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مقّدمه

ــز  ــد و ني ــاب جدي ــف کت ــرد تألي ــا رویک ــد ت ــاش می کنن ــن برنامه هايشــان ت ــگام تدوی ــه هن ــزان درســی ب برنامه ری

روش هــای تدريــس مــورد انتظــار خــود را تبییــن کننــد؛ اّمــا گاهــی نتایــج ارزشــیابی از برنامه هــای درســی مختلــف، 

ــاره  ــن ب ــه در ای ــنادی ک ــی از اس ــت. یک ــده اس ــرا ش ــۀ اج ــده و برنام ــۀ قصدش ــان برنام ــۀ می ــان دهندۀ فاصل نش

ــم«  می توانــد تــا حــدودی فاصلــۀ میــان نظــر و عمــل تربیتــی را در نظــام آموزشــی بکاهــد کتــاب »راهنــای معلّ

اســت. 

در نظــام آموزشــی ایــران، معلـّـان بــرای تدریــس عمومــاً بــه کتــاب درســی متّکــی هســتند و بــه پــريوی از محتــوای 

ــاب  ــوای کت ــل محت ــکان تعدی ــس و يادگــريی و ام ــارۀ شــيوه های تدري ــد و کمــرت درب عرضــه شــده قناعــت می کنن

ــی کــه خودشــان در  ــه کتاب ــی برخــی ب ــا نيازهــای دانش آمــوزان می انديشــند. گاهــی حتّ درســی و مطابقــت آن ب

ــان  ــی معلّ ــرای برخ ــد. ب ــادار می مانن ــته اند وف ــس داش ــاً تدري ــه قب ــی ک ــا کتاب ــد ي ــوزی خوانده ان دورۀ دانش آم

ــد  ــاً آموخته ان ــه را قب ــدک، هرچ ــروه ان ــن گ ــد. ای ــري دهن ــود را تغي ــس خ ــيوۀ تدري ــه ش ــت ک ــخت اس ــيار س بس

درســت می داننــد و حــارض بــه دســت برداشــن از شــيوه های منســوخ نيســتند. هنــوز دبريانــی هســتند کــه درس 

عربــی را فقــط رَصف فعــل ماضــی، مضــارع، امــر و نهــی و رصف ضايــر و اســاء اشــاره و ... می داننــد. بــرای ايــن 

گــروه، مهارت هــای شــنيدن، خوانــدن و ســخن گفــن بی معناســت؛ زيــرا در گذشــته، خودشــان نيــز اينگونــه آمــوزش 

ديده انــد. بــا تغيــري رويکــرد کتاب هــای درســی عربــی بــه صــورت »پــرورش مهارت هــای چهارگانــۀ زبانــی بــه منظــور 

فهــم بهــرت قــرآن و متــون دينــی و زبــان و ادبيــات فارســی« بســياری از دبــريان تاکنــون در دورۀ اّول متوّســطه در 

پــی دانش افزايــی خويــش برآمده انــد. 

برخــی دبــريان فرصــت انتخــاب و تنظيــم فّعاالنــۀ محتــوا را ندارنــد و بــه شــکل طبیعــی بــه افزایــش ظرفیت هــای 

حرفــه ای خــود بــرای مداخلــۀ به هنــگام و تأثريگــذار نيــازی حــس نـــمی کنند. 

ــاع داشــن از اهــداف  آگاهــی از رويکــرد و شــيوه های تدريــس کتــاب نونگاشــت، الزم اســت. تدريــس بــدون اطّ

ــق نيســت. کتــاب درســی، موفّ



فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران اينگونه آمده است: 

»از آنجــا کــه زبــان قــرآن و علــوم و معــارف اســامی عربــی اســت و ادبیــات فارســی کامــاً بــا آن آمیختــه اســت؛ ایــن 

زبــان بایــد پــس از دورۀ ابتدایــی تــا پایــان دورۀ متوّســطه در همــۀ کاس هــا و در همــۀ رشــته ها تدریــس شــود«.

در »برنامۀ درسی ملّی« در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:

»... آشــنايی بــا زبــان عربــی و مشــّخصاً مهارت هــای چهارگانــۀ زبانــی، یعنــی خوانــدن، گــوش کــردن، نوشــن و ســخن 

ــم، کام معصومــن و  ــات قــرآن کري ــای آي ــی اســت کــه دانش آ مــوز را در درک معن ــه ميزان ــن حــوزه ب گفــن در ای

متــون دينــی و فرهنــگ اســامی کمــک کنــد و در تقويــت زبــان فارســی او مؤثـّـر باشــد«.

در »برنامــۀ درســی عربــی« نيــز دربــارۀ رویکــرد و شــیوۀ نــگارش کتــاب درســی آمــوزش زبــان عربــی چنیــن آمــده 

اســت:

1. رویكــرد »پــرورش مهارت هــای زبانــی بــرای فهــم عبــارات و متــون اســامی و كمــک بــه فهــم بهــرت زبــان و ادبیــات 

فارســی« و حاکمیت بخشــی درک مطلــب، کاربــرد واژگان و مــن محــوری به جــای قاعــده محــوری.

ــه  ــد آســیبی ب ــن فراین ــا در ای ــده گرفــن آنه 2.كاســن از حجــم قواعــد و چشم پوشــی از قواعــدی كــه امــكان نادی

ــرد و کلیــدی. ــه مــن و واژگان پرکارب ــه بیشــرت ب ــارت و مــن وارد نـــمی سازد؛ در عــوض توّج رویکــرد فهــم عب

شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

برنامــۀ درســی زبــان عربــی انتظــار دارد دانش آمــوزان بتواننــد در پایــان دورۀ اّول متوّســطه بــه فهــم عبــارات كوتــاه 

ــا  ــی ب ــه فهــم ســاختارها و متون ــطه ب ــان دورۀ دوم متوّس ــی و در پای ــی و ادب ــون دین ــه در مت ــه كار رفت و ســادۀ ب

گســرتدگی بیشــرت نســبت بــه دورۀ اّول متوّســطه دســت یابنــد. دانش آمــوز در دورۀ اّول متوّســطه حــدود 820 واژۀ 

پرکاربــرد زبــان عربــی را يــاد می گــريد. بــا احتســاب جمع هــای مکــّر، تعــداد واژگان حــدود 850 واژه اســت. ايــن 

واژه هــا عــاوه بــر اينکــه در زبــان عربــی پربســامد هســتند در متــون دينــی و ادبــی مــا نيــز کاربــرد فــراوان دارنــد. 

کلــات بــه کار رفتــه در کتاب هــای عربــی هفتــم تــا دهــم، پرکاربردتريــن واژگان زبــان عربــی اســت کــه در قــرآن، 

حديــث، روايــات و زبــان و ادبيــات فارســی بســيار بــه کار رفته انــد. در کتــاب عربــی زبــان قــرآن )1( حــدود 350  

کلمــه پرکاربــرد بــه کار رفتــه اســت و افــزون بــر آن، نزديــک بــه 850 واژۀ کتاب هــای عربــی پيشــن نيــز در کتــاب 

دهــم تکــرار شــده اند؛ پــس در واقــع هــدف ايــن کتــاب، آمــوزش حــدود 1200 واژۀ پربســامد زبــان عربــی اســت. 

حــدود 550 واژه از 850 واژۀ ســه کتــاب دورۀ اّول متوســطه کاربــرد قرآنــی دارنــد. در دورۀ دوم متوّســطه نيــز چنــن 

اســت.



اهداف کلّی
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بخش اّول
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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی دورۀ اّول متوّسطه  

عبارات اهداف در اين جدول به صورت مفاهيم و مهارت هاست و با عنايت به ساختار 

شبکه ای نوشته شده است.

ع 
ضو

مو

دهمنهمهشتمهفتمپایه

واژگان1

 400 حدود  آموزش 

اصطالح  و  کلمه 

ساده  و  پرکاربرد 

و  واژه   200 حدود  آموزش 

اصطالح پرکاربرد و ساده2 و 

تکرار واژگان پايۀ هفتم )در 

مجموع حدود 600 کلمه(

و  واژه   220 حدود  آموزش 

ساده3و  و  پرکاربرد  اصطالح 

و  هفتم  پايۀ  واژگان  تکرار 

مکّسر  )با جمع های  هشتم 

کلمه(  850 مجموع  در 

و  واژه   350 حدود  آموزش 

تکرار  و  پرکاربرد  اصطالح 

اّول  دورۀ  عربی  واژگان 

متوّسطه )در مجموع حدود 

پرکاربرد(  کلمه   1200

واژه محسوب  واژگان چند  در شمارش  دارند؛  واژگانی مشترک  که یک مدخل  ُمکاتَبَة  و  َمکتَب  َمکتَبَة،  َمکتوب،  کاتِب،  مانند  کلماتی  1ـ 

می شوند، مگر اينکه دانش آموز قواعد آنها را فرا گرفته باشد. همچنین کلماتی مانند )َو، فَـ، لِـ، ِبـ، في، ِمن، ال و ...( که بسیار ساده اند؛ نيز 

محسوب می شوند. در گزینش واژگان، کلمات پربسامد مّد نظر است. از به کارگیری واژگان کم کاربرد پرهیز می گردد. واژه های استفاده شده 

در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایه های بعد تکرار می گردند تا به تدريج ملکۀ ذهن دانش آموز شود. 

2ـ واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمی شوند؛ مانند: کتاب، دفتر، قلم، مدرسه، معلّم. 

اّما واژگانی مانند »عاِمل« که در هر دو زبان به کار می رود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای »کارگر« می آید 

به عنوان واژگان جدید است.

3ـ در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن، متون معارف اسالمی و زبان و ادبیّات فارسی توّجه الزم می گردد.
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ساختار 

زبان

- اسم اشاره 1
- فعل ماضی2

- ادوات استفهام3
و  عدد  نظر  از  -         اسم 

4 جنس
تا  یک  اصلی  -        اعداد 

دوازده5

-فعل مضارع6
-بقیّۀ ادوات استفهام

)لِماذا، َمتَی، کَيَف(7
-  اعــداد ترتیبی يکم تـا 

دوازدهم8
-     فعل مستقبل

-     ترجمۀ داشتن )ِعندي...(. 

- فعل امر 
- فعل نهی 9

- معادل ماضی استمراری
- ترکیب اضافـــی و وصفی10

- ساعت خوانی
- وزن و حروف اصلی

بـــرای  صيغه  عــربــی  نـام   -
رشته های علوم انسانی و علوم 
و معارف اسالمی ذکر می شود. 
صيغه  نام  رشته ها  ساير  )در 

نمی شود.( ذکر 
- تکميل مبحث اعداد که قبالً 
يک تا 12 خوانده شده و اعداد 
اصلی تا صد و ترتيبی تا بيستم 

ادامه می يابد.
ماضی  معادل  که  فعل هايی   -
بيش  آنها  مفرد  شخص  اّول 
همراه  به  است  حرف  سه  از 
مصدرهـايشان.   )ثـالثـی مـزيد( 
انسانی  علوم  رشته های  در 
اسالمی  معارف  و  علوم  و 
ذکر  مجرّد  و  مزيد  ثالثی  نام 
می شود، ولی در ساير رشته ها 

. خير
اسمـيّه )تشخيص  - جــمــلــۀ 
فعليّه  جملۀ  و  خبر(  و  مبتدا 
)تشخيص فعل، فاعل و مفعول(

- معانی حروف جر و تشخيص 
جار و مجرور

معارف  و  انسانی  رشتۀ  در 
مجرور  منصوب،  مرفوع،  ذکر 
کلمات  اعراب  در  مجزوم  و 
ساير  در  ولی  است  اهداف  از 

نيست. رشته ها 
- نون وقايه

اسم  فـاعل،  )اسم  -      مشتّقات 
مبالغه( اسم  و  مفعول 

1ـ اسم اشاره به نزدیک و دور همراه مشاٌر الیه آن. اسم اشاره مثّنای دور تدریس نـمی شود.
2ـ هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن مّد نظر نیست.

3ـ َهل ، أیَن ، َمْن ، ما ، کَم )بقیّـۀ کلمات پرسشی در پايۀ هشتم تدریس می گردد.(
4ـ مفرد، مثّنی و جمع مذكّر سالـم، جمع مؤنّث سالـم، جمع مكّسر. در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.

5 ـ بــدون توّجــه بــه قواعــد عــدد و معــدود و در حــّد 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 پــاره ای قواعــد کــه تجربــه نشــان داده اســت یادگیــری را دچــار اشــکال 
جــّدی می نـــماید صــرف نظــر می شــود؛ ماننــد ذکــر ویژگی هــای معــدود 3 تــا 10 یــا 13 تــا 19 و عددهــای اصلــی صرفــاً بــه صــورت معــروف 

)مذکّــر( در تـــمرین و بــه دنبــال آن در ارزشــیابی می آیــد.
6ـ هدف شناخت فعل مضارع است و ساخت آن مّد نظر نیست. 

7  ـ کلمۀ پرسشی کَم در پايۀ هفتم در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است.
٨  ـ بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید

9ـ در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می گردد.

10ـ در حّد فهم معنا و بدون رویکرد قاعده ای. برای فهم ترکيبات مخلوط مانند »أخي الَْعزيز«؛ ساخِت ترکیب ها مّد نظر نیست.
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متون و 

عبارات

- آیات کالم اللّه مجید؛

-احادیث معصومین؛

- داستان کوتاه؛

- رنگ های اصلی؛

- روزهای هفته؛

-فصل ها.

- آیات کالم اللّه مجید؛

 - احادیث معصومین؛

- داستان کوتاه؛

- دوستیابی؛

- ارزش ها و فرهنگ جامعه.

- آیات کالم اللّه مجید؛

 - احادیث معصومین؛

- يک شعر عربی ؛

- داستان کوتاه؛

- ضرب الـمثل؛

- آداب و مهارت های 

زندگی؛

- در مراکز زيارتی و دیدنی؛

- متن علمی.

نظر  مد  ترکیب ها  ساخت 

علوم  رشته های  در  نیست 

معارف  و  علوم  و  انسانی 

کلمات  اِعراب  نام  اسالمی 

منصوب،  مرفوع،  يعنی 

ذکر  مجزوم  و  مجرور 

ساير  در  ولی  می شود 

خير. رشته ها 

- آیات کالم اللّه مجید؛

 - احادیث معصومین:؛

- يک شعر عربی؛

- داستان کوتاه؛

- ضرب المثل؛

- سبک زندگی و آداب و 

مهارت های زندگی؛

- متن علمی؛

- متن اجتماعی؛

- متن ادبی.

مهارت 

سخن گفتن

- سالم و 

احوال پرسی؛

- آشنایی با همدیگر؛

- خداحافظی؛

- تعارفات؛

- در شهرهای زیارتی؛

- دربازار؛

- پرسش از جای 

چیزی یا کسی. 

آدرس پرسیدن؛

ماهیت  از  پرسش   -

پاسخ  چیزی و نحوه 

بدان؛

- پرسش از کيستی و 

پاسخ به آن و معرّفی 

خود؛

- پرسش از رنگ.

- معرّفی افراد به همديگر؛

- وعده های غذایی؛

پاسخ  و  زمـان  از  -     پرسش 

روز،  شبانـه  بدان)اوقـــات 

و...(؛ ماه 

و  چيزی  علّت  از  پرسش   -

بدان؛ پاسخ 

کاری  چگونگی  از  پرسش   -

چیزی؛ یا 

- مشاغل و پرسش از شغل.

- نحوۀ درخواست؛

- بازداشتن کسی از کاری؛

جامعه  قوانین  به  احترام   -

رانندگی؛ و  راهنمايی  مانند 

- در سفر زيارتی.

- آشنايی با همديگر؛

- در فرودگاه؛

- گفت وگو با راننده در شهر 

زيارتی؛

- در هتل.



روش ها و منابع 

یاددهی ـ یادگیری

بخش دوم
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اصول یاددهی   ـ یادگیری   

راهبردهای یاددهیـ  یادگیری باید بتواند بستر شايسته را برای برآوردن اهداف برنامۀ 

درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت توحيدی و دستیابی به مراتبی از »حیات 

طیّبه« فراهم کند. برای اجرای این مهم افزون بر اصول ناظر بر برنامه های درسی و 

تربیتی، اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی ـ یادگیری به شرح زیرخواهد بود:

1  امکان درک و تفسیر پدیده ها؛ وقایع و روابط را در موقعیت های واقعی زندگی 

تدارک ببیند، )بند 9 برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران( طوری که شرایط را برای 

درک و تصمیم گیری در مورد مسائلی که دانش آموزان در موقعیت های مختلف با آن 

مواجه می شوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند.

پاسخ  یافتن  برای  مداوم  تالش  در  کاوشگری  طریق  از  را  دانش آموزان         انگیزۀ  2

کند. تقویت  و  شکوفا  آنها  روابط  و  وقایع  پدیده ها،  دربارۀ  پرسش هایی 

3  امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علّت و معلولی یا 

وابستگی پدیده ها را همراه با افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.

4  فرصت هایی را تدارک ببیند که شایستگی های کسب شده در فواصل زمانی توّسط 

یا ادامۀ مسیر یادگیری توّسط او  دانش آموز مرور و تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری 

اخذ شود.

5  فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری های 

جدید را به صورت یک پارچه و معنادار به منظور تحّقق ظرفیّت های وجودی دانش آموزان  

و توسعۀ شایستگی ها فراهم کند.

با سازماندهی  و  تعالی بخش  و  فّعال، خاّلق  از روش های  فزون تر  بهره مندی   با   6

انباشت حقایق، زمینۀ ساختن علم و معرفت را  نوآورانه و خاّلق فرایند جمع آوری و 

نماید. فراهم 

سوی  از  علم  تولید  زمینۀ  بلکه  است،  نشده  محدود  دانش  انتقال  به   صرفاً   7

ببیند. تدارک  مفهوم،  در  آنان  مشارکت  بر  تأکید  با  را  دانش آموزان 
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8   زمینۀ تعامل مؤثّر دانش آموزان  را با معلّم، همساالن و انواع محیط های یادگیری 

فراهم کند.

و  نماید  فراهم  را  آموزشی  نوین  فناوری های  از  هوشمندانه  بهره گیری   زمینۀ   9

و  جایگزینی  نگاه  نه  توانـمندسازی  یا  تکمیلی  و  تقویتی  نگاه  با  را  آنها  از  استفاده 

کند. دنبال  واگذاری 

اصول یاددهی    ـ یادگیری در درس عربی پايۀ دهم به گونه ای سامان داده می شود كه:

1 آموزش به صورت فّعال و با مشاركت گروهی دانش آموزان اجرا شود.

2 چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه به حّل مسئله پرداختن به دانش آموز، 

آموزش داده شود.

3 معلّم برای اطمینان یافتن نسبت به اعتبار فرایند یاددهی ـ یادگیری افزون بر 

ورزد. مبادرت  فّعالیت های خود  از  ارزشیابی  به  نسبت  دانش آموزان  ارزشیابی 

این  با هدف پرورش مهارت های زبانی صورت می گیرد. در  4 آموزش زبان عربی 

میان، نقش ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته می گردد. در کتاب عربی دهم هدف 

اين است كه دانش آموز 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.

توّجه  فهميدن  و  مهارت خواندن، شنیدن  به  عربی  آموزش  نوین  در شیوه های   5

می شود. بیشتر 

6 سنجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد: 

روان خوانی، ترجمۀ عبارات از عربی به فارسی، یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد 

و مهّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن گفتن )به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر   و 

دانش آموز یا در میان دانش آموزان( در مورد مهارت نوشتن از آنجا كه الفبای فارسی و 
عربی تقریباً یكی است، ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی كفایت می كند.1

1ـ مثالً کلمۀ آيَة در فارسی آيه يا آيت نوشته می شود، و ُمناجاة: مناجات ؛ تربية: تربيت؛ َعلـّي: علی؛ اِسِتواء: استوا و ...
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شیوه ها و فّعالیت های مناسب یاددهی ـ یادگیری 

شیوه های مناسب یاددهی ـ یادگیری با توّجه به اهداف و رویكردهای برنامه انتخاب 

و به كار گرفته می شود. در این راهنما تنها به اصول كلّی شیوه های یاددهی ـ یادگیری 

اشاره می شود. 

اصول كلّی شیوه های یاددهی ـ یادگیری عبارت است از:

 قرائت: در درس عربی روخوانی جایگاه خاّصی دارد؛ از این رو، معلّم باید از توانایی 

درست خوانی و روان خوانی برخوردار باشد تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول 

برنامه آموزش دهد. تلّفظ صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و« آموزش 

داده می شود. حرف »ک« در عربی و فارسی نيز تا حدودی فرق دارد. با توّجه به اينکه 

در نماز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف اهّميت دارد، لذا دبير عربی به اين بخش 
توّجه دارد.1

از  است  زبان عربی شايسته  آموزش  در  ترجمه  ارزشمند  به جايگاه  نظر  ترجمه:   

الگوها و شيوه هايی کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان 

به  انواع فعل در دو زبان،  فارسی در تفهیم فنون ترجمه كارآمد است؛ مانند تطبیق 

همین منظور بخش فّن ترجمه به منظور آموزش مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب 

درسی آمده است. در همين کتاب منابع تخّصصی زبان و ادبيات عربی معرّفی شده اند.

 قواعد: قواعد کاربردی به عنوان اصلی اساسی مورد توّجه برنامه ریزان، مؤلّفان و 

کتاب های  در  است.  قواعد الزم  آموزش  زبانی  يادگيری هر  در  می گیرد.  قرار  معلّمان 

درسی ايران به اين نکته کمتر توّجه شده است که آنچه يک دانش آموز عرب در زمينۀ 

قواعد نياز دارد با نياز يک دانش آموز ايرانی فرق دارد. توّجه به قواعد کاربردی و یافتن 

شاهد از متن مورد تأكید است. در این باره شايسته و بایسته است که:

در  چنين سؤالی  عربی طرح  آموزش  در  گردد؛  پرهیز  قواعد  بر حفظ  تأكید  از   1

1ـ در کتاب معلّم متون و عبارات با تلّفظ صحيح قرائت می شوند.
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امتحان نادرست است: )ماضی استمراری را تعريف کنيد.( سؤال درست اين است که 

که  وقتی  الَْمدرََسِة.(  أَيّاَم  زَُمالَءُه  يُساِعُد  أَخي  )کاَن  شود:  خواسته  عبارت  اين  ترجمۀ 

دانش آموز بتواند اين جمله را ترجمه کند معنايش اين است که معادل ماضی استمراری 

را در عربی شناخته است.

زبان  آموزش  در  وحده  متکلّم  تدريس  گردد؛  انتخاب  محور  دانش آموز  الگوی   2

است. نادرست 

3 بر روش های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش در یادگیری تأكید شود؛ آنچه 

را دانش آموز با راهنمايی معلّم دريابد و خودش پی ببرد سپس تمرين کند، برايش ملکۀ 

ذهن می شود.

دورۀ  کلمۀ  از 850  که  دبيری  گردد.  توّجه  دانش آموزان  پیشین  آموخته های  به   4

اّول متوّسطه بی اطاّلع است و نمی داند که فراگير قبالً چه قواعدی را خوانده است در 

تدريس با دشواری رو به رو می شود.

5  قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر 

بومی سازی شود؛ برای نمونه، وقتی می خواهيم فعل مجهول )کُِتَب و يُْکتَُب( را آموزش 

دهيم، بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته شد و نوشته می شود( 

را تفهيم کرد.

