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مقدّ مه

خدای را سپاس که به ما توفیق دوباره داد ،تا با نگارش این کتاب به نوجوانان کشور عزیزمان
خدمتی فرهنگی کرده باشیم.
اه ّمیّت درس زبان عربی تا جایی است که یک اصل از اصول قانون اساسی به الزام تدریس این
زبان اشاره دارد .در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین آمده است:
«از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی ،عربی است و ادبیّات فارسی با آن کامالً
متوسطه در همۀ کالسها و در همۀ
آمیخته است؛ این زبان باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ ّ
رشتهها تدریس شود».
در «برنامۀ درسی ملّی» نیز بهطور اختصاصی در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:
«… آشنایی با زبان عربی و مشخّصاً مهارتهای چهارگانه زبانی ،یعنی خواندن ،گوش کردن،
نوشتن و سخن گفتن در این حوزه به میزانی است که دانشآموز را در درک معنای آیات قرآن کریم،
کالم معصومین و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او مؤث ّر باشد».
در «برنامۀ درسی عربی» نیز دربارۀ رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی
چنین آمده است:
١ــ رویکرد «پرورش مهارتهای زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و کمک به فهم
بهتر زبان و ادبیّات فارسی» و حاکمیّت بخشی درک مطلب ،کاربرد واژگان ،جمله سازی و متن محوری
به جای قاعده محوری؛
٢ــ کاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی که امکان نادیده گرفتن آنها در این فرایند
آسیبی به رویکرد فهم عبارت و متن وارد نمی سازد .در عوض تو ّجه بیشتر به متن و واژگان پرکاربرد
و کلیدی؛
شایستگی م ّد نظر برنامۀ درسی زبان عربی از دانشآموزان:
برنامۀ درسی زبان عربی انتظار دارد دانشآموزان بتوانند در پایان سه سال نخست به فهم
عبارات کوتاه و سادۀ به کار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان سه سال دوم به فهم ساختارها و

•

•

•

متوسطه دست یابند.
متونی با گستردگی بیشتر نسبت به سه سال ا ّول ّ

بخش ا ّول

اهداف کلّی برنامۀ درسی
زبان عربی و شبکۀ مفهومی

••••••••••

••••••••••

کلّیّات

متوسطه ا ّول
اهداف و شبکۀ مفهومی کتابهای عربی سه سال نخست ّ
اهداف

1

پایه

موضوع

واژگان
2

پایۀ هفتم

پایۀ هشتم

پایۀ نهم

آموزش حدّاقل  400کلمه و
اصطالح پرکاربرد و ساده

آموزش حدّاقل  200واژه و
3
اصطالح پرکاربرد و ساده

آموزش حدود  300واژه و
4
اصطالح پرکاربرد و ساده

1ــ عبارات اهداف در این جدول بهصورت مفاهیم و مهارتهاست و با عنایت به ساختار شبکهای نوشته شده است.
2ــ کلامتی مانند کاتِبَ ،مکتوبَ ،مکتَ َبةَ ،مکتَب و ُمکات َ َبة که یک مدخل واژگانی مشرتک دارند؛ در شامرش واژگان چند واژه محسوب

میشوند و این حتّی در صورتی است که قواعد مربوط به آنها را دانشآموز فراگرفته باشد .همچنین کلامتی مانند ( َو ،فَـ ،لِـ ،بِـ ،فیِ ،من ،ال و …)
که بسیار سادهاند؛ در شامرش واژگان محسوب میشوند .در گزینش واژگان کلامت پربسامد م ّد نظر است .از بهکارگیری واژگان کم کاربرد پرهیز
میشود .واژههای استفاده شده به اندازۀ کافی در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایههای بعد تکرار میگردند تا ملکۀ ذهن دانشآموز شود.
3ــ واژگان مشرتک در هر دو زبان ،بهعنوان واژگان جدید محسوب منیشوند؛ مانند :کتاب ،دفرت ،قلم ،مدرسه ،معلّمِ ،علم ،جدید،
صرب ،خروج.
واژگانی مانند عا ِمل که در هر دو زبان به کار میرود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای «کارگر» میآید
بهعنوان واژگان جدید است.
4ــ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن ،متون معارف اسالمی و زبان و ادب ّیات فارسی تو ّجه الزم می گردد.
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ــ فعل مضارع
ــ بق ّیۀ ادوات استفهام
9
َیف)
(لِامذاَ ،متَی ،ک َ
ــ اعداد ترتیبی یکم تا

ــ اسم اشاره
ــ فعل ماضی
4
ــ ادوات استفهام
5
ــ اسم از نظر عدد و جنس

8

2

3

ف ّن ترجمه
1

ــ اعداد اصلی یک تا دوازده
7
ــ ضامیر منفصل و متّصل

6

دوازدهم
11
ــ فعل مستقبل
10

ــ فعل امر
ــ فعل نهی
13
ــ ترکیب اضافی و وصفی
ــ ساعت شامری
ــ وزن و حروف اصلی
ــ شناخت مصادر ثالثی
12

مزید

14

1ــ در بخش ف ّن ترجمه که در حقیقت هامن قواعد است ،هدف فهم عبارت است و قواعد فی نفسه هدف نیست .هدف از قواعد
آن است که معنای عبارت بهرت درک شود .در این بخش دانشآموز با شیوههای ترجمه آشنا میگردد.
2ــ اسم اشاره به نزدیک و دور همراه مشا ٌر الیه آن .اسم اشاره مث ّنای دور تدریس منیشود.
3ــ هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن م ّد نظر نیست .چنانکه بنا بهرضورت در مترینی ،یا بخشی در کتاب ترجمۀ
فارسی به عربی ،یعنی ساخت داده شود در مقدّمه و راهنامی معلّم توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و
رصفاً جهت تعمیق یادگیری آمده است.
4ــ هَل  ،أی َن َ ،م ْن  ،ما  ،کَم( بقیه کلامت پرسشی در سال دوم تدریس می گردد).
مکس (اوزان پرکاربرد) و در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.
 5ــ مفرد ،مث ّنی و جمع مذکر سامل ,جمع مؤنث سامل ,جمع ّ
 6ــ بدون تو ّجه به قواعد عدد و معدود و در ح ّد واژگان جدید آموزش اعداد اصلی و ترتیبی تنها در قالب واژههای جدید است .در
شیوه تألیف ،تدریس و ارزشیابی اعداد اصلی و ترتیبی از پارهای قواعد که تجربه نشان داده است یادگیری را دچار اشکال جدّی میمناید رصف
نظر میشود؛ مانند ذکر ویژگیهای معدود  3تا  10یا  13تا  19و عددهای اصلی رصفاً بهصورت معروف (مذکّر) در مترین و به دنبال آن در
ارزشیابی میآید.
7ــ تنها دانسنت معنای ضامیر و شناخت و تشخیص آنها کافی است.
 8ــ هدف تنها شناخت فعل مضارع است و ساخت آن م ّد نظر نیست .چنانکه بنا بهرضورت در مترینی ،یا بخشی در کتاب ترجمۀ
فارسی به عربی یعنی ساخت داده شود در مقدّمه و راهنامی معلّم توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و
رصفاً جهت تعمیق یادگیری آمده است.
9ــ کلمۀ پرسشی کَم در پایۀ هفتم در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است.
10ــ بدون تو ّجه به قواعد عدد و معدود و در ح ّد واژگان جدید (به بند باال تو ّجه می شود).
11ــ تشخیص معنای َسـ و َس َ
وف
12ــ در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می شود.
ِ
ساخت این ترکیبها م ّد نظر نیست؛ بلکه فقط
13ــ فقط در ح ّد فهم معنا و بدون رویکرد قاعدهای .در ترکیب وصفی و اضافی
فهم معنا موردنظر است.
14ــ بحث ثالثی مزید مربوط به پایۀ دهم است .در عربی پایۀ نهم تنها آشنایی با وزن مصادر تدریس میشود.
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ــ شعر عربی مناسب،
ــ داستان کوتاه،

ــ عددهای اصلی،
ــ داستان کوتاه،
ــ رضباملثل،
ــ رنگهای اصلی،
ــ دوستیابی،
ــ مل َّمعات ادبا،
ــ روزهای هفته،
ــ اعتامد به نفس و
ــ آداب و مهارتهای
ــ جایگاه تفکّر و تعقّل در
خودباوری،
زندگی،
احادیث،
ــ ورزش،
ــ ابتسامات (طنز،
ــ احادیثی دربارۀ خوشاخالقی،
ــ دانش بهروز
رسگرمی)،
ــ احادیثی دربارۀ آداب سخن،
(اینرتنت ،رایانه)
ــ در تاکسی،
ــ داستان کوتاه،
ــ بهداشت و سالمت،
ــ در مراکز دیدنی و
ــ ابتسامات (طنز ،رسگرمی)،
6
تفریحی
ــ زندگی روزم ّره،
ــ متون ارزشمند اخالقی،
ــ خانه و وسایل موجود
ــ محیط اطراف،
1
ــ آیات کالم الله مجید،
 2ــ ارزشهاو فرهنگ جامعه ،در آن،
،
ــ احادیث معصومین
3
ــ وصف یک مکان مذهبی،
ــ آیات کالم الله مجید،
ــ متـون و عبـارات حـوز ٔه
 4،تاریخی یا توریستی،
ــ احادیث معصومین
معارفاسالمی،
7
ــ آیات کالم الله مجید،
ــ داشنت (عندی…).
ــ فصلها.
8
ــ احادیث معصومین ،
ــ اطّالعات عمومی.
5

متون

1ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموختههای دانشآموز پایۀ هفتم است و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
2ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموختههای دانشآموز پایۀ هفتم است و از نظر موضوعی نیز گزینش
خواهد شد.
3ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانشآموز پایۀ هشتم است و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
4ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموختههای دانشآموز پایۀ هشتم است و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
 5ــ با مضمون مشرتک در دو زبان فارسی و عربی
 6ــ مانند موزه ،پارک و باغ وحش
7ــ آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموختههای دانش آموز پایۀ نهم است و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
 8ــ احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموختههای دانش آموز پایۀ نهم است و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.

4

مکالـمه
1

ــ مع ّرفی افراد به همدیگر ــ ساعت شامری،
ــ سالم و احوالپرسی،
ــ نحوۀ درخواست
ــ رفت و آمد
ــ آشنایی با همدیگر،
وخواهش کردن،
ــ وعدههای غذایی
ــ خداحافظی،
ــ اجازه گرفنت و اجازهدادن،
ــ پرسش از زمان و پاسخ
ــ تعارفات،
بدان (اوقات شبانه روز ،ماه ــ بازداشنت کسی از کاری
ــ در شهرهای زیارتی،
ــ قرار مالقات نهادن
و…)
ــ در بازار،
ــ پرسش از علّت چیزی و ــ متاسهای تلفنی
ــ پرسش از جای چیزی یا
ــ در فرودگاه و ادارۀ
کسی ،آدرس پرسیدن و آدرس پاسخ بدان
ــ پرسش از چگونگی کاری گذرنامه
دادن،
ــ صحبت با پلیس
ــ پرسش از ماهیت چیزی و یا چیزی
ــ یافنت گمشده
ــ صفات ،حاالت و
نحوۀ پاسخ بدان
2
ــ پرسش از کیستی و پاسخ به احساسات
آن و مع ّرفی خود (نام ،سنو )...ــ واجبات دینی
3
ــ مشاغل و پرسش از شغل
ــ پرسش از رنگ

رشح وسعت و توالی مفاهیم در بخش متون و مکامله

متون کتابهای عربی کاربردی ،سودمند ،مطابق عالقۀ دانشآموز ،به روز ،شاد و امید بخش
است4.دانشآموز در بخش مکالمه در سه سال نخست قادر خواهد شد در ح ّد رفع نیاز توانایی
سخنگفتن و فهم زبان را حاصل کند .در سه سال دوم ،این مهارت بیشتر خواهد شد و فرد افزون بر
رفع نیازهای ا ّولیّه قادر خواهد بود مباحثاتی در زمینه اثبات ،یا ر ّد مطلبی انجام دهد.
از آنجاکه درس عربی در دو رشتۀ ادبیّات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی اختصاصی
است؛ لذا آموزش پیشرفتهتر خواهد بود و دانشآموز باید همانگونه که در بخش علمی آموزشی بند
متوسطه ا ّول شورای عالی آمده ،میتواند از رسانههای ارتباطی برای کسب
پنج و هفت مص ّوب دورۀ ّ
اطّالعات استفاده کند.
1ــ موارد مذکور منونه است .کتاب درسی بهطور دقیق همۀ این موارد را در بر منیگیرد .اینها فقط الگو هستند.

2ــ مانند( :بارد و حا ّر ،مرسور و حزین ،ت َعب و نشیط ،قبیح و جمیل ،سمین و نحیف ،طویل و قصیر ،رخیص و غا ٍل = رسد و گرم ،شاد
و غمگین ،خسته و رسحال ،زشت و زیبا ،چاق و الغر ،بلند و کوتاه ،گران و ارزان)
3ــ مانند( :طبیب ،طالب ،مهندس ،مد ّرس ،موظّف ،عا ِمل = پزشک ،دانشآموز ،مهندس ،معلّم ،کارمند و کارگر)
متوسطه ا ّول ،فردی شاداب ،هیجانی ،خیالپرداز و
4ــ در گزینش متون به رشایط س ّنی دانشآموز تو ّجه میشود .دانشآموز دورۀ ّ
بلندپرواز است که در پی پیرشفت و در جستوجوی کامالت و موفّقیت است و عالقهمند به متون علمی و کسب اطّالعات به روز و جالب است.
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بخش دوم

اصول  ،روشها و منابع
یاددهی ــ یادگیری
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الف) اصول یاددهی ــ یادگیری

فرایند یاددهی ــ یادگیری به گونه ای سامان داده میشود که اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:
١ــ آموزش بهصورت ف ّعال و با مشارکت گروهی دانشآموزان اجرا شود.
٢ــ چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه به ّ
حل مسئله پرداختن به دانشآموز ،آموزش
داده شود.
٣ــ معلّم برای اطمینان یافتن نسبت به اعتبار فرایند یاددهی ــ یادگیری عالوه بر ارزشیابی
دانشآموزان نسبت به ارزشیابی از ف ّعالیتهای خود مبادرت ورزد.
4ــ آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارتهای زبانی صورت میگیرد .در این میان ،نقش
ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته میشود .در سه سال نخست به ویژه در پایۀ هفتم ،هدف آن
است که دانشآموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.
تذکر بسیار مهم :در جدول شبکه مفهومی ،هر جا سخن از قواعد آمده است ،قاعدۀ محض
مورد نظر نیست؛ بلکه هدف آن است که با مطالعۀ آن نکته ،فهم زبان حاصل شود.
٥ــ در شیوههای نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شنیدن تو ّجه بیشتر میشود.
 ٦ــ سنجش مهارتهای زبانی بر این مبنا صورت میگیرد :روانخوانی ،ترجم ٔه عبارات ،از عربی
به فارسی ،یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مه ّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن گفتن
(بهصورت پرسش و پاسخ میان دبیر و دانشآموز ،یا در میان دانشآموزان) در مورد مهارت نوشتن از
آنجاکه الفبای فارسی و عربی تقریباً یکی است؛ ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی کفایت میکند.

ب) روشهای یاددهی ــ یادگیری برای بخشهای م ّهم دروس

روشهای مناسب یاددهی ــ یادگیری با تو ّجه به اهداف و رویکردهای هر بخش انتخاب و
به کار گرفته میشود .در این راهنما تنها به اصول کلّی شیوههای یاددهی ــ یادگیری اشاره میشود.
شیوههای آموزش بخشهای مختلف کتاب
خاصی دارد؛ از اینرو ،معلّم باید از توانایی
ــ قرائت :در درس عربی ،روخوانی جایگاه ّ
درستخوانی و روانخوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویکرد اهداف و اصول برنامه ،آموزش
دهد.
ــ ترجمه :با تو ّجه به اه ّمیت ترجمه در اهداف آموزش زبان عربی ،باید از الگوها و روشهای
مؤث ّر برای آموزش ترجمه بهره گرفت .گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم مطالب کارساز است؛
7

مانند تطبیق انواع فعل در فارسی و عربی ،به همین منظور ،بخش ف ّن ترجمه به منظور آموزش مفاهیم
بنیادین فنون ترجمه در کتابهای درسی میآید.
ــ قواعد :کاربردی بودن قواعد به عنوان اصلی اساسی مورد تو ّجه ج ّدی برنامهریزان ،نویسندگان
و معلّمان قرار میگیرد .در بخش تدریس ،تو ّجه به کاربرد قواعد در جمله و یافتن شواهد از متن،
مورد تأکید است .در اینباره شایسته و بایسته است که:
١ــ از تأکید بر حفظ قواعد پرهیز شود؛
٢ــ الگوی دانشآموز محور ات ّخاذ شود؛
٣ــ بر روشهای اکتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش ،در یادگیری تأکید شود؛
4ــ به آموختههای پیشین دانشآموزان تو ّجه شود؛
٥ــ قواعد زبان عربی به دستور زبان فارسی پیوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر
بومیسازی شود؛
6ــ از امثال و ِحکَم در این حیطه بهکار برده شود؛
٧ــ پاره ای از مباحث دستوری تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند؛ لذا برخی قواعد حذف
می شود.
٨ــ از آنجا که رویکرد کتابهای جدید عربی بر پایۀ مهارتهای چهارگانۀ زبانی و متن محور
است؛ قواعد باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند.
ــ تمرینها :پاسخ دادن به تمرینات هر درس ،نشانگر میزان موفّقیت معلّم و دانشآموز
در فرایند یاددهی ــ یادگیری است؛ لذا اتّخاذ روشهای ف ّعال و مشارکتی در انجام تمرینات ،امری
گریزناپذیر است .معلّم در این بخش نقش راهنما را ایفا مینماید.

ارتباط افقی(حوز ٔه تلفیق) درس با سایر حوزههای یادگیری

متوسطه درس زبان عربی با درسهای زیر پیوند ،یا همانندی بیشتری دارد:
در میان دروس دورۀ ّ
1ــ قرآن و دینی2 ،ــ زبان و ادب ّیات فارسی3 ،ــ تاریخ 4 ،علوم اجتماعی 5 ،ــ زبان انگلیسی.
ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری یا عملی است که به آنها اشاره میشود.
1ــ قرآن و دینی :از برنامۀ درسی قرآن و دینی انتظار میرود:
طی آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی ایجاد نماید.
توانایی الزم برای درستخوانی و روانخوانی را ّ
در زمینۀ ترجمه و درک و فهم آیات قرآن کریم باید بدانیم که دریافت معنا به یادگیری
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ساختارهای ادبی جمله وابسته است و بستر این موضوع ،پیش از درس قرآن ،باید در درس زبان عربی
فراهم شده باشد؛ به عنوان نمونه ،میتوان به انواع فعل اشاره کرد.
به هنگام استشهاد به آیات ،احادیث و روایات به آموختههای عربی دانشآموزان تو ّجه شود.
در محدودۀ قواعد صرفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی است دخالت
نشود و درس آموزش قرآن وظیف ٔه اصلی و مق ّدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد.
در نگارش کتابهای جدید التألیف به متون موجود در کتابهای عربی توجه شود که
همزمان در کتاب عربی و دینی و قرآن یا ادبیات تکرار نشود.
2ــ زبان و ادب ّیات فارسی :از برنامۀ درسی زبان و ادب ّیات فارسی انتظار میرود:
طی متونی در کتاب درسی تأکید کند.
اه ّم ّیت زبان عربی را بهعنوان زبان دین و فرهنگ اسالمی ّ
نسبت به لزوم یادگیری زبان عربی در جهت فهم عمیقتر و مؤث ّرتر زبان و ادب فارسی تأکید
کند.
در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبیات عربی نمونههایی از اشعار
مل َّمع شاعران و شاهکارهای ادبی نثرنویسان ایرانی به زبان عربی را در محتوای آموزشی بگنجاند.
از آنجا که زبانهای عربی ،انگلیسی و فارسی سه زباناند؛ همکاری به لحاظ همانندی
گروهی میان این سه گروه الزم است .شباهت گروه درسی عربی به دو گروه زبان و ادبیات فارسی و
گروه انگلیسی از ایننظر که آموزش زبان است بیشتر از دیگر گروههای درسی است .به دانشآموزان
گفته شود که زبان عربی نیز قبل و بعد از اسالم تحت تأثیر زبان فارسی بوده است.
3ــ تاریخ :از برنامۀ درسی تاریخ انتظار میرود:
ضمن تأکید بر هم کیشی ایرانیان و عربها و وجود مشترکات فراوان فرهنگی میان اقوام
ایرانی و عرب و نیز پیوندهای دیرینۀ میان آنان ،به تالش استعمار برای ایجاد تفرقه و اختالفات قومی
و مذهبی میان طوایف اسالمی اشاره نماید .در این زمینه تو ّجه دادن دانشآموزان به اندیشههای
زهرآلود برخی و تالش آنان برای دور ساختن قوم ّیتها از همدیگر ضروری مینماید.
پیشرفت علمی ایرانیان در دوران طالیی عصر اسالمی و تألیفات و آثار علمی عرضه شده به
تم ّدن اسالمی را تبیین نماید.
به تالش دیرینۀ ایرانیان به زبان عربی به عنوان زبان فرهنگ اسالمی و نه صرفاً زبان قومی
خاص اشاره کند.
در شرح تاریخ دوران اسالمی به تأثیر ایرانیان در شکوفایی و گسترش تـم ّدن اسالمی و نقش
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آنان در گسترش زبان عربی اشاره نموده و از آثار و تألیفات عربی آنان نام برده شود.
تو ّجه به نکات یاد شده در تقویت نگرش مثبت دانشآموزان به زبان عربی تأثیر دارد.
4ــ علوم اجتماعی :از برنامۀ درسی علوم اجتماعی انتظار میرود در بحث هویّت جوامع بشری
به زبان ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل هویّت بخشی تو ّجه کرده و زبان دین را بهعنوان هویّت
دینی مع ّرفی کند و در این راستا به نقش زبان عربی ،به عنوان عامل وحدت و همبستگی جامعۀ
اسالمی اشاره کند .همچنین اشاره به اصل  16قانون اساسی در لزوم تدریس زبان عربی در ضمن اشاره
به مفاد قانون اساسی شیوهای برای تبیین نقش زبان عربی است.
 5ــ زبان انگلیسی :از برنامۀ درسی زبان انگلیسی انتظار میرود در بخش گرامر به کتابهای
دستور زبان فارسی و بخش قواعد عربی مراجعه کند تا در صورت امکان در تق ّدم و تأخّر برخی نکات
اقدام کند؛ مثالً بحث معلوم و مجهول ،یا جملۀ شرطی ،ترکیب اضافی و وصفی ،ضمایر مفعولی و
بسیاری از بحثهای دیگر در هر سه زبان عربی ،فارسی و انگلیسی مشترک است؛ همچنین تو ّجه به
متونی که در هر سه کتاب آمده است .شایسته است متون این کتابها تکراری نباشد .همچنین از آنجا
که عربی ،انگلیسی و فارسی سه زباناند؛ همکاری و تبادل تجربیات به لحاظ همانندی گروهی میان
این سه گروه الزم است .این سه گروه میتوانند تجربههای سودمند خود را در زمینۀ شیوههای نوین
و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارند؛ زیرا شبیهترین گروههای درسی به یکدیگرند.

توصیههای اجرایی برنامه

روشهای ترویج و تثبیت برنامه :برای تحقّق اهداف برنامۀ درسی زبان عربی و ترویج و تثبیت
آن ،الزم است روشهایی کارآمد و مؤث ّر اتخاذ شود .روشن است هریک از این روشها مک ّمل یکدیگر
بوده و بی تو ّجهی به آنها برنامۀ درسی را با شکست روبهرو میسازد.
این روشها عبارتاند از:
تربیت نیروی انسانی :آموزش نیروی انسانی به عنوان مهمترین مؤلّفۀ برنامه به شمار میرود.
متخصصان برنامۀ درسی و نیز سرگروههای
دورههای آموزشی باید با دعوت از مؤلّفان کتابهای درسی،
ّ
معلّمان برگزار گردد و سپس با برگزاری آزمون دقیق ،از میان شرکتکنندگان افرادی برای تشکیل
دورههای آموزشی در استانها و شهرهای خود انتخاب شوند .در این دورهها افزون بر نقد و بررسی
کتاب درسی ،اهداف ،رویکرد و اصول برنامۀ درسی و نیز شیوههای ط ّراحی آموزشی متناسب با برنامۀ
درسی شامل ف ّعال ّیتهای قبل از تدریس ،حین تدریس و بعد از تدریس بیان میشود .عالوه بر آموزش
10

توسط دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای
حضوری میبایست تمام محتوای آموزشی دوره از قبل ّ
درسی در قالب لوح فشرده ته ّیه و در اختیار شرکت کنندگان در دورههای آموزشی قرار گیرد یا در
وبالگ و وبگاه نهاده شود .عالوه بر این ،لوحهای ته ّیه شده میبایست در حجمی وسیع تکثیر و در
اختیار مدارس و گروههای آموزشی قرار گیرد .متن کتابها به صورت  PDFدر سایت گروه درسی
عربی نهاده میشود.
الف) ته ّیۀ بستۀ آموزشی :به همۀ متون و محتواهای آموزشی که برای تحقق اهداف برنامۀ
درسی یک درس تولید و در قالبهای گوناگونی عرضه میشود ،بستۀ آموزشی گفته میشود .بستۀ
آموزشی شامل کتاب درسی ،راهنمای تدریس معلم ،کتاب کار ،کتاب گویا ،پوستر ،فلش کارت ،نرمافزار،
پاورپوینت ،فیلم ،اینفوگراف ،وسایل کمک آموزشی ،وبالگ و وبگاه است .بیگمان بستۀ آموزشی
پشتیبان کتاب درسی است.
ب) رسانههای دیداری و شنیداری :رسانهها میتوانند نقش بسزایی در تحقّق اهداف برنامه
ایفا کنند .در این زمینه نکات زیر حائز اه ّم ّیت است:
شبکۀ آموزش سیما به عنوان یکی از گستردهترین رسانههای دیداری و شنیداری ،شایسته
متخصصان و مؤلّفان
است با هماهنگی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و با بهرهگیری از
ّ
کتابهای درسی و کارشناسان خبره به تولید برنامههای همسو با برنام ٔه درسی مص ّوب مبادرت ورزد.
آموزش مدیران و دستاندرکاران آموزشی :برای تحقّق اهداف مورد نظر برنامۀ درسی،
میبایست مدیران مدارس ،مشاوران تحصیلی و سایر دستاندرکاران آموزشی ،با اهداف ،رویکرد
و اصول برنامۀ درسی و توصیههای برنامه آشنا باشند؛ تا بر این اساس ،زمین ٔه اجرای موفّق ّیتآمیز
برنامۀدرسی را فراهم آورند.

ارتباط با اولیای دانشآموزان

1ــ آگاه سازی اولیای دانشآموزان :آگاهی اولیای دانشآموزان به اه ّم ّیت یادگیری زبان عربی،
عاملی مؤث ّر در تحقّق و اشاعۀ اهداف برنامۀ درسی است .انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه میتواند
نقش محوری ایفا کند.
تشکیل انجمنهای علمی و مردم نهاد ،نقشی مهم در تحقّق اهداف برنامه ایفا میکند .دبیران
به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی میتوانند با تشکیل انجمنهای علمی ،به عنوان بازوی اجرایی
برنامه در سطح کشور ایفای نقش نمایند.
11

2ــ وبگاه گروه درسی زبان عربی :گروه زبان عربی دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و
متوسطه نظری با بهروزرسانی و توانمندسازی وبگاه خود میتواند با کل ّیۀ دست اندرکاران آموزش،
دانشآموزان و اولیای آنان در ارتباط باشد .از این طریق میتوان در زمینۀ مع ّرفی بهتر کتاب درسی،
مع ّرفی روشهای تدریس ،ارزشیابی کاهش افت تحصیلی ،باال بردن کارایی در آموزش و آشنایی با
آخرین دستاوردهای آموزشی به ف ّعالیت پرداخت .وبگاه عربی دفتر همۀ وبالگهای موفّق دبیران
تخصصی حوز ٔه زبان و ادب ّیات عرب را لینک میکند.
عربی و نیز گروههای آموزشی و نیز وبگاههای ّ
نشانی وبگاه گروه زبان عربیdept.talif.sch.ir :ــ http://arabic
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بخش سوم

طرح درس

13

به نام خدا
نام دبیر:
درس:
دوم

موضوع
درس:
أه ّم ّی ُة
اللغة
العرب َّیة

صفحه:

طرح درس روزانۀ پیشنهادی ــ کتاب عربی پایۀ هشتم
نام مدرسه:
تاریخ:
مدّ ت 75 :دقیقه

الف) بخش نظری :اهداف

3

14

دانش

درک

کاربرد

٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

تجزیه

دانشآموز در پایان این درس باید بتواند:
1ــ واژہهای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.
2ــ فعل ماضی و مضارع را در جمله تشخیص دهد.
3ــ فعل مضارع را در عربی به مضارع اخباری در فارسی
ترجمه کند.
هدفهای
4ــ با تو ّجه به قرائن ،فعل مضارع مناسب را در جمله تشخیص
آموزش
دهد.
5ــ به جمالت پرسشی ساده در یک یا دو کلمه پاسخ دهد.
6ــ جمالت کوتاه دارای فعل ماضی و مضارع را از عربی به
فارسی ترجمه کند.
7ــ متون و عبارات ساده را درست قرائت کند.

حیطههای شناختی
ترکیب

2

اهداف
کلّی

١ــ ایجاد عالقه به علم آموزی و تقویت آن؛
2ــ توان تبیین اه ّم ّیت زبان عربی در جهان اسالم و به ویژہ در ایران؛
3ــ تقویت مهارت روانخوانی منت و کاربرد واژگان

ارزشیابی

1

رئوس
مطالب

١ــ منت درس2 ،ــ کلامت جدید3 ،ــ معادل عربی فعل مضارع ا ّول و دوم شخص مفرد،
4ــ یادآوری معادل عربی فعل ماضی ا ّول و دوم شخص مفرد5 ،ــ یادآوری کلامت عربی پایۀ
هفتم.

4

5

رفتار
ورودی

١ــ با فعل ماضی و مضارع در زبان فارسی آشنا باشد.
٢ــ مفهوم ماضی و مضارع را بداند.
٣ــ جایگاه علم را در اسالم بداند.
4ــ توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.
5ــ با تو ّجه به قرائن ،فعل ماضی مناسب را در جمله تشخیص دهد.
6ــ فعل ماضی را در عربی به گذشتۀ ساده در فارسی ترجمه کند.

