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رس الْخا ِم ُس
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.
1
 2پيام منت را درک کند.
 3معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
 4به هنگام رضورت به آيات و احاديث درس استشهاد کند.
 5جملۀ اسميه و فعليه را در مثالهای ساده از هم تشخيص دهد.
ٌ
مفعولبِه را در جمله تشخيص دهد.
 6فعل ،فاعل و
 7مبتدا و خرب را در جمله تشخيص دهد.
 8بتواند در جملهای که گاهی (مبتدا و خرب) و نيز (فاعل و مفعول) ،صفت يا مضاف
الیه میگريند و خودشان موصوف و مضاف میشوند اين اجزاء را از هم تشخيص دهد.
 9در عباراتی مانند ﴿أَال ت ُِح ّبو َن أَ ْن يَ ْغ ِف َر اللّ ُه لَكُم﴾ ا َل ّنور 22 ،فعل أَ ْن يَغ ِف َر را درست
معنا کند( .فقط فعل سوم شخص مفرد يا در اصطالح مفرد مذکّر غايب)
فرايند آموزش
منت درس دربارۀ آفريدههای خداوند است .دانشآموزان به اين نوع متون عالقهمندند
و چنني منتهايی آنها را دوستدار درس عربی میکند .برای يادگريی کلامت قرآن ،حديث
و دعا يکی از شيوهها آوردن چنني متونی است.
1ــ پيام منت درس دربارۀ تفکّر در آفريدههای خداوند است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس
﴿ ٰهذا َخل ُْق اللّ ِه﴾ لُقامن11 ،؛ اين آفرينش خداست.
اَلْ َغ ّواصو َن الَّذي َن َذ َهبوا إلَی أَعامقِ الْ ُم ِ
حيط لَيالً ،شا َهدوا ِم ِ
ئات الْ َمصابي ِح الْکَه َربائ َّي ِة
ذاتَ أَلوانٍ ُمتَ َع ِّد َد ٍة الَّتي يَن َب ِعثُ ضَ و ُؤها ِم َن الْ َ ِ
سامك الْ ُمضيئَ ِةَ ،و تُ َح ِّو ُل ظَال َم الْ َبح ِر إلَی
نَها ٍر ُميض ٍء يَستَطي ُع فيـ ِه الْ َغ ّواصو َن الْ ِتقا َط ُص َو ٍر يف أَضوا ِء ِ
هذ ِه الْ َ ِ
سامك.
غ ّواصانی که شبانه به اعامق (ژرفای) اقيانوس رفتهاند ،صدها چراغ برقی دارای
رنگهای متع ّدد را ديدهاند که نورشان از ماهیهای درخشنده فرستاده میشود( .تابيده
میشود ).و تاريکی دريا را به روز روشن تبديل میکنند که غ ّواصان در آن میتوانند در
نور اين ماهیها عکس بگريند.
اِکْتَشَ َف الْ ُعلَام ُء أَ َّن ِ
َحت
هذ ِه الْ َضوا َء تَن َب ِعثُ ِمن نَو ٍع ِم َن الْ َبکترييا الْ ُمضيئَ ِة الَّتي ت ُ
َعيش ت َ
ُعيونِ تِل َْك الْ َ ِ
ش يَوماً ِم ْن تِل َْك الْ ُمع ِج َز ِة الْ َبحريَّ ِةَ ،و يَستَع َني
سامكَ .هل يُـم ِک ُن أَن يَستَفي َد الْ َب َ ُ
بِـالْ َبکترييا الْ ُمضيئَ ِة لِـإنا َر ِة الْ ُم ُدنِ ؟ ُربَّـام يَستَطي ُع ٰذلِ َكِ ،لَنَّـ ُه « َم ْن طَل ََب شَ يئاً َو َج َّد َو َج َد».
دانشمندان کشف کردهاند که اين روشنايیها از گونهای باکرتی درخشانی که زير
چشامن اين (آن) ماهیها زندگی میکنند ارسال میشود .آيا ممکن است که روزی
برش از اين (آن) معجزۀ دريايی استفاده کند و بتواند برای روشن کردن شهرها از
باکرتی درخشان ياری بجويد؟ شايد بتواند اين (آن) کار را انجام دهد؛ زيرا هرکس چيزی
بخواهد و تالش کند میيابد.
ـي دائِ ٌمِ ،لَنَّـ ُه َمملو ٌء بِـ ُغ َد ٍد تُـفْـ ِر ُز سائِالً ُمطَ ِّهرا ً ،فَـ َيلْ َع ُق الْ ِق ُّط
إ َّن لِسا َن الْ ِق ِّط ِس ٌ
الح ِط ّب ٌّ
ُج ْر َحـ ُه ِع َّد َة َم ّر ٍ
ات َحتَّی يَلْتَ ِئ َم.
بیگامن زبان گربه سالح پزشکی هميشگی است؛ زيرا پر از غ ّدههايی است که مايعی
پاککننده ترشّ ح میکند ،در نتيجه گربه زخمش را چند بار میليسد تا بهبود يابد( .التيام يابد)
عض الطُّيو ِر َو الْ َح َي ِ
َيف تَستَع ِم ُل
عشاب الطِّ ّبـ َّيـ َة َو ت َعلَ ُم ک َ
إ َّن بَ َ
وانات تَ ْعر ُِف بِـغَري َزتِـها الْ َ َ
شب الْ ُم ِ
ناس َب لِـلْوِقايَـ ِة ِم َن الْ َمر ِ
اض الْ ُمختَلِ َف ِة؛ َو قَد َدل َّْت ٰه ِذ ِه الْ َح َيواناتُ ْالنسا َن
الْ ُع َ
واص الطِّـ ّبـ َّيـ ِة لِـکَثريٍ ِم َن ال َّن ِ
باتات الْ َبـ ّريَّـ ِة َو غَيـرِها.
َعلَی الْ َخ ِّ
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بیگامن برخی پرندگان و جانوران با غريزۀ خود گياهان دارويی را میشناسند و
میدانند چگونه گياه مناسب برای پيشگريی از بيامریهای گوناگون بهکار بربند؛ اين
جانوران انسان را برای خاصيتهای پزشکی بسياری از گياهان خشکی و غريه راهناميی
کرده اند.
إ َّن أَغل ََب الْ َحيَ ِ
خاص ٍة بِـها ،تَـ ْملِ ُك لُغَـ ًة عا َّمـ ًة ت َستَطي ُع
وانات إضافَ ًة إلَی ا ْم ِتالکِـها لِلُ َغ ٍة َّ
ِم ْن ِخاللِـها أَن تَتَفا َه َم َم َع بَ ِ
اب َصوتٌ يُ َح ِّذ ُر بِـ ِه بَق َّيـ َة الْ َح َي ِ
وانات َحتَّی ت َبتَ ِع َد
عضـها ،فَلِلْ ُغر ِ
ِ
ٍ
واسيس الْغابَـ ِة.
