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اَلدَّ ْر ُس ْال َّو ُل
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
متوسطه را درست
 1گلچينی از آيات قرآن و سخنان حکيامنه سه سال نخست ّ
بخواند و ترجمه کند.
 2منت شعر عربی معروف ال ّرصافی را درست بخواند و ترجمه کند.
 3معنای کلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
رش ِف) را در کالس به همراه
 4شبيه منت مکامله درس (ا َلتَّعا ُر ُف يف َمطا ِر ال َّن َج ِف الْ َ َ
همکالسیهايش اجرا کند.
 5معنای ضامير را بداند و کاربرد آنها را در جمله تشخيص دهد.
 6اسمهای مفرد ،مث ّنی و جمع را در جمله تشخيص دهد.
 7ساختار جملههای دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد.
هي ،ماذا)،
هي) ،ما (ما ه َو ،ما َ
 8با کلامت پرسشی «هل ،أَ ،أَي َنَ ،منَ ( ،من ه َوَ ،من َ
کَم ،لِامذا ،متی و کيف پرسش و پاسخ انجام دهد (تـمرين سادس).
 9فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،نفی ،مستقبل را در جمله تشخيص دهد و ترجمه
کند.
 10نام رنگهای اصلی را در حالت عمومی (مذکّر) بيان کند.
 11نام روزهای هفته و فصلها را از حفظ بگويد.
 12کلامت مرتادف و متضاد را تشخيص دهد.
 13کلامت پرکاربرد عربی پايۀ هفتم ،هشتم و نهم را درست ترجمه کند.
 14در مهارت ساعتخوانی ساعت کامل ،ربع و نصف را بيان کند.
 15عددهای اصلی را از يک تا دوازده و ترتيبی را از يکم تا دوازدهم از حفظ بگويد.
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فرايند آموزش
منت درس شعری شاد و دارای پيام واال است .شايسته است منت شعر با استفاده
از کتاب گويا برای دانشآموزان اجرا گردد .وزن شعر از بحر َر َجز است؛ ( ُمستَف َعلُن
ُمستَف َعلُن) دانشآموزان میتوانند آن را در کالس نيز اجرا کنند .مناهنگی (کليپی) از اين
شعر در لوح فرشدهای که به معلّامن داده میشود وجود دارد .اگر به هر دليل دسرتسی
به لوح امکان نداشت به راحتی میتوان اين کليپ را در سامانۀ رشد يا شبکههای
اجتامعی ،یا با جستوجو در اينرتنت يافت.
هامهنگی در ترجمۀ منت درس
اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َرهِ /
ضه:
ذات الْ ُغصونِ ال َّن ِ َ
به آن درخت دارای شاخههای تر و تازه بنگر.
َيف صا َرتْ شَ َج َره:
ـت ِم ْن َح َّبـ ٍةَ /و ک َ
ک َ
َيف نَـ َم ْ
چگونه از دانهای روييده و درختی شده است؟
فَابْ َحثْ َو ق ُْل َم ْن ذَا الَّذي /يُ ْخر ُِج ِمن َها الثَّ َم َره:
جستوجو کن و بگو چه کسی ميوه را از آن بريون میآورد؟
َو انْظُ ْر إِلَی الشَّ ِ
مس الَّتيَ /جذ َوتُها ُم ْستَ ِع َره:
و به خورشيدی که پارۀ آتش آن فروزان است بنگر.
ـشه:
فيها ضيا ٌء َو بِهاَ /حرا َر ٌة ُمنتَ ِ َ
در آن نور هست و به کمک آن گرمای پراکنده هست.
الش َره:
َم ْن ذَا الَّذي أَ ْو َج َدها /يف الْ َج ِّو ِم َثل َّ َ
چه کسی آن را در فضا همچو پارۀ آتش پديد آورد؟
َ
ذاك ه َو اللّ ُه الَّذي /أَن ُع ُم ُه ُمن َه ِم َره :آن هامن خدايی است که نعمتهايش ريزان است.
ذو ِحک َم ٍة بالِ َغ ٍةَ /و قُد َر ٍة ُمقتَ ِد َره؛ دارای دانش (حکمت) کامل و نريوی توانايی است.
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اُنْظُ ْر إِلَی اللَّيلِ فَ َم ْن أَ ْو َج َد في ِه قَ َم َره:
به شب بنگر؛ چه کسی ماهش را در آن پديد آورده است؟
شه :و با ستارگانی مانند مرواريدهای پراکنده آراست؟
َو زانَ ُه ِبأَنْ ُج ٍم کَال ُّد َر ِر الْ ُمنتَ ِ َ
(زينت داد)
َيم فَ َم ْن أَن َز َل ِم ْن ُه َمطَ َره :و به ابر بنگر؛ چه کسی بارانش را از آن فرو
َو انْظُ ْر إِلَی الْغ ِ
فرستاد؟ (نازل کرد)
ضه :و زمني را پس از تريه رنگی (غبارآلودگی) رسسبز
ف ََص َّ َي الْ َ َ
رض ِب ِه بَ ْع َد اغ ِْبا ٍر َخ ِ َ
ساخت؟
صه :و به انسان بنگر و بگو چه کسی بينايی را
َو انْظُ ْر إِلَی الْ َم ْر ِء َو ق ُْل َم ْن شَ َّق في ِه بَ َ َ
در او پديد آورده است؟ (شکافت)
َم ْن ذَا الَّذي َج َّه َز ُه ِب ُق َّو ٍة ُم ْفتَ ِک َره :چه کسی او را به نريويی انديشمند مج ّهز کرد؟
َ
ذاك ه َو اللّ ُه الَّذي أَن ُع ُم ُه ُمن َه ِم َره :آن هامن خدايی است که نعمتهايش ريزان است.
َم ُ
عروف ال َّرصا ّيف که ال ُّرصا ّيف و حتّی ال ِّرصا ّيف هم گفته شده است.
َمعروف ال َّرصايف ( 1292ـ  1365هـ  1875 /ـ  1945م) أكادميي و شاعر عراقي؛ َع ِم َل
يف َحقل التعليم و له ع َّدة إصدارات شعرية ،بُني ل ُه يف بغداد تِـمثال لتمجيدهُ .ولد يف
بغداد عام 1875مِ ،من أب كردي النسب و أ ّم تركامنية ،و نشأ فيها ،درس عىل علامء
بغداد األعالم ،ث َّم ات َّصل بالشيخ العالمة محمود شكري األلويس و الزم ُه اثنتي عرشة سنة،
سم ُه شيخ ُه األلويس (معروف الرصايف)
زي العلامء َو ّ
و تخ َّرج علي ِه و كان يرتدي ال ِعاممة و ّ
السمعة الحسنة ،مقابالً لِمعروف الكرخي .اِمتاز أسلوب
لِيكون يف الصالح و الشهرة و ُّ
الرصايف بـمتانة لغته و رصانة أسلوبه ،و له آثار كثرية يف النرث والشعر واللغة واآلداب
أشهرها ديوانه "ديوان الرصايف" حيث رتّب إىل أحدعرش باباً يف الكون والدين واالجتامع
والفلسفة والوصف والحرب والرثاء والتاريخ والسياسة وعامل املرأة واملقطعات الشعرية
الجميلة.
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هامهنگی در ترجمۀ چند جای حوار درس ا ّول و چند توضيح
السال ُم َو َرح َم ُة اللّ ِه َو بَ َرکاتُ ُه .نيازی به ترجمه ندارد( .درود
َلسال ُم َعلَيکُمَ .و َعلَي ُک ُم َّ
 ا َّ
بر شام .درود و مهر و برکتهای خدا بر شام باد).
 أَنَا بِـ َخيـرٍ .خوبم.
 ترکيب الْ ُجمهوريَّ ُة الْ سالم َّي ُة الْ يران َّي ُة به صورت ُجمهوريَّ ُة إيرا َن ْ ِ
السالم َّي ُة و
الْ ُجمهوريَّ ُة الْ سالم َّي ُة يف إيرا َن نيز درست است.
َ ما ْاس ُم َك الْکَري ُم؟ معادل فارسی آن «اسم رشيف شام چيست؟» است.
