِع الۡب ِیت الۡ َخ َشبی الۡج ِ
راء الۡو ِ
الس ِ
دید.
َذ َه َب ّ
النج ُار إلَی ّ
ِّ َ
َ
ُ ۡ َ
ِ
ِ
خانه ِ
چوبی جدید به بازار رفت.
خریدن وسایل برای
نجار برای
ّ
ساختن ٔ
ِ
ِ
ٍ
هو ۡاش َت َـری َوسائ َل َرخیص ًة َو َغ َیر ُمناسبة .او وسایل ارزان و غیر مناسب خرید.
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
شاب الۡبَ ۡی ِت َمرغوبَـ ًة.
خ
أ
ت
ن
کا
ما
.
ل
م
ع
ل
ا
فی
ا
د
ج
م
ماکان
ه
ن
لک
ل
م
ع
ل
ا
ب
أ
د
ً
ۡ
ۡ
َّ
َ ُ ّ
ُ
َۡ ۡ ُ
ََ
َو ب َ َ َ َ
جدی) نبود .چوب های خانه مرغوب نبود.
و شروع به کار کرد ،ولی در کار باپشتکار (پر تالشّ ،
بعد َشهری ِن َذهب ِعند ص ِ
قال ل َ ُه« :هذا ِآخ ُر َع َملی».
دیق ِه َو َ
َۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
بعد از دو ماه نزد دوستش رفت و به او گفت« :این آخرین ِ
کار من است».
ِ
ِ
ـﻚ؛
طاه ِم ۡفتاحاً َذ َه ّبیاً َو َ
ـﻚ .هذا الۡبَ ۡی ُت َهدیَّـ ٌة ل َ َ
تاح ب َ ِیت َ
جاء صاح ُب الۡ َم ۡص َن ِع َو ۡ
قال ل َ ُـه« :هذا م ۡف ُ
أع ُ
َ
ِ
ِلن َّ َ ِ
ٍ
ثیـر ًة » .صاحب کارخانه آمد و کلیدی طالیی به او داد و به وی گفت :این
ک
وات
ن
س
دی
ن
ع
ت
ـﻚ َعم ۡل َ ۡ َ َ
َ َ
خانه توست .این خانه هدیه ای به تو است؛ زیرا تو سال های بسیاری نزد من کار کردی.
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال فی ن َ ۡفسه« :یال َ ۡی َـتـنی َص َن ۡع ُت هذا الۡبَ ۡی َت َج ِّیداً!»
نَد َم ال َّن ّج ُار م ۡن َع َمله َو َ
نجار از کارش پشیمان شد و با خودش گفت :ای کاش این خانه را خوب می ساختم( .خوب
ّ
ساخته بودم)
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(داد)

ِ
الله ۡام َـر ًأ َع ِم َل َع َمال ً فَـأَتۡـ َق َـن ُـه!»
َ«رح َم ُ
خدا انسانی را رحمت کند که کاری را انجام دهد(داد) و آن را درست و محکم انجام دهد.

«فن ترجمه» وجود ندارد؛ زیرا نزدیک پایان کتاب است و قصد
در این درس نیز بخش «بدانیم» و ّ
مؤل ّفان این است که در هفته های پایانی سال مبحث جدیدی تدریس نشود .هدف فقط متن خوانی و
مهم کتاب است.
دوره مباحث ّ
ٔ

مارين 
ال َّت ُ

توجه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.
اول :با ّ
تمرین ّ

ِ
ِ
کان َضعیفاً.
قاع َـد ال َّن ّ
1ــ َق ِب َل صاح ُب الۡ َم ۡص َنع ت َ ُ
ـجار لَن ّ ُـه َ
ِ
کان ال َّن ّ ِ
درست  نادرست 
بی.
٢ــ َ
ـج ُار ُمـج ّـد ًا فی ُص ۡن ِـع الۡبَ ۡیت الۡ َخ َش ِّ
ِ
درست  نادرست 
ـج ِار.
بی َهدی َّ ًة لل َّن ّ
٣ــ َ
کان الۡبَ ۡی ُت الۡ َخ َش ُّ
٤ــ کان ال َّنـجار ِ
درست  نادرست 
ماهـراً.
َ
ّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
درست  نادرست 
ـج ُار م ۡن َع َمله.
٥ــ ما نَد َم ال َّن ّ
هدف آموزشی این تمرین ،تقویت درک مطلب است.
مکسرند؟ (شش کلمه)
تـمرین دوم :کدام کلمات جمع ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
جارة ــ
إخوة ــ بَساتین ــ خائفات ــ َص ّی َ
ادون ــ ح َ
َش ۡـه َریۡـن ــ أ ۡخشاب ــ َوسائـل ــ م ۡفتاح ــ َ
قاعد
َأ ۡر ِبعاء ــ ُصفوف ــ ت َ ُ
هدف آموزشی این تمرین یادآوری آموخته های پیشین در درس دوم و سوم است.
دوره آموخته های پیشین دانش آموز
درباره فعل ماضی است.
ٔ
تمرین سوم :هدف آموزشی ٔ
همچنین پرکاربردترین فعل های ماضی که تاکنون در کتاب آمده است یک بار دیگر دوره می شود.
درست  نادرست 

راهنمای معلم

96

دانش افزایی برای دبیر (نه برای دانش آموز)
هستد.

است.

أع ِط است .إِعطاء ،إیتاءَ ،م ۡنح و ِهبَة مترادف
1ــ َأعطَی (داد،بخشید) ی ُ ۡعطی ،إ ِۡعطـاء ،فعل امر آن ۡ
َأعطَی در گویش های عامیانه و گاهی در فصیح به صورت أنطَی به کار می رود( .أنطَیناﻙَ أعطَیناﻙَ)
ِ
ِ
نون) نیز درست
٢ــ َس َنة و عام مترادف هستند .جمع َس َنة عالوه بر َس َنوات به صورت سنین (س َ

ِ
حینما مترادف اند.
٣ــ ل َ ّما ،ع َندما و َ
«ج ِّیداً» به معنای «خوب» است .در گویش حجازی «کویِّس» معادل َج ِّید ًا است.
٤ــ َ
«شاه َد» مترادف اند .در گویش حجازی «شاف» به همین معناست .مضارع َ«ر َأی»
  ٥ــ َ«ر َأی» و َ
می شود« :ی َ َری».
یس» به معنای «نیست» مضارع ندارد .در گویش حجازی «مو» معادل آن است .ل َ ۡی َس
٦ــ «ل َ َ
موجود.
َموجوداً ← .مو
ۡ
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َّ
س ال ّتاسِ َع َعشَ َر
الد ْر ُ

اهداف ک ّلی
1ـ روان خوانی چند متن کوتاه به زبان عربی؛

٢ـ یادآوری پاره ای از واژه هایی که تاکنون دانش آموز آموخته است؛

٣ـ ایجاد عالقه مندی به زبان عربی با طرح ابتسامه و آوردن لبخند بر چهرهٔ

مفرح.
دانش آموزان با قرائت یک متن ِّ

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ متن درس را روان و صحیح بخواند.
٢ــ به سؤاالت درک و فهم از متن پاسخ دهد.
٣ــ با استفاده از کلماتی که تاکنون یاد گرفته است؛ چند متن کوتاه عربی را به فارسی ترجمه کند.
«فن ترجمه» خوانده است تمرینات
٤ــ با استفاده از مطالبی که تاکنون در دو بخش «بدانیم» و ّ
دوره ای را حل کند.
مکالمه عربی عالقه مند شود.
  ٥ــ به
ٔ

راهنمای معلم
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توجه است .از آنجا که این درس
ابتسامات نه تنها برای نوجوانان که برای بزرگساالن نیز جالب ّ
ِ
سـﻚ﴾ زینت بخش درس نوزدهم شده است.یکی
تام ُه ِم ٌ
آخرین درس است؛ یک ابتسامه به مصداق ﴿خ ُ
مهمی دارد؛ زیرا
از شیوه های آموزش زبان استفاده از داستان کوتاه است .در این میان لطیفه نقش ّ
به دلیل فکاهی بودن؛ خواننده کنجکاو می شود تا معنای جمله ها را بفهمد.
گروه عربی دفتر تألیف سعی می کند تا کتاب های مناسبی را به همین منظور از طریق انتشارات
مدرسه چاپ کند و سعی دارد تا چنین کتاب هایی را جایگزین کتاب های تمرین قواعد کند.
پایه ّاول این است که نمی توان از بسیاری از ساختارهای
یکی از دشواری های کار تألیف در ٔ
زبانی مانند فعل های امر ،نهی ،انواع ماضی (استمراری ،بعید و …) ،مضارع و دیگر ساختارها استفاده
کرد .از طرفی هدف مؤل ّفان این بود که واژگان کتاب از مرز  400نگذرد و چنین نیز شده است؛ لذا
بسیاری از عبارات و متون آن طور که مطلوب بود نگاشته نشد .اصل این ابتسامه چنین است که پسر
کوچک تر از پسر بزرگ تر سؤال هایی می پرسد و پسر بزرگ تر پاسخ را نمی داند؛ ّاما پاسخ هایی احتمالی
می دهد که نادرست هستند؛ مادر که شاهد گفت و گوی میان دو پسرش است؛ پاسخ ها را اصالح
می کند.
ِ
ـﻚ.
األ َُخ َّ
هو َم ِل ٌ
هو ُ
«کورش»؟ األ َُخ الۡ َک ُ
الص ُ
هو شاع ٌر .األ ُّم :ال؛ َ
بیرَ :
غیرَ :م ۡن َ
پسر کوچک« :کورش کیست؟» پسر بزرگ :او شاعر است .مادر :نه؛ او پادشاه است.
 :إِنَّها فی ِ
 :ال؛ إِنَّها فی ِ
خوزستان.
بوشهر.
دین ُة ِ«د ۡزفول»؟
َ :أی ۡ َن َم َ
نه؛ در خوزستان است.
در بوشهر است.
شهر دزفول کجاست؟
ِ ِ
دین ٍة.
 :کَ ۡم َع َد ُد ُم ُد ِن إِیران؟
دین ًة : .ال؛ َأکۡثَ ُر م ۡن َألۡف َم َ
عون َم َ
 :تَقریباً َس ۡب َ
نه؛ بیشتر از هزار شهر است.
تعداد شهرهای ایران چند تاست؟ تقریباً هفتاد شهر.
قاء فی الۡ َحقی َق ِة.
 :ن َ َعم.
قاء َحقی َق ًة؟
َ :ه ِل َّ
 :ال؛ ل َ َ
ماء َز ۡر ُ
الس ُ
یس ۡت َز ۡر َ
نه؛ به راستی آبی نیست.
آیا آسمان به راستی آبی است؟ بله.
ِِ
ِِ
ِ
ور ُة؟
ازی.
ِ :ل َم ۡن ِهذ ِه ّ
الر ِّ
صور ُة ف َ
صور ُة ّ
وسی : .ال؛ هذه َ
 :هذه َ
الص َ
رد ٍ ّ
این عکس کیست؟	 این عکس فردوسی است .نه؛ این عکس رازی است.
ِ :
فیه (؟)
 :ماذا فی الۡ َق َم ِر؟
در ماه چه چیزی وجود دارد؟ در آن (؟)
ِ
الص ِ
غیر.
کوت ِم ۡن الۡ َول َ ِد َّ
ین األَ َخ َو ِین َو طَلَبَت ُّ
الس َ
وار ب َ َ
األ ُُّم َقطَ َعت الۡح َ
99

مادر گفت و گوی بین دو برادر را قطع کرد و از پسر کوچک خواست که ساکت شود.
{مادر می بیند که پسر بزرگ تر در مخمصه افتاده و برای نجات او از پسر کوچک تر درخواست
می کند ساکت شود و به او می گوید :این قدر برادرت را با این سؤال های سخت اذیت نکن}.
ِ
ِلکن الۡولَد الۡ َکبیر َ ِ ِ ِ ِ
وابِ .لَنّی ُم َعلِّ ُم ُه»
الس ُ
«ع ۡفواً؛ یا ُأ ّمیَ ،علَیه ُّ
قال لوال َدتهَ :
َّ َ َ
ؤال َو َعلَ َّی الۡ َج ُ
َ
ِ
قالَت الۡوال َد ُةِّ َ « :
جیب».
أنت ُم َعل ٌم َع ٌ
تعجب} به مادرش گفت« :ببخشید؛ مادرم ،او باید سؤال کند و من باید
ولی پسر بزرگ {با ّ
جواب دهم .چون من معلّم او هستم«.مادر گفت « :تو معلّم عجیبی هستی».
در اصل جمله باید چنین باشد :پسر به مادرش می گوید :نه مادر ،او باید سؤال کند تا یاد بگیرد.
جمله مذکور فعل امر ّ
معتل مثال و مضارع مجزوم و منصوب
«ال؛ یا ّأمی َدعیه یسأل ح ّتی ی َ َـت َع َّل َمّ ».اما ٔ
دارد؛ لذا جمله بندی مناسب ساختاری که دانش آموز با آن آشناست؛ تغییر کرده است .به جاست که
متوجه موضوع ابتسامه نشدند؛ برای آنها به زبان ساده تر توضیح دهد.
اگر دانش آموز یا دانش آموزانی ّ
در این ابتسامه تمرینی بر آموخته های پیشین دانش آموز در فصل دوم صورت گرفته است؛ زیرا در این
جمله پرسشی به کار رفته است.
متن چندین ٔ
بارها شاهد بودهایم زیباترین لطیفهها را شخصی بیان میکند؛ ّاما لبخندی بر لبان کسی ظاهر
گوینده آن نیز باید در آن لحظه خندان باشد.
نمیشود؛ زیرا لطیفه گفتن زمان و مکان مناسب میخواهد و
ٔ
دلیل انتخاب ابتسامات در دو درس پایانی کتاب پیشنهاد دبیران بوده است .بسیاری از ابتساماتی
قابلیت طرح در کتاب
که مؤل ّفان می خواستند در کتاب استفاده کنند؛ از نظر واژگانی یا ساختاری ّ
نداشتند.