زيباترين سخنان در هر  از  زيرا  استشهاد شود؛  این حیطه  امثال و حکم در  به   6

است. و حديث  قرآن  از  زيباترين شاهد  زبان عربی  در  و  ادبياتی هستند 

7 پاره ای از مباحث دستوری در دریافت معنا تأثیر چندانی ندارند؛ لذا برخی قواعد 

حذف می شود. مانند بحث غير منصرف که برای دانش آموز ايرانی به ويژه در رشتۀ رياضی 

و تجربی و فّنی سودی ندارد و تنها موجب طرّاحی سؤاالت معّماگونه و پيچيده می شود.

8  قواعد باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند؛ زيرا رویکرد کتاب های جدید 

عربی بر پایۀ مهارت های چهارگانۀ زبانی و متن محور است؛ قاعده بايد به اين مهم 

کمک کند.
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به  تمرين  در طرح  است.  مناسبی طرّاحی شده  تمرينات  درس،  در هر  تمرین ها:   

اصل مهّم تثبيت آموخته ها توّجه شده است. پاسخ به تمرینات هر درس نشانگر میزان 

موفّقیت معلّم و دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری است؛ لذا انتخاب روش های فّعال 

و مشاركتی در تمرینات، گریزناپذیر است. معلّم در این بخش نقش راهنما را ایفا می نماید. 

ارتباط افقی برنامه با سایر حوزه های یادگیری  

یا  پیوند  زير  دروس  با  قرآن  زبان  عربی  درس  متوّسطه  دوم  دورۀ  دروس  میان  در 

دارد: بیشتری  همانندی 

1 دين و زندگی

2 زبان و ادبيات فارسی

3 زبان انگلیسی 

ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری یا عملی است كه به آنها اشاره 

می شود.

اّول  و دورۀ  قرآن دورۀ دبستان  و  زندگی  و  دين  برنامۀ درسی  از  زندگی:  و  دين   1

می رود: انتظار  متوّسطه 

 توانایی الزم را برای درست خوانی و روان خوانی طّی آموزش قرآن در دورۀ ابتدایی 

و دورۀ اّول متوّسطه ایجاد کند.

دریافت  كه  آنجا  شود  دقّت  كریم  قرآن  آیات  فهم  و  درک  و  ترجمه  زمینۀ  در   

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 آموخته های درس عربی دانش آموزان 

توّجه 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 مقّدس قرائت صحیح را بر عهده گیرد. 

وظيفۀ تدبّر در قرآن برعهدۀ درس دين و زندگی و آموزش زبان بر عهدۀ درس عربی است.

توّجه شود که  به متون موجود در کتب عربی  نونگاشت  نگارش کتاب های  در   

تکراری  متن  نشود.  تکرار  ادبیات  یا  قرآن  زندگی،  و  دین  و  عربی  کتاب  در  هم زمان 

است. برنامه ريزان  ناهماهنگی  نشان دهندۀ 

2 زبان و ادبّیات فارسی: از برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی انتظار می رود:

طّی  اسالمی  فرهنگ  و  دین  زبان  عنوان  به  عربی  زبان  يادگيری  مهّم  برجايگاه   

متونی در کتاب درسی تأكید کند و لزوم یادگیری زبان عربی را در جهت فهم عمیق تر 

و مؤثّرتر زبان و ادب فارسی يادآور شود. 

 در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبیات عربی نمونه هایی 

در  را  عربی  زبان  به  ایرانی  نثرنویسان  ادبی  شاهكارهای  و  شاعران  ع  ملمَّ اشعار  از 

بگنجاند. آموزشی  محتوای 

این سه  میان  زبان هستند؛ همکاری  فارسی سه  و  انگلیسی  عربی،  که  آنجا  از   

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 گروه های درسی است.

3 زبان انگلیسی: از برنامۀ درسی زبان انگلیسی انتظار می رود در بخش گرامر به 

در  امکان  در صورت  تا  کند  مراجعه  عربی  قواعد  بخش  و  فارسی  زبان  دستور  کتب 

شرطی،  جملۀ  یا  مجهول  و  معلوم  بحث  مثالً  کند؛  اقدام  نکات  برخی  تأّخر  و  تقّدم 

ترکیب اضافی و وصفی، ضمایر مفعولی و بسیاری از بحث های دیگر در هر سه زبان 

عربی، فارسی و انگلیسی مشترک است. همچنین توّجه به متونی که در هر سه کتاب 

آمده است. شایسته است متون این کتاب ها تکراری نباشد. همچنین از آنجا که عربی، 

همانندی  لحاظ  به  تجربیات  تبادل  و  زبان هستند؛ همکاری  سه  فارسی  و  انگلیسی 

گروهی میان این سه گروه الزم است. این سه گروه می توانند تجربه های سودمند خود 

را در زمینۀ شیوه های نوین و کارآمد در اختیار همدیگر بگذارند.
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توصیه های اجرایی برنامه 

شيوه های گسترش و تقويت برنامۀ درسی

1 استفاده از بستۀ آموزشی: بستۀ آموزشی متون و برنامه های آموزشی ای است كه برای 

برآوردن اهداف برنامۀ درسی یک درس تولید و در قالب های گوناگونی عرضه می شود؛ 

شامل كتاب درسی، راهنمای تدریس معلّم، نرم افزار بر فراز آسمان، كتاب كار، كتاب گویا، 

اعالن، فلش کارت، پاورپوینت، فيلم، اینفوگراف، وسايل کمک آموزشی، وبالگ و وبگاه. 

این زمینه می تواند نقش  اولیا و مربّیان در  انجمن  اولیای دانش آموزان:  آگاه سازی   2

باشد. داشته  مهّمی 

3 انجمن های علمی معلّمان: تشكیل انجمن های علمی نقشی مهم در تحّقق اهداف 

برنامه ایفا می كند. دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی می توانند با تشكیل 

انجمن های علمی به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح كشور ایفای نقش نمایند.

4 دبیرخانۀ راهبری کشوری درس عربی و پايگاه کيفيت بخشی فرايند آموزش عربی: دبیرخانه 

اجرایی  بازوی  دو  عنوان  به  می توانند  آموزشی  گروه های  با  ارتباط  دلیل  به  پايگاه  و 

برنامۀ درسی عمل نمایند.

5  وبگاه گروه درسی عربی: گروه عربی دفتر برنامه ریزی و تألیف كتب درسی با به روزرسانی 

و توانمندسازی وبگاه خود می تواند با كلیّۀ دست اندركاران آموزش، دانش آموزان و اولیای 

آنان در ارتباط باشد. وبگاه عربی دفتر همۀ وبالگ های موفّق دبیران عربی و نیز گروه های 

آموزشی و نیز وبگاه های تخّصصی حوزه زبان و ادبیّات عربی را لینک می کند. با مراجعه 

به وبگاه گروه می توان از وبالگ های موفّق معلّمان مطّلع شد. نشانی وبگاه گروه عربی: 

 http://arabic-dept.talif.sch.ir

6 جشنوارۀ كتاب رشد: این جشنواره می تواند كتاب هایی را به معلّمان، دانش آموزان  

و اولیای آنان معرّفی کند كه برای تحّقق اهداف برنامه، مؤثّر باشد.

7 نقد و بررسی کتاب های درسی: نقد و بررسی كتب درسی در قالب نشست تخّصصی 

با حضور استادان، مؤلّفان، معلّمان، كارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهتر 

محتوا و مسائل آموزشی توصیه می شود.



طرح درس

بخش سوم
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نام دبير:                                               تاریخ:                                               نام مدرسه:                                                                                         

درس

دوم 

موضوع درس:

المواعظ 

العددية

صفحه: 

... تا ...

مّدت: 

75 دقيقه    

تهّيه كننده: 

الف ـ بخش نظری: اهداف 

رئوس مطالب1

1ـ صفحۀ ورود به درس

2- متن درس

3- واژه های جديد

4- درک مطلب

5- اعداد

اهداف کلّی2

1ـ آشنایی با کلمات جديد و يادآوری کلمات پايۀ هفتم، هشتم، نهم و نيز درس اّول 

کتاب دهم؛ 

2ـ اعداد اصلی و ترتيبی؛ از يک تا ده و ترتيبی از يکم تا بيستم بدون توّجه به قواعد 

معدود

3ـ آشنايی با احاديث عددی.

هدف های رفتاری3

دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:

1ـ واژه های جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند؛

2ـ متن درس را درست بخواند و بفهمد و ترجمه کند؛

3ـ عددهای يک تا صد را بشناسد و درست ترجمه کند.

به نام خدا 

طرح درس روزانۀ پيشنهادی       ـ     كتاب مشترک عربی زبان قرآن )1( پايۀ دهم
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رفتار ورودی٤
1ـ با مفهوم عدد اصلی و عدد ترتيبی در فارسی و عربی آشنا باشد؛ 

2ـ توانایی قرائت عبارات سادۀ عربی را داشته باشد. 

٥

ارزشيابی تشخيصی

نتايج ارزشيابی زير نقطۀ شروع آموزش را مشّخص می كند.

1ـ عددهای يک تا دوازده را که در دورۀ متوّسطۀ اّول آموخته است از حفظ بگويد.

2ـ عددهای يکم تا دوازدهم را که در دورۀ متوّسطۀ اّول ياد گرفته است از حفظ 

بگويد.

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 

است. ديگران 

 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 دانش آموز 

که در چنین آموزشی روی می دهد توّجه شود.
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ب ـ فرايند آموزش: 

 مراحل تدریس و تنظیم محتوا )   75 دقيقه از 90 دقيقه(

زمانشرحمراحل تدريس

معارفه1

1- سالم و احوال پرسی

 2- حضور و غیاب

 3- قبل از شروع تدريس معلّم بايد روش های مربوط به ياددهی و يادگيری 

مورد نظر خودش را مشّخص کند.

3

2
ایجاد انگیزه

اهّميت آموختن عدد را در هر زبانی برای دانش آموز شرح می دهيم. 

1ـ اشاره به کتاب گران سنگ و پر حجم »اَلَْمواِعُظ الَْعَدَديَُّة« نوشتۀ عاّلمه 

عاملی1 که احاديث دارای عدد را آورده است. 

2ـ اشاره به نقش عدد در سفرها موقع خريد، در هتل هنگام تحويل گرفتن 

را  زبانی  می خواهد  هرکس  اينکه  و  گفت،  را  شماره  بايد  که  اتاق  کليد 

ياد می گيرد؛ چون از مهم ترين مباحث هر زبانی  بياموزد عددها را حتماً 

است.

5

3

معرّفی درس

 و 

بیان اهداف

در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویيم:

 دانش آموزان گرامی، در این درس با اين موضوعات آشنا می شویم. 

برای نشان دادن  پيامبر اسالم  که در برگيرندۀ عدد است  سخنان 

عدد. مبحث  پربسامدی 

مبحث عدد در زبان عربی.   

2

1ـ سازمان چاپ و نشر دارالحديث، 1394 ، قم، 500 صفحه
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4

شروع تدریس

و 

 ارائۀ درس 

درس در سه جلسه تدريس می شود: 

جلسۀ نخست: ترجمۀ متن درس توّسط دانش آموز با توّجه به الُْمعَجم و 

نيز در صورت نياز المعجم پايان کتاب و حّل درک مطلب؛

از کتاب گويا برای روان خوانی کلمات معجم و متن درس کمک می گيريم.

دانش آموزان  متن درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زير نظر ما ترجمه 

می کنند.

تمرين  و  التَّرَجَمِة«  »فَنُّ  و  »اِعلَموا«  بخش  توضيح  و  قرائت  دوم:  جلسۀ 

بخش»ِحوار« 

بخش »اِعلَموا« را دانش آموزی خوش صدا و دارای صدای رسا می خواند و 

دربارۀ آن سؤال می کنيم؛ دانش آموزان  مناسب را شناسايی می کنيم تا هر 
جلسه يکی از آنها قرائت کند.1

جلسۀ سوم: حّل تمرينات و ارائۀ گزارش دانش آموزانی که بخش »پژوهش« 

را انجام داده اند.

45

5

خالصۀ درس

 و 

نتیجه گیری

با استفاده از قلم رنگی از دانش آموزان می خواهيم خالصۀ قواعد درس را 

رنگی کنند.

از يکی از دانش آموزان می خواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه 

کند. در صورتی که درست خالصه نکرد ما درس را خالصه می کنيم.

5

6
ارزشیابی

 بعد از تدریس

اين موارد را از دانش آموز می خواهيم:

1ـ عددهای اصلی از يک تا بيست و پنج را بشمارد.

2ـ عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را بشمارد.

10

-حّل داوطلبانۀ تمرينات درس به منظور آمادگی بهتر در جلسۀ آينده.تکلیف7

8
معرّفی 

فّعالیت های خاّلقانه

تهيّۀ روزنامۀ ديواری يا وبالگ و نوشتن چند حديث عددی بنا به تشخيص 

دبير و در صورت داشتن فرصت؛ 

يافتن »داستان«، »آيا می دانيد که« و »ابتسامات« به زبان عربی؛

يافتن وبالگ، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پاورپوينت و تصاوير آموزشی مناسب.

3

75              زمان تقريبی

1ـ برای قرائت متن درس و بخش مکالمه بايد همۀ دانش آموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوش صدا نباشند.
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فّعاليتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

11اّول
َجرَِة«  معارفه و تدريس احتمالی درس اّول، ديدن کليپ سرود »اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ

و قرائت و ترجمۀ آن

21دوم 
حّل تمرينات دوره ای درس اّول )در عربی زبان قرآن رشته ادبیات و علوم 

نام صيغۀ عربی( انسانی 

ادامۀ حّل تمرينات دوره ای31سوم

٤1چهارم
آزمون کتبی کوتاه يا ادامۀ تدريس درس اّول؛
گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان  

و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

آبان

قرائت و ترجمۀ متن درس و حّل درک مطلب٥2اّول

62دوم 
قرائت بخش »اِْعلَموا« و »فَنُّ التَّرَجَمِة« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه 

توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش »ِحوار«؛

72سوم
حّل تمرينات درس؛

گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان  
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

83چهارم
قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب 

fishraining َمِك يا و ديدن کليپ باران ماهی، َمطَُر السَّ

آذر

93اول
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح و پرسش 

معلّم؛
تمرين بخش »ِحوار«؛

103دوم 
حّل تمرينات درس؛

گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان 
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

114سوم
و  همدلی  لزوم  به  دعوت  و  مطلب  درک  حّل  و  متن  ترجمۀ  و  قرائت 
به رهنمودهای دين  توّجه  با  اديان، مذاهب و قوميّت ها  همبستگی ميان 

تاريخ  آموزه های  و 

124چهارم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح و پرسش 

معلّم؛
تمرين بخش »ِحوار«؛

دی

134اّول
حّل تمرينات درس؛

گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان 
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات1٤دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات1٥سوم

قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب 165چهارم

جدول زمان بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب عربی زبان قرآن )1( پايۀ دهم



19

م 
دو

ل 
سا

يم
ن

بهمن

175اّول
قرائت بخش »اِْعلَموا« و »فَنُّ التَّرَجَمِة« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه 

توضيح و پرسش معلّم؛
تمرين بخش »ِحوار«؛

185دوم
حّل تمرينات درس؛

گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان 
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب 196سوم

206چهارم
خوش صدا   دانش آموزی  توّسط  التَّرَجَمِة«  »فَنُّ  و  »اِْعلَموا«  بخش  قرائت 

معلّم؛ پرسش  و  توضيح  همراه 
تمرين بخش »ِحوار«؛

اسفند

216اّول
حّل تمرينات درس؛

گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان 
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب 227دوم

237سوم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح و پرسش 

معلّم؛
تمرين بخش »ِحوار«؛

7 2٤چهارم
حّل تمرينات درس؛

گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان 
و نهادن آن در تابلوی اعالنات يا وبالگ مدرسه در صورت داشتن زمان مناسب

فروردين

تعطيالت نوروز---2٥اّول

تعطيالت نوروز---26دوم

قرائت و ترجمۀ متن و حّل درک مطلب ٨ 27سوم

28٨چهارم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح و پرسش 

معلّم؛
تمرين بخش »ِحوار«؛

ارديبهشت

29٨اّول

حّل تمرينات درس؛
گزارش نتيجۀ بخش »تحقيق« دانش آموزان 

زمان  داشتن  صورت  در  مدرسه  وبالگ  يا  اعالنات  تابلوی  در  آن  نهادن  و 
سب منا

رفع اشکال از نيمۀ اّول کتاب تا پايان درس چهارم دوره30دوم 

رفع اشکال از نيمۀ دوم کتاب درس پنجم تا آخر کتابشفاهی31سوم

حّل نمونه سؤال امتحان پايان سالامتحان32چهارم
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کتاب درسی مشترک عربی زبان قرآن )1( پايۀ دهم را در 24 جلسۀ آموزشی متعارف 

به راحتی می توان تدريس کرد. بدون احتساب دو هفتۀ امتحان نوبت اّول و دو هفته 

تعطيل نوروزی ظاهراً 28 جلسه وجود دارد. اّما برخالف تصّور اين گونه نيست؛ زيرا 

ماه های مهر تا بهمن 30 روزه و فروردین و ارديبهشت 31 روزه اند و اين 16 روز نيز دو 

هفتۀ آموزشی هستند. پس 30 هفتۀ آموزشی داريم که 6 جلسه را برای تعطيالت رسمی 

نيز در شرايط  از تمرينات را  ناگهانی به شمار می آوريم. دبير می تواند حّل برخی  و 

استثنايی بر عهدۀ دانش آموز بگذارد.

کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم رشته های رياضی، تجربی، فّنی و کاردانش ظاهراً 

أنوار القرآن  اّما در اصل 90 صفحه است. حّل تمرينات 14 صفحۀ  120 صفحه است. 

اختياری و در صورت داشتن زمان است. هشت صفحۀ ورودی1 هشت درس کتاب نيز 

در اصل برای ايجاد انگيزه است و وقت گير نيست. هشت صفحۀ پژوهش نيز در صورت 

برخورداری از زمان کافی است زيرا هدف خواندن و ترجمۀ درست است.

کتاب عربی زبان قرآن )1( رشتۀ ادبیات و علوم انسانی نيز ظاهراً 109 صفحه است. 

در اين کتاب نيز هشت صفحۀ ورودی و شش صفحه پژوهش وجود دارد؛ لذا کتاب 

در اصل 95 صفحه است. در اين کتاب نيز حّل بسياری از تمرينات کتاب سريع انجام 

می شود.

بسياری از آيات و احاديث هر دو کتاب قبالً در سه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه 

آمده اند.

1ـ تأثیر تصویرخوانی )تصاویر پیش درآمد دروس( در شروع هر درس در کتاب های نونگاشت چیست؟ تصاوير پيش درآمد دروس هشتگانۀ 

کتاب از لحاظ روانی دانش آموز را آمادۀ ورود به درس می کند. تصوير و آيه يا حديث آغازين دروس ذهنيّت دانش آموز را ساماندهی می کند 

و موجب می شود که فراگير احساس خوشايندی نسبت به درس جديد داشته باشد.



بارم بندی و نمونه سؤال امتحانی

بخش چهارم
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رهمهارت های زبانی
ما

ش

رهموضوع
جمعنم

الف: مهارت 
واژه شناسی

نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله، )زير کلمات خط 1
کشيده می شود.(

0/5

2
نمره

0/5مترادف و متضاد )همانند تمرينات کتاب( 2

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

0/5

نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حّد اسم های موجود در کتاب های 4
هفتم تا دهم(

0/5

ب: مهارت
 ترجمه به فارسی 

فّن 5 اِعلَموا،  تمرين،  متن،  از  فارسی  به  عربی  جمله های  ترجمۀ 
... و  الترجمة 

5

7
نمره

0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/5تکميل ترجمۀ ناقص7

1ـ توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا پيش از طرح سؤال به پاورقی بارم بندی نوبت دوم مراجعه 

کنيد. 

2ـ در رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش که هفته ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان از دو درس است. اين بارم بندی مربوط 

به امتحان عربی 1/1 خرداد اين رشته ها نيز است.

بارم بندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن )1( کتاب مشترک پايۀ دهم نوبت اّول1

رشته های رياضی و    فيزيک، علوم تجربی  )از درس اّول تا پایان درس چهارم(
فّنی وحرفه ای و کاردانش  )درس اّول و دوم( 2
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ج: مهارت 
شناخت و کاربرد 

قواعد

منفی، 8 ماضی  استمراری،  ماضی  ساده،  ماضی  فعل های  ترجمۀ 
کوتاه  جمله ای  در  مصدر  يا  مستقبل  نهی،  امر،  منفی،  مضارع 

3

 7 /5
نمره

»تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل يا مصدر 9
يا  فعل«  نوع  »تشخيص  يا  جمله«  در  خالی  جای  برای  مناسب 

از نظر نوع ميان چند کلمه« »تشخيص کلمۀ ناهماهنگ 
2

1کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی10

0/5ساعت خوانی11

جمله 12 در  خالی  جای  برای  اشارۀ مناسب  اسم  و  ضمير  تشخيص 
با توّجه به قرائن و در قالب سؤال چند گزينه ای يا شناخت آنها 

اّول مانند تمرين هفتم درس 
1

د: مهارت
 درک و فهم

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول 13
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 گزينه های مناسب )سؤال دو گزینه ای(

1

2
نمره

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

امتحانی( برگۀ  در 

1

هـ : مهارت 
مکالمه

0/5پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی15

1/5
نمره

پراکنده 16 کلمات  با  جمله سازی  مانند  الحوارات  از  سؤال  طرح 
با  خالی  جای  کردن  پر  کتاب،  عبارت های  از  تّکه  شش  حداکثر 

.  ... و  گزينه ای  دو  شده،  ارائه  کلمات 
1
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رهمهارت های زبانی
ما

ش

رهموضوع
جمعنم

الف: مهارت

واژه شناسی

کلمات خط 1 )زير  در جمله،  فارسی  به  از عربی  کلمه  معنای  نوشتن 
می شود.( 0/5کشيده 

2
نمره 0/5تعيين کلمات مترادف و متضاد )همانند تمرينات کتاب( 2

0/5تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه3 )دو مورد(3

نوشتن مفرد يا جمع اسم4)در حّد اسم های موجود در کتاب های هفتم 4
0/5تا دهم(

ب: مهارت

 ترجمه به فارسی 

اِعلَموا، فّن 5 ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرين، 
... 5الترجمة و 

7
نمره5

0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

١/5تکميل ترجمۀ ناقص7

بارم بندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن )1( کتاب مشترک پايۀ دهم نوبت دوم1 

رشته های رياضی و      فيزيک ، علوم تجربی ، فّنی وحرفه ای و کاردانش2

 ١ـ توضيحات پاورقی بارم بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند. 

2ـ اين بارم بندی در رشته های فّنی و حرفه ای و کاردانش که هفته ای يک ساعت عربی دارند، مربوط به عربی ١/2 در خرداد پايۀ يازدهم 

است.

3ـ بايد مراقب بود؛ زيرا طرح سؤال در اين مورد دشوار است. نبايد انتخاب گزينه دردسرآفرين باشد و دانش آموز در انتخاب دو گزينه آشفته 

و سرگردان شود؛ مثال: نافذة، ِجدار، باب، َصدر. 

پاسخ: ← نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛ 

پاسخ: ← »پنجره و در و ديوار« در يک گروه اند و »سينه« از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد.