جاسوس ِم ْن َج
َسيعاً َع ْن ِمنطَ َق ِة الْ َخطَرِ ،فَه َو بِـ َمن َزلَـ ِة
بیگامن بيشرت جانوران افزون بر داشنت زبان ويژۀ خود زبانی عمومی دارند که با آن
میتوانند [سخن] يکديگر را بفهمند ،کالغ صدايی دارد که با آن به بقيۀ جانوران هشدار
میدهد تا زود (رسيع) از منطقۀ خطر دور شوند ،او به مانند جاسوسی از جاسوسان
جنگل است.
ش َعلَی أَجسا ِدها فَال تَتَأَثَّـ ُر بِالْام ِء.
لِلْ َب ِّط ِخزاناتٌ طَبيع َّيـ ٌة بِالْقُربِ ِم ْن أَذنابِها تَحتَوي زَيتاً ّ
خاصاً يَنتَ ِ ُ
اردکها نزديک دمهايشان انبارهای طبيعی دارند که حاوی روغنی ويژه است که
روی بدنشان پخش میشود و تحت تأثري آب قرار منیگريند.
ٍ
هي
ت َستَطي ُع ال ِْحربا ُء أَ ْن ت ُدي َر َعي َنيـها يف ات
ِّجاهات ُمختَلِ َف ٍة دو َن أَ ْن تُ َح ِّر َك َرأْ َسـها َو َ
قت ِ
ت َستَطي ُع أَ ْن ت َ َری ِفـي ات ِّجا َه ِني يف َو ٍ
واح ٍد.
آفتابپرست میتواند بیآنکه رسش را تکان بدهد چشامنش را در جهتهای مختلف
بچرخاند و میتواند در يک زمان در دو جهت ببيند.
قص بِـتَ ِ
حريك َر ِأسـها يف ک ُِّل
ال تَتَ َح َّر ُك َع ُني الْبو َمـ ِة ،فَـ ِإنَّـها ثا ِبتَـ ٌةَ ،و لٰ ِک َّنـها تُ َع ِّو ُض ٰهذَا ال َّن َ
ناح َي ٍة َو ت َستَطي ُع أَ ْن ت ُدي َر َر َأسـها دائِ َر ًة کا ِملَـ ًة دو َن أَ ْن تُـ َح ِّر َك جِس َمـها.
چشم جغد حرکت منیکند ،چشمها ثابتاند ،ولی اين نقص را با حرکت دادن رسش
در هر ناحيهای جربان میکند و میتواند که بیآنکه بدنش را حرکت دهد رسش را يک
دايرۀ کامل بچرخاند.
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درک مطلب
سعی شده است تا درک مطلبها از درسی به درسی ديگر تن ّوع داشته باشند .اين
بخش از مهمترين اهداف هر زبانی هستند.
اِعلَموا
هدف قواعد درس پنجم آشنايی با جملۀ فعليّه و اسميّه است .هدف شناخت اجزای
ٌ
مفعول به ،مبتدا و خرب .قبالً در پايۀ نهم با صفت
هر دو جمله است؛ يعنی فعل ،فاعل،
ٌ
ٌ
مضافاليه
مضافاليه نيز آشنا شدهاند؛ ا ّما بدانيم که مترينی برای تشخيص مضاف و
و
و موصوف و صفت نداشتند .در زبان عربی به لحاظ تقديم و تأ ّخر ترکيب اضافی و
وصفی مانند هم هستند.
در انگليسی ترکيب وصفی برعکس فارسی است؛ مثال:
پرس خوشحال؛ الولد املرسور؛ happy boy
ترکيب اضافی در عربی و فارسی نيز هامنندی بسيار دارد؛ در حالی که در انگليسی
با اينکه با زبان فارسی همخانواده است و هر دو از زبانهای هند و اروپايیاند چنني
نيست؛ مثال:
پنجرۀ اتاق ؛ نافذة الغرفة ؛ room's window/ the window of the room
خانۀ مريم ؛ بيت مريم ؛ Mary's home
نتيجه اينکه نبايد اين مبحث را برای دانشآموز دشوار نشان داد.
از طرفی در کتاب عربی دهم ترجمه از فارسی به عربی نداريم و هدف فهم منت
است؛ لذا دبري نگران مسائلی مانند تطابق موصوف و صفت و ويژگیهای مضاف نباشد.
وقتی که دانشآموز اينها را خوب بفهمد؛ میتواند به مهارت سخن گفنت برسد؛ چه
هدف کتاب باشد چه نباشد .مق ّدمۀ ساخنت فهميدن است.
متوسطۀ دوم هدف نيست .دانشآموز عالقهمند به
ا ّما بدانيم ساخنت در آموزش ّ
رشتۀ زبان و ادبيات عربی بقيۀ مطالب را در دانشگاه بخواند.
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اعراب گذاری کلامت نيز هدف نيست .در کتاب حرکتگذاری کامل است .دانشآموز
بايد درست بخواند و با خواندن درست منت ويژگیهای زبانی را کشف کند .طی خواندن
متون و عبارات اين شناخت به دست میآيد .برخی بر اين باورند که دانسنت اين مطالب
الزم است .تيم تأليف نيز اين م ّدعا را قبول دارد.
دانشآموز عالقهمند با رفنت به دانشگاه بايد با متام اين ظرافتهای زبانی آشنا شود.
بین آموزش عربی به يک ایرانی و به يک عرب ساکن کشور عربی فرق بسياری هست.
نياز دانشآموز ايرانی فارسی زبان با نياز دانشآموز عرب ساکن کشور عربی فرق
دارد .دانشآموز ايرانی بيشرت به رصف نياز دارد و دانشآموز عرب هم رصف و هم نحو
را بايد بداند و البتّه نحو برايش مهمتر است .از طرفی دانشآموز دانشجوی رشتۀ زبان
و ادبیات عرب نيست و اين مطلب بايد همواره م ّد نظر ما باشد.
ف ّن الرتجمة
بايد تو ّجه کرد که هدف اين قسمت از کتاب ،تدريس مبحث مضارع منصوب نيست.
از آنجاکه مضارع منصوب در بسياری از جاهای کتاب به کار رفته و فعلی پرکاربرد است
که از آوردن آن گريزی نيست؛ بنابراين ،مضارع منصوب در ح ّد يک صيغۀ معادل سوم
شخص مفرد در فارسی در کتاب مطرح شده است.
هدف فقط شناخت آن و دانسنت معنای آن در جمله است.
هدف اين نيست که چنني سؤالی در امتحان طرح شود.
از فعل يَذ َه ُب مضارع منصوب بسازيد.
این سؤال مطلوب است:
کدام فعل مضارع منصوب است؟ يَ ْذ َه ُب ،أَ ْن يَ ْذ َه َب ،ال تَذ َه ْب ،ال يَ ْذ َه ُب

حوارات

گفتوگو با راننده در طول سفر يکی از موضوعات اصلی است .موضوع مکاملۀ اين
درس در فضای يک وسيلۀ نقل ّيۀ عمومی صورت میگريد.
