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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

1 منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.
2 پيام منت را درک کند.1

3 معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

4 به هنگام رضورت به آيات و احاديث درس استشهاد کند.

5 جملۀ اسميه و فعليه را در مثال های ساده از هم تشخيص دهد.

6 فعل، فاعل و مفعوٌل ِبه را در جمله تشخيص دهد.

7 مبتدا و خرب را در جمله تشخيص دهد.

8 بتواند در جمله ای که گاهی )مبتدا و خرب( و نيز )فاعل و مفعول(، صفت يا مضاف 

الیه می گريند و خودشان موصوف و مضاف می شوند اين اجزاء را از هم تشخيص دهد.

9 در عباراتی مانند ﴿أاَل تُِحبّوَن أَْن يَْغِفَر اللُّه لَُكم﴾ اَلّنور، 22 فعل أَْن يَغِفَر را درست 

معنا کند. )فقط فعل سوم شخص مفرد يا در اصطالح مفرد مذکّر غايب(  

فرايند آموزش  

منت درس دربارۀ آفريده های خداوند است. دانش آموزان به اين نوع متون عالقه مندند 

و چنني منت هايی آنها را دوستدار درس عربی می کند. برای يادگريی کلامت قرآن، حديث 

و دعا يکی از شيوه ها آوردن چنني متونی است.

رُس الْخاِمُس الدَّ

1ــ پيام منت درس دربارۀ تفّکر در آفريده های خداوند است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس  

﴿ٰهذا َخلُْق اللِّه﴾ لُقامن، 11؛ اين آفرينش خداست.

اَلَْغّواصوَن الَّذيَن َذَهبوا إلَی أَعامِق الُْمحيِط لَيالً، شاَهدوا ِمئاِت الَْمصابيِح الَْکهَربائيَِّة 

َدٍة الَّتي يَنبَِعُث َضوُؤها ِمَن اْلَسامِك الُْمضيئَِة، َو تَُحوُِّل ظاَلَم الْبَحِر إلَی  ذاَت أَلواٍن ُمتََعدِّ

نَهاٍر ُميضٍء يَستَطيُع فيـِه الَْغّواصوَن الِْتقاَط ُصَوٍر يف أَضواِء هِذِه اْلَسامِك. 

دارای  برقی  چراغ  صدها  رفته اند،  اقيانوس  )ژرفای(  اعامق  به  شبانه  که  غّواصانی 

رنگ های متعّدد را ديده اند که نورشان از ماهی های درخشنده فرستاده می شود. )تابيده 

می شود.( و تاريکی دريا را به روز روشن تبديل می کنند که غّواصان در آن می توانند در 

نور اين ماهی ها عکس بگريند.

اِکْتََشَف الُْعلاَمُء أَنَّ هِذِه اْلَضواَء تَنبَِعُث ِمن نَوٍع ِمَن الْبَکترييا الُْمضيئَِة الَّتي تَعيُش تَحَت 

ُعيوِن تِلَْك اْلَسامِك. َهل يُـمِکُن أَن يَستَفيَد الْبََشُ يَوماً ِمْن تِلَْك الُْمعِجزَِة الْبَحريَِّة، َو يَستَعنَي 

ُه »َمْن طَلََب َشيئاً َو َجدَّ َوَجَد«. ام يَستَطيُع ٰذلَِك، ِلَنَـّ ِبـالْبَکترييا الُْمضيئَِة لِـإنارَِة الُْمُدِن؟ ُربَـّ

دانشمندان کشف کرده اند که اين روشنايی ها از گونه ای باکرتی درخشانی که زير 

روزی  که  است  ممکن  آيا  می شود.  ارسال  می کنند  زندگی  ماهی ها  )آن(  اين  چشامن 

از  شهرها  کردن  روشن  برای  بتواند  و  کند  استفاده  دريايی  معجزۀ  )آن(  اين  از  بش 

باکرتی درخشان ياری بجويد؟ شايد بتواند اين )آن( کار را انجام دهد؛ زيرا هرکس چيزی 

بخواهد و تالش کند می يابد.

ُه َمملوٌء ِبـُغَدٍد تُـْفـِرُز سائاِلً ُمطَهِّراً، فَـيَلَْعُق الِْقطُّ  إنَّ لِساَن الِْقطِّ ِسالٌح ِطبّـيٌّ دائٌِم، ِلَنَـّ

َة َمرّاٍت َحتَّی يَلْتَِئَم. ُجرَْحـُه ِعدَّ

بی گامن زبان گربه سالح پزشکی هميشگی است؛ زيرا پر از غّده هايی است که مايعی 

پاک کننده ترّشح می کند، در نتيجه گربه زخمش را چند بار می ليسد تا بهبود يابد. )التيام يابد(

إنَّ بَعَض الطُّيوِر َو الَْحيَواناِت تَْعرُِف ِبـَغريزَتِـها اْلَعشاَب الطِّبّـيَّـَة َو تَعلَُم کَيَف تَستَعِمُل 

الَْحيَواناُت اْلنساَن  َدلَّْت ٰهِذِه  الُْمختَلَِفِة؛ َو قَد  اْلَمراِض  ِمَن  لِـلِْوقايَـِة  الُْمناِسَب  الُْعشَب 

ِة َو َغيـرِها. بّـيَّـِة لِـَکثريٍ ِمَن النَّباتاِت الْبَـّريَـّ َعلَی الَْخواصِّ الطِـّ
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و  می شناسند  را  دارويی  گياهان  خود  غريزۀ  با  جانوران  و  پرندگان  برخی  بی گامن 

اين  به کار بربند؛  از بيامری های گوناگون  می دانند چگونه گياه مناسب برای پيشگريی 

جانوران انسان را برای خاصيت های پزشکی بسياری از گياهان خشکی و غريه راهناميی 

کرده اند.