واژگان
يادگريی کلامت جديد درس در دل منت و عبارت صورت میگريد .از پرسيدن معنای
کلمه در آغاز درس و نيز خارج از جمله خودداری کنيد .اگر برای يادگريی بهرت و رسعت
در کار تصميم داريد که معنای کلمه بپرسيد ،از نـمره دادن خودداری کنيد؛ زيرا معنای
کلمه بايد در جمله خواسته شود.
سخنان حکیامنه
و حرضت علـي است.
جمالت حکيامنۀ درس ا ّول از احاديث پيامرب اسالم
سعی شده است تا فرايند ترجمۀ این عبارات تن ّوع داشته باشد .سخنان حکمتآميز
را دانشآموزان میخوانند و ترجمه میکنند .معلّم در اينجا نقش راهنام و مص ّحح دارد.
اِعلَموا
در کتاب عربی زبان قرآن رشتۀ ادبیات و علومانسانی نام صيغههای فعلها مطابق
دستور زبان عربی آمدهاند .اين کار در کتاب عربی مشرتک زبان قرآن انجام نشده است .در
کتاب مشرتک عربی زبان قرآن رصف فعل بر مبنای بومیسازی است .در کتاب عربی زبان
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قرآن مشرتک نيازی نيست که در ارزشيابی ،صيغۀ افعال سؤال شود .حتّی شکل فارسی
نيز مورد نظر نيست؛ مثالً در مورد فعل َذ َه َب نيازی نيست؛ دانشآموز پاسخ دهد مفرد
مذکّر غايب است ،یا سوم شخص مفرد.
خالصۀ هرچه دانشآموز در عربی هفتم تا نهم خوانده ،در تـمريناتی متن ّوع ط ّراحی
شده است .هدف از قواعد کمک به ترجمه است.
هامنند کتاب درسی عربی هفتم ،هشتم و نهم در کتاب دهم نيز هدف تا پایانِ
کتاب این است که دانشآموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جملهای
را که معلّم بر زبان میآورد درست بشنود ،و از آنجا که یکی از دو هدف آموزش درس
عربی کمک به زبان و ادبیّات فارسی است باید بتواند در درس فارسی به او کمک کند.
تـمرينها
هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان ،قواعد و ترجمه
است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا:
حل آن لذّت بربد.
تـامرین درس ساده باشد تا دانشآموز از ّ
شايسته است دبري ارجمند برگهای مخصوص قرائت دانشآموزان داشته باشد و هر
بار که کسی عبارتی ،يا تـمرينی را میخواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در
اين باره اجرا شود.
حل تـمرينات نيازی به دفرت پاکنويس نيست .در کتاب درسی جای جواب
برای ّ
١
پيشبينی شده است.
اين کار موجب میشود دانشآموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت
شفاهی زبان داشته باشد.
حل تـمرينها بر عهدۀ دانشآموز است و نقش معلّم ،نظارت و تصحيح است.
ّ
به منظور رصفهجويی در وقت کالس تـمرينات به گونهای ط ّراحی شده است که
معلّم بتواند در سه جلسه درس ا ّول را به پايان برساند.
1ـ در امتحان شفاهی به راحتی میتوان از کتابی دست نخورده استفاده کرد .برخی میگويند اگر دانشآموز پاسخ را در کتاب بنويسد
روز امتحان نـمیتواند خودآزمايی کند؛ ا ّما چنني نيست با چيزی شبيه يک تکّه کاغذ يا خطکش بهراحتی میتوان روی پاسخها را گرفت.
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تـمرين ا ّول ،دوم و سوم (در هر دو کتاب) :در اين سه تـمرين چند آيۀ رشيفه و نيز
مهمترين سخنان حکمتآميز عربی پايههای هفتم ،هشتم و نهم برای تقويت مهارت
ترجمه گزينش شده است .جمالت اين تـمرينها را میتوان در زندگی روزم ّره بهعنوان
شاهد مثال برای بسياری از موقع ّيتها بهکار برد .برای اينکه تـمرين وقت کالس را زياد
نگريد به صورت پر کردن جای خالی و دو گزينهای مطرح شده است .در تـمرين سوم
تشخيص نوع فعل نيز خواسته شده است تا گريزی به قواعد سالهای گذشته نيز باشد.
 ترجمۀ تحت ِ
اللفظ لسان صدق ،زبان راستگويی است؛ ا ّما منظور ياد نيکوست.
﴿ َو ا ْج َع ْل يل لِسا َن ِصدقٍ ِفـي ْال ِخري َن﴾ (ا َلشُّ َعراء )84 /و برای من يا ِد نيکو در آيندگان قرار
بده .يعنی کاری کن که نسل آينده پشت رس من خوب بگويد .احتامل دارد اطرافيان ما به
خاطر پارهای مالحظات پردهپوشی کنند؛ آنچه مايۀ رسبلندی است اين است که آيندگان که
فارغ از تعلّقات و مالحظات هستند پشت رس ما به نيکی ياد کنند.
َ ﴿ و ا ْع َملوا صالِحاً ّإن بِـام تَع َملو َن َعلي ٌم﴾ (اَلْمؤمنون)51 /
و کا ِر نيکو (درست) انجام دهيد؛ زيرا من به آنچه انجام میدهيد دانا (آگاه) هستم.
« اِر َح ْم َمن ِفـي الْ َ ِ
السام ِءَ ».ر ُ
سول اللّ ِه
رض يَر َحـ ْم َك َمن ِفـي َّ
به کسی که در زمني است رحم کن تا کسی که در آسامن است به تو رحم کند.
در اين جمله احتامل دارد دبري با ديدن فعل مضارع مجزوم يَر َح ْم بپرسد که دليل جزم
متوسطۀ ا ّول آمده بود و
چيست ،دليلش جواب طلب واقع شدن است .اين عبارت در ّ
دانشآموز به سادگی معنا میکرد .نيازی به توضيح دليل جزم فعل نيست و اصالً نبايد
وارد اين بحث در کالس شد.
يل
َ « من َز َر َع الْ ُعدوا َن َح َص َد الْـ ُخرسانَ ».أم ُري الْمؤمنني ع ّ
دو ترجمه برايش درست است.
هر کس دشمنی کاشت ،زيان درو کرد .و هرکس دشمنی بکارد ،زيان درو میکند.
در چنني حالتی میتوان از دانشآموز پرسيد کدام ترجمه بهرت است؟ ا ّما تأکيد بر
اينکه ترجمۀ ماضی حتامً بايد مضارع التزامی باشد رضورت ندارد .هامنطور که میشود
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معنای فعل ماضی را در جملۀ عربی « َمن َز َر َع الْ ُعدوا َن َح َص َد الْـ ُخرسانَ ».به صورت
زمان حال در نظر گرفت ،در جملۀ فارسی «هرکس دشمنی کاشت؛ زيان درو کرد ».نيز
همني کار را میتوان انجام داد.
حتّی گاهی فعل ماضی محقّق الوقوع است؛ مثالً به کسی میگوييم« :زودتر بيا» و
او در حالی که هنوز نيامده است میگويد« :آمدم».
باب ِ
بواب ُمتَ َف ِّرقَ ٍة ﴾...
واح ٍد َو ا ْد ُخلوا ِمن أَ ٍ
در آيۀ رشيفۀ ﴿ ...ال تَد ُخلوا ِمن ٍ
(يوسف )67 /اشاره به جملۀ حرضت يعقوب پيامرب است که به پرسانش میگويد
ُ
از يک در وارد نشويد و از درهای پراکنده وارد شويد .منظورش اين بوده که نگهبانان
پی نربند که آنها با هم هستند و امنيّت آنان برقرار شود.
ِـالصيـنِ فَـإ َّن طَل ََب الْ ِع ِلم فَريضَ ـ ٌةَ .ر ُ
سول اللّ ِه
دانش را
 ا ُطلُبـوا الْ ِعل َم َولَو ب ّ
بجوييد ،اگرچه در چني باشد؛ زيرا جسنت دانش واجب است .دليل ذکر نام چني اين است
که چني در آن زمان نـامد دوری بوده است .در زبان عربی در گذشته حرف چ را به ص
تبديل میکردند .امروزه نامهايی مانند چاد و چارلی چاپلني را به صورت تشاد و شاريل
شابلني مینويسند.