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از طرفی هدف ثانويۀ درس آشنا شدن دانشآموز با سلامن فارسی سالماللهعليه
صحابی جليل القدر پيامرب اسالم و آثار تاريخی شکوهمند ايران در نزديکی بغداد
1
است.
مترينها
دانشآموز همۀ مترينهای هشت درس کتاب را قرائت و پاسخ میدهد .پيشنهاد
میشود دبري يک ليست داشته باشد و هر بار که دانشآموزی مترينی را میخواند و
توسط چند نفر صورت بگريد و
پاسخ میدهد در آن عالمت بزند تا مبادا ّ
حل مترينات ّ
برخی ف ّعال نباشند .میتوان مترينات سادهتر را برعهدۀ دانشآموزان کمتوان نهاد.
مترين ا ّول (در هر دو کتاب) :هدف تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و
نيز درک مطلب است .اين مترين در کتاب درسی متن ّوع ط ّراحی شده است.
در اينجا دانشآموز جمله را میخواند و ترجمه میکند سپس به دنبال کلمهای
میگردد که در واژهنامۀ آغازين درس آمده است .از فراگري میخواهيم هر جمله را
بخواند و ترجمه کند .اين کار منرۀ شفاهی او را تشکيل میدهد.
1ـ گفته شده سلامن دهقا نزادهای ایرانی و زرتشتی بود به نام روزبه بود و در نوجوانی مسيحی شد و به شام سفر کرد و به شاگردی
روحانیون مسیحی درآمد .به حجاز آمد؛ به دست قبیلۀ بنی کلب اسیر و به بردگی گرفته و به مردی از بنی قُ َریظه فروخته شد و همراه
را دید و به او ایامن آورد .پیامرب
او به مدینه آمد .در مدینه پیامرب اکرم
او را از خواجهاش خرید ،آزاد کرد و سلامن ناميد.
َ
ِ
دربارهاش فرمود :سلام ُن م ّنا أهل البيت.
از یاران بزرگ و مورد عالقۀ ایشان بود تا جاییکه پيامرب
سلامن در دوران زندگی پیامرب
حضور داشت و ماجرای پیشنهاد وی برای کندن خندق در نربد احزاب که به شکست مرشکان انجامید ،مشهور
او در غزوههای پیامرب
در شامر یاران حرضت علی قرار گرفت .با جریان سقیفه مخالف بود ،ولی پس از انتخاب
است .وی پس از درگذشت پیامرب
خليفۀ ا ّول و دوم با آنان همکاری کرد .در زمان حکومت خلیفه دوم ،حاکم مدائن شد .با این حال زنبیل میبافت و از دسرتنج خودش
روزی میخورد .سلامن فارسی ،پس از عمری طوالنی در سال  ۳۶هجری در شهر مدائن رحلت کرد .مدفن وی در مدائن به سلامن پاک
مشهور است.
طاق کرسی یا ایوانِ مدائن برجستهترین یادگار روزگار ساسانی ،در تیسفون در عراق است .این اثر باستانی در  ۳۷کیلومرتی جنوب بغداد
در کنارۀ خاوری رود دجله است .طاق کرسا نزدیک آرامگاه سلامن فارسی است.
طاق کرسی شايد در زمان شاپور يکم در نیمۀ دوم سدۀ سوم ساخته شده باشد .این بنا برای منایش شکوه ايران ساخته شده ،تا توامنندی و
دارايی ايران را منايش دهد ،سفیران ملتهای دیگر را حیران سازد .ایوان ،آن چنانکه اینک میبینیم تنها یک شکاف حیرتانگیز نبود ،در
اصل آن را یک پردۀ سنگین زربفت میپوشاند که ارتفاع زیاد و فضای نقشهای گوناگونش گویای ثروت فراوان بود.
منصور خلیفۀ عباسی نخستین کسی بود که کوشید تا آن را ویران کند ،ولی در این کار ناکام ماند .وی از مصالح آن برای ساختامنهای شهر
جدید بغداد استفاده کرد و به دليل اینکه حمل مصالح به بغداد از ارزش خود مصالح بیشرت شد از ادامۀ ويرانسازی آن خودداری کرد.
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مترين دوم زبان قرآن (مترين سوم انسانی) :هدف واژهشناسی است .از مشابه اين
مترين در امتحان میتوان استفاده کرد .مترين خوبی برای يافنت ارتباط بني واژگان است.
در ط ّراحی اين سؤال در امتحان بايد تو ّجه داشت که مبادا م ّد نظر ما گزينهای باشد و
دانشآموز طور ديگر فکر کند؛ مثالً به اين چهار کلمه تو ّجه کنيد:
(تُفّا َحةُ ،ر ّمان ،عنبُ ،غراب) پاسخ غراب است؛ چون سه کلمۀ ديگر ميوهاند .پاسخ تُفّا َحة
نيز میتواند باشد؛ چون سه کلمۀ ديگر مذکّرند و تُفّا َحة از نظر دانشآموز مؤنّث است.
(والِد ،أُ ّم  ،أَخ َ ،ر ُجل) پاسخ رجل است؛ چون والِد ،أُ ّم و أَخ اعضای خانوادهاند و رجل
غريبه است .پاسخ میتواند أَ ّم باشد؛ چون سه کلمۀ ديگر مؤنّثاند و رجل مذکّر است.
مترين دوم انسانی :هدف تقويت مهارت ترجمه با استفاده از کلامت و ساختارهای
خوانده شده است.
مترين سوم زبان قرآن (مترين چهارم انسانی) :هدف نخست تشخيص جملۀ اسم ّيه و
فعل ّيه از همديگر است .هدف دوم تشخيص نقش و حالت فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خرب و
ٌ
مضافاليه است .در کتابهای درسی پيشني اصطالح ّ
املحل اإلعرايب بهکار نرفته بود .منظور
از ّ
املحل اإلعرايب نقش کلامت است؛ مثالً در جملۀ السکوت ذهب و الکالم فضة .در کتاب
مشرتک عربی زبان قرآن (ويژۀ رشتههای کاردانش ،ف ّنی و حرفهای و رياضی-فيزيک و علوم
تجربی) فقط کافی است که دانشآموز بگويد السکوت مبتداست و نيازی نيست بگويد
السکوت مبتدا و مرفوع به ض ّمه است .وقتی که دانشآموز خوب بخواند و بفهمد و ترجمه
کند خودبهخود با اِعراب کلامت نيز آشنا میشود و اگر کنجکاو و عالقهمند به يادگريی اينها
باشد ،اِعراب کلامت را خواهد آموخت .در کتاب درسی همۀ متون کامالً اعرابگذاری شده
است تا فراگري طی خواندن متون و عبارات با اعراب کلامت آشنا شود.
مترين چهارم زبان قرآن (مترين پنجم انسانی) :تشخيص کلامت متضاد و مرتادف از
زيباترين مترينات در زمينۀ مهارت واژهشناسی است.
