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درس ششم عربی تخّصصی رشتۀ ادبیات و علوم انسانی )1(

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

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

2 پيام درس را درک کند.

3 به هنگام ضرورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

5 معنای اِعراب )نقش و حالت کلمه١( را درست تشخيص دهد.

6 کلمات معرب و مبنی را در حّد آموزش کتاب از هم تشخيص دهد. )بيان نوع 

ِبناء الزم نيست.(

7 چهار حالت رفع، نصب، جر و جزم کلمات و عالمت های آنها را در حّد آموخته های 

کتاب بشناسد.

8 نقش و اِعراب فاعل، مفعول، مبتدا و خبر و مضاٌف اليه را درست تشخيص دهد.

9 در بيان اِعراب کلمات مبنی نقش آنها را بيان کند. )مثال: فاعل و مبنی(

10 در اِعراب صفت تشخيص دهد که تابع موصوفش است.

فرايند آموزش 

تـمام درس ششم در کتاب »عربی تخّصصی رشتۀ ادبيات و علوم انسانی« و کتاب 

مشترک »عربی زبان قرآن« متفاوت است. 

١ ــ  نقش و حالت = المحّل اإلعرابّي

رُس الّساِدُس الدَّ
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متن درس ششم از کتاب »عربی تخّصصی ادبيات و علوم انسانی« دربارۀ جاذبه های 

جهانگردی در ايران است. از هر استان يکی از جاذبه هايش ذکر شده است. جاذبه های 

کمتر  استان ها  برخی  و  است  بسيار  کرمانشاه  و  فارس  مانند  استان ها  برخی  تاريخی 

اهّميت دارند. جاذبه های گردشگری طبيعی در برخی استان ها مانند مازندران، گلستان 

و گيالن معروف و در برخی استان ها مانند ايالم و لرستان با وجود زیبایی بسیار کمتر 

شهرت دارد.

از آنجا که هدف اين بود که از هر استانی يک مورد جاذبۀ گردشگری ذکر شود؛ لذا 

چند سطری متن طوالنی تر شده است. حذف چند سطر متن را کوتاه می کرد، اّما موجب 

رنجش دانش آموزانی می شد که در اين استان ها زندگی می کنند.

در تصوير متن درس اين اماکن آمده است:

مشهد، کوه دماوند، شاه چراغ، حافظيه و سعديه در شيراز، پاسارگاد، کتيبۀ بيستون، 

آبشارهای  در همدان،  ابن سينا  آرامگاه  ايالم،  والی  قلعۀ  االفالک خرّم آباد،  فلک  قلعۀ 

يزد بادگيرهای  شوشتر، 

ادبیات و  هماهنگی در ترجمۀ متن درس ششم عربی زبان قرآن رشتۀ 

 )1( انسانی  علوم 

اَلَْمعالُِم الَْخّلبَُة: آثار جّذاب

ِبـالَْکثيِر ِمَن الَْمناِطِق الَْخاّلبَِة َو  َوِل الَْجميلَِة في الْعالَِم َو الَْمشهورَِة  إنَّ إيراَن ِمْن الدُّ

الَْمعالِِم التّاريخيَِّة َو الثَّقافيَِّة؛ َو فيـها ِصناعاٌت يََدويٌَّة تَجِذُب السائحين ِمْن کُلِّ الْعالَِم.

ايران از کشورهای زيبای جهان و مشهور به بسياری از مناطق جّذاب و آثار تاريخی و 

فرهنگی است و در آن صنايع دستی وجود دارد که گردشگران را از همۀ جهان جذب می کند.

أَْن  تَستَطيُع  فَـهَي  الّسياَحِة،  ِفـي  َملحوظاً  نُـُمّواً  اْلَخيرَِة  َنواِت  السَّ ِفـي  إيراُن  َشِهَدْت 

تَحُصَل ِمَن الّسياَحِة َعلَی ثَرَوٍة َعظيَمٍة بَعَد النِّفِط. يََری بَْعُض السائحين إيراَن بَلَداً ُممتازاً 

الُْعطاُلِت. لِـَقضاِء 
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ايران در سال های اخير رشد قابل مالحظه ای را در گردشگری شاهد بوده است. ايران 

می تواند از گردشگری ثروت عظيمی را پس از نفت به دست بياورد. برخی گردشگران، 

ايران را سرزمينی عالی برای گذراندن تعطيالت می بينند.

في  إيرانيٍَّة  تاريخيَّـٍة  َو  ثَقافيَّـٍة  َمناِطَق  َو  ُمُدٍن  ِبـتَسجيِل  الْيونِسکو  ُمَنظََّمـُة  قاَمْت 

إلَيـها.  الّسائحيَن  ِمَن  کَثيراً  تَجِذُب  ها  ِلَنَـّ ؛  الْعالَميِّ راِث  التُـّ قائِـَمـِة 

سازمان يونسکو به ثبت شهرها و مناطق فرهنگی و تاريخی ايران در ليست ميراث 

جهانی اقدام کرده است؛ زيرا ايران بسياری از گردشگران را به سوی خود جذب می کند.