َذَهبَْن، اِستَرَجعا، يَعَملوَن، فَتََح. پاسخ: ← ذهبن مؤنث و بقيّه مذکرند. يَعَملوَن مضارع و بقيّه ماضی اند. 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 بارم بندی اين سؤال نيم نمره ای در بخش ترجمه آمده است؛ اّما در اصل مربوط به قواعد است. 

5  ـ  در هر امتحانی يک نمره از بخش أنوار القرآن طرح شود. 
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ج: مهارت 

شناخت و کاربرد 
قواعد

8
ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع 
منفی، امر، نهی، مستقبل يا مصدر در جمله ای کوتاه. 1 )دست کم يکی 

از فعل ها نون وقايه داشته باشد.(
1/5

7/5

نمره

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

نظر معنا ميان چند کلمه 2 
1/5

0/5کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی يا ساعت خوانی10

تشخيص »فاعل و مفعول«، »مبتدا و خبر«، »جاّر و مجرور«، مضاٌف اليه 11
3 ). 1/5و صفت در جمله: )َعيِِّن الَْمَحلَّ اْلعرابيَّ لِلَْکلِماِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ

ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، و 12
0/5يا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه ای

0/5معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چند گزینه ای13

1/5تشخیص و ترجمۀ اسم فاعل،اسم مفعول و اسم مبالغه14

د: مهارت

 درک و فهم

15

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلمات ستون اّول 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 گزينه های مناسب )سؤال دو گزینه ای(

1
2

نمره

16
درک مطلب )ارائۀ متن و طرّاحی 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

هـ : مهارت مکالمه

0/5پاسخ کوتاه یک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی174
1/5

نمره 18
طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر 
ارائه  کلمات  با  کردن جای خالی  پر  کتاب(،  عبارت های  از  تّکه  شش 

شده، دو گزينه ای و ... (
1

1  ـ مانند: اَْلوالُد انْتَبَهوا. يا أَوالُد انْتَِبهوا. هَو انْتَبََه. أنا أنتَِبُه.

2ـ از هر دو فعل ثالثی مجرّد و مزيد. )بدون ذکر اصطالحات مجرّد و مزيد(

« در کتاب »عربی زبان قرآن« فقط تعيني نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا، خرب، فاعل، مفعول،  3ـ منظور از »َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ

مضاف اليه، صفت و ... هريک از اين نقش ها عالمت هايی در انتهای خودشان دارند که اِعراب ناميده می شوند؛ مانند ـً ، ـٍ ، ـٌ ، ـَ ، ـِ ، ـُ  ، ـْ ،  

واو در ـ وَن ، الف در ـ اِن ، ياء در ـَ يـِن و ـ يـَن و .... يادگريی اين عالمت های اِعرابی از اهداف اين کتاب نيست.

4ـ پيشنهاد می شود سؤال با توّجه به تصوير طرّاحی شود؛ مثالً با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد، سؤال شود: »ماذا َعلَی 

الِْمنَضَدِة؟« و پاسخ های »حقيبة«، »الحقيبة«، »علی املنضدة حقيبة.«، »الحقيبة علی املنضدة.« همه را درست می گرييم؛ زيرا در همۀ اين 

پاسخ ها دانش آموز متوّجه سؤال شده و پاسخ های کوتاه يا بلند او همگی اشاره به موفّقيت او دارند. 
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تذکّرات: )برای طرّاحی سؤال در نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(

1 سؤاالت امتحان، آزمون سراسری و مسابقات بايد کامالً حرکت گذاری شوند.

2 در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی 

تغییراتی اجرا نمايد؛ ولی در نوبت دوم بارم بندی بايد دقيقاً رعايت شود.

3 بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه 

بايد تنّوع داشته باشد.

4 در بسیاری از موارد سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک 

مهارت هاِی زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله 

چند مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

5 فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

Traditional Arabic، B Badr ، )عثمان طه( KGQPC Uthman Taha NaskhT، 

Adobe Arabic Simplified Arabic 

6 طرح سؤال امتحان نوبت اّول )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از 20 نمره است. 

نمرۀ  ده  می توان  نمی شود.  تعيين  بارم بندی  نوبت  ميان  امتحان  برای  معموالً   7

اين سؤاالت  از مهارت های شفاهی زبان در نظر گرفت. در مکالمه مشابه  امتحان را 

می شود.  مطرح 

ِمن أين أنت؟ کم عمرك؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ أّي فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بيتك؟ 

کم الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لماذا تدرُُس؟ ماذا تأکُُل لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط؟ أدفتٌر علی 

الْمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقيبة؟

8 در 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: 

) اِرِْجعوا   اُکتُْب في الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً.                   يا أخي ... إلی بَيِتَك. )اِرِْجْع

.              يا إخَوتـي، اِرِجعوا إلَی بُيوتُِکم. تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ

كلمات  بخش  )جز  باشد.  داشته  گزينه  دو  فقط  بايد  گزينه ای  چند  سؤاالت   9



27

می شود.( داده  كلمه  چهار  كه  ناهماهنگ 

10  ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون يا مسابقه ای طرّاحی 

نشود.

11 طرح سؤال از فعل هايی مانند »تََعلَّموا« که می توانند ماضی يا امر باشند بايد در 

جمله و همراه قرائن مناسب باشد.

منفی،  ماضی  استمراری،  ماضی  ساده،  ماضی  فعل های  ترجمۀ  و  تشخيص  در   12

مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سالم طرّاحی 

شود و اگر از غير صحيح و سالم سؤالی طرح شد نبايد تغييراتی مانند اعالل به حذف 

باشد. داشته 

مطابقت  و  معدود  ويژگی های  و  معدود  و  عدد  مطابقت  ارزشيابی  و  آموزش   13

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.

با توّجه به  جمله  در  خالی  جای  برای  و اسم اشاره مناسب  ضمير  14 در تشخيص 

قرائن بايد توّجه داشت که چنين مواردی از اهداف کتاب درسی نيست: ضمير منفصل 

منصوب، مانند إيّاَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد هذه 

و تلك برای اشاره به اسم غير عاقل.

15 در طرح سؤال مکالمه به چند صورت می توان عمل کرد: ارائۀ تصوير و طرح سؤال 

از تصوير، پر کردن جای خالی در مکالمه و ارائۀ کلمات با دادن دو کلمۀ اضافه و ... .

16 پر کردن جای خالی در حوارات درس اّول تا پايان درس چهارم در امتحان بايد 

منطقی باشد. طبيعی است که حفظ متن دشوار است؛ به عنوان مثال پیشنهاد می شود 

تا  ارائه شود  کلمه  و هشت  باشد  داشته  و چهار جای خالی  داده شود  متن »حوار« 

دانش آموز از آنها در جای خالی استفاده کند. در ترجمه عربی به فارسی نیز نيم نمره 

از اين بخش طرّاحی می گردد.

17 در تشخيص فاعل، مفعول، مبتدا و خبر در جمله، نهادن اِعراب رفع و نصب از 

اهداف کتاب نيست.
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18 در تشخيص مشتّقات ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ اّما ذکر نوع مشتق الزم است. 

19 در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل ثالثی 

از  و  نشده  تدريس  درسی  کتاب  در  می باشد،  مزيد  ثالثی  فاعل  اسم  ُمنتَِظر  و  مجرّد 

نيست. کتاب  آموزشی  اهداف 

يازدهم  پايۀ  کاردانش  و  فّنی وحرفه ای  اّول عربی 1/2 رشته های  نوبت  امتحان  در 

نمرۀ بخش قواعد  دارند مورد 13 و 14 حذف و  که هفته ای يک ساعت درس عربی 

می شود: اصالح  بدين گونه 

8
امر،  ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی، 

نهی و مستقبل و نيز مصدر در جمله.
2

7/5

نمره

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 

1 کلمه 

1/5

1کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی يا ساعت خوانی10

11
تشخيص »فاعل و مفعول« ، »مبتدا و خبر«، »جاّر و مجرور«، مضاٌف اليه و صفت 

2 ). در جمله:        )َعيِِّن الَْمَحلَّ اْلعرابيَّ لِلَْکلِماِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ
2

12
ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، يا کاربرد فعل 

مجهول در قالب پرسش چندگزينه ای
1

1ـ از هر دو فعل ثالثی مجرّد و مزيد. )بدون ذکر اصطالحات مجرّد و مزيد(

« در کتاب »عربی زبان قرآن« فقط تعيني نقش کلمه در جمله است؛ مانند مبتدا، خرب، فاعل، مفعول،  2ـ منظور از »َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ

مضاف اليه، صفت و ... . هريک از اين نقش ها عالمت هايی در انتهای خودشان دارند که اِعراب ناميده می شوند؛ مانند ـً ، ـٍ ، ـٌ ، ـَ ، ـِ ، ـُ  ، ـْ     ،  

واو در ـ وَن ، الف در ـ اِن ، ياء در ـَ يـِن و ـ يـَن و .... يادگريی اين عالمت های اِعرابی از اهداف اين کتاب نيست.
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نمرهموضوعشمارهمهارت ها 

مهارت های 

خواندن،

شنيدن و 

سخن گفتن

1

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(

و فّعاليت هايی مانند حفظ سرود درس اّول و اجرای گروهی آن،

اجرای نمايشی متن برخی درس ها

7

2

مهارت شنيدن و سخن گفتن

مکالمۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 

ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن،  )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ماهَي، 

، أَّي( ن، کَم، َهْل، أ، متی، کيف، لماذا، لَِم، َعمَّ ِممَّ

يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره

يا اجرای گروهِی مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

10جمع نمره 

تذکّرات

1 امتحان مستمّر اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 10 نمره( و شفاهی )از 10 

نمره( است؛ ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نمره است.

2 تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( 

دشوار است و از عهدۀ بسياری از دانش آموزان بر نمی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان  خواسته 

شود حتّی االمکان مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تمرين کنند، زيرا 

هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نماز بايد با تلّفظ درست باشد.

3 در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً 

اگر در پاسخ سؤاِل »إلَی أيَن تَذَهُب؟« پاسخ دهد: »إلی الُْفنُدق«، کامالً درست است و 

بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن )1( پايۀ دهم، ميان نوبت اّول و دوم 

رشته های رياضی و فيزيک ، علوم تجربی ، فّنی وحرفه ای و کاردانش
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نیازی نیست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب إلی الُْفنُدِق.« در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از 

نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أيَن أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا في ... .« 

.« در واقع نيمی از نمره را گرفته است.  فِّ و درنگ کرد و نتوانست بگويد: »أنا في الصَّ

چون سؤال را فهميده است.

به زبان  از دانش آموز بخواهيم خودش را  این است که  امتحانی  از موارد  4 یکی 

در کالس  مکالمه  و  نمايش  زمينۀ  در  فّعاليتی  اگر  يا  کند  دقیقه معرّفی  دو  در  عربی 

کرد. استفاده  آن  از  امتحان شفاهی  نمرۀ  عنوان  به  می توان  داشت 

5 طبيعی است که در يک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و 

مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين آنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و 

مجموعه فّعاليت های شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهی اش را تشکيل می دهد، مبنای 

نمره دهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.

6 رعايت ظرافت های صرفی و نحوی در مکالمه در حّد دانش آموز نيست مخصوصاً 

اينکه او بايد در پاسخ گويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن 

ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست می گردد 

از مکالمه  تا دانش آموز خاطره ای خوش  با نرمش و مهربانی برگزار کند  اين بخش را 

داشته، و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده وجود داشته باشد.

7 حفظ عين مکالمات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش آموزان نمی خواهيم 

موقعيت  و  خود  سليقۀ  و  ذوق  با  می تواند  دانش آموز  کنند.  را حفظ  عبارت ها  عين 

کند. ايجاد  متن  در  تغييراتی  موجود 
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مهارت های 

رهزبانی
ما

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف: مهارت 

واژه شناسی

1
نوشتن معنای کلمه از عربی به فارسی در جمله )زير کلمات خط کشيده 

می شود.(
0/5

2

نمره 0/5مترادف و متضاد )همانند تمرينات کتاب( 2

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

4
نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حّد اسم های موجود در کتاب های هفتم 

تا دهم(
0/5

ب:مهارت 

ترجمه به فارسی 

5ترجمۀ جمله های عربی به فارسی5

7

نمره
0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

1/5تکميل ترجمۀ ناقص7

بارم بندی امتحان کتبی عربی زبان قرآن )1( پايۀ دهم نوبت اّول رشتۀ ادبیات و علوم انسانی

 )از درس اّول تا پایان درس چهارم(
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ج: مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

8
ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی، 

امر، نهی، و مستقبل و نيز مصدر در جمله 
3

7/5

نمره

9

»تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی، نفی، مستقبل و مصدر مناسب 

يا »تشخيص کلمۀ  يا »تشخيص نوع فعل«،  جمله«،  در  خالی  جای  برای 

ناهماهنگ از نظر نوع در ميان چند کلمه« و »ذکر صيغۀ فعل در حّد 

نمره«  0/25

2

1کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی10

0/5ساعت خوانی11

12
تشخيص ضمير و اسم اشارۀ مناسب برای جای خالی در جمله با توّجه به 

قرائن و در قالب سؤال چند گزينه ای يا شناخت آنها
1

د: مهارت

 درک و فهم

13

به  اّول  ستون  كلمات  كردن  »وصل  واژگان  مفهوم  از  جوركردنی  سؤال 

مورد(  دوم«)چهار  ستون  توضيحات 

یا ارائۀ پنج كلمه كه یكی اضافه است و چهار جملۀ دارای جای خالی كه 

باید جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال دو گزینه ای(

1

2

نمره

14

درک مطلب )ارائۀ متن و طرّاحی 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

هـ : مهارت 

مکالمه

0/5پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی15

1/5

نمره 16

طرح سؤال از الحوارات )مانند جمله سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش 

ارائه شده، دو  با کلمات  از عبارت های کتاب(، پر کردن جای خالی  تّکه 

گزينه ای و ... (

1



33

رهمهارت های زبانی
ما

ش

رهموضوع
جمعنم

الف: مهارت 

واژه شناسی

 

1
نوشتن معنای کلمه در جمله از عربی به فارسی )زير کلمات خط   کشيده 

می شود.(
0/75

2

نمره

0/5مترادف و متضاد )همانند تـمرينات کتاب( 2

0/25تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه3

4
نوشتن مفرد يا جمع اسم )در حّد اسم های موجود در کتاب های هفتم 

تا دهم(
0/5

ب: مهارت 

ترجمه به فارسی

5
ترجمۀ جمله های کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرين، اعلموا، فّن 

الترجمة و ...
5

7
نمره 0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(6

١/5تکميل ترجمۀ ناقص )دارای شش جای خالی(7

بارم بندی امتحان کتبی عربی پايۀ دهم نوبت دوم رشتۀ علوم انسانی
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ج: مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

8

ماضی  استمراری،  ماضی  معادل  ساده،  ماضی  مانند  فعل هايی  ترجمۀ 

منفی، مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله. )يکی از فعل ها 

دارای نون وقايه باشد.(

1/5

7/5

نمره

9

تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر، نهی و مصدر مناسب برای جای خالی 

در جمله، 

يا تشخيص نوع فعل يا تشخيص کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا در ميان 

چند کلمه 

1

10
0/5ذکر صيغۀ دو فعل در جمله

0/5کاربرد عددهای اصلی و ترتيبی، يا ساعت خوانی

11
تشخيص فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، نايب فاعل، مضاٌف اليه، صفت، جار 

و مجرور در جمله و ذکر نام اِعراب آنها
3

12
ترجمۀ فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخيص آنها از فعل معلوم، يا 

کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزينه ای
0/5

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

جر1 حرف 
0/5

د: مهارت

 درک و فهم

14

به  اّول  ستون  كلمات  كردن  »وصل  واژگان  مفهوم  از  جوركردنی  سؤال 

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 گزينه های مناسب )سؤال دو گزینه ای(

1

2

نمره

15

پرسشی  کلمۀ  چهار  با  سؤال  چهار  طرّاحی  و  متن  )ارائۀ  مطلب  درک 

شده(،  خوانده 

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

هـ : مهارت 

مکالمه

0/5پاسخ کوتاه یک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی 16

1/5

نمره 17

حداکثر  پراکنده  کلمات  با  جمله سازی  )مانند  الحوارات  از  سؤال  طرح 

شش تّکه از عبارت های کتاب(، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، 

دو گزينه ای و ... (

1

 َجُر َجِر  الشَّ الشَّ 1ـ مثال: َضْع يف الَْفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة.  اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل کَـ ....................... ِبال ثَـَمٍر.  
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تذکّرات: )برای طرّاحی سؤال در امتحان ميان نوبت دوم و پايانی(

1 در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک نمره در بارم بندی 

تغییراتی اجرا نمايد، ولی در نوبت دوم بايد بارم بندی دقيقاً رعايت گردد.

2 بار اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه 

بايد تنّوع داشته باشد.

3 در بسیاری از موارد سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک 

مهارت هاِی زبانی امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله 

چند مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

4 فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب هستند:

 Simplified Arabic، Traditional Arabic، B Badr، KFGQPC Uthman Taha NaskhT،Adibe Arabic

5 نمرۀ امتحان مستمر دوم شامل دو بخش کتبی و شفاهی است. ده نمره پرسش ها 

و فّعاليت های کالسی، امتحانات کتبی، هفت نمره روخوانی درست و سه نمره مکالمه 

است.

6 در 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؛  

) اِرِْجعوا   مثال: اُکتُْب في الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً.       يا أخي ... إلی بَيِتَك. )اِرِْجْع

.              يا إخَوتـي، اِرِجعوا إلَی بُيوتُِکم.          تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ

7 سؤاالت چندگزينه ای بايد فقط دو گزينه داشته باشد. )جز بخش كلمات ناهماهنگ 

كه چهار كلمه داده می شود.(

کشيده  کلمه خط  دو  )زير  باشد،  جمله  در  بايد  کلمات  معنای  از  سؤال  طرح   8

می شود.( 

9 ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه ای طرّاحی نشود.
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10 طرح سؤال از فعل هايی مانند »تََعلَّموا« که می توانند ماضی، يا امر باشند بايد در 

جمله و همراه با قرائن مناسب باشد.

منفی،  ماضی  استمراری،  ماضی  ساده،  ماضی  فعل های  ترجمۀ  و  تشخيص  در   11

مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سالم طرّاحی 

شود و اگر از غير صحيح و سالم سؤالی طرح شد، نبايد تغييراتی مانند اعالل حذف 

باشد. داشته 

درسی  کتاب  اهداف  از  مطلقاً  معدود،  ويژگی های  و  معدود  و  عدد  مطابقت   12

است. اهداف  از  اعداد  حفظ  اّما  نيست؛ 

با توّجه به  جمله  در  خالی  جای  برای  مناسب  و اسم اشارۀ  ضمير  13 در تشخيص 

نيست:  کتاب درسی  اهداف  از  مواردی  که چنين  توّجه داشت  بايد  قرائن 

ضمير منفصل منصوب مانند إيّاَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و 

هذين، کاربرد هذه و تلك برای اشاره به اسم غير عاقل.

14  در 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 جاَء سعيٌد. سعيٌد فاعل و 

مرفوع است؛ اّما اينکه جملۀ »جاء سعيد« داده شود و اعراب سعيد خواسته شود از 

اهداف نيست.

15 در طرح سؤال مکالمه به چند صورت می توان 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
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نمرهموضوعشمارهمهارت ها 

مهارت های 

خواندن،

شنيدن و 

سخن گفتن

1

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(

و فّعاليت هايی مانند حفظ سرود درس اّول و اجرای گروهی آن،

اجرای نمايشی متن برخی درس ها

7

2

مهارت شنيدن و سخن گفتن

مکالمۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 

)سؤال با جمالت دارای ما   ، ماذا  ، ما هَو   ، ماهَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، 

، أَّي( ن، کَم، َهْل، أ، متی، کيف، لماذا، لَِم، َعمَّ ِممَّ

يا حفظ مشابه مکالمات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره

يا اجرای گروهِی مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب درسی در کالس

3

10جمع نمره 

تذکّرات

1 امتحان مستمّر اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 10 نمره( و شفاهی )از 10 

نمره( است؛ ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نمره است.

2 هر چند تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، 

ق، و( دشوار است و از عهدۀ بسياری از دانش آموزان بر نمی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان  

خواسته شود حتّی االمکان مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تمرين 

کنند، زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت نماز بايد با تلّفظ درست 

باشد.

بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن )1( پايۀ دهم، ميان نوبت اّول و دوم  رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
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3 در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً 

اگر در پاسخ سؤاِل »إلَی أيَن تَذَهُب؟« پاسخ دهد: »إلی الُْفنُدق«، کامالً درست است و 

نیازی نیست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب إلی الُْفنُدِق.« در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از 

نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش آموزی سؤال شد: »أيَن أنَت؟« و پاسخ داد: »أنا في ... .« 

.« در واقع نيمی از نمره را گرفته است.  فِّ و درنگ کرد و نتوانست بگويد: »أنا في الصَّ

چون سؤال را فهميده است.

از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان  این است که  از موارد امتحانی  4 یکی 

و مکالمه در کالس  نمايش  زمينۀ  فّعاليتی در  اگر  يا  کند  دقیقه معرّفی  عربی در دو 

کرد. استفاده  آن  از  امتحان شفاهی  نمرۀ  عنوان  به  می توان  داشت 

5 طبيعی است که در يک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون روخوانی و 

مکالمه به عمل آورد؛ بنابراين آنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و 

مجموعه فّعاليت های شفاهی و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهی اش را تشکيل می دهد، مبنای 

نمره دهی آخرين و بهترين وضعيت مهارت شفاهی اوست.

6 رعايت ظرافت های صرفی و نحوی در مکالمه در حّد دانش آموز نيست مخصوصاً 

اينکه او بايد در پاسخ گويی سرعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن 

ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ لذا از دبير ارجمند درخواست می گردد 

اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطره ای خوش از مکالمه 

داشته، و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده وجود داشته باشد.

7 حفظ عين مکالمات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش آموزان نمی خواهيم 

موقعيت  و  سليقۀ خود  و  ذوق  با  می تواند  دانش آموز  کنند.  را حفظ  عبارت ها  عين 

ايجاد کند. تغييراتی در متن  موجود 



نمونه سؤال امتحان

نوبت اّول و دوم عربی زبان قرآن )1(

کتاب مشترک همۀ رشته ها جز ادبیات و علوم انسانی

بخش پنجم

استفاده از منونه سؤاالت کتاب معلّم در کتاب های غري آموزش و پرورش منع قانونی دارد.
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ُل، ِمْن أَربََعِة ُدروٍس، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة،  م( اْلَوَّ ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الْعاِشِ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

َجرَه  ذاِت الُْغصوِن النَِّضَه        کَيَف نَـَمْت ِمْن َحبٍَّة  َو کَيَف صاَرْت َشَجرَه اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ
0/5

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

رَخيَصة / راِسب / نور / غاليَة / يَسار / ضياء

الف...................... = ..........................                ب .........................  ≠ ..........................
0/5

3
ِ الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی. َعنيِّ

 نَهـر    بَحر   ُمحيط   ب. نيام        َحبْل   کَلْب   بََقرَة   الف. نَعَجة
0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتنِي.    ريح: .............................   يَنابيع: .............................  4

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿ال يَْقِدُر َعلَی َشٍء﴾                       .......................................................................................