مارين 
ال َّت ُ

ترجمه دانش آموز است.
اول :هدف تقویت مهارت
ٔ
تمرین ّ
تمرین دوم و سوم :هدف تقویت مهارت شناخت واژگان است.
نیمه دوم کتاب است.
تمرین چهارم :هدف تقویت آموخته های دانش آموز در ٔ
تمرین پنجم :هدف تقویت مهارت مکالمه در دانش آموز است.
تمرین ششم :هدف تقویت آموخته های دانش آموز در ّ
درجه دشواری این
کل کتاب است.
ٔ
تمرین باالست؛ زیرا برای ّ
همه کتاب را آموخته باشد.
حل آن باید ٔ
راهنمای معلم
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َّ
ِشرون
س الع
الد ْر ُ
َ

اهداف کلّی
1ـ روان خوانی چند متن کوتاه به زبان عربی؛

٢ـ یادآوری پاره ای از واژه هایی که تاکنون دانش آموز آموخته است؛

٣ـ ایجاد عالقه به زبان عربی با طرح ابتسامات و آوردن لبخند بر چهرهٔ

دانش آموزان با قرائت چند متن مفرِّح.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ متن را صحیح و روان بخواند.
٢ــ به سؤاالت درک و فهم از متن پاسخ دهد.
٣ــ با استفاده از کلماتی که تاکنون یاد گرفته است؛ چند متن کوتاه عربی را به فارسی ترجمه کند.
«فن ترجمه» خوانده است؛ تمرینات
٤ــ با استفاده از مطالبی که تاکنون در دو بخش «بدانیم» و ّ
دوره ای را حل کند.
مکالمه عربی عالقه مند شود.
 ٥ــ به
ٔ
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لطیفه ساده و کوتاه پایان بخش کتاب درسی است.
سه ٔ
اۡألَو ُلَ :أ ر َأیت ِت ۡلـﻚ ال َّنـملَ َة فَوق الۡجب ِل؟ الثّانی :ال .ما ر َأیتِ .لک ّنی س ِمعت صوت َأ ۡق ِ
دامها.
َ َۡ َ
َ ُۡ
َ ۡ ُ َ َ
َّ
ۡ ۡ َ ََ
ّاولی:آیا آن مورچه را باالی کوه دیدی؟ دومی:نه .ندیدم .ولی صدای پاهایش را شنیدم.
ِ
الطِّ ۡفلَ ُة :ال؛ ما َغ َس ُلتها.
الس َم َک َة َج ِّیداً؟
:ه ۡل َغ َس ۡل ِت َّ
الۡوال َد ُة َ
ِ:لماذا ما غس ۡل ِتها؟! ِ:لَن السم َکة فی الۡ ِ
ماء کُ َّل ُع ۡم ِرها.
َّ َّ َ َ
ََ
مادر:آیا ماهی را خوب شستی؟ دختر کوچک :نه؛ نشستم.
همه عمرش را در آب بوده است.
چرا آن را ُنشستی؟ چون ماهی ٔ
(صحنه گفت و گو در آشپزخانه است).
ٔ
ِ
ِ
الطِّ ۡف ُل :یا والدیَ ،أنا ر َأی ۡ ُت ِ
سارقاً فی ال ِّت ۡلف ۡزیون .بابا ،من دزدی را در تلویزیون دیدم.
َ
الۡ ِ
وال ُد :ماذا فَ َع ۡل َت یا َولَدی؟ چه کار کردی ای پسرم؟
َض َرب ۡ ُـت ُه ِبالۡ َخ َش ِب .با چوب او را زدم.
الطِّ ۡف ُل:

مارين 
ال َّت ُ

ترجمه دانش آموز است.
اول :هدف تقویت مهارت
ٔ
تمرین ّ
تمرین دوم و سوم :هدف تقویت مهارت شناخت واژگان است.
نیمه دوم کتاب است.
تمرین چهارم :هدف تقویت آموخته های دانش آموز در ٔ
تمرین پنجم :هدف تقویت مهارت مکالمه در دانش آموز است.

جدول خالصۀ درس  12تا 16

خالصه درس  12تا  16با نگاهی کوتاه به زبان عربی استّ .
کل مطالبی که در فصل
جدول
ٔ
اندازه کافی رسا و گویا است .این
چهارم آموخته شده در یک جدول نمایش داده شده است .جدول به
ٔ
مطالعه دانش آموز است .هدف این نیست که مانند روش های کلیشه ای و س ّنتی حفظ شود.
جدول برای
ٔ
هدف این است که آنچه را دانش آموز تاکنون خوانده است یکجا مالحظه کند.
انتظار می رود دبیر این جدول را برای دانش آموز توضیح دهد؛ ّاما در ارزشیابی کتبی و شفاهی
سؤالی از آن طرح نشود.

راهنمای معلم
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اهداف ک ّلی برنامه درسی عربی در حوزه ِ
عناصر و عرصه ها
ِ
عناصر /عرصه ها

تع ّقل(تفکّر)
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خود

خدا

خلق

خلقت
(با
محوریت خداوند)
ّ

تدبّر ،پندآموزی ،درست
اندیشی در زندگی ،نیروی
ّ
حل مسئله در مسائل
واژگانی و زبانی و تقویت
توان تفهیم و تف ّهم

باور اینکه یکی از اسباب احترام به دیگران ،به نگاه مسئوالنه به طبیعت
نزول قرآن به زبان عربی قانون ،پاس داشت بزرگان،
تعقّل است.
عالقه مندی به زبان عربی،
َّ
لناه ُقرآناً َع َربیاً ل َ َعلکُم تقویت توان فهم متون و
﴿إنّا َ
أنز ُ
1
تَ ِ
عقلو َن﴾
آثار مؤل ّفان کهن و امروزی
و آثار ادبی مزیّن به واژگان،
اصطالحات و ترکیبات عربی

ایمان

عالقه مندی به زبان عربی
و باور اینکه زبان عربی
زبانی کامل و غنی است و
درک درست و بهینه قرآن
و علوم و معارف اسالمی و
نیز زبان و ادبیات فارسی
سایه یادگیری زبان
در ٔ
میسر می شود.
عربی ّ

تقرب الی الله و دوست
ّ
داشتن زبان عربی به عنوان
زبان دین مبین اسالم
ِ
ِ
ین
َ﴿و إِن َُّه ل َ َتنز ُیل َر ِّب العالَم َ
ِ
ِ
ین َعلی
ن َ َز َل ِبه ُّ
الر ُ
وح ال َم ُ
َق ِلبک ِلتکُ ِ
الم َنذ ِر َین
َ َ َ
ون م َن ُ
2
ِب ِل ٍ
سان َع َرِب ٍ ّی ُم ِب ٍین﴾

ایجاد عالقه به زبان عربی به
عنوان زبان نخست جهان
اسالم و یکی از هفت زبان
ادبیات
بین المللی و زبانی که ّ
زیبا و ارزشمندی دارد.

سازی
عالقه مند
فراگیران به آثار کهن
ادبی ایرانیان که به زبان
عربی نوشته شده است.

علم

کمک به فهم درست
زبان و ادبیات فارسی
از طریق یادگیری نسبی
زبان عربی و آگاهی
مهم زبان
از نقش
ّ
عربی در زندگی یک
شهروند ایرانی در انجام
تکالیف دینی و فهم کلیه
علوم

یادگیری زبان عربی به
منظور آشنایی بهتر با زبان
وحی و درک عمیق قرآن
و متون دینی ،احادیث،
ادعیه و روایات

آگاهی از جایگاه و منزلت
بارز زبان عربی در ارتباط
با سایر کشورهای مسلمان
به ویژه اینکه زبان رسمی 22
کشور مسلمان عربی است.

شناخت زیبایی ها و
توانمندی های زبان
عربی به عنوان یکی
از ساخته های اعجاب
برانگیز خلقت

عمل

اخالق

تقویت مهارت سخن
حد عبارات
گفتن در ّ
ساده ،پرکاربرد و مورد
نیاز در برقراری ارتباط
به ویژه در بزرگ ترین
کنگره جهان اسالم حج
ابراهیمی

تواناسازی مهارت زبانی
روان خوانی برای قرائت
قرآن ،ادعیه ،احادیث،
روایات و متون گهربار
اسالمی و نیز متون فارسی
مزیّن به کلمات ،عبارات و
مصطلحات عربی

ارزش گذاری به درس
آموزش زبان عربی به
عنوان زبان نخست
جهان اسالم و زبانی
که زبان فارسی کامال ً
با آن درآمیخته است و
ترویج حسنات با گزینش
عبارات و متون متناسب
عربی

تالش در جهت انجام ارزش نهادن به تواناسازی
مسئولیت اخالقی در
ّ
کارهایی که خشنودی فرد در کسب مهارت های برابر هجمه های عربی
خداوند در آن است
چهارگانۀ زبانی
زدایی های افراطی از
به وسیلۀ گزینش عبارات و
زبان فارسی
متون مناسب
و باور اینکه زبان فارسی
زبانی تواناست که با
بهره گیری از واژگان
عربی تواناتر شده و
وجود کلمات عربی در
فارسی امری طبیعی
است و در سایر زبان ها
نیز پدیدۀ واژه ستانی و
واژه دهی وجود دارد.

تقویت مهارت زبانی شنیدن
مشاهده آثار فرهنگ
ٔ
تمدن اسالمی مانند
و سخن گفتن برای ایجاد و ّ
متبرکه
ارتباط با مسلمانان و نیز در مراقد و اماکن ّ
نقش یک زبان بین المللی و توانایی بهره بری بهینۀ
زبانی
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متوسطۀ 1
شبکۀ مفهومی کتاب های عربی سه سال نخست ّ
موضوع

پایه

متوسطۀ 1
اول
ّ
ّ

متوسطۀ 1
دوم
ّ

متوسطۀ 1
سوم
ّ

واژگان
1

حداکثر 500
حداقل  400و ّ
حداکثر  500آموزش ّ
حداقل  400و ّ
حداکثر  500آموزش ّ
حداقل  400و ّ
آموزش ّ
4
3
2
واژه و اصطالح پرکاربرد و ساده
واژه و اصطالح پرکاربرد و ساده
واژه و اصطالح پرکاربرد و ساده
ــ اسم اشاره
ــ فعل ماضی
8
ــ ادوات استفهام
ــ معرفه به ال ،9
1
ــ اسم از نظر عدد و جنس
11
ــ اعداد اصلی یک تا بیست
12
متصل
ــ ضمایر منفصل و ّ
6

7

فن ترجمه
ّ
5

ــفعل مضارع
ــ وزن و ریشه
بقی ٔه ادوات استفهام
ــ ّ
15
أی)
ِ(لماذاَ ،م َتی ،ک َ
َیفّ ،
16
ــ اعداد ترتیبی یکم تا بیستم
13

14

ــ فعل امر
ــ فعل نهی
18
ــ فعل مستقبل
19
ــ ترکیب اضافی و وصفی
ــ ساعت شماری
2
ــ شناخت مصادر ثالثی مزید
17

1ــ کلماتی مانند ِ
کاتب ،مکتوب ،مکتبة ،مکتب و ُمکاتبة که یک مدخل واژگانی مشترک دارند؛ در شمارش واژگان چند واژه محسوب
ِ
ِ
می شوند و این ح ّتی در صورتی است که قواعد مربوط به آنها را دانش آموز فراگرفته باشد .همچنین کلماتی مانند (و ،فـ ،لـِ ،بـ ،في ،من ،ال و …)
که بسیار ساده اند؛ در شمارش واژگان محسوب می شوند .در گزینش واژگان کلمات پربسامد ّمد نظر است .از به کارگیری واژگان کم کاربرد پرهیز
ملکه ذهن دانش آموز شود.
می گردد .واژه های استفاده شده به
اندازه کافی در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایه های بعد تکرار می گردند تا ٔ
ٔ
2ــ پانصد واژه تنها سقف واژگان است .تعداد واژگان بین  400الی  500واژه می باشد و از آنجا که ترجمه فارسی به عربی ّمد نظر در
تألیف و بارم بندی نیست؛ این تعداد واژه مناسب است .تعداد ّ
متوسطه نخست بین  1200الی  1500واژه است.
کل واژگان سه ٔ
پایه ّ
ِ
3ــ واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمی شوند؛ مانند :کتاب ،دفتر ،قلم ،مدرسه ،معلّم ،علم ،جدید،
صبر ،خروج.
واژگانی مانند ِ
عامل که در هر دو زبان به کار می رود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای «کارگر» می آید به
عنوان واژگان جدید است.
توجه الزم می گردد.
ادبیات فارسی ّ
4ــ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن ،متون معارف اسالمی و زبان و ّ
فن ترجمه که در حقیقت همان قواعد است هدف فهم عبارت است و قواعد فی نفسه هدف نیست .هدف از قواعد آن
5ــ در بخش ّ
است که معنای عبارت بهتر درک شود .در این بخش دانش آموز با شیوه های ترجمه آشنا می گردد.
مشار الیه آن .اسم اشاره مث ّنای دور تدریس نمی شود.
6ــ اسم اشاره به نزدیک و دور ،همراه ٌ
7ــ هدف تنها شناخت فعل ماضی ست و ساخت آن مد نظر نیست .گر بنا به ضرورت در تمرینی یا بخشی در کتاب ترجمه فارسی به عربی یعنی
ساخت د ده شود در مقدمه و ر هنمای معلم توضیح د ده خو هد شد که ین مطلب ز هد ف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت تعمیق یادگیری آمده ست.
8ــ هل  ،أین  ،من  ،ما (بقیه کلمات پرسشی در سال دوم تدریس می گردد).
جـل) تشخیص دهد.
الرجـل) را در جمله هایی مانند (جاء
(رجـل و
  9ــ فقط در این حد که فرق معنای
الـر ُ
ُ
ٌ
ٌ
رجـل و جاء َّ
مكسر (اوزان پركاربرد) و در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.
10ــ مفرد ،مث ّنی و جمع مذكر سالم ,جمع مؤنث سالم ,جمع ّ
حد واژگان جدید آموزش اعداد اصلی و ترتیبی تنها در قالب واژه های جدید است .در شیوه
توجه به قواعد عدد و معدود و در ّ
11ــ بدون ّ
جدی می نماید صرف نظر می شود؛
تألیف ،تدریس و ارزشیابی اعداد اصلی و ترتیبی از پاره ای قواعد که تجربه نشان داده است یادگیری را دچار اشکال ّ
مانند یادآوری ویژگی های معدود  3تا  10یا  13تا  19و عددهای اصلی صرفاً به صورت معروف (مذکّر) در تمرین و به دنبال آن در ارزشیابی می آید.
صفحه بعد
ادامه در
ٔ
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متون

ــ عددهای اصلی،
ــ رنگ های اصلی،
ــروزهای هفته،
ــ شعر عربی مناسب،
ــ ارزش و جایگاه تفکّر و تعقّل در
احادیث،
درباره خوش اخالقی،
ــ احادیثی
ٔ
احادیثی درباره آداب سخن،
ــ داستان کوتاه،
ــ ابتسامات (طنز ،سرگرمی)،
ــ آیا می دانید که …،
ــ متون ارزشمند اخالقی،
ــ سخنان بزرگان،
21
ــ آیات کالم الله مجید،
22
ــ احادیث معصومین(ع)،
ــ متون و عبارات حوزه معارف
اسالمی،
ــ فصل ها
ــ اطالعات عمومی.

