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السا ِد ُس
الدَّ ُ
رس ّ
تخصصی رشتۀ ادبیات و علوم انسانی ()1
درس ششم عربی ّ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
 1متن درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
 2پيام درس را درک کند.
 3به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلمات جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 5معنای اِعراب (نقش و حالت کلمه )١را درست تشخيص دهد.
 6کلمات معرب و مبنی را در ح ّد آموزش کتاب از هم تشخيص دهد( .بيان نوع
بِناء الزم نيست).
 7چهار حالت رفع ،نصب ،جر و جزم کلمات و عالمتهای آنها را در ح ّد آموختههای
کتاب بشناسد.
ٌ
مضافاليه را درست تشخيص دهد.
 8نقش و اِعراب فاعل ،مفعول ،مبتدا و خبر و
 9در بيان اِعراب کلمات مبنی نقش آنها را بيان کند( .مثال :فاعل و مبنی)
 10در اِعراب صفت تشخيص دهد که تابع موصوفش است.
فرايند آموزش
تخصصی رشتۀ ادبيات و علوم انسانی» و کتاب
تـمام درس ششم در کتاب «عربی ّ
مشترک «عربی زبان قرآن» متفاوت است.
ابي
ّ
 1ــ نقش و حالت =
المحل اإلعر ّ
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تخصصی ادبيات و علوم انسانی» دربارۀ جاذبههای
متن درس ششم از کتاب «عربی ّ
جهانگردی در ايران است .از هر استان يکی از جاذبههايش ذکر شده است .جاذبههای
تاريخی برخی استانها مانند فارس و کرمانشاه بسيار است و برخی استانها کمتر
اه ّميت دارند .جاذبههای گردشگری طبيعی در برخی استانها مانند مازندران ،گلستان
و گيالن معروف و در برخی استانها 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 طوالنیتر شده است .حذف چند سطر متن را کوتاه میکرد ،ا ّما موجب
رنجش دانشآموزانی میشد که در اين استانها زندگی میکنند.
در تصوير متن درس اين اماکن آمده است:
مشهد ،کوه دماوند ،شاه چراغ ،حافظيه و سعديه در شيراز ،پاسارگاد ،کتيبۀ بيستون،
قلعۀ فلک االفالک خ ّرمآباد ،قلعۀ والی ايالم ،آرامگاه ابن سينا در همدان ،آبشارهای
شوشتر ،بادگيرهای يزد
هماهنگی در ترجمۀ متن درس ششم عربی زبان قرآن رشتۀ ادبیات و
علوم انسانی ()1
اَلْ َمعالِ ُم الْخ َّل َب ُة :آثار ج ّذاب
إ َّن إيرا َن ِم ْن ال ُّد َو ِل الْ َجميلَ ِة في الْعال َِم َو الْ َمشهو َر ِة بِـالْکَثي ِر ِم َن الْ َم ِ
ناطقِ الْ َخ ّلبَ ِة َو
الْ َمعالِ ِم التّاريخيَّ ِة َو الثَّقافيَّ ِة؛ َو فيـها ِصناعاتٌ يَ َدويَّ ٌة ت ِ
َجذ ُب السائحين ِم ْن ک ُِّل الْعال َِم.
ايران از کشورهای زيبای جهان و مشهور به بسياری از مناطق جذّاب و آثار تاريخی و
فرهنگی است و در آن صنايع دستی وجود دارد که گردشگران را از همۀ جهان جذب میکند.
الس َن ِ
َـهي تَستَطي ُع أَ ْن
وات الْ َخي َر ِة نُـ ُم ّوا ً َملحوظاً ِفـي ّ
شَ ِهدَتْ إيرا ُن ِفـي َّ
السيا َح ِة ،ف َ
السيا َح ِة َعلَی ث َر َو ٍة َعظي َم ٍة بَع َد ال ِّن ِ
فط .يَ َری بَ ْع ُض السائحين إيرا َن بَلَدا ً ُممتازا ً
ت ُ
َحص َل ِم َن ّ
لِـقَضا ِء الْ ُعط ِ
ُالت.
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ايران در سالهای اخير رشد قابل مالحظهای را در گردشگری شاهد بوده است .ايران
میتواند از گردشگری ثروت عظيمی را پس از نفت به دست بياورد .برخی گردشگران،
ايران را سرزمينی عالی برای گذراندن تعطيالت میبينند.
قا َم ْت ُم َنظَّ َمـ ُة الْيونِسکو بِـتَسجيلِ ُم ُدنٍ َو َم ِ
ناط َق ث َقاف َّيـ ٍة َو تاريخ َّيـ ٍة إيران َّي ٍة في
َمي؛ ِلَنَّـها ت ِ
قائِـ َمـ ِة التُّـر ِ
السائحي َن إلَيـها.
َجذ ُب کَثيرا ً ِم َن ّ
اث الْعال ِّ
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 میکند.