2. ﴿َو لََقْد أَرَْسلْنا ِمْن قَبْلَِك رُُسالً إلَی قَوِمِهم فَجاؤوُهم ِبالْبَيِّناِت﴾ 

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

3. ﴿َو اْجَعْل يل لِساَن ِصْدٍق ِف اْلِخريَن﴾ ...............................................................................

4. ﴿َمن جاَء ِبالْـَحَسَنِة فَلَُه َعرُش أَمثالِها﴾    ...........................................................................

5. إنَّ طَعاَم الْواِحِد يَْکِفي ااِلثَْننِي.            ..............................................................................

ُة أَمتاٍر.            ........................................................................ 6. طوُل قاَمِة الزَّرافَـِة ِستَـّ

َمِك؟!            ............................................................................... 7. أَ يُـْمِکُن أَْن نََری َمطََر السَّ

. 8. َمن َرأَی ِمنُکم أََحداً يَْدعو إلَی التَّفرِقَِة فَهَو َعميُل الَْعدوِّ

................................................................................................................................
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1
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

1. ﴿َو ِعباُد الرَّحٰمِن الَّذيَن َيْشوَن َعَل اْلَرِض َهوناً َو إذا خاطَبَُهُم الْجاِهلوَن قالوا َسالماً﴾

الــف. و بنــدگان ]خــداى[ بخشــاينده كســاىن اند كــه روى زمــني باآرامــش گام برمى دارنــد و هــرگاه 

  .نادان هــا ايشــان را خطــاب کننــد، ســخن آرام )ســالم( گوينــد

ب. و بنده هــای ]خــداى[ بخشــنده بــر زمــني باآرامــش گام برمى دارنــد و هــرگاه دشــنام  دهندگان 

  .ايشــان را خطــاب کننــد، ســخن نيــک )ســالم( گوينــد

2. ﴿َو ال تَيأَسوا ِمن َرْوِح اللِّه إنَُّه ال يَيْأَُس ِمن َرْوِح اللِّه إالَّ الَْقوُم الْکاِفروَن﴾ 

          .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 منی شود

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف التَّ کَمِّ

1. لََقد کانَْت رِسالَُة اْلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمًة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب اْلساَءِة.
رسالت اسالم در ......................... بر اساس منطق و دوری کردن از ..................... بوده است.

يِف أَْن يَتََحوََّل بَْعَد ثاَلثَِة أَيّاٍم. 2. اَلّضيافَُة ثاَلثَُة أَيّاٍم فاَم زاَد فَـهَو َصَدقٌَة، َو َعَل الضَّ

.......................... ســه روز اســت و هرچــه فــزوده گــردد صدقــه اســت و بــر ................................

الزم اســت کــه پــس از ســه روز تغيــر کنــد.

لْنا مــا ال طاقـَـَة لَنــا ِبــِه﴾ پــروردگارا، و آنچــه طاقتــش را ................................. 3. ﴿َربَّنــا َو ال تُـــَحمِّ

... بــر مــا تحمیــل مکــن. 

4. ﴿َو اْعُف َعّنا َو اْغِفْر لَنا َو ارَْحْمنا﴾ و از ما درگذر، و ما را .................... و به ما رحم کن.

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. کَتَبُْت َدريس.       2. ما رََجْعنا إلَی بَيِتنا.       3. ال َيْلُِك َشيئاً.        4. َسأَْغِسُل َمالِبيس.      

5. ااَِلْعِتصاُم ِبَحبِْل اللِّه.    6. اِقَْتَبْتُم ِمَن الِْبرئِ.    7. أَْخِرْج قَلََمـَك.   8. ال تَلَْعبوا ِف الّشاِرِع.   

 9. َسوَف نَْنَجُح ِف اْمِتحاناتِنا.   10. يَْستَْغِفُر اللَّه.     11. کانوا يَظْلِموَن.     12.  رَجاًء، اِنتَِبهوا.

3

9

ِ الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ. َعنيِّ

 اِْستَغِفْر       1. ﴿فَاْصِبْ إنَّ َوعَد اللِّه َحقٌّ َو ................... لَِذنِبـَك﴾                 اِْغِفْر

  اِنَقطََع        2. إلٰهي قَْد ................... رَجايئ َعِن الَْخلِق َو أَنَت رَجائـي.           قَطََع

 يَنظُُر           3. کاَن َصديقي ................... والَِدُه لِلرُّجوِع إلَی الْبَيِت.             يَنتَِظُر

  َسلِْمنا           4. أَنا َو زَميلـي ................... رَسائَِل َعْبَ اْلنِتنِت.                 اِستَلَْمنا

1
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10

ْ نَوَع الِْفْعِل يف کُلِّ ِعباَرٍة. َعنيِّ

 1. ﴿َو اْصِبْر َعلَـی  ما يَقولوَن َو اْهُجرُْهم﴾ 

 2. ﴿اليَقِدُر َعلَی َشٍء﴾

0/5

11

ِ الْکَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعٍة. َعنيِّ

          اِْسَمْع                   تََخرََّج             اُْدُخْل                     1. أَْجلِْس

 يُجالُِس                     تََعلُّم                     إْخراج               2. اِکِتساب

0/5

12

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو يِف الَْفراغِ الّثاين َعَدداً أَصلّياً. َضْع يِف الَْفراغِ اْلَوَّ

َنِة اْليرانيَِّة فَصُل الَْخريِف.     1. اَلَْفصُل الـ ................... ف السَّ

2. ِمئَـٌة تَقسيٌم َعلَی َخْمَسـٍة يُساوي ................... .

0/5

13

اُکُتِب الُْحروَف ِباْلَرقاِم کَالِْمثاِل.

 10  3 = 30                      .اَلِْمثال: َعرَشٌَة ف ثاَلثٍَة يُساوي ثاَلثنَي

1.  تِسعوَن ناِقُص َعرَشٍَة يُساوي ثَـامننَي.

2.  اِثناِن َو ثَـامنوَن تَقسيٌم َعلَی اثَننِي يُساوي واِحداً َو أَربَعنَي.

0/5

14

اُرُسْم َعقارَِب الّساَعِة. 

بعُ   1. اَلْخاِمَسُة َو الرُّ

2. الثّاِمَنُة َو النِّصُف

 

0/5
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15

اکيَب يف َمکانِـَها الُْمناِسِب. )اِثناِن زائِداِن( َضْع ٰهِذِه الُْجَمَل َو التَّ

ليالِن / تلَك الْبَطّاريَُّة / ُهم صالِحوَن / هَو َعدوٌّ / هاتاِن الزُّجاَجتاِن ُهنَّ فائِزاٌت / ٰهذاِن الدَّ

جمع مذکّر ساملمثّنی مذکّرجمع مؤنّث سالـممفرد مؤنّث
1

د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

16

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«

وِن اْلَبيَـِض.  ِمـَن اْلَحجاِر الَْجميلَـِة الْغاليَـِة ذاِت الـلَـّ رَُة    َ 1. اَلرشَّ

2. اَلَْغيُم                   َجذَوتُـها مُستَـِعـرٌَة، فيها ضياٌء َو ِبها َحرارٌَة ُمنترَِشٌة.

مِس. مُس                   کَوکٌَب يَدوُر َحوَل اْلَرِض؛ ضياُؤُه ِمـَن الشَّ 3. اَلشَّ

امِء يَنزُِل ِمنـُه الْـَمطَُر. 4. اَلَْقَمُر                    بُخـاٌر ُمتَـراکِـٌم ِفـي السَّ

َرُر 5. اَلـدُّ

6. اَْلَنُعُم       

1

17

                                  .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. اَلِْمهرَجاُن اْحِتفاٌل عامٌّ ِبـُمناَسبٍَة َجميلٍَة، کَـِمهرَجاِن اْلَزهاِر َو ِمهرَجاِن اْلَفالِم.      .................

امِء يَنـزُِل َعلَی الِْجباِل فََقط.                        .................. 2. اَلثَّلُج نَوٌع ِمن أَنواِع نُزوِل الاْمِء ِمَن السَّ

مسيَّـِة اْليرانيَِّة.                    ..................  َنـِة الشَّ 3. يَحتَِفُل اْليرانيّـوَن أَوََّل يَوٍم ِمن أَيّاِم السَّ

4. تَـعيـُش اْلَسمـاُك ِفـي النَّهِر َو الْبَحِر َو لَـها أَنواٌع ُمختَلَِفـٌة.                                 ...................

  1

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

18
أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. َما اْسُمك؟ ...............................    2. أَيَن َمدرََستُك؟ ................................. 
0/5

19

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. عاماً / کَْم / ُعْمرَُك / ُعْمري / ِستََّة َعرَشَ / . /؟

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

خوِل / ِبطاقَتُُه ِبيَِدِه /  ِعْنَدکُم / نََعْم / َهْل / کُلُّ واِحٍد ِمّنا / . /؟ 2. ِبطاقاُت الدُّ

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

1
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م( الّثاين، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /3/ ....  ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الْعاِشِ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َو اِلْسُم الْعائِيلُّ اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            اَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف. مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

َجرَه  ذاِت الُْغصوِن النَِّضَه  کَيَف نَـَمْت ِمْن َحبٍَّة  َو کَيَف صارَْت َشَجرَة اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ

0/5

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ِسلْم / َحزين / اِستَطاَع / َغيم / قَِدَر / َحرْب

الف:.................... = .......................                ب: .......................  ≠ ......................

0/5

3

ِ الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی. َعنيِّ

 ِمصباح ُمَسجِّل   َجْذَوة   ب. هاتِف    نَِض   بوم   بَّط  الف. ُغراب

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتنِي.    الف: َمْوِعد: .............................   ب: ُجيوش: .............................  4

ب . مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1.     ﴿َو ُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾    ...............................................................................

2. ﴿يُريُد أَْن يُْخرَِجُکم ِمْن أَرِْضُکم فاَمذا تَأُْمروَن﴾ 

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

3.  إنَّ اللَّه أََمرَنـي ِبـُمداراِة الّناِس کَام أََمرَنـي ِبـإقاَمـِة الَْفرائِِض.

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

4.  لِـُکـلِّ َذنٍب تَوبٌَة إّل سوَء الْـُخلُِق.        ...............................................................................

...............................................................................                . 5.  ساِمحيني؛ أَنِت َعلَی الَْحقِّ

6.  َمَضی الزَّماُن َو قَلبـي یَقول إنََّك آتـي.   .............................................................................

َة. ی ِبذي الَْقرننَِي قَْد أَعطاُه اللُّه الْقوَّ 7.  کاَن يف قَديِم الزَّماِن َملٌِك عاِدٌل يَُسمَّ

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

0/25

1

1

0/5

0/5

0/75

1
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

لفني يَفوُق َسْمَع اْلِنساِن َعرْشَ َمرّاٍت َو َوزنُـُه يَبلُُغ ِضْعَفي َوزِن اْلِنساِن تَقريباً. 1. َسْمُع الدُّ

    .الف. شنوايی دلفني ده برابر شنوايی انسان و وزنش تقريباً دو برابر وزن انسان است

   .ب. دلفني ده برابر انسان می شنود و وزنش تقريباً برابر با يک انسان است

ــی  ــرُِّف َعلَ ــکاِن َو التََّع ــارَِة الَْم ــاً لِزي ــلوا فَريق ــرَِة؛ فَأَرَْس ــَك الظّاِه ــَة ِسِّ تِلْ ــامُء َمعرِفَ ــاَوَل الُْعلَ 2. ح

ــامِك. اْلَس

الــف. دانشــمندان ســعی می کننــد راز آن را آشــکار کننــد؛ پــس گروهــی را بــرای بازديــد آن مــکان 

          .و پژوهــش دربــارۀ ماهی هــا ارســال می کننــد

ــکان و  ــدن م ــرای دي ــی را ب ــد و تيم ــالش کردن ــده ت ــناخت راز آن پدي ــرای ش ــمندان ب ب. دانش

           .شــناخنت ماهيــان فرســتادند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. حيَح يف التَّ اِنَتِخِب الصَّ

﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ال يَْسَخْر قَوٌم ِمن قَوٍم َعَسی  أَْن يَکونوا َخراً ِمنُهم﴾ 

ای کســانی که ايـــامن آورده ايــد، نبایــد مردمانــی مردمانــی ]دیگــر[ را ریشــخند کننــد، شــاید آنهــا 

)خــوب  بهــت از خودشــان ( باشــند؛ 

﴿َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسُکم َو ال تَنابَزوا ِبـاْلَلْقاِب﴾ 

و از )خودتــان  ديگــران( عیــب نگیریــد، و بــه همدیگــر )لقــب  لقب هــای( زشــت 

ندهیــد. 

.)آمرزش می خواهند   فَاْستَْغَفروا لُِذنوِبِهم﴾ پس برای گناهانشان )آمرزش خواستند﴿

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. ال َتقَتبـي الّناَر.                 2. أَْنزِْلنـي يا سائُِق.                3. ما انَتَفعُت ِبِه.       

4. َسَينَکِسُر الزُّجاُج.               5.  ِاْستْجاُع الْبَضائِعِ.            6.  کانوا            َيْذَهبوَن.

1/5
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9

حيَح. ِ الَْجواَب الصَّ َعنيِّ

  تَساَمَح      َسَمَح          ساَمَح 1. اَلاْميض ِمن »يُساِمُح« : 

   يُباِدُل    ُل يُبِْدُل          يُبَدِّ َل« :  2. اَلُْمضاِرُع ِمن »بَدَّ

0/5

10

ْ نَوَع الِْفْعِل يف کُلِّ ِعباَرٍة.  َعنيِّ

1. ﴿َشْهُر رََمضاَن الَّذي أُْنزَِل فيِه الُْقرآُن﴾ 

2. ﴿َيُْلُق اللُّه ما يَشاُء﴾

0/5

11

ِ الْکَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعٍة. َعنيِّ

       شاِهْدَن                 تََعلَّمي               اِنتَِبهوا     1. ُمجالََسة

 أَُجهُِّز           يَتََخلَُّص             تُْحِسُن                2. حارََب

0/5

12

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو يِف الَْفراغِ الّثاين َعَدداً أَصلّياً. َضْع يِف الَْفراغِ اْلَوَّ

1. اَلْيَوُم الـ...................................  ِمْن أَيّاِم اْلُسبوِع يَوُم الَْخميِس.      

2. تِسعوَن ناِقُص َعرَشٍَة يُساوي ................................... .

0/5

13

. ِ الَْمَحلَّ اْلعرايبَّ لِلْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعنيِّ

کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضٌَّة.             اَلُْکتُُب بَساتنُي اْلُعَلماِء.     ﴿يَْضُِب اهللُ اْلَمثاَل لِلّناِس﴾     اَلسُّ

َزکـاُة الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه.      ﴿َو اجَعْل يل ِلساَن ِصْدٍق ف اْلِخريَن﴾          اَلِْعلُْم َخٌر ِمَن اْلماِل.

1/5

14

ِ الِْفْعَل الَْمجهوَل، ثُمَّ تَرِْجْم ذٰلَِك الِْفْعَل إلَی الْفارِسيَِّة. َعنيِّ

1. ﴿يا أَيَُّها الّناُس ُضَِب َمثٌَل فَـاْستَِمعوا لَـُه إنَّ الَّذيَن تَْدعوَن ِمْن دوِن اللِّه لَْن يَـْخلُقوا ُذباباً﴾ 

2. ﴿أَ فَـال يَْنظُروَن إلَی اْلِبِل کَيَف ُخلَِقْت﴾  

1

15

ِ اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة، ثُمَّ تَرِجْمها. َعنيِّ

نوِب.    َفِر.                      2. یا َغّفاَر الذُّ 1. َسيُِّد الَْقوِم خاِدُمـُهم ِف السَّ

3. َمْن َجرََّب الُْمَجرََّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمُة.

1/5
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د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

16

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«  

ديِق َعْن َصديِقِه أَِو الزَّوِج َعْن َزوَجِتـِه.  اِبِتعاُد الصَّ 1. اَلرَّکْـُب    

 هَو الَّذي لَُه َحرَکـاٌت َجميلَُة َو کَـالٌم َجميٌل. 2. اَلَْکراَمُة    

ِة ف يَِد الَْمرأَِة. َهِب أَْو الِْفضَّ  زيَنٌة ِمَن الذَّ 3. اَلْوَکُر       

 َشٌَف َو َعظََمٌة َو ِعزَُّة النَّفِس. 4. اَلَْهجـُر  

5. اَلَْمليُح

واُر  6. اَلسِّ

1

17

                                 .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. ِعنَدما يَنَقِطُع تَـيّـاُر الَْکهَرباِء ِفـي اللَّيِل، يَغرَُق کُلُّ َمکاٍن ف الظَّالِم.         .................. 

 .................. 2. اَلطّاووُس ِمَن الطُّيـوِر الاْمئيَّـِة تَـعيُش فَوَق ِجباٍل ثَلجيَّـٍة. 

 .................. 3. اَلَْموسوَعُة ُمعَجٌم َصغٌر ِجّداً يَجَمُع قَليالً ِمَن الُْعلوِم.        

.................. ٌة ِبـِجواِر الِْبحاِر َو الُْمحيطاِت.   4. اَلّشاِطُئ ِمنطََقٌة بَّريَـّ

  1

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

18

أَِجْب َعِن الّسؤالَیِن الّتالَيیِن. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. ِمْن أَيَن أَنت؟ ......................................................................   

 2. کَيَف حالَُك؟ ......................................................................

0/5

19

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. الّساِدَسِة / ساَعُة / ِمَن / َدواِمَك / ما هَي / . /؟

..................................................................................................
2. تَذَهبوَن / َمرقَِد َسلامن /  إلَی الَْمدائِِن / لِزيارَِة / لَِم / . /؟

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

1
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نمونه سؤال امتحان

نوبت اّول و دوم عربی )1(

بخش ششم

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

رشتۀ ادبیات و علوم انسانی
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ُل، ِمْن أَربََعِة ُدروٍس، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة،  م( اْلَوَّ ، اَلُْعلوُم اْلنسانيَّة، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الْعاِشِ ِباْسِمِه تَعالَی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

 : ُل َو ااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف . مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

َرِر الُْمنترَِشَه اُنْظُْر إِلَی اللَّيِل فََمْن أَْوَجَد فيِه قََمرَه        َو زانَُه ِبأَنُْجٍم کَـالدُّ
0/5

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ُمِجّد / بَعيد / بَيع / ُمجتَِهد / َيني / ِشاء

............................ ≠  .............................                 ............................. = .............................

0/5

0/5اُکُتْب ُمفرَد أَو جمَع الْکَلَِمَتنِي.    هاتِف: .............................   نِعاج: .............................  3

4

ِ الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی. َعنيِّ

 َملَْعب      َسْوداء              ُمتَْحف            الف. ُمْستَوَصف

  ُمَجفَّف                 َحَنفيَّة               بَطّاريَّة                      ل ب. ُمَسجِّ

0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

ام هَو إلٰـٌه واِحٌد﴾ 1. ﴿قاَل اللُّه ال تَتَِّخذوا إلَٰهنِي اثَننِي إنَـّ

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

َمِك. َق ظاِهرََة َمطَِر السَّ َوِر َحتَّی تَُصدِّ 2. اُنْظُْر إِلَی ٰهِذِه الصُّ

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

3. َثانوَن ِف الِْمئَِة ِمن َموجوداِت الْعالَِم َحرَشاٌت. ..................................................................

4. لََديَّ َجّواٌل تَفُرُغ بَطّاريَّتُـُه ِخالَل نِصِف يَوٍم.  ....................................................................

5. َمثَُل الُْمؤِمِن كََمثَِل الَعطّاِر إْن جالَستَُه نََفَعَك. ....................................................................

6. َسِمَعْت ُسَميَُّة َصوَت ُمَکيِِّف الَْهواِء ِمْن إْحَدی الُْحُجراِت.

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

7. رِسالَُة اْلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمٌة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب اْلساَءِة.

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

0/75

0/75

0/5

0/75
0/75

0/75

0/75
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

نوَب إالَّ اللُّه﴾ 1. ﴿فَاْستَغَفروا لُِذنوِبِهم َو َمن يَغِفُر الذُّ

  الف. پس برای گناهان آمرزش می خواهند و چه کسی به جز خدا می بخشايد؟

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

2. ﴿َو اْصِبْ َعلَی  ما يَقولوَن َو اْهُجرُْهم﴾

          .الف. و بر آنچه می گويند شکيبايی کن و از آنها دوری گزين

           .ب. و بر هرچه می گويند صب می کنم و از ايشان دوری می کنم

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف التَّ کَمِّ

ــُد الُْقــرآُن َعلَــی ُحّريَّــِة الَْعقيــَدِة. ﴿ال إکــراَه ِف الّديــِن﴾ ال يَجــوُز اْلرصاُر َعلَــی نِقــاِط الِْخــالِف  يَُؤکِّ

ــَع بَعِضِهــم تَعايُشــاً  ــاِس أَن يَتعايَشــوا َم ــی کُلِّ الّن ــٌد؛ َو َعلَ ــِه أََح ــُع ِب ــُه ال يَنتَِف ــی الُْعــدواِن؛ ِلَنَّ َو َعلَ

ِســلْميّاً، َمــَع اْحِتفــاِظ کُلٍّ ِمنُهــم ِبَعقائـِـِدِه؛ ِلَنَّــُه ﴿کُلُّ ِحــزٍب ِبـــام لََديِهــم فَرِحــوَن﴾ اَلِْبــالُد اْلســالميَُّة 

ــعوِب الَْکثــرَِة، تَختَلِــُف ف لُغاتِهــا َو أَلْوانِهــا. َمجموَعــٌة ِمــَن الشُّ

قــرآن بــر ................................. عقيــده تأکيــد می کنــد. هيــچ اجبــاری در ديــن نيســت. پافشــاری 

بــر نقــاط اختــالف و بــر ................................. جايــز نيســت؛ زيــرا کســی از آن .........................

.................. و بــر همــۀ مــردم الزم اســت کــه بــا حفــظ عقيــدۀ خودشــان بــا يکديگــر همزيســتی 

ــه آنچــه دارد  ــرا هــر گروهــی ب ..................................................................... داشــته باشــند؛ زي

ــه ای از ...................................... بســياری هســتند  دلشــاد اســت. سزمني هــای اســالمی مجموع

کــه در .................................... و رنگ هايشــان فــرق دارنــد.

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. قََرأُت قَصيَدًة.              2. ما َوَجْدتُم َشيئاً.         3. ال أَعرُِف الزّائَِر.     4. َسيرَْشَُب شاياً.      

5. ُمجالََسُة الُْعلاَمِء.          6. دافَْعتُم َعْن َوطَِننا.      7. أَْخِرْج کِتابََك.         8. ال تَنزِلوا ُهناَك.   

9. َسوَف أَْغِسُل َمالِبيس.  10. اِلتََقطْنا ُصَوراً.            11. کانوا يَکتُبوَن.    12.  يُساِعْدَن اْلَخريَن.