ِمَن اْلثاِر َو الَْمعالِِم التّاريخيَِّة في إيران: 

از آثار و نشانه های تاريخی ايران:

َمَقبَرَتا حاِفٍظ َو َسعديٍّ في ُمحافَظَِة فارِس، )آثار پرسپوليس و دو  َو  آثاُر برسبوليس 

آرامگاه حافظ و سعدی در استان فارس( َو »طاِق بُستان« و »کَتيبِة بيستون« في ُمحافَظَِة 

َو  کِرمانشاه، )و طاق بستان و کتيبۀ بيستون در استان کرمانشاه( َو َمرقَُد اْلماِم الرِّضا 

يَِّدِة  فردوسی در مشهد( َو َمرقَُد السَّ و َمرقَُد الِْفرَدوسيِّ في مشهد، )و مرقد امام رضا 

در شهر قم( َو قَلَعُة »فَلَِك اْلَفالك«  ِبـَمديَنِة قُم، )و مرقد بانو معصومه َمعصوَمَة 

في ُخرَّم آباد، )و قلعۀ فلک االفالک در خرّم آباد( َو قَلَعُة الْوالي َو غاباُت الْبَلّوِط في إيالم 

)و قلعۀ والی و جنگل های بلوط در ايالم( َو »َحّمام کَنجَعلي خان« في ُمحافَظَُة کِرمان 

مشهور  کرمان  استان  در  گنجعلی خان  حّمام  )و  ّجاِد،  السَّ َو  الُْفستُِق  ِبـإنتاِج  الَْمشهورِة 

)و  خوزِستان،  في  دانيال النَّبيِّ  َمقبَرَُة  َو  شوشتر  َشاّلالُت  و  قالی(  و  پسته  توليد  به 

الْعالِِم  ابِْن سينا  َمرقَُد  َو  در خوزستان(،  پيامبر  دانيال  آرامگاه  و  آبشارهای شوشتر 

الْعالَِم  في  الْمائيَِّة  الُْکهوِف  أَطَوِل  ِمْن  هَو  َو  َعلي َصدر  کَهُف  َو  الْعالَِم،  ِفـي  الَْمشهوِر 

في همدان، )و مرقد ابن سينا دانشمند نامدار در جهان و غار علی صدر از بزرگ ترين 

ُمَنظََّمُة  لَتْـها  اْلَثَريَُّة في إصفهان َو قَْد َسجَّ الِْعماراُت  غارهای آبی جهان در همدان( َو 

، )و ساختمان های تاريخی در اصفهان که  َوليَُّة في قائِـَمِة التُّراِث الْعالَميِّ الْيونِسکو الدُّ

ا الُْمحافَظاُت  سازمان جهانی يونسکو آن را در ليست ميراث جهانی ثبت کرده است.( أمَّ
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ماليَُّة الثَّالُث َعلَی شاِطِئ بَحِر قزوين )Caspian( فَـرائَِعٌة ِبـَمناِظرَِها الَْجميلَِة، فَـهَي  الشَّ

ُمناِسبٌَة لِلِْبطاقاِت الْبَريديَِّة، َو کَأَنَّها ِقطَعٌة ِمَن الَْجنَِّة. )اّما استان های شمالی سه گانه بر 

ساحل دريای مازندران به خاطر چشم اندازهای زيبايشان جالب اند. آنها مناسب برای 

کارت پستال ها و گويی تّکه ای از بهشت اند(.

البُدَّ ِمن تَأليِف کِتاٍب َعظيٍم لِـإحصاِء َمناِطِق الَْجذِب الّسياحيِّ في إيران، نَذکُُر ِقسماً آَخَر ِمنـها:

برای برشمردن مناطق دارای جاذبۀ گردشگری در ايران ناگزير به نوشتن کتابی بزرگ 

هستيم، بخش ديگری از آنها را ذکر می کنيم:

حراويَُّة، )يزد و شيرينيجات و مناطق صحرايی اش(  الصَّ َمناِطُقـَها  َو  َحلَويّاتُـها  َو  يَزد 

ٍف ِفـي الْعالَِم، فيِه َمکاٌن واِسٌع لِـبَيْعِ  ُه أَکبَُر سوٍق ُمَسقَّ و تَبريز َو سوقُـها الَْمشهوُر ِبأَنَـّ

َهِب. )تبريز و بازار مشهورش که بزرگ ترين بازار سقف دار جهان است  جاجيِد َو الذَّ السَّ

َهِب  و در آن  جايی وسيع برای فروش فرش و طال وجود دارد.( َو َمديَنُة قائِن بَلَُد الذَّ

اْلَحَمِر الزَّعَفراِن، )و شهر قائن شهر طالی سرخ زعفران( َو غابَُة َحرّاء في َجزيرَِة ِقشم، )و 

خريُّ لِـميناِء شابَهار، )و ساحل صخره ای بندر  جنگل حرّا در جزيرۀ قشم( َو الّشاِطُئ الصَّ

چاه بهار( َو کَهُف َسهوالن في َمهاباد، َو بَُحيرَُة َزريبار في َمريوان، َو قُبَُّة ُسلطانيَّة في 

زَنجان، َو ُمتَحُف التُّراِث الّريفيِّ قُرَْب رَشت، َو بُرُج ميالٍد في طهران، )و غار سهوالن در 

مهاباد، درياچۀ زريبار در مريوان، گنبد سلطانيّه در زنجان، موزۀ روستايی نزديک رشت 

اّلالُت َو الْغاباُت َو الُْعيوُن في ياسوج َو َشهرِکُرد،  و برج ميالد در تهران( َو اْلَنهاُر َو الشَّ

)و رودها، آبشارها، جنگل ها و چشمه ها در ياسوج و شهرکرد(، َو الطَّريُق الّسياحيُّ بَيَن 

َمديَنتَي أَسالِم َو َخلخال، )و راه گردشگری ميان دو شهر اسالم و خلخال( َو َحديَقُة ِبش 

حاب(  قارداش في َمديَنِة بُجنورد، )و جنگل بش قارداش١ در شهر بجنورد( َو غابَُة أَبر )السَّ

في شاهرود، َو سوُق أراك، َو قَلَعُة أَلَمـوت، َو ُمتَحُف ِدلواري في بوِشهر َو آالُف الَْمناِطِق 

اْلُخَری.