ِم َن ْالثا ِر َو الْ َمعالِ ِم التّاريخ َّي ِة في إيران:
از آثار و نشانههای تاريخی ايران:
عدي في ُمحافَظَ ِة فارِس( ،آثار پرسپوليس و دو
آثا ُر برسبوليس َو َم َق َب َرتا حا ِف ٍظ َو َس ٍّ
آرامگاه حافظ و سعدی در استان فارس) َو «طاقِ بُستان» و «کَتيب ِة بيستون» في ُمحافَظَ ِة
مام ال ِّرضا َو
کِرمانشاه( ،و طاق بستان و کتيبۀ بيستون در استان کرمانشاه) َو َمرقَ ُد ْال ِ
الس ِّي َد ِة
وسي في مشهد( ،و مرقد امام رضا و فردوسی در مشهد) َو َمرقَ ُد َّ
َمرقَ ُد الْ ِفر َد ِّ
َمعصو َم َة بِـ َمدي َن ِة قُم( ،و مرقد بانو معصومه در شهر قم) َو قَل َع ُة «فَل َِك ْالَفالك»
في ُخ َّرمآباد( ،و قلعۀ فلک االفالک در خ ّرمآباد) َو قَل َع ُة الْوالي َو غاباتُ الْبَل ِ
ّوط في إيالم
(و قلعۀ والی و جنگلهای بلوط در ايالم) َو « َح ّمام کَنج َعليخان» في ُمحافَظَ ُة کِرمان
الس ّجا ِد( ،و ح ّمام گنجعلیخان در استان کرمان مشهور
الْ َمشهور ِة بِـإنتا ِج الْفُستُقِ َو َّ
بي دانيال في خوزِستان( ،و
به توليد پسته و قالی) و شَ ّلالتُ شوشتر َو َمقبَ َر ُة ال َّن ِّ
آبشارهای شوشتر و آرامگاه دانيال پيامبر در خوزستان)َ ،و َمرقَ ُد ابْنِ سينا الْعالِ ِم
َهف َعلي َصدر َو ه َو ِم ْن أَط َو ِل الْک ِ
ُهوف الْمائ َّي ِة في الْعال َِم
الْ َمشهو ِر ِفـي الْعال َِمَ ،و ک ُ
في همدان( ،و مرقد ابن سينا دانشمند نامدار در جهان و غار علیصدر از بزرگترين
غارهای آبی جهان در همدان) َو الْ ِعماراتُ الْ َث َريَّ ُة في إصفهان َو قَ ْد َس َّجلَتْـها ُم َنظَّ َم ُة
الْيونِسکو ال ُّد َوليَّ ُة في قائِـ َم ِة التُّر ِ
َمي( ،و ساختمانهای تاريخی در اصفهان که
اث الْعال ِّ
سازمان جهانی يونسکو آن را در ليست ميراث جهانی ثبت کرده است ).أ َّما الْ ُمحافَظاتُ
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شاطئِ بَح ِر قزوين ( )Caspianفَـرائِ َع ٌة بِـ َم ِ
الشَّ ماليَّ ُة الثَّالثُ َعلَی ِ
َـهي
ناظ ِر َها الْ َجميلَ ِة ،ف َ
ُم ِ
ناس َب ٌة لِلْب ِ
ِطاقات الْ َبريديَّ ِةَ ،و کَأَنَّها ِقط َع ٌة ِم َن الْ َج َّن ِة( .ا ّما استانهای شمالی سهگانه بر
ساحل دريای مازندران به خاطر چشماندازهای زيبايشان جالباند .آنها مناسب برای
کارت پستالها و گويی تکّهای از بهشتاند).
ظيم لِـإحصا ِء َم ِ
البُ َّد ِمن ت ِ
ياحي في إيران ،نَذکُ ُر ِقسماً آ َخ َر ِمنـها:
ناطقِ الْ َج ِ
َأليف کِ ٍ
تاب َع ٍ
ذب ّ
الس ِّ
برای برشمردن مناطق دارای جاذبۀ گردشگری در ايران ناگزير به نوشتن کتابی بزرگ
هستيم ،بخش ديگری از آنها را ذکر میکنيم:
يَزد َو َحلَويّات ُـها َو َم ِ
الصحراويَّ ُة( ،يزد و شيرينيجات و مناطق صحرايیاش)
ناطقُـ َها َّ
َّف ِفـي الْعال َِم ،في ِه َمکا ٌن ِ
و ت َبريز َو سوقُـها الْ َمشهو ُر ِبأَنَّـ ُه أَکبَ ُر سوقٍ ُم َسق ٍ
واس ٌع لِـبَيْعِ
ِ
جاجيد َو ال َّذ َه ِب( .تبريز و بازار مشهورش که بزرگترين بازار سقفدار جهان است
الس
َّ
و در آن جايی وسيع برای فروش فرش و طال وجود داردَ ).و َمدي َن ُة قائِن بَلَ ُد ال َّذ َه ِب
الْ َح َم ِر ال َّزع َفرانِ ( ،و شهر قائن شهر طالی سرخ زعفران) َو غابَ ُة َح ّراء في َجزي َر ِة ِقشم( ،و
خري لِـمينا ِء شابَهار( ،و ساحل صخرهای بندر
جنگل ح ّرا در جزيرۀ قشم) َو الشّ ِاط ُئ َّ
الص ُّ
َهف َسهوالن في َمهابادَ ،و بُ َحي َر ُة زَريبار في َمريوانَ ،و قُ َّب ُة ُسلطان َّية في
چاهبهار) َو ک ُ
زَنجانَ ،و ُمت َح ُف التُّر ِ
رج ميال ٍد في طهران( ،و غار سهوالن در
يفي قُ ْر َب َرشتَ ،و بُ ُ
اث ال ّر ِّ
مهاباد ،درياچۀ زريبار در مريوان ،گنبد سلطان ّيه در زنجان ،موزۀ روستايی نزديک رشت