 إذا قَ َد ْرتَ َعلَی َعد ِّو َك؛ فَا ْج َعلِ الْ َعف َو َعن ُه شُ کرا ً لِلْقُد َر ِة َعلَي ِهَ .ر ُ
سول اللّ ِه
هرگاه بر دشمنت چريه شدی؛ بخشيدنِ او را شکرانۀ قدرت يافنت بر او قرار بده.
يل  :گف ِنت «نـمیدانم» نيمی از
 ق َُول «ال أَ َعلَ ُم» نِ ُ
صف الْ ِعل ِْم .أم ُري الْمؤمنني ع ّ
دانش است.
تـمرين چهارم (در هر دو کتاب) :در اين تـمرين ،دانشآموز فعل را بريون از جمله
ترجمه میکند .اين تـمرين سخت است؛ ا ّما دانشآموزی که سه سال فعل آموخته است
بايد بتواند در سال چهارم انواع فعل را تشخيص دهد .او بايد افعال ماضی ،مضارع ،امر
و نهی و  ...را از هم تشخيص دهد؛ مثالً بايد بتواند أذ َه ُب را از اِذ َه ْب تشخيص دهد.
تـمرين پنجم (در هر دو کتاب) :هدف از اين تـمرين يادآوری اعداد اصلی و ترتيبی 1
تا  ،12رنگها ،روزهای هفته و نام فصلهاست.
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تـمرين ششم (در هر دو کتاب) :هدف تقويت دو مهارت واژہشناسی و ترجمه است.
ط ّراحی اين سؤال در امتحان برای معلّم دشوار ولی برای دانشآموز پاسخ دادن به آن
آسان است .اين تـمرين به لحاظ ف ّنی بسيار سودمند است .شايد به نظر ،طرح آن آسان
باشد؛ ولی بايد تو ّجه داشت که ط ّراح در گزينش کلامت و ساختار محدوديّت دارد.
تـمرين هفتم (در هر دو کتاب) :هدف تشخيص اسمهای مفرد مؤنّث ،مث ّنی مذکّر ،مث ّنی
مکس است .اين تـمرين ناظر به
مؤنّث ،جمع مذکّر سالـم ،جمع مؤنّث سالـم و جمع ّ
قواعد است .اين قاعده در درس ا ّول عربی هفتم آموزش داده شده است و در دو کتاب
هشتم و نهم نيز تکرار شد .مج ّددا ً اين تـمرين در کتاب عربی پايۀ دهم تکرار شده
است تا کم کم ملکۀ ذهن دانشآموز گردد.
تـمرين هشتم (در هر دو کتاب) :هدف تشخيص وزن و حروف اصلی است که در درس
دوم عربی پايۀ نهم آموزش داده شده است .داشنت وزن و حروف اصلی از ويژگیهای بارز
زبان عربی است .از آنجا که در عربی دهم آموزش مشتقّات (اسم فاعل ،اسم مفعول و اسم
مبالغه) وجود دارد ،اين يادآوری به فهم بهرت آن قواعد کمک میکند.
تـمرين نهم (در هر دو کتاب) :هدف اين تـمرين ،تقويت مهارت واژہشناسی است .در
همۀ زبانها يادگريی متضاد و مرتادف روشی تأثريگذار در يادگريی زبان است .خوب است
بدانيد با ِهظ نيز به معنای گران است و کلمۀ ِشامل نيز عالوه بر يَسار به معنای چپ است.
از ط ّراحی چنني سؤاالتی در امتحان خودداری شود:
مرتادف کلامت داده شده را بنويسیدَ :حزينَ ،مرسورَ ،رقَ َد
متضاد کلامت داده شده را بنويسید :قَبيح ،بِداية ،ر ِاسب
طرح سؤال الزم است بدين گونه باشد:
کلامت متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد( .ر ِاسب /مسموح /يَـمني /يَسار /ناجِح/
ممنوع)
کلامت مرتادف را دو به دو کنار هم بنويسيدَ ( .ورد /رجل /امرأ /زهر)
والدة  ...أُ ّم
بین کلامت مرتادف و متضاد عالمت مناسب بگذاریدِ :شاء  ...بَيع
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تـمرين دهم (در هر دو کتاب) :هدف اين تـمرين ،تقويت مهارت ساعتخوانی است.
متوسطۀ ا ّول
تو ّجه داشته باشيم که ساعتی مانند  10:25از اهداف آموزشی کتابهای ّ
نبوده است.
ارزشيابی
در ارزشيابی از درس ا ّول بايد تو ّجه داشت که هامنگونه که از نام درس پيداست
کـل اين درس ارزشيابی است و به ارزشيابی دوبارۀ آن نيازی نيست .پس میتوان از
ّ
توسط
دانشآموزان خواست تا در گروههای چندنفره آن را حل کنند ،سپس رفع اشکال ّ
معلّم انجام شود ،يا اينکه در منزل پاسخ دهند و در کالس رفع اشکال گردد .انتظار
کل مطالب عربی پايۀ هفتم،
نـمیرود در عرض سه جلسۀ آموزشی در آغاز مهرماه ّ
هشتم و نهم به اندازۀ کافی تکرار و تـمرين گردد .در اين درس فقط مهمترين مطالب
تکرار شده است و به تدريج در درسهای دوم تا هشتم اين تکرار درون متون ،عبارات
و تـمرينات و در سالهای آينده نيز انجام خواهد شد.
وسايل کمک آموزشی
شایسته است دبريان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:
کتاب گويا ،نرمافزار آموزشی ،فيلم ،اینفوگراف ،1پاورپوینت ،مناهنگ آموزشی ،اساليد،
اعالن ،فلش کارت
1ـ آموزگاران ،خربنگاران و  ...اینفوگرافیک را بهعنوان يک توانايی یافتهاند که در رساندن تندتر و تیزهوشانهتر مقاصدشان به مخاطبان آنها
را یاری میرساند .اينفوگراف يک جهش ديداری در آموزش است .با تصویرسازی درست ،افراد میتوانند رسیعتر و با پشتیبانی اطّالعات
بهرت تصمیمسازی کنند.
اینفوگراف چیست؟ واژۀ اينفوگراف  Infographکوتاهشدۀ  Information Graphicاست .امروزه اينفوگرافها را بسيار در اطراف خود
مشاهده میكنيم ،نقشهها و ارائـۀ اطّالعات علمی ،همه به نوعی از اينفوگراف بهعنوان يك ابزار كارا استفاده میكنند .اینفوگرافیک
نـامیشگر تصویری اطّالعات و دادهها است.
مردم تو ّجه كمرتی به نوشتهها و متون دارند و تـاميل برای رصف زمان بيشرت بر جنبههای برصی وجود دارد .استفاده از گرافیکهای
اطّالعرسان باعث میشود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل تو ّجهی از اطّالعات را که شکل نوشتاری آن ممکن است مقالۀ بلند باالیی را
تشکیل دهد ،به سادگی از طریق ديدن دریافت کند و حتّی آن را به خاطر بسپارد.
سالها نتوان نـمودن با بيان (مولوی)
آنچه یک دیدن کند ادراک آن
جدول رصف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه (يَـ،ت َـ ،نَـ ،أَ) و ضامير متّصل فاعلـي و اعراب اصلی و فرعی رفع اشاره شده
است زبان عربی را زبانی دشوار جلوهگر میسازد.
مفصالً آموزش میدهد يادگريی زبان عربی را بسيار سخت میبيند؛ ا ّما يک اینفوگراف
دانشآموز با دیدن جزوهای که قواعد فعل مضارع را ّ
او را کنجکاو و عالقهمند میسازد.
َأس ».ديده میشود که در کنار آن تصوير بازيکنی که جام پیروزی را باال برده است.
در يک اينفوگراف جمالتی مانند ّ
«الل ِع ُب الْفائ ُز يرفَ ُع الْک َ
دانشآموز با ديدن جمله ها و تصاوير با ساختار فعل مضارع آشنا میشود.