١ــ ِبش قارداش به ترکی به معنای پنج برادر است.
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)و جنگل ابر در شاهرود، بازار اراک، قلعۀ الموت، موزه دلواری در بوشهر و هزاران 

منطقۀ ديگر.(

َفِر إلَيها  ُع الّسائحيَن إلَی السَّ اْلَمنيِّ فيها يَُشجِّ ُع َمعالِِم إيران َو اْسِتقراُر الَْوضعِ  فَـتََنوُّ

ايمن،  وضعيّت  استقرار  و  ايران  آثار  )تنّوع  الَْخاّلبَِة.  طَبيَعِتـَها  َو  آثارِها  َجماِل  لِـُرؤيَِة 

گردشگران را به سفر به ايران برای ديدن زيبايی آثار و طبيعت جّذابش تشويق می کند(.

اعلموا  

انواع چهارگانۀ  انسانی معرب و مبنی و  ادبیات و علوم  در عربی زبان قرآن رشتۀ 

نيز تدريس شده است که در کتاب مشترک عربی زبان قرآن )1( نيست.  اِعراب 

در مبحث ِبناء الزم نيست که دانش آموز نوع بناء را در کلماتی مانند ذهبُوا، يذهبْن، 

ال، في و علی ذکر کند.

تطابق موصوف و صفت از اهداف اين کتاب نيست.

تذکّر بسيار مهم: به ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلمات مبنی مانند کتاب های 

گذشته عمل نکنيم؛ مثالً در اعراب هَو سعيٌد. اين طور عمل کنيم: 

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

حوارات 

گفت  و  گو در داروخانه موضوعی پرکاربرد در آموزش مکالمه است و در اين درس 

به اين موضوع پرداخته شده است. در اين بخش نام چند داروی مهم ذکر شده است.

تـمرين ها 

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

او را  اين کار نـمرۀ شفاهی  از فراگير می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. 

تشکيل می دهد. در اين تمرين فراگير در پی يافتن پاسخ در واژگان درس برمی آيد. او 

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

آغازيِن درس بيابد. اين تمرين مهارت واژه شناسی فراگير را تقويت می کند.
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تمرين دوم و چهارم: هدف تقويت مهارت شناخت فعل است. تذکّر مهم اينکه نبايد در 

امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بيرون از جمله خواست. اين بخش از کتاب صرفاً 

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

در تـمرين چهارم هدف تشخيص انواع فعل است. هرچند تبديل و ساختن ساخت های 

نظر  مّد  فعل  ترجمۀ درست  و  تشخيص  توانايی  اّما  نيست؛  ما  فعل مطلوب  مختلف 

است. تشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدريج موجب می شود تا دانش آموز 

بتواند فعل نيز بسازد. شيوۀ درست آموزش نيز همين است که ابتدا بايد بتواند درست 

بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آنگاه بی آنکه معلّم 

از او ساختن را بخواهد ساختن نيز حاصل می شود.

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

تمرينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن مّد نظر است. از اين تمرين در 

نگاشت پرسش های امتحانی می توان بهره برد.

تمرين پنجم: هدف اين تمرين، تشخيص اِعراب درست کلمات است. بايد توّجه داشت 

المتحف.  الوسطی في  که چنين سؤالی طرح نشود: رأينا )دو گردشگر را( ِمن أمريکا 

فراگير فقط بايد بتواند اعراب درست را بشناسد و تشخيص دهد. سؤال نيز در امتحان 

آموزش  نبايد  و  است  آزمون سراسری يک مسابقه  گزينه ای طرح می شود. مسئلۀ  دو 

ساده در مدرسه فدای آزمون سراسری شود. برخی از دبيران به بهانۀ آزمون سراسری 

سؤاالت امتحانی را پر از معّما می کنند. 

اينان به پندار خود در حال خدمت هستند، ولی در اصل بدی می کنند؛ زيرا دانش آموز 

را از درس عربی بيزار می کنند. وقت دو ساعت در هفته برای تدريس اين کتاب است، 

نه برای کار اضافه بر سازمان آن هم کاری مانند آزمون سراسری که شرايطی مجزّا برای 

تدريس می طلبد.

کتاب  آن  در  هرچند  است.  هفتم  عربی  اّول  درس  يادآور  تمرين  اين  تمرين ششم: 

شد. خواهد  پاک  حافظه  از  نباشد،  تمرين  و  تکرار  اگر  ولی  است،  شده  تدريس 

تمرين هفتم: هدف شناخت صيغه های فعل هاست.
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تمرين هشتم: هدف شناخت کلمات معرب و مبنی است. تشخيص نوع ِبناء از اهداف 

در  است.  نون  بر حذف  مبنی  بگويد  دانش آموز  نيست  الزم  اِشَهدوا  در  مثالً  نيست؛ 

يجذبْن ذکر اينکه مبنی بر سکون است از اهداف آموزشی نيست.

