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مقدمه
ّ
برنامهری ـزان درســی بــه هنــگام تدویــن برنامههايشــان تــاش میکننــد تــا رویکــرد تأليــف کتــاب جديــد و نيــز
روشهــای تدريــس مــورد انتظــار خــود را تبییــن کننــد؛ ا ّمــا گاهــی نتایــج ارزشــیابی از برنامههــای درســی مختلــف،
نشــاندهندۀ فاصلــۀ میــان برنامــۀ قصدشــده و برنامــۀ اجــرا شــده اســت .یکــی از اســنادی کــه در ایــن بــاره
میتوانــد تــا حــدودی فاصلــۀ میــان نظــر و عمــل تربیتــی را در نظــام آموزشــی بکاهــد کتــاب «راهنــای معلّــم»
اســت.
در نظــام آموزشــی ایـران ،معلّــان بـرای تدریــس عمومـاً بــه کتــاب درســی متّکــی هســتند و بــه پــروی از محتــوای
عرضــه شــده قناعــت میکننــد و کمــر دربــارۀ شــيوههای تدريــس و يادگــری و امــکان تعدیــل محتــوای کتــاب
درســی و مطابقــت آن بــا نيازهــای دانشآمــوزان میانديشــند .گاهــی حتّــی برخــی بــه کتابــی کــه خودشــان در
دورۀ دانشآمــوزی خواندهانــد يــا کتابــی کــه قبــاً تدريــس داشــتهاند وفــادار میماننــد .بــرای برخــی معلّــان
بســيار ســخت اســت کــه شــيوۀ تدريــس خــود را تغيــر دهنــد .ایــن گــروه انــدک ،هرچــه را قبــاً آموختهانــد
درســت میداننــد و حــارض بــه دســت برداشــن از شــيوههای منســوخ نيســتند .هنــوز دبريانــی هســتند کــه درس
عربــی را فقــط َصف فعــل ماضــی ،مضــارع ،امــر و نهــی و رصف ضاميــر و اســاء اشــاره و  ...میداننــد .بـرای ايــن
گــروه ،مهارتهــای شــنيدن ،خوانــدن و ســخن گفــن بیمعناســت؛ زيـرا در گذشــته ،خودشــان نيــز اينگونــه آمــوزش
ديدهانــد .بــا تغيــر رويکــرد کتابهــای درســی عربــی بــه صــورت «پــرورش مهارتهــای چهارگانــۀ زبانــی بــه منظــور
متوســطه در
فهــم بهــر قــرآن و متــون دينــی و زبــان و ادبيــات فارســی» بســياری از دب ـران تاکنــون در دورۀ ا ّول ّ
پــی دانشافزايــی خويــش برآمدهانــد.
برخــی دب ـران فرصــت انتخــاب و تنظيــم ف ّعاالنــۀ محتــوا را ندارنــد و بــه شــکل طبیعــی بــه افزایــش ظرفیتهــای
حرفــهای خــود بـرای مداخلــۀ بههنــگام و تأثريگــذار نيــازی حــس نـــمیکنند.
آگاهــی از رويکــرد و شــيوههای تدريــس کتــاب نونگاشــت ،الزم اســت .تدريــس بــدون اطّــاع داشــن از اهــداف
کتــاب درســی ،موفّــق نيســت.

فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟
در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اينگونه آمده است:
«از آنجــا کــه زبــان قــرآن و علــوم و معــارف اســامی عربــی اســت و ادبیــات فارســی کامـاً بــا آن آمیختــه اســت؛ ایــن
متوســطه در همــۀ کالسهــا و در همــۀ رشــتهها تدریــس شــود».
زبــان بایــد پــس از دورۀ ابتدایــی تــا پایــان دورۀ ّ
در «برنامۀ درسی ملّی» در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:
« ...آشــنايی بــا زبــان عربــی و مشـخّصاً مهارتهــای چهارگانــۀ زبانــی ،یعنــی خوانــدن ،گــوش کــردن ،نوشــن و ســخن
گفــن در ایــن حــوزه بــه ميزانــی اســت کــه دانشآمــوز را در درک معنــای آيــات قــرآن کريــم ،کالم معصومــن و
متــون دينــی و فرهنــگ اســامی کمــک کنــد و در تقويــت زبــان فارســی او مؤثّــر باشــد».
در «برنامــۀ درســی عربــی» نيــز دربــارۀ رویکــرد و شــیوۀ نــگارش کتــاب درســی آمــوزش زبــان عربــی چنیــن آمــده
اســت:
.1رویكــرد «پــرورش مهارتهــای زبانــی بـرای فهــم عبــارات و متــون اســامی و كمــک بــه فهــم بهــر زبــان و ادبیــات
فارســی» و حاکمیتبخشــی درک مطلــب ،کاربــرد واژگان و مــن محــوری بهجــای قاعــده محــوری.
.2كاســن از حجــم قواعــد و چشمپوشــی از قواعــدی كــه امــكان نادیــده گرفــن آنهــا در ایــن فراینــد آســیبی بــه
رویکــرد فهــم عبــارت و مــن وارد نـــمیسازد؛ در عــوض تو ّجــه بیشــر بــه مــن و واژگان پرکاربــرد و کلیــدی.
شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانشآموزان:
متوســطه بــه فهــم عبــارات كوتــاه
برنامــۀ درســی زبــان عربــی انتظــار دارد دانشآمــوزان بتواننــد در پایــان دورۀ ا ّول ّ
متوســطه بــه فهــم ســاختارها و متونــی بــا
و ســادۀ بــه كار رفتــه در متــون دینــی و ادبــی و در پایــان دورۀ دوم ّ
متوســطه حــدود  820واژۀ
متوســطه دســت یابنــد .دانشآمــوز در دورۀ ا ّول ّ
گســردگی بیشــر نســبت بــه دورۀ ا ّول ّ
ـر ،تعــداد واژگان حــدود  850واژه اســت .ايــن
پرکاربــرد زبــان عربــی را يــاد میگــرد .بــا احتســاب جمعهــای مکـ ّ
واژههــا عــاوه بــر اينکــه در زبــان عربــی پربســامد هســتند در متــون دينــی و ادبــی مــا نيــز کاربــرد فـراوان دارنــد.
کلــات بــه کار رفتــه در کتابهــای عربــی هفتــم تــا دهــم ،پرکاربردتريــن واژگان زبــان عربــی اســت کــه در قــرآن،
حديــث ،روايــات و زبــان و ادبيــات فارســی بســيار بــه کار رفتهانــد .در کتــاب عربــی زبــان قــرآن ( )1حــدود 350
کلمــه پرکاربــرد بــه کار رفتــه اســت و افــزون بــر آن ،نزديــک بــه  850واژۀ کتابهــای عربــی پيشــن نيــز در کتــاب
دهــم تک ـرار شــدهاند؛ پــس در واقــع هــدف ايــن کتــاب ،آمــوزش حــدود  1200واژۀ پربســامد زبــان عربــی اســت.
متوســطه نيــز چنــن
حــدود  550واژه از  850واژۀ ســه کتــاب دورۀ ا ّول متوســطه کاربــرد قرآنــی دارنــد .در دورۀ دوم ّ
اســت.

اهداف کلّی
برنامۀ درسی عربی و شبکۀ مفهومی

بخش ا ّول
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متوسطه
شبکۀ مفهومی کتابهای عربی دورۀ ا ّول ّ
عبارات اهداف در اين جدول به صورت مفاهيم و مهارتهاست و با عنايت به ساختار
شبکهای نوشته شده است.
موضوع

پایه

واژگان

1

هفتم

هشتم

آموزش حدود  400آموزش حدود  200واژه و
کلمه و اصطالح اصطالح پرکاربرد و ساده 2و
پرکاربرد و ساده تکرار واژگان پايۀ هفتم (در
مجموع حدود  600کلمه)

نهم

دهم

آموزش حدود  220واژه و
اصطالح پرکاربرد و ساده3و
تکرار واژگان پايۀ هفتم و
مکسر
هشتم (با جمعهای ّ
در مجموع  850کلمه)

آموزش حدود  350واژه و
اصطالح پرکاربرد و تکرار
واژگان عربی دورۀ ا ّول
متوسطه (در مجموع حدود
ّ
 1200کلمه پرکاربرد)

1ـ کلماتی مانند کاتِبَ ،مکتوبَ ،مکتَبَةَ ،مکتَب و ُمکاتَبَة که یک مدخل واژگانی مشترک دارند؛ در شمارش واژگان چند واژه محسوب
میشوند ،مگر اينکه دانشآموز قواعد آنها را فرا گرفته باشد .همچنین کلماتی مانند ( َو ،فَـ ،لِـ ،بِـ ،فيِ ،من ،ال و  )...که بسیار سادهاند؛ نيز
محسوب میشوند .در گزینش واژگان ،کلمات پربسامد م ّد نظر است .از به کارگیری واژگان کمکاربرد پرهیز میگردد .واژههای استفاده شده
در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایههای بعد تکرار میگردند تا به تدريج ملکۀ ذهن دانشآموز شود.
2ـ واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمیشوند؛ مانند :کتاب ،دفتر ،قلم ،مدرسه ،معلّم.
ا ّما واژگانی مانند «عا ِمل» که در هر دو زبان به کار میرود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای «کارگر» میآید
به عنوان واژگان جدید است.
3ـ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن ،متون معارف اسالمی و زبان و ادب ّیات فارسی تو ّجه الزم میگردد.
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فعل مضارعبقیّۀ ادوات استفهام7
َيف)
(لِماذاَ ،متَی ،ک َ
1
 اعــداد ترتیبی يکم تـا اسم اشاره8
2
دوازدهم
 فعل ماضی3
 فعل مستقبل ادوات استفهامِ
 اسم از نظر عدد و  -ترجمۀ داشتن (عندي.)...4
جنس
 اعداد اصلی یک تا5
دوازده
6

ساختار
زبان

 فعل امر فعل نهی معادل ماضی استمراری10
 ترکیب اضافـــی و وصفی ساعتخوانی وزن و حروف اصلی9

 نـام عــربــی صيغه بـــرایرشتههای علوم انسانی و علوم
و معارف اسالمی ذکر میشود.
(در ساير رشتهها نام صيغه
ذکر نمیشود).
 تکميل مبحث اعداد که قبالًيک تا  12خوانده شده و اعداد
اصلی تا صد و ترتيبی تا بيستم
ادامه میيابد.
 فعلهايی که معادل ماضیا ّول شخص مفرد آنها بيش
از سه حرف است به همراه
مصدرهـايشان( .ثـالثـی مـزيد)
در رشتههای علوم انسانی
و علوم و معارف اسالمی
نام ثالثی مزيد و مج ّرد ذکر
میشود ،ولی در ساير رشتهها
خير .
 جــمــلــۀ اسمـيّه (تشخيصمبتدا و خبر) و جملۀ فعليّه
(تشخيص فعل ،فاعل و مفعول)
 معانی حروف جر و تشخيصجار و مجرور
در رشتۀ انسانی و معارف
ذکر مرفوع ،منصوب ،مجرور
و مجزوم در اعراب کلمات
از اهداف است ولی در ساير
رشتهها نيست.
 نون وقايه مشتقّات (اسم فـاعل ،اسممفعول و اسم مبالغه)

1ـ اسم اشاره به نزدیک و دور همراه مشا ٌر الیه آن .اسم اشاره مث ّنای دور تدریس نـمیشود.
2ـ هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن م ّد نظر نیست.
3ـ هَل  ،أی َن َ ،م ْن  ،ما  ،کَم (بقیّـۀ کلمات پرسشی در پايۀ هشتم تدریس می گردد).
مكسر .در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.
4ـ مفرد ،مث ّنی و جمع مذكّر سالـم ،جمع مؤنّث سالـم ،جمع ّ
5ـ بــدون تو ّجــه بــه قواعــد عــدد و معــدود و در حـ ّد واژگان جدیــد .آمــوزش اعــداد اصلــی و ترتیبــی تنهــا در قالــب واژه هــای جدیــد اســت.
در شــیوۀ تألیــف ،تدریــس و ارزشــیابی اعــداد اصلــی و ترتیبــی از پــارهای قواعــد کــه تجربــه نشــان داده اســت یادگیــری را دچــار اشــکال
جـدّی مینـــماید صــرف نظــر میشــود؛ ماننــد ذکــر ویژگیهــای معــدود  3تــا  10یــا  13تــا  19و عددهــای اصلــی صرفـاً بــه صــورت معــروف
(مذکّــر) در تـــمرین و بــه دنبــال آن در ارزشــیابی میآیــد.
6ـ هدف شناخت فعل مضارع است و ساخت آن م ّد نظر نیست.
 7ـ کلمۀ پرسشی کَم در پايۀ هفتم در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است.
 ٨ـ بدون تو ّجه به قواعد عدد و معدود و در ح ّد واژگان جدید
9ـ در امر و نهی فقط صیغههای مخاطب تدریس میگردد.
ِ
ساخت ترکیبها م ّد نظر نیست.
10ـ در ح ّد فهم معنا و بدون رویکرد قاعدهای .برای فهم ترکيبات مخلوط مانند «أخي الْ َعزيز»؛
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متون و
عبارات

ساخت ترکیبها مد نظر
نیست در رشتههای علوم
انسانی و علوم و معارف
اسالمی نام اِعراب کلمات
 آیات کالم اللّه مجید؛يعنی مرفوع ،منصوب،
 احادیث معصومین؛مجرور و مجزوم ذکر
آیاتکالماللّه مجید؛ يک شعر عربی ؛میشود ولی در ساير
 آیات کالم اللّه مجید؛احادیث معصومین؛ داستان کوتاه؛رشتهها خير.
 احادیث معصومین؛ داستان کوتاه؛ ضرب الـمثل؛ آیات کالم اللّه مجید؛ داستان کوتاه؛ رنگهای اصلی؛ آداب و مهارتهای احادیث معصومین:؛ دوستیابی؛ روزهای هفته؛زندگی؛
 يک شعر عربی؛ ارزشها و فرهنگ جامعه.فصلها. در مراکز زيارتی و دیدنی؛  -داستان کوتاه؛ متن علمی. ضربالمثل؛ سبک زندگی و آداب ومهارتهای زندگی؛
 متن علمی؛ متن اجتماعی؛ -متن ادبی.

 سالم واحوالپرسی؛
 آشنایی با همدیگر؛ خداحافظی؛ تعارفات؛ در شهرهایزیارتی؛ دربازار؛ پرسش از جایمهارت چیزی یا کسی.
سخنگفتن آدرس پرسیدن؛
 پرسش از ماهیتچیزی و نحوه پاسخ
بدان؛
 پرسش از کيستی وپاسخ به آن و مع ّرفی
خود؛
 -پرسش از رنگ.

 مع ّرفی افراد به همديگر؛ وعدههای غذایی؛ پرسش از زمـان و پاسخبدان(اوقـــات شبانـه روز،
ماه و)...؛
 پرسش از علّت چيزی وپاسخ بدان؛
 پرسش از چگونگی کارییا چیزی؛
 -مشاغل و پرسش از شغل.

 آشنايی با همديگر؛ در فرودگاه؛ گفتوگو با راننده در شهرزيارتی؛
 در هتل. نحوۀ درخواست؛ بازداشتن کسی از کاری؛ احترام به قوانین جامعهمانند راهنمايی و رانندگی؛
 -در سفر زيارتی.

روشها و منابع
یاددهی ـ یادگیری

بخش دوم
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اصول یاددهی ـ یادگیری
راهبردهای یاددهی ـ یادگیری باید بتواند بستر شايسته را برای برآوردن اهداف برنامۀ
درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت توحيدی و دستیابی به مراتبی از «حیات
ط ّیبه» فراهم کند .برای اجرای این مهم افزون بر اصول ناظر بر برنامههای درسی و
تربیتی ،اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری به شرح زیرخواهد بود:
 1امکان درک و تفسیر پدیدهها؛ وقایع و روابط را در موقعیتهای واقعی زندگی
تدارک ببیند( ،بند  9برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران) طوری که شرایط را برای
درک و تصمیمگیری در مورد مسائلی که دانشآموزان در موقعیتهای مختلف با آن
مواجه میشوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.
 2انگیزۀ دانشآموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ
پرسشهایی دربارۀ پدیدهها ،وقایع و روابط آنها شکوفا و تقویت کند.
 3امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطههای علّت و معلولی یا
وابستگی پدیدهها را همراه با افزایش بصیرت در دانشآموزان فراهم کند.
توسط
 4فرصتهایی را تدارک ببیند که شایستگیهای کسب شده در فواصل زمانی ّ
توسط او
دانشآموز مرور و تصمیماتی برای تعدیل ،بازنگری یا ادامۀ مسیر یادگیری ّ
اخذ شود.
 5فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل ،تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیریهای
جدید را به صورت یکپارچه و معنادار به منظور تحقّق ظرف ّیتهای وجودی دانشآموزان
و توسعۀ شایستگیها فراهم کند.
خلق و تعالیبخش و با سازماندهی
 6با بهرهمندی فزونتر از روشهای ف ّعالّ ،
خلق فرایند جمعآوری و انباشت حقایق ،زمینۀ ساختن علم و معرفت را
نوآورانه و ّ
فراهم نماید.
 7صرفاً به انتقال دانش محدود نشده است ،بلکه زمینۀ تولید علم از سوی
دانشآموزان را با تأکید بر مشارکت آنان در مفهوم ،تدارک ببیند.
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 8زمینۀ تعامل مؤث ّر دانشآموزان را با معلّم ،همساالن و انواع محیطهای یادگیری
فراهم کند.
 9زمینۀ بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین آموزشی را فراهم نماید و
استفاده از آنها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانـمندسازی نه نگاه جایگزینی و
واگذاری دنبال کند.
اصول یاددهی ـ یادگیری در درس عربی پايۀ دهم بهگونهای سامان داده میشود كه:

 1آموزش به صورت ف ّعال و با مشاركت گروهی دانشآموزان اجرا شود.
حل مسئله پرداختن به دانشآموز،
 2چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه به ّ
آموزش داده شود.
 3معلّم برای اطمینان یافتن نسبت به اعتبار فرایند یاددهی ـ یادگیری افزون بر
ارزشیابی دانشآموزان نسبت به ارزشیابی از ف ّعالیتهای خود مبادرت ورزد.
 4آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارتهای زبانی صورت میگیرد .در این
میان ،نقش ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته میگردد .در کتاب عربی دهم هدف
اين است كه دانشآموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.
تذكّر مهم :در جدول وسعت و توالی ،هرجا سخن از قواعد آمده است؛ قاعدۀ محض
مورد نظر نیست ،بلكه هدف اين است كه با مطالعۀ آن نكته فهم زبان حاصل گردد.
 5در شیوههای نوین آموزش عربی به مهارت خواندن ،شنیدن و فهميدن تو ّجه
بیشتر میشود.
 6سنجش مهارتهای زبانی بر این مبنا صورت میگیرد:
روانخوانی ،ترجمۀ عبارات از عربی به فارسی ،یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد
و مه ّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخنگفتن (به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر و
دانشآموز یا در میان دانشآموزان) در مورد مهارت نوشتن از آنجا كه الفبای فارسی و
١
عربی تقریباً یكی است ،ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی كفایت میكند.
لـي :علی؛ اِس ِتواء :استوا و ...
1ـ مثالً کلمۀ آيَة در فارسی آيه يا آيت نوشته میشود ،و ُمناجاة :مناجات ؛ تربية :تربيت؛ َع ّ
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شیوهها و ف ّعالیتهای مناسب یاددهی ـ یادگیری
شیوههای مناسب یاددهی ـ یادگیری با تو ّجه به اهداف و رویكردهای برنامه انتخاب
و بهكار گرفته میشود .در این راهنما تنها به اصول كلّی شیوههای یاددهی ـ یادگیری
اشاره میشود.
اصول كلّی شیوههای یاددهی ـ یادگیری عبارت است از:
خاصی دارد؛ از این رو ،معلّم باید از توانایی
قرائت :در درس عربی روخوانی جایگاه ّ
درستخوانی و روانخوانی برخوردار باشد تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول
برنامه آموزش دهد .تلفّظ صحيح حروف «ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و» آموزش
داده میشود .حرف «ک» در عربی و فارسی نيز تا حدودی فرق دارد .با تو ّجه به اينکه
در نماز خواندن تلفّظ درست مخارج حروف اه ّميت دارد ،لذا دبير عربی به اين بخش
١
تو ّجه دارد.
ترجمه :نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی شايسته است از
ِ
آموزش ترجمه بهره گرفته شود .گاهی استفاده از زبان
الگوها و شيوههايی کارساز برای
فارسی در تفهیم فنون ترجمه كارآمد است؛ مانند تطبیق انواع فعل در دو زبان ،به
همین منظور بخش ف ّن ترجمه به منظور آموزش مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب
تخصصی زبان و ادبيات عربی مع ّرفی شدهاند.
درسی آمده است .در همين کتاب منابع ّ
قواعد :قواعد کاربردی به عنوان اصلی اساسی مورد تو ّجه برنامهریزان ،مؤلّفان و
معلّمان قرار میگیرد .در يادگيری هر زبانی آموزش قواعد الزم است .در کتابهای
درسی ايران به اين نکته کمتر تو ّجه شده است که آنچه يک دانشآموز عرب در زمينۀ
قواعد نياز دارد با نياز يک دانشآموز ايرانی فرق دارد .تو ّجه به قواعد کاربردی و یافتن
شاهد از متن مورد تأكید است .در این باره شايسته و بایسته است که:
 1از تأكید بر حفظ قواعد پرهیز گردد؛ در آموزش عربی طرح چنين سؤالی در
1ـ در کتاب معلّم متون و عبارات با تلفّظ صحيح قرائت میشوند.
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امتحان نادرست است( :ماضی استمراری را تعريف کنيد ).سؤال درست اين است که
ترجمۀ اين عبارت خواسته شود( :کا َن أَخي يُسا ِع ُد ُز َمال َء ُه أَيّا َم الْ َمد َر َس ِة ).وقتی که
دانشآموز بتواند اين جمله را ترجمه کند معنايش اين است که معادل ماضی استمراری
را در عربی شناخته است.
 2الگوی دانشآموز محور انتخاب گردد؛ تدريس متکلّم وحده در آموزش زبان
نادرست است.
 3بر روشهای اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش در یادگیری تأكید شود؛ آنچه
را دانشآموز با راهنمايی معلّم دريابد و خودش پیببرد سپس تمرين کند ،برايش ملکۀ
ذهن میشود.
 4به آموختههای پیشین دانشآموزان تو ّجه گردد .دبيری که از  850کلمۀ دورۀ
متوسطه بیاطّالع است و نمیداند که فراگير قبالً چه قواعدی را خوانده است در
ا ّول ّ
تدريس با دشواری رو به رو میشود.
 5قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر
بومیسازی شود؛ برای نمونه ،وقتی میخواهيم فعل مجهول (کُ ِت َب و يُ ْکتَ ُب) را آموزش
دهيم ،بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی (نوشته شد و نوشته میشود)
را تفهيم کرد.
 6به امثال و حکم در این حیطه استشهاد شود؛ زيرا از زيباترين سخنان در هر
ادبياتی هستند و در زبان عربی زيباترين شاهد از قرآن و حديث است.
 7پارهای از مباحث دستوری در دریافت معنا تأثیر چندانی ندارند؛ لذا برخی قواعد
حذف میشود .مانند بحث غير منصرف که برای دانشآموز ايرانی به ويژه در رشتۀ رياضی
و تجربی و ف ّنی سودی ندارد و تنها موجب ط ّراحی سؤاالت مع ّماگونه و پيچيده میشود.
 8قواعد باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند؛ زيرا رویکرد کتابهای جدید
عربی بر پایۀ مهارتهای چهارگانۀ زبانی و متن محور است؛ قاعده بايد به اين مهم
کمک کند.
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تمرینها :در هر درس ،تمرينات مناسبی ط ّراحی شده است .در طرح تمرين به
اصل مه ّم تثبيت آموختهها تو ّجه شده است .پاسخ به تمرینات هر درس نشانگر میزان
موفّقیت معلّم و دانشآموز در فرایند یاددهی -یادگیری است؛ لذا انتخاب روشهای ف ّعال
و مشاركتی در تمرینات ،گریزناپذیر است .معلّم در این بخش نقش راهنما را ایفا مینماید.
ارتباط افقی برنامه با سایر حوزههای یادگیری
متوسطه درس عربی زبان قرآن با دروس زير پیوند یا
در میان دروس دورۀ دوم ّ
همانندی بیشتری دارد:
 1دين و زندگی
 ٢زبان و ادبيات فارسی
 ٣زبان انگلیسی
ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری یا عملی است كه به آنها اشاره
می شود.
 1دين و زندگی :از برنامۀ درسی دين و زندگی و قرآن دورۀ دبستان و دورۀ ا ّول
متوسطه انتظار میرود:
ّ
طی آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی
توانایی الزم را برای درستخوانی و روانخوانی ّ
متوسطه ایجاد کند.
و دورۀ ا ّول ّ
در زمینۀ ترجمه و درک و فهم آیات قرآن كریم دقّت شود آنجا كه دریافت
معنا وابسته به یادگیری ساختارهای زبانی جمله و نيز ذخيرۀ واژگانی است ،بستر این
موضوع پیش از درس دين و زندگی و قرآن در درس زبان عربی فراهم شده باشد؛ به
عنوان نمونه می توان به انواع فعل اشاره کرد.
به هنگام استشهاد به آیات ،احادیث و روایات به آموختههای درس عربی دانشآموزان
تو ّجه شود.
در محدودۀ قواعد صرفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی است،
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دخالت نشود و درس آموزش قرآن وظیفۀ اصلی و مق ّدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد.
وظيفۀ تدبّر در قرآن برعهدۀ درس دين و زندگی و آموزش زبان بر عهدۀ درس عربی است.
در نگارش کتابهای نونگاشت به متون موجود در کتب عربی تو ّجه شود که
همزمان در کتاب عربی و دین و زندگی ،قرآن یا ادبیات تکرار نشود .متن تکراری
نشاندهندۀ ناهماهنگی برنامهريزان است.
 ٢زبان و ادب ّیات فارسی :از برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی انتظار میرود:
طی
برجايگاه مه ّم يادگيری زبان عربی به عنوان زبان دین و فرهنگ اسالمی ّ
متونی در کتاب درسی تأكید کند و لزوم یادگیری زبان عربی را در جهت فهم عمیقتر
و مؤث ّرتر زبان و ادب فارسی يادآور شود.
در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبیات عربی نمونههایی
از اشعار مل َّمع شاعران و شاهكارهای ادبی نثرنویسان ایرانی به زبان عربی را در
محتوای آموزشی بگنجاند.
از آنجا که عربی ،انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری میان این سه
گروه الزم است .شباهت گروه درسی عربی به دو گروه زبان و ادبیات فارسی و گروه
انگلیسی از این نظر که آموزش زبان است بیشتر از دیگر گروههای درسی است.
 ٣زبان انگلیسی :از برنامۀ درسی زبان انگلیسی انتظار میرود در بخش گرامر به
کتب دستور زبان فارسی و بخش قواعد عربی مراجعه کند تا در صورت امکان در
تق ّدم و تأ ّخر برخی نکات اقدام کند؛ مثالً بحث معلوم و مجهول یا جملۀ شرطی،
ترکیب اضافی و وصفی ،ضمایر مفعولی و بسیاری از بحثهای دیگر در هر سه زبان
عربی ،فارسی و انگلیسی مشترک است .همچنین تو ّجه به متونی که در هر سه کتاب
آمده است .شایسته است متون این کتابها تکراری نباشد .همچنین از آنجا که عربی،
انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری و تبادل تجربیات به لحاظ همانندی
گروهی میان این سه گروه الزم است .این سه گروه میتوانند تجربههای سودمند خود
را در زمینۀ شیوههای نوین و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارند.
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توصیههای اجرایی برنامه

شيوههای گسترش و تقويت برنامۀ درسی
 1استفاده از بستۀ آموزشی :بستۀ آموزشی متون و برنامههای آموزشیای است كه برای

برآوردن اهداف برنامۀ درسی یک درس تولید و در قالبهای گوناگونی عرضه میشود؛
شامل كتاب درسی ،راهنمای تدریس معلّم ،نرمافزار بر فراز آسمان ،كتابكار ،كتابگویا،
اعالن ،فلشکارت ،پاورپوینت ،فيلم ،اینفوگراف ،وسايل کمک آموزشی ،وبالگ و وبگاه.
 ٢آگاهسازی اولیای دانشآموزان :انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه میتواند نقش
مه ّمی داشته باشد.
 ٣انجمنهای علمی معلّمان :تشكیل انجمنهای علمی نقشی مهم در تحقّق اهداف
برنامه ایفا میكند .دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی میتوانند با تشكیل
انجمنهای علمی به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح كشور ایفای نقش نمایند.
 ٤دبیرخانۀ راهبری کشوری درس عربی و پايگاه کيفيتبخشی فرايند آموزش عربی :دبیرخانه
و پايگاه به دلیل ارتباط با گروههای آموزشی میتوانند به عنوان دو بازوی اجرایی
برنامۀ درسی عمل نمایند.
 ٥وبگاه گروه درسی عربی :گروه عربی دفتر برنامهریزی و تألیف كتب درسی با بهروزرسانی
و توانمندسازی وبگاه خود میتواند با كل ّیۀ دستاندركاران آموزش ،دانشآموزان و اولیای
آنان در ارتباط باشد .وبگاه عربی دفتر همۀ وبالگهای موفّق دبیران عربی و نیز گروههای
تخصصی حوزه زبان و ادبیّات عربی را لینک میکند .با مراجعه
آموزشی و نیز وبگاههای ّ
به وبگاه گروه میتوان از وبالگهای موفّق معلّمان مطّلع شد .نشانی وبگاه گروه عربی:
http://arabic-dept.talif.sch.ir
 ٦جشنوارۀ كتاب رشد :این جشنواره میتواند كتابهایی را به معلّمان ،دانشآموزان
و اولیای آنان مع ّرفی کند كه برای تحقّق اهداف برنامه ،مؤث ّر باشد.
تخصصی
 ٧نقد و بررسی کتابهای درسی :نقد و بررسی كتب درسی در قالب نشست ّ
با حضور استادان ،مؤلّفان ،معلّمان ،كارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهتر
محتوا و مسائل آموزشی توصیه میشود.

طرح درس

بخش سوم
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به نام خدا
طرح درس روزانۀ پيشنهادی ـ كتاب مشترک عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم

نام دبير:
درس
دوم

تاریخ:

نام مدرسه:

موضوع درس :صفحه :مدّ ت :ته ّيه كننده:
المواعظ  ...تا  7٥ ...دقيقه
العددية

الف ـ بخش نظری :اهداف

1

رئوس مطالب

2

اهداف کلّی

1ـ صفحۀ ورود به درس
 -2متن درس
 -3واژههای جديد
 -٤درک مطلب
 -٥اعداد
1ـ آشنایی با کلمات جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم ،هشتم ،نهم و نيز درس ا ّول

کتاب دهم؛
2ـ اعداد اصلی و ترتيبی؛ از يک تا ده و ترتيبی از يکم تا بيستم بدون تو ّجه به قواعد
معدود
3ـ آشنايی با احاديث عددی.

دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
1ـ واژههای جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند؛
 3هدفهای رفتاری
2ـ متن درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛
3ـ عددهای يک تا صد را بشناسد و درست ترجمه کند.
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٤

رفتار ورودی

1ـ با مفهوم عدد اصلی و عدد ترتيبی در فارسی و عربی آشنا باشد؛
2ـ توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد.

نتايج ارزشيابی زير نقطۀ شروع آموزش را مشخّص میكند.
متوسطۀ ا ّول آموخته است از حفظ بگويد.
1ـ عددهای يک تا دوازده را که در دورۀ ّ
متوسطۀ ا ّول ياد گرفته است از حفظ
ارزشيابی تشخيصی 2ـ عددهای يکم تا دوازدهم را که در دورۀ ّ
بگويد.
٥
نتيجه

در صورت پاسخ به اين سؤاالت ،فراگيران آماده يادگيری مطالب جديد
خواهند بود.

نوشتن طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربيات
ديگران است.
شايان ذکر است بيشتر دبيران توانا پس از چند سال تدريس عمالً طرح درس را در
ذهن خود دارند.
در طرح درس باید به ارزشیابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانشآموز
که در چنین آموزشی روی میدهد تو ّجه شود.
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ب ـ فرايند آموزش:
مراحل تدریس و تنظیم محتوا (  75دقيقه از  90دقيقه)

1

2

3

مراحل تدريس

شرح

زمان

معارفه

 -1سالم و احوالپرسی
 -2حضور و غیاب
 -3قبل از شروع تدريس معلّم بايد روشهای مربوط به ياددهی و يادگيری
مورد نظر خودش را مشخّص کند.

3

ایجاد انگیزه

مع ّرفی درس
و
بیان اهداف

اه ّميت آموختن عدد را در هر زبانی برای دانشآموز شرح میدهيم.
علمه
1ـ اشاره به کتاب گران سنگ و پر حجم «اَلْ َموا ِع ُظ الْ َع َد َديَّةُ» نوشتۀ ّ
عاملی 1که احاديث دارای عدد را آورده است.
2ـ اشاره به نقش عدد در سفرها موقع خريد ،در هتل هنگام تحويل گرفتن
کليد اتاق که بايد شماره را گفت ،و اينکه هرکس میخواهد زبانی را
بياموزد عددها را حتماً ياد میگيرد؛ چون از مهمترين مباحث هر زبانی
است.
در ادامه پرسش و پاسخهای باال میگویيم:
دانشآموزان گرامی ،در این درس با اين موضوعات آشنا میشویم.
که در برگيرندۀ عدد است برای نشان دادن
سخنان پيامبر اسالم
پربسامدی مبحث عدد.
مبحث عدد در زبان عربی.

1ـ سازمان چاپ و نشر دارالحديث ، 1394 ،قم 500 ،صفحه

٥

2
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4

شروع تدریس
و
ارائۀ درس

درس در سه جلسه تدريس میشود:
ْ
توسط دانشآموز با تو ّجه به ال ُمع َجم و
جلسۀ نخست :ترجمۀ متن درس ّ
حل درک مطلب؛
نيز در صورت نياز المعجم پايان کتاب و ّ
از کتاب گويا برای روانخوانی کلمات معجم و متن درس کمک میگيريم.
دانشآموزان متن درس را قرائت و به کمک واژهنامه و زير نظر ما ترجمه
میکنند.
جلسۀ دوم :قرائت و توضيح بخش «اِعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» و تمرين 45
ِ
بخش«حوار»
بخش «اِعلَموا» را دانشآموزی خوشصدا و دارای صدای رسا میخواند و
دربارۀ آن سؤال میکنيم؛ دانشآموزان مناسب را شناسايی میکنيم تا هر
1
جلسه يکی از آنها قرائت کند.
حل تمرينات و ارائۀ گزارش دانشآموزانی که بخش «پژوهش»
جلسۀ سومّ :
را انجام دادهاند.

5

خالصۀ درس
و
نتیجهگیری

با استفاده از قلم رنگی از دانشآموزان میخواهيم خالصۀ قواعد درس را
رنگی کنند.
از يکی از دانشآموزان میخواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه
کند .در صورتی که درست خالصه نکرد ما درس را خالصه میکنيم.

6

ارزشیابی
بعد از تدریس

اين موارد را از دانشآموز میخواهيم:
1ـ عددهای اصلی از يک تا بيست و پنج را بشمارد.
2ـ عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را بشمارد.

7

تکلیف

8

حل داوطلبانۀ تمرينات درس به منظور آمادگی بهتر در جلسۀ آينده.
ّ

ته ّيۀ روزنامۀ ديواری يا وبالگ و نوشتن چند حديث عددی بنا به تشخيص
مع ّرفی
دبير و در صورت داشتن فرصت؛
ف ّعالیتهای ّ
خلقانه يافتن «داستان»« ،آيا میدانيد که» و «ابتسامات» به زبان عربی؛
يافتن وبالگ ،وبگاه ،نرمافزار آموزشی ،پاورپوينت و تصاوير آموزشی مناسب.
زمان تقريبی

1ـ برای قرائت متن درس و بخش مکالمه بايد همۀ دانشآموزان ف ّعال باشند؛ حتّی اگر خوشصدا نباشند.

5

10

3
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جدول زمانبندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم
ماه

مهر

نيمسال ا ّول

آبان

تاريخ

درس

ف ّعاليت

هفته

جلسه

معارفه و تدريس احتمالی درس ا ّول ،ديدن کليپ سرود «اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َر ِة»
و قرائت و ترجمۀ آن

ا ّول

1

1

دوم

2

1

حل تمرينات دورهای درس ا ّول (در عربی زبان قرآن رشته ادبیات و علوم
ّ
انسانی نام صيغۀ عربی)

سوم

3

1

حل تمرينات دورهای
ادامۀ ّ

چهارم

4

1

آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس ا ّول؛
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

ا ّول

5

2

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن درس و ّ

دوم

6

2

سوم

7

2

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

چهارم

8

3

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ
الس َم ِك يا fishraining
و ديدن کليپ باران ماهیَ ،مطَ ُر َّ

اول

9

3

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

دوم

10

3

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

سوم

11

4

حل درک مطلب و دعوت به لزوم همدلی و
قرائت و ترجمۀ متن و ّ
همبستگی ميان اديان ،مذاهب و قوميّتها با تو ّجه به رهنمودهای دين
و آموزههای تاريخ

چهارم

12

4

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

ا ّول

13

4

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

دوم

14

امتحانات برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

سوم

15

امتحانات ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت ا ّول

چهارم

16

آذر

دی

5

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» ّ
توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

19

بهمن

نيمسال دوم
اسفند

فروردين

ارديبهشت

ا ّول

17

5

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» ّ
توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

دوم

18

5

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

سوم

19

6

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

چهارم

20

6

توسط دانشآموزی خوشصدا
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» و «فَ ُّن التَّر َج َم ِة» ّ
همراه توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

ا ّول

21

6

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

دوم

22

7

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

سوم

23

7

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

چهارم

24

7

ّ
حل تمرينات درس؛
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

ا ّول

25

---

تعطيالت نوروز

دوم

26

---

تعطيالت نوروز

سوم

27

8

حل درک مطلب
قرائت و ترجمۀ متن و ّ

چهارم

28

8

توسط دانشآموزی خوشصدا همراه توضيح و پرسش
قرائت بخش «اِ ْعلَموا» ّ
معلّم؛
تمرين بخش ِ
«حوار»؛

ا ّول

29

8

حل تمرينات درس؛
ّ
گزارش نتيجۀ بخش «تحقيق» دانشآموزان
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان
منا سب

دوم

30

دوره

رفع اشکال از نيمۀ ا ّول کتاب تا پايان درس چهارم

سوم

31

شفاهی

رفع اشکال از نيمۀ دوم کتاب درس پنجم تا آخر کتاب

چهارم

32

امتحان

حل نمونه سؤال امتحان پايان سال
ّ

20

کتاب درسی مشترک عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم را در  24جلسۀ آموزشی متعارف
به راحتی میتوان تدريس کرد .بدون احتساب دو هفتۀ امتحان نوبت ا ّول و دو هفته
تعطيل نوروزی ظاهرا ً  28جلسه وجود دارد .ا ّما برخالف تص ّور اين گونه نيست؛ زيرا
ماههای مهر تا بهمن  30روزه و فروردین و ارديبهشت  31روزهاند و اين  16روز نيز دو
هفتۀ آموزشی هستند .پس  30هفتۀ آموزشی داريم که  6جلسه را برای تعطيالت رسمی
حل برخی از تمرينات را نيز در شرايط
و ناگهانی به شمار میآوريم .دبير میتواند ّ
استثنايی بر عهدۀ دانشآموز بگذارد.
کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم رشتههای رياضی ،تجربی ،ف ّنی و کاردانش ظاهرا ً
حل تمرينات  14صفحۀ أنوارالقرآن
 120صفحه است .ا ّما در اصل  90صفحه استّ .
اختياری و در صورت داشتن زمان است .هشت صفحۀ ورودی 1هشت درس کتاب نيز
در اصل برای ايجاد انگيزه است و وقتگير نيست .هشت صفحۀ پژوهش نيز در صورت
برخورداری از زمان کافی است زيرا هدف خواندن و ترجمۀ درست است.
کتاب عربی زبان قرآن ( )1رشتۀ ادبیات و علوم انسانی نيز ظاهرا ً  109صفحه است.
در اين کتاب نيز هشت صفحۀ ورودی و شش صفحه پژوهش وجود دارد؛ لذا کتاب
حل بسياری از تمرينات کتاب سريع انجام
در اصل  95صفحه است .در اين کتاب نيز ّ
می شود.
متوسطه
بسياری از آيات و احاديث هر دو کتاب قبالً در سه کتاب عربی دورۀ ا ّول ّ
آمدهاند.

1ـ تأثیر تصویرخوانی (تصاویر پیشدرآمد دروس) در شروع هر درس در کتابهای نونگاشت چیست؟ تصاوير پيشدرآمد دروس هشتگانۀ
کتاب از لحاظ روانی دانشآموز را آمادۀ ورود به درس میکند .تصوير و آيه يا حديث آغازين دروس ذهنيّت دانشآموز را ساماندهی میکند
و موجب میشود که فراگير احساس خوشايندی نسبت به درس جديد داشته باشد.

بارمبندی و نمونه سؤال امتحانی

بخش چهارم
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بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )1کتاب مشترک پايۀ دهم نوبت ا ّول

1

رشتههای رياضیو فيزيک ،علوم تجربی (از درس ا ّول تا پایان درس چهارم)
2
ف ّنیوحرفهای و کاردانش (درس ا ّول و دوم)

ب :مهارت
ترجمه به فارسی

شماره

الف :مهارت
واژهشناسی

نمره

مهارتهای زبانی

موضوع

1

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله( ،زير کلمات خط
کشيده میشود).

0/5

2

مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

0/5

3

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو
0/5
مورد)

4

نوشتن مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای
هفتم تا دهم)

0/5

5

ترجمۀ جملههای عربی به فارسی از متن ،تمرين ،اِعلَموا ،ف ّن
الترجمة و ...

5

6

انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله) 0/5

7

١/5

تکميل ترجمۀ ناقص

جمع

2
نمره

7
نمره

1ـ توضيحات پاورقی بارمبندی نوبت دوم در نوبت ا ّول نيز مصداق دارند؛ لذا پيش از طرح سؤال به پاورقی بارمبندی نوبت دوم مراجعه
کنيد.
2ـ در رشتههای ف ّنی و حرفهای و کاردانش که هفتهای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند ،امتحان از دو درس است .اين بارمبندی مربوط
به امتحان عربی  1/1خرداد اين رشتهها نيز است.

23

ج :مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

د :مهارت
درک و فهم

هـ  :مهارت
مکالمه

8

ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی،
مضارع منفی ،امر ،نهی ،مستقبل يا مصدر در جملهای کوتاه

3

9

«تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،نفی ،مستقبل يا مصدر
مناسب برای جای خالی در جمله» يا «تشخيص نوع فعل» يا
«تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر نوع ميان چند کلمه»

2

 10کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی

1

 11ساعتخوانی

0/5

 12تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله
با تو ّجه به قرائن و در قالب سؤال چند گزينهای يا شناخت آنها
مانند تمرين هفتم درس ا ّول

1

 13سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول
به توضيحات ستون دوم» (چهار مورد) یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی
اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با
كلمۀ مناسب كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)

1

7/5
نمره

2
نمره

 14درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ
پرسشی خوانده شده) يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و
نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده
در برگۀ امتحانی)

1

 15پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی

0/5

 16طرح سؤال از الحوارات مانند جملهسازی با کلمات پراکنده
حداکثر شش تکّه از عبارتهای کتاب ،پر کردن جای خالی با
کلمات ارائه شده ،دو گزينهای و . ...

1

١/5
نمره
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بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )1کتاب مشترک پايۀ دهم نوبت دوم

1

رشتههای رياضی و فيزيک  ،علوم تجربی  ،ف ّنیوحرفهای و کاردانش

2

ب :مهارت
ترجمه به فارسی

شماره

الف :مهارت
واژه شناسی

نمره

مهارتهای زبانی

موضوع

1

نوشتن معنای
کلمه از عربی به فارسی در جمله( ،زير کلمات خط 0/5
کشيده میشود).

2

تعيين کلمات مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

0/5

3

تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه( 3دو مورد) 0/5

4

4
نوشتن
دهم)مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای هفتم 0/5
تا

5

ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن ،تمرين ،اِعلَموا ،ف ّن
الترجمة و ...

5

6

انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

7

تکميل ترجمۀ ناقص

١/5

جمع

2
نمره

7
نمره

5

1ـ توضيحات پاورقی بارمبندی نوبت دوم در نوبت ا ّول نيز مصداق دارند.
2ـ اين بارمبندی در رشتههای ف ّنی و حرفهای و کاردانش که هفتهای يک ساعت عربی دارند ،مربوط به عربی  1/2در خرداد پايۀ يازدهم
است.
3ـ بايد مراقب بود؛ زيرا طرح سؤال در اين مورد دشوار است .نبايد انتخاب گزينه دردسرآفرين باشد و دانشآموز در انتخاب دو گزينه آشفته
و سرگردان شود؛ مثال :نافذة ،جِدار ،بابَ ،صدر.
پاسخ ← :نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛
پاسخ« ← :پنجره و در و ديوار» در يک گروهاند و «سينه» از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد.
َذ َهبْ َن ،اِستَر َجعا ،يَع َملونَ ،فَتَ َح .پاسخ ← :ذهبن مؤنث و بقيّه مذکرند .يَع َملو َن مضارع و بقيّه ماضیاند .سوم شخص مفرد ماضی استرجع
بيش از سه حرف است و بقيّه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است نه از معنا.
4ـ هرچند در بارمبندی اين سؤال نيم نمرهای در بخش ترجمه آمده است؛ ا ّما در اصل مربوط به قواعد است.
 5ـ در هر امتحانی يک نمره از بخش أنوار القرآن طرح شود.
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ج :مهارت
شناخت و کاربرد
قواعد

8

ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع
منفی ،امر ،نهی ،مستقبل يا مصدر در جملهای کوتاه( 1 .دست کم يکی ١/5
از فعلها نون وقايه داشته باشد).

9

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر ،نهی و مصدر مناسب برای جای
خالی در جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از ١/5
2
نظر معنا ميان چند کلمه

10

کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی يا ساعتخوانی

0/5

11

تشخيص «فاعل و مفعول»« ،مبتدا و خبر»« ،جا ّر و مجرور»ٌ ،
مضاف3اليه ١/5
ابي لِلْ َکلِ ِ
مات الَّتي ت َحتَها َخطٌّ).
و صفت در جملهَ ( :عيِّنِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ

12

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص
آنها از فعل معلوم ،و 0/5
يا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينهای

13

معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چند گزینهای

0/5

14

تشخیص و ترجمۀ اسم فاعل،اسم مفعول و اسم مبالغه

١/5

7/5
نمره

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم» (چهار مورد)
د :مهارت
درک و فهم

15

يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)
16
17

هـ  :مهارت مکالمه

یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی
كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

1

18

درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
خوانده شده) ،يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر
اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)
پاسخ کوتاه یک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی
طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازی با کلمات پراکنده حداکثر
شش تکّه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلمات ارائه
شده ،دو گزينهای و ) ...
4

2
نمره

1
0/5
1

١/5
نمره

 1ـ مانند :ا َلْ وال ُد انْتَبَهوا .يا أَوال ُد انْتَبِهوا .ه َو انْتَبَهَ .أنا أنتَ ِبهُ.
2ـ از هر دو فعل ثالثی مج ّرد و مزيد( .بدون ذکر اصطالحات مج ّرد و مزيد)
ابـي» در کتاب «عربی زبان قرآن» فقط تعيني نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا ،خرب ،فاعل ،مفعول،
3ـ منظور از « َعيِّـنِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ
مضافاليه ،صفت و  ...هريک از اين نقشها عالمتهايی در انتهای خودشان دارند که اِعراب ناميده میشوند؛ مانند ـً  ،ـٍ  ،ـٌ  ،ـَ  ،ـِ  ،ـُ  ،ـْ ،
واو در ـ و َن  ،الف در ـ انِ  ،ياء در ـَ يـنِ و ـ يـ َن و  ....يادگريی اين عالمتهای اِعرابی از اهداف اين کتاب نيست.
٤ـ پيشنهاد میشود سؤال با تو ّجه به تصوير ط ّراحی شود؛ مثالً با تو ّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد ،سؤال شود« :ماذا َعلَی
الْ ِمنضَ َد ِة؟» و پاسخهای «حقيبة»« ،الحقيبة»« ،علی املنضدة حقيبة« ،».الحقيبة علی املنضدة ».همه را درست میگرييم؛ زيرا در همۀ اين
پاسخها دانشآموز متو ّجه سؤال شده و پاسخهای کوتاه يا بلند او همگی اشاره به موفّقيت او دارند.
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تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در نوبت ا ّول و دوم و ميان نوبت)
 1سؤاالت امتحان ،آزمون سراسری و مسابقات بايد کامالً حرکتگذاری شوند.
 2در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک نمره در بارمبندی
تغییراتی اجرا نمايد؛ ولی در نوبت دوم بارمبندی بايد دقيقاً رعايت شود.
 3بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه
بايد تن ّوع داشته باشد.
ِ
سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک
 4در بسیاری از موارد
ِ
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله
مهارتهایِ زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش
مفهوم مختلف همزمان بیاید.
چند
ِ
 5فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسباند:
( KGQPC Uthman Taha NaskhT،عثمان طه) Traditional Arabic، B Badr ،
Adobe Arabic Simplified Arabic
 6طرح سؤال امتحان نوبت ا ّول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از  20نمره است.
 7معموالً برای امتحان ميان نوبت بارمبندی تعيين نمیشود .میتوان ده نمرۀ
امتحان را از مهارتهای شفاهی زبان در نظر گرفت .در مکالمه مشابه اين سؤاالت
مطرح میشود.

تحب؟ متی ترجع إلی بيتك؟
ِمن أين أنت؟ کم عمرك؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ ّ
أي فاکهة ّ
أنت نَشيطٌ؟ أدفت ٌر علی
کم الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لماذا تد ُر ُس؟ ماذا تأک ُُل لِلغَدا ِء؟ هل َ
کتاب؟ لِ َمن تلك الحقيبة؟
الْمنضد ِة أم ٌ

 8در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر
و نهی در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی
است؛ مثال:
ا ُکتُ ْب في الْ َفرا ِغ ِفعالً ُم ِ
ناسباً.
تَرج ِِم الْ َکلِ َم َة الَّتي تَحتَها َخ ٌّط.
9

يا أخي  ...إلی بَي ِت َك( .اِ ْر ِج ْع اِ ْرجِعوا )
يا إخ َوتـي ،اِرجِعوا إلَی بُيوتِکُم.

سؤاالت چند گزينهای بايد فقط دو گزينه داشته باشد( .جز بخش كلمات
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ناهماهنگ كه چهار كلمه داده میشود).
 10ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقهای ط ّراحی
نشود.
 11طرح سؤال از فعلهايی مانند «تَ َعلَّموا» که میتوانند ماضی يا امر باشند بايد در
جمله و همراه قرائن مناسب باشد.
 12در تشخيص و ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی،
مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سالم ط ّراحی
شود و اگر از غير صحيح و سالم سؤالی طرح شد نبايد تغييراتی مانند اعالل به حذف
داشته باشد.
 13آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگیهای معدود و مطابقت
موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست .حفظ عددهای اصلی يک تا صد
و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است.
 14در تشخيص ضمير و اسم اشاره مناسب برای جای خالی در جمله با تو ّجه به
قرائن بايد تو ّجه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست :ضمير منفصل
منصوب ،مانند إيّ َاك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مث ّنی مانند هذانِ و هذين ،کاربرد هذه
و تلك برای اشاره به اسم غير عاقل.
 15در طرح سؤال مکالمه به چند صورت میتوان عمل کرد :ارائۀ تصوير و طرح سؤال
از تصوير ،پر کردن جای خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه و . ...
 16پر کردن جای خالی در حوارات درس ا ّول تا پايان درس چهارم در امتحان بايد
منطقی باشد .طبيعی است که حفظ متن دشوار است؛ به عنوان مثال پیشنهاد میشود
متن «حوار» داده شود و چهار جای خالی داشته باشد و هشت کلمه ارائه شود تا
دانشآموز از آنها در جای خالی استفاده کند .در ترجمه عربی به فارسی نیز نيم نمره
از اين بخش ط ّراحی میگردد.
 17در تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا و خبر در جمله ،نهادن اِعراب رفع و نصب از
اهداف کتاب نيست.
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 18در تشخيص مشتقّات ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ ا ّما ذکر نوع مشتق الزم است.
ناظر و ُمنتَ ِظر ذکر اينکه ِ
 19در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ِ
ناظر اسم فاعل ثالثی
مج ّرد و ُمنتَ ِظر اسم فاعل ثالثی مزيد میباشد ،در کتاب درسی تدريس نشده و از
اهداف آموزشی کتاب نيست.
در امتحان نوبت ا ّول عربی  1/2رشتههای ف ّنی وحرفهای و کاردانش پايۀ يازدهم
که هفتهای يک ساعت درس عربی دارند مورد  13و  14حذف و نمرۀ بخش قواعد
بدينگونه اصالح میشود:
8

ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع منفی ،امر،
نهی و مستقبل و نيز مصدر در جمله.

9

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی و نيز مصدر مناسب برای جای خالی در
جمله ،يا تشخيص نوع فعل ،يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا ميان چند ١/5
1
کلمه

2

 10کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی يا ساعتخوانی

1

ٌ
مضافاليه و صفت
تشخيص «فاعل و مفعول» « ،مبتدا و خبر»« ،جا ّر و مجرور»،
11
2
ابي لِلْ َکلِ ِ
مات الَّتي ت َحتَها َخطٌّ).
در جملهَ ( :ع ِّينِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ

2

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم ،يا کاربرد فعل
12
مجهول در قالب پرسش چندگزينهای

1

7/5

نمره

1ـ از هر دو فعل ثالثی مج ّرد و مزيد( .بدون ذکر اصطالحات مج ّرد و مزيد)
ابـي» در کتاب «عربی زبان قرآن» فقط تعيني نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا ،خرب ،فاعل ،مفعول،
2ـ منظور از « َعيِّـنِ الْ َم َح َّل الْ عر َّ
مضافاليه ،صفت و  . ...هريک از اين نقشها عالمتهايی در انتهای خودشان دارند که اِعراب ناميده میشوند؛ مانند ـً  ،ـٍ  ،ـٌ  ،ـَ  ،ـِ  ،ـُ  ،ـْ ،
واو در ـ و َن  ،الف در ـ انِ  ،ياء در ـَ يـنِ و ـ يـ َن و  ....يادگريی اين عالمتهای اِعرابی از اهداف اين کتاب نيست.
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بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم ،ميان نوبت ا ّول و دوم
رشتههای رياضی و فيزيک  ،علوم تجربی  ،ف ّنیوحرفهای و کاردانش
مهارتها

مهارتهای
خواندن،
شنيدن و
سخنگفتن

موضوع

شماره

نمره

1

روانخوانی (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتا ً درست مخارج حروف)
و ف ّعاليتهايی مانند حفظ سرود درس ا ّول و اجرای گروهی آن،
اجرای نمايشی متن برخی درسها

7

2

مهارت شنيدن و سخن گفتن
مکالمۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی
ماهيِ ،ب َمَ ،م ْن ،لِ َم ْن ،أي َنِ ،م ْن أي َن،
(سؤال با جمالت دارای ما ،ماذا ،ما ه َو،
َ
ِم َّمن ،کَمَ ،ه ْل ،أ ،متی ،کيف ،لماذا ،لِ َمَ ،ع َّم ،أَ ّي)
يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

جمع نمره

10

تذکّرات
 1امتحان مستم ّر ا ّول و دوم شامل دو بخش کتبی (از  10نمره) و شفاهی (از 10
نمره) است؛ ولی امتحان نوبت ا ّول و دوم فقط کتبی و از بيست نمره است.
خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،ق ،و)
 2تلفّظ درست مخارج حروف ّ
دشوار است و از عهدۀ بسياری از دانشآموزان بر نمیآيد؛ ا ّما بايد از دانشآموزان خواسته
خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرين کنند ،زيرا
شود حتّیاالمکان مخارج حروف ّ
هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نماز بايد با تلفّظ درست باشد.
 3در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای بسنده شود؛ مثالً
اگر در پاسخ سؤا ِل «إلَی أي َن تَذ َه ُب؟» پاسخ دهد« :إلی الْفُن ُدق» ،کامالً درست است و
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نیازی نیست پاسخ دهد« :أنا أذ َه ُب إلی الْفُن ُدقِ  ».در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از
أنت؟» و پاسخ داد« :أنا في ». ...
نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانشآموزی سؤال شد« :أي َن َ
الص ِّف ».در واقع نيمی از نمره را گرفته است.
و درنگ کرد و نتوانست بگويد« :أنا في َّ
چون سؤال را فهميده است.
 4یکی از موارد امتحانی این است که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان
عربی در دو دقیقه مع ّرفی کند يا اگر ف ّعاليتی در زمينۀ نمايش و مکالمه در کالس
داشت میتوان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.
 5طبيعی است که در يک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و
مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين آنچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و
مجموعه ف ّعاليتهای شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهیاش را تشکيل میدهد ،مبنای
نمرهدهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.
 6رعايت ظرافتهای صرفی و نحوی در مکالمه در ح ّد دانشآموز نيست مخصوصاً
اينکه او بايد در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن
ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست میگردد
اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرهای خوش از مکالمه
داشته ،و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
 7حفظ عين مکالمات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانشآموزان نمیخواهيم
عين عبارتها را حفظ کنند .دانشآموز میتواند با ذوق و سليقۀ خود و موقعيت
موجود تغييراتی در متن ايجاد کند.
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بارمبندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم نوبت ا ّول رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
(از درس ا ّول تا پایان درس چهارم)

ب:مهارت
ترجمه به فارسی

شماره

الف :مهارت
واژهشناسی

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله (زير کلمات خط کشيده
1
میشود).
 2مترادف و متضاد (همانند تمرينات کتاب)

نـمره

مهارتهای
زبانی

موضوع

0/5

2
 0/5نمره

 3تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه (دو مورد)

0/5

نوشتن مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای هفتم
4
تا دهم)

0/5

 5ترجمۀ جملههای عربی به فارسی

5

 6انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)
 7تکميل ترجمۀ ناقص

جمع

7
0/5
نمره
١/5
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ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی ،مضارع منفی،
8
امر ،نهی ،و مستقبل و نيز مصدر در جمله

ج :مهارت
شناخت و
کاربرد قواعد

د :مهارت
درک و فهم

3

«تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی ،نفی ،مستقبل و مصدر مناسب
برای جای خالی در جمله» ،يا «تشخيص نوع فعل» ،يا «تشخيص کلمۀ
2
9
ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند کلمه» و «ذکر صيغۀ فعل در ح ّد
 0/25نمره»
 10کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی

1

 11ساعتخوانی

0/5

تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله با تو ّجه به
12
قرائن و در قالب سؤال چند گزينهای يا شناخت آنها

1

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم»(چهار مورد)
 13یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جملۀ دارای جای خالی كه 1
باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)
درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی خوانده
شده)
1
14
يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)
 15پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی

هـ  :مهارت
مکالمه

7/5
نمره

2
نمره

0/5

طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازی با کلمات پراکنده حداکثر شش
 16تکّه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده ،دو 1
گزينهای و ) ...