نتایج ارزشیابی زیر ،نقطۀ رشوع آموزش را مشخّص میکند.
١ــ فعل ماضی بر چه زمانی داللت میکند؟ گذشته حال
٢ــ فعل مضارع بر چه زمانی داللت میکند؟ گذشته حال و آینده 
ارزشیابی
٣ــ فعل ماضی و مضارع را در فارسی تشخیص دهد.
تشخیصی
4ــ فعل ماضی و مضارع فارسی را رصف کند.
5ــ فعل ماضی را در زبان عربی بشناسد و ترجمه کند.
نتیجه

در صورت پاسخ به این سؤاالت ،فراگیران آماد ٔه یادگیری مطالب جدید
خواهند بود.

گفتنی است اغلب معلّمان توانا عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند .نوشتن طرح درس تنها
به منظور سامان دهی به روش تدریس و استفاده از تجرب ّیات دیگران است.
همچنین در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانشآموز که
در چنین آموزشی (یادگیری) اتفاق میافتد تو ّجه شود.
از آنجا که ترجمه متون و عبارات بر عهدۀ دانشآموز است ،در مواردی که دانشآموز دچار
بدفهمی میگردد معلّم مشکالت یادگیری او را کشف و آن را اصالح کند.
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ب) فرآیند آموزش :مراحل تدریس
مراحل تدریس

رشح

زمان

1

معارفه

1ــ سالم و احوالپرسی2 ،ــ حضور و غیاب3 ،ــ قبل از رشوع تدریس ،معلّم باید
راهربدها و روشهای مربوط به یاددهی و یادگیری موردنظر خودش را مشخّص
کند.

4

2

ارزشیابی رفتار
ورودی

3

ایجاد انگیزه

پرسش شفاهی سؤاالت ارزشیابی ورودیِ از قبل آماده شده

4

نقشۀ جهان اسالم:
الف) با استفاده از نقشه از دانشآموزان میپرسیم:
١ــ آیا میدانید رنگ سبز به چه معناست؟
٢ــ چند درصد از مردم روی کرۀ زمین مسلامناند؟

5

٣ــ چند کشور جهان مسلامناند؟
4ــ زبان عربی در کشورهای مسلامن از چه جایگاهی برخوردار است؟
ب) دالیل یادگیری زبان عربی را برای دانشآموزان رشح میدهیم و از آنان
میخواهیم عنوان «سخنی با دانشآموز» در مقدّ مۀ کتاب را بخوانند.

4

5

مع ّرفی درس
و
بیان اهداف

رشوع تدریس
و
ارائه درس

در ادامه پرسش و پاسخهای باال میگوییم:
دانشآموزان گرامی در این درس ،ما با این موضوعات آشنا میشویم.
جایگاه زبان عربی در ایران و جهان ،جایگاه دانش در اسالم،
ا ّول و دوم شخص مفرد فعل مضارع.
١ــ از دانشآموزی توامنند جهت قرائت کلامت جدید درس کمک میگیریم.
٢ــ دانشآموزان منت درس را قرائت و به کمک واژهنامه ترجمه میکنند.
٣ــ بخش «بدانیم» را دانشآموزی میخواند و از دیگران دربارۀ آن سؤال میکنیم.
4ــ آموزش تصویری را چهار دانشآموز قرائت و ترجمه میکنند و معلّم توضیحات

2

35

الزم را بیان میکند ،سپس دانشآموزان تـمرین آن را حل میکنند.
6

16

خالصۀ درس
و
نتیجه گیری

جدول بخش «بدانیم» را به عنوان چکیدۀ ساختار آموزشی درس دوم به دانشآموزان
مع ّرفی میکنیم و در صورت داشنت وقت از آنان میخواهیم فعلهای سادهای،
مانند خرج ،دخل ،صرب ،فهم ،عرب را مانند نـمونه مثال بزنند.

5

٧

٨

ارزشیابی
مستمر

در حوزههای قرائت ،ترجمه ،کاربرد واژگان و فن ترجمه از طریق پرسشهای
مناسب و دریافت بازخوردها ارزشیابی انجام و فرآیند یادگیری در جهت تثبیت
آن هدایت میشود.

مشابه این سؤالها را شفاهی از دانشآموزان میپرسیم:
خرجت» و «أنا أخرج» چیست؟
١ــ فرق ترجمۀ «أنا
ُ
ارزشیابی
«أنت تدخل» چیست؟
«أنت
دخلت» و َ
َ
بعد از تدریس ٢ــ فرق ترجمۀ َ
«أنت ِ
عربت» و ِ
٣ــ فرق ترجمۀ ِ
تعبین» چیست؟
«أنت ُ

٩

تکلیف

١٠

مع ّرفی
ف ّعال ّیتهای
ّ
خلقانه
زمان تقریبی

5

10

حل تـمرینات درس برای جلسۀ بعدی در تقریباً  75دقیقه
ّ

ــ

١ــ تهیّۀ آیات و احادیث دیگر دربارۀ ارزش علم و علام،
٢ــ یافنت «داستان»« ،آیا میدانید که» و «لطیفه» به زبان عربی،
٣ــ یافنت وبالگ ،وبگاه ،نرمافزار آموزشی ،پاورپوینت و تصاویر آموزشی مناسب.

5

75
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جدول زمانبندی ساالنۀ پیشنهادی درس عربی پایۀ هشتم
ماه

مهر

آبان

نیمسال ا ّول
آذر

دی

18

درس

ف ّعال ّیت

هفته

جلسه تاریخ

ا ّول

1

1

معارفه و تدریس احتاملی درس ا ّول

دوم

2

1

پرسش شفاهی ،تدریس درس ا ّول

سوم

3

1

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس ا ّول

چهارم

4

2

آزمون کتبی کوتاه ،تدریس درس دوم

ا ّول

5

2

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس دوم

دوم

6

امتحان

امتحان از درس ا ّول و دوم

سوم

7

3

پرسش شفاهی ،تدریس درس سوم

چهارم

8

3

آزمون کتبی کوتاه ،ادامۀ تدریس درس سوم

ا ّول

9

4

پرسش شفاهی ،تدریس درس چهارم

دوم

10

4

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس چهارم

سوم

11

5

پرسش شفاهی ،تدریس درس پنجم

چهارم

12

5

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس پنجم

ا ّول

13

آزمون
شفاهی

امتحان شفاهی

دوم

14

امتحانات

برگزاری امتحانات نوبت ا ّول (از جمله امتحان
عربی)

سوم

15

امتحانات

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

چهارم

16

6

پرسش شفاهی ،تدریس درس ششم

بهمن

اسفند

نیمسال دوم

فروردین

اردیبهشت

ا ّول

17

6

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس ششم

دوم

18

7

پرسش شفاهی ،تدریس درس هفتم

سوم

19

7

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس هفتم

چهارم

20

8

آزمون کتبی کوتاه ،تدریس درس هشتم

ا ّول

21

8

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس هشتم

دوم

22

امتحان

امتحان درس ششم تا هشتم

سوم

23

دوره

دورۀ درس ا ّول تا هشتم

چهارم

24

دوره

تعطیلی احتاملی یا دورۀ درس ا ّول تا هشتم

ا ّول

25

ــــــــ

تعطیل عید نوروز

دوم

26

ــــــــ

تعطیل عید نوروز

سوم

27

9

پرسش شفاهی ،تدریس درس نهم

چهارم

28

9

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس نهم

ا ّول

29

10

پرسش شفاهی ،تدریس درس دهم

دوم

30

10

پرسش شفاهی ،ادامۀ تدریس درس دهم

سوم

31

شفاهی

آزمون شفاهی(قرائت و مکامله)

چهارم

32

امتحان

حل منونه سؤال امتحان پایان سال
ّ

19

بخش چهارم
(ارزشیابی)

بارمبندی

20

بارم بندی امتحان کتبی درس عربی پایۀ هشتم نوبت ا ّول (از درس ا ّول تا پایان درس پنجم )  15نمره

ج) مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

د) مهارت درک و
فهم

شماره

ب) مهارت
واژهشناسی

 2ترجمۀ آیات و حکمتها از عربی به فارسی

4/5
2

 3انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

 1نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (دو تصویر)

0/5

 2مترادف و متضاد (همانند تمرینات کتاب)

0/5

 3نوشتن معنای کلمه در جمله (زیر دو کلمه در جمله خط کشیده شود و
ترجمۀ آنها خواسته شود).

0/5

 4تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان چهار گزینه (دو مورد)

0/5

 1تشخیص فعل ماضی و مضارع در جمله

0/5

 ٧نمره

2نمره

 2تعیین فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزینهای مانند تمرین
0/5
 2نمره
پنجم درس دوم)
 3تعیین فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزینهای مانند
تمرین پنجم درس چهارم)

1

 1سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان «وصل کردن کلمات ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد)
و یا ارائۀ پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید 1
جای خالی با کلمۀ مناسب کامل شود.
و یا پر کردن جاهای خالی با گزینههای مناسب (سؤال دو گزینهای)
2

هـ ) مهارت مکالمه

نـمره

الف) مهارت ترجمه

 1ترجمۀ جملههای عربی به فارسی

جمع

مهارتهای زبانی

موضوع

 3نمره

درک مطلب
(ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده) یا
2
(ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر
اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)

 1پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای به جملههای پرسشی مص ّور دارای حروف و
اسماء استفهام.
هی و ماذا ،کَم»،
شامل دو جملۀ پرسشی با «هَل یا أ ،أی َنَ ،من ،ما و ما ه َو و ما َ
جمع نمرهها

1

 1نمره

15

21

تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در نوبت ا ّول و دوم و نیز نیم ترمها)
1ــ در ط ّراحی سؤاالت امتحانی ط ّراح مجاز است تا یک نمره در بارمبندی تغییراتی اجرا نماید.
2ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که باید تن ّوع
داشته باشد.
3ــ در بسیاری از موارد سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفیق میشوند و تفکیک مهارتهای
ِ
مفهوم مختلف همزمان
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله چند
زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش
ِ
بیاید.
ِ
سؤاالت مترادف و متضاد فقط از موارد طرح شده در کتاب سؤال ط ّراحی شود
4ــ در ط ّراحی
و چنین سؤالی طرح نشود« :متضاد أمس را بنویسید ».بلکه سؤال داده شود «کلمات مترادف و متضاد
را معلوم کنید».
 5ــ فونتهای Simplified Arabic ، Traditional Arabic ، B Badr ، Adobe Arabic
برای تایپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند.
 6ــ ط ّراحی سؤاالت امتحانی در میان نوبت و نوبت اول و دوم باید از  15نمره باشد و در برگۀ
امتحانی میزان کسب نمرۀ شفاهی به تفکیک(روان خوانی و مکالـمه) مشخّص شود .به عبارت دیگر
چنانچه سؤاالت امتحان  12مورد است؛ مورد سیزدهم درج نـمرۀ روان خوانی و مورد چهاردهم درج
نـمرۀ مکالمه است.
7ــ در بخش قواعد شیوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی و مضارع در جمله و
تعیین فعل مناسب برای جای خالی است؛ مثال :در جای خالی فعل مناسب بنویسید .أنا … إلی البیت
اآلن( .أرجِـ ُعَ ر َج َع ْت )
 8ــ سؤاالت چندگزینهای باید فقط دو گزینه داشته باشد(.جز بخش کلمات ناهماهنگ که چهار
کلمه داده میشود).
9ــ ترجمۀ جمله یا کلمه از فارسی به عربی در امتحان ط ّراحی نشود.
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ج) مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

شماره

ب) مهارت واژه
شناسی

2

ترجمۀ آیات و حکمتها از عربی به فارسی

3

انتخاب گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

1

نوشتن اسم هر تصویر به زبان عربی (دو تصویر)

0/5

2

مترادف و متضاد (همانند تـمرینات کتاب)

0/5

3

نوشتن معنای کلمه در جمله (زیر دو کلمه در جمله خط کشیده شود و
ترجمۀ آنها خواسته شود).

0/5

4

تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان چهار گزینه (دو مورد)

0/5

1

تشخیص فعل ماضی و مضارع در جمله

0/5

2

تعیین فعل ماضی مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزینهای مانند
تمرین پنجم درس دوم)

0/5

3

تعیین فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله (سؤال دو گزینهای مانند
تـمرین پنجم درس چهارم)

1

1

سؤال جور کردنی از کاربرد واژگان «وصل کردن کلمات ستون ا ّول به ستون
دوم» (چهار مورد)
و یا ارائۀ پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که
باید جای خالی با کلمۀ مناسب کامل شود.
یا پر کردن جاهای خالی با گزینههای مناسب (سؤال دو گزینهای)

1

2

درک مطلب
(ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده) یا
(ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر
اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)

2

1

پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای به جملههای پرسشی مص ّور دارای حروف و
اسماء استفهام.
هی و ماذا،
شامل دو جملۀ پرسشی با «هَل یا أ ،أی َنَ ،من ،ما و ما ه َو و ما َ
کَم ،لماذا ،متی ،کیف»
ترجیحاً با «لماذا ،متی یا کیف» سؤال ط ّراحی شود.

1

د) مهارت درک و فهم

هـ) مهارت مکالمه

نـمره

الف) مهارت ترجمه

1

ترجمۀ جملههای عربی به فارسی

جمع منرهها

جمع

مهارتهای زبانی

بارم بندی امتحان کتبی عربی پایۀ هشتم نوبت دوم
(از درس ا ّول تا پنجم تقریباً  4نمره و درس ششم تا پایان درس دهم تقریباً  11نمره)
موضوع

4/5
2

 ٧نمره

2نمره

2نمره

3نمره

1نمره

15
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تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در نوبت ا ّول و دوم و نیز نیم ترمها )
1ــ طرح  4نمره از مطالب نوبت ا ّول و  11نـمره از نوبت دوم تقریبی است .بسیاری از مفاهیم
در نیمۀ دوم کتاب با نیمۀ ا ّول تلفیق شده است.
2ــ بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که باید تن ّوع
داشته باشد.
3ــ از افعال ثالثی مج ّرد صحیح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ در کتاب درسی افعالی
مانند قال و یقول نیز بهکار رفته است .اگر در طرح سؤال فعل غیر ثالثی مج ّرد صحیح و سالـم
مستقیماً مورد سؤال واقع نشود اشکالی در طرح آن نیست .مانند اینکه ترجمۀ جملهای از جمالت
کتاب خواسته شود که این فعل در آنها بهکار رفته است .هرچند بهتر آن است که در طرح سؤال از
چنین افعالی پرهیز شود.
4ــ از ط ّراحی سؤاالت مع ّما گونه ،وجه اختالف ،شا ّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان
خودداری شود.
5ــ بارم بندی امتحان خرداد و شهریور مانند هم است.
6ــ ط ّراحی سؤاالت امتحانی در میان نوبت و نوبت ا ّول و دوم باید از  15نمره باشد و در خود
برگۀ امتحانی میزان کسب نمرۀ شفاهی (روانخوانی و مکالمه) مشخّص شود .به عبارت دیگر چنانچه
تعداد سؤاالت امتحان  12مورد است؛ مورد سیزدهم درج نمرۀ روانخوانی و مورد چهاردهم درج نمرۀ
مکالمه است.
10ــ طرح سؤال قواعد مطابق بارمبندی باشد و از طرح سؤال ذکر صیغه ،تبدیل فعل جملهای
از غایب به مخاطب و بازنویسی آن خودداری گردد .در بخش قواعد شیوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای
تشخیص فعل ماضی و مضارع در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی است.
مثال :در جای خالی فعل مناسب بنویسید .هؤال ِء الالعبون … فی الـملعب بعد دقیقتین.
ِ
(لعبت سیلعبون )
٧ــ سؤاالت چندگزینهای باید فقط دو گزینه داشته باشد(.جز بخش کلمات ناهماهنگ که چهار
کلمه داده میشود).
٨ــ ترجمۀ جمله یا کلمه از فارسی به عربی در امتحان ط ّراحی نشود.
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بارم بندی پنج نـمرۀ امتحان شفاهی درس عربی پایۀ هشتم :نوبت ا ّول و دوم
مهارتها

شامره

موضوع

نـمره

مهارتهای
خواندن،
شنیدن ،سخن
گفنت
و ترجمۀ شفاهی

1

روانخوانی (خواندن بدون مکث و خطا و تلفّظ صحیح مخارج حروف)

3

2

مکاملۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ به جملههای پرسشی
شبیه به آنچه در کتاب درسی با نام (گفت و گو به زبان قرآن) ط ّراحی
شده است.
ماهیَ ،م ْن ،لِ َم ْن ،أی َنِ ،م ْن أی َن ،کَم،
(سؤال با جمالت دارای ما ،ماذا ،ما ه َوَ ،
ه َْل ،أ ،متی ،کیف ،ملاذا)

2

جمع نـمرهها

جمع

5
نـمره

5

تذکّرات:
خاص زبان عربی(ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و)
١ــ تلفّظ صحیح برخی مخارج حروف ّ
کاری دشوار است و از عهدۀ اکثریّت دانشآموزان بر نمیآید؛ لذا درخواست میشود از سختگیری در
خاص عربی را درست
این زمینه خودداری شود .ا ّما از دانشآموزان خواسته شود حتّیاالمکان حروف ّ
بر زبان آورند.
٢ــ در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای بسنده شود؛ مثالً اگر در
پاسخ سؤا ِل « َهل أنت ِمن إیران؟» بگوید« :نَ َعم» کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد« :نعم؛
أنا ِمن إیران ».در بخش مکالمه فهم سؤال نیمی از نمره را دارد.
٣ــ یکی از موارد امتحانی میتواند این باشد که از دانشآموز بخواهیم خودش را به زبان عربی
در دو دقیقه معرفی کند.
4ــ طبیعی است که در یک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و مکالمه به
عمل آورد؛ بنابراین ،هرآنچه را دانشآموز در طول سال تحصیلی میخواند و مجموعه ف ّعالیّتهای
شفاهی و مکالمه وی نمرۀ شفاهیاش را تشکیل میدهد .مبنای نمرهدهی آخرین و بهترین وضعیّت
مهارت شفاهی اوست.
۵ــ رعایت ظرافتهای صرفی و نحوی در مکالمه در ح ّد دانشآموز پایۀ هفتم و هشتم نیست.
مخصوصاً اینکه او باید در پاسخگویی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از
طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ با تو ّجه به این موارد از دبیر ارجمند درخواست میشود این بخش را
با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرۀ خوش از مکالمه داشته باشد و زمینۀ مثبتی در ذهن
او برای سالهای آینده وجود داشته باشد.
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(ارزشیابی)

نمونه سؤال امتحان
نوبت ا ّول و دوم

26

به نام خدا ؛ امتحان عربی پايهٔ هشتم ؛ نوبت ا ّول ؛ از پنج درس ؛ وقت 70 :دقيقه ؛ تاريخ......./10/ ....... :
نام و نام خانوادگی:
نام ط ّراح:
منطقهٔ :
الف) مهارت ترجمه (هفت نـمره)
پرسش

رديف

1

جملههای زير را به فارسی ترجمه کنيد.
1ــ «يَـ ُد الل ِه َمـ َع الْ َجام َع ِة».
٢ــ ﴿ َو َم ْن يَشکُر فَـإنَّـام يَشْ کُـ ُر لِـ َن ِ
فس ِه)
رش ُه ».
٣ــ «زَکا ُة الْ ِعلْمِ نَ ُ
«السکوتُ َذ َه ٌب َو ا ْلکَال ُم ِفـضَّ ـةٌ».
4ــ ُّ
الس ُ
ؤال».
۵ــ «ا ْل ِعل ُم َخزائِـ ُن َو َمـفاتيـ ُحـها ُّ
السال َمة.
 ۶ــ يف أمانِ الل ِه؛ َم َع َّ
٧ــ اللُّغَـ ُة الْ َعـ َرب َّيـ ُة ِم َن الل ِ
ُّغات الْعالَم َّی ِة.
الص ِّف الثّاين.
٨ــ أرسين طالِ َب ٌة ِفـي َّ
٩ــ والِدي يف ُم ِه َّمـ ٍة إداريَّـ ٍة.
10ــ أنا أُ ِح ُّب بَـ ْي َع الْ ُکتُ ِب ِل َّن الْ ُکتُ َب کُنوزٌ.

2

ترجم ٔه درست را انتخاب کنيد.
١ــ ت َ َفکُّـ ُر سا َعـ ٍة خَيـ ٌر ِمن ِعبا َد ِة َسبع َني َس َنةً.
الف) يک ساعت تفکّر به همراه عبادت ثواب بسيار دارد .
ب) ساعتی انديشيدن بهرت از عبادت هفتاد سال است.
٢ــ يَ ُ
ـس ُأل بَ َق َر ًة َج ْن َب الـ َّن ْهـرِ.
ـخاف الْـ َف َر ُس َو يَ ْ
الف) اسب ترسيد و گاوی کنار رودخانه از او سؤال کرد.
ب) اسب میترسد و از گاوی کنار رودخانه میپرسد .

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

بارم
0/5
1
0/5
0/5
1
0/5
0/5
0/5
0/5
1
0/5

مهارت واژه شناسی (دو نـمره)
طي /خَبازٌ)
نام هر تصوير را به عربی کنار آن بنويسيدَ ( .خيّاطٌُ /م َم ِّرضَ ـةٌُ /ش ٌّ
3

هي ...................
َ

0/5

ه َو ...................
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0/5

4

کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد( .دو کلمه اضافی است).
يَسار  /شا َه َد  /بارِد  /غَدا ً َ /رأی ِ /
أمس
............. # .............
............. = .............

5

کلامت مشخّص شده را به فارسی ترجمه کنيد.
«ح ُ
ُلوب و نو ُر «اْالٴبصـار».
ياة» ا ْلق ِ
إ َّن الْ ِعلْ َم َ

0/5

6

کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟
الف) أُسبوع خُبز شَ ْهرَ س َنة
ب) تُفّاحَ حقي َبةِ ع َنبُ ر ّمان

0/5

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (دو نـمره)
7

8

فعل ماضی و فعل مضارع را در این جمله تشخيص دهيد.
نَ َج ْحـنا ِفـي الْ ُمسابَـقَـ ِة َو نَـذ َه ُب لِـأخ ِ
ْـذ الْـ َجوائِـزِ.
در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنويسيد.
الف) أ ِ
بَـدَأ
أنت  ........بِـ َج ْمعِ ا ْلفَواکِـ ِه بَ ْع َد يَو َمنيِ؟
َعـ َر َف
الف) أخـي ٰ ........ذلِکَ ا ْل َولَـدَ.
الف) أ ِ
يذ َه ُب
أنت َ ........و ْحد َِک يا أُختــي؟
ت َرجِـ ُع
الف) أنا  ........إلی َصفّـي َب ْع َد دَقي َقتَـ ِني
يَ ْسـ َمـ ُع
الف) هو  ........کَال َم ا ْلـوالِدَينِ .
ت َْصـ َعـ ُد
الف) نَح ُن  ........ا ْلـ َج َب َل.

0/5

1/5







بَـد ِ
َأت 
َع َرفْـنا 
ت َذ َهب َني 
أرجِـ ُع 
ن َْسـ َمـ ُع 
َـصـ َعـ ُد 
ن ْ

مهارت درک و فهم (سه نـمره)

9
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در جاهای خالی يکی از کلامت داده شده را بنويسيد( .يک کلمه اضافه است).
صابيـح
اس ِ /ف ْعـلِــ ِه  /کَثيـ َر ٌة َ /م
ُ
ب ُِسهولَـ ٍة  /ال ّن َ
الف) «غَضَ ُب الْجا ِهلِ يف قَولِـ ِه َو غَضَ ُب الْعا ِقـلِ يف .».........
ب) «ا ْلکَال ُم کَـالـدَّوا ِء .قَليلُــ ُه يَنفَـ ُع َو  .........قاتِ ٌـل».
ج) «ال يَشکُـ ُر الل َه َم ْن ال يَشـکُـ ُر .» .........
د) «ا ْلـ ُعلَمـا ُء  .........الْ ِ
رض».

1

(درک مطلب) پس از خواندن منت زير به پرسشهای آن ،پاسخ کوتاه دهيد.
ٌ
خت ْاس ُمـها «معصومة» .کاظ ٌم
الص ِّف الثّاين ا ْل ُمتَ َو ِّس ِط .لَـ ُه أ ٌخ ْاس ُمـ ُه «کاظم» َو أُ ٌ
«صادق» طالِ ٌب ِفـي َّ
ٌ
صادق يَذ َه ُب إلَی
هي التَذ َه ُب إلَی الْ َمد َر َس ِة.
أک َبـ ُر ِم ْنـهُ .ه َو ِفـي َّ
الص ِّف الثّالِ ِث .معصوم ُة َصغيـ َرةٌَ .
رس ٌة نا ِج َحـةٌ.
رس ِة ُم َد ِّر ُس الْکيميا ِء َو والِ َد ُة ٰه ِذ ِه ْالُرس ِة طَبيبَـةٌُ .هم أُ َ
الْ َمد َر َس ِة َم َع أخيـ ِه .والِ ُد ٰه ِذ ِه الْ ُ َ
 10بَيـتُـ ُهم بَعي ٌد َعنِ الْ َمد َر َسـ ِة.
الف) َمـا ْاس ُم أُ ِ
خت صادق؟

1

الص ِّف الثّالِ ِث؟ ( َما ْاس ُمـهُ؟)
ب) َم ْن ِفـي َّ
ج) ما ِمه َنـ ُة والِ ِـد صادق؟
َريب ِم َن ا ْلـ َمد َر َسـ ِة؟
د) َهل بَـ ْيـتُــ ُهم ق ٌ

1

درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت معلوم کنيد.
ّاح ِم َن الْـفَواکِـ ِه اللَّذي َذ ِة.
الف) الـتُّـف ُ
 11ب) الْـ َق َم ُر کَـ ِمصبـا ٍح يف َسمـا ِء اللَّيلِ .
َيس ْت کُ َر ُة الْـ َقدَمِ رياضَ ـ ًة َمحبوب ًة ِعن َد ْالوال ِد.
ج) ل َ
بواب َو ال َّنوا ِفذَ.
د) الْـ َحدّا ُد يَـطْـبُـ ُخ الْـ ُخبْـ َز َو الْخبّا ُز يَص َن ُع ْال َ
مهارت مکالمه (يک نـمره)
با تو ّجه به تصوير به پرسشهای زير پاسخ کوتاه دهيد.

12

َم ْن ٰه ِذ ِه الْ َمرأةُ؟

ما ٰهذا؟
نـمر ٔه شفاهی

 13روان خوانی

3

 14مکالمه

2
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به نام خدا ؛ امتحان عربی پايهٔ هشتم ؛ نوبت دوم ؛ وقت 70 :دقيقه ؛ تاريخ...... / 3/...... :
نام و نام خانوادگی:
نام ط ّراح:
منطقهٔ :
الف) مهارت ترجمه (هفت نـمره)
رديف

1

بارم

پرسش
جملههای زير را به فارسی ترجمه کنيد.
...................................................
١ــ ﴿أفَـ َرأيـتُـ ُم الْـام َء الَّـذي تَشْ ـ َربونَ﴾
٢ــ ﴿إن ََّـم الْمؤ ِمنو َن إخـ َو ٌة ﴾
...................................................
ميل يُ ِح ُّب الْـ َج َ
امل».
٣ــ «إ َّن الل َه َج ٌ
..................................................
احي م َوظ ٌَّـف َو زَو َجـتُـ ُه ُمـ َمـ ِّرضَ ـةٌ.
۴ــ َّ
الس ِّيـد فتّ ّ
..............................................................................................................................
َـي بِالتَّـفَـکُّر.
۵ــ قال َْت يف َن ْف ِسـها :ما ه َو الْـ َح ُّـل؟ َعـل َّ
.............................................................................................................................
۶ــ الـ ِّنـسا ُء يَـ ْجـلِـ ْبـ َن الـطَّـعا َم َو الْـخُـ ْبـ َز.
.............................................................................................................................
٧ــ بِـ َم نَـذ َه ُب إلَی ُه َ
ـناك؟ ــ بِالْـحا ِفـلَـ ِة.
.............................................................................................................................

1
0/5
1
1
1
1
1

ترجم ٔه درست را انتخاب کنيد.
ـج ال ّن ِ
اس إلَـيـکُم نِعـ َمـ ٌة ِم َن اللّ ِه».
١ــ «إ َّن َحـوائِ َ
2

الف) هامنا احتياجات مردم به همديگر نعمت خداوند است .
ب) قطعاً نيازهای مردم به شام نعمتی از جانب خداوند است.
٢ــ أي َن ت َذ َهبو َن يا أوالدي؟
ب) ای پرسانم ،کجا میرويد؟
الف) ای پرسها ،کجا رفتيد؟

0/5

مهارت واژه شناسی (دو نـمره)
نام هر تصوير را به عربی کنار آن بنويسيد( .فرشاةَ /وردَة /طائرة /فاکِ َهةٌ)
0/5

3
ٰه ِـذ ِه .......

30

ٰه ِـذ ِه .......

4

کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد( .دو کلمه اضافی است).
يَ ِ
کذ ُب َ /خل َْف  /يَشْ ـ ُع ُر  /يَصـد ُُق َ /ورا َء  /نِهايَة
........... # ...........
........... = ...........

0/5

5

کلامت مشخّص شده را به فارسی ترجمه کنيد.
ـب».
ـار» کَـام ت َـأک ُُـل ال ّنـا ُر «ا ْل َـح َط َ
إ َّن الْـ َح َسـ َد يَـأک ُُـل «النّ َ

0/5

6

کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟
الف) ُعصفورَ حام َمةُ غرابَ حقيبَة ب) ذُنوب شَ مس قَ َمر کَوکَب

0/5

مهارت شناخت و کاربرد قواعد (دو نـمره)
7

در هر جمله فعل ماضی و فعل مضارع را تشخيص دهيد.
الف) ﴿أ أنتُم تَخـلُـقـونَـ ُه أ ْم نَح ُن الْـخالِـقـو َن﴾ ب) َص ِعدَت الْـ َغزالَـ ُة الْ َجميلَـ ُة ف َ
َوق الْ َج َبلِ .

0/5

8

در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنويسيد.
الف) َصديقـي  .........إلَی الْ َمکتَ َبـ ِة.
السفْـ َر ِة.
الف) ٰهؤال ِء الْبَناتُ ِ .........م َن َّ
الف)هاتانِ الطّالِ َبتانِ  .........وا ِج َبـ ُهام.
الف) الْف َّلحو َن َسـ  .........إلَی الْ َمز َر َع ِة.
الص ِ
فوف.
الف) أول ٰـ ِئکَ الْ ُم َد ِّرساتُ ِ .........م َن ُّ
الف) ِ
أنت  .........بِـالْفَـ َر ِح الْـيَوم.