ـًة تَستَطيُع  ٍة ِبـها، تَـْملُِك لَُغـًة عامَّ إنَّ أَغلََب الَْحيَواناِت إضافًَة إلَی اْمِتالکِـها لِلَُغٍة خاصَّ

ُر ِبـِه بَقيَّـَة الَْحيَواناِت َحتَّی تَبتَِعَد  ِمْن ِخاللِـها أَن تَتَفاَهَم َمَع بَعِضـها، فَلِلُْغراِب َصوٌت يَُحذِّ

َسيعاً َعْن ِمنطََقِة الَْخطَِر، فَهَو ِبـَمنزَلَـِة جاسوٍس ِمْن َجواسيِس الْغابَـِة.

بی گامن بيشرت جانوران افزون بر داشنت زبان ويژۀ خود زبانی عمومی دارند که با آن 

می توانند ]سخن[ يکديگر را بفهمند، کالغ صدايی دارد  که با آن به بقيۀ جانوران هشدار 

می دهد تا زود )سيع( از منطقۀ خطر دور شوند، او به مانند جاسوسی از جاسوسان 

جنگل است.

ُر ِبالاْمِء. َـّ لِلْبَطِّ ِخزاناٌت طَبيعيَّـٌة ِبالُْقرِب ِمْن أَذناِبها تَحتَوي َزيتاً خاّصاً يَنتَِشُ َعلَی أَجساِدها فاَل تَتَأَث

انبارهای طبيعی دارند که حاوی روغنی ويژه است که  اردک ها نزديک دم هايشان 

روی بدنشان پخش می شود و تحت تأثري آب قرار منی گريند.

َو هَي  َرأَْسـها  تَُحرَِّك  أَْن  ُمختَلَِفٍة دوَن  اتِّجاهاٍت  َعيَنيـها يف  تُديَر  أَْن  الِْحرباُء  تَستَطيُع 

َوقٍت واِحٍد. اتِّجاَهنِي يف  ِفـي  تََری  أَْن  تَستَطيُع 

آفتاب پرست می تواند بی آنکه سش را تکان بدهد چشامنش را در جهت های مختلف 

بچرخاند و می تواند در يک زمان در دو جهت ببيند.

ُض ٰهَذا النَّقَص ِبـتَحريِك َرأِسـها يف کُلِّ  ها ثاِبتَـٌة، َو لِٰکنَّـها تَُعوِّ ال تَتََحرَُّك َعنُي الْبوَمـِة، فَـِإنَـّ

ناحيٍَة َو تَستَطيُع أَْن تُديَر َرأَسـها دائِرًَة کاِملَـًة دوَن أَْن تُـَحرَِّك ِجسَمـها.

چشم جغد حرکت منی کند، چشم ها ثابت اند، ولی اين نقص را با حرکت دادن سش 

در هر ناحيه ای جربان می کند و می تواند که بی آنکه بدنش را حرکت دهد سش را يک 

دايرۀ کامل بچرخاند.
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درک مطلب  

سعی شده است تا درک مطلب ها از درسی به درسی ديگر تنّوع داشته باشند. اين 

بخش از مهم ترين اهداف هر زبانی هستند.

اِعلَموا 

هدف قواعد درس پنجم آشنايی با جملۀ فعليّه و اسميّه است. هدف شناخت اجزای 

هر دو جمله است؛ يعنی فعل، فاعل، مفعوٌل به، مبتدا و خرب. قبالً در پايۀ نهم با صفت 

و مضاٌف اليه نيز آشنا شده اند؛ اّما بدانيم که مترينی برای تشخيص مضاف و مضاٌف اليه 

و موصوف و صفت نداشتند. در زبان عربی به لحاظ تقديم و تأّخر ترکيب اضافی و 

وصفی مانند هم هستند. 

در انگليسی ترکيب وصفی برعکس فارسی است؛ مثال:

happy boy پرس خوشحال؛ الولد املرسور؛

ترکيب اضافی در عربی و فارسی نيز هامنندی بسيار دارد؛ در حالی که در انگليسی 

با اينکه با زبان فارسی هم خانواده است و هر دو از زبان های هند و اروپايی اند چنني 

نيست؛ مثال:

room's  window/ the window of the room پنجرۀ اتاق ؛ نافذة الغرفة ؛

Mary's home خانۀ مريم ؛ بيت مريم ؛

نتيجه اينکه نبايد اين مبحث را برای دانش آموز 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 ويژگی های مضاف نباشد. 

وقتی که دانش آموز اينها را خوب بفهمد؛ می تواند به مهارت سخن گفنت برسد؛ چه 

هدف کتاب باشد چه نباشد. مقّدمۀ ساخنت فهميدن است. 

به  دانش آموز عالقه مند  نيست.  دوم هدف  متوّسطۀ  آموزش  در  بدانيم ساخنت  اّما 

را در دانشگاه بخواند. بقيۀ مطالب  ادبيات عربی  زبان و  رشتۀ 
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اعراب گذاری کلامت نيز هدف نيست. در کتاب حرکت گذاری کامل است. دانش آموز 

بايد درست بخواند و با خواندن درست منت ويژگی های زبانی را کشف کند. طی خواندن 

متون و عبارات اين شناخت به دست می آيد. برخی بر اين باورند که دانسنت اين مطالب 

الزم است. تيم تأليف نيز اين مّدعا را قبول دارد. 

دانش آموز عالقه مند با رفنت به دانشگاه بايد با متام اين ظرافت های زبانی آشنا شود. 

بین آموزش عربی به يک ایرانی و به يک عرب ساکن کشور عربی فرق بسياری هست. 

نياز دانش آموز ايرانی فارسی زبان با نياز دانش آموز عرب ساکن کشور عربی فرق 

دارد. دانش آموز ايرانی بيشرت به رصف نياز دارد و دانش آموز عرب هم رصف و هم نحو 

را بايد بداند و البتّه نحو برايش مهم تر است. از طرفی دانش آموز دانشجوی رشتۀ زبان 

و ادبیات عرب نيست و اين مطلب بايد همواره مّد نظر ما باشد.

فّن الرتجمة  

بايد توّجه 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 حّد 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 يَذَهُب مضارع منصوب بسازيد.