نيز  کلمات  اِعراب  تشخيص  ترجمه  و  خوانش  مهارت  تقويت  بر  عالوه  نهم:  تمرين 

هدف است. از آنجا که دانش آموز هنوز در آغاز راه است؛ لذا کلماتی که با ساختار 

ايجاد  آموزشی  و چالش  تا مشکل  است  رنگی شده  دارد  داده شده مطابقت  آموزش 

و  زبان  دانشجوی رشتۀ  راه همانند  آغاز  دانش آموز  توقّع داشت که  نمی توان  نشود. 

بگويد. را  کلمات  اِعراب  ادبيات عرب 

البحث العلمي   

هدف تقويت فّعاليتهای پژوهشی در دانش آموزان است. در بسياری از مناطق ايران 

جاذبه های گردشگری و تاريخی وجود دارد که گاهی اهالی همان استان نيز بی خبرند. 

موضوع پژوهش در صورت داشتن وقت موضوع جالبی است. به یاد داشته باشيم درس 

عربی با همۀ دروس ديگر فرق اساسی دارد. زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا نمی توان 

با  عربی  درس  حتّی  شود.  عمل  دروس  ساير  همانند  داشت  توقّع  پژوهش  بخش  در 

انگليسی نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف اصلی فهم متن است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی   

می توان در اين مورد پاورپوينت يا نماهنگ های کوتاهی تهيّه کرد و متن درس را به 

کمک آنها بهتر آموزش داد. 

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

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(  

ـ معالم: نشانه ها، عالئم، آثار ]باستانی[، بقايا / معالم عامة؛ خطوط كلی، سيمای كلی

َمْعلَم جمع َمعالِم، عالمت را؛ »َخِفيَْت َمَعالُِم الطريق«؛ نشان راه گم شده است 
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د المعالم؛ مشّخص، آشكار، دارای چارچوب روشن »َمْعلَُم الشيء«؛ جاى چيزى. محدَّ

د المعالم؛ تجاوز آشكار، تجاوز صريح معالم الجريمة؛ آثار جنايت / ُعدوان محدَّ

ـ قَضاء از جمله کلماتی است که معانی گوناگون دارد: 

عدالت،  اجرای  بردن،  بين  از  تكميل،  دادن،  انجام  كردن،  نابود  قضاوت،  شهرستان، 

صادر كردن حكم، حكم، تحميل كردن، اجابت كردن، پاسخ مثبت دادن به نياز، پرداخت 

كردن )دين ، وام و ...(، رأى دادگاه

در اصطالح برخی كشورها يكى از تقسيمات ادارى شهرستان هاست كه تابع استاندارى 

مى باشد به معناى فرماندارى.

ـ بلوط در عربی کَستَناءة و بَلّوط گفته می شود.

ـ دريای مازندران در عربی و نيز در بيشتر کشورهای مسلمان دريای قزوين و در 

غرب دريای کاسپين گفته می شود. نام قزوين معرَّب کاسپين است. کاسپين يادآور نام 

دو گروه از ايرانيان باستان کاسی ها و پين هاست. تبديل کاف به قاف در زبان فارسی 

تحت تأثير عربی رايج است؛ مثال: 

ابرکوه:  قَرَمسين،  و  ِقرماسان  )کرمانشاه(:  کرماشان  قُم،  کومه:  قُهستان،  کوهستان: 

... و  يا کهرمان: قهرمان، کندک: خندق  قند، کارمان  کَند:  ابرقو، 

ـ بَريد در عربی برگرفته از نام فارسی بُريد است. 

گفته شده است که دم اسبان را می بريدند تا تندتر بدوند و بُريده به بَريد تبديل 

است.  شده 

بعيد نيست واژۀ POST در انگليسی نيز همان پوست باشد؛ زيرا بنيانگذار صنعت 

پست در جهان ايرانيان دورۀ هخامنشی بودند.
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درس هفتم کتاب مشترک عربی زبان قرآن )1( و درس هشتم عربی زبان 

قرآن رشتۀ ادبیات و  علوم انسانی )1(  

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

1 متن درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.
2 پيام آموزشی درس را درک کند.١

3 به هنگام ضرورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

5 معانی حروف جر را بشناسد.

6 جار و مجرور را در متن و عبارت تشخيص دهد.

اسم  در  را  جر  عالمت  مشترک(  عربی  )نه  انسانی  علوم  رشتۀ  عربی  کتاب  در   7

دهد. تشخيص  جر  به  مجرور 

8 نون وقايه را تشخيص دهد و فعل هايی را که نون وقايه دارند درست ترجمه کند.

فرايند آموزش  

يادگيری عربی  به  دانش آموز  است که موجب عالقه مندی  متنی جّذاب  متن درس 

هفتم  درس  متن  است.  دين  بزرگان  توصيـۀ  خداوند  آفريده های  در  تفّکر  می گردد. 

دربارۀ دلفين است. دانش آموز با خواندن اين متن در آفريده های خداوند می انديشد. 