ــ شعر عربی مناسب،
ــ داستان کوتاه،
ــ آشنایی ساده با ادبای عرب،
ــ رعایت پاکیزگی،
ــ حفظ محیط زیست،
ــ دوست یابی،
ــ احترام به همسایه،
ــ خوش اخالقی،
ــ خوش زبانی،
ــ اعتمادبه نفس و خودباوری،
ــ ورزش،
ــ دانش بروز (اینترنت ،رایانه)
ــ بهداشت و سالمت،
روزمره،
ــ زندگی
ّ
ــ محیط اطراف،
ــ ارزش ها و فرهنگ جامعه،
ــ ابتسامات (طنز ،سرگرمی)،
ــ گردش در شهر و روستا،
23
ــ آیات کالم الله مجید،
24
ــ احادیث معصومین(ع)،
ــ اطالعات عمومی،
ــ داشتن(عندی)،

ــ شعر عربی مناسب،
ــ داستان کوتاه،
ــ آشنایی ساده با ادبای عرب،
25
ــ ضرب المثل،
ملمعات ادبا،
ــ َّ
ــ آداب و مهارت های زندگی،
ــ داستانهای دانش آموز پسند،
ــ ابتسامات (طنز،سرگرمی)،
ــ خوردنی ها و نوشیدنی ها،
ــ پوشیدنی ها،
ــ در تاکسی،
ــ تعطیالت،
ــ هنر ایرانی ،اسالمی و جهانی،
26
ــ در مراکز دیدنی و تفریحی
ــ مدرسه و دانشگاه (دوره های
تحصیلی ،دروس ،زنگ ها و…)،
ــ خانه و وسایل موجود در آن،
ــ آب و هوا و پدیده های طبیعی
مانند :باران و زلزله)،
ــ وصف یک مکان مذهبی ،تاریخی
یا توریستی،
27
ــ آیات کالم الله مجید،
28
ــ احادیث معصومین(ع)،
ــ اطّالعات عمومی.

صفحه قبل
ادامه از
ٔ
12ــ تنها شناخت و تشخیص ضمایر کافی است .توانایی به کارگیری آنها هدف آموزشی نیست.
ترجمه فارسی
13ــ هدف تنها شناخت فعل مضارع است و ساخت آن ّمدنظر نیست .اگر بنا به ضرورت در تمرینی و یا بخشی در کتاب
ٔ
مقدمه و راهنمای معلّم توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت
به عربی یعنی ساخت داده شود در ّ
تعمیق یادگیری آمده است.
اهم ّیت دارد.
14ــ ساخت در بحث وزن استثناً از اهداف آموزشی است؛ زیرا بحث وزن ساده است و در زبان فارسی نیز ّ
متوسطه نخست در کنار بحث اعداد یک تا بیست تدریس شده است.
15ــ ٔ
کلمه پرسشی کم در سال ّاول ّ
توجه می شود).
باال
بند
(به
جدید
واژگان
حد
در
و
معدود
و
عدد
قواعد
به
ه
توج
ّ
ّ
16ــ بدون ّ
17ــ در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می گردد.
ِ
ساخت این ترکیب ها ّمد نظر نیست؛ بلکه فقط فهم
حد فهم معنا و بدون رویکرد قاعده ای .در ترکیب وصفی و اضافی
18ــ فقط در ّ
معنا موردنظر است.
(پایه نهم) تنها آشنایی با وزن
متوسطه نخست ٔ
متوسطه ( 2پایه دهم) است .در عربی ٔ
پایه سوم ّ
19ــ بحث ثالثی مزید مربوط به سال ّاول ّ
مصادر تدریس می شود.
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مکالـمه

ــ سالم و احوال پرسی،
ــ آشنایی با همدیگر،
ــ خداحافظی،
ــ تعارفات،
ــ در شهرهای زیارتی،
ــ دربازار،
ــ پرسش از جای چیزی یا کسی.
آدرس پرسیدن و آدرس دادن،
ــ پرسش از ماهیت چیزی و نحوه
پاسخ بدان
ــ پرسش از کیستی و پاسخ به آن و
سن و…)
معرفی خود (نامّ ،
ّ
ــ تبریکات عید و مناسبات
ــ شیوه تشکّر کردن
ــ در مراکز درمانی
ــ پرسش از امکان یا عدم امکان
وقوع امر
ــ پرسش از رنگ
29
ــ مشاغل و پرسش از شغل

معرفی افراد به همدیگر
ــ ّ
ــ رفت و آمد
ــ در هتل
ــ در رستوران (سفارش غذا وخرید
آن و…)
ــ وعده های غذاییطرافیان (خانواده،
دوستان ،خویشان ،همسایگان ،هم
کالسی ها … )
ــ پرسش از زمان و پاسخ بدان
(اوقات شبانه روز ،ماه و…)
ــ کالس (وسایل موجود،
اصطالحات مدرسه ای)
ــ پرسش از علّت چیزی و پاسخ بدان
ــ پرسش از چگونگی کاری یا چیزی
ــ لوازم شخصی
23
ــ صفات ،حاالت و احساسات
ــ واجبات دینی

ــ ساعت شماری،
ــ نحوه درخواست و خواهش کردن،
ــ اجازه گرفتن و اجازه دادن،
باره مکانی
ــ صحبت در ٔ
ــ بازداشتن کسی از کاری
ــ قرار مالقات نهادن
ــ تماس های تلفنی
اداره گذرنامه
ــ در فرودگاه و ٔ
ــ صحبت با پلیس
ــ یافتن گمشده
درباره آینده
ــ صحبت
ٔ
ــ ابراز همدردی
درباره خوشایندها و
ــ صحبت
ٔ
ناخوشاینده
ــ واجبات دینی

صفحه قبل
ادامه از
ٔ
طه یک است و از نظر موضوعی نیز
متوس
ل
او
پایه
آموز
دانش
های
آموخته
فراخور
ساختاری
و
واژگانی
نظر
از
برگزیده
آیات
20ــ
ّ ٔ
ٔ ّ
گزینش خواهد شد.
طه یک است و از نظر موضوعی نیز
متوس ٔ
21ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموختههای دانشآموز ٔ
پایه ّاول ّ
گزینش خواهد شد.
طه یک است و از نظر موضوعی نیز
22ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
متوس ٔ
پایه دوم ّ
گزینش خواهد شد.
دانش
های
آموخته
فراخور
ساختاری
و
واژگانی
نظر
از
برگزیده
احادیث
23ــ
طه یک است و از نظر موضوعی نیز
متوس
دوم
پایه
آموز
ّ ٔ
ٔ
گزینش خواهد شد.
  24ــ با مضمون مشترک در دو زبان فارسی و عربی.
25ــ مانند موزه ،پارک و باغ وحش.
طه یک است و از نظر موضوعی نیز
متوس ٔ
26ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
پایه سوم ّ
گزینش خواهد شد.
طه یک است و از نظر موضوعی
متوس ٔ
  27ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
پایه سوم ّ
نیز گزینش خواهد شد.
28ــ مانند( :طبیب ،طالب ،مهندس ،مدرس ،موظّفِ ،
عامل= پزشک ،دانش آموز ،مهندس ،معلّم ،کارمند و کارگر)
ّ
حار ،مسرور و حزين ،تعب و نشیط ،قبیح و جمیل ،سمین و نحیف ،طویل و قصیر ،رخیص و ٍ
غال = سرد و گرم،
29ــ مانند( :بارد و ّ
شاد و غمگین ،خسته و سرحال ،زشت و زیبا ،چاق و الغر ،بلند و کوتاه ،گران و ارزان)
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شرح وسعت و توالی مفاهیم در بخش متون و مکالمه

است.

متون کتاب های عربی کاربردی ،سودمند ،مطابق عالقه دانش آموز ،به روز ،شاد و امید بخش

1

حد رفع نیاز توانایی سخن
دانش آموز در بخش مکالمه در سه سال نخست قادر خواهد شد در ّ
گفتن و فهم زبان را حاصل کند .در سه سال دوم این مهارت بیشتر خواهد شد و فرد افزون بر رفع
رد مطلبی انجام دهد.
زمینه اثبات و یا ّ
نیازهای ّاو ّلیه قادر خواهد بود مباحثاتی در ٔ
ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی اختصاصی
از آنجاکه درس عربی در دو رشته ّ
است؛ لذا آموزش ،پیشرفته تر خواهد بود و دانش آموز باید همان گونه که در بخش علمی آموزشی بند
متوسطه یک شورای عالی آمده است می تواند از رسانه های ارتباطی برای
دوره ّ
پنج و هفت ّ
مصوب ٔ
کسب اطّالعات استفاده کند.
روش ها و منابع یاددهی ــ یادگیری
 )١اصول یاددهی ــ یادگیری

اصول یاددهی ــ یادگیری براساس رویکرد ،اهداف و اصول برنامه تعیین می شود؛ از این رو،
با عنایت به آنچه در این برنامه ّمدنظر قرار گرفته است اصول یاددهی ــ یادگیری به گونه ای سامان داده
می شود که:
1ــ آموزش به صورت ّفعال و با مشارکت گروهی دانش آموزان اجرا شود.
٢ــ چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه به ّ
حل مسئله پرداختن به دانش آموز ،آموزش
داده شود.
٣ــ معلّم برای اطمینان یافتن نسبت به اعتبار فرایند یاددهی ــ یادگیری عالوه بر ارزشیابی
دانش آموزان نسبت به ارزشیابی از ّفعالیت های خود مبادرت ورزد.
٤ــ آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت های زبانی صورت می گیرد .در این میان نقش
طه یک فردی شاداب ،هیجانی ،خیال پرداز و بلند
متوس ٔ
1ــ در گزینش متون به شرایط س ّنی دانشآموز ّ
دوره ّ
توجه میگردد .دانشآموز ٔ

پرواز است که در پی پیشرفت و در جست و جوی کماالت و موفقیت است و عالقه مند به متون علمیو کسب اط ّالعات به روز و جالب است.
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طه یک
متوس ٔ
ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته می گردد .در سه سال نخست به ویژه در ٔ
پایه ّاول ّ
هدف آن است که دانش آموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.
قاعده
الف) تذکر بسیار مهم :در جدول وسعت و توالی هرجا سخن از قواعد آمده است؛
ٔ
مطالعه آن نکته فهم زبان حاصل گردد.
محض مورد نظر نیست؛ بلکه هدف آن است که با
ٔ
  ٥ــ در شیوه های نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شنیدار توجه بیشتر می گردد.
ترجمه عبارات از عربی
٦ــ سنجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد :روان خوانی،
ٔ
مهم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن گفتن
به فارسی ،یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و ّ
(به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر و دانش آموز و یا در میان دانش آموزان) در مورد مهارت نوشتن از
آنجاکه الفبای فارسی و عربی تقریباً یکی است؛ ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی کفایت می کند.
2ــ شیوه ها و ّ
فعال ّیت های مناسب یاددهی ــ یادگیری:

توجه به اهداف و رویکردهای برنامه انتخاب و به کار گرفته
شیوه های مناسب یادهی ــ یادگیری با ّ
می شود .در این راهنما تنها به اصول کلّی شیوه های یاددهیــیادگیری اشاره می شود.
قرائت

خاصی دارد؛ از این رو ،معلّم باید از توانایی درست خوانی و
در درس عربی روخوانی جایگاه ّ
روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویکرد اهداف و اصول برنامه آموزش دهد.
ترجمه

اهم ّیت ترجمه در اهداف آموزش زبان عربی ،الزم است از الگوها و روش هایی مؤثّر
با ّ
توجه به ّ
برای آموزش ترجمه بهره گرفته شود .گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم مطالب کارساز است؛
مانند تطبیق انواع فعل در فارسی و عربی ،به همین منظور بخش کارگاه ترجمه به منظور آموزش مفاهیم
بنیادین فنون ترجمه در کتب درسی می آید.
قواعد

جدی برنامه ریزان ،نویسندگان و معلّمان
توجه ّ
کاربردی بودن قواعد به عنوان اصلی اساسی مورد ّ
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توجه به کاربرد قواعد در جمله و یافتن شواهد از متن مورد تأکید
قرار می گیرد .در بخش تدریس ّ
است .در این باره بایسته است از تأکید بر حفظ قواعد پرهیز گردد .اتّخاذ الگوی دانش آموز محور،
توجه به آموخته های
تأکید بر روش های اکتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش دریادگیری مؤثّر استّ .
پیشین دانش آموزان ،پیوند دادن قواعد زبان عربی به دستور زبان فارسی یا انگلیسی و استشهاد به امثال
و حکم در این حیطه توصیه می شود .بخشی از مباحث دستوری تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند.
پایه مهارت های چهارگانه زبانی و متن محور است؛ قواعد
از آنجا که رویکرد کتاب های جدید عربی بر ٔ
باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند.
تمرینات

پاسخ دادن به تمرینات هر درس نشانگر میزان موفّ ّقیت معلّم و دانش آموز در فرایند یاددهی ــ
یادگیری است؛ لذا اتّخاذ روش های ّفعال و مشارکتی در انجام تمرینات امری گریز ناپذیر است .معلّم
مصحح را ایفا می نماید.
در این بخش نقش
ّ
ارتباط افقی برنامه با سایر حوزه های یادگیری