3
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9

ِ الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ. َعنيِّ

 بْـنا َمنا َعلَی َعَملَِنا الَْقبيِح.      تَضاَربْنا       َضَ َل الُْمديُر َو نََصَحنا َو نَدَّ 1. ............ فَتََدخَّ

يَعرِفاِن              راسيَِّة.             يَتَعارَفوَن َنِة الدِّ 2. اَلزَُّمالُء ................... َمَع بَعٍض ف ِبدايَِة السَّ

 اِعتََذرَْت    يِِّئ َو أَنَا ............ ـُه.                 َعَذرُْت غُر ِمن َعَملِِه السَّ 3. نَِدَم أَخي الصَّ

  تَعاَملوا        4. تَعاَشوا کَاْلخواِن َو .............. کَاْلَجانِِب َمَع بَعٍض.           اِعَمْل

1

10
ْ نَوَع الِْفْعِل َو صيَغَتُه يف الِْعباَرِة.  َعنيِّ

﴿َو لََقد أَرَسلْـنا موسی ِبـآياتِنا﴾ 

0/5

11

ِ الْکَلَِمَة الَّتي يَخَتلُِف نَوُعها يف کُلِّ َمجموَعٍة. َعنيِّ

     يَجتَِمُع                  تَضارََب              َب 1. َحرََّك                تََعجَّ

 اِْشتَِغْل                  ُمامرََسة              تَفريق              2. تَعايُش

0/5

12

ِل َعَدداً تَرتيبّياً َو يِف الَْفراغِ الّثاين َعَدداً أَصلّياً. َضْع يِف الَْفراغِ اْلَوَّ

1. قاَمْت أُختي ِمَن النَّوِم ِف الّساَعِة الْخاِمَسِة َو ذََهبَْت إلَی الَْمدرََسِة بَْعَد ساَعتنَِي ف الـ.................. .

2. َخْمَسٌة َو َسبْعوَن زائُِد َخْمَسٍة َو ِعرْشيَن يُساوي ................... .

0/5

0/5اُکُتِب الُْحروَف ِباْلَرقاِم.    1. ِستٌَّة َو ثاَلثوَن: ...................     2. ثَـامنيٌَة َو تِْسعوَن: ...................13

14

اُرُسْم َعقارَِب الّساَعِة. 

ً  1. اَلثّانيََة َعرْشََة إاّل ُربعا

2. اَلرّاِبَعُة َو النِّصُف

   

0/5
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15

اکيَب يف َمکانِـَها الُْمناِسِب. )اِثناِن زائِداِن( َضْع ٰهِذِه الُْجَمَل َو التَّ

أنَت روحي / أننُتَّ صاِبراٌت / ٰهذاِن الْحاسوباِن / تلَك الِْبطاقَُة / ُهم فائِزوَن / هاتاِن الَْمرأَتاِن

جمع مؤنّث ساملمفرد مؤنّثجمع مذکّر سالـممثّنی مذکّر
1

د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

16

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«

  اِسُم إشارٍَة لِـَغيـِر الَْقريِب. ذاَك            .1

  أَکبَـُر ِمَن الْبَحِر کَثيـراً. ِعنَدئٍِذ           .2

اَلْفاِرُغ          لَيَس ف داِخلِـِه َشٌء.  .3

واُم          ِقطَعـٌة ِمَن اْلَرِض. اَلدَّ  .4

اَلْبُقَعـُة       .5

اَلُْمحيُط      .6

1

17

                          .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. طوَل قاَمِة الزَّرافَـِة قَصٌر ِجّداً.                                                         ........................ 

2. لِلْفائِِز اْلَوَِّل جائِزٌَة ِفّضيٌَّة َو لِلْفائِِز الثّاين جائِزٌَة َخَشبيٌَّة.                          ........................ 

باِح.                           ........................ باحيُّ قياٌم ف ُصفوِف الَْمدرََسِة ِف الصَّ 3. ااَِلْصِطفاُف الصَّ

4. َعلَيـنا ِبالُْعبوِر ِمن رَصيٍف إلَی رَصيٍف آَخَر ِمن َمَمرِّ الُْمشاِة.            ........................

 1 

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

18

أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. َما اْسُم َمدرََسِتك؟ ......................................    2. ِمْن أَيَن أَنت؟ ......................................

0/5

19

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. الَْکريُم / َما / ُحَسنٌي / اْسُمَك / اِْسمي / . /؟

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

ْعَب اْليرانـيَّ / کيَْف / . /؟ ُه / َشْعٌب /  ِمْضياٌف / َوَجْدَت / الشَّ 2. إِنَـّ

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

1
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م( الّثــاين، اَلَْوقــُت: 70 َدَقيَقــًة،  ، اَلُْعلــوُم اْلنســانيَُّة، اَلَْفصــُل )الــتِّ ــفِّ الْعــاِشِ ِباْســِمِه تَعالَــی، اِمِتحــاُن اللَُّغــِة الَْعَربيَّــِة لِلصَّ

اَلّتاريــخ: .... /3/ .... 

: ُل َو ااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَّ

بارمپرسشرديف

الف . مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1
 . تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ٍة ُمْفتَِکرَه َزُه ِبُقوَّ َو انْظُْر إِلَی اْلَمْرِء َو قُْل َمْن َشقَّ فيِه بََصَه      َمْن َذا الَّذي َجهَّ
0/75

2

تنَِي. اُکُتْب يف الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ضياء / َسَنويّاً / ساِحل / ظاَلم / فَْجأًَة / شاِطئ  

....................... ≠  ........................                       ........................ = ........................

0/5

3    أَْصَفر      أَْزَرق      أَْحَسن    الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعَنی.     أَْحَمر ِ 0/25َعنيِّ

0/5اُکُتْب جمَع کَلَِمِة أُنبوب: .............................   مفرَد کَلَِمِة ِعباد: .............................   4

ب . مهارت ترجمه به فارسی )هفت نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1. ﴿کُِتَب َعلَيُکُم الّصياُم﴾                      ...............................................................................

2. ُحسُن اْلََدِب يَسُتُ قُبَح النََّسِب.            ..............................................................................

3. اَلُْمؤِمُن قَليُل الَْكالِم كَثُر الَْعَمِل.            ............................................................................ 

الُم َعلَينا َو َعلَی ِعباِد اللِّه الّصالِحنَي.   ........................................................................... 4. اَلسَّ

عاِب.    ............................................................................ ديُق الَْحقيقيُّ يُْعرَُف ِعنَد الصِّ 5. اَلصَّ

6. يُنَقُل النِّفُط ِمَن الِْبرئِ إلَی ميناِء التَّصديِر. ...........................................................................

جاجيِد. ........................................................... ُف َمکاٌن واِسٌع لِبَيعِ السَّ 7. سوُق تبيز الُْمَسقَّ

8. تَستَطيُع الِْحرباُء أَْن تُديَر َعيَنيها ف کُلِّ اتِّجاٍه دوَن أَْن تَُحرَِّك َرأَْسها................................................

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/75

0/75

1
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

غرُي يَقوُم ِبـتَلويِن رَْسِمـِه الَْجميِل.  1. کاَن أَخـي الصَّ

    .الف. برادرم کوچک است و نّقاشی زيبايی را رنگ آميزی می کند

   .ب. برادر کوچکم به رنگ آميزی نّقاشی زيبايی اقدام می کرد

ولَُة، َو يَنتَِفُع ِبـَها الّناُس َجميعاً. ُة هَي اْلَماکُِن الَّتي تَـمتَلُِکـها الدَّ 2. اَلَْمراِفُق الْعامَّ

 .الف. تأسيسات همگانی مکان هايی هستند که ِملک دولت هستند و سود آن به مردم می رسد

           .ب. تأسيسات عمومی جاهایی ا ند که دولت مالک آن است و مردم همگی از آن سود می برند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف التَّ کَمِّ

1.﴿َو إذا قُِرئَ الُْقرآُن فَاْستَِمعوا لَُه َو أَنِْصتوا لََعلَُّکم تُرَْحموَن﴾ 

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

ــامُد  2. يُصَنــُع ِمنــُه الَْمطّــاُط َو ُمبيــداُت الَْحــَراِت َو َمــوادُّ التَّجميــِل َو َمعجــوُن اْلَســناِن َو السَّ

ــا. از آن پالســتيک، حره کــش، مــواّد آرايشــی ........................... کــود شــيميايی و  الْکيميــاويُّ َو َغريُه

................... غــريه 

1/5

ج . مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نـمره(

8

 : تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. ﴿ِارِجعي إلَی َربِِّك﴾        2. ﴿َسيـَْعَلُم الَّذيَن ظَلَموا﴾        3. ال تَبَتِعدي ِمّنا.           

4. ال يَأُمرُنـي أَبَداً.                  5.  ِاحِتاُق الْغابَِة.                               6.  کانوا يَغِسلوَن َمالِبَسُهم.     

1/5

9

حيَح. ِ الَْجواَب الصَّ َعنيِّ

   أَْغرََق        َغرَِق    اِستَغرََق 1. اَلاْميض ِمن »يَستَغرُِق« : 

  اِنِْغالق        إِْغالق      تَْغليق 2. اَلَْمصَدُر ِمن »أَْغلََق« : 

0/5
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10

اُکُْتْب نَْوَع الِْفْعِل َو صيَغَتُه يف کُلِّ ِعباَرٍة. 

بْنا َحليباً طازَجاً ِف الَْقريَِة.                        2. اَْلَطفاُل ال يُتْـرَکوَن َوْحَدُهم. 1. َشِ

1

11

َضْع يِف الَْفراغِ َعَدداً ُمناِسباً.

 ِالْعاِش        باحيِّ َوقَْفنا ف ................. ُصفوٍف.       َعرَشَِة 1. ف ااِلصِطفاِف الصَّ

 اْلُولَی        ً2. اَلّناِفَذُة ................. ِمن نَواِفـِذ الَْمدرََسِة َمفتوَحـٌة.       واِحدا

0/5

12

. أَْعرِِب الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ٌة.             اَلُْکتُُب بَساتنُي الُْعلاَمِء.     کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ ﴿يَْضُِب اللُّه اْلَمثاَل لِلّناِس﴾     اَلسُّ

َزکـاُة الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه.      ﴿َو اْجَعْل يل لِساَن ِصْدٍق ف اْلِخريَن﴾          اَلِْعلُْم َخٌر ِمَن اْلماِل.

1/5

13

ِ الِْفْعَل الَْمجهوَل َو نائَِب الْفاِعِل. »ِفْعل واِحد« َعنيِّ

﴿يُقاتِلوَن ف َسبيِل اللِّه فَـيَْقتُلوَن َو يُْقتَلوَن﴾

0/5

14

َضْع يف الَْفراغِ کَلَِمـًة ُمناِسَبًة.

  الُْمْجرِمنَي            1. ﴿يُْعرَُف....................... ِبسيامُهم﴾                   الُْمْجرِموَن

  الُْمسلِموَن             2. ُربُْع ُسّکاِن الْعالَِم ِمَن ........................         الُْمسلِمنَي

  الِْعلِْم            3. آفَـُة....................... النِّسياُن.                            الِْعلُْم

  َشَُف            4. ....................... الَْمرِْء ِبالِْعلِْم َو اْلََدِب.                َشَِف

  يَوَمنِي            ْهُر ....................... يَوٌم لََك َو يَْوٌم َعلَيَك.         يَوماِن 5. اَلدَّ

 َجُر َجِر            الشَّ 6. اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل کَـ ....................... ِبال ثَـَمٍر.         الشَّ

  حاِضيَن            7. اَلُْمَعلِّموَن ....................... ف ِمْهرَجاِن الَْمْدرََسِة.    حاِضوَن

  الطَّيّاريَن              8. نَزََل ....................... ِمْن طائِراتِِهُم الَْحربيَِّة.        الطَّيّاروَن

2
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د. مهارت درک و فهم )دو نـمره(

15

َضْع ِفـي الّدائِرَِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »کَلَِمـتاِن زائَِدتاِن«  

وِن اْلَبيَـِض.  ِمـَن اْلَحجاِر الَْجميلَـِة الْغاليَـِة ذاِت الـلَـّ رَُة   َ 1. اَلرشَّ

مِس. 2. اَلَْقـَمـُر                   کَوکٌَب يَدوُر َحوَل اْلَرِض؛ ضياُؤُه ِمـَن الشَّ

امِء يَنزُِل ِمنُه الْـَمطَُر.  بُخـاٌر ُمتَـراکِـٌم ِفـي السَّ 3. اَْلَنـُعـُم      

 ِمن الَْمالِبِس النِّسائيَِّة ذاِت اْلَلواِن الُْمختَلَِفِة. 4. اَلَْغـيـُم  

َرُر 5. اَلـدُّ

6. اَلُْفستاُن

1

16

                                 .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1. ِعنَدما يَنَقِطُع تَـيّـاُر الَْکهَرباِء ِفـي اللَّيِل، يَغرَُق کُلُّ َمکاٍن ف الظَّالِم.                     ..................

2. اَلطّاووُس ِمَن الطُّيـوِر الاْمئيَّـِة تَـعيُش فَوَق ِجباٍل ثَلجيَّـٍة.                      ..................

3. اَلَْموسوَعُة ُمعَجٌم َصغٌر ِجّداً يَجَمُع قَليالً ِمَن الُْعلوِم.                                           ..................

ٌة ِبـِجواِر الِْبحاِر َو الُْمحيطاِت.                       .................. 4. اَلّشاِطُئ ِمنطََقٌة بَّريَـّ

  1

هـ . مهارت مکالـمه )1/5 نـمره(

17

أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة. )أَِجْب: پاسخ بده(

1. ِمْن أَيَن أَنت؟ ......................................................................   

 2. کَيَف حالَُك؟ ......................................................................

0/5

18

َرتِِّب الْکَلاِمِت َو اکُْتْب سؤاالً َو جواباً.

1. الّساِدَسِة / ساَعُة / ِمَن / َدواِمَك / ما هَي / . /؟

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

2. تَذَهبوَن / َمرقَِد َسلامن /  إلَی الَْمدائِِن / لِزيارَِة / لَِم / . /؟

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

1



توضیحات مشترک

 در تدریس عربی زبان قرآن پایۀ دهم

همۀ درس های کتاب

بخش هفتم
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در مقّدمۀ کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دهم، بخشی به نام »سخنی با معلّم« آمده است. 

تجربه نشان می دهد که با وجود اينکه کتاب معلّم به تعداد مورد نياز چاپ می شود و 

پَرَونجای )فايل( کتاب معلّم نيز در »سايت گروه عربی دفت تأليف« بارگذاری می شود، 

توصيه ها  مهم ترين  مقّدمه،  در  لذا  بی اطاّلعی می کنند؛  اظهار  دبران  از  هنوز بخشی 

درج شده است. 

مطالعۀ کتاب معلّم اطاّلعات سودمندی را در اختيار دبر می گذارد؛ شايسته است دبر 

عربی پايۀ دهم اين کتاب را با صب و حوصله مطالعه کند. بسياری از ابهامات با مطالعۀ 

کتاب برطرف می گردد. 

پرسش های  به  تا  شده است  پيش بينی  دبر«  برای  »دانش افزايی  عنوان  تحت  بخشی 

احتاملی معلّم و دانش آموزان پاسخ دهد. همچنني کتاب معلّم منبعی برای رفع اختالف 

دبران بر س پاره ای مطالب رصفی، نحوی، واژگانی، بالغی و غره است.

گروهی  تأليف،  شورای  است.  متوّسطه  عربی  کتاب  چهارمني  دهم،  پايۀ  عربی  کتاب 

شامل استادان متخّصص دانشگاه و معلاّمن مجرّب بوده است. اين کتاب همچون سه 

کتاب دورۀ متوّسطه اّول پيش از چاپ، چندين بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس 

آزمايشی شده است تا اشکاالت برطرف و نقاط قّوت آن نيز هرچه بيشت تقويت گردد؛ 

در بررسی کتاب درسی، افراد بسياری سهيم هستند؛ نـاميندگانی از معلاّمن دورۀ اّول 

پایگاه  اسالمی،  تربيت  و  تعليم  متخّصصان  متوّسطه(،  دوم  ویژە  )به  متوّسطه  دوم  و 

کیفیت بخشی به فرایند آموزش عربی و دبیرخانٔه کشوری راهبی درس عربی، گروه های 

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 تصّوری نادرست می شوند. در کتاب های نونگاشت 

عربی قواعد در خدمت فهم منت هستند. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان دورۀ 

دوم متوّسطه متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب 

حدود 350 واژۀ جديد به کار رفته؛ اّما حدود 820 کلمۀ عربی هفتم و هشتم نيز تکرار 
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شده است؛ پس در واقع هدف اين کتاب آموزش حدود 1200 واژۀ پربسامد زبان عربی 

است. اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد. دانش آموز هر سال که به پايۀ 

باالتر می رود بايد معنای کلامت قبلی را بداند. از امتيازات اين کتاب همني است که 

واژگان سال های قبل و درس های قبل دوباره در کتاب تکرار می شوند.

در نگارش کتاب به تجربيات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شده است و جا دارد 

از همۀ نويسندگان کتاب های درسی عربی پيشني تشّکر گردد. در تأليف کتاب به تجارب 

موفّق کتب قبلی توّجه و تجربه های ناموفّق کنار نهاده شده است.

بسياری از عبارت های کتاب درسی دهم تکرار عبارات کتاب های عربی دورۀ اّول متوّسطه 

است. دبری که تاکنون سابقۀ تدريس در دورۀ اّول متوّسطه را نداشته است احتامل دارد 

از دشواری کتاب نگران شود؛ اّما دبری که سابقۀ تدريس در دورۀ اّول متوّسطه را دارد 

با ديدن اين عبارت ها به ياد سه کتاب قبلی می افتد. هدف از اين کار، تکرار و مترين 

است. البتّه جمالت ارزشی مانند آيات و احاديث و امثال تکرار شده اند. در صورت لزوم 

می تواند اين موضوع در کالس درس نيز به دانش آموزان گوشزد شود.

کلامت به کار 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 رفته اند. 

تصاوير، عبارات و متون کتاب افزون بر هدف آموزشی و زيباسازی کتاب، ابعاد تربیتی و 

فرهنگی نیز دارند. در حوزۀ تصوير سليقه ها گوناگون بود؛ اّما همه باالتّفاق نظر دادند 

که نّقاشی استفاده نشود. گاهی تصويری را که کارشناسی مجرّب بسيار می پسنديد و 

بياوريم، کارشناس ديگر کامالً رد  ما را تشويق می کرد که شبيه آن را در کتاب بيشت 

می کرد. در اين راه نظر کارشناس حوزۀ هرنی و رعايت ارزش های ايرانی – اسالمی برای 

ما اولويت داشت.  

تاحدودی  و  آموخته  را  بسياری  کلامت  متوّسطه  اّول  دورۀ  در  دانش آموز  که  آنجا  از 

با ساختار زبان عربی آشنا شده؛ لذا در پايۀ دهم منت ها طوالنی تر شده است. اکنون 

دانش آموز با 850 واژۀ پرکاربرد و نيز بسياری از ساختارهای زبان عربی آشنا شده است.
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پايگاه کيفيت بخشی فرايند  به درخواست دبرخانۀ راهبی کشوری درس عربی،  بنا   

آموزش عربی دورۀ اّول متوّسطه، گروه های آموزشی، دبران و دانش آموزان و به استناد 

برنامۀ درسی ملّی دوباره مکالـمه در کتاب گنجانده شده؛ زيرا مکالـمه بستی است 

مناسب برای آموزش هر نوع زبان و در ضمن به درس عربی جّذابیت و تحّرک می بخشد 

و آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد؛ اّما مکالـمه همچنان هدف اصلی آموزش 

عربی نيست. بسياری افراد و کارشناسان به آموزش عربی در سال های گذشته اين انتقاد 

را وارد کرده اند که چرا دانش آموختۀ ايرانی قادر به بيان چند جملۀ ساده نيست و تنها 

مباحث رصفی و نحوی و تجزيه و ترکيب می داند. کتاب حاض 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 معرّفی منابع مناسب، ياری رسان همکاران باشد.

اين کتاب مکّمل سه کتاب پيشني است. کتاب های سال های آينده نيز هر يک به نوبۀ 

خود مکّمل کتاب پيش از خود خواهند بود. از همکاران درخواست می گردد که با شيوۀ 

نوين نگاشت کتاب درسی هامهنگ شوند.

معلاّمن گرامی می توانند از طريق شبکه های اجتامعی و اين وبگاه با گروه عربی دفت 

تأليف در تـامس باشند.

http://arabic-dept.talif.sch.ir

مجلّـۀ رشد قرآن و معارف اسالمی  

برای چاپ در مجلّـۀ رشد  را  شام می توانيد مقاالت علمی، پژوهشی و آموزشی خود 

معارف ارسال کنيد.

برای کسب اطاّلعات بيشت لطفاً به صفحۀ اّول آخرين مجلّۀ رشد معارف مراجعه کنيد. 

در حال حاض، مقاالت عربی به صورت ویژە نامه درون مجلّۀ معارف قرار دارد.

همچنني اگر شام وبالگی فّعال داريد می توانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی 

لينک شود.
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مهم ترین توصيه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: دبر عربی برای تدریس این کتاب 

شايسته است: 

1  کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را تدريس يا به دقّت مطالعه و بررسی کرده 

کند،  تدريس  اّول  متوّسطۀ  کتاب های  محتوای  از  يافنت  اطاّلع  بدون  که  دبری  باشد؛ 

بی شک ناموفّق است.

برای  دوره  اين  باشد؛  گذرانده  را  کتاب  اين  توجيهی ضمن خدمت  آموزشی   دورۀ   2

همۀ دبران کشور برگزار می گردد، عالوه بر آن کارشناسان گروه عربی دفت تأليف در 

از نزديک پاسخگوی  تا  هاميش های دبران عربی ساس کشور حضور خواهند يافت؛ 

دبران باشند. )امکان دارد اين دوره غر حضوری برگزار گردد.(

3  کتاب معلّم )راهنامی تدريس و ارزشيابی( را با دقّت کافی مطالعه کرده باشد.

معلاّمن  و  دانشگاه  استادان  از  گروهی  شامل  عربی،  درسی  کتاب های  تأليِف  شورای 

هستند؛ اعضای شورا در تأليف کتاب حاض از تجربيات کتاب های عربی پيشني بهره 

گرفته اند و جادارد که از زحامت پيشينيان قدردانی گردد. 

رویكرد  برنامۀ درسی عربی براساس برنامۀ درسی ملّی اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی« 

اين کتاب با توّجه به مصّوبات اسناد باالدستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملّی« و 

»راهنامی برنامۀ درسی« نوشته شده است. 

برنامۀ درسی ملّی، مهم ترين سند برای تألیف کتاب های درسی است؛ راهنامی برنامۀ 

درسی عربی نيز نقشۀ راه برای تأليف متام کتاب های درسی عربی است. 

در نگارش کتاب به تجربيات و الگوهای موفّق و مناسب کتاب های عربی و کتاب های 

آموزش زبان ديگر کشورها توّجه شده است.

کلامت به کاررفته در کتاب های عربی هفتم تا دهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در 

قرآن، حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته اند. 
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در اين کتاب 363 کلمۀ پرکاربرد به کار رفته است و افزون بر آن نزديک به 850 واژۀ 

کتاب های عربی هفتم، هشتم و نهم نيز در کتاب دهم تکرار شده اند؛ پس در واقع 

هدف، آموزش حدود 1200 واژۀ پربسامد زبان عربی است.

552 واژه  از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اّول متوّسطه کاربرد قرآنی داشتند. در سه کتاب 

دورۀ دوم متوّسطه نيز چنني خواهد شد. 

تصاوير، عبارات و متون کتاب به ابعاد تربیتی و فرهنگی توّجه 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.