1/5

ـب َ ذ َه ْبـتُم 
َذ َه َ
َر َجـ ْعـ َن َ ر َج ْعـنا 
ت َکتُبو َن  تَکتُبـانِ 
يَرجِعو َن  نَرجِـ ُع 
أخ ُر ُج  يَ ْخ ُر ْجـ َن 
تَش ُعري َن  يَش ُعرانِ 

مهارت درک و فهم (سه نـمره)

9

هر جمله را به کلم ٔه مربوط به آن وصل کنيد.
طَعا ُم َم ٌ
عروف يف إيران:
رياضَ ـ ٌة َمعروفَـ ٌة َو َمحبوبَةٌ:
تاب لِ َش ِح َمعانـي الْ َکلِامت:
کِ ٌ
َمکا ٌن لِـف ِ
َحص الْ َمرضَ ی َو لِـ ِعالجِـهِم:

کُ َر ُة الْـ َقدَمِ
الـ ُّر ّز َم َع الْکَباب
وصف
الْ ُمستَ َ
ُم َنظَّ َم ُة ْالُ َمـمِ الْ ُمتَّ ِح َد ُة
الْ ُمع َجم

1
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(درک مطلب) پس از خواندن منت زير به پرسشهای آن پاسخ کوتاه دهيد.
الص ِّف الثّا ِمنِ  .اِسمـي « َحيدَر» .بَيتـي يف «أهواز» .اِس ُم َمد َر َستـي «الْ َحياة» .الْيَوم يَو ُم الثُّالثا ِء
أنا طالِ ُب َّ
ُنت َمريضاً .زَميلـي «حا ِمد» جا َء إلَی َمنزِلـي َو َس َأل َع ْن حالـي.
َو أنا ما َذ َه ْب ُت إلَی الْ َمد َر َس ِةِ .لنّـي ک ُ
ـسال َمتـي .أنا أُ ِح ُّب
ق ُ
«سـأر ِج ُع إلَی الْ َمد َر َس ِة غَـدا ً َو حالـي َجـيِّ َدةٌ» .فَر َِح حا ِمـ ٌد و شَ َک َر الل َه لِ َ
ُلت لَـهَُ :
حا ِمدا ً کَثريا ً .ه َو جاري و َصديقـي.
10
الف) َمـا ْاس ُم َصـديقِ حيدر؟
يت حيدر؟
ب) أي َن بَ ُ
ج) َمتَی يَـرجِـ ُع حيدر إلَی َمد َر َس ِتـ ِه؟
د) لِامذا ما َذ َه َب حيدر إلَی الْ َمد َر َس ِة لِـ ُم َّد ِة يَـو َمنيِ؟
درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت معلوم کنيد.
الف) لِلفائِـ ِز الْ َّو ِل يف الْ ُمسابَ ِ
قات الْعالَم َّي ِة ،جائِ َز ٌة َذ َهبـ َّيـةٌ.
 11ب) الـدَّم ُع ْاس ُم الْـقَط َر ِة الْـجاريَـ ِة ِم َن الْ زهارِ.
الس َنـ ِة شَ ه ُر خُرداد.
ج) الشَّ ه ُر ال ّرابِـ ُع ِفـي َّ
ُـصـة.
ُرصـ ِة غ َّ
د) إضـا َع ُة الْـف َ

1


1

مهارت مکالمه (يک نـمره)
با تو ّجه به تصوير به پرسشهای زير پاسخ کوتاه دهيد.

1

12

ِنت؟
أي َن ٰه ِذ ِه الْب ُ

َيف ُ
حال ٰهذا الْ َولَد؟
ک َ
نـمر ٔه شفاهی (پنج نـمره)
 13روان خوانی

3

 14مکالم ٔه ساده

2
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بخش پنجم

توضیحات و نکات مشترک
در تدريس
همه درسهای کتاب
ٔ

33

در مق ّدم ٔه کتاب درسی سخنی با معلّم آمده است .تجربه نشان میدهد به رغم چاپ به اندازه
و نهادن فايل کتاب معلّم در سايت گروه عربی دفتر تأليف بخشی از دبيران اظهار بیاطّالعی از وجود
کتاب معلّم میکنند؛ لذا در مق ّدم ٔه کتاب درسی اه ّم توصيهها درج شده است .مطالع ٔه کتاب معلّم
که راهنمای تدريس و ارزشيابی است و اطّالعات بسياری را در اختيار دبير میگذارد بر هم ٔه دبيران
عربی پاي ٔه هشتم الزامی است .بسياری از ابهامات با مطالع ٔه کتاب برطرف میشود .بخشی تحت
عنوان «دانش افزايی برای دبير» پيش بينی شده است تا عالوه بر اينکه به سؤاالت احتمالی معلّم
پاسخ میدهد جایی باشد تا در صورتی که دانشآموزی سؤالی دشوار بپرسد در کتاب معلّم پاسخ آن
موجود باشد.
برای تدريس اين کتاب بايد در سال گذشته عربی پاي ٔه هفتم را تدريس کرده باشيد و در
کالسهای آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده باشيد.
متوسط ٔه ا ّول است .شورای تأليف ،گروهی شامل استادان
اين کتاب دومین کتاب عربی دور ٔه ّ
متخصص دانشگاه و معلّمان مج ّرب بوده است .اين کتاب همچون سال گذشته پيش از چاپ ،چندين
ّ
بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس آزمايشی شده است ،تا اشکاالت برطرف و نقاط ق ّوت آن نيز هرچه
متوسط ٔه
بيشتر تقويت گردد .در بررسی کتاب درسی افراد بسياری سهيماند .نمايندگانی از معلّمان ّ
متخصصان تعليم و تربيت اسالمی ،کارشناسانی از حوزه و دانشگاه
متوسط ٔه ا ّول)،
ّ
ا ّول و دوم (به ويژہ ّ
و ساير حوزهها.
شيو ٔه کتاب متن محوری است .انتظار میرود دانشآموز بتواند در پايان سال تحصيلی متون
ساد ٔه عربی را درست بخواند و معنای آن را بفهمد .در اين کتاب نزديک به  200واژ ٔہ جديد به کار
رفته؛ ا ّما حدود  400کلم ٔه سال گذشته نيز تکرار شده است؛ پس در حقيقت ،هدف اين کتاب آموزش
حدود  600واژ ٔہ پربسامد زبان عربی است .اين کار تا پايان پاي ٔه دوازدهم تکرار خواهد شد .دانشآموز
هر سال که به پاي ٔه باالتر میرود بايد کلمات قبلی را بداند.
تأليف کتاب بر اساس اسناد باالدستی «قانون اساسی»« ،برنام ٔه درسی ملّی» و «راهنمای
برنام ٔه درسی» انجام شده است .برنام ٔه درسی ملّی ،نقش ٔه راه برای تألیف هم ٔه کتابهای درسی است.
راهنمای برنام ٔه درسی زبان عربی نيز که در «شورای برنامهریزی درسی عربی» ته ّيه و تنظيم شده
نقش ٔه راه برای تأليف کلّـ ّيـ ٔه کتابهای درسی عربی است.
در نگارش کتاب به تجرب ّيات موفّق کتابهای عربی پیشین تو ّجه شده است و جا دارد از هم ٔه
نويسندگان کتابهای درسی عربی پيشين تشکّر شود .در تأليف کتاب به تجارب موفّق کتب قبلی
34

تو ّجه و تجربههای ناموفّق کنار نهاده شده است .با کارشناسان بسياری در مورد تأليف کتاب مشورت
شده است.
در حوز ٔه تصوير ،گاهی برای يک تصوير بيش از چهل تصوير گرفته شد تا تصوير مناسبتری
1
در کتاب نهاده شود.
کلمات به کار رفته در اين کتاب ،پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن ،حديث و
روايات و نيز در زبان و ادب ّيات فارسی بسيار به کار رفتهاند .تصاوير ،عبارات و متون کتاب افزون بر
هدف اصلی ،تا اندازهای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند .در حوز ٔه تصوير ،سليقهها متفاوت بود؛ ا ّما
همه باالت ّفاق نظر دادند که نقّاشی استفاده نشود .ولی سليق ٔه افراد کامالً متفاوت بود .گاهی تصويری
را که کارشناسی مج ّرب بسيار میپسنديد و ما را تشويق میکرد که مشابه آن را در کتاب بيشتر
بياوريم ،کارشناس ديگر کامالً رد میکرد.
از آنجا که دانشآموز در سال ا ّول ،کلمات بسياری را آموخته و تاحدودی با ساختار زبان عربی
آشنا شده؛ لذا در این کتاب متنها طوالنی تر گشته است .در پاي ٔه هفتم آيات قرآنی کمتر به کار رفته
است؛ زيرا اين قابل ّيت در کتاب نبود؛ ا ّما در پاي ٔه هشتم وضع ّيت فرق دارد و دانشآموز کلمات بسياری
آموخته است و با پارهای از ساختارهای مه ّم زبان عربی آشنا شده است.
بنابه درخواست گروههای آموزشی ،دبيران و دانشآموزان و به استناد برنام ٔه درسی ملّی،
مج ّددا ً مکالمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و به
درس زبان عربی ج ّذابیت میبخشد؛ آن را زبانی پویا و کاربردی نشان میدهد؛ ولی مکالمه هدف
اصلی آموزش کتاب حاضر نيست .مکالمه به کالس درس ج ّذاب ّیت میدهد .بسياری افراد به آموزش
عربی در سالهای گذشته اين انتقاد را وارد کردهاند که چرا دانش آموخت ٔه ايرانی قادر به بيان چند
جمل ٔه ساده نيست و تنها مباحث صرفی و نحوی و تجزيه و ترکيب میداند .کتاب حاضر ،اين ضعف
را از بين برده است؛ ا ّما الزم است که معلّم خود را در زمين ٔه مکالمه تقويت کند .گروه عربی نيز در
نظر دارد با ته ّيه و مع ّرفی منابع مناسب زمين ٔه تالش همکاران را مساعد نـمايد.
اين کتاب مک ّمل کتاب پيشين است .کتابهای سالهای آينده نيز هر يک به نوب ٔه خود مک ّمل
1ــ شایسته است از مدير ّيت آموزش و پرورش منطق ٔه  12تهران و دانشآموزان اين مدارس که ما را در ته ّيـ ٔه تصوير ياری کردند

تش ّکر شود:

دبريستان دخرتان ٔه دور ٔه ا ّول سعدی که تدريس آزمايشی کتاب هفتم و هشتم نيز در آن صورت گرفته است ،دبريستان دخرتان ٔه دور ٔه ا ّول
شايستگان ،دبريستان دخرتان ٔه دور ٔه ا ّول هشتم شهريور ،دبريستان دخرتان ٔه دور ٔه ا ّول فاطم ّيون ،دبريستان پرسان ٔه دور ٔه ا ّول آزادی م ّلت ،دبريستان
پرسان ٔه دور ٔه ا ّول ارشاد ،دبريستان پرسان ٔه دور ٔه ا ّول چيتچيان ،دبريستان پرسان ٔه دور ٔه ا ّول رجاء
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کتاب پيش از خود خواهند بود.
معلّمان گرامی میتوانند از طريق اين دو نشانی با گروه عربی دفتر تأليف در تماس باشند.
http://arabic-dept.talif.sch.ir/index.php?page - id=107
همچنين از طريق اداری میتوان پيشنهادها و نظرات خود را ارسال کرد.
دبيران گرامی ،اگر برای متون يا عبارات کتاب درسی پیشنهاد مناسبی داريد میتوانيد به گروه
عربی دفتر تأليف ارسال کنيد.
میتوانيد مقاالت علمی ،پژوهشی ،آموزشی خود را برای چاپ در مجلّـ ٔه معارف ارسال کنيد.
پیام نگار مجلّـه عبارت است از:
roshdmaarefmag@roshd.ir
مجلت رشد معارف مراجعه کنيد .در
برای کسب اطّالعات بيشتر لطفاً به صفح ٔه ا ّول يکی از ّ
حال حاضر ،مقاالت عربی به صورت ويژہنامه درون مجلّ ٔه معارف قرار دارد و در صورت استقبال
معلّمان و ارسال مقاالت میتوان اميدوار بود که اين مجلّه مستقل شود و مجلّهای به نام «رشد آموزش
زبان عربی» تأسيس شود.
همچنين اگر شما وبالگی ف ّعال داريد میتوانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی درج شود.

مهمترین توصيهها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی کتاب:

١ــ این کتاب در ده درس تنظیم شده است .هر درس در دو جلس ٔه آموزشی تدريس میشود.
٢ــ دانشآموز در آغاز راه يادگيری زبان عربی است .شايسته است معلّم به مطالب کتاب
بسنده کند و مطلقاً مطالب اضافهای آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانشآموز بايد بياموزد ،به تدريج
فراخواهد گرفت .معموالً معلّمان به محض اينکه از سوی مدرسه ،يک ساعت اضافه میگيرند .به دنبال
مباحث صرفی و نحوی میروند .گويا آموزش زبان عربی ،يعنی آموزش تحليل صرفی و اعراب؛ در
حالی که میتوان از دانشآموزان خواست تا داستانهای کوتاه ترجمه کنند .سرود و نمايش اجرا کنند.
میتوان عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز ترجمه کرد .فضا برای کارهای شاد مناسب
است ،ولی قاعدهزدگی تدريس عربی همگان را جذب گرامر کرده است .حقيقت اين است که آموزش
قواعد کاری بسيار ساده است ،ولی تدريس متن محور کاری دشوار است .ارزشيابی از مطالب صرفی
و نحوی آسان است ،ولی ارزشيابی از قرائت و مکالمه بسيار سخت است.
٣ــ سياست تألیف در تمامی بخشهای کتاب ،مبنی بر سادهسازی و جذّابيت است؛ لذا
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بزرگترين مسئول ّيت معلّم اين است که با هنرمندی ،کتاب را به سادهترين روش به دانشآموز تدريس
کند .هنر معلّم ،عالقهمندکردن دانشآموز نسبت به درس عربی است؛ لذا باید در امتحانات از ط ّراحی
مؤسسات
توسط ّ
سؤاالت مع ّماگونه خودداری کرد .آزمونهای مدارس خاص و آزمونهای ط ّراحی شده ّ
خصوصی زمين ٔه انحراف از مسير آموزش را فراهم میسازند .چنانچه تدريس درس عربی و ساير دروس
ساده باشد و پيچيدگی وجود نداشته باشد؛ برخی سودجویان متض ّرر میشوند .آشفتگی وضع ّيت
آموزش و سختی تـمريـنات و سؤاالت امتحانی ،زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان فراهم و
دانشآموزان را نيز از درس عربی گريزان میسازد.
۴ــ کار عملی در کتاب عربی ته ّي ٔه انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند مکالمه ،نـمايش،
سرود ،ترجم ٔه تصويری و داستان نويسی است؛ یعنی دانشآموز آموختههايش را در قالب سخن گفتن
يا نوشتن به نمايش بگذارد.
۵ــ اين کتاب افزون بر اینکه مک ّمل کتاب پيشين است ،پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار آموزش
داده شده در پاي ٔه نخست نيز میباشد .کتابهای سالهای آينده نيز هر يک به نوب ٔه خود ،مک ّمل کتاب
پيش از خودند .به همين دليل ،واژگان پاي ٔه هفتم مج ّددا ً در انتهای کتاب درسی به همراه واژگان پاي ٔه
هشتم آورده شده است.
۶ــ در بخش «بدانيم» سعی شده است تا با یادآوری شاهد مثال ،اصول زبان به دانشآموز
آموخته شود .ذکر تعاریف و اصطالحات فقط به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و نيازی به
حفظ آنها نيست .هدف از بخشهای «بدانیم» و «ف ّن ترجمه» کمک به فهم بهتر متن و عبارت است.
آنچه در اين بخش آمده ،به منظور فهم معنای جمالت است .دانشآموز ،آن را میآموزد تا به کمک
آن درست بخواند ،درست بشنود و درست ترجمه کند .هدف اصلی درست خواندن ،فهميدن و ترجمه
است .در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و اين موضوع در بارم بندی امتحانات نیز
لحاظ شده است .به همين دلیل نمر ٔه بخش قواعد کم است( .قواعد دو نمره دارد).
٧ــ از ارائ ٔه «جزو ٔه مک ّمل قواعد» به دانشآموز اکيدا ً خودداری گردد .هرچه در زمين ٔه قواعد
الزم بوده در همين کتاب آمده است .اگر کار اضافهای میخواهيد انجام دهيد در بخش مکالمه انجام
دهيد .مهارت سخن گفتن را در دانشآموز تقويت کنيد .دانشآموزان مکالمه را دوست دارند و از
قواعد فراریاند .مکالمه در آينده به درد آنان میخورد ،ولی سودی از قواعد برای آنان حاصل نمیشود.
٨ــ طرح سؤاالت امتحان کتبی عربی در نوبت ا ّول و دوم از  15نمره است 5 .نمره شفاهی
(قرائت و مکالمه است).
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9ــ از طرح سؤاالتی در زمین ٔه «ترجم ٔه فارسی به عربی» مطلقاً خودداری شود؛ زیرا از اهداف
عربی پاي ٔه هفتم و هشتم نیست .دانش آموز بايد بتواند جمل ٔه عربی را بخواند و ترجمه کند و البتّه
قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد .در اين دو پايه ،از او «ساختنِ جمل ٔه عربی»
خواسته نمی شود(.در بخش مکالمه) ،یعنی پاسخگویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛
زیرا در مکالمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در ح ّد یک یا دو کلم ٔه ساده است و با تو ّجه
به لزوم سرعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی ،رعايت ظرافت های دشوار و ف ّنی زبان فعالً
الزم نيست.
10ــ تبديلکردن از اهداف اين کتاب نيست و از طرح چنين سؤاالتی در هر آزمون باید
خودداری کرد؛ مثال:
ٰه ِذ ِه الْ َمرأ ُة َذ َه َب ْت إلی بَي ِتـها.
اين جمله را به جمع تبديل کنيد:
ُهم َر َجعوا ِم ْن َس ْف َرتِـهِم أ ْم ِس.
در جای خالی کلمات مناسب بنويسيد:
ِ ... ...م ْن َس ْف َرتِهِم غَدا ً.
همچنين ذکر صيغه در ارزشيابی الزم نيست.
11ــ همانند کتاب ا ّول هیچ واژہای بیرون از جمله سؤال نشود .ترجم ٔه کلمات ،در داخل جمله
خواسته شود؛ مثالً :ترجم ٔه کلم ٔه مشخّص شده را بنویسید.
أنَـا أق ِْد ُر َعلَی ِقرا َء ِة ال ُّن ِ
صوص الْ َبسيـطَـ ِةٰ .هـؤال ِء الفلّـاحو َن يَـز َرعـو َن في المزرعة.
در دو جمل ٔه باال ،دانشآموز به کمک قرائن میتواند فعل مورد نظر را درست ترجمه کند .او
با اين روش از يادگيری درس عربی ل ّذت میبرد .امتحان برايش ترسناک نيست .امتحان دو منظوره
میشود1 :ــ امتحان؛ 2ــ يادگيریای که در آن مستتر است.
12ــ در پاسخگویی به جمل ٔه استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود .پاسخ کامل م ّد نظر
نیست .برای نمونه ،در پاسخ به چنین سؤالی « ِب َم تَر ِج ُع إلَی الْ َب ِ
يت؟» پاس ِخ «بالسيـارة»کافی است
و نمر ٔه کامل تعلّق میگیرد .به عبارت ديگر الزم نيست چنين پاسخ داده شود« :أ ْر ِج ُع إلَی الْ َب ْي ِت
ِالسـ ّيا َر ِة».
ب َّ
حقيقت اين است که در دنيای واقعی نيز همين طور است و افراد در پاسخ به سؤاالت معموالً
کوتاه جواب میدهند.
از آنجاکه در رويکر ِد برنام ٔه درسی عربی ،پرورش مهارتهای زبانی آمده و سخن گفتن نيز
يکی از اين موارد است؛ لذا بخش «اسماء و حروف استفهام» استثنا شده است .در برخی مدارس
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خاص میتوان از دانشآموزان خواست که پاسخ کامل دهند .مدارس خاص که دانشآموزان مع ّدل
باال میگيرند ،يا دبير عربی زمانی که سه ساعت در هفته تدريس دارد ،میتواند مهارت تکلّم را در
دانشآموز تقويت کند.
پيشنهاد میشود دبير برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در کاور يا سليفون ته ّيه کند و در
آن تصاوير الزم را در اندازههای بزرگ داشته باشد؛ آنگاه تصوير رودخانه را به دانشآموز نشان دهد
و بپرسدَ :هل ٰهذا نَه ٌر؟
تصوير سرباز را نشان دهد و بپرسدَ :م ْن ه َو؟
تصوير پنجره را نشان دهد و بپرسد :ما ٰه ِذ ِه؟
تصوير سه کيف را نشان دهد و بپرسد :کَ ْم َع َد ُد الحقائب؟
هم ٔه سؤاالتی را که معلّم میخواهد بپرسد؛ میتواند در پشت برگ ٔه تصوير برای راحتی کار
بنويسد.
در هم ٔه اين موارد پاسخ کوتاه کافی است .حتّی اگر دانشآموز نتوانست پاسخ درست دهد،
ولی معنای سؤال را بفهمد؛ نيمی از نمره را میگيرد .همچنين میتوان بخشی از نمر ٔه مکالمه را به
مع ّرفی دانشآموز از خودش اختصاص داد تا دانشآموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی
مع ّرفی کند.
13ــ هدف در آزمون شفاهی روخوانی ،درست خواندن است .بدیهی است برگزاری آزمون
شفاهی در یک روز ،امکان پذیر نیست .بنابراین ،هرچه را دانشآموز در طول سال تحصیلی میخواند
و مجموع ٔه ف ّعال ّیتهای شفاهی او ،نمر ٔه شفاهیاش را تشکیل میدهد .دانشآموز در آغاز در مهارت
خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين دارد و به تدریج اين مهارت تقویت میشود .لذا مالک
نمرهدهی ،بهترين و آخرین وضع ّیت دانشآموز است.
1۴ــ به منظور تسهيل آموزش و صرفه جويی در وقت ،در بسياری از جاهای کتاب ،جای کافی
برای نوشتن ترجمه و ّ
حل تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به دفتر تـمرين نباشد .در گذشته
مشاهده شده است که برخی معلّمان از دانشآموزان میخواستند که نقّاشیها و طرحهای کتاب را
در دفتر پاکنويس وارد کنند؛ کاری که بيشتر به آزار شبيه است .يا از دانشآموزان میخواستند دو
کتاب ته ّيه کنند و تصاوير کتاب دوم را با قيچی درآورند و با چسب در دفتر پاکنويس بچسبانند .وظيف ٔه
گروههای آموزشی در اين زمينه ارشاد معلّم است.
1۵ــ هرچند کتاب کار در آموزش هر زبانی ،مناسب است؛ ا ّما تجربه نشان داده است بيشتر
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کتابهای کار زمين ٔه انحراف از مسير صحيح آموزش را فراهم میکنند و با طرح مباحث غیر ضروری،
خارج از اهداف و سؤاالت مع ّماگونه ،قاعده مدارانه و شبیه به کنکور و حجم سنگین و غير منطقی،
زمينه را برای دور افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش فراهم میکنند .نداشتن
کتاب کار از داشتن کتاب کاری نامناسب بهتر است .اگر معلّمی کتاب کار ته ّيه کرد؛ تأکيد میکنيم که
حل تمرينات آن در منزل بايد صورت بگيرد .زمان اختصاص
کالس درس جای پرداختن به آن نيست و ّ
حل تمرينهای آن دو ساعت در هفته است .لذا اگر وقت اضافی
يافته به درس عربی ،برای تدريس و ّ
داشت میتواند تمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غير اين صورت ،کتاب درسی نبايد لطمه ببيند.
گروههای آموزشی در اين زمينه بايد نقش ف ّعال داشته باشند.
1۶ــ ما ایمان داريم که کار اصلی را معلّم انجام میدهد؛ لذا از همکاران ارجمند میخواهيم تا
با سیاست دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج هم ٔه کتابهای سالهای آینده نيز ادامه و مک ّمل
اين کتاب خواهند بود.
17ــ فراموش نکنيم دانشآموزان بسياری از آموختهها را بعد از فارغ التّحصيلی از ياد خواهند
برد ،ولی خاطرات تلخ و شيرين ماندگارند .آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست،
دلسوزانه و عالمانه است.
عالوه بر اين ،میتوان با دانشآموزان مهارتهای شفاهی زبان را نيز تـمرين کرد.

مع ّرفی درسها

این کتاب از ده درس به شرح زیر تشکیل شده است:
1ــ درس ا ّول :دورهای بر آموختههای عربی پاي ٔه هفتم است .پارهای از جمالت حکيمان ٔه عربی
پاي ٔه هفتم در اين درس و نيز در دروس بعد تکرار میشود تا کمکم این جمالت ملک ٔه ذهن دانشآموز
گردد .ساختارهای عربی سال گذشته نيز تکرار میگردد تا به مصداق «الدرس ٌ
ألف».
حرف و التکرا ُر ٌ
آموختهها تثبيت گردد .هرآنچه دانشآموز در حروف و اسماء استفهام ،رنگها ،روزهای هفته و نام
فصول و فعل ماضی خوانده است تکرار میشود .کلمات مهم مانند مترادف و متضاد نیز در درس ا ّول
ط ّراحی شده است.
2ــ درس دوم :متن درس دربار ٔه اه ّم ّيت و جايگاه زبان عربی در جهان اسالم است .ساختار
درس در مورد فعل مضارع ا ّول و دوم شخص مفرد است که به ا ّول و دوم شخص مفرد فعل ماضی نیز
برای يادآوری اشاره شده است.
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3ــ درس سوم :متن درس به مع ّرفی مشاغل میپردازد .متن ،بهان ٔه خوبی برای مع ّرفی مشاغل
به دانشآموزان است.
پاي ٔه هشتم نيز زمانی مناسب برای اين کار است.
در پایان درس ،پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم و حضرت علی در مورد علم آمده است.
ساختار درس سوم ،تثبيت آموختههای درس دوم است.
سخنان حکمت آميز از حضرت علی نیز زینت بخش پايان درس سوم است.
دو حرف استقبال َسـ و َس َ
وف نيز به عنوان دو واژ ٔہ جديد آمدهاند و نگاه به آنها نگاه قاعدهای
نيست .زمانی که دانشآموز بفهمد این دو حرف بر معنای آينده داللت دارند کافی است .فعل
مستقبل در دروس بعدی به انداز ٔه کافی تکرار میشود.
و حضرت علی در مورد عقل و
پايان اين درس ،پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم
عاقل است.
۴ــ درس چهارم :متن درس ،داستانی زيباست .دانشآموزان این داستان را در گذشته نشنيدهاند
است.
و موضوع آن برایشان تازگی دارد .پيام اخالقی درس ،سخنی ارزشمند از پيامبر اسالم
ساختار درس فعل مضارع سوم شخص مفرد و ا ّول شخص جمع است که معادل ماضی آن نیز
يادآوری شده است.
۵ــ درس پنجم :متن درس داستانی دربار ٔه دوستيابی است .ماجرايی که برای هم ٔه دانشآموزان
در طول تحصيل به شکلهای گوناگون پيش میآيد.
حديثی درباره دوست از حضرت علی حسن ختام و پیام اخالقی متن درس است.
ساختار جديدی در اين درس آموزش داده نمیشود؛ بلکه همان ساختار فعل مضارع ،سوم
شخص مفرد و ا ّول شخص جمع در درس چهارم در این درس تکرار ،تقويت و تثبيت میگردد.
در پايان درس ،پنج سخن حکيمانه دربار ٔه علم زينت بخش اين درس شده است.
۶ــ درس ششم :متن درس ،دربار ٔه سفری به عتبات مق ّدسه است .هر سال تقريباً يک تا دو
ميليون ايرانی به عراق سفر میکنند .در جريان سفر ات ّفاقات بسياری رخ میدهد .در انتهای درس ،متن
کوتاهی برای گفت و گو در درمانگاهی در عتبات نیز تنظیم شده است.
ساختار درس فعل مضارع دوم شخص جمع به همراه يادآوری آموختههای عربی هفتم در فعل
ماضی است .در انتهای اين درس چند آي ٔه قرآن مطابق با ساختارهای خوانده شده آمده است.
7ــ درس هفتم :متن درس ،داستانی از زبان حيوانات است که يادآور پيام اين آيه است:
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﴿ِ ...في َم کُنتُ ْم قَالُوا ْ کُ َّنا ُم ْستَضْ َع ِفي َن ِفي األَ ْر ِض قَالُوا ْ أَلَ ْم تَ ُک ْن أَ ْر ُض اللّ ِه َو ِاس َع ًة فَتُ َها ِج ُروا ْ ِفي َها﴾..
سورۀ نساء ،آي ٔه 97
...در چه [حال] بوديد پاسخ مىدهند ما در زمين از مستضعفان بوديم .مىگويند مگر زمين خدا
وسيع نبود تا در آن مهاجرت کنيد ...؟!
ساختار آموزشی اين درس ،تقويت و تثبيت آموختههای درس ششم است .در بخش «بدانيم»
کلم ٔه پرسشی « َمتَی» توضیح داده شده است.
سخنان حکيمان ٔه پايان درس نيز از پيامبر اسالم و حضرت علی است.
 8ــ درس هشتم :متن درس داستانی با محتوای اخالقی بسيار زيبايی است که روح ّيـ ٔه اعتماد
به نفس را تقويت میکند.
ساختار آموزشی فعل مضارع سوم شخص جمع است که در آن ،به فعل ماضی نيز اشاره شده است.
پنج آي ٔه قرآن ،مطابق ساختارهای آموزش داده شده در انتهای درس ،تداعی کنند ٔه اين مفهوم
است که يکی از داليل اصلی آموزش عربی فهم قرآن کريم است.
9ــ درس نهم :متن درس ،سفر علمی دانشآموزان است .دانشآموزان از سفرها و بازديدها
هميشه خاطرات شيرين دارند.
ساختار درس هشتم در درس نهم به روال دروس قبل تکرار و تقويت میشود.
َيف» توضیح داده شده است .همچنين از آنجا که دو کلم ٔه
در بخش «بدانيم» کلم ٔه پرسشی «ک َ
« ِعن َد» و «لِـ» در متون عربی بسيار کاربرد دارند؛ در بخش ف ّن ترجمه دربار ٔه معنای مالک ّيت توضيحاتی
آمده است.
همانند درس هشتم ،پايان درس نهم نيز چند آي ٔه کالم الله مجيد زينت بخش پايان درس است.
10ــ درس دهم :متن درس گفت و گويی در کالس درس است .در اين گفتوگو سخنان
حکيمان ٔه عربی پاي ٔه هفتم تکرار شده است تا به تدريج اين سخنان ،ملک ٔه ذهن دانشآموزان شود.
اعداد ترتيبی يکم تا دوازدهم نه به عنوان ساختار جديد ،بلکه به عنوان کلمات جديد در اين
درس آموزش داده شده است.

واژہنامه

از آنجا که کتابهای درسی عربی جديد ،متن و واژہ محور است؛ لذا واژگان عربی هفتم
مج ّددا ً در عربی هشتم تکرار میشود و در انتهای کتاب ،در بخش ال ُمع َجم تکرار میشوند .دليل اين
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کار تسهيل آموزش است .از سوی ديگر اين کار باعث میشود دانشآموز به طرف خريد کتاب کمک
آموزشی نرود.