متوسطه درس زبان عربی با دروس ذیل پیوند و یا همانندی بیشتری دارد:
دوره ّ
در میان دروس ٔ
1ــ قرآن و دینی  2ــ زبان فارسی 3ــ تاریخ 4ــ علوم اجتماعی   5ــ زبان انگلیسی
ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری یا عملی است که ذیال ً به آنها اشاره می شود.
1ــ قرآن و دینی :از برنامه درسی قرآن و دینی انتظار می رود:
دوره ابتداییایجاد نماید.
طی آموزش قرآن در ٔ
توانایی الزم برای درست خوانی و روان خوانی را ّ
زمینه ترجمه و درک و فهم آیات قرآن کریم د ّقت شود آنجا که دریافت معنا وابسته به
در ٔ
یادگیری ساختارهای ادبی جمله است ،بستر این موضوع پیش از درس قرآن در درس زبان عربی فراهم
شده باشد؛ به عنوان نمونه ،می توان به انواع فعل اشاره کرد.
درحد امکان به آموخته های عربی دانش آموزان
به هنگام استشهاد به آیات ،احادیث و روایات
ّ
توجه شود.
محدوده قواعد صرفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی است دخالت نشود
در
ٔ
مقدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد.
و درس آموزش قرآن وظیفه اصلی و ّ
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در نگارش کتب جدید التألیف به متون موجود در کتب عربی توجه شود که همزمان در کتاب
عربی و دینی و قرآن یا ادبیات تکرار نگردد.
برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی انتظار می رود:
2ــ زبان و ادبیات فارسی :از ٔ
طی متونی در کتاب درسی مورد
ّ
اهم ّیت زبان عربی را به عنوان زبان دین و فرهنگ اسالمی ّ
تأکید قرار دهد.
نسبت به لزوم یادگیری زبان عربی در جهت فهم عمیق تر و مؤثّرتر زبان و ادب فارسی تأکید
کند.
ملمع
در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبیات عربی نمونه هایی از اشعار َّ
شاعران و شاهکارهای ادبی نثرنویسان ایرانی به زبان عربی را در محتوای آموزشی بگنجاند.
از آنجا که عربی ،انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری به لحاظ همانندی گروهی
میان این سه گروه الزم است .شباهت گروه درسی عربی به دو گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه
برنامه درسی ملّی نیز
انگلیسی از این نظر که آموزش زبان است بیشتر از دیگر گروه های درسی استٔ .
حوزه زبان های خارجی قرار داده است.
حوزه معارف اسالمی در
زبان عربی را عالوه بر
ٔ
ٔ
برنامه درسی تاریخ انتظار می رود:
3ــ تاریخ :از ٔ
ضمن تأکید بر هم کیش بودن ایرانیان و عرب ها و وجود مشترکات فراوان فرهنگی میان
اقوام ایرانی و عرب و نیز پیوندهای دیرینه میان آنان به تالش استعمار برای ایجاد تفرقه و اختالفات
توجه دادن دانش آموزان به اندیشه های
قومی و مذهبی میان طوایف اسالمی اشاره نماید .در این زمینه ّ
قومیت ها از همدیگر ضروری می نماید.
زهر آلود برخی و تالش آنان برای دور ساختن ّ
پیشرفت علمی ایرانیان در دوران طالیی عصر اسالمی و تألیفات و آثار علمی عرضه شده به
تمدن اسالمی را تبیین نماید.
ّ
دیرینه ایرانیان به زبان عربی به عنوان زبان فرهنگ اسالمی و نه صرفاً زبان قومی خاص
به تالش
ٔ
اشاره کند.
در شرح تاریخ دوران اسالمی به تأثیر ایرانیان در شکوفایی و گسترش تمدن اسالمی و نقش آنان
در گسترش زبان عربی اشاره کرده و از آثار و تألیفات عربی آنان نام برده شود.
توجه به نکات یاد شده در تقویت نگرش مثبت دانش آموزان به زبان عربی تأثیر دارد.
ّ
برنامه درسی علوم اجتماعی انتظار می رود در بحث هویّت جوامع
4ــ علوم اجتماعی :از
ٔ
توجه نموده و زبان دین را به عنوان
بشری به زبان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل هویّت بخشی ّ
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جامعه
معرفی نماید و در این راستا به نقش زبان عربی به عنوان عامل وحدت و همبستگی
ٔ
هویّت دینی ّ
اسالمی اشاره نماید .همچنین اشاره به اصل  16قانون اساسی در لزوم تدریس زبان عربی در ضمن
اشاره به مفاد قانون اساسی شیوه ای برای تبیین نقش زبان عربی است.
برنامه درسی زبان انگلیسی انتظار می رود در بخش گرامر به کتب
 5ــ زبان انگلیسی :از
ٔ
دستور زبان فارسی و بخش قواعد عربی مراجعه کند تا در صورت امکان در تقدیم و تأ ّخر برخی
جمله شرطی ،ترکیب اضافی و وصفی ،ضمایر مفعولی
نکات اقدام کند؛ مثال ً بحث معلوم و مجهول یا ٔ
توجه
و بسیاری از بحث های دیگر در هر سه زبان عربی ،فارسی و انگلیسی مشترک است .همچنین ّ
به متونی که در هر سه کتاب آمده است .شایسته است متون این کتاب ها تکراری نباشد .همچنین از
آنجا که عربی ،انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری و تبادل تجربیات به لحاظ همانندی گروهی
میان این سه گروه الزم است .این سه گروه می توانند تجربه های سودمند خود را در زمینه شیوه های نوین
و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارند؛ زیرا شبیه ترین گروه های درسی به یکدیگرند.
توصیه های اجرایی برنامه

1ــ روش های ترویج و تثبیت برنامه:
برای تحقّق اهداف برنامه درسی عربی و ترویج و تثبیت آن ،الزم است روش هایی کارآمد و مؤثّر
برنامه درسی را
توجهی به آنها ٔ
مکمل یکدیگر بوده و بی ّ
اتخاذ شود .روشن است هریک از این روش ها ّ
با شکست روبه رو می سازد.
این روش ها عبارت اند از:
الف) تربیت نیروی انسانی :آموزش نیروی انسانی به عنوان مهم ترین مؤل ّٔفه برنامه به شمار
برنامه درسی و
می رود .دوره های آموزشی می بایست با دعوت از مؤل ّفان کتاب های درسی
ّ
متخصصان ٔ
نیز سرگروه های معلّمان برگزار گردد و سپس با برگزاری آزمون دقیق ،از میان شرکت کنندگان افرادی
برای تشکیل دوره های آموزشی در استان ها و شهرهای خود انتخاب شوند در این دوره ها افزون بر نقد
طراحی آموزشی مناسب
و بررسی کتاب درسی اهداف ،رویکرد و اصول ٔ
برنامه درسی و نیز شیوه های ّ
الیت های قبل از تدریس ،حین تدریس و بعد از تدریس بیان می گردد .عالوه
با ٔ
برنامه درسی شامل ّفع ّ
توسط دفتر برنامه ریزی و تألیف
بر آموزش حضوری می بایست تمام محتوای آموزشی دوره از قبل ّ
تهیه و در اختیار شرکت کنندگان در دوره های آموزشی قرار گیرد و
کتب درسی در قالب لوح فشرده ّ
تهیه شده می بایست در حجمی وسیع تکثیر و
یا در وبالگ و وبگاه نهاده شود .عالوه بر این ،لوح های ّ
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در اختیار مدارس و گروه های آموزشی قرار گیرد .متن کتاب ها به صورت  PDFدر سایت گروه درسی
عربی نهاده می شود.
برنامه
همه متون و محتواهای آموزشی که برای تحقق اهداف
ٔ
تهیۀ بستۀ آموزشی :به ٔ
ب) ّ
بسته
بسته آموزشی گفته می شودٔ .
درسی یک درس تولید و در قالب های گوناگونی عرضه می شود ٔ
آموزشی شامل کتاب درسی ،راهنمای تدریس معلم ،کتاب کار ،کتاب گویا ،پوستر ،فلش کارت ،نرم
بسته آموزشی پشتیبان کتاب درسی است.
افزار ،وبالگ و وبگاه است .بی گمان ٔ
ج) رسانه های دیداری و شنیداری :رسانه ها می توانند نقش بسزایی در تحقّق اهداف برنامه ایفا
اهم ّیت است:
کنند .در این زمینه نکات ذیل حائز ّ
شبکه آموزش سیما به عنوان یکی از گسترده ترین رسانه های دیداری و شنیداری ،شایسته
ٔ
متخصصان و مؤل ّفان کتب
است با هماهنگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با بهره گیری از
ّ
مصوب مبادرت ورزد.
درسی و کارشناسان خبره به تولید برنامه های همسو با ٔ
برنامه درسی ّ
برنامه
د) آموزش مدیران و دست اندرکاران آموزشی :برای تحقّق اهداف موردنظر
ٔ
درسی ،می بایست مدیران مدارس ،مشاوران تحصیلی و سایر دست اندرکاران آموزشی ،با اهداف،
برنامه درسی و توصیه های برنامه آشنا باشند؛ تا بر این اساس ،زمینه اجرای موفّ ّقیت
رویکرد و اصول ٔ
برنامه درسی را فراهم آورند.
آمیز ٔ
اهم ّیت یادگیری زبان عربی
هـ) آگاه سازی اولیای دانش آموزان :آگاهی اولیای دانش آموزان به ّ
برنامه درسی است .انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه می تواند
عاملی مؤثّر در تحقّق و
اشاعه اهداف ٔ
ٔ
نقش محوری ایفا کند.
و) مراکز تربیت مع ّلم :در صورت برخورداری مراکز تربیت معلّم از استادان چیره دست و
نحوه تربیت
آشنا به اهداف ٔ
برنامه درسی و بهره گیری از الگوها و روش های نوین آموزشی و مراقبت از ٔ
برنامه درسی می تواند به موفّ ّقیت های اساسی دست یابد .این استادان باید
معلّمان متع ّهد و
ّ
متخصصٔ ،
از دبیران نمونه و برتر مناطق برگزیده شوند.
ز) انجمن های علمی مع ّلمان :تشکیل انجمن های علمی و مردم نهاد نقشی مهم در تحقّق
اهداف برنامه ایفا می کند .دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی می توانند با تشکیل انجمن های
علمی ،به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح کشور ایفای نقش نمایند.
الیت های دبیرخانه
ح) دبیرخانه راهبری کشوری درس عربی :تقویت و جهت دهی ّفع ّ
برنامه درسی می کند .این دبیرخانه به دلیل ارتباط
کشوری راهبری درس عربی کمک مؤثّری به پیشرفت ٔ
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برنامه درسی عمل
با گروه های آموزشی سراسر کشور می تواند به عنوان بازوی اجرایی بسیار نیرومند ٔ
دبیرخانه درس عربی و دفتر تألیف توصیه می شود.
الیت های
ٔ
نماید .هماهنگی میان ّفع ّ
ط) وبگاه گروه درسی عربی :گروه عربی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی با بروز رسانی
کلی ٔه دست اندرکاران آموزش ،دانش آموزان و اولیای آنان
و توانمندسازی وبگاه خود می تواند با ّ
معرفی روش های تدریس،
در ارتباط باشد .از این طریق می توان در ٔ
معرفی بهتر کتاب درسیّ ،
زمینه ّ
ارزشیابی کاهش افت تحصیلی ،باال بردن کارآیی در آموزش و آشنایی با آخرین دستاوردهای آموزشی
همه وبالگ های موفّق دبیران عربی و نیز گروه های آموزشی و نیز
به فعالیت پرداخت .وبگاه عربی دفتر ٔ
ادبیات عربی را لینک می کند.
وبگاه های ّ
تخصصی حوزه زبان و ّ
نشانی وبگاه گروه عربیhttp://arabic :ــdept.talif.sch.ir
ی) جشنواره کتاب رشد :این جشنواره در صورتی که در شناسایی کتاب های برتر موفّق عمل
کند؛ می تواند کتاب هایی را به معلّمان ،دانش آموزان و اولیای آنان توصیه نماید که برای تحقّق اهداف
برنامه ،مفید و مؤثّـر واقع شود.
تهیـه و تألیف منابع درسی استاندارد :کتاب درسی باید از اعتبارعلمی برخوردار
ک) ّ
پایه جدیدترین استانداردها و دستاوردهای علمی و آموزشی نوشته شود و با شرایط حاکم بر
باشد و بر ٔ
آموزش و پرورش از نظر مخاطبان و زمان و مکان اجرای برنامه انطباق الزم داشته باشد.
ل) ارتباط با استان ها و مناطق :برگزاری نشست های علمی و آموزشی با دبیران اجرای
کارگاه های آموزشی ،سخنرانی برنامه ریزان و نویسندگان کتب درسی در جمع دبیران و ارتباط مستقیم
برنامه درسی است.
مهمی برای
اشاعه ٔ
ٔ
با آنان ابزار ّ
وسیله ارتباطی
تخصصی رشد آموزش زبان عربی :انتشار این مجلّه
م) انتشار مج ّلۀ ّ
ٔ
تخصصی در
ارائه مقاالت علمی و آموزش ّ
مناسب و مؤثری میان برنامه ریزان و مؤل ّفان و دبیران استٔ .
ارتقای سطح علمی و توانمندی های دبیران مؤثر است.
تخصصی با
ن) نقد و بررسی کتب درسی :نقد و بررسی کتب درسی در قالب نشست های ّ
حضور استادان ،مؤل ّفان ،معلّمان ،کارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهتر محتوا و مسائل
آموزشی توصیه می شود.
تهی ٔه
مؤسسات خصوصی :آگاهی شرکت ها و مؤسسات از ٔ
برنامه درسی عربی و ّ
س) شرکت ها و ّ
نامه تولید رسانه ضروری است .الزم است از نیروی توانای بخش خصوصی در جهت صحیح و
شیوه ٔ
برنامه درسی منحرف شوند.
همگام با اهداف آموزش و پرورش استفاده کرد و نگذاشت که آنها از مسیر ٔ
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اول (از درس  1تا پایان ) 10
اول ّ
متوسطه یک (پایۀ هفتم) :نوبت ّ
بارم بندی امتحان عربی ّ

ج:
مهارت
شناخت و
کاربرد قواعد

د:
مهارت درک
و فهم

هـ:
مهارت
مکالمه

شماره

ب:
مهارت واژه
شناسی

2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1

نـمره

الف:
مهارت ترجمه

 1ترجمه از عربی به فارسی از فصل ّاول
(اسم اشاره و مفرد ،مث ّنی و جمع)

جمع

مهارت های
زبانی

موضوع

4

ترجمه جمله های عربی به فارسی
8 1/5
طراحی شود )
نـمره
(از حروف و اسماء استفهام از هر کدام نیم نمره ّ
1
جمله عربی به فارسی (از ضمایر منفصل و م ّتصل)
ترجمه ٔ
ٔ
/5
ترجمه ناقص (دو کلمه)
تکمیل
ٔ
1
انتخاب
ترجمه صحیح (سؤال دو گزینه ای)
ٔ
1
نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (چهار تصویر)
/5
مترادف و متضاد
3
 1نـمره
معنای کلمه در جمله
/5
کلمه ناهماهنگ در میان چند کلمه ( دو مورد)
تشخیص ٔ
مکسر 1
شناخت و کاربرد اسم مث ّنی ،جمع مذکّر سالم ،جمع مؤنّث سالم و جمع ّ
/75
شناخت و کاربرد ضمیر شبیه تمرین دوم بخش دوم از درس سوم
4
/75
شناخت و کاربرد اسم اشاره :مفرد ،مثنی ،جمع ،مذکّر و مؤنّث
نـمره
/75
شناخت و کاربرد اسم های مفرد ،مثنی و جمع
/75
شناخت و کاربرد حرف و اسم استفهام
پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (سؤال سه گزینه ای)
/5