١/5

نمره
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بارمبندی امتحان کتبی عربی پايۀ دهم نوبت دوم رشتۀ علوم انسانی
شماره

الف :مهارت
واژهشناسی

نوشتن معنای کلمه در جمله از عربی به فارسی (زير کلمات خط کشيده
1
میشود).
 2مترادف و متضاد (همانند تـمرينات کتاب)
 3تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه

نمره

مهارتهای زبانی

موضوع

جمع

0/75
0/5
2
 0/25نمره

نوشتن مفرد يا جمع اسم (در ح ّد اسمهای موجود در کتابهای هفتم
4
تا دهم)

0/5

ترجمۀ جملههای کتاب از عربی به فارسی از متن ،تمرين ،اعلموا ،ف ّن
5
الترجمة و ...

5

ب :مهارت
ترجمه به فارسی  6انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی (دو جمله)

0/5

 7تکميل ترجمۀ ناقص (دارای شش جای خالی)

١/5

7
نمره
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ج :مهارت
شناخت و
کاربرد قواعد

د :مهارت
درک و فهم

هـ  :مهارت
مکالمه

ترجمۀ فعلهايی مانند ماضی ساده ،معادل ماضی استمراری ،ماضی
 8منفی ،مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله( .يکی از فعلها
دارای نون وقايه باشد).

١/5

تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر ،نهی و مصدر مناسب برای جای خالی
در جمله،
9
يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان
چند کلمه

1

10

ذکر صيغۀ دو فعل در جمله

0/5

7/5

کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی ،يا ساعتخوانی

0/5

نمره

ٌ
مضافاليه ،صفت ،جار
تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خبر ،نايب فاعل،
11
و مجرور در جمله و ذکر نام اِعراب آنها

3

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم ،يا
12
کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينهای

0/5

کاربرد درست حروف جر؛ تشخيص گزينۀ صحيح در اسم مجرور به
13
1
حرف جر

0/5

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان «وصل كردن كلمات ستون ا ّول به
توضيحات ستون دوم» (چهار مورد) ،یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه
 14است و چهار جمله دارای جای خالی كه باید جای خالی با كلمۀ مناسب
كامل شود.
يا پر کردن جاهای خالی با گزينههای مناسب (سؤال دو گزینهای)

1
2
نمره

درک مطلب (ارائۀ متن و ط ّراحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی
خوانده شده)،
15
يا (ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر
جمله يا بر اساس متن ارائه شده در برگۀ امتحانی)

1

 16پاسخ کوتاه یک يا دو کلمهای به جملههای پرسشی

0/5

طرح سؤال از الحوارات (مانند جملهسازی با کلمات پراکنده حداکثر
 17شش تکّه از عبارتهای کتاب) ،پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده،
دو گزينهای و ) ...

1

1ـ مثال :ضَ ْع يف الْ َفرا ِغ کَلِ َم ًة ُم ِ
ناس َبةً .اَلْعالِ ُم بِال َع َملٍ کَـ  .......................بِال ث َـ َمرٍ.

الشَّ َج ِر  الشَّ َج ُر 

١/5

نمره
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تذکّرات( :برای ط ّراحی سؤال در امتحان ميان نوبت دوم و پايانی)
 1در ط ّراحی سؤال امتحان نوبت ا ّول ط ّراح مجاز است تا یک نمره در بارمبندی
تغییراتی اجرا نمايد ،ولی در نوبت دوم بايد بارمبندی دقيقاً رعايت گردد.
 2بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه
بايد تن ّوع داشته باشد.
ِ
سؤاالت بخشهای مختلف با هم تلفيق میشوند و تفکيک
 3در بسیاری از موارد
ِ
مهارت ترجمه ،امکان دارد در یک جمله
مهارتهایِ زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش
مفهوم مختلف همزمان بیاید.
چند
ِ
 4فونتهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب هستند:
Simplified Arabic،Traditional Arabic، B Badr، KFGQPC Uthman Taha NaskhT،Adibe Arabic

 5نمرۀ امتحان مستمر دوم شامل دو بخش کتبی و شفاهی است .ده نمره پرسشها
و ف ّعاليتهای کالسی ،امتحانات کتبی ،هفت نمره روخوانی درست و سه نمره مکالمه
است.
 6در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی ،مضارع ،امر
و نهی در جمله و تعيين فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی
است؛
مثال :ا ُکتُ ْب في الْ َفرا ِغ ِفعالً ُم ِ
ناسباً .يا أخي  ...إلی بَي ِت َك( .اِ ْر ِج ْع اِ ْرجِعوا )
تَر ِجمِ الْ َکلِ َم َة الَّتي تَحتَها َخ ٌّط.

يا إخ َوتـي ،اِرجِعوا إلَی بُيوتِکُم.

 7سؤاالت چندگزينهای بايد فقط دو گزينه داشته باشد( .جز بخش كلمات ناهماهنگ
كه چهار كلمه داده می شود).
 8طرح سؤال از معنای کلمات بايد در جمله باشد( ،زير دو کلمه خط کشيده
می شود).
 9ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون ،يا مسابقهای ط ّراحی نشود.
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 10طرح سؤال از فعلهايی مانند «تَ َعلَّموا» که میتوانند ماضی ،يا امر باشند بايد در
جمله و همراه با قرائن مناسب باشد.
 11در تشخيص و ترجمۀ فعلهای ماضی ساده ،ماضی استمراری ،ماضی منفی،
مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سالم ط ّراحی
شود و اگر از غير صحيح و سالم سؤالی طرح شد ،نبايد تغييراتی مانند اعالل حذف
داشته باشد.
 12مطابقت عدد و معدود و ويژگیهای معدود ،مطلقاً از اهداف کتاب درسی
نيست؛ ا ّما حفظ اعداد از اهداف است.
 13در تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله با تو ّجه به
قرائن بايد تو ّجه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست:
ضمير منفصل منصوب مانند إيّ َاك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مث ّنی مانند هذانِ و
هذين ،کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غير عاقل.
 14در تشخيص فاعل ،مفعول ،مبتدا و خبر در جمله ،ذکر نام اِعراب آنها کافی است
و نهادن اِعراب رفع و نصب از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در جا َء سعي ٌد .سعي ٌد فاعل و
مرفوع است؛ ا ّما اينکه جملۀ «جاء سعيد» داده شود و اعراب سعيد خواسته شود از
اهداف نيست.
 15در طرح سؤال مکالمه به چند صورت میتوان عمل کرد:
طرح سؤال از تصوير ارائه شده
پر کردن جای خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه
ساختن جمله از کلمات پراکنده از جمالت حوارات کتاب

37

بارمبندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن ( )1پايۀ دهم ،ميان نوبت ا ّول و دوم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
مهارتها

مهارتهای
خواندن،
شنيدن و
سخنگفتن

موضوع

شماره

نمره

1

روانخوانی (بدون درنگ و خطا ،و با تلفّظ نسبتاً درست مخارج حروف)
و ف ّعاليتهايی مانند حفظ سرود درس ا ّول و اجرای گروهی آن،
اجرای نمايشی متن برخی درسها

7

2

مهارت شنيدن و سخن گفتن
مکالمۀ ساده در ح ّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جملههای پرسشی
ماهيِ ،ب َمَ ،م ْن ،لِ َم ْن ،أي َنِ ،م ْن أي َن،
(سؤال با جمالت دارای ما  ،ماذا  ،ما ه َو ،
َ
ِم َّمن ،کَمَ ،ه ْل ،أ ،متی ،کيف ،لماذا ،لِ َمَ ،ع َّم ،أَ ّي)
يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره
يا اجرای گروهیِ مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

جمع نمره

10

تذکّرات
 1امتحان مستم ّر ا ّول و دوم شامل دو بخش کتبی (از  10نمره) و شفاهی (از 10
نمره) است؛ ولی امتحان نوبت ا ّول و دوم فقط کتبی و از بيست نمره است.
خاص زبان عربی (ث ،ح ،ذ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع،
 2هر چند تلفّظ درست مخارج حروف ّ
ق ،و) دشوار است و از عهدۀ بسياری از دانشآموزان بر نمیآيد؛ ا ّما بايد از دانشآموزان
خاص عربی را درست بر زبان آورند و تمرين
خواسته شود حتّیاالمکان مخارج حروف ّ
کنند ،زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نماز بايد با تلفّظ درست
باشد.
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 3در پاسخ به جملههای پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهای بسنده شود؛ مثالً
اگر در پاسخ سؤا ِل «إلَی أي َن ت َذ َه ُب؟» پاسخ دهد« :إلی الْفُن ُدق» ،کامالً درست است و
نیازی نیست پاسخ دهد« :أنا أذ َه ُب إلی الْفُن ُدقِ  ».در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از
أنت؟» و پاسخ داد« :أنا في ». ...
نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانشآموزی سؤال شد« :أي َن َ
الص ِّف ».در واقع نيمی از نمره را گرفته است.
و درنگ کرد و نتوانست بگويد« :أنا في َّ
چون سؤال را فهميده است.
 4یکی از موارد امتحانی این است که از دانشآموز بخواهيم خودش را به زبان
عربی در دو دقیقه مع ّرفی کند يا اگر ف ّعاليتی در زمينۀ نمايش و مکالمه در کالس
داشت میتوان به عنوان نمرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.
 5طبيعی است که در يک روز نمیتوان از همۀ دانشآموزان آزمون روخوانی و
مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين آنچه را دانشآموز در طول سال تحصيلی میخواند و
مجموعه ف ّعاليتهای شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهیاش را تشکيل میدهد ،مبنای
نمرهدهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.
 6رعايت ظرافتهای صرفی و نحوی در مکالمه در ح ّد دانشآموز نيست مخصوصاً
اينکه او بايد در پاسخگويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن
ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست میگردد
اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانشآموز خاطرهای خوش از مکالمه
داشته ،و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالهای آينده وجود داشته باشد.
 7حفظ عين مکالمات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانشآموزان نمیخواهيم
عين عبارتها را حفظ کنند .دانشآموز میتواند با ذوق و سليقۀ خود و موقعيت
موجود تغييراتی در متن ايجاد کند.

نمونه سؤال امتحان
نوبت ا ّول و دوم عربی زبان قرآن ()1
کتاب مشترک همۀ رشتهها جز ادبیات و علوم انسانی
استفاده از منونه سؤاالت کتاب معلّم در کتابهای غري آموزش و پرورش منع قانونی دارد.

بخش پنجم
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ف ال ِ
قتَ 70 :دقَي َق ًة،
ُروس ،اَلْ َو ُ
(التم) ْالَ َّو ُلِ ،م ْن أَربَ َع ِة د ٍ
ْعاشِ ،اَلْف ُ
َصل ِّ
لص ِّ
ِاس ِم ِه تَعالَی ،اِم ِتحانُ اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّي ِة لِ َّ
ب ْ
يل:
اَلْ ُمدَ ِّر ُس:
اَل ّتاريخ .... /10/ .... :اَلْ ِمنطَقَة:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعائِ ُّ
پرسش

رديف

بارم

الف .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َره ِ
ضه
ذات الْغُصونِ ال َّن ِ َ

2

اُک ُت ْب يف الْ َفراغِ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.
خيصة  /ر ِاسب  /نور  /غاليَة  /يَسار  /ضياء
َر َ
ب .......................... ≠ .........................
الف.......................... = ......................

3
4

َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی.

ت شَ َج َره
َيف نَـ َم ْت ِم ْن َح َّب ٍة َو ک َ
ک َ
صار ْ
َيف َ

الف .نَع َجة  بَ َق َرة  کَلْب َ حبْل

ب .نيام ُ محيط  بَحر نَهـر 

جمع الْکَلِ َم َتنيِ .ريح ............................. :يَنابيع............................. :
اُک ُت ْب ُمفر َد أَو َ

0/5

0/5

0/5
0/5

ب .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)
تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.

﴿ .1ال يَق ِْد ُر َعلَی َش ٍء﴾
0/25 .......................................................................................
َ ﴿ .2و لَ َق ْد أَ ْر َسلْنا ِم ْن قَبْلِ َك ُر ُسالً إلَی قَو ِمهِم فَجاؤو ُهم بِالْبَيِّ ِ
نات﴾
1

5

.................................................................................................................................
َ ﴿ .3و ا ْج َع ْل يل لِسا َن ِص ْدقٍ ِف ْال ِخري َن﴾ ...............................................................................
0/75
رش أَمثالِها﴾ ...........................................................................
0/5
َ ﴿ .4من جا َء بِالْـ َح َس َن ِة فَلَ ُه َع ُ
 .5إ َّن طَعا َم ال ِ
ْواح ِد يَ ْک ِفي ِالث ْ َننيِ.
ُ .6
طول قا َم ِة ال َّزرافَـ ِة ِستَّـ ُة أَمتارٍ.

..............................................................................

0/5

........................................................................

0/5

...............................................................................

0/75

الس َم ِك؟!
 .7أَ يُـ ْم ِک ُن أَ ْن نَ َری َمطَ َر َّ
ميل الْ َعد ِّو.
َ .8من َرأَی ِمنکُم أَ َحدا ً يَدْعو إلَی التَّف ِرقَ ِة فَه َو َع ُ

................................................................................................................................

0/75
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6

الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
َ ﴿ .1و ِعبا ُد ال َّرح ٰمنِ الَّذي َن َ ْيشو َن َع َل الْ َ ِ
رض َهوناً َو إذا خاطَ َب ُه ُم الْجا ِهلو َن قالوا َسالماً﴾
الــف .و بنــدگان [خــداى] بخشــاينده كســاىناند كــه روى زمــن باآرامــش گام برمىدارنــد و هــرگاه
نادانهــا ايشــان را خطــاب کننــد ،ســخن آرام (ســام) گوينــد .
ب .و بندههــای [خــداى] بخشــنده بــر زمــن باآرامــش گام برمىدارنــد و هــرگاه دشــنام دهندگان 0/5
ايشــان را خطــاب کننــد ،ســخن نيــک (ســام) گوينــد .
َ ﴿ .2و ال ت َيأَسوا ِمن َر ْو ِح اللّ ِه إنَّ ُه ال يَ ْيأَ ُس ِمن َر ْو ِح اللّ ِه إلَّ الْقَو ُم الْکا ِفرونَ﴾
الف .و از مهر خدا نااميد نشدند؛ زیرا جز مردم کافر کسی از مهر خدا نااميد نشد.
ب .و از مهر خدا نااميد نشويد؛ زیرا جز گروه کافران کسی از مهر خدا نااميد منیشود.

7

کَ ِّملِ الْ َفر ِ
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
اغات يف َّ
ساس الْ َم ِ
 .1لَقَد کان َْت رِسالَ ُة الْ سالمِ َعلَی َم ِّر الْ ُعصو ِر قائِـ َم ًة َعلَی أَ ِ
ناب ْالسا َء ِة.
نطقِ َو ا ْج ِت ِ
رسالت اسالم در  .........................بر اساس منطق و دوری کردن از  .....................بوده است.
 .2ا َلضّ يافَ ُة ث َالث َ ُة أَيّامٍ فَام زا َد فَـه َو َص َدقَةٌَ ،و َع َل الضَّ ِ
يف أَ ْن يَتَ َح َّو َل بَ ْع َد ث َالث َ ِة أَيّامٍ .
 ..........................ســه روز اســت و هرچــه فــزوده گــردد صدقــه اســت و بــر ١/5 ................................
الزم اســت کــه پــس از ســه روز تغيــر کنــد.
َ ﴿ .3ربَّنــا َو ال تُــ َح ِّملْنا مــا ال طاقَـ َة لَنــا ِبـ ِه﴾ پــروردگارا ،و آنچــه طاقتــش را .................................
 ...بــر مــا تحمیــل مکــن.
َ ﴿ .4و ا ْع ُف َع ّنا َو ا ْغ ِف ْر لَنا َو ا ْر َح ْمنا﴾ و از ما درگذر ،و ما را  ....................و به ما رحم کن.
ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:

8

 .1کَتَبْ ُت دَريس.

 .2ما َر َج ْعنا إلَی بَي ِتنا.

 .3ال َ ْيلِ ُك شَ يئاً.

َ .4سأَغ ِْس ُل َمالبِيس.

 .5ا َِل ْع ِتصا ُم ِب َحبْلِ اللّ ِه .6 .اِق َ َْتبْتُم ِم َن الْ ِبرئِ .7 .أَ ْخر ِْج قَلَ َم َـك .8 .ال تَلْ َعبوا ِف الشّ ا ِرعِ.

3

َ .9س َ
وف نَ ْن َج ُح ِف ا ْم ِتحاناتِنا .10 .يَ ْستَ ْغ ِف ُر اللّهَ .11 .کانوا يَظْلِمو َنَ .12 .رجا ًء ،اِنتَبِهوا.

9

َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ ُم ِ
ناس َب لِلْ َفرا ِغ.
َاص ِ ْب إ َّن َوع َد اللّ ِه َح ٌّق َو  ...................لِذَنب َِـك﴾
﴿ .1ف ْ
نت َرجائـي.
 .2إلٰهي قَ ْد َ ...................رجايئ َعنِ الْخَلقِ َو أَ َ

 .3کا َن َصديقي  ...................والِ َد ُه لِل ُّرجو ِع إلَی الْبَ ِ
يت.
 .4أَنا َو زَميلـي َ ...................رسائِ َل َع ْ َب ْال ِنتنِت.

اِ ْغ ِف ْر 

اِ ْستَغ ِف ْر 
اِن َقطَ َع 

يَنتَ ِظ ُر 

يَنظُ ُر 

قَطَ َع 
اِستَلَ ْمنا 

َسلِ ْمنا 

1
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َع ِّ ْي نَو َع الْ ِف ْعلِ يف ک ُِّل ِعبا َر ٍة.
10

0/5

اصبِ ْر َعلَـی ما يَقولو َن َو ا ْه ُج ْر ُهم﴾
َ ﴿ .1و ْ
﴿ .2الي ِ
قد ُر َعلَی َش ٍء﴾
َ

ف نَو ُعها يف ک ُِّل َمجمو َع ٍة.
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الَّتي يَخ َتلِ ُ
 .1 11أَ ْجلِ ْس 
 .2اِک ِتساب 

ا ُ ْدخ ُْل 

تَ َخ َّر َج 

اِ ْس َم ْع 

إ ْخراج 

تَ َعلُّم 

يُجالِ ُس 

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ ْالَ َّولِ عَدَ داً تَرتيب ّياً َو ِف الْ َفراغِ الثّاين عَدَ داً أَصل ّياً.

0/5

0/5

َصل الْخ ِ
َريف.
الس َن ِة الْ يران َّي ِة ف ُ
 .1 12اَلْف ُ
َصل الـ  ...................يف َّ
ِ .2مئَـ ٌة ت َقسي ٌم َعلَی َخ ْم َسـ ٍة يُساوي . ...................
رقام کَالْمِثالِ .
اُک ُت ِب الْ ُح َ
روف ب ِْالَ ِ
13

		
ش ٌة يف ث َالث َ ٍة يُساوي ث َالث َني.
اَلْ ِمثالَ :ع َ َ

10  3 = 30

0/5

ش ٍة يُساوي ث َـامن َني.
 .1تِسعو َن نا ِق ُص َع َ َ
 .2اِثنانِ َو ث َـامنو َن تَقسي ٌم َعلَی اث َن ِني يُساوي ِ
واحدا ً َو أَربَع َني.
السا َع ِة.
ا ُ
ُرس ْم َعقار َِب ّ

 .1اَلْخا ِم َس ُة َو ال ُّرب ُع
14
صف
 .2الثّا ِم َن ُة َو ال ِّن ُ

0/5

43

اکيب يف َمکانِـ َها الْ ُم ِ
ناس ِب( .اِثنانِ زائِدانِ )
ضَ ْع ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل َو َّ
الت َ
15

ُه َّن فائِزاتٌ ٰ /هذانِ ال َّدليالنِ َ /
تلك الْ َبطّاريَّ ُة ُ /هم صالِحو َن  /ه َو َعد ٌّو  /هاتانِ ال ُّزجا َجتانِ
مفرد مؤنّث

جمع مؤنّث سالـم

مث ّنی مذکّر

جمع مذکّر سامل

1

د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »
			
َلش َر ُة
 .1ا َّ َ

ِ مـ َن ْالَحجا ِر الْ َجميلَـ ِة الْغاليَـ ِة ِ
ذات الـلَّـونِ ْالَبيَ ِ
ـض.

		
 .2اَلْغَي ُم

مستَـ ِعـ َرةٌ ،فيها ضيا ٌء َو بِها َحرا َر ٌة ُمنتَ ِشةٌ.
َ جذ َوت ُـها ُ

		
مس
 .3 16ا َلشَّ ُ

ول ْالَ ِ
رض؛ ضيا ُؤ ُه ِمـ َن الشَّ ِ
 کَوک ٌَب يَدو ُر َح َ
مس.

		
 .4اَلْ َق َم ُر

السام ِء يَنز ُِل ِمنـ ُه الْـ َمطَ ُر.
 بُخـا ٌر ُمتَـراکِـ ٌم ِفـي َّ

1

 .5ا َلـ ُّد َر ُر
 .6ا َلْ َن ُع ُم
الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِقعِ.
الصحي َح َة َو َغريَ َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
 .1اَلْ ِمه َرجا ُن ا ْح ِت ٌ
ناس َب ٍة َجميلَ ٍة ،کَـ ِمه َرجانِ ْالَزها ِر َو ِمه َرجانِ ْالَفالمِ .
فال عا ٌّم بِـ ُم َ
السام ِء يَنـز ُِل َعلَی الْجِبا ِل فَقَط.
َّلج نَو ٌع ِمن أَنوا ِع نُزو ِل الْام ِء ِم َن َّ
 .2 17ا َلث ُ
الس َنـ ِة الشَّ مس َّيـ ِة ْاليران َّي ِة.
 .3يَحتَ ِف ُل الْ يران ّيـو َن أَ َّو َل يَومٍ ِمن أَيّامِ َّ
َـعيـش الْ َ ُ
سمـاك ِفـي ال َّنه ِر َو الْ َبح ِر َو لَـها أَنوا ٌع ُمختَ ِلفَـةٌ.
 .4ت ُ


.................
..................
..................
...................

1

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
18

ِب :پاسخ بده)
أَجِ ْب عَنِ ْالَس ِئلَ ِة ال ّتال َي ِة( .أَج ْ
َ .1ما ْاس ُمك؟  .2 ...............................أَي َن َمد َر َستُك؟ .................................

َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
ش / . /؟
 .1عاماً  /کَ ْم ُ /ع ْم ُر َك ُ /ع ْمري ِ /ستَّ َة َع َ َ
................................................................................................. 19
 .2بِطاقاتُ الدُّخو ِل  /بِطاقَتُ ُه ِب َي ِد ِه ِ /ع ْن َدکُم  /نَ َع ْم َ /ه ْل  /ک ُُّل ِ
واح ٍد ِم ّنا / . /؟

.................................................................................................

0/5
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ف ال ِ
قتَ 70 :دقَي َق ًة ،اَل ّتاريخ.... /3/ .... :
(التم) الثّاين ،اَلْ َو ُ
ْعاشِ ،اَلْف ُ
َصل ِّ
لص ِّ
ِاس ِم ِه تَعالَی ،اِم ِتحانُ اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّي ِة لِ َّ
ب ْ
اَلْ ِمنطَقَة:

يل:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعائِ ُّ

اَلْ ُمدَ ِّر ُس:
پرسش

رديف

بارم

الف .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.

0/5

اُنْظُ ْر لِ ِتل َْك الشَّ َج َره ِ
َيف صا َرتْ شَ َج َرة
َيف نَـ َم ْت ِم ْن َحبَّ ٍة َو ک َ
ضه ک َ
ذات الْغُصونِ ال َّن ِ َ
اُک ُت ْب يف الْ َفرا ِغ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.

2

ِسلْم َ /حزين  /اِستَطا َع  /غَيم  /ق َِد َر َ /ح ْرب
الف....................... = ....................:

3
4

0/5

ب...................... ≠ ....................... :

َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی.

0/5

الفُ .غراب  بَ ّط  بوم  ن َِض ب .هاتِف َ ج ْذ َوة ُ م َس ِّجلِ مصباح 
جمع الْکَلِ َم َتنيِ .الفَ :م ْو ِعد ............................. :بُ :جيوش0/5 ............................. :
اُک ُت ْب ُمفر َد أَو َ
ب  .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)

تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.
َ ﴿ .1و ُخلِ َق الْ نسا ُن ضَ عيفاً﴾ ...............................................................................
﴿ .2يُري ُد أَ ْن يُ ْخ ِر َجکُم ِم ْن أَ ْر ِضکُم فَامذا تَأْ ُمرونَ﴾
...............................................................................................................................................
 .3إ َّن اللّ َه أَ َم َرنـي بِـ ُمدارا ِة ال ّن ِ
اس کَام أَ َم َرنـي بِـإقا َمـ ِة الْ َفرائِ ِض.
............................................................................................................................................... 5
...............................................................................
َنب تَوبَ ٌة إلّ سو َء الْـ ُخلُقِ .
 .4لِـک ُِّـل ذ ٍ
 .5سا ِمحيني؛ أَ ِ
...............................................................................
نت َعلَی الْ َح ِّق.
َ .6مضَ ی ال َّزما ُن َو قَلبـي یَقول إن ََّك آتـي............................................................................. .
 .7کا َن يف قَديمِ ال َّزمانِ َملِ ٌك عا ِد ٌل يُ َس َّمی بِذي الْقَرنَ ِني قَ ْد أَعطا ُه اللّ ُه الْق َّوةَ.
...............................................................................................................................................
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1
1
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الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
ش َم ّر ٍ
َ .1س ْم ُع الدُّلفني يَ ُ
ات َو َوزنُـ ُه يَبلُ ُغ ِض ْعفَي َوزنِ ْالِنسانِ ت َقريباً.
فوق َس ْم َع الْ ِنسانِ َع ْ َ
الف .شنوايی دلفني ده برابر شنوايی انسان و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان است .
ب .دلفني ده برابر انسان میشنود و وزنش تقريباً برابر با يک انسان است .
6

س تِل َ
ْــك الظّا ِهــ َر ِة؛ فَأَ ْر َســلوا فَريقــاً لِزيــا َر ِة الْ َمــکانِ َو التَّ َعــ ُّر ِف َعلَــی
 .2حــا َو َل الْ ُعلَــا ُء َمع ِرفَــ َة ِ ِّ
الْ َ
ِ
ســاك.

0/5

الــف .دانشــمندان ســعی میکننــد راز آن را آشــکار کننــد؛ پــس گروهــی را بـرای بازديــد آن مــکان
و پژوهــش دربــارۀ ماهیهــا ارســال میکننــد.
ب .دانشــمندان بــرای شــناخت راز آن پديــده تــاش کردنــد و تيمــی را بــرای ديــدن مــکان و
شــناخنت ماهيــان فرســتادند.
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
حيح يف َّ
الص َ
اِن َت ِخ ِب َّ
﴿يا أَيُّ َها الَّذي َن آ َمنوا ال يَ ْس َخ ْر قَو ٌم ِمن قَومٍ َع َسی أَ ْن يَکونوا َخريا ً ِمن ُهم﴾

7

ای کســانیکه ايـــان آوردهايــد ،نبایــد مردمانــی مردمانــی [دیگــر] را ریشــخند کننــد ،شــاید آنهــا
(خــوب بهــر از خودشــان  )باشــند؛
1/5
ْقاب﴾
﴿ َو ال تَلْ ِمزوا أَنف َُسکُم َو ال ت َنابَزوا بِـالْ َل ِ
و از (خودتــان ديگ ـران )عیــب نگیریــد ،و بــه همدیگــر (لقــب لقبهــای )زشــت
ندهیــد.
﴿ف َْاستَ ْغفَروا لِذُنو ِبهِم﴾ پس برای گناهانشان (آمرزش خواستند  آمرزش میخواهند.)
ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:

8

قتبـي ال ّنا َر.
 .1ال تَ َ

جاج.
َ .4سيَن َک ِس ُر ال ُّز ُ

 .2أَنْ ِزلْنـي يا سائِ ُق.
 .5اِ ْس ْرتجاعُ الْبَضائِعِ.

عت ِب ِه.
 .3ما انتَ َف ُ
 .6کانوا يَ ْذ َهبو َن.

1/5
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حيح.
الص َ
واب َّ
َع ِّ ِي الْ َج َ
9

 .1اَلْاميض ِمن «يُسا ِم ُح» :

سا َم َح 

َس َم َح 

ت َسا َم َح 

 .2اَلْ ُمضا ِر ُع ِمن «بَد ََّل» :

يُ ْب ِد ُل 

يُ َبد ُِّل 

يُبا ِد ُل 

َع ِّ ْي نَو َع الْ ِف ْعلِ يف ک ُِّل ِعبا َر ٍة.

0/5

0/5

﴿ .1 10شَ ْه ُر َر َمضا َن الَّذي أُنْ ِزَل في ِه الْقُرآنُ﴾
﴿يْلُ ُق اللّ ُه ما يَشا ُء﴾
َ .2
ف نَو ُعها يف ک ُِّل َمجمو َع ٍة.
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الَّتي َيخ َتلِ ُ
ُ .1 11مجال ََسة 
 .2حا َر َب

اِنتَبِهوا 

تَ َعلَّمي 

تُ ْح ِس ُن

يَتَ َخل َُّص 

شا ِه ْد َن 

0/5

      أُ َج ِّه ُز 

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ ْالَ َّولِ عَدَ داً تَرتيب ّياً َو ِف الْ َفراغِ الثّاين عَدَ داً أَصل ّياً.

0/5

 .1 12اَلْ َيو ُم الـِ ...................................م ْن أَيّامِ ْالُسبو ِع يَو ُم الْخ ِ
َميس.
ش ٍة يُساوي . ...................................
 .2تِسعو َن نا ِق ُص َع َ َ
َع ِّ ِي الْ َم َح َّل ْالعرا َّيب لِلْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
مثال لِل ّن ِ
﴿ 13يَ ْض ُِب اهللُ الْ َ َ
ضةٌ.
َلسکوتُ َذ َه ٌب َو الْکَال ُم فِ َّ
اس﴾ ا ُّ
َزکـا ُة الْـ ِعـلْـمِ نَـشْ ـ ُر ُه.

﴿ َو اج َع ْل يل لِسا َن ِص ْدقٍ يف ْال ِخري َن﴾

اَلْ ُکتُ ُب بَسات ُني الْعلَ ِ
ماء.
ُ

1/5

اَلْ ِعلْ ُم َخ ٌري ِمن الْ ِ
مال.
َ

َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ َم َ
جهول ،ثُ َّم تَ ْرجِ ْم ذٰلِكَ الْ ِف ْع َل إلَی الْفارِس َّي ِة.
َـاستَ ِمعوا لَـ ُه إ َّن الَّذي َن تَدْعو َن ِم ْن دونِ اللّ ِه لَ ْن يَـ ْخلُقوا ذُباباً﴾
اس ُض َِب َمث ٌَل ف ْ
﴿ .1 14يا أَيُّ َها ال ّن ُ

1

َت﴾
﴿ .2أَ فَـال يَ ْنظُرو َن إلَی الْ بِلِ ک َ
َيف ُخلِق ْ
َع ِّ ِي ْاس َم الْفا ِعلِ َو ْاس َم الْ َمفعولِ َو ْاس َم الْ ُمبالَ َغ ِة ،ثُ َّم تَرجِ ْمها.
الس َفرِ.
َ .1 15سيِّ ُد الْقَومِ خا ِد ُمـ ُهم ِف َّ
َ .3م ْن َج َّر َب الْ ُم َج َّر َب َحل َّْت ِب ِه ال َّندا َمةُ.

ُّنوب.
 .2یا َغفّا َر الذ ِ

1/5
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د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »

16

ْـب
 .1ا َل َّرک ُ

الصديقِ َع ْن َصدي ِق ِه أَ ِو ال َّزو ِج َع ْن زَو َج ِتـ ِه.
 اِب ِتعا ُد َّ

		
 .2اَلْ َکرا َم ُة

ميل.
 ه َو الَّذي لَ ُه َح َرکـاتٌ َجميلَ ُة َو کَـال ٌم َج ٌ
 زي َن ٌة ِم َن ال َّذ َه ِب أَ ْو الْ ِفضَّ ِة يف يَ ِد الْ َمرأَ ِة.

		
 .4اَلْ َهجـ ُر

ش ٌف َو َعظَ َم ٌة َو ِع َّز ُة ال َّن ِ
فس.
ََ 

 .3اَلْ َوک ُر

1

ليح
 .5اَلْ َم ُ
َلسوا ُر
 .6ا ِّ

17

الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِق ِع.
الصحي َح َة َو َغ َري َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
ِ .1عندَما يَنق َِط ُع ت َـ ّيـا ُر الْکَه َربا ِء ِفـي اللَّيلِ  ،يَغ َر ُق ک ُُّل َمکانٍ يف الظَّالمِ .
َـعيش ف َ
َوق جِبا ٍل ث َلجيَّـ ٍة.
ّاووس ِم َن الطُّيـو ِر الْامئيَّـ ِة ت ُ
 .2ا َلط ُ
 .3اَلْ َموسو َع ُة ُمع َج ٌم َصغ ٌري ِج ّدا ً يَج َم ُع قَليالً ِم َن الْعُلومِ .
ِ
حيطات		.
 .4ا َلشّ ِاط ُئ ِمنطَ َق ٌة بَ ّريَّـ ٌة بِـجِوا ِر الْبِحا ِر َو الْ ُم


..................
..................

1

..................
..................

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
ِب :پاسخ بده)
السؤالَینِ ال ّتال َيینِ ( .أَج ْ
َأجِ ْب عَنِ ّ
ِ .1 18م ْن أَي َن أَنت؟ ......................................................................

0/5

َيف حال َُك؟ ......................................................................
 .2ک َ
َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
هي / . /؟
ّ .1
السا ِد َس ِة  /سا َع ُة ِ /م َن  /دَوا ِم َك  /ما َ
.................................................................................................. 19
 .2ت َذ َهبو َن َ /مرق َِد َسلامن  /إلَی الْ َمدائِنِ  /لِزيا َر ِة  /لِ َم / . /؟
.................................................................................................

1
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نمونه سؤال امتحان
نوبت ا ّول و دوم عربی ()1
رشتۀ ادبیات و علومانسانی

استفاده از منونه سؤاالت کتاب معلّم در کتابهای غري آموزش و پرورش منع قانونی دارد.

بخش ششم

49
ف ال ِ
قتَ 70 :دقَي َق ًة،
ُروس ،اَلْ َو ُ
(التم) ْالَ َّو ُلِ ،م ْن أَربَ َع ِة د ٍ
ْعاشِ ،اَلْ ُعلو ُم ْالنسان َّية ،اَلْف ُ
َصل ِّ
لص ِّ
ِاس ِم ِه تَعالَی ،اِم ِتحانُ اللُّ َغ ِة الْ َع َرب َّي ِة لِ َّ
ب ْ
يل:
اَلْ ُمدَ ِّر ُس:
اَل ّتاريخ .... /10/ .... :اَلْ ِمن َطقَة:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعا ِئ ُّ

پرسش

رديف

بارم

الف  .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
اُنْظُ ْر إِلَی اللَّيلِ فَ َم ْن أَ ْو َج َد في ِه قَ َم َره

0/5

شه
َو زانَ ُه ِبأَنْ ُجمٍ کَـال ُّد َر ِر الْ ُمنتَ ِ َ

اُک ُت ْب يف الْ َفراغِ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.
ُم ِج ّد  /بَعيد  /بَيع ُ /مجتَهِد َ /يني ِ /شاء

2

............................. = .............................
3
4

0/5

............................ ≠ .............................

جمع الْکَلِ َم َتنيِ .هاتِف ............................. :نِعاج............................. :
اُک ُت ْب ُمفر َد أَو َ
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی.

وصف 
الفُ .م ْستَ َ

ُمتْ َحف 

بُ .م َس ِّجل 

بَطّاريَّة 

َس ْوداء 

َح َنفيَّة 

َملْ َعب 

0/5
0/5

ُم َجفَّف 

ب .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)

5

تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.
﴿قال اللّ ُه ال تَتَّ ِخذوا إلٰ َه ِني اث َن ِني إنَّـام ه َو إلٰـ ٌه ِ
َ .1
واحدٌ﴾
................................................................................................................................
الس َم ِك.
 .2اُنْظُ ْر إِلَی ٰه ِذ ِه ُّ
الص َو ِر َحتَّی ت َُصد َِّق ظا ِه َر َة َمطَ ِر َّ
................................................................................................................................
ِ
 .3ثَ انو َن ِف الْ ِمئَ ِة ِمن َم
وجودات الْعالَمِ َح َشاتٌ .................................................................. .
الل نِ ِ
 .4لَد ََّي َج ّو ٌال ت َف ُر ُغ بَطّاريَّتُـ ُه ِخ َ
صف يَومٍ .................................................................... .
َ .5مث َُل الْ ُمؤ ِمنِ كَ َمثَلِ ال َعطّا ِر إ ْن جالَستَ ُه نَ َف َع َك.................................................................... .
َ .6س ِم َع ْت ُس َم َّي ُة َصوتَ ُم َک ِّي ِف الْ َهوا ِء ِم ْن إ ْحدَی الْ ُح ُجر ِ
ات.
................................................................................................................................
ساس الْ َم ِ
 .7رِسالَ ُة الْ سالمِ َعلَی َم ِّر الْ ُعصو ِر قائِـ َم ٌة َعلَی أَ ِ
ناب ْالسا َء ِة.
نطقِ َو ا ْج ِت ِ
................................................................................................................................

0/75
0/75
0/5
0/75
0/75
0/75
0/75
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الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
ُّنوب َّإل اللّهُ﴾
﴿ .1ف َْاستَغفَروا لِذُنو ِبهِم َو َمن يَغ ِف ُر الذ َ
الف .پس برای گناهان آمرزش میخواهند و چه کسی به جز خدا میبخشايد؟ 
6

ب .پس برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی جز خداوند میآمرزد؟ 

0/5

اص ِ ْب َعلَی ما يَقولو َن َو ا ْه ُج ْر ُهم﴾
َ ﴿ .2و ْ
الف .و بر آنچه میگويند شکيبايی کن و از آنها دوری گزين.
ب .و بر هرچه میگويند صرب میکنم و از ايشان دوری میکنم.
کَ ِّملِ الْ َفر ِ
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
اغات يف َّ

7

يُ َؤکِّـ ُد الْ ُقــرآ ُن َعلَــی ُح ّريَّـ ِة الْ َعقيـ َد ِة﴿ .ال إک ـرا َه ِف الدّيــنِ ﴾ ال يَجــو ُز ْالرصا ُر َعلَــی نِقـ ِ
ـاط ال ِْخـ ِ
ـاف
ـاس أَن يَتعايَشــوا َم ـ َع بَ ِ
َو َعلَــی الْ ُعــدوانِ ؛ ِلَنَّ ـ ُه ال يَنتَ ِف ـ ُع ِب ـ ِه أَ َح ـدٌ؛ َو َعلَــی ک ُِّل ال ّنـ ِ
عض ِهــم ت َعايُش ـاً
ِسـلْم ّياًَ ،مـ َع ا ْح ِتفـ ِ
ـزب بِـــا لَدَي ِهــم فَرِحــونَ﴾ اَلْ ِبــا ُد ْالســام َّي ُة
ـاظ ک ٍُّل ِمن ُهــم ِب َعقائِـ ِـد ِه؛ ِلَنَّـ ُه ﴿ک ُُّل ِحـ ٍ
ـعوب الْکَثـ َر ِة ،تَختَلِـ ُـف يف لُغاتِهــا َو أَلْوانِهــا.
َمجمو َعـ ٌة ِمـ َن الشُّ ـ ِ
قــرآن بــر  .................................عقيــده تأکيــد میکنــد .هيــچ اجبــاری در ديــن نيســت .پافشــاری
بــر نقــاط اختــاف و بــر  .................................جايــز نيســت؛ زيـرا کســی از آن .........................
 ..................و بــر همــۀ مــردم الزم اســت کــه بــا حفــظ عقيــدۀ خودشــان بــا يکديگــر همزيســتی
 .....................................................................داشــته باشــند؛ زي ـرا هــر گروهــی بــه آنچــه دارد
دلشــاد اســت .رسزمنيهــای اســامی مجموعــهای از  ......................................بســياری هســتند
کــه در  ....................................و رنگهايشــان فــرق دارنــد.
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ج .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:

8

 .1قَ َرأتُ قَصي َدةً.

 .2ما َو َج ْدتُم شَ يئاً.

ش ُب شاياً.
 .3ال أَعر ُِف ال ّزائِ َرَ .4 .س َي ْ َ

ُ .5مجال ََس ُة الْ ُعلَام ِء.

 .6دافَ ْعتُم َع ْن َوطَ ِننا.

 .7أَ ْخر ِْج کِتابَ َك.

َ .9س َ
وف أَغ ِْس ُل َمالبِيس .10 .اِلتَ َقطْنا ُص َورا ً.

 .8ال تَنزِلوا ُه َ
ناك.

 .11کانوا يَکتُبونَ .12 .يُسا ِع ْد َن ْالخَري َن.

3

51

َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ ُم ِ
ناس َب لِلْ َفرا ِغ.

9

10

 ............ .1فَتَ َدخ ََّل الْ ُمدي ُر َو ن ََص َحنا َو نَ َّد َمنا َعلَی َع َملِ َنا الْقَبي ِح.

ت َضا َربْنا 

 .2ا َل ُّز َمال ُء َ ...................م َع بَ ٍ
الس َن ِة ال ِّدراس َّي ِة.
عض يف بِدايَ ِة َّ

يَتَعا َرفو َن 
             يَعرِفانِ 

ضبْـنا
ََ

الس ِّيئِ َو أَنَا  ............ـهُ.
 .3ن َِد َم أَخي َّ
الصغ ُري ِمن َع َملِ ِه َّ

َع َذ ْرتُ 

اِعتَ َذ ْرتَ 

َعاشوا کَالْ خوانِ َو  ..............کَالْ َجانِ ِب َم َع بَ ٍ
عض.
 .4ت َ

اِع َم ْل 

ت َعا َملوا 

َع ِّ ْي نَو َع الْ ِف ْعلِ َو صي َغتَهُ يف الْ ِعبا َر ِة.

1

0/5

رسلْـنا موسی بِـآياتِنا﴾
﴿ َو لَقَد أَ َ
ف نَو ُعها يف ک ُِّل َمجمو َع ٍة.
َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الَّتي َيخ َتلِ ُ

َ .1 11ح َّر َك 

ت َ َع َّج َب 

ت َضا َر َب 

يَجتَ ِم ُع 

ت َفريق 

ُمام َر َسة 

اِشْ تَ ِغ ْل 

 .2ت َعايُش 

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ ْالَ َّولِ عَدَ داً تَرتيب ّياً َو ِف الْ َفراغِ الثّاين عَدَ داً أَصل ّياً.
السا َع ِة الْخا ِم َس ِة َو َذ َهبَ ْت إلَی الْ َمد َر َس ِة بَ ْع َد سا َعتَ ِني يف الـ. ..................
 .1 12قا َم ْت أُختي ِم َن النَّومِ ِف ّ

0/5
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َ .2خ ْم َس ٌة َو َسبْعو َن زائِ ُد َخ ْم َس ٍة َو ِع ْشي َن يُساوي . ...................
رقامِ .1 .ستَّ ٌة َو ث َالثونَ .2 ................... :ث َـامن َي ٌة َو تِ ْسعونَ................... :
 13اُک ُت ِب الْ ُح َ
روف ب ِْالَ ِ

0/5

السا َع ِة.
ا ُ
ُرس ْم َعقار َِب ّ
ش َة ّإل ُربعاً
 .1ا َلثّانيَ َة َع ْ َ
14
صف
 .2ا َل ّرا ِب َع ُة َو ال ِّن ُ

0/5
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اکيب يف َمکانِـ َها الْ ُم ِ
ناس ِب( .اِثنانِ زائِدانِ )
ضَ ْع ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل َو َّ
الت َ
15

أنت صا ِبراتٌ ٰ /هذانِ الْحاسوبانِ َ /
تلك الْبِطاقَ ُة ُ /هم فائِزو َن  /هاتانِ الْ َمرأَتانِ
َ
أنت روحي َّ ُ /
مث ّنی مذکّر

مفرد مؤنّث

جمع مذکّر سالـم

جمع مؤنّث سامل

1

د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »
َ .1
			
ذاك
			
ِ .2عن َدئِ ٍذ

16

			
 .3اَلْفا ِر ُغ
			
 .4ا َلدَّوا ُم
 .5اَلْبُق َعـ ُة

َريب.
 اِس ُم إشا َر ٍة لِـغَيـ ِر الْق ِ
 أَک َبـ ُر ِم َن الْ َبح ِر کَثيـرا ً.
َيس يف ِ
داخلِـ ِه َش ٌء.
ل َ

1

ِ قط َعـ ٌة ِم َن ْالَ ِ
رض.

 .6اَلْ ُمحي ُط

الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِق ِع.
الصحي َح َة َو َغ َري َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
َ .1
طول قا َم ِة ال َّزرافَـ ِة قَص ٌري ِج ّدا ً.

 .2 17لِلْفائِ ِز الْ َ َّو ِل جائِ َز ٌة ِفضّ َّي ٌة َو لِلْفائِ ِز الثّاين جائِ َز ٌة خَشَ ب َّيةٌ.

باحي قيا ٌم يف ُص ِ
 .3ا َِل ْص ِط ُ
الصبا ِح.
فاف َّ
فوف الْ َمد َر َس ِة ِف َّ
الص ُّ

صيف إلَی َر ٍ
َ .4علَيـنا بِالْ ُعبو ِر ِمن َر ٍ
صيف آ َخ َر ِمن َم َم ِّر الْ ُمشا ِة.


........................
........................

1

........................
........................

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
18

ِب :پاسخ بده)
أَجِ ْب عَنِ ْالَس ِئلَ ِة ال ّتال َي ِة( .أَج ْ
َ .1ما ْاس ُم َمد َر َس ِتك؟ ِ .2 ......................................م ْن أَي َن أَنت؟ ......................................

َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
 .1الْکَري ُم َ /ما ُ /ح َس ٌني ْ /اس ُم َك  /اِ ْسمي / . /؟
.................................................................................................................................................. 19
 .2إِنَّـ ُه  /شَ ْع ٌب ِ /مضْ ٌ
انـي  /ک ْي َف / . /؟
ياف َ /و َجدْتَ  /الشَّ ْع َب ْالير َّ
..................................................................................................................................................

0/5
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ـف الْعـ ِ
ـتَ 70 :دقَي َقـ ًة،
ـاشِ ،اَلْ ُعلــو ُم ْالنســان َّي ُة ،اَلْفَصـ ُـل (الـ ِّـرم) ال ّثــاين ،اَلْ َوقـ ُ
لصـ ِّ
ِاسـ ِم ِه تَعالَــی ،اِم ِتحــانُ اللُّ َغـ ِة الْ َع َرب َّيـ ِة لِ َّ
ب ْ
اَل ّتاريــخ.... /3/ .... :
اَلْ ِمنطَقَة:

يل:
ا َِل ْس ُم ْالَ َّو ُل َو ِال ْس ُم الْعائِ ُّ

اَلْ ُمدَ ِّر ُس:

پرسش

رديف

بارم

الف  .مهارت واژهشناسی (دو نـمره)
1

تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
صه
َو انْظُ ْر إِلَی الْ َم ْرِء َو ق ُْل َم ْن َش َّق في ِه بَ َ َ

َم ْن ذَا الَّذي َج َّهَزهُ ِب ُق َّو ٍة ُم ْفتَ ِک َره

0/75

اُک ُت ْب يف الْ َفراغِ الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتا ِد َف َت ِني َو الْکَلِ َم َت ِني الْ ُم َتضا َّدتَنيِ.
2

ضياء َ /س َنويّاً ِ /
ساحل  /ظَالم  /فَ ْجأَ ًة ِ /
شاطئ
........................ = ........................

0/5
....................... ≠ ........................

3

َع ِّ ِي الْکَلِ َم َة الْغَري َبـ َة يف الْ َمع َنی .أَ ْح َمر  أَ ْح َسن  أَ ْز َرق  أَ ْصفَر 

0/25

4

جمع کَلِ َم ِة أُنبوب ............................. :مفر َد کَلِ َم ِة ِعباد............................. :
اُک ُت ْب َ

0/5

ب  .مهارت ترجمه به فارسی (هفت نـمره)
تَرجِ ْم ٰه ِذ ِه الْ ُج َم َل.

5

الصيا ُم﴾
﴿ .1کُ ِت َب َعلَي ُک ُم ّ

...............................................................................

0/5

ُبح ال َّن َس ِب.
ست ق َ
ُ .2حس ُن الْ َد َِب يَ ُ ُ

..............................................................................

0/5

َليل الْكَالمِ كَث ُري الْ َع َملِ .
 .3اَلْ ُمؤ ِم ُن ق ُ

............................................................................

0/5

الصالِح َني........................................................................... .
َلسال ُم َعلَينا َو َعلَی ِعبا ِد اللّ ِه ّ
 .4ا َّ

0/5

عاب............................................................................ .
الص ِ
َلص ُ
قيقي يُ ْع َر ُف ِعن َد ِّ
 .5ا َّ
ديق الْ َح ُّ

0/5

 .6يُنق َُل ال ِّنف ُط ِم َن الْ ِبرئِ إلَی مينا ِء التَّصديرِ........................................................................... .

0/٧5

ِ
سوق تربيز الْ ُم َسق َُّف َمکا ٌن ِ
ُ .7
جاجيد........................................................... .
الس
واس ٌع لِ َبيعِ َّ

0/٧5

 .8ت َستَطي ُع ال ِْحربا ُء أَ ْن ت ُدي َر َعي َنيها يف ک ُِّل ات ِّجا ٍه دو َن أَ ْن تُ َح ِّر َك َرأْ َسها................................................

1
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الصحي َح َة.
اِن َت ِخ ِب َّ
الت َج َم َة َّ
الصغ ُري يَقو ُم بِـتَلوينِ َر ْس ِمـ ِه الْ َجميلِ .
 .1کا َن أَخـي َّ
الف .برادرم کوچک است و نقّاشی زيبايی را رنگآميزی میکند .
6

0/5

ب .برادر کوچکم به رنگآميزی نقّاشی زيبايی اقدام میکرد .
اس َجميعاً.
هي الْ َماکِ ُن الَّتي تَـمتَلِکُـها الدَّولَةَُ ،و يَنتَ ِف ُع بِـ َها ال ّن ُ
 .2اَلْ َمرا ِف ُق الْعا َّم ُة َ
الف .تأسيسات همگانی مکانهايی هستند که ِملک دولت هستند و سود آن به مردم میرسد.
ب .تأسيسات عمومی جاهاییاند که دولت مالک آن است و مردم همگی از آن سود میبرند.
کَ ِّملِ الْ َفر ِ
الت َج َم ِة الْفارِس َّي ِة.
اغات يف َّ
َ ﴿.1و إذا قُ ِرئَ الْقُرآ ُن ف َْاستَ ِمعوا لَ ُه َو أَن ِْصتوا لَ َعلَّکُم تُ ْر َحمونَ﴾

7

و هرگاه قرآن  .....................به آن گوش کنيد و خاموش باشيد؛ اميد است . .........................

١/5

ــر ِ
الســا ُد
 .2يُص َنــ ُع ِمنــ ُه الْ َمطّــا ُط َو ُمبيــداتُ الْ َح َ
ات َو َمــوا ُّد التَّجميــلِ َو َمعجــو ُن ْالَســنانِ َو َّ
ـاوي َو َغ ُريهــا .از آن پالســتيک ،حرشهکــش ،مــوا ّد آرايشــی  ...........................کــود شــيميايی و
الْکيميـ ُّ
غــره ...................
ج  .مهارت شناخت و کاربرد قواعد (هفت و نيم نـمره)
تَرجِ ِم الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط:
8

﴿ .1اِ ِ
رجعي إلَی َربِّ ِك﴾
 .4ال يَ ُأم ُرنـي أَبَدا ً.

﴿سيـَْعلَ ُم الَّذي َن ظَلَموا﴾
َ .2

 .5اِ ِ
اق الْغابَ ِة.
حت ُ

١/5

 .3ال تَبتَعِدي ِم ّنا.

 .6کانوا ي ِ
غسلو َن َمالب َِس ُهم.
َ

حيح.
الص َ
واب َّ
َع ِّ ِي الْ َج َ
9

 .1اَلْاميض ِمن «يَستَغر ُِق» :

اِستَغ َر َق 

َغر َِق 

أَ ْغ َر َق 

 .2اَلْ َمص َد ُر ِمن «أَ ْغل ََق» :

تَغْليق 

إِغْالق 

اِنْ ِغالق 

0/5
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10

اُکْ ُت ْب نَ ْو َع الْ ِف ْعلِ َو صي َغتَهُ يف ک ُِّل ِعبا َر ٍة.
شبْنا َحليباً طازَجاً ِف الْقَريَ ِة.
ِ َ .1

 .2ا َْلَ ُ
طفال ال يُتْـ َرکو َن َو ْح َد ُهم.

١

ضَ ْع ِف الْ َفراغِ عَدَ داً ُم ِ
ناسباً.
 .1 11يف ِال ِ
باحي َوقَفْنا يف ُ .................ص ٍ
صط ِ
فوف.
فاف َّ
الص ِّ
 .2ا َل ّنا ِف َذ ُة ِ .................من نَوا ِف ِـذ الْ َمد َر َس ِة َمفتو َحـةٌ.

ش ِة 
َع َ َ

ْعاش 
ال ِ ِ

ِ
واحدا ً 

ْالُولَی 

0/5

أَ ْعر ِِب الْکَلِ ِ
امت الَّتي تَح َتها خ ٌّ
َط.
مثال لِل ّن ِ
﴿ 12يَ ْض ُِب اللّ ُه الْ َ َ
َلسکوتُ َذ َه ٌب َو الْکَال ُم ِفضَّ ةٌ.
اس﴾ ا ُّ
زَکـا ُة الْـ ِعـلْـمِ نَـشْ ـ ُر ُه.
13

﴿ َو ا ْج َع ْل يل لِسا َن ِص ْدقٍ يف ْال ِخري َن﴾

جهول َو نائِ َب الْفا ِعلِ ِ « .ف ْعل ِ
َع ِّ ِي الْ ِف ْع َل الْ َم َ
واحد»

اَلْ ُکتُ ُب بَسات ُني الْ ُعلَام ِء.

١/5

اَلْ ِعلْ ُم َخ ٌري ِمن الْ ِ
مال.
َ
0/5

﴿يُقاتِلو َن يف َسبيلِ اللّ ِه فَـ َي ْقتُلو َن َو يُ ْقتَلونَ﴾
ضَ ْع يف الْ َفراغِ کَلِ َمـ ًة ُم ِ
ناس َب ًة.
﴿ .1يُ ْع َر ُف .......................بِسيام ُهم﴾

الْ ُم ْجرِمو َن 

الْ ُم ْجرِم َني 

ُ .2ربْ ُع ُسکّانِ الْعالَمِ ِم َن ........................

الْ ُمسلِم َني 

الْ ُمسلِمو َن 

 .3آفَـةُ .......................ال ِّنسيا ُن.

الْ ِعلْ ُم 

الْ ِعلْمِ 

ش ِف 
ََ

ش ُف 
ََ

 .5ا َل َّد ْه ُر  .......................يَو ٌم ل ََك َو يَ ْو ٌم َعل ََيك.

يَومانِ 

يَو َم ِني 

 .6اَلْعالِ ُم بِال َع َملٍ کَـ  .......................بِال ث َـ َمرٍ.

الشَّ َج ِر 

الشَّ َج ُر 

 ....................... .4 14الْ َم ْر ِء بِالْ ِعلْمِ َو الْ َد َِب.

ِ
حاضو َن 
 .7اَلْ ُم َعلِّمو َن  .......................يف ِم ْه َرجانِ الْ َم ْد َر َس ِة.

ِ
حاضي َن 

الطَّيّارو َن 

الطَّيّاري َن 

 .8نَ َز َل ِ .......................م ْن طائِراتِ ِه ُم الْ َحربيَّ ِة.

٢
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د .مهارت درک و فهم (دو نـمره)
ضَ ْع ِفـي الدّ ائِ َر ِة الْ َعدَ َد الْ ُم ِ
ناس َب« .کَلِ َمـتانِ زائِ َدتانِ »
َلش َرةُ		
 .1ا َّ َ

ِ مـ َن الْ َحجا ِر الْ َجميلَـ ِة الْغال َيـ ِة ِ
ذات الـلَّـونِ ْالَب َي ِ
ـض.

 .2اَلْقَـ َمـ ُر

ول ْالَ ِ
رض؛ ضيا ُؤ ُه ِمـ َن الشَّ ِ
 کَوک ٌَب يَدو ُر َح َ
مس.

 .3 15ا َلْ َنـ ُعـ ُم

السام ِء يَنز ُِل ِمن ُه الْـ َمطَ ُر.
 بُخـا ٌر ُمتَـراکِـ ٌم ِفـي َّ

		
 .4اَلْغَـيـ ُم

1

ِ من الْ َمالب ِِس ال ِّنسائيَّ ِة ِ
ذات ْالَلوانِ الْ ُمختَلِ َف ِة.

 .5ا َلـ ُّد َر ُر
 .6اَلْفُستا ُن
الصحي َح ِة َح َس َب الْ َحقيق ِة َو الْوا ِقعِ.
الصحي َح َة َو َغريَ َّ
َع ِّيـنِ الْ ُجملَ َة َّ
ِ .1عندَما يَنق َِط ُع تَـيّـا ُر الْکَه َربا ِء ِفـي اللَّيلِ  ،يَغ َر ُق ک ُُّل َمکانٍ يف الظَّالمِ .


..................

َـعيش ف َ
		
َوق جِبا ٍل ث َلج َّيـ ٍة.
ّاووس ِم َن الطُّيـو ِر الْامئيَّـ ِة ت ُ
 .2 16ا َلط ُ

..................

 .3اَلْ َموسو َع ُة ُمع َج ٌم َصغ ٌري ِج ّدا ً يَج َم ُع قَليالً ِم َن الْعُلومِ .

..................

ِ
		
حيطات.
 .4ا َلشّ ِاط ُئ ِمنطَ َق ٌة بَ ّريَّـ ٌة بِـجِوا ِر الْبِحا ِر َو الْ ُم

..................

1

هـ  .مهارت مکالـمه ( 1/5نـمره)
ِب :پاسخ بده)
أَجِ ْب عَنِ ْالَس ِئلَ ِة ال ّتال َي ِة( .أَج ْ
ِ .1 17م ْن أَي َن أَنت؟ ......................................................................