ویژگیهای کتاب

١ــ قاعده محور نبودن کتاب ،به معنای نفی اه ّم ّيت قواعد نیست؛ لذا دو بخش «بدانیم» و
«ف ّن ترجمه» در کتاب تنظیم شده است ،تا دانشآموز 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 .فراگير
قاعده را میخواند تا به کمک آن بتواند درست بخواند ،درست بشنود و درست ترجمه کند .قواعد در
خدمت فهم عبارت و متن است و اين موضوع در بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است.
٢ــ عبارات نيم ٔه ا ّول عربی هفتم ساده و کوتاه بودند و اين طبیعی است؛ زيرا فراگير در ابتدای
کار است؛ ا ّما در نيم ٔه دوم ،عالوه بر عبارات ساده ،متون کوتا ِه مکالمه و داستان نيز آمده بود .در عربی
هشتم وضع ّيت متفاوت است؛ زيرا اين دانشآموز در دومين سال آموزش است و نزديک به  400کلمه
را آموخته و با چند ساختار زبان عربی آشنا شده است.
٣ــ در اين کتاب ،مکالمه نيز اهم ّيت دارد؛ در «برنام ٔه درسی ملّی» نيز به آموزش مهارتهای
زبانی از جمله سخن گفتن اشاره شده است .از سويی ديگر مکالمه به درس عربی جذّابیت میبخشد؛
آن را زبانی پویا و کاربردی نشان میدهد و موجب تقويت آموزش نيز میشود؛ زيرا مکالمه بستر
واقعی يادگيری هر زبانی است .زبان عربی ،زبان نخست جهان اسالم و یکی از زبانهای بین الـمللی
است؛ لذا در این کتاب ،به این مهم نیز پرداخته شده است .در دروس دوم تا نهم ،سؤاالتی در زمين ٔه
مکالمه ط ّراحی شده است .اکثريّت معلّمان و دانشآموزان از بخش مکالمه رضايت داشته و خواستار
تقويت آن هستند.
۴ــ روخوانی در کتابهای عربی اه ّم ّيت ويژہای دارد .دانشآموز بايد بتواند درست بخواند تا
درست ترجمه کند .از آنجاکه یکی از مهارتهای چهارگان ٔه زبانی «خواندن» است؛ لذا اين بخش باید
تقويت شود .دانشآموزی میتواند معنای عبارت را بفهمد که درست بخواند .آهنگ بیانِ جملههای
خبری ،تع ّجبی ،پرسشی و امری با هم فرق دارد .برخی جمالت حزن آلود و برخی شادند و شيو ٔه
خواندن هر يک با دیگری متفاوت است .پس روان خوانی ،او ِج هنر دانشآموز در درس عربی است که
در ساي ٔه تسلّط نسبیِ او به زبان ،به دست میآید.
۵ــ شروع هر درس مانند کتاب عربی پاي ٔه هفتم با واژگان جدید آن است .هدف از اين کار،
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سادهسازی آموزش است .در بخش الـمعجم در انتهای کتاب ،افزون بر واژگان جديد واژگان کتاب عربی
هفتم نيز تکرار شده؛ زيرا تمام کلمات عربی هفتم از اهداف عربی هشتم نيز به شمار میآيد .با اين
شيوه ،دانشآموز نيازمند کتابهای کمک آموزشی نيست و به کتاب تکيه میکند.
۶ــ آنچه بايد سرلوح ٔه تدريس و ارزشيابی معلّم قرار بگيرد؛ اين است که «ترجمه از فارسی به
عربی و ساختنِ جمله از اهداف عربی پايهٔ هفتم و هشتم نيست ».در ارزشيابیهای کتبی و شفاهی
فقط ترجمه از عربی به فارسی م ّد نظر است .هدف اين کتاب آموزش معنای  600کلمه است؛ یعنی
نزديک به  200کلم ٔه جديد به همراه  400کلم ٔه عربی هفتم .اين واژہها از پرکاربردترين کلمات در
حوز ٔه زبان عربی (قرآن ،علوم و معارف اسالمی و زبان و ادب ّيات فارسی) هستند و گزينش آنها هدفمند
بوده است.
٧ــ مبنای گزينش سخنان حکیمانه و امثال به کار رفته در کتاب شامل موارد زیر بوده است:
سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری بر اساس نیازهای
روز؛ تناسب با سطح درک و فهمِ دانشآموز نوجوان.
دانشآموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛
مثالً دربار ٔه «مدارا کردن» به اين حديث شريف از حضرت علی استشهاد کند« :ثـمرة العقل مداراة
الناس».
اين هدف تا پایان کتاب درسی ،از اهداف اصلی کتاب است .ا ّما نباید با اکراه دانشآموزان را به
حفظ این عبارات وادار کرد؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش ،ایجاد عالقه و با هنر معلّمی دانشآموزان
را عالقهمند کرد تا این عبارات را حفظ کنند و در هنگام لزوم از آنها استفاده کنند .سخنان بزرگان و امثال
و حکم به گونهای هستند که سرشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند.
 ٨ــ در گزينش تصاوير ،اصول زير رعايت شده است:
مسائل فرهنگی و تربيتی ،تعادل در جنس ّيت و ذکر شخص ّیتها ،پرهيز از تنش آفرينی در
جامعه ،تو ّجه به امور مه ّمی مانند :ارزشهای دينی ،دفاع مق ّدس ،احترام به محيط زيست ،ميهندوستی،
بهروز بودن تصاوير ،ايجاد جذّابيت در کتاب ،شاد بودنِ موضوعات ،علمی بودنِ آنها ،هيجانآور بودن
تصاوير با تو ّجه به س ّن پر جوش و خروش نوجوانی دانشآموزان...
9ــ مطالب اساسیِ هر درس ،در درسهای بعدی تکرار میشوند؛ زيرا از ديرباز گفته اند:
رس حرف و التّکرا ُر ألف ».و با تکرار و تمرين است که آموختهها ملک ٔه ذهن دانشآموز میشود.
«ال َّد ُ
10ــ استفاده از کتاب کار در آموزش هر زبانی متداول است؛ ولی متأسفانه بسیاری از کتابهای
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مؤسسات خصوصی با طرح سؤاالت مع ّماگونه،
کار عربی کامالً قاعده مدارانه و خسته کننده استّ .
زمين ٔه انحراف در شيو ٔه تدریس و ارزشيابی را فراهم میآورند و در اين ميان برخی نمونه سؤاالت
غيراستاندارد مدارس تيزهوشان و نمونه مردمی زمينه را برای سؤاالت عجيب و غريب آماده میسازند.

مع ّرفی ساختار درسها

کتاب حاضر ده درس دارد و هر درس از هشت قسمت تشکیل شده که برای هر یک ،روشی
مناسب با اهداف کتاب و برنام ٔه درسی پیشنهاد شده تا معلّم بهتر بتواند به اهداف آموزشی تعیین
شده برسد .قطعاً معلّمان محترم نیز روشهایی برای خود دارند ،ولی این روشها باید از وحدت رویه
خلق ّیتهای او نیز محفوظ بماند .هدف
نیز برخوردار باشد؛ البتّه به گونهای که استقالل معلّم و ّ
کتاب معلّم که پل ارتباط بین مؤلّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنام ٔه درسی
محوریّت داشته باشد و هم معلّم بتواند در آن ،توانمندیهای فردی خود را به نمایش بگذارد.

کل کتاب درسی عربی پايهٔ هشتم
ساختار درسها در ّ
قسمتهای هشتگانهٔ هر درس:
١ــ واژگان
٢ــ متن درس
٣ــ آموزش تصویری قواعد
۴ــ «بدانيم» و «ف ّن ترجمه»
 ۵ــ تمرينها
۶ــ ساختار موضوع درس
٧ــ «کنز الحکمة» و «نور السماء»
 ٨ــ پژوهش

تحلیل قسمتهای هشتگانهٔ هر درس

هدف نويسندگان کتاب از تحلیل قسمتهای مذکور در هر درس ،بررسی دقیق ابعاد مختلف
محتوا ،مع ّرفی قواعد ،ارائـ ٔه توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روشهایی است که معلّم به ياری
آن بتواند با تسلّط و آگاهی بیشتر به امر تدریس بپردازد .در این قسمت مؤلّفان ،معلّم را با مراحل
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مختلف تدریس ،مهارتهای مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا میکنند و الگویی را برای تدریس
کلّ ّی ٔه دروس و بخشها در اختیارش قرار میدهند ،تا کار آموزش را برای او تسهیل نمایند.
1ــ واژگان :علت تقدیم واژگان به همراه معنا ،در آغاز هر درس این بوده تا دانشآموز با
راحتی و سرعت بیشتری در فرایند ترجمه ف ّعال باشد؛ بدین گونه که معلّم باید دانشآموز را گام به گام
در ترجمه مشارکت دهد؛ تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای ف ّعال ّیت و مشارکت
دانشآموز در فرایند یادگیری قرار دارد.
مراحل آموزش واژگان:
١ــ معلّم باید در آغاز کلمات را بخواند و چنانکه توضیحاتی کوتاه ،نکاتی جالب یا
همخانوادههایی برای آنها سراغ دارد؛ جهت تقریب به ذهن برای دانشآموزان ذکر کند.
٢ــ سپس دانشآموزان کلمات را قرائت میکنند و این قرائت میتواند به تشخیص معلّم به
همراه او و گروهی باشد یا به صورت انفرادی.
2ــ متن درس :در این بخش نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانشآموز مشخّص شود و اینکه
هر یک از آن دو چه وظیفهای دارند.
1ــ مرحلهٔ ا ّول (شنیدن) :ا ّولین وظیفه بر عهد ٔه معلّم است که با روانخوانی ،مهارت شنیداری
دانشآموزان را تقویت کند.
در اين بخش استفاده از کتاب گويا تأکيد میشود.
2ــ مرحلهٔ دوم(خواندن) :دانشآموزان بر اساس روشی که معلّم پیشنهاد میدهد؛ به قرائت
میپردازند تا مهارت گفتاری آنان تقویت گردد.
3ــ مرحلهٔ سوم (ترجمهٔ مقدّ ماتی) :دانشآموزان با کمک گرفتن از ترجم ٔه واژگان ،به ترجمه هر
عبارت میپردازند و توانمندی خود را در ترجمه میآزمایند؛ تا نقاط ضعف و ق ّوت آنها مشخص شود
و مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد.
4ــ مرحلهٔ چهارم (ترجمهٔ نهایی) :معلّم به عنوان راهنما ،خطاها را اصالح میکند و ترجم ٔه
نهایی را ارائه میدهد.
5ــ مرحلهٔ پنجم (پيام درس) :در این مرحله معلّم از دانشآموزان میخواهد تا پیام درس را
بگويند .برای پيوند ميان ادب ّيات فارسی و عربی میتوان از آنان خواست تا پيام درس را با جملهای نغز
در زبان فارسی بيان کنند يا برای پيوند ميان قرآن و معارف اسالمی میتوان از آنان خواست تا اگر آيه
يا حديثی در اين باره به یاد دارند بگویند.
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خالصهٔ مراحل ترجمه:
مراحل ترجمه

هدف

نقش دانشآموز

نقش معلّم

مرحلهٔ ا ّول تقویت مهارت شنیدن

شنیدن

روانخوانی

مرحلهٔ دوم تقویت مهارت خواندن

خواندن

نظارت و راهنامیی

مرحلهٔ سوم تقویت مهارت ترجمه

ترجم ٔه عبارات (مقدماتی) نظارت و راهنامیی

مرحلهٔ چهارم تقویت مهارت درک و فهم

ترجم ٔه عبارات (نهایی)

تصحیح و تکمیل

تقویت مهارت کاربرد
مرحلهٔ پنجم
(بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس)

مصداق یابی

تصحیح و تکمیل

3ــ قسمت سوم :قواعد
تصاویر :تصاویر زيبای کتاب در برگیرند ٔه پیامهای گوناگونی است و در راستای تقویت هویّت
اسالمی ــ ايرانی و با دقّت فراوان گزینش شدهاند.
مهم تصاویر:
رسالت ّ
١ــ پیامهای ارزشی این تصاویر ،موجب تقویت هویّت اسالمی ــ ايرانی میشود.
٢ــ به روز بودن و واقعی بودن تصاوير کتاب درسی را جذّابتر میکند .سعی شده است تا س ّن
تصاوير دانشآموزان حتّیاالمکان همان س ّن پاي ٔه هشتم باشد.
٣ــ از همه مهمتر ،جذّاب ّیت این تصاویر ،انتقال مفاهیم درس را تسریع و تسهیل میکند .شاعر
گرانماي ٔه ايرانی مولوی در اين باره میفرمايند:
آنچه يک ديدن کند ادراک آن سالها نتوان نمودن با بيان

عبارات حاوی قواعد

اين عبارتها وظيف ٔه آموزش ساختار فعل مضارع و اعداد ترتيبی را بر عهده دارند و دقّت
خاصی را الزم داشت .وظيف ٔه اصلی این قسمت ،آموزش فعل مضارع است .در اينجا فقط از فعلهای
ّ
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صحيح و سالم استفاده شده است و اگر در چند مورد از فعل مهموز ،مانند يقرأ استفاده شده است به
علّت پرکاربرد بودن است .در چنين مواردی از صیغههايی مانند يقرؤو َن خودداری شده است تا مشکل
رسم الخط همزه پيش نيايد.
تذکّر بسيار مهم :برای آموزش فعلهای ماضی و مضارع بومیسازی انجام شده است .دانشآموز
ايرانی با شش صیغ ٔه فارسی آشناست .او میداند ا ّول شخص مفرد ،دوم شخص مفرد و  ...یعنی چه .حتّی
در درس انگليسی نيز همينطور میخواند .در برخی کشورها مانند مغرب (مراکش) و لبنان نيز در
آموزش فعلها تغييراتی را انجام داده اند .در آموزش فعل نيز در ايران بومیسازی صورت گرفته است.
توسط دبيران در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبيران از
اين شيوه در مدارس ّ
آن استقبال کردهاند و يادگیری عربی را برای دانشآموزان تسهيل کرده است.
او میخواند:
معادل «من میروم»« ،أنا أذهب» است؛
معادل «تو میروی»« ،أنت تذهب و ِ
أنت تذهبين» است؛
معادل «او میرود»« ،هو يذهب و هي تذهب» است؛
معادل «ما میرويم»« ،نحن نذهب» است؛
معادل «شما میرويد»« ،أنتم تذهبون ،أنتن تذهبن و أنتما تذهبان» است؛
و معادل «آنها میروند»« ،هم يذهبون ،هن يذهبن ،هما يذهبان و هما تذهبان» است.
با اين شيوه درس را بسيار منطقی تر و بهتر میآموزد .مسلّماً دبيری که سالها به شيوهای ديگر
تدريس کرده است برايش شايد سخت باشد که شيوهای را که با آن انس گرفته و خودش همانطور
درس خوانده است ترک کند .از دیرباز گفتهاند« :العادة کالطبيع ِة الثانوية».
ا ّما از آنجا که کتب جديد با اين شيوه پيش میآورد ،لذا شایسته است دبيران نيز با آن هماهنگ
باشند.
آنچه مهم است اين است که روش بومی شده در يادگيری آسانتر است.
توسط دانشآموزان جهت تقویت مهارت شنیداری و گفتاری انجام
اجرا :روخوانی و ترجمه ّ
میگیرد.
۴ــ «بدانیم» و «ف ّن ترجمه» :در این قسمت ،ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده
است .بايد تو ّجه کرد که توضيحات این دو بخش تا پايان کتاب برای فهم بهتر عبارت و متن است .هدف
این است که دانشآموز بتواند از اين اطّالعات در فهمیدن معنای جمله بهره ببرد؛ لذا حفظ مطالب این
48

بخش ،غیر الزامی است و نیازی نیز به گسترش آن نیست.
حفظ مطالب بخش «بدانیم» و «ف ّن ترجمه» غیر الزامی است؛ همچنین نیازی
به گسترش مطالب و ارائهٔ جزو ٔه مک ّمل نیست.
اجرا :معلّم در اين قسمت ،دانشآموزان را در قرائت ،توضیح مثالها و شرح تصاویر به
مشارکت میگیرد .مؤلّفان 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 علّت نامگذاری این بخش به «بدانیم» و«ف ّن ترجمه»
در واقع کم رنگ کردن نقش قواعد و پر رنگ کردن جایگاه ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معلّم محترم
نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و
جزوه دادن ،خودداری کند .در این قسمت نیز برای تفهیم بهتر قواعد و همچنین ایجاد جذّاب ّیت از
تصاویری متناسب با مفاهیم استفاده شده که شایسته است معلّم گرامی به آن تو ّجه کند و از کنار
آن بهسادگی نگذرد.
ترجمه از فارسی به عربی چه در کلمه و چه در جمله ،ممنوع است و جزء اهداف آموزشی
کتاب عربی پايههای هفتم و هشتم نیست و تخلّف از این امر ،مستلزم دخالت گروههای آموزشی
و ارشاد معلّم است.
اجرا :در این قسمت ،دانشآموزان مشارکت بیشتری دارند خودشان میخوانند و خودشان هم
به سؤاالت آن پاسخ میدهند و معلّم میتواند نقش راهنما و مص ّحح را داشته باشد.
۵ــ تمارین :هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه حوز ٔه واژگان ،قواعد و ترجمه
است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی ،سعی شده است:
حل آن لذّت ببرد.
نخست :تمرینهای درس ساده باشد؛ تا دانشآموز از ّ
دوم :تعداد آنها نيز کم باشد؛ تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت زبانیِ شنيدن
حل تمرینها خسته شود.
و خواندن داشته باشد و دانشآموز نیز از ّ
حل تمرينها به عهد ٔه دانشآموز است.
اجراّ :
حل تمرینها پیش بینی شده است ،تا نوشتن مج ّدد تمرینها وقت
در کتاب ،فضای کافی برای ّ
زیادی را از دانشآموز نگیرد .با تو ّجه به اینکه نوشتن عبارات عربی با رعایت اعراب برای دانشآموز
دشوار است و ممکن است اشتباهات اِعرابی او در نوشتههایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا بهتر
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حل تمرينات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم دانشآموز به امال و
است در پايههای هفتم و هشتم ّ
اِعراب صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید؛ چون کمتر دانشآموزی
است که بتواند در این س ّن متن عربی را بدون خطا بنویسد.
همانند کتاب راهنمای معلّم عربی هفتم در کتاب راهنمای معلّم عربی هشتم نيز نمونه سؤال
استاندارد و بارم بندی قرار داده شده است تا در زمين ٔه ارزشيابی ارائ ٔه طريق نمايد.
قالب کلّی تمارین:
قالب و الگوها

ردیف

تـمرین

1

واژه

2

ترجمه

ترجم ٔه جمالت عربی به فارسی شامل :آيه ،حديث ،جملههای معمولی

3

قواعد

شناخت و کاربرد قواعد:
شامل :شناخت فعل ماضی و مضارع

4

درک مطلب

5

پژوهش

1ــ معنای واژه
2ــ واژگان مرتادف و متضاد
3ــ شناخت و کاربرد واژگان در جمله
4ــ انتخاب واژ ٔه درست برای جای خالی ،وصل کردنِ واژههای مرتبط در دو ستون به یکدیگر
5ــ مکالـمه
6ــ جدول کلامت متقاطع دارای رمز

1ــ پاسخ کوتاه به سؤاالت عربی
2ــ انتخاب گزين ٔه مناسب برای پاسخدهی به پرسشهای بخش درک مطلب
ایجاد روحيّ ٔه پژوهشی در دانشآموزان

این بخش از این جهت اه ّمیّت دارد که در ارزشیابیها ،معیار و شاخصی برای ط ّراحی سؤاالت
امتحانی است و معلّم باید از الگوها و قالبهای موجود بهره ببرد و از طرح سؤاالتی مانند فارسی به
عربی ،ساختن صیغههای مختلف فعل که در کتاب معلّم منع شده است ،خودداری کند.
۶ــ ساختار موضوع درس :ساختار آموزشی کتاب عربی هشتم ،فعل مضارع (مستقبل و منفی)
است که در هر درس در جدولی ط ّراحی شده است و برای اينکه دانشآموز در هر درس بداند تاکنون با
چه فعلهايی آشنا شده است و در آينده با چه فعلهایی و در چه درسهايی آشنا خواهد شد؛ جدول
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خالص ٔه آموختهها تنظیم شده است .همچنين به عددهای ترتیبی ا ّول تا دوازدهم در درس دهم آموزش
داده شده است که نگاه به آن نگاه قاعدهای نيست؛ بلکه نگاه واژگانی است.
٧ــ کنز الحکمة و نور السماء :شامل آيات مبارک قرآن مجيد و احاديث شريف میباشد .مالک
گزینش مطابقت با ساختار خوانده شده است.
در هر درس ،آياتی انتخاب شده است که عالوه بر مفهوم کاربردی و مناسب آن با ساختار
آموزشی تدریس شده سازگار است .اين نکته در هر ده درس رعايت شده است.
 ٨ــ پژوهش :پژوهشهای کتاب در ح ّد توان دانشآموز انتخاب شده است .دانشآموز در درس
عربی دومين سالی است که عربی میخواند و در پاي ٔه هفتم ح ّداکثر 2۴جلسه در کالس بوده است.
پس اطّالعات او در درس عربی مانند دروس دیگر نيست.
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بخش ششم

نحو ٔه آموزش
هریک از درسها
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••••

••••

•
الدَّ ْر ُس األ َّو ُل

•

طرح درس ها
نحو ٔه تدریس دروس

•
•

اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس ،بايد بتواند در کنار چهار واژہ جدید
درس مهمترين آموختههای کتاب درسی عربی پاي ٔه هفتم را به شرح ذيل به ياد بياورد:واژہ
١ــ مهمترين سخنان حکيمان ٔه عربی پاي ٔه هفتم را در درس ترجمه کند.
٢ــ اسمهای مفرد ،مث ّنی و جمع را در جمله تشخيص دهد.
٣ــ ساختار جملههای دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد.
هي،
هي) ،ما (ما ه َو ،ما َ
4ــ با کلمات پرسشی «هل ،أ ،أي َنَ ،منَ ( ،من ه َو َ ،من َ
ماذا)و کَم پرسش و پاسخ انجام دهد.
٥ــ فعلهای ماضی(ثالثی مج ّرد صحیح و سالـم) را در جمله تشخيص دهد و
ترجمه کند.
 ٦ــ نام رنگهای اصلی را در حالت عمومی (مذکّر) بيان کند.
٧ــ نام روزهای هفته و فصلها را از حفظ بگويد.
٨ــ کلمات مترادف و متضاد را تشخيص دهد.
٩ــ کلمات پرکاربرد عربی پاي ٔه هفتم را درست ترجمه کند.

فرايند آموزش
1ــ واژگان :این درس چهار واژ ٔہ جديد دارد .از آنجا که هدف درس ا ّول صرفاً دورهای بر
آموختههای پيشين بوده است؛ لذا تعداد کلمات جديد ،اندک است.
2ــ سخنان حکیمانه :اغلب جمالت حکمتآميز عربی هفتم از احاديث پيامبر اسالم و
حضرت علی است .سعی شده است تا ترجم ٔه این عبارات تن ّوع داشته باشد .سخنان حکمت آميز
را دانشآموز میخواند و ترجمه میکند .معلّم در اينجا نقش راهنما و مص ّحح را دارد.
3ــ قواعد:
خالص ٔه آنچه دانشآموز در عربی پای ٔه هفتم خوانده است در تمريناتی متن ّوع ط ّراحی شده
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است .هدف از قواعد فقط کمک به ترجمه است و خود به خود هدف نيستند.
همانند کتاب درسی عربی پای ٔه هفتم ،در اين کتاب نيز هدف تا پایانِ آن فقط این است که
دانشآموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جمله ای را که معلّم بر زبان میآورد درست
بشنود و از آنجا که یکی از دو هدف آموزش درس عربی کمک به زبان و ادب ّیات فارسی است باید
بتواند به امالی او نیز کمک کند.

مترينها
هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه حوز ٔه واژگان ،قواعد و ترجمه است و در
راستای اصل تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا:
حل آن لذّت ببرد.
تمرینهای درس ساده باشد ،تا دانشآموز از ّ
تعدا ِد آنها نيز کم باشد ،تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت زبانیِ شنيدن و
خواندن داشته باشد.
شايسته است دبير ارجمند برگهای مخصوص قرائت دانشآموزان داشته باشد و هربار یکی از
دانشآموزان عبارتی يا تمرينی را میخواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اين باره اجرا شود.
حل تمرينات ،نيازی به دفتر پاکنويس نيست .در کتاب درسی جای جواب پيش بينی شده
برای ّ
1
است.
اين کار موجب میشود دانشآموز کمتر خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان
داشته باشد.
حل تمرينها بر عهد ٔه دانشآموز است و نقش معلّم نظارت و تصحيح است.
ّ
به منظور صرفهجويی در وقت کالس تمرينات به گونه ای ط ّراحی شده است که معلّم بتواند
در دو جلسه درس ا ّول را به پايان برساند.
تمرين ا ّول و دوم :در اين دو تمرين مهمترين سخنان حکمتآميز عربی پاي ٔه هفتم گزينش شده
است .جمالت اين تمرينها را میتوان در زندگی روزم ّره به عنوان مثال ،برای بسياری از موقع ّيتها
به کار برد.
تمرين سوم :دانشآموز بايد قادر باشد اين هشت عبارت را درست بخواند و ترجمه کند .درج ٔه
١ــ در امتحان شفاهی به راحتی میتوان از کتابی دست نخورده استفاده کرد .برخی میگويند اگر دانشآموز ،پاسخ را در کتاب
بنويسد روز امتحان منیتواند خودآزمايی کند؛ ا ّما چنني نيست با چيزی شبيه يک ت ّکه کاغذ يا خط کش به راحتی میتوان روی پاسخها را گرفت.
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دشواری اين تمرين باالست؛ لذا از دبير گرامی خواهشمند است آن را از دانشآموزان مستعد و تواناتر
بپرسد و تمرين ا ّول و دوم را که سادهتر است از دانشآموزان عادی سؤال کند .اين تمرين ،دورهای بر
سه بخش نخستين کتاب درسی عربی پاي ٔه هفتم است.
تمرين چهارم :در اين تمرين ،پاسخ کوتاه م ّد نظر است .پاسخهای مورد انتظار عبارتاند از:
نافذة ،قميص ،في الحديقة (أمام التفاحات ،جنب الفواکه ،)...لِـبروين اعتصامي (لِلشاعرة
اإليران َّية) ،سعدي ،ثالثة
تمرين پنجم :هدف ،يادآوریِ عددهای يک تا دوازده است .مبحث تطابق عدد و معدود از
اهداف عربی پايههای هفتم و هشتم نيست و نبايد وارد اين بحث شد .طرح سؤال در اين زمينه در
آزمونهای مدارس نـمونه مردمی و غير دولتی خالف است و مستلزم دخالت گروههای آموزشی و
ارشاد ط ّراحان است .زيرا در صورت ط ّراحی سؤال زمين ٔه انحراف تدريس فراهم میشود .برخی دبيران
برای اينکه دانشآموزانشان در مدارس نـمونه قبول شوند ،در کالس درس و برای هم ٔه دانشآموزان اين
مطالب را تدريس میکنند.
تـمرين ششم و هفتم:
هدف ،يادآوری مبحث فعل ماضی است .از آنجا که ساخت فعل ماضی و تبدیل صیغه و
بازنويسی جمله از اهداف کتاب عربی هفتم نيست؛ لذا در اين دو تمرين ،فقط ترجمه م ّد نظر است.
تمرين هفتم دشوارتر است؛ لذا اين تمرين از دانشآموزان تواناتر سؤال شود .در حقيقت
سختترين تـمرين درس ا ّول همين تمرين است.
حل اين دو تمرين مبحث فعل ماضی به خوبی و با موفّق ّيت
معلم گرامی ،انتظار نمیرود با ّ
يادآوری شود .فعل ماضی در کنار فعل مضارع و در جای جای کتاب درسی عربی هشتم تکرار میشود.
اين تکرار در عربی پاي ٔه نهم نيز صورت میگيرد تا به تدريج ملک ٔه ذهن دانشآموز شود.
تمرين هشتم :اين تمرين ،مهارت زبانی مکالمه را تقويت میکند.
تمرين نهم :اين تمرين ،يادآوری مبحث رنگ است.
درضمن الزم نیست به کلمات مؤنّث بر وزن فَ ْعالء مانند حمراء و سوداء اشاره شود.
تمرين دهم :هدف ،يادآوری نام روزهای هفته است .حفظ نام روزهای هفته اشکالی ندارد ،ا ّما
دانستن نام درسها به عربی الزم نيست.
تمرين يازدهم :اين تمرين ،يادآوری نام فصلهای سال است .خوب است که از دانشآموز
بخواهيم نام چهار فصل سال را به ترتيب از حفظ بگويد .نام عربی فصول در متون فارسی بسیار
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بهکار میرود .میتوان به عنوان کار پژوهشی از دانشآموزان خواست اشعاری در اين باره بيابند .مثال:
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
عمر گرانـمایه در این صرف شد
شبيه اين پژوهش را در بسياری از جاها میشود انجام داد و اين پيوند خوبی برای ايجاد ارتباط
ميان ادب ّيات فارسی و عربی است.
تمرين دوازدهم :اين تمرين برای تقويت توان واژہ شناسی دانشآموز است .در آموزش هر
زبانی ،تمرين متضاد و مترادف ط ّراحی میشود؛ زيرا روش مناسبی برای تسلّط بر لغت است.
از ط ّراحی چنين سؤاالتی در امتحان خودداری شود:
مترادف کلمات داده شده را بنويسید :والدة  ،بيت ،بستان
متضاد کلمات داده شده را بنويسید :قليل ،بعيد ،يـمين
طرح سؤال الزم است بدين گونه باشد:
کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد( .شبيه تـمرين دوازدهم کتاب)
کلمات مترادف را دو به دو کنار هم بنويسيد( .شبيه تـمرين دوازدهم کتاب)
بین کلمات مترادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید:
والدة  ...أُ ّم
قريب  ...بعيد
تمرين سیزدهم :هدف ،تقويت مهارت واژہ شناسی است .از دانشآموز بخواهيم هر چهار کلمه
را معنا کند ،سپس کلمهای را که از نظر معنايی و دستوری با سه کلم ٔه ديگر ناهماهنگ است ،معلوم
کند و دليل ناهماهنگی را توضیح دهد.
مثالً سؤال ا ّول بايد اين گونه حل شودَ .مص َنع ،يعنی کارخانهَ ،مکت َبة ،يعنی کتابخانه و مدرسة
نيز همان مدرسه است و هر سه معنای مکانی دارند و بر جايی داللت میکنند؛ ا ّما َمل َ
َك ،یعنی
فرمانروا شد و فعل است.
تو ّجه داشته باشیم که در ط ّراحی اين سؤال چنين اشتباهی را مرتکب نشويم.
کدام کلمه از نظر معنايی و دستوری با بق ّيـ ٔه کلمات ناهماهنگ است؟ مصنع ،مکتبة ،بستان،
َمل َ
َك
امکان دارد در اين سؤال ،دانشآموز تص ّور کند مکتبة ناهماهنگ است؛ زيرا مؤنّث است.
در ط ّراحی سؤال از اين بخش دقّت الزم را داشته باشيم.
تمرين چهاردهم :هدف اين تمرين ،تقويت مهارت واژہ شناسی و درک مطلب است.
تمرين پانزدهم :هدف اين تمرين ،تقويت مهارت واژہ شناسی است.
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تمرين شانزدهم :هدف ،شناخت اسمهای مث ّنی و جمع است.