آزمون  در  تأکيدات  اين  رعايت  كتاب:  ارزشیابی  و  تدریس  شیوۀ  دربارۀ  تأکيدات  مهم ترین 

ساسی و مسابقات علمی، امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی 

است. اين نوشته برای سازمان سنجش به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است. شايسته است 

دبرخانۀ درس عربی و گروه های آموزشی سؤاالت آزمون ساسی را نقد و بررسی کنند 

و درصورت وجود اشکال، مراتب را به سازمان سنجش اطاّلع دهند.

1  کتاب عربی پايۀ دهم در هشت درس تنظیم شده است؛ هر درس را می توان در 

سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد. سال تحصيلی حدود 30 جلسۀ آموزشی دارد. از مهر تا 

اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه 22 جلسه است. دو هفتۀ دوم فروردين و 

نيز ماه ارديبهشت نيز 6 جلسه است. از طرفی ماه های مهر تا بهمن 30 روزه و دو ماه 

فروردين و ارديبهشت نيز 31 روزه اند؛ لذا 12 روز، يعنی 2 جلسه ديگر افزوده می شود. 

به عبارت ساده تر وقتی که به تقويم نگاه می کنيم، می بينيم که يکی از روزهای هفته، 

پنج بار تکرار شده است. خالصۀ کالم تعداد جلسات سال تحصيلی بر مبنای زنگ های 

متعارف 90 دقيقه ای 30 جلسه است. کتاب بر مبنای 24 جلسه است.

2  دانش آموز پايۀ دهم در کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم با اين ساختارها آشنا 

شده است:

نفی،  مخاطب(،  صيغه های  در  تنها  نهی  و  )امر  نهی  امر،  مضارع،  ماضی،  فعل های 



63

مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤّخر در 

غُر«، اسم اشاره، کلامت پرسشی )متی، کيف، أين، ملاذا،  ترکيب هايی مانند »أَخوکُنَّ الصَّ

ما، ما هو، ما هی، ماذا، من، لَِمن، هل و أ( 

بوده که دانش آموز  اين  نهم  پايۀ  اضافی در عربی  ترکيب وصفی و  از آموزش  هدف 

بتواند ترکيب هايی مانند »أَخي الَْعزيز« را داخل جمله )نه برون از جمله( ترجمه کند. 

غرُة« آموزش داده شده تا آموزش کامل  در کتاب دهم نيز ترکيبی مانند »سيارُة أخي الصَّ

شود. برای اينکه از معاّمسازی جلوگیری شود تأکيد می گردد که معنای ترکيب در جمله 

غرِة« برای دانش آموز  غرُة« و »سيارُة أختي الصَّ خواسته شود؛ مثالً ترجمۀ »سيارُة أختي الصَّ

ناممکن و خالف اهداف کتاب است؛ زيرا هم خارج از اهداف است و هم اينکه برون 

از جمله داده شده است. متأّسفانه کسانی که در پی دشوارسازی ارزشيابی اند، بی آنکه 

بدانند با طرح چنني سؤاالتی هدف اصلی آموزش زبان را تحت الشعاع قرار می دهند.

در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است. 

در ساعت خوانی 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 1 تا 12 و 

در پايۀ هشتم عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم و در پايۀ نهم نيز ساعت خوانی(

3  هرچند درس اّول دورۀ آموخته های پيشني است، اّما به مصداق »الدرس حرٌف و التکرار 

ألٌف« در ساير درس ها نيز اين مرور انجام شده است تا کم کم دانش آموز مطالب را بياموزد. 

مطالب دو کتاب عربی مشتک و عربی علوم انسانی یکسان هستند. قسمت متفاوت اين 

است که در کتاب انسانی نام صيغه ها طبق دستور زبان عربی ذکر شده است. در سه کتاب 

هفتم، هشتم و نهم و نيز در کتاب عربی مشتک نام صيغه ها آموزش داده نشده است؛ 

همني که آموزش فعل و ضمر در کتاب بومی سازی شده است، يادگری به بهتين شکل 

انجام شده و مطلوب نيز همني است. در رشتۀ انسانی و معارف بنابر تخّصصی بودن درس 

عربی نام صيغۀ افعال آموزش داده شده است.
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4  در درس دوم، عددها آموزش داده می شوند. در دورۀ اّول متوّسطه عددهای اصلی 

و  تا صد  از يک  اصلی  اين کتاب، عددهای  داده شده اند. در  تا 12 آموزش  ترتيبی  و 

و  مباحث مطابقت عدد  داده خواهد شد.  آموزش  بيستم  تا  يکم  از  ترتيبی  عددهای 

عبارات  و  متون  در  نيست.  کتاب  آموزشی  اهداف  معدود جزء  ويژگی های  و  معدود 

کتاب اين مطابقت ها وجود دارد و دانش آموز با دقّت در آنها می تواند اين ظرافت ها را 

کشف کند، اّما ارزشيابی از آنها مّد نظر نيست. شايد گفته شود يک تا صد زياد است، 

اّما اين طور نيست. سيزده تا نوزده هامن سه تا نه است که جزء َعرَشَ افزوده شده است. 

)خمسة و خمسة عرش( و عقود سی تا نود نيز با عددهای سه تا نه بسيار هامنندی 

دارد. )خمسة و خمسون(.

اّول متوّسطه با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتاب درسی   دانش آموزان در دورۀ   5

درون منت و عبارت آشنا شده اند؛ هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعل های ثالثی 

مجرّد صحيح و سامل رو به رو شده اند، فعل های مزيد و حتّی فعل های مهموز، مضاعف 

، اِحَتََق،  و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آَمَن، اِبتََسَم، أَتَی، أَجاَب، أََحبَّ

َر، زاَد و ... در درس سوم و چهارم بدون ذکر  اِشَتَی، أَصاَب، أَعطَی، تََخرََّج، حاَوَل، َحذَّ

با  قبالً  دانش آموز  شده اند.  بازآموزی  فعل ها  اين  مزيد  و  مجرّد  ثالثی  اصطالحات 

شناسه های فعل های ثالثی مجرّد آشنا شده است. در واقع هدف آموزشِی اين دو درس 

اين است که با استفاده از آموخته های سه سال اّول با فعل هايی آشنا شود که »ماضی 

سوم شخص مفرد« آنها بيش از سه حرف است. نيازی به ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد 

و مزيد نيست و تشخيص ثالثی مجرّد و مزيد و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی 

پيچيدۀ رصفی  تغيرات  نيست. فعل های معتّل، مهموز، مضاعف و هرگونه فعلی که 

دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً در کتاب فعل استفاد به کار رفته و فعل استفعل نيز 

آموزش داده شده است؛ اّما نبايد از فعل اِستَِفْد سؤال دهيم؛ ولی اگر معنای اِستَفاَدْت 

را بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيراتی در مقايسه با اِستَفاَد ندارد. منظور از تغيرات 
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هرگونه  و  همزه  امالی  ادغام،  فّک  و  ادغام  علّه،  حرف  حذف  مانند  مواردی  پيچيده 

قاعده ای است که مربوط به فعل های غر صحيح و سامل است. اينکه دانش آموز بتواند 

تشخيص دهد که فعل تَْخُرُج، ثاُلثی مجرّد و فعل تُْخِرُج، ثاُلثی مزيد است، کمکی به او 

در فهم منت نـمی کند و تنها راه برای معاّمسازی در ارزشيابی ها باز می شود. با توّجه به 

زمان محدود به جای اينکه وقت معلّم رصف تشخيص مزيد از مجرّد شود، بهت است 

رصف معنای افعال شود. در اينجا برتری آموزشی اين است که دانش آموز معنا را ياد 

بگرد و بهت است دبر گرامی وقتش را در اين زمينه رصف کند. 

فرق کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( و عربی زبان قرآن تخّصصی رشتۀ ادبیات وعلوم 

انسانی در اين است که در عربی تخّصصی معانی باب ها نيز ذکر شده است. بايد توّجه 

آن طور که گروهی تصّور می کنند قطعی و غالب نيستند  داشت که اين معانی واقعاً 

بلکه از معروف ترين و پرکاربردترين آنها هستند. به همني دليل در کتاب مشتک عربی 

زبان قرآن )1( ذکر نشده اند. معموالً معنای تعديه )تبديل فعل الزم به متعّدی( را برای 

باب إفعال ذکر می کنند؛ ولی مثال های بسياری هستند که اين گونه نيستند. اين درحالی 

است که معنای باب إفعال قاعده مندتر از ساير ابواب است؛ مثالً در باب استفعال اغلب 

معنای درخواست وجود ندارد.

 أفلََح: رستگار شد، أََسَع: شتافت، أَسلََم: مسلامن شد

أَصبََح: شد، أَکَبَ: بزرگی يافت، أَباَع: برای فروش نهاد

در بخش واژه نامه )جز درس اّول و دوم( مضارع و مصدر فعل های ماضی ثالثی مزيد مدام 

تکرار شده است و اين تکرار تا انتهای کتاب ادامه دارد تا دانش آموز کم  کم اين فعل ها را 

، ساَر، رَجا، رَِضَی و ... چون قياسی نيستند، نيامده اند.  بشناسد؛ اّما مصدر فعل هايی مانند دَلَّ

در عربی پايۀ يازدهم و دوازدهم اين تکرار در املعجم صورت نـمی گرد.

6  در درس پنجم جملۀ اسميّه و فعليّه تدريس می شود. هدف شناخت اجزای جمله 

کلامت هدف  اِعراب  دادن  قرار  اّما  است؛  و خب  مبتدا  به،  مفعوٌل  فاعل،  فعل،  يعنی 
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معنای  بتواند  جمله  اجزای  شناخت  کمک  با  دانش آموز  که  است  اين  هدف  نيست. 

مقاله  کند،  عربی سخرنانی  به زبان  که  نيست  قرار  دانش آموز  بفهمد.  بهت  را  عبارات 

بنويسد، يا شعر بگويد. دانسنت اين ظرافت های زبانی برای معلّم عربی، طلبۀ حوزۀ 

علميّه، دانشجوی الهيّات و افراد عالقه مند به زبان عربی الزم است، ولی در رشته های 

اين  در  عربی  درس  زيرا  نيست؛  زبانی  مهارت  اين  به  نيازی  فّنی  و  تجربی  رياضی، 

رشته ها اختصاصی نيست. اگر دانش آموزی کنجکاوی کرد و عالقه مند به دانسنت دليل و 

اطاّلعاتی در اين زمينه بود، می توان برای هامن دانش آموز توضيحات الزم را ارائه کرد.

فرق کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( و عربی زبان قرآن )1( تخّصصی اين است که 

در کتاب تخّصصی فقط گفنت املحّل العرايب کافی نيست. دانش آموز بايد اعراب رفع، 

نصب، جر و جزم را هم ذکر کند؛ مثالً در کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( در جملۀ 

)سکوُت اللِّساِن سالمُة اْلنساِن.( کافی است دانش آموز بگويد سالمُة خب است، ولی در 

عربی زبان قرآن )1( تخّصصی بايد بگويد سالمٌة خب و مرفوع به ضّمه است.

اين  فاِعلُُه( تدريس می شود؛ هدف  )الفعُل املجهوُل    در درس ششم فعل مجهول   7

تبديل جملۀ  کند؛  معنا  درست  را  مجهول  فعل  دارای  دانش آموز جمله های  که  است 

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 مشتک 

زبان قرآن )1( نيست. دانش آموز بايد با ديدن عبارتی مانند: تُْعرَُف اْلَشياُء ِبأضداِدها. آن 

را درست ترجمه کند و بداند که تُْعرَُف مجهول است و تَْعرُِف معلوم است.

فرق کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1( و عربی زبان قرآن )1( تخّصصی اين است که 

در کتاب تخّصصی بايد نايب فاعل و انواع آن را نيز تشخيص دهد.

8   در درس هفتم معانی حروف جر آموزش داده می شود. دانش آموز بايد حروف جر 

و جار و مجرور را در جمله تشخيص دهد؛ اّما نيازی به دانسنت عالئم اعرابی جر نيست؛ 

ولی در عربی رشته های انسانی و معارف تشخيص اين عالئم الزم است.
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9   در درس هشتم مهم ترين وزن های اسم های مشتق تدريس می گردد. ساخت مشتّقات 

مّد  نظر نيست. فقط شناخت نوع آنها و دانسنت معنايشان مطلوب است. تشخيص جامد 

از مشتق در کتاب آموزش داده نشده و در آزمون ها طرح نـمی شود. تشخيص مواردی 

مانند اينکه استخدام جامد است و َحَسن مشتق، دانش آموزان را سدرگم می کند.

10   در تدريس واژگان جديد می توان از کتاب گويا استفاده کرد.

11  در طرّاحی سؤال درک مطلب در آزمون ساسی و آزمون های مدرسه از متون کتاب 

واژه ای  بايد  می شود،  درسی طرح  کتاب  از  غیر  متنی  که  درصورتی  می شود؛  استفاده 

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 اّول، کاری بسيار ساده باشد. 

طرح درک مطلب در واقع نوعی سهل و ممتنع است. طرّاحی متنی که واژگان و ساختار 

آن بر اساس آموخته های دانش آموز باشد و قابليت طرح سؤال با کلامتی مانند متی، 

ن، ِبَم و ... داشته باشد کاری دشوار است. البتّه  کيف، هل، أَ، أين، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

پاسخ دادن برای دانش آموز آسان است. 

که  باشد  آن  در  واژگانی  نيست  شايسته  اّما  است؛  عربی  زبان  به  سؤال   صورت   12

دانش آموز نخوانده باشد.

13  مضارع و مصدِر فعل های ثاُلثی مزيد چون قياسی اند و برخی فعل های ثالثی مجرّد 

که مصدرشان در کتاب درسی و يا در زبان فارسی به کار رفته، در واژه نامۀ کتاب آورده 

شده است؛ اّما طرح سؤال امتحانی، يا آزمون ساسی از آنها هدف نيست. 

14   نيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب 

مدرسه ای  در  اينکه  به محض  متأّسفانه  آمد.  خواهد  بعد  سال های  در  يا  است،  آمده 

يک ساعت اضافه بر سازمان به برخی دبران داده می شود، ساغ قواعد می روند؛ آن 

اين  به جای  ندارد.  کاربردی  دانش آموز  برای  که  قواعدی  يا  بعد،  سال های  قواعد  هم 

کار می توان ساغ هدف اصلی هر زبانی که هامن مهارت شفاهی )شنيدن، خواندن و 
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سخن گفنت( است رفت. چيزی که در زندگی آينده می تواند برای فراگر سودمند واقع 

شود. دانش آموز در آغاز راه يادگری زبان عربی است. شايسته است معلّم به مطالب 

کتاب بسنده کند و مطالب اضافه در قواعد آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانش آموز بايد 

بياموزد؛ به تدريج فرا خواهد گرفت.

داستان نويسی  و  تصويری  ترجمۀ  نـاميش، سود،  درس،  هر  انتهای   پژوهش های   15

دارند،  اضافه  وقت  که  مدرسه هايی  می شود.  محسوب  عربی  درس  در  عملی  کار 

چنني  در  برنامه  فوق  به عنوان  می توانند  کرده اند،  نام  ثبت  خاص  دانش آموزان  يا 

مستمر  يا  اّول  نوبت  در  را  بخش  اين  نـمرۀ  کنند.  فّعال  را  دانش آموز  زمينه هايی 

می توان تأثر داد.

16  تحليل رصفی و اِعراب و قرار دادن اِعراب از اهداف کتاب درسی نيست. 

اّول و   در هر آزمونی متادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب متوّسطۀ   17

کتاب حاض است.

18   آموزش فعل و ضمر در کتاب های متوّسطۀ اّول بومی سازی شده و بر اساس دستور 

زبان فارسی و به شکل )من، تو، او، ما، شام، ايشان( است. سبک پيشني اينگونه بود: 

، أنا، نَحُن(  ، أنَت، أنتاُم، أنتُم، أنِت، أنتاُم، أننُتَّ )هَو، ُهام، ُهم، هَی، ُهام، ُهنَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بود و دانش آموزان درس را بهت آموختند. 

در سه سال اّول متوّسطه اين شيوه بهت پاسخ داده است و در پژوهش هايی که انجام 

شده است تأثرات مثبت اين شيوه اثبات شد؛ لذا در سه سال دوم نيز همني روند ادامه 

يافته است. در اصل، مهم اين است که دانش آموز خوب ياد بگرد و هر شيوه ای که او 

را سيع تر و بهت به مقصود می رساند پسنديده تر است. برخی همکاران رصفاً براساس 

و  کنند  می دهند خالف جهت حرکت  ترجيح  دارند  سّنتی  به شيوۀ  که  تعلّق خاطری 

اينان  شيوه ای را که خود در زمان دانش آموزی و دانشجويی خوانده اند ادامه دهند. 

بی آنکه بدانند دانش آموز را دچار دردس می کنند. تا پايان دورۀ دوم دبرستان شيوۀ 
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کتاب همني است و تغيری صورت نـمی گرد؛ لذا با اين کار دانش آموز دچار دوگانگی 

می شود.

است.  عبارت  و  منت  فهم  به  کمک  ترجمه«  »فّن  و  »بدانیم«  بخش  دو  از  هدف   19

دانش آموز اين دو بخش را می آموزد تا به كمکشان درست بخواند، بشنود، بفهمد و 

ترجمه كند. در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و منت است.

20  تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غر مخاطب« يا »جمع به غر جمع« و 

موارد مشابه از اهداف اين کتاب نيست و چنني سؤاالتی در آزمون ها نـمی آيد؛ مثال:

اين جمله را به مضارع تبديل کنيد:

                                                                ناَديتَُك َو لٰـِکنَّـَك ما َسِمعَت َصويت.

اين جمله را با توّجه به کلامت داده شده بازنويسی کنيد: 

                                                                 يا زَُمالئـي، اِذَهبوا إلَی ُصفوِفـُکم.

                                                                 يا زَمياليت،     ...       ...        ... .

21 در امتحان معنای کلامت در جمله خواسته می شود. اين شيوه مبنای منطقی دارد. 

معنای بسياری از واژهها در جمله بهت آشکار می شود. افزون بر اين، چنني کاری موجب 

تلطيف امتحان می گردد؛ همچنني اين کار موجب می شود که امتحان به نوعی آموزش 

نيز تبديل شود. اصوالً هدف از امتحان کمک به آموزش است و نوعی آموزش را نيز در 

بر دارد.

نـمرۀ  سال  طول  در  مکامله  بخش  در  او  فّعاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   22

داده  تأثر  اّول و مستمر  نوبت  امتحان  در  که  را تشکيل می دهد  دانش آموز  شفاهی 

می شود.

23 در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده تا به دفت 

تـمرين نيازی نباشد؛ اّما منت دروس جای کافی ندارد، می توان 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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را  آن  يادگرنده  بايد  و  دارد  فرق  آن  الفبای  زيرا  است؛  نوشنت الزم  انگليسی  در  ديد. 

بياموزد، ولی در عربی اين گونه نيست.

24 از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفت تأليف همگام شوند؛ زيرا 

دانش آموزان با اين شيوه از متوّسطۀ اّول به متوّسطۀ دوم آمده اند و کتاب های عربی 

عمومی پايه های يازدهم و دوازدهم نيز ادامه و مکّمل روش اين کتاب خواهند بود. 

عدم هامهنگی با کتاب درسی فقط موجب آشفته کردن ذهن دانش آموز است و هيچ 

سودی ندارد.

25 از دانش آموز بخواهيم بخش »سخنی با دانش آموز« را بخواند.

26  می توان از دانش آموزان خواست تا داستان های کوتاه ترجمه کنند؛ سود و نـاميش 

اجرا کنند؛ عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز و ابتسامات و مطالب علمی 

کوتاه ترجمه کنند. فضا برای کارهای شاد مناسب است، ولی قاعده زدگِی تدريس عربی 

همگان را جذب دستور زبان کرده است. واقعيت اين است که آموزش قواعد در هر 

زبانی کاری ساده است، ولی تدريس منت محور کاری دشوار است. ارزشيابی از مطالب 

رصفی و نحوی آسان است ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت است.

27 سياست تألیف در تـاممی بخش های کتاب مبنی بر ساده سازی و جّذابيت است؛ 

لذا بزرگ ترين مسئوليت معلّم اين است که با هرنمندی، کتاب را به ساده ترين روش 

به دانش آموز تدريس کند. هرن معلّم، عالقه مند کردن دانش آموز به درس عربی است؛ 

باید در امتحانات از طرّاحی سؤاالت معاّمگونه خودداری کرد. آزمون های مدارس خاص 

و آزمون های طرّاحی شده توّسط مؤّسسات خصوصی زمينۀ انحراف از مسر آموزش را 

فراهم می سازند. اگر تدريس درس عربی و ساير دروس ساده باشد و پيچيدگی نداشته 

باشد؛ برخی سودجویان متّضر می گردند. آشفتگی وضعيت آموزش و سختی تـمريـنات 

و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان فراهم و دانش آموزان را 

نيز از درس عربی گريزان می سازد.
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28  کار عملی در کتاب عربی، تهيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند پژوهش، 

دانش آموز  یعنی  است؛  داستان نويسی  و  تصويری  ترجمۀ  سود،  نـاميش،  مکالـمه، 

آموخته هايش را در قالب سخن گفنت يا نوشنت به نـاميش بگذارد. 

اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی دارای ساعت اضافه باشد، يا ثبت نام 

دانش آموزان گزينش شده باشد.

29 اين کتاب افزون بر اینکه مکّمل سه کتاب پيشني است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار 

آموزش داده شده در پايۀ هفتم، هشتم و نهم نيز است. کتابهای سال های آينده نيز هر  يک 

به نوبۀ خود مکّمل کتاب پيش از خود هستند. به همني دليل واژگان پايه های هفتم تا نهم 

دوباره در انتهای کتاب درسی به همراه واژگان پايۀ دهم آورده شده اند.

30  از طرح سؤاالتی در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی«خودداری شود؛ زیرا از اهداف آموزشی 

عربی پايه های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست. دانش آموز 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 »ساخنِت جملۀ عربی« خواسته نـمی شود. 

)در بخش مکالـمه، یعنی پاسخگویی به کلامت پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در 

مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار درحّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر 

به لزوم سعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافت های دشوار و فّنی 

زبان فعالً الزم نيست.(

31 در پاسخگویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّدنظر نیست. 

هرچند اگر دانش آموز پاسخ بلند دهد بهت است. برای نـمونه، در پاسخ به چنین سؤالی 

»لاِمذا تَدرُُس؟« پاسِخ »لِلنَّجاح ِفـي الَْحياة.«کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق می گیرد. به 

عبارت ديگر الزم نيست چنني پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاِح ِفـي الَْحياِة.«

از آنجا که در رويکرِد برنامه درسی عربی، پرورش مهارت های 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 می شود دبر برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در پوَشن )کاور( تهيّه کند 

که در مدرسۀ  يا درصورتی  باشد  داشته  بزرگ  اندازه های  در  را  تصاوير الزم  آن  در  و 

هوشمند تدريس می کند، پوشن )کاور( تصاوير مورد نيازش را از قبل تهيّه کند. همچنني 

می توان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به معرّفی دانش آموز از خودش اختصاص داد که 

دانش آموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی معرّفی کند. همچنني نـمرۀ 

شفاهی دانش آموزانی که داوطلب اجرای سود، يا منايش، يا مکاملۀ گروهی در کالس 

می شوند را می توان از همني مورد منظور کرد.