این سؤال مطلوب است:

کدام فعل مضارع منصوب است؟ يَْذَهُب، أَْن يَْذَهَب، ال تَذَهْب، ال يَْذَهُب

حوارات 

گفت وگو با راننده در طول سفر يکی از موضوعات اصلی است. موضوع مکاملۀ اين 

درس در فضای يک وسيلۀ نقليّۀ عمومی صورت می گريد. 
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سالم الله عليه  فارسی  سلامن  با  دانش آموز  شدن  آشنا  درس  ثانويۀ  هدف  طرفی  از 

و آثار تاريخی شکوهمند ايران در نزديکی بغداد  صحابی جليل القدر پيامرب اسالم
است.1

مترين ها  

دانش آموز همۀ مترين های هشت درس کتاب را قرائت و پاسخ می دهد. پيشنهاد 

می شود دبري يک ليست داشته باشد و هر بار که دانش آموزی مترينی را می خواند و 

پاسخ می دهد در آن عالمت بزند تا مبادا حّل مترينات توّسط چند نفر صورت بگريد و 

برخی فّعال نباشند. می توان مترينات ساده تر را برعهدۀ دانش آموزان کم توان نهاد.

مترين اّول )در هر دو کتاب(: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و 

نيز درک مطلب است. اين مترين در کتاب درسی متنّوع طرّاحی شده است. 

کلمه ای  دنبال  به  سپس  می کند  ترجمه  و  می خواند  را  جمله  دانش آموز  اينجا  در 

را  از فراگري می خواهيم هر جمله  می گردد که در واژه نامۀ آغازين درس آمده است. 

را تشکيل می دهد. او  کار منرۀ شفاهی  اين  کند.  ترجمه  و  بخواند 

1ـ گفته شده سلامن دهقان زاده ای 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 قَُریظه فروخته شد و همراه 

او را از خواجه اش خرید، آزاد کرد و سلامن ناميد. را دید و به او ایامن آورد. پیامرب او به مدینه آمد. در مدینه پیامرب اکرم 

درباره اش فرمود: سلامُن ِمّنا أَهل البيت.  از یاران بزرگ و مورد عالقۀ ایشان بود تا جایی که پيامرب سلامن در دوران زندگی پیامرب

او در غزوه های پیامرب حضور داشت و ماجرای پیشنهاد وی برای کندن خندق در نربد احزاب که به شکست مشکان انجامید، مشهور 

انتخاب  از  با جریان سقیفه مخالف بود، ولی پس  قرار گرفت.  یاران حرضت علی در شامر  پیامرب از درگذشت  است. وی پس 

خليفۀ اّول و دوم با آنان همکاری کرد. در زمان حکومت خلیفه دوم، حاکم مدائن شد. با این حال زنبیل می بافت و از دسرتنج خودش 

روزی می خورد. سلامن فارسی، پس از عمری طوالنی در سال ۳۶ هجری در شهر مدائن رحلت کرد. مدفن وی در مدائن به سلامن پاک 

مشهور است.

طاق کرسی یا ایواِن مدائن برجسته ترین یادگار روزگار ساسانی، در تیسفون در عراق است. این اثر باستانی در ۳۷ کیلومرتی 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 ملت های دیگر را حیران سازد. ایوان، آن چنان که اینک می بینیم تنها یک شکاف حیرت انگیز نبود، در 

اصل آن را یک پردۀ سنگین زربفت می پوشاند که ارتفاع زیاد و فضای نقش های 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 ساختامن های شهر 

جدید بغداد استفاده کرد و به دليل اینکه حمل مصالح به بغداد از ارزش خود مصالح بیشرت شد از ادامۀ ويران سازی آن خودداری کرد.
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مترين دوم زبان قرآن )مترين سوم انسانی(: هدف واژه شناسی است. از مشابه اين 

مترين در امتحان می توان استفاده کرد. مترين خوبی برای يافنت ارتباط بني واژگان است. 

در طرّاحی اين سؤال در امتحان بايد توّجه داشت که مبادا مّد نظر ما گزينه ای باشد و 

دانش آموز طور ديگر فکر کند؛ مثالً به اين چهار کلمه توّجه کنيد:

)تُّفاَحة، رُّمان، عنب، ُغراب( پاسخ غراب است؛ چون سه کلمۀ ديگر ميوه اند. پاسخ تُّفاَحة 

نيز می تواند باشد؛ چون سه کلمۀ ديگر مذکّرند و تُّفاَحة از نظر دانش آموز مؤنّث است.

)والِد، أُّم ، أَخ ، رَُجل( پاسخ رجل است؛ چون والِد، أُّم و أَخ اعضای خانواده اند و رجل 

غريبه است. پاسخ می تواند أَّم باشد؛ چون سه کلمۀ ديگر مؤنّث اند 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 اسميّه و 

فعليّه از همديگر است. هدف دوم تشخيص نقش و حالت فاعل، مفعول، مبتدا، خرب و 

مضاٌف اليه است. در کتاب های درسی پيشني اصطالح املحّل العرايب به کار نرفته بود. منظور 

از املحّل العرايب نقش کلامت است؛ مثالً در جملۀ السکوت ذهب و الکالم فضة. در کتاب 

مشرتک عربی زبان قرآن )ويژۀ رشته های کاردانش، فّنی و حرفه ای و رياضی-فيزيک و علوم 

تجربی( فقط کافی است که دانش آموز بگويد السکوت مبتداست و نيازی نيست بگويد 

السکوت مبتدا و مرفوع به ضّمه است. وقتی که دانش آموز خوب بخواند و بفهمد و ترجمه 

کند خودبه خود با اِعراب کلامت نيز آشنا می شود و اگر کنجکاو و عالقه مند به يادگريی اينها 

باشد، اِعراب کلامت را خواهد آموخت. در کتاب درسی همۀ متون کامالً اعراب گذاری 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 واژه شناسی است.