از  حديثی  پايان  در  است.  جّذاب  بسيار  دانش آموزان  برای  متن هايی  چنين  خواندن 

پيامبر اسالمملسو هيلع هللا ىلص زينت بخش متن درس شده است. اين حديث دربارۀ دريا و در پيوند 

با موضوع درس است.

١ــ پيام درس دربارۀ تفّکر در عجائب آفريده های خداوند است.

رُس الّساِبُع ِمن کتاِب »الَْعَربّية لُغة الُْقرآِن«  اَلدَّ

رُس الّثاِمن ِمن کتاِب »الَْعَربيَّة لِلُْعلوِم اْلنسانّيِة« و الدَّ
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس  

﴿يا َمـْن ِفـي الْـِبـحـاِر َعـجـائِـبُـُه﴾؛  ای آنکه شگفتی هايش در درياست.

ِمَن الَْغرَِق، َو أَْوَصلَـُه  لفيِن الَّذي أَنَقَذ إِنساناً  َعِن الدُّ يُشاِهُد أَعضاُء اْلُسرَِة ِفلْماً رائِعاً 

الّشاِطِئ. إِلَی 

اعضای خانواده فيلمی جالب را دربارۀ دلفينی که انسانی را از غرق شدن نجات داده 

و به ساحل رسانده است، می بينند.

ُق؛ هذا أَمٌر َعجيٌب. يَُحيِّـرُنـي ِجّداً.  حاِمٌد: ال أَُصدِّ

حامد: باور نمی کنم؛ اين چيزی شگفت انگيز است. خيلی مرا به حيرت می اندازد.

لفيَن َصديُق اإْلِنساِن ِفـي الِْبحاِر. اْلَُب: يا َولَدي، لَيَْس َعجيباً؛ ِلَنَّ الدُّ

پدر: ای پسرم، عجيب نيست؛ زيرا دلفين دوست انسان در درياهاست.

ديِق. صاِدٌق: تَصديُقـُه َصعٌب! يا أَبـي، َعرِّفْـنا َعلَی هَذا الصَّ

صادق: ای پدرم، باور کردنش سخت است، ما را با اين دوست آشنا کن.

ٌة، َو َسْمُعـُه يَفوُق َسْمَع اإْلِنساِن َعْشَر َمرّاٍت، َو َوزنُـُه يَبلُُغ ِضْعَفي  اَْلَُب: لَُه ذاکِرٌَة قَويَـّ

َوزِن اإْلِنساِن تَقريباً، َو هَو ِمَن الَْحيَواناِت اللَّبونَِة الَّتي تُرِضُع ِصغارَها.

پدر: حافظه ای قوی دارد و شنوايی اش ده بار بر شنوايی انسان برتری دارد و وزنش تقريباً 

دو برابر وزن انسان است و از جانداران پستانداری است که به بّچه هايش شير می دهد.

ُه َحيَواٌن ذَکـيٌّ يُِحبُّ ُمساَعَدَة اإْلنساِن! أَ لَيَْس کَٰذلَِك؟ نورا: إنَـّ

نورا: او جانداری باهوش است که کمک به انسان را دوست دارد! آيا این طور نيست؟

َمکاِن  أَْو  ُسقوِط طائِرٍَة  َمکاِن  إِلَی  تُرِشَدنا  أَْن  الفيُن  الدَّ تَستَطيُع  ِبالتَّأکيِد،  نََعم؛  اَْلَُب: 

َسفيَنٍة. َغرَِق 

پدر: بله؛ البتّه، دلفين ها می توانند ما را به جای سقوط هواپيمايی، يا جای غرق شدن 

کشتی ای راهنمايی کنند.

ِمْن  الْماِء  تَْحَت  ما  تَْکِشُف  َو  لِْم،  السِّ َو  الَْحرِب  في  ُمِهّماً  َدوراً  الفيُن  الدَّ تَُؤّدي   : اَْلُمُّ

اْلَسماِك. عِ  تََجمُّ أَماکِِن  اکِْتشاِف  َعلَی  اإْلِنساَن  تُساِعُد  َو  أَسراٍر،  َو  َعجائَِب 



206

مادر: دلفين ها نقش مهّمی در جنگ و صلح ايفا می کنند و آنچه را زير آب است از 

شگفتی ها و رازها کشف می کنند و به انسان در يافتن جاهای گرد هم آمدن ماهيان 

کمک می کنند.

الفيَن تَُؤّدي َحرَکاٍت َجماعيَّـًة؛ فَـَهْل تَتََکلَُّم َمعاً؟ صاِدٌق: َرأَيُْت الدَّ

صادق: دلفين ها را ديده ام که حرکت های گروهی انجام می دهند، آيا با هم سخن 

می گويند؟

تَتََکلََّم  أَْن  تَْستَطيُع  ها  أَنَـّ يَُؤکِّدوَن  الُْعلَماَء  أَنَّ  ِعلْميَّـٍة  َموسوَعـٍة  في  قََرأُت  نََعم؛   : اَْلُمُّ

ها تَُغّني کَـالطُّيوِر، َو تَبکي کَـاْلَطفاِل، َو تَصُفُر َو تَضَحُك  ِبـاْسِتخداِم أَصواٍت ُمَعيََّنـٍة، َو أَنَـّ

کَـاإْلِنساِن.

مادر: بله؛ در دانشنامه ای علمی خواندم که دانشمندان تأکيد می کنند که او می تواند 

با به کار گرفتن صداهايی مشّخص سخن بگويد و مانند کودکان گريه کند و مانند انسان 

سوت بزند و بخندد.