0/5

َيف حال َُك؟ ......................................................................
 .2ک َ
َرت ِِّب الْکَلِ ِ
امت َو اکْ ُت ْب سؤاالً َو جواباً.
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بخش هفتم
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در مق ّدمۀ کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم ،بخشی به نام «سخنی با معلّم» آمده است.
تجربه نشان میدهد که با وجود اينکه کتاب معلّم به تعداد مورد نياز چاپ میشود و
پَر َونجای (فايل) کتاب معلّم نيز در «سايت گروه عربی دفرت تأليف» بارگذاری میشود،
هنوز بخشی از دبريان اظهار بیاطّالعی میکنند؛ لذا در مق ّدمه ،مهمترين توصيهها
درج شده است.
مطالعۀ کتاب معلّم اطّالعات سودمندی را در اختيار دبري میگذارد؛ شايسته است دبري
عربی پايۀ دهم اين کتاب را با صرب و حوصله مطالعه کند .بسياری از ابهامات با مطالعۀ
کتاب برطرف میگردد.
بخشی تحت عنوان «دانشافزايی برای دبري» پيشبينی شدهاست تا به پرسشهای
احتاملی معلّم و دانشآموزان پاسخ دهد .همچنني کتاب معلّم منبعی برای رفع اختالف
دبريان بر رس پارهای مطالب رصفی ،نحوی ،واژگانی ،بالغی و غريه است.
متوسطه است .شورای تأليف ،گروهی
کتاب عربی پايۀ دهم ،چهارمني کتاب عربی ّ
متخصص دانشگاه و معلّامن مج ّرب بوده است .اين کتاب همچون سه
شامل استادان
ّ
متوسطه ا ّول پيش از چاپ ،چندين بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس
کتاب دورۀ ّ
آزمايشی شده است تا اشکاالت برطرف و نقاط ق ّوت آن نيز هرچه بيشرت تقويت گردد؛
در بررسی کتاب درسی ،افراد بسياری سهيم هستند؛ نـاميندگانی از معلّامن دورۀ ا ّول
متخصصان تعليم و تربيت اسالمی ،پایگاه
متوسطه)،
ّ
متوسطه (به ویژە دوم ّ
و دوم ّ
کیفیتبخشی به فرایند آموزش عربی و دبیرخان ٔه کشوری راهربی درس عربی ،گروههای
آموزشی ،کارشناسانی از حوزه و دانشگاه و. ...
شيوۀ کتاب ،منت محوری است .منت محوری به معنای نفی قواعد نيست .برخی به محض
شنيدن اصطالح منت محوری دچار تص ّوری نادرست میشوند .در کتابهای نونگاشت
عربی قواعد در خدمت فهم منت هستند .انتظار میرود دانشآموز بتواند در پايان دورۀ
متوسطه متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد .در اين کتاب
دوم ّ
حدود  350واژۀ جديد بهکار رفته؛ ا ّما حدود  820کلمۀ عربی هفتم و هشتم نيز تکرار
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شده است؛ پس در واقع هدف اين کتاب آموزش حدود  1200واژۀ پربسامد زبان عربی
است .اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد .دانشآموز هر سال که به پايۀ
باالتر میرود بايد معنای کلامت قبلی را بداند .از امتيازات اين کتاب همني است که
واژگان سالهای قبل و درسهای قبل دوباره در کتاب تکرار میشوند.
در نگارش کتاب به تجربيات موفّق کتابهای عربی پیشین تو ّجه شده است و جا دارد
از همۀ نويسندگان کتابهای درسی عربی پيشني تشکّر گردد .در تأليف کتاب به تجارب
موفّق کتب قبلی تو ّجه و تجربههای ناموفّق کنار نهاده شده است.
متوسطه
بسياری از عبارتهای کتاب درسی دهم تکرار عبارات کتابهای عربی دورۀ ا ّول ّ
متوسطه را نداشته است احتامل دارد
است .دبريی که تاکنون سابقۀ تدريس در دورۀ ا ّول ّ
متوسطه را دارد
از دشواری کتاب نگران شود؛ ا ّما دبريی که سابقۀ تدريس در دورۀ ا ّول ّ
با ديدن اين عبارتها به ياد سه کتاب قبلی میافتد .هدف از اين کار ،تکرار و مترين
است .البتّه جمالت ارزشی مانند آيات و احاديث و امثال تکرار شدهاند .در صورت لزوم
میتواند اين موضوع در کالس درس نيز به دانشآموزان گوشزد شود.
کلامت بهکار رفته در اين کتاب ،پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن ،حديث و روايات
و نيز در زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفتهاند.

تصاوير ،عبارات و متون کتاب افزون بر هدف آموزشی و زيباسازی کتاب ،ابعاد تربیتی و
فرهنگی نیز دارند .در حوزۀ تصوير سليقهها گوناگون بود؛ ا ّما همه باالت ّفاق نظر دادند
که نقّاشی استفاده نشود .گاهی تصويری را که کارشناسی مج ّرب بسيار میپسنديد و
ما را تشويق میکرد که شبيه آن را در کتاب بيشرت بياوريم ،کارشناس ديگر کامالً رد
میکرد .در اين راه نظر کارشناس حوزۀ هرنی و رعايت ارزشهای ايرانی – اسالمی برای
ما اولويت داشت.
متوسطه کلامت بسياری را آموخته و تاحدودی
از آنجا که دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
با ساختار زبان عربی آشنا شده؛ لذا در پايۀ دهم منتها طوالنیتر شده است .اکنون
دانشآموز با  850واژۀ پرکاربرد و نيز بسياری از ساختارهای زبان عربی آشنا شده است.
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بنا به درخواست دبريخانۀ راهربی کشوری درس عربی ،پايگاه کيفيت بخشی فرايند
متوسطه ،گروههای آموزشی ،دبريان و دانشآموزان و به استناد
آموزش عربی دورۀ ا ّول ّ
برنامۀ درسی ملّی دوباره مکالـمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالـمه بسرتی است
مناسب برای آموزش هر نوع زبان و در ضمن به درس عربی جذّابیت و تح ّرک میبخشد
و آن را زبانی پویا و كاربردی نشان میدهد؛ ا ّما مکالـمه همچنان هدف اصلی آموزش
عربی نيست .بسياری افراد و کارشناسان به آموزش عربی در سالهای گذشته اين انتقاد
را وارد کردهاند که چرا دانشآموختۀ ايرانی قادر به بيان چند جملۀ ساده نيست و تنها
مباحث رصفی و نحوی و تجزيه و ترکيب میداند .کتاب حارض تاحدودی اين ضعف را
از بني برده است؛ بنابراين ،شايسته است که معلّم خود را در زمينۀ مکالـمه تقويت کند.
گروه عربی نيز در نظر دارد با تهيّه و مع ّرفی منابع مناسب ،ياریرسان همکاران باشد.
اين کتاب مک ّمل سه کتاب پيشني است .کتابهای سالهای آينده نيز هر يک به نوبۀ
خود مک ّمل کتاب پيش از خود خواهند بود .از همکاران درخواست میگردد که با شيوۀ
نوين نگاشت کتاب درسی هامهنگ شوند.
معلّامن گرامی میتوانند از طريق شبکههای اجتامعی و اين وبگاه با گروه عربی دفرت
تأليف در تـامس باشند.
http://arabic-dept.talif.sch.ir
مجلّـۀ رشد قرآن و معارف اسالمی
شام میتوانيد مقاالت علمی ،پژوهشی و آموزشی خود را برای چاپ در مجلّـۀ رشد
معارف ارسال کنيد.
برای کسب اطّالعات بيشرت لطفاً به صفحۀ ا ّول آخرين مجلّۀ رشد معارف مراجعه کنيد.
در حال حارض ،مقاالت عربی به صورت ویژەنامه درون مجلّۀ معارف قرار دارد.
همچنني اگر شام وبالگی ف ّعال داريد میتوانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی
لينک شود.
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مهمترین توصيهها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب :دبري عربی برای تدریس این کتاب
شايسته است:
 1کتابهای عربی پايههای هفتم تا نهم را تدريس يا به دقّت مطالعه و بررسی کرده
متوسطۀ ا ّول تدريس کند،
باشد؛ دبريی که بدون اطّالع يافنت از محتوای کتابهای ّ
بیشک ناموفّق است.
 2دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد؛ اين دوره برای
همۀ دبريان کشور برگزار میگردد ،عالوه بر آن کارشناسان گروه عربی دفرت تأليف در
هاميشهای دبريان عربی رسارس کشور حضور خواهند يافت؛ تا از نزديک پاسخگوی
دبريان باشند( .امکان دارد اين دوره غري حضوری برگزار گردد).
 3کتاب معلّم (راهنامی تدريس و ارزشيابی) را با دقّت کافی مطالعه کرده باشد.
ِ
تأليف کتابهای درسی عربی ،شامل گروهی از استادان دانشگاه و معلّامن
شورای
هستند؛ اعضای شورا در تأليف کتاب حارض از تجربيات کتابهای عربی پيشني بهره
گرفتهاند و جادارد که از زحامت پيشينيان قدردانی گردد.
رویكرد برنامۀ درسی عربی براساس برنامۀ درسی ملّی اين است:
«پرورش مهارتهای زبانی بهمنظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی»

اين کتاب با تو ّجه به مص ّوبات اسناد باالدستی «قانون اساسی»« ،برنامۀ درسی ملّی» و
«راهنامی برنامۀ درسی» نوشته شده است.
برنامۀ درسی ملّی ،مهمترين سند برای تألیف کتابهای درسی است؛ راهنامی برنامۀ
درسی عربی نيز نقشۀ راه برای تأليف متام کتابهای درسی عربی است.
در نگارش کتاب به تجربيات و الگوهای موفّق و مناسب کتابهای عربی و کتابهای
آموزش زبان ديگر کشورها تو ّجه شده است.
کلامت بهکاررفته در کتابهای عربی هفتم تا دهم ،پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در
قرآن ،حديث ،روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفتهاند.
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در اين کتاب  363کلمۀ پرکاربرد به کار رفته است و افزون بر آن نزديک به  850واژۀ
کتابهای عربی هفتم ،هشتم و نهم نيز در کتاب دهم تکرار شدهاند؛ پس در واقع
هدف ،آموزش حدود  1200واژۀ پربسامد زبان عربی است.
متوسطه کاربرد قرآنی داشتند .در سه کتاب
 552واژه از  850واژۀ سه کتاب دورۀ ا ّول ّ
متوسطه نيز چنني خواهد شد.
دورۀ دوم ّ
تصاوير ،عبارات و متون کتاب به ابعاد تربیتی و فرهنگی تو ّجه دارند.
مکامله هدف اصلی اين کتاب نيست .هدف اصلی ،فهم منت به ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون
دينی هامنند احاديث ،دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.
مهمترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب :رعايت اين تأکيدات در آزمون

رسارسی و مسابقات علمی ،امتحان نوبت ا ّول و دوم و کتابهای کمک آموزشی الزامی
است .اين نوشته برای سازمان سنجش به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است .شايسته است
دبريخانۀ درس عربی و گروههای آموزشی سؤاالت آزمون رسارسی را نقد و بررسی کنند
و درصورت وجود اشکال ،مراتب را بهسازمان سنجش اطّالع دهند.
 1کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است؛ هر درس را میتوان در
سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد .سال تحصيلی حدود  30جلسۀ آموزشی دارد .از مهر تا
اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه  22جلسه است .دو هفتۀ دوم فروردين و
نيز ماه ارديبهشت نيز  6جلسه است .از طرفی ماههای مهر تا بهمن  30روزه و دو ماه
فروردين و ارديبهشت نيز  31روزهاند؛ لذا  12روز ،يعنی  2جلسه ديگر افزوده میشود.
بهعبارت سادهتر وقتی که به تقويم نگاه میکنيم ،میبينيم که يکی از روزهای هفته،
پنج بار تکرار شده است .خالصۀ کالم تعداد جلسات سال تحصيلی بر مبنای زنگهای
متعارف  90دقيقهای  30جلسه است .کتاب بر مبنای  24جلسه است.
 2دانشآموز پايۀ دهم در کتابهای عربی پايههای هفتم تا نهم با اين ساختارها آشنا
شده است:
فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی (امر و نهی تنها در صيغههای مخاطب) ،نفی،
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مستقبل ،معادل ماضی استمراری ،ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤ ّخر در
الصغ ُري» ،اسم اشاره ،کلامت پرسشی (متی ،کيف ،أين ،ملاذا،
ترکيبهايی مانند «أَخوکُ َّن َّ
ما ،ما هو ،ما هی ،ماذا ،من ،لِ َمن ،هل و أ)
هدف از آموزش ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بوده که دانشآموز
بتواند ترکيبهايی مانند «أَخي الْ َعزيز» را داخل جمله (نه بريون از جمله) ترجمه کند.
الصغريةُ» آموزش داده شده تا آموزش کامل
در کتاب دهم نيز ترکيبی مانند «سيار ُة أخي َّ
معمسازی جلوگیری شود تأکيد میگردد که معنای ترکيب در جمله
شود .برای اينکه از ّ
الصغري ِة» برای دانشآموز
الصغريةُ» و «سيار ُة أختي َّ
خواسته شود؛ مثالً ترجمۀ «سيار ُة أختي َّ
ناممکن و خالف اهداف کتاب است؛ زيرا هم خارج از اهداف است و هم اينکه بريون
متأسفانه کسانی که در پی دشوارسازی ارزشيابیاند ،بیآنکه
از جمله داده شده استّ .
بدانند با طرح چنني سؤاالتی هدف اصلی آموزش زبان را تحتالشعاع قرار میدهند.
در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است.
در ساعتخوانی فقط ساعت کامل ،ربع و نيم آموزش داده شده است؛ مثالً «چهار و
بيست و پنج دقيقه» آموزش داده نشده است( .در پايۀ هفتم عددهای اصلی  1تا  12و
در پايۀ هشتم عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم و در پايۀ نهم نيز ساعتخوانی)
 3هرچند درس ا ّول دورۀ آموختههای پيشني است ،ا ّما به مصداق «الدرس ٌ
حرف و التکرار
ألف» در ساير درسها نيز اين مرور انجام شده است تا کمکم دانشآموز مطالب را بياموزد.
ٌ
مطالب دو کتاب عربی مشرتک و عربی علوم انسانی یکسان هستند .قسمت متفاوت اين
است که در کتاب انسانی نام صيغهها طبق دستور زبان عربی ذکر شده است .در سه کتاب
هفتم ،هشتم و نهم و نيز در کتاب عربی مشرتک نام صيغهها آموزش داده نشده است؛
همنيکه آموزش فعل و ضمري در کتاب بومیسازی شده است ،يادگريی به بهرتين شکل
تخصصی بودن درس
انجام شده و مطلوب نيز همني است .در رشتۀ انسانی و معارف بنابر ّ
عربی نام صيغۀ افعال آموزش داده شده است.
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متوسطه عددهای اصلی
 4در درس دوم ،عددها آموزش داده میشوند .در دورۀ ا ّول ّ
و ترتيبی تا  12آموزش داده شدهاند .در اين کتاب ،عددهای اصلی از يک تا صد و
عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم آموزش داده خواهد شد .مباحث مطابقت عدد و
معدود و ويژگیهای معدود جزء اهداف آموزشی کتاب نيست .در متون و عبارات
کتاب اين مطابقتها وجود دارد و دانشآموز با دقّت در آنها میتواند اين ظرافتها را
کشف کند ،ا ّما ارزشيابی از آنها م ّد نظر نيست .شايد گفته شود يک تا صد زياد است،
ش افزوده شده است.
ا ّما اينطور نيست .سيزده تا نوزده هامن سه تا نه است که جزء َع َ َ
(خمسة و خمسة عرش) و عقود سی تا نود نيز با عددهای سه تا نه بسيار هامنندی
دارد( .خمسة و خمسون).
متوسطه با هر دو فعل مج ّرد و مزيد در کتاب درسی
 5دانشآموزان در دورۀ ا ّول ّ
درون منت و عبارت آشنا شدهاند؛ هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعلهای ثالثی
مج ّرد صحيح و سامل روبهرو شدهاند ،فعلهای مزيد و حتّی فعلهای مهموز ،مضاعف
حت َق،
و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آ َم َن ،اِبتَ َس َم ،أَتَی ،أَ َ
جاب ،أَ َح َّب ،اِ َ َ
صاب ،أَعطَی ،ت َ َخ َّر َج ،حا َو َلَ ،ح َّذ َر ،زا َد و  ...در درس سوم و چهارم بدون ذکر
شتی ،أَ َ
اِ َ َ
اصطالحات ثالثی مج ّرد و مزيد اين فعلها بازآموزی شدهاند .دانشآموز قبالً با
شناسههای فعلهای ثالثی مج ّرد آشنا شده است .در واقع هدف آموزشیِ اين دو درس
اين است که با استفاده از آموختههای سه سال ا ّول با فعلهايی آشنا شود که «ماضی
سوم شخص مفرد» آنها بيش از سه حرف است .نيازی به ذکر اصطالحات ثالثی مج ّرد
و مزيد نيست و تشخيص ثالثی مج ّرد و مزيد و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی
معتل ،مهموز ،مضاعف و هرگونه فعلی که تغيريات پيچيدۀ رصفی
نيست .فعلهای ّ
دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در کتاب فعل استفاد به کار رفته و فعل استفعل نيز
آموزش داده شده است؛ ا ّما نبايد از فعل اِستَ ِف ْد سؤال دهيم؛ ولی اگر معنای اِستَفادَتْ
را بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيرياتی در مقايسه با اِستَفا َد ندارد .منظور از تغيريات
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فک ادغام ،امالی همزه و هرگونه
پيچيده مواردی مانند حذف حرف علّه ،ادغام و ّ
قاعدهای است که مربوط به فعلهای غري صحيح و سامل است .اينکه دانشآموز بتواند
تشخيص دهد که فعل ت َ ْخ ُر ُج ،ث ُالثی مج ّرد و فعل تُ ْخر ُِج ،ث ُالثی مزيد است ،کمکی به او
معمسازی در ارزشيابیها باز میشود .با تو ّجه به
در فهم منت نـمیکند و تنها راه برای ّ
زمان محدود به جای اينکه وقت معلّم رصف تشخيص مزيد از مج ّرد شود ،بهرت است
رصف معنای افعال شود .در اينجا برتری آموزشی اين است که دانشآموز معنا را ياد
بگريد و بهرت است دبري گرامی وقتش را در اين زمينه رصف کند.
تخصصی رشتۀ ادبیات وعلوم
فرق کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1و عربی زبان قرآن ّ
تخصصی معانی بابها نيز ذکر شده است .بايد تو ّجه
انسانی در اين است که در عربی ّ
داشت که اين معانی واقعاً آنطور که گروهی تص ّور میکنند قطعی و غالب نيستند
بلکه از معروفترين و پرکاربردترين آنها هستند .بههمني دليل در کتاب مشرتک عربی
زبان قرآن ( )1ذکر نشدهاند .معموالً معنای تعديه (تبديل فعل الزم به متع ّدی) را برای
باب إفعال ذکر میکنند؛ ولی مثالهای بسياری هستند که اينگونه نيستند .اين درحالی
است که معنای باب إفعال قاعدهمندتر از ساير ابواب است؛ مثالً در باب استفعال اغلب
معنای درخواست وجود ندارد.
رسعَ :شتافت ،أَسلَ َم :مسلامن شد
أفل ََح :رستگار شد ،أَ َ
کب :بزرگی يافت ،أَباعَ :برای فروش نهاد
أَص َب َح :شد ،أَ َ َ
در بخش واژهنامه (جز درس ا ّول و دوم) مضارع و مصدر فعلهای ماضی ثالثی مزيد مدام
تکرار شده است و اين تکرار تا انتهای کتاب ادامه دارد تا دانشآموز کمکم اين فعلها را
بشناسد؛ ا ّما مصدر فعلهايی مانند َد َّل ،سا َرَ ،رجاَ ،ر ِض َی و  ...چون قياسی نيستند ،نيامدهاند.
در عربی پايۀ يازدهم و دوازدهم اين تکرار در املعجم صورت نـمیگريد.
 6در درس پنجم جملۀ اسم ّيه و فعل ّيه تدريس میشود .هدف شناخت اجزای جمله
ٌ
مفعول به ،مبتدا و خرب است؛ ا ّما قرار دادن اِعراب کلامت هدف
يعنی فعل ،فاعل،
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نيست .هدف اين است که دانشآموز با کمک شناخت اجزای جمله بتواند معنای
عبارات را بهرت بفهمد .دانشآموز قرار نيست که بهزبان عربی سخرنانی کند ،مقاله
بنويسد ،يا شعر بگويد .دانسنت اين ظرافتهای زبانی برای معلّم عربی ،طلبۀ حوزۀ
علم ّيه ،دانشجوی اله ّيات و افراد عالقهمند به زبان عربی الزم است ،ولی در رشتههای
رياضی ،تجربی و ف ّنی نيازی به اين مهارت زبانی نيست؛ زيرا درس عربی در اين
رشتهها اختصاصی نيست .اگر دانشآموزی کنجکاوی کرد و عالقهمند به دانسنت دليل و
اطّالعاتی در اين زمينه بود ،میتوان برای هامن دانشآموز توضيحات الزم را ارائه کرد.
تخصصی اين است که
فرق کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1و عربی زبان قرآن (ّ )١
تخصصی فقط گفنت ّ
املحل اإلعرايب کافی نيست .دانشآموز بايد اعراب رفع،
در کتاب ّ
نصب ،جر و جزم را هم ذکر کند؛ مثالً در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1در جملۀ
(سکوتُ اللِّسانِ سالم ُة الْ نسانِ  ).کافی است دانشآموز بگويد سالم ُة خرب است ،ولی در
تخصصی بايد بگويد سالم ٌة خرب و مرفوع به ض ّمه است.
عربی زبان قرآن (ّ )1
ُ
املجهول فا ِعلُ ُه) تدريس میشود؛ هدف اين
(الفعل
ُ
 7در درس ششم فعل مجهول
است که دانشآموز جملههای دارای فعل مجهول را درست معنا کند؛ تبديل جملۀ
دارای فعل معلوم به مجهول و برعکس نيز هدف نيست .مبحث نايب فاعل و اینکه
مرفوع است و تطابق نايب فاعل و فعل مجهول جزء اهداف آموزشی عربی مشرتک
زبان قرآن ( )1نيست .دانشآموز بايد با ديدن عبارتی مانند :ت ُ ْع َر ُف الْ َشيا ُء بِأضدا ِدها .آن
را درست ترجمه کند و بداند که ت ُ ْع َر ُف مجهول است و ت َ ْعر ُِف معلوم است.
تخصصی اين است که
فرق کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( )1و عربی زبان قرآن (ّ )1
تخصصی بايد نايب فاعل و انواع آن را نيز تشخيص دهد.
در کتاب ّ
 8در درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده میشود .دانشآموز بايد حروف جر
و جار و مجرور را در جمله تشخيص دهد؛ ا ّما نيازی به دانسنت عالئم اعرابی جر نيست؛
ولی در عربی رشتههای انسانی و معارف تشخيص اين عالئم الزم است.
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 9در درس هشتم مهمترين وزنهای اسمهای مشتق تدريس میگردد .ساخت مشتقّات
م ّد نظر نيست .فقط شناخت نوع آنها و دانسنت معنايشان مطلوب است .تشخيص جامد
از مشتق در کتاب آموزش داده نشده و در آزمونها طرح نـمیشود .تشخيص مواردی
مانند اينکه استخدام جامد است و َح َسن مشتق ،دانشآموزان را رسدرگم میکند.
 10در تدريس واژگان جديد میتوان از کتاب گويا استفاده کرد.
 11در ط ّراحی سؤال درک مطلب در آزمون رسارسی و آزمونهای مدرسه از متون کتاب
استفاده میشود؛ درصورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح میشود ،بايد واژهای
خارج از واژگان انتهای کتاب نداشته باشد و يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود .طرح
سؤال درک مطلب کار بسيار سختی است .شايد در نگاه ا ّول ،کاری بسيار ساده باشد.
طرح درک مطلب در واقع نوعی سهل و ممتنع است .ط ّراحی متنی که واژگان و ساختار
آن بر اساس آموختههای دانشآموز باشد و قابليت طرح سؤال با کلامتی مانند متی،
کيف ،هل ،أَ ،أين ،ملاذا ،لِ َمنَ ،منِ ،م َّمنِ ،ب َم و  ...داشته باشد کاری دشوار است .البتّه
پاسخ دادن برای دانشآموز آسان است.
 12صورت سؤال به زبان عربی است؛ ا ّما شايسته نيست واژگانی در آن باشد که
دانشآموز نخوانده باشد.
 13مضارع و مصد ِر فعلهای ث ُالثی مزيد چون قياسیاند و برخی فعلهای ثالثی مج ّرد
که مصدرشان در کتاب درسی و يا در زبان فارسی به کار رفته ،در واژهنامۀ کتاب آورده
شده است؛ ا ّما طرح سؤال امتحانی ،يا آزمون رسارسی از آنها هدف نيست.
 14نيازی به ارائۀ جزوۀ مک ّمل قواعد بهدانشآموز نيست .هرچه الزم بوده در کتاب
متأسفانه بهمحض اينکه در مدرسهای
آمده است ،يا در سالهای بعد خواهد آمدّ .
يک ساعت اضافه بر سازمان به برخی دبريان داده میشود ،رساغ قواعد میروند؛ آن
هم قواعد سالهای بعد ،يا قواعدی که برای دانشآموز کاربردی ندارد .بهجای اين
کار میتوان رساغ هدف اصلی هر زبانی که هامن مهارت شفاهی (شنيدن ،خواندن و
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سخن گفنت) است رفت .چيزی که در زندگی آينده میتواند برای فراگري سودمند واقع
شود .دانشآموز در آغاز راه يادگريی زبان عربی است .شايسته است معلّم به مطالب
کتاب بسنده کند و مطالب اضافه در قواعد آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانشآموز بايد
بياموزد؛ به تدريج فرا خواهد گرفت.
 15پژوهش های انتهای هر درس ،نـاميش ،رسود ،ترجمۀ تصويری و داستان نويسی
کار عملی در درس عربی محسوب می شود .مدرسه هايی که وقت اضافه دارند،
يا دانش آموزان خاص ثبت نام کرده اند ،می توانند به عنوان فوق برنامه در چنني
زمينه هايی دانش آموز را ف ّعال کنند .نـمرۀ اين بخش را در نوبت ا ّول يا مستمر
می توان تأثري داد.
 16تحليل رصفی و اِعراب و قرار دادن اِعراب از اهداف کتاب درسی نيست.
متوسطۀ ا ّول و
 17در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب ّ
کتاب حارض است.
متوسطۀ ا ّول بومیسازی شده و بر اساس دستور
 18آموزش فعل و ضمري در کتابهای ّ
زبان فارسی و به شکل (من ،تو ،او ،ما ،شام ،ايشان) است .سبک پيشني اينگونه بود:
أنت ،أنتُام ،أنتُمِ ،
أنت ،أنا ،نَح ُن)
هیُ ،هامُ ،ه َّنَ ،
أنت ،أنتُامَّ ُ ،
(ه َوُ ،هامُ ،همَ ،
شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بود و دانشآموزان درس را بهرت آموختند.
متوسطه اين شيوه بهرت پاسخ داده است و در پژوهشهايی که انجام
در سه سال ا ّول ّ
شده است تأثريات مثبت اين شيوه اثبات شد؛ لذا در سه سال دوم نيز همني روند ادامه
يافته است .در اصل ،مهم اين است که دانشآموز خوب ياد بگريد و هر شيوهای که او
را رسيعتر و بهرت به مقصود میرساند پسنديدهتر است .برخی همکاران رصفاً براساس
تعلّق خاطری که به شيوۀ س ّنتی دارند ترجيح میدهند خالف جهت حرکت کنند و
شيوهای را که خود در زمان دانشآموزی و دانشجويی خواندهاند ادامه دهند .اينان
بیآنکه بدانند دانشآموز را دچار دردرس میکنند .تا پايان دورۀ دوم دبريستان شيوۀ

69

کتاب همني است و تغيريی صورت نـمیگريد؛ لذا با اين کار دانشآموز دچار دوگانگی
میشود.
 19هدف از دو بخش «بدانیم» و «ف ّن ترجمه» کمک به فهم منت و عبارت است.
دانشآموز اين دو بخش را میآموزد تا به كمکشان درست بخواند ،بشنود ،بفهمد و
ترجمه كند .در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و منت است.
 20تبديل «مذکّر به مؤنّث» يا «مخاطب به غري مخاطب» يا «جمع به غري جمع» و
موارد مشابه از اهداف اين کتاب نيست و چنني سؤاالتی در آزمونها نـمیآيد؛ مثال:
اين جمله را به مضارع تبديل کنيد:
عت َصويت.
نا َديتُ َك َو لٰـ ِک َّن َـك ما َس ِم َ
اين جمله را با تو ّجه به کلامت داده شده بازنويسی کنيد:
يا ُز َمالئـي ،اِذ َهبوا إلَی ُصفو ِفـکُم.
. ...
يا زَمياليت... ... ،
 21در امتحان معنای کلامت در جمله خواسته میشود .اين شيوه مبنای منطقی دارد.
معنای بسياری از واژهها در جمله بهرت آشکار میشود .افزون بر اين ،چنني کاری موجب
تلطيف امتحان میگردد؛ همچنني اين کار موجب میشود که امتحان به نوعی آموزش
نيز تبديل شود .اصوالً هدف از امتحان کمک به آموزش است و نوعی آموزش را نيز در
بر دارد.
 22روخوانیهای دانشآموز و ف ّعاليتهای او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ
شفاهی دانشآموز را تشکيل میدهد که در امتحان نوبت ا ّول و مستمر تأثري داده
میشود.
حل تـمرين در نظر گرفته شده تا به دفرت
 23در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و ّ
تـمرين نيازی نباشد؛ ا ّما منت دروس جای کافی ندارد ،میتوان برای متون کتاب يک ورق
در کتاب نهاد .از آنجا که الفبای ما عربی است؛ لذا نبايد عربی را مانند درس انگليسی
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ديد .در انگليسی نوشنت الزم است؛ زيرا الفبای آن فرق دارد و بايد يادگرينده آن را
بياموزد ،ولی در عربی اينگونه نيست.
 24از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفرت تأليف همگام شوند؛ زيرا
متوسطۀ دوم آمدهاند و کتابهای عربی
متوسطۀ ا ّول به ّ
دانشآموزان با اين شيوه از ّ
عمومی پايههای يازدهم و دوازدهم نيز ادامه و مک ّمل روش اين کتاب خواهند بود.
عدم هامهنگی با کتاب درسی فقط موجب آشفته کردن ذهن دانشآموز است و هيچ
سودی ندارد.
 25از دانشآموز بخواهيم بخش «سخنی با دانشآموز» را بخواند.
 26میتوان از دانشآموزان خواست تا داستانهای کوتاه ترجمه کنند؛ رسود و نـاميش
اجرا کنند؛ عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمتآميز و ابتسامات و مطالب علمی
کوتاه ترجمه کنند .فضا برای کارهای شاد مناسب است ،ولی قاعدهزدگیِ تدريس عربی
همگان را جذب دستور زبان کرده است .واقعيت اين است که آموزش قواعد در هر
زبانی کاری ساده است ،ولی تدريس منتمحور کاری دشوار است .ارزشيابی از مطالب
رصفی و نحوی آسان است ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت است.
 27سياست تألیف در تـاممی بخشهای کتاب مبنی بر سادهسازی و جذّابيت است؛
لذا بزرگترين مسئوليت معلّم اين است که با هرنمندی ،کتاب را به سادهترين روش
بهدانشآموز تدريس کند .هرن معلّم ،عالقهمند کردن دانشآموز به درس عربی است؛
معمگونه خودداری کرد .آزمونهای مدارس خاص
باید در امتحانات از ط ّراحی سؤاالت ّ
مؤسسات خصوصی زمينۀ انحراف از مسري آموزش را
توسط ّ
و آزمونهای ط ّراحی شده ّ
فراهم میسازند .اگر تدريس درس عربی و ساير دروس ساده باشد و پيچيدگی نداشته
رضر میگردند .آشفتگی وضعيت آموزش و سختی تـمريـنات
باشد؛ برخی سودجویان مت ّ
و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهرهبرداری برخی سودجويان فراهم و دانشآموزان را
نيز از درس عربی گريزان میسازد.
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 28کار عملی در کتاب عربی ،تهيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند پژوهش،
مکالـمه ،نـاميش ،رسود ،ترجمۀ تصويری و داستاننويسی است؛ یعنی دانشآموز
آموختههايش را در قالب سخنگفنت يا نوشنت بهنـاميش بگذارد.
اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی دارای ساعت اضافه باشد ،يا ثبت نام
دانشآموزان گزينش شده باشد.
 29اين کتاب افزون بر اینکه مک ّمل سه کتاب پيشني است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار
آموزش داده شده در پايۀ هفتم ،هشتم و نهم نيز است .کتابهای سالهای آينده نيز هريک
به نوبۀ خود مک ّمل کتاب پيش از خود هستند .بههمني دليل واژگان پايههای هفتم تا نهم
دوباره در انتهای کتاب درسی به همراه واژگان پايۀ دهم آورده شدهاند.
 30از طرح سؤاالتی در زمینۀ «ترجمۀ فارسی به عربی»خودداری شود؛ زیرا از اهداف آموزشی
عربی پايههای هفتم ،هشتم ،نهم و دهم نیست .دانشآموز بايد بتواند جملۀ عربی را
بخواند و ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد .در
اين دو پايه از او «ساخ ِنت جملۀ عربی» خواسته نـمیشود.
(در بخش مکالـمه ،یعنی پاسخگویی بهکلامت پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در
مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار درح ّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر
به لزوم رسعت عمل در پاسخدهی بهسؤال شفاهی ،رعايت ظرافتهای دشوار و ف ّنی
زبان فعالً الزم نيست).
 31در پاسخگویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود .پاسخ کامل م ّدنظر نیست.
هرچند اگر دانشآموز پاسخ بلند دهد بهرت است .برای نـمونه ،در پاسخ بهچنین سؤالی
«لِامذا ت َد ُر ُس؟» پاس ِخ «لِل َّنجاح ِفـي الْ َحياة».کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق میگیرد .به
عبارت ديگر الزم نيست چنني پاسخ داده شود« :أَنا أَد ُر ُس لِل َّنجا ِح ِفـي الْ َحيا ِة».
از آنجا که در رويکر ِد برنامه درسی عربی ،پرورش مهارتهای زبانی آمده و سخن گفنت
نيز يکی از اين موارد است؛ لذا بخش«اسامء و حروف استفهام» استثنا شده است.
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پيشنهاد میشود دبري برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در پوشَ ن (کاور) ته ّيه کند
و در آن تصاوير الزم را در اندازههای بزرگ داشته باشد يا درصورتی که در مدرسۀ
هوشمند تدريس میکند ،پوشن (کاور) تصاوير مورد نيازش را از قبل ته ّيه کند .همچنني
میتوان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به مع ّرفی دانشآموز از خودش اختصاص داد که
دانشآموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی مع ّرفی کند .همچنني نـمرۀ
شفاهی دانشآموزانی که داوطلب اجرای رسود ،يا منايش ،يا مکاملۀ گروهی در کالس
میشوند را میتوان از همني مورد منظور کرد.
 32هدف در آزمون شفاهی روخوانی ،درست خواندن است .بدیهی است برگزاری آزمون
شفاهی در یک روز امكانپذیر نیست .بنابراین ،هرچه را دانشآموز در طول سال
تحصیلی میخواند و مجموعۀ ف ّعالیتهای شفاهی او ،نـمرۀ شفاهیاش را تشكیل
میدهد .دانشآموز در آغاز در مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين دارد و
به تدریج اين مهارت تقویت میگردد .لذا مالک نـمرهدهی ،بهرتين و آخرین وضعیت
دانشآموز است.
 33تجربه نشان داده است بيشرت کتابهای کار زمينۀ انحراف از مسري صحيح آموزش
و دور افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش را فراهم میکنند.
نداشنت کتاب کار از داشنت کتاب کاری نامناسب بهرت است .اگر معلّمی کتاب کار تهيه
حل تـمرينات آن در
کرد تأکيد میکنيم که کالس درس جای پرداخنت به آن نيست و ّ
منزل بايد صورت بگريد .زمان اختصاص يافته به درس عربی (دو ساعت در هفته) برای
حل تـمرينهای آن است؛ لذا اگر وقت اضافی داشت میتواند
تدريس اين کتاب و ّ
تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غري اين صورت ،کتاب درسی نبايد لطمه ببيند.
گروههای آموزشی در اين زمينه بايد نقش ف ّعال و ارشادی داشته باشند.
 34ما ایامن داريم که کار اصلی را معلّم انجام میدهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست
میکنيم تا با سیاست دفرت تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتابهای سالهای
آینده نيز ادامه و مک ّمل اين کتاب خواهند بود.

73

 35روخوانی در کتابهای عربی اه ّميت ویژەای دارد .دانشآموز بايد بتواند درست
بخواند تا درست ترجمه کند .از آنجا که یکی از مهارتهای چهارگانۀ زبانی «خواندن»
است؛ لذا اين بخش باید تقويت گردد .دانشآموزی میتواند معنای عبارت را بفهمد که
درست بخواند .آهنگ بیانِ جملههای خربی ،تع ّجبی ،پرسشی و امری با هم فرق دارد.
روانخوانی او ِج هرن دانشآموز در درس عربی است که در سايۀ تسلّط نسبیِ او به زبان
بهدست میآید.
 36رشوع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيشني با واژگان جدید آن
است .هدف از اين کار سادهسازی آموزش است .هدف اين نيست که دانشآموز قبل از
طی خواندن متون و عبارات
رشوع درس اين واژهها را حفظ کند .حفظ واژهها بايد در ّ
اتّفاق بيفتد.
 37مبنای گزينش آيات ،احاديث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:
سادگی الفاظ ،سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی ،کاربری بر اساس
فهم دانشآموز نوجوان .دانشآموز بايد بتواند در
نیازهای روز ،تناسب با سطح درک و ِ
زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ «پرحرفی»
به اين حديث رشيف از پيامرب اسالم
َلسکوتُ َذ َه ٌب َو الْکَال ُم ِفضَّ ٌة.
استشهاد کند :ا ُّ
اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است؛ ا ّما نباید با اکراه و اجبار
دانشآموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمود؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش،
ایجاد عالقه و با هرن معلّمی دانشآموزان را عالقهمند نـمود تا این عبارات را حفظ کنند
و در هنگام لزوم از آنها استفاده منایند .سخنان بزرگان و امثال و حکم بهگونهای هستند
که رسشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند.
 38در گزينش تصاوير اين اصول رعايت شده است :برنامۀ درسی ملّی ،مسائل فرهنگی
و تربيتی ،دوری از تنشآفرينی ،تو ّجه به امور مه ّمی مانند ارزشهای دينی ،احرتام به
محيط زيست ،ميهندوستی ،به روز بودن تصاوير ،ايجاد جذّابيت در کتاب ،شاد بودنِ
موضوعات ،علمی بودنِ آنها ،زيبايی تصاوير با تو ّجه به س ّن جوانی دانشآموزان و . ...
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 39بخش أنوار القرآن برای کار در منزل است و اگر دبري وقت کافی داشته باشد میتواند
در کالس نيز کار کند .در هر دو حالت از اين بخش سؤال امتحان طرح خواهد شد.
در بخش أنوار القرآن که فقط در کتاب عربی زبان قرآن آمده است تنها معنای کلامتی
م ّدنظر است که زيرخطدار ،يا دو گزينهای هستند .به عبارت ديگر فقط معنای کلامتی
مطلوب است که در انتهای کتاب در بخش املعجم آمدهاند.
 40دانشآموزان بسياری از آموختهها را بعد از دانشآموختگی از ياد خواهند برد ،ولی
خاطرات تلخ و شريين ماندگارند .آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست،
دلسوزانه و عاملانه است.
اگر تـاميل داريد از نظريات شام آگاه شويم؛ میتوانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام
بگذاريد.
نشانی وبگاه گروه عربی:

www. arabic-dept.sch.ir

الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمتهای نهگانۀ هر درس
کتاب عربی دهم هشت درس دارد و هر درس از نه بخش تشکیل شده که برای
هر یک روشی متناسب با اهداف کتاب و برنامۀ درسی پیشنهاد شده تا دبري بهرت بتواند
به اهداف آموزشی برسد .بیگامن دبريان محرتم نیز روشهایی برای خود دارند ،ولی
این روشها باید از وحدت روش برخوردار باشند .هدف کتاب معلّم که پل ارتباط بین
مؤلّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀ درسی ملّی محوریت
داشته باشد و هم معلّم بتواند در آن ،توانـمندیهای فردی خود را به نـامیش بگذارد.
کل کتاب درسی عربی زبان قرآن پايۀ دهم
ساختار درسها در ّ
قسمتهای نُهگانۀ هر درس در عربی زبان قرآن و هشتگانه در عربی رشتۀ علوم انسانی
1

صفحۀ آغازين درس
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منت درس
واژگان
درک مطلب
قواعد درس تحت عنوان «اِعلَموا» (در برخی درسها نيز بخش ف ّن ترجمه وجود دارد).
مکامله
تـمرين
أنوار القرآن؛ فقط در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ()1
پژوهش (البحث العلمي) در برخی درسها
تحلیل قسمتهای نهگانۀ هر درس

هدف کتاب از قسمتهای نامربده ،بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا ،مع ّرفی قواعد،
ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روشهایی است که معلّم به ياری آن
بتواند با تسلّط و آگاهی بیشرت به امر تدریس بپردازد .کتاب در این قسمت ،معلّم را
با مراحل مختلف تدریس ،مهارتهای مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا میکند و
الگویی را برای تدریس تـامم دروس و بخشها در اختیارش قرار میدهد؛ تا آموزش را
برای وی تسهیل نـامید.
 1صفحۀ آغازين  :يک صفحۀ مستقل مزيّن به آيهای از کالماللّه مجيد يا حديثی از
بزرگان دين همراه با تصويری زيبا برای ورود به درس به لحاظ روانی دانشآموز را برای
ورود به درس آماده میسازد.
 2متون  :در بخش قرائت و ترجمۀ منت نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانشآموز
مش ّخص شود و اینکه هر یک از معلّم و دانشآموز چه وظیفهای دارند.
مرحلۀ ا ّول (شنیدن) :ا ّولین وظیفه برعهدۀ معلّم است که با روانخوانی ،مهارت
شنیداری دانشآموزان را تقویت کند.
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در اين بخش استفاده از کتاب گويا دوباره تأکيد میگردد .اگر وقت معلّم کم است از
دانشآموزان بخواهد در منزل کتاب گويا را گوش دهند.
مرحلۀ دوم (خواندن) :دانشآموزان براساس روشی که معلّم پیشنهاد میدهد؛ به قرائت
میپردازند تا مهارت گفتاری تقویت گردد .هربار که يک دانشآموز قرائت میکند
معلّم به او نـمرۀ روخوانی میدهد.
مرحلۀ سوم (ترجمۀ مقدّ ماتی) :دانشآموزان با کمک گرفنت از ترجمۀ واژگان ابتدای درس
و درصورت لزوم واژگان انتهای کتاب ،به ترجمۀ هر عبارت میپردازند و توانـمندی خود
را در ترجمه میآزمایند؛ تا نقاط ضعف و ق ّوت آنان مش ّخص شود و مهارت درک و فهم
آنها ارتقا یابد.
چند روش در اينجا وجود دارد:
از دانشآموزی میخواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند؛ سپس ما بر ترجمۀ او نظارت
میکنيم؛ يک دانشآموز را مأمور میکنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ همکالسیاش وجود
داشت آن را اصالح کند ،يا اينکه میگوييم همۀ دانشآموزان هنگام ترجمۀ دانشآموز
ا ّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانشآموزان اشکاالت احتاملی ترجمه
را بپرسد .هر يک از اين شيوهها در جای خود مفيد هستند.
گاهی درصورت کمبود وقت معلّم میتواند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کند.
روشی که در وهلۀ نخست بهنظر میآيد نامناسب است و دانشآموز ف ّعال نيست ،ولی
از روی ناچاری و بهدلیل تعطيلیهای اضطراری ،يا هر علّت ديگری پيش آمده است .در
اين روش ،معلّم بايد هرچند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمتها را از يک دانشآموز
بپرسد .در اين شيوه تدريس رسيعتر انجام میشود.
در مدارسی که امکانات خوبی دارند ،میشود ترجمۀ منت درس را در برگهای نوشت و
از دانشآموزان بخواهيم در گروههای چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کنند .اين روش
فوقالعاده رسيع انجام میشود ،ولی الزمۀ آن زحمت برای دبري و کادر مدرسه برای تکثري
کاربرگ است.
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مرحلۀ چهارم (ترجمۀ نهایی) :معلّم در ادامۀ روش مق ّدماتی بهعنوان راهنمـا ،خطاهـای
ترجمـه را اصالح میکند و ترجمۀ نهایی را ارائه میدهد .در واقع مرحلۀ مق ّدماتی و
نهايی بدون فاصله هستند.
مرحلۀ پنجم (پيام درس) :در این مرحله معلّم از دانشآموزان میخواهد تا پیام درس را
بگويند .برای پيوند ميان ادبيات فارسی و عربی میتوان از آنان خواست تا پيام درس را
با جملهای نغز در زبان فارسی بيان کنند ،يا برای پيوند ميان درس قرآن و معارف اسالمی
میتوان از آنان خواست تا اگر آيه يا حديثی در اين مورد میدانند ،ذکر کنند.
خالصۀ مراحل ترجمه
مراحل ترجمه

هدف

نقش دانشآموز

نقش معلّم

مرحلۀ ا ّول

تقویت مهارت شنیدن

شنیدن

روانخوانی

مرحلۀ دوم

تقویت مهارت خواندن

خواندن

نظارت و راهنامیی

مرحلۀ سوم

تقویت مهارت ترجمه

ترجمۀ عبارات (مقدّماتی) نظارت و راهنامیی

مرحلۀ چهارم

تقویت مهارت درک و فهم

ترجمۀ عبارات (نهایی)

تصحیح و تکمیل

مرحلۀ پنجم

تقویت مهارت کاربرد
(بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس)

مصداقیابی

تصحیح و تکمیل

 3واژگان :دليل آوردن واژگان به همراه معنا ،پس از منت درس این است که دانشآموز
با راحتی و رسعت بیشرتی در فرایند ترجمه ف ّعال باشد؛ معلّم دانشآموز را در ترجمه
مشارکت میدهد تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای ف ّعالیت و
مشارکت دانشآموز در فرایند یادگیری قرار دارد .اين بخش تقريباً در پنج دقيقه تدريس
میشود .هدف اين نيست که در هامن ابتدا دانشآموز همۀ کلامت جديد را ياد بگريد؛
متوسطه چنني
بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود .برخی همکاران در دورۀ ا ّول ّ
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پنداشتهاند که هدف اين است که هامن ا ّول کار از دانشآموز بخواهيم تا در عرض
چند دقيقه معنای لغتها را حفظ کند؛ اين کار بیگامن نادرست و غريمنطقی است و
متوسطه نيز راه يابد .تعداد کلامت
بيم آن میرود که اين تص ّور نادرست در دورۀ دوم ّ
هر درس از دروس عربی دهم از عربی نهم بيشرت است .روش نادرست ،دانشآموز را
خسته میکند .بيشرت بودنِ تعداد کلامت طبيعی است .از طرفی مهارت دانشآموز نيز
بيشرت شده است .میتوان در صورت داشنت زمان مناسب واژهپژوهی کرد؛ مثالً ارتباط
کلامت را از نظر مراعات نظري ،متضاد ،يا مرتادف و همخانواده برخی کلامت ديد .از
دانشآموز میپرسيم متضاد يا مرتادف فالن کلمه چيست؟ کدام کلامت در املعجم با
هم ارتباط معنايی دارند؟
در ط ّراحی سؤال امتحان از بخش واژهشناسی میتوان از تشخيص کلمۀ ناهامهنگ،
مرتادف و متضاد 1و کاربرد واژگان استفاده کرد.
1ـ دربــارۀ تـرادف در زبــان عربــی از دیربــاز میــان دانشــمندان اختــاف وجــود داشــته اســت؛ برخــی بـرای اســب و شمشــیر و ماننــد آن
اســمهای بســياری را برشــمردهاند و برخــی از میــان آنهــا تنهــا یکــی را اســم و بق ّیــه را صفــت دانســتهاند.
«ســیبویه» میگویـــد :در کالم عــرب گاهــی دو لفــظ گوناگــون ب ـرای دو معنـــای مختلــف و گاهــی دو لفــظ مختلــف ب ـرای یــک معنــا
ـب» و « انطَلَــق» را مثــال میزنــد.
میآورنــد کــه ب ـرای مــورد اخیــر فعــل « َذ َهـ َ
از دیــدگاه «ســیوطی» دليــل اصلــی پیدایــش مـرادف در یــک زبــان ایــن اســت کــه دو طايفــه بـرای یــک معنــا دو واژه را بــه کار بردهانــد،
ســپس آنــگاه کــه طايفههــا يکــی شــدهاند ،ايــن دو کلمــه مـرادف گشــتهاند.
ا ّمــا گاهــی اوقــات ابــن ســکیت معتقــد اســت کــه برخــی واژههــا بــا اینکــه تقریــب معنایــی دارنــد؛ امــا حالتهــای دقیــق خــاص خودشــان
را بیــان میکننــد؛ مثـاً در مــورد فعل«گزیــدن»:
َ
ـب هــو أم َخــوار»؛
ـض الرسیــع /ال َعجــم  :ال َعـ ّ
ـض :باألســنانِ ال بالشــفتینِ  /ال ّنهــس  :الْ خـ ُذ بالفــم /ال ّنهــش  :ال َعـ ّ
ال َعـ ّ
ـض باألســنان لِتَنظُـ َر أ ُصلـ ٌ
ـت الْعــودَ .یــا در مــورد النــه:
مثــالَ :ع َج ْمـ ُ
بیض فیه /.ال َوکر  :يف الجبلِ  /ال ُوکنة  :مواق ُع الطَّی ِر حیثام َوقَع.
ال ُع ّش :الّذي یج ُم ُعه الطائ ُر ِمن الْعیدانِ و غیرها فَـیَ ُ
و دربارۀ جدا کردن واژهها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق «راکب» و «فارس» میگويد:
ـارس علــی
ـب ،إذا کان علــی بَعیـرٍ ،و ال ّرکــب أصحــاب اإلبــل .أ ّمــا إذا کان علــی حــا ٍر أَو بغــلٍ أَو فَـ َر ٍس یُقــالَ :مـ ّر بِنــا فـ ٌ
«یُقــالَ :مـ ّر بِنــا راکـ ٌ
حــار أَو بغــلٍ أَو»...
ا ّمــا ابومنصــور ثعالبــی در کتــاب «فقــه اللغــه» بــه معنــای دقیــق کلــات اشــاره میکنــد و از بــهکار بــردن هــر کالم بهجــای دیگــری برحــذر
مــیدارد؛ مثـ ًا در مــورد خــواب و ترتیــب آن چنیــن میگويــد:
أ ّول النوم :ال ُّنـعـاس  /ال َک َری :هو أَن یکو َن اإلِنسا ُن بین ال ّنائم و الیَقظان  /ال ُّرقاد :هو ال َّنو ُم الطویل».
و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار میرود که در اصل حالتهای گوناگون آن اسم است.
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مراحل آموزش واژگان
 1دبري میتواند در آغاز از کتاب گويا استفاده کند .دانشآموزان تلفّظ درست درس را
گوش میکنند.
 2سپس معلّم میخواند و دانشآموزان تکرار میکنند .این قرائت میتواند به تشخیص
معلّم به همراه او و شامل گروهی از دانشآموزان باشد یا به صورت انفرادی.

 4قسمت سوم :قواعد
تصاویر :تصاویر زيبای کتاب دربرگیرندۀ پیامهای گوناگونی است و در راستای تقویت

هویت ايرانی -اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شدهاند.
مهم تصاویر
رسالت ّ

ـ پیامهای ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویت اسالمی -ايرانی میشود.
ـ به روز و واقعی بودن تصاوير ،کتاب را جذّابتر میکند.
ـ جذّابیت این تصاویر ،انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل میکند.
شاعر گرانمايۀ ايرانی مولوی در اين باره میفرمايند:
آنچه يک ديدن کند ادراک آن سالها نتوان نـمودن با بيان
تذکّر بسيار مهم :در کتابهای عربی هفتم تا دهم برای آموزش فعلهای ماضی و
مضارع بومیسازی انجام شده است .دانشآموز ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست.
او میداند ا ّول شخص مفرد ،دوم شخص مفرد و  ...یعنی چه؛ حتّی در درس انگليسی
نيز همنيطور میخواند .در برخی کشورها مانند مغرب (مراکش) و لبنان نيز در آموزش
فعلها تغيرياتی را انجام دادهاند .در آموزش فعل نيز در ايران بومیسازی صورت گرفته است.
توسط دبريان در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبريان از
اين شيوه در مدارس ّ
آن استقبال کردهاند و يادگیری عربی را برای دانشآموزان تسهيل کرده است .او میخواند که:
«أنا أذهب»؛ يعنی «من میروم»؛
«أنت تذهب و ِ
أنت تذهبني»؛ يعنی «تو میروی»؛
«هو يذهب و هي تذهب»؛ يعنی «او میرود»؛
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«نحن نذهب»؛ يعنی «ما میرويم»؛
«أنتم تذهبون ،أننت تذهنب و أنتام تذهبان»؛ يعنی «شام میرويد»؛
و «هم يذهبون ،هن يذهنب ،هام يذهبان و هام تذهبان»؛ يعنی «آنها میروند».
با اين شيوه ،بسيار منطقیتر و بهرت درس را میآموزد .شايد دبريی که سالها به شيوهای
ديگر تدريس کرده و خودش نيز بههمنيگونه آموزش دیده است ،شيوۀ جديد برايش
سخت باشد .از دیرباز گفتهاند« :العادة کالطبيع ِة الثانوية»؛ ا ّما از آنجا که کتابهای
جديد با اين شيوه پيش میرود ،شایسته است دبريان نيز با آن هامهنگ باشند .روش
جديد در يادگريی آسانتر است .هدف از بني بردن شيوۀ رصف فعل به سبک فعل ،فعال،
فعلت و  ...نيست .هدف اين است که دانشآموز ياد بگريد
فعلت ،فعلتا ،فعلن،
فعلوا،
َ
ْ
و هر شيوهای تأثريگذارتر است هامن برتری دارد.
توسط دانشآموزان بهمنظور تقویت مهارت شنیداری و گفتاری
اجرا :نخست روخوانی ّ
انجام میگیرد .آنگاه ترجمۀ هر جمله بيان میشود که بهرت است معلّم در این مرحله،
نقش ارشادی داشته باشد تا بتواند با ظرافت ،پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان ،منت
و قواعد ایجاد کند.
«اعلموا» و «ف ّن الرتجمة»
در این قسمت ،ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است .بايد تو ّجه کرد که
توضيحات این دو بخش تا پايان کتاب برای فهم بهرت عبارت و منت است .هدف این است
که دانشآموز بتواند از اين اطّالعات در فهم معنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب
این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن نيست.
حفظ مطالب بخش «اعلموا» و «ف ّن الرتجمة» الزامی نیست؛
همچنین نیازی به گسرتش مطالب و ارائهٔ جزو ٔه مک ّمل نیست.
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اجرا :معلّم در اين قسمت دانشآموزان را در قرائت ،توضیح مثالها و رشح تصاویر به
مشارکت میگیرد .نويسندگان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را بهعنوان ابزاری برای
رسیدن بهمهارت ترجمه و درک و فهم درنظر بگیرد ،نه هدف و علّت .نامگذاری این بخش
به «بدانیم» و«ف ّن ترجمه» در واقع کمرنگ کردن نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه
ترجمه و درک وفهم است؛ لذا معلّم محرتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده
است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن ،خودداری کند.
در این قسمت دانشآموزان مشارکت بیشرتی دارند خودشان میخوانند و خودشان هم
به سؤاالت آن پاسخ میدهند و معلّم میتواند نقش راهنام و مص ّحح را داشته باشد.
تـامرین
هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان ،قواعد و ترجمه است و
حل آنها لذّت بربد.
در راستای اصل تلطيف آموزش عربی ،سعی شده است دانشآموز از ّ
حل تـمرينها بر عهدۀ دانشآموز است و معلّم نظارت میکند.
ّ
حل تـامرین ،پیشبینی شده است؛ تا نوشنت دوبارۀ تـامرین وقت زیادی
جای کافی برای ّ
را از دانشآموز نگیرد .با تو ّجه به اینکه نوشنت عبارات عربی با رعایت اعراب برای
دانشآموز دشوار است و شايد اشتباهات اِعرابی او در نوشتههایش به قرائت او نیز
حل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد تا چشم دانشآموز به
منتقل شود؛ لذا بهرت است ّ
امال و اِعراب صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید.
هامنند کتاب راهنامی معلّم عربی هفتم ،هشتم و نهم در کتاب راهنامی معلّم عربی
دهم نيز نـمونه سؤال استاندارد و بارمبندی قرار داده شده است تا در زمينۀ ارزشيابی
ارائـۀ طريق نـاميد.
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قالب کلّی تـامرین
قالب و الگوها

ردیف

تـمرین

1

واژه

2

ترجمه

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل :آيه ،حديث ،جملههای معمولی

3

قواعد

شناخت و کاربرد قواعد ،شامل:
شناخت فعل امر ،فعل نهی ،معادل فعل ماضی استمراری ،ترکيب اضافی و وصفی ،وزن
و حروف اصلی ،ساعتخوانی ،اسم اشاره به نزديک و دور ،کلامت پرسشی ،نفی ماضی
و مضارع ،مستقبل
اعداد ،فعل مجهول ،مشتقّات (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه) ،نون وقايه ،جملۀ
ٌ
مفعولبه) ،جار و مجرور
اسميّه (مبتدا و خرب) ،جملۀ فعليّه (فعل ،فاعل و

4

درک مطلب

5

پژوهش

 -1معنای واژه
 -2واژگان مرتادف و متضاد و ناهامهنگ
 -3شناخت و کاربرد واژگان در جمله
 -4وصل کردنِ واژەهای مرتبط در دو ستون
 -5جدول کلامت متقاطع رمزدار

 -1پاسخ به سؤاالت عربی
 -2انتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ به پرسشهای بخش درک مطلب
ایجاد روح ّيـۀ پژوهشی در دانشآموزان

این بخش در ارزشیابیها ،معیاری برای ط ّراحی سؤاالت امتحانی است و شايسته است
معلّم از الگوها و قالبهای موجود بهره بربد و از طرح سؤاالتی مانند ترجمۀ فارسی
بهعربی و ساخنت صیغههای مختلف فعل خودداری کند.
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ساختار درس
ساختار آموزشی کتاب عربی دهم عبارت است از :اعداد يک تا صد ،ترجمۀ فعل مجهول،
مشتقّات (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه) ،نون وقايه ،جملۀ اسم ّيه (مبتدا و خرب)،
ٌ
مفعول به) ،جار و مجرور.
جملۀ فعل ّيه (فعل ،فاعل و
در جملۀ اسم ّيه و فعل ّيه اعراب کلامت داده شده است تا دانشآموز با دقّت در آنها
بتواند اعراب رفع و نصب و جر را کشف کنـد .ا ّما نهادن اعراب کلمـات و یا تصحيح
غلطها هدف کتاب نيست .دانشآموز عالقهمند ،اين نکات را کشف خواهند کرد.
أَنوا ُر القرآن در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن ( :)1بخش أنوار القرآن بر عهدۀ دانشآموز
و تکليف منزل است .او در خانه اين مترين را بايد بخواند و پاسخ دهد .برای پاسخ آن
میتواند به کتاب قرآن مجيد مراجعه کند .این بخش ساده و بر اساس واژگان خوانده
شده است؛ بنابراين پاسخ آن دشوار نيست .درصورتی که دبري تشخيص دهد میتواند
آن را در کالس پاسخ دهد.
پژوهش :پژوهشهای کتاب درح ّد توان دانشآموز انتخاب شده است .پژوهش در درس
عربی و انگليسی بسيار سخت است؛ چون زبان آن فارسی نيست؛ لذا برخورد معلّم در
اينجا بايد مطابق واقعيت باشد .نـمیتوان از دانشآموز توقّع داشت مانند دانشجوی
رشتۀ زبان و ادبيات عرب باشد.
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واژهشناسی
برای دبري (نه برای دانشآموز)

اطّالعات ارائه شده در اين قسمت در انتهای هر درس از کتاب معلّم نيز بيان شده
است .اين بخش برای طرح در کالس درس نيست .رصفاً اطّالعاتی برای دبري است که
البتّه اگر دانشآموزی سؤالی بپرسد میتواند پاسخ آن را برای آن دانشآموز مطرح کند.
هدف سهولت دسرتسی معلّم به پرسش های احتاملی دانشآموزان است .کلامت اين
بخش مربوط به سه کتاب پيشني است که در کتاب دهم نيز تکرار شدهاند.
 1همزۀ «اِسم» در ﴿اِق َرأْ ب ِْاس ِم َربِّ َك﴾ و «بِاس ِم ِه تعالی» همزۀ وصل است که نوشته
میشود ،ولی خوانده نـمیشود .در ﴿ب ِْس ِم اللّ ِه ال َّرحمنِ ال َّرحيم﴾ به دليل رسم الخ ّط
قرآن نوشته نـمیشود.
 2جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنو َن (بَن َني) درست است .همزۀ کلمۀ اِبن همزۀ
وصل است و اصل آن «بنو» است .کلمۀ بنني که در درس آمده است ملحق به جمع
مذکّر سالـم است .ملحق به جمع مذکر سالـم کلامتی هستند که اعراب جمع مذکّر را
میگريند؛ ا ّما رشايط آن را ندارند و معروفترين آنها عبارتاند از کلامتی که معنای جمع
دارند؛ مانند «أولو» و «عالَمونَ» و «اعداد عقود» مانند « ِعرشون» تا «تِسعون» و کلامتی
نظري «بَنون» و «أَرضون» و ِ
«سنون» که ملحق به جمع محسوب میشوند.
 3تِلميذ :به معنای دانشآموز دبستان است .واژۀ ُسيانی مع ّرب به معنای شاگردی
است که پيشهای میآموزد .تِلميذ احتامالً از تِلمود گرفته شده است( .خود کلمۀ شاگرد نيز
در فارسی شاه ِگرد بوده است؛ يعنی خدمتگزاری که گرد شاه است ).جمع آن افزون بر ت َالميذ ،ت َال ِمذَة
نيز هست .در فارسی مصدر «ت َـلَـ ُّمـذ» را از آن ساختهايم که در عربی به کار نـمیرود.
تلميذ تقريباً هممعنای طالِب است .ا ّما طالِب دانشآموز دبريستانی و يا دانشجو است؛
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مثال:
1
عي :دانشجو.
طالِب ثان ّ
َـوي :دانشآموز دبريستانی و طالِب جا ِم ّ
تَتَلْ َم َذ لِفُالنٍ أَ ْو ِعن َد ُه صا َر تلمیذا ً لَهُ.