و برج ميالد در تهران) َو الْ َنها ُر َو الشَّ ّلالتُ َو الْغاباتُ َو الْ ُعيو ُن في ياسوج َو شَ ه ِرکُرد،
ياحي بَي َن
(و رودها ،آبشارها ،جنگلها و چشمهها در ياسوج و شهرکرد)َ ،و الط ُ
َّريق ّ
الس ُّ
َمدي َنتَي أَسالِم َو َخلخال( ،و راه گردشگری ميان دو شهر اسالم و خلخال) َو َحدي َق ُة بِش
(السحاب)
قارداش في َمدي َن ِة بُجنورد( ،و جنگل بش قارداش ١در شهر بجنورد) َو غابَ ُة أَبر َّ
آالف الْ َم ِ
سوق أراكَ ،و قَل َع ُة أَلَمـوتَ ،و ُمت َح ُف ِدلواري في ِ
بوشهر َو ُ
في شاهرودَ ،و ُ
ناطقِ
الْ ُخ َری.
١ــ بِش 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).
الس َف ِر إلَيها
السائحي َن إلَی َّ
مني فيها يُشَ ِّج ُع ّ
فَـتَ َن ُّو ُع َمعالِ ِم إيران َو ْاس ِتقرا ُر الْ َوضعِ الْ َ ِّ
لِـ ُرؤيَ ِة َجما ِل آثارِها َو طَبي َع ِتـ َها الْ َخ ّلبَ ِة( .تن ّوع آثار ايران و استقرار وضع ّيت ايمن،
گردشگران را به سفر به ايران برای ديدن زيبايی آثار و طبيعت جذّابش تشويق میکند).
اعلموا
در عربی زبان قرآن رشتۀ ادبیات و علوم انسانی معرب و مبنی و انواع چهارگانۀ
اِعراب نيز تدريس شده است که در کتاب مشترک عربی زبان قرآن ( )1نيست.
در مبحث بِناء الزم نيست که دانشآموز نوع بناء را در کلماتی مانند ذه ُبوا ،يذه ْبن،
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 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.
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.
تـمرينها
تمرين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است.
از فراگير میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار نـمرۀ شفاهی او را
تشکيل میدهد .در اين تمرين فراگير در پی يافتن پاسخ در واژگان درس برمیآيد .او
بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژهنامۀ
آغازينِ درس بيابد .اين تمرين مهارت واژهشناسی فراگير را تقويت میکند.
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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 آموختههاست .درجۀ دشواری اين تمرين باالست.
در تـمرين چهارم هدف تشخيص انواع فعل است .هرچند تبديل و ساختن 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 به تدريج موجب میشود تا دانشآموز
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 بیآنکه معلّم
از او ساختن را بخواهد ساختن نيز حاصل میشود.
تمرين سوم :هدف تقويت مهارت زبانیِ خواندن ،واژهشناسی و ترجمه است .در همۀ
تمرينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن م ّد نظر است .از اين تمرين در
نگاشت پرسشهای امتحانی میتوان بهره برد.
تمرين پنجم :هدف اين تمرين ،تشخيص اِعراب درست کلمات است .بايد تو ّجه داشت
که چنين سؤالی طرح نشود :رأينا (دو گردشگر را) ِمن أمريکا الوسطی في المتحف.
فراگير فقط بايد بتواند اعراب درست را بشناسد و تشخيص دهد .سؤال نيز در امتحان
دو گزينهای طرح میشود .مسئلۀ آزمون سراسری يک مسابقه است و نبايد آموزش
ساده در مدرسه فدای آزمون سراسری شود .برخی از دبيران به بهانۀ آزمون سراسری
سؤاالت امتحانی را پر از مع ّما میکنند.
اينان به پندار خود در حال خدمت هستند ،ولی در اصل بدی میکنند؛ زيرا دانشآموز
را از درس عربی بيزار میکنند .وقت دو ساعت در هفته برای تدريس اين کتاب است،
نه برای کار اضافه بر سازمان آن هم کاری مانند آزمون سراسری که شرايطی مج ّزا برای
تدريس میطلبد.
تمرين ششم :اين تمرين يادآور درس ا ّول عربی هفتم است .هرچند در آن کتاب
تدريس شده است ،ولی اگر تکرار و تمرين نباشد ،از حافظه پاک خواهد شد.