کاربرد  مهارت  تقويت  انسانی(: هدف  علوم  )مترين ششم  قرآن  زبان  پنجم  مترين 

موجب  و  می دهند  به کتاب  خاّصی  زيبايی  صفحه  در  موجود  تصاوير  است.  واژگان 

به  را  با حّل مترين عبارت ها  به کتاب درسی میگردد. دانش آموز هم زمان  عالقه مندی 

می کند. ترجمه  فارسی 
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مترين ششم و دهم )از هر دو کتاب(: هدف مترين ششم مترين بر فعل هايی است 

که معادل سوم شخص مفرد فارسی آنها در عربی بيش از سه حرف است. از قواعد اين 

درس فاصله گرفته ايم؛ اّما نبايد مترين آن به فراموشی سپرده شود. مشابه اين مترين در 

جای جای کتاب درسی دهم و نيز کتاب های 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 می تواند در صورت داشنت وقت از دانش آموزان بخواهد که 

عبارت ها را ترجمه کنند. عبارات گزينش شده آيات قرآن و احاديث اند. هدف از اين کار 

ايجاد ارتباط با هدف اصلی آموزش عربی است.

روش های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی  

شيوه ها و ابزار در اين درس با درس قبلی يکسان است.

أَنوار القرآن  

أنوار القرآن : آيات برگزيده از معروف ترين و کاربردی ترين آيات قرآن و دربرگريندۀ 

واژگانی اند که دانش آموز تاکنون در کتاب های عربی مشاهده کرده است. 

از اين آيات می توان به عنوان شاهد مثال استفاده کرد. اجرای اين مترين به عنوان کار 

در منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی دارد و می تواند در کالس پاسخ 

دهد اختيار آن را دارد. اين تذکّر برای متام بخش های کتاب درسی تحت اين عنوان است. 

تدريس اين بخش در کالس در صورت داشنت وقت است. اين مترين برای کار در منزل 

طرّاحی شده است.
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البحث العلمي  

از نقاط گردشگری و جّذاب  اين بخش پيش تر اشاره شد. درياچۀ زريبار  از  هدف 
است.1 ايران 

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز( 

1 گربه به عربی چند معادل دارد: ِقّط، ِهّر، ِسنَّْور، بَّس و ... در گويش عراق بَزّونَة 

گفته می شود.

2 ليسيد به عربی می شود: لَِعَق، لَِحَس و لَِطَع.

3 دشمنی به عربی چند معادل دارد؛ از آن جمله: َعداَوة، ُعدوان، ُخصوَمة، َشَنآن و  ...

4 نََدم و نَداَمة هر دو به معنای پشيامنی هستند.

5 در ﴿ل أملك لنْفيس نفعاً و ل رّضاً إّل ما شاء اللّه﴾ »ما« مستثناست و مستثنا منه 

هر دو کلمۀ نفعاً و رّضاً هستند.

6 در ﴿ل يکلّف اللّه نْفساً إّل ُوسَعها﴾ ُوسَع مفعول دوم است.

1ـ تالب آب شیرین َزریبار یا َزریوار 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 کف جوش و بارش تأمین می شود. در بیشرت زمستان ها سطح دریاچه یخ می بندد. طول دریاچه 

حدود پنج کیلومرت و عرض آن حدود 1/6 کیلومرت است. وسعت تالب به دلیل تغییرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر و حداکرث عمق 

آن 5/5 مرت است.

این تالب بزرگ ترین و زیباترین دریاچٔه آب شیرین باخرت ایران و یکی از منحرص به فردترین دریاچه های آب شیرین در جهان به شامر 

می رود. این دریاچه صد و دومني اثر طبیعی است که توّسط سازمان میراث فرهنگی در ۲۰ بهمن 1۳۸۹ در فهرست میراث طبیعی ایران 

قرار گرفت.
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

1  منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.

2  پيام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

4  معنای کلامت جدید این درس  را از عربی به فارسی بیان کند.

5  فعل مجهول را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.

6  موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد.
ر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند.1 7  صفت مؤخَّ

فرايند آموزش  

درس ششم در کتاب تخّصصی رشتۀ علوم انسانی و کتاب مشرتک عربی زبان قرآن 

است.  متفاوت 

قرآن  داستان های  از  يکی   )1( قرآن  زبان  عربی  مشرتک  کتاب  از  ششم  درس  منت 

است. داستان های قرآن از زيبايی خاّصی برخوردارند. داستان ذوالقرنني با توّجه به اينکه 

پادشاهی عادل بوده و بر بخش بزرگی از دنيای کهن فرمانروايی کرده مهم است.

در زمان دور پادشاهی درستکار به نام ذوالقرنین زندگی می کرد. نام او سه بار در 

قرآن آمده است. خداوند به او قدرت زیادی داده بود.

ر صفتی است که پس از مضاف و مضاٌف اليه آمده است؛ مانند الصالحني در »السالم علی عباِداللِه الصالحني« و  1ـ منظور از صفت مؤخَّ

العزيز در »يا أخي العزيز«.

رُس الّساِدُس الدَّ
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بر اساس قرآن ذوالقرنین سه لشکرکشی مهم داشت:

 نخست به باخرت سپس به خاور و رسانجام منطقه ای که در آن یک تنگۀ کوهستانی 

بود.

ذوالقرنین کشوری بزرگ ايجاد کرد. سپس با سپاهیانش به سوی مغرب حرکت کرد. 

تا  او خواستند  از  او شدند و  او را دیدند، شیفتۀ  مردم کشورهای دیگر وقتی عدالت 

باشد. آنها  فرمانروای 

ذوالقرنین آن قدر رفت تا به چشمه ای گل آلود رسید که هنگام غروب به نظر می رسید 

خورشید در آن غروب می کند. کنار برکه، مردمی ستمگر زندگی می کردند. خداوند به 

ذوالقرنین وحی کرد و گفت یا با آنها جنگ کن، یا طرح دوستی بریز و هدایتشان کن. 