 ارزشيابی
کل اين درس
در ارزشيابی از درس ا ّول بايد تو ّجه داشت که همانگونه که از نام درس پيداستّ ،
ارزشيابی است و نيازی به ارزشيابی مج ّدد از آن نيست .پس میتوان از دانشآموزان خواست تا در
توسط معلّم انجام شود يا اينکه در منزل
کالس در گروههای چند نفره آن را حل کنند ،سپس رفع اشکال ّ
حل کنند و در کالس رفع اشکال شود.
کل مطالب عربی پاي ٔه هفتم به
انتظار نمیرود در عرض دو جلس ٔه آموزشی در آغاز مهرماه ّ
انداز ٔه کافی تکرار و تمرين شود .در اين درس ،فقط مهمترين مطالب تکرار شده است و به تدريج ،در
درسهای دوم تا دهم اين تکرار در درون متون ،عبارات و تمرينات انجام خواهد شد.

بستۀ آموزشی
شایسته است دبيران محترم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:
کتاب گويا ،نرم افزار آموزشی ،فيلم ،اینفوگراف ،پاورپوینت ،کليپ آموزشی ،اساليد ،پوستر،
فلش کارت
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رس الثّاين
الدَّ ُ

اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
١ــ معنای  21کلم ٔه جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
٢ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
٣ــ پيام متن را درک کند.
4ــ به هنگام ضرورت به حکمتهای خوانده شده استشهاد کند.
 ٥ــ فعل مضارع ا ّول شخص مفرد (متکلّم وحده) را بشناسد و آن را در جمله با
تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.
 ٦ــ فعل مضارع دوم شخص مفرد (لِل ُمخاطَب و لِل ُمخاطَ َبة) را بشناسد و آن را در
جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.
٧ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنين از دوستش
2
به زبان عربی سؤال کند.
٨ــ با برخی سايتها و وبالگهای آموزشی عربی و نحو ٔه استفاده از آنها آشنا شود.

فرآيند آموزش
متن درس دوم دربار ٔه اه ّمـ ّيت زبان عربی است که معلّم میتواند به همين بهانه از دانشآموزان
بپرسد ،چرا عربی میخوانيم .پشت جلد کتاب عربی هفتم نيز داليل اين امر نوشته شده بود .ارجاع
دانشآموز به نقش ٔه جهان اسالم و اينکه در هم ٔه اين کشورها زبان عربی قابل فهم است ضروری مینمايد.
تذکّر :قسمت هاشور خورده در نقشه جهان اسالم بدین معناست که تقریباً نیمی و یا بخش
قابل تو ّجهی از جمع ّیت این مناطق مسلمان هستند.
اإلسالمي
در یکی از سطرهای متن درس آمده است که أکثر أسماء األوالد و البنات في العالم
ّ
عربي .میتوان همين م ّدعا را در کالس به آزمايش نهاد و نام کوچک دانشآموزان را بررسی کرد تا به
ّ
آنها ص ّحت اين م ّدعا ثابت گردد و فراگيران متو ّجه نقش و جايگاه زبان عربی شوند.

«بدانیم»
معادل عربی دو صيغ ٔه فعل مضارع ا ّول و دوم شخص مفرد در اين درس تدريس شده است و
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1ــ پيام درس اشاره به وسعت جهان اسالم است و اينکه ايرانيان خدمات بسياری به زبان عربی به عنوان زبان قرآن انجام داده اند.
2ــ سؤال و جواب رصفاً در ح ّد مترين موجود در مترينات است.

در کنار آن آموختههای دانشآموز از سال گذشته تکرار شده است .اين تکرار در سالهای آينده نيز
ادامه خواهد يافت تا شعار «الدرس حرف و التکرار ألف» .جام ٔه عمل بپوشد .تو ّجـه داشته باشيم که
همچنان هدف مانند عربی هفتم اين است که دانشآموز فعل را در جمله و به کمک قرائن ترجمه
کند .تبديل فعلی از متکلم به مخاطب از اهداف کتاب نيست .در ساي ٔه روان خوانی و ترجمه ،توانايی
تبدیل کردن خود به خود حاصل میشود.
پس هدف اين نيست که دانشآموز فعل مضارع بسازد؛ بلکه او بايد درست ترجمه کند؛ مثالً
کتبت درسي ِ
«أنت ت َذ َه ُب إلی
أمس» .بتواند
«کتبت» را «نوشتم» معنا کند و در جمل ٔه َ
ُ
در ترجم ٔه «أنا ُ
المدرسة ک َُّل يوم» .بتواند «تذهب» را «می روی» ترجمه کند.
چنين سؤالی در امتحان مورد تأييد نيست:
اين جمله را با تو ّجه به کلم ٔه داده شده بازنويسی کنيد.
ــب َمـ َع أصدقائـي.
أنـا ألـ َع ُ
ِ
أنت َ ...مـ َع . ...
ا ّما اين سؤالها مورد تأييد است.
در جای خالی فعل مناسب بنويسيد.
ِ
أنت َ ...م َع َصديقــاتِ ِ
( ألـ َع ُب ت َـل َعبـيـ َن) 
ـك		 .
پس تشخيص فعل درست از اهداف کتاب است.

آموزش ساختار موضوع درس
در این بخش سعی شده است تا دانشآموز با تو ّجه به تصوير جمله را درست ترجمه کند .دبير
میتواند در اين قسمت توضيحات الزم را بيان کند.

مترينها
حل تـمرين بتواند خود
تمرينات اين درس نيز مانند درس ا ّول کوتاه و سادهاند؛ تا دانشآموز با ّ
را بيازمايد و آموختههايش را تثبيت کند .تمرينات در حقيقت ادام ٔه قرائت و ترجمهاند؛ ا ّما به شکلی
جديد و تحت پوشش تمرين .سعی شده است تا در تمرينها کلم ٔه جديدی حتّی االمکان به کار نرود.
تمرين ا ّول :هدف ،تقويت مهارت خواندن و درک مطلب است.
تمرين دوم ،چهارم و ششم :هدف ،تقويت مهارت خواندن و ترجمه است.
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تمرين پنجم :هدف ،تقويت مهارت خواندن و تشخيص فعل درست است.
ِ
سؤاالت اين چنينی دوگزينهای باشد؛ زيرا امتحان مسابقه نيست .در
الزم است در امتحان
مسابقات میتوان سؤاالت چهارگزينهای ط ّراحی کرد.
تمرين هفتم :هدف ،تقويت مهارت واژہ شناسی است.دانشآموزان به جدول عالقه دارند  .از طرفی
اين تمرين دست مؤلّف را در تکرار برخی کلمات که کمتر در متن و تمرينات به کار رفته باز میکند.
رمز جدول «التجربة فوق العلم» است.
تمرين هشتم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن است.
گفتنیاست که مطلقاً در بخش مکالمه رعايت ظرافتهای نحوی م ّد نظر نيست؛ زيرا دانشآموز در
آغاز راه است .او بايد در ساحل زبان عربی بازی کند و نمیتواند به عمق دریای زبان فرو برود؛ زيرا هنوز
مهارت کافی ندارد .دليل مؤلفان در به کار بردن اين قسمت ،برنام ٔه درسی ملّی است که به مهارت سخن گفتن
اشاره کرده است .از سوی ديگر این تمرين کالس درس را بسيار شاداب و ف ّعال میسازد و هر دانشآموزی
دوست دارد در درس عربی و انگليسی بتواند به مهارت سخن گفتن دست يابد.
ساختار درس :ساختار درس دوم و سوم يکی است و آنچه را دانشآموز در درس دوم خوانده
است دوباره میخواند تا يادگيری تثبيت شود .هدف درس دوم آموزش ساختار فعل مضارع ا ّول و دوم
شخص مفرد از ثالثی مج ّرد صحيح و سالـم است.
کَن ُز الحکمة :هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است .در اينجا دانشآموز سخنانی
و حضرت علی میخواند که همگی در بار ٔه علم است.
حکیمانه از پيامبر اسالم
ارزشيابی:
تبديل صيغههای ماضی به مضارع يا برعکس در ارزشيابی م ّد نظر نيست.
کافی است دانشآموز بتواند جملههای دارای صيغههای معادل ا ّول و دوم شخص مفرد را
درست به فارسی ترجمه کند.
لطفاً چنين سؤاالتی در امتحان ط ّراحی نشود:
١ــ نوع و صيغ ٔه «تلعب» را بنويسيد.
2ــ از حروف اصلی «ق ذ ف» فعل ماضی منفی متکلّم وحده بنويسيد.
3ــ کدام گزينه صحيح است؟
ي ُ ہ 
الف .أنا أغسل يـد . ...
أسمع تسمع 
ب .إنّـي  ...صوتاً.
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ج .لماذا ِ ...من َصف ِ
تخرج  تخرجين
ِّـك؟
در سؤال الف هر دو گزينه میتواند درست باشد .هرچند هدف ط ّراح گزين ٔه ا ّول است؛ ا ّما هر
دو گزينه به يک اندازه درستاند .أنا أغسل يده؛ يعنی من دستش را میشويم .هيچ ایرادی در این
جمله نيست.
در سؤال ب و ج دانشآموز بايد با تو ّجه به ضمير متّصل نصب و جر پاسخ را دريابد؛ در حالی
که آموزش ضمير در کتاب درسی هفتم و هشتم در ح ّد فهم معنای آن در جمله و با تو ّجه به قرائن
است و ضمير را نمیتوان قرینه ای برای یافتن پاسخ صحیح به شمار آورد.

بسته آموزشی
کتاب گويا ،نرم افزار آموزشی ،فيلم ،پاورپوینت ،کليپ آموزشی ،اساليد ،پوستر ،فلش کارت
افزون بر وسايل کمک آموزشی ياد شده میتوان از شيو ٔه نـمايشی بهره گرفت.
از دانشآموزی با هماهنگی قبلی میخواهيم کارهايی را در کالس انجام دهد و به زبان عربی
بگويد چه کاری را انجام میدهد.
		
به طرف تخته میرود و بگويد:
أنا أذهب إلی اللوح.
أنا أکتب علی اللوح.
		
روی تخته بنويسد و بگويد:
أنا أفتح النافذة.
		
پنجره را باز کند و بگويد:
و کارهای ديگری که فعلهای آن را خوانده است انجام دهد و به عربی بگويد چه کاری دارد
انجام میدهد.
أنت تذهب إلی اللوح .يا( ِ
دانشآموز ديگری خطاب به او بگويد:
أنت تذهبين إلی اللوح).
َ
و مثالهای ديگر ...
در اين درس از دانشآموز خواسته شده است سايت يا وبالگ مناسبی را در کالس مع ّرفی کند
میتوان با مراجعه به سايت گروه عربی دفتر تأليف کتابهای درسی سايتها و وبالگهای مفید را
شناسایی و به دانشآموزان مع ّرفی کرد.
برخی از دانشآموزان توانايی وبالگ نويسی دارند و صاحب وبالگاند .میتوان به عنوان کار
عملی از آنان خواست تا به چند تن از هم کالسیهايشان اين مهارت را آموزش دهند و يک وبالگ
مخصوص درس عربی کالس خود راه اندازی کنند .اين کار دانشآموزان را با ف ّناوریهای جديد تا
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اندازهای آشنا میسازد.
بديهی است در برخی مدارس به خاطر نامساعد بودن شرايط امکان دارد نتوان اين برنامه را
اجرا کرد.

دانش افزايی برای دبري(نه برای دانشآموز)
١ــ َع َر َف :دو معنا دارد :دانست ،شناخت.
ئـيض» و مفعول مطلق (يا حال) است.
«آض ،يَ ُ
2ــ أيضاً به معنای همچنين مصدر از فعل َ
1
أض َسوا ُد شَ ع ِر ِه بَياضاً؛ يعنی سياهی مويش سفيد شد.
آض :صار (از افعال ناقصه) مثالَ :
َ
3ــ « َج َع َل» به معنای «گذاشت ،قرار داد» است .شاید بهتر بود دانشآموز با فعل « َوضَ َع» آشنا
معتل مثال است و در مضارع آن حرف واو حذف میشود .از طرفی ديگر اين فعل
میشد؛ ا ّما اين فعل ّ
2
در قرآن و روايات و احاديث کاربرد بسيار دارد.
رب العالَمين﴾ الحمد :مبتدا ؛ لل ِه :خبر شبه جمله يا جار و مجرور و َر ِّب
4ــ در﴿الحمد لله ِّ
بدل است.
 5ــ «قَ َد َر ،يَ ِ
قد ُر» با «اِستَطاعَ ،يَستَطي ُع» تقريباً هم معناست.
6ــ «لِسان» به معنای «عضو گوشتی داخل دهان» يا همان «زبان» است .در عربی قدیم
العربي» گفته میشد؛ ا ّما امروزه اللُّغَـ ُة العربيَّـ ُة گفته میشود .کلم ٔه «لُغَة» کلمه جديدی است
«اللِّسا ُن
ّ
که در قرآن و متون قديم به کار نرفته است و از واژہ يونانی  logoگرفته شده است.
7ــ «نَ َج َح» يعنی «موفّق شد ،قبول شد ،پيروز شد»« .ناجِح» يعنی «قبول ،موفّق ،پيروز» ا ّما
«فائز» که از «فازَ» گرفته شده است به معنای «بَرنده» يا «رستگار» است .گاهی برخی دانشآموزان
معنای نَ َج َح را با قَب َِل اشتباه میگيرند .قَب َِل يعنی قبول کرد ،پذيرفت.
 ٨ــ «قُرآن» مصدر از «قَ َرأَ ،يَق َرأُ» است« .قُرآن»ِ « ،قرا َءة» و «قَ ْرأ» هر سه مصدرهای «قَ َرأَ»
خاص برای کتاب دينی مسلمانان شده
هستند« .قُرآن» به معنای «خواندن» است که به تدریج اسم ّ
است .با اين وجود در قواعد عربی آن را معرفه به ال میدانند نه َعلَم.
9ــ «قاموس» که نام کتاب «فيروزآبادی» است در اصل به معنای «دريای ژرف و بزرگ» است؛
1ــ در گويش عاميانه حجازی « َکامن» مخ ّفف « َکام َّأن و در گويش عراقی «هَ م» به جای آن به کار میرود.
«ح ّط» به کار میرود؛ مثال :ترجم ٔه «اينجا قرار بده» به عربی فصيح میشود َ
2ــ در گويش عاميانه به جای آن َ
«ض ْـع هُ نا».
«خ َّلی» يا َ
«خـ ّلـي اِهْ ـنا» به عربی شامی َ
«ح ّط هينا» و به عربی عراقی َ
«خـ ّلـي هون» میشود.
يا «اِج َع ْل هُ نا»؛ ا ّما به عربی حجازیُ :
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ا ّما امروزه به معنای «الْ ُمع َجم» و مترادف با آن میآيد.
10ــ جمع «اِسم» در عربی «أسماء» است؛ ولی در فارسی «اسامی» به کار میرود.
11ــ «بَنات» ملحق به جمع مؤنّث سالـم است( 1 .مبادئ العرب َّيـة  ،جلد  ،4صفحه  ، 88فائده
)151
12ــ «ماء» به معنای «آب» است و اصل آن « َم َو ٌه»؛ جمع آن «مياه» و «أمواه»؛ اسم منسوب
2
ماهي» و مصغَّر آن « ُم َويه» است.
آن
«مائـيّ ،
ماويّ ،
ّ
ُرسي صندلی متح ّرک و مقعد
ُرسي» يعنی «صندلی» و تقریباً با « َمق َعد» مترادف است .ک ّ
13ــ «ک ّ
اسي
ُرسي ،کَر ّ
ثابت است؛ مانند صندلی هواپيما؛ ا ّما اين نکته بسياری اوقات رعايت نمیشود .جمع ک ّ
بر وزن َمفا ِعل و غير منصرف است؛ لذا تنوين نمیگيرد.
الباب هر سه به معنای «در زد» است.
الباب و قَ َر َع َ
البابَ ،د َّق َ
14ــ طَ َر َق َ
15ــ «تُفّاح» به معنای «سيب» است و «تُفّا َحة» واحد آن به معنای «يک سيب» است .مث ّنای
آن «تُفّا َحتانِ » و جمع «تُفّاحات» است؛ هر چند طبق قاعده بايد «تَفافيح» به کار رود؛ ا ّما آنچه به کار
میرود «تُفّاحات» است.
16ــ « َج َّنة» به معنای «باغ ،باغ بهشت» است که با «جنين» و « ِج ّن» هم خانواده است .سه
حرف اصلی «ج ،ن ،ن» بر پوشيدگی داللت دارد .وجه تسميه « ِج ّن» در فرهنگ عرب اين است که
موجودی ناپيدا و ناديدنی و پوشيده از چشمان است .جمع « َج َّنـة» « ،جِنان» و « َج ّنات» استَ .ج َّنـة
باغی است که از سایه درختانِ بسيار ،زمين را پوشانده است.
17ــ «نَ َج َح» به معنای «موفّق شد ،پيروز شد ،قبول شد» است« .الناجح في االمتحان»؛ يعنی
«قبول در امتحان» و در مقابل آن «الر ِاسب في االمتحان»؛ یعنی «مردود در امتحان»
18ــ »کَتَ َم» دو مفعولی است« .کَتَ َم َصديقَـ ُه الکال َم»؛ يعنی «آن سخن را از دوستش پنهان کرد».
کَتَ َم ـُـ کِتماناً .کَتَ َم و أخفَی مترادفاند.
کَتَ َم با حرف ج ّر ِم ْن نيز میتواند بيايد؛ مثال:
کَتَ َم ِمن صدی ِقـ ِه الکال َم.
1ــ دیده شده که متأسفانه برخی همکاران به تقليد از کتابهای غرياستاندارد نوع جمع کلامتی مانند أخواتَ ،بنات ،سامواتَ ،بنین،
ُظ ُلامت و  ...را از دانشآموز میخواهند که مطلقاً کار درستی نيست.
2ــ در گويش عراقی «ماي» و در گويش حجازی «مويه» گفته میشود.
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رس الثّالِ ُث
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
١ــ معنای  32کلمۀ جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
٣ــ پيام متن را درک کند.
۴ــ به هنگام ضرورت به حکمتهای خوانده شده استشهاد کند.
۵ــ فعل مضارع ا ّول شخص مفرد (متکلّم وحده) را بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه به قرائن
درست ترجمه کند.
 ۶ــ فعل مضارع دوم شخص مفرد (لِل ُمخاطَب و لِل ُمخاطَبَة) را بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه
به قرائن درست ترجمه کند.
٧ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنين از دوستش به زبان عربی
2
سؤال کند.

فرایند آموزش
متن درس دربارۀ شغل آينده است .از آنجا كه متن درس مذكّر است؛ لذا در تمرینها به
شغلهای مؤنّث تو ّجه الزم شده است ،تا تعادل جنس ّيتی رعايت شود .ا ّولين شغل ،مهندس كشاورزی
مع ّرفی شده است؛ دلیلش آشكار است؛ زیرا نقش كشاورزی در پيشرفت هر جامعه بديهی است.
ترجمۀ چند شغل:
إطفائـي
آتش نشان:
ّ
آرايشگر زنانَ :مشّ اطَة صالَ ِة التَّجمیل
آشپز :طَ ّباخ
آهنگرَ :حدّاد
اتوشوی :كَ ّواء

افسر :ضابِط
بازرگان :تاجِر
بازنشستهُ :متَقا ِعد
ستاني
باغبان :بُ ّ
بائـي
برقكش :كَه َر ّ

توجه به شغل آيندۀ دانشآموز است .توضيحاتی ولو در ح ّد چند دقيقه دربارۀ آيندۀ شغلی برای دانشآموز مفيد
١ــ پيام درس ّ
َ
الناس» توجه دانشآموز را به اين جلب میكند كه همۀ شغلها برای جامعه محرتم است.
است .حديث «خ ُري ِ
الناس َمنْ َنف َع َ
2ــ سؤال و جواب صرفاً در ح ّد گفت و گوی موجود در تمرينها است.
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بَقال :بقّال

سبزی فروش :بائ ُع الْخُض َروات

پارچه فروش :بَ ّزاز

سپاهی (پاسدار) :حار ُِس الثَّو َر ِة
شغل آزادِ :م ْه َنـ ٌة ُح َّر ٌة

پاسدار انقالب اسالمی :حار ُِس الثَّور ِة اإلسالميَّة
پرستارُ :م َمـ ِّرض
پزشک :طَبيب

ْواني
شيرينی فروشَ :حل ّ
اتـي
طالفروش :بائِ ُع ال َّذ َهبَ ،ذ َهبيّ ّ

َبيب الْ مر ِ
اض الْجِلديَّة
پزشک پوست :ط ُ

الس ّجاد
فرش فروش :بائِ ُع َّ

َبيب الْ ُعيون
پزشک چشم :ط ُ

فروشنده :بائِـع

سائي ،طبيب ٌة نِسائيَّـة
پزشک زنان :طَبيب نِ ّ

قصابَ :ج ّزار ،لَ ّحام ،ق َّصاب
ّ

طبيب األطفال
پزشک كودكان:
ُ

كارمند :م َوظَّف

ِ
األنف و
پزشک گوش و حلق و بينی :طبيب

كفّاشَ :حـذّاء

األُذُن و ال َحن َج َرة
پستچی :ساعي الْبَريد

لوله كشَ :سبّاك
مجسمه ساز :نَ ّحات
ّ

پيرايشگر(سلمانی)َ :ح ّلق

مهندسُ :م َه ِندس

تعميركارُ :م َصـلِّح

هاني ،بائِـ ُع الفَواکِه
ميوه فروش :فاكِ ّ

حسابدارُ :م ِ
حاسب

نانواَ :خبّاز ،فَ ّران
نَ ّجار :نَ ّجار

خلبان :طَيّار
خ ّياطَ :خيّاط

نظافتچی :عا ِم ُل التَّنظيف

خبرنگارُ :مر ِاسل

َلـي
داروخانه دارَ :صيد ّ
عي
دانشجو :طالِب جا ِم ّ
دربان :بَ ّواب
دفتردار :كاتِب
راننده :سائِق (در سعودیَ :س ّواق)
السفَر
راهنمای سفرُ :
دليل َّ
رفتگر :كَ ّناس

َري
نظامیَ :عسك ّ
نقّاش(هنرمند)َ :ر ّسام
نقّاش(رنگ کار)َ :صبّاغ
نگهبان :حارِس (جمع آنُ :ح ّراس)

نوشت افزار فروشِ :ق
رطاسي ،بائِ ُع األقالم َو
ّ
أد ِ
َوات ال ِكتابة
رياضي
ورزشكار:
ّ
هنرپيشهُ :مـ َمـثِّل ،فَ ّنان

فـي
روزنامه نگارَ :ص َح ّ
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آموزش تصويری قواعد درس (کلید واژۀ تصویری)
دانشآموز جملههای زير هر تصوير را میخواند و با تو ّجه به آن و زير نظر معلّم ترجمه
میکند .معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و دانشآموزان را به
حروف رنگی در فعلهای أفعل ،تفعل و تفعلين ارجاع میدهد.
روش اکتشافی ،به فهم ساختار کمک بسیاری میکند .معلّم از دانشآموزان میخواهد آنچه را
از آموزش تصويری قواعد دريافتهاند توضيح دهد .سپس خودش آن را کامل میکند.

بدانیم
معادل عربی دو صيغۀ فعل مضارع ا ّول و دوم شخص مفرد در اين درس و درس قبلی تدريس
شده و در کنار آن آموختههای دانشآموز از سال گذشته تکرار شده است .تبديل فعل از متکلّم به
مخاطب از اهداف کتاب نيست .در سايۀ روانخوانی و ترجمه ،توانايی تبدیل کردن خود به خود
حاصل میشود.
نه تنها در اين درس ،بلکه در همۀ دروس در بخش بدانيم ،ارجاع به تصاوير برای فهم بهتر
جمالت شايسته و بايسته است .چون تصوير به فهم ساختار جمالت کمک میکند.

تمرینها
تـمرين ا ّول :هدف ،تقويت درک مطلب است.از آنجا که يکی از از مهارتهای چهارگانۀ زبانی،
سخن گفتن است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانشآموز کمک میکند .ولی در اين قسمت ،نبايد
سختگيری کرد؛ زيرا ساختن جمله از اهداف اصلی کتاب نيست.
پاسخ کوتاه در اينجا کافی است.
تـمرين دوم :هدف ،ترجمۀ جملههای عربی دارای معادل دو صيغۀ ا ّول و دوم شخص مفرد
از فعل مضارع است.
تـمرين سوم :همان هدف تـمرين دوم در اينجا تکرار شده است با اين تفاوت که توانايی
تشخیص فعل مضارع در جمله نيز م ّد نظر است.
تـمرين چهارم :هدف ،تقويت ذخيرۀ واژگانی دانشآموز است .تـمرين تصويری به کتاب
66

درسی جذّاب ّيت می دهد .هدف ثانويۀ اين تـمرين ،شاداب سازی تـمرين های کتاب درسی است.
تـمرين پنجم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن به زبان قرآن ،یعنی عربی فصيح است .از آنجا
که پاسخگويی نياز به سرعت عمل دارد ،نبايد از دانشآموز توقّع داشت ظرافتهای صرفی و نحوی
را که نخوانده است دقيقاً رعايت کند .در اين بخش ،تا آخر کتاب بايد با فراگير مدارا کرد .دانشآموز
معمولی نمیتواند بدون اشکال از عهدۀ اين مهارت برآيد و اين کامالً طبیعی است.
تـمرين ششم :همانند تـمرين چهارم ،هدف اين تـمرين ،نيز تقويت ذخيرۀ واژگانی دانشآموز
است .از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا  23پاسخ روبه روی دانشآموز
قرار دارد.
رمز جدول «الده ُر يومانِ ؛ يو ٌم َلك و يو ٌم َ
است.
عليك» .از حضرت علی

ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس دوم و سوم يکی است و آنچه را دانشآموز در درس دوم خوانده است
دوباره میخواند تا يادگيری تثبيت شود.

کَن ُز الحکمة
هدف از این بخش پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است .در اينجا دانشآموز
میخواند که همگی دربارۀ عقل است.
سخنانی حکیمانه از حضرت علی

پژوهش
دانشآموز دومين سالی است که درس عربی دارد .پژوهش خواسته شده در ح ّد توانايی اوست.

ارزشيابی
هرچه در درسهای قبل دربارۀ شيوههای ارزشيابی نوشته شد ،در اين درس نیز مصداق دارد.
عالوه بر آن ،از آنجا که متن درس گفت و گو ميان معلّم و هشت تن از دانشآموزان است؛ لذا نه نفر
به کمک راوی متن میتوانند درس را به صورت نـمايشی در کالس اجرا کنند .اين ف ّعال ّيت میتواند
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بخشی از نـمرۀ مستمر دانشآموزان را تشکيل دهد .انجام اين ف ّعال ّيت ،افزون بر زيباسازی ،شادابی و
تح ّرک در کالس موجب تقويت رفتار بهينۀ اجتماعی در دانشآموزان میشود.

بسته آموزشی
کليپ
در این درس نیز همچنان استفاده از کتاب گویا ،نرم افزار ،پاورپوینت ،اینفوگرافِ ،
آموزشی ،پوستر و اساليد توصيه میشود.