الفيِن أَعداٌء؟ نورا: َهْل لِلدَّ

نورا: آيا دلفين ها دشمن دارند؟

الفيُن َسَمَك الِْقرِْش َعدّواً لَـها، فَـِإذا َوقََع نَظَرُها َعلَی َسَمَکِة  اَْلَُب: ِبالتَّأکيِد، تَحَسُب الدَّ

ُع ِبـُسرَعـٍة َحولَـها، َو تَضِربُـها ِبـأُنوِفـَها الْحادَِّة َو تَقتُلُـها. الِْقرِْش، تَتََجمَّ

هرگاه  و  می آورند  شمار  به  خودشان  دشمن  را  کوسه ماهی  دلفين ها  البتّه،  پدر: 

نگاهشان به کوسه ماهی بيفتد، به سرعت دورش جمع می شوند و آن را با بينی های 

می کُشند. و  می زنند  تيزشان 

لفيُن اإْلِنساَن َحّقاً؟ نورا: َو َهل يُِحبُّ الدُّ

نورا: و آيا به راستی دلفين انسان را دوست دارد؟

اَْلَُب: نََعم؛ تَعالَي نَقَرأْ هَذا الَْخبََر في اإْلنِترنِت: ... َسَحَب تَيّاُر الْماِء رَُجالً إلَی اْلَعماِق 

ٍة، ثُمَّ أََخَذنـي إلَی  ٍة، َو بَعَد نَجاتِِه قاَل الرَُّجُل: رَفََعـني َشيٌء بَغتَـًة إلَی اْلَعلَی ِبـقوَّ ِبِشدَّ

الّشاِطِئ َو لَّما َعزَْمُت أَن أَشُکَر ُمنِقذي، ما َوَجْدُت أََحداً، َولِٰکّني َرأَيُت ُدلفيناً کَبيراً يَقِفُز 
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قُربـي في الْماِء ِبـَفَرٍح.

به  به شّدت  را  ... جريان آب مردی  بخوانيم:  اينترنت  را در  اين خبر  بيا  بله؛  پدر: 

اعماق کشيد و آن مرد پس از نجاتش گفت: ناگهان چيزی مرا با زور به باال برد سپس 

مرا به ساحل برد و وقتی که تصميم گرفتم که از نجات دهنده ام سپاسگزاری کنم کسی را 

نيافتم، ولی دلفين بزرگی را نزديکم ديدم که با شادمانی در آب می جهيد.

: إنَّ الْبَحَر َو اْلَسماَك نِعَمـٌة َعظيَمـٌة ِمَن اللِّه. اَْلُمُّ

مادر: بی گمان دريا و ماهی ها نعمتی بزرگ از خداوندند.

: اَلنَّظَُر في ثاَلثَِة أَشیاَء ِعباَدٌة: اَلنَّظَُر ِفي الُْمصَحِف َو النَّظَُر في َوجِه  قاَل رَسوُل اللِّه

الْوالَِدیِن َو النَّظَُر ِفي الْبَحِر.

فرستادۀ خداوند فرموده است: 

نگاه کردن به سه چيز عبادت است: نگاه کردن به قرآن، به چهرۀ پدر و مادر و به دريا.

در انتهای هر يک از متون کتاب عربی دهم درک مطلبی تنظيم شده تا دانش آموز 

آموخته های خود را در خالل اين تمرين بيازمايد.

اعلموا  

هدف آموزش معنای حروف جّر و تشخيص جاّر و مجرور در متن و عبارت است. 

در کتاب مشترک عربی زبان قرآن و حتّی عربی زبان قرآن رشتۀ ادبیات و علوم انسانی 

نيست  الزم   )1( قرآن  زبان  عربی  مشترک  کتاب  در  نيست.  هدف  جر  اعراب  نهادن 

دانش آموز بياموزد اعراب صحيح اسم های پس از حرف جر چيست. 

دانش آموز عالقه مند در دانشگاه و در رشتۀ زبان و ادبيات عرب ادامه تحصيل خواهد 

داد و اين ظرايف را خواهد آموخت و عقل حکم می کند چنين دانش آموزی در رشتۀ علوم 

و معارف اسالمی يا ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصيل دهد. اّما در عربی رشتۀ ادبیات 

و علوم انسانی الزم است که دانش آموز بتواند عالئم جر را بشناسد و در پاسخ به چنين 

سؤاالتی بتواند درست پاسخ دهد:
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َضْع في الَْفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة.

ـ اَلَْعَربيَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّسميَِّة في ....................... اْلََمِم الُْمتَِّحَدِة.

 ُمَنظََّمِة   ُمَنظََّمَة                                                                          

  اللِّه            اللُّه ـ أََحبُّ ِعباِد اللِّه إلَی ....................... أَنَفُعـُهم لِـِعباِدِه.  