تمرين هفتم :هدف شناخت صيغههای فعلهاست.
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تمرين هشتم :هدف شناخت کلمات معرب و مبنی است .تشخيص نوع بِناء از اهداف
نيست؛ مثالً در اِش َهدوا الزم نيست دانشآموز بگويد مبنی بر حذف نون است .در
يجذبْن ذکر اينکه مبنی بر سکون است از اهداف آموزشی نيست.
تمرين نهم :عالوه بر تقويت مهارت خوانش و ترجمه تشخيص اِعراب کلمات نيز
هدف است .از آنجا که دانشآموز هنوز در آغاز راه است؛ لذا کلماتی که با ساختار
آموزش داده شده مطابقت دارد رنگی شده است تا مشکل و چالش آموزشی ايجاد
نشود .نمیتوان توقّع داشت که دانشآموز آغاز راه همانند دانشجوی رشتۀ زبان و
ادبيات عرب اِعراب کلمات را بگويد.
البحث العلمي
هدف تقويت ف ّعاليتهای پژوهشی در دانشآموزان است .در بسياری از مناطق ايران
جاذبههای 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 نمیتوان
در بخش پژوهش توقّع داشت همانند ساير دروس عمل شود .حتّی درس عربی با
انگليسی نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف اصلی فهم متن است.
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
میتوان در اين مورد پاورپوينت يا نماهنگهای کوتاهی ته ّيه 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.
دانشافزايی برای دبير (نه برای دانشآموز)
ـ معالم :نشانهها ،عالئم ،آثار [باستانی] ،بقايا  /معالم عامة؛ خطوط كلی ،سيمای كلی
َم ْعلَم جمع َمعالِم ،عالمت را؛ « َخ ِف َي ْت َم َعالِ ُم الطريق»؛ نشان راه گم شده است
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« َم ْعلَ ُم الشيء»؛ جاى چيزى .مح َّدد المعالم؛ مش ّخص ،آشكار ،دارای چارچوب روشن
معالم الجريمة؛ آثار جنايت ُ /عدوان مح َّدد المعالم؛ تجاوز آشكار ،تجاوز صريح
ـ قَضاء از جمله کلماتی است که معانی گوناگون دارد:
شهرستان ،قضاوت ،نابود كردن ،انجام دادن ،تكميل ،از بين بردن ،اجرای عدالت،
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 شهرستانهاست كه تابع استاندارى
مىباشد به معناى فرماندارى.
ـ بلوط در عربی کَستَناءة و بَلّوط گفته میشود.
ـ دريای مازندران در عربی و نيز در بيشتر کشورهای مسلمان دريای قزوين و در
غرب دريای کاسپين گفته میشود .نام قزوين مع َّرب کاسپين است .کاسپين يادآور نام
دو گروه از ايرانيان باستان کاسیها و پينهاست .تبديل کاف به قاف در زبان فارسی
تحت تأثير عربی رايج است؛ مثال:
کوهستان :قُهستان ،کومه :قُم ،کرماشان (کرمانشاه)ِ :قرماسان و قَر َمسين ،ابرکوه:
ابرقو ،کَند :قند ،کارمان يا کهرمان :قهرمان ،کندک :خندق و ...
ـ بَريد در عربی برگرفته از نام فارسی بُريد است.
گفته شده است که دم اسبان را میبريدند تا تندتر بدوند و بُريده به بَريد تبديل
شده است.
بعيد نيست واژۀ  POSTدر انگليسی نيز همان پوست باشد؛ زيرا بنيانگذار صنعت
پست در جهان ايرانيان دورۀ هخامنشی بودند.
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کتاب «الْ َع َرب ّية لُغة الْقُرآنِ »
الساب ُِع ِمن ِ
اَلدَّ ُ
رس ّ
لوم ْالنسان ّي ِة»
رس الثّا ِمن ِمن ِ
کتاب «الْ َع َرب َّية لِلْ ُع ِ
و الدَّ ُ

درس هفتم کتاب مشترک عربی زبان قرآن ( )1و درس هشتم عربی زبان
قرآن رشتۀ ادبیات و علوم انسانی ()1
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
 ١متن درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
١
 ٢پيام آموزشی درس را درک کند.
 ٣به هنگام ضرورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلمات جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 5معانی حروف جر را بشناسد.
 6جار و مجرور را در متن و عبارت تشخيص دهد.
 7در کتاب عربی رشتۀ علوم انسانی (نه عربی مشترک) عالمت جر را در اسم
مجرور به جر تشخيص دهد.
 8نون وقايه را تشخيص دهد و فعلهايی را که نون وقايه دارند درست ترجمه کند.
فرايند آموزش
متن درس متنی جذّاب است که موجب عالقهمندی دانشآموز به يادگيری عربی
میگردد .تفکّر در آفريدههای خداوند توصيـۀ بزرگان دين است .متن درس هفتم
دربارۀ دلفين است .دانشآموز با خواندن اين متن در آفريدههای خداوند میانديشد.