دانشافزايی برای دبیر (نه دانشآموز)
١ــ «آخَر» بر وزن «أف َعل» در اصل «أَأّخَـر» بوده و مؤنّث آن «أُ ْخ َری» به معنای «ديگر» است.
٢ــ «أ َح َّب» بر وزنِ «أف َع َل» از باب «إفعال» و در اصل «أح َب َب» بوده که دو حرف «ب» با هم
ادغام شده اند .مصدر آن «إحباب» است که به جای آن « ُح ّب» بهکار میرود.
٣ــ چهار کلمۀ « ِم ْه َنـة»َ « ،ع َمل»ِ ،
«حرفَة» و «شُ غْل» تقريباً هم معنا هستند؛ مثال:
هي ِحرفَتُ َك؟ ما ه َو شُ غل َُك؟
هي ِمه َنتُ َك؟ ما َ
ما ه َو َع َمل َُـك؟ ما َ
« 4بَيـع» مصدر از «با َع – يَبيـ ُع» است.
5ــ «بَلَد» به معنای «شهر» و جمع آن «بُلدان» و «بِالد» است.
1
ْوانـي» به معنای «شيرينی فروش» است که در فارسی «ق ّناد» میگوييم.
6ــ « َحل ّ
2
7ــ « ُخ ْبـز» نان و واحد آن « ُخ ْب َزة» استَ « .رغيف» نيز نان است.
«س َ
وف» دو حرف استقبالاند که بر سر فعل مضارع میآيند .مشهور است
«سـ» و َ
8ــ َ
«س َ
وف» برای آيندۀ دور است؛ ا ّما اين نکته قطعی و دقيق نيست.
«سـ» برای آيندۀ نزديک و َ
که َ
1ــ هرچند قنّاد بر وزن ف ّعال است ا ّما عربی نيست .در زبان عربی واژۀ «قند» نيز وجود ندارد و کسانی که سفر عتبات و سوريه و
عربستان رفتهاند میدانند عربها چای را با قند نمینوشند .اصو ًال حتّی واژۀ «قند» نيز بیجهت مع ّرب شده است .اصل کلمۀ «قند» َ « ،کنْد»

است .مانند :کندو در کندوی عسل و احتمال دارد نام شهر َکندوله در نزديکی ميانراهان در استان کرمانشاه و نيز واژۀ  candyدر انگليسی به
معنای آب نبات از کند گرفته شده باشد.
احتما ًال واژۀ  Candidaدر انگليسی نيز از همين ريشه باشد .بدين جهت که جامه ای به سفيدی قند میپوشيده اند.
واني» از اين ريشه است.
«ح ْلـ َوی» هر خوردنی ای است که با شکر يا عسل ساخته شودَ .
«ح ْلواء» يا َ
َ
«ح ْل ّ

2ــ در عاميانه ُ
«خ ِبز» و در گويش مرصی « َع ْيش» گفته میشود .گونه ای نان که شبیه نان ساندويچی است در عراق
«خ ُبز» و گاهي ِ
«ص ّمون» و در عربستان «صامويل» گفته میشود.
و سوريه َ
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وف ت َعلَمو َن ث ُـ َّم ک َّل َس َ
ترجمۀ آيۀ ﴿ک َّل َس َ
وف تَعلَـمو َن﴾ اين است :نـه چنين است ،به زودی آگـاه
میشويـد 1.سپس نه چنين است .به زودی آگاه میشويد .در قرآن ﴿ث ُ َّم ك ََّل َس َي ْعلَ ُمو َن﴾ نيز آمده
است .سوف تعلمون را میتوان به دو صورت معنا کرد :به زودی میدانيد ،خواهيد دانست.
9ــ وجه تسميه «شُ رطَة» چيست؟ ا ّولين کسی که نام شُ رطة را بر دستگاه امن ّيتی نهاد خليفۀ
اموی عبدالملک بن مروان بود .در روزگار وی برای نخستين بار در نظام حکومتی دستگاه امن ّيتی
شُ رطة بنيان نهاده شد و مأموران امن ّيتی را با گذاشتن نواری پارچهای که در عربی به آن «شَ ريط»
میگويند از عا ّمۀ مردم متمايز میکردند و به دليل ،همين نوار پارچهای به آنها شُ رطة گفتند .ضمناً
2
رطي به معنای يک پليس و شُ رطة به معنای مرکز پليس است.
شُ ّ
10ــ واژۀ « َعين» معانی بسيار دارد؛ مانند :چشم ،چشمه ،خورشيد ،پرتو خورشيد ،ساکنان شهر،
اهل خانه ،ارزنده ،نفيس ،ع ّزت ،پرچم ،ديدهبان ،جاسوس ،رئيس لشکر ،پیشرو سپاه ،بزرگ قوم ،سرور،
آقا ،برگزيدۀ چيزی ،گروه ،ثروت ،چشم زخم ،انسان ،مانند ،ذات هر چيزی ،نگهبان و  ...ا ّما امروزه دو
معنای چشم و چشمه غلبه دارد.
11ــ فرهنگستان زبان عربی برای ورزشهای مختلف معادلهای عربی برگزيده است؛ مثال:
السـلَّـة :بسکتبال /ال ُک َر ُة الطّائِرة( کرة الطائرة) :والیبال /کُ َر ُة الماء :واترپلو /کُ َر ُة
کُ َر ُة الْ َق َدم :فوتبال /کُ َر ُة َّ
ال َيد :هندبال و ...
12ــ کلمۀ « ُم َمـ ِّرض» اسم فاعل از فعل « َم َّر َض» استَ « .مـ َّر َض» دو معنای متضاد با هم دارد.
« َمـ َّرضَ ـ ُه» ،یعنی «او را بيمار کرد« ،».از او پرستاری کرد ».گاهی فعلِ تفعيل معنای عکس میدهد؛
مانند دو کلمۀ افراط و تفريط که تفريط عکس معنای افراط است.
1ــ ترجمۀ فوالدوند
باز هم نه چنني است ،زودا كه بدانيد.
ترجمۀ مجتبوی
باز چنني نيست [كه مىپنداريد] ،بهزودى خواهيد دانست.
ترجمۀ مشکینی
آرى چنني نيست ،به زودى (در روز جزا) خواهيد دانست.
ترجمۀ بهرام پور
باز چنني نيست[ ،كه مىپنداريد] به زودى خواهيد دانست.
2ــ ّإن أول من أطلق اسم الرشطة عىل الجهاز األمني هو الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حيث ثم يف عهده إنشاء الجهاز االمني
(الرشطة) ألول مرة يف نظام الدولة وقد تق ّرر متييز رجال األمن عن عامة الناس بوضع عالمة خاصة من رشيط من القامش فوق ثوب رجل االمن
(و من َث َّم متت تسميتهم برجال الرشطة لوجود هذا الرشيط من القامش).
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13ــ کلمۀ «م َوظَّف» از ريشۀ «وظيفة» استَ .وظيفة ،یعنی استخدام .موظَّف ،یعنی استخدام
ِ
مستخدم به کسر دال تلفّظ میکنيم.
شده (مستخ َدم)؛ البتّه ما در زبان فارسی کلمۀ مستخ َدم را
1۴ــ « ُم َه ِندس» از ريشۀ « َهن َد َسـة» است.
َهن َد َسة از کلمۀ فارسی «اندازه» گرفته و مع َّرب شده است( .المنجد ذيل کلمۀ هندسة)
1۵ــ کلمۀ « َعقْل» در لغت به معنای «بستن» و هم خانواده با « ِعقال» استَ .عق ََل الْ َبعي َر،
يعنی زانوی شتر را بستَ .عق ََل ـِـُ َع ْقالً .گويی که عقل آدمی را مق ّيد میکند که برخی کارها را انجام
1
ندهد.

1ــ ِعقال ريسامنی است که با آن ساق شرت را میبندند( .زانوبند شرت) و همچنني رشته ای پشمی يا ابريشمی است که روی کوفيه
(چپیه) بر رس میبندند و در محاورات عاميانه ِعگال میگويند.
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رس ال ّراب ُِع
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ــ معنای  30کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
2ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
3ــ پيام متن را درک کند.
۴ــ به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
۵ــ فعل مضارع سوم شخص مفرد (لِلغائب و لِلغائبة) را بشناسد و آن را در
توجه به قرائن درست ترجمه کند.
جمله با ّ
 ۶ــ فعل مضارع ا ّول شخص جمع (متک ّلم مع الغير) را بشناسد و آن را در جمله
توجه به قرائن درست ترجمه کند.
با ّ
7ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنين از دوستش
2
به زبان عربی سؤال کند.

فرايند آموزش
متن درس داستانی زيباست که دانشآموز از خواندن آن لذّت میبرد .اصوالً نوجوانان در اين
سن ،داستان دوست دارند و اين داستان تکراری نيست .پيام اخالقی درس ،واالست و مزيّن به سخن
شده است .متن درس را بايد دانشآموز قرائت و ترجمه کند و ما راهنما
گهربار پيامبر اسالم
باشيم .میتوان قب ًال از پنج نفر از دانشآموزان خواست تا برای هفتۀ آينده متن درس را به صورت
نمايشی در کالس اجرا کنند .نبايد به دانشآموزان برای حفظ عبارات فشار آورد .هريک از آنان ،نقش
خود را روی کاغذی مینويسند و از روی آن میخوانند .یک نفر راوی داستان ،یک نفر ماديان ،يکنفر
اسب کوچک ،يک نفر گاو ماده و يک نفر سنجاب میشود .از آنجا که کلمۀ گاو میتواند توهينآميز
شود بايد معلّم در اين مورد تدبيری بينديشد و به دانشآموزان تذکّر تـوأم با تحکّم دهد تا بـرای
1ــ پيام منت درس دعوت به تف ّکر است .اگر ما از کسانی راهناميی بخواهيم آنها نيز راهناميی میکنند .دربارۀ نظر ديگران نبايد
خاص خودش نظری دهد و ما را در زندگی و در ّ
حل مشکالت راهناميی کند.
توجه به رشايط ّ
زود داوری کنيم .شايد هرکس از ديد خودش و با ّ
ما بايد خودمان بينديشيم .سخن ديگران را بشنويم و بهرتين آن را که احتامالً با رشايط ما هم سازگار است بپذيريم.
2ــ سؤال و جواب رصفاً در ح ّد گفت و گوی موجود در مترينها است.
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ایفاگر اين نقش مشکلی ايجاد نشود.
ترجمۀ چند جمله جهت هماهنگی:
کان فرس صغير مع أ ّمـه في قرية؛ اسب کوچکی همراه مادرش در روستايی بود.
هو يحمل الحقيبة و يذهب إلی القرية المجاورة.
او خورجين (کيف) را برمیدارد و به روستای مجاور (همسايه) میرود.
يَخاف الفرس و يسأل بقر ًة واقف ًة جنب النهر :هل أقدر علی العبور؟
اسب میترسد و از گاوی ايستاده کنار رودخانه میپرسد :آيا میتوانم عبور کنم؟ (رد بشوم)
عليك بالرجوع .بايد برگردی( .بر تو الزم است برگشتن)
يقول في نَفْسه .با خودش میگويد.
يبحث عن الحل :دنبال راه حل میگردد.
األم تسأل ول َدها .مادر از فرزندش میپرسد.

آموزش تصويری قواعد
همانند درس پيشين ،دانشآموز جملههای مص ّور را میخواند و با تو ّجه به تصوير و زير
نظر معلّم ترجمه میکند معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و
دانشآموزان را به حروف رنگی در فعلهای يفعل ،تفعل ،نفعل ارجاع میدهد.
در اينجا روش اکتشافی مورد نظر است .دانشآموز عبارت را میخواند و معلّم از او میخواهد
يافتههای خود را در مورد صیغههای فعل توضيح دهد .آنچه را معلّم در نظر دارد دربارۀ ساختهای
فعل توضیح دهد از دانشآموز میپرسد تا کالس متکلّم وحده نشود و دانشآموز در این ميان ف ّعال باشد.

بدانيم
معادل عربی صيغههای ماضی و مضارع سوم شخص مفرد و ا ّول شخص جمع در اين درس
تدريس شده است .فعل ماضی فقط برای يادآوری آمده است .هدف اين درس فعل مضارع است.
از دانشآموز میخواهيم که به عالئم رنگی در مثالها تو ّجه کند.
میتوان از دانشآموز خواست تا شفاهاً چنين فعلهايی را ترجمه کند.
هو يخرج ،هي تدخل ،نحن نصبر /هو يفهم ،هي تقطع ،نحن نشکر
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در چنین مواردی درست این است که از کلماتی مانند یعبد ،یخرج ،يعمل ،یذکر و  ...استفاده
شود که حروف اصلی آنها در زبان فارسی نیز به کار میرود.
اگر از دانشآموز سؤال کنيم« :یخرج» یعنی چه؟ به سادگی جواب میدهد یعنی« :خارج
میشود» .ا ّما اگر بپرسيم :يأکل يعنی چه؟ سؤال سخت و موجب کندی آموزش میشود.
کل کتاب مصداق دارد.
اين کار فقط در اين درس قابل ّيت اجرا ندارد؛ بلکه در ّ
ف ّن ترجمه
دو صيغۀ للغائبة و للمخاطب مثل هم هستند .در اينجا برای اينکه دانشآموز به اين نکته
تو ّجه کند ،دو مثال در کنار هم آمده اند .دو جمله نيز برای تثبيت آموختۀ او ط ّراحی شده است.
خوب است که اجازه دهيم دانشآموز با روش اکتشافی خودش بتواند نکتۀ بخش «ف ّن ترجمه»
را بيابد.
تمرينهای بخش ف ّن ترجمه در تثبيت نکتۀ مذکور در اين بخش مؤث ّرند.

تمرينها
تمرين ا ّول :هدف ،تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .اين تـمرين در کتاب
درسی به صورت متن ّوع ط ّراحی شده است .در اينجا فقط درستی يا نادرستی هر جمله را معلوم
میکند .از فراگير میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار ،نـمرۀ شفاهی او را تشکيل
میدهد.
تمرين دوم :هدف ،تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .تصوير به خواننده کمک
میکند تا ترجمۀ درستی ارائه دهد .در تصویر ا ّول و دوم معلّم میتواند اشاره ای به هشت سال دفاع
مق ّدس داشته باشد ،تا ياد و خاطرۀ آن همواره زنده بماند .تصویر سوم اشاره ای به محيط زيست
است میتوان از دانشآموز پرسيد با ديدن اين تصویر به یاد چه حديثی میافتید که سال گذشته
خواندید؟ (النظافة من اإليمان).
تمرين سوم :هدف ،تقويت مهارت خواندن و ترجمه است .دانشآموز در ضمنِ قرائت بايد
بتواند فعل مضارع را در جمله تشخيص دهد .مورد چهارم دربارۀ قاعدهای است که در ف ّن ترجمه
تدريس شد.
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است.

تمرين چهارم :هدف ،تقويت توان دانشآموز در ترجمۀ فعلهای ماضی ،مضارع و مستقبل

در امتحان بايد ترجمۀ فعل را در جمله خواست؛ مثالً ترجمۀ «سوف نفتح» در جملۀ «سوف
نفتح باب الحديقة غدا ً» .خواسته شود .در اينجا دانشآموز به کمک قرائن ترجمۀ سوف نفتح را انجام
میدهد .کلمات «باب» و «غدا ً» به او کمک میکند تا «سوف نفتح» را درست ترجمه کند .در چنين
جملهای يادگيری و آزمون ،همزمان صورت میگيرد .هرچند دانشآموز بايد امتحان دهد؛ ا ّما غير
مستقيم مطالبی نيز میآموزد.
تمرين پنجم :هدف ،تشخيص فعل درست است .هرچند از او نمیخواهيم بتواند فعلی را از
صیغهای به صيغهای ديگر تبديل کند؛ ا ّما بايد بتواند فعل درست را تشخيص دهد .طرح سؤال در
امتحان به صورت دو گزينه ای باشد.
تمرين ششم :هدف اين تـمرين ،تقويت ذخيرۀ واژگانی دانشآموز است .از آنجا که ترجمه از
فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا پانزده پاسخ رو به روی دانشآموز قرار دارد.
رمز جدول «خي ُر األمو ِر أوسطُها» .از پيامبر اسالم
است.
اين تمرين ،دست مؤلّف را باز میگذارد تا کلماتی را که کمتر تکرار شدهاند در آنجا جایگزین
کند.
تمرين هفتم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن به زبان قرآن ،یعنی عربی فصيح است .از
آنجا که پاسخگويی نياز به سرعت عمل دارد؛ نبايد از دانشآموز انتظار داشت دقايق پيچيدۀ صرفی و
نحوی را که آموزش نديده دقيقاً رعايت کند .در اين بخش ،تا آخر کتاب بايد با فراگير مدارا کرد.
دانشآموز نمیتواند بدون اشکال از عهدۀ اين مهارت برآيد و اين کام ًال طبیعی است.
سختگيری در اين تمرين ،آسيب ج ّدی به مکالمه وارد خواهد ساخت .شايد با مسامحه بشود
دانشآموز اين پايه را مانند کودکی دانست که در دومين سال عمرش زبان گشوده است؛ لذا نبايد
توقّع زيادی از او داشت.

ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس چهارم ،آشنايی با معادل دو صيغۀ سوم شخص مفرد و ا ّول شخص جمع
(للغائب ،للغائبة و متکلّم مع الغير) است.
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کَن ُز الحکمة
میخواند که همگی
و حضرت علی
دانشآموز سخنانی حکیمانه از پيامبر اسالم
دربارۀ «آداب سخن» است .در اينجا دو کار صورت میگيرد .ضمن آموزش مهارت زبانی ،اهداف
برنامۀ درسی ملّی اجرا میشود.
هماهنگی در ترجمۀ یکی از احايث:
ال خير في قول ّإل مع الفعل .هیچ خیری در سخن گفتن نيست ،مگر اينکه با انجام دادن (عمل
به آن) همراه باشد.

پژوهش
در هر دو پايۀ هفتم و هشتم ،پژوهش مطابق با توانايی دانشآموز تنظيم شده است .پژوهش
ساده است؛ زيرا او دومين سالی است که درس عربی میخواند.

ارزشيابی
در مورد ارزشيابی از اين درس ،آنچه را در دروس قبلی نوشته شد ،در اين درس نيز میتوان
اجرا کرد.
دانشآموز در کالس ،کارهایی را انجام میدهد و دانشآموز ديگر کارهايش را به عربی توضیح
میدهد .الزم است قبالً معلّم اين دو نفر را توجیه کند و کارهای نفر ا ّول و جملههای نفر دوم را
برایشان تعیین کند؛ مثالً روی کاغذ بنويسد تا آنها با سرعت و دقّت و نظم در کالس پیاده کنند.
مثال :برای دانشآموز پسر( .در کالس دخترانه مثالها برای مؤنّث میشود).
هو يفتح الباب .هو یخرج من الصف .هو یدخل الصف .هو يجلس علی الکرسي .هو يذهب
الدرس .هو
إلی اللوح .هو يکتب علی اللوح .هو ينظر إلی ساحة المدرسة .هو يسمع صوتاً .هو يقرأ
َ
يلعب بالکرة .هو يرفع حقيبتـه .هو يشرب الماء .هو يضرب علی المنضدة.
دانشآموزی که هنرمند است و استعداد هنرپیشگی دارد نقش پسر و دختر را همزمان اجرا
کند .البتّه گروه عربی دفتر تأليف به دليل مشکالت احتمالی بر اين کار تأکيد نمیکند .همين کارها
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را دانشآموزان در گروههای دو و سه نفره نیز میتوانند اجرا کنند تا ساير ساختهای فعل را نـمايش
دهند.

بسته آموزشی
هرچه در دروس پیشین درباره وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبري(نه برای دانشآموز)
1ــ «اِب ُن آدم» در فارسی به صورت جمع «بنی آدم» به کار میرود« .آدم» نيز کلمهای عبری
و غير منصرف است.
2ــ «أُسرة» و «عائلة» مترادف و جمع آنها «أُ َسر» و « َعوائل» است.
3ــ در گويش عاميانه به جای « َح َم َل – يَح ِم ُل» از «شال – يشيل» استفاده میشود .هرچند
«شال–يشيل» عاميانه است ،ولی در فرهنگ لغت جزء کلمات فصيح آمده است؛ مثال :به جای «اِح ِملِ
الحقيبةَ» .در گويش حجازی گفته میشود« :شيلِ الشَّ نطَة».
۴ــ در زبان فارسی «خطايا» به معنای «اشتباهات» است ،ولی در فرهنگ لغت عربی «گناهان»
معنا شده است.
۵ــ در گويش عاميانه به جای «شا َه َد – يشا ِه ُد» از «شاف– يشوف» استفاده میشود .هرچند
«شاف–يشوف» عاميانه است ،ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال :به جای «ا ُنظُ ْر ماذا يف َعل» .در
ْ
ـس ّوي».
گويش حجازی گفته میشود:
«شوف إيش يْ َ
۶ــ طَعام و ِغذاء هر دو به معنای خوراکاند ،ولی در زبان فارسی این کلمه بهصورت غَذا
خوانده و نوشته میشود.
٧ــ «فرس» به معنای اسب نر و ماده و جمع آن أفراس و فُروس است.
 8ــ «قا ِدم»ُ « ،مقبِل»ُ « ،مستَق َبل» و «آتـي ٍ
(آت)» مترادف و به معنای آينده هستند؛ مثال:
1
الشهر القادم ،یعنی ماه آينده.
«الشه ِر الجايْ » یعنی َّ
1ــ در گويش عاميانۀ عربی «جاي» بهکار میرود؛ مث ًال در گويش حجازی َّ
«الشه ُر القا ِدمُ» .جاي از جا َء گرفته
شده است.
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9ــ «کَذ ََب» مفتوح العين است .ا ّما در برخی از فرهنگهای لغت به صورت «ک َِذ َب» به کار
رفته است و اغلب نيز ک َِذ َب به کار میرود .در کتاب درسی شکل درست آن بهکار رفته است.
10ــ جمع «نَفْس»« ،أنفُس» و «نُفوس» و جمع «نَفَس»« ،أنفاس» است.
11ــ «نَ ْهر» به معنای «رودخانه» به صورت «نَ َهر» نيز درست است .در قرآن آمده است ﴿ :إ َّن
الْ ُمتَّقي َن في َج ّن ٍ
ات و نَـ َهـرٍ﴾
12ــ اغلب بقره را گاو ماده معنا میکنند؛ ا ّما «ال َبقَر» مطلق گاو و جمع آن أبقُر و أبقار و
واحدش بَق َرة است .جمع بقرة ،بقرات است.
13ــ جمع « َدواء» میشود «أدويـة» .ا ّما «أدويـه» در فارسی به معنای «ادویهجات» است و با
کاربرد عربیِ آن فرق دارد .در زبان عربی معادل ادویهجات «بَهارات» است.
در حقيقت کلمات عربی بسياری در زبان فارسی بهکار میرود که در خو ِد زبان عربی معنای
ديگری دارند؛ مثال:
ا ُخت :خواهر(در فارسی صميمی)ُ ،ع ُنق :گردن(در فارسی اخمو) ،ملّت :آيين(در فارسی معادل
شَ عب) ،نبات :گياه(در فارسی گونهای شيرينی)
کلمات بسیاری نيز در فارسی دارای ریشههای عربی است بدون اينکه در عربی هيچ کاربردی
داشته باشند؛ مثال:
لـي
بين المللی :ال ُّد َو ّ
حياط :سا َحـة

اطّالع ثانوی :إشعار آخَر

روابط عمومی :ال ِعالقاتُ العا َّمة

حياط خلوت :ال ِفنا ُء الخَلفي

عکّاسُ :م َص ِّور

عکس العملَ :ر ُّد الفعل

عالقهِ :هوايَـة

َري
نظامیَ :عسک ّ

ظرف :وِعاء ،إناء

شرايط :ظُروف

استخدام :تَوظيف

غیرقابل جبران :اليُ َع َّوض

مصرف :اِس ِتهالك

عوارض وارداتُ :رسو ُم االستيراد

مستقيماًُ :مباشَ َر ًة

مستقيمَ :علَی طول
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رس الْخا ِم ُس
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
١ــ معنای  27واژۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
٢ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
٣ــ پيام منت را درک کند.
۴ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
۵ــ فعل مضارع سوم شخص مفرد (لِلغائب و لِلغائبة) را بشناسد و آن را در
توجه به قرائن درست ترجمه کند.
جمله با ّ
۶ــ فعل مضارع ا ّول شخص جمع (متک ّلم مع الغري) را بشناسد و آن را در جمله
توجه به قرائن درست ترجمه کند.
با ّ
7ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنني از دوستش
2
به زبان عربی سؤال کند.

فرايند آموزش
متن درس ،ماجرايی است که بسيار اتّفاق میافتد و هر کس در طول دورۀ دانشآموزیِ خود
خاطره ای مشابه داستان درس دارد .دانشآموزی به نام اسرين از شهر سنندج به تهران میآيد .او دو
هفته در مدرسه تنها میماند از شهری آرام به شهری شلوغ پای نهاده است .یکی از همشاگردیهای
او به نام آيالر باب سخن را با او میگشايد.
به بهانۀ متن درس ،گفتوگويی تنظيم شده است که در آن ،بسياری از آموختههای عربی پايۀ
هفتم تکرار شده است .متن درس نمونۀ بسيار خوبی برای آموزش مکالمه است .پرسشها و پاسخهای
متن درس دانشآموز را با گفت و گوی عربی آشنا میکند.
1ــ پيام منت درس دربارۀ دوستی است .همۀ دانشآموزان با اين امر مواجهاند .اغلب در آغاز مهر دانشآموزان جديدی از ساير
مدارس به مدرسهای ديگر میروند که بعضاً از شهری ديگر و مدّتی تنها هستند تا اينکه به رشايط جديد خوی بگريند .پيام درس پيام دوستی
مز ّين شده است.

و دوستيابی است که در انتهای آن با کالم گهربار حرضت علی
2ــ سؤال و جواب رصفاً در ح ّد گفتوگوی موجود در مترينات است.
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هماهنگی در ترجمۀ چند جمله:
بدأت بالحوار معها؛ شروع کرد به سخن گفتن با او( .شروع به سخن گفتن با او کرد).
أل ّن والدي في مه ّمة إدارية؛ زيرا پدرم در يک مأموريّت اداری است.
بيتنا في نفس المکان .خانۀ ما همان جا است.
فنحن جارتان و زميلتان؛ پس ما همسايه و هم شاگردی هستيم.
بعدما يسمح لي والدي؛ بعداز اينکه پدرم به من اجازه بدهد.
الغريب من لیس له حبیب؛ غريب کسی است که دوستی (ياری) ندارد.

آموزش تصويری قواعد
دانشآموز جملههای مص ّور را قرائت و با تو ّجه به تصوير و زير نظر معلّم ترجمه میکند.
معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و دانشآموزان را به حروف
رنگی در فعلهای يفعل ،تفعل ،نفعل ارجاع میدهد .در حقيقت در اين درس قاعدۀ جديدی آموزش
داده نمیشود؛ بلکه هرآنچه را دانشآموز در درس قبل آموخته است دوباره تکرار میکند تا آموختهها
تثبيت شود.

ف ّن ترجمه
تاکنون دانشآموزان حرف «ما» را در دو کاربرد مشاهده کرده اند و با معنای آنها نيز آشنا
شده اند .در اينجا رسماً به اين موضوع اشاره شده است که حرف «ما» گاهی برای نفی و گاهی برای
استفهام است.
برای تثبيت آموختهها نيز تمرين ط ّراحی شده است .در کتاب عربی هشتم به اندازۀ کافی
عبارات دارای مای نفی و مای استفهام ط ّراحی شده است .همچنين در عربی کتابهای سالهای
آینده نيز اين موضوع تکرار خواهد شد.

تمرينها
همۀ تمرينها را دانشآموز قرائت و حل میکند.
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تمرين ا ّول :هدف ،تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .اين تـمرين ،در کتاب
درسی متن ّوع ط ّراحی شده است .در اينجا فقط گزينۀ درست را معلوم میکند .از فراگير میخواهيم
هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل میدهد.
تـمرين دوم :هدف ،تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .تصوير به خواننده کمک
میکند تا درست ترجمه کند .در اينجا تصوير عالوه بر زيباسازی کتاب نقش آموزشی نيز دارد.
تـمرين سوم :هدف ،تقويت مهارت کاربرد واژگان است .از دانشآموز میخواهيم که دليل
ناهماهنگی هر کلمه را در مقايسه با سه کلمۀ ديگر بيان کند .سؤال امتحان در اين بخش بايد چهار
گزينه داشته باشد.
تـمرين چهارم :هدف ،تقويت مهارت کاربرد واژگان است .شناخت کلمات مترادف و متضاد
در يادگيری هر زبان نقش مه ّمی دارد .اين کار ،موجب تقويت آموختههای دانشآموزان در بخش
واژگان میشود.
تـمرين پنجم :هدف ،تکرار آموختههای قبلی در زمينۀ فعل ماضی و مضارع و نيز تثبيت
آموختههای اين درس است.
تـمرين ششم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن به زبان قرآن ،یعنی عربی فصيح است .از
آنجا که پاسخگويی نياز به سرعت عمل دارد؛ همانند دروس قبل ،نبايد از دانشآموز انتظار داشت
ظرايف صرفی و نحوی را که آموزش نديده رعايت کند .در اين بخش تا پايان کتاب بايد با فراگير مدارا
کرد .اگر دبير در اين بخش سختگيری کند ،موجب لطمه به مهارت سخن گفتن میشود .اين مهارت
به تدريج و با تکرار و تمرين تقويت میگردد.

ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس سوم و چهارم آشنايی با معادل دو صيغۀ سوم شخص مفرد و ا ّول شخص
جمع (للغائب ،للغائبة و متکلّم مع الغير) است .برای اينکه دانشآموز تکليف خود را بداند ،در جدول
معلوم شده است که ساير صیغهها در کدام درسها آموزش داده میشود.

کَن ُز الحکمة
دانشآموز سخنانی حکیمانه از پيامبر اسالم
80

و حضرت علی

میخواند که همگی

دربارۀ «علم» است .در اينجا در ضمن آموزش مهارت زبانی ،اهداف برنامۀ درسی ملّی اجرا میشود.
دانشآموز همانطور که از نامش پيداست آموزندۀ دانش است و در اين حکمتها جايگاه علم با
استفاده از سخن بزرگان دين تبيين شده است.

پژوهش
پژوهش مطابق با توانايی دانشآموز تنظيم شده است.
روشهای ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس با درس قبلی يکسان است.

دانشافزايی برای دبري(نه برای دانشآموز)
١ــ «أت َی ــ يأتي» و «جا َء ــ يَجي ُء» به يک معنا هستند.
2ــ «إح َدی» مؤنّث «أ َحد» است.
3ــ «أشَ ـ ّد» ادغام «أشْ ـ َدد» بر وزن «أف َعل» به معنای «شديدتر ،شديدترين» است.
۴ــ «جيران» جمع «جار» و واژہای عربی است و با نام دخترانۀ «جيران» فرق دارد .جيران
ترکی و به معنای آهو است.
۵ــ حبيب ،خَليل و َصديق به معنای دوست هستند .امروزه واژۀ َصديق به معنای دوست
(رفيق) بهکار میرود .واژۀ حبيب نيز جنبۀ عاطفی دارد .خليل لقب حضرت ابراهيم
است.
۶ــ « َد ْمع» به معنای «اشک» و جمع آن « ُدموع» و «أ ْد ُمـع» است .هرچند « َدمع» و « َع ْب َرة»
مترادفاند؛ ا ّما « َع ْبرة» اشکی است که در چشم مانده و نريخته است .جمع « َع ْبرة» نيز « َع َبـرات»
است.
7ــ «زَميل» به اين معانی بهکار میرود :هم شاگردی ،همکار ،هم دورهای
«صفورا» هم ريشه با « ُعصفور» و به معنای «گنجشک» است .عصفور عربی و صفورا
8ــ نام َ
عبری است.
9ــ ِمصباح و ِسراج مترادفاند.
10ــ « َزرافـة» در عربی بدون تشديد راء است ،ولی در فارسی « َز ّرافه» گفته میشودَ .زرافة به
صورت زُرافة نيز صحيح است .نام پارسی آن شتر گاوپلنگ بوده است.
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11ــ يَـمينَ ،ميـ َمنة و يُـم َنی به معنای «راست» هستند.
«موسی» يا «موشَ ی» ترکيب (مو :آب +شا :درخت) است .آسيه همسر فرعون ،زمانی
12ــ
َ
که چشمش به سبد زيبای روی رود نيل میافتد فرياد میزند «مو شا مو شا» ،يعنی «آب درخت آب
درخت» و سربازان متو ّجه میشوند و سبد زيبای شناور روی آب را که ظاهرا ً به شاخۀ آويزان درختی
گير کرده بود ،از آب بیرون میآورند .نام موسی برگرفته از فرياد آسيه (موشا) است.
13ــ « َعصا» به معنای چوبدستی مؤنّث معنوی مجازی است .به همين دليل در قرآن آمده
وسی﴾ و با اسم اشارۀ مؤنّث تلك اشاره شده است .مث ّنای آن « َع َصوان»،
استَ ﴿ :ما تِ َلك ِب َيـمي ِن َك يَا ُم ٰ
ـصـي» است.
جمع قلّت «أَ ْعصـي» و جمع کثرت « ُع ّ
1

1ــ نام بنيامني ( ِبن+يامني) به معنای «پرس دست راست» ريشۀ ِعربی دارد .يامني در بنيامني هامن َيـمني در عربی است.
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السا ِد ُس
الدَّ ُ
رس ّ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
1ــ معنای  23کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.
٣ــ به هنگام رضورت به حکمتهای درس ،استشهاد کند.
ني و
۴ــ معادل فعل مضارع دوم شخص جمع (للمخاطبنيَ ،للمخاطبات ،للمخاط َب ِ
توجه به قرائن درست ترجمه کند.
للمخاطبتني)را در عربی بشناسد و آن را در جمله با ّ
۵ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنني از دوستش
1
به زبان عربی سؤال کند.