َّوب :جامه را کهنه کرد .وجه
 4مصدر َد َر َس يَد ُر ُس میشودِ :در َاسـة و َد ْرسَ .د َر َس الث َ
تسميۀ َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامهای کهنه شود.
 5فرق عام و َس َنة :معموالً اين دو مرتادف گرفته میشوند .در قرآن كلامت «عام» و
«سنة» به دفعات به چشم میخورد .در حالیكه در فرهنگ های لغت عربی و فارسی
هر دو را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كردهاند؛ از جمله الـمنجد عام
( َع َو َم) را اينگونه تعريف كرده است :أربعة فصول ،سنة كاملة متوالية و در تعريف
«س َنـة» هامن سال
سنة (سنا -سنو) آوردهاند« :اثنا عرش شهرا ً» و « 3٦٥يوماً»؛ يعني َ
خورشيدی است.
گفته میشود( :عـام الفيل)( ،عـام الحزن)( ،عـام الوفود)( ،عـام فتح مكة) ،ولی
گفته نـمیشود( :سنـة الفيل)( ،سنـة الحزن) و (سنـة فتح مكة) .امروزه (عـام  )201٤و
(سنـة )201٤هر دو گفته میشود؛ ا ّما در متون کهن (سنـة) گفته میشد و (عـام) برای
حوادث بوده است.
2
الس َنـ ُة ال ِّدراس َّيـ ُة دارد.
ايس کاربرد بيشرتی از َّ
امروزه اصطالح العا ُم ال ِّدر ُّ
 _1تِلميذ :دانشآموز دبستانی ،شاگرد  /الجمع  :ت َال ِمذ ٌة و ت َالمي ُذ
خصـ ُه أهـ ُـل العــر بِالطالــب الصغــر يف املراحــل الدراسـيّة
التَّلْ ِميـ ُذ  :خــادم األُســتاذ مــن أَهــل العلــم أَو الفـ ّن أَو الحرفــة ،طالــب العلــم ،و َّ
ـي يتعلَّــم َصنعـ ًة أو حرفـ ًة
األوىل ،تلميـ ٌذ يف مدرســة ابتدائيّــةَ ،صبـ ّ
السنة  /رأس العام  :أ َّولُه
 _2عام( :اسم) الجمع  :أَعوام  /العا ُم َّ :
النبي (ص) و هو العام الذي ت ّ
أحب ال ّناس إىل الرسول و آثرهم عنده ؛ زوجته خديجة  ،و ع ّمه
ُوف فيه ّ
عام ال ُح ْزن  :العام العارش من بعثة ّ
أبوطالب
صل اللّه عليه و آله و سلّم
النبي ّ
ُ
عام الفيل  :العام الذي هجم فيه
األحباش بأفيالهم عىل الكعبة  ،و فيه كانت والدة ّ
َسنة( :اسم) الجمع :سنوات ،و ِس ُنو َن
الس َن ُة  :فرتة من ال َّزمن ُمدَّتها اثنا عرش شَ ْه ًرا
َّ
َ
ِ
ُ
رض الـ ُم ْجدبَة
الس َنة  :األ ُ
َّ
الصيف
السنة الْ َمد َرسيّة ُ :مدّة ال ِّدراسة و ت َـمتَ ّد عاد ًة من أوائل الخريف حتى أوائل َّ
َّ
السنة ال ِّدراسيّة أَو َّ
السنة البسيطة  :عدد أيامها  365يو ًما َّ / ،
السنة  :أ َّو ُل يوم منها
السنة التي يبدأ َع ُّدها عام ولد املسيح  /رأس َّ
السنة امليالديّة َّ :
ِمن العام التَّايل َّ /
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 6جمعِ « ِب ْنت» میشود «بَنات» که «جمع مؤنّث سالـم» است؛ در مبادی العربية
«ملحق به جمع مؤنّث سامل» گرفته شده ،البتّه در اين مورد اختالف هست« .بَنات»
ملحق به جمع مؤنّث سالـم است( ١ .مبادئ العرب َّيـة  ،جلد  ،4صفحه  ، 88فائده )151
 7جمعِ «شَ َجر» « ،أَشْ جار» و جمعِ «شَ َج َرة» « ،شَ َجرات» است.
« 8طالِب» چند معنا دارد :خواستار ،جوینده ،دانش آموز دبريستانی ،دانشجو.
کلمۀ تِلميذ نيز به معنای دانشآموز است.
 9همــزۀ آغــا ِز «اِم ـ َرأَة» همــزۀ وصــل اســت و زمانــی کــه «الـــ» میگیــرد واجــب
اســت حــذف شــود« .الْ َم ـ ْرأَة» بــه صـ ِ
ـورت «اال ْم ـ َرأَة» غلــط اســت .ایــن نکتــه دربــارۀ
کلمــۀ «اِ ْمـ ـ َرأ» نيــز ِصــدق میکنــد .معــادل «اِم ـ َرأَة» در گویــش حجــازی « ُحر َمــة» و
جمــع آن « َحريــم» اســت.
 10در عربــی فصيــح چهــار حــرف«گ چ پ ژ» وجــود نــدارد؛ ا ّمــا در عربــی عامیانــه
٢
ســه حــرف «گ چ ژ» وجــود دارد.
ــﻚ» و «تِلْـ َ
 11حــرف «ـﻚ» در کلامتــی ماننــد «ذلِـ َ
ــﻚ» بــدون رسکــش اســت؛ ا ّمــا در
زبــان فارســی معمــوالً چنــن نيســت.
 12کلمۀ«اِ ْمـرِئ» به معنای مرد ،يا انسان است و سه حالت اِعرابی دارد:
اِمـ ُر ٌؤ (مرفــوع) ،اِمـ َرأً (منصــوب) ،اِمـرِئٍ (مجــرور) .همــزۀ آن وجوبـاً هنــگام معرفــه
شــدن حــذف میشــود و «الْ َمـ ْر ُء» میشــود .از جنــس خــودش جمــع نــدارد .رِجــال بــه
معنــای مــردان از جنــس خــودش نيســت.
1ـ دیده شده كه برخی همكاران به تقليد از كتاب های غرياستاندارد نوع جمع كلامتی مانند أخوات ،بَنات ،ساموات ،بَنین ،ظُلُامت و  ...را
از دانش آموز می خواهند كه مطلقاً كار درستی نيست.
2ـ در گویــش عامیانــۀ اطـراف خلیــج فــارس و جنــوب عربســتان ســعودی حــرف قــاف را گاف تل ّفــظ میکننــد؛ مثــال :قُـ ْم :برخيــز (گـ ْو ْم)
ــﻚ  ،أَگِ ْل لَـ ْ
ــﻚ :بــه تــو میگويــم (أگ ُْل لَـ ْ
ـول لَـ َ
أقـ ُ
ــﻚ) ال أَقْـ ِـد ُر :نـــمیتوانم (ما أَگْــ َد ْر) ِقدْر :دیگ (گِــ ِـد ْر) .همني قاف را در شــام (ســوريه ،لبنان،
اردن و فلســطني) و مــر همــزه تل ّفــظ میکننــد؛ مثــالِ :عنـد َْك َو َرئَــه ْو أَلَــم؟ يعنــیِ :عنـد ََك َو َرقَـ ٌة َو قَلَـ ٌم؟
در عـراق گاهــی حــرف «ک» را «چ» تل ّفــظ مــی کننــد؛ مثــال« :اِ ْحـــچي» یعنــی «صحبــت کــن» کــه در اصــل «اِ ْحـ ِ
ــﻚ» و معــادل فصیـ ِح آن
ـت؟» اســت.
ـت؟» یعنــی «کجــا بــودی؟» کــه در اصــل «أَيْـ َن کُ ْنـ َ
«تَ َکلَّــ ْم» يــا «کَلِّـ ْم» میباشــدَ « .ويْـ ْن چِ ِنـ ْ
ْروح ».گفته میشود.
روح ».در گویش مرصی «ألبـي َمگ ْ
در مرص حرف «ج» را «گ» تلفّظ میکنند .جملۀ «قَلبي َم ْج ٌ
ـب َجــواز َْﻙ».
ـ
«جی
ـی
ـ
اق
ر
ع
و
ـازی
ـ
حج
ـش
ـ
گوی
در
ـه
ـ
ک
ا
ر
ای
ـه
ـ
جمل
ـال:
ـ
مث
ـد؛
ـ
کنن
در گویــش شــامی (ســوری-لبنانی) حــرف «ج» را «ژ» تل ّفــظ می
ْ
ـب ژَواز َْﻙ ».تل ّفــظ میکننــد .معــادل فصیــح ایــن
تل ّفــظ میکننــد و بــه معنــای «گذرنامــهات را بیــاور ».میباشــد؛ در گویــش شــامی «ژيـ ْ
ـر َجــواز ََﻙ ».اســت.
جملــه «أَ ْحـ ِ ْ
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 13حــرف «لِـــ» کاربردهــای بســياری دارد .آنچــه دانشآمــوز بايــد بدانــد دو مــورد
اســت :يکــی اینکــه «لِـــ» بــه معنــای «بـرای» اســت و ديگــری اینکــه «لِـــ» بـرای بیــان
مالک ّيــت اســت.
در زبــان عربــی در ترجمــۀ کلمــۀ فارســی «دارم» گفتــه میشــودِ « :عنــدي ،لـــي،
َيــس» و «مــا» منفــی میشــوند؛ یعنــی «نــدارم» میشــود:
لَــ َد َّي» و هــر ســه بــا «ل َ
ـس لَـ َد َّي»« .مــا ِعنــدي» نيــز درســت اســت« .کا َن يل ،کا َن
ـس لـــي ،لَيـ َ
ـس ِعنــدي ،لَيـ َ
«لَيـ َ
ِعنــدي ،کا َن لَ ـ َد َّي» نيــز معــادل «داشــتم» در فارســی میشــود.
 14فــرق « َورد» بــا « َور َدة» ایــن اســت کــه «وردة» دارای تــاء وحــدت اســتَ « .ورد»
اســم جنــس و واحــد آن « َور َدة» اســت و تــاء آخــر آن تــاء وحــدت اســت« .وردة»،
یعنــی «یــک گُل» .کلمــۀ « َو ْرد» میتوانــد بــه معنــای «گُلهــا» نیــز باشــد« .شَ ـ َجر»
نیــز اســم جنــس بــه معنــای درخــت و واحــد آن «شَ ـ َج َرة» بــه معنــای «یــک درخــت»
اســت .کلامتــی ماننــد نَج َمــة ،زَيتونــة ،بُرتُقالــةُ ،ر ّمانــة و َو َرقَــة نیــز تــاء وحــدت دارنــد.
« 15نا ِفــذَة» و «شُ ــ ّباﻙ» هــر دو بــه معنــای «پنجــره» و جمعشــان «نَوا ِفــذ» و
«شَ ــبابيك» اســت.
 16کلمــۀ « َخیــر» در « َخـ ٌر ِمـ ْن» اســم تفضیــل و در اصــل «أَخـ َـر» بــوده و همــزۀ آن
ش» اســت .جمــع َخــر ،خيــار و أخیــار اســت.
«ش» کــه مخ ّفــف «أَ َ ّ
افتــاده اســت؛ ماننــد َ ّ
« 17کَنــز» برگرفتــه از واژۀ فارســیِ «گنــج» اســت کــه از آن فعــل «کَ َنـ َز  -یَک ِنـ ُز» و
مشــتقّاتی بســیار ســاخته شــده اســت.
َ « 18م ـ َع» بــه معنــای «بــا» اســت و « ِبـــ» نیــز بــه همیــن معناســت؛ ب ـرای اینکــه
اشــتباه نشــود ،بهــر اســت بگوییــمَ « :م ـ َع» ،یعنــی «هم ـراه بــا» و « ِبـــ» ،یعنــی «بــه
ـب ب َِس ـ ّيا َريت.
ـب َم ـ َع صديقــي .أنــا أذ َهـ ُ
وســیلۀ»؛ مثــال :أنــا أذ َهـ ُ
 19جمــع «مکتبــة»َ « ،مکتَبــات» و «مکاتِــب» اســتَ « .مکتَــب» بــه معنــای «دفــر
کار» اســت کــه جمــع آن نیــز «مکاتِــب» مــی شــود.
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« 20وا ِقــف :ایســتاده» بــا «قائِــم :ایســتاده» فــرق دارد .واقــف بــه معنــای توقّــف
کننــده و قائــم برپاخیزنــده اســت.
« 21بُســتان» ُم َعـ َّرب کلمــۀ فارســی «بوســتان» اســت .از آنجــا که در کلمۀ «بوســتان»
التقــای ســاک َن ْین شــده؛ لــذا واو حــذف شــده؛ بُســتان جــای پــر درخــت اســت و ترکیــب
«بو+ســتان» بــه معنــای جــای پــر از بــوی خــوش و مـرادف بــا باغ اســت.
ُ « 22مــ َد ِّرس» و « ُم َعلِّــم» مــرادف هســتند؛ ا ّمــا امــروزه واژۀ معلّــم بــرای مدیــر
کاروان زیارتــی نیــز کاربــرد دارد و گاهــی احرتامــاً نیــز بــه افــراد اطــاق میشــود.
 23جالِــس و قا ِعــد بــه یــک معنــا هســتند .در زبــان گفتــاری از قا ِعــد اســتفاده
میشــود( .قاعــد هــم فصیــح اســت و هــم عامیانــه؛ ا ّمــا جالِــس فقــط فصیــح اســت).
 24فــرق « َهـ ْـل» و «أَ» در کتــاب تدريــس نشــده اســت؛ زي ـرا دانســن آن رضورت
نــدارد.
فرق َهل با أَ :
الفَ -هل در جملۀ دارای فعل منفی منیآید.
عت؟ بلکه سؤال میشود:
مثالً سؤال نـمیشود :هل ال ت َس َم ُع؟ یا هل ما َس ِم َ
عت؟
أَال تسم ُع؟ یا أَما َس ِم َ
ا ّمــا حــرف اســتفهام أَ بــر رس فعــل مثبــت و منفــی هــر دو میآیــد .أَ جــا َء الْمعلّـ ُم؟
أمــا جــا َء الْمعلّـ ُم؟
« 25جــا َء» و «أتَــی» هــر دو مرتادفانــد( .جــا َء– یَجــي ُء– َمجيئـاً) ؛ (أتَــی– یَأتـــي–
إتیان ـاً)
ِــئ» کاربــرد محــاوره نــدارد؛ بلکــه
فعــل امــر از «جــا َء يَجــي ُء» بــه صــورت «ج ْ
«ت َ
َعــال» بــه معنــای «بیــا» میباشــد.
ـاب .کتــاب
ـئ بِال ِکتـ ِ
ضمنـاً «جــا َء ِبـــ» و «أَتَــی ِبـــ» بــه معنــای «آورد» اســت؛ مثــالِ :جـ ْ
را بیــاور.
َ « 26جزاء» از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد.
ندي» برگرفته از واژۀ فارسی «گُندی» است.
ُ « 27ج ّ
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ُ « 28ر ّمــان» اســم جنــس بــه معنــای انــار اســت و واحــد آن ُر ّمانــة و جمــع آن
ُر ّمانــات( .ضمنــاً ُر ّمانَــة بــه معنــای نارنجــک نیــز هســت).
« 29سائق» راننده است که در عربستان سعودی َس ّواق نيز گفته میشود.
َ « 30حقي َبــة» ســه معنــا دارد :کیــف ،ســاک و چمــدان .در گویــش عامیانــۀ عربــی
«شَ ــنطَة ،شَ ــنتَةَ ،جنطَــة» گفتــه میشــود کــه هــان « َچنتــه» در فارســی اســت .در
کتابهــای درســی پيشــن کلمــۀ « َم ْح َفظَــة» میآمــد؛ امــروزه در عربــی کاربــرد َحقیبــة
بیشــر اســت؛ مثــاً حقيبــة الظَّ ْهــر :کولــه پشــتیَ ،حقي َبــ ٌة َمد َرســ َّية :کیــف مدرســه،
ـب الـ ُّز ّوارِ :چمدانهــای زائـران؛ ا ّمــا « ِم ْح َفظَــة» کیــف پــول اســت کــه « ُجـ ْزدان»
َحقائِـ ُ
نیــز گفتــه میشــود.
ُ « 31ر َّب» به معنای «چه بسا» حرف ج ّر است و فقط بر رس نکره میآید؛ ا ّما اگر
با «ما» بیاید و « ُربَّـام» شود؛ بر رس معرفه نيز میآید؛ مانندُ « :ربَّـام ميثم وا ِق ٌف».
و در آيــۀ ﴿ ُربَـــا يَـ َو ُّد الَّذيـ َن كَ َفــروا لَـ ْو كَانــوا ُم ْسـلِم َني﴾ «ســورۀ الحجــر آیــۀ  »2بــه
تخفیــف بــاء آمــده اســت.
« 32لِســان» دو معنــا دارد :یکــی «زبــان» ماننــد «زبــان عربــی» و یکــی «زبــان»،
١
یعنــی هــان «عضــو گوشــتی درون دهــان».
 33أنـ ِ
ـت :تل ّفــظ آن شــبیه «أنتـــي» اســت .در مکاتبــات عربــی گاهــی آن را اشــتباهاً
أنتــي مینويســند.
ـوي نیــز گفتــه میشــود.
َ 34جـ ّوال :بــه معنــای تلفــن همـراه اســتَ .م ْحمــول و ِخل َیـ ّ
جمــع آن َجـ ّواالت اســت.
َ 35ســاء :بــه معنــای آســان ،مؤنّــث و جمــع آن َســاوات اســت؛ ا ّمــا اگــر بــه
معنــای «ســقف» باشــد؛ مذکّــر میشــود .در قــرآن بــه دو صــورت مذکّــر و مؤنّــث
ِيس» گفتــه میشــود «اللُّ َغـ ُة الفارِسـيَّةُ» .کلمــۀ «لُ َغــة» از ريشــۀ یونانــی  logoگرفتــه شــده اســت کــه در
1ـ امــروزه بــه جــای «اللِّســا ُن الفــار ُّ
کلامتــی ماننــد مونولــوگ و دیالــوگ نيــز بــه کار مــیرود( .مونــو ،یعنــی یــک و دیــا یعنــی دو) کلــات فَيلَســوفُ ،جغـرايف ،موســیقَی نيــز
ریشــه در زبــان التیــن دارند(.فیلوســوفیا ،ژئوگرافــی ،موزیــکا).

90

الســا ُء انْ َفطَ َرتْ ﴾ انفطــار 1 /کلمۀ
آمــده
است﴿.الســا ُء ُمنف َِطـ ٌر ِبـ ِه﴾ مز ّمــل18 /؛ ﴿إِذا َّ
َّ
ُس ـ َم َّية کــه اســم دخــر اســت؛ مص َّغــر َســاء و بــه معنــای آســان کوچــک اســت.
َ 36س ـ ِّيد :جمــع آن «ســا َدة» و «أَســياد» و جمــع الجمــع آن «ســادات» اســت؛ ا ّمــا
«س ـ ِّي َدة» بــه معنــای خانــم «س ـ ِّيدات» اســت.
جمــع َ
 37لِ َم ْن :معادل واژۀ  whoseدر انگلیسی و برای پرسش از مالکيّت است.
در محــاورۀ عربســتان ســعودی امــروزه بــه جــای آن « َحــق مـ ْن» و در عـراق «مـ ْ
ـال
َمــن» گفتــه میشــود.
َ 38مــ ْن :اســم اســتفهام بــه معنــای «چــه کســی» ،یــا «چــه کســانی» اســت کــه
گاهــی اســم موصــول و بــه معنای«کســی کــه» میآیــد ،یــا از ادوات رشط و بــه معنــای
«هــر کــس» میشــود .بعــد از آن مفــرد مذکّــر میآیــد؛ مث ـ ًا هنگامــی کــه کســی در
میزنــد و نـــمیدانیم مذکّــر اســت یــا مؤنــث؛ ســؤال میشــودَ « :مـ ْن هـ َو؟» ،یــا « َمـ ْن
١
ـاب؟»
يَطْ ـ ُر ُق البـ َ
َسيف ،صارِمَ ،صمصام نيز معنای شمشیر دارندَ .سيْف معروفتر از بقيّه است.
 39أُســتاذ ُم َع ـ َّرب اســتاد اســت .اســتاد از ریشــۀ اِســتاد اســت؛ زی ـرا در کالس در
برابــر شــاگردان میایســتد.
هامن طور که اِس ِتواء را ا ُستُوا تلفّظ کرد هاند؛ اِستاد را ا ُستاد خواند هاند.
جمع استاد در فارسی اساتید و در عربی أَساتِذَة است.
 40أُ ّم :بــه معنــای مــادر و جمــع آن أُ َّمهــات و أُ ّمــات اســتَ ﴿ .و إِ ْذ أَنتُ ـ ْم أَ ِج َّن ـ ٌة ِف
بُطُــونِ أُ َّم َهاتِ ُكـ ْم﴾ (نجــم )32 /و آنــگاه کــه شــا جنینهایــی در شــکمهای مادرانتــان
بودیــد.
«أُ ّمــات» ب ـرای حیوانــات و اشــياء نيــز بــه کار مــیرود؛ ماننــد أُ ّمــاتُ الْ َحيَوانـ ِ
ـات و
ـب.
أُ ّمــاتُ الْ ُکتُـ ِ
1ـ در گویــش حجــازی « َمــن» را «مــن» تل ّفــظ میکننــد؛ مثـ ًا در مکاملــۀ تلفنــی آن کــس کــه گوشــی تلفــن را برمــیدارد خطــاب بــه فــرد
ـاي؟»؛ یعنــی «چــه کســی بــا مــن اســت؟» ( َمـ ْن يَتَ َکلَّـ ُم َمعــي؟)
پشــت خــط میگویــد« :میــن َمعـ َ
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ُ 41مــداراة :در فارســی حــرف ة از انتهــای آن حــذف شــده اســت؛ ماننــد « ُمــداواة»
کــه آن نيــز مــداوا شــده اســت.
(دا َری  ،يُداري ُ ،مداراةً)
ِ 42منضَ ـ َدة :امــروزه واژۀ «طا ِولَــة» نيــز بــه جــای آن بــه کار مــیرود کــه مع ـ ّرب
ایتالیایــی اســت .جمــع آن « َم ِ
ناضــد» اســت.
 43يَســار :بــا کلمــۀ ِ
«شــال» مـرادف اســت .در قــرآن کريــم «أصحــاب يَـــمني» در
ـری» نيــز بــه کار مــیرود.
برابـ ِر «أصحــاب ِشــال» آمــده اســت .گاهــی «أَيْـ َ
ـر» و «یُـ ْ َ
 44يـَــمني :بــه معنــای «راســت» و بــه صورتهــای «أَيْــ َمن» و «يـُ ْمــ َنی» نيــز به کار
رفتــه اســت.
جالــب اســت بدانیــد « ِب ْنيامــن» یــک اســم ِعــری اســت مرکّــب از « ِبــن :پــر +
يامــن :راســت»؛ یعنــی پــری کــه همچــون دســت راســت پــدر و مــادرش اســت.
« 45نِســاء» جمعــی اســت کــه مفــرد از جنــس خــودش نــدارد« .اِمـ َرأة» نيــز مفــردی
اســت کــه جمــع از جنــس خــودش نــدارد .دو کلمــۀ نِس ـ َوة و نِســوان نيــز بــه معنــای
«زنــان» هســتند.
ـت أفضَ ـ ُـل
« 46أفضَ ــل» در صورتــی کــه بــا « ِمـ ْن» بیایــد بــه معنــای «بهــر» اســت .أنـ َ
ِمنـ ُه .تــو از او بهــر هســتی.
اگــر دو طــرف مقایســه مؤنّــث باشــند بــاز هــم وزن أفعــل بــه کار مــی رود نــه
فُعلــی؛ مثــال:
فاطم ُة أفضَ ُل ِم ْن زهرا َء.
 47بَقَــ َرة :معمــوالً بقــرة را گاو مــاده معنــا میکننــد؛ ا ّمــا در اصــل «بَقَــر» اســم
جنــس بــه معنــای «گاو» اســت و واحــدش «بَ َقـ َرة» اســت کــه بيشــر بــه معنــای «گاو
مــاده» کاربــرد دارد .جمــع «بَ َقــر» ،أبقــار يــا أب ُقــر اســت« .بَ َقـرات» جمــع بَ َقـ َرة اســت.
«ث َـ ْور» گاو نــر اســت.
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َ 48ســفي َنة :بــه معنــای «کشــتی» جمــع آن« ُسـفُن و َســفائِن» اســت .امــروزه بــه آن
ِ
«باخـ َرة» نيــز گفتــه میشــودَ « .مرکَــب ،جاريَــة و فُلـــﻚ» نيــز بــه معنــای «کشــتی» بــه
١
کار رفتــه اســت.
 49فَـ ْو َق :ظــرف مــکان و دائــم االضافــه بــه معنــای «بــاالی» اســت .بــا « َعلَــی» فــرق
دارد.
« َعلَی» آن است که مثالً کتابی روی میزی و با آن ُمامس باشد؛
ولــی در «فـ َ
ـوق» هــم میتوانــد ُمــاس باشــد و هــم میتوانــد بــر ف ـراز آن شــیء
باشــد.
 50يَد :دست يا کف دست ،مؤنّث است.
الم الفعل آن محذوف و در اصل «يَ َدو» بوده است.
مث ّنای آن «يَدانِ » است.
جمــع آن «أيــدي» و جمــع الجمــع آن «أيــادي» اســت« .األيــادي» بیشــر بــه معنــای
«نعمتهــا» اســت.
ـت :ظــرف دائــم االضافــه اســت و گاهــی مضـ ٌ
ـاف الیــه آن حــذف مــی شــود.
 51ت َ ْحـ َ
(جــا َء ِمـ ْن تَ ْح ُت).
 52أب :پــدر .جمــع آن آبــاء اســت .گاهــی بــه جــای «يــا أيب» بــه صــورت «يــا أَبَـ ِ
ـت»
می شود.
«أب» از اســاء خمســه اســت کــه در حالـ ِ
ـت رفــع أبــو در حالــت نصــب أبــا و در
حالــت ج ـ ّر أيب میگــردد.
اصل این کلمه «أبَـ ٌو» است که واو آن بنابر تخفیف حذف شده است.
َيف :چطور ،چگونه.
 53ک َ
ناص؟
برای استفهام حقیقی به کار می رود .ک َ
َيف ِ ٌ
َیف ت َکفُرو َن بِاللّ ِه﴾
و برای استفهام غیر حقیقی به کار می رود؟ ﴿ک َ
1ـ أُسطول (یونانی مع َّرب) نيز به معنای ناوگان است .أُسطول حر ّيب :ناوگان جنگی
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إسامعیل؟
ُ
َیف
هرگاه بعد از آن اسم باشد ،آن اسم مبتدا و مرفوع است؛ مثال :ک َ
ناص؟
و اگر بعد از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثال :ک َ
َیف جا َء ِ ٌ
 54جمع جِدارُ ،ج ُدر و ُجدران است.حائط نيز به معنای جِدار است.
در فارسی کلمۀ َحياط جمع حائِط است که به معنای جديدی به کار میرود.
البتّه تلفّظ درست َحیاطِ ،حياط بر وزن جِبال است.
 55در گویشهای محلّی عربی تعداد ضمیرها کمرت است .مث ّنی در عامیانه وجود ندارد
١
و در بسیاری از گویش ها به جای ضمیر جمع مؤنّث ،ضمیر جمع مذکّر به کار میرود.
« 56ت َعالَــی» در «اللّــه ت َعالَــی» فعــل ماضــی در معنــای تنزیــه اســت؛ مثـاً «بِاسـ ِم ِه
ت َعالَــی» یعنــی« :بــه نــام او کــه نامــش بلنــد مرتبــه بــاد».
«س ـأَ َل» فقــط بــه معنــای «ســؤال کــرد» نیســت؛ بلکــه بــه معنــای «درخواســت
َ 57
کــرد» نیــز هســت.
گاهی به نادرست در ترجمۀ فارسی به عربی حرف ج ّر ِم ْن می آورند؛ مثالً «از تو
میپرسم» را «أسأَ ُل ِم ْن َـﻚ» ترجمه میکنند؛ در حالی که «أسأل َُـﻚ» درست است و حرف
ج ّر ِمن زائد است.
در انگلیسی نیز چنین است؛ مثالً .I ask you :یعنی :از تو میپرسم .یا از تو درخواست
میکنم.
«س َم َح» کلمهای پر کاربرد است.
 58فعل َ
حت :اگر اجازه میدادید.
اِس َم ْح يل :به من اجازه بدهَ .مسموحُ :مجاز .لَو َس َم َ
« 59أ َخذَ» سه معنا دارد :گرفت ،برداشت و بُرد؛
مثال:
ُخذين َم َع َـﻚ :مرا با خودت بربُ .خ ْذ ِبيَدي :دستم را بگري.
ُخذ َحقي َبتَ َـﻚ :کیفت را بردار.

1ــ در گویش شامی برعکس است و اصالً ضمیر جمع مذکّر وجود ندارد و ُه ْن و کُ ْن به جای ُه ْم و کُ ْم به کار میرود .مثال :أيْ َن بَ ْيتُکُم؟
ِويْ ْن بیتْ ُک ْن؟
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ِ 60
«سوال» مع ّرب کلمۀ فارسی «شَ لوار» است.
«بَ ْنطَلون» نیز به معنای «شلوار» است که مع ّرب ایتالیایی است؛ ا ّما از آنجا که
«سوال» ریشۀ قرآنی دارد؛ در کتاب عربی ترجیح داده شد واژۀ ِ
ِ
«سوال» بیاید.
البتّه در قرآن َسابیل آمده که جمع ِسبال است.
﴿سابِيلُ ُهم ِّمن ق َِط َرانٍ َوتَغ َْش ُو ُجو َه ُهم ال َّنا ُر﴾جامههایشان از
سورۀ ابراهیم آيۀ َ َ :50
قطران (روغن تند بدبوی قابل اشتعال) است و آتش چهرههایشان را فرو پوشانده است.
«سوق» به معنای «راندن» و «رانندگی کردن»
 61جمع «سوق»« ،أسواق» است؛ ا ّما َ
است.
کلمۀ ُسوق sooqبه معنای بازار را برخی به نادرست َسوق  sawqتلفّظ میکنند.
همین خطا در مورد ِحی َن  hinaو ِعيد  idنیز صورت میگیرد .درحالیکه اگر با فتحه
خوانده شود ( َحین) معنای مرگ ،بال ،آزمايش و اندوه میدهد.
« 62إذا :هرگاه ،اگر» در قرآن إذا به معنای هرگاه است؛ ولی در گفتوگوهای روزم ّرۀ
عربی إذا به معنای اگر است.
 63حرف «ط» ويژۀ کلامت دارای ریشۀ عربی است ١؛ به همني دليل نام تهران ،توس،
استهبان ،تالش و  ...را به جای ط با ت نوشتند.
1ــ نوشنت کلامتی مانند تهران ،توس ،استهبان ،تپش ،اتاق ،بلیت ،تپانچه ،تایر ،تهامسب ،تهمورث و ...با«ط» درست نیست.
تایر انگلیسی و بلیت فرانسه و اتاق ترکی است و سایر کلامت فارسی است و هیچ یک ریشۀ عربی ندارند؛ لذا نباید با «ط» نوشته شوند.
همۀ زبانهای جهان با هم داد و ستد واژگانی داشتهاند و دارند و خواهند داشت؛ حتّی زبان های مرده نیز داد و ستد واژگانی داشتهاند.
تشــخیص ریشــۀ عربــی یــا فارســی کلــات هرچنــد بـرای کســی کــه بــه دو زبــان چیــره نیســت کار دشــواری اســت؛ ولــی راههــای ســادهای هــم وجــود
دارد کــه دانســن آنهــا جالــب اســت.
از میان سی و دو حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژۀ واژههای عربی هستند.
حرف (ث)
هــر واژهای کــه دارای «ث» اســت بیگــان عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ جــز «کیومــرث :مــرد دانــا یــا گاو مــرد»« ،تَـــهمورث :دارنــدۀ ســگ نــر
قــوی» و واژگان التیــن ماننــد بلوتــوث یــا نامهایــی ماننــد ادوارد ثورندایــک و  ...کــه بســی آشــکار اســت نــام هــای التیــن هســتند نــه عربــی یــا فارســی.
حرف (ح)
هــر واژهای کــه دارای حــرف «ح» اســت ،بیگــان عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ غیــر از کلمــۀ حولــه کــه درســت آن هولــه اســت و بــه گــان
نزدیــک بــه یقیــن ریشــۀ فارســی ترکــی دارد و بــه معنــای «پُــرزدار» اســت( .خــاو یــا هــو :پُــرز +لــه یــا لــی یــا لــو :پســوند ات ّصــاف) عــرب بــه هولــه
«حولــه» میگویــدِ :منشَ ــفة در ســعودی ،خــاويل یــا خاولیــة و بَشــکیر در عـراق؛ بِشــکیر یــا فوطــة در ســوریه .شــايد هولــه تل ّفــظ ترکــی اســتانبولی خُولــه
باشــد؛ يعنــی پارچــۀ دارای خــواب .در ايــن صــورت « ُخــو »khowفارســی اســت.
حرف (ذ)
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 64آلِ َهــة :جمــع إلــه اســت .در رســم الخـ ّط ا ّوليــۀ قــرآن حــروف کشــيدۀ واو و الــف
و يــاء منایــش داده نـــمیشد .بعدهــا ایــن ســه حــرف افــزوده شــد .برخــی کلــات بنابر
شــهرت بــا هــان رســم الخـ ّط قدميــی نوشــته میشــوند و حــرف الــف در آنهــا نوشــته
نـــمیشود؛ ماننــد :هــذا ،رحمن ،إلــه ،ذلـﻚ
 65بَ ِق َي :ماند .به معنای «جاماند» نيز هست.
أح ُد الح ّجاج بَ ِق َي يف أُ ُحد .يکی از حاجیها در احد جا مانده است.
هرچنــد در فارســی کهــن تل ّفــظ ایــن حــرف ماننــد تل ّفــظ عربــی آن وجــود داشــته ،امــروزه ایرانیــان ایــن حــرف را ذال تل ّفــظ نـــمیکنند بلکــه زاء تل ّفــظ
مینـــایند .بیــش از  95%واژههــای دارای ذال ریشــۀ عربــی دارنــد؛ مگــر واژههایــی ماننــد گــذر ،گذرانــدن ،گذشــن ،پذیــرش ،پذیرفــن ،آذیــن ،گنبــذ
(امــروزه گنبــد خوانــده میشــود ).ذانســن (کــه امــروزه دانســن تلفــظ مــی شــود؛ ا ّمــا کردهــا ،لَکهــا ،تالشــیها و برخــی دیگــر از اقــوام ایرانــی ذانســن
را زانســن تل ّفــظ میکننــد.
ترجمۀ فعل «می دانم» به چند زبان ایرانی:
تالشیُ ( :زنُـم )zonomکردی( :اَزانِـم  ،زانِـم یا َدزانِم) لکیَ ( :مزانِم)
حرف (ص)
هــر کلمــهای کــه صــاد دارد بیشــک عربــی اســت؛ مگــر عــدد شــصت و عــدد صــد کــه شــايد غلــط نوشــته شــده اســت؛ تــا بــا انگشــت شســت و ســد
روی رودخانــه اشــتباه نشــود.
صندلی نیز عربی شدۀ َچندَل است؛ ا ّما عرب به صندلی میگوید کُريسَ ،مق َعد و در گویش محلّی عراق و سوریه اِسکَميل.
صابــون هــم در اصــل واژهای فارســی و درســت آن ســابون اســت و ایــن واژه از فارســی بــه بیشــر زبانهــای جهــان رفتــه مثـاً  soapدر انگلیســی هــان
ســابون اســت .مــا ســابون را بــه صــورت معـ َّرب صابــون بــا صــاد مینویســیم .اصفهــان نیــز معـ ّرب ا َسپَدانَـــه ،اِسـپَهان یــا ســپاهان اســت.
حروف (ض ،ظ ،ع)
بــدون اســتثنا تنهــا ویــژه واژههــای دارای ریشــۀ عربــی اســت و در فارســی چنیــن مخارجــی از حــروف وجــود نــدارد .بــه ویــژه ضــاد تــا جایــی کــه عربهــا
بــه الناطقیــن بالضــاد معروفانــد؛ زیـرا ایــن مخــرج ویــژۀ عــرب اســت نــه همــۀ مردمــان نــژاد ســامی.
حرف (ط)
جنجالیتریــن حــرف در امــای کلــات اســت .مخــرج طــاء تنهــا ویــژۀ واژههــای عربــی اســت و در فارســی ط نداریــم و واژههایــی کــه بــا ط نوشــته
میشــوند یــا عربیانــد ،یــا اگــر عربــی نیســتند غلــط امالیــی هســتند.
حرف (ق)
در مرتبــۀ دوم حــروف جنجالــی اســت .قــاف اغلــب ویــژۀ واژههــای عربــی اســت .واژههــای عربــی ،دارای ریشــۀ اغلــب ســه حرفــی و دارای وزن و
قســام ،منقســم و تشــخیص واژۀ عربــی االصــل دارای قــاف کار
همخانواد هانــد؛ ماننــد :قاســم ،تقســیمِّ ،
مقســم ،انقســام ،ق ََســم ،قســمت ،اقســام ،مقســومّ ،
ســادهای اســت؛ ا ّمــا دیگــر کلــات قــافدار یــا ترکــی هســتند و یــا مغولــی؛ مثــال :قــره قــروت :کشــک ســیاه ،قــره قویونلــو :صاحبــان گوســفند ســیاه ،قــره
گوزلــو :دارنــدۀ چشــم ســیاه یــا درشــت ،قــزل آال :ماهــی طالیــی
کلامتــی ماننــد قُلـدُر نیــز بــه احتــال قــوی مغولیانــد .کلمــۀ قــوری نیــز روســی اســت .قــوری ،کــری ،ســاور ،اســتکان همــه واژههــای روســیاند و در
زمــان قاجاریّــه وارد ایـران شــدند .کلامتــی ماننــد «قنــد ،قهرمــان و قبــاد» معـ ّرب «کنــد ،کهرمــان و کَــواذ» هســتند .کلمــۀ کنــدو بــا کنــد (قنــد) همریشــه
اســت .عــرب شــهر کرماشــان یــا کرمانشــاه را در گذشــته ِقرماســان یــا قَر َمســین تل ّفــظ میکــرده اســت .مــا امــروزه کرمانشــاه (کرماشــان) را ِقرماســان یــا
قَر َمســین تل ّفــظ نـــمیکنیم؛ ا ّمــا کــواذ را قبــاد میگوییــم و ایــن تأثیــر زبــان عربــی بــر فارســی اســت.
حــروف چهارگانــۀ (گ ،چ ،پ  ،ژ) نیــز در عربــی فصیــح ،یعنــی نوشــتاری وجــود نــدارد و هــر کلمــهای کــه دارای یکــی از ایــن چهــار حــرف اســت؛ حتـاً
عربــی نیســت و بــه احتــال بيشــر ریشــۀ فارســی دارد؛ ماننــد منیــژه ،مــژگان ،ژالــه ،پرویــن ،پرنــده ،گیــو ،گــودرز ،منوچهــر ،پریچهــر و ...
گاهی نیز امکان دارد از دیگر زبانها باشد؛ مانند :پینگ پونگ که چینی استَ .چپا ُول ،چکمه و چاخان ترکی است.
پارتی  partyکلمهای انگلیسی است و آپارمتان واژهای فرانسوی است.
شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که سایر حروف مانند الف ب ت ج د ر ز س ش ف ک ل م ن و ه ی چگونه است؟
پاســخ ایــن اســت کــه اینهــا حــروف مشــرک در رسارس زبانهــای جهــان هســتند .هرچنــد برخــی اقــوام بعضــی حــروف را ندارنــد و بــه گونــۀ دیگــر ادا
میکننــد؛ ماننــد حــرف «ر» کــه در فرانســه «غ» گفتــه میشــود.
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ُ 66حدود جمع َح ّد است .هرچند جمع است ولی می شود آن را «مرز» ترجمه کرد.
َّوب :جامه را پوشید( .امکان دارد با این فعل اشتباه شود:
 67لَب َِس ،يَلبَ ُس ،لُبساً الث َ
لَ َب َس ،يَلب ُِس ،لَبساً َعلَي ِه األم ُر :کار را بر او درهم و برهم و با مشتبه کردنش به چيز
دیگری پوشانيده ساخت﴿ ).التَلبِسوا ال َح َّق ب ِ
ِالباطلِ ﴾ حق را با باطل درهم می آميزيد.
بقره42 /
 68حرف نفی «ما» فقط بر رس ماضی نـمی آید؛ بر رس مضارع نیز می آید؛ مثال:
نط ُق َعنِ الْ َه َوی﴾ ﴿و ما يَ ِ
﴿ما يَ ِ
نط ُق َعن ال َه َوی﴾ نجمَ ﴿ 3 /و ما َعلَّمنا ُه الشِّ ْع َر َو
ما يَن َبغي لَ ُه﴾ یاسنيَ ﴿ 69 /و َما نُ ْر ِس ُل الْ ُم ْر َسلِ َني إِلَّ ُم َبشِّ ِ ي َن َو ُم ِنذرِي َن﴾ انعام48 /
ولی غالباً نفی بعد از آن تکرار می شود ،یا بعدش استدراک ،یا استثنا می آيد.
َس» کرسه وجود دارد ،برخی آن را نادرست
 69از آنجا که زیر حرف سین در «ن ِ َ
تلفّظ می کنند .در « ِه َي» و کلامت مشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ می دهد .علّت
این خطا این است که در زبان فارسی اگر زیر حرفی کرسه باشد و بعد از آن یاء
کشیده بیاید ،آن کرسه ،تلفّظ می گردد؛ ولی در عربی چنین نیست .ضمناً کلمۀ
َس» عالوه بر معنای «فراموش کرد» به معنای «جا گذاشت» نیز می باشد؛ مثال:
«ن ِ َ
يت َحقي َبتي يف الطّائِ َر ِة .کیفم را در هواپیام جا گذاشتم.
ن َِس ُ
لـيُ :سمه ای،
جي :بنفش ،کُ ْح ّ
 70با نام رنگ ها در زبان عربی آشنا شويد :بَ َنف َْس ّ
صايص :نوک مدادی ،أَح َمر غا ِمق:
ردي :صورتیَ ،ر ّ
ـي :قهو ه ایَ ،و ّ
مادي :خاکسرتیَ ،ر ّ
بُ ّن ّ
ردي :الجوردی ،أُر ُجوا ّين :ارغوانی ،لَون قاتِم يا لَون غا ِمق :رنگ تريه ،لَون
زرشکی ،ال َز َو ّ
يص :کرم (نخودی)
فاتِح :رنگ روشنُ ،ح ُّم ّ
 71أَ َحد :چند معنا دارد .يک ،يکتا ،يکی از ،بی مانند.
جمع آن آحاد است .اصل آن َو َحد بوده است که واو به همزه بَ َدل شده است.
َســن کَأ َح ٍ
ــد ِمــ َن ال ِّنســا ِء﴾ خطــاب بــه
گاهــی بــر مؤنّــث نيــز داللــت دارد﴿ .ل ُ َّ
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زنــان پيامــر اســام  Jماننــد کســی از زنــان نيســتيد .مؤنّــث آن إِ ْحـ َدی اســت .إحـ َدی
ر َة
َو ِعــرو َن .إِح ـ َدی َع ـ َ
َ 72سـ َمـﻚ :اســم جنــس ،بــه معنــای ماهــی و واحــد آن َسـ َمکة اســت .جمــع َســمـﻚ
أســاﻙ اســت و جمــع َس ـ َمکَة َس ـ َمکات .جمــع َس ـ َمـﻚ بــه صــورت ِســاﻙ و ُســموﻙ
نيــز درســت اســت .ا ّمــا أســاﻙ معروف تــر و رایــج اســت.
 73حــرف «فَـ» چند معنا دارد:
حــرف عطــف اســت بـرای ترتیــب متّصــلَ ﴿ :خلَ َقـ َ
ــﻚ ف ََسـ ّواﻙَ فَ َع َدل ََـﻚ﴾ تــو را آفريد
و راســت و بی عيــب کــرد.
نوح َربَّــ ُه ف َ
َقال َر ِّب إِ َّن ابني ِم ْن أَ ْهيل﴾
ترتيب ذکری استَ ﴿ .و نا َدی ٌ
و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت :پروردگارا ،پرسم از خانوادۀ من اســت.
 74أَعطَی (داد ،بخشــيد) يُ ْعطي ،إِ ْعطاء ،فعل امر آن أ ْع ِط اســت.
إِعطاء ،إيتاءَ ،م ْنح و ِه َبة مرتادف هســتند.
أَعطَی در عاميانه و گاهی در فصيح به صورت أنطَی به کار می رود( .أنط َ
َيناﻙ=
أعط َ
َيناﻙ )
ـيض» و مفعــول مطلــق
«آض ،يَئــ ُ
 75أيض ـاً بــه معنــای همچنــن مصــدر از فعــل َ
اســت.
أض َســوا ُد شَ ــع ِر ِه بَياضــاً؛ يعنــی ســياهی
آض :صــار (از افعــال ناقصــه) مثــالَ :
َ
١
مويــش ســفيد شــد.
ـح» ،يعنــی «موفّــق شــد ،قبــول شــد ،پــروز شــد»« .نا ِجــح» ،يعنــی «قبــول،
« 76نَ َجـ َ
موفّــق ،پــروز»؛ ا ّمــا «فائــز» كــه از «فــازَ» گرفتــه شــده بــه معنــای «بَرنــده» يــا
ِــل اشــتباه
ــح را بــا قَب َ
«رســتگار» اســت؛ گاهــی برخــی دانش آمــوزان معنــای نَ َج َ
ِــل ،يعنــی قبــول كــرد ،پذيرفــت.
می گرينــد .قَب َ
1ــ در گويش عاميانۀ حجازی «كَامن» مخفّف «کَام أنَّ» و در گويش عراقی واژۀ فارسی «هَم» به كار میرود.
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« 77قُــرآن» مصــدر از «قَــ َرأَ ،يَقــ َرأُ» اســت« .قُــرآن»ِ « ،قــرا َءة» و «قَــ ْرأ» هــر ســه
مصدرهــای «قَـ َرأَ» هســتند« .قُــرآن» بــه معنــای «خوانــدن» اســت كــه بهتدریــج اســم
ـاص بـرای كتــاب دينــی مســلامنان شــده اســت .قــرآن َعلَــم بالغلبــه اســت؛ بــا وجــود
خـ ّ
ايــن در قواعــد عربــی معمــوالً آن را معرفــه بــه ال میداننــد.
« 78قامــوس» كــه نــام كتــاب «فريوزآبــادی» اســت در اصــل بــه معنــای «دريــای ژرف
و بــزرگ» اســت؛ ا ّمــا امــروزه بــه معنــای «الْ ُمع َجــم» و مـرادف بــا آن میآيــد.
 79جمع «اِسم» در عربی «أسامء» است ،ولی در فارسی «اسامی» به كار میرود.
ـريس صندلــی
ـريس» ،يعنــی «صندلــی» و تقریبـاً بــا « َمق َعــد» مـرادف اســت .كُـ ّ
« 80كُـ ّ
متحـ ّرك و مقعــد ثابــت اســت؛ ماننــد صندلــی هواپيــا؛ ا ّمــا ايــن نكتــه بســياری اوقــات
ايس بــر وزن َمفا ِعــل و غــر منــرف اســت؛ لــذا
ـريس ،كَ ـر ّ
رعايــت نـــمیشود .جمــع كُـ ّ
تنوين نـــمیگريد.
الباب هر سه به معنای «در زد» است.
الباب و قَ َر َع َ
البابَ ،د َّق َ
 81طَ َر َق َ
« 82تُفّــاح» بــه معنــای «ســيب» اســت و «تُفّا َحــة» واحــد آن بــه معنــای «یــک
ســيب» اســت .مث ّنــای آن «تُفّا َحتــانِ » و جمــع «تُفّاحــات» اســت؛ هــر چنــد طبــق
قاعــده بايــد «ت َفافيــح» بــه كار رود؛ ا ّمــا آنچــه بــه كار مــیرود «تُفّاحــات» اســت.
َ « 83ج َّنـــة» بــه معنــای «بــاغ ،بــاغ بهشــت» اســت كــه بــا «جنــن» و «جِــ ّن»
همخانــواده اســت .ســه حــرف اصلــی «ج ،ن ،ن» بــر پوشــيدگی داللــت دارد .وجــه
تســميه «جِــ ّن» در فرهنــگ عــرب ايــن اســت كــه موجــودی ناپيــدا و ناديدنــی و
پوشــيده از چشــان اســت .جمــع « َج َّنـــة» « ،جِنــان» و « َج ّنــات» اســتَ .ج َّنـــة باغــی
اســت كــه از ســایه درختــانِ بســيار ،زمــن را پوشــانده شــده اســت.
ـح» بــه معنــای «موفّــق شــد ،پــروز شــد ،قبــول شــد» اســت« .الناجــح يف
« 84نَ َجـ َ
االمتحــان» ،يعنــی «قبــول در امتحــان» و در مقابــل آن «الر ِاســب يف االمتحــان» ،یعنــی
«مــردود در امتحــان»
 85چهار کلمۀ « ِم ْه َنـة»َ « ،ع َمل»ِ ،
«حرفَة» و «شُ غْل» تقريباً هم معنا هستند؛ مثال:
هي ِحرفَتُ َك؟  ،ما ه َو شُ غل َُك؟
هي ِمه َنتُ َك؟ ،ما َ
ما ه َو َع َمل َُـك؟  ،ما َ
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ْوانـــي» بــه معنــای «شــرينی فــروش» اســت کــه در فارســی «ق ّنــاد»
َ « 86حل
ّ
١
میگوييــم.
٢
ُ « 87خ ْبـز» نان و واحد آن « ُخ ْب َزة» استَ « .رغيف» نيز نان است.
«س َ
ــوف» دو حــرف اســتقبال هســتند کــه بــر رس فعــل مضــارع
«ســـ» و َ
َ 88
«سـ َ
ـوف» ب ـرای آينــدۀ دور
«ســـ» ب ـرای آينــدۀ نزديــک و َ
میآينــد .مشــهور اســت کــه َ
ـوف تَعلَمــو َن ث ُــ َّم ک َّل َسـ َ
اســت؛ ا ّمــا ايــن نکتــه قطعــی نيســت .ترجمــۀ آيــۀ ﴿ک َّل َسـ َ
ـوف
ت َعلَمــونَ﴾ ايــن اســت :نــه چنــن اســت ،بــه زودی آگاه میشــويد 3 .ســپس نــه چنــن
اســت .بــه زودی آگاه میشــويد .در قــرآن ﴿ث ُــ َّم ك ََّل َســ َي ْعلَ ُمونَ﴾ نيــز آمــده اســت.
ســوف تعلمــون را میتــوان بــه دو صــورت معنــا کــرد :بــه زودی میدانيــد ،خواهيــد
دانســت.
«شطَــة» چيســت؟ ا ّولــن کســی کــه نــام ُشطــة را بــر دســتگاه
 89وجــه تســميه ُ
امن ّيتــی نهــاد خليفــۀ امــوی عبدامللــک بــن مــروان بــود .در روزگار وی ب ـرای نخســتني
بــار در نظــام حکومتــی دســتگاه امن ّيتــی ُشطــة بنيــان نهــاده شــد و مأمــوران امن ّيتــی را
«شيــط» میگوينــد از عا ّمــۀ مــردم
بــا گذاشــن نــواری پارچــهای کــه در عربــی بــه آن َ
متاميــز میکردنــد و بــه دليــل همــن نــوار پارچــهای بــه آنهــا ُشطــة گفتنــد .ضمن ـاً
 .1هرچنــد ق ّنــاد بــر وزن ف ّعــال اســت؛ ا ّمــا عربــی نيســت .در زبــان عربــی واژۀ «قنــد» نيــز وجــود نــدارد و کســانی کــه ســفر عتبــات و
ســوريه و عربســتان رفتهانــد میداننــد عربهــا چــای را بــا قنــد نـــمینوشند .اصــوالً حتّــی واژۀ «قنــد» نيــز بــی دليــل معـ ّرب شــده اســت.
اصــل کلمــۀ «قنــد»« ،کَ ْنــد» اســت .ماننــد :کنــدو در کنــدوی عســل و احتــال دارد نــام شــهر ا َورامــی زبــان کَندولــه در نزديکــی ميانراهــان
در اســتان کرمانشــاه و نيــز واژۀ  candyدر انگليســی بــه معنــای آب نبــات از کنــد گرفتــه شــده باشــد.
احتامالً واژۀ  Candidaدر انگليسی نيز از همني ريشه باشد .بدين جهت که جامهای به سفيدی قند میپوشيد هاند.
« َحلْواء» يا « َحلْـ َوی» هر خوردنیای است که با شکر يا عسل ساخته شودَ « .حلْوا ّين» از اين ريشه است.
 .2در عاميانــه « ُخ ُبــز» و گاهــي ِ
«خ ِبــز» و در گويــش مــری « َع ْيــش» گفتــه میشــود .گونــه ای نــان کــه شــبیه نــان ســاندويچی اســت در
«ص ّمــون» و در عربســتان «صامــويل» گفتــه میشــود.
عـراق و ســوريه َ
 .3ترجمۀ فوالدوند :باز هم نه چنني است ،زودا كه بدانيد.
ترجمۀ مجتبوی  :باز چنني نيست [كه مىپنداريد] ،به زودى خواهيد دانست.
ترجمۀ مشکینی  :آرى چنني نيست ،به زودى (در روز جزا) خواهيد دانست.
ترجمۀ بهرام پور :باز چنني نيست[ ،كه مىپنداريد] به زودى خواهيد دانست.
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ـي بــه معنــای يــک پليــس و ُشطــة بــه معنــای مرکــز پليــس اســت.
ُشطـ ّ
 90واژۀ « َعني» معانی بسيار دارد؛ مانند چشم ،چشمه ،خورشيد ،پرتو خورشيد ،ساکنان
شهر ،اهل خانه ،ارزنده ،نفيس ،ع ّزت ،پرچم ،ديدهبان ،جاسوس ،رئيس لشکر ،پیرشو
سپاه ،بزرگ قوم ،رسور ،آقا ،برگزيدۀ چيزی ،گروه ،ثروت ،چشم زخم ،انسان ،مانند ،ذات
هر چيزی ،نگهبان و  ...ا ّما امروزه دو معنای چشم و چشمه غلبه دارد.
 91فرهنگستان زبان عربی برای ورزشهای مختلف معادلهای عربی برگزيده است؛
مثال:
السـلَّـة :بسکتبال /ال ُک َر ُة الطّائِرة( کرة الطائرة) :والیبال /کُ َر ُة
کَ َر ُة الْ َق َدم :فوتبال /کُ َر ُة َّ
املاء :واترپلو /کُ َر ُة ال َيد :هندبال و ...
 92کلمۀ « ُم َمـ ِّرض» اسم فاعل از فعل « َم َّر َض» استَ « .مـ َّر َض» دو معنای متضاد با هم
داردَ « .مـ َّرضَ ـ ُه» ،یعنی «او را بيامر کرد« ،».از او پرستاری کرد ».گاهی فعل تفعيل معنای
عکس میدهد؛ مانند دو کلمۀ افراط و تفريط که تفريط عکس معنای افراط است.
 93کلمۀ «م َوظَّف» از ريشۀ «وظيفة» استَ .وظيفة ،یعنی استخدام .موظَّف ،یعنی
ِ
مستخدم به کرس دال تلفّظ
استخدام شده (مستخ َدم) در زبان فارسی کلمۀ مستخ َدم را
میکنيم.
ُ « 94م َه ِندس» از ريشۀ « َهن َد َسـة» استَ .هن َد َسة از کلمۀ فارسی «ا َندازه» گرفته و
مع َّرب شده است( .املنجد ذيل کلمه هندسة)
 95کلمۀ « َعقْل» در لغت به معنای «بسنت» و همخانواده با « ِعقال» استَ .عق ََل
الْ َبع َري؛ يعنی زانوی شرت را بستَ .عق ََل ـِ ُـ َع ْقالً .گويی که عقل آدمی را مق ّيد میکند که
٢
برخی کارها را انجام ندهد.
« 96اِبـ ُن آدم» در فارســی بــه صــورت جمــع «بنــی آدم» بــه کار مــی رود« .آدم» نيــز
کلمــهای عــری و غــر منــرف اســت.
١

 _1إ ّن أ َّو َل َمن أطلق اسم الرشطة عىل الجهاز األمني هو الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حيث ت َّم يف عهده إنشاء الجهاز األمني (الرشطة)
أل َّول مرة يف نظام الدولة وقد تق ّرر متييز رجال األمن عن عامة الناس بوضع عالمة خاصة من رشيط من القامش فوق ثوب رجل األمن (و من
ث َ َّم ت َـ َّمت تسميتهم برجال الرشطة لوجود هذا الرشيط ِمن القامش).
2ــ ِعقال ريسامنی است که با آن ساق شرت را میبندند( .زانوبند شرت) و همچنني رشتهای پشمی ،يا ابريشمی است که روی کوفيه (چپیه)
بر رس میبندند و در عاميانه ِعگال میگويند.
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« 97أُرسة» و «عائلة» مرتادف و جمع آنها «أُ َس» و « َعوائل» است.
 98در گويش عاميانه به جای « َح َم َل ـ يَح ِم ُل» از «شال ـ يشيل» استفاده میشود.
هرچند «شال ـ يشيل» عاميانه است ،ولی در فرهنگ لغت جزء کلامت فصيح آمده
است؛ مثال :به جای «اِح ِملِ الحقيب َة» .در گويش حجازی گفته میشود« :شيلِ الشَّ نطَة».
 99در زبان فارسی «خطايا» به معنای «اشتباهات» است ،ولی در فرهنگ لغت عربی
«گناهان» معنا شده است.
 100در گويش عاميانه به جای «شا َه َد  -يشا ِه ُد» از «شاف ـ يشوف» استفاده میشود.
هرچند «شاف ـ يشوف» عاميانه است ،ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال :به جای
ْ
ـس ّوي».
«ا ُنظُ ْر ماذا يف َعل» در گويش حجازی گفته میشود:
«شوف إيش يْ َ
 101طَعام و ِغذاء هر دو به معنای خوراک هستند ،ولی در زبان فارسی کلمۀ ِغذاء
بيشرت به کار میرود که به صورت غَذا خوانده و نوشته میشود.
« 102فرس» به معنای اسب نر و ماده و جمع آن أفراس و فُروس است.
« 103قا ِدم»ُ « ،مقبِل»ُ « ،مستَق َبل» و «آتـي ٍ
(آت)» مرتادف و به معنای آينده هستند؛
١
مثال :الشهر القادم یعنی ماه آينده.
« 104کَذ ََب» مفتوح العني است .ا ّما در برخی از فرهنگهای لغت به صورت «ک َِذ َب»
به کار رفته است و اغلب نيز ک َِذ َب به کار میرود .در کتاب درسی شکل درست آن به
کار رفته است.
 105جمع «نَفْس»« ،أنفُس» و «نُفوس» و جمع «نَفَس»« ،أنفاس» است.
 106جمع « َدواء» میشود «أدويـة» .ا ّما «أدويـه» در فارسی به معنای «ادویهجات»
است و با کاربرد عربیِ آن فرق دارد .در زبان عربی معادل ادویهجات «بَهارات» است.
در واقــع کلــات عربــی بســياری در زبــان فارســی بــه کار مــیرود کــه در خــو ِد
زبــان عربــی معنــای ديگــری دارنــد؛
ـاي» ،یعنــی «الشَّ ــه ُر القــا ِد ُم» .جــاي از جــا َء
1ـ در گويــش عاميانــۀ عربــی «جــاي» بــه کار مــی رود؛ مثـاً در گويــش حجــازی «الشَّ ــه ِر الجـ ْ
گرفتــه شــده اســت.
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مثال:
ا ُخت :خواهر (در فارسی صميمی)ُ ،ع ُنق :گردن (در فارسی اخمو) ،ملّت :آيني (در
فارسی معادل شَ عب) ،نبات :گياه (در فارسی گونهای شريينی)
کلامت بسیاری نيز در فارسی دارای ریشههای عربی هستند بدون اينکه در عربی
کاربردی داشته باشند؛ مثال:
		
لـي
بني املللی :ال ُّد َو ّ
		
حياط :سا َحـة
عکس العملَ :ر ُّد الفعل
		
ظرف :وِعاء ،إناء
غیرقابل جربان :اليُ َع َّوض

اطّالع ثانوی :إشعار آخَر
حياط خلوت :ال ِفنا ُء الخَلفي
		
عالقهِ :هوايَـة
		
رشايط :ظُروف
		
مرصف :اِس ِتهالك

روابط عمومی :ال ِعالقاتُ العا َّمة
عکّاسُ :م َص ِّور
َري
نظامیَ :عسک ّ
استخدام :تَوظيف
عوارض وارداتُ :رسو ُم االسترياد

مستقيمَ :علَی طول		
باش ًة
مستقيامًُ :م َ َ
« 107جريان» جمع «جار» و واژهای عربی است و با نام دخرتانۀ «جريان» فرق دارد.
جريان ترکی و به معنای آهو است.
 108حبيبَ ،خليل و َصديق به معنای دوست هستند .امروزه واژۀ َصديق به معنای
دوست (رفيق) به کار میرود .واژۀ حبيب نيز جنبۀ عاطفی دارد .خليل لقب حرضت
ابراهيم است.
َ « 109د ْمع» به معنای «اشک» و جمع آن « ُدموع» و «أ ْد ُمـع» است .هرچند « َدمع»
و « َع ْ َبة» مرتادف اند؛ ا ّما « َع ْبة» اشکی است که در چشم مانده و نريخته است .جمع
« َع ْبة» نيز « َع َبـرات» است.
« 110زَميل» به اين معانی به کار میرود :هم شاگردی ،همکار ،هم دورهای
«صفورا» همريشه با « ُعصفور» و به معنای «گنجشک» است .عصفور عربی
 111نام َ
و صفورا عربی است.
َ « 112زرافـة» در عربی بدون تشديد راء است ،ولی در فارسی « َز ّرافه» گفته میشود.
َزرافة به صورت ُزرافة نيز صحيح است .نام پارسی آن شرت گاوپلنگ بوده است.