  َهْجِر          ـ إنّـي َرأَيُت َدهراً ِمْن ....................... ِك الْقياَمَة.              َهْجُر

  َجُر َجِر        الشَّ ـ اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل کَـ ....................... ِبال ثَـَمٍر.                        الشَّ

  نِصفـاِن       َم الَْمزَرَعَة إلَی ........................                    نِصَفيـِن ـ َسعيٌد قَسَّ

  الُْمسلِموَن   ـ ُربُْع ُسّکاِن الْعالَِم ِمَن ........................                     الُْمسلِميـَن

. تَرِجِم اْليَتَيِن َو اْلَحاديَث، ثُمَّ َضْع َخطّاً تَحَت الْجارِّ َو الَْمجروِر، َو اذْکُْر َعالَمَة الَْجرِّ

1 ﴿َو أَْدِخلْنـي ِبـرَْحـَمـِتـَك فـي ِعبـاِدَك الّصالِـحیَن﴾ اَلنَّمل/ 19 

2 ﴿َو انْـُصـرْنـا َعلَـی الَْقـوِم الْـکـاِفريَن﴾ آل ِعمران/ 147

3 أََدُب الْـَمـرِء َخـيـٌر ِمْن َذَهِبــِه. رَسوُل اللِّهملسو هيلع هللا ىلص

حروف جر، معانی بسياری دارند. در اين کتاب فقط معانی مشهور و پرکاربرد آموزش 

داده شده است.

در مبحث نون وقايه نيز هدف فقط تقويت توانايی ترجمۀ صحيح فعل هايی است 

که نون وقايه دارد. نون وقايه در کتاب درسی فقط به فعل وصل شده است و مثالی از 

نون وقايه در کلماتی مانند َعّني و ِمّني نيامده است. از طرح سؤاالتی که از دانش آموز 

می خواهد نون وقايه را در جای صحيح به کار ببرد خودداری شود؛ مثال:

تَْعرُِف+ي= ... اِْسأَْل+ي= ... 

سؤال بايد اين گونه باشد: ترجمه کنيد. أَ أَنَت تَْعرِفُني؟ ، اِْسأَلْني ما تُريُد.

در تمرينات کتاب چند فعل به تنهايی آمده است؛ در امتحان اين گونه سؤال طرح 

نشود. همۀ کلمات بايد در دل جمله باشند. تمرينات کتاب صرفاً برای تقويت مهارت 

شناخت فعل اين گونه به کار رفته اند.
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َيِن( در رشتۀ ادبیات و علوم انسانی آموزش داده می شود؛  ٍ ، ي در يَن وـ  عالئم جر )ـِ ،ـ 

اّما نيازی به ذکر اصطالحات اعراب اصلی و فرعی نيست. طرح چنين سؤالی نيز مطابق 

اهداف نيست.

ترجمۀ کلمۀ داخل پرانتز را بنويسيد. َسلَّْمُت َعلَی )معلّمان مرد(. 

الحوارات 

متن مکالمۀ درس هفتم گفت  و  گو با مدير داخلی هتل، يعنی مسئول خدمات است. 

مسافر مّدت طوالنی را در اتاق به سر می برد و بايد با اصطالحات و چند جملۀ کوتاه 

کاربردی در اين مورد آشنا شود.

تمرين ها  

حّل تمرينات در کّل کتاب بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نقش مصّحح و راهنما 

نـمرۀ شفاهی  و  می کند  اصالح  معلّم  و  می کند  ترجمه  و  می خواند  دانش آموز  دارد. 

روخوانی نيز در دفتر معلّم درج می شود. معلّم برخی از تـمرين های نيازمند توضيح را 

قدری بيشتر توضيح می دهد.

تمرين اّول )در هر دو کتاب(: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. 

از فراگير می خواهيم جمله ها را بخواند و ترجمه کند. ودرستی يا نادرستی هر کدام را 

بر  اساس حقيقت معلوم کند. 

معلّم بر قرائت و ترجمۀ دانش آموز نظارت می کند. 

درک مطلب در يادگيری هر زبانی نقشی مهم را ایفا می کند.

تمرين دوم )در هر دو کتاب(: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. بهتر است مشابه 

اين تمرين، در امتحانات طرّاحی شود.

تمرين سوم و پنجم )در عربی زبان قرآن(: هدف تقويت مهارت واژه شناسی با تکيه بر 

فعل است.
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تمرين سوم )در عربی علوم انسانی(: هدف تقويت مهارت واژه شناسی با تکيه بر يادگيری 

کلمات مترادف و متضاد است.

هدف شناخت و تشخيص جاّر و مجرور در جمله  )در عربی مشترک(:  تمرين چهارم 

است. گزينش آيات و احاديث برای اين است که فراگير بداند يک دليل اصلی يادگيری 

زبان عربی فهم بهتر قرآن و متون دينی است.

تمرين چهارم )در علوم انسانی(: هدف تقويت توانايی ترجمۀ انواع فعل است.

تمرين پنجم )در علوم انسانی(: هدف تقويت توانايی تشخيص جار و مجرور و نيز 

عالمت جر )ـِ ، ـٍ ، ي در يَن و ـَيِن( است. 

نيازی به ذکر اصطالحات اعراب اصلی و فرعی نيست.

تمرين ششم و هفتم )در عربی مشترک(: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است و در 

دروس قبل، دربارۀ اهّميت آن گفته شد.

تمرين ششم )در عربی علوم انسانی(: هدف تقويت مهارت واژه شناسی با تکيه بر انواع 

فعل است. 

از طرح چنين سؤاالتی در امتحانات و مسابقات خودداری شود. 

در امتحان کلمات در جمله قرار داده میشوند.