ذوالقرنین راه دوم را برگزيد. مّدتی در آنجا ماند، کم کم مردم به کارهای شایسته عادت 

کردند. رسانجام ذوالقرنین و لشکرش به سوی رشق رفتند. در این مسیر هم کشورهای 

نیز مردم بی متّدنی زندگی  او شدند. روزی به جایی رسید که در آنجا  زیادی فرمانرب 

می کردند. ذوالقرنین آنها را نیز به پرستش خداوند دعوت کرد. مّدتی 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 کوه های بلندی بود. وقتی مردم آنجا 

شکوه لشکرش را دیدند، نزد وی آمدند و گفتند: ای پادشاه بزرگ، پشت این کوه ها دو 

قبیلۀ وحشی به نام یأجوج و مأجوج زندگی می کنند. آنها هر چند ماه یک بار از شکاف 

کوه می گذرند. به رسزمین ما حمله می کنند و همه چیز را غارت می کنند.

بسازید  بزرگی  آنها سّد  راه  تو خواهش می کنیم رس  از  گفتند:  به ذوالقرنین  سپس 

برای ذوالقرنین  آنان  تو کمک می کنیم.  به  نیز  ما  بیایند.  این طرف کوه  به  نتوانند  تا 

هدیه های بسياری آوردند. ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگارم به من داده از کمک های 

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 پاره های آهن را در شکاف 

کوه ریختند. در سوی دیگر کوره های بزرگی برای آب کردن مس ها ساختند. روی آهن ها 
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زغال زیادی ريختند. مردم زغال آوردند و روی آهن ها ریختند. همه چیز که آماده شد، 

زغال ها را آتش زدند گرمای آتش پاره های آهن را نرم کرد. بدين سان سّدی 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 

می شود. پيشنهاد 

قَرْن در عربی به معنای شاخ و ذوالقرنني به معنای دارای دو شاخ است. 

ذوالقرنین یکی از شخصیّت های قرآن و کتاب مقّدس است.

برخی بر اين باورند که این نامگذاری به دليل آن است که او به رشق و غرب جهان 

آفتاب(  )دوشاخ  مِس  الشَّ قَرنَـي  تعبیر  آن  از  که عرب  بود  دارندۀ رشق و غرب  رسید. 

می کند.

داستان ذوالقرنین در قرآن در سورۀ کهف آمده  است. در کتاب خصال روایتی از امام 

هست که می فرمایند: شاهان روی زمین چهار تن بودند دو نفر مؤمن معتقد  صادق

که عبارت اند از سلیامن و ذوالقرنین و دو تن کافر که عبارت اند از منرود و بُْخُت النَّرْص.

شامری از مردم مکه و مدینه که بيشرت اهل کتاب بودند از این داستان خرب داشته اند 

و این نکته از منت چند آیه با جملۀ »یسألونک عن ذي القرنین« و »قلنا یا ذا القرنین« 

مطرح  اسالم  از  پیش  داستان  این  می شود،  آشکار  خوبی  به  القرنین«  ذا  یا  »قالوا  و 

پیامرب  امتحان  برای  یا  بیشرت،  آگاهی  کسب  دلیل  به  مردم  از  برخی  ولی  است،  بوده 

پرسيده اند.  وی  از  درباره اش  اسالم

نیز  اصحاب کهف  و  پيامرب ماجرای خرض  دربارۀ  را  پرسش هایی  )یهودیان چنین 

پرسیده اند.(

َهخاَمِنشی،  کورُش  است:  شده  اشاره  افراد  اين  به  ذوالقرنني  شخصيّت  تطابق  در 

فريدون، اسکندر مقدونی، يکی از شاهان ِحْمرَي در مين مانند ُمصَعب بن عبدالله و ... ، 

يکی از فرعون های مرص و ...

عاّلمۀ طباطبایی در تفسري املیزان، پس از بررسی نظریۀ ابوالکالم آزاد وزير پيشني فرهنگ 
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هند که اثبات می کند کورُش هخامنشی، هامن ذوالقرنیِن قرآن است، می نویسد: »هر چند 

بعضی از موارد گفته شده خالی از اعرتاض نیست، لکن از هر گفتار دیگری انطباقش با 

آیات قرآنی روشن تر و قابل قبول تر است«. آیت الله مکارم شیرازی نيز می نویسد: »درست 

است که در این نظریه نیز نقطه های ابهامی وجود دارد، ولی فعالً می توان 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( 

ذوالَْقرننَِي

َو  َة  الْقوَّ اللُّه  أَعطاُه  قَْد  الَْقرننَِي  ِبذي  ی  يَُسمَّ ٌد  مَوحِّ عاِدٌل  َملٌِك  الزَّماِن  قَديِم  يف  کاَن 

الَْعظََمَة؛ کاَن ذوالَْقرننَِي يَْحُکُم َمناِطَق واِسَعًة ِمَن اْلرَِض رَشقاً َو َغرباً َو َشامالً. ذُکَِر اْسُمُه 

الُْقرآِن. ِة آياٍت يف  ِبِعدَّ الّصالَِحُة  َو أَعاملُُه 

در گذشته پادشاهی دادگر و يکتاپرست بود که ذوالقرنني ناميده می شد و خداوند 

به او نريو و شکوه داده بود. ذوالقرنني بر مناطق گسرتده ای از زمني در رشق و غرب و 

شامل حکومت می کرد. نام او و کارهای شايسته اش در چند آيۀ قرآن ذکر شده است.

لاَمَّ اْستََقرَِّت اْلَوضاُع لِذي الَْقرننَِي يف ِبالِدِه، ساَر ِبُجيوِشِه الَْعظيَمِة نَْحَو الَْمناِطِق الَْغربيَِّة 

ِمَن اْلرِْض يَْدُعو الّناَس إِلَی التَّْوحيِد َو ُمحاَربَِة الظُّلِْم َو الَْفساِد. 

وقتی اوضاع برای ذوالقرنني در کشورش استقرار يافت، با ارتش های بزرگش به سوی 

فرا  تباهی  و  با ستم  و جنگ  توحيد  به  را  مردم  که  درحالی  مناطق غربی زمني رفت 

می خوانْد.