103

 113يَـمنيَ ،ميـ َمنة و يُـم َنی به معنای «راست» هستند.
114
«موسی» يا «موشَ ی» ترکيب (مو :آب +شا :درخت) است .آسيه همرس فرعون
َ
زمانی که چشمش به سبد زيبای روی رود نيل میافتد فرياد میزند «مو شا مو شا»،
يعنی «آب درخت آب درخت» و رسبازان متو ّجه میشوند و سبد زيبای شناور روی آب
را که ظاهرا ً به شاخۀ آويزان درختی گري کرده بود از آب در میآورند .نام موسی برگرفته
از فرياد آسيه (موشا) است.
« 115حا ِفلَة» در گويش عاميانۀ حجازی «باص» و در گويش عراقی « ُم ِ
نشأَة» و در
گويش مرصی «أتوبیس» گفته میشود.
«صداع» رسدرد است« .رسم درد میکند» .میشودَ « :رأيس يُـؤلِـ ُمـني» .يا «أش ُع ُر
ُ 116
ِالصداع» .در عربی عاميانه «رايس يو َجعـني .»٢گفته میشود که در عربی فصيح نيز
ب ُّ
فعل َو َج َع يو َج ُع کاربرد دارد.
ِ « 117عن َدك»« ،ل ََك» و «لَ َد َ
يـك» هر سه به معنای «داری» هستند.
در زبان عربی با وجود اين همه وسعت مصادر ،مصدری معادل «داشنت» وجود
ندارد.
ـس لَ َديـ َـك» ،بــه معنــای «نــداری» اســت« .کا َن ِعن ـ َد َك» ،یعنــی
«مــا ِعن ـ َد َك»« ،لَيـ َ
«داشــتی».
در گويــش حجــازی و چنــد کشــور ديگــر «فـــي» يــا «فيـ ْه» تقريبـاً بــه همــن معنــا
بــه کار مــیرود.
مثالً «يف فُلوس؟» ،يعنی « َهل ِعن َد َك نُقو ٌد؟»
٣
«سکَّر» در عربی به معنای «قند» و «شکر» است.
ُ 118
١

1ـ نام بنيامني (بِن+يامني) به معنای «پرس دست راست» ريشۀ ِعربی دارد .يامني در بنيامني هامن يَـمني در عربی است.
2ـ در گويــش جنــوب ع ـراق و در گويــش همميهنــان عــرب خوزســتان و نيــز کويــت يو َجعنــي را يويَعنــي تل ّفــظ میکننــد .در بســياری
از کلــات حــرف جيــم تبديــل بــه «ي» میشــود .شــبیه ايــن دگرگونــی حتّــی در زبــان هــای اروپايــی نيــز مشــاهده شــده اســت .ماننــد:
يوســف و جــوزف و يوزيــپ و جــوزف /بنيامــن و بنجامــن /جــان و يــان و يوهــان /جاکــوب و ياکــوب (یعقــوب)
3ـ پزشک دربارۀ بيامر به عاميانه سؤال میکند« :فـي ْه ُس َّک ْر؟» ،يعنی «بيامریِ قند دارد؟»
ُس ـکَّر در عربــی و  sugarدر انگليســی şeker ،در ترکــی اســتانبولیُ ( zucchero ،زکِــرو) در ايتاليايــی( сахар ،سـ ِ
ـاخر) در روســی،
(س کِری) در فنالندیcukier ،
(س کِر) در ســوئدیْ sucre ،
(سـویکْـــغ) در فرانســهُ sokeri ،
( シュガーشــو گــــا) در ژاپنیُ socker ،
ِ
(س کَ ) در آملانــی( ζάχαρη،زاخــاری) در
Zucker
ـدی،
ـ
هلن
در
ـغ)
ـ
ک
ـا
ـ
(س
suiker
ـروژی،
(ســکِّـــر) در نـ
(س کِـرا) در لهســتانیُ sucker ،
ُ
ُ
يونانــیِ sheqer ،
(ش کــي يــر) در آلبانيايــی و  ...همگــی برگرفتــه از واژۀ فارســی شــکر اســت.
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َ « 119مساء» زمان ميان ظهر تا مغرب (بعد از ظهر)؛ غروب؛ شبانگاه.
أتَيتُـ ُه َمسا َء ِ
أمس :ديروز غروب نزد او آمدم.
َ « 120و َص َف» افزون بر معنای «وصف کرد» به معنای «تجويز کرد ،نسخه نوشت» نيز
وصف» از همني ريشهاند.
هست و واژههای « َوصفَة» و « ُمستَ َ
« 121قا ِفلـة» در زبان عاميانه « َحملـة» گفته میشود .همـچنني «مدي ُر القافلـة» را
« َحملَـدار» میگويند که اصطالحی عربی -فارسی است( .حملة :دارای ريشۀ عربی +
دار :بن مضارع داشنت ،دارای ريشۀ فارسی)
١
«أحض» و «جا َء بِـ » مرتادف است.
َ « 122جل ََب» يعنی «آورد» و با َ َ
َ « 123حام َمة» واحد « َحامم» برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحامئِم است.
« 124ضَ ِح َك» ،یعنی «خنديد» و «ضَ ِح َك بِـ ِه و ِمن ُه و َعلَي ِه»؛ يعنی او را ريشخند کرد.
« 125کُ َر ُة الْ ِمنضَ َدة» به صورت «کر ُة الطّا ِولَة» نيز گفته میشود.
 126جمع «مجنون»« ،مجانني» است .عرب تص ّور میکرده کسی که ديوانه است جن
در بدن او رفته است ،لذا او را «مجنون» ،يعنی «جنزده» نامیده است .ايرانيان نيز
فرد روانی را به گامن اينکه «ديو» در پيکر او جای گرفته است «ديوانه» نام نهاد هاند.
 127مضارع «يَ ِئ َس» می شود «يَيـ ِئ ُس» و «يَيـأَ ُس»
الحل؟» به یک معناست؛ ولی ا ّولی تأکيد دارد.
الحل؟» يا « َما ّ
« 128ما هو ّ
 129جمع « ُع ّش» میشود :أعشاش؛ ا ّما وزنهای غري معروف ُعشوشِ ،عشاش و ِعشَ شَ ة
نيز به کار رفته است .اگر النۀ پرندگان در کوه ،شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ َوکْر و َوکْن
دحـي ناميده میشود.
و اگر در ميان زمني باشد أُفحوص و أُ ّ
« 130فَـ ْرخ» و «صــوص» جمــع آن «صيصــان» مرتادفانــد .جمــع فَــرخ غــر از ِفـراخ
بــه صــورت أفـراخ ،أفـ ُرخ و فُــروخ نيــز بــه کار رفتــه اســت.
جيب يل مويه ،يعنی
ِجيب يا
 1ــ در گويش عاميانۀ عربی
«جاب» به کار می رودْ .
ْ
ايجيب :میآورد) مثال از گويش حجازیْ :
ْ
(جاب :آورد  -ي ْ
برايم آب بياور.
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« 131قَ ْمح»ِ ،
«حنطَة» و «بُ ّر» مرتادفاند.
« 132نَهــار» بــه معنــای «روز هنــگام» اســت ا ّمــا «يَــوم» مطلــق روز اســت؛ ماننــد:
الســبت.
يــو ُم َّ
کلمــۀ «ناهــار» ربطــی بــه «نَهــار» نــدارد و فارســی اســت و نبايــد بــدون الــف
نوشــته شــود.
 133جمــع «مائِـ َدة» میشــود « َموائِـــد» .مائــدة بــه معنــای ســفرهای اســت کــه غــذا
«ســف َرة» شــايد غــذا رویــش نباشــد.
رویــش وجــود دارد؛ ا ّمــا ُ
« 134بِــ َم» کوتــاه شــدۀ «بِـــا» اســت .کلامتــی مانند َعــ َّم  ،لِــ َم ِ ،مــ َّم در اصــل َع ْن
مــا ،لِـــاِ ،مـ ْن مــا بــوده انــد کــه حــرف الــف در «مــا» حــذف شــده اســت .هــرگاه حرف
جــر بــر رس مــای اســتفهام ّيه وارد شــود؛ الـ ِ
ـف آن وجوبـاً حــذف میشــود؛ مثــال:
﴿ َع َّم يَتَسا َءلونَ﴾
« 135زَهر» به معنای «شکوفه» و «گُل»؛ ا ّما « َورد» به معنای «گُل» است.
« 136و ّيل» معانــی مختلفــی دارد :دوســت ،يــار ،هــم پيــان ،مرشــد ،رسپرســت يتيــم،
بــارانِ پــس از بــاران
١
« 137شاي» در عربی بر گرفته از واژۀ فارسیِ «چای» است.
َ « 138عشــاء» شــام و « ِعشــاء» شــب اســت .از ايــن واژه «تَ َعشَّ ـــی :شــام خــورد -
يَتَ َعشَّ ــی  -ت َ َعشّ ـــي» ســاخته شــده اســت.
 139از کلمــۀ « َغــداء» ماننــد « َعشــاء» فعــل ســاخته شــده اســت« :ت َ َغ ـ َّدی :ناهــار
ـش»؛ يعنی «ناهار
خورد  -يَتَغَــ َّدی  -تَغَــ ّدي» در مثل عربی «تَـغَــ َّد تَـ َمــ َّد؛ ت َــ َع َّش تَـ َمــ َّ
بخــور لـــم بــده؛ شــام بخــور قــدم بــزن» ايــن کلــات بــه کار رفتــه اســت.
« 140فُرشــاة» عــاوه بــر «مســواک» بــه معنــای «فرچــه» نيــز هســت .در تــداول
ِفرشــاة تل ّفــظ میشــود.
1ـ «چای» نيز از ِ
لفظ چينی ( 茶چا) گرفته شده است .واژۀ ( teaتی) نيز در آغاز (تای) بوده که به (تی) تبديل شده است.
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« 141فَطور» و «إفطار» به معنای «صبحانه» اند .در عامیانۀ عراق « ُريوق» با تبديل
قاف به گاف و در لبنان «ت َرويقَـة» با تبديل قاف به همزه به جای «فَطور» گفته
میشود .معموالً در محاورات روزم ّره صبحانه را فُطور به ض ّم فاء تلفّظ میکنند؛ ا ّما
فُطور به معنای صبحانه خوردن است.
ِ « 142منشَ فَة» و «فوطَة» به معنای حوله (هوله) است.
« 143نَ َعم» در عربی عاميانۀ حجازی «أيوه» گفته میشود که برخی مخفّف «أي
واللّه» و برخی از ترکی استانبولی «اِ ِوت» میدانند .در عراق نيز «إِي» يا «أَي» به همني
معناست .نَ َعم ،أ َجل و بَلَی مرتادفاند.
َ « 144جميل» در محاورات ِ
«حلـو» گفته میشود که تلفّظ فصيح آن « ُحلْو» است.
َيف» برای پرسش از حالت و چگونگی به کار میرود .کاربردهای کیف عبارت
« 145ک َ
است از:
أفعل .هرچه انجام دهی انجام
تفعل ْ
کيف برای رشط به کار میرود؛ مثال :کيف ْ
می دهم.
کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال :کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطور است؟
کیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تع ّجب به کار میرود؛ مثال﴿ :کیف تکفُرون
باللّه﴾؛ چگونه به خدا کافر میشوید؟
﴿کیف فعل ربُّك﴾؛ کیف جاء أخوك؟ کیف حال است که برخی مفعول مطلق هم
١
گفتهاند.
َ « 146ذ َه َب» در محاورات «راح» گفته میشود که در لغتنامه جزء کلامت فصيح
به شامر آمده است.
«کيف» ( )kifگفته می شود؛ مثال:
1ـ در لهجۀ عراقی «اِشلون ،شْ ـلون» و در حجازی ْ
َيف حال َُك؟ در عراق :اِشـلَون َْـك؟ (مذکّر) و اِشـلَونِـچ؟ (مؤنّث)
ک َ
در عربستان :کيف َْـك؟ (مذکّر) و کي ِف ْـك؟ (مؤنّث)
در مرص :إ َزيَ ْـك؟ (مذکّر) و إ َزي ِْـك؟ (مؤنّث)

107

«سامء» مذکّر و مؤنّث است .هرچند طبق قاعده ظاهرا ً مذکّر بايد باشد؛ چون
َ 147
(سامو= َسامء)
همزه ريشۀ کلمه استَ .
﴿السام ُء ُمنف َِط ٌر بِـ ِه﴾
سامء به معنای سقف ،مذکّر است؛ مانندَّ :
السام ُء ان َفطَرت﴾ (معجم املذکر و
سامء به معنای آسامن ،مؤنّث است؛ مانند﴿ :إذا َّ
املؤنث ،دکرت مح ّمد أحمد قاسم ،دار العلم للمالیین)
« 148إل ٰـــه» بــدون الــف نوشــته میشــود .در ابتــدای نــزول قــرآن رســم الخـ ّط عربی
دارای حــروف کشــيدۀ (ــٰـــا  ،ــُــو  ،ــِــي ) نبــود؛ لــذا کلامتــی ماننــد رحمــن ،إســمعيل
بــی الــف کشــيده بودنــد .بعدهــا کــه بـرای آسانســازیِ خوانــدن ،الــف کشــيده اضافــه
شــد؛ بســياری از کلــات اصــاح شــد ا ّمــا کلــات معروفــی ماننــد ٰهــذاٰ ،ذلِـ َـك ،إل ٰــــه و
رح ٰمــن در ﴿بســم اللّــه الرحمــن الرحيــم﴾ همچنــان بــا رســم الخـ ّط قديــم نوشــته شــد.
 149ســاعتخوانی در عربــی فصيــح بــا عددهــای ترتيبــی اســت؛ ولــی در عربــی
عاميانــه چنــن نيســت؛
مسه ْو نُـص»
مثال« :الخا ِم َسـ ُة و ال ِّن ُ
صف» در زبان عاميانه میشود « َخ َ
 150برخــی اســمها در عربــی ريشــۀ عــری دارنــد .در چنــن اســمهايی بــه دنبــال
حــروف اصلــی و وزن نباشــيم؛ زيـرا وزن و حــروف اصلــی ويژگــی منحــر به فــرد زبان
(س ـ ِم َع اللّــه):
عربــی اســت .بــه چنــد اســم غريعربــی (عــری) دقّــت کنيــد :إســاعيل َ
آنکــه خــدا صــدای او را شــنيد؛ إبراهيــم (أب رحيــم) :پــدر مهربــان؛ زکريّــا ( َذکَــ َر ُه
اللّــه) :خــدا او را يــاد کــرد؛ َحـ ّواء ( َحيــاة) :زندگــی ،آ َدم :خاکــی؛ بِنيامــن (بِن+يَـــمني):
فرزنــد دســت راســت؛ ســارا :شــاهزادۀ مــن؛ ســالومه :آشــتی؛ يونــس :کبوتــر؛ اِســحاق
(يَض َحــك) :میخنــدد؛ إرسافيــل (إرساف+ئيــل) :درخشــيدن چــو آتــش؛ أيّــوب :مراجعــه
کننــده بــه خــدا؛ جربائيــل (جربا+ئيــل) :مــرد خــدا؛ دانيــال (دانـــي +ئيــل) :خــدا داور
مــن اســت؛ داوود :محبــوب؛ ســليامن :آشــتی؛ ميکائيــل (مي+کا+ئيــل = َمــن کَـإل ٰــــه)
کســی کــه شــبيه خداســت ،چــه کســی مثــل خداســت؛ يَعقــوب :گرينــدۀ پاشــنه (چــون
ضيــف):
هنــگام تولّــد پاشــنۀ پــای بــرادر دوقلويــش در دســت او بــود).؛ يوســف (يُ ُ
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میافزايــد؛ ِعزرائيــل :يــاور خــدا؛ يو َح ّنــا (يحيــی) :زنــده میمانــد ؛ َصفــورا ( ُعصفــور):
١
گنجشــک
 151ت َ َکلَّ َم يعنی صحبت کرد .در محاورات عربستان سعودی معموالً کَـلَّـ َم بهکار
٢
میرود.
152

ترجمۀ چند شغل

إطفائـــي /آرايشــگر زنــانَ :مشّ ــاطَة صالَــ ِة التَّجمیــل /آشــپز :طَ ّبــاخ /آهنگــر:
آبدارچــی :نــا ِدل /آتشنشــان:
ّ
َح ـدّاد /اتوشــوی :كَـ ّواء  /اســتاد دانشــگاه :أُســتا ُذ الْجا ِم َع ـ ِة  /افــر :ضا ِبــط /انبــاردار :أَمــن ُمسـتَودَعَ ،مسـ ُ
ـؤول
َمخــ َزن /بــازرگان :تاجِــر /بازنشســتهُ :متَقا ِعــد /بازيکــن :ال ِعــب /بازيگــر ســينامُ :م َمثِّــل /باغبــان :بُســتا ّين/
ـي /بَقــال :ب ّقــال /پارچــه فــروش :بَ ـ ّزاز /پاســدار انقــاب اســامی :حــار ُِس الثَّــور ِة اإلســاميَّة/
برقكــش :كَه َربائــ ّ
اض الْجِلديَّــة / /پزشــک داخلــی :طبيــب ِ
ـب الْ مـر ِ
ـي /پزشــک زنــان:
پرســتارُ :م َمــ ِّرض /پزشــک پوســت :طَبيـ ُ
باطنـ ّ
ـب األطفــال /پزشــک گــوش و حلــق و بينــی :طبيــب
طَبيــب نِســا ّيئ ،طبيب ـ ٌة نِسائيَّـــة /پزشــک كــودكان :طبيـ ُ
األنـ ِ
ـف و األُذُن و ال َحن َجـ َرة /پزشــک :طَبيــب /پســتچی :ســاعي ال َْبيــد /پريايشــگر (ســلامنی)َ :حـ ّـاق /تايپيســت:
ـب الْ ُعيــون /حســابدارُ :م ِ
حاســب /خربنــگارُ :مر ِاســل /خلبــان:
طَبّــاع /تعمــركارُ :م َصـ ـلِّح /چشــم پزشــک :طَبيـ ُ
ـي /دربــان :بَ ـ ّواب /دفــردار :كاتِــب/
ـي /دانشــجو :طالِــب جا ِمعـ ّ
طَ ّيــار /خ ّيــاطَ :خ ّيــاط /داروخانــه دارَ :صيدَلــ ّ
الســفَر /رفتگــر:
دندانپزشــک :طَبيــب أســنان /راننــده :ســائِق (در ســعودیَ :ســ ّواق) /راهنــای ســفرُ :
دليــل َّ
ـي /روانــکاو :طَبيــب نَفْســا ّينُ ،م َحلِّــل
ـي  /روانشــناس :عالِــم نَ ْفـ ّ
ـي ،عالِــم نَفْسانــ ّ
كَ ّنــاس /روزنامهنــگارَ :ص َحفــ ّ
روات /ســپاهی (پاســدار) :حــار ُِس الثَّــو َر ِة /رسايــدار :أم ـ ُن الْ ِعــا َرة /شــغل
ـي  /ســبزی فــروش :بائ ـ ُع الْ ُخ ـ َ
نَ ْفـ ّ
ـي /عـکّاسُ :م َصـ ِّور /فرشفــروش:
آزادِ :م ْه َنــ ٌة ُحـ َّرةٌ /شــرينی فــروشَ :حلْــوا ّين /طالفــروش :بائِـ ُع ال َّذ َهــبَ ،ذ َهب ّياتــ ّ
قصــابَ :جـ ّزار ،لَ ّحــام ،ق َّصــاب /کارگــردانَ :م ْخـرِج /كارمنــد :م َوظَّــف /ك ّفــاش:
السـ ّجاد /فروشــنده :بائِـــعّ /
بائِـ ُع َّ
مجسمهســاز :نَ ّحــات /ملــوان :بَ ّحــار /مهنــدسُ :م َه ِ
نــدس /
َحــذّاء /لولهكــشَ :ســ ّباك /مانکــن :عارِضَ ــ ُة أَزيــاءّ /
ـي/
مهنــدس بــرقُ :م َهنـ ِـدس کَه َربــا ّيئ /مهنــدس ســاختامنُ :م َهنـ ِـدس ِمعــار  /مهنــدس کشــاورزیُ :م َهنـ ِـدس ِزراعـ ّ
ميوهفــروش :فاكِهــا ّين ،بائِـ ـ ُع الفَواکِــه /نانــواَ :خ ّبــاز ،فَـ ّران /نَ ّجــار :نَ ّجــار /نظافتچــی :عا ِمـ ُـل التَّنظيــف /نظامــی:
َري /نقّاش(هرنمنــد)َ :ر ّســام /ن ّقــاش (رنــگکار)َ :صبّــاغ /نگهبــان :حــارِس (جمــعُ :ح ـ ّراس) /نوشــتافزار
َعس ـك ّ
ـايس ،بائِ ـ ُع األقــام َو أد ِ
ـايض /هرنپيشــهُ :مـ ـ َمثِّل ،فَ ّنــان
َوات ال ِكتابــة /ورزشــكار :ريـ ّ
فــروشِ :قرطـ ّ
1ـ کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه به نام «دانشنامۀ نامها و واژهها» اطّالعات مناسبی در اين باره به شام ارائه میدهد.
2ـ مثالً ت َ َکلَّ ْم در سعودی کَلِّ ْم و در عراق اِ ْحـچـي (اِ ْح ِ
ـک) گفته میشود.
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 153قُ ْبــح ،زشــتی در گفتــار ،کــردار ،پنــدار و چهــره اســت .قَبيــح نيــز زشــت اســت
١
کــه در برابــر َجميــل ق ـرار دارد .متضــا ّد قُبــح ُحســن يــا َجــال اســت.
 154فَ ْجــأَ ًة و فُجــا َء ًة هممعنــا هســتند .فَجــأ ًة را میتــوان حــال دانســت .فا َجــأَ ُه،
٢
يعنــی غافلگــرش کــرد.
 155لِ ـ َم ترکيــب (لِـ+مــا) اســت کــه حــرف الــف کوتــاه شــده اســت .هنگامیکــه
رس مــای اســتفهاميّه در آيــد ،الـ ِ
ـف آن حــذف میشــود .مثالهــای ديگــر:
حــرف جــر بــر ِ
(ب+مــا) ،فی ـ َم (يف+مــا) ،إال َم (إلی+مــا)َ ،عــا َم
َعـ ـ َّم ( َع ْن+مــا)ِ ،مـ ـ َّم ( ِم ْن+مــا) ،بِـ ـ َم ِ
( َعلَی+مــا)
« 156ما» معانی و کاربردهای زيادی دارد؛ مثال:
﴿ما َعلَّ ْمنا ُه الشِّ ْع َر﴾ :به او شعر نياموختيم
﴿ما يَن َبغي لَـ ُه﴾ :شايستۀ او نيست.
﴿ما هذا بَ َشا ً﴾ :اين آدمیزاد نيست.
ـت ،يعنی
ـت ح ّيــاً﴾ :مريــم 31/در اينجــا مــا ُدمـ ُ
﴿و أَوصــاين بِالصــاة و الــزكاة مــا ُدمـ ُ
مــ ّدت زندگیام.
ما هذا؟ اين چيست؟
﴿مــا عندکــم یَن َفـ ُد و مــا عنداللّـ ِه بــاقٍ ﴾ آنچــه نــزد شامســت تـــام میشــود و آنچــه
نــزد خداســت مانــدگار اســت.
﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾ :يعنی فنعم اليشء هي.
غ ََسلْتُـ ُه غُسالً نِعام و َدقَقْـتُ ُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِع َم الغُسل و نِع َم ال َّد ّق.
ِب ل ََك.
َم َر ْرتُ بِـام ُمعجِب ل ََك؛ يعنی بيش ٍء ُمعج ٍ
قابح  ،مصدر قَبُ َح  ،ال ُقبْ ُح  :ضد ال ُحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة
1ـ قُبْح( :اسم) الجمع َ :م ُ
قُبْحاً لَ ُه ُ :د َعا ٌء َعلَيْ ِه بِالْ ِبْ َعا ِد ِم ْن ك ُِّل خ ْ ٍَي
َ
َ
َ
ِ
ِ
ً
َ
َ
السكُو َن ف ْجأ ًة َع َوا ُء ذئ ٍْب.
2ـ فَ ْجأَ ٌة [ :ف ج أ]( .مصدر فَ َجأَ) -: .أَت َا ُه ف ْجأ ًة  : -:بَ ْغتَة  ،أ ْي َما يُفَاج ُِئ اإلن َْسانَ -: .شَ َّق ُّ
السكتة.
َموتُ الْفُجا َء ِة  :ما يأخذ اإلنسا َن بغت ًة ؛ و هو موت َّ
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ما أج َم َل ال َّربي َع!  :بهار چه زيباست!
إنَّـام َ
أخوك ذو ِه َّمـ ٍة .در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إ َّن بتواند کلمۀ أخ
را منصوب کند .إ َّن َ
أخاك ذو هم ٍة.
مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندانکه آسامنها و زمین بپاید( .از اقسام مای
زائده مای تأکید به معنای «چندانکه» است﴿ ).القارعة ما القارعة﴾ ؛ یعنی قیامت و
چه قیامتی! در اينجا ما برای تفخيم به کار رفته است.
 157لَقَـد ترکيب لَـ+قَـ ْد است و بر رس فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار میرود.
ُ 158مشاة جمع مايش به معنای پياده است؛ مانند قُضاة که جمع قايض است.
١
الْ َمشْ ـي به معنای پيادهروی و راهرفنت استَ ( .مشَ ی ،يَـ ْميشَ ،مشْ يـاً و تِـمشا ًء)
 159نا َدی يعنی صدا زد( .نا َدی ،يُناديُ ،مناداة و نِداء) نادا ُه :او را صدا زد .فعل امر=
نا ِد مانند نا ِد عل ّيـاً مظهر العجائب .در گويش محلّی عراقی «ص ْي ْح» معادل «نا ِد» است.
 160ها ِدئ يعنی آرام .مانند الْ ُمحي ُط الْها ِدئُ :اقيانوس آرام .حروف اصلی ها ِدئ،
(هدء) است و حروف اصلی هادي :راهنام (هدي) استُ .هدوء :آرامش و بِـ ُهدو ٍء:
بهآرامی از همني ريشه است.
 161مضارع فَ َق َد به دو صورت يَـفْـ ِقـ ُد و يَـفْـقُـ ُد آمده ،ولی در املنجد فقط يَـفْـ ِقـ ُد
ذکر شده است .در فارسی مصدر ِفقْدان بيشرت به کار رفته است .در عربی فُقْدان نيز
٢
گاهی به کار رفته است.
 162فَـــم يعنــی دهــان و جمــع آن أفْـــواه اســت بــه اعتبــار اينکــه اصــل فَـــم فَـــوه
1ـ در ســفرهای زيارتــی فعــل امــر «اِ ْمـ ِ
توســط مأمــوران بســيار بــه کار مــیرود کــه موجــب ناراحتــی برخــی زائـران میگــردد و تصـ ّور
ـش» ّ
میکننــد معنــای بــدی دارد؛ زيـرا در گذشــته حرشهکشــی بــه نــام «اِمشــی» وجــود داشــت.
2ـ فَ َقدَ( :فعل) ف َق َد يَف ِقد  ،فَ ْقدًا و ِفقْدانًا و فُقدانًا  ،و اسم فاعله فا ِقد و اسم مفعوله َمفْقود
َس ُه  ،فَ َق َد َحيَات َ ُه  :قُ ِت َل  ،ق ََض نَ ْحبَ ُه
فقَد اليش َء  :ضاع منه و غاب عنه ،فَ َق َد ك َُّل َمالِ ِه  :خ ِ َ
ـرامٍ َو ُحظْـ َو ٍة ِع ْنـ َد ال َّنـ ِ
ـر ُهِ :عيـ َـل
ـاسَ :ص ُغ ـ َر ِف ُعيُونِ ِه ـ ْم  ،ضَ يَّ ـ َع  ،فَ َق ـ َد َص َوابَـهُُ :جـ َّن فَ َق ـ َد َع ْقلَـ ُه  ،فَ َقـ َد َصـ ْ َ
فَ َق ـ َد مــا كَا َن يَتَ َمتَّـ ُع ِب ـ ِه ِمــنِ ا ْحـ ِ َ
ـر ُه َو ملَ يَ ُع ـ ْد قَــا ِدرا ً َعـ َـى التَّ َح ُّمــلِ  ،فَ َق ـ َد َص ِدي َق ـهُ :ضَ َّي َع ـهُ ،أَ ْو َمــاتَ  ،ف َقــد أعصابَــه :ثــار و غ َِضــب  ،مل يتح َّكــم يف نفســه  ،ف َقــد األمــل:
َصـ ْ ُ
ق ِنــط  ،يئــس
فَ َقـ َد بــره :أُصيـبَ بِالعمــى  ،ف َقــد ذاكرتــه :نَـ ِ
رف
ـي مــا يعرفــه عــن نفســه و غــره  ،ف َقــد ُرشْ ـدَه  /ف َقــد صوابَــه  /ف َقــد عقلَــهُ :جـ ّن  ،تـ ّ
رع  ،ف َقــد شــعورهُ :غــي عليــه
بطيْــش و تـ ُّ
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اســت .مث ّنــای آن فَـمـــانِ  ،فَ َمـــوانِ و فَ َميــانِ بــه ســه شــکل بــه کار رفتــه اســت .ا ّمــا
ـوي نيــز کاربــرد دارد.
ـي اســت که فَ َمــ ّ
شــکل فَـمـــانِ بهــر اســت .اســم منســوب آن فَمــ ّ
در ترکيــب بــا کلــات معانــی ديگــری دارد .مثــال :فَ ـ ُم الْ َم ِع ـ َدة= بــاب املعــده  /فَ ـ ُم
١
الس ـ ْي ِف= لبــۀ شمشــر
ال ُّزجا َجــة= رس شيشــه  /فَ ـ ُم الْ ِق ّني َنــة= رس بطــری /فَ ـ ُم َّ
ـس و قَ َع ـ َد هممعنــا
ـس و ا ُق ُع ـ ْد هــر دو بــه معنــای بنشــن هســتندَ .جلَـ َ
 163اِ ْجلِـ ْ
٢
هســتند .ا ّمــا برخــی ميــان آنهــا فــرق قائلانــد.
« 164أَخ» ،يعنــی «بـرادر ،دوســت» مثــال« :ر َُّب أَ ٍخ لَـ َـك لَـ ْم تَـلِــ ْد ُه أُ ُّمــ َـك»؛ چــه بســا
ـاك َمـ ْن آسـ َ
بـرادری کــه او را مــادرت نزاييــده اســت« .إ َّن أخـ َ
ـاك»؛ بـرادرت کســی اســت
کــه بــا تــو همــدردی کنــد .أَخ بــه معنــای ماننــد نيــز بــه کار رفتــه اســت .هــذا أخــو
ذلــك؛ يعنــی ايــن مثــل آن اســت .برصيّـــون میگوينــد أُ ْخــ َوة بـرادران خونــی و نســبی
و إِخــوان دوســتان اســت.
« 165ا ُخ ُر ْج» در گويش عاميانه «اِطْـلَـ ْع بَـ ّره» گفته میشود.
ـر ُه
ـرو ُه فَ َق ـ ْد نَـ َ َ
« 166إِذْ» ،يعنــی «آنــگاه» و ظــرف اســت ب ـرای ماضــی﴿ .إِالَّ تَ ْنـ ُ ُ
ـول لِ ِ
ـن إِ ْذ ُهــا ِف الْغــا ِر إِ ْذ يَ ُقـ ُ
صاح ِبـ ِه ال تَ ْحـ َز ْن إِ َّن
ـان اث ْ َنـ ْ ِ
اللّـ ُه إِ ْذ أَ ْخ َر َجـ ُه الَّذيـ َن کَ َفـ ُروا ثـ ِ َ
اللّـ َه َم َعنــا فَأَنْـ َز َل اللّـ ُه َســکي َنتَ ُه َعلَ ْيـ ِه َو أَيَّـ َد ُه ِب ُج ُنــو ٍد لَـ ْم ت َ َر ْوهــا َو َج َعـ َـل کَلِ َمـ َة الَّذيـ َن
ـي الْ ُعلْيــا َو اللّـ ُه َعزيـ ٌز َحکيـ ٌم﴾ التَّوبــة٤0 /
کَ َفـ ُروا ُّ
السـفْىل َو کَلِ َمـ ُة اللّـ ِه ِهـ َ
اگــر او [پیامــر] را یــاری نکنیــد قطعـاً خــدا او را یــاری کــرد :آنــگاه کــه کســانی کــه
کفــر ورزیدنــد او را [از م ّکــه] بیــرون کردنــد و او نفــر دوم از دو تــن بــود آنــگاه کــه
1ـ فَم( :اسم) الجمع  :أفامم و أفواه  ،مثنى فَامن و فَموان  ،فَ ّم  ،فَم
فم الشَّ خص أو الحيوان  :فُوهه  ،فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عىل جِهاز َّي املضغ و ال ّنطق
نفسه للخطر دون تر ٍّو و ال بصرية
ألقى بنفسه يف فم الذِّئب  :ع ّرض َ
ْ
ِ
الشء  :فتحته  ،أ ّوله  ،فم الوادي  /القربة  /الرتعة  ،الفامن  :الفم و األنف  ،فَ ُم الْقَا ُرو َرة َ :رأ ُسها
فم َّ
2ـ برخــی ارصار دارنــد بــن جلــوس و قعــود فــرق بگذارنــد و میگوينــدُ :جلــوس نشســن از پايــن بــه طــرف باالســت .ا ّمــا قُعــود از بــاال بــه
ـس کوتــاه و ا ُق ُعــد طوالنــی اســت.
ـس و بــه شــخص ایســتاده میگوييــم ا ُق ُعــدْ .زمــان اِجلِـ ْ
پايــن اســت .بــه شــخص خوابيــده میگوييــم اِجلِـ ْ
خص  :جلس بعد إن كان واقفاً.
قَ َع َد الشّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـس گفتــه میشــود .اُقْـ ُعــ ْد را در گويــش محلّــیِ عـراق اُگْـ ُعــدْ ،در کويــت اگْـعــ ْد و در
امــروزه در گويــش عاميانــه ا ُق ُعــد و در فصيــح اجلـ ْ
سوريـه ُعـ ـ ْد میگويند.
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در غار [ث َور] بودند ،وقتی به همراه خود میگفت« :اندوه مدار که خدا با ماست ».پس
خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را نـمیدیدید تأیید کرد
و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پستتر گردانید و کلمۀ خداست که برتر است و خدا
شکستناپذیر و حکیم است.
« 167ج ِْس» در گويش حجازی «کوبري» گفته میشود که برگرفته از تُرکی است.
أجس نيز جمع بسته شده است.
افزون بر ُجسور به صورت ُ
َ « 168رجا ًء» به صورت «ال َّرجاء» نيز صحيح است و برای خواهش به کار میرودِ « .م ْن
فَضْ لِ َك» نيز همني کاربرد را دارد.
باس ريشۀ فارسی دارد.
بوس» مرتادفاندَ .
«باس ،يَ ُ
« 169قَـ َّب َـل ،يُ َق ِّب ُـل» و َ
1
 170جمع «جا ِم َعـة» میشود «جا ِمعات».
عوی و َد ْعـوا ً»َ .دعا چندين معنا دارد؛ مثال:
َ « 171دعا ،يَـ ْدعـوُ ،دعا ًء و َدع َو ًة و َد ً
َدعـا ُه :او را فراخواند .از او ياری خواست .او را به مهامنی دعوت کرد.
َدعا لَـ ُه :برايش دعای خیر کرد.
َدعا َعلَي ِه :او را نفرين کرد.
ٍ
ِـسعيد .او را سعيد ناميد.
َدعا ُه ب
تـي :او را به آمدن فراخواند.
َدعا ُه أ ْن يَـأْ َ
« 172شَ يطان» معادل «اهريـمن» در فارسی است .در انگليسی  Satanبا تلفّظ ِس ِیت
گفته میشود که به نظر میرسد از عربی يا ِعربی يا ُسيانی يا ...وارد انگليسی شده
2
باشد.
1ـ الجا ِم َع ُة  :مجموع ُة َمعا ِهد علم َّية  ،ت َُس ّمى كُلِّ َّي ٍ
اآلداب و الفنو ُن و العلو ُم.
ات  ،ت ُد ّرس فيها
ُ
جامعة شعب َّية  :مجموع ُة َمعا ِهد تُد ِّرس موا َّد ح َّرة
الجا ِم َع ُة ال َع َرب َّي ُة  :را ِبطَ ٌة تَضُّ ُم ك َُّل ال ُبلْدَانِ ال َع َرب َّي ِة لِ ِدر َاس ِة قَضاياها َو َمشاكِلِ ها َ ،و بَ ْح ِثها  ،ال ُع ْص َبةُ.
2ـ شَ ْيطَانٌ :جمع :شَ ياط ُني [ش ي ط].
الشي ُر الَّذي يَ ْرمي ب َِك لِلتَّ ْهلُ َك ِة لِ ُب ْع ِد ِه عَنِ الْخ ْ َِي َو طَريقِ الْ َح ِّق.
 اِ ْح َذ ِر الشَّ ْيطَانََ :و ه َو ال ّر ُوح ِّ ّ
 یا لَ ُه ِم ْن َول ٍَد شَ ْيطَانٍ ِ :عبا َر ٌة تُق َُال لِك ُِّل َول ٍَد ُمشاكِ ٍس أَ ْو ُمتَ َم ِّر ٍد. شَ ْيطَا ُن الشِّ ْعرَِ :م ْن يُلْ ِه ُم الشّ ا ِع َر الشِّ ْع َر َ ،ح َس َب ما كا َن يُ ْعتَ َق ُد ِف ال ُعصو ِر األُ ْو َل.َ -راكَ َب ُه الشَّ ْيطَانَُ :م ْن غ َِض َب َو َسا َر َع إِ َل القيامِ ِب َع َملٍ لَ ْم يُرا ِع نَتائِ َجهُ.
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َ « 173ع َربَـة» به معنای «گاری ،چرخ ،چهارچرخه» است که از واژۀ فارسی «ارابه»
گرفته شده است؛ به صورت « َع َرب َّيـة» در سوريه و عربستان سعودی و« َع َربانَـة» در
1
عراق به معنای گاری به کار میرود.
« 174کَ ْه َرباء» در اصل واژهای فارسی و از ريشۀ «کاه ُربا» است .کاه ُربا هامن
الکرتيسيته است که به عنوان مثال ،هنگام شانه کردن موی رس با شانۀ چوبی ايجاد
میشده است و کاه را به خود جذب میکرده است و آن را کاه ُربا ناميد هاند؛ زيرا کاه
را میربوده است .همچون آه ُرنبا که آهن را میربايد .سپس کاهربا تبديل به کَه ُربا و
سپس کَ ْه َرباء شده است.
« 175کيمياء» به معنای «شيمی» برگرفته از «کيميا» در فارسی است .دانشمند ايرانی
مح ّمد بن زکريّای رازی در جستوجوی ما ّدهای بود که به پندار پيشينيان میتوانست
مس را به طال تبديل کند .او آزمايشهای بسياری انجامداد و چنني چيزی نيافت ،ا ّما
2
مجموعۀ کارهای او باعث شد که دانش شيمی از نام کيميای او ريشه بگريد.
« 176نَ َفقَة» به معنای «هزينه» است« .نَ َفقَة» از «نَفَق» به معنای «تونل» است و
کلامت منافق و نفاق نيز از آن مشتق شد هاند .نفاق مصدر است به معناى منافق بودن،
منافق كىس است كه در باطن كافر و در ظاهر مسلامن است.
﴿يَقُولُو َن ِبأَفْوا ِه ِه ْم ما لَ ْي َس ِف قُلُو ِب ِه ْم﴾ (آل عمران.)167 /
طربىس در وجه تسمیۀ منافق میگويد:
منافق به سوى مؤمن با ايـامن خارج میشود و به سوى كافر با كفر.
و ادامــه میدهــد کــه علّــت ايــن تســميه آن اســت كــه منافــق از ايـــان بــه طــرف
كفــر خــارج شــده اســت.
1ـ ال َع َربَ ُة  :واحد ُة ال َع َربات  ،و هي ُس ُف ٌن َرواكِ ُد كانت يف ِد ْجلَة
ال َع َربَ ُة َ :م ْركب ٌة ذاتُ َع َجلتني أو أكرث يج ُّرها حيوا ٌن أو إنسا ٌن  ،ت ُنقل عليها األشياء ،جمع َع َربات.
التتيب
وضَ ع ال َع َرب َة أمام الحصان  :وضَ ع األم َر يف غري محلِّه  ،خالف نظا َم األمور َ ،عك ََس ّ
العربة القالَّبة  :عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عىل تفريغ محتوياتها.
عربة نوم  :مقطورة سكّة الحديد مز َّودة بوسائل ال ّراحة و ال َّنوم
2ـ  Chemistryدر انگليســی chimie ،در فرانســه química ،در اســپانيايی chimica ،در ايتاليايی chemia ،در لهســتانی χημεία ،در
يونانــی کــه هــان کيميــا تل ّفــظ میشــود و در همــۀ زبانهــای جهــان همگــی برگرفتــه از نــام کيميــا اســت.
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نَفَق نقبی است در زير زمني كه درب ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه:
السام ِء ﴾...انعام35 /
غي نَفَقاً ِف ْالَ ْر ِض أَ ْو ُسلَّامً ِف َّ
﴿فَ ِإنِ ْاستَطَ ْع َت أَ ْن تَبْتَ َ
مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...
ضمناً «يَربوع» موش صحرايی است که دو النه میسازد يىك به نام نا ِفقاء كه آن را
پنهان میدارد ديگرى به نام ِ
قاصعاء كه آشكار است؛ چون دشمن در قاصعاء به آن
حمله كند وارد نافقاء شده و از آن خارج میشود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و
اقرب املوارد نقل شده است ،طربىس در علّت تسميه نافقاء فرموده كه :يربوع از آن
خارج میشود.
نفقه آذوقهای بوده است که در نقبی در جايی مانند کوه میگذاشتند تا دست
ديگری بدان نرسد و هزينه را در عربی نفقه ناميد هاند که از اين ريشه است.
َ « 177وضَ َع» به معنای «گذاشت ،قرار داد» است .در گويش عاميانه به جای آن گفته
میشود:
« َخلَّی» يا « َحطّ»؛ مثل« :ضَ ْعـ ُه ُهنا».
در عربستان سعودیَ « :خـلّـي هينا».
در مرصُ « :حطُّـه هينا».
در عراقَ « :خـلّـي اِهنا».
 178حرف چ در عربی به شکلهای مختلف مع َّرب میشود؛ مثال:
الصني چنگصنج چکششاکوش گچَ جص ،جِص چایشای
چاد  تشاد چني ّ 

ُ « 179مضْ ـطَـ ّر» در اصل بر وزن « ُم ْفتَ ِعل» ( ُمضْ طَرِر) است .ريشۀ سه ِ
حرف آن «رضر»
است که بر وزن «افتعال» میشود  اِ ِ
ضتار ،سپس حرف ت به ط تبديل شده است.
کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت میگريد؛
مثال بيشرت:

صطکاك  /رضب  اِ ِ
صكك  اِ ِ
ضطراب  /رضر  اِ ِ
ضطرار  /صيد  اِصطياد
صطفاء ضهد  اِ ِ
صفو  اِ ِ
ضطهاد (اِضطَ َه َد ُه :او را به سبب مذهب آزار داد).
ضطــاع (نريومنــد شــدن) صــر  اِ ِ
ضلــع  اِ ِ
ِالصــا ِة َو
صطبــار (شــکيبايی) ﴿ َو أْ ُمـ ـ ْر أَ ْهـلَــ َـك ب َّ
ٱصطَبِـ ـ ْر َعلَيـــها﴾ صيــف  اِصطيــاف (گذرانــدنِ تابســتان)
ْ
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 180میگوينــد «شــر» در عربــی نامهــای بســياری دارد و بيــش از صــد نــام ذکــر
کرد هانــد؛ ا ّمــا در واقــع ايــن اســمها صفتهــای شــر اســت .بســياری از ايــن اســمها
نيــز کاربــرد ندارنــد؛ مثالهــای معــروف عبارتانــد ازَ :حيـ َدر ،غَضَ ن َفــرِ ،ضغــام ،ضَ ي َغــم،
١
ِفرنــاس ،قَسـ َو َرةَ ،هيثَــم ،لَيــثَ ،ع ّبــاس ،لَ ُبــ َؤة (شــر مــاده)
« 181ريــال» کلمــهای بــه زبــان اســپانيايی و پرتغالــی ( )realاســت کــه وارد فارســی
و عربــی شــده اســت .ريــال بــه معنــای «شــاهی» اســت ،نــام ســک ٔه نقــره رایــج در آن
دو کشــور و رسزمینهــای وابســته بــه آنهــا بــود .ریــال از زمــان حضــور اســپانیاییان و
پرتغالیــان در خلیــج فــارس وارد دو زبــان فارســی و عربــی شــده اســت .ريــال از واژۀ
التینــی «رِگالیــس» ( )regalisبــه معنــای «شاهنشــاهی» میآیــد کــه صفتــی از اســم
«رکــس» ( )rexبــه معنــای «شــاه» اســت .واژۀ انگلیســی «رویــال» ( )royalهمریشــه
بــا « »realاســپانیایی و پرتغالــی اســت.
سـکّۀ نقــره بــا نــام ریــال در اســپانیا از ســا ِل  ۱۴۹۷تــا  ۱۸۷۰میــادی رضب میشــد.
ریــال همچنیــن واحـ ِـد پــو ِل بســیاری از مســتعمرههای اســپانیا بــود؛ بهعنــوان مثــال
واحــد پــول برزیــل« ،رئــال» نــام دارد.
« 182ال بَــأْ َس» اصطالحــی معــادل «اشــکالی نــدارد ».اســت .در گويــش ســعودی
«مــايف ُمشــ ِکلَة» گفتــه میشــود کــه در اصــل «مافيـــ ِه ُمشــ ِکلَة» بــوده اســت و در
گويــش عراقــی « َمـ ـ ْيخالِ ْف» (مــا يُخالِـ ُـف) گفتــه میشــود .خــود کلمــۀ «بَ ـأْس» بــه
٢
معنــای «نــرو ،شــجاعت ،شــکنجه و »...اســت.
1ـ أَ َسـدٌ( :اسـ ٌم) الجمــع  :آســاد و أُ ْســد و أُ ُســد و أُ ُســود ،حيــوان مفــرس يشــمل الذكــر و األنثــى و يطلــق عــى األنثــى أســدة و لَ ُبـ َؤة و لــه
يف العربيّــة أســاء كثــرة أشــهرها الليــث و الضيغــم و الغضنفــر و الرضغــام.
هذا الشِّ بل من ذاك األسد  :يُشبه االبن أباه يف صفاته.
األَ َس ُد أحد بروج السامء  ،بني الرسطان و العذراء
أسد اللّه  :حمزة بن عبد املطلب
ِ
فك األسد  :يف خطر  ،يف َمأزَق ،ح َّصة األسد  :الجزء األكرب
بني َّ ّ
ـأس ِمنـهُ :مانعــی از آن
ـأس َعلَيْـ َـك  :الَ َخـ ْو َف َعلَيْـ َـك (باکــی بــر تــو نيســت / ).الَ بَـأْ َس فيـ ِه :ســختی و دشــواری در آن نيســت / .ال بَـ َ
2ـ الَ بَـ َ
ـأس بِــ ِه :خــواری و نقصانــی در آن نيســت؛ عيبــی نــدارد.
نيســت / .ال بَـ َ
ْ
ِ
قوي شديد  ،شديد البأس  :شجاع
:
س
أ
ب
ذو
ل
ٌ
ج
ر
،
س
ئ
ب
و
ّ
مصد ٌر ِم ْن بَو َُٔس َ َ َ ُ
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اســت.

« ُمتْ َحــف» کــه در تــداول گاهــی « َمتْ َحف»گفتــه میشــود ،نيــز بــه معنــای مــوزه

١

« 184نُقــود» جمــع «نَ ْقــد» و بــه معنــای «پــول» يــا «پولهــا» اســت .در گويــش عراقــی و
٢
ســعودی بــه جــای آن «فُلــوس» و در گويــش شــامی « َمصــاري» گفتــه میشــود.
حســن بــه
« 185أَ ْح َس ـ ُن» بــر وزن «أَفْ َعـ ُـل» اســم تفضيــل و غــر منــرف اســت .گاهــی أَ َ
معنــای زيباتــر صفــت مشـبّهه میشــود ،در ايــن صــورت مؤنّــث آن َح ْســناء اســت کــه البتّــه
بــاز هــم غــر منــرف اســت.
الجمع ِ :
أحاس ُن  /الْمؤنث ُ :ح ْس َنى و ُح ْس َنياتٌ .
ِم ْن أَ ِ
حاسنِ ال َّناس ِ :م ْن ِخ َيـ َرتِ ِه ْم
جـــي» يعنــی «بنفــش» و فارســی معــ َّرب اســت .نــام بســياری از گُلهــا در
« 186بَ َن َ
فس ّ
ياســ َمنَ ،ورد ،بابونَــج
وســنَ ،مرزَنجــوشَ ،
عربــی ريشــۀ فارســی دارد؛ مثــال بيشــر :نَر ِجــسَ ،س َ
...
َ « 187جـ َزر» ريشــۀ فارســی دارد .اصــل آن «گَــ َزر» اســت؛ ماننــد «گَـــوز» کــه « َجوز» شــده
«گَــ َزر» نيــز « َج َزر» شــده اســت.
َ « 188حليــب» بــه معنــای «شيـــر» اســت کــه در گذشــته به جــای آن «لَبَـــن» گفته میشــد.
امــروزه «لَـ َـن» بــه معنــای «ماســت» يــا «دوغ» شــده اســت ،ولــی در متــون قديــم «لَـ َـن» بــه
معنــای «شــر» بــوده اســت.
در عربستان سعودی «زُبادي» و در ِعراق « َروبَـة» به معنای «ماست» است.
واژۀ «أَلْـبان» در عربی معادل «لبنيّات» جمع «ل ََب» است.
مولوی شاعر گرانقدر ايرانی میفرمايد:
تا نگريد طفل ،کی نوشد لنب
تا نگريد ابر ،کی خندد چـمن
1ـ َمت َحف( :اس ٌم) الجمع َ :م ِ
تاح ُف ( َمتْ َحف أَو ُمتْ َحف)
الْ َمتْ َح ُف  :موضع التُّ َح ِف الْف ّنـ ّية أَو األث َـرية و الجمع َ :م ِ
تـاح ُف
َـامثيل من شمع لشخص ّيات ذات شُ هرة عالَم َّية
متْ َحف الشَّ ْمع  :موضع يض ّم ت َ
ُلوس ُعملة نقديّة عربيّة ُمستعملة يف األردن و اإلمارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعرها بحسب البلد.
2ـ الْف ُ
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ـاوي،
«ســاء» گرفتــه شــده اســت .أز َرق َسـ ّ
«سـ ّ
ـاوي» بــه معنــای آســانی از َ
َ 189
يعنــی آبــی آســانی.
« 190طــازَج» يــا «طــازِج» از واژۀ فارســی «تــازَگ» گرفتــه شــده اســت .واژۀ «تــازَگ»
امــروزه در فارســی «تــازه» گفتــه میشــود.
«بَرنا َمــگ» کــه در عربــی نيــز کــه بــه «بَرنا َمــج» تبديــل شــده و در فارســیِ امــروز
«برنامــه» تل ّفــظ میشــود ماننــد همــن واژه اســت .طــازَج صفــت ب ـرای شــر و نــان و
ماننــد آنهاســت؛ ماننــدَ :حليــب طــازَجُ ،خ ْب ـ ٌز طــاز ٌَج
 191حرف «ف» در کلمۀ فيتامني گاهی به صورت سه نقطه نوشته میشود( .ڤيتامني)

ايــن حــرف ويــژۀ واژگان غربــی اســت؛ مثــال بيشــر :کريــم دوڤ ،کريــم نيڤــآ( ،دو
نــوع کــرم) ڤيديــو
ـر» و پوســت انســان و حيــوان « ِجلْــد» و پوســت
 192پوســت ميــوه و درخــت « ِقـ ْ
رة» گفتــه میشــود.
دســت و صــورت «بَـ َ
« 193يو َجــد» ،يعنــی «هســت ،وجــود دارد»َ « .موجــو ٌد» نيــز بــه همــن معناســت.
در گويــش عاميانــۀ ِعراقــی «أَکـــو» و «ماکـــو» معــادل «يو َجـ ُد» و «ال يو َجـ ُد» اســت .در
عربســتان ســعودی نيــز «فـــي» و «مافـــي» بــه همــن معناســت کــه در اصــل «فيــه» و
«مافيــه» اســت.
 194در جملــۀ «يُـ ـ ْم ِک ُن ُمعالَ َجتُـ ُه» فاعــل فعــل مصــدر رصیــح اســت کــه مــؤ ّول آن
ـج» و فاعــل فعــل یمکــن گرچــه مؤنــث مجــازی اســت؛
ايــن اســت «يُـ ـ ْم ِک ُن أَن یُعالَـ َ
ولــی کاربــرد فعــل بـرای آن در زبــان عربــی فصيــح بــه صــورت مذکّــر اســت .مثالهــای
مشــابه ديگــر عبارتانــد از:
،
ألن اللّه ســبحانه وتعاىل أمرهم أن يرجعوا يف موارد النزاع إىل اللّه وإىل الرســول
وال (ميكــن إحالتهــم) عــى يشء غــر محفــوظ.
ولــو قــدر أنــه ال يســتحق العقوبــة أو (ال ميكــن عقوبتــه) ،فالبــد مــن بيــان بدعتــه
والتحذيــر منــه.
ـامَ ،و ِف الْ َم َنــام ُ(يكــن ُر ْؤيَـ ُة اللَّـ ِه ت َ َعـ َ
ـال) َعـ َـى ك ُِّل
ـت ِف الْ َم َنـ ِ
َو إِنَّ َــا َهـ ِـذ ِه ال ُّر ْؤيَـ ُة كَانَـ ْ
َحــال َو ِف كل ُصــو َرة.
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واآليات الدالة عىل ذلك كثرية معروفة (ميكن مراجعتها) يف الرشح وغريه ..
الص َحابَة بِ ثل َهذَا الطَّرِيق
َولَ ْي َس( ُيكن إِضَ افَة) َم ْع ِص ّية إِ َل َّ
سار َ(ل ُيكن الْعبا َرة) َع ْن َها عىل التَّ ْح ِقيق
ومكاشفات ْالَ ْ َ
الصانِــع لَ ( ُيكــن َم ْعرفَتــه) بالتصويــر والرتكيــب َوالْ ِق َيــاس عــى
ـح ع ْنــدك أَن َّ
إِذا َصـ َّ
ـح ع ْنــدك أَنــه خــاف الْ َم ْخلُوقَــات
الْخلــق َصـ َّ
الْ َك ْون وتسفله إِ ْذ (لَ ُيكن ْ ِ
الشَ ا َرة) إِلَ ْي ِه
َهذَا مبدأ الْع َدد ال َِّذي َل عدد قبله ث َّم الْ َ ْع َداد ُ(يكن ِفي َها ال ِّزيَا َدة)
كل نفس وجوهرها ال َِّذي( َل ُيكن استحالته) َعن ُه
فَا ْعلَم أَن املوجودات (لَ ُيكن قسمت َها )إِ َل َد َر َجات ُمتَفَا ِوتَة ِف الْعقل
ــس قَول َ
َــك هــذا» عطــف بيــان اســت یــا تأويــل بــه مشــتق
« 195هــذا» در «ال ت َ ْن َ
میکنيــم (املشــار الیــه) وآن را صفــت بــه شــار میآوريــم.
 196چ ـرا در آیــۀ  22ســورۀ اع ـراف ب ـرای الشــجرة اســم اشــاره تلکــا بــه کار رفتــه
اســت؟
پاســخ :کاف در اســم اشــارۀ تلــك حــرف خطــاب اســت؛ یعنــی بــرای مشــا ٌر لــه
بــهکار بــرده میشــود و چــون در ایــن آیــه مشــا ٌر لــه دو نفرنــد(آدم وحــوا) تلکــا
ـت فَذلِ ُک ـ َّن
ب ـرای درخــت اشــاره شــده اســت و مشــکلی نــدارد؛ مثــال بيشــر﴿ :قالَـ ْ
الَّــذي لُ ْمتُ َّننـي فيـ ِه﴾ (يوســف )32 /کُـ َّن اشــاره بـرای زنــان اســت( .ذلـ َـك ،تلــك ،ذلکــا،
تلکــا ،تلکــم ،تلک ـ َّن)
 197اگــر خــر افعــال ناقصــه بــا بــای زائــده همــراه باشــد؛ ماننــد ﴿ألیــس اللّــ ُه
َــم الحاکمیــن﴾ نــوع خــر چیســت؟
بِأ ْحک ِ
الف :شبه جمله ب :مفرد
پاسخ مفرد است.
 198اگــر بخواهیــم جملــۀ ﴿کان اللّــه علیـاً﴾ را از نظــر نــوع جملــه حســاب کنیــم،
چــه نــوع جملــهای اســت؟ الــف :اســمیه ب :فعلیــه پاســخ :اختــاف وجــود دارد.
برخــی اســمیه میگوینــد؛ زیـرا افعــال ناقصــه ادوات ربــط هســتند و داللــت بــر حــدث
ندارنــد و برخــی فعلیــه میداننــد؛ چــون بــا فعــل رشوع شــده اســت.