تـمرين هشتم )در عربی مشترک( يا تمرين هفتم )در عربی علوم انسانی(: هدف تقويت 

اندوختۀ واژگانی دانش آموز است. از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب 

نيست؛ لذا 23 پاسخ روبه روی دانش آموز قرار دارد. دانش آموزان حّل جدول رمزدار را 

دوست دارند. رمز جدول »الدهر يومان يوم لك و يوم عليك« اين روايت از حضرت 

است.  علی 

در اين تـمرين کلماتی که به هر دليل کمتر تکرار شده است جا داده شده اند.

تمرين نهم و دهم )در عربی مشترک(: آيات قرآن و سخنان حکيمانه از پيامبر اسالمملسو هيلع هللا ىلص 

زينت بخش اين دو تمرين است.  و حضرت علی    

سعی شده است جمالت در عين حال که از نظر ساختاری دقيقاً مطابق با اهداف 
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آموزشی کتاب هستند از نظر مفهومی به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد. 

در تمرين نهم هدف تعيين نقش کلمات رنگی است. دانش آموز رشته غير انسانی و 

معارف در »ذکر اللّه شفاء القلوب« کافی است بگوید القلوب مضاٌف اليه است و نيازی 

نيست بگويد مضاٌف اليه و مجرور به کسره است.

است.  احاديث  ترجمۀ  و  قرائت صحيح  هدف  انسانی(:  علوم  عربی  )در  تمرين هشتم 

همچنين بايد فراگير اعراب کلمات رنگی را ذکر کند؛ مثالً در بيان اِعراب ذکر در ذکر 

اللّه ِشفاء القلوب. همين که بگويد ذکر مبتدا و مرفوع به ضّمه است کفايت می کند. 

اّما نبايد تشکيل يا اعراب گذاری را از دانش آموزان خواست. 

چنين مهارتی در دانشگاه به دانشجويان رشتۀ زبان و ادبيات عرب و مترجمی زبان 

عربی آموزش داده خواهد شد.

تمرين نهم )در عربی علوم انسانی(: هدف اين تمرين همان هدف مطرح شده در 

تمرين هشتم است. فقط تنّوعی در طرح سؤال صورت گرفته است.

أَنواُر القرآِن  

به توضيحات دروس قبل مراجعه شود.

 

ارزشيابی   

روش نمايشی شيوه ای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است. چند دانش آموز 

عهده دار نقشی ارائه شده در درس می شوند. می توان از روش راديويی و يا نمايشی هر 

کدام به اختيار خود استفاده کرد. 

در روش راديويی نيازی به هيچ تدارکاتی نيست و تنها شنيدن صدای بازيگران کافی است. 

در روش نمايشی بينندگان شاهد اجرای زندۀ متن درس خواهند بود و طبيعی است 

که تدارکاتی بايد تهيه شود. 
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دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(  

ی، َخلََّص، اِْستَْنَقَذ و ... 1 معادل نجات داد به عربی: أَنَْقَذ، أَنَجی، نَجَّ

2 شاِطئ از ريشۀ »ش ط ء« است. 

َشطَأَ )َشطأً و ُشطُوأً(؛ كنار دريا راه رفت، در ساحل راهپيمايى كرد.

َشطَأ : جمع أَْشطَاء: برگ كشت، شاخۀ تازۀ نخل 

ِمَن الّشجِر؛ آنچه كه اطراف ريشۀ درخت رويد.

َفُه؛ او را ناتوان كرد، او را ناتوان شمرد، آن را دو برابر كرد.  3 ِضْعف يعنی دو برابر. َضعَّ

ِضْعف: جمع أَْضعاف: »ِضْعُف الشيِء«؛ دو برابر هر چيزى يا مانند آن.

4 أدَّی، يعنی دست به ... زد، را انجام داد، اقدام به ... كرد، را عملی كرد ، را تمام 

ـًة؛ مأموريّتی را انجام داد. أَدَّی إلَی  كرد )انجام داد(. أَدَّی إلَی: منجر شد به. أَدَّی ُمِهمَّ

الُْعنِف؛ به خشونت گراييد. أَدَّی إلی إجراء تحقيق؛ منجر به انجام يك تحقيقات شد، 

منتهی به يک رسيدگی شد.

5 کلمۀ »َدْور« در درس هفتم به معنای »نقش« است و عالوه بر آن به اين معانی 

وِر:  نيز به کار می رود: تأثير، نوبت، وظيفه، بار )دفعه(، مّدت، دوره، مرحله و ... ِبالدَّ

به نوبت، دور الوسيط: نقش ميانجى، دور حاسم: نقش حّساس، دور فاعل: نقش مؤثّر

6 ُسبحاَن در ُسبحاَن اللِّه )سبحان: مفعول مطلق منصوب بالفتحة و هو مضاٌف. اللِّه: 

لفظ الجاللة، مضاٌف اليه مجرور بالکسره(

7 ِدَمشق تلّفظ عربی و َدِمشق تلّفظ فارسی آن است.

8 َشرَشف به معنای مالفه ريشۀ فارسی دارد. شرشف از چاُدرَشب گرفته شده است. 

چادرشب يعنی چادری که شب هنگام استفاده می شود. در گويش عراقی َچرَچف گفته 

می شود.

9 اِتََّصَل ِبِه، يعنی به او زنگ زد و در گويش عراقی خابَرَُه و در حجازی َدّق َعليِه به 

کار می رود.