32 هدف در آزمون شفاهی روخوانی، درست خواندن است. بدیهی است برگزاری آزمون 

سال  طول  در  دانش آموز  را  هرچه  بنابراین،  نیست.  امكان پذیر  روز  یک  در  شفاهی 

تشكیل  را  شفاهی اش  نـمرۀ  او،  شفاهی  فّعالیت های  مجموعۀ  و  می خواند  تحصیلی 

می دهد. دانش آموز در آغاز در مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تـمرين دارد و 

به تدریج اين مهارت تقویت می گردد. لذا مالک نـمره دهی، بهتين و آخرین وضعیت 

دانش آموز است. 

33 تجربه نشان داده است بيشت کتاب های کار زمينۀ انحراف از مسر صحيح آموزش 

و دور افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش را فراهم می کنند. 

نداشنت کتاب کار از داشنت کتاب کاری نامناسب بهت است. اگر معلّمی کتاب کار تهيه 

کرد تأکيد می کنيم که کالس درس جای پرداخنت به آن نيست و حّل تـمرينات آن در 

منزل بايد صورت بگرد. زمان اختصاص يافته به درس عربی )دو ساعت در هفته( برای 

اضافی داشت می تواند  اگر وقت  لذا  تـمرين های آن است؛  اين کتاب و حّل  تدريس 

تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غر اين صورت، کتاب درسی نبايد لطمه ببيند. 

گروه های آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال و ارشادی داشته باشند.

34 ما ایامن داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست 

می کنيم تا با سیاست دفت تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتاب های سال های 

آینده نيز ادامه و مکّمل اين کتاب خواهند بود. 
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35  روخوانی در کتاب های عربی اهّميت ویژە ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست 

بخواند تا درست ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی »خواندن« 

است؛ لذا اين بخش باید تقويت گردد. دانش آموزی می تواند معنای عبارت را بفهمد که 

درست بخواند. آهنگ بیاِن جمله های خبی، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. 

روان خوانی اوِج هرن دانش آموز در درس عربی است که در سايۀ تسلّط نسبِی او به زبان 

به دست می آید.

با واژگان جدید آن  36 شوع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيشني 

است. هدف از اين کار ساده سازی آموزش است. هدف اين نيست که دانش آموز قبل از 

شوع درس اين واژه ها را حفظ کند. حفظ واژه ها بايد در طّی خواندن متون و عبارات 

اتّفاق بيفتد.

37  مبنای 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 

نیازهای روز، تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز نوجوان. دانش آموز بايد بتواند در 

زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ »پرحرفی« 

ٌة.  کوُت َذَهٌب َو الَْکالُم ِفضَّ استشهاد کند: اَلسُّ به اين حديث شيف از پيامب اسالم 

اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است؛ اّما نباید با اکراه و اجبار 

دانش آموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمود؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش، 

ایجاد عالقه و با هرن معلّمی دانش آموزان را عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کنند 

و در هنگام لزوم از آنها استفاده منایند. سخنان بزرگان و امثال و حکم به گونه ای هستند 

که سشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند.

38 در گزينش تصاوير اين اصول رعايت شده است: برنامۀ درسی ملّی، مسائل فرهنگی 

و تربيتی، دوری از تنش آفرينی، توّجه به امور مهّمی مانند ارزش های دينی، احتام به 

محيط زيست، ميهن دوستی، به  روز  بودن تصاوير، ايجاد جّذابيت در کتاب، شاد بودِن 

موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير با توّجه به سّن جوانی دانش آموزان و ... .
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39 بخش أنوار القرآن برای کار در منزل است و اگر دبر وقت کافی داشته باشد می تواند 

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 

مّدنظر است که زيرخط دار، يا دو گزينه ای هستند. به عبارت ديگر فقط معنای کلامتی 

مطلوب است که در انتهای کتاب در بخش املعجم آمده اند.

40 دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از ياد خواهند برد، ولی 

خاطرات تلخ و شرين ماندگارند. آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست، 

دلسوزانه و عاملانه است.

اگر تـاميل داريد از نظريات شام آگاه شويم؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام 

بگذاريد. 

www. arabic - dept .sch .ir       :نشانی وبگاه گروه عربی           

الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های نه گانۀ 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 دبر بهت بتواند 

به اهداف آموزشی برسد. بی گامن دبران محتم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی 

این روش ها 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، توانـمندی های فردی خود را به نـامیش بگذارد.

ساختار درس ها در کّل کتاب درسی عربی زبان قرآن پايۀ دهم  

قسمت های نُه گانۀ هر درس در عربی زبان قرآن و هشت گانه در عربی رشتۀ علوم انسانی 

1 صفحۀ آغازين درس
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2 منت درس

3 واژگان 

4  درک مطلب

5 قواعد درس تحت عنوان »اِعلَموا« )در برخی درس ها نيز بخش فّن ترجمه وجود دارد(.

6 مکامله

7 تـمرين

8 أنوار القرآن؛ فقط در کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1(

9  پژوهش )البحث العلمي( در برخی درس ها 

تحلیل قسمت های نه گانۀ هر درس  

   هدف کتاب از قسمت های نامبده، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، 

ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به ياری آن 

بتواند با تسلّط و آگاهی بیشت به امر تدریس بپردازد. کتاب در این قسمت، معلّم را 

با مراحل مختلف تدریس، مهارت های مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کند و 

الگویی را برای تدریس تـامم دروس و بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را 

برای وی تسهیل نـامید.

از  يا حديثی  از کالم اللّه مجيد  آيه ای  به  مزيّن  يک صفحۀ مستقل   : آغازين  صفحۀ   1

بزرگان دين همراه با تصويری زيبا برای ورود به درس به لحاظ روانی دانش آموز را برای 

ورود به درس آماده می سازد.

دانش آموز  و  معلّم  باید سهم مشارکت  نیز  ترجمۀ منت  و  قرائت  در بخش   : متون   2

مشّخص شود و اینکه هر یک از معلّم و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. 

مهارت  روان خوانی،  با  که  است  معلّم  برعهدۀ  وظیفه  اّولین  )شنیدن(:  اّول  مرحلۀ   

شنیداری دانش آموزان را تقویت کند. 
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در اين بخش استفاده از کتاب گويا دوباره تأکيد می گردد. اگر وقت معلّم کم است از 

دانش آموزان بخواهد در منزل کتاب گويا را گوش دهند.

 مرحلۀ دوم )خواندن(: دانش آموزان براساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد؛ به قرائت 

می کند  قرائت  دانش آموز  يک  که  هربار  گردد.  تقویت  گفتاری  مهارت  تا  می پردازند 

معلّم به او نـمرۀ روخوانی می دهد. 

 مرحلۀ سوم )ترجمۀ مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفنت از ترجمۀ واژگان ابتدای درس 

و درصورت لزوم واژگان انتهای کتاب، به ترجمۀ هر عبارت می پردازند و توانـمندی خود 

را در ترجمه می آزمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنان مشّخص شود و مهارت درک و فهم 

آنها ارتقا یابد.

چند روش در اينجا وجود دارد: 

از دانش آموزی می خواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند؛ سپس ما بر ترجمۀ او نظارت 

می کنيم؛ يک دانش آموز را مأمور می کنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ هم کالسی اش وجود 

داشت آن را اصالح کند، يا اينکه می گوييم همۀ دانش آموزان هنگام ترجمۀ دانش آموز 

اّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانش آموزان اشکاالت احتاملی ترجمه 

را بپرسد. هر يک از اين شيوه ها در جای خود مفيد هستند. 

گاهی درصورت کمبود وقت معلّم می تواند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کند. 

روشی که در وهلۀ نخست به نظر می آيد نامناسب است و دانش آموز فّعال نيست، ولی 

از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی های اضطراری، يا هر علّت ديگری پيش آمده است. در 

اين روش، معلّم بايد هرچند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمت ها را از يک دانش آموز 

بپرسد. در اين شيوه تدريس سيع تر انجام می شود. 

در مدارسی که امکانات خوبی دارند، می شود ترجمۀ منت درس را در برگه ای نوشت و 

از دانش آموزان بخواهيم در گروه های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کنند. اين روش 

فوق العاده سيع انجام می شود، ولی الزمۀ آن زحمت برای دبر و کادر مدرسه برای تکثر 

کاربرگ است.
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 مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: معلّم در ادامۀ روش مقّدماتی به عنوان راهنمـا، خطاهـای 

ترجمـه را اصالح می کند و ترجمۀ نهایی را ارائه می دهد. در  واقع مرحلۀ مقّدماتی و 

نهايی بدون فاصله هستند.    

 مرحلۀ پنجم )پيام درس(: در این مرحله معلّم از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را 

بگويند. برای پيوند ميان ادبيات فارسی و عربی می توان از آنان خواست تا پيام درس را 

با جمله ای نغز در زبان فارسی بيان کنند، يا برای پيوند ميان درس قرآن و معارف اسالمی 

می توان از آنان خواست تا اگر آيه يا حديثی در اين مورد می دانند، ذکر کنند. 

  

خالصۀ مراحل ترجمه    

 
نقش معلّمنقش دانش آموزهدفمراحل ترجمه

روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن مرحلۀ اّول

نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن مرحلۀ دوم

نظارت و راهنامییترجمۀ عبارات )مقّدماتی(تقویت مهارت ترجمه مرحلۀ سوم

تصحیح و تکمیل ترجمۀ عبارات )نهایی(  تقویت مهارت درک و فهم مرحلۀ چهارم

مرحلۀ پنجم
تقویت مهارت کاربرد

 )بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس( 
تصحیح و تکمیلمصداق یابی 

3 واژگان:  دليل آوردن واژگان به همراه معنا، پس از منت درس این است که دانش آموز 

با راحتی و سعت بیشتی در فرایند ترجمه فّعال باشد؛ معلّم دانش آموز را در ترجمه 

مشارکت می دهد تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای فّعالیت و 

مشارکت دانش آموز در فرایند یادگیری قرار دارد. اين بخش تقريباً در پنج دقيقه تدريس 

می شود. هدف اين نيست که در هامن ابتدا دانش آموز همۀ کلامت جديد را ياد بگرد؛ 

بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود. برخی همکاران در دورۀ اّول متوّسطه چنني 
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پنداشته اند که هدف اين است که هامن اّول کار از دانش آموز بخواهيم تا در عرض 

چند دقيقه معنای لغت ها را حفظ کند؛ اين کار بی گامن نادرست و غرمنطقی است و 

بيم آن می رود که اين تصّور نادرست در دورۀ دوم متوّسطه نيز راه يابد. تعداد کلامت 

هر درس از دروس عربی دهم از عربی نهم بيشت است. روش نادرست، دانش آموز را 

خسته می کند. بيشت بودِن تعداد کلامت طبيعی است. از طرفی مهارت دانش آموز نيز 

بيشت شده است. می توان در صورت داشنت زمان مناسب واژه پژوهی کرد؛ مثالً ارتباط 

کلامت را از نظر مراعات نظر، متضاد، يا متادف و هم خانواده برخی کلامت ديد. از 

دانش آموز می پرسيم متضاد يا متادف فالن کلمه چيست؟ کدام کلامت در املعجم با 

هم ارتباط معنايی دارند؟

ناهامهنگ،  از تشخيص کلمۀ  از بخش واژه شناسی می توان  امتحان  در طرّاحی سؤال 

متادف و متضاد1 و کاربرد واژگان استفاده کرد.

1ـ دربــارۀ تــرادف در زبــان عربــی از دیربــاز میــان دانشــمندان اختــالف وجــود داشــته اســت؛ برخــی بــرای اســب و شمشــیر و ماننــد آن 

اســم های بســياری  را برشــمرده اند و برخــی از میــان آنهــا تنهــا یکــی را اســم و بقیّــه را صفــت دانســته اند.

ــا  ــرای یــک معن ــای مختلــف و گاهــی دو لفــظ مختلــف ب ــرای دو معنـ ــد: در کالم عــرب گاهــی دو لفــظ گوناگــون ب »ســیبویه« می گویـ

ــد. ــال می زن ــق« را مث ــَب« و » انطَلَ ــر فعــل »َذَه ــورد اخی ــرای م ــه ب ــد ک می آورن

از دیــدگاه »ســیوطی« دليــل اصلــی پیدایــش مــتادف در یــک زبــان ایــن اســت کــه دو طايفــه بــرای یــک معنــا دو واژه را بــه کار برده انــد، 

ســپس آنــگاه کــه طايفه هــا يکــی شــده اند، ايــن دو کلمــه مــتادف گشــته اند. 

اّمــا گاهــی اوقــات ابــن ســکیت معتقــد اســت کــه برخــی واژه هــا بــا اینکــه تقریــب معنایــی دارنــد؛ امــا حالت هــای دقیــق خــاص خودشــان 

را بیــان می کننــد؛ مثــالً در مــورد فعل»گزیــدن«:

الَعــّض: بالســناِن ال بالشــفتیِن/ الّنهــس : اْلخــُذ بالفــم/ الّنهــش : الَعــّض الرسیــع/ الَعجــم : الَعــّض بالســنان لِتَنظُــَر أَ ُصلــٌب هــو أم َخــوار«؛ 

مثــال: َعَجْمــُت الْعــوَد. یــا در مــورد النــه:

الُعّش: الّذي یجُمُعه الطائُر ِمن الْعیداِن و غیرها فَـیَبیُض فیه./ الوَکر : ف الجبِل/ الوُکنة : مواقُع الطَّیِر حیثام َوقَع.

و دربارۀ جدا کردن واژه ها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق »راکب« و »فارس« می گويد: 

»یُقــال: َمــّر ِبنــا راکــٌب، إذا کان علــی بَعیــٍر، و الرّکــب أصحــاب البــل. أّمــا إذا کان علــی حــامٍر أَو بغــٍل أَو فـَـرٍَس یُقــال: َمــّر ِبنــا فــارٌس علــی 

حــامر أَو بغــٍل أَو...«

اّمــا ابومنصــور ثعالبــی در کتــاب »فقــه اللغــه« بــه معنــای دقیــق کلــامت اشــاره می کنــد و از بــه کار بــردن هــر کالم به جــای دیگــری برحــذر 

مــی دارد؛ مثــاًل در مــورد خــواب و ترتیــب آن چنیــن می گويــد:

أّول النوم: النُّـعـاس / الَکَری: هو أَن یکوَن الِنساُن بین الّنائم و الیَقظان / الرُّقاد: هو النَّوُم الطویل.«

و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان متادف به کار می رود که در اصل حالت های گوناگون آن اسم است.



79

مراحل آموزش واژگان  

1 دبري می تواند در آغاز از کتاب گويا استفاده کند. دانش آموزان تلّفظ درست درس را 

گوش می کنند.

2 سپس معلّم می خواند و دانش آموزان تکرار می کنند. این قرائت می تواند به تشخیص 

معلّم به همراه او و شامل گروهی از دانش آموزان باشد یا به صورت انفرادی.

4 قسمت سوم: قواعد

 تصاویر: تصاویر زيبای کتاب دربرگیرندۀ پیام های گوناگونی است و در راستای تقویت 

هویت ايرانی- اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شده اند.

 رسالت مهّم تصاویر 

ـ پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویت اسالمی- ايرانی می شود.

ـ به  روز و واقعی بودن تصاوير، کتاب را جّذاب تر می کند.

ـ جّذابیت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل می کند. 

شاعر گران مايۀ ايرانی مولوی در اين باره می فرمايند:   

آنچه يک ديدن کند ادراک آن    سال ها نتوان نـمودن با بيان

و  فعل های ماضی  آموزش  برای  تا دهم  کتاب های عربی هفتم  در  بسيار مهم:  تذکّر 

مضارع بومی سازی انجام شده است. دانش آموز ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست. 

او می داند اّول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و ... یعنی چه؛ حتّی در درس انگليسی 

نيز همني طور می خواند. در برخی کشورها مانند مغرب )مراکش( و لبنان نيز در آموزش 

فعل ها تغيرياتی را انجام داده اند. در آموزش فعل نيز در ايران بومی سازی صورت گرفته است.

اين شيوه در مدارس توّسط دبريان در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبريان از 

آن استقبال کرده اند و يادگیری عربی را برای دانش آموزان تسهيل کرده است. او می خواند که: 

»أنا أذهب«؛ يعنی »من می روم«؛

»أنت تذهب و أنِت تذهبني«؛ يعنی »تو می روی«؛

»هو يذهب و هي تذهب«؛ يعنی »او می رود«؛
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»نحن نذهب«؛ يعنی »ما می رويم«؛

»أنتم تذهبون، أننت تذهنب و أنتام تذهبان«؛ يعنی »شام می رويد«؛

و »هم يذهبون، هن يذهنب، هام يذهبان و هام تذهبان«؛ يعنی »آنها می روند«.

با اين شيوه، بسيار منطقی تر و بهت درس را می آموزد. شايد دبری که سال ها به شيوه ای 

ديگر تدريس کرده و خودش نيز به همني گونه آموزش دیده است، شيوۀ جديد برايش 

اّما از آنجا که کتاب های  الثانوية«؛  سخت باشد. از دیرباز گفته اند: »العادة کالطبيعِة 

جديد با اين شيوه پيش می رود، شایسته است دبران نيز با آن هامهنگ باشند. روش 

جديد در يادگری آسان تر است. هدف از بني بردن شيوۀ رصف فعل به سبک فعل، فعال، 

فعلوا، فعلْت، فعلتا، فعلن، فعلَت و ... نيست. هدف اين است که دانش آموز ياد بگرد 

و هر شيوه ای تأثرگذارتر است هامن برتری دارد.

اجرا: نخست روخوانی توّسط دانش آموزان به منظور تقویت مهارت شنیداری و گفتاری 

انجام می گیرد. آنگاه ترجمۀ هر جمله بيان می شود که بهت 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 »فّن التجمة«  

در این قسمت، ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. بايد توّجه کرد که 

توضيحات این دو بخش تا پايان کتاب برای فهم بهت عبارت و منت است. هدف این است 

که دانش آموز بتواند از اين اطاّلعات در فهم معنای جمله بهره ببد؛ لذا حفظ مطالب 

این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گستش آن نيست. 

حفظ مطالب بخش »اعلموا« و »فّن التجمة« الزامی نیست؛ 

همچنین نیازی به گستش مطالب و ارائٔه جزؤه مکّمل نیست. 
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اجرا: معلّم در اين قسمت دانش آموزان را در قرائت، توضیح مثال ها و شح تصاویر به 

مشارکت می گیرد. نويسندگان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای 

رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم درنظر بگیرد، نه هدف و علّت. نامگذاری این بخش 

به »بدانیم« و»فّن ترجمه« در واقع کمرنگ کردن نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه 

ترجمه و درک وفهم است؛ لذا معلّم محتم 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 دانش آموزان مشارکت بیشتی دارند خودشان می خوانند و خودشان هم 

به سؤاالت آن پاسخ می دهند و معلّم می تواند نقش راهنام و مصّحح را داشته باشد. 

تـامرین  

هدف اصلی در این قسمت، تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و 

در راستای اصل تلطيف آموزش عربی، سعی شده است دانش آموز از حّل آنها لّذت ببد. 

حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نظارت می کند.

 جای کافی برای حّل تـامرین، پیش بینی شده است؛ تا نوشنت دوبارۀ تـامرین وقت زیادی 

برای  اعراب  رعایت  با  عربی  عبارات  نوشنت  اینکه  به  توّجه  با  نگیرد.  دانش آموز  از  را 

دانش آموز دشوار است و شايد اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز 

منتقل شود؛ لذا بهت است حّل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد تا چشم دانش آموز به 

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 بارم بندی قرار داده شده است تا در زمينۀ ارزشيابی 

ارائـۀ طريق نـاميد.
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قالب کلّی تـامرین    

قالب و الگوهاتـمرینردیف

واژه1

1- معنای واژه

2- واژگان متادف و متضاد و ناهامهنگ

3- شناخت و کاربرد واژگان در جمله

4- وصل کردِن واژە های مرتبط در دو ستون

5- جدول کلامت متقاطع رمزدار

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل: آيه، حديث، جمله های معمولیترجمه2

قواعد3

شناخت و کاربرد قواعد، شامل:  

شناخت فعل امر، فعل نهی، معادل فعل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن 

و حروف اصلی، ساعت خوانی، اسم اشاره به نزديک و دور، کلامت پرسشی، نفی ماضی 

و مضارع، مستقبل 

اعداد، فعل مجهول، مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(، نون وقايه، جملۀ 

اسميّه )مبتدا و خب(، جملۀ فعليّه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور   

درک مطلب4
1- پاسخ به سؤاالت عربی

2- انتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ به پرسش های بخش درک مطلب 

ایجاد روحيّـۀ پژوهشی در دانش آموزانپژوهش5

این بخش در ارزشیابی ها، معیاری برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و شايسته است 

معلّم از الگوها و قالب های موجود بهره ببد و از طرح سؤاالتی مانند ترجمۀ فارسی 

به عربی و ساخنت صیغه های 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، 

مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(، نون وقايه، جملۀ اسميّه )مبتدا و خب(، 

جملۀ فعليّه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور. 

در جملۀ اسميّه و فعليّه اعراب کلامت داده شده است تا دانش آموز با دقّت در آنها 

بتواند اعراب رفع و نصب و جر را کشف کنـد. اّما نهادن اعراب کلمـات و یا تصحيح 

غلط ها هدف کتاب نيست. دانش آموز عالقه مند، اين نکات را کشف خواهند کرد.

أَنواُر القرآن در کتاب مشتک عربی زبان قرآن )1(: بخش أنوار القرآن بر عهدۀ دانش آموز 

و تکليف منزل است. او در خانه اين مترين را بايد بخواند و پاسخ دهد. برای پاسخ آن 

می تواند به کتاب قرآن مجيد مراجعه کند. این بخش ساده و بر اساس واژگان خوانده 

شده است؛ بنابراين پاسخ آن دشوار نيست. درصورتی که دبر تشخيص دهد می تواند 

آن را در کالس پاسخ دهد. 

پژوهش: پژوهش های کتاب درحّد توان دانش آموز 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. نـمی توان از دانش آموز توقّع داشت مانند دانشجوی 

رشتۀ زبان و ادبيات عرب باشد.
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واژه شناسی   

برای دبري )نه برای دانش آموز( 

اطاّلعات 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 اطاّلعاتی برای دبري است که 

البتّه اگر دانش آموزی سؤالی بپرسد می تواند پاسخ آن را برای آن دانش آموز مطرح کند. 

اين  به پرسش  های احتاملی دانش آموزان است. کلامت  هدف سهولت دسرتسی معلّم 

بخش مربوط به سه کتاب پيشني است که در کتاب دهم نيز تکرار شده اند.

1 همزۀ »اِسم« در ﴿اِقَرأْ ِباْسِم َربَِّك﴾ و »ِباسِمِه تعالی« همزۀ وصل است که نوشته 

می شود، ولی خوانده نـمی شود. در ﴿ِبْسِم اللِّه الرَّحمِن الرَّحيم﴾ به دليل رسم الخّط 

قرآن نوشته نـمی شود.

2 جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنوَن )بَننَي( 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 

می گريند؛ اّما رشايط آن را ندارند و معروف ترين آنها عبارت اند از کلامتی که معنای جمع 

دارند؛ مانند »أولو« و »عالَموَن« و »اعداد عقود« مانند »ِعرشون« تا »تِسعون« و کلامتی 

نظري »بَنون« و »أَرضون« و »ِسنون« که ملحق به جمع محسوب می شوند.