محتوای کتابهای عربی زبان قرآن پایۀ دهم
و چگونگی آموزش درسها

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

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

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

 ا َلظُّلْ ُم ث َالث َـ ٌة :ظُلْ ٌم ال يَ ْغ ِف ُر ُه اللّ ُهَ ،و ظُلْ ٌم يَ ْغ ِف ُر ُهَ ،و ظُلْ ٌم ال يَتْـ ُرکُـ ُه .فَـأَ َّما الظُّل ُم الَّذي
َالش ُكَ .
الش َك لَظُلْ ٌم َعظي ٌم﴾ َو أَ َّما الظُّل ُم الَّذي يَغ ِف ُر ُه اللّ ُه،
ال يَغ ِف ُر ُه اللّ ُه ف ِّ ْ
قال الل ُه﴿ :إ َّن ِّ ْ
فَظُل ُم الْ ِعبا ِد أَنف َُسـ ُهم يف ما بَي َنـ ُهم َو بَ َني َربِّـهِمَ ،و أَ َّما الظُّل ُم الَّذي ال يَتْـ ُرکُ ُه اللّ ُه ،فَـظُل ُم
الْ ِعبا ِد بَ ْع ِضـهِم بَ ْعضاً.
ستم سه گونه است :ستمی که خدا نـمیآمرزد و ستمی که میآمرزد و ستمی که آن
را رها نـمیکند .ا ّما ستمی که خدا آن را نـمیآمرزد رشک است .خداوند فرموده است:
قطعاً رشک ستمی بزرگ است .ا ّما ستمی که آن را خدا میآمرزد ستم بندگان به خودشان
ميان خودشان و پروردگارشان است و ا ّما ستمی که خدا آن را رها نـمیکند ستم بندگان
به يکديگر است.
َ سبْ ٌع يَـ ْجري لِلْ َعبْ ِد أَ ْج ُر ُه َّن َو ه َو يف قَ ِرب ِه بَع َد َموتِـ ِهَ :م ْن َعلَّ َم ِعلْامً ،أَ ْو أَ ْج َری نَ ْهرا ً،
أَ ْو َح َف َر بِئـرا ً ،أَ ْو َغ َر َس نَ ْخـالً ،أَ ْو بَ َنی َمسجِدا ً ،أَ ْو َو َّرثَ ُم ْص َحفاً ،أَ ْو تَ َر َك َولَدا ً يَستَغ ِف ُر لَـ ُه
بَع َد َموتِـ ِه.
پاداش هفت [چيز] در حالیکه پس از مرگش در گورش است برای بنده جاری است:
هرکس دانشی را ياد داد ،يا جويی را روان کرد ،يا چاهی را کَند ،يا نخلی را کاشت ،يا
مسجدی ساخت ،يا قرآنی به ارث گذاشت ،يا فرزندی بهجا نهاد که پس از مرگش برايش
درخواست آمرزش کرد.
اين ترجمه هم درست است ... :هرکس دانشی را ياد دهد يا جويی را روان کند يا
چاهی را حفر کند يا نخلی را بکارد يا مسجدی بسازد يا قرآنی به ارث بگذارد يا فرزندی
بهجا نهد که پس از مرگش برايش درخواست آمرزش کند.
َ ج َع َل اللّ ُه ال َّر ْحـ َمـ َة ِمئَـ َة ُجز ٍء ،فَـأَ ْم َس َك ِعن َد ُه تِس َعـ ًة َو تِسع َني ُجزءا ً َو أَن َز َل يف ْالَ ِ
رض
ُجزءا ً ِ
واحدا ً ،فَـ ِم ْن ٰذلِ َك الْـ ُجز ِء يَتَـرا َح ُم الْـ َخل ُْق.
خدا مهربانی (رحمت) را صد بخش قرار داد و نود و نه بخش را نزد خود بگرفت
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و يک بخش را در زمني فرود آورد ،از هامن بخش آفريدگان به هم مهربانی میورزند.
 إِ َّن طَعا َم ال ِ
ْواح ِد يَـ ْک ِفـي ِالث ْ َننيَِ ،و طَعا َم ِالث ْ َن ِني يَـ ْک ِفـي الثَّالث َـ َة َو ْالَربَ َعـ َة ،کُـلوا
َجـميعاً َو ال تَ َف َّرقوا ،فَ ِإ َّن ال َ َْبکَـ َة َم َع الْ َجام َعـ ِة.
قطعاً خوراک يک تن برای دو تن بسنده است و خوراک دو تن برای سه تن و چهار
تن بس است ،همه با هم بخوريد و پراکنده نشويد؛ زيرا برکت با جامعت است.
 اِثنانِ َخ ٌري ِمن ِ
واح ٍد َو ث َالث َ ٌة َخ ٌري ِمنِ اث ْ َن ِني َو أَربَ َع ٌة َخ ٌري ِمن ث َالث َ ٍة؛ فَـ َعلَيکُـم بِالْـ َجام َع ِة.
دو تن از يک تن بهرت و سه تن از دو تن بهرت و چهار تن از سه تن بهرت است؛ بر شام
الزم است در جمع باشيد.
َ من أَخل ََص لِلّ ِه أَربَعی َن َصباحاً ،ظَ َه َرتْ یَنابی ُع ال ِْحک َم ِة ِم ْن قَل ِب ِه َعلَی لِسانِ ِه.
هرکس چهل بامداد برای خدا خالص شد( .پاکی ن ّيت ورزيد  /خالص شود ،پاکی ن ّيت
ورزد) چشمههای دانش (حکمت) از دلش (قلبش) بر زبانش آشکار شود( .ظاهر شود)
 أَ ْربَ َعـ ٌة قَليلُـها کَثيـ ٌر :الْفَق ُر َو الْ َو َج ُع َو الْ َعدا َو ُة َو ال ّنا ُر.
چهار چيز اندکش بسيار است :مستمندی (فقر) ،درد ،دشمنی و آتش.
ش ُة أَجزا ٍء تِس َع ُة أَجزا ٍء ِف طَل َِب الْـ َحال ِل.
 اَلْ ِعبا َد ُة َع َ َ
پرستش (عبادت) ده بخش است ،نُه بخش در جسنت (طلب) حالل است.
 إذا کا َن اث ْنانِ يَتَنا َجيانِ فَال ت َ ْد ُخ ْل بَي َن ُهام.
هرگاه دو تن در گوشی راز میگفتند ميانشان داخل نشو.
تخصصی رشتۀ علوم انسانی
هامهنگی در ترجمۀ منت درس دوم عربی ّ
«إنَّـكُم َمسؤولونَ» أَم ُري الْ ُمؤ ِمن َني َعلـي قطعاً شام مسئول هستيد.
 کان َْت ُس َميَّ ُة بِان ِتظا ِر والِ َدتِـها لِل ُّرجو ِع إِلَی الْبَ ِ
يس؛ سميّه
يت بَ ْع َد انْ ِتها ِء ال َّد ِ
وام الْ َمد َر ِّ
پس از پايان ساعت کار مدرسه برای بازگشت به خانه منتظر مادرش بود.
َليل ِمن زَميالتِـها؛
َ و کان َْت ُح ُجراتُ الْ َمد َر َس ِة ُم ْغلَ َق ًةَ ،و ما بَ ِق َي ِفـي الْ َمد َر َس ِة ّإل َجم ٌع ق ٌ
و کالسهای (اتاقهای) مدرسه بسته بود ،و کسی جز ع ّدۀ کمی از همکالسیهايش در
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مدرسه نبود( .و فقط ع ّدۀ کمی از دانشآموزان در مدرسه بودند .توضيح اينکه ترجمۀ
دوم هرچند درست است ،ولی بايد تو ّجه داشت که هنوز آموزش داده نشده است که
اينگونه نيز میتوان ترجمه کرد).
سات يَنتَ ِظ ْر َن أَ ْن تَ ْف ُر َغ الْ َمد َر َس ُة ِم َن الطّالِ ِ
عض الْ ُم َد ِّر ِ
بات؛
َ و کان َْت ُمدي َر ُة الْ َمد َر َس ِة َو بَ ُ
و مدير مدرسه و برخی از معلّمها منتظر بودند (انتظار میکشیدند) که مدرسه از
دانشآموزان خالی گردد.
ِ عن َدئِ ٍـذ َس ِم َع ْت ُس َم َّي ُة َصوتَ ُم َک ِّي ِف الْ َهوا ِء ِم ْن إ ْح َدی الْ ُح ُجر ِ
اتَ ،و شا َه َد ِت
صابيح ِم َن ال َّنوا ِف ِذ؛ در اين هنگام سم ّيه صدای کولر را از يکی از اتاقها شنيد ،و
الْ َم َ
چراغها را از پنجرهها ديد.
 فَـظَ َّن ْت أَ َّن طالِ ِ
بات َص ٍّف آ َخ َر يف ِح َّص ِة تَقويَ ٍة ،أَ ْو يُـامر ِْس َن نَشاطاً ُح ّرا ً؛ َو ِعن َدما
نَظَ َرتْ ب ِِدقَّـ ٍةَ ،و َج َد ِت الْ ُح ْج َر َة فا ِر َغ ًة؛ گامن کرد که دانشآموزان کالسی ديگر در کالس
تقويتیاند ،یا مشغول ف ّعاليّت آزادند؛ و آنگاه که با دقّت نگاه کرد ،اتاق را خالی يافت.
ْباب ،فَـ َو َج َدتْـ ُه ُم ْغلَقاً فَـ َذ َهبَ ْت إلَی ُمدي َر ِة الْ َمد َر َس ِةَ ،و أَ ْخ َ َبت ْـها بِـام
 حا َول َْت فَتْ َح ال ِ
شا َهدَتْ  ،فَشَ َک َرتـ َها الْ ُمدي َرةَُ ،و طَلَ َب ْت ِمن ُس َم َّي َة إِطفا َء الْ َمصابي ِح َو الْ ُم َک ِّي ِف؛ سعی کرد
در را باز کند ،و آن را بسته يافت و در نتيجه به سوی مدير رفت و او را از آنچه ديده
بود باخرب کرد ،مدير از او تشکّر کرد و از سم ّيه درخواست کرد (خواست) چراغها و
کولر را خاموش کند.
ِ عن َدئِ ٍذ شا َه َد ِت الْ ُمدي َر ُة طالِ َبـ ًة ب ِْاس ِم ِ
فاط َمة؛ کان َِت الطّالِ َب ُة تَذ َه ُب لِـ ِإغالقِ َح َنف َّي ِة
الْام ِء الَّتي کان َْت َمفتو َح ًة قليالً؛ در اين هنگام مدير دانشآموزی به نام فاطمه را ديد؛
اين دانشآموز [داشت] برای بسنت شري آبی که کمی باز بود میرفت.
وم التّايل ،شَ َک َرتْ ُمدي َر ُة الْ َمد َر َس ِة ِفـي ِال ْص ِط ِ
باحي ُس َميَّ َة َو
َ و يف َصبا ِح الْيَ ِ
فاف َّ
الص ِّ
ِ
فاط َم َة ِل ْه ِتام ِمهِام بِـالْ َمرا ِفقِ الْعا َّم ِة؛ و در صبح روز بعد ،مدير مدرسه در صف صبحگاه
از سم ّيه و فاطمه به خاطر تو ّجه آنها به تأسيسات عمومی سپاسگزاری کرد.
لوم ِال ْج ِتامع َّي ِة ،قا َم ْت ُرقَ َّي ُة َو َسأَل َِت الْ ُم َد ِّر َس َة؛ و در زنگ دانش
 و يف ِح َّص ِة الْ ُع ِ
اجتامعی سم ّيه برخاست و از معلّم پرسيد:
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باح؟»؛ منظور از
َ « ما الْ َمقصو ُد بِالْ َمرا ِفقِ الْعا َّم ِة الَّتي تَ َکلَّ َم ِت الْ ُمدي َر ُة َعنـها هذَا َّ
الص َ
تأسيسات عمومیای که خانم مدير امروز صبح دربارهاش صحبت کرد چيست؟
اس
هي الْ َماکِ ُن الَّتي تَـمتَلِکُـها ال َّدولَ ُةَ ،و يَنتَ ِف ُع بِـ َها ال ّن ُ
 فَـأَجابَ ْت« :اَلْ َمرا ِف ُق الْعا َّم ُة َ
َجميعاً .إذا فَ ِه ْم ِت َمعناها ،فَـا ْذکُري لَنا أَم ِثلَـ ًة لِلْ َمرا ِفقِ الْعا َّم ِة»؛ وی پاسخ داد :تأسيسات
عمومی جاهايی است که دولت مالک آن است ،و همۀ مردم از آن سود میبرند .اگر
(هرگاه) معنايش را فهميدی برايـامن برای تأسيسات عمومی مثالهايی ذکر کن.
وصفاتُ َو
 أَجابَ ْت ُر َق َّي ُة« :اَلْ َمدار ُِس َو ال َهواتِ ُف الْعا َّم ُة َو الْ ُمستَشفَياتُ َو الْ ُمستَ َ
الْ َم ِ
تاح ُف َو الْ َمکتَباتُ َو َدوراتُ الْميا ِه َو الْ َحدائِ ُق الْعا َّم ُة َو الْ َشجا ُر َعلَی ال َّر ِ
صيف َو أَ ْع ِم َد ُة
الْکَه َربا ِء »...؛ رق ّيه پاسخ داد :مدرسهها ،تلفنهای عمومی ،بيامرستانها ،درمانگاهها،
موزهها ،کتابخانهها ،رسويسهای بهداشتی ،بوستانهای عمومی  ،درختان کنار پيادهرو
و تريهای برق . ...
أَجابَ ِت الْ ُمدَ ِّر َس ُة« :أَ ْح َس ْن ِتَ ،و ال ِْحفا ُظ َعلَی ِ
ِب َعلَی ک ُِّل ُم ِ
واطنٍ ».؛
هذ ِه الْ َمرا ِفقِ واج ٌ
خانم مدير پاسخ داد :آفرين بر تو و نگهداری از اين تأسيسات بر هر شهروندی
(همميهنی) واجب است.
ِب ال َّدولَ ِة»؛ دخرتان دانشآموز
َ سأَل َِت الطّالِ ُ
بات بِـ َت َع ُّج ٍب« :لِ َم َو ک َ
َيف؟! ٰذلِ َك واج ُ
(دانشآموزان) با شگفتی پرسيدند :چرا و چگونه؟! اين (آن) وظيفۀ دولت است.
َـس َم َّي ُة الَّتي قا َم ْت بِـ ِإطفا ِء الْ ُم َک ِّي ِف َو
هي َمسؤول َّي ٌة ُم َ
شتَکَ ٌة ،ف ُ
 قال َِت الْ ُمدَ ِّر َس ُة« :بَ ْل َ
الْ َمصابي ِح يف ُح ْج َر ِة الْ َمد َر َس ِة؛ خانم معلم گفت :البتّه که مسئول ّيتی مشرتک است ،سم ّيه
که به خاموش کردن کولر و چراغها در کالس (اتاق) مدرسه اقدام کرد؛
َ و ِ
َت َح َنف َّي َة الْام ِء َو الطّالِ َب ُة الَّتي تَد ُخ ُل َمکتَ َب َة الْ َمد َر َس ِة فَـتُحا ِف ُظ
فاط َم ُة الَّتي أَ ْغلَق ْ
َعلَی الْ ُهدو ِء فيـها َو َعلَی نَظافَ ِة الْ ُکتُ ِب َو تَرتيبِـها؛ و فاطمه که شري آب را بست و
دانشآموزی که وارد کتابخانه مدرسه میشود و آرامش آن و پاکيزگی کتابها و ترتيب
آنها را حفظ میکند؛
َنص ُح َم ْن يَرمي ال ُّن ِ
َالم طَ ِّي ٍب؛ ٰهؤال ِء يَع َملْ َن
فايات يف َغريِ َمکانِـها بِـک ٍ
َ و تِل َْك الَّتي ت َ
بِـواجِباتِـ ِه َّن کَـ ُم ِ
واط ٍ
نات يَشْ ُع ْر َن بِـالْ َمسؤول َّيـ ِة»؛ و آن [دانشآموزی که] کسی را که زباله
را در غري جای مناسب میاندازد با زبانی خوش نصيحت میکند؛ اينها مانند شهروندانی

139

که احساس مسئول ّيت میکنند به وظيفهشان عمل میکنند.
َيس ِم َن الْ ُم ِ
کتوب َعلَيـها
ناس ِب کِتابَـ ُة لَو َح ٍة جِداريَّـ ٍة َم ٍ
 قا َم ْت ُس َم َّي ُة َو قال َْت« :أَ ل َ
يف َعن أَمريِ الْ ُمؤ ِمن َني َعلـي  :إنَّـكُم َمسؤولو َن َحتَّی َعنِ الْبِقا ِع َو
الش ُ
ٰهذَا الْ َحديثُ َّ
الْ َبهائِ ِم؛ سم ّيه برخاست و گفت :آيا مناسب نيست که يک تابلوی ديواری نوشته شود که
روی آن اين حديث رشيف از حرضت علـي نوشته باشد :قطعاً شام مسئول هستيد
حتّی در مورد زمنيها و چارپايان.
اح َح َس ٌنَ ،و َسـ َنتَعا َو ُن َجميعاً َعلَی الْ َع َملِ ِب ٰهذَا
َ ق ِبل َِت الْ ُمدَ ِّر َس ُة َو قال َْت« :هذَا االِق ِْت ُ
الْ َح ِ
ديث»؛ خانم معلم پذيرفت و گفت :اين پيشنهاد ،خوب است و همگی برای عمل به
اين حديث رشيف همياری میکنيم.
بخش درک مطلب
يک هدف ا ّول ّيه دارد که هامنگونه که از نامش پيداست درک معنای عبارت و منت
است ،ا ّما همچنان هدف مه ّم قرائت م ّد نظر است .بايد دانشآموز عبارتها را با صدای
بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را مش ّخص کند .پاسخها در عربی زبان قرآن به
ترتيب عبارتاند از :درست ،نادرست ،درست ،نادرست و نادرست .و در کتاب رشتۀ
انسانی به ترتيب عبارت است از :درست ،نادرست ،درست ،نادرست و نادرست.
«اعلموا»
در بخش «اِعلَموا» مبحث عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم
مطرح شده است .بحث تطابق عدد و معدود از اهداف کتاب نيست .مسلّم است که
دانسنت اين ظرايف برای مخاطب عرب ساکن در کشور عربی ،يا دانشجوی رشتۀ زبان
و ادبيات عرب الزم و عدم رعايت قواعد عدد و معدود خطايی بزرگ است ،ولی برای
متوسطه آموزش اينها مطلوب نيست.
دانشآموز دورۀ دوم ّ
دانشآموز کم کم با خواندن عبارات و متون اين قواعد را کشف میکند و در صورتی
که نياز داشته باشد در پی کشف قاعدۀ آنها بر میآيد .در صورت عالقهمندی میتوان
منابع سودمندی را در اين زمينه در اختيار او نهاد.
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عدد ِمئَة به صورت ِمائَة و مأَة نيز نوشته میشود .در صدر اسالم که الفبای عربی
بدون نقطه و عالمت بوده برای اينکه مئه و منه با هم اشتباه نشود ،مئه را مائه نوشتند
و بعد از نهادن نقطه و ديگر نشانهها همچنان اين کلمه با الف زائد نوشته شده است.
گاهی خمسمئة را خمس مئة نوشتهاند؛ ا ّما بهرت است که رسهم نوشته شود؛ زيرا امکان
مس
دارد خواننده تص ّور کند که خمس مئة به معنای پنج تا صد است نه پانصد ،يا ُخ ُ
مئة (يک چهارم صد) بپندارد.
هرچند عدد ده را نيز در گروه عقود نوشتهاند ،ولی از آنجا که به لحاظ ساختاری
فرق دارد در کتاب درسی اين کار صورت نگرفته است.
ف ّن التـرجمة
در اينجا دانشآموز میآموزد که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيري میدهد .او در
درس انگليسی و فارسی نيز مشابه اين مورد را آموخته است؛ مثالً  putيعنی گذاشنت ولی
 put onيعنی پوشيدن .در زبان فارسی معنای آمد و درآمد فرق دارد .مثالهای درس از
آيات قرآن برگزيده شده است تا قاعدۀ درس در زندگی برايش بهرت نـمود پيدا کند.
مکالـمه
اين بخش دانشآموز را با نحوۀ صحيح گفتوگو و اصطالحات کاربردی و سودمند
آشنا میکند .تـامم مکالـامت هدفمند و سودمند است و در زندگی برای يادگرينده مفيد
خواهد بود.
تـمرينها
حل تـمرين
تـمرينات اين درس نيز مانند درس ا ّول کوتاه و سادهاند؛ تا دانشآموز با ّ
بتواند خود را بـيازمايد و آموختههايش را تثبيت کند.
سعی شده است حتّیاالمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی بهکار نرود .تـمرينات بايد
در کالس به صورت گروهی پاسخ داده شود تا دانشآموز کار گروهی را ياد بگيـرد؛ آنگاه
دانشآموزان پاسخهای خود را میخوانند و دبري رفع اشکال میکند.
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تـمرين ا ّول (در هر دو کتاب) :هدف کاربرد اعداد در قرآن و حديث است .جملۀ
شامرۀ  5عالوه بر اينکه مربوط به عدد است به قاعدهای که در بخش ف ّن ترجمه آمد،
نيز اشاره دارد .فراگري اکنون در اين تـمرين میتواند آموختۀ خويش را ملکۀ ذهن کند.
تـمرين دوم و سوم (در هر دو کتاب) :نظر به اه ّم ّيت مبحث عدد اين تـمرينها
ط ّراحی شده است .در اينجا تن ّوع در ط ّراحی تـمرين بهکار رفته است.
تـمرين چهارم (در عربی مشرتک) :هدف تـمرينی بر اعداد يک تا صد است.
تـمرين چهارم (در عربی انسانی) :هدف تقويت مهارت شناخت واژگان است.
تـمرين پنجم (در هر دو کتاب) :هدف تثبيت آموختهها با استفاده از عباراتی در
قرآن و حديث است .اين شيوۀ ط ّراحی تـمرين القاگر اين هدف است که هامنا هدف
اصلی يادگريی زبان عربی فهم بهرت قرآن و متون دينی است.
تـمرين ششم (در هر دو کتاب) :هدف يادآوری آموختههای دانشآموز در ضمري و
متوسطه نيز طرح شده بود.
فعل است .اين مترين چند بار ديگر در سه کتاب دورۀ ا ّول ّ
تـمرين هفتم (در هر دو کتاب) :هدف اصلی ايجاد عالقه به درس عربی است.
هرچند عبارتها اطّالعات عموم نيز هستند و دانسنت آنها خالی از لطف نيست؛ ا ّما
هدف اصلی اين است که تن ّوعی در تـمرينات کتاب وجود داشته باشد .استفاده از
جاذبۀ تصوير با هدف زيباسازی کتاب انجام شده است .ا ّما در اين کار تفاوت اساسی
متوسطه وجود دارد.
بني دورۀ ا ّول و دوم ّ
تـمرين هشتم (در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن) :هدف تقويت مهارت شناخت
عدد و ساعتخوانی است .در اصل هدف هامن مترين عدد است .ا ّما به منظور ايجاد
تن ّوع مترين متفاوت با ساير تـمرينهاست.
تـمرين هشتم (در عربی انسانی) :هدف تقويت مهارت واژہشناسی و درک مطلب است.
تـمرين نهم (در عربی انسانی) :هدف تثبيت آموختههای دانشآموزان
تـمرين هشتم (در عربی انسانی) :هدف تقويت مهارت واژہشناسی و درک مطلب
است.

142

أنوار القرآن :آيات برگزيده از معروفترين و کاربردیترين آيات قرآن و دربرگريندۀ
واژگانی هستند که دانشآموز تاکنون در کتابهای عربی مشاهده کرده است .از اين
آيات میتوان بهعنوان شاهد مثال استفاده کرد .اجرای اين تـمرين بهعنوان کار در
منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی دارد و میتواند در کالس حل کند،
اختيار اجرای اين کار را دارد .اين تذکّر برای تـامم بخشهای کتاب درسی تحت اين
عنوان است.
البحث العلمی (پژوهش)
در انتهای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبري عالقهمند میتواند در صورت
داشنت زمان کافی دانشآموزان را به پژوهش تشويق کند .بديهی است که در دروسی مانند
عربی و انگليسی نظر به اينکه زبان اين درسها فارسی نيست آزادی عمل وجود ندارد.
ارزشيابی
دبري ،جدولی در اختيار دارد و هر بار که دانشآموزی جملهای را میخوانـد عالمـت
میزند تا همه بخوانـند و عدالت آموزشی در پاسخها رعايـت شود .هرچند گاهی
دبيـر برای آسانبودن آموزش از برخی دانشآموزان مستعد استفاده میکند؛ ا ّما بايد
حس
تو ّجـه کرد که زيادهروی در اين کار موجب ناراحتـی سايـر دانشآموزان و ايجاد ّ
ناخوشايند نسبت به دانشآموز ف ّعال میشود.
وسايل کمک آموزشی
کتاب گويا ،نرمافزار آموزشی ،فيلم ،اینفوگراف ،پاورپوینت ،نـامهنگ آموزشی ،اساليد،
اعالن ،فلش کارت
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1اصطالح «بعض  ...بعض» معادل «يکديگر» در فارسی است؛ مثال:
ملاذا يكره ال ُّز ُمال ُء بعضهم بعضاً؟ تنارص الناس بعضهم البعض ،أو بعضهم بعضاً.
البعض .ت َعا َو َن املؤمنون بعضُ ُهم بعضاً.
الناس بعضُ ُهم
َ
نرص ُ
 2أَ ْم َس َك  :إ ْم َساكاً [مسك] ُه  :او را گرفت.
أَ ْم َس َك به  :به آن آويخت يا چنگ زد.
أَ ْم َس َك عن الك ََل ِم  :از سخن باز ايستاد.
أَ ْم َس َك عن الطَّعام  :از خوردن غذا خوددارى كرد .
 3امر تأک ُُل و تأ ُخ ُذ بدون همزه است« .ک ُْلُ ،خذْ» و امر تَأ ُم ُر دو حالت دارد:
ِالصال ِة﴾
« ُم ْر» و «او ُم ْر»؛ گاهی «أو ُم ْر» آمده است مانند ﴿ َو أْ ُم ْر أَ ْهل ََك ب َّ
 4أَ ْخل ََص معانی بسياری دارد.
أَ ْخل ََص الطّاع َة و يف الطاع ِة  :در طاعت اخالص ورزيد و ىب ريا شد.
أَ ْخل ََص ُه اللّ ُه  :خداوند او را از هر بدى پاک ساخت.
أَ ْخل ََص ل ُه ال ُح َّب أو َ
القول  :در دوستى و يا سخن خود با او ىب ريا و پاک شد.
 5يَنبوع  :فواره ،منبع ،مخزن ،يک دست حروف همشکل و هماندازه (درچاپخانه)
يَ ْن ُبوع جمع آن يَنابيع  :چشمه آب ،جوى پر آب
َ 6و َجع به معنای درد استَ .و ِج َع ،يَ ْو َج ُع َو َجعاً  :بيامر و دردمند شدَ .و ِج َع َرأيس :رسم
درد گرفتَ .رأيس يَو َجعني :رسم درد میکندَ ( .رأيس يُؤلِ ُمني).
ِ 7مضياف بر وزن ِمفعال اسم مبالغه بر وزن اسم آلت است و مذکّر و مؤنّث در
آن يکسان است.
«جاب» تبديل
 8برخی بر اين باورند که «جا َء بِـ» به معنای «آو ْرد» در محاورات به
ْ
شده است.
جيب) و برخی نيز آن را دگرگون شدۀ « َجل ََب»
(ماضیْ :
ِجيب و امرْ :
جاب ،مضارع :ي ْ
میدانند.
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 9جمع سائِح ُس ّياح و سائِحون استُ .س ّواح نيز به کار رفته است.
 10شَ ْعب ،يعنی ملّت .هرچند ملّت عربی است ،ولی در عربی « ِملَّة» ،يعنی آيني.
﴿ َو لَ ْن تَ ْرضی َع ْن َك الْيَهو ُد َو ال ال َّنصاری َحتَّي تَتَّ ِب َع ِملَّتَ ُهم﴾ بقره120 ،
یهودیان و مسیحیان از تو خشنود منیشوند ،مگر اینکه از آیین آنها پیروى کنى.
 +( 11زائِد) (ـ نا ِقص) ( :تَقسي ٌم َعلَی) (َ ض ٌب يف) در کاربرد زبان معموالً به جای
َض ٌب يف ،يف و به جای تقسي ٌم علی ،علی به کار میرود .طَ ْرح نيز به معنای منهاست.
 12عنکبوت مؤنث است و گاهی مذکّر نيز به کار رفته است .الجمعَ :عناكِ ُب و
عناكيب
عناكيب ،املؤنث :عنكبوت و عنكبة و الجمع للمؤنث :عنكبوتات و َعناكِ ُب و
ُ
ُ
جنس العنكبوت .نام فارسی آن تارت َ َنک ،ت َ َننده ،کَرتينه و
ال َع ْنك َُب َ :ذكَ ُر العنكبوت ،أَو ُ
کارتنه است.
 13ة در منلة تاء وحدت است .نَ ْل اسم جنس به معنای مورچه و منلة به معنای
يک مورچه است.
ٌ
مضافاليه آن
ِ 14عن َدئِ ٍذ ظرف زمان است .إ ْذ الزم اإلضافة به جمله است و وقتیکه
حذف میشود ،تنوين ِع َوض میگريد.
 15در «سألَت الطالباتُ بِتع ُّج ٍب ».بتع ُّج ٍب حال است.
 16قا َم بِـ يک فعل جديد است و در متون قديم کاربرد نداشته است.
مکتوب عليها هذا الحديث»
 17در جملۀ «أليس ِمن املناسب کتاب ُة لوح ٍة جداريّ ٍة
ٍ
مکتوب نَعت سببی است .صفت سببی اگر اسم فاعل واقع شود فاعل میخواهد و اگر
اسم مفعول واقع گردد نائب فاعل میخواهد ؛ مثال بيشرت:
قَ َرأتُ مجلّ ًة ُم َم َّزقاً جِل ُدها .قَ َرأتُ کتاباً ُم َم َّزق ًة أوراقُ ُه( .سبب به معنای وابستگی است).
 18نعت تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات آن و یا بیان صفتی
کریم أبو ُه».
از صفات متعلق آن کامل کند .هامنند « َم َر ْرتُ بِرجلٍ کریم» َ « ،م َررتُ برجلٍ ٍ
نعت به دو قسم تقسیم میشود:
ـ نعت حقیقی :تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات آن کامل کند.
ـ نعت سببی :تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات متعلّق آن کامل کند.
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 19ل َّم ادات رشط و ظرف ّيه است .در متون امروزی ِعن َدما و حي َنام در کنار ل َّم قرار
گرفته است.
 20در ﴿ َمن إل ٌه غ ُري اللّ ِهَ ﴾...م ْن مبتدا ،إل ٌه خرب و غ ُري صفت است.
 21وزنهای فَعولِ ،مفعالِ ،مفعيل و فَ ّعالة در مذکّر و مؤنّث مشرتکاند .مانند
عروس و عجوز ،مضياف و مقدامِ ،معطري و مسکني(و ِم َک ّر و ِم َف ّر) و عالمة.
ألف سن ٍة إال خمسني عاماً﴾ ألف
 22در آيۀ ﴿و لقد أرسلنا نوحاً إلی قومه فلبث فيهم َ
ٌ
مفعول فيه است.
نايب
شعب إيرا َن نيز درست است ،ولی در کتاب درسی ترکيب الشعب
 23هر چند ترکيب ُ
اإليراين که بيشرت کاربرد دارد ،آمده است.
 24در گويش شامی حرف ث در اثنني ،ثالثة ،مثانية ت تلفّظ میشود.
َ 25زرافة در فارسی َز ّرافه با تشديد خوانده میشود ،ولی در عربی مش ّدد نيست.
 26جالب است بدانيم که عاميانۀ اعداد در کشورهای عرب زبان با فصيح بسيار فرق
١
دارد .اين تفاوت حتّی از کشوری به کشوری ديگر نيز مشاهده میشود.
 27پ در عربی به ب و ف تبديل شده است؛ مثال:
پريوز  فريوز  ،پياده بَي َدق  ،اِسپَهانأصفهان يا أصبَهان
 28همني كه حرضت موىس به رسالت الهى مأمور شد ،چهار چيز را از خداوند خواست:
«رب ارشح يل صدري»
ـ سعۀ صدرّ .
ـ رشايط آماده« .و يَ ّس يل أمري»
ـ بيان روان« .واحلُل ُعقد ًة من لساين»
ـ داشنت وزير« .واجعل يل وزيرا ً»
چون حرضت موىس به مسائل متع ّدد عبادى ،سياىس ،انقالىب ،اجتامعى ،اخالقى،
فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعاً پرداخنت و تو ّجه الزم به هر كدام ،انسان را از
1ـ عددهــای مذکــور بــه گويــش عراقــی (بغــداد) هســتندِ :
ـش،
ـرِهَ ،د َعـ ْ
ـن ،ث ْالثِــه ،أَ ْربَ َعــهَ ،خ ْم ِســهِ ،سـتِّهَ ،سـبْ َعه ،ثْ ان ِيــه ،تِ ْسـ َعهَ ،عـ ْ
واحـدْ ،ث ْنـ ِ ْ
ـشْ ،سـ ُبطَ َع ْش ،اِثْ ُنطَ َعـ ْ
ـشُ ،صطَّ َعـ ْ
ـشُ ،خ ُم ْصطَ َعـ ْ
ـش ،أَ ْربُطَّ َعـ ْ
ـش� ،ثَلَطَّ َعـ ْ
ـن  1000أَلِـ ْـف .يــازده
اِث ْ َن َعـ ْ
ـش ،تِ ْسـطَ َع ْشِ ،ع ْشيـ ْن  100 ...م ِّيــه  200ميتـ ِ ْ
ـش» خوانــده میشــود.
ـش» و در ســوريه «إي َد َعـ ْ
در عربســتان «إ ْح َد َعـ ْ
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ساير امور غافل مىسازد؛ لذا سعۀ صدر در رسيدن به همۀ اين موارد كامالً رضورت
دارد.
سعۀ صدر ،هم براى خود انسان الزم است ،هم براى انجام مسئول ّيت و كلمۀ «يل»
رمز آن است كه دريافت وحى ،نياز به ظرف ّيت بزرگ دارد؛ چنانكه در سورۀ انرشاح در
رشح لك صدرك  ...اِ ّن مع ال ُعرس يُرسا ً﴾ آيات 25
مورد پيامرب
آمده است﴿ :أمل نَ َ
تا  28سورۀ طٰ ٰه برای رفع لکنت زبان و به هنگام آغاز سخرنانی برای تقويت اعتامد به
نفس خوانده میشود.
 29در «مئ ٌة تقسي ٌم َعلَی خمس ٍة يساوي عرشين» تقسيم تأويل به مشتق ُمق ََّس ٌم و
صفت برای مئة و يساوي خرب است.
«سب ُع
ُ 30ه َّن در حدیث «سب ٌع یجری للعبد أجرهن» به معدود محذوف برمیگرددَ .
خصا ٍل …»
 31حتّی در «إنّکم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم» حرف عطف و معطوفش
محذوف است .تقدیرش این است:
«إنکم مسؤولون عن کل شیء حتّی عن البقاع و البهائم».
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رس الثّالِ ُث
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،بفهمد و ترجمه کند.
١
 2پيام منت را که تفکّر در آفرينش خداست درست درک کند.
 3معنای کلامت جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 4به هنگام رضورت به آيات و احاديث درس استشهاد کند.
 5فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی و  ...از وزنهای استفعال ،انفعال ،افتعال و
تف ّعل را بشناسد ،درست معنا کند و تشخيص دهد.
 6در رشتۀ علوم انسانی چند معنای مشهور بابهای ث ُالثی مزيد را تشخيص دهد.
 7در رشتۀ علوم انسانی فعل الزم را از متع ّدی تشخيص دهد.
فرایند آموزش درس
مناهنگ باران ماهی  fish rainingدر اینرتنت و نرم افزار «بر فراز آسامن» موجود
است .منايش آن در کالس در صورت وجود امکانات انگيزۀ يادگريی درس را افزايش
میدهد .اين منت در نظرخواهی از دانشآموزان مورد پسند گروه آزمايشی شد .هرچند
ظاهرا ً به فرهنگ ايرانی و اسالمی ارتباطی ندارد ،بايد تو ّجه کرد که يکی از راههای
خاصی دارد.
خداشناسی انديشيدن در آفرينش خداست و اين پديده نيز جذّاب ّيت ّ
1ـ پيام درس دربارۀ صلۀ رحم ،احرتام به همسايه و تالش برای ازبني بردن دشمنی بني همسايگان و خويشان است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس
الس َم ِك
َمطَ ُر َّ
السام ِء؟! إ َّن ن َ
ُزول الْ َمطَ ِر َو
َهل ت َُص ِّد ُق أَ ْن ت َ َری يف يَ ٍ
وم ِم َن الْ َيّ ِام أَسامکاً تَتَساقَ ُط ِم َن َّ
َبيعي؛
الثَّل ِج ِم َن َّ
السام ِء َش ٌء ط ٌّ
آيا باور میکنی که در روزی از روزها ماهیهايی را ببينی که از آسامن میريزد؟!
بارش باران و برف از آسامن چيزی طبيعی است.
َيس
َولٰ ِک ْن أَ يُـ ْم ِک ُن أَ ْن نَ َری َمطَ َر َّ
الس َم ِك؟! َهل تَظُ ُّن أَ ْن يَکو َن ٰذلِ َك الْ َمطَ ُر َحقي َق ًة َو ل َ
الص َو ِر َحتَّی ت َُص ِّد َق.
ِفلْامً َخيال ّياً؟! َح َسناً؛ فَـانْظُ ْر إِلَی ٰه ِذ ِه ُّ
ولی آيا ممکن است که باران ماهی ببينيم؟! آيا گامن میکنی که اين باران حقيقت
باشد (است) و فيلمی خيالی نيست؟! بسيار خوب؛ به اين تصويرها نگاه کن تا باور
کنی.
أنت ت ُشا ِه ُد ُسقو َط الْ َ ِ
السام َء تُ ِْط ُر أَسامکاً .يُ َس ّمي
ا ُنظُ ْر ب ِِدقَّ ٍة؛ َ
السام ِء؛ کَأ َّن َّ
سامك ِم َن َّ
اس َس َن ٍ
وات طَويلَ ًة
اس ٰه ِذ ِه الظّا ِه َر َة الطَّبيع َّي َة « َمطَ َر َّ
الس َم ِك»َ .ح َّ َيتْ ٰه ِذ ِه الظّا ِه َر ُة ال ّن َ
ال ّن ُ
الس َم ِك» َس َنويّـاً يف ُجمهوريَّ ِة الْ ُهندوراس يف أَ ِمريکَا
فَام َو َجدوا لَها َجواباً .يَ ْح ُدثُ « َمطَ ُر َّ
الْ ُوسطَی.
به دقّت نگاه کن؛ افتادن ماهیها را از آسامن میبينی؛ گويی از آسامن ماهیها
میبارند .مردم اين پديدۀ طبيعی را باران ماهی مینامند .اين پديده مردم را سالهای
طوالنی حريان کرده است و پاسخی برايش نيافتهاند .باران ماهی هر سال (ساالنه) در
آمريکای مرکزی رخ میدهد.
الس َن ِة أَحياناً .فَـ ُي ِ
ت َح ُدثُ ِ
اس غَي َمـ ًة َسودا َء َعظي َمـ ًة َو
هذ ِه الظّا ِه َر ُة َم َّرت َ ِني يف َّ
الح ُظ ال ّن ُ
رض َمفروشَ ـ ًة
َرعدا ً َو بَرقاً َو رياحاً قَويَّـ ًة َو َمطَرا ً شَ ديدا ً لِـ ُم َّد ِة سا َعتَ ِني أَو أَکثَـ َر ث ُ َّم ت ُْصب ُِح ْالَ ُ
اس لِـط ِ
بِـالْ َ ِ
َبخـها َو ت َنا ُولِـها.
سامك ،فَـيَأ ُخ ُذ َهـا ال ّن ُ
اين پديده احياناً دو بار در سال روی میدهد و مردم ابر سياه بزرگی و رعد و برق
و بادهای قوی و باران شديدی را به م ّدت دو ساعت ،يا بيشرت مالحظه میکنند سپس
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زمني پوشيده از ماهیها میشود و مردم آنها را برای پخنت و خوردن آنها میبرند( .بر
می دارند)
س تِل َْك الظّا ِه َر ِة الْ َعجي َب ِة؛ فَـأَ ْر َسلوا فَريقاً لِـزيا َر ِة الْ َمکانِ َو
حا َو َل الْ ُعلَام ُء َمع ِرفَـ َة ِ ِّ
التَّ َع ُّر ِف َعلَی الْ َ ِ
سامك الَّتي تَتَساقَ ُط َعلَی الْ َ ِ
رض بَع َد ٰه ِذ ِه الْ َمطا ِر الشَّ دي َد ِة.
دانشمندان برای شناخت راز اين پديدۀ شگفت تالش کردهاند و برای ديدن مکان و
آگاهی يافنت از ماهیهايی که پس از اين بارانهای شديد بر زمني میافتند گروهی را
فرستادند.
واح ٍد َو نَو ٍع ِ
جم ِ
فَـ َو َجدوا أَ َّن َجمي َع الْ َ ِ
ش ِة َعلَی الْ َ ِ
واح ٍدَ ،ولٰ ِک َّن
رض بِـ َح ٍ
سامك الْ ُمنتَ ِ َ
َيس ْت ُمتَ َعلِّقَـ ًة بِالْميا ِه الْ ُمجا ِو َر ِة بَ ْل بِـميا ِه الْ ُم ِ
َريب يف الْ َم ِر أَ َّن الْ َ َ
َيس
سامك ل َ
الْغ َ
حيط ْالَطْل ِّ
قوط الْ َ ِ
الَّذي يَبْ ُع ُد َمسافَـ َة ِمائَتَـي کيلومرتٍ َع ْن َم َح ِّل ُس ِ
سامك.
و دريافتند که همۀ ماهیهای پخش شده روی زمني از يک اندازه و يک گونه هستند،
ولی شگفت اين است که ماهیها متعلّق به آبهای مجاور نيستند؛ بلکه متعلّق به
محل افتادن ماهیها
آبهای اقيانوس اطلس هستند که مسافت دويست کيلومرت از ّ
دورند.
ما ه َو َس َب ُب ت َشکيلِ ٰه ِذ ِه الظّا ِه َر ِة؟! يَح ُدثُ إِ ْعصا ٌر شَ دي ٌد فَـ َيس َح ُب ْالَ َ
السام ِء
سامك إلَی َّ
بِـق َّو ٍة َو يَأ ُخذُها إِلَی َمکانٍ بَ ٍ
عيد َو ِعن َدما يَف ِق ُد ُس َعتَـ ُه تَتَساقَ ُط َعلَی الْ َ ِ
رض.
دليل تشکيل اين پديده چيست؟ گردباد شديدی رخ میدهد و ماهیها را با قدرت به
سوی آسامن میکِشد و به جای دوری میبَرد و هنگامیکه رسعتش را از دست میدهد
بر زمني میافتند.
الس َم ِك».
اس يف الْ ُهندوراس بِـ ٰهذَا الْ َي ِ
ـوم َس َنويّاً َو يُ َس ّمونَـ ُه « ِمه َرجا َن َمطَ ِر َّ
يَحتَ ِف ُل ال ّن ُ
مردم در هندوراس هر سال اين پديده را جشن میگريند و آن را جشنوارۀ باران ماهی
مینامند.
السمـا ِء مـا ًء فَـأَ ْخ َر َج بِـ ِه ِمـ َن الثَّـ َمـر ِ
ات ِرزْقـاً لَـكُم﴾ اَلْ َب َق َرة22 ،
﴿ َو أَنـ َز َل ِمـ َن َّ
و از آسامن آبی را فروفرستاد و به کمک آن از مثرهها روزی برايتان خارج ساخت.
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اِعلَموا
متوسطه با فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،نفی ،مستقبل
دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
و معادل ماضی استمراری در قالب فعلهای ث ُالثی مج ّرد صحيح و سامل آشنا شده،
گاهی نيز با فعلهای معتل ،مهموز و مضاعف و نيز ثالثی مزيد روبهرو شده است.
اکنون در درس سوم و چهارم اختصاصاً با فعلهای ثالثی مزيد آشنا میشود .دانشآموز
رشتههای غري علوم و معارف اسالمی و علوم انسانی نيازی به حفظ اصطالحات ندارد؛
زيرا عربی درس اختصاصی او نيست .رصفاً يک درس عمومی است .نيازی نيست او
مج ّرد را از مزيد تشخيص دهد .دانسنت اينکه يَ ْخ ُرجو َن مج َّرد است و يُ ْخر ُِج مزيد وقت
کالس را میگريد و معلّم بايد برای تفهيم اين قاعده و قواعد شبيه آن بيشرت وقت کالس
را رصف کند و زمانی برای مهارتهای زبانی خواندن ،شنيدن و سخن گفنت منیماند؛
دانسنت اين نکات الزم است ولی با تو ّجه به وقت محدود کالس بهرت است وقت دبري
برای معنای کلامت رصف شود .دانشآموز بتواند معنای يَستَغ ِف ُر را ياد بگريد .بداند که
يَستَغ ِف ُر شبيه يَغ ِف ُر است و تنها حروفی بيشرت از آن دارد .بتواند در فعلهايی مانند
َخ َر ْجتُم ،اِستَ ْخ َر ْجتُم ،ت َ َخ َّر ْجتُم ،أَ ْخ َر ْجتُم شناسۀ «تُم» را تشخيص دهد و بداند که «تُم»
شتيْتُم ،تَلَ ْوتُم و ...
به معنای «ید» در فارسی است .حتّی در قُلتُمِ ،غبتُم ،نَ تُم ،أَ َر ْدتُم ،اِ َ َ
نيز توقّع میرود که همني مهارت را به دست بياورد .وقتی که فراگري خوب بفهمد خوب
ياد خواهد گرفت و حتّی بیآنکه هدف کتاب باشد به مهارت ساخنت هم خواهد رسيد.
تبدیل صيغه و ساخت فعل در سايۀ روانخوانی و ترجمه خودبهخود حاصل میگردد.
ا ّما در کتاب درسی جزء اهداف آموزشی نيست.
دليل اينکه چهار باب انفعال ،افتعال ،استفعال و تف ّعل مق َّدم شده ،سادگیِ يادگريی
اين ابواب به خاطر مفتوح بودنِ حرف مضارع در آن است؛ مثالً باب «استفعال» برای
دانشآموزان در مقايسه با باب إفعال بسيار سادهتر است .لذا در درس سوم از بابهای
سادهتر رشوع شده است تا وقتی که قاعدۀ جديد را خوب متو ّجه شدند ،بابهای
دشوار مطرح شوند.
در رشتۀ علوم انسانی عالوه بر مفاهيم مشرتک معنای مشهور بابهای ثالثی مزيد
نيز توضيح داده شده است .واقعيت اين است که معانی بابها حتّی برای دانشآموز
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علوم انسانی نيز آن طور که تص ّور میشود ،سودمند نيست؛ مثالً برای دانسنت معنای
س َع نهايتاً بايد رساغ لغتنامه رفت و دانسنت معانی ابواب
اِ ْحتَ َق َر ،اِ ْستَح َج َر ،أَفْل ََح و أَ ْ َ
کارگشا نيست .اِستَح َج َر معنای درخواست ندارد.
اِ ْستَح َج َر :مانند سنگ شد.
الرجل  :آن مرد براى خود حجره ساخت.
اِ ْستَح َج َر ُ
اِ ْستَح َج َر علي ِه  :بر او رسسخت شد.
أَ ْع َر َض :دوری کرد ا ّما َع َر َض :عرضه کرد .يعنی َع َر َض متع ّدی و أَ ْع َر َض الزم است.
در ت َغافُل و ت َجا ُهل اشرتاک نيست.
حوارات
در بخش حوار ،گفتوگويی در ادارۀ گذرنامه در فرودگاه آموزش داده شده است.
امتياز بزرگ اين مکامله کاربردی بودن آن است .هرکس که به زيارت مکّۀ مک ّرمه و
رشف شده است ،میداند که موضوع ِحوار کامالً جالب و واقعی است.
مدينۀ من ّوره م ّ
دانشآموز نخواهد پرسيد چنني گفتوگويی چه کاربردی دارد؟ عبارتهای منت مهم
هستند و هرکس که عربی خوانده است بايد چنني پرسش و پاسخهايی را مسلّط باشد.
تـمرینها

تـمرين ا ّول (در هر دو کتاب) :هدف تقويت درک مطلب است .حال نوبت اين است که
فراگري بتواند خود را بيازمايد .از آنجا که يکی از مهارتهای چهارگانۀ زبانی سخن گفنت
است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانشآموز کمک میکند.
در اين قسمت نبايد سختگريی کرد؛ زيرا ساخنت جمله از اهداف اصلی کتاب نيست.
بنابراين ،سؤال به صورت تعيني درست و نادرست است .دانشآموز به سادگی به اين
تـمرين پاسخ میدهد .برای اينکه او از آموخنت لذّت بربد ،سؤال ساده ط ّراحی شده است.
تـمرين دوم (در عربی علوم انسانی مترين سوم) :هدف تقويت آموختههای پيشني
متوسطه و تلفيق آن با آموختههای نوين است .بايد مراقب
دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
بود که اين تو ّهم برای دانشآموز پيش نيايد که تص ّور کند ضمري و فعل الزم و ملزوم