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لمي
اَلْ َبحثُ الْ ِع ُّ
اِب َحثْ يف الْ ِنتنِت أَ ِو الْ َمکتَ َب ِة َعن ن ٍَّص قَصريٍ أَو ُج َملٍ بِـاللُّغَـ ِة الْ َع َرب َّي ِة َح َ
ول َعظَ َم ِة
ِ
ِسـي.
َم
بـي ـ فار ٍّ
خلوقات اللّ ِه ،ث ُ َّم ت َر ِج ْمـ ُه إلَی الْفارِسيَّ ِة ُمستَعيناً بِـ ُمع َج ٍم َع َر ٍّ
هدف از اين تـمرين ،تشويق دانشآموز به ف ّعال ّيت و تحقيق است .نـمرۀ اين بخش
را میتوان در امتحان مستمر ا ّول و دوم حساب کرد .اجرای اين بخش به داشنت وقت
بستگی دارد .اگر دبريی زمان کافی در اختيار نداشت ،در انجام دادن و ندادن اين
قسمت از کتاب درسی مختار است.
تصوير منظرهای زیبا و بکر از پُشتۀ ا َ َرشْ ت نزديک شهرک ولی عرص از توابع شهرستان
بدره از استان ايالم است .بسياری از مردم ايران از زيبايیهای ساير استانها بیخربند.
دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
ِ
 1اِ ِ
غب ،اغ ِ َْبارا ً :به
غبار بر وزن اِف ِعالل است .اِغ ِْبا ُر
األثاث :اِنْ ِتشَ ا ُر الغُبا ِر َعلَي ِه .اِغ َ َّْب ،يَ َ ُّ
رنگ تريه در آمد.
اِغ َ َّْب اليو ُم :گرد و غبار روز بسيار شد.
 2واژۀ «ت َ ْر َج َمة» از ريشۀ فارسی «ت َر زُبان» يا «تَر زَبان» است .ترزبان مانند تردست
است ،ترزُبان که در عربی تر ُجامن شده و سپس بر وزن فَعلَلَة شده است ،به کسی گفته
شده که چند زبان را به آسانی بر زبان براند .زبان [ َز  /زُ] (اسم) معروف است و به
عربی لسان گویند و به ض ّم ا ّول هم درست است( .برهان قاطع)
 3ذات ،يعنی دارای .جمع ذاتَ ،ذ َوات است؛ ذات مؤنّث ذو و مث ّناى آن ذَواتا
وم
(ذَواتانِ ) است؛ ذَواتان دائم االضافه است و بدون نون به کار میرود« .لَ ِقيتُ ُه ذاتَ يَ ٍ
أو ذاتَ لَ ْيلَ ٍة او ذاتَ َم َّر ٍة» :او را يک روز يا يک شب يا آن بار ديدم .در اينجا ذاتَ نايب
ٌ
يوم و ذاتَ لَيل ٍة و ذاتَ م ّر ٍة) .در کتاب
مفعول فيه است؛ به اين صورت (لَ ِقيتُ ُه لُ ْق َي ًة ذاتَ ٍ
املنجد لَ ِق َي يَلْقَی دوازده مصدر دارد)!( .
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است.

َ
متوسطٰ ،هذا اسم اشاره به نزديک و ٰذلِ َك اسم اشاره به دور
ذاك اسم اشاره به ّ

 5در قافيۀ شعر «ذاك هو اللّه» وقف شده است و به هنگام وقف حرف «ة» را «ہ»
تلفّظ میکنند .به دو کلمۀ الشجره و قمره دقّت کنيد .اگر الشجر ِة و قمر ُه تلفّظ شوند
قافيه مختل میشود.
 6قصيدۀ منت درس ا ّول رائ ّيه است چون ہ منیتواند جزء قافيه باشد.
 7در «ذاك ه َو اللّ ُه» ذاك مبتدا ،هو مبتدای دوم و اللّه خرب برای مبتدای دوم است.
يا ه َو اللّه خرب برای ذاك است.
 8در «کيف نَـ َم ْت ِمن َحبَّ ٍة» کيف حال است و هي ذوالحالِ .من حبة متعلّق به
نَـ َم ْت است.
 9فَـ در فَابْ َحثْ فاء نتيجه است.
ِ 10مث َْل در (ق ُْل من ذا الّذي أوجدها يف الج ّو ِمث َْل الرشرة؟) حال است و (ها) ذوالحال.
ٌ
مفعول به ق ُْل جملۀ بعد از خودش استَ « .م ْن ذا» اسم استفهام استَ « .م ْن ذا» و «ماذا»
َقيت؟» ذا میتواند اسم موصول باشدَ « .م ْن
مانند هم هستند .در جملهای مانند «ماذا ل َ
ذا :خرب مق َّدم» و «الَّذي :مبتدا» است .يَ ْخ ُر ُج :صلۀ موصول و عائد :ه َو .میتوان « َم ْن
ذا» را مبتدا و «الَّذي» را خرب دانست.
 11وزن شعر ُمستَف َعلُن ُمستَف َعلُن است (– U – – – U – –) .اين وزن به صورت
َمفا ِعلُن) (– U – Uيا ُمفتَ َعلُن )–  (– U Uهم امکانپذير است.
 12در جملۀ «إنشاءاللّ ُه ت ُسا ِف ُر إلَی إيران» دو وجه جايز است .وجه موجود و اينکه
ت ُسا ِف ْر مجزوم شود؛ ا ّما چون شا َء ماضی است ،همني وجه بهرت است.
عل يل لسان صدقٍ يف ِ
رسل است.
« 13لسان صدق» در ﴿وا ْج ْ
اآلخرين﴾از باب مجاز ُم َ
عالقتُ ُه اآللية .اگر برای بیان یک چیز به بخشی از آن اشاره کنیم و منظورمان کل آن
چیز باشد یا به عکس ،به کلیتی اشاره کنیم و منظورمان جزء باشد ،از آرای ٔه بخشگویی
رسل هم
استفاده کردهایم .بخشگویی یکی از آرایههای ادبی کهن است و به آن َمجاز ُم َ
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گفتهاند؛ مثالً در جملۀ «احمدشاه قاجار تاج و تختش را از دست داد» ،منظور آن است
که سلطنتش را از دست داد( .جزء به کل) .یا به عکس :اگر کسی از ما پرسید« :آيا به
سفر میروی؟» و ما در جوابش بگوییم «باید با خانه هامهنگ کنم» ،منظور ما از خانه
هامن افراد خانه است( .اراد ٔه کل به جزء) .وقتی میگوییم «پدر ،نانآور خانه است»،
منظورمان از نان ،روزی است و نان ،در واقع بخشی از آن به شامر میآید .یا وقتی
میگوییم که «هزاران دیده ،نگرانِ اوست» ،منظورمان هزاران انسان است و «چشم» که
بخشی از یک انسان است را برای اشاره به انسان بهکار بردهایم .در «فکر نانت را بکن،
که خربزه آب است» منظور از «نان» کسبوکار و روزی و هر چیزی است که اصل
است ،و «خربزه» بهجای هر چیزی که فرعی و یا تف ّننی است قرار میگیرد.
﴿ 14واجعل يل لسان صدق يف ِ
اآلخرین﴾ ابراهیم از خداوند تعالی میخواهد
تا برای او در آينده فرزندی قرار دهد که ياد نيکوی او باشد؛ یعنی مانند زبان خود
او خواستههای وی را بیان کند ،و خداوند در آخر الزمان کسی را برمیانگيزد که به
دعوت او به پا خيزد و مردم را به کیش و ملت او یعنی دین توحید دعوت نـامید.
است و از خود
برخی مفرسان گفتهاند :مراد از (لسان صدق) بعثت خاتم االنبیا
آن حرضت هم روایت شده که فرمود :من دعای پدرم ابراهیم هستم .بعضی دیگر نیز
آن را به معنای این دانستهاند که خداوند ذکر جمیل و ستایش نیکوی او را تا قیامت
باقی بگذارد و خداوند هم دعای او را برآورده کند و اهل ایامن همواره از ابراهیم
بهعنوان قهرمان توحید یاد میکنند.
ٌ
مفعول فيه است.
عمل لِدنياك کأنَّك تعيش أبدا ً».