يُديَر  َو  يَْحُکَم  أْن  ِمْنُه  يَطْلُبوَن  َو  َعدالَِتِه،  ِبَسبَِب  َمسريِِه  يف  ِبِه  بوَن  يُرَحِّ الّناُس  فَکاَن 

کَريَهٍة. رائَِحٍة  ذاُت  مياُهها  ُمستَنَقعاٌت  فيها  َمناِطَق  إلَی  َوَصَل  َحتَّی  ُشؤونَُهم، 

و مردم به دليل دادگری اش در راهش به او خوش آمد می گفتند و از وی می خواستند 

که بر ايشان فرمانروايی کند و کارهايشان را اداره کند، تا اينکه به مناطقی رسيد که در 

آن تاالب هايی بود که آب هايش دارای بوی بدی بود.
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َو َوَجَد قُرَْب ٰهِذِه الُْمستَنَقعاِت قَْوماً ِمْنُهم فاِسدوَن َو ِمْنُهم صالِحوَن، فَخاطَبَُه اللُّه يف 

َُه يف ُمحاَربَِة الُْمْشِکنَي الْفاِسديَن ِمْنُهم أَْو إِْصالِحِهم َو ِهدايَِتِهم.  َشأنِِهم َو َخريَّ

و نزديک اين تاالب ها مردمانی را يافت که بخشی از آنها تباهکار و بخشی درستکار 

با مشکان  را در جنگ  او  و  کرد  کارشان خطاب  در مورد  را  ايشان  و خداوند  بودند، 

تباهکارشان، يا اصالح و هدايتشان اختيار داد.

فَاْختاَر ذوالَْقرننَِي ِهدايَتَُهم َو َدْعَوتَُهم إِلَی التَّوحيِد َو اْلمياِن ِباللِّٰه. فََحَکَمُهم ِبالَْعدالَِة َو 

ِق. فَأَطاَعُه کَثرٌي ِمَن اْلَُمِم  أَْصلََح الْفاِسديَن ِمنُهم َو َدبََّر ُشؤونَُهم. ثُمَّ ساَر ِبُجيوِشِه نَْحَو الشَّ

َو اْستَقبَلوُه لَِعدالَِتِه َو َهيبَِتِه.

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 ارتش هايش به سوی رشق رفت و بسياری از اّمت ها از او پريوی کردند و به 

خاطر دادگری و هيبتش به پيشواز وی رفتند. 

َو  ِباللِّه  لِْلمياِن  فََدعاُهم  ِبدائيًَّة،  عيَشًة  يَعيشوَن  ننَي  ُمتََمدِّ َغريِ  قَوٍم  إِلَی  َوَصَل  َحتَّی 

اِط الُْمستَقيِم َو أَْصلََح َحياتَُهم َو َعلََّمُهم کَيَف يَعيشوَن. َحَکَمُهم َحتَّی َهداُهم إلَی الرصِّ

تا اینکه به قومی غري متمّدن رسيد که بدوی زندگی می کردند و آنها را به اميان به خدا 

دعوت کرد و بر آنان حکومت کرد تا به راه راست هدايت و زندگی شان را اصالح کرد و 

به آنها آموخت چگونه زندگی کنند.

َجبَلنِي  بنََي  يَسُکنوَن قُرَْب َمضيٍق  قَوٍم  إلَِی  َوَصَل  َحتَّی  امِل،  الشَّ نَحَو  ٰذلَك ساَر  بَعَد  َو 

ُمرتَِفَعنِي، فََرأَی ٰهؤالِء الَْقوُم َعظََمَة َجيِشِه َو أَعاملَُه الّصالَِحَة فَاْغتََنُموا الُْفرَصَة ِمْن ُوصولِِه؛ 

لِِکنَُّهم کانوا يف َعذاٍب َشديٍد ِمْن قَبيلَتنِي َوحشيَّتنَِي تَسُکناِن َوراَء تِلَك الِْجباِل.

و پس از آن به سوی شامل رفت تا به مردمانی رسيد که نزديک تنگ های ميان دو 

کوه زندگی می کردند، آن مردمان بزرگی ارتش و کارهای شايسته اش را ديدند و با رسيدن 

او فرصت را غنيمت شمردند؛ ولی آنها از دو قبيلۀ وحشی که پشت آن کوه ها زندگی 

می کردند در عذاب شديدی بودند.

فَقالوا لَُه: إنَّ رِجاَل هاتنَِي الَْقبيلَتنَِي ُمفِسدوَن يَهُجموَن َعلَينا بنََي الْحنِي َو اْلَخِر ِمْن ٰهَذا 
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بوَن بُيوتَنا َو يَنَهبوَن أَموالَنا، َو هاتاِن الَْقبيلَتاِن ُهام يَأجوُج َو َمأجوُج. الَْمضيِق؛ فَيَُخرِّ

پس به او گفتند: مردان اين دو قبيله تباهکارند؛ هر از چندی از اين تنگه به ما حمله 

و خانه هاميان را ويران و دارايی مان را غارت می کنند. اين دو قبيله يأجوج و مأجوج اند.

لِذا طَلَبوا ِمنُه الُْمساَعَدَة َو قالوا لَُه: نَرْجو ِمنَك إِغالَق ٰهَذا الَْمضيِق ِبَسدٍّ َعظيٍم، َحتَّی 

ال يَستَطيَع الَْعدوُّ أَن يَْهُجَم َعلَينا ِمنُه؛ َو نَحُن نُساِعُدَك يف َعَملَِك ٰهذا.

بنابراين، از او کمک خواستند و به وی گفتند: از تو خواهش می کنيم اين تنگه را به 

کمک سّدی بزرگ ببندی تا دشمن نتواند که از آن به ما حمله کند و ما در اين کارت 

به تو کمک می کنيم.