مترين پنجم زبان قرآن (مترين ششم علوم انسانی) :هدف تقويت مهارت کاربرد
خاصی بهکتاب میدهند و موجب
واژگان است .تصاوير موجود در صفحه زيبايی ّ
حل مترين عبارتها را به
عالقهمندی به کتاب درسی میگردد .دانشآموز همزمان با ّ
فارسی ترجمه میکند.
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مترين ششم و دهم (از هر دو کتاب) :هدف مترين ششم مترين بر فعلهايی است
که معادل سوم شخص مفرد فارسی آنها در عربی بيش از سه حرف است .از قواعد اين
درس فاصله گرفتهايم؛ ا ّما نبايد مترين آن به فراموشی سپرده شود .مشابه اين مترين در
جای جای کتاب درسی دهم و نيز کتابهای سال بعد خواهد آمد .ارزش مبحث فعل از
ساير مباحث در قواعد عربی باالتر است.
مترين هفتم ،هشتم (از هر دو کتاب) و نهم و دهم علوم انسانی :هدف مترين برای
يافنت نقش کلامت (فاعل ،مفعول ،مبتدا و خرب) است .يافنت نقش کلامت در فهم منت و
عبارت تأثريگذار است .دبري میتواند در صورت داشنت وقت از دانشآموزان بخواهد که
عبارتها را ترجمه کنند .عبارات گزينش شده آيات قرآن و احاديثاند .هدف از اين کار
ايجاد ارتباط با هدف اصلی آموزش عربی است.
روشهای ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

شيوهها و ابزار در اين درس با درس قبلی يکسان است.
أَنوار القرآن
أنوار القرآن  :آيات برگزيده از معروفترين و کاربردیترين آيات قرآن و دربرگريندۀ
واژگانیاند که دانشآموز تاکنون در کتابهای عربی مشاهده کرده است.
از اين آيات میتوان بهعنوان شاهد مثال استفاده کرد .اجرای اين مترين بهعنوان کار
در منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی دارد و میتواند در کالس پاسخ
دهد اختيار آن را دارد .اين تذکّر برای متام بخشهای کتاب درسی تحت اين عنوان است.
تدريس اين بخش در کالس در صورت داشنت وقت است .اين مترين برای کار در منزل
ط ّراحی شده است.
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البحث العلمي
هدف از اين بخش پيشتر اشاره شد .درياچۀ زريبار از نقاط گردشگری و جذّاب
1
ايران است.
دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1گربه به عربی چند معادل داردِ :قطِّ ،ه ّرِ ،س َّن ْور ،بَ ّس و  ...در گويش عراق بَ ّزونَة
گفته میشود.
 2ليسيد به عربی میشود :لَ ِع َق ،ل َِح َس و ل َِط َع.
 3دشمنی به عربی چند معادل دارد؛ از آن جملهَ :عدا َوةُ ،عدوانُ ،خصو َمة ،شَ َنآن و ...
 4نَ َدم و نَدا َمة هر دو به معنای پشيامنی هستند.
رضا ً إلّ ما شاء اللّه﴾ «ما» مستثناست و مستثنا منه
 5در ﴿ال أملك لنفْيس نفعاً و ال ّ
رضا ً هستند.
هر دو کلمۀ نفعاً و ّ
 6در ﴿ال يکلّف اللّه نفْساً إلّ ُوس َعها﴾ ُوس َع مفعول دوم است.

1ـ تاالب آب شیرین زَریبار یا زَریوار در سه کیلومرتی غرب مریوان ،در استان کردستان و از جاهای دیدنی و گردشگری این استان است.
آب آن شیرین است و از شامری چشمۀ کفجوش و بارش تأمین میشود .در بیشرت زمستانها سطح دریاچه یخ میبندد .طول دریاچه
حدود پنج کیلومرت و عرض آن حدود  1/6کیلومرت است .وسعت تاالب به دلیل تغییرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر و حداکرث عمق
آن  5/5مرت است.
این تاالب بزرگترین و زیباترین دریاچ ٔه آب شیرین باخرت ایران و یکی از منحرص بهفردترین دریاچههای آب شیرین در جهان به شامر
توسط سازمان میراث فرهنگی در  ۲۰بهمن  ۱۳۸۹در فهرست میراث طبیعی ایران
میرود .این دریاچه صد و دومني اثر طبیعی است که ّ
قرار گرفت.
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السا ِد ُس
الدَّ ُ
رس ّ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
 2پيام درس را درک کند.
 3به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 5فعل مجهول را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.
 6موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد.
1
 7صفت مؤ َّخر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند.
فرايند آموزش
تخصصی رشتۀ علوم انسانی و کتاب مشرتک عربی زبان قرآن
درس ششم در کتاب ّ
متفاوت است.
منت درس ششم از کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1يکی از داستانهای قرآن
خاصی برخوردارند .داستان ذوالقرنني با تو ّجه به اينکه
است .داستانهای قرآن از زيبايی ّ
پادشاهی عادل بوده و بر بخش بزرگی از دنيای کهن فرمانروايی کرده مهم است.
در زمان دور پادشاهی درستکار به نام ذوالقرنین زندگی میکرد .نام او سه بار در
قرآن آمده است .خداوند به او قدرت زیادی داده بود.
ٌ
مضافاليه آمده است؛ مانند الصالحني در «السالم علی عبا ِدالل ِه الصالحني» و
1ـ منظور از صفت مؤخَّر صفتی است که پس از مضاف و
العزيز در «يا أخي العزيز».
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بر اساس قرآن ذوالقرنین سه لشکرکشی مهم داشت:
نخست به باخرت سپس به خاور و رسانجام منطقهای که در آن یک تنگۀ کوهستانی
بود.
ذوالقرنین کشوری بزرگ ايجاد کرد .سپس با سپاهیانش بهسوی مغرب حرکت کرد.
مردم کشورهای دیگر وقتی عدالت او را دیدند ،شیفتۀ او شدند و از او خواستند تا
فرمانروای آنها باشد.
ذوالقرنین آن قدر رفت تا به چشمهای گلآلود رسید که هنگام غروب به نظر میرسید
خورشید در آن غروب میکند .کنار برکه ،مردمی ستمگر زندگی میکردند .خداوند به
ذوالقرنین وحی کرد و گفت یا با آنها جنگ کن ،یا طرح دوستی بریز و هدایتشان کن.
ذوالقرنین راه دوم را برگزيد .م ّدتی در آنجا ماند ،کمکم مردم به کارهای شایسته عادت
کردند .رسانجام ذوالقرنین و لشکرش به سوی رشق رفتند .در این مسیر هم کشورهای
زیادی فرمانرب او شدند .روزی به جایی رسید که در آنجا نیز مردم بی مت ّدنی زندگی
میکردند .ذوالقرنین آنها را نیز به پرستش خداوند دعوت کرد .م ّدتی کنارشان ماند و
راه زندگی کردن را به آنان آموخت .اکنون دیگر نوبت شامل بود .ذوالقرنین راه شامل را
در پیش گرفت و به رسزمینی رسید که دو طرفش کوههای بلندی بود .وقتی مردم آنجا
شکوه لشکرش را دیدند ،نزد وی آمدند و گفتند :ای پادشاه بزرگ ،پشت این کوهها دو
قبیلۀ وحشی به نام یأجوج و مأجوج زندگی میکنند .آنها هر چند ماه یک بار از شکاف
کوه میگذرند .به رسزمین ما حمله میکنند و همه چیز را غارت میکنند.