« 15أبدا ً» در جملۀ «اِ ْ
 16در جملۀ «إذا ملك الْ راذل هلك األفاضل ».فعلهای ملك و هلك را میتوان به
دو صورت ماضی و مضارع ترجمه کرد؛ هامنگونه که در عربی گاهی ماضی به معنای
مضارع است ،در فارسی نيز اين قاعده میتوانـد مصداق داشته باشـد .پدر خانواده
به پرسش میگويد :برو نان بخر .پرس فراموش میکند .بار دوم تکرار میکند ،پرس
نـمیرود .بار سوم پدر با تندی دستور میدهد و پرس در حالیکه هنوز نرفته است
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میگويد :رفتم .در اصطالح میگويند ماضی محقّق الوقوع .در ﴿إذا الشمس ک ِّو َرتْ ﴾
نيز فعل ماضی است ،ولی معنای مستقبل دارد.
« 17لَ ْو» در «اطلبوا العلم ولو بالصني ».به معنای «اگر» است و فرق آن با «إِنْ» اين
است که لَ ْو برای گذشته است .لَ ْو َذ َه ْب َت إلَی الْ َحدي َق ِة لَ َو َجدْتَ  .در اين جمله َو َجدْتَ
معنای ماضی ساده ندارد .اگر به باغ رفته بودی ،میيافتی.
 18ذات در « ِمن املالبس النسائية ِ
ذات األلوانِ املختلفة» صفت است.
 19سند حديث «ال تَنظُروا إلَی کَرثَ ِة َصالتِهِم َو َصو ِمهِم َو کَثـ َر ِة الْـ َح ِّج َو طَنطَ َن ِتهِم
بِاللَّيلِ َولٰ ِکنِ انْظُروا إلَی ِصدقِ الْ َح ِ
عیون أخبار
ديث َو أَدا ِء الْ َمانَ ِة» .از پيامرب اسالم
الرضا ،جلد  ،2صفحۀ  ،51ح  197ـ امالی(صدوق) صفحۀ 303
من
 20سند حديث «ارحم من يف األرض يرحمك من يف السامء» از پيامرب اسالم
اليحرضه الفقيه ،جلد  ،4صفحۀ 379
يش أَبَدا ً َو ا ْع َم ْل ِ
 21از حرضت علـي «اِ ْع َم ْل لِ ُدن َ
ْياك كَأَن ََّك تَ ِع ُ
آلخ َرت َِك كَأَن ََّك تَ وتُ
غَدا ً» (مستدرك الوسائل ،جلد  ،1صفحۀ  )146و (من ال یحرضه الفقیه ،جلد )۱۵۶ ،۳
« 22انظر إلی ما قال و التنظر إلی من قال» از امري املؤمنني علـي غرر الحكم و
درر الكلم ،ح 5048
غرر الحكم و
« 23من زرع العدوان حصد الخرسان» از أم ُري الْمؤمنني علـي
دررالكلم461 ،
 24دربارۀ حديث «اطلبوا العلم ولو بالصني» اختالف نظر وجود دارد .با اندک
انديشهای میتوان دريافت که حديث مزبور را به دو گونه میتوان معنا کرد:
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الف) دانش را بجوييد حتّی اگر الزم باشد تا دورترين نقاط عامل سفر کنيد .اين معنا
فقط حاوی اين نکته است که بُعد مسافت و مشقّت داشنت نبايد مانع از علم آموزی
شود.
دانش را بجوييد حتی اگر خاستگاه توليد آن چني ـ که کشوری مرشک است ـ باشد.
منت کامل اين حديث در مصباح الرشيعة چنني است« :اطلبوا العلم و لو بالصني و
هو علم معرفة النفس و منه معرفة ال ّرب»؛ دانش را بياموزيد ،گرچه در چني باشد .اين
دانش ،معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل میشود .در صدر اسالم،
کشور چني بهعنوان نـامدی از دوری راه مطرح بوده است و تعبري «ولو بالصني» رصفاً
بيانگر دوری راه است و نه نـامدی از بالد کفر؛ و مفهوم روايت «ا ُطلبوا العلم ولو
بالصني» اين است که اسالم برای آموخنت علم مرشوع و حقيقی چنان اهميتی قائل
است که اگر برای آموخنت آن طی مسافتی دوردست نيز الزم باشد ،بايد برای کسب
آن تالش کرد و دوری راه ،چنني تکليفی را از دوش انسان بر نخواهد داشت .آنچه
است
تفسري فوق را در مورد «ولو بالصني» تأييد میکند ،روايتی از امام صادق
که میفرمايد :ا ُطلبوا العلم َولو بخوض اللُّ َجج .دانش بياموزيد ،اگرچه با رفنت به اعامق
درياها باشد .بديهی است تعبري «ولو بخوض اللجج» هيچ خصوصيتی جز آنکه بيانگر
اهميت علمآموزی است ،ندارد.
يل
غرر
« 25اَلْکَـال ُم کَـالـ َّدوا ِء .قَليلُـ ُه يَنفَـ ُع َو کَثيـ ُر ُه قاتِ ٌل ».أم ُري الْمؤمنني ع ّ
الحكم و درر الكلم2182،
 26إِذَا قَ َد ْرتَ َع َل َع ُد ِّو َك فَا ْج َعلِ الْ َع ْف َو َع ْن ُه شُ ْكرا ً لِلْ ُق ْد َر ِة َعلَيْه .نهج البالغة ،حکمت 11
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رس الثّاين
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
 1منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.
 2معنای کلامت جديد درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
 3پيام منت را درک کند.
 4برخی احاديث سادۀ درس را حتّی االمکان از حفظ بگويد و نـمونههايی در
عملکردن به مصاديق آن ذکر کند.
 5عددهای يک تا صد را به صورت تنها و بدون معدود از حفظ بگويد.
 6عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را از حفظ بگويد.
 7بداند که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيري میدهد.
 8شبيه منت مکالـمه درس ِ
رش ِف) را در کالس به
(حوا ٌر بَ َني زائِ َرينِ يف َمطا ِر ال َّن َج ِف الْ َ
همراه همکالسیهايش اجرا کند.
فرايند آموزش
منت درس دوم عربی زبان قرآن ( )1دربارۀ املواعظ العددية است .سخنان گوهربار
که دربرگريندۀ عدد است منت درس دوم شده است .املواعظ العددية
پيامرب اسالم
نام کتابی ارزشمند نوشتۀ عالمۀ عاملی است که احاديث بسياری را گردآوری کرده که در
آنها عدد بهکار رفته است .موضوع قواعد درس دوم با ساختار منت درس سازگار است.
تخصصی به نام «إنَّکُم َمسؤولون» دربارۀ احرتام به وسايل
ا ّما منت درس دوم عربی ّ
عمومی و محيطزيست است .دبري محرتم میتواند گريزی کوتاه به اين موضوع بزند
بهگونهای که وقت کالس گرفته نشود.
بالفاصله پس از همۀ درسهای کتاب عربی دهم درک مطلب آمده است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس دوم از کتاب عربی زبان قرآن ()1
اَلْ َموا ِع ُظ الْ َعدَ ديَّـ ُة ِمن َرسولِ اللّ ِه

 ا َلظُّلْ ُم ث َالث َـ ٌة :ظُلْ ٌم ال يَ ْغ ِف ُر ُه اللّ ُهَ ،و ظُلْ ٌم يَ ْغ ِف ُر ُهَ ،و ظُلْ ٌم ال يَتْـ ُرکُـ ُه .فَـأَ َّما الظُّل ُم الَّذي
َالش ُكَ .
الش َك لَظُلْ ٌم َعظي ٌم﴾ َو أَ َّما الظُّل ُم الَّذي يَغ ِف ُر ُه اللّ ُه،
ال يَغ ِف ُر ُه اللّ ُه ف ِّ ْ
قال الل ُه﴿ :إ َّن ِّ ْ
فَظُل ُم الْ ِعبا ِد أَنف َُسـ ُهم يف ما بَي َنـ ُهم َو بَ َني َربِّـهِمَ ،و أَ َّما الظُّل ُم الَّذي ال يَتْـ ُرکُ ُه اللّ ُه ،فَـظُل ُم
الْ ِعبا ِد بَ ْع ِضـهِم بَ ْعضاً.