 بَعَد ٰذلَِك جاؤوا لَُه ِبَهدايا کَثريٍَة، فَرَفََضها ذوالَقرننِي َو قاَل: َعطاُء اللِّٰه َخرٌي ِمْن َعطاِء 

. فَِرَح الّناُس لِٰذلَِك کَثرياً. دِّ ِبناِء ٰهَذا السَّ َغريِِه، َو أَطلُُب ِمنُکم أَْن تُساِعدوين يف 

نپذيرفت و گفت:  را  آنها  ذوالقرنني  و  آوردند  برايش  بسياری  آن هديه های  از  پس 

بخشش خدا از بخشش ديگری بهرت است و از شام درخواست می کنم که در ساخنت اين 

سد به من کمک کنيد. مردم از اين کار خوشحال شدند.

أََمرَُهم ذوالَْقرننَِي ِبأَْن يَأتوا ِبالَْحديِد َو النُّحاِس، فََوَضَعُه يف ٰذلَِك الَْمضيِق َو أشَعلُوا الّناَر 

َحتَّی ذاَب النُّحاُس َو َدَخَل بنََي الَْحديِد، فَأَْصبََح َسّداً قَويّاً أَماَم هاتنَِي الَْقبيلَتنَِي.

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 سّدی قوی مقابل اين دو قبيله شد.

وا ِمن قَبيلَتَي يَأجوَج َو َمأجوَج َو  فََشَکَر الَْقوُم الَْملَِك الّصالَِح َعلَی َعَملِِه ٰهذا، َو تَخلصَّ

َشَکَر ذوالَْقرننَِي َربَُّه َعلَی نَجاِحِه يف فُتوحاتِِه.

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 کشورگشايی اش 

سپاسگزاری کرد.

ِة أَنَّ الُْحّکاَم الّصالِحنَي الْعاِدلنَي َمحبوبوَن ِعنَد اللِّٰه َو ِعنَد الّناِس. نَْفَهُم ِمْن ٰهِذِه الِْقصَّ

از اين داستان می فهميم که فرمانروايان درستکار دادگر نزد خدا و مردم دوست داشتنی 

هستند.
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اعلموا  

هدف قواعد درس ششم آموزش شناخت و ترجمۀ فعل مجهول در جمالت عربی است. 

اَلِْفْعُل الَْمْجهوُل فاِعلُُه، يعنی فعلی که فاعلش مجهول است. لفظ فاِعلُُه بنابر اختصار 

الفاعل« حذف شده  الْفاِعِل که »باسم  ِباْسِم  الُْمَشبََّهُة  َفُة  اَلصِّ مانند  حذف شده است؛ 

است. 

نام ديگر اين فعل الفعل الَْمبنـيُّ لِلْمجهول است که نيازی به ذکر نام آن در تدريس 

نيست. از آنجا که در زبان فارسی نيز اصطالح فعل مجهول به کار میرود؛ لذا اصطالح 

الِْفْعُل الَْمْجهوُل بهرت از الفعل الَْمبنـيُّ لِلْمجهول است.

را در عبارت تشخيص دهد و درست  دانش آموز فعل مجهول  که  اين است  هدف 

کند.  ترجمه 

تذکّر مهم: در مترين های کتاب خواسته شده است که فعل های 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؛ اّما 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 دانش آموز در يادگريی راحت تر شود و 

نوشته های کتاب نيز طوالنی نشود. به ياد داشته باشيم که اغلب دانش آموز درس را ياد 

می گريد، ولی با گذشت زمان فراموش می کند؛ لذا تکرار و مترين است که موجب تثبيت 

آموخته ها می شود. مشکل اصلی در يادگريی بر س تفهيم مطالب نيست.

مانند  مبنی  کلامت  اعراب  مبحث  در  که  باشيم  داشته  ياد  به  مهم:  بسيار  تذکّر 

کتاب های گذشته عمل نکنيم؛ مثالً در اعراب هَو سعيٌد. اين طور عمل کنيم. هَو مبتدا 

نيازی نيست که گفته شود هو مبتدا و محالً مرفوع است. و مبنی است. 
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فّن الرتجمة  

دانش آموز 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 ترکيب هايی 

، َمزرََعتُنا الَْجميلَُة و َعَملَُك الّصالُِح بود.  َهبيُّ مانند أُختي الکبريُة، أَخي اْلَصَغُر، خامَتُها الذَّ

توّجه داشته باشيم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيه هم اند. 

در فارسی گفته می شود، پنجرۀ خانه و در عربی، نافذُة البيِت؛ در فارسی گفته می شود: 

پنجرۀ زيبا و در عربی: النافذُة الجميلُة. 

پس تقديم و تأّخری وجود ندارد؛ اّما در فارسی گفته می شود پنجرۀ زيبای خانه و در 

عربی نافذُة البيِت الجميلُة. هدف اين درس تفهيم همني مطلب است که دانش آموز 

تشخيص دهد الجميلُة صفت برای نافذُة است. در ارزشيابی و آزمون ساسی و مسابقات 

علمی طرح سؤال بايد در جمله باشد. 

و  صفت  و  موصوف  مطابقت  با  دانش آموزان  هنوز  که  آنجا  از  که  است  طبيعی 

ويژگی های مضاف و مضاٌف اليه آشنا نشده اند، لذا طرح سؤال بايد با توّجه به آموخته های 

آنان باشد. هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس، عدد، معرفه و نکره 

بودن و اِعراب نيست. هرچند خود به خود اين اتّفاق می افتد و در خالل قرائت جمله ها 

دانش آموز پی می برد که تطابقی وجود دارد، اّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از 

اهداف آموزشی نيست. 

همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مثّنی و جمع نـمی گريد و مضاٌف اليه 

مجرور است از اهداف کتاب نيست.

بايد دانش آموزان را به آموخته هايشان در  ابتدا  برای فهم ترکيب وصفی و اضافی 

داد. ارجاع  فارسی  ادبيات 

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؛ اّما معمولً شيوه های زير برای تفهيم دانش آموز به کار برده 

می شوند. 

با افزودن چيزهايی می توان ترکيب وصفی را شناخت.