 2سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به ستون
ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله 1
دوم» (چهار مورد) و «یا ٔ
کلمه مناسب کامل شود »
دارای جای خالی که باید جای خالی با ٔ
/5
ترجمه فارسی داده شده (دو جمله)
توجه به
ٔ
 3جمله سازی با کلمات پراکنده با ّ
ارائه چهار جمله و تعیین درست و
 4درک مطلب
طراحی 4سؤال یا ٔ
ٔ
(ارائه متن و ّ
1
غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله)
پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء استفهام شامل
هو و ما هی و ماذا ،کَم»
پنج جمله پرسشی با َ
«هل یا أَ ،
2
أینَ ،من ،ما و ما َ
جمع نمره ها

3
نـمره

2
نـمره

20
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طراحی سؤال در نوبت ّاول و دوم و نیز نیم ترم ها)
تذکّرات( :برای ّ
طراح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی تغییراتی اجرا نماید.
طراحی سؤاالت امتحانی ّ
1ــ در ّ
2ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی است.
3ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخش های مختلف با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های
ِ
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله چند مفهومِ مختلف هم
زبانی امکان ندارد .مثال ً در بخش
زمان بیاید.
ِ
نیمه نخست کتاب ،بیشتر
توجه داشت که در ٔ
طراحی سؤاالت مترادف و متضاد باید ّ
4ــ در ّ
متضاد وجود دارد تا مترادف؛ لذا نباید از دانش آموز خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ
بنویسد؛ بلکه همانند تمارین موجود در کتاب باید سؤال داده شود.
  5ــ فونت های Adobe Arabic، B Badr، Traditional Arabic، Simplified Arabic
برای تایپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند.

118

اول تا دهم  6نمره و درس
اول ّ
متوسطه یک (پایۀ هفتم) :نوبت دوم (از درس ّ
بارم بندی امتحان عربی ّ
یازدهم تا بیستم  14نمره)
مهارت ها

الف:
مهارت ترجمه

ب:
مهارت
واژه شناسی

ج:
مهارت
شناخت و
کاربرد قواعد

موضوع

شماره

نـمره جمع

1

ترجمه امثال و حکم
ٔ

2

2

ترجمه جمله های عربی به فارسی (از فعل ماضی غایب به همراه ضمیر)
ٔ

1

3

ترجمه جمله های عربی به فارسی (فعل ماضی مخاطب به همراه ضمیر)
ٔ

1

4

ترجمه جمله های عربی به فارسی (از فعل ماضی متکلم به همراه ضمیر)
ٔ

/5

5

توجه به نمونه (مانند تمارین پایان کتاب)
ٔ
ترجمه فعل ماضی با ّ

/5

6

ترجمه فعل ماضی در جمله
ٔ

/5

7

ترجمه جمله های عربی به فارسی (روزهای هفته،نام فصل ها و رنگ ها)
ٔ

/5

8

ترجمه ناقص در یک یا دو جمله (دو فعل ماضی و دو مورد دیگر از
تکمیل
ٔ
غیر فعل)

1

9

ترجمه صحیح (سؤال دو گزینه ای)
انتخاب
ٔ

1

1

کلمه ناهماهنگ در میان چند کلمه (دو مورد)
تشخیص ٔ

2

مترادف و متضاد

3

نوشتن معنای چهار کلمه در جمله

/75

4

(ارائه چهار تصویر)
نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی
ٔ

/75

1

شناخت و کاربرد ضمیر مناسب برای جمله دارای فعل ماضی

1/25

2

شناخت و کاربرد فعل ماضی مناسب برای جمله

1/25

3

شناخت و کاربرد اسم های اشاره

/5

4

شناخت و کاربرد اسم مفرد ،مث ّنی و جمع

/5

5

شناخت و کاربرد حروف و اسم های استفهام

/5

8
نـمره

/5
1

3
نـمره

4
نـمره
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ج:
مهارت
درک و فهم

د:
مهارت
مکالمه

1

پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب (چهار سؤال دو گزینه ای)

2

سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان (وصل کردن کلمات ستون اول به ستون
دوم) چهار مورد
و یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که
باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود

3

توجه به ترجمۀ فارسی داده شده از فعل /5
جمله سازی با کلمات پراکنده با ّ
ماضی (دو جمله)

4

درک مطلب
ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط
یا
سؤال
چهار
طراحی
(ارائه متن و
ٔ
ٔ
آنها بر اساس مفهوم هر جمله)

1

مکالمه (پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای حروف و اسماء
هوَ ،م ۡن هی /ما،
استفهام شامل پنج جملۀ پرسشی با َ
«هل ،أ َ /
أین َ /منَ ،م ۡن َ
َ
هو ،ما هی ،ماذا  /کَم»)
ما َ

2

جمع نـمره ها

/5
1

3
نـمره

2
نـمره

2

طراحی سؤال در نوبت ّاول و دوم و نیز نیم ترم ها )
تذکّرات( :برای ّ
1ــ طرح  6نـمره از مطالب نوبت ّاول و  14نـمره از نوبت دوم تقریبی است .بسیاری از مفاهیم
در نیمه دوم کتاب با نیمه اول تلفیق شده است .منظور این است که در امتحان ِ
پایان سال ،بیشتر از فصل
ّ
چهارم (فعل ماضی) سؤال طرح گردد.
معما گونه ،وجه اختالف ،شا ّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان
طراحی سؤاالت ّ
٢ــ از ّ
(علیم) ؛ بناتُ ،أ َّمهات و َسبعین چه جمعی هستند؟ ؛
خودداری گردد؛ مانند اینکه مفرد ُعلَماء چیست؟ َ
طرح سؤال از معدود یک تا دوازده؛ تطابق عدد و معدود و …
٣ــ بارم بندی امتحان خرداد و شهریور مانند هم است.
٤ــ در برخی بخش های کتاب مطالبی تدریس شده که الزم نیست در امتحان از آن سؤال داده
شود و در راهنمای معلّم به آنها اشاره شده است.
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متوسطه یک
نـمونه سؤال امتحان نوبت ا ّول و دوم عربی ا ّول
ّ
متوسطه یک از ده درس ــ
اول ّ
اول عربی ّ
باسمه تعالی ــ امتحان نوبت ّ
تاریخ :مدرسه:
منطقه     :کال ِ
س     :نام دبیر       :وقت 70 :دقیقه ــ نام و نام خانوادگی:

الف :ترجمه

1ــ احادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید.
1ــ1ــ حسن الس ِ ِ
ِ
ص ُف الۡع ۡلمِ  0/5( .نـمره) .....................................................
ُ ۡ ُ ُّ
ؤال ،ن ۡ
ِ
2ــ1ــ ِرضا ِ
اللهِ ،رضا الۡوال َد ِ
ین 0/5( .نـمره) ........................................................
ِ
ِ
ِ
ِ
خیـر من صدا َقـة الۡجاه ِل 1( .نـمره) .......................................
داو ُة الۡعاق ِلَ ۡ ٌ ۡ َ ،
3ــ1ــ َع َ
2ــ جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
تان ،نَظی َف ِ
هاتان الِۡب ۡن ِ
1ــ2ــ ِ
........................................................
تان)0/5( .
2ــ )2الۡجه ُل ،موت األح ِ
........................................................
ـیاء)0/5( .
َ ۡ َۡ ُ ۡ
ِ
........................................................
ـجبَ ُلُ ،مرتَف ٌع)0/5( .
3ــ2ــ ِذل َ
ـﻚ الۡ َ
4ــ2ــ ِ
هؤالء ّ ِ
ِ
........................................................
زون)0/5( .
بون ،فائ َ
اللع َ
حسان إ ِّل ِ
  5ــ2ــ ﴿ه ۡل جزاء ِ
اإل ِ
حسان﴾ (.................................................... )0/5
اإل
ُ
َ َ ُ
........................................................
ازی)0/5( .
الر ّ
هو َزکریا ّ
هو؟ َ
6ــ2ــ َم ۡن َ
........................................................
باب)0/5( .
7ــ2ــ ما هذا؟ هذا ٌ
ِ
ِ
........................................................
ارات؟ ()0/5
الس ّـی ُ
ـم ۡن ِهذه َّ
8ــ2ــ ل َ
وران إِلَی الۡی ِ
........................................................
منوع)0/5( .
9ــَّ )2
الد ُ
سار َم ٌ
َ
........................................................
ترجمه ناقص را کامل کنید)0/5( .
3ــ
ٔ
ِ
در ِ
طالب ِ
کالس ّاول است.
األو ِل .این ،دانش آموزی
ناج ٌح فی َّ
الص ِّف َّ
1ــ3ــ هذاٌ ،
جت ِه ِ
هذان ال ّز ِار ِ
2ــ3ــ ِ
تالشگر هستند.
دان  .این
عـانُ ،م َ
ترجمه درست را انتخاب کنید 1( .نـمره)
4ــ
ٔ
أیانَ ،خیر ِمن ر ٍأی ِ
1ــ4ــ ر ِ
واحد.
ـه ۡم ِلل ّن ِاس.
2ــ4ــ َأفۡ َض ُل ال ّن ِاسَ ،أنۡـ َف ُع ُ
ٌ ۡ َ
َ
ِ
داناترین مردم ،مردمِ پر منفعت هستند.
الف) دو نظر از یک نظر بهتر است .الف)
ب) بهترینمردم،سودمندترینآنانبرایمردماست.
ب) رأی خوب از رأی همه بهتر است .
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ب :واژه شناسی

خیصة،
{غالیةَ ،قلیلَ ،قریبَ ،ر َ
  5ــ کلمات متضاد را کنار هم بنویسید« .دو کلمه اضافه استَ ».
کَثیرِ ،
سائق} ()0/5
#
#
6ــ معنای کلمه های مشخّص شده را بنویسید)1( .
أنت ِ
الش ِارع2 .ــ6ــ من هذا الۡولَد؟ هو أخی 3 .ــ6ــ ِ
کاتبَ ُة الۡ ِق َص ِص.
1ــ6ــ ب َ ُیتنا فی ِنهای َ ِة هذا ّ
َۡ
َ
َ
ِ
َ
طر ِم ۡن َذ َه ِب ِـه.
4ــ6ــ أ َد ُب الۡ َمرء َخ ٌ
ِ
ردة ،الۡبَ َق َرة ،الۡ ِع َنب ،الۡ ُحسام»
«الر ّمان ،الۡمفتاح ،الۡ َو َ
7ــ نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسیدُّ .
{دو کلمه اضافه است)1(}.

کلمه ناهماهنگ را معلوم کنید)0/5( .
  8ــ ٔ
1ــ      8ــ َح َج ٌر َ ر ُج ٌل ِ ا ۡم َر َأة ٌَ ول َ ٌدِ ب ۡن ٌت 2 ــ     8ــ األَب  األ ُّم ألۡف 
الۡ ِ
کاتبَة  الۡ َج ّد 

ج) شناخت و کاربرد قواعد

مکسر پیدا کنید)1( .
9ــ در هرجمله یک اسم مث ّنی ،جمع مذکّر سالم ،جمع مؤنّث سالم و جمع ّ
ِ
الله مع ّ ِ
ِ
رین﴾
الر ُ
در َسة2 .ــ9ــ ِّ
الصاب َ
جال فی الۡ َمسجد3 .ــ9ــ ﴿إ َِّن َ َ َ
1ــ9ــ الۡ ُم َد ِّر َستان فی الۡ َم َ
أوسطُها.
طر األُمورَ ،
4ــ9ــ َخ ُ
حن ،أنا ،نا ،ی) کامل کنید{ )0/75( .سه
(أنتمُ ،
10ــ جاهای خالی را با ضمیر مناسب ُ
أنت َّن ،ن َ ُ
ضمیر اضافه است}.
ِ
1ــ10ــ من کنار دوستم ایستاده ام.
واق ٌف َج ۡن َب َصدیقی.
ِ
2ــ10ــ شما در باغ ایستاده اید.
فات َو َس َط الۡ َحدیقة.
واق ٌ
َجمیلَـ ٌة.
3ــ10ــ اتاقـت زیبا استُ  .غ ۡـرفَ ُـتـ
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11ــ در جاهای خالی «اسم اشاره» مناسب بنویسید)0/75( .
ِ
ـﻚ  هذا ِ 
ّ ِ
هذ ِه 
1ــ11ــ إ َِّن
ـﻚ  ت ۡل َ
ِیرانیـ ٌة( .اشاره به نزدیک) ِذل َ
الشاع َر َة إ َّ
هاتان ِ 
هؤالء ِ 
هذان ِ 
رسی ِانَ ،خ َش ّبی ِانِ .
ـﻚ 
2ــ11ــ
أولئ َ
الۡکُ ّ
ناجحونِ .
ِ
ِ
هؤالء ِ 
ـﻚ 
3ــ11ــ
ـﻚ  ت ۡل َ
ـﻚ ِ ذل َ
أولئ َ
دونَ ِ ،
الۡ ُمجاه َ
12ــ در جاهای خالی اسم مفرد ،مث ّنی و یا جمع مناسب قرار دهید)0/5( .
کَبیر ِ ِ
1ــ12ــ ِ
نض َد ُة َ قری ِ
هاتان الۡـ
نات 
والد  ب َ ُ
تان  .م َ
تان َ أ ُ
َ
َ
2ــ12ــ إِن ِ
ِ
ِ
هؤالء ّ ِ
ران  م َنت ِظر ِ
رون  م َنت ِظ ِ
تان 
بین،
َّ
ُم َنتظرة ٌ ُ م َنتظ َ
ُ
اللع َ
ُ َ
13ــ کدام گزینه «مفرد و جمع» است؟ ()0/25
ِ
ِ
ِ ِ
طالب ٌة و طالب ِ
ـین 
َ
ب ُ ۡستان و بَساتین  مؤم ٌن و مؤم َنتان َ 
ِ
ـن ،ماذا،
14ــ در جای خالی ٔ
هوَ ،م ۡن ،ل َ
ـم ۡ
کلمه پرسشی مناسب بنویسیدَ { )0/75( .ه ۡل ،ما َ

کَ ۡـمَ ،أی ۡ َن}

ـﻚ؟ ــ ال .هذا َقلَ ُم َأخـی2 .ــ)14
هذا َقلَ ُم َ

1ــ14ــ
ِ
ِ
ِیرانی ٍـة.
ـﻚ
ت ۡل َ
صورة عال َم ٍـة إ َّ
ُ
3ــ14ــ
یَوماً فی األُسبوع؟ ــ َس َبع ُة َأی ّ ٍام.