ستم سه گونه است :ستمی که خدا نـمیآمرزد و ستمی که میآمرزد و ستمی که آن
را رها نـمیکند .ا ّما ستمی که خدا آن را نـمیآمرزد رشک است .خداوند فرموده است:
قطعاً رشک ستمی بزرگ است .ا ّما ستمی که آن را خدا میآمرزد ستم بندگان به خودشان
ميان خودشان و پروردگارشان است و ا ّما ستمی که خدا آن را رها نـمیکند ستم بندگان
به يکديگر است.
َ سبْ ٌع يَـ ْجري لِلْ َعبْ ِد أَ ْج ُر ُه َّن َو ه َو يف قَ ِرب ِه بَع َد َموتِـ ِهَ :م ْن َعلَّ َم ِعلْامً ،أَ ْو أَ ْج َری نَ ْهرا ً،
أَ ْو َح َف َر بِئـرا ً ،أَ ْو َغ َر َس نَ ْخـالً ،أَ ْو بَ َنی َمسجِدا ً ،أَ ْو َو َّرثَ ُم ْص َحفاً ،أَ ْو تَ َر َك َولَدا ً يَستَغ ِف ُر لَـ ُه
بَع َد َموتِـ ِه.
پاداش هفت [چيز] در حالیکه پس از مرگش در گورش است برای بنده جاری است:
هرکس دانشی را ياد داد ،يا جويی را روان کرد ،يا چاهی را کَند ،يا نخلی را کاشت ،يا
مسجدی ساخت ،يا قرآنی به ارث گذاشت ،يا فرزندی بهجا نهاد که پس از مرگش برايش
درخواست آمرزش کرد.
اين ترجمه هم درست است ... :هرکس دانشی را ياد دهد يا جويی را روان کند يا
چاهی را حفر کند يا نخلی را بکارد يا مسجدی بسازد يا قرآنی به ارث بگذارد يا فرزندی
بهجا نهد که پس از مرگش برايش درخواست آمرزش کند.
َ ج َع َل اللّ ُه ال َّر ْحـ َمـ َة ِمئَـ َة ُجز ٍء ،فَـأَ ْم َس َك ِعن َد ُه تِس َعـ ًة َو تِسع َني ُجزءا ً َو أَن َز َل يف ْالَ ِ
رض
ُجزءا ً ِ
واحدا ً ،فَـ ِم ْن ٰذلِ َك الْـ ُجز ِء يَتَـرا َح ُم الْـ َخل ُْق.
خدا مهربانی (رحمت) را صد بخش قرار داد و نود و نه بخش را نزد خود بگرفت
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و يک بخش را در زمني فرود آورد ،از هامن بخش آفريدگان به هم مهربانی میورزند.
 إِ َّن طَعا َم ال ِ
ْواح ِد يَـ ْک ِفـي ِالث ْ َننيَِ ،و طَعا َم ِالث ْ َن ِني يَـ ْک ِفـي الثَّالث َـ َة َو ْالَربَ َعـ َة ،کُـلوا
َجـميعاً َو ال تَ َف َّرقوا ،فَ ِإ َّن ال َ َْبکَـ َة َم َع الْ َجام َعـ ِة.
قطعاً خوراک يک تن برای دو تن بسنده است و خوراک دو تن برای سه تن و چهار
تن بس است ،همه با هم بخوريد و پراکنده نشويد؛ زيرا برکت با جامعت است.
 اِثنانِ َخ ٌري ِمن ِ
واح ٍد َو ث َالث َ ٌة َخ ٌري ِمنِ اث ْ َن ِني َو أَربَ َع ٌة َخ ٌري ِمن ث َالث َ ٍة؛ فَـ َعلَيکُـم بِالْـ َجام َع ِة.
دو تن از يک تن بهرت و سه تن از دو تن بهرت و چهار تن از سه تن بهرت است؛ بر شام
الزم است در جمع باشيد.
َ من أَخل ََص لِلّ ِه أَربَعی َن َصباحاً ،ظَ َه َرتْ یَنابی ُع ال ِْحک َم ِة ِم ْن قَل ِب ِه َعلَی لِسانِ ِه.
هرکس چهل بامداد برای خدا خالص شد( .پاکی ن ّيت ورزيد  /خالص شود ،پاکی ن ّيت
ورزد) چشمههای دانش (حکمت) از دلش (قلبش) بر زبانش آشکار شود( .ظاهر شود)
 أَ ْربَ َعـ ٌة قَليلُـها کَثيـ ٌر :الْفَق ُر َو الْ َو َج ُع َو الْ َعدا َو ُة َو ال ّنا ُر.
چهار چيز اندکش بسيار است :مستمندی (فقر) ،درد ،دشمنی و آتش.
ش ُة أَجزا ٍء تِس َع ُة أَجزا ٍء ِف طَل َِب الْـ َحال ِل.
 اَلْ ِعبا َد ُة َع َ َ
پرستش (عبادت) ده بخش است ،نُه بخش در جسنت (طلب) حالل است.
 إذا کا َن اث ْنانِ يَتَنا َجيانِ فَال ت َ ْد ُخ ْل بَي َن ُهام.
هرگاه دو تن در گوشی راز میگفتند ميانشان داخل نشو.
تخصصی رشتۀ علوم انسانی
هامهنگی در ترجمۀ منت درس دوم عربی ّ
«إنَّـكُم َمسؤولونَ» أَم ُري الْ ُمؤ ِمن َني َعلـي قطعاً شام مسئول هستيد.
 کان َْت ُس َميَّ ُة بِان ِتظا ِر والِ َدتِـها لِل ُّرجو ِع إِلَی الْبَ ِ
يس؛ سميّه
يت بَ ْع َد انْ ِتها ِء ال َّد ِ
وام الْ َمد َر ِّ
پس از پايان ساعت کار مدرسه برای بازگشت به خانه منتظر مادرش بود.
َليل ِمن زَميالتِـها؛
َ و کان َْت ُح ُجراتُ الْ َمد َر َس ِة ُم ْغلَ َق ًةَ ،و ما بَ ِق َي ِفـي الْ َمد َر َس ِة ّإل َجم ٌع ق ٌ
و کالسهای (اتاقهای) مدرسه بسته بود ،و کسی جز ع ّدۀ کمی از همکالسیهايش در
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مدرسه نبود( .و فقط ع ّدۀ کمی از دانشآموزان در مدرسه بودند .توضيح اينکه ترجمۀ
دوم هرچند درست است ،ولی بايد تو ّجه داشت که هنوز آموزش داده نشده است که
اينگونه نيز میتوان ترجمه کرد).
سات يَنتَ ِظ ْر َن أَ ْن تَ ْف ُر َغ الْ َمد َر َس ُة ِم َن الطّالِ ِ
عض الْ ُم َد ِّر ِ
بات؛
َ و کان َْت ُمدي َر ُة الْ َمد َر َس ِة َو بَ ُ
و مدير مدرسه و برخی از معلّمها منتظر بودند (انتظار میکشیدند) که مدرسه از
دانشآموزان خالی گردد.
ِ عن َدئِ ٍـذ َس ِم َع ْت ُس َم َّي ُة َصوتَ ُم َک ِّي ِف الْ َهوا ِء ِم ْن إ ْح َدی الْ ُح ُجر ِ
اتَ ،و شا َه َد ِت
صابيح ِم َن ال َّنوا ِف ِذ؛ در اين هنگام سم ّيه صدای کولر را از يکی از اتاقها شنيد ،و
الْ َم َ
چراغها را از پنجرهها ديد.
 فَـظَ َّن ْت أَ َّن طالِ ِ
بات َص ٍّف آ َخ َر يف ِح َّص ِة تَقويَ ٍة ،أَ ْو يُـامر ِْس َن نَشاطاً ُح ّرا ً؛ َو ِعن َدما
نَظَ َرتْ ب ِِدقَّـ ٍةَ ،و َج َد ِت الْ ُح ْج َر َة فا ِر َغ ًة؛ گامن کرد که دانشآموزان کالسی ديگر در کالس
تقويتیاند ،یا مشغول ف ّعاليّت آزادند؛ و آنگاه که با دقّت نگاه کرد ،اتاق را خالی يافت.