          افزودن »تر« يا »ترین« به آخر ترکیب؛ مثال : پرِس زرنگ، پرِس زرنگ تر                           1

2 افزودن فعل ربطی به آخر ترکیب ها؛ مثال : پرْس زرنگ است. پرْس زرنگ بود.

3 افزودن »ی« يا »بسيار« بین دو کلمه؛ مثال : پرسی زرنگ، پرسی بسيار زرنگ 

اگر با افزودن موارد فوق ترکیب ها از نظر معنا صحیح باشند، نوع ترکیب وصفی و 

در غیر این صورت، اضافی است.

اسم  در شناخت  دانش آموزان  بیشرتین مشکِل  و صفت،  اسم  تشخیص  برای  نکته: 

دیگر  به چیزی  وابسته  و وجودش  ندارد  که وجود ظاهری  اسمی  یعنی  است،  معنی 

هوش. مثل  است؛ 

حوارات  

گفت وگو با مسئول پذيرش هتل از موضوعات پرکاربرد در آموزش مکامله است و در 

اين درس به اين موضوع پرداخته شده است.

مترين ها  

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است. از 

فراگري می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار منرۀ شفاهی او را تشکيل 

می دهد. در اين مترين فراگري در پی يافنت پاسخ در واژگان درس بر می آيد. او بايد بتواند 

معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه نامۀ آغازيِن درس 

بيابد.

در  نبايد  اينکه  مهم  تذکّر  است.  فعل  شناخت  مهارت  تقويت  هدف  دوم:  مترين 
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امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بريون از جمله خواست. اين بخش از کتاب رصفاً 

باالست.  مترين  اين  دشواری  درجۀ  آموخته هاست.  تقويت  منظور  به 

مترين سوم: هدف تقويت مهارت زبانِی خواندن، واژه شناسی و ترجمه است. در همۀ 

مترينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن مّد نظر است.

ساخنت  و  تبديل  هرچند  است.  فعل  انواع  تشخيص  هدف  هفتم:  تا  چهارم  مترين 

ساخت های مختلف فعل مطلوب ما نيست؛ اّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل 

تا  می شود  موجب  به تدريج  آن  درست  ترجمۀ  و  فعل  نوع  تشخيص  است.  نظر  مّد 

بايد  ابتدا  نيز همني است که  نيز بسازد. شيوۀ درست آموزش  بتواند فعل  دانش آموز 

بتواند درست بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آنگاه 

بی آنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نيز حاصل می شود.

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 قرآن و دربرگريندۀ واژگانی اند  از معروف ترين و کاربردی ترين  برگزيده  آيات 

اين آيات می توان  از  تاکنون در کتاب های عربی مشاهده کرده است.  که دانش آموز 

کرد.  استفاده  مثال  به عنوان شاهد 

اجرای اين مترين به عنوان کار در منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی 

دارد و می تواند در کالس انجام دهد اختيار آن را دارد. 

اين تذکّر برای متام بخش های کتاب درسی تحت اين عنوان است.

البحث العلمي: هدف تقويت فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. 

يافنت آيه، حديث، بيت يا سخنی نغز و دلنشني دربارۀ نعمت های 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 منی توان 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: می توان در اين مورد پاورپوينت يا مناهنگ های 

کوتاهی تهيّه کرد و منت درس را به کمک آنها بهرت آموزش داد. می توان برای آموزش 

قواعد از شيوۀ منايشی بهره گرفت. 

برای مثال، معلّم به نوشته ای روی تخته اشاره می کند و می گويد: چون من منی دانم 

چه کسی اين را نوشته است می گويم »کُِتَب َعلَی اللَّوِح.« بعد می پرسد چه کسی نوشته 

است و وقتی مطلّع شد برای مثال، می گويد »کَتََب نارٌص َعلَی اللَّوِح.«

می توان دانش آموزان را پای تخته آورد و از آنها ترجمۀ فعل خواست. 

مثالً معنای اين فعل ها خواسته شود:

کَتََب، کُِتَب، يَکتُُب، يُکتَُب، َغَسَل، ُغِسَل، يَغِسُل، يُغَسُل و ...

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است. روش کار يکی 

است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

     معادل فعل »داد« به عربی می شود: أَعطَی، آتَـی، َسلََّم؛ مثال:  1

گذرنامه ام را به او دادم. أَْعطَيُْت آتَيُْت أَْو َسلَّْمُت جوازي إِلَيِه. 

و  »ياگوگ  شبیيه  چيزی  اصل  در  مغول،  وحشی  قبيلۀ  دو  نام  مأجوج  و       يأجوج  2

است.  بوده  ماگوک«  و  »ياگوک  يا  ماهونگ«  و  »یاهونگ  ماگوگ«، 

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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      فعل مجهول در محاورات روزمرّۀ عربی و گويش های محلّی بر وزن انفعل، ينفعل  3

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.

      إِبل به معنای شرتان و جمع آن آبال است. اين کلمه مفرد از جنس خودش ندارد. 4

ن       ُرّز به معنای برنج هامن اْلَُرّز و برگرفته از يونانی است. در گويش عراقی تِـمَّ 5

می شود. گفته 

     در آيۀ رشيفۀ زير: 6

﴿إْذ قال لبيه و قومه ما هذه التامثيل﴾

إْذ را می توان مفعوٌل به برای فعل محذوف أذکُُر دانست. 

عبادتها  عىل  أقمتم  ثم  صنعتموها،  التي  الصنام  هذه  ما  وقومه:  لبيه  قال  حني 

لها؟ مالزمني 

     در آيۀ رشيفۀ زير: 7

﴿جعل اللّه الکعبَة البيَت الحراَم قياماً للّناس﴾ 

البيت الحرام بدل از الکعبة و قياماً مفعوٌل به دوم است.

از  يوم عليك« بدل تفصيل  يوم لك و  يومان  »الدهر  يوم عليك« در       »يوم لك و  8

هستند. يوماِن 