سپس به ذوالقرنین گفتند :از تو خواهش میکنیم رس راه آنها س ّد بزرگی بسازید
تا نتوانند به این طرف کوه بیایند .ما نیز به تو کمک میکنیم .آنان برای ذوالقرنین
هدیههای بسياری آوردند .ذوالقرنین گفت :آنچه پروردگارم به من داده از کمکهای
مالی شام بهرت است .مرا با نیروی انسانی یاری کنید .مردم خوشحال شدند .ذوالقرنین
دستور داد تا مقدار زیادی آهن و مس گرد آوردند و آنگاه پارههای آهن را در شکاف
کوه ریختند .در سوی دیگر کورههای بزرگی برای آب کردن مسها ساختند .روی آهنها
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زغال زیادی ريختند .مردم زغال آوردند و روی آهنها ریختند .همه چیز که آماده شد،
زغالها را آتش زدند گرمای آتش پارههای آهن را نرم کرد .بدينسان س ّدی بزرگ در برابر
يأجوج و مأجوج ساخته شد تا نتوانند از شکاف کوه بگذرند.
دربارۀ تطابق شخصيت ذوالقرنني اختالف نظر وجود دارد .مراجعه به تفاسري قرآن
پيشنهاد میشود.
قَ ْرن در عربی به معنای شاخ و ذوالقرنني به معنای دارای دو شاخ است.
ذوالقرنین یکی از شخص ّیتهای قرآن و کتاب مق ّدس است.
برخی بر اين باورند که این نامگذاری به دليل آن است که او به رشق و غرب جهان
رسید .دارندۀ رشق و غرب بود که عرب از آن تعبیر قَرنَـي الشَّ ِ
مس (دوشاخ آفتاب)
میکند.
داستان ذوالقرنین در قرآن در سورۀ کهف آمدهاست .در کتاب خصال روایتی از امام
صادق هست که میفرمایند :شاهان روی زمین چهار تن بودند دو نفر مؤمن معتقد
که عبارتاند از سلیامن و ذوالقرنین و دو تن کافر که عبارتاند از منرود و بُ ْخ ُت ال َّن ْص.
شامری از مردم مکه و مدینه که بيشرت اهل کتاب بودند از این داستان خرب داشتهاند
و این نکته از منت چند آیه با جملۀ «یسألونک عن ذي القرنین» و «قلنا یا ذا القرنین»
و «قالوا یا ذا القرنین» به خوبی آشکار میشود ،این داستان پیش از اسالم مطرح
بوده است ،ولی برخی از مردم به دلیل کسب آگاهی بیشرت ،یا برای امتحان پیامرب
اسالم دربارهاش از وی پرسيدهاند.
(یهودیان چنین پرسشهایی را دربارۀ ماجرای خرض پيامرب و اصحاب کهف نیز
پرسیدهاند).
در تطابق شخص ّيت ذوالقرنني به اين افراد اشاره شده است :کو ُرش َهخا َم ِنشی،
فريدون ،اسکندر مقدونی ،يکی از شاهان ِح ْم َي در مين مانند ُمص َعب بن عبدالله و ، ...
يکی از فرعونهای مرص و ...
علمۀ طباطبایی در تفسري املیزان ،پس از بررسی نظریۀ ابوالکالم آزاد وزير پيشني فرهنگ
ّ
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هند که اثبات میکند کو ُرش هخامنشی ،هامن ذوالقرنینِ قرآن است ،مینویسد« :هر چند
بعضی از موارد گفته شده خالی از اعرتاض نیست ،لکن از هر گفتار دیگری انطباقش با
آیات قرآنی روشنتر و قابل قبولتر است» .آیت الله مکارم شیرازی نيز مینویسد« :درست
است که در این نظریه نیز نقطههای ابهامی وجود دارد ،ولی فعالً میتوان از آن به عنوان
بهرتین نظر دربارۀ تطبیق ذوالقرنین بر رجال معروف تاریخی نام برد».
هامهنگی در ترجمۀ منت درس ششم عربی زبان قرآن ()1
ذوالْقَرنَ ِني
َديم ال َّزمانِ َملِ ٌك عا ِد ٌل م َو ِّح ٌد يُ َس َّمی بِذي الْقَرنَ ِني قَ ْد أَعطا ُه اللّ ُه الْق َّو َة َو
کا َن يف ق ِ
ناط َق ِ
الْ َعظَ َم َة؛ کا َن ذوالْقَرنَ ِني يَ ْح ُک ُم َم ِ
واس َع ًة ِم َن الْ َر ِض َشقاً َو غَرباً َو شَ امالًُ .ذکِ َر ْاس ُم ُه
الصالِ َح ُة ِب ِع َّد ِة ٍ
آيات يف الْقُرآنِ .
َو أَعاملُ ُه ّ
در گذشته پادشاهی دادگر و يکتاپرست بود که ذوالقرنني ناميده میشد و خداوند
به او نريو و شکوه داده بود .ذوالقرنني بر مناطق گسرتدهای از زمني در رشق و غرب و
شامل حکومت میکرد .نام او و کارهای شايستهاش در چند آيۀ قرآن ذکر شده است.
يوش ِه الْ َعظي َم ِة نَ ْح َو الْ َم ِ
ل ََّم ْاستَ َق َّر ِت الْ َوضا ُع لِذي الْقَرنَ ِني يف بِال ِد ِه ،سا َر ِب ُج ِ
ناطقِ الْغَربيَّ ِة
اس إِلَی التَّ ْو ِ
حيد َو ُمحا َربَ ِة الظُّل ِْم َو الْفَسا ِد.
ِم َن الْ ْر ِض يَ ْد ُعو ال ّن َ
وقتی اوضاع برای ذوالقرنني در کشورش استقرار يافت ،با ارتشهای بزرگش به سوی
مناطق غربی زمني رفت درحالی که مردم را به توحيد و جنگ با ستم و تباهی فرا
می خوانْد.
اس يُ َر ِّحبو َن ِب ِه يف َمسريِ ِه ب َِس َب ِب َعدالَ ِت ِهَ ،و يَطْلُبو َن ِم ْن ُه أ ْن يَ ْح ُک َم َو يُدي َر
فَکا َن ال ّن ُ
شُ ؤونَ ُهمَ ،حتَّی َو َص َل إلَی َم ِ
ناط َق فيها ُمستَنقَعاتٌ ميا ُهها ذاتُ رائِ َح ٍة کَري َه ٍة.