فرايند آموزش
متن درس ،ماجرای مسافرت به عتبات  2است .هر سال چندين ميليون ايرانی رهسپار عتبات
عاليات میشوند و همين نشاندهندۀ اه ّمـ ّيت اين درس است .در مسافرت به عتبات اتّفاقات بسياری
روی میدهد .شرح همۀ اتّفاقات مسافرت عتبات کاری انجام نشدنی است.
از آنجا که گفتوگو با پزشک ،يکی از موضوعات مناسب در مکالمات است؛ لذا در انتهای متن
درس گفت و گويی با پزشک تنظيم شده است.
هماهنگی در ترجمۀ چند جمله:
3
ما ب ِِك يا س ِّيدة فاطمة؟ تو را چه میشود (تو را چه شده؟) خانم فاطمه؟
کَم ُعم ُرك؟ :چند سالت است؟ چند سال داری؟ چند ساله هستی؟
کيف االستفادة منها؟ :چگونه از آن استفاده کنم؟ اين جمله عمدا ً به اين صورت آمده تا از جملۀ
«کيف أستَفي ُد منها؟» « ،کيف أستعملُـها؟» پرهيز شود .در حقيقت ،آموزش قدری تسهيل شده است.
1ــ سؤال و جواب رصفاً در ح ّد گفتوگوی موجود در مترينها است.
2ــ َعتَبات جمع َع َت َبة به معنای آستانههاستَ ( .ع َت َبة :آستانۀ در)
1ــ ما ِب ِك؟ هامن است که در عاميانۀ فارسی «چـتـه؟» در عاميانۀ حجازی «ايش فيك؟» در عاميانۀ شامی «شو َبــك؟» و در عاميانۀ
عراق «إش بيك؟» گفته میشود.
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آموزش تصويری قواعد
دانشآموز جملههای مص ّور را میخواند و با تو ّجه به تصوير و با راهنمايی معلّم ترجمه میکند.
معلّم همچون دروس قبل ،قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و دانشآموزان را
به حروف رنگی در فعلهای تفعلون ،تفعلن و تفعالن ارجاع میدهد.
دانشآموز با شيوۀ اکتشافی با معادل فعل مضارع دوم شخص جمع فارسی در زبان عربی
آشنا میشود .فهميدن مطالب اين بخش ،بسيار آسان است به ویژه اينکه در آموزش فعل مضارع
بومیسازی شده است و سبک قدیمی یفعل ،یفعالن ،یفعلون ،تفعل ،تفعالن ،یفعلن ،تفعل ،تفعالن...
کنار نهاده شده است .این سبک بسیار آسان است .دانشآموز صرف فعل فارسی را میداند حاال به
کمک آنچه میداند ،آنچه را نمیداند میآموزد .ا ّما با اينکه فهم مطالب آموزشی این بخش آسان
است ،ا ّما نبايد توقّع داشته باشيم که فراگير به سرعت مطلب را بياموزد .يادگيری در سايۀ تـمرين و
تکرار و تالش بهدست میآيد.

بدانيم
در يک جدول ،فعلهای ماضی را که دانشآموز در پايۀ هفتم خوانده در کنار فعلهای جديد
مضارع میخواند .آموختههای قبلی در کنار آموزش جديد برای مقايسه قرار میگيرد .باز هم هدف
آشنايی دانشآموز است .او بايد فعلها را بشناسد تا بتواند در جمله و به کمک قرائن درست ترجمه
کند و هدف مؤلّفان اين نيست که دانشآموز بتواند فعلی را از ماضی للمخاطبة به صيغۀ معادل آن
در مضارع تبديل کند.

ف ّن ترجمه
ِ
پيش از اين ،دانشآموز با کلمۀ پرسشی «لِماذا» آشنا شده است .در اينجا رسماً
آموزش پرسش و
پاسخ با اين کلمه آغاز شده است .او میآموزد برای پاسخ به «لـماذا» با «لِـأنَّ» يا «لِـ» شروع کند .اين
بخش در درک مطلب به دانشآموز کمک اساسی میکند.
پرسش شفاهی از يک دانشآموز مستعد میتواند در تفهيم موضوع اين بخش از درس
تأثيرگذار باشد؛ مثال:
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أنت ُهنا أما َم الطالب؟ للتمرين.
لِماذا َ
لماذا تقرأ القرآن؟ لفهم کالم الله.
لماذا تذهب إلی المسجد؟ للعبادة.

تـمرينها
تـمرين ا ّول :هدف ،تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .از فراگير میخواهيم هر
جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار ،نـمرۀ شفاهی او را تشکيل میدهد.
تـمرين دوم :هدف ،تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .تصوير به خواننده کمک
میکند تا درست ترجمه کند .اين تمرين و تمـرينات مشابه در عين حال که مهارت قرائت و ترجمه
را تقويت میکند غیرمستقيم ،مهارت نحوۀ سخن گفتن را آموزش میدهد.
تـمرين سوم :هدف ،تقويت مهارت قرائت و ترجمه است .دانشآموز بايد بتواند فعل مضارع
را در جمله تشخيص دهد.
تـمرين چهارم :هدف ،تشخيص فعل مضارع درست است .هرچند تبديل و ساختن ساختهای
مختلف فعل مطلوب ما نيست؛ ا ّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل م ّد نظر است.
تـمرين پنجم :هدف ،تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی و مضارع است .همانطور که قبالً
یادآوری شد در امتحان از طرح سؤال شبيه به اين تمرين خودداری شود .اين تمرين صرفاً برای تقويت
دانشآموز است .ترجمۀ فعل بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گيرد.
تـمرين ششم :هدف اين تـمرين تقويت ذخيرۀ واژگانی دانشآموز است .از آنجا که ترجمه از
فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا شانزده پاسخ روبه روی دانشآموز قرار دارد.
حل جدول رمزدار عالقهمندند .با استفاده از این موضوع ،به منظور تقويت
دانشآموزان به ّ
واژهشناسی اين تـمرين در بيشتر کتاب ط ّراحی شده است .رمز جدول «حب الوطن من اإليـمان» .از
است.
پيامبر اسالم
تـمرين هفتم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن است .در دروس قبلی نيز یادآوری شد از
آنجا که پاسخگويی شفاهی نياز به سرعت عمل دارد ،نبايد از دانشآموز بخواهيم ظرايف صرفی و
نحوی را رعايت کند.
در اين بخش تا پايان کتاب بايد با فراگير مدارا کرد .او کمکم و در سايۀ حمايت و تشويق معلّم
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میتواند اين مهارت ارزشمند را حاصل کند.

ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس ششم ،آشنايی با معادل فعل مضارع صيغۀ دوم شخص جمع (للمخاطبي َن،
للمخاطبات ،للمخاطبَينِ و للمخاطبتين) است .برای اينکه دانشآموز تکليف خود را بداند در جدول
معلوم شده است که ساير ساختها در کدام درسها آموزش داده میشود.

نورالسامء
دانشآموز آياتی چند از کالماللّه مجيد را مطابق با ساختارهای خوانده شده تالوت و ترجمه
میکند .آيات نوشته شده در کتاب عربی هفتم و هشتم ،مطابق با ساختارها و کلمات خوانده شده
هستند.

ارزشيابی
از دو يا سه دانشآموز میخواهیم که چند کار را انجام دهند .یکی دیگر از دانشآموزان
خطاب به آنها میگويد :دارید چه کاری انجام میدهید؛ مثال:
دو دانشآموز ميز معلّم را جابهجا میکنند .دانشآموز سوم خطاب به آنها میگويد:
أنتما تحمالن المنضدة.
سه دانشآموز وارد کالس میشوند و دانشآموز چهارم خطاب به آنها میگويد:
أنتم تدخلون الصف.

بسته آموزشی
میتوان در اين مورد پاورپوينت تهيّه کرد ،يا کليپهای کوتاهی تهيّه کرد و مفاهيم مطلوب را
به کمک آنها بهتر آموزش داد .مثالً از چند دانشآموز فیلمی پنج ثانیه ای گرفته میشود که در حال
بازی فوتبال هستند و در پايان به م ّدت دو ثانيه اين جمله ظاهر میشود :أنتم تلعبون کرة القدم.
وسايل کمک آموزشی اين درس همانند دروس قبلی است.
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
١ــ «أربَعونَ» در حالت رفع و «أربعين» در حالت نصب يا جر قرار دارد.
٢ــ «حا ِفلَة» در گويش عاميانۀ حجازی «باص» و در گويش عراقی « ُم ِ
نشأة» و در گويش مصری
1

«أتوبیس» گفته میشود.
٣ــ « َح ّب» قرص است و خو ِد واژۀ «القُرص» به معنای «لوح فشرده» يا همان «سی دی» است.
ِالصداع».
۴ــ ُ
«صداع» سردرد است .ا ّما «سرم درد میکند» .میشودَ « :رأسي يُـؤلِـ ُمـني» .يا «أش ُع ُر ب ُّ
در عربی عاميانه «راسي يو َجعـني .»2گفته میشود که در عربی فصيح نيز فعل َو َج َع يو َج ُع کاربرد دارد.
۵ــ « ِعن َدك»« ،ل ََك» و «لَ َد َ
يـك» هر سه به معنای «داری» هستند.
در زبان عربی با وجود اين همه وسعت مصادر ،مصدری معادل «داشتن» وجود ندارد.
َيس لَ َد َيك» به معنای «نداری» است« .کا َن ِعن َد َك» یعنی «داشتی».
«ما ِعن َد َك»« ،ل َ
در گويش حجازی و چند کشور ديگر «فـي» تقريباً به همين معنا به کار میرود.
مثالً «في فُلوس؟» يعنی « َهل ِعن َد َك نُقو ٌد؟ :پول داری؟»
3
«سکَّر» در عربی به معنای «قند» و «شکر» است.
۶ــ ُ
٧ــ « َمساء» زمان ميان ظهر تا مغرب (بعد از ظهر)؛ غروب؛ شبانگاه.
أت َيتُـ ُه َمسا َء ِ
أمس :ديروز غروب نزد او آمدم.
 8ــ « َو َص َف» عالوه بر معنای «وصف کرد» به معنای «تجويز کرد ،نسخه نوشت» است و
وصف» از همين ريشهاند.
واژہهای « َوصفَة» و « ُمستَ َ
٩ــ «قا ِفلة» در زبان عاميانه « َحملة» گفته میشود .همچنين «مدي ُر القافلة» را « َحملَدار» میگويند
که اصطالحی عربیــ فارسی است( .حملة :دارای ريشۀ عربی  +دار :بن مضارع داشتن ،دارای ريشۀ فارسی)
توجه منیشود و فقط «أر َبعنيْ» گفته میشود.
1ــ در محاورات عاميانه به اين قاعده ّ

يوجعني را يو َيعني تل ّفظ میکنند .در بسياری از
2ــ در گويش جنوب عراق و در گويش هم ميهنان عرب خوزستان و نيز کويت َ

کلامت حرف جيم تبديل به «ي» میشود.شبیه اين دگرگونی حتّی در زبانهای اروپايی نيز مشاهده شده است .مانند :يوسف و جوزف و
يوزيپ و جوزف /بنيامني و بنجامني /جان و يان و يوهان /جاکوب و ياکوب (یعقوب)
«بيماری قند داری؟»
3ــ پزشک از بيمار به عاميانه سؤال میکند« :فـي ُس َّکر؟» يعنی
ِ

(ساخر) در روسیــシュガ
ُس َّکر در عربی و  sugarدر انگليسی şeker ،در ترکی استانبولیُ ( zucchero ،ز ِکرو) در ايتاليايیِ сахар ،

(س ِکرا) در لهستانی،
(س ِکری) در فنالندیُ cukier ،
(سـوی ْکـغ) در فرانسهُ sokeri ،
(شو گــا) در ژاپنیُ socker ،
(س ِکر) در سوئدیْ sucre ،
(ش کي ير) در
(ســ ِّکـر) در نروژی( suiker ،سا ِکغ) در هلندیُ Zucker ،
(س َک) در آلمانی( ζ ά χ α ρ η،زاخاری) در يونانیِ sheqer ،
ُ sucker
آلبانيايی و  ...همگی برگرفته از واژۀ فارسی شکر هستند.
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الساب ُِع
الد ُ
َّرس ّ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
١ــ معنای  22کلم ٔه جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
٢ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
٣ــ پيام درس را درک کند.
۴ــ به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
۵ــ معادل فعل مضارع دوم شخص جمع (للمخاطبي َن ،للمخاطبات ،للمخاطبَينِ و
للمخاطبتين) را در عربی بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش
متن درس داستان زيبايی است که مناسب س ّن دانشآموزان است .در درون داستان گفتوگوهايی
ر ّد و بدل میشود که میتوان در مکالمه از آنها الهام گرفت.
هماهنگی در ترجمۀ چند جمله:
الن ِ
َقد ُر َعلَی الدفاع .نمیتوانيم دفاع کنيم .قادر به دفاع نيستيم.
الحل؟  :راه حل چيست؟
ما ه َو ّ
َعل ََّي بالتفکُّر :بايد فکر کنم.
ف ََسألَتْـ ُه :پس از او پرسيد.

آموزش تصويری قواعد
دانشآموز جملههای مص ّور را میخواند و مانند دروس قبلی با تو ّجه به تصوير و با راهنمايی
معلّم ترجمه میکند .معلّم قاعد ٔه درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و دانشآموزان را
به حروف رنگی در فعلهای تفعلون ،تفعلن و تفعالن ارجاع میدهد .معلّم با روش اکتشافی تالش
میکند تا دانشآموز خودش بتواند نکات درس را کشف کند.
برای سادگی کار حروف مضارعه و شناسهها رنگی شده اند .فهمیدن ساختار برای دانشآموز
1ــ پيام درس هامن تيرت درس است که برگرفته از آي ٔه قرآن است﴿ :ألَم َت ُکن ُ
ُهاجروا فيها﴾ :يعنی دعوت به
أرض الل ِه ِ
واس َع ًة َفـت ِ
مهاجرت .پيامهای ديگری نيز در داستان نهفته است که دانشآموزان میتوانند از داستان نتيجه بگريند.
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آسان است؛ ا ّما حفظ و بهخاطر سپردن کاری دشوار است و نیازمند تکرار و تمرین است .یادگيری در
خالل تمرین بسيار به دست میآيد.

بدانيم
قبالً دانشآموز با کلم ٔه پرسشی « َمتَی» به عنوان يک واژۀ جديد آشنا شده است و کلماتی را
نيز که معنای زمان دارند شناخته است؛ در اينجا فقط مطالب پراکنده ،کنار هم چيده شده است و
مطالب اين بخش جديد نيست.
معلّم میتواند برای اينکه اين مطلب در ذهن دانشآموز تثبيت شود ،برای تفهيم بهتر کلم ٔه
پرسشی َمتَی را با يک دانشآموز در قالب سؤال وجواب شفاهی تمرین کند و از او بپرسد و دانشآموز
پاسخ دهد؛ مثال:
متی ترجع إلی البيت؟ في الساعة الثانية( .بعد الظهر ،في المساء )...

ف ّن ترجمه
در جملههای فعل ّيه که فاعل اسم ظاهر است؛ فعل به صورت مفرد میآيد؛ مثال:
َر َجـ َع األوال ُد إلَی ُصفو ِفـهِم.
در جمل ٔه باال « َر َج َع» فعل مفرد است و األوالد فاعل اسم ظاهر؛ لذا فعل به صورت « َر َجعوا»
به کار نرفته است.

تمرینها
کل کتاب بر عهد ٔه دانشآموز است و معلّم نقش مص ّحح و راهنما دارد.
حل تمرینات در ّ
ّ
تمرین ا ّول :هدف ،تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .از فراگير میخواهيم هر
جمله را بخواند و ترجمه کند .معلّم بر قرائت و ترجم ٔه او نظارت و او را ارشاد میکند.
درک مطلب در يادگيری هر زبانی ،نقشی مهم را ایفا میکند.
تمرین دوم :هدف ،تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .هر چهار تمرین از آيات کالم
الله مجيد برگزيده شده تا دانشآموز بتواند آموختههايش را عمالً در ترجم ٔه آيات قرآن به کار گيرد.
تمرین سوم :هدف ،تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است .دانشآموز بايد بتواند فعل مضارع
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را نيز در جمله تشخيص دهد .در اين تمرین دانشآموز با ساختارهايی که تاکنون آموزش داده شده
است بار ديگر آشنا میشود.
تمرین چهارم :هدف ،تقويت قدرت ترجم ٔه افعال ماضی و مضارع است .در امتحان از طرح
سؤال شبيه به اين تمرین خودداری شود .اين تمرین صرفاً برای تقويت دانشآموز است .ترجم ٔه فعل
بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گيرد .اين تمرین فقط برای کار در کالس ط ّراحی شده است.
تمرین پنجم :هدف اين تمرین ،تقويت اندوخت ٔه واژگانی دانشآموز است .از آنجا که ترجمه
از فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا بیست و سه پاسخ روبه روی دانشآموز قرار دارد.
حل جدول رمزدار را دوست دارند .رمز جدول «إذا ملك األراذل هلك األفاضل» .از حضرت
دانشآموزان ّ
علی است .اين تمرین ،دست مؤلّف را باز میگذارد تا کلماتی را که کمتر در تمرینات به کار
رفته است در آن بگنجاند.

ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس هفتم ،آشنايی با معادل فعل مضارع صيغ ٔه دوم شخص جمع (للمخاطبي َن،
للمخاطبات ،للمخاطبَينِ و للمخاطبتين) است .در حقيقت درس ششم و هفتم ،در زمين ٔه آموزش
ساختار يک هدف دارند و درس هفتم موجب تثبيت آموختههای درس ششم میشود.

کنز الحکمة 
و حضرت علی زينت بخش انتهای درس میباشد.
سخنان حکيمانه از پيامبر اسالم
سعی شده است تا حکمتهای به کار رفته در عين حال که از نظر ساختاری دقيقاً مطابق با اهداف
آموزشی کتاب هستند ،از نظر مفهومی به روز و برای دانشآموز قابل فهم باشد.

روش نمایشی برای آموزش ساختار درس هفتم
روش نمايشی شيوهای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است .دو يا سه دانشآموز کاری
را انجام میدهند و دانشآموز گوينده ،جمل ٔه مربوط به عملِ آنها را بيان میکند؛ مثال:
دو دانشآموز از کالس خارج میشوند.
معلّم خطاب به آنها میگويد :أنتما تخرجان من الصف.
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همین دو دانشآموز بر میگردند و معلّم میگويد :أنتما تدخالن الصف.
میتوان اين کار را با فعلهای گوناگونی انجام داد به شرط اينکه مق ّدمات آن از قبل فراهم
شود .مثالً:
أنتم تصنعون سيارة جميلة.
ا ّما الزم است یک اتومبیل ساخته شده در کارگاه مدرسه را سر کالس بیاورند و چند نفر در
حالت نمادين وانمود کنند که در حال ساختن اين وسيلهاند.
مثالهای ديگر :أنتم تضحکون ،أنتم تجلسون ،أنتم تکتبون ...
شیوههای ارزشیابی و بسته آموزشی در درس هفتم همان مواردی است که در درس ششم
ذکر شد.

دانش افزايی برای دبير (نه برای دانشآموز)
١ــ «إضا َعة» مصدر باب إفعال است .أضا َع – يُضيـ ُع – إضا َعـة.
٢ــ « َجل ََب» ،يعنی «آورد» و با «أحضَ َر» و «جا َء بِـ » مترادف است.
٣ــ « َحما َمة» واحد « َحمام» برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحمائِم است.
2
4ــ « ُرزّ» و «أ ُرزّ» هر دو به معنای «برنج» هستند.
 ٥ــ «ضَ ِح َك»؛ یعنی «خنديد» و «ضَ ِح َك بِـ ِه و ِمن ُه و َعلَي ِه»؛ يعنی او را ريشخند کرد.
٦ــ جمع «طائِر» میشود «طَير» و «طُيور»
٧ــ «کُ َر ُة الْ ِمنضَ َدة» به صورت «کر ُة الطّا ِولَة» نيز گفته میشود.
 ٨ــ جمع «مجنون»« ،مجانين» است .عرب تص ّور میکرده کسی که ديوانه است جن در بدن او
رفته است ،لذا او را «مجنون»؛ يعنی «جن زده» نامیده است .ايرانيان نيز فرد روانی را به گمان اينکه
«ديو» در پيکر او جای گرفته است «ديوانه» نام نهاده اند.
يـأس».
9ــ مضارع «يَ ِئ َس» میشود «يَيـ ِئ ُس» و «يَ ُ
3
الحل؟» به یک معناست.
الحل؟» يا « َما ّ
10ــ «ما هو ّ
1

جيب يل مويه.
جيب يا
1ــ در گويش عاميان ٔه عربی
ايجيب :میآورد) مثال از گويش حجازیْ :
ْ
(جاب :آورد ــ ِي ْ
«جاب» به کار میرودْ .
ْ
يعنی برايم آب بياور.
2ــ در گويش مح ّلی عراق « ِت َّـمـن» گفته میشود.
الح ّل؟» گفته میشود:
3ــ در محاورات عاميانه به جای «ما ه َو َ
ْـسـ ّوي؟ (عراق)» ،شو ِمنساوي؟»
ِ
«إيش ْن َس ّوي؟ (حجازی)؛ ِشن َ
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َّرس ال ّثام ُِن
الد ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
1ــ معنای  12کلم ٔه جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
2ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
3ــ پيام درس را درک کند.
4ــ به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 ٥ــ معادل فعل مضارع سوم شخص جمع (للغائبي َن ،للغائبات ،للغائبَينِ و
للغائبتَينِ ) را در عربی بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.
٦ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنين از دوستش
2
به زبان عربی سؤال کند.

فرايند آموزش
متن درس ،داستان زيبايی است .همانند متن درس قبل در درون داستان گفت و گوهايی ر ّد و
بدل میشود که میتوان در اينجا نيز در مکالمه از آنها استفاده کرد.
معموالً داستان به نقل از بلدرچين نقل میشودَ .سل َوی واحد آن َسلواة واژهای کم کاربرد است و
اغلب دانشآموزان بلدرچين را نمیشناسند ،ولی گنجشک شناخته شده است.
شايد گفته شود گنجشک باالی درخت النه میکند نه در ميان مزرعه .ا ّما گنجشک انواع
مختلفی دارد که شيوههای مختلفی برای زندگی دارند و اصوالً در داستان تخيّلی که حيوانات و
پرندگان سخن میگويند نبايد متّه به خشخاش نهاد.
متن داستان به گونه ای است که شايد هيچ داستان ديگری چنين قابليّتی برای آموزش ساختار
فعل مضارع سوم شخص جمع (للغائبي َن ،للغائبات ،للغائبَينِ و للغائبتَينِ ) را نداشته باشد .گفت وگوهای
بهکار رفته به انداز ٔه کافی صیغههای معادل سوم شخص جمع دارد.
1ــ پيام درس اعتامد به نفس است .بايد به اميد خدا بود و تکيه بر توانايی خود منود و به اميد ديگران ننشست.
2ــ سؤال و جواب در ح ّد گفت و گوی موجود در مترینات است.
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هماهنگی در ترجمۀ چند جمله

طَل ََب المساعدة من جيرانه لجمع القمحَ .علَينا بالفرار.
از همسايگانش خواست برای جمع کردن گندم به او کمک کنند .بايد فرار کنيم.
غصه را به
غصة .بايد مراقب باشيد .از دست دادن فرصت ّ
عليکن بالمراقبة .إضاعة الفرصة ّ
دنبال میآورد( .از دست دادن فرصت غصه دارد( .موجب غصه است ).از آنجا که در جمل ٔه «إضاعة
غصة» نوعی َسجع وجود دارد؛ قطعاً در ترجم ٔه فارسی اين سجع از بین میرود و در ترجمه
الفرصة ّ
ناچاريم کلمه يا کلماتی را اضافه کنيم.
سأبدأ بجمع القمح بنفسي غدا ً .فردا خودم شروع به جمع آوری گندم خواهم کرد.

آموزش تصويری قواعد
مانند شیو ٔه دروس قبل ،دانشآموز جملههای مص ّور را میخواند و با تو ّجه به تصوير و با
راهنمايی معلّم ترجمه میکند .معلّم قاعد ٔه درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح میدهد و
دانشآموزان را به حروف رنگی در فعلهای يفعلون ،يفعلن ،يفعالن و تفعالن ارجاع میدهد .معلّم
همچنان با روش اکتشافی تالش میکند تا دانشآموز خودش بتواند نکات درس را کشف کند .نقش
معلّم در اينجا نقش راهنما و اصالح کننده است.

بدانيم
در جدول درس هشتم در کنار فعل مضارع فعل ماضی نيز برای تثبيت آموختهها و برای
يادآوری تکرار شده است .تو ّجه به حرف رنگی در يادگيری فعل ماضی و مضارع نقش ارزندهای دارد.

ف ّن ترجمه
صيغ ٔه للمخاط َبين و للمخاطبتَينِ و صيغ ٔه للغائبتَينِ مانند هم هستند .در اين بخش از درس،
نحو ٔه تشخيص اين دو فعل از همديگر توضيح داده شده است.
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تمرینها
تمرین ا ّول :هدف اين تمرین ،تقويت توانايی درک مطلب است .از فراگير میخواهيم هر
حل هم ٔه تمرینها بر عهد ٔه دانشآموز است و معلّم فقط نظارت
جمله را بخواند و ترجمه کندّ .
میکند.
تمرین دوم :هدف ،تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .دانشآموز بايد بتواند فعل
مضارع را نيز در جمله تشخيص دهد.
تمرین سوم :هدف ،تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است .تصوير عالوه بر تلطيف کتاب،
ياری رسان دانشآموز در ترجم ٔه عبارتهاست.
تمرین چهارم :هدف ،تشخيص فعل مضارع درست است .تبديل و ساخت صیغههای گوناگون
فعل مطلوب ما نيست؛ ا ّما توانايی تشخيص فعل درست در جمله و با تو ّجه به قرائن م ّد نظر است.
تمرین پنجم :هدف ،تقويت قدرت ترجم ٔه افعال ماضی و مضارع است .اين تمرین برای
تقويت شناخت و ترجم ٔه فعل ط ّراحی شده است.
تمرین ششم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن است .اين تمرین ،کالس درس را شاداب و
پرتح ّرک میکند .دانشآموزان برای شرکت در اين ف ّعاليّت داوطلب میشوند.
تمرین هفتم :هدف اين تمرین ،تقويت اندوخت ٔه واژگانی دانشآموز است .از آنجا که ترجمه
از فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا بیست و دو پاسخ ،روبهروی دانشآموز قرار دارد .رمز
جدول «سکوت اللسان سالمة اإلنسان» .از حضرت مح ّمد است .اين تمرین ،دست مؤلّف را بازــ
میگذارد تا کلماتی را که کمتر در تمرینات بهکار رفته است در آن بگنجاند.

ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس هشتم ،آشنايی با معادل فعل مضارع صيغ ٔه دوم شخص جمع (للغائبي َن،
للغائبات ،للغائ َبينِ و للغائبتَينِ ) است .مج ّددا ً در درس نهم ساختار درس هشتم آموزش داده میشود.

نور السماء 
آيات برگزيده دقيقاً مطابق با واژگان و ساختار خوانده شده است .دانشآموز با ترجم ٔه آيات
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قرآن احساس شادی و اعتماد میکند .او به تدريج حس میکند با خواندن درس عربی میتواند با
قرآن و متون دينی انس بگيرد.

ارزشيابی و بسته آموزشی
توصيههايی که در دروس پيشين گفته شد در این درس نيز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبير (نه برای دانشآموز)
1ــ جمع « ُع ّش» میشود :أعشاش؛ ا ّما وزنهای غير معروف ُعشوشِ ،عشاش و ِعشَ شَ ة نيز
بهکار رفته است .اگر الن ٔه پرندگان در کوه ،شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ َوکْر و َوکْن و اگر در ميان
دحـي ناميده میشود.
زمين باشد أُفـحوص و أُ ّ
2ــ «فَ ْرخ» و «صوص» جمع آن «صيصان» مترادفاند .جمع فَرخ غير از ِفراخ به صورت أفراخ،
أف ُرخ و فُروخ نيز به کار رفته است.
3ــ «قَ ْمح»ِ ،
«حنطَة» و «بُ ّر» مترادفاند.
السبت.
4ــ «نَهار» به معنای «روز هنگام» است ،ا ّما «يَوم» مطلق روز است؛ مانند :يو ُم َّ
کلم ٔه «ناهار» ربطی به «نَهار» ندارد و فارسی است و نبايد بدون الف نوشته شود.
5ــ جمع «مائِ َدة»َ « ،موائِـد» است .مائدة به معنای سفرهای است که بر روی آن غذا چیده
«سف َرة» شايد خالی از غذا باشد.
شده است .ا ّما ُ
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رس ال ّت ِاس ُع
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
١ــ معنای بیست و شش کلم ٔه جدید این درس را از عربی به فارسی بداند.
٢ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
٣ــ پيام درس را درک کند.
4ـ به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 ٥ــ معادل فعل مضارع سوم شخص جمع (للغائبي َن ،للغائبات ،للغائبَينِ و
للغائبتَينِ ) را در عربی بشناسد و آن را در جمله با تو ّجه به قرائن درست ترجمه کند.
٦ــ بتواند به پرسشهای دوستش به زبان عربی پاسخ دهد ،همچنين از دوستش
2
به زبان عربی سؤال کند.

فرايند آموزش
متن درس ،ماجرای سفر دانشآموزان يک مدرسه است .در کتاب سعی شده است تا تعادل
جنسيّتی برقرار شود .در درس مهنتك في المستقبل شخصيّتها پسر بودند .در اين درس شخصيّتها
دخترند.
يکی از داليلی که مؤلّفان از متون مکالمه استفاده کردهاند اين است که عالوه بر اينکه مورد
استقبال معلّم و دانشآموز است دست مؤلّف در اين قسمت باز است و میتواند با تغيير عبارات به
راحتی اهداف آموزشی کتاب را پوشش دهد .کم و زياد کردن پرسشها لطمهای به مفهوم نمیزند
زيرا تقريباً هر سؤال و جوابی مستقل است؛ ا ّما در داستان چنين امتيازی برای مؤلّف کمتر وجود دارد.
هماهنگی در ترجمۀ چند جمله
عليک ّن بـمراعاة بعض األمور .بايد چند نکته را رعايت کنيد.
فَر َِح الجميع لهذه السفرة .همه به خاطر اين سفر خوشحال شدند.
١ــ پيام درس را میتوان آي ٔه ﴿سريوا يف األرض﴾ دانست.
2ــ سؤال و جواب در ح ّد گفت و گوی موجود در مترینهای درس است.
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آموزش تصويری قواعد
توسط دانشآموزان با استفاده
معلّم قاعد ٔه درس را پس از قرائت و ترجم ٔه جملههای مص ّور ّ
از کادر رنگی شرح میدهد و دانشآموزان را به حروف رنگی در فعلهای يفعلون ،يفعلن ،يفعالن
و تفعالن ارجاع میدهد .معلّم همچنان با روش اکتشافی سعی میکند تا دانشآموز خودش بتواند
نکات درس را کشف کند.
حق مطلب را ادا کند ،معلّم سؤال میکند تا روش اکتشافی
اگر در برخی موارد ،دانشآموز نتواند ّ
اجرا شود و در صورتی که به مقصود نرسد ،توضیحات الزم را به اطّالع دانشآموزانش خواهد رساند.