152

هم هستند؛ مثالً هم ذهبوا را درست بداند و ذهبوا را نادرست بداند ،چون فعل ذهبوا
بینياز از ضمري است.
در اينجا تذکّر معلّم الزم است.
تـمرين سوم زبان قرآن (در عربی علوم انسانی مترين چهارم) :حال نوبت اين است که
منصۀ ظهور برسد .دانشآموز آموختههايش را
مهمترين هدف يادگريی درس عربی به ّ
در چند آيه و يک حديث میآزمايد.
تصوير سنگقرب بانو دکرت آنه ماری شي ِمل 1اسالمپژوه ،خاورشناس و مولویشناس آملانی
1ــ خانم پروفسور «آنه ماری شیمل» پژوهشگر و نویسندۀ توانای آملانی را سالهاست که در رسارس جهان بهعنوان یک اسالمشناس و
ایرانشناس برجسته میشناسند .دهها کتاب و صدها مقاله ،مثرۀ تالشهای این بانوی رشقشناس است .به موازات قلم توانای او ،بیان شیوا
و جذّاب وی نیز موجب دعوت پیدرپی و سفرهای فراوان خانم «شیمل» به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخرنانی در محافل علمی و
دانشگاهی بوده است.
«آنه ماری شیمل» در سال  1929در شهر «ارفورت» در رشق آملان به دنیا آمد .او پانزده ساله بود که به فراگیری زبان عربی پرداخت .شیمل
در شانزده سالگی دورۀ دبیرستان را به پایان رساند و در دانشگاه برلین به تحصیل زبان و ادبیات عرب و اسالمشناسی پرداخت و در سال
 1941با اخذ درجۀ دکرتا ،دانشآموخته شد.
خانم «شیمل» سپس بهعنوان مرتجم و بعد بهعنوان استاد رشتۀ علوم اسالمی به استخدام دانشگاه «ماربورگ» در آمد .او در سال 1954
به دعوت دانشگاه آنکارا به ترکیه رفت و در این دانشگاه به تدریس ادبیات کالسیک ترک پرداخت .در سال  1961کرسی استادی در
رشتههای عربشناسی و اسالمشناسی در دانشگاه بن آملان به او واگذار شد .خانم «شیمل» از سال  1967در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز
به تدریس پرداخت .او همزمان با ف ّعالیّت متناوب در این دو دانشگاه در بسیاری از سایر دانشگاههای جهان نیز بهعنوان استاد میهامن
ف ّعالیت میکرد.
وی که یکی از پژوهشگران بزرگ در علوم و عرفان اسالمی در جهان غرب به شامر میآيد ،افزون بر کتابهای متعدّدی که در این زمینه
تألیف کرده ،آثار بسیاری از شعرا ،عارفان و فیلسوفان مرشق زمین را به زبان آملانی ترجمه کرده است.
در سال  1995جایزۀ صلح نارشان آملان که یکی از معتربترین جوایز فرهنگی این کشور محسوب می شود به وی اعطا شد.
بسیاری از دانشگاههای معترب جهان از جمله دانشگاههای سند در هندوستان ،اسالم آباد ،پیشاور ،اوپسال سوئد ،قونیه و تهران به وی دکرتای
افتخاری اعطا کردهاند .در اسالم آباد پاکستان حتّی یک خیابان به نام وی نامگذاری شده است .خانم پروفسور «شیمل» عالوه بر زبانهای
عربی ،ترکی ،فارسی ،سندی و پشتو ،با زبانهای انگلیسی ،فرانسه و سوئدی به خوبی آشنا بود.
وی در مصاحبهای در برنامۀ دوم تلویزیون آملان گفت:
متأسفانه در آملان اطّالعات ناقص و اغلب نادرستی در مورد اسالم ،ایران و انقالب اسالمی وجود دارد و متقابالً در ایران نیز تقریباً هیچگونه
اطالع قابل مالحظهای در مورد آملان وجود ندارد.
شیمل در یکی از مصاحبههایش اشارهای به ادعیۀ اسالمی داشت و گفت:
همواره دعاها ،احادیث و اخبار اسالمی را از اصل عربی آن میخوانم و به ترجمهای مراجعه منیکنم .بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفۀ
سجادیه را به آملانی ترجمه و منترش کردهام ،نزديک به هفت سال پیش دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن ماه را ترجمه
میکردم و مادرم در بیامرستان بسرتی بود و به او رس میزدم ،پس از آنکه او به خواب میرفت در گوشهای از آن اتاق به پاکنویس کردن
ترجمهها مشغول میشدم .اتاق مادرم دو تختی بود .در تخت دیگر خامنی بسیار فاضله بسرتی بود که کاتولیکی مؤمن ،راسخ العقیده و
متعصب بود .وقتی فهمید که من دعاهای اسالمی را ترجمه میکنم ،دلگیر شد که مگر در مسیحیت و در کتب مقدّسه خودمان کمبودی
ّ
داریم که تو به ادعیۀ اسالمی روی آوردی!؟ وقتی کتابم چاپ شد یک نسخه برای او فرستادم .یک ماه بعد او به من تلفن زد و گفت:
صمیامنه از اهدای این کتاب متشکرم؛ زیرا هر روز به جای دعا آن را میخوانم.
وی در یکی از مصاحبههایش در مورد مسلامنان ترک گفت:
وقتی من جلوی یک مسجد آیههای قرآن را میخوانم ،ترکها شگفتزده از من میپرسند ،شام میتوانید این را بخوانید؟!
پروفسور «آنه ماری شیمل» طی دوران طوالنی ف ّعالیّت علمی و فرهنگی خود بیش از هفتاد کتاب تألیف و ترجمه کرده است.
منبع :پايگاه اطّالعرسانی حوزه
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آراسته به حديث حرضت علی تأثري روانی بسياری بر دانشآموز دارد .شايسته است
دبري دست کم يک دقيقه دربارۀ اين بزرگبانو برای دانشآموزان صحبت کند.
عبارت إنکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم در کالس پرسيده شود که منظور چيست.
اين است که دانشآموز بداند چه
هدف از اين سخن حکيامنۀ حرضت علی
مسئوليتی در برابر محيط زيست دارد.
تـمرين چهارم زبان قرآن (معادل مترين پنجم انسانی) :هدف اين مترين تقويت مهارت
واژهشناسی است.
حل آن برای دانشآموز آسان و لذّتبخش است.
طرح مترين پنجم دشوار ،ا ّما ّ
تـمرين پنجم زبان قرآن (معادل مترين ششم انسانی) :هدف اين مترين نيز باز هم تقويت
مهارت واژهشناسی است.
تالش شده است مترين متضاد و مرتادف هرجای کتاب که امکان داشت ط ّراحی شود.
تـمرين هفتم تا نهم (در هر دو کتاب) :نه تنها در اين درس ،بلکه در همه جای کتاب
مترين فعل تکرار شده است و در کتابهای دو سال آينده نيز اين تکرار و مترين بر
انواع فعل انجام خواهد شد.
يادگريی فعل بسيار مهم است .مهمترين قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل
است.
تـمرين دهم عربی زبان قرآن (در عربی علوم انسانی مترين دوم) :هدف تقويت مهارت
شناخت فعل است .دانشآموز بايد بتواند در دو گزينۀ ارائه شده قدرت تشخيص غلط
را از درست داشته باشد .دليل اينکه دو گزينه ارائه شده اين است که مسابقهای در کار
نيست .هدف آموزش است و در آموزش دانشآموز همچون فرزند ماست که میخواهد
بياموزد .در ارزشيابی نبايد به سبک آزمون رسارسی سؤال طرح کرد .کارشناسان و
صاحبنظران بسياری اين شيوۀ طرح سؤال آزمون رسارسی را رد کردهاند .اين سبک
طرح سؤال در آزمون رسارسی از رس ناچاری است و چون شيوۀ بهرتی ارائه نشده است؛
لذا اين سبک ادامه دارد و از نظر علمی شيوهای مورد تأييد نيست.
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أَنوا ُر الْقُرآنِ
در هر هشت درس کتاب عربی زبان قرآن اين بخش وجود دارد.
دانشآموز آموختههايش را در قرآن محک میزند .اين بخش از درسی به درس ديگر
در قالبی جديد ط ّراحی شده است .هدف فقط معنای هامن کلامتی است که در کتاب
درسی با آن مواجه شده است.
به عبارت ديگر معنای کلامتی که تاکنون در کتاب با آن روبهرو نشده است از
اهداف آموزشی کتاب نيست و مورد ارزشيابی قرار نخواهد گرفت.
پيشرت اشاره شد که ّ
حل اين مترين در منزل انجام خواهد شد و درصورتیکه دبري
تشخيص دهد که از نظر زمان مشکلی ندارد بهرت است که در کالس حل شود.
اين بخش در کتاب عربی علوم انسانی وجود ندارد.
البحث العلمي
هدف يافنت داستانهای قرآنی به زبان عربی و ترجمۀ آنها به فارسی است .از آنجا
که دانشآموز با برخی داستانهای قرآنی آشناست ،ترجمۀ آنها برايش سادهتر است.
اين کار میتواند به صورت گروهی انجام شود .طبيعی است که کاری وقتگري است
و نياز به زمان ندارد و بايد خارج از وقت کالس انجام و در کالس گزارش داده شود.
پيشنهاد میشود يک وبالگ برای اين منظور به اسم مدرسه و برای ثبت ف ّعاليتهای
دانشآموزان ساخته شود.
ارزشيابی
هرچه در دروس قبل ،دربارۀ شيوههای ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق
دارد.
منت درس را میتوان با استفاده از کتاب گويا و مناهنگهای موجود در اينرتنت در
مورد اين پديدۀ طبيعی در کالس درس اجرا کرد.
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وسايل کمک آموزشی
در این درس نیز همچنان استفاده از کتاب گویا ،نرم افزار ،پاورپوینت ،اینفوگراف،
مناهنگ آموزشی ،اعالن و اساليد توصيه میشود.
دانشافزايی برای دبیر (نه دانشآموز)
� 1ثَلْج به دو معنای برف و يخ است.
ِ 2مه َرجان مع َّرب مهرگان يادآور جشن بزرگ ايرانيان باستان به هنگام مهر است.
از آن واژۀ ُم َه َّرج به معنای دلقک سريک نيز ساخته شده است.
مهرجان به معنای جشنواره (فستيوال) است .جمع آن مهرجانات و همراه با احتفاالت
بهکار میرود.
 3کلمۀ ث ُالثی خالف قياس بهکار رفته و در اصل بايد ث َالثی میبود.
رشف شدی؛ مثالً به
َشف َْت يعنی م َّ
رشف فرمودی ،افتخار دادی و ت َ َّ
شف َْت يعنی م َّ
َّ َ 4
َشف ُْت بِزيا َر ِة م َّک َة الْ ُم َک َّر َم ِة.
رشف شدم :ت َ َّ
مکّه مکرمه م ّ
 5بِطاقَة جمع ِبطَاقات و بَطَائِق ،يعنی کارت ،بليت ،برچسب ،برگه.
بطاقة بَريديَّة :کارت پستال ،بطاقة تَ وين َّية :کارت خواربار ،بطاقة ت َه ِنئة :کارت
تربيک ،بطاقة ال ُّدخول :کارت ورود ،بطاقة الْ ُمغا َد َرة :کارت خروج ،بطاقة ال َّدعوة :کارت
َّوب» :نرخ فروش جامه كه در گوشۀ
دعوتِ « ،بطَاقَ ُة ال ِّزيَا َرة» :كارت ويزيتِ « ،بطَاقَ ُة الث ِ
آن يادداشت كنندِ « ،بطَاقَ ُة ال ُه ِويَّة» كارت شناسايى ،بطاقَ ُة االشرتاك يف املكتبة :كارت
عضويت كتابخانه .اين واژه آرامى است.
 6معموالً سورۀ ممت َحنة را به کرس ح تلفّظ میکنند ،ولی به فتح درست است.
به آيۀ دهم از اين سوره دقّت کنيد:
﴿يا أَيُّ َها الَّذي َن آ َم ُنوا إِذا جا َءکُ ُم الْ ُم ْؤ ِمناتُ ُمها ِجر ٍ
ات فَا ْمتَ ِح ُنو ُه َّن اللَّ ُه أَ ْعلَ ُم بِإميانِ ِه َّن﴾
با تو ّجه به فعل اِ ْمتَ ِح ُنو ُه َّن ممت َحنة درست است.
 7تحدث هذه الظاهرة يف السنة َم َّرت َ ِني أحياناً .در اينجا م ّرتني نايب مفعول مطلق
مبي للعدد است.
ِّ
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 8اينکه گفته شد «فعل الزم» يعنی «لَ ِز َم فاعله و اليحتاج إلی املفعول» و «متع ّدی»
يعنی «يتع ّدي إلی املفعول» .در دستور زبان فارسی الزم را ناگذر و متع ّدی را گذرا
ناميده اند.
محلً منصوب
 9در ﴿و ما أرسلنا ِمن رسو ٍل إلّ بلسان قومه﴾ رسو ٍل لفظاً مجرور و ّ
است.
 10کلمۀ اللّه در اصل ال +اله بوده و همزه به خاطر کرثت استعامل حذف شده
است.
دربارۀ ریشۀ واژۀ اللّه چند نظر وجود دارد:
برخی گفتهاند اللّه از اله گرفته شده است .عرب در روزگار جاهل ّيت خدا را میشناخته
است ،ا ّما برایش رشیک قائل میشده و چند اله داشته است و اإللٰه یعنی آن خدای
بزرگ و برتر از سایر خدایان.
گروهی دیگر بر این باورند که این کلمه از «وله» گرفته شده و اله بر وزن ِفعال به
معنای مفعول است؛ مانند کتاب که به معنای مکتوب است.
و اگر از «وله» گرفته شده باشد ،وله یعنی رسگشتگی و اله یعنی رسگشته (حیران) یا
شیداست و از این رو ،خدا را اللّه گفتهاند که ِخرد در برابر او رسگشته و شیدا میشود.
سی َب َویه از دانشمندان رصف و نحو از طرفداران این نظر است که ریشۀ واژۀ اللّه
«وله» است .مولوی در مثنوی نظر او را بیان کرده و میگوید:
معنیِ الله گفت آن سیبَـ َویه یولِهو َن يف ال َحـوائِـج ُهم لَ َدیْـه
گفت الَهنا يف حـوائ ْجنا إل َْیك َو الْتَ َمسنـاهـا َو َجدناهـا لَ َد ْ
يـك
ترجمه :سیبویه دربارۀ معنای اللّه گفت :اللّه کسی است که مردم در نیازهای خود
شیداوار به سوی او میروند .گفت ای خدای ما در نیازهایامن به سوی تو روی میآوریم
و از تو میخواهیم و آنها را نزد تو مییابیم.
شاید هم اله و وله دو گویش از یک زبان باشند؛ یعنی در آغاز وله بوده سپس آن را
به صورت اله استعامل کردهاند؛ و وقتی آن را به صورت اله تلفّظ منودند معنای پرستش
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هم يافته؛ بنابراین ،معنای اللّه چنین میشود :آن ذاتی که همۀ موجودات ناآگاهانه
شیدای او هستند و او تنها وجودی است که شایستگی پرستش دارد.
برخی بر این باورند که در فارسی واژهای معادل کلمۀ اللّه نداریم و هیچ واژهای
رسانندۀ متام معنای اللّه نیست؛ زیرا اگر به جای اللّه «خدا» بگذاریم رسا نخواهد بود،
چون خدا مخفّف «خودآی» است و اگر خداوند بهکار رود باز رسا نخواهد بود؛ زیرا
خداوند یعنی صاحب .ا ّما چنین نیست؛ در هر زبانی برای معادل اللّه واژههای زیبایی
وجود دارد که از جنبههایی بر زبانهای دیگر برتری دارد .در فارسی نیز اهورامزدا ،ایزد،
یزدان ،کردگار ،خدا ،خداوند ،پروردگار واژگانی زیبایندَ .ولْهان يعنی شيدا ،عاشق
 11ترجمۀ فارسی «أَ َخذَ» میشود :گرفت ،بُرد ،برداشت آغاز کرد و ...
أَخَذتُ َهديَّـ ًة :هديهای گرفتمُ ،خذْين َم َعك :مرا با خودت برب ،أَ َخ َذ الْ َحقي َب َة :چمدان را
برداشت ،أَ َخ َذ يَ ْکتُ ُب :آغاز به نوشنت کرد ،أَ َخ َذ َعلَي ِه :او را رسزنش کردْ ،الَ ْخ ُذ َو ال َّر ُّد :گفت
ُلوب :دلها را ربود ،أَ َخ َذ َم ْجرا ُه :در
و شنود ،أَ َخ َذ ُه ال َّن ْو ُم :خواب بر او چريه شد ،أَ َخ َذ الْق َ
راه عادی خود رفت ،أَ َخ َذ َرأيَ ُه :با او مشورت کرد ،أَ َخ َذ ِم ْن شا ِر ِب ِه :از سبيلش چيد ،أَ َخ َذ ُه
ِب َذنْب ِه :او را به گناهى كه مرتكب شده بود كيفر داد.
ترجمۀ فارسی أَ َخ َذ به جملۀ داده شده بستگی دارد؛ مثال بيشرت:
الخوف منه َمأخذاً  :ترس ،او را فراگرفت.
أَ َخ َذ
ُ
أَ َخ َذ ْت في ِه الخَم ُر  :می در او اثر كرد.
أَ َخ َذ عليه طريقَه  :او را بر كارى كه كرده بود نكوهش منود.
أَ َخ َذ ُه بِالشدَّ ة  :به سختى با او رفتار كرد.
أَ َخ َذ ُه بال ُحسنى  :به نيىك با او رفتار كرد.
أَ َخ َذ بي ِد ِه او ب َن ِاصه  :او را يارى كرد.
أَ َخ َذ أ ْخ َذ ُه و بإ ْخ ِذ ِه  :از روش و خوى او پريوى كرد.
أَ َخ َذ ُه عىل حني ُغ َّر ٍة  :ناگهان بر او وارد شد يا ناگهان او را گرفت.
أَ َخ َذ عىل نفسه  :با خود عهد بست.
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أَ َخ َذ ُه عىل َعات ِقه  :مسئول ّيت را بر عهده گرفت.
أَ َخ َذ عىل يد ِه  :از كارى كه مىخواست انجام دهد او را بازداشت.
أَ َخ َذ عَنهُ  :از او نقل قول كرد ،از او آموخت؛ «أ َخ َذ َع ْن كُتُ ِب األَ َّولني» :از كتابهاى
قدميى نقل كرد؛ «أ َخ َذ َعن ُه الج َرب و ال َه ْن َد َسة» :از او علم جرب و هندسه آموخت.
أ َخ َذ بخاطره :با او همدردی كرد ،به او تسليت گفت ،او را تسلّی داد.
أخذ (أو أمسك) ِب ِخناقه :يقهاش را گرفت (چسبيد)
أ َخ َذ بشدة :شديدا ً برخورد كرد ،برخورد خشن كرد ،با خشونت برخورد كرد ،شديدا ً
مؤاخذه كرد.
أ َخ َذ بالثار :انتقام گرفت .
أ َخ َذ جانبا من :بخشی از  ...را به خود اختصاص داد (به عهده گرفت).
أ َخ َذ جانبا من :بخشی از  ...را به خود اختصاص داد  ،قسمتی از  ...را به انحصار خود
درآورد.
أ َخ َذ حذره :احتياط كرد ،مواظبت كرد ،هشيار شد ،مراقبت كرد ،دست به عصا راه
رفت ،محتاطانه حركت (عمل) كرد.
أخذ حذره :هوشيار شد ،حواسش را جمع كرد ،احتياط كرد ،دقت كرد ،مراقبت (احتياط)
كرد ،مواظبت (احتياط) كرد.
أ َخ َذ بالحسبان :به حساب آورد ،مراعات كرد ،م ّدنظر قرار داد ،رعايت منود ،منظور
داشت ،تو ّجه كرد ،در نظر گرفت ،ج ّدی گرفت.
أ َخ َذ بالحسنی :مهربانی كرد  ،مالطفت كرد  ،خورشويی كرد  ،نرمی كرد  ،برخورد نيكو
كرد.
أ َخ َذ حيطَ َته :احتياط كرد ،دست به عصا شد ،دقت كرد ،مواظب شد (مواظبت كرد)،
مراقب شد (مراقبت كرد).
أ َخ َذ عىل عاتقه :به عهده گرفت ،پذيرفت ،بردوش كشيد ،به گردن گرفت ،گردن نهاد .
أ َخ َذ علام بـ :آگاه شد از ،مطلع شد از ،را مالحظه كرد ،پی برد به.
أ َخ َذ عىل ُعهدته :به عهده گرفت ،متعهد شد ،تعهد منود ،ملتزم شد ،بر دوش گرفت.
أ َخ َذ عينات :منونهبرداری كرد  ،منونهگريی كرد  ،الگو گرفت (قرار داد).
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أ َخ َذ عىل (حني) غرة :غافلگري كرد.
أخ َذ كَرهينة :به گروگان گرفت ،گروگان گرفت.
أ َخ َذ بالنصيحة :پند گرفت ،اندرز گرفت ،نصيحت را گوش كرد ،حرف را قبول كرد ،درس
گرفت (پند شنيد).
أخذ بدفة الحكم :زمام امور (حكومت) را در دست گرفت ،بر مسند قدرت نشست،
قدرت را به دست گرفت ،به حكومت (قدرت) رسيد.
معانی مشهور بابهای ثالثی مزيد برای معلّم نه برای دانشآموز( :استثنا در معانی
وجود دارد).
باب إفعال (أَ ْف َع َل ُی ْف ِع ُل إِفْعال)
1

متعدّ ی کردن فعل الزم (تَ ْعد َیة):

يل ُح َسيناً؛ علی حسني را خنداند.
يل؛ علی خندید  .أَض َحكَ ع ٌّ
مثال :ضَ ِحكَ ع ٌّ
قرآن﴿ :إنَّهُ ه َو أَضْ َحکَ َو أَ ْبکَی﴾؛ اوست که خندانيد و گريانيد.

 2مفعول را دارای صفتی یافنت (وجدان الصفة):
مثال :أَ ْعظَ ْم ُت اللّ َه؛ خدا را با عظمت یافتم.
أکبنَ ُه﴾؛ وقتی او را دیدند بزرگ یافتند.
قرآن﴿ :فَل َّم َرأَيْ َن ُه َ ْ

 3فاعل دارای ما ّدۀ فعل شود یا مفعول را دارای ما ّدۀ فعل کنیم( :واجد ّیت)
مثال :أو َر َق الشج ُر؛ درخت دارای برگ شد.
قرآن﴿ :فَأَق َبـ َر ُه﴾؛ در قربش نهاد.
أَث ْـ َم َر؛ میوه دار شد.
4

داخل شدن فاعل در زمان ،مکان یا عدد:

أع َر َق سعي ٌد؛ سعيد وارد عراق شد.
اسي َن﴾؛ داخل صبح شد درحالیکه از زیانکاران بود.
قرآن﴿ :فَأَ ْص َب َح ِم َن ﭐلْ َخ ِ ِ

 5نسبت فعل به غیر فاعل:
کس َد ِ
الکاسبون؛ کاسبها بازارشان کساد شد.
مثال :أَ َ
 6رسیدن به وقت:
حص َد ال َّزرعُ؛ هنگام درو کشت رسید.
مثال :أَ َ
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 7مبدأ فعل را از فاعل یا مفعول برطرف کردن (سلب):
مثال :أَفْ َز ْع ُت حميدا ً؛ بیمناکی حميد را برطرف کردم.
 8ضدّ معنای ثالثی مج ّرد:

مثال :تَ َر َب حا ِم ٌد؛ حامد خاکنشین (تهیدست) شد.
أتْ َر َب حا ِم ٌد؛ مال در دست حامد چون خاک شد (ثرومتند شد).
يل  :ال ُّدنیا ت ُخلِ ُق األبدانَ؛ هامنا جهان پیکرها را فرسایش میدهد.
اإلما ُم ع ّ
قرآنَ ﴿ :وأَ َّما ﭐلْق ِ
َاسطُو َن فَکَانُوا ْ لِ َج َه َّن َم َحطَباً﴾؛
و ا ّما منحرفني برای دوزخ هيزم خواهند بود.
﴿ َو أَق ِْسطُوا ْ إِ َّن ﭐللَّ َه يُ ِح ُّب ﭐلْ ُمق ِْس ِط َني﴾؛
دادگری را گسرتش دهيد که خدا دادگسرتان را دوست میدارد.
باب تفعیل ( َف َّع َل ـ یُ َف ِّع ُل تَفْعیل «تَفْعالـ تَ ْف ِعلة ـ فَعال ـ ِفعال ِف ّعال»)
 1متعدّ ی کردن فعل الزم (تعدیة):
قرآن﴿ :ن ّزل علیك الکتاب﴾؛ بر تو کتاب را فرود آورد.
 2داللت بر زیادی فعل یا فاعل یا مفعول (تکثیر)
قرآنَ ﴿ :غلَّق َِت األبواب﴾؛ درهای زیادی را بست.

 3مبالغه (تفاوتش با تکثیر این است که در تکثیر بیشرت کمیت و در مبالغه بیشرت
کیفیت م ّد نظر است).
ص ْح ُت ال َح َّق؛ حق را کامالً آشکار کردم.
مثالَّ َ :
قرآن﴿ :قَ ْد َص َّدق َْت ﭐل ُّر ْؤيَا﴾؛ آنچه در رؤیا دیدی کامالً تصدیق کردی( .مأموریتت را
کامالً به انجام رساندی)
 4تدریج:
قرآن﴿ :إنّا نحن نَ َّزلنا الذِّکر﴾؛ ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم.
 5نسبت دادن مادّۀ فعل به مفعول (نسبت):
قرآنَ ﴿ :و َمن يُ َعظِّ ْم ُح ُر ِ
مات ﭐللَّ ِه﴾؛ و هرکس حرمتيافتگان خدا را بزرگ بدارد.
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 6ضدّ معنای باب افعال:
قرآن﴿ :إِنَّنا ن ُ
َخاف أَن يَ ْف ُر َط َعلَ ْينا﴾؛ بيم داريم در آزارمان زیادهروی کند.

ُه ْم ال يُ َف ِّرطُونَ؛ آنها کوتاهی منیکنند.
مصدر باب تفعیل در وزنهای دیگری هم بهکار میرود ،اين کلامت نيز مصدر باب
تفعیلاند :ت َکرار  /تَجربة َ /سالم  /کِذاب  /کِذَّاب
باب ُمفا َعلَة (فا َع َل ـ یُفا ِع ُل ـ ُمفا َعلَة)
 1مشارکت (معنای غالب باب مفاعلة است).
درحالیکه هر دو طرف هم فاعلاند و هم مفعول ،ا ّما آغازکننده به صورت فاعل و
ناص َمحمودا ً؛ نارص و محمود با يکديگر
دیگری به صورت مفعول آورده میشود :کات ََب ِ ٌ
نامهنگاری کردند.
قرآن﴿ :ف ََسا َه َم فَکَا َن ِم َن ﭐلْ ُم ْد َح ِض َني﴾ (صافات)141 ،؛
پس قرعه انداختند و او از مغلوبني شد.
 2تکثیر
َءا َج َرك اللّ ُه؛ خداوند پاداش بسیار به تو دهد.
 3تعدیه (متعدی کردن فعل الزم)
َب ُعدَ  :دورشد  بَا َع َد :دور کرد
قرآنَ ﴿ :ولٰ ِک ْن بَ ُعدَتْ َعلَيْهِم﴾؛ ولی به نظرشان دور آمد.
َربَّ َنا بَا ِع ْد بَ ْ َي أَ ْسفَا ِرنَا؛ پروردگار مابني سفرهای ما فاصله زياد قرار بده.
 4هامن معنی ثالثی مج ّرد
معموالً هرگاه در باب مفاعله ،فعلی به خدای تعالی نسبت داده شود در معنای
چهارم است.
قرآن﴿ :قاتَلَ ُهم اللّه﴾ ﴿ ،یُ َخا ِدعون اللّ َه﴾
باب تف ُّعل (تَ َف َّع َل ـ یَ َت َف َّع ُل ـ تَ َف ُّعل)
 1مطاوعه (قبول اثر فعل) باب تف ّعل برای پذيرش اثر باب تفعیل بهکار میرود:

162

َعلَّ ْم ُت ِ
هاشامً فَـتَ َعلَّ َم؛ به هاشم یاد دادم پس یاد گرفت.
اب ﭐل َّر ِحي ُم﴾؛ (بقره)37 /؛
اب َعلَيْ ِه إِنَّ ُه ُه َو ﭐلتَّ َّو ُ
قرآن﴿ :فَتَلَق َّٰى َءا َد ُم ِمن َّربِّ ِه کَلِ َم ٍت فَتَ َ
و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را بخشيد زيرا وی توبهپذير و
مهربان است.
ﭐلس ِمي ُع ﭐلْ َعلِي ُم﴾؛ (بقره)127 /؛
﴿ َربَّ َنا ت َ َق َّب ْل ِم َّنا إِن ََّك أَ َ
نت َّ
پروردگارا ،از ما بپذير زيرا تو شنوای دانا هستی.
 2تکلّف :خود را به رنج انداخنت (فاعل میخواهد چیزی غیر واقعی را به زحمت
به خود منسوب کند).
قرآنَ ﴿ :و َما أَنَا ِم َن ﭐلْ ُمتَ َکلِّ ِف َني﴾؛ (ص)86 /؛ و من از آنها نيستم که چيزی را که ندارند
به خود میبندند.
3

تدریج

قرآن﴿ :قَ ْد يَ ْعلَ ُم ﭐللَّ ُه ﭐل َِّذي َن يَتَ َسلَّلُو َن ِمن ُک ْم﴾ (نور)63 /؛
خدا از شام کسانی را که نهانی در میروند میشناسد (تسلّل آن است که کسی خود
را از جايی آرام آرام بیرون کشد طوری که نخواهد کسی پی بربد).
قرآن﴿ :يَتَ َج َّر ُع ُه﴾؛ (ابراهيم)17 /؛ به زحمت ،جرعه جرعه آن را رس میکشد.
 4تج ُّنب؛ (اجتناب فاعل از ما ّدۀ فعل)
ت َأث َّ َم ِ
قاس ٌم؛ قاسم از گناه دوری کرد.
 5تل ُّبس؛ (فاعل چیزی را که فعل از آن مشتق شده بپوشد)
تَ َق َّم َص جوا ٌد؛ جواد پیراهن پوشید.
َ 6صیرورت؛ (به حالتی در آمدن)
ت ََسلَّ َم ِهشا ٌم؛ هشام مسلامن شد.
باب تفاعل (تَفا َع َل ـ َی َتفا َع ُل ـ تَفا ُعل)
 1مشارکت:
قرآن﴿ :ت َ َعا َونوا َع َل ﭐلْ ِّرب َوﭐلتَّ ْق َو ٰى﴾ (مائده)2 /؛

يکديگر را در کار نيک و پرهيزگاری ياری کنيد.
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2

تظاهر:

3

مطاوعه (پذيرش اثر فعل):

4

تدریج:

1

مطاوعه (اثرپذیری)

2

تالش و مبالغه:

3

اتِّخاذ (فراهم آوردن مادّۀ فعل)

تَـام َر َض ِ
کاظ ٌم؛ کاظم خودش را به بيامری زد.
قرآن﴿ :اِث َّاقَلْتُم إِ َل ﭐلْ َ ْر ِض﴾ (توبه)38 /؛
به زمني سنگينی میکنيد( .خودتان را ناتوان جلوه میدهید).
با َعدْتُ َمنصورا ً فَتَبا َع َد؛ منصور را دور کردم پس دور شد.
تَزایَ َد الْ َمطَ ُر؛ باران بهتدريج بسيار شد.
هرگاه فاء الفعل در بابهای تف ّعل و تفاعل یکی از دوازده حرف (ت ،ث ،ج ،د ،ذ،
ز،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ) باشد ،جایز است حرف «ت» این دو باب را همجنس فاءالفعل
کرده در آن ادغام کنیم .برای پرهیز از ابتدا به ساکن از یک همزۀ وصل کمک میگیریم.
تَثاق ََلث َثاق ََلث ْثاق ََلاِث ْثاق ََلاِث ّاق ََل
تَتَضا َربو َن ت َضا َربو َن
وح﴾ فعل ت َ َن َّز ُل در اصل تَتَ َن َّز ُل بوده است.
﴿تَ َن َّز ُل الْ َمالئِ َک ُة َو ال ّر ُ
باب افتعال (اِ ْف َت َع َل ـ َی ْف َت ِع ُل ـ اِ ْف ِتعال)
اس فَاجتَ َمعوا؛ مردم را گرد آوردم و آنان گرد هم آمدند.
َج َم ْع ُت ال ّن َ
قرآنَ ﴿ :و ِق َيل لِل َّن ِ
اس َه ْل أَنتُم ُّم ْجتَ ِمعونَ﴾ (شعراء)39 ،؛ و به مردم گفتند آیا شام
گرد هم میآييد؟
اِکْتَ َس ْب ُت ال َ
ْامل؛ با کوشش فراوان مال به دست آوردم.
قرآن﴿ :لَ َها َما ک ََس َب ْت َو َعلَ ْيها َما ﭐکْتَ َس َب ْت﴾ (بقره)286 ،؛
نیکیهای هر شخصی به سود خود او و بدیهايش نيز به زيان خودش است.
اِ ْختَ َب ْزتُ الخب َز؛ نان را پختم.
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4

طلب:

5

معنای ثالثی مج ّرد:

6

مشارکت:

اِ ْعتَ َذ ْرتُ ماجِدا ً؛ از ماجد پوزش خواستم.
﴿ل ت َ ْعتَ ِذ ُروا ْ قَ ْد کَ َف ْرت ُم بَ ْع َد إِميَانِکُم﴾(توبه)66 ،؛
قرآنَ :
پوزش نخواهيد؛ زيرا پس از اميانتان کافر شديد.
َميص أَخي؛ پرياهن برادرم را کشیدم.
اِ ْجتَ َذبْ ُت ق َ
اِ ْختَ َص َم جعف ٌر و َس ّجا ٌد؛ جعفر و س ّجاد با هم دشمنی کردند.
قرآنَ ﴿ :هذَانِ َخ ْص َمنِ ﭐ ْختَ َصموا يف َربِّهِم﴾(حج)19 ،؛
اينها دو دشمنند که در مورد پروردگارشان با يکديگر دشمنی کردهاند.
تفاوت مشارکت در باب مفاعله با بابهای تفاعل و افتعال این است که در باب
مفاعله رشوع کننده ،اعراب فاعلی میگیرد و دیگری حالت مفعولی ،ولی در باب تفاعل
و افتعال هر دو به صورت فاعل میآيند.
در باب افتعال در حالتهای زیر حروف تبديل میشوند:
ـ اگر فاءالفعل (و) یا (ی) باشد به (ت) تبدیل سپس در (ت) باب افتعال ادغام
میشوند؛ مثل اِت ِّحاد استثنائاً در مورد أَ َخ َذ هم این حالت رخ میدهد :اِتِّخاذ
ـ اگر فاءالفعل (ص ،ض ،ط ،ظ) باشد( ،ت) در باب تبدیل به (ط) میشود؛ مثال:
ضطرار و اِ ِ
ضطراب ،اِ ِ
اِ ِ
ضطهاد
ﭐصط ِ َْب لِ ِع َبا َدتِ ِه﴾ (مريم)65 ،؛ در عبادتش بردبار باش.
قرآنَ ﴿ :و ْ
ـ اگر فاءالفعل (د ،ذ ،ز) باشد (ت) در باب تبدیل به (د) میشود و جایز است که (د)
و (ذ) را هم در هم ادغام کنیم:
َز َج َر ـ اِزت َ َج َر ـ از َد َج َر
َذکَ َر ـ اذتَ َک َر ـ اذ َدک َر ـ ا َّدکَ َر
قرآنَ ﴿ :وقَالُوا ْ َم ْج ُنو ٌن َوﭐ ْز ُد ِج َر﴾(قمر)9 ،؛ و گفتند جن زده شده و زيان ديده است.
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قرآنَ ﴿ :وﭐ َّدکَ َر بَ ْع َد أُ َّم ٍة﴾(يوسف)45 ،؛ و پس از م ّدتی به ياد آورد.
ـ هرگاه عین الفعل فعلی در این باب یکی از12حرف (ت ،ث ،ج ،د ،ذ ،ز ،س ،ش ،ص،
ض ،ط ،ظ) باشد ،جایز است حرف (ت) این دو باب را همجنس عینالفعل کرده در
آن ادغام کنیم ،سپس فاء الفعل را مفتوح یا مکسور کنیم و چون از همزه باب بینیاز
میشویم آن را حذف میکنيم.
َخ َص َم ـ اِ ْختَ َص َم ـ اِ ْخ َص َص َم ـ اِ َخ َّص َم ـ َخ َّص َم ـ یَ َخ ِّص ُم
قرآنَ ﴿ :و ُه ْم يَ ِخ ِّص ُمونَ﴾(يس)49 ،؛ درحالیکه رسگرم دشمنی باشند.
باب ان ِفعال (اِنْ َف َع َل ـ َی ْن َف ِع ُل ـ اِنْ ِفعال)
تنها معنای این باب مطاوعه(اثرپذیری) است:
َس ،استخوان را شکستم پس شکسته شد.
َستُ الْ َعظْ َم فَانْک َ َ
کَْ
ﭐضب بِّ َع َص َاك ﭐلْ َب ْح َر فَـﭑن َفل ََق﴾(شعراء)63 ،؛
وس أَنِ ْ ِ
قرآن﴿ :فَأَ ْو َح ْي َنا إِ َ ٰل ُم َ ٰ
به موسی وحی کرديم که عصايت را به دريا بزن ،پس بشکافت.
باب اف ِعالل (اِ ْف َع َّل ـ یَ ْف َع ُّل ـ اِ ْف ِعالل)
 1داخل شدن فعل در ما ّدۀ فعل:
اِ ْس َو ُّد الل َُّیل؛ شب وارد سیاهی شد.
قرآن﴿ :ظ ََّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ّدا ً َو ُه َو ک َِظي ٌم﴾ (زخرف)17 ،؛
رويش از بسياریِ خشم و ناراحتی سياه میشود.
 2مبالغه:
َّوب؛ لباس بسیار سفید شد.
اِبْ َي َّض الث ُ
قرآن﴿ :يَ ْو َم تَ ْب َي ُّض ُو ُجو ٌه َوت َْس َو ُّد ُو ُجو ٌه﴾ (آل عمران)106 ،؛
روزی که چهرههايی سفيد و چهرههايی سياه میشود.
باب استفعال (اِس َتف َع َل ـ یَس َتف ِع ُل ـ اِس ِتفعال)
 1طلب (معنای غالب این باب است).
نصوکُ ْم ِف ﭐلدِّينِ ﴾(انفال)72 ،؛
قرآنَ ﴿ :وإِنِ ْﭐستَ َ ُ
اگر از شام در راه دين ياری بخواهند شام بايد ياريشان کنيد.
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2

مفعول را دارای صفتی یافنت:

3

قرار دادن مادّۀ فعل برای مفعول:

5

مطاوعه (اثر پذیری):

مت ِ
حاتاً؛ حاتم را بخشنده یافتم.
اِ ْستَ ْک َر ُ
قرآنَ ﴿ :و نُرِي ُد أَن نَّ ُ َّن َع َل ﭐل َِّذي َن ْﭐستُضْ ِعفُوا ْ ِف ﭐلْ َ ْر ِض﴾ (قصص)5 ،؛
و میخواهيم که بر آنانکه در زمني ناتوان نگاه داشته شدند ،م ّنت نهیم.
َفت َزکَريّا؛ زکريا را جانشین خود کردم.
اِستَخل ُ
قرآنَ ﴿ :ويَ ْستَ ْخلِ ُف َر ِّب قَ ْوماً غ ْ ََيکُ ْم﴾(هود)57 ،؛
پروردگارم قومی غري شام جانشین میکند.
 4تح ّول( :فاعل از حالتی به حالتی دیگر درآید که ما ّدۀ فعل بر آن داللت میکند):
اِ ْستَ ْح َج َر الطّی ُن؛ گل سنگ شد.
ل ُسو ِق ِه﴾ (فتح)29 ،؛
َـﭑستَ ْغلَ َظ ف ْ
قرآن﴿ :ف ْ
َـﭑستَ َو ٰى َع َ ٰ
[آن جوانهها] سترب میشود و راست بر پای خود میايستد.
أحکَمتُ ُه فاستَح َک َم؛ آن را محکم کردم پس محکم شد.
از ذکر معانی بابهای افعیالل ،افعیعال ،اف ِع ّوال چون پرکاربرد نيست رصف نظر شد.
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رس ال ّراب ُِع
الدَّ ُ
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
 1منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.
 2پيام منت را درک کند.
 3معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 4به هنگام رضورت ،به آيات و حکم درس استشهاد کند.
 5فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،نفی ،مستقبل و معادل ماضی استمراری از
بابهای تفاعل ،تفعيل ،مفاعلة و إفعال را درست ترجمه کند و در جمله جايگاه درست
آنها را تشخيص دهد.
فرايند آموزش
منت درس چهارم دعوت به همزيستی مساملتآميز ميان مذاهب و قوم ّيتهاست.
در بسياری از کشورها از جمله ايران قوم ّيتها و گاهی مذاهب مختلفی زندگی
میکنند .بزرگان دين و کشور هميشه همگان را دعوت به همبستگی میکنند .در ايران
قوميّتهای بسياری هستند؛ مانند فارس ،ترک ،کرد ،لُر ،لَک ،بختياری ،عرب ،ترکمن،
بلوچ ،تات ،تالشی ،تربی ،گيلک ،سيستانی ،ارمنی ،افغان ،گُرجی ،ق ّزاق ،آسوری و ...
هامهنگی در ترجمۀ منت درس
ْمي
اَل َّتعايُ ُش ِّ
السل ُّ

ساس الْ َم ِ
سالم َعلَی َم ِّر الْ ُعصو ِر قائِـ َم ًة َعلَی أَ ِ
ناب ْالسا َء ِة؛
نطقِ َو ا ْج ِت ِ
لَقَد کان َْت رِسالَ ُة الْ ِ
رسالت اسالم در گذر زمان بر پايۀ منطق و دوری کردن از بیادبی استوار است.
(بوده است) ف ُِّصل َْت34 ،؛ فَإ َّن اللّ َه يَ ُ
السيِّئَ ُة اِدفَ ْع بِالَّتي
قولَ ﴿ :و ال ت َستَوِي الْ َح َس َن ُة َو َل َّ
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لـي َحـمي ٌم﴾ زيرا خداوند میفرمايد:
هي أَ َ
حس ُن فَإذَا الَّذي بَي َن َك َو بَي َن ُه َعدا َو ٌة کَأَنَّ ُه َو ٌّ
َ
نيکی و بدی برابر نيستند با شيوهای که بهرت است [بدی] را دفع کن ،آنگاه کسی که
میان تو و او دشمنی است ،گویی دوستی یکدل میگردد.
ِ
رشک َني َو الْ ُکفّا ِر فَه َو يَ ُ
قولَ ﴿ :و ال ت َُس ّبوا
إ َّن الْقُرآ َن يَأ ُم ُر الْ ُمسلِم َني أَلّ يَ ُس ّبوا َم
عبودات الْ ُم ِ
الَّذي َن يَدعو َن ِمن دونِ اللّ ِه فَ َي ُس ّبوا اللّ َه ﴾...الْ نعام108 ،؛ قطعاً قرآن به مسلامنان دستور
میدهد که بتهای (خدايان) مرشکان و کافران را دشنام ندهند و میفرمايد :و آنهایی
را که جز خدا فرا میخوانند دشنام ندهید که خدا را دشنام خواهند داد.
ا َلْ سال ُم يَ َ ِ
تاب تَعالَوا إلَی کَلِ َم ٍة َسوا ٍء بَي َننا َو بَي َنکُم
حت ُم الْ َديا َن الْ لٰه َّي َة؛ ﴿ق ُْل يا أَ َ
هل الْ ِک ِ
ُش َك ِب ِه﴾ ُآل ِعمران 64 ،؛ اسالم به دينهای الهی احرتام میگذارد؛
أَلّ نَع ُب َد إلَّ اللّ َه َو ال ن ْ ِ
بگو« :ای اهل کتاب  ،بیایید بر رس سخنی که میان ما و شام یکسان است بایستیم که:
جز خدا را نپرستیم و چیزی را رشیک او نگردانیم».
يُ َؤکِّ ُد الْقُرآ ُن َعلَی ُح ّريَّ ِة الْ َعقي َد ِة﴿ :ال إکرا َه فی الدّينِ ﴾ الْبقرة256 ،؛ ال يَجو ُز ْالرصا ُر
َعلَی نِ ِ
قاط ال ِْخ ِ
الف َو َعلَی الْ ُعدوانِ ِ ،لَنَّـ ُه ال يَنتَ ِفـ ُع ِب ِه أَ َح ٌد؛ َو َعلَی ک ُِّل ال ّن ِ
اس أَن يَتعايَشوا
عضهِم ت َعايُشاً ِسلْميّاًَ ،م َع ا ْح ِت ِ
َم َع بَ ِ
زب بِ ا لَ َديهِم
فاظ ک ٍُّل ِمن ُهم بِـ َعقائِ ِد ِه؛ ِلَنَّ ُه ﴿ک ُُّل ِح ٍ
فَرِحونَ﴾ ال ّروم 32 ،؛
قرآن بر آزادی عقيده تأکيد میکند( :هيچ اجباری در دين نيست ).ارصار بر نقاط
اختالف و دشمنی جايز نيست؛ زيرا کسی از آن سود منیبَرد و بر همۀ مردم الزم است
(همۀ مردم بايد) که با حفظ عقايد خودشان با يکديگر همزيستی مساملتآميز داشته
باشند؛ زيرا (هر حزبی به آنچه دارد دلشاد است).
عوب الْکَث َري ِة ،تَختَلِ ُف يف لُغاتِـها َو أَلْوانِـهاَ .
قال اللّ ُه
اَلْبِال ُد الْ سالم َّي ُة َمجمو َع ٌة ِم َن الشُّ ِ
اس إنّا َخلَقْناکُم ِم ْن َذکَ ٍر َو أُنثَى َو َج َعلْناکُم شُ عوباً َو قَبائِ َل لِتَعا َرفوا إِ َّن
ت َعالَی﴿ :یا أَیُّها ال ّن ُ
أَک َر َمکُم ِعن َد اللّ ِه أَتقاکُم﴾ اَلْ ُح ُجرات13 ،؛
رسزمنيهای اسالمی مجموعهای از ملّتهای بسيار است که در زبان و رنگ فرق
میکند .خدای تعالی (بلند مرتبه) فرموده است :ای مردم ،ما شام را از مردی و زنی
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آفریدیم و شام را ملّتها و قبیلهها گردانیدیم تا يکديگر را بشناسيد .بیگامن گرامیترين
شام نزد خدا پرهیزکارترین شامست.
واح ٌد َو إ َّن أَباکُم ِ
اس ،أَال إ َّن َربَّکُم ِ
قال َر ُ
فَقَد َ
واح ٌد؛ أَال ال
سول اللّ ِه (ص)« :يا أَيُّ َها ال ّن ُ
مي َعلَی َع َر ٍّيب َو ال ِلَس َو َد َعلَی أَح َم َر َو ال ِلَح َم َر َعلَی
ميَ ،و ال لِ َع َج ٍّ
فَضْ َل لِ َع َر ٍّيب َعلَی َع َج ٍّ
أَس َو َد ّإل بِالتَّق َوی».
فرستادۀ خدا (ص) فرموده است :ای مردم ،آگاه باشيد قطعاً پروردگارتان يکی و
پدرتان يکی است؛ آگاه باشيد عرب بر غري عرب و نه غري عرب بر عرب و نه سياه بر
رسخ و نه رسخ بر سياه هيچ برتریای ندارد.
يَأْ ُم ُرنا الْقُرآ ُن بِالْ َوح َد ِةَ ﴿ .و ا ْعتَ ِصموا بِـ َح ْبلِ الل ِه َجـميعاً َو ال تَ َف َّرقوا  ﴾...آل ِعمران103،؛
قرآن به ما دستور به همبستگی میدهد( .و به ريسامن خدا چنگ بزنيد و پراکنده نشويد).
يَتَ َجلَّی ات ِّحا ُد الْ ُ َّم ِة ْالسالم َّي ِة يف ُص َو ٍر کَث َري ٍةِ ،من َها ا ْج ِتام ُع الْ ُمسلِم َني يف َمکانٍ ِ
واح ٍد يف
الْ َح ِّج .اَلْ ُمسلِمو َن ُخ ْم ُس ُسکّانِ الْعال َِم ،يَعيشو َن يف ِمسا َحـ ٍة ِ
واس َع ٍة ِم َن ْالَ ِ
الص ِني
رض ِم َن ّ
إلَی الْ ُم ِ
َيس.
حيط الْ َطل ِّ
همبستگی ا ّمت اسالمی در شکلهای بسياری جلوهگر میشود ،از آن جمله گردهاميی
مسلامنان در جای واحد در حج .مسلامنان يک پنجم ساکنان جهاناند و در مساحتی
گسرتده از زمني از چني تا اقيانوس اطلس زندگی میکنند.
َ
يني َر ِح َم ُه اللّ ُه ... :إذا َ
قال أَ َح ٌد کَالماً يُ َف ِّر ُق الْ ُمسلِم َني ،فَـا ْعلَموا أَنَّـ ُه
قال الْ ما ُم الْ ُخ َم ُّ
الف بَ َني ُص ِ
جا ِه ٌل أَ ْو عالِ ٌم يُحا ِو ُل بَثَّ ال ِْخ ِ
فوف الْ ُمسلِم َني.
امام خمينی (ره) فرمودهاند ... :هرگاه کسی سخنی گفت که باعث تفرقه مسلامنان
شود ،بدانيد که يا نادان است يا دانايی است که تالش میکند بین صفوف مسلامنان
اختالف بگسرتاند.
َو َ
ميل الْ َعد ِّو.
ْخامنئيَ :من َرأَی ِمنـکُم أَ َحدا ً يَدعو إلَی التَّف ِرقَ ِة ،فَـ ُه َو َع ُ
قال قائِ ُدنا آيَ ُة اللّ ِه ال
ّ
و رهربمان آيتاللّه خامنهای فرمودهاند :هرکس از شام کسی را ديد که به تفرقه فرا
میخوانْد ،مزدور دشمن است.
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درک مطلب
هدف اين است که دانشآموز خودش را بيازمايد .خوب است که دانشآموزان به
صورت گروهی اين پنج جمله را حل کنند ،آنگاه از هر گروه يکی داوطلب شود و پاسخ
را با دليل ذکر کند .بهرتين دليل ترجمۀ عبارت است.
اِعلَموا
قواعد درس چهارم ادامۀ درس سوم است .در درس سوم ،سه باب سادهتر انفعال،
افتعال ،استفعال در کنار تف ّعل تدريس شد و در اين درس وزنهای إفعال ،تفعيل،
مفاعلة و تفاعل تدريس میشوند .تجربه نشان میدهد که دانشآموزان در يادگريی
سه باب انفعال ،افتعال و استفعال راحتتر هستند و يادگريی دو باب إفعال و تفعيل
مشکلتر است .به ويژه امر باب إفعال که همزهاش مفتوح است .نه تنها در اين
درس ،بلکه در هر هشت درس کتاب متريناتی تحت عنوان اِختَ ِ ْب نَف َْس َك برای تثبيت
آموختههای اين قسمت از کتاب ط ّراحی شده است.
مانند درس سوم در اين درس نيز در کتاب عربی علوم انسانی معنای مشهور چند
باب ذکر شده است .بايد دانست که واقعاً دانسنت معانی مشهور بابها آن طور که بايد
و شايد کمکی به معنای فعلها منیکنند.
ِحوارات
منت حوار درس چهارم مانند ساير گفتوگوهای دروس هشتگانۀ کتاب کاربردی است.
گفتوگو در سالن بازرسی گمرک فرودگاه يک منت سودمند است .اين گفتوگوها در
سفرها معموالً پيش میآيد .کسی که متنی را برای مکامله حفظ میکند دوست دارد منت
کاربردی را حفظ کند .فرضاً متنی که راجع به آشپزی است هرچند جذّاب است ،ولی در
سفر مگر در حالتی استثنائی کاربرد ندارد.
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تـمرينها
تـمرين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .اين تـمرين در
کتاب درسی به صورتهای گوناگونی ط ّراحی شده است.
در اينجا دانشآموز عبارتها را میخواند و ترجمه میکند و پاسخ هر يک را در ميان
واژگان جديد درس چهارم جستوجو میکند .اين کار میتواند بخشی از نـمرۀ شفاهی
او را تشکيل دهد.
تـمرين دوم و سوم در هر دو کتاب :هدف تقويت مهارت واژهشناسی و کاربرد آن است.
ط ّراحی مترين دوم در امتحان دشوار ،ولی مترين سوم ساده است.
تـمرين چهارم در هر دو کتاب :هدف ،تقويت مهارت خواندن و ترجمه است .هر پنج
عبارت به لحاظ علمی جالباند و دانشآموزان از خواندن آنها لذّت میبرند .هرچند اين
پنج عبارت با متون دينی و ادبی ارتباط ندارند ،ولی در ايجاد عالقه تأثريگذارند.
تـمرين پنجم :اين مترين در دروس قبل نيز تکرار شده است .هدف تلفيق آموختههای
دانشآموز در زمينۀ ضامير و افعال است.
تـمرين ششم و هفتم :هدف پيوند بني درس عربی با قرآن و حديث است .آنچه را
دانشآموز تاکنون در لغت و قواعد آموخته است در قالب چند آيه و حديث بايد
مشاهده کند .در ضمن ترجمه نوع فعلها را بايد بتواند تشخيص دهد .منظور از نوع
فعل ماضی ،مضارع ،امر و نهی ،نفی ،مستقبل ،معادل ماضی استمراری است .بايد
تو ّجه داشته باشيم که اصطالح ماضی استمراری در رصف و نحو عربی رايج نيست .اين
اصطالح برای فهم بهرت زبان عربی در کتاب درسی وضع شده است.
مترين هشتم ،نهم (و دهم در زبان قرآن) :هدف ،تقويت مهارت شناخت فعل است .اين
مهارت در همۀ کتابهای هفتم تا دهم مترين شده است و در دو کتاب يازدهم و
دوازدهم نيز مرت ّباً تکرار خواهد شد؛ زيرا ارزش يادگريی فعل برای يادگريی زبان عربی
بسيار باالست.
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أنوار القرآن
هدف از اين بخش در کتاب مشرتک «عربی زبان قرآن» ارتباط درس عربی زبان قرآن با
آيات قرآن است .معلّم میتواند از دانشآموزان بخواهد اين بخش را با صدای خوش تالوت
کنند .پيشرت اشاره شد که ّ
حل اين مترين بهعنوان کار در منزل است .هدف ایجاد ارتباط با
قرآن است .در هر حال چه اين مترين در کالس حل شود و چه در منزل در امتحانات از آن
سؤال طرح میشودّ .
حل مترين در کالس وقتگري نيست .با اين حال ،دبري در اين کار مختار
است .میتواند ّ
حل اين مترين را بهعنوان مترين و ف ّعاليت منزل در نظر بگريد.
البحث العلمي
تحقيق در هر سه پايۀ هفتم ،هشتم و نهم مطابق با توانايی دانشآموز و واقعيّات
موجود تنظيم شده است .برای اينکه دانشآموز بداند در زمينۀ قرآن و حديث
نرمافزارهای خوبی ته ّيه شده است و شيوۀ کار کردن با آنها را بياموزد اين تـمرين،
تلنگر خوبی است تا معلّم به آن مناسبت وارد اين بحث شود.
میتوان اين بخش را با استفاده از نرم افزارهای قرآنی ،اينرتنت يا کتاب الْ ُمع َج ُم الْ ُمفَه َرس
انجام داد .خوب است دانشآموزان با نرمافزارهای قرآنی ،سايتهای قرآنی و کتاب الْ ُمع َج ُم
الْ ُمفَه َرس آشنا شوند و نحوۀ استفاده از آنها را بياموزند .اجرای اين بخش در کالس در
صورت داشنت وقت از زيباترين بخشهای کتاب است .مدارسی که ساعت اضافه دارند
میتوانند در اين زمينهها کار کنند .چنني کارهايی کالس درس را ف ّعال و شاداب میکند.
ارزشيابی
در مورد ارزشيابی از اين درس ،آنچه را در دروس قبلی نوشته شد ،در اين درس نيز
میتوان اجرا کرد .بهرتين کار مترين شفاهی است .دانشآموزان را پای تخته آورد و از
شتَ َك،
آنان خواست تا پاسخ دهند؛ مثالً میپرسيم مضارع اين فعلها چيست؟ اِن َه َد َم ،اِ َ
ت َ َق َّد َم ،تَفا َخ َر ،اِستَخ َد َم و  ...البتّه در ارزشيابی کتبی ميان نوبت و پايان نوبت ا ّول و دوم
اين طور سؤال داده منیشود .اين رصفاً يک مترين برای يادگريی بهرت است.
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وسايل کمک آموزشی
هرچه در دروس پیشین در بارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق
دارد.
دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1يَستَوي از باب افتعال و مصدر آن اِس ِتواء است که در فارسی به نادرست به ا ُستُوا
تبديل شده است.
َ 2ع َجم در زبانهای فارسی ،هندی ،اردو ،پشتو ،بلوچی ،ترکی و  ...معنای ایرانی و
زبان فارسی میدهد ،اما در زبان عربی امروزه بیشرت به معنای غیرعرب بهکار میرود.
مي خطاب به ايرانيان بهکار میبرند.
امروزه برخی قومگرايان به صورت توهنيآميز َع َج ّ
احتامل دارد عجم از واژۀ «اَلْ َجم» گرفته شده باشد؛ «جم» نام پادشاه ايرانی است.
لغتشناسان کهن مانند فیروزآبادی در القاموساملحیط و ابنمنصور در لسانالعرب
و فخر رازی و ابیالفتح موصلی بر اين باورند که ريشۀ واژۀ عجم (ع ج م) به معنای
غريواضح و مبهم است و غیرعربی را گویند که عربی را به خوبی صحبت منیکند.
الزمخرشی مینویسد که اعجمی یعنی ناروشن صحبت کننده ولی عجمی یعنی فارس
یا ایرانی.
 3در آيۀ رشيفۀ
﴿و عبا ُد ال َّرحمن الَّذی َن یَمشو َن َعلَی األَ ِ
رض َهوناً﴾ (اَلْفُرقان)63 ،
چرا «هوناً» که «حال» است ،با صاحب حال «واو» مطابقت ندارد؟
پاسخ :هون اسم جامد است و احتیاج به مطابقت با صاحب حال ندارد.
 4در آيۀ رشيفۀ
﴿إن الحسنات یُذهنب السیئات﴾ (هود)114 ،
چرا فعل به صورت مفرد مؤنث برای غیر عاقل نیامده است؟
پاسخ :دو وجه درست است .الحسنات از کارهای ارزشمند است با آن مانند ذویالشعور
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برخورد شده است؛ معموالً در زبان عربی با جمع غیرعاقل مانند مفرد مؤنث برخورد
میشود؛ «أیام معدودة» در قرآن به شکل «أیام معدودات» نیز آمده است.
 5تَطْ َم ِ ُّئ در آيۀ رشيفۀ
ُلوب﴾ (ا َل َّر ْعد)28 ،
﴿أَال ب ِِذکْ ِر اللّ ِه ت َط َم ِ ُّئ الْق ُ
طمَنَّ ،يَطْ َم ِ ُّئ و اِطْ ِمئنان)
از باب اِفْ ِع ّلل است( .اِ َ
 6کَام در آيۀ رشيفۀ
﴿أَ ْح ِس ْن کَام أَ ْح َس َن اللّ ُه إل َ
َيـك﴾ (اَلْق ََصص)77 ،
جار و مجرور و متعلّق به مصدر محذوف است( .أَ ْح ِس ْن إِ ْحساناً کَام أَ ْح َس َن اللّ ُه إل ََيك)
 7أَ َّم ْن در آيۀ رشيفۀ
ـجيب الْ ُمضطَ َّر إذا َدعا ُه َو يَ ِ
السو َء﴾ (ا َل َّنمل)62 ،
کش ُف ّ
﴿أَ َّم ْن يُ ُ
(أَ ْم َم ْن) به معنای «يا کسیکه» و در ادامۀ آيات قبلی است .برخی به غلط آن را با
آهنگ دعا و ندا میخوانند.
 8نَ َّد َم و أَنْ َد َم هر دو در زبان عربی کاربرد دارند .هرچند نَ َّد َم در لغتنامه نيامده
است؛ چون باب إفعال و تفعيل قياسیاند.

175

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 َوت َ ُ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 ات ّفاق 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.
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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 ْالن ِ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 ُ

207

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.
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الساب ُِع
الدَّ ُ
رس ّ
تخصصی علوم انسانی ()1
درس هفتم عربی ّ
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.
 6نايب فاعل و اعراب آن را درست تشخيص دهد.
 7انواع فاعل و نايب فاعل را بشناسد.
 8موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد.
١
 9صفت مؤ َّخر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند.
فرايند آموزش
نفت از مهمترين منابع درآمد ايران است .دانسنت اطّالعات علمی در اين باره برای
دانشآموز سودمند خواهد بود .هامنند سفرهای که جز غذای اصلی خوردنیهای متن ّوع
ديگری نيز بر رس آن است ،منت اين درس تن ّوعی جذّاب خواهد بود.
ٌ
مضافاليه آمده است؛ مانند الصالحني در «السالم علی عبا ِداللّ ِه الصالحني» و
1ـ منظور از صفت مؤخَّر صفتی است که پس از مضاف و
العزيز در «يا أخي العزيز».