خواندن چنين متنهايی برای دانشآموزان بسيار جذّاب است .در پايان حديثی از
پيامبر اسالمﷺ زينتبخش متن درس شده است .اين حديث دربارۀ دريا و در پيوند
با موضوع درس است.
1ــ پيام درس دربارۀ تفکّر در عجائب آفريدههای خداوند است.
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس
﴿يا َمـ ْن ِفـي الْـبِـحـا ِر َعـجـائِـبُـ ُه﴾؛ ای آنکه شگفتیهايش در درياست.
يُشا ِه ُد أَعضا ُء الْ ُس َر ِة ِفلْماً رائِعاً َعنِ الدُّلفينِ الَّذي أَن َق َذ إِنساناً ِم َن الْ َغ َرقِ َ ،و أَ ْو َصلَـ ُه
إِلَی الشّ ِاطئِ .
اعضای خانواده فيلمی جالب را دربارۀ دلفينی که انسانی را از غرق شدن نجات داده
و به ساحل رسانده است ،میبينند.
جيب .يُ َحيِّـ ُرنـي ِج ّدا ً.
حا ِم ٌد :ال أُ َص ِّد ُق؛ هذا أَم ٌر َع ٌ
حامد :باور نمیکنم؛ اين چيزی شگفتانگيز است .خيلی مرا به حيرت میاندازد.
ديق الْ ِنسانِ ِفـي الْبِحارِ.
الْ َ ُب :يا َولَدي ،لَ ْي َس َعجيباً؛ ِلَ َّن ال ُّدلفي َن َص ُ
پدر :ای پسرم ،عجيب نيست؛ زيرا دلفين دوست انسان در درياهاست.
الصديقِ .
عب! يا أَبـيَ ،ع ِّرفْـنا َعلَی هذَا َّ
صا ِد ٌق :ت َصديقُـ ُه َص ٌ
صادق :ای پدرم ،باور کردنش سخت است ،ما را با اين دوست آشنا کن.
فوق َس ْم َع الْ ِنسانِ َعشْ َر َم ّر ٍ
ا َلْ َ ُب :لَ ُه ذاکِ َر ٌة قَويَّـ ٌةَ ،و َس ْم ُعـ ُه يَ ُ
اتَ ،و َوزنُـ ُه يَبلُ ُغ ِض ْعفَي
وانات اللَّبونَ ِة الَّتي ت ِ
َوزنِ الْ ِنسانِ ت َقريباًَ ،و ه َو ِم َن الْ َح َي ِ
ُرض ُع ِصغا َرها.
پدر :حافظهای قوی دارد و شنوايیاش ده بار بر شنوايی انسان برتری دارد و وزنش تقريباً
دو برابر وزن انسان است و از جانداران پستانداری است که به ب ّچههايش شير میدهد.
َکـي يُ ِح ُّب ُمسا َع َد َة الْ نسانِ ! أَ لَ ْي َس کَ ٰذلِ َك؟
نورا :إنَّـ ُه َح َيوا ٌن ذ ٌّ
نورا :او جانداری باهوش است که کمک به انسان را دوست دارد! آيا اینطور نيست؟
ا َلْ َ ُب :نَ َعم؛ بِالتَّ ِ
ُرش َدنا إِلَی َمکانِ ُس ِ
أکيد ،ت َستَطي ُع ال َّدالفي ُن أَ ْن ت ِ
قوط طائِ َر ٍة أَ ْو َمکانِ
َغ َرقِ َسفي َن ٍة.
پدر :بله؛ البتّه ،دلفينها میتوانند ما را به جای سقوط هواپيمايی ،يا جای غرق شدن
کشتیای راهنمايی کنند.
السل ِْمَ ،و تَک ِْش ُف ما تَ ْح َت الْما ِء ِم ْن
ا َلْ ُ ُّم :ت ُ َؤ ّدي ال َّدالفي ُن َدورا ً ُم ِه ّماً في الْ َح ِ
رب َو ِّ
شاف أَماکِنِ تَ َج ُّمعِ الْ َ ِ
َعجائِ َب َو أَسرارٍَ ،و ت ُسا ِع ُد الْ ِنسا َن َعلَی اکْ ِت ِ
سماك.
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مادر :دلفينها نقش مه ّمی در جنگ و صلح ايفا میکنند و آنچه را زير آب است از
شگفتیها و رازها کشف میکنند و به انسان در يافتن جاهای گرد هم آمدن ماهيان
کمک میکنند.