بدانيم
َيف» نيز پيش از اين آشنا شده بود .در اين
همانند کلمات پرسشی قبلی دانشآموز با کلم ٔه «ک َ
قسمت ،فقط يک جمع بندی صورت گرفته است و در حقيقت مطلب جديدی آموزش داده نمیشود.
در اينجا هدف آموزش «حال» يا همان «قيد حالت» فارسی نيست.

ف ّن ترجمه
دانشآموز تاکنون چند بار با کلماتی مانند عنده و لـه آشنا شده است .در اينجا نيز مانند
مطلب باال نکت ٔه جديدی آموزش داده نمیشود و باری به آموزش کتاب تحميل نشده است .چنين
کلماتی پرکاربردند و در اینجا يک دستهبندی مرتّب برای فهم بهتر صورت گرفته است.
1
معادل فعل «دارم» در عربی میشود « ِعندي ،لي ،لَ َد َّي»
نظر به پرکاربرد بودن اين ساختار آشنايی رسمی با بحث آن برای دانشآموز الزم است.

تمرینها
حل تمرینهای درسهای کتاب برعهد ٔه دانشآموز است و معلّم نقش
قرائت ،ترجمه و ّ
راهنمایی و نظارت را برعهده دارد.
1ــ در گويش حجازی به جای «هل عندك َخ ْبزٌ»؟ گفته میشود« :يف ُخ ُبز»؟ در اينجا حرف «يف» معادل داشنت است« .مايف» نيز
«نداشنت» است.
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تمرین ا ّول :هدف اين تمرین همچنان تقويت توانايی درک مطلب است .از دانشآموز
میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين بار خواسته شده تا دانشآموز پاسخ کوتاه دهد.
اين شيو ٔه ط ّراحی قدری دشوار است و پيشنهاد میشود به تشخيص معلّم اگر طرح چنين سؤالی در
امتحان موجب میشود دانشآموز دچار مشکل شود ،از آن صرفنظر شود و سؤاالت صحيح و غلط
يا دو گزينه ای ط ّراحی گردد.
تمرین دوم :هدف ،تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است .تصوير عالوه بر زیبايی نقش
آسانسازی نيز دارد.
تمرین سوم :هدف ،تقويت مهارت زبانیِ خواندن و ترجمه است .دانشآموز بايد بتواند فعل
مضارع را نيز در جمله تشخيص دهد.
تمرین چهارم :هدف ،تقويت اندوخت ٔه واژگانی دانشآموز است .اين تمرین بايد شفاهاً در
کالس ترجمه شود تا دانشآموز به بهان ٔه آن با کلمات بيشتری آشنا شود .اصوالً تکرار در ترجم ٔه
جملهها موجب میگردد تا فراگير بهتر بياموزد.
تمرین پنجم :هدف ،تقويت مهارت سخن گفتن است .اين تمرین ،کالس درس را شاداب و
پرتح ّرک میکند .دانشآموزان برای شرکت در اين ف ّعال ّيت داوطلب میشوند.
تمرین ششم :مانند تمرین چهارم ،هدف اين تمرین نيز تقويت اندوخت ٔه واژگانی دانشآموز
است؛ ا ّما شيو ٔه کار فرق دارد .اين بار از تصاوير استفاده شده است .اين کار هرچند حجم درس را
حل چنين تمرینی عالقهمندند.
زياد نشان میدهد؛ ا ّما کتاب را بسيار زيبا میکند و دانشآموزان به ّ
تمرین هفتم :هدف اين تمرین ،نيز مانند تمرین چهارم و ششم مج ّددا ً تقويت اندوخت ٔه واژگانی
دانشآموز است .ازآنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا شانزده پاسخ روبهروی
دانشآموز قرار دارد .رمز جدول «حسن الخلق نصف الدين» .از حضرت مح ّمد(ص) است .اين تمرین
دست مؤلّف را باز میگذارد تا کلماتی را که کمتر در تمرینات به کار رفته است در آن بگنجاند.

پژوهش
حس کنجکاوی
هدف این پژوهش ،يافتن نام حيواناتی که در قرآن آمده است موجب میشود ّ
دانشآموز تحريک گردد و به بهان ٔه اين پژوهش به سراغ قرآن میرود و از بزرگترها سؤال میکند .از
متوسط بر میآيد.
طرفی ته ّي ٔه اين پژوهش دشوار نيست و از عهد ٔه دانشآموز ّ
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ساختار موضوع درس
ساختار موضوع درس هشتم و نهم آشنايی با معادل فعل مضارع صيغ ٔه دوم شخص جمع
(للغائبي َن ،للغائبات ،للغائ َبينِ و للغائبتَينِ ) است.

السماء
نور َّ
آيات برگزيده مطابق با واژگان و ساختار کتاب است .در عربی هفتم ،مؤلّفان کمتر توانسته اند
از آيات قرآن استفاده کنند ،ولی در عربی هشتم تعداد آيات قرآن بسيار بيشتر است .دليل اين امر
نيز واضح است؛ زيرا در پاي ٔه هشتم ،دانشآموز يک سال درس عربی داشته است و با کلمات بسيار و
چند ساختار آشنا شده است.
در اين درس ،آشنايی با فعل مضارع تکميل میشود .به همين دليل بخش «نظرة إلی الفعل
المضارع» بعد از درس نهم ط ّراحی شده است .شايسته است معلّم از چند دانشآموز بخواهد
جملههای اين بخش را بخوانند و قواعد فعل مضارع را جهت يادآوری تکرار کنند .مص ّور بودنِ اين
قسمت در فهم مطلب بسيار مؤث ّر است و جنب ٔه زيبايی کار هدف ثانويه است.
ط ّراحی جدول بومیسازی شده است .دانشآموزان براساس ساختار زبان فارسی با زبان عربی
آشنا میشوند.

ارزشیابی و بستۀ آموزشی
گزیدههایی که در دروس پیشین گفته شد در این درس نیز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبير (نه برای دانشآموز)
١ــ «بِـ َم» کوتاه شد ٔه «بِـما» است .کلماتی مانند َعـ َّم  ،لِـ َم ِ ،مـ َّم در اصل َع ْن ما ،لِـماِ ،م ْن ما
بوده اند که حرف الف در «ما» حذف شده است .هرگاه حرف جر بر سر مای استفهام ّيه وارد شود؛
ِ
الف آن وجوباً حذف میشود؛ مثالَ ﴿ :ع َّم يَـتَسا َءلونَ﴾
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باران

٢ــ «زَهر» به معنای «شکوفه» و «گُل»؛ ا ّما « َورد» به معنای «گُل» است.
«ولي» معانی مختلفی دارد :دوست ،يار ،هم پيمان ،مرشد ،سرپرست يتيم ،بارانِ پس از
٣ــ ّ

4ــ «شاي» در عربی بر گرفته از واژۀ فارسیِ «چای» است.
5ــ « َعشاء» شام و « ِعشاء» شب است .از اين واژه «ت َ َعشَّ ـی :شام خورد – يَتَ َعشَّ ی – ت َ َعشّ ـي»
ساخته شده است.
6ــ از کلم ٔه «غَداء» مانند « َعشاء» فعل ساخته شده است« :تَ َغ َّدی :ناهار خورد – يَتَغَـ َّدی
ـش»؛ يعنی« :ناهار بخور لـم بده؛ شام بخور قدم
– تَغَـ ّدي» در مثل عربی «ت َـغَـ َّد ت َـ َمـ َّد؛ تَـ َع َّش ت َـ َم َّ
بزن» اين کلمات به کار رفته است.
7ــ « ِفرشاة» عالوه بر «مسواک» به معنای «فرچه» نيز هست.
8ــ «فَطور» و «إفطار» به معنای «صبحانه»اند .در عامیان ٔه عراق « ُريوق» با تبديل قاف به
گاف و در لبنان «ت َرويقَـة» با تبديل قاف به همزه به جای «فَطور» گفته میشود .معموالً در محاورات
روزم ّره صبحانه را فُطور به ض ّم فاء تلفّظ میکنند؛ ا ّما فُطور به معنای صبحانه خوردن است.
2
9ــ « ِمنشَ فَة» و «فوطَة» به معنای حوله (هوله) است.
10ــ « َمالبِس»« ،ألب َِسة»« ،ثياب ،أثواب» و «أزياء» تقريباً مترادفاند.
11ــ «نَ َعم» در عربی عاميان ٔه حجازی «أيوه» گفته میشود که برخی مخفّف «أي والله» و
برخی از ترکی استانبولی «اِوِت» میدانند.
12ــ در عراق نيز «إِي» يا «أَي» به همين معناست.
نَ َعم ،أ َجل و بَلَی مترادفاند.
13ــ « َجميل» در محاورات ِ
«حلـو» گفته میشود که تلفّظ فصيح آن « ُحلْو» است.
َيف» برای پرسش از حالت و چگونگی به کار میرود .کاربردهای کیف عبارت است از:
14ــ «ک َ
أفعل .هرچه انجام دهی انجام میدهم.
تفعل ْ
کيف برای شرط به کار میرود؛ مثال :کيف ْ
کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال :کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطور است؟
1

١ــ «چای» نيز از لفظِ چينی ( 茶چا) گرفته شده است .واژ ٔه ( teaتی) نيز در آغاز (تای) بوده که به (تی) تبديل شده است.
2ــ در عراق «خا ْولـي» و « َبشکري» نيز گفته میشود .خاويل در اصل ترکی است« .خاو :پُرز +يل :پسوند دارندگی و ا ّتصاف :پرز دار»
در ترکی استانبولی حرف خ را هـ تل ّفظ میکنند و خاويل،هاويل و هَ وله گفته شده است .پس هوله کلمه ای ترکی است و بی جهت با ح نوشته
میشود .کلامت دارای حرف ح ريش ٔه عربی دارند و حتّی اگر ريش ٔه آنها زبانی مانند ِعربی هم باشد از طريق عربی وارد فارسی شده است.
« َبشکري» نيز ریش ٔه فارسی دارد( .پيشگري)

100

کیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تع ّجب به کار میرود؛ مثال﴿ :کیف تکفُرون بالله﴾
چگونه به خدا کافر میشوید؟
1
﴿کیف فعل ربُّك﴾ ،کیف جاء أخوك؟ کیف حال است که برخی مفعول مطلق هم گفته اند.
15ــ « َذ َه َب» در محاورات «راح» گفته میشود که در لغتنامه جزء کلمات فصيح به شمار
آمده است.
«سماء» مذکّر و مؤنّث است .هرچند طبق قاعده ظاهرا ً مذکّر بايد باشد؛ چون همزه
16ــ َ
(سماو= َسماء)
ريش ٔه کلمه استَ .
﴿السما ُء ُمنف َِط ٌر بِـ ِه﴾
سماء به معنای سقف مذکّر است؛ مانندَّ :
السما ُء ان َفطَرت﴾ (معجم المذکر و المؤنث،
سماء به معنای آسمان مؤنّث است؛ مانند﴿ :إذا َّ
دکتر مح ّمد أحمد قاسم ،دار العلم للمالیین)
17ــ «إلـٰه» بدون الف نوشته میشود .در ابتدای نزول قرآن رسم الخ ّط عربی دارای حروف
کشيد ٔه (ــٰـا  ،ــُو  ،ــِي ) نبود؛ لذا کلماتی مانند رحمن ،إسمعيل بی الف کشيده بودند .بعدها که
برای آسانسازیِ خواندن ،الف کشيده اضافه شد؛ بسياری از کلمات اصالح شد؛ ا ّما کلمات معروفی
مانند ٰهذاٰ ،ذلِ َك ،إلـٰـه و رح ٰمن در بسم الله الرحمن الرحيم همچنان با رسم الخ ّط قديم نوشته شد.

يف حا ُل َك؟ در عراق :اِشـ َلو َن ْ
«کيف» ( )kifگفته میشود؛ مثالَ :ک َ
ْ
ـك؟ (مذ ّکر) و
1ــ در لهج ٔه عراقی «اِشلونْ ،شـلون» و در حجازی

اِشـ َلو ِنـچ؟ (مؤ ّنث)

ـك؟ (مذ ّکر) و کي ِف ْ
در عربستان :کي َف ْ
ـك؟ (مؤ ّنث)
ـك؟ (مذ ّکر) و إ َز ِي ْ
در مرص :إ َز َي ْ
ـك؟ (مؤ ّنث)
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رس ال ِ
ْعاشر
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
١ــ هشت کلم ٔه جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.
٢ــ متن درس را درست قرائت و ترجمه کند.
1
٣ــ پيام درس را درک کند.
۴ــ به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
۵ــ عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم را از عربی به فارسی ترجمه کند( .تشخيص
کاربرد مذکّر و مؤنّث مخصوصاً در أ َّول و أولی از اهداف کتاب نيست).

فرايند آموزش
متن درس گفت وگويی ميان معلّم و دانشآموزان در کالس است .در اين گفت و گو چندين
حکمت ارزشمند که در پاي ٔه هفتم آمده بود تکرار شده است .اين تکرار به تثبيت آموختهها و تبديل
به ملک ٔه ذهن شدن کمک میکند .از طرفی انتهای کتاب درسی میباشد و خوب است متن درس
پايانی ساده باشد.
هماهنگی در ترجمۀ چند جمله
هل تعرفون حکماً؟ آيا سخنان حکيمانه میدانيد؟
من يذکُر حديثاً عن االت ّحاد؟ چه کسی دربار ٔه اتّحاد حديثی به ياد میآورد؟ (توضيح اينکه فعل
يَتَ َذکَّ ُر در اين جمله بهتر است؛ ا ّما بنا به مصلحت آموزشی از فعل ثالثی مج ّرد استفاده شده است.
اين کار تا جايی که امکان داشته در کتاب رعايت شده است و برای اينکه بدآموزی نشود و دانشآموز
تص ّور نکند که هم ٔه فعلهای شبيه کَتَ َب ــ يَکتُ ُبَ ،خ َر َج ــ يَخ ُر ُجَ ،دخ ََل ــ يَدخ ُُل هستند؛ گاهی
أجاب ،اِشتَ َری ،أعطَی نيز به کار رفته است؛ ا ّما در اين کار زياده روی نشده است.
فعلهايی مانند َ

1ــ پيام درس يک يا دو مورد نيست .هر يک از حکمتهای درس به تنهايی يک پيام است.
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بدانيم
در اينجا عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم آموزش داده شده است .دانشآموز قبالً هشت مورد
از عددهای ترتيبی را در درسهای ديگر مشاهده کرده است .در اين درس ،چهار عدد ترتيبی ديگر را
نيز میآموزد .پس زمان مناسبی است که در این درس عددهای ترتيبی یکم تا دوازدهم را با هم ببيند.
همکاران تو ّجه داشته باشند که در اينجا هدف اين نيست که چنين سؤالی طرح شود.
در جای خالی کلم ٔه مناسبی بنويسيد.
جا َءت الفائز ُة ِ ...
ألخـذ الجائز ِة .األ َّو ُل  األُولـی
سختگيری قاعدهنويسان در تدوين قواعد ،زبان را که برای تفهيم و تف ّهم به وجود آمده است
پيچيده و دشوار ساخت .امروزه در برخی کشورهای عربی «حرکة التسهيل» برای ساده سازی قواعد
ايجاد شده است.
در آموزش عمومی پيچيدگیهای صرفی و نحوی م ّد نظر نیست.
برای اينکه دانشآموز مبحث عددهای ترتيبی را خوب ياد بگيرد ،پس از طرح آن دو مجموعه،
تمرین ط ّراحی شده است .در تمرین ا ّول ،سؤال دو گزينهای و در تمرین دوم ،سؤال ترجمهای مص ّور
حل اين دو مجموعه تمرینها عددهای ترتيبی ملک ٔه ذهن دانشآموز میشود.
نوشته شده است .با ّ

تمرینها
کل کتاب بر عهد ٔه دانشآموز است و دانشآموز راهنما و
حل تمرینها در ّ
قرائت ،ترجمه و ّ
مص ّحح است.
تمرین ا ّول :هدف ،تقويت کاربرد واژگان است .اين تمرین بايد هنگام پاسخ دادن ترجمه نيز
بشود.
منصـ ٔه ظهور رسيده است .مطابق قوانين باالدستی
تمرین دوم :اوج زيبايی در اين تمرین ،به ّ
یکی از اهداف آموزش عربی کمک به درس زبان و ادبيّات فارسی است .اين تمرین پيوندی هنرمندانه
ميان ادبيّات فارسی و عربی برقرار میکند .ا ّما همين تمرین بسيار زيبا میتوان به تمرین و سؤالی
منفور دانشآموزان تبديل شود و اين در صورتی است که سؤاالت عجیب به تقليد از قرابت معنايی
مؤسسات خصوصی برای اينکه بازارشان گرم شود انجام میدهند و
در کنکور ط ّراحی شود .کاری که ّ
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ط ّراحان سؤاالت غیر استاندارد نيز به آتش آن دامن میزنند.
تمرین سوم :هدف تمهيد برای ورود به بحث «ساعت شماری» است که در آينده تدريس
خواهد شد .در اينجا دانشآموز فقط ساعت کامل را میخواند نه «مانده» و «گذشته» را .به عبارت
ديگر الخامسة إلّ ُربعاً و الخامسة و الربع و موارد مشابه جزء اهداف آموزشی کتاب نيست نبايد هيچ
اشاره ای به آن کرد.
در حقيقت ،اين تمرین نوعی تمرین بر عددهای اصلی است.
تمرین چهارم :هدف تمرین پنجم و ششم از نظر ساختاری يکی است؛ ا ّما در تمرین پنجم
ساعت شماری مطرح است و در تمرین ششم اطّالعات عمومی دربار ٔه مراقد ائـ ّمـ ٔه اطهار
نيز
داده شده است .اين تمرین پيوندی ميان درس دينی و عربی است .همان کاری که در تمرین چهارم
صورت گرفت و پيوند ميان ادب ّيات فارسی و عربی صورت گرفت.
تمرین پنجم :هدف اين تمرین ،با تمرین چهارم يکی است .الزم است نقش زبان عربی را در
فهم بهتر زبان فارسی به بهان ٔه اين تمرین گوشزد کنيم و اشارهای به مل ّمعات شعرای بزرگ ايران مانند
سعدی ،حافظ و مولوی داشته باشيم.

ارزشيابی و بسته آموزشی
ارزشيابی در اين درس همان است که در دروس قبل نيز به آنها اشاره شده است.
در مورد اعداد ترتيبی ،فقط ترجمه کافی است و طرح چنين سؤالی مردود است:
گزين ٔه مناسب را انتخاب کنيد.
أخذت الفائزة  ...جائزة غالية .األ َّول األولی

دانشافزايی برای دبير ( نه برای دانشآموز)
١ــ «ت َـ ْمر» و « ُرطَب» هر دو به معنای «خرما» هستند .در زبان عربی ،خرما انواع مختلفی دارد
که در کشورهای مختلف نامهای گوناگون دارد.
«ثاني َعشَ َر» و «ثاني َة َعش َرةَ» مبنی بر فتح
٢ــ جزء ا ّول و دوم
َ
«حادي َعشَ َر»« ،حاديَ َة َعش َرةَ»َ ،
هستند.
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٣ــ « َمـلَـأَ»؛ يعنی «پُر کرد» و «اِمتَـلَـأَ»؛ يعنی «پُر شد»
4ــ در برخی نسخههای ديوان حافظ «لیست دموع عيني هذا لنا العالمه» به کار رفته است
که ايراد دارد و هذا غلط است و هذي درست است .حرف « ٰهـ» در « ٰهذه» و « ٰهذي» و موارد مشابه
حرف تنبيه استِ « .ذه» و «ذي» به معنای «اين» اسم اشاره به مؤنّثاند« .تا» نيز به همين معناست.
در اصل«هاتان» مث ّنای همين «هاتا» است.
 5ــ« َهجر» در زبان فارسی به صورت « ِهجر» به کار میرود.
1
6ــ ساعتشماری در عربی فصيح با عددهای ترتيبی است.
7ــ برخی اسمها در عربی ريش ٔه عبری دارند .در چنين اسمهايی به دنبال حروف اصلی
و وزن نباشيم؛ زيرا وزن و حروف اصلی ويژگی منحصر به فرد زبان عربی است .به چند اسم غير
(س ِم َع الله) :آنکه خدا صدای او را شنيد؛ إبراهيم (أب رحيم) :پدر
عربی (عبری) دقّت کنيد :إسماعيل َ
مهربان؛ زکريّا ( َذکَ َر ُه الله) :خدا او را ياد کرد؛ َح ّواء ( َحياة) :زندگی ،آ َدم :خاکی؛ بِنيامين (بِن+يَـمين):
فرزند دست راست؛ سارا :شاهزاد ٔه من؛ سالومه :آشتی؛ يونس :کبوتر؛ اِسحاق (يَض َحك) :میخندد؛
إسرافيل (إسراف+ئيل) :درخشيدن چو آتش؛ أيّوب :مراجعه کننده به خدا؛ جبرائيل (جبرا+ئيل) :مرد
خدا؛ دانيال (دانـي +ئيل) :خدا داور من است؛ داوود :محبوب؛ سليمان :آشتی؛ ميکائيل (مي+کا+ئيل
= َمن کَـإلـٰـه) کسی که شبيه خداست ،چه کسی مثل خداست؛ يَعقوب :گيرند ٔه پاشنه (چون هنگام
ضيف) :میافزايد؛ ِعزرائيل :ياور خدا؛
تولّد پاشن ٔه پای برادر دوقلويش در دست او بود).؛ يوسف (يُ ُ
2
يو َح ّنا (يحيی) :زنده میماند ؛ َصفورا ( ُعصفور) :گنجشک

َمس ْو نُـص»
1ــ ولی در عربی عاميانه چنين نيست؛ مثال« :الخا ِم َسـ ُة و ال ِّن ُ
صف» در زبان عاميانه میشود «خ َ
ّ
2ــ کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه به نام « دانشنام ٔه نامها و واژهها» اطالعات مناسبی در اين باره به شام ارائه میدهد.
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بخش هفتم

تخصصی زبان و
مع ّرفی منابع ّ
ادب ّيات عربی
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1ــ آموزش زبان عربی
ردیف

نام کتاب

نویسنده

ناشر

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

مذ ّکر و مؤ ّنث

مهدی ستّاریان

مدرسه (برهان)

1384

6

آموزش زبان عربی از راه بازی و سرگرمی

قاسم کریمی

مدرسه (برهان)

1380

7

مثلهای رایج در زبان عربی

هادی صاحبی

مدرسه (برهان)

1381

8

راهنمای تجزیه و ترکیب

عیسی متّقی زاده

مدرسه (برهان)

1380

9

آموزش ترجمه عربی

حمید رضا حیدری

فاطمی

1387

10

فنّ ترجمه

رضا ناظمیان

دانشگاه پیام نور

1380

11

مضامین مشترک در فارسی و عربی

سید مح ّمد دامادی

دانشگاه تهران

1379

14

الفوائد (دانستنیهای عربی)

عادل اشکبوس

مؤسس ٔه توسع ٔه روستایی
ّ

1387

15

تعليم اللغة العام َّية

حبیب تقوايی

مشعر

1393
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2ــ کتب صرف ونحو
ردیف

نام کتاب

نویسنده

ناشر

سال چاپ

1

مبادئ العربیة ( 4جلد)

رشید شرتونی

اساطیر

1371

2

جامع الدروس العربیة

مصطفی غالیینی

ناصر خسرو

1362

3

الجدید في الصرف و النحو

س ّید ابراهیم دیباجی

سمت

1377

4

القواعد األساسیة

س ّید احمدهاشمی

هجرت

1370

5

النحو الوافی ( 4جلد)

ع ّباس حسن

دارالمعارف مصر

1916

6

صرف و نحو کاربردی با رویکرد مکالمه وترجمه

عادل اشکبوس

مشعر

1391

7

صرف و نحو کاربردی

اباذر عباچی

ز ّوار

1387

8

النحو الواضح

علی الجارم و ...

الهام تهران

1377

9

دروس دار العلوم العربیة

سعید نجفی اسداللهی

گلشن

1371

10

الجدول فی اعراب قرآن و صرفه و بیانه

محمود صافی

مدین قم

1368

11

اعراب القرآن الکریم

محی الدین درویش

کمال الملک

1428

12

ترجمه و توضیح الفیه

اباذر عباچی و علی چراغی

پایا

1376

13

نحو برای دانشجو

س ّید مح ّمد رادمنش

آستان قدس رضوی

1371

14

عربی آسان ( 3جلد)

سیدکاظم موسوی و رضا روزبه

محمدی تهران

1358

15

شرح ابن عقیل (2جلد)

مح ّمد محی الدین عبدالحمید

ناصر خسرو

1364

16

علوم العربیة

س ّیدهاشم حسینی تهرانی

اخالق قم

1384

17

قطر الندی و ّ
بل الصدی ابن هشام

مح ّمد محی الدین عبدالحمید

فیروز ابادی قم

1383

18

اصول صرف ونحو

علی اکبر شهابی

دانشگاه تهران

1385

19

موسوعة الصرف و النحو و اإلعراب

امیل بدیع یعقوب

دارالعلمللمالیین/استقالل

1991

معجم قواعد اللغة العربیة  ،انطوان دحداح مترجم عبدالعلی آلبویهلنگرودی دانشگاهامامخمینیقزوین

1377

20
21

اعراب قرآن کریم

مح ّمد رضا رضوانی خراسانی

تامین قم

1386

22

معجم النحو

عبد الغنی الدقر

مکتبة القیام ــ قم

1370

23

صرف و نحو

علی جان بزرگی

هخامنش ــ کرج

1389

24

آموزش عربی آسان

صفابخش شیرزاد

رهنمای اندیشه

1375
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3ــ لغت نامه
ردیف

نام کتاب

نویسنده

ناشر

سال چاپ

1

المنجد في اللغة و األعالم

لویس معلوف

دارالمشرقــ بیروت

1907م

2

فرهنگ معاصر عربی  ،فارسی

آذرتاش آذرنوش

نی

1381

3

فرهنگ فارسی ،عربی

عادل اشکبوس و ...

مدرسه (برهان)

1389

4

فرهنگ الروس عربی ،فارسی

س ّید حمید طبیبیان

امیر کبیر

1363

عیسی متّقی زاده

مدرسه (برهان)

1380

6

المعجم الوسیط عربی ،عربی

ابراهیم مصطفی و ...

المکتبة اإلسالمیة

2002م

7

الوجیز للمترجم عربی ،فارسی و بالعکس

مح ّمد حیدری

تبلیغات اسالمی قم

1371

8

فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد

احمد س ّیاح

اسالم

9

فرهنگ فرزان فارسی ،عربی

س ّید حمید طبیبیان

فرزان

10

فرهنگ اصطالحات معاصر

نجفقلی میرزایی

فرهنگ معاصر

11

القاموس الشامل فارسی ،عربی

مح ّمد حسن بوذرجمهر

نوفل لبنان

2002م

12

عربی در فارسی

خسرو فرشیدورد

دانشگاه تهران

1382

13

فرهنگ اصطالحات روز

غفرانی و شیرازی

امیر کبیر

1364

14

المبسط
القاموس ّ

سهیل سماحة

مکتبة سمیر

2007م

سمت

1390

 5فرهنگ دانشآموز عربی به فارسی و بالعکس

 15المصطلحات المتداولة في الصحافة العربية مح ّمدرضا عزيزی پور
16

فرهنگ دانشآموزی عربی به فارسی

اباذر عباچی و علیچراغی

1378

استادی
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 4مکالمه
ردیف
1

نام کتاب

نویسنده

ناشر

سال چاپ

الحوارات (4جلد)

عادل اشکبوس ،علی

مشعر

1388

چراغی و...
المختبر()1

عادل اشکبوس ،حبیب
تقوایی و س ّید مهدی
حسینی کمال آبادی

2

مشعر

1393

3

المدخل إلی تع ّلم اللغة العربیة
(4جلد)

مح ّمد و علی حیدری

دفتر تبلیغات اسالمی ،قم

1371

4

مکالمة و محاضرة

ابراهیم فتح اللهی

دانشگاه پیام نور

1383

5

صدی الحیاة

مسعود فکری و ...

کانون زبان ایران

1384

6

گفت و گو

ناصر علی عبدالله

مجمع علمی فرهنگی مجد

1383

7

تعلیم اللغة العربیة

حوز ٔه علمیه قم

پیک فرهنگ

1384

8

گفت و شنود عربی

سعید شیبانی

پایا

1384

9

همراه شما در عراق

شاکر عامری و ...

شادرنگ

1386

10

العربیة للناشئین  12جلد

محمود اسماعیل صینی و...

مدین

1370

11

مکالمه عربی ویژه سفرهای زیارتی

یحیی معروف

مشعر

1387
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5ــ بالغت
ردیف

نام کتاب

نویسنده

1

جواهر البالغة

سید احمدهاشمی

سال چاپ

ناشر

1365

2

معالم البالغة

محمد خلیل رجایی

دانشگاه شیراز

1372

3

علوم البالغة

اباذر عباچی

سمت

1377

4

معانی وبیان

جلیل تجلیل

مرکز نشر دانشگاهی

1374

5

علم البیان

اباذر عباچی

سخن

1391

6

گلچينی از جلوههای جمال در سورههای قرآن

علی چراغی

نسل نواندیش /برادری

1393

ادبيات
6ــ تاریخ ّ
نام کتاب

نویسنده

ناشر

تاريخ األدب العربي

حنا الفاخوري

توس

الوجيز في تاريخ األدب العربي ابوالفضل رضايی و علی ضيغمی

جهاد دانشگاهی

7ــ متون
سال چاپ

نام کتاب

نویسنده

ناشر

المجاني الحديثة

األب شيخو

ذوی القربی ،قم

شذرات من النصوص العربیة  ۴جلد

نادر نظام طهرانی

دانشگاه عالمه طباطبایی

1381

فن ترجمه
  8ــ ّ
نام کتاب

نویسنده

ناشر

فنّ ترجمه

یحیی معروف

سمت

آيين ترجمه

منصوره زركوب

مانی اصفهان
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