ِ
ور ُة؟ ــ
ـﻚ ّ
ت ۡل َ
الص َ

د) درک و فهم

کلمه مناسب قرار دهید)0/5( .
توجه به معنا و مفهومِ جمله در جاهای خالی ٔ
15ــ با ّ
1ــ   15ــ َع َد ُد ف ُ ِ
ثَالث َ ٌة َ أربع ٌة 
الس َن ِة
صول َّ
ََ
کان ج ِ
حر 
2ــ  15ــ إ َِّن
لوس الطُّ ّل ِبَّ .
الص ّف  الۡبَ ۡ
َم ُ ُ
16ــ هر کلمه از ستون «الف» را به کلمۀ مناسب آن در ستون «ب» وصل کنید{.یک کلمه اضافه
است)1( }.
الف

َع َد ٌد ب َ ۡع َد َس ۡب ٍعة
ُأ ُّم ِ
األب

ِ
لسی ِ
دات
سم ِل ِّ
ا ٌ
الد ِین
مود ّ
َع ُ

ب

هانی ُة
ثَـمانی ٌة
الۡ َقری َ ُة
الۡ َج َّد ُة

الة
َّ
الص ُ
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جمله درستی بسازید)0/5( .
توجه به
ترجمه فارسی ٔ
ٔ
17ــ با کلمات پراکنده ،با ّ
1ــ17ــ ن َ َعم ــ هذا ــ َه ۡل ــ أخوﻙَ ــ ؟ آیا این برادرت است؟
2ــ17ــ اۡأل َُّمهات ــ َأ ۡقدام ــ ت َ ۡح َت ــ الۡ َج َّنـة .بهشت زیر پای مادران است.
18ــ درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید)1( .
ِ ِ
ِ
ِ
فیدةٌ.
رین2 .ــ  18ــ فی کُ ُت ِب الۡق َص ِص ،عبَ ٌر ُم َ
1ــ  18ــ ال ُف ُند ُقٌ ،
مکان ل ۡل ُمساف َ
هور ِ
أح َد َع َش َر َش ۡهراً.
فین ُة ،فی ّ
3ــ  18ــ َّ
الش ِار ِع4 .ــ  18ــ َع َد ُد ُش ِ َّ
الس َ
الس َنةَ ،

هـ) مکالـمه

19ــ دو سؤال زیر از شماست .به آنها پاسخ کوتاه دهید{ .در یک یا دو کلمه} ()0/5
نت ِم ۡن مصر؟
2ــ )19ما ۡاس ُمـﻚ؟
1ــ19ــ َه ۡل َأ َ
توجه به تصویر به هر سؤال پاسخ کوتاه دهید{.در یک یا دو کلمه} ()1/5
20ــ با ّ

ِ
هو ُشغلُ ُـه؟
الر ُج ُل؟ 2ــ20ــ کَ ۡم َع َد ُد َ
1ــ20ــ َأی ۡ َن َّ
الحقائب؟ 3ــ20ــ ما َ

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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متوسطه یک از درس  1تا
اول ّ
باسمه تعالی ــ امتحان نوبت دوم عربی ّ
دبیرستان:
		
 20ــ تاریخ:
کال ِ
وقت 70 :دقیقه ــ
		
نام دبیر:
		
س:
منطقه:
نام و نام خانوادگی:

الف) ترجمه

و

حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.
1ــ سخنان
ٔ
ِ
....................................................
اإلیمان 0/5( .نـمره)
1ــ1ــ ُح ُّب الۡ َوط َ ِنِ ،م َن
2ــ1ــ صدر الۡ ِ
عاق ِل ،ص ُ ِ
ندوق ِسره 0/5( .نـمره) ....................................................
ِّ
ُ
َ ُۡ
ِ
ِ
....................................................
ماعة 0/5( .نـمره)
3ــ1ــ ی َ ُد اللهَ ،م َع الۡ َج َ
ِ
ِ
....................................................
صیر 0/5( .نـمره)
4ــ1ــ ل ُ
سان الۡ ُم َق ِّصرَ ،ق ٌ
2ــ جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
ِ
....................................................
ماء)0/5( .
1ــ2ــ َ
هو َشر َب الۡ َ
....................................................
باب)0/5( .
2ــ2ــ
هی ط َ َر َقت الۡ َ
َ
أنت کَ َتب َت ِ
....................................................
ـﻚ)0/5( .
واجبَ َ
3ــ2ــ َ ۡ
4ــ2ــ َأ ُنت َّن َذ َهب ُت َّن إِلَی الۡبس ِ
....................................................
تان)0/5( .
ُۡ
ۡ
....................................................
  5ــ2ــ ن َ ۡح ُن َرفَ ۡعنا َعلَ َم إِیران ()0/5
ترجمه ناقص را کامل کنید)1( .
3ــ
ٔ
طفالها .مادر ِ
والدة جلَست علَی الۡکُرسی جنب َأ ِ
ِ
نزد
روی صندلی
1ــ3ــ الۡ َ ُ َ َ ۡ َ
ِّ َ ۡ َ
.
ِ
؟ پیراهنی
باء ًة .ای خانم من چه چیزی
2ــ3ــ ماذا ۡاش َت َریۡت یا َس ِّی َدتی؟ ــ فُستاناً َو َع َ

ترجمه درست را انتخاب کنید 1( .نـمره)
)4
ٔ
ِ
ـﻚ األ ِ
َفاض ُل.
ـﻚ األَراذ ُل؛ َهلَ َ
1ــ4ــ إِذا َملَ َ
الف) اگر پست ها ِ
مالک چیزی شوند؛ دانایان محروم می شوند.
ب) هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند؛ شایستگان هالک می شوند .
2ــ4ــ َم ۡن طَلَ َب َأخاَ ِبال َع ٍیب؛ ب َِقی ِبال َأ ِخ.
َ
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الف) هر کس برادری (دوستی) بی عیب بخواهد؛ بدون برادر می ماند.

ب) هر که برادرش (دوستش) بی عیب باشد؛ خودش هم بی عیب می شود.

توجه به مثال ترجمه کنید)0/5( .
  5ــ با ّ
ن َ ِـد َم :پشیمان شد ← ن َ ِـد ۡم ِت:
قال :گفت ← قالـوا:
َ
  6ــ فعل های ماضی مشخّص شده را ترجمه کنید)0/5( .
سیت َشیئاً؟
الر ُج ُلَ ،ه ۡل ن َ َ
1ــ6ــ أیُّها َّ
باتَ ،ر َج ۡع َن إِلَی الۡ ُمساب َ َق ِة.
2ــّ )6
الل ِع ُ
7ــ در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید)0/5( .
الس ۡبت ــ األ ََحد ــ
ــ الثُّالثاء ــ األ َِربعاء
1ــ7ــ َّ
الصیف ــ الۡ َخریف ــ
الربیع ــ َّ
2ــ7ــ َّ

ب) واژه شناسی

  8ــ کلمات متضاد را کنار هم بنویسید« .یک کلمه اضافه است)1( ».
{ َغداًَ ،أب ۡ َیضِ ،بدایَةَ ،موتَ ،رخیصَ ،أ ۡس َودَ ،حیاةِ ،نهایَةَ ،أ ۡم ِس}
#
#
#
#
9ــ نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید{ .دو کلمه اضافه است« )0/75( }.الۡ َقمیص،
ِ
فینة»
ال ُّتـ ّفاح ،الۡ َعلَم ،ال ّناف َذةَّ ،
الس َ

10ــ معنای کلمه های مشخّص شده را بنویسید)0/75( .
قال ال َّن ِ ِ
کان نَجار و ِ
ِ
حاج ٍة
صاح ُب َم ۡص َن ٍع َصدی َق ِین فی ی َ ٍوم ِم َن األَیّامِ َ
ّ
ـج ُار لصاح ِب الۡ َم ۡص َن ِع« :أنا ب َ
َ ّ ٌ َ
قاع ِد».
إلی ال َّت ُ
کلمه ناهماهنگ را معلوم کنید)0/5( .
11ــ ٔ
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َأمام 

َ

خ ۡل َف 
1ــ11ــ ثَالثَة َ أرب َعة َ خمیسِ س َّتة سب َعة 2 ــ11ــ ت َ ۡح َت  ب ِقی فَو َق َ 

ََ

َۡ

َ َ

ۡ

ج) شناخت و کاربرد قواعد

12ــ در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید)1/25( .
هو  هی 
دین ِت ِـه.
1ــ12ــ
َذ َه َب إِلَی َم َ
َ
َ
َأ ُنتما  هُما 
َعبَرا ِب ِدق ٍَّة.
2ــ12ــ
ل َ ِعبوا مع َأص ِد ِ
هُم  هُ َّن 
قائ ِهم.
3ــ12ــ
ََ ۡ
ۡ
امت ِ
َﻚ ِ 
4ــ12ــ َأ ِنت نَجح ِت فی ِ
ـﻚ 
.
حانـ
َ ۡ
ِ
ُ
دیج ُة .ه  ها 
سمـ
َخ َ
جاء ۡت أ ۡختی .ا ُ
ُ
  5ــ12ــ َ
13ــ در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید)1/25( .
هاتان الِۡب ۡن ِ
1ــ13ــ ِ
خ َذتا 
َهدی َّ َت ِین.
تان،
َأ َخذا َ أ َ
ول ال َّت ِ
ت
مرین.
2ــ13ــ ن َ ۡح ُن،
ُم َعلِّ َمنا َح َ
َسأَلۡنا َ سأَلۡ ُ
َقر ۡأتُم َ قر ۡأت ُ َّن 
روسکُ ۡم؟
3ــ13ــ َه ۡل
ُد َ
َ
َ
ِ
ت
زر َع ِة؟
،ه ۡل
َز َر ۡعت َ ز َر ۡع َ
4ــ13ــ َأیُّها الۡ َف ّل ُح َ
فی الۡ َم َ
م ِ
ت
البسی.
  5ــ13ــ َأنا،
َغ َسلَ ۡت َ غ َس ۡل ُ
َ
اشاره مناسب قرار دهید)0/5( .
14ــ در جاهای خالی اسم
ٔ
ِ ِ
ـﻚ 
ندوق کَ ٍنز.
1ــ14ــ
الر ُ
هؤالء  ت ۡل َ
جال َو َجدوا ُص َ
ِّ
ِ
الل ِعب الۡ ِ
ـﻚ 
فائ ُز ِم ۡن إِیران.
1ــ14ــ
ِهذه ِ ذل َ
ّ ُ
15ــ نوع جمع را در هر مجموعه کلمات معلوم کنید)0/5( .
{صالةَ ،س ّیارةَ ،خ ّیاطات،
جمع ّ
{رجوعُ ،ملوﻙُ ،خروجَ ،م ۡملوء} جمع مؤنّث سالـمَ :
مکسرُ :
س ِّی َد ِ
تان}
َ
أین}
16ــ در جاهای خالی ٔ
کلمه پرسشی مناسب بنویسیدَ { )0/5( .من ،ما ،کَمَ ،ه ۡلَ ،
ُسبوع ؟ ــ َس َبع ُة َأی ّ ٍام2 .ــ16ــ
1ــ16ــ
ـﻚ؟ ــ ِا ۡسمی
ی َ ۡوماً فی األ ِ
ۡاس ُم َ
عیسی.
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د) درک و فهم

کلمه مناسب قرار دهید)0/5( .
توجه به معنا و مفهومِ جمله در جاهای خالی ٔ
17ــ با ّ
1ــ )17لَون الس ِ
َ
ص َفر َ أ ۡزر ُق 
ماء،
ۡ ُ َّ
َ
أۡ ُ
ِ
2ــَ )17ع َد ُد ُش ِ
ناع َشر 
َش ۡهر ًا .
الس َنة
هور َّ
ثَ َ
ـمانی ُة  اثۡ َ َ
جمله درستی بسازید)0/5( .
توجه به
ترجمه فارسی ٔ
ٔ
18ــ با کلمات پراکنده ،با ّ
ران ــ َم ۡن ــ َح َص َد  .هر کس دشمنی بکارد ؛ زیان درو می کند.
وان ــ الۡ ُخ ۡس َ
َز َر َع ــ الۡ ُع ۡد َ

کلمه مناسب آن در ستون «ب» وصل کنید{ .یک کلمه
19ــ هر کلمه از ستون «الف» را به ٔ
اضافه است)1( }.
الف

ب

الش ِ
یء:
الص َغ ِر ،کَال َّن ِقش فی هذا َّ
الۡ ِع ۡل ُم فی ِّ

الس ِوء
لیس ّ
ــ َج ُ

ِ
ذیذةٌ؛ لَونُها َأ ۡح َم ُر:
فاک َـهـ ٌة ل َ َ

ــ ل ُ َغة

الم َجواب ُ ُـه هذا:
ُر َّب کَ ٍ
الۡ َو ۡح َد ُة َخ ۡی ٌـر ِم ۡن ُه:

الـر ّمان
ــ ُّ

السکوت
ــ ُّ
ــ الۡ َح َجر

ِ
نادرستی عبارت های زیر آن را معلوم کنید)1( .
 )20پس از خواندن این متن ،درستی یا
السم َک ُة الۡحجریـ ُة و اۡألسماﻙُ ِ
کان َ ۡت فـی ب َ ۡح ٍر کَ ٍ
فات ِم ۡنها .هی
خائ
سمها
بیح ٌة ِا
ٌ
َّ
َّ
بیرة ٌ َق َ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
َ
بیر َس َمک ٌة کَ َ
َ
کانَت وحیدة ِ
بیر ًة فی الۡبَ ۡح ِرَ .و َق َعت
دائـماً .فی ی َ ٍوم ِم َن اۡألیّامِ َ ،ج ۡم ٌع ِم َن َّ
ۡ َ ً
الص ّی َ
ادین جاؤوا َو َق َذفوا َشبَ َک ًة کَ َ
ِ
الشب َکة .ماجاء أحد ِلم ِ
ِ
ألسماﻙِ« .ال َّنجدة ».نَظَ َرت
ألسماﻙِ.
هی َسم َع ۡت َأ ۡص َ
َ ٌَ ُ َ
وات ا ۡ ۡ
ساع َدة ا ۡ ۡ
اۡ ۡ
ألسماﻙُ فی َّ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـرع ٍة
الشبکة.
الس َم َک ُة الۡ َح َجری ُة إلَی َّ
َّ
کان الۡ َو ۡق ُت َقلیالً .فَ َذ َهبَ ۡت ِب ُس َ
ألسماﻙَِ .
هی َحزن َ ۡت .فَ َذ َهبَ ۡت ل َنجاة ا ۡ ۡ
َ َ َ
الشبَک َة ِ ِبا ۡس ِت ٍ
الشبَکة
الس َم َک ُة الۡ َح َجریَّـ ُة فی َّ
َو َقطَ َعت َّ
ألسماﻙُ َخ َر ۡج َنَ .و َه َرب ۡ َن َجمیعاً .فَ َـو َق َعت َّ
مرار َو ا ۡ ۡ
ِ
ادون أ َخذوها .کانَت اۡألسماﻙُ ح ٍ
الح َجری َّ َة کان َ ۡت َرحیم ًة .اۡأل َۡسماﻙُ نَظَ ۡر َن
َو َّ
زینات .ل َّن َّ
الص ّی َ
الس َم َک َة َ
َ
ۡ
ِ
ِ
ِ
بیح ًة ِج ّد ًا
إلی َسفینة َّ
ادین .هُ ۡم أ َخذوا َّ
الس َم َک َة الۡ َح َجری َّ َةَ .ولک َّن ُ
ـهم َق َذفوها فی الۡماء لَنَّها کان َ ۡت َق َ
الص ّـی َ
ِ
ِ
فَخافوا ِمنها .اۡألسماﻙُ فَ ِرح ِ ِ
السم َکة الۡحجریة و فَ ِهمن ِبأَنَّها صدیق ٌة رحیم ٌة و ع ِلمن ِب َّأن ِ
الظاه َر
ۡ
َ
ـن ل َنجاة َّ َ
ۡ
َ َ َ َ َۡ
َ َ َّ َ ۡ َ
ۡ َ
لَیس م ِهماً .بل الۡ ِ
باط ُن ُم ِه ٌّم.
َۡ ُ ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
زینـة الظاهـر».
َ
«زینـ ُة الۡباطنَ ،خ ۡی ٌـر م ۡن َ
لی َ :
قال َع ٌّ
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حید ًة.
1ــ کانَت َّ
الس َم َک ُة الۡ َح َجری َّ ُة َو َ
٣ــ السم َک ُة الحجری ُة َذهبت ِلن ِ
جاة اۡأل َۡسـماﻙ.
َ َ َّ َ َ ۡ َ
َّ َ

٢ــ ق َذف صیاد شب َکتـه فـی الۡ ِ
ماء.
َ َ َ ّ ٌ َ َ َ ُ
غیر ًة َو َجمیل ًة.
٤ــ کانَت َّ
الس َم َک ُة الۡ َح َجری َّ ُة َص َ

هـ) مکالـمه

توجه به تصویر به هر سؤال پاسخ کوتاه دهید {.در یک یا دو کلمه} ()2
21ــ با ّ

1ــ21ــ ما هذا؟

ون الۡ ُغ ِ
راب؟
هو ل َ ُ
2ــ21ــ ما َ

3ــ21ــ کَ ۡم َقلَماً هُنا؟

4ــ22ــ َم ۡن هذه الۡ َمر َأ ُة؟

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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متوسطه
اول ّ
به نام خدا صفحه اول                                طرح درس روزانه ــ کتاب عربی سال ّ
نام دبیر                                 :تاریخ                                                   :نام مدرسه:
درس :موضوع درس:
اول
ّ

مذکّر و مؤنث و
اسم اشاره

صفحه:
 2تا 4

تهیه کننده:

مدت:
ّ

حبیب تقوایى

 75دقیقه

الف) بخش نظری :اهداف
1

رئوس مطالب 1ــ کلمات جدید
اهداف کلی

2ــ مذکّر و مؤنّث

حوزه شناخت
الف) در
ٔ

3ــ اسم اشاره
کلمه جدید
1ــ آشنایی با ٔ 23

2ــ آشنایی با مذکر و مؤنث

3ــ آشنایی با اسم اشاره

4ــ آشنایی با تلفّظ صحیح کلمات
حوزه باور و گرایش
ب) در
ٔ

2

1ــ ایجاد عالقه به علم آموزی و تقویت آن

2ــ تأکید بر جایگاه واالی علم و علماء در اسالم

3ــ عالقه به یادگیری آیات و احادیث مربوط به علم و علم آموزی

حوزه عمل و رفتار
ج) در
ٔ

1ــ تالش برای علم آموزی و ارتقای سطح علم و آگاهی
2ــ احترام به علماء و تالش برای معاشرت با آنان

3ــ روخوانی و روان خوانی متن احادیث و تمارین
دانش آموز در فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد:
1ــ آموختن  23کلمه.

3

اهداف جزئی

ترجمه چهار حدیث از پیامبر اسالم (ص) و یک حدیث از امام صادق (ع).
2ــ
ٔ

3ــ آشنایی با اسم مذکّر و اسم مؤنّث.

4ــ آشنایی با اسم اشاره و ترجمۀ جمله های دارای اسم های اشاره « هذاــ هذهــ ذلـﻚــ تلـﻚ ».
  5ــ ایجاد مهارت در روخوانی و روان خوانی متن و تمارین درس.
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2ــ معنای هذا و هذه را بگوید ………………

3ــ تشخیص دهد که هذا برای مذکّر و هذه برای مؤنّث است.
………………

4ــ معنای ذلـﻚ و تلـﻚ را بگوید………………

5ــ تشخیص دهد که ذلـﻚ برای مذکّر و تلـﻚ برای مؤنّث است.
………………

نشانه « ة » را در آخر اسم های مؤنّث تشخیص دهد……………… .
6ــ ٔ
ِ
7ــ جمله هایی مانند « هذا ،طال ٌب » .مانند الگوی کتاب ،به دو صورت
ترجمه کند……………… .
ساده با اسم اشاره دور و نزدیک (مفرد مذکّر و مفرد مؤنّث)
   8ــ جمله های ٔ

را ترجمه کند……………… .

9ــ متن احادیث و تمارین را به صورت صحیح و روان قرائت کند.

درک

کار

تجز

داز

1ــ واژه های جدید درس را ترجمه کند………………

ترکی

5

رفتار
ورودی

رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

ارزشیابی

4

هدف های

حیطه های شناختی

*
*
*
*
*
*
*
*
*

………………

6

1ــ با اسم اشاره « این و آن» در زبان فارسی آشنا باشد
2ــ مفهوم «نر و ماده » را بداند
3ــ جایگاه علم را در اسالم بداند
4ــ توانایی قرائت عبارات ساده عربی را داشته باشد

ارزشیابی نتایج ارزشیابی زیر نقطه شروع آموزش را مشخص می کند
تشخیصی 1ــ کلمات «این و آ » در فارسی برای چه مفهومی بکار می روند؟ الف) پرسش ب) اشاره
2ــ کدام تقسیم برای انسان ها و حیوانات از جهت جنس درست است ؟ الف) نر و ماده ب)
گوشت خوار و علف خوار
3ــ نظر دین مبین اسالم راجع به علم و علم آموزی چیست ؟ الف) موافق ب) مخالف ج)
بی طرف
ِ
عالم ِبال َعم ٍل کَ َّ ِ
ـم ٍر »
الش َج ِر بال ث َ َ
َ
4ــ این عبارت را به صحیح قرائت کنید «الۡ ُ
نتیجه

در صورت پاسخ به این سؤاالت ،فراگیران آماده یادگیری مطالب جدید
خواهند بود
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ب) بخش عملی :مراحل تدریس و تنظیم محتوی
مراحل

شرح صفحه دوم

1ــ سالم و احوال پرسی 2ــ حضور و غیاب 3ــ ذکر مناسبت ایّام
معارفه
1
ارزشیابی رفتار سؤاالت ارزشیابی ورودی از قبل آماده شده را به صورت شفاهی از دانش آموزان می پرسم.
2
ورودی

3

4

5
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ایجاد انگیزه

معرفی درس
و
بیان اهداف

صفحه  2کتاب:
ٔ
الف) با استفاده از تصاویر سعدی و پروین اعتصامی از دانش آموزان می پرسم:
1ــ آیا این دو شاعر را می شناسند؟
2ــ علت شهرت آنها چیست آیا علم و دانش و اگاهی آنها در محبوبیت آنها مؤثر بوده است؟
درباره این دو شاعر توضیحاتی ارائه دهد؟
3ــ کدام یک از شما می تواند
ٔ
4ــ ترجمه هذا و هذه چیست و برای چه امری به کار می روند؟
  5ــ این کلمات در فارسی چه نامیده می شوند؟
ب) سپس جمالت مربوط به این تصاویر را با کمک دانش آموزان ترجمه می کنم.
صفحه  2کتاب
ٔ
در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویم:
دانش آموزان عزیز در این درس ما با موضوعات زیر آشنا می شویم.
درباره علم و علماء
1ــ اسم اشاره 2ــ اسم مذکر و مؤنث 3ــ احادیث معصومین
ٔ

الف) کلمات جدید و متن ص :2
1ــ کلمات جدید را ابتدا خود می خوانم و سپس با دانش آموزان هم خوانی می کنیم.
2ــ متن را ابتدا می خوانم و جهت تقویت روخوانی ،دانش آموزان نیز به صورت فردی
می خوانند.
3ــ از دانش آموزان می خواهم که احادیث را با استفاده از معنای کلمات جدید ،ترجمه کنند.
ب) بدانیم ص :3
شروع تدریس 1ــ به دانش آموزان  5دقیقه فرصت می دهم که مطالب « بدانیم » را در گروه های تعیین شده
و
مطالعه کنند.
درس
ارائۀ
2ــ از سرگروه ها می خواهم که هر کدام به ترتیب بخوانند و توضیح دهند و در صورت نیاز
راهنمایی می کنم.
3ــ از دانش آموزان به صورت فردی می خواهم راجع به پیام های تصاویر توضیحی در حد
یک جمله بدهند.
ج) کارگاه ترجمه ص :3
موضوع را مطرح می کنم که عبارت هذا عالم را می توان به دو شکل ترجمه کرد
و هر دو نیز درست است و از آنها می خواهم عبارت« :هذه لوحة ».را به دو شکل
ترجمه کنند.

زمان
4
4
5

2
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6

خالصه درس
و
نتیجه گیری

7

سؤاالت زیر را به صورت شفاهی از دانش آموزان می پرسم:
1ــ کلمات «ذلک ،رجل ،جبل ،لوحة» به چه معناست؟
ارزشیابی 2ــ فرق دو کلمۀ جمیل و جمیلة در چیست؟
بعد از تدریس 3ــ فرق هذا و ذلک در چیست؟
صف» کدام کلمه مناسب است؟ هذه ــ هذا
جمله « … ٌ
4ــ برای ٔ
5ــ ترجمه عبارت « حسن السؤال نصف العلم » چیست؟

8

تعیین تکلیف پاسخ به سؤاالت کتاب.

9

معرفی
ّ
فعالیت های
خلّقانه

5

1ــ خالصه درس را به صورت نمودار ،روی تابلو ترسیم می کنم.
2ــ در نوشتن مثال از دانش آموزان کمک می گیرم.

5

7

درباره ارزش علم و علما.
تهی ٔه آیات و احادیث دیگر
1ــ ّ
ٔ
2ــ پیدا کردن اسم اشاره در آیات درس قرآن و هدیه آسمان.
3ــ پیدا کردن نام سوره هایی که به «ة» ختم شده اند.

3

    جمع دقیقه
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متوسطه یک
طرح درس ساالنۀ پیشنهادی عربی ا ّول
ّ
ماه

مهر

آبان

نیم سال ّاول
آذر

دی
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تاریخ

درس

الیت
ّ
فع ّ

هفته

جلسه

معارفه ،تدریس

اول
ّ

1

1

دوم

2

2

پرسش شفاهی ،نگاهی به درس ّاول ،تدریس درس 2

سوم

3

3

پرسش شفاهی ،نگاهی به درس ّاول و دوم ،تدریس درس 3

چهارم

4

4

پرسش شفاهی ،نگاهی به درس ّاول تا سوم ،تدریس درس 4

اول
ّ

5

امتحان

آزمون کتبی و شفاهی از فصل ّاول (درس 1تا)4

دوم

6

5

پرسش شفاهی ،تدریس درس 5

سوم

7

6

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 6

چهارم

8

7

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 7

اول

9

8

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 8

دوم

10

9

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 9

سوم

11

امتحان

آزمون کتبی و شفاهی از فصل ّاول و دوم (درس  1تا )9

چهارم

12

10

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 10

اول
ّ

13

11

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 11

دوم

14

امتحان

برگزاری امتحانات نوبت ّاول (از جمله امتحان عربی از11درس)

سوم

15

امتحان

برگزاری امتحانات نوبت ّاول

چهارم

16

12

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 12

بهمن

اسفند

نیم سال دوم

فروردین

اردیبهشت

اول
ّ

17

13

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 13

دوم

18

14

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 14

سوم

19

15

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 15

چهارم

20

16

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 16

اول
ّ

21

امتحان

آزمون کتبی و شفاهی از فصل ّاول ،دوم و سوم(درس  12تا )16

دوم

22

17

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 17

سوم

23

18

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 18

چهارم

24

دوره

تعطیلی احتمالی یا دورۀ فصل دوم و سوم

اول

25

ــــــــ

تعطیل عید نوروز

دوم

26

ــــــــ

تعطیل عید نوروز

سوم

27

19

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 19

چهارم

28

20

پرسش شفاهی ،نگاهی به دروس پیشین ،تدریس درس 20

اول
ّ

29

دوره

دوره کتاب ،رفع اشکال و ّ
حل نمونه سؤال نوبت دوم
ٔ

دوم

30

دوره

دوره کتاب ،رفع اشکال و ّ
حل نمونه سؤال نوبت دوم
ٔ

سوم

31

امتحان

آزمون شفاهی (قرائت و مکالمه)