صا ِد ٌقَ :رأَيْ ُت ال َّدالفي َن ت ُ َؤ ّدي َح َر ٍ
کات َجماع َّيـ ًة؛ فَـ َه ْل تَتَ َکلَّ ُم َمعاً؟
صادق :دلفينها را ديدهام که حرکتهای گروهی انجام میدهند ،آيا با هم سخن
می گويند؟
ا َلْ ُ ُّم :نَ َعم؛ قَ َرأتُ في َموسو َعـ ٍة ِعلْم َّيـ ٍة أَ َّن الْ ُعلَما َء يُ َؤکِّدو َن أَنَّـها ت َْستَطي ُع أَ ْن تَتَ َکلَّ َم
خدام أَ ٍ
صوات ُم َع َّي َنـ ٍةَ ،و أَنَّـها تُ َغ ّني کَـالطُّيورَِ ،و تَبکي کَـالْ َطفا ِلَ ،و تَص ُف ُر َو ت َض َح ُك
ِـاس ِت ِ
ب ْ
کَـالْ ِنسانِ .
مادر :بله؛ در دانشنامهای علمی خواندم که دانشمندان تأکيد میکنند که او میتواند
با به کار گرفتن صداهايی مش ّخص سخن بگويد و مانند کودکان گريه کند و مانند انسان
سوت بزند و بخندد.
نوراَ :ه ْل لِلدَّالفينِ أَعدا ٌء؟
نورا :آيا دلفينها دشمن دارند؟
ا َلْ َ ُب :بِالتَّ ِ
َحس ُب ال َّدالفي ُن َس َم َك الْ ِق ْر ِش َعد ّوا ً لَـها ،فَـ ِإذا َوقَ َع نَظَ ُرها َعلَی َس َم َک ِة
أکيد ،ت َ
ِـسر َعـ ٍة َحولَـهاَ ،و ت َض ِربُـها بِـأُنو ِفـ َها الْحا َّد ِة َو تَقتُلُـها.
الْ ِق ْر ِش ،تَتَ َج َّم ُع ب ُ
پدر :البتّه ،دلفينها کوسهماهی را دشمن خودشان به شمار میآورند و هرگاه
نگاهشان به کوسهماهی بيفتد ،به سرعت دورش جمع میشوند و آن را با بينیهای
تيزشان میزنند و میکُشند.
نوراَ :و َهل يُ ِح ُّب ال ُّدلفي ُن ْ ِ
النسا َن َح ّقاً؟
نورا :و آيا به راستی دلفين انسان را دوست دارد؟
ا َلْ َ ُب :نَ َعم؛ ت َعالَي نَق َرأْ هذَا الْ َخبَ َر في الْ ن ِترنِتَ ... :س َح َب تَيّا ُر الْما ِء َر ُجالً إلَی ْالَعماقِ
ب ِِش َّد ٍةَ ،و بَع َد نَجاتِ ِه َ
قال ال َّر ُج ُلَ :رفَ َعـني شَ ي ٌء بَغتَـ ًة إلَی الْ َعلَی بِـق َّو ٍة ،ث ُ َّم أَ َخذَنـي إلَی
يت ُدلفيناً کَبيرا ً يَق ِف ُز
الشّ ِاطئِ َو لَ ّما َع َز ْم ُت أَن أَش ُک َر ُمن ِقذي ،ما َو َجدْتُ أَ َحدا ًَ ،ولٰ ِک ّني َرأَ ُ
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قُربـي في الْما ِء بِـ َف َر ٍح.
پدر :بله؛ بيا اين خبر را در اينترنت بخوانيم ... :جريان آب مردی را به ش ّدت به
اعماق کشيد و آن مرد پس از نجاتش گفت :ناگهان چيزی مرا با زور به باال برد سپس
مرا به ساحل برد و وقتیکه تصميم گرفتم که از نجاتدهندهام سپاسگزاری کنم کسی را
نيافتم ،ولی دلفين بزرگی را نزديکم ديدم که با شادمانی در آب میجهيد.
ا َلْ ُ ُّم :إ َّن الْ َبح َر َو الْ َ َ
سماك نِع َمـ ٌة َعظي َمـ ٌة ِم َن اللّ ِه.
مادر :بیگمان دريا و ماهیها نعمتی بزرگ از خداوندند.
قال َر ُ
َ
سول اللّ ِه  :ا َل َّنظَ ُر في ث َالث َ ِة أَشیا َء ِعبا َدةٌ :ا َل َّنظَ ُر ِفي الْ ُمص َح ِف َو ال َّنظَ ُر في َوج ِه
الْوالِدَینِ َو ال َّنظَ ُر ِفي الْ َبحرِ.
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 دانشآموز
آموختههای خود را در خالل اين تمرين بيازمايد.
اعلموا
هدف آموزش معنای حروف ج ّر و تشخيص جا ّر و مجرور در متن و عبارت است.
در کتاب مشترک عربی زبان قرآن و حتّی عربی زبان قرآن رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
نهادن اعراب جر هدف نيست .در کتاب مشترک عربی زبان قرآن ( )1الزم نيست
دانشآموز بياموزد اعراب صحيح اسمهای پس از حرف جر چيست.
دانشآموز عالقهمند در دانشگاه و در رشتۀ زبان و ادبيات عرب ادامه تحصيل خواهد
داد و اين ظرايف را خواهد آموخت و عقل حکم میکند چنين دانشآموزی در رشتۀ علوم
و معارف اسالمی يا ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصيل دهد .ا ّما در عربی رشتۀ ادبیات
و علوم انسانی الزم است که دانشآموز بتواند عالئم جر را بشناسد و در پاسخ به چنين
سؤاالتی بتواند درست پاسخ دهد:
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ضَ ْع في الْ َفرا ِغ کَلِ َم ًة ُم ِ
ناس َب ًة.