و مردم به دليل دادگریاش در راهش به او خوشآمد میگفتند و از وی میخواستند
که بر ايشان فرمانروايی کند و کارهايشان را اداره کند ،تا اينکه به مناطقی رسيد که در
آن تاالبهايی بود که آبهايش دارای بوی بدی بود.
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َعات قَ ْوماً ِم ْن ُهم ِ
َو َو َج َد قُ ْر َب ٰه ِذ ِه الْ ُمستَنق ِ
فاسدو َن َو ِم ْن ُهم صالِحونَ ،فَخاطَ َب ُه اللّ ُه يف
ْفاسدي َن ِم ْن ُهم أَ ْو إِ ْص ِ
شک َني ال ِ
الحهِم َو ِهدايَ ِتهِم.
شَ أنِهِم َو َخ َّ َي ُه يف ُمحا َربَ ِة الْ ُم ْ ِ
و نزديک اين تاالبها مردمانی را يافت که بخشی از آنها تباهکار و بخشی درستکار
بودند ،و خداوند ايشان را در مورد کارشان خطاب کرد و او را در جنگ با مرشکان
تباهکارشان ،يا اصالح و هدايتشان اختيار داد.
فَا ْختا َر ذوالْقَرنَ ِني ِهدايَتَ ُهم َو َد ْع َوتَ ُهم إِلَی التَّ ِ
وحيد َو الْ ميانِ بِاللّٰ ِه .فَ َح َک َم ُهم بِالْ َعدالَ ِة َو
ْفاسدي َن ِمن ُهم َو َدبَّ َر شُ ؤونَ ُهم .ث ُ َّم سا َر ِب ُج ِ
أَ ْصل ََح ال ِ
الشقِ  .فَأَطا َع ُه کَث ٌري ِم َن ْالُ َم ِم
يوش ِه نَ ْح َو َّ
َو ْاستَق َبلو ُه لِ َعدالَ ِت ِه َو َهي َب ِت ِه.
و ذوالقرنني هدايت و دعوت آنها به توحيد و اميان به خدا را برگزيد .پس با دادگری
بر آنان فرمانروايی کرد و تباهکارانشان را اصالح کرد و کارهايشان را سامان بخشيد.
سپس با ارتشهايش به سوی رشق رفت و بسياری از ا ّمتها از او پريوی کردند و به
خاطر دادگری و هيبتش به پيشواز وی رفتند.
َوم َغريِ ُمتَ َم ِّدن َني يَعيشو َن عيشَ ًة بِدائ َّي ًة ،فَ َدعا ُهم لِ ْلميانِ بِاللّ ِه َو
َحتَّی َو َص َل إِلَی ق ٍ
َيف يَعيشونَ.
قيم َو أَ ْصل ََح َحياتَ ُهم َو َعلَّ َم ُهم ک َ
الص ِاط الْ ُمستَ ِ
َح َک َم ُهم َحتَّی َهدا ُهم إلَی ِّ
تا اینکه به قومی غري متم ّدن رسيد که بدوی زندگی میکردند و آنها را به اميان به خدا
دعوت کرد و بر آنان حکومت کرد تا به راه راست هدايت و زندگیشان را اصالح کرد و
به آنها آموخت چگونه زندگی کنند.
َوم يَسکُنو َن قُ ْر َب َمضيقٍ بَ َني َجبَل ِني
َو بَع َد ذ َٰلك سا َر نَح َو الشَّ ام ِلَ ،حتَّی َو َص َل إلِ َی ق ٍ
ُمرت َ ِف َعنيِ ،فَ َرأَی ٰهؤال ِء الْقَو ُم َعظَ َم َة َج ِ
ُرص َة ِم ْن ُوصولِ ِه؛
الصالِ َح َة فَا ْغتَ َن ُموا الْف َ
يش ِه َو أَعاملَ ُه ّ
ذاب شَ ٍ
ديد ِم ْن قَبيلَت ِني َوحش َّيتَ ِني تَسکُنانِ َورا َء تِ َلك الْجِبا ِل.
لِ ِک َّن ُهم کانوا يف َع ٍ
و پس از آن به سوی شامل رفت تا به مردمانی رسيد که نزديک تنگهای ميان دو
کوه زندگی میکردند ،آن مردمان بزرگی ارتش و کارهای شايستهاش را ديدند و با رسيدن
او فرصت را غنيمت شمردند؛ ولی آنها از دو قبيلۀ وحشی که پشت آن کوهها زندگی
میکردند در عذاب شديدی بودند.
ِجال هاتَ ِني الْقَبيلَتَ ِني ُم ِ
فَقالوا لَ ُه :إ َّن ر َ
فسدو َن يَه ُجمو َن َعلَينا بَ َني الْح ِني َو ْال َخ ِر ِم ْن ٰهذَا
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أجوج.
أجوج َو َم ُ
الْ َمضيقِ ؛ فَيُ َخ ِّربو َن بُيوت َنا َو يَن َهبو َن أَموالَناَ ،و هاتانِ الْقَبيلَتانِ ُهام يَ ُ
پس به او گفتند :مردان اين دو قبيله تباهکارند؛ هر از چندی از اين تنگه به ما حمله
و خانههاميان را ويران و دارايیمان را غارت میکنند .اين دو قبيله يأجوج و مأجوجاند.
لِذا طَلَبوا ِمن ُه الْ ُمسا َع َد َة َو قالوا لَ ُه :نَ ْرجو ِم َنك إ ِغ َ
ظيمَ ،حتَّی
الق ٰهذَا الْ َمضيقِ ب َِس ٍّد َع ٍ
ال يَستَطي َع الْ َعد ُّو أَن يَ ْه ُج َم َعلَينا ِمن ُه؛ َو نَح ُن نُسا ِع ُد َك يف َع َملِ َك ٰهذا.
بنابراين ،از او کمک خواستند و به وی گفتند :از تو خواهش میکنيم اين تنگه را به
کمک س ّدی بزرگ ببندی تا دشمن نتواند که از آن به ما حمله کند و ما در اين کارت
به تو کمک میکنيم.
بَع َد ٰذلِ َك جاؤوا لَ ُه ِب َهدايا کَث َري ٍة ،فَ َرفَضَ ها ذوالقَرن ِني َو َ
قالَ :عطا ُء اللّٰ ِه َخ ٌري ِم ْن َعطا ِء
اس لِ ٰذلِ َك کَثريا ً.
َغريِ ِهَ ،و أَطل ُُب ِمنکُم أَ ْن ت ُسا ِعدوين يف بِنا ِء ٰهذَا َّ
الس ِّد .فَر َِح ال ّن ُ
پس از آن هديههای بسياری برايش آوردند و ذوالقرنني آنها را نپذيرفت و گفت:
بخشش خدا از بخشش ديگری بهرت است و از شام درخواست میکنم که در ساخنت اين
سد به من کمک کنيد .مردم از اين کار خوشحال شدند.