چهارم

32

امتحان

آزمون شفاهی (قرائت و مکالمه)
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تخصصی زبان و ادب ّیات عربی
معرفی منابع ّ
ّ
1ــ آموزش زبان عربی
ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

سال چاپ

1

اعداد در زبان عربی

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان)

1381

2

صحیح و معتل

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان)

1381

3

اعراب و بناء

حبیب تقوایی

مدرسه (برهان)

1382

4

ضمیر و کاربرد آن

مهرعلی کاظمی نیا

مدرسه (برهان)

1387

5

مذکّر و مؤنّث

مهدی س ّتاریان

مدرسه (برهان)

1384

6

آموزش زبان عربی از راه بازی و سرگرمی

قاسم کریمی

مدرسه (برهان)

1380

7

مثل های رایج در زبان عربی

هادی صاحبی

مدرسه (برهان)

1381

8

راهنمای تجزیه و ترکیب

عیسی م ّتقی زاده

مدرسه (برهان)

1380

9

آموزش ترجمه عربی

حمید رضا حیدری

فاطمی

1387

فن ترجمه
ّ 10

رضا ناظمیان

دانشگاه پیام نور

1380

 11مضامین مشترک در فارسی و عربی

محمد دامادی
سید ّ

دانشگاه تهران

1379

فن ترجمه
ّ 12

یحیی معروف

سمت

1381

 13اللغة العربیة الحدیثة

محمد علی آذرشب
ّ

سمت

1376

 14الفوائد (دانستنی های عربی)

عادل اشکبوس

توسعه روستایی
سه
ٔ
مؤس ٔ
ّ

1387
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2ــ کتب صرف ونحو
ردیف

نام کتاب

ناشر

نویسنده

سال
چاپ

 1مبادئ العربیة ( 4جلد)

رشید شرتونی

اساطیر

1371

 2جامع الدروس العربیة

مصطفی غالیینی

ناصر خسرو

1362

 3الجدید فی الصرف و النحو

سید ابراهیم دیباجی
ّ

سمت

1377

هجرت

1370

 5النحو الوافی ( 4جلد)

عبّاس حسن

دارالمعارف مصر

1916

مشعر

1391

 7صرف و نحو کاربردی

اباذر عباچی

زوار
ّ

1387

 4القواعد األساسیة

سید احمد هاشمی
ّ

 6صرف و نحو کاربردی با رویکرد مکالمه وترجمه عادل اشکبوس
 8النحو الواضح

علی الجارم و …

الهام تهران

1377

 9دروس دار العلوم العربیة

سعید نجفی اسداللهی

گلشن

1371

 10تحفه احمدیه شرح الفیه

احمد بهمنیار

مرتضوی تهران

1372

 11الجدول فی اعراب قرآن و صرفه و بیانه

محمود صافی

مدین قم

1368

 12اعراب القرآن الکریم

محی الدین درویش

کمال الملک

1428

 13ترجمه و توضیح الفیه

اباذر عباچی و علی چراغی

پایا

1376

 14آموزش زبان عربی

آذرتاش آذرنوش

مرکز نشر دانشگاهی

1376

 15نحو برای دانشجو

محمد رادمنش
سید ّ
ّ

آستان قدس رضوی

1371

 16عربی آسان ( 3جلد)

سید کاظم موسوی و رضا روزبه محمدی تهران
ّ

1358

 17شرح ابن عقیل (2جلد)

محمد محی الدین عبدالحمید
ّ

 19قطر الندی و ّبل الصدی ابن هشام
 20اصول صرف ونحو

محمد محی الدین عبدالحمید
ّ

علی اکبر شهابی

 21موسوعة الصرف و النحو و اإلعراب

امیل بدیع یعقوب

 22معجم قواعد اللغة العربیة ،انطوان دحداح

مترجم عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشگاه امام خمینی قزوین 1377

 18علوم العربیة

سید هاشم حسینی تهرانی
ّ

ناصر خسرو

1364

اخالق قم

1384

فیروز ابادی قم

1383

دانشگاه تهران

1385

دار العلم للمالیین

1991

 23اعراب قرآن کریم
 24معجم النحو

محمد رضا رضوانی خراسانی
ّ
عبد الغنی الدقر

 25صرف و نحو

علی جان بزرگی

هخامنشــکرج

 26آموزش عربی آسان

صفابخش شیرزاد

رهنمای اندیشه

تامین قم

1386

مکتبة القیامــ قم

1370
1389
1375
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3ــ لغت نامه
نام کتاب

ردیف

نویسنده

1

المنجد فی اللغة و األعالم

لویس معلوف

ناشر

سال چاپ

2

فرهنگ معاصر عربی ،فارسی

آذرتاش آذرنوش

نی

1381

3

فرهنگ فارسی،عربی

عادل اشکبوس و …

مدرسه (برهان)

1389

4

فرهنگ الروس عربی،فارسی

سید حمید طبیبیان
ّ

امیر کبیر

1363

5

فرهنگ دانش آموز عربی به فارسی و بالعکس عیسی م ّتقی زاده

مدرسه (برهان)

138

6

المعجم الوسیط عربی ،عربی

ابراهیم مصطفی و …

المکتبة اإلسالمیة 2 2

7

الوجیز للمترجم عربی ،فارسی و بالعکس

محمد حیدری
ّ

تبلیغات اسالمی قم 1371

8

فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد

سیاح
احمد ّ

اسالم

9

فرهنگ فرزان فارسی ،عربی

سید حمید طبیبیان
ّ

فرزان

 10فرهنگ اصطالحات معاصر

نجفقلی میرزایی

فرهنگ معاصر

 11القاموس الشامل فارسی،عربی

محمد حسن بوذرجمهر
ّ

نوفل لبنان

2 2

 12عربی در فارسی

خسرو فرشیدورد

دانشگاه تهران

1382

 13فرهنگ اصطالحات روز

غفرانی و شیرازی

امیر کبیر

1364

المبسط
 14القاموس ّ

سهیل سماحة

مکتبة سمیر

2 7

علی اکبر ُق َریشی

دارالکتب
االسالمیة

1352

15

138

قاموس قرآن

1378

4ــ مکالمه
ردیف

نویسنده

نام کتاب

1

الحوارات (4جلد)

2

المختبر()1

3

محمد و علی حیدری
المدخل إلی تعلّم اللغة العربیة (4جلد)
ّ

سال
چاپ

ناشر

عادل اشکبوس ،علی چراغی و  ...مشعر

1388

مشعر

1392

عادل اشکبوس

دفتر تبلیغات اسالمی ،قم 1371

4

مکالمة و محاضرة

ابراهیم فتح اللهی

5

صدی الحیاة

مسعود فکری و ...

کانون زبان ایران

6

گفت و گو

ناصر علی عبدالله

مجمع علمی فرهنگی مجد 1383

دانشگاه پیام نور

1383
1384

7

تعلیم اللغة العربیة

حوزه علمیه قم

پیک فرهنگ

1384

8

گفت و شنود عربی

سعید شیبانی

پایا

1384

9

همراه شما در عراق

شاکر عامری و ...

شادرنگ

1386

 10العربیة للناشئین

محمود اسماعیل صینی و...

مدین

1370

 11مکالمه عربی ویژه سفرهای زیارتی

یحیی معروف

مشعر

1387

5ــ بالغت
ردیف

نام کتاب

نویسنده

1

جواهر البالغة

سید احمد هاشمی

ناشر

سال چاپ
1365

2

معالم البالغة

محمد خلیل رجایی

دانشگاه شیراز

1372

3

مختصر المعانی

سعد الدین تفتازانی

دارالفکر قم

1370

4

اسرار البالغة

عبدالقاهر جرجانی

دانشگاه تهران

1370

5

علوم البالغة

اباذر عباچی

سمت

1377

6

تهذیب البالغة

عبد الهادی الفضلی

المجمع العلمی اإلسالمی

1364

7

بدایة البالغة

سید ابراهیم دیباجی

سمت

1367

8

معانی وبیان

جلیل تجلیل

مرکز نشر دانشگاهی

1374

9

علم البیان

اباذر عباچی

سخن

1391
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()Footnotes

1ــ یوسف 2
2ــ شعراء  192تا 195
ِ
کتب و ُمکاتَبَة که دارای یک مدخل واژگانی مشترک
کتبَةَ ،م َ
3ــ کلماتی مانند کاتبَ ،مکتوبَ ،م َ
هستند؛ در شمارش واژگان چند واژه محسوب می شوند و این ح ّتی در صورتی است که قواعد مربوط
به آنها را دانش آموز فراگرفته باشد .همچنین کلماتی مانند َ(و ،فَـِ ،لـِ ،بـ ،فیِ ،من ،ال و …) که بسیار
ساده اند؛ در شمارش واژگان محسوب می شوند .در گزینش واژگان کلمات پربسامد ّمد نظر است .از
اندازه کافی در دروس مختلف
به کارگیری واژگان کم کاربرد پرهیز می گردد .واژه های استفاده شده به
ٔ
ملکه ذهن دانش آموز شود.
یک پایه و نیز در پایه های بعد تکرار می گردند تا ٔ
4ــ پانصد واژه تنها سقف واژگان است .تعداد واژگان بین  400الی  500واژه می باشد و از
آنجا که ترجمه فارسی به عربی ّمد نظر در تألیف و بارم بندی نیست؛ این تعداد واژه مناسب است .تعداد
ّ
متوسطه نخست بین  1200الی  1500واژه است.
کل واژگان سه ٔ
پایه ّ
  5ــ واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمی شوند؛ مانند :کتاب،
دفتر ،قلم ،مدرسه ،معلّمِ ،علم ،جدید ،صبر ،خروج.
واژگانی مانند ِ
عامل که در هر دو زبان به کار می رود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب
درسی به معنای «کارگر» می آید به عنوان واژگان جدید است.
ادبیات فارسی
6ــ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن ،متون معارف اسالمی و زبان و ّ
توجه الزم می گردد.
ّ
فن ترجمه که در حقیقت همان قواعد است هدف فهم عبارت است و قواعد فی
7ــ در بخش ّ
نفسه هدف نیست .هدف از قواعد آن است که معنای عبارت بهتر درک شود .در این بخش دانش آموز
با شیوه های ترجمه آشنا می گردد.
مشار الیه آن .اسم اشاره مث ّنای دور تدریس نمی شود.
  8ــ اسم اشاره به نزدیک و دور همراه ٌ
9ــ هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن ّمد نظر نیست .چنانچه بنا به ضرورت در
مقدمه و راهنمای معلّم
تمرینی و یا بخشی در کتاب ترجمه فارسی به عربی یعنی ساخت داده شود در ّ
توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت تعمیق یادگیری آمده
است.
أینَ ،م ۡن ،ما ( بقیه کلمات پرسشی در سال دوم تدریس می گردد).
10ــ َهلَ ،
140

جاء
(رجـل و
11ــ فقط در این حد که فرق معنای
ُ
(جاء ٌ
ٌ
رجـل و َ
الرجـل) رادر جمله هایی مانند َ
جـل) تشخیص دهد.
الـر ُ
َّ
مکسر (اوزان پرکاربرد) و در بحث
12ــ مفرد ،مث ّنی و جمع مذکر سالم ،جمع مؤنث سالم ،جمع ّ
جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.
حد واژگان جدید آموزش اعداد اصلی و ترتیبی
توجه به قواعد عدد و معدود و در ّ
13ــ بدون ّ
تنها در قالب واژه های جدید است .در شیوه تألیف ،تدریس و ارزشیابی اعداد اصلی و ترتیبی از
جدی می نماید صرف نظر می شود؛
پاره ای قواعد که تجربه نشان داده است یادگیری را دچار اشکال ّ
مانند ذکر ویژگی های معدود  3تا  10یا  13تا  19و عددهای اصلی صرفاً به صورت معروف (مذکّر) در
تمرین و به دنبال آن در ارزشیابی می آید.
14ــ تنها شناخت و تشخیص ضمایر کافی است .توانایی به کارگیری آنها هدف آموزشی نیست.
15ــ هدف تنها شناخت فعل مضارع است و ساخت آن ّمدنظر نیست .چنانچه بنا به ضرورت
مقدمه و راهنمای معلّم
در تمرینی و یا بخشی در کتاب
ترجمه فارسی به عربی یعنی ساخت داده شود در ّ
ٔ
توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت تعمیق یادگیری آمده
است.
استثناء از اهداف آموزشی است؛ زیرا بحث وزن ساده است و در
16ــ ساخت در بحث وزن
ً
اهم ّیت دارد.
زبان فارسی نیز ّ
متوسطه نخست در کنار بحث اعداد یک تا بیست تدریس
17ــ ٔ
کلمه پرسشی کَم در سال ّاول ّ
شده است.
توجه می شود).
توجه به قواعد عدد و معدود و در ّ
حد واژگان جدید (به بند باال ّ
18ــ بدون ّ
19ــ در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می گردد.
وف
20ــ تشخیص معنای َسـ و َس َ
ِ
ساخت این
حد فهم معنا و بدون رویکرد قاعده ای .در ترکیب وصفی و اضافی
21ــ فقط در ّ
ترکیب ها ّمد نظر نیست؛ بلکه فقط فهم معنا مورد نظر است.
متوسطه
متوسطه ( 2پایه دهم) است .در عربی ٔ
پایه سوم ّ
22ــ بحث ثالثی مزید مربوط به سال ّاول ّ
(پایه نهم) تنها آشنایی با وزن مصادر تدریس می شود.
نخست ٔ
متوسطه
23ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
پایه ّاول ّ
 1می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
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پایه ّاول
24ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
متوسطه  1می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
ّ
متوسطه
25ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
پایه دوم ّ
 1می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
پایه دوم
26ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
متوسطه  1می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
ّ
27ــ با مضمون مشترک در دو زبان فارسی و عربی.
28ــ مانند موزه ،پارک و باغ وحش.
متوسطه
29ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
پایه سوم ّ
 1می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
پایه سوم
30ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز ٔ
متوسطه  1می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
ّ
ِ
مدرس ،موظّف ،عامل پزشک ،دانش آموز ،مهندس،
31ــ مانند( :طبیب ،طالب ،مهندسّ ،
معلّم ،کارمند و کارگر)
حار ،مسرور و حزین ،تَعب و نشیط ،قبیح و جمیل ،سمین و نحیف ،طویل
32ــ مانند( :بارد و ّ
و قصیر ،رخیص و ٍ
غال سرد و گرم ،شاد و غمگین ،خسته و سرحال ،زشت و زیبا ،چاق و الغر،
بلند و کوتاه ،گران و ارزان)
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