ـ اَلْ َع َربيَّ ُة ِم َن الل ِ
ُّغات ال َّرسميَّ ِة في  .......................الْ َ َم ِم الْ ُمتَّ ِح َد ِة.
ُم َنظَّ َم ِة
ُم َنظَّ َم َة
ـ أَ َح ُّب ِعبا ِد اللّ ِه إلَی  .......................أَن َف ُعـ ُهم لِـ ِعبا ِد ِه.
اللّ ُه 
اللّ ِه 
َه ْج ِر 
َه ْج ُر
يت َدهرا ً ِم ْن ِ .......................ك الْقيا َم َة.
ـ إنّـي َرأَ ُ
الشَّ َج ِر  الشَّ َج ُر 
ـ اَلْعالِ ُم بِال َع َملٍ کَـ  .......................بِال ث َـ َمرٍ.
نِصفَيـنِ  نِصفـانِ 
ـ َسعي ٌد ق ََّس َم الْ َمز َر َع َة إلَی ........................
الْ ُمسلِميـ َن  الْ ُمسلِمو َن 
ـ ُربْ ُع ُسکّانِ الْعال َِم ِم َن ........................
َحت الْجا ِّر َو الْ َمجرورَِ ،و ا ْذکُ ْر َعال َم َة الْ َج ِّر.
ت َرج ِِم ْاليَتَينِ َو الْ َحاديثَ  ،ث ُ َّم ضَ ْع َخطّاً ت َ
الصالِـحی َن﴾ ا َل َّنمل19 /
َ ﴿ ١و أَ ْد ِخلْنـي بِـ َر ْحـ َمـ ِت َـك فـي ِعبـا ِد َك ّ
َـوم الْـکـا ِفري َن﴾ آل ِعمران147 /
ْـصـ ْرنـا َعلَـی الْق ِ
َ ﴿ 2و ان ُ
 3أَ َد ُب الْـ َمـر ِء َخـيـ ٌر ِم ْن َذ َهبِــ ِهَ .ر ُ
سول اللّ ِهﷺ
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 فعلهايی است
که نون وقايه دارد .نون وقايه در کتاب درسی فقط به فعل وصل شده است و مثالی از
نون وقايه در کلماتی مانند َع ّني و ِم ّني نيامده است .از طرح سؤاالتی که از دانشآموز
میخواهد نون وقايه را در جای صحيح به کار ببرد خودداری شود؛ مثال:
ت َ ْعر ُِف+ي=  ...اِ ْسأَ ْل+ي= ...
نت تَ ْع ِرفُني؟  ،اِ ْسأَلْني ما ت ُري ُد.
سؤال بايد اين گونه باشد :ترجمه کنيد .أَ أَ َ
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 رفتهاند.
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عالئم جر (ـِ  ،ـٍ  ،ي در ي َن و ـَينِ ) در رشتۀ ادبیات و علوم انسانی آموزش داده میشود؛
ا ّما نيازی به ذکر اصطالحات اعراب اصلی و فرعی نيست .طرح چنين سؤالی نيز مطابق
اهداف نيست.
ترجمۀ کلمۀ داخل پرانتز را بنويسيدَ .سلَّ ْم ُت َعلَی (معلّمان مرد).
الحوارات
متن مکالمۀ درس هفتم گفت و گو با مدير داخلی هتل ،يعنی مسئول خدمات است.
مسافر م ّدت طوالنی را در اتاق به سر میبرد و بايد با اصطالحات و چند جملۀ کوتاه
کاربردی در اين مورد آشنا شود.
تمرينها
کل کتاب بر عهدۀ دانشآموز است و معلّم نقش مص ّحح و راهنما
حل تمرينات در ّ
ّ
دارد .دانشآموز میخواند و ترجمه میکند و معلّم اصالح میکند و نـمرۀ شفاهی
روخوانی نيز در دفتر معلّم درج میشود .معلّم برخی از تـمرينهای نيازمند توضيح را
قدری بيشتر توضيح میدهد.
تمرين ا ّول (در هر دو کتاب) :هدف تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است.
از فراگير میخواهيم جملهها را بخواند و ترجمه کند .ودرستی يا نادرستی هر کدام را
بر اساس حقيقت معلوم کند.
معلّم بر قرائت و ترجمۀ دانشآموز نظارت میکند.
درک مطلب در يادگيری هر زبانی نقشی مهم را ایفا میکند.
تمرين دوم (در هر دو کتاب) :هدف تقويت مهارت واژهشناسی است .بهتر است مشابه
اين تمرين ،در امتحانات ط ّراحی شود.
تمرين سوم و پنجم (در عربی زبان قرآن) :هدف تقويت مهارت واژهشناسی با تکيه بر
فعل است.