أَ َم َر ُهم ذوالْقَرنَ ِني ِبأَ ْن يَأتوا بِالْ َح ِ
ديد َو ال ُّن ِ
حاس ،فَ َوضَ َع ُه يف ٰذلِ َك الْ َمضيقِ َو أش َعلُوا ال ّنا َر
حاس َو َد َخ َل بَ َني الْ َح ِ
ديد ،فَأَ ْص َب َح َس ّدا ً قَويّاً أَما َم هاتَ ِني الْقَبيلَتَنيِ.
َحتَّی َ
ذاب ال ُّن ُ
ذوالقرنني به آنها دستور داد تا آهن و مس بياورند و در آن تنگه گذاشت و آتش
روشن کردند تا مس ذوب شد و ميان آهن رفت و س ّدی قوی مقابل اين دو قبيله شد.
أجوج َو
الصالِ َح َعلَی َع َملِ ِه ٰهذاَ ،و ت َخ َّ
فَشَ َک َر الْقَو ُم الْ َملِ َك ّ
أجوج َو َم َ
لصوا ِمن قَبيلَتَي يَ َ
شَ َک َر ذوالْقَرنَ ِني َربَّ ُه َعلَی ن ِ
َجاح ِه يف فُتوحاتِ ِه.
و مردمان از پادشاه درستکار به خاطر اين کارش سپاسگزاری کردند و از دو قبيلۀ
يأجوج و مأجوج رها شدند و ذوالقرنني از پروردگارش به خاطر پريوزی در کشورگشايیاش
سپاسگزاری کرد.
الصالِح َني الْعا ِدل َني َمحبوبو َن ِعن َد اللّٰ ِه َو ِعن َد ال ّن ِ
اس.
نَ ْف َه ُم ِم ْن ٰه ِذ ِه الْ ِق َّص ِة أَ َّن الْ ُحکّا َم ّ
از اين داستان میفهميم که فرمانروايان درستکار دادگر نزد خدا و مردم دوستداشتنی
هستند.
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اعلموا
هدف قواعد درس ششم آموزش شناخت و ترجمۀ فعل مجهول در جمالت عربی است.
اَلْ ِف ْع ُل الْ َم ْج ُ
هول فا ِعلُ ُه ،يعنی فعلی که فاعلش مجهول است .لفظ فا ِعلُ ُه بنابر اختصار
َلص َف ُة الْ ُمشَ َّب َه ُة ب ِْاس ِم الْفا ِعلِ که «باسم الفاعل» حذف شده
حذف شده است؛ مانند ا ِّ
است.
بنـي لِلْمجهول است که نيازی به ذکر نام آن در تدريس
نام ديگر اين فعل الفعل الْ َم ُّ
نيست .از آنجا که در زبان فارسی نيز اصطالح فعل مجهول به کار میرود؛ لذا اصطالح
الْ ِف ْع ُل الْ َم ْج ُ
بنـي لِلْمجهول است.
هول بهرت از الفعل الْ َم ُّ
هدف اين است که دانشآموز فعل مجهول را در عبارت تشخيص دهد و درست
ترجمه کند.
تذکّر مهم :در مترينهای کتاب خواسته شده است که فعلهای گوناگون از جمله
فعل مجهول به تنهايی ترجمه شود .اين رصفاً يک مترين است و در ارزشيابی ميان نوبت
و پايانی بايد در جمله باشد.
نيازی به ذکر اصطالحات نايب فاعل و انواع آن در کتاب عربی غري رشتۀ علوم انسانی
و علوم و معارف اسالمی نيست؛ ا ّما در دو رشتۀ علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی
آموزش و ارزشيابی اين اصطالحات از اهداف کتاب است.
در جدول موجود در بخش «اعلموا» حرکت فاء الفعل و عني الفعل با قرمز منايش
داده شده است تا کار معلّم در تدريس و کار دانشآموز در يادگريی راحتتر شود و
نوشتههای کتاب نيز طوالنی نشود .به ياد داشته باشيم که اغلب دانشآموز درس را ياد
میگريد ،ولی با گذشت زمان فراموش میکند؛ لذا تکرار و مترين است که موجب تثبيت
آموختهها میشود .مشکل اصلی در يادگريی بر رس تفهيم مطالب نيست.
تذکّر بسيار مهم :به ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلامت مبنی مانند
کتابهای گذشته عمل نکنيم؛ مثالً در اعراب ه َو سعي ٌد .اين طور عمل کنيم .ه َو مبتدا
و مبنی است .نيازی نيست که گفته شود هو مبتدا و محالً مرفوع است.
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ف ّن الرتجمة
دانشآموز در درس هفتم کتاب عربی پايۀ نهم با مبحث ترکيب وصفی و اضافی آشنايی
مخترصی پيدا کرده است .هدف از اين آشنايی رصفاً توانايی فهم و ترجمۀ ترکيبهايی
الصالِ ُح بود.
بيَ ،مز َر َعتُنا الْ َجميلَ ُة و َع َمل َُك ّ
مانند أُختي الکبريةُ ،أَخي الْ َص َغ ُر ،خاتَ ُها ال َّذ َه ُّ
تو ّجه داشته باشيم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيههماند.
در فارسی گفته میشود ،پنجرۀ خانه و در عربی ،نافذ ُة ِ
البيت؛ در فارسی گفته میشود:
پنجرۀ زيبا و در عربی :النافذ ُة الجميل ُة.
پس تقديم و تأ ّخری وجود ندارد؛ ا ّما در فارسی گفته میشود پنجرۀ زيبای خانه و در
عربی نافذ ُة ِ
البيت الجميل ُة .هدف اين درس تفهيم همني مطلب است که دانشآموز
تشخيص دهد الجميل ُة صفت برای نافذ ُة است .در ارزشيابی و آزمون رسارسی و مسابقات
علمی طرح سؤال بايد در جمله باشد.
طبيعی است که از آنجا که هنوز دانشآموزان با مطابقت موصوف و صفت و
ويژگیهای مضاف و ٌ
مضافاليه آشنا نشدهاند ،لذا طرح سؤال بايد با تو ّجه به آموختههای
آنان باشد .هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس ،عدد ،معرفه و نکره
بودن و اِعراب نيست .هرچند خود بهخود اين اتّفاق میافتد و در خالل قرائت جملهها
دانشآموز پیمیبرد که تطابقی وجود دارد ،ا ّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از
اهداف آموزشی نيست.
ٌ
مضافاليه
همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مث ّنی و جمع نـمیگريد و
مجرور است از اهداف کتاب نيست.
برای فهم ترکيب وصفی و اضافی ابتدا بايد دانشآموزان را به آموختههايشان در
ادبيات فارسی ارجاع داد.
برای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی باید به نوع کلامت هر ترکیب توجه
داشت.
ترکیب اسم  +اسم یک «ترکیب اضافی» و ترکیب اسم  +صفت« ترکیب وصفی»
است.
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شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلامت ترکیب (از نظر
اسم یا صفت بودن) است؛ ا ّما معمو ًال شيوههای زير برای تفهيم دانشآموز بهکار برده
می شوند.
با افزودن چيزهايی میتوان ترکيب وصفی را شناخت.