ْباب ،فَـ َو َج َدتْـ ُه ُم ْغلَقاً فَـ َذ َهبَ ْت إلَی ُمدي َر ِة الْ َمد َر َس ِةَ ،و أَ ْخ َ َبت ْـها بِـام
 حا َول َْت فَتْ َح ال ِ
شا َهدَتْ  ،فَشَ َک َرتـ َها الْ ُمدي َرةَُ ،و طَلَ َب ْت ِمن ُس َم َّي َة إِطفا َء الْ َمصابي ِح َو الْ ُم َک ِّي ِف؛ سعی کرد
در را باز کند ،و آن را بسته يافت و در نتيجه به سوی مدير رفت و او را از آنچه ديده
بود باخرب کرد ،مدير از او تشکّر کرد و از سم ّيه درخواست کرد (خواست) چراغها و
کولر را خاموش کند.
ِ عن َدئِ ٍذ شا َه َد ِت الْ ُمدي َر ُة طالِ َبـ ًة ب ِْاس ِم ِ
فاط َمة؛ کان َِت الطّالِ َب ُة تَذ َه ُب لِـ ِإغالقِ َح َنف َّي ِة
الْام ِء الَّتي کان َْت َمفتو َح ًة قليالً؛ در اين هنگام مدير دانشآموزی به نام فاطمه را ديد؛
اين دانشآموز [داشت] برای بسنت شري آبی که کمی باز بود میرفت.
وم التّايل ،شَ َک َرتْ ُمدي َر ُة الْ َمد َر َس ِة ِفـي ِال ْص ِط ِ
باحي ُس َميَّ َة َو
َ و يف َصبا ِح الْيَ ِ
فاف َّ
الص ِّ
ِ
فاط َم َة ِل ْه ِتام ِمهِام بِـالْ َمرا ِفقِ الْعا َّم ِة؛ و در صبح روز بعد ،مدير مدرسه در صف صبحگاه
از سم ّيه و فاطمه به خاطر تو ّجه آنها به تأسيسات عمومی سپاسگزاری کرد.
لوم ِال ْج ِتامع َّي ِة ،قا َم ْت ُرقَ َّي ُة َو َسأَل َِت الْ ُم َد ِّر َس َة؛ و در زنگ دانش
 و يف ِح َّص ِة الْ ُع ِ
اجتامعی سم ّيه برخاست و از معلّم پرسيد:
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باح؟»؛ منظور از
َ « ما الْ َمقصو ُد بِالْ َمرا ِفقِ الْعا َّم ِة الَّتي تَ َکلَّ َم ِت الْ ُمدي َر ُة َعنـها هذَا َّ
الص َ
تأسيسات عمومیای که خانم مدير امروز صبح دربارهاش صحبت کرد چيست؟
اس
هي الْ َماکِ ُن الَّتي تَـمتَلِکُـها ال َّدولَ ُةَ ،و يَنتَ ِف ُع بِـ َها ال ّن ُ
 فَـأَجابَ ْت« :اَلْ َمرا ِف ُق الْعا َّم ُة َ
َجميعاً .إذا فَ ِه ْم ِت َمعناها ،فَـا ْذکُري لَنا أَم ِثلَـ ًة لِلْ َمرا ِفقِ الْعا َّم ِة»؛ وی پاسخ داد :تأسيسات
عمومی جاهايی است که دولت مالک آن است ،و همۀ مردم از آن سود میبرند .اگر
(هرگاه) معنايش را فهميدی برايـامن برای تأسيسات عمومی مثالهايی ذکر کن.
وصفاتُ َو
 أَجابَ ْت ُر َق َّي ُة« :اَلْ َمدار ُِس َو ال َهواتِ ُف الْعا َّم ُة َو الْ ُمستَشفَياتُ َو الْ ُمستَ َ
الْ َم ِ
تاح ُف َو الْ َمکتَباتُ َو َدوراتُ الْميا ِه َو الْ َحدائِ ُق الْعا َّم ُة َو الْ َشجا ُر َعلَی ال َّر ِ
صيف َو أَ ْع ِم َد ُة
الْکَه َربا ِء »...؛ رق ّيه پاسخ داد :مدرسهها ،تلفنهای عمومی ،بيامرستانها ،درمانگاهها،
موزهها ،کتابخانهها ،رسويسهای بهداشتی ،بوستانهای عمومی  ،درختان کنار پيادهرو
و تريهای برق . ...
أَجابَ ِت الْ ُمدَ ِّر َس ُة« :أَ ْح َس ْن ِتَ ،و ال ِْحفا ُظ َعلَی ِ
ِب َعلَی ک ُِّل ُم ِ
واطنٍ ».؛
هذ ِه الْ َمرا ِفقِ واج ٌ
خانم مدير پاسخ داد :آفرين بر تو و نگهداری از اين تأسيسات بر هر شهروندی
(همميهنی) واجب است.
ِب ال َّدولَ ِة»؛ دخرتان دانشآموز
َ سأَل َِت الطّالِ ُ
بات بِـ َت َع ُّج ٍب« :لِ َم َو ک َ
َيف؟! ٰذلِ َك واج ُ
(دانشآموزان) با شگفتی پرسيدند :چرا و چگونه؟! اين (آن) وظيفۀ دولت است.
َـس َم َّي ُة الَّتي قا َم ْت بِـ ِإطفا ِء الْ ُم َک ِّي ِف َو
هي َمسؤول َّي ٌة ُم َ
شتَکَ ٌة ،ف ُ
 قال َِت الْ ُمدَ ِّر َس ُة« :بَ ْل َ
الْ َمصابي ِح يف ُح ْج َر ِة الْ َمد َر َس ِة؛ خانم معلم گفت :البتّه که مسئول ّيتی مشرتک است ،سم ّيه
که به خاموش کردن کولر و چراغها در کالس (اتاق) مدرسه اقدام کرد؛
َ و ِ
َت َح َنف َّي َة الْام ِء َو الطّالِ َب ُة الَّتي تَد ُخ ُل َمکتَ َب َة الْ َمد َر َس ِة فَـتُحا ِف ُظ
فاط َم ُة الَّتي أَ ْغلَق ْ
َعلَی الْ ُهدو ِء فيـها َو َعلَی نَظافَ ِة الْ ُکتُ ِب َو تَرتيبِـها؛ و فاطمه که شري آب را بست و
دانشآموزی که وارد کتابخانه مدرسه میشود و آرامش آن و پاکيزگی کتابها و ترتيب
آنها را حفظ میکند؛
َنص ُح َم ْن يَرمي ال ُّن ِ
َالم طَ ِّي ٍب؛ ٰهؤال ِء يَع َملْ َن
فايات يف َغريِ َمکانِـها بِـک ٍ
َ و تِل َْك الَّتي ت َ
بِـواجِباتِـ ِه َّن کَـ ُم ِ
واط ٍ
نات يَشْ ُع ْر َن بِـالْ َمسؤول َّيـ ِة»؛ و آن [دانشآموزی که] کسی را که زباله
را در غري جای مناسب میاندازد با زبانی خوش نصيحت میکند؛ اينها مانند شهروندانی
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که احساس مسئول ّيت میکنند به وظيفهشان عمل میکنند.
َيس ِم َن الْ ُم ِ
کتوب َعلَيـها
ناس ِب کِتابَـ ُة لَو َح ٍة جِداريَّـ ٍة َم ٍ
 قا َم ْت ُس َم َّي ُة َو قال َْت« :أَ ل َ
يف َعن أَمريِ الْ ُمؤ ِمن َني َعلـي  :إنَّـكُم َمسؤولو َن َحتَّی َعنِ الْبِقا ِع َو
الش ُ
ٰهذَا الْ َحديثُ َّ
الْ َبهائِ ِم؛ سم ّيه برخاست و گفت :آيا مناسب نيست که يک تابلوی ديواری نوشته شود که
روی آن اين حديث رشيف از حرضت علـي نوشته باشد :قطعاً شام مسئول هستيد
حتّی در مورد زمنيها و چارپايان.