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تمرين سوم (در عربی علوم انسانی) :هدف تقويت مهارت واژهشناسی با تکيه بر يادگيری
کلمات مترادف و متضاد است.
تمرين چهارم (در عربی مشترک) :هدف شناخت و تشخيص جا ّر و مجرور در جمله
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 ي َن و ـَينِ ) است.
نيازی به ذکر اصطالحات اعراب اصلی و فرعی نيست.
تمرين ششم و هفتم (در عربی مشترک) :هدف تقويت مهارت واژهشناسی است و در
دروس قبل ،دربارۀ اه ّميت آن گفته شد.
تمرين ششم (در عربی علوم انسانی) :هدف تقويت مهارت واژهشناسی 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 دانشآموز است .از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب
حل جدول رمزدار را
نيست؛ لذا  23پاسخ روبهروی دانشآموز قرار دارد .دانشآموزان ّ
دوست دارند .رمز جدول «الدهر يومان يوم لك و يوم عليك» اين روايت از حضرت
علی است.
در اين تـمرين کلماتی که به هر دليل کمتر تکرار شده است جا داده شدهاند.
تمرين نهم و دهم (در عربی مشترک) :آيات قرآن و سخنان حکيمانه از پيامبر اسالمﷺ
و حضرت علی زينتبخش اين دو تمرين است.
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 .دانشآموز رشته غير انسانی و
ٌ
مضافاليه است و نيازی
معارف در «ذکر اللّه شفاء القلوب» کافی است بگوید القلوب
ٌ
مضافاليه و مجرور به کسره است.
نيست بگويد
تمرين هشتم (در عربی علوم انسانی) :هدف قرائت صحيح و ترجمۀ احاديث است.
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 ض ّمه است کفايت میکند.
ا ّما نبايد تشکيل يا اعرابگذاری را از دانشآموزان 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 تن ّوعی در طرح سؤال صورت گرفته است.
أَنوا ُر القرآنِ
به توضيحات دروس قبل مراجعه شود.
ارزشيابی
روش نمايشی شيوهای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است .چند دانشآموز
عهدهدار نقشی ارائه شده در درس میشوند .میتوان 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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دانشافزايی برای دبير (نه برای دانشآموز)
 ١معادل نجات داد به عربی :أَنْ َقذَ ،أَن َجی ،نَ َّجیَ ،خل ََّص ،اِ ْستَ ْن َق َذ و ...
ِ 2
شاطئ از ريشۀ «ش ط ء» است.
شَ طَأَ (شَ طأً و شُ طُوأً)؛ كنار دريا راه رفت ،در ساحل راهپيمايى كرد.
شَ طَأ  :جمع أَشْ طَاء :برگ كشت ،شاخۀ تازۀ نخل
ِم َن الشّ جرِ؛ آنچه كه اطراف ريشۀ درخت رويد.
ِ 3ض ْعف يعنی دو برابر .ضَ َّع َف ُه؛ او را ناتوان كرد ،او را ناتوان شمرد ،آن را دو برابر كرد.
ِض ْعف :جمع أَضْ عافِ :
«ض ْع ُف الشي ِء»؛ دو برابر هر چيزى يا مانند آن.
 4أ َّدی ،يعنی دست به  ...زد ،را انجام داد ،اقدام به  ...كرد ،را عملی كرد  ،را تمام
كرد (انجام داد) .أَ َّدی إلَی :منجر شد به .أَ َّدی ُم ِه َّمـ ًة؛ مأموريّتی را انجام داد .أَ َّدی إلَی
الْ ُع ِ
نف؛ به خشونت گراييد .أَ َّدی إلی إجراء تحقيق؛ منجر به انجام يك تحقيقات شد،
منتهی به يک رسيدگی شد.
 5کلمۀ « َد ْور» در درس هفتم به معنای «نقش» است و عالوه بر آن به اين معانی
نيز به کار میرود :تأثير ،نوبت ،وظيفه ،بار (دفعه) ،م ّدت ،دوره ،مرحله و  ...بِال َّدورِ:
حساس ،دور فاعل :نقش مؤث ّر
به نوبت ،دور الوسيط :نقش ميانجى ،دور حاسم :نقش ّ
ٌ
مضاف .اللّ ِه:
ُ 6سبحا َن در ُسبحا َن اللّ ِه (سبحان :مفعول مطلق منصوب بالفتحة و هو
لفظ الجاللةٌ ،
مضافاليه مجرور بالکسره)
ِ 7د َمشق تلفّظ عربی و َد ِمشق تلفّظ فارسی آن است.
 8شَ رشَ ف به معنای مالفه ريشۀ فارسی دارد .شرشف از چا ُدرشَ ب گرفته شده است.
چادرشب يعنی چادری که شب هنگام استفاده میشود .در گويش عراقی َچر َچف گفته
میشود.
 9اِت ََّص َل ِب ِه ،يعنی به او زنگ زد و در گويش عراقی خابَ َر ُه و در حجازی َد ّق َعلي ِه به
کار میرود.