214

تخصصی علوم انسانی ()1
هامهنگی در ترجمۀ منت درس هفتم عربی ّ
﴿هـ َو أَنـشَ ـأَکُـم ِمـ َن الْ َ ِ
رض َو ْاسـتَـ ْعـ َمـ َرکُـم فيـها﴾ هود61 /
او شام را از زمني پديد آورد و خواستار آباد کردنش از شام شد.
ِصنا َع ُة ال ِّن ِ
فط :صنعت نفت
فط؟ يَستَخر ُِج الْ نسا ُن ال ِّنف َط ِم ْن ِ
َحص ُل َعلَی ال ِّن ِ
باطنِ الْ َ ِ
اج
ک َ
َيف ن ُ
رض؛ َو ٰهذَا ِال ْس ِتخر ُ
وقات يَستَغر ُِق َوقتاً طَويالًِ ،لَ َّن الْ َح ْف َر يَکو ُن يف طَ َب ِ
عض الْ َ ِ
يف بَ ِ
الصخورِ.
قات ُّ
چگونه نفت را به دست میآوريم؟ انسان نفت را از درون زمني استخراج میکند و
گاهی اين استخراج وقت بسياری میگريد؛ زيرا حفر در طبقات صخرههاست.
يف إيران ث َ َرواتٌ کَث َري ٌة يف ِ
رض؛ بِال ُدنا غَنيَّ ٌة بِال ِّن ِ
باطنِ الْ َ ِ
هي ت َُص ِّد ُر ِقسامً
فط َو الْغا ِز َو َ
الصناعيَّ ِة.
ِمنهام إلَی الْبُلدانِ ِّ
در ايران ثروتهای بسياری درون زمني وجود دارد .کشور ما رسشار از نفت و گاز
است و بخشی از آنها را به کشورهای صنعتی صادر میکند.
َديم ال َّزمانِ َو کا َن يَج َم ُع ُه ِمن َسط ِح الْ َ ِ
رض َو يَستَفي ُد ِمن ُه
َع َر َف الْ نسا ُن ال ِّنف َط ِمن ق ِ
کَـ َوقو ٍد َو لِ ُمعالَ َج ِة الْ َمر ِ
اض الْجِلديَّ ِة.
انسان نفت را از ديرباز شناخته است و آن را از سطح زمني جمع میکرد و بهعنوان
سوخت و برای درمان بيامریهای پوستی از آن استفاده میکرد.
يَح ِف ُر الْ نسا ُن ِبرئا ً َو يَضَ ُع أُنبوباً فيـها .يَص َع ُد ال ِّنف ُط ب ِ
نبوب .يُفتَ ُح َو يُغل َُق
ِواسطَ ِة الْ ُ ِ
فاتيح.
نبوب بِـ َم َ
الْ ُ ُ
انسان چاهی را حفر میکند و در آن لولهای میگذارد .نفت بهوسيلۀ لوله باال
میرود .لوله با کليدهايی باز و بسته میشود.
الت ال ِّن ِ
َقل ال ِّن ِ
نابيب أَق َُّل َخطَرا ً َو نَ َف َق ًة ِمن نَقلِـ ِه َع ْ َب نا ِق ِ
فط؛ َو لِـتَسهيلِ
ن ُ
فط َع ْ َب الْ َ ِ
فط ب ِ
ات ت ُْستَخ َد ُم أَج ِه َز ُة ت َقليلِ الضَّ ِ
نَقلِ ال ِّن ِ
نابيب َعبْـ َر الْ ُمن َح َدر ِ
غط َحتَّی ت َبقَی
ِـواسطَ ِة الْ َ ِ
نابيب سالِ َمـ ًة.
الْ َ ُ
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انتقال نفت از راه لولهها کم خطرتر و کم هزينهتر از انتقال آن از راه نفتکشهاست
و برای آسانسازی انتقال نفت بهوسيلۀ لولهها از رسازيریها دستگاههای کاهش فشار
استفاده میشود تا لولهها سالـم مبانند.
لِـإيران ت َجار ُِب کَثيـ َر ٌة يف ِصنا َع ِة نَقلِ ال ِّن ِ
هي ِم ْن أَک َبـ ِر ال ُّد َو ِل الْ ُم َص ِّد َر ِة
فط َع ْ َب الْ َ ِ
نابيب َو َ
نابيب َو صيانَ ِتـها ِم ْن أَماکِنِ الْ نتا ِج إلَی أَماکِنِ ِال ْس ِت ِ
فط َو أَن َج ِحـها يف َم ِّد ُخ ِ
لِل ِّن ِ
هالك.
طوط الْ َ ِ
ايران تجربههای بسياری در صنعت انتقال نفت از راه لوله دارد و از بزرگترين
کشورهای صادرکنندۀ نفت و موفّقترين آنها در کشيدن خطوط لوله و نگهداری آنها از
مکانهای توليد تا مکانهای مرصف است.
ِّصاالت کَ َم َحط ِ
نابيب تو َج ُد أَع ِم َد ُة ات ٍ
ّات إنذارٍَ ،و لَوحاتٌ تَحذيريَّ ٌة بِاللَّونِ
َعلَی ا ْم ِتدا ِد الْ َ ِ
ِب َعلَی ک ُِّل ُم ِ
الْ َص َف ِر ت ُ َح ِّذ ُر الْ ُم ِ
واطن َني ِم ْن َح ْف ِر الْ َ ِ
واطنٍ
رض لِـبِنا ِء ِعام َر ٍة أَ ْو لِل ِّزرا َع ِة؛ َو تَج ُ
نابيب َو ِالت ُ
ِالشکَ ِة ِعن َد ُمشا َه َد ِة الْ َخطَرٍ.
صيانَـ ُة ٰه ِذ ِه الْ َ ِ
ِّصال ب َّ ِ
در امتداد لولهها دکلهای مخابراتی بهعنوان ايستگاههای هشدار وجود دارند و
تابلوهای هشدار به رنگ زرد همميهنان را از کندن زمني برای ساخت ساختامن يا
کشاورزی بر حذر میدارد و بر هر همميهنی واجب است که از اين لولهها نگهداری
کند و هنگام ديدن خطر با رشکت [خطوط لوله و مخابرات رشکت نفت] متاس بگريد.
يوت؛ َو لِل ِّن ِ
َحص ُل ِم َن ال ِّن ِ
ّات کَث َري ٍة کَالْبِنزينِ َو ال ُّز ِ
فط َعلَی ُمشتَق ٍ
فط ْاس ِت ٌ
عامل آ َخ ُر ِف
ن ُ
الصنا َع ِة ،فَيُص َن ُع ِمن ُه الْ َمطّا ُط َو الْ ُعطو ُر َو الْ َدويَ ُة َو ُمبيداتُ الْ َح َش ِ
اتَ ،و َموا ُّد التَّجميلِ
ِّ
ْکيمياوي َو َغ ُريها.
السام ُد ال
ُّ
َو َمعجو ُن الْ َسنانِ َو َّ
از نفت فراوردههای بسياری مانند بنزين و روغن بهدست میآوريم و نفت در صنعت
استفادۀ ديگری دارد ،از آن پالستيک ،عطر ،دارو ،حرشهکش ،موا ّد آرايشی ،خمريدندان ،کود
شيميايی و غريه ساخته میشود.
َيف يُنق َُل ال ِّنف ُط َو إلَی أَي َن؟ يُ ْنق َُل ال ِّنف ُط ِم َن ْالبا ِر أَ ِو الْ َموانِـئِ إلَی الْ َمصافـي َعبْـ َر
ک َ
نابيب .نفت چگونه و به کجا انتقال داده میشود؟ نفت از چاهها يا بندرها به
الْ َ ِ
پااليشگاهها از راه لولهها منتقل میشود.
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ّات ال ِّن ِ
فط ِم َن الْ َمصايف إلَی َم َحط ِ
ث ُ َّم ت َ ْنق ُُل ال ّنا ِقالتُ ُمشتَق ِ
ّات الْ َوقو ِد ِف الْبِال ِد.
سپس نفتکشها مشتقّات نفت را از پااليشگاهها به ايستگاههای سوخت در کشور
انتقال میدهند.
اعلموا
هدف قواعد درس هفتم عربی علوم انسانی 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.
َلص َف ُة الْ ُمشَ َّب َه ُة ب ِْاس ِم الْفا ِعلِ که
لفظ فا ِعلُ ُه بنابر اختصار حذف شده است؛ مانند ا ِّ
«باسم الفاعل» حذف شده 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 موضوع 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 ادبیات و 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.
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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 بسیار 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.
دانسنت ضمري مسترت کمکی به فهم زبان منیکند .در واقع وجود اين نوع فاعل از نظر
منطق الزم نبوده است و به همني دليل مذکور نيست .در جمالت أذهب إلی بيتـي .و
اِذ َه ْب إلی بيتك .اگر وجود فاعل الزم بود ذکر میشد و گفنت اينکه فاعل ضمري ِ
مستت
أنت است ،ارزشی در فهم زبان ندارند .از دبريان گرامی درخواست داريم به همني
أنا و َ
اندازه بسنده کنند که در جملۀ أذهب إلی بيتي .فاعل ضمري مسترت است و به ذکر
اينکه فاعل ضمري مسترت أنا است نيازی نيست؛ برای مثال ،در جملۀ «ما جا َء ّإل أنا» اگر
بخواهيم بگوييم فاعل ضمري مسترت هو است ،غري منطقی میباشد.
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
بيَ ،مز َر َعتُنا الْ َجميلَ ُة و َع َمل َُك
ترکيبهايی مانند أُختي الکبريةُ ،أَخي الْ َص َغ ُر ،خاتَ ُها ال َّذ َه ُّ
الصالِ ُح بود.
ّ
تو ّجه داشته باشيـم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيه هم
هستـند .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 تقدم 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
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برای «نافذةُ» 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
ٌ
مضافاليه آشنا نشدهاند ،لذا طرح سؤال بايد با تو ّجه
صفت و ويژگیهای مضاف و
به آموختههای آنان باشد .هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس ،عدد،
معرفه و نکره بودن و اِعراب نيست .هرچند خود به خود اين ات ّفاق میافتد و در
خالل قرائت جملهها دانشآموز پی میبرد که تطابقی وجود دارد ،ا ّما آموزش مطابقت
موصوف و صفت از اهداف آموزشی نيست .همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و
نون مث ّنی و جمع نـمیگريد و مضافاليه 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.
شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلامت ترکیب (از نظر اسم
یا صفت بودن) است؛ ا ّما معموالً شيوههای زير برای تفهيم دانشآموز بهکار برده میشوند.
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.
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حوارات
گفتوگو با مسئول پذيرش هتل از موضوعات پرکاربرد درآموزش مکامله است و در
اين درس به اين موضوع پرداخته شده است.
در منت مکامله عدد مئتان و عرشون بهکار رفته است.
هدف توسعۀ آموزش عدد نيست .همني يک مثال ،کافی است که دانشآموز بداند
عددهای صد به باال نيز ساده است و همني که تا صد را میداند ،نشانگر دانسنت بقيۀ
اعداد است.
تـمرينها
تـمرين 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 نـمرۀ 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.
تـمرين دوم :هدف تقويت مهارت شناخت فعل است .تذکّر مهم اينکه نبايد در
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.
تـمرين سوم :هدف تقويت مهارت زبانیِ خواندن ،واژهشناسی و ترجمه است .در همۀ
مترينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن م ّد نظر است .طرح اين سؤال در
امتحانات توصيه میشود.
تـمرين چهارم ،پنجم ،هشتم ،نهم و دهم :هدف تشخيص انواع فعل است؛ هرچند توانايی
تشخيص و ترجمۀ درست فعل هم 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 همني است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و درست بخواند ،سپس درست بفهمد
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و درست ترجمه کند ،آنگاه بیآنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نيز حاصل
میشود .به خاطر ارزش باالی يادگريی فعل مدام مشابه اين مترينات در کتاب تکرار
میشود .اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.
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 .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 .حجم پژوهش چندان
م ّد نظر نيست .شايد چند سطر پژوهش از چند صفحه باالتر باشد.
اجرای اين بخش در کالس در صورت داشنت فرصت زمانی 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 منونه ،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.
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1فعل مجهول در محاورات روزم ّرۀ عربی و گويشهای محلّی بر وزن انفعل،
ينفعل بسيار آمده است؛ مثال :انقتل (انکتل) :کشته شد ،انغلق :بسته شد ،انفتح :باز
شد ،انظلم :ستم شد ،انکتب :نوشته شد ،انطبخ :پخته شد ،انرشب :نوشيده شد ،اِنس َمع:
شنيده شد ،انخرب :خراب شد ،انصنع :ساخته شد ،انجرح :زخمی شد و ...
 2إبِل به معنای شرتان و جمع آن آبال است .اين کلمه مفرد از جنس خودش ندارد.
ُ 3ر ّز به معنای برنج هامن الْ َ ُر ّز و برگرفته از يونانی است .در گويش عراقی تِـ َّمن
گفته میشود.
 4نِفط و نَفط هر دو درست هستند .نفت واژهای فارسی است که وارد عربی شده
است .در اوستا نپته آمده است.
 5معادل روغن در عربی عبارت است از :زَيتُ ،دهن و َس َمن
 6معنای کلمۀ «انتقال» در فارسی و عربی فرق دارد .در فارسی معنای متع ّدی و
در عربی معنای الزم دارد.
 7آبار جمع برئ است .آبار در اصل أبئار و خالف قاعده ،آبار گفته شده است .در
گويش عربی حجازی أبيار میگويند.
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رس الثّا ِم ُن
الدَّ ُ
درس هشتم عربی زبان قرآن ()1
اهداف رفتاری :دانشآموز در پايان اين درس بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
١
 2پيام درس را درک کند.
 3معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 4به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 5اسم فاعل ،اسم مفعول و اسم مبالغه را در منت و عبارت تشخيص دهد و درست
ترجمه کند.
فرايند آموزش
منت درس دربارۀ مل ّمعات ادب فارسی است .نقش اين درس در تبيني يکی از اهداف
اصلی آموزش عربی در ايران بسيار ارزنده است .دانشآموز با خواندن مل ّمعات شيخ
اجل سعدی و لسان الغيب حافظ پی میبرد که زبان و ادبيات فارسی با زبان و ادبيات
عربی پيوندی ژرف دارد .هدف اين درس ،در اصل اين است که فراگري متو ّجه ارتباط
ميان دو زبان فارسی و عربی شود .مطابق اصل  16قانون اساسی يکی از اهداف آموزش
عربی کمک به فهم بهرت زبان و ادبيات فارسی است.
دو اثر هرنی به کار رفته در درس «نقّاشی خط» نام دارند.
پس از پايان منت درس ،به روال دروس پيشني درک مطلب ط ّراحی شده است که بايد
درستی ،يا نادرستی هر عبارت با تو ّجه به منت درس ط ّراحی شود.
1ـ پيام منت ا ّول و دوم درس دوستی و عشق به محبوب و ارزش آن است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس
ِصنا َعـ ُة الـ َّتلميـعِ يف ْالَد َِب الْفار ّ ِ
ِيس
إ َّن اللُّ َغ َة الْ َع َرب َّي َة لُ َغ ُة الْقُرآنِ َو الْ َ
ِ
حاديث َو الْ َدع َي ِة فَقَد ْاستَفا َد ِمنـ َها الشُّ َعرا ُء ْاليران ّيو َن
َو أَنشَ َد بَعضُ ـ ُهم أَبياتاً َممزو َج ًة بِـالْ َع َرب َّي ِة َس َّموها بِـالْ ُملَ َّمعِ؛ لِـکَثريٍ ِم َن الشُّ َعرا ِء ْاليران ّي َني
ازي َو َج ُ
ومي الْ َم ُ
عروف
عدي الشّ ري ُّ
ازي َو َس ٌّ
ُملَ َّمعاتٌ ِ ،منـ ُهم حا ِف ٌظ الشّ ري ُّ
الل الدّينِ ال ّر ُّ
َوي.
بِالْ َمول ِّ
آرايۀ تلميع در ادبيات فارسی
زبان عربی زبان قرآن ،احاديث و دعاهاست که شاعران ايرانی از آن استفاده کردهاند
و برخی از آنان ابياتی آميخته به عربی رسودهاند که آن را مل َّمع ناميدهاند؛ بسياری از
شاعران ايرانی مل ّمعات دارند ،از آن جمله حافظ شريازی ،سعدی شريازی و جاللالدين
رومی معروف به مولوی.
َيب
ازي لِسانِ الْغ ِ
ُملَ َّم ُع حا ِف ٍظ الشّ ري ِّ

یت َد ْهرا ً ِم ْن َه ْج ِ
رك الْقيا َمـه
از خون دل نوشتـم نزدیک دوست نامه
إنّــي َرأَ ُ
 ...من روزگار را از دوری تو همچون قيامت ديدم .يا ...
لَ ْی َس ْت ُدمو ُع َعیني ٰهذي لَنا الْ َعال َمـه؟
دارم من از ِفراقش در دیده صد عالمت
 ...آيا اين اشکهای چشمم برای ما نشانه نيست؟
َم ْن َج َّر َب الْ ُم َجـ َّرب َحل َّْت ِب ِه ال َّندا َمـه
هر چنـد کـازمودم از وی نبـود سـودم
 ...هرکس آزموده را بيازمايد پشيامن میشود.
السال َمـه
پـرسیـدم از طبیبی احوا ِل دوست گفتا
ذاب يف قُر ِب َها َّ
فـي بُ ْع ِدها َع ٌ
 ...در دوریاش عذاب و در نزدیکیاش سالمت هست.
َواللّه مـا َرأَیْـنـا ُحـ ّبــاً بِـال َمـال َمــه
گفتم مـالمت آید گر گِرد دوست گردم
 ...به خدا عشقی را بدون رسزنش نديدهايم
َحتّـَی یَ َ
ـذوق ِم ْنـ ُه کَأْساً ِم َن ال َکرا َمـه
حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
 ...تا جامی از بزرگواری را از آن بچشد.
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ازي
عدي الشري ّ
ُملَ َّم ُع َس ٍّ

َسـلِ الْـ َمـصـانِـ َع َرکْـبـاً ت َـهـیـ ُم ِفـي الْـفَـل ِ
َوات
تو قد ِر آب چه دانـی که در کنا ِر فُراتـی
از آبانبارها دربارۀ سوارانی که در بيابانها تشنهاند بپرس ( ...اَلْ َمصانِع آبانبارهايی بودند که مزۀ
گوارايی نداشتند ،ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است).
َو إ ْن َه َج ْرتَ َسوا ٌء َعـشـیَّـتـي و غَـداتـي
شبم به روی تو روزست و دیدهام به تو روشن
 ...و اگر [از من] جدايی گزينی (جدا شوی) شب و روزم برابر میشود.
َمضَ ی الـ َّزما ُن َو قَـلبـي یَـقـول إن ََّـك آتـي
اگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم
 ...زمان گذشت و دمل میگويد قطعاً تو میآيی.
اگر گِلی به حقیقت َعـجـیـن آب حیاتی
من آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم
ـش َعی ُن الْ َحيا ِة يف الظُّـل ِ
َو قَـ ْد تُـفَـتَّ ُ
ُـامت
شبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد
 ...و گاهی چشمۀ زندگی در تاريکیها جستوجو میشود.
نـت حا ِم ُـل شَ ـ ْه ٍ
جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتی
ــد
فَـکَـ ْم تُـ َمـ ِّر ُر َعیـشـي َو أَ َ
چه بسيار زندگیام را تلخ میکنی در حالیکه حامل عسل هستی! ...
َو َجدْتَ رائِ َحـ َة الْـ ُو ِّد إ ْن شَ َم ْم َت ُرفـاتـي
نه پـنـج روزۀ عمرست عـشـق روی تـو مـا را
 ...اگر خاک قربم (استخوان پوسيدهام) را ببويی ،بوی عشق را میيابی.
محامد تو چه گویم که ماورای صفاتـی
ـب َو تَـ ْرضَ ـی
َو َصـف ُ
ْـت ک َُّـل َمـلـیـ ٍح کَـمـا تُـ ِح ُّ
هر بامنکی را هامنگونه که دوست داری و میپسندی وصف کردم... .
خـاف ِم َ
أَ ُ
که هم کمند بالیـی و هم کلیـد نجاتـی
ـنـك َو أَ ْرجـو َو أَ ْستَـغـیـثُ َو أَدنـــو
از تو میترسم و به تو اميد دارم و از تو کمک میخواهم و به تو نزديک میشوم... .
أَ ِحـ َّبـتـي َهـ َجـرونـي کَمـا تَـشـا ُء ُعداتـي
ز چشم دوست فـتـادم به کامـۀ دل دشمــن
 ...يارانم از من جدايی گزيدند هامنطور که دشمنانم میخواهند.
َو إ ْن شَ َک ْوتُ إلَی الطَّی ِر نُ ْح َن ِف الْ ُوک ِ
فـراقنـامـۀ سعـدی عجب که در تو نـگیــرد
َنات
 ...و اگر به پرندگان شکايت برم در النههايشان با صدای بلند بگريند و شيون کنند.
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اعلموا
هدف قواعد اين درس آشنايی با اسم فاعل و اسم مفعول به دو شکل ِ
ناظر ،منظور و
ُم ِ
نتظرُ ،منتظَر است .اصطالحات ثالثی مج ّرد و مزيد در رشتههای غري انسانی و معارف
نياز به ذکر ندارد .طرح اين قواعد از آنجاکه در زبان فارسی بسيار کاربرد دارد ارزش
فراوانی دارد .ساخنت اين مشتقّات م ّد نظر نيست .فقط شناخنت آنها و درست معنا کردن
هدف است .در زبان فارسی اين سه مشتق پربسامد هستند؛ لذا آموزش آن چندان
دشوار نيست.
ال ِحوارات
خريد سيمکارت در سفرهای زيارتی نياز بسياری از زائران است .اين مکامله نحوۀ
صحيح گفتوگو را آموزش میدهد.
تـمرينها
تـمرين ا ّول :هدف اين تـمرين ،تقويت توانايی درک مطلب است .از فراگري میخواهيم
حل همۀ تـمرينات بر عهدۀ دانشآموز است و معلّم
هر جمله را بخواند و ترجمه کندّ .
فقط نظارت میکند .هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است .دانشآموز بايد با تو ّجه
به منت درس درستی ،يا نادرستی عبارتها را معلوم کند.
ط ّراحی اين تـمرين عمدا ً ساده صورت گرفته است ،شايسته است در امتحان نيز اين
تسهيل صورت بگريد.
تـمرين دوم تا پنجم :هدف تقويت مهارت واژهشناسی است .مترين سوم افزون بر جنبۀ
واژهشناسی ناظر به قواعد درس نيز میباشد.
در مترين پنجم هر جمله عالوهبر اينکه خوانده میشود ،خواهی نخواهی بايد ترجمه
ِ
صورت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ برای اينکه دانشآموز
نيز شود ،هرچند در
بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهد ،ناگزير است که معنای عبارت را
درک کند .طرح سؤال از اين تـمرين در امتحانات نيز مناسب است.
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تـمرين ششم :هدف تثبيت آموختههای درس در زمينۀ قواعد است .گزينش احاديث
نشانگر هدف اصلی آموزش عربی در ايران است .سخنان برگزيده میتواند در باور و نگرش
دانشآموز تغيري حاصل کند.
تـمرين هفتم ،هشتم و دهم :هدف تقويت قدرت ترجمۀ انواع فعل است .اين تـمرينات
برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل ط ّراحی شده است .در امتحان الزم است که ترجمۀ
فعل در داخل جمله خواسته شود .مشابه اين مترينات در کتاب بسيار تکرار شده است و
اين يکی از امتيازات ُحسن تأليف کتاب است .ارزش يادگريی فعل در هر زبانی از جمله
عربی بسيار باالست و در حقيقت مهمترين مبحث در آموزش هر زبانی فعل است.
مترين نهم :هدف تشخيص نقش کلامت است؛ مثالً در آيۀ
﴿اليعلم من يف الساموات و األرض الغيب إلّ اللّه﴾
کافی است دانشآموز پاسخ دهد کلمۀ « َم ْن» فاعل است و نيازی نيست بگويد فاعل
و محالً مرفوع است.
ٌ
مفعول به و
يا در مورد کلمۀ «الغيب» کافی است بگويد مفعول است و ذکر اينکه
منصوب به فتحه است از اهداف کتابهای غري انسانی و معارف نيست.
أنوار القرآن ،ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
توصيههايی که در دروس پيشني نوشته شد در این درس نيز مصداق دارد.
البحث العلمي
موضوع پژوهش درس هشتم آرايۀ ادبی تلميع است.
الْ ُمع َجم
متام واژگان سه سال گذشته در کنار واژگان پايۀ دهم در انتهای کتاب ذکر شده
است .از آنجا که نقش اصلی ترجمۀ متون و عبارات برعهدۀ دانشآموز است ،بنابراين،
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لغتنامۀ پايان کتاب کامل است تا از اين نظر مشکلی برای دانشآموز پيش نيايد .نظر
به اه ّميت فعل در يادگريی هر زبانی متام فعلها با رنگ قرمز متاميز شدهاند.
اين بخش از کتاب برای تدريس نيست.
دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1ت َلميع در لغت ،يعنی درخشان کردنُ .ملَ َّمع یا تَلْمیع یا دوزبانگی یکی از آرایههای
ادبی در علم بدیع است .مل َّمع در اصل به معنای اسب و جز آن است که پوست بدنش
دارای لکهها و خالهایی غیر از رنگ اصلی باشد.
تلمیع آن است که یک شعر یا رسوده در دو زبان یا گاه بیشرت رسوده شده باشد .به
شعری که به این روش رسوده شده باشد شعر ُملَ َّمع گفته میشود.
روش سخنوران در بهرهگیری از این آرایۀ ادبی این است که پارهای یا بیتی از شعر
را به زبانی دیگر میرسایند .در ادبیات فارسی این زبان دیگر ،بیشرت عربی بوده است.
منونهای از این آرایه با بیشاز دو زبان« ،سهگانههای» سعدی است که در آنها بیتی
به عربی ،بیتی به فارسی و بیتی دیگر به گویش بومی شیرازی رسوده شده است.
َ 2ركْب :جمع أَ ْركُب و ُركُوب :شرتسواران يا اسبسواران ،اين واژه اسم جمع است
و گفتهاند جمع است.
رصف،
« 3قَ ْد» حرف است كه اختصاص به فعل داده میشود به رشط اينكه فعل مت ّ
خربى و مثبت و خالی از عامل جزم و نصب باشد .اين حرف از فعل جدا منیشود ،مگر با
قسم كه ميان آن و فعل فاصله میافتد و مضمون آن را تأكيد میكند .عبارت «قَ ْد ال يَ ْف َع ُل»:
صحيح نيست ،صحيح آن « ُر َّبا ال يَ ْف َع ُل» ،يا «لَ ْن يَ ْف َع َل» است؛ گاهى «قَ ْد» با فعل مضارع
معناى توقّع دارد؛ مانند« :قَ ْد يَقُو ُم الغَائِ ُب الْيَو َم» و نيز به معناى تقليل میآيد؛ مانند« :قَ ْد
الكذوب»؛ يعنى دروغگو كمرت راست میگويد و گاهى به معناى تحقيق با فعل
يص ُد ُق
ُ
ماىض میآيد؛ مانند« :قَ ْد افْل ََح َمنِ اتَّقَى اللّه» و گاهى براى وصل گذشته به حال میآيد؛
مانند« :قَ ْد قَا َم فُالنٌ» و گاهى معناى بسيار را با فعل مضارع میدهد؛ مانند« :قَ ْد أَشْ َه ُد
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الْغَار َة الشَّ عوا َء تحملني»؛ يعنى چه بسيار حملههاى سخت را میبينم.
پاسخ پرسشهای دبريان
مواردی دربارۀ جواز مذکّر و مؤنّث آمدن فعل
 1كقولك :قام رجال ،وقامت رجال .و جاءت الفواطم ،و جاء الفواطم ...

و األفضل التذكري مع املذكر ،و التأنيث مع املؤنث ،إال أن يفصل بينهام بفاصل فحينئذ
يكون التأنيث أفضل.
 2أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصو ًال بينه ،و بني فعله بفاصل ،غري (إال)؛ كقولك:
حرضت املجلس امرأة ،و حرض املجلس امرأة  ...و التأنيث أفصح .فإن كان الفاصل
(إال) ،وجب تذكري الفعل؛ كقولك :ما قام إال فاطم ُة.
 3أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا .أي :ليس بضمري؛ كقولك:
طلعت الشمس ،و طلع الشمس  ...و التأنيث أفصح.
 4أن يكون الفاعل مؤنثًا ظاهرا ً ،والفعل (نعم) ،أو (بئس) ،أو (ساء) التي لل َّذ ِّم؛ كقولك:
نعمت هند ،و نعم هند .وبئست هند ،و بئس هند .و ساءت هند ،و ساء هند  ..و
التذكري يف ذلك كله أجود.
 5أن يكون الفاعل ضمريا ً منفصالً ملؤنث؛ كقولك :إمنا قا َم هي ،و إمنا قامت هي .و
األحسن ترك التأنيث.
 6أن يكون الفاعل مذكرا ً مجموعاً باأللف والتاء؛ كقولك:
قام الطلحات ،و قامت الطلحات  ...و التذكري أحسن.
 7أن يكون الفاعل ضمريا ً يعود إىل جمع تكسري ملذكر عاقل ؛ كقولك :الرجال جاؤوا ،و
الرجال جاءت  ..و التذكري بضمري الجمع العاقل أفصح.
 8أن يكون الفاعل ملحقاً بجمع املذكر السامل؛ كقولك:
قام بنو فالن ،و قامت بنو فالن .و من الثاين قوله تعاىل:
سائِ َيل﴾ يونس90 ،
﴿ق ََال آ َم ُ
نت أَنَّ ُه ال إِلـ َه إِ َّال الَّذي آ َم َن ْت ِب ِه بَنو إِ ْ َ
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جمعي ،أو اسم جمع .فاألول كقولك :قال ،و قالت
 9أن يكون الفاعل اسم جنس
ًّ
التك .وأورق الشجر ،و أورقت الشجر ...
العرب ،أو الروم ،أو ال ُف ْرس ،أو ُّ
و الثاين كقولك :جاء ،و جاءت النسوة ،أو النساء ،أو القوم ،أو الرهط ،أو اإلبل.
و عىل الثاين جاء قوله تعاىل:
﴿ َو ق ََال نِ ْس َو ٌة ِف الْ َم ِدي َن ِة ﴾ يوسف... 30 ،
فإن تقدم الفاعل عىل الفعل ،وجب تأنيث الفعل؛ كام يف قوله تعاىل:
﴿ َما بَ ُال ال ِّن ْس َو ِة الال َِّت قَطَّ ْع َن أَيْ ِديَ ُه َّن﴾ يوسف50 ،
نقد و بررسی نحو س ّنتی و نحو جدید
پیچیدگیهای نحو و آرای گوناگون نحویان از نخستني سدههای انتشار زبان عربی ،آموزش
نحو را با دشواریهايی روبهرو ساخته است؛ به همین دليل ،بسیاری از صاحبنظران با
ط ّراحی الگوهای نو و تألیف آثار نوين ،تالش کردهاند مشکالت آن را برطرف کنند ،یکی از
کتاب «احیاء النحو» است که در سال  ۱۹۳۷بهدست ابراهیم مصطفی در مرص
این آثارِ ،
نوشته شد .با انتشار کتاب در آغاز جنجالی بهپا ساخت و مورد ِ
نقد موافقان و مخالفان
قرار گرفت .در سال  ۱۹۳۸وزارت فرهنگ مرص به مشاورت طه حسین و گروهی از
زبانشناسان انجمنی تشکیل داد تا آسانسازی نحو و آرای ابراهیم مصطفی مورد بررسی
قرار گیرد ،پس از اينکه انجمن ،آرای ابراهیم مصطفی یعنی کتاب احیاء النحو را تصدیق
منود ،وزارت در صد ِد تعمیم و توزیعِ آن در بین کشورهای عربی برآمد تا در این باره از
نظر علامیِ نحویِ آن دیار آگاه گرددِ .
دولت عراق ،نقد و بررسیِ این طرح را به شیخ
مح ّمدجواد جزائری سپرد ،ولی گرایشهای حوزویِ جزائری به نح ِو قدیم ،موجب شد تا
طرح جدید را متاماً به دیدۀ عیب و نقص بنگرد و به دالئل مختلف در برابر هریک از
بندهای آن جواب ر ّدی ارائه کند و در نتيجه نح ِو قدیم را بر نحو جدید ترجیح دهد.
در حال حارض بسياری از بزرگان رصف و نحو در جهان اسالم خواستار آسانسازی و
اصالح در ارائۀ مباحث دستور زبان عربی شدهاند.

چهل حدیث با
ترجمۀ شعری از
حرضت علی
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برای کار در کالس (مترين روانخوانی و ترجمۀ احاديث و پيوند با ادبيات فارسی)
1

2

3

4

5

َ
يل
قال َع ٌّ

أَ ْح ِس ْن إلَی الْ ُميس ِء ت َُس َّد ُه( .ت َُس ْد ُه)

هــر كــه بــد كــرد بــا خــود كــرد

تــو نكويــی كــن و از آن بگــذر

نيكويی كن به بد كنندۀ خويش

كــز نكويــی شــوی بــر او مهمتــر

َو ِم ْن كَال ِم ِه

أَ َد ُب الْ َمر ِء َخ ٌري ِم ْن َذ َهبِه.

ادب آمــوز و مــال را بگــذار

زينــت مــرد باشــد از ادبــش

نــزد ارباب دين و دانش هســت

ادب مــرد بهــر از ذهبــش

َو ِم ْن كَال ِم ِه

يوب.
إخوا ُن هذا الزمانِ َج
واسيس ال ُع ِ
ُ

دوســت مشــار آن جامعــت را

كــه بــه تــو يــار و آشــنا باشــند.

دوســتان و بــرادران زمــان

جملــه جاســوس عيبها باشــند.

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ش نَف َْسك بِالظفر بعد الصرب.
بَ ِّ ْ

در همــه كار صــر بايــد كــرد

كــه بــود صــر از همــه بهــر

مــژده ده نفــس خويــش را آخــر

كه پس از صرب میرســی به ظفر

َو ِم ْن كَال ِم ِه

توك َّْل علی اللّه يكفيك.

تكيــه بــر كار روزگار مكــن

تــا نســازد ز عمــر بيــزارت

رو تــوكّل بــه حــرت حــق كــن

تــا كفايــت كنــد همــه كارت
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َو ِم ْن كَال ِم ِه

تأكي ُد املو َّدة يف ال ُحرمة.

بــا همــه مــردان به حرمــت باش

تــا بدارنــد جملــه حرمــت تــو

حرمــت دوســت را نگــه مــیدار

تــا مؤكّــد شــود مح ّبــت تــو

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ثباتُ امللك بِالعدل.

ملــک اگــر بايــدت عدالــت كــن

هست وابسته ذات ملک به عدل

ملــک وي ـران شــود ز بیعدلــی

بــود آری ثبــات ملــک بــه عــدل

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ثواب اآلخرة خ ٌري ِمن نَعيم الدنيا.
ُ

در جهــان كار آخــرت میكــن

بايــدت گــر ثــواب روز جــزا

زان كــه باشــد ثــواب آن دنيــی

بهــر از جملــه نعمــت دنيــا

َو ِم ْن كَال ِم ِه

جامل املرء يف ِ
ُ
الحلْم.

بردبــاری خــوش اســت مــردم را

كارهــا را مــدار بــر حلــب اســت

خــواری آمــد نتيجــۀ ســبكی

زينت و زيب مرد در حلب است

َ 10و ِم ْن كَال ِم ِه

ليس السوء شيطانٌ.
َج ُ

در جهــان همنشــن نيــک طلــب

بهــره ور شــو ز صحبــت نيــكان

دور از همنشــن بــد میبــاش

كــه بــود همنشــن بــد شــيطان

َ 11و ِم ْن كَال ِم ِه

ل ال ِّرجا ِل األدب.
ِح ْ ُ

بــه حلــی ادب محلّــی شــو

از لبــاس ادب مشــو عريــان

رسور اوليــا چنــن فرمــود

كــه ادب هســت زيــور مــردان
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َ 12و ِم ْن كَال ِم ِه

أص َل لَ ُه.
ُح ِّر َم ال َوفا ُء َعلَی َمن ال ْ

در وفا اصل را بســی دخل اســت

بشــنو ايــن را كــه دارد اصل متام

هــر كــه بد اصــل و بد نهــاد بود

هســت بــر وی وفای اصــل حرام

َ 13و ِم ْن كَال ِم ِه

خ ِ
َف اللّ َه تأ َم ْن ِم ْن َغريِ ِه.

هــر كــه او از خــدای میترســد

مینرتســد ز كافــر و مؤمــن

از خداونــد ذو الجــال بــرس

تــا از غــر خــدا شــوی اميــن

َ 14و ِم ْن كَال ِم ِه

األصحاب َمن يَ ُدلّك َعلَی ال َخريِ.
خ ُري
ِ

بــر از دوســتان بــی اميــان

كــه تــو را میبرنــد جانــب ديــر

بهرتيــن مصاحبــان آن اســت

كــه داللــت كنــد تــو را بــر خــر

َ 15و ِم ْن كَال ِم ِه

َست ِْح.
خالِ ْف نَف َْسك ت َ

تابــع نفــس هركــه شــد بــه يقني

میكشــد در جهان بســی ِمحنت

كار جــز بــر خــاف نفــس مكــن

تــا بيايــی فراغــت و راحــت

َ 16و ِم ْن كَال ِم ِه

دليل َعقلِ ِه.
ليل الْ َمر ِء ُ
َخ ُ

خــرد و عقــل هركســی بــه جهان

شــود از دوســتار او معلــوم

يــار نيكــو گزيــن كــه میگــردد

عقــل هــر كــس زيــار او معلــوم

َ 17و ِم ْن كَال ِم ِه

َدوا ُء القلب ال ِّرضا بِالقَضاء.

هــر كــه دارد ز دهــر درد دلــی
ســخن مرتضــی علــی ايــن اســت

چارهاش صرب و انقياد و رضاست
در ِد دل را دوا ،رضــا به قضاســت
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19

َو ِم ْن كَال ِم ِه

تــا توانــی بــه كــس جفــا نكنــی

كــز جفا نيســت جز جفــا حاصل

بــا جفــا كار خــود مــدارا كــن

تــا شــود از جفــای خويش خجل

َو ِم ْن كَال ِم ِه

22

23

ذنب ِ
قليل.
ألف طاع ٍة ٌ
واح ٌد كث ٌري ،و ُ
ٌ

تــا توانــی دال بــه طاعــت كــوش

طاعــت كــردگار مغتنــم اســت

يــك گنــه مــرد را بــود بســيار

طاعت ار باشدش هزار كم است

َ 20و ِم ْن كَال ِم ِه

21

دا ِر َمن َجفاك ت َخجيال.

بيب َجال ُء ال َعني.
رؤي ُة ال َح ِ

چــون ز ناديــدن رخ يــار اســت

موجب ضعف و بیجاليی چشم

از رخش ديده بر مدار كه هست

ديــدن دوســت روشــنايی چشــم

َو ِم ْن كَال ِم ِه

تب ُة ال ِعلْمِ أعلَی ال ُّرت َِب.

صاحــب علــم راســت مرتبــهای

كه بــه تعريــف مینيايد راســت

رتبــۀ علــم را شــه مــردان

گفــت باالتريــن مرتبههاســت

َو ِم ْن كَال ِم ِه

زيار ُة الحبيب إطرا ُء الْ َم َحبَّ ِة.

پرستش دوستان كند همه وقت

هــر كــه او قــدر دوســتان دانــد

رفــن دوســتان به ديدن دوســت

دوســتی را زيــاده گردانــد

َو ِم ْن كَال ِم ِه

زين ُة الباطنِ خ ٌري ِمن زين ِة الظاهر.

باطــن خويــش را مزيــن ســاز

ظاهــر خــود چــه میكنــی طاهر

زينــت باطــن از رس تحقيــق

بهــر از زيــب و زينــت ظاهــر
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26
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28
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َو ِم ْن كَال ِم ِه

سرية الْ َمر ِء ت ُ ْنب ُِئ َع ْن َسي َرتِ ِه.

آنچه در باطن كســی مخفيســت

زود ظاهــر شــود ز ســرت او

چــون خــر میدهد بــه قول امري

ســرت مــرد از رسیــرت او

َو ِم ْن كَال ِم ِه

رش ُط األُلفَة ُ
ترك الكُلفَة.

گر تو را ميل الفت است به كس

تابعــش بــاش تــا شــود الفــت

بگذر از كلفت گذشته كه هست

رشط الفــت گذشــن از كلفــت

َو ِم ْن كَال ِم ِه

مت الجا ِهل ِس ُرت ُه.
ُص ُ

جاهــان را خمــوش بايــد بــود

تــا نگــردد عيوبشــان ظاهــر

خامشــی در زمانــه جاهــل را

پوشــش عيــب او شــود آخــر

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ِ
صاح ِب األخيار ،تأ َم ْن ِم َن األرشار.

هــر كــه خواهــد در امــان باشــد

نيكــوان را كنــد ُمصاحــب و يــار

بــا كســان نكــو مصاحــب شــو

تــا شــوی اميــن از همــه ارشار

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ضيا ُء ال َقل ِْب ِمن أكْلِ ال َحالل.

گــر تــو روشــندلی حـرام مخــور

باشــد از خــوردن حــرام ،وبــال

دامئــاً لقمــۀ حــال طلــب

هســت روشــندلی ز اكل حــال

َو ِم ْن كَال ِم ِه

َ
َص ت َ ْع ُب ُه.
طال ُع ْم ُر َمن ق ُ َ

در زمانه چه عمر خواهد داشت؟

بــر دل آن را كــه صــد علم باشــد

عمــر آن كــس دراز خواهــد بــود

غصــه كــم باشــد
كــه و را رنــج و ّ
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31

َو ِم ْن كَال ِم ِه

طاع ُة ال َعد ِّو َه ٌ
الك.

هــر كه فرمــان خصم خويش برد

حال او در جهان چه ســان باشــد

آدمــی را اطاعــت دشــمن

بــی تكلّــف هــاک جــان باشــد

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ِظ ُّل ُع ْم ِر الظّا ِمل قَص ٌري.

ِظـ ّـل ظــامل بســی نخواهــد بــود
ســايهاش را مكن پناه كه هســت
32

33

34

35

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ظلاللــه
ور بـ َود خــود بــه جــای ّ
پايــۀ عمــر ظاملــان كوتــاه

رس الْ َمر ِء مقدمة ال ُيرسِ.
ُع ُ

هر كه را حال او پريشــان اســت

رفــع خواهــد شــد آن پريشــانی

مــرد را در جهــان پــر غــم و درد

بعــد دشــواری اســت آســانی

َو ِم ْن كَال ِم ِه

َغ َد َر َك َمن َدلَّك َعلَی ْالسا َء ِة.

از فريــب كســان مشــو غافــل

گــر تــو مــرد بهــوش و بــا خــردی

میفريبــد تــو را يقــن آن كــس

كــه داللــت همیكنــد بــه بــدی

َو ِم ْن كَال ِم ِه

أصله.
ِفطنة الْ َمرء يَ ُد ُّل علی ْ

هركه را نيست طبع و ذات و خرد

هســت گويــا قصــور در قــرش

مــرد را زيركــی و خــوش طبعــی

شــاهد اســت و دليــل بــر اصلش

َو ِم ْن كَال ِم ِه

خب َع ّم يف قَلْبِه.
ق َُول الْ َمر ِء يُ ِ ُ

میتــوان فهــم كــرد در انســان

از بد و نيک آنچه حاصل اوست

زان كــه قول وحديــث هر مردی

هست ُمخرب از آنچه در دل اوست

237
36

37

38

39

40

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ُلوب.
ْكالم قَي ُد الق ِ
لَ ُني ال ِ

تــا توانــی ســخن درشــت مگــو

تــا منايــی به چشــم مــردم خوب

ســخن نــرم گــو بــا مــردم

ســخن نــرم هســت قيــد قلــوب

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ِالصال ِة يف الظُّلَم.
نَ ِّو ْر قَ َرب َك ب َّ

تــا به كی خفتهای؟ شــبی برخيز

از گناهــان خويشــن يــاد آر

قــر خــود را ز نــور روشــن ســاز

بــه منــاز و نيــاز در شــب تــار

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ويل لِ َم ْن سا َء خُل ُق ُه و قَبُ َح خَل ُق ُه.
ٌ

خلــق نيكــو و خلقــت نيكــو

ز آتــش آن جهــان كنــد دورت

وای آن كــس كه در جهان بودش

بــدی ُخلــق و زشــتی صــورت

َو ِم ْن كَال ِم ِه

هَيهاتَ ِمن نَصيح ِة ال َعد ِّو.

نيکخواهــی نيايــد از اعــدا

بشــنو اين نكته را به وجه حسن

دشــمنت گــر نصيحتــی بكنــد

دور بــاش از نصيحــت دشــمن

َو ِم ْن كَال ِم ِه

َ
يأتيك ما ق ِّدر لَك.

كــرم و لطــف حــرت حــق بــن

كــه نگــرد تــو را بــه تقصــرت

بــه تــو خواهــد رســيد آخــر كار

آنچــه حق كــرده اســت تقديرت

238

تخصصی زبان و ادبيات عربی
مع ّرفی منابع ّ

 -1آموزش زبان عربی
نویسنده

نارش

سال چاپ

نام کتاب

ردیف

1

تعليم اللغة العاميَّة

حبیب تقوايی

مشعر  -قم

1393

2

دانشنامۀ نامها و واژهها

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان) در
دست چاپ

1395

3

آموزش زبان عربی از راه بازی و رسگرمی

قاسم کریمی

مدرسه (برهان)

1380

4

مثلهای رایج در زبان عربی

هادی صاحبی

مدرسه (برهان)

1381

5

مضامین مشرتک در فارسی و عربی

سیدمح ّمد دامادی

دانشگاه تهران

1379

6

اللغة العربیة الحدیثة

مح ّمدعلی آذرشب

سمت

1376

7

الفوائد (دانستنیهای عربی)

عادل اشکبوس

مؤسسۀ توسعۀ
ّ
روستایی

1387

8

األيّام

طه حسین

دار املعارف مرص

9

قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و
تلويزیون

حامد صدقی

پيام نور

10

مجلت
روزنامه و ّ

رضا ناظميان

پيام نور

1386

11

املصطلحات املتداولة يف الصحافة العربیة

مح ّمدرضا عزیزیپور

سمت

1382

12

کتابة الرسائل باللغة العربیة و فن التلخیص

سید فضل الله میرقادری

سمت

1385
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 -2رصف و نحو
نام کتاب

ردیف

نویسنده

نارش

سال چاپ

1

النحو الوايف ( 4جلد)

ع ّباس حسن

دار املعارف مرص 1916

2

رصف و نحو کاربردی

اباذر عباچی

ز ّوار

1387

3

رصف و نحو مص َّور

عادل اشکبوس

مشعر – قم

1391

4

ترجمه و توضیح الفیه

اباذر عباچی و علی چراغی

پایا

1376

5

اعداد در زبان عربی

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان)

1381

6

صحیح و معتل

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان) 1381

7

اعراب و بناء

حبیب تقوایی

مدرسه (برهان) 1382

8

مذکّر و مؤنّث

مهدی ستّاریان

مدرسه (برهان) 1384

9

ضمیر و کاربرد آن

مهرعلی کاظمی نیا

مدرسه (برهان) 1387

10

انواع مفاعيل

فريبا صادقی مرشت

مدرسه (برهان) 1389

11

حال و متييز

هادی اخالقی

مدرسه (برهان) 1391

12

مبادئ العربیة ( 4جلد)

رشید رشتوين

اساطیر

1371

13

جامع الدروس العربیة

مصطفی غالیینی

نارصخرسو

1362

14

الجدید يف الرصف و النحو

س ّید ابراهیم دیباجی

سمت

1377

15

القواعد األساسیة

سیّد احمد هاشمی

هجرت

1370

16

النحو الواضح

علی الجارم و ...

الهام تهران

1377

17

دروس دار العلوم العربیة

سعید نجفی اسداللهی

گلشن

1371

18

تحفه احمدیه رشح الفیه

احمد بهمنیار

مرتضوی تهران 1372

19

الجدول يف إعراب قرآن و رصفه و بیانه

محمود صافی

مدین قم

1368

20

اعراب القرآن الکریم

محی الدین درویش

کامل امللک

1428

21

آموزش زبان عربی

آذرتاش آذرنوش

مرکز نرش
دانشگاهی

1376

240

س ّید مح ّمد رادمنش

آستان
قدس رضوی

1371

مح ّمدی تهران

1358

نارصخرسو

1364

اخالق قم

1384

فیروزآبادی قم

1383
1385

22

نحو برای دانشجو

23

عربی آسان ( 3جلد)

24

رشح ابن عقیل (2جلد)

25

علوم العربیة

26

قطر الندی و ّبل الصدی ابن هشام

مح ّمد محی الدین
عبدالحمید

27

اصول رصف ونحو

علی اکرب شهابی

دانشگاه تهران

28

موسوعة الرصف و النحو و اإلعراب

امیل بدیع یعقوب

دار العلم
للمالیین /استقالل

1991

29

معجم قواعد اللغة العربیة  ،انطوان دحداح

مرتجم عبدالعلی آل بویه
لنگرودی

دانشگاه امام
خمینی قزوین

1377

30

اعراب قرآن کریم

مح ّمدرضا رضوانی خراسانی

تأمین – قم

1386

رضا روزبه و س ّيدکاظم
موسوی
مح ّمد محی الدین
عبدالحمید
س ّید هاشم حسینی تهرانی

31

معجم النحو

عبدالغنی الدقر

مکتبة القیام -قم 1370

32

رصف و نحو

علی جانبزرگی

هخامنش–کرج

1389

33

آموزش عربی آسان

صفابخش شیرزاد

رهنامی اندیشه

1375

34

راهنامی تجزیه و ترکیب

عیسی متّقی زاده

مدرسه(برهان)

1380

35

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

س ّيدحسني س ّيدی

دانشگاه فردوسی

1387

36

معجم ترصیف األفعال العربیة

37

رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب

38

رشحی مخترص بر رصف و نحو منظوم (سید
حسین کهنمویی)

مکتبة لبنان
جورج مرتی عبد املسیح
نارشون
ابن هشام االنصارى صاحب دارالكوخ للطباعة
والنرش
كتاب مغني اللبيب

2007

مینا جیگاره

انتشارات نظری 1395

39

الگوهای ساختاری و معانی آنها در زبان
قرآن

فاضل صاح سارایی ترجمه:
مینا جیگاره و زهرا فرید

انتشارات نظری 1395

40

تفاوتهای معنایی در نحو کاربردی

فاضل صاح سارایی ترجمه:
مینا جیگاره

انتشارات نظری 1395
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 -3لغتنامه
نام کتاب

ردیف

سال چاپ

نویسنده

نارش

1

املنجد يف اللغة و األعالم

لویس معلوف

اسامعيليان

2

فرهنگ فارسی ،عربی

عادل اشکبوس و صالح
عامری

مدرسه(برهان)

1389

3

فرهنگ معارص عربی ،فارسی

آذرتاش آذرنوش

نی

1381

4

فرهنگ الروس عربی ،فارسی

سیّد حمید طبیبیان

امیرکبیر

1363

5

املعجم الوسیط عربی ،عربی

ابراهیم مصطفی و ...

املکتبةاإلسالمیة

2002

6

الوجیز للمرتجم عربی ،فارسی و بالعکس

مح ّمد حیدری

تبلیغات اسالمی
قم

1371

7

فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه املنجد

احمد سیّاح

اسالم

8

فرهنگ فرزان فارسی ،عربی

س ّید حمید طبیبیان

فرزان

9

فرهنگ اصطالحات معارص

نجفقلی میرزایی

فرهنگ معارص

10

القاموس الشامل فارسی ،عربی

مح ّمد حسن بوذرجمهر

نوفل لبنان

2002

11

فرهنگ اصطالحات روز

غفرانی و شیرازی

امیرکبیر

1364

12

املبسط
القاموس ّ

سهیل سامحة

مکتبة سمیر

2007

13

املصطلحات املتداولة يف الصحافة العربية

مح ّمدرضا عزيزی پور

سمت

1390

14

فرهنگ دانشآموزی عربی به فارسی

اباذر عباچی و علی چراغی

استادی

15

فرهنگ معارص عرىب فارسی

عبدالنبى ق ّيم

فرهنگ معارص

16

فرهنگ فارسی عربی

عنایتاللّه فاتحینژاد

فرهنگ معارص

17

فرهنگ نوین ترجمه القاموس العرصی

إلیاس أنطوان إلیاس باهتامم
سیدمصطفی طباطبایی

اسالمیه

1370

18

فرهنگ امثال و تعابیر عربی فارسی

رضا ناظميان

فرهنگ معارص

1393

1378

1384
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 -4مکامله
نام کتاب

ردیف

نویسنده

نارش

سال چاپ

عادل اشکبوس،علی چراغی
و...

مشعر  -قم

1388
1393
1371

1

ِ
الحوارات (4جلد)

2

املخترب()1

عادل اشکبوس ،حبیب
تقوایی و سیّد مهدی
حسینی کامل آبادی

مشعر  -قم

3

املدخل إلی تعلّم اللغة العربیة (4جلد)

مح ّمد و علی حیدری

دفرت تبلیغات
اسالمی ،قم

4

مکاملة و محارضة

ابراهیم فتح اللهی

دانشگاه پیام نور 1383

5

صدی الحیاة

مسعود فکری و ...

کانون زبان ایران 1384

6

گفتوگو

نارص علی عبدالله

مجمع علمی
فرهنگی مجد

1383

7

تعلیم اللغة العربیة

حوزه علمیه قم

پیک فرهنگ

1384

8

گفت و شنود عربی

سعید شیبانی

پایا

1384

9

همراه شام در عراق

شاکر عامری و ...

شادرنگ

1386

10

العربیة للناشئین  12جلد

محمود اسامعیل صینی و...

مدین

1370

11

مکامله عربی ویژه سفرهای زیارتی

یحیی معروف

مشعر  -قم

1387
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 -5بالغت
نویسنده

نارش

سال چاپ

نام کتاب

ردیف
1

علوم البالغة

اباذر عباچی

سمت

1377

2

علم البیان

اباذر عباچی

سخن

1391

3

گلچينی از جلوههای جامل در قرآن

علی چراغی

نسل نواندیش/
برادری

1393

4

جواهر البالغة

سیّد احمد هاشمی

1365

5

معامل البالغة

مح ّمد خلیل رجایی

دانشگاه شیراز

1372

6

مخترص املعانی

سعدالدین تفتازانی

دار الفکر قم

1370

7

ارسار البالغة

عبدالقاهر جرجانی

دانشگاه تهران

1370

8

تهذیب البالغة

عبدالهادی الفضلی

املجمع العلمی
اإلسالمی

1364

9

بدایة البالغة

س ّید ابراهیم دیباجی

سمت

1367

10

معانی و بیان

جلیل تجلیل

مرکز نرش
دانشگاهی

1374

11

مخترص املعانی

صدرالدين تفتازانی

دارالفکر
ايران قم

1388
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 -6تاریخ ادب ّيات
ردیف

نام کتاب

1

تاريخ األدب العريب

2

الوجيز يف تاريخ األدب العريب

نویسنده

نارش

حنا الفاخوري

توس

ابوالفضل رضايی و علی
ضيغمی

جهاد دانشگاهی

سال چاپ

 -7متون
نام کتاب

ردیف

نویسنده

نارش

األب شيخو

ذوی القربی ،قم
دانشگاه عالمه
طباطبایی

1381

فقهی .مشهد

1392

1

املجاين الحديثة

2

شذرات من النصوص العربیة  4جلد

نادر نظام طهرانی

3

ترجمه و رشح گزیده املجانی الحدیثة

علی اکرب نورسيده و علی
ضيغمی

4

ترجمه اشعار املجاين الحدیثة

س ّيدمح ّمد موسوی بفرويی دانشگاه سمنان

سال چاپ

1391

 -8ف ّن ترجمه
نویسنده

نارش

سال چاپ

نام کتاب

ردیف
1

ف ّن ترجمه

یحیی معروف

سمت

1381

2

آيني ترجمه

منصوره زركوب

مانی اصفهان

3

آموزش ترجمه عربی

حمیدرضا حیدری

فاطمی

4

ف ّن ترجمه

5

ورشة التعريب

6

درآمدى بر مباىن ترجمه فارىس به عرىب و
عرىب به فارىس

رضا ناظمیان

1387

دانشگاه پیام نور 1380

عدنان طهامسبی ،عال نقیزاده دانشگاه تهران

1390

مؤسسه فرهنگى
انتشاراىت آيه

1380

عنايت الله فاتحى نژاد،
سيّدبابک فرزانه

245

طرح پشت جلد
تصويــر مرقــد صحابــی بــزرگ اســام ســلامن فارســی ســام اللّــه عليــه و طــاق کــرا
زينتبخــش پشــت جلــد کتــاب درســی شــده اســت.
مقــام ســلامن فارســی آن قــدر باالســت کــه پيامــر اســام
دربارۀ ايشــان فرمودنــد:
ســلامن م ّنــا أهــل البيــت.
زادگاهــش روســتای جــی در اصفهــان و بنابــر روایاتــی ،رام ُهر ُمــز بــوده اســت .مرقــد ســلامن
فارســی ســام اللّــه عليــه نزديــک طــاق کرساســت.
رف بــه اســام از زرتشــتی ،روزبــه نــام داشــت .از صحابــۀ ایرانــی
ســلامن فارســی پیــش از تـ ّ
بود کــه حــرت مح ّمــد
مشــهور پیامــر اســام
او را از اهــل بیــت و ســلامن مح ّمــدی
خوانــد .او ســالها در پــی حقیقــت بــه رسزمینهــای گوناگــون ســفر کــرد و در همیــن ســفرها در
رسزمینــی بــه بردگــی درآمــد و ســپس بــا کمــک حــرت مح ّمــد
آزاد شــد .ســلامن فارســی
حکیمــی کــه خــرد و دانشهــای ایرانیــان و مســیحیان را میدانســت از مشــاوران حــرت مح ّمــد
 ،از جملــه ط ـ ّراح اصلــی حفــر خنــدق در جنــگ خنــدق بــود .در زمــان حکومــت خلیفــۀ
دوم و در ســالهای پایانــی زندگــی خــود اســتاندار مدائــن شــد .بــا ایــن حــال ،زنبیــل میبافــت و از
دســرنج خويــش روزی میخــورد .ســلامن فارســی ،پــس از عمــری طوالنــی در ســال  ۳۶هجــری در
شــهر مدائــن درگذشــت .آرامــگاه وی در مدائــن بــه بقعــۀ ســلامن پــاک مشــهور اســت.
سلامن روی کفن خود این شعر را نوشته بود:
وفدت علی الکریم بغیر زا ٍد

من الحسنات و القلب السلیم

کل يش ٍء
و حمل ال ّزا ِد أقبح ِّ

إذا کان الوفــود علــی الکریــم

و بیهیچ توشهای از نیکیها و قلب سلیم بر [خدای] کریم در آمدم.
و توشهآوردن زشتترین کار است هنگامی که بر کریم وارد شوی.
تصويــر دوم طــاق کـرا در نزديکــی مرقــد ســلامن اســت .طــاق کـرا از آثــار تاريخــی ايـران
باســتان اســت .بُحـ ُـری شــاعر نامــدار ســوری معــروف بــه ســتايش مت ـ ّدن ایرانيــان اســت .قصيــدۀ
معــروف او میتوانــد در تغيــر نگــرش افـراد در تصـ ّور عــرب از ايـران تأثريگــذار باشــد.
طــاق کــری یــا ایــوانِ مدائــن برجســتهترین یــادگار اي ـران باســتان روزگار ساســانيان ،در
تیســفون واقــع در عـراق کنونــی اســت .ایــن اثــر باســتانی در  ۳۷کیلومــری جنــوب بغــداد در کنــارۀ
خــاوری رود دجلــه اســت .طــاق کـرا همچنیــن نزدیــک بــه آرامــگاه ســلامن فارســی اســت.
ایــن ویرانــه کــه احتــاالً در زمــان شــاپور يکــم در نیمۀ دوم ســدۀ ســوم ســاخته شــده ،منونهای
از ایــوان ساســانی اســت .ایــوان آن قطــر ۲۵مــر ،بلنــدی ۳۰مــر و عمــق نزدیــک به  ۵۰مــر دارد.
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ايــن بنــا ب ـرای منايــش شــکوه و توامننــدی اي ـران ســاخته شــد تــا ســفیران ملّتهــای دیگــر
را شــيفته کنــد و بــه بيگانــه هشــدار دهــد کــه ایــن زنجــره تــوان شکســن هــر پيکارجويــی را دارد.
ایــوان ،تنهــا یــک شــکاف حیرتانگیــز نبــود ،در اصــل آن را یــک پــردۀ ســنگین زربفــت میپوشــاند
کــه بلنــدای بســيار و فضــای نقشهــای گوناگونــش گویــای دارايــی فـراوان بــود.
ابوجعفــر منصــور خلیفــۀ عباســی نخســتین کســی بــود کــه کوشــید تــا آن را وی ـران کنــد،
ولــی در ایــن کار نــاکام مانــد .وی از مصالــح آن بـرای بناهــای شــهر جدیــد بغــداد بهــره بــرد؛ ا ّمــا
از آنجــا کــه در نظــر وی حمــل مصالــح بــه بغــداد از ارزش خــود مصالــح بیشــر شــد از ادامــۀ
ويرانســازی آن خــودداری کــرد.
ایــوان مدائــن یــا طــاق کــری دســتامیه رسودههــای فراوانــی در ادبیــات پارســی بــه طــور
عمــده بــا مضمــون عــرت اســت کــه مشــهورترین قصیــده از خاقانــی رشوانــی اســت.
بخشی از قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی رشوانی:
هان ای دل عربت بین از دیده عرب کن هان ایــوان مدائــن را آیینــۀ عــرت دان
معنــای بيــت( :آگاه بــاش ،ای دل عــرت بيننــده ،از آنچــه کــه میبينــی عربتهــا بگــر ،ايــوان
مدايــن را آيينــۀ عــرت بــدان).
یــک ره ز ره دجلــه منــزل بــه مدائــن کــن وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران
خود دجله چنان گرید صد دجلۀ خون گویی

کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان

خاقانــی ازیــن درگــه ،دریــوز ٔه عــرت کــن تا از د ِر تو زین پس ،دریوزه کند خاقان
معنــای بيــت( :ای خاقانــی ،از ايــن درگاه عــرت گدايــی کــن (عــرت بگــر) تــا از ايــن پــس،
بــزرگان نيــز بــا ديــدن ايــن کاخ بــه جــای مانــده عــرت گرينــد).
خیام:
آن قــر کــه بــا چــرخ همــی زد پهلــو بــر درگــه آن ،شــهان نهادنــدی رو
دیدیــم کــه بــر کنگــرهاش فاختـــهای
ملک الشعرای بهار:
عرصــۀ ایــوان کــری آشــیان بــوم شــد

بنشســته همــی گفــت کــه کوکوکوکــو
دیرگاهــی کشــور از امــن و امــان محــروم شــد
هم مر او را بخت بد ،با تازیان انداخت کار

تــا پــس از چنــدی بــرون شــد یزدگــرد شــهریار
انوری:
از آســانۀ ایــوان کــری انــدر قــدر

تــو را رفیعترســت آســتانۀ درگاه

زمــان نیابــد جــز در عــدم تــو را بدگــوی

زمیــن نــدارد جــز در شــکم تــو را بدخــواه