رس زرنگ تر
رس زرنگ ،پ ِ
 1افزودن «تر» يا «ترین» به آخر ترکیب؛ مثال  :پ ِ
رس زرنگ بود.
رس زرنگ است .پ ْ
 2افزودن فعل ربطی به آخر ترکیبها؛ مثال  :پ ْ
 3افزودن «ی» يا «بسيار» بین دو کلمه؛ مثال  :پرسی زرنگ ،پرسی بسيار زرنگ
اگر با افزودن موارد فوق ترکیبها از نظر معنا صحیح باشند ،نوع ترکیب وصفی و
در غیر این صورت ،اضافی است.
نکته :برای تشخیص اسم و صفت ،بیشرتین مشکلِ دانشآموزان در شناخت اسم
معنی است ،یعنی اسمی که وجود ظاهری ندارد و وجودش وابسته به چیزی دیگر
است؛ مثل هوش.
حوارات
گفتوگو با مسئول پذيرش هتل از موضوعات پرکاربرد در آموزش مکامله است و در
اين درس به اين موضوع پرداخته شده است.
مترينها
مترين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است .از
فراگري میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار منرۀ شفاهی او را تشکيل
میدهد .در اين مترين فراگري در پی يافنت پاسخ در واژگان درس بر میآيد .او بايد بتواند
معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژهنامۀ آغازينِ درس
بيابد.
مترين دوم :هدف تقويت مهارت شناخت فعل است .تذکّر مهم اينکه نبايد در
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امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بريون از جمله خواست .اين بخش از کتاب رصفاً
به منظور تقويت آموختههاست .درجۀ دشواری اين مترين باالست.
مترين سوم :هدف تقويت مهارت زبانیِ خواندن ،واژهشناسی و ترجمه است .در همۀ
مترينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن م ّد نظر است.
مترين چهارم تا هفتم :هدف تشخيص انواع فعل است .هرچند تبديل و ساخنت
ساختهای مختلف فعل مطلوب ما نيست؛ ا ّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل
م ّد نظر است .تشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست آن بهتدريج موجب میشود تا
دانشآموز بتواند فعل نيز بسازد .شيوۀ درست آموزش نيز همني است که ابتدا بايد
بتواند درست بشنود و درست بخواند ،سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند ،آنگاه
بیآنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نيز حاصل میشود.
مترين هشتم :هدف اين مترين نيز مانند چهار مترين پيشني تقويت مهارت تشخيص
انواع فعل است .این مترين مانند مترين سوم از آيات قرآن گلچني شده است؛ زيرا يک
هدف مهم آموزش عربی فهم قرآن است.
أنوار القرآن
آيات برگزيده از معروفترين و کاربردیترين آيات قرآن و دربرگريندۀ واژگانیاند
که دانشآموز تاکنون در کتابهای عربی مشاهده کرده است .از اين آيات میتوان
بهعنوان شاهد مثال استفاده کرد.
اجرای اين مترين بهعنوان کار در منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی
دارد و میتواند در کالس انجام دهد اختيار آن را دارد.
اين تذکّر برای متام بخشهای کتاب درسی تحت اين عنوان است.
البحث العلمي :هدف تقويت ف ّعاليتهای پژوهشی در دانشآموزان است.
يافنت آيه ،حديث ،بيت يا سخنی نغز و دلنشني دربارۀ نعمتهای خداوند است.
به یاد داشته باشيم درس عربی با همۀ دروس ديگر فرق اساسی دارد.
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زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منیتوان در بخش پژوهش توقّع داشت هامنند ساير
دروس عمل شود.
حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی
فهم منت است.
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی :میتوان در اين مورد پاورپوينت يا مناهنگهای
کوتاهی ته ّيه کرد و منت درس را به کمک آنها بهرت آموزش داد .میتوان برای آموزش
قواعد از شيوۀ منايشی بهره گرفت.
برای مثال ،معلّم به نوشتهای روی تخته اشاره میکند و میگويد :چون من منیدانم
چه کسی اين را نوشته است میگويم «کُ ِت َب َعلَی اللَّو ِح ».بعد میپرسد چه کسی نوشته
رص َعلَی اللَّو ِح».
است و وقتی مطلّع شد برای مثال ،میگويد «کَتَ َب نا ٌ
میتوان دانشآموزان را پای تخته آورد و از آنها ترجمۀ فعل خواست.
مثالً معنای اين فعلها خواسته شود:
کَتَ َب ،کُ ِت َب ،يَکتُ ُب ،يُکتَ ُب ،غ ََس َل ،غ ُِس َل ،يَ ِ
غس ُل و ...
غس ُل ،يُ َ
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است .روش کار يکی
است.
دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1معادل فعل «داد» به عربی میشود :أَعطَی ،آت َـیَ ،سلَّ َم؛ مثال:
گذرنامهام را به او دادم .أَ ْعطَيْ ُت آتَيْ ُت أَ ْو َسلَّ ْم ُت جوازي إِلَي ِه.
 2يأجوج و مأجوج نام دو قبيلۀ وحشی مغول ،در اصل چيزی شبیيه «ياگوگ و
ماگوگ»« ،یاهونگ و ماهونگ» يا «ياگوک و ماگوک» بوده است.
زاد و ولد قبايل مغول در گذشته بسيار بود و مغوالن ،دنيا را طی چند مرحله در
تاريخ به خاک و خون کشيدند.
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 3فعل مجهول در محاورات روزم ّرۀ عربی و گويشهای محلّی بر وزن انفعل ،ينفعل
بسيار آمده است؛ مثال :انقتل :کشته شد ،انغلق :بسته شد ،انفتح :باز شد ،انظلم :ستم
شد ،انکتب :نوشته شد ،انطبخ :پخته شد ،انرشب :نوشيده شد و  ...جالب اينکه در زبان
فارسی گفتاری نيز فعل مجهول مانند فارسی نوشتاری نيست.
 4إبِل به معنای شرتان و جمع آن آبال است .اين کلمه مفرد از جنس خودش ندارد.
ُ 5ر ّز به معنای برنج هامن الْ َ ُر ّز و برگرفته از يونانی است .در گويش عراقی تِـ َّمن
گفته میشود.
 6در آيۀ رشيفۀ زير:
﴿إ ْذ قال ألبيه و قومه ما هذه التامثيل﴾
ٌ
مفعول به برای فعل محذوف أذکُ ُر دانست.
إ ْذ را میتوان
حني قال ألبيه وقومه :ما هذه األصنام التي صنعتموها ،ثم أقمتم عىل عبادتها
مالزمني لها؟
 7در آيۀ رشيفۀ زير:
البيت الحرا َم قياماً لل ّناس﴾
﴿جعل اللّه الکعب َة َ
ٌ
البيت الحرام بدل از الکعبة و قياماً
مفعول به دوم است.
« 8يوم لك و يوم عليك» در «الدهر يومان يوم لك و يوم عليك» بدل تفصيل از
يومانِ هستند.