اح َح َس ٌنَ ،و َسـ َنتَعا َو ُن َجميعاً َعلَی الْ َع َملِ ِب ٰهذَا
َ ق ِبل َِت الْ ُمدَ ِّر َس ُة َو قال َْت« :هذَا االِق ِْت ُ
الْ َح ِ
ديث»؛ خانم معلم پذيرفت و گفت :اين پيشنهاد ،خوب است و همگی برای عمل به
اين حديث رشيف همياری میکنيم.
بخش درک مطلب
يک هدف ا ّول ّيه دارد که هامنگونه که از نامش پيداست درک معنای عبارت و منت
است ،ا ّما همچنان هدف مه ّم قرائت م ّد نظر است .بايد دانشآموز عبارتها را با صدای
بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را مش ّخص کند .پاسخها در عربی زبان قرآن به
ترتيب عبارتاند از :درست ،نادرست ،درست ،نادرست و نادرست .و در کتاب رشتۀ
انسانی به ترتيب عبارت است از :درست ،نادرست ،درست ،نادرست و نادرست.
«اعلموا»
در بخش «اِعلَموا» مبحث عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم
مطرح شده است .بحث تطابق عدد و معدود از اهداف کتاب نيست .مسلّم است که
دانسنت اين ظرايف برای مخاطب عرب ساکن در کشور عربی ،يا دانشجوی رشتۀ زبان
و ادبيات عرب الزم و عدم رعايت قواعد عدد و معدود خطايی بزرگ است ،ولی برای
متوسطه آموزش اينها مطلوب نيست.
دانشآموز دورۀ دوم ّ
دانشآموز کم کم با خواندن عبارات و متون اين قواعد را کشف میکند و در صورتی
که نياز داشته باشد در پی کشف قاعدۀ آنها بر میآيد .در صورت عالقهمندی میتوان
منابع سودمندی را در اين زمينه در اختيار او نهاد.
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عدد ِمئَة به صورت ِمائَة و مأَة نيز نوشته میشود .در صدر اسالم که الفبای عربی
بدون نقطه و عالمت بوده برای اينکه مئه و منه با هم اشتباه نشود ،مئه را مائه نوشتند
و بعد از نهادن نقطه و ديگر نشانهها همچنان اين کلمه با الف زائد نوشته شده است.
گاهی خمسمئة را خمس مئة نوشتهاند؛ ا ّما بهرت است که رسهم نوشته شود؛ زيرا امکان
مس
دارد خواننده تص ّور کند که خمس مئة به معنای پنج تا صد است نه پانصد ،يا ُخ ُ
مئة (يک چهارم صد) بپندارد.
هرچند عدد ده را نيز در گروه عقود نوشتهاند ،ولی از آنجا که به لحاظ ساختاری
فرق دارد در کتاب درسی اين کار صورت نگرفته است.
ف ّن التـرجمة
در اينجا دانشآموز میآموزد که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيري میدهد .او در
درس انگليسی و فارسی نيز مشابه اين مورد را آموخته است؛ مثالً  putيعنی گذاشنت ولی
 put onيعنی پوشيدن .در زبان فارسی معنای آمد و درآمد فرق دارد .مثالهای درس از
آيات قرآن برگزيده شده است تا قاعدۀ درس در زندگی برايش بهرت نـمود پيدا کند.
مکالـمه
اين بخش دانشآموز را با نحوۀ صحيح گفتوگو و اصطالحات کاربردی و سودمند
آشنا میکند .تـامم مکالـامت هدفمند و سودمند است و در زندگی برای يادگرينده مفيد
خواهد بود.
تـمرينها
حل تـمرين
تـمرينات اين درس نيز مانند درس ا ّول کوتاه و سادهاند؛ تا دانشآموز با ّ
بتواند خود را بـيازمايد و آموختههايش را تثبيت کند.
سعی شده است حتّیاالمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی بهکار نرود .تـمرينات بايد
در کالس به صورت گروهی پاسخ داده شود تا دانشآموز کار گروهی را ياد بگيـرد؛ آنگاه
دانشآموزان پاسخهای خود را میخوانند و دبري رفع اشکال میکند.
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تـمرين ا ّول (در هر دو کتاب) :هدف کاربرد اعداد در قرآن و حديث است .جملۀ
شامرۀ  5عالوه بر اينکه مربوط به عدد است به قاعدهای که در بخش ف ّن ترجمه آمد،
نيز اشاره دارد .فراگري اکنون در اين تـمرين میتواند آموختۀ خويش را ملکۀ ذهن کند.
تـمرين دوم و سوم (در هر دو کتاب) :نظر به اه ّم ّيت مبحث عدد اين تـمرينها
ط ّراحی شده است .در اينجا تن ّوع در ط ّراحی تـمرين بهکار رفته است.
تـمرين چهارم (در عربی مشرتک) :هدف تـمرينی بر اعداد يک تا صد است.
تـمرين چهارم (در عربی انسانی) :هدف تقويت مهارت شناخت واژگان است.
تـمرين پنجم (در هر دو کتاب) :هدف تثبيت آموختهها با استفاده از عباراتی در
قرآن و حديث است .اين شيوۀ ط ّراحی تـمرين القاگر اين هدف است که هامنا هدف
اصلی يادگريی زبان عربی فهم بهرت قرآن و متون دينی است.
تـمرين ششم (در هر دو کتاب) :هدف يادآوری آموختههای دانشآموز در ضمري و
متوسطه نيز طرح شده بود.
فعل است .اين مترين چند بار ديگر در سه کتاب دورۀ ا ّول ّ
تـمرين هفتم (در هر دو کتاب) :هدف اصلی ايجاد عالقه به درس عربی است.
هرچند عبارتها اطّالعات عموم نيز هستند و دانسنت آنها خالی از لطف نيست؛ ا ّما
هدف اصلی اين است که تن ّوعی در تـمرينات کتاب وجود داشته باشد .استفاده از
جاذبۀ تصوير با هدف زيباسازی کتاب انجام شده است .ا ّما در اين کار تفاوت اساسی
متوسطه وجود دارد.
بني دورۀ ا ّول و دوم ّ
تـمرين هشتم (در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن) :هدف تقويت مهارت شناخت
عدد و ساعتخوانی است .در اصل هدف هامن مترين عدد است .ا ّما به منظور ايجاد
تن ّوع مترين متفاوت با ساير تـمرينهاست.
تـمرين هشتم (در عربی انسانی) :هدف تقويت مهارت واژہشناسی و درک مطلب است.
تـمرين نهم (در عربی انسانی) :هدف تثبيت آموختههای دانشآموزان
تـمرين هشتم (در عربی انسانی) :هدف تقويت مهارت واژہشناسی و درک مطلب
است.
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أنوار القرآن :آيات برگزيده از معروفترين و کاربردیترين آيات قرآن و دربرگريندۀ
واژگانی هستند که دانشآموز تاکنون در کتابهای عربی مشاهده کرده است .از اين
آيات میتوان بهعنوان شاهد مثال استفاده کرد .اجرای اين تـمرين بهعنوان کار در
منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی دارد و میتواند در کالس حل کند،
اختيار اجرای اين کار را دارد .اين تذکّر برای تـامم بخشهای کتاب درسی تحت اين
عنوان است.
البحث العلمی (پژوهش)
در انتهای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبري عالقهمند میتواند در صورت
داشنت زمان کافی دانشآموزان را به پژوهش تشويق کند .بديهی است که در دروسی مانند
عربی و انگليسی نظر به اينکه زبان اين درسها فارسی نيست آزادی عمل وجود ندارد.
ارزشيابی
دبري ،جدولی در اختيار دارد و هر بار که دانشآموزی جملهای را میخوانـد عالمـت
میزند تا همه بخوانـند و عدالت آموزشی در پاسخها رعايـت شود .هرچند گاهی
دبيـر برای آسانبودن آموزش از برخی دانشآموزان مستعد استفاده میکند؛ ا ّما بايد
حس
تو ّجـه کرد که زيادهروی در اين کار موجب ناراحتـی سايـر دانشآموزان و ايجاد ّ
ناخوشايند نسبت به دانشآموز ف ّعال میشود.
وسايل کمک آموزشی
کتاب گويا ،نرمافزار آموزشی ،فيلم ،اینفوگراف ،پاورپوینت ،نـامهنگ آموزشی ،اساليد،
اعالن ،فلش کارت