3 تِلميذ: به معنای دانش آموز دبستان است. واژۀ ُسيانی معرّب به معنای شاگردی 

است که پيشه ای می آموزد. تِلميذ احتامالً از تِلمود گرفته شده است. )خود کلمۀ شاگرد نيز 

در فارسی شاهِگرد بوده است؛ يعنی خدمتگزاری که گرد شاه است.( جمع آن افزون بر تاَلميذ، تاَلِمَذة 

ـذ« را از آن ساخته ايم که در عربی به کار نـمی رود.  نيز هست. در فارسی مصدر »تَـلَـمُّ

تلميذ تقريباً هم معنای طالِب است. اّما طالِب دانش آموز دبريستانی و يا دانشجو است؛ 
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مثال: 
طالِب ثانَـوّي: دانش آموز دبريستانی و طالِب جاِمعّي: دانشجو.1

تَتَلَْمَذ لُِفالٍن أَْو ِعنَدُه صاَر تلمیذاً لَُه.

4 مصدر َدَرَس يَدُرُس می شود:  ِدراَسـة و َدرْس. َدرََس الثَّوَب: جامه را کهنه کرد. وجه 

تسميۀ َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامه ای کهنه شود. 

5 فرق عام و َسَنة: معموالً اين دو مرتادف گرفته می شوند. در قرآن كلامت »عام« و 

»سنة« به دفعات به چشم می خورد. در حالی كه در فرهنگ  های لغت عربی و فارسی 

هر دو را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كرد ه اند؛ از جمله الـمنجد عام 

اين گونه تعريف كرده است:  أربعة فصول، سنة كاملة متوالية و در تعريف  )َعَوَم( را 

سنة )سنا- سنو( آورد ه اند: »اثنا عرش شهراً« و »3٦٥ يوماً«؛ يعني »َسَنـة« هامن سال 

است.  خورشيدی 

ولی  مكة(،  فتح  )عـام  الوفود(،  )عـام  الحزن(،  )عـام  الفيل(،  )عـام  می شود:  گفته 

گفته نـمی شود: )سنـة الفيل(، )سنـة الحزن( و )سنـة فتح مكة(. امروزه )عـام 201٤( و 

)سنـة201٤( هر دو گفته می شود؛ اّما در متون کهن )سنـة( گفته می شد و )عـام( برای 

حوادث بوده است. 
راسيَّـُة دارد. 2 َنـُة الدِّ رايسُّ کاربرد بيشرتی از السَّ امروزه اصطالح العاُم الدِّ

1_  تِلميذ: دانش آموز دبستانی، شاگرد / الجمع : تاَلِمذٌة و تاَلميُذ  

ــُه أهــُل العــر ِبالطالــب الصغــري يف املراحــل الدراســيّة  التَّلِْميــُذ : خــادم األُســتاذ مــن أَهــل العلــم أَو الفــّن أَو الحرفــة، طالــب العلــم، و خصَّ

األوىل، تلميــٌذ يف مدرســة ابتدائيّــة، َصبــّي يتعلَّــم َصنعــًة أو حرفــًة

نة / رأس العام : أوَّلُه  2_ عام: )اسم( الجمع : أَعوام / العاُم : السَّ

عام الُحزْن : العام العارش من بعثة النبّي )ص( و هو العام الذي تُويّف فيه أحّب الّناس إىل الرسول و آثرهم عنده ؛ زوجته خديجة ، و عّمه 

أبوطالب 

عام الفيل : العام الذي هجم فيه األحباُش بأفيالهم عل الكعبة ، و فيه كانت والدة النبّي صّل اللّه عليه و آله و سلّم

َسنة: )اسم( الجمع: سنوات، و ِسُنوَن 

ت ها اثنا عرش َشْهرًا  َنُة : فرتة من الزَّمن ُمدَّ السَّ

َنُة : األَرُض الـُمْجِدبَة  السَّ

يف  راسة و تَـمتَّد عادًة من أوائل الخريف حتى أوائل الصَّ نة الَْمدرَسيّة : ُمّدة الدِّ راسيّة أَو السَّ نة الدِّ نة البسيطة : عدد أيامها 3٦٥ يوًما ، / السَّ السَّ

نة : أوَُّل يوم منها  ها عام ولد املسيح / رأس السَّ نة التي يبدأ َعدُّ نة امليالديّة : السَّ ِمن العام التَّايل / السَّ
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6 جمعِ »ِبْنت« می شود »بَنات« که »جمع مؤنّث سالـم« است؛ در مبادی العربية 

البتّه در اين مورد اختالف هست. »بَنات«  »ملحق به جمع مؤنّث سامل« گرفته شده، 

ملحق به جمع مؤنّث سالـم است. 1 )مبادئ العربيَّـة ، جلد 4، صفحه 88 ، فائده 151(

7 جمعِ »َشَجر« ، »أَْشجار« و جمعِ »َشَجرَة« ، »َشَجرات« است.

8 »طالِب« چند معنا دارد: خواستار، جوینده، دانش آموز دبريستانی، دانشجو. 

کلمۀ تِلميذ نيز به معنای دانش آموز است.

ــَرأَة« همــزۀ وصــل اســت و زمانــی کــه »الـــ« می گیــرد واجــب  9 همــزۀ آغــاِز »اِم

ــَرأَة« غلــط اســت. ایــن نکتــه دربــارۀ  ــْرأَة« بــه صــورِت »االْم اســت حــذف شــود. »الَْم

ــة« و  ــَرأَة« در گویــش حجــازی »ُحرَم ــد. معــادل »اِم ــز ِصــدق می کن ــَرأ« ني کلمــۀ »اِْمـ

ــم« اســت.  جمــع آن »َحري

10 در عربــی فصيــح چهــار حــرف»گ چ پ ژ« وجــود نــدارد؛ اّمــا در عربــی عامیانــه 
ســه حــرف »گ چ ژ« وجــود دارد. ٢

11 حــرف »ـك« در کلامتــی ماننــد »ذلـِــَك« و »تِلـْــَك« بــدون سکــش اســت؛ اّمــا در 

زبــان فارســی معمــوالً چنــني نيســت.

12 کلمۀ»اِْمـِرئ« به معنای مرد، يا انسان است و سه حالت اِعرابی دارد: 

اِمــُرٌؤ )مرفــوع(، اِمــَرأً )منصــوب(، اِمــِرٍئ )مجــرور(. همــزۀ آن وجوبــاً هنــگام معرفــه 

شــدن حــذف می شــود و »الَْمــرُْء« می شــود. 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، ظُلاُمت و ... را 

از دانش آموز می خواهند كه مطلقاً كار درستی نيست.

٢ـ در گویــش عامیانــۀ اطــراف خلیــج فــارس و جنــوب عربســتان ســعودی حــرف قــاف را گاف تلّفــظ می کننــد؛ مثــال: قُــْم: برخيــز )گــْوْم( 

أقــوُل لـَــَك: بــه تــو میگويــم )أگُْل لـَــْك ، أَگِْل لـَــْك( ال أَقـْـِدُر: نـــمی توانم )ما أَگْـــَدْر( ِقْدر: دیگ )گِـــِدْر(. همني قاف را در شــام )ســوريه، لبنان، 

اردن و فلســطني( و مــر همــزه تلّفــظ می کننــد؛ مثــال: ِعنــَدْك َورَئـَـه ْو أَلـَـم؟ يعنــی: ِعنــَدَك َورَقـَـٌة َو قَلـَـٌم؟

در عــراق گاهــی حــرف »ک« را »چ« تلّفــظ مــی کننــد؛ مثــال: »اِْحـــچي« یعنــی »صحبــت کــن« کــه در اصــل »اِْحـــِك« و معــادل فصیــِح آن 

ــْم« يــا »کَلِّــْم« میباشــد. »َويـْـْن ِچِنــْت؟« یعنــی »کجــا بــودی؟« کــه در اصــل »أَيـْـَن کُْنــَت؟« اســت.  »تََکلَـّ

در مر حرف »ج« را »گ« تلّفظ می کنند. جملۀ »قَلبي َمْجروٌح.« در گویش مری »ألبـي َمگْروْح.« گفته می شود.

در گویــش شــامی )ســوری-لبنانی( حــرف »ج« را »ژ« تلّفــظ می کننــد؛ مثــال: جملــه ای را کــه در گویــش حجــازی و عراقــی »جیــْب َجــوازَْك.« 

تلّفــظ می کننــد و بــه معنــای »گذرنامــه ات را بیــاور.« می باشــد؛ در گویــش شــامی »ژيــْب َژوازَْك.« تلّفــظ می کننــد. معــادل فصیــح ایــن 

جملــه »أَْحــِرْ َجــوازََك.« اســت.
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13 حــرف »لـِــ« کاربرد هــای بســياری دارد. آنچــه دانش آمــوز بايــد بدانــد دو مــورد 

اســت: يکــی اینکــه »لـِــ« بــه معنــای »بــرای« اســت و ديگــری اینکــه »لـِــ« بــرای بیــان 

ــت اســت.  مالکيّ

ــي،  ــدي، لـ ــه می شــود: »ِعن ــۀ فارســی »دارم« گفت ــۀ کلم ــی در ترجم ــان عرب در زب

ــود:  ــدارم« می ش ــی »ن ــوند؛ یعن ــی می ش ــا« منف ــَس« و »م ــا »لَي ــه ب ــر س « و ه ــَديَّ لَ

«. »مــا ِعنــدي« نيــز درســت اســت. »کاَن يل، کاَن  »لَيــَس ِعنــدي، لَيــَس لـــي، لَيــَس لـَـَديَّ

ــادل »داشــتم« در فارســی می شــود. ــز  مع « ني ــَديَّ ــدي، کاَن لَ ِعن

14 فــرق »َورد« بــا »َورَدة« ایــن اســت کــه »وردة« دارای تــاء وحــدت اســت. »َورد« 

ــت. »وردة«،  ــدت اس ــاء وح ــر آن ت ــاء آخ ــت و ت ــد آن »َورَدة« اس ــس و واح ــم جن اس

ــَجر«  ــز باشــد. »َش ــای »گُل هــا« نی ــه معن ــد ب ــک گُل«. کلمــۀ »َورْد« می توان ــی »ی یعن

نیــز اســم جنــس بــه معنــای درخــت و واحــد آن »َشــَجرَة« بــه معنــای »یــک درخــت« 

اســت. کلامتــی ماننــد نَجَمــة، َزيتونــة، بُرتُقالــة، رُّمانــة و َورَقـَـة نیــز تــاء وحــدت دارنــد.

15 »ناِفــَذة« و »ُشــبّاك« هــر دو بــه معنــای »پنجــره« و جمعشــان »نَواِفــذ« و 

»َشــبابيك« اســت.

16 کلمــۀ »َخیــر« در »َخــرٌي ِمــْن« اســم تفضیــل و در اصــل »أَخــرَي« بــوده و همــزۀ آن 

« اســت. جمــع َخــري، خيــار و أخیــار اســت. « کــه مخّفــف »أرََشّ افتــاده اســت؛ ماننــد »رَشّ

17  »کَنــز« برگرفتــه از واژۀ فارســِی »گنــج« اســت کــه از آن فعــل »کََنــَز - یَکِنــُز« و 

مشــتّقاتی بســیار ســاخته شــده اســت.

ــَع« بــه معنــای »بــا« اســت و »ِبـــ« نیــز بــه همیــن معناســت؛ بــرای اینکــه  18 »َم

ــَع«، یعنــی »همــراه بــا« و »ِبـــ«، یعنــی »بــه  اشــتباه نشــود، بهــرت اســت بگوییــم: »َم

ــيّاَريت. ــُب ِبَس ــا أذَه ــَع صديقــي. أن ــُب َم ــا أذَه ــال: أن وســیلۀ«؛ مث

ــای »دفــرت  ــه معن ــب« ب ــب« اســت. »َمکتَ ــات« و »مکاتِ ــة«، »َمکتَب 19 جمــع »مکتب

ــب« مــی شــود. کار« اســت کــه جمــع آن نیــز »مکاتِ
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ــف  ــای توقّ ــه معن ــم: ایســتاده« فــرق دارد. واقــف ب ــا »قائِ 20 »واِقــف: ایســتاده« ب

ــده اســت. ــم برپاخیزن ــده و قائ کنن

21 »بُســتان« ُمَعــرَّب کلمــۀ فارســی »بوســتان« اســت. از آنجــا که در کلمۀ »بوســتان« 

التقــای ســاکَنیْن شــده؛ لــذا واو حــذف شــده؛ بُســتان جــای پــر درخــت اســت و ترکیــب 

»بو+ســتان« بــه معنــای جــای پــر از بــوی خــوش و مــرتادف بــا باغ اســت.

ــر  ــرای مدی ــم ب ــروزه واژۀ معلّ ــا ام ــتند؛ اّم ــرتادف هس ــم« م ــَدرِّس« و »ُمَعلِّ 22 »ُم

ــود. ــالق می ش ــراد اط ــه اف ــز ب ــاً نی ــی احرتام ــرد دارد و گاه ــز کارب ــی نی کاروان زیارت

ــتفاده  ــد اس ــاری از قاِع ــان گفت ــتند. در زب ــا هس ــک معن ــه ی ــد ب ــس و قاِع 23 جالِ

می شــود. )قاعــد هــم فصیــح اســت و هــم عامیانــه؛ اّمــا جالِــس فقــط فصیــح اســت.(

ــرا دانســن آن رضورت  ــس نشــده اســت؛ زي ــاب تدري ــْل« و »أَ« در کت ــرق »َه 24 ف

نــدارد. 

فرق َهل با أَ :

الف- َهل در جملۀ دارای فعل منفی منی آید. 

مثالً سؤال نـمی شود: هل ال تَسَمُع؟ یا هل ما َسِمعَت؟ بلکه سؤال می شود: 

أاَل تسمُع؟ یا أَما َسِمعَت؟ 

اّمــا حــرف اســتفهام أَ بــر س فعــل مثبــت و منفــی هــر دو می آیــد. أَ جــاَء الْمعلـّـُم؟  

أمــا جــاَء الْمعلـّـُم؟

25 »جــاَء« و »أتـَـی« هــر دو مرتادف انــد. )جــاَء– یَجــيُء– َمجيئــاً( ؛ )أتـَـی– یَأتـــي– 

إتیانــاً( 

ــه  ــدارد؛ بلک ــاوره ن ــرد مح ــْئ« کارب ــورت »ِج ــه ص ــيُء« ب ــاَء يَج ــر از »ج ــل ام فع

ــد. ــا« می باش ــای »بی ــه معن ــاَل« ب »تَع

ضمنــاً »جــاَء ِبـــ« و »أَتـَـی ِبـــ« بــه معنــای »آورد« اســت؛ مثــال: ِجــْئ ِبالِکتــاِب. کتــاب 

را بیــاور. 

26 »َجزاء« از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد.

27 »ُجندّي« برگرفته از واژۀ فارسی »گُندی« است.
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ــع آن  ــة و جم ــد آن رُّمان ــت و واح ــار اس ــای ان ــه معن ــس ب ــم جن ــان« اس 28 »رُّم

ــت.( ــز هس ــک نی ــای نارنج ــه معن ــة ب ــاً رُّمانَ ــات. )ضمن رُّمان

29  »سائق« راننده است که در عربستان سعودی َسّواق نيز گفته می شود.

ــی  ــۀ عرب ــا دارد: کیــف، ســاک و چمــدان. در گویــش عامیان ــة« ســه معن 30 »َحقيبَ

ــت. در  ــی اس ــه« در فارس ــامن »َچنت ــه ه ــود ک ــه می ش ــة« گفت ــنتَة، َجنطَ ــنطَة، َش »َش

کتاب هــای درســی پيشــني کلمــۀ »َمْحَفظـَـة« می آمــد؛ امــروزه در عربــی کاربــرد َحقیبــة 

ــه،  ــف مدرس ــيَّة: کی ــٌة َمدرَس ــتی، َحقيبَ ــه پش ــر: کول ــة الظَّْه ــالً حقيب ــت؛ مث ــرت اس بیش

َحقائِــُب الــزُّّواِر: چمدان هــای زائــران؛ اّمــا »ِمْحَفظَــة« کیــف پــول اســت کــه »ُجــزْدان« 

نیــز گفتــه می شــود.

« به معنای »چه بسا« حرف جّر است و فقط بر س نکره می آید؛ اّما اگر  31  »رُبَّ

ام ميثم واِقٌف.« ام« شود؛ بر س معرفه نيز می آید؛ مانند: »ُربَـّ با »ما« بیاید و »ُربَـّ

و در آيــۀ ﴿ُربَـــام يـَـَودُّ الَّذيــَن كََفــروا لـَـْو كَانــوا ُمْســلِمنَي﴾ »ســورۀ الحجــر آیــۀ 2« بــه 

تخفیــف بــاء آمــده اســت.

ــان«،  ــی« و یکــی »زب ــان عرب ــد »زب ــان« مانن ــا دارد: یکــی »زب ــان« دو معن 32 »لِس
ــی هــامن »عضــو گوشــتی درون د هــان«. 1 یعن

33  أنــِت: تلّفــظ آن شــبیه »أنتـــي« اســت. در مکاتبــات عربــی گاهــی آن را اشــتبا هاً 

أنتــي می نويســند.

34 َجــّوال: بــه معنــای تلفــن همــراه اســت. َمْحمــول و ِخلیَــوّي نیــز گفتــه می شــود. 

جمــع آن َجــّواالت اســت.

ــه  ــر ب ــا اگ ــت؛ اّم ــاموات اس ــع آن َس ــث و جم ــامن، مؤنّ ــای آس ــه معن ــاء: ب 35 َس

ــث  ــر و مؤنّ ــورت مذکّ ــه دو ص ــرآن ب ــود. در ق ــر می ش ــد؛ مذکّ ــقف« باش ــای »س معن

« گفتــه می شــود »اللَُّغــُة الفارِســيَُّة«. کلمــۀ »لَُغــة« از ريشــۀ یونانــی logo  گرفتــه شــده اســت کــه در  1ـ امــروزه بــه جــای »اللِّســاُن الفــاريِسُّ

کلامتــی ماننــد مونولــوگ و دیالــوگ نيــز بــه کار مــی رود. )مونــو، یعنــی یــک و دیــا یعنــی دو( کلــامت فَيلَســوف، ُجغــرايف، موســیَقی نيــز 

ریشــه در زبــان التیــن دارند.)فیلوســوفیا، ژئوگرافــی، موزیــکا(.
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ــامُء انَْفطَرَْت﴾ انفطــار/ 1 کلمۀ  ــامُء ُمنَفِطــٌر ِبــِه﴾ مزّمــل/ 18؛ ﴿إِذا السَّ آمــده است.﴿السَّ

ــای آســامن کوچــک اســت. ــه معن ــر َســامء و ب ــَميَّة کــه اســم دخــرت اســت؛ مصغَّ ُس

ــا  ــياد« و جمــع الجمــع آن »ســادات« اســت؛ اّم ــيِّد: جمــع آن »ســاَدة« و »أَس 36 َس

ــای خانــم »ســيِّدات« اســت. ــه معن ــيَِّدة« ب جمــع »َس

37 لَِمْن: معادل واژۀ whose در انگلیسی و برای پرسش از مالکيّت است. 

در محــاورۀ عربســتان ســعودی امــروزه بــه جــای آن »َحــق مــنْي« و در عــراق »مــاْل 

َمــن« گفتــه می شــود.

ــه  ــت ک ــانی« اس ــه کس ــا »چ ــی«، ی ــه کس ــای »چ ــه معن ــتفهام ب ــم اس ــْن: اس 38  َم

گاهــی اســم موصــول و بــه معنای»کســی کــه« می آیــد، یــا از ادوات رشط و بــه معنــای 

ــر می آیــد؛ مثــاًل هنگامــی کــه کســی در  »هــر کــس« می شــود. بعــد از آن مفــرد مذکّ

می زنــد و نـــمی دانیم مذکّــر اســت یــا مؤنــث؛ ســؤال می شــود: »َمــْن هــَو؟«، یــا »َمــْن 
ــرُُق البــاَب؟« 1 يَطْ

َسيف، صارِم، َصمصام نيز معنای شمشیر دارند. َسيْف معروف تر از بقيّه است.

ــرا در کالس در  ــتاد اســت؛ زی ــتاد از ریشــۀ اِس ــتاد اســت. اس ــرَّب اس ــتاذ ُمَع 39  أُس

ــاگردان می ایســتد.  ــر ش براب

هامن طور که اِسِتواء را اُستُوا تلّفظ کرد  ه اند؛ اِستاد را اُستاد خواند  ه اند. 

جمع استاد در فارسی اساتید و در عربی أَساتَِذة است.

ــٌة يِف  ــْم أَِجنَّ ــات اســت. ﴿َو إِْذ أَنتُ هــات و أُّم 40  أُّم: بــه معنــای مــادر و جمــع آن أُمَّ

َهاتُِكــْم﴾ )نجــم/ 32( و آنــگاه کــه شــام جنین هایــی در شــکم های مادرانتــان  بُطُــوِن أُمَّ

بودیــد. 

ــاُت الَْحيَوانــاِت و  ــات« بــرای حیوانــات و اشــياء نيــز بــه کار مــی رود؛ ماننــد أُّم »أُّم

ــِب.  ــاُت الُْکتُ أُّم

1ـ در گویــش حجــازی »َمــن« را »مــني« تلّفــظ می کننــد؛ مثــاًل در مکاملــۀ تلفنــی آن کــس کــه گوشــی تلفــن را برمــی دارد خطــاب بــه فــرد 

پشــت خــط می گویــد: »میــن َمعــاَي؟«؛ یعنــی »چــه کســی بــا مــن اســت؟« )َمــْن يَتََکلَّــُم َمعــي؟(
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41 ُمــداراة: در فارســی حــرف ة از انتهــای آن حــذف شــده اســت؛ ماننــد »ُمــداواة« 

کــه آن نيــز مــداوا شــده اســت.

)داَری ، يُداري ، ُمداراًة(

ــه کار مــی رود کــه معــرّب  ــه جــای آن ب ــز ب ــة« ني ــَدة: امــروزه واژۀ »طاِولَ 42  ِمنَض

ــد« اســت. ــی اســت. جمــع آن »َمناِض ایتالیای

43 يَســار: بــا کلمــۀ »ِشــامل« مــرتادف اســت. در قــرآن کريــم »أصحــاب يَـــمني« در 

برابــِر »أصحــاب ِشــامل« آمــده اســت. گاهــی »أَيـْـَر« و »یـُـْرَی« نيــز بــه کار مــی رود.

44  يـَــمني: بــه معنــای »راســت« و بــه صورت هــای »أَيْـــَمن« و »يـُْمـــَنی« نيــز به کار 

رفتــه اســت. 

ــر +  ــن: پ ــب از »ِب ــری اســت مرکّ ــک اســم ِع ــد »ِبْنيامــني« ی ــب اســت بدانی جال

ــادرش اســت. ــدر و م ــه همچــون دســت راســت پ ــری ک ــی پ ــني: راســت«؛ یعن يام

45 »نِســاء« جمعــی اســت کــه مفــرد از جنــس خــودش نــدارد. »اِمــَرأة« نيــز مفــردی 

اســت کــه جمــع از جنــس خــودش نــدارد. دو کلمــۀ نِســَوة و نِســوان نيــز بــه معنــای 

»زنــان« هســتند.

46  »أفَضــل« در صورتــی کــه بــا »ِمــْن« بیایــد بــه معنــای »بهــرت« اســت. أنــَت أفَضــُل 

ِمنــُه. تــو از او بهــرت هســتی. 

ــه  ــی رود ن ــه کار م ــل ب ــم وزن أفع ــاز ه ــند ب ــث باش ــه مؤنّ ــرف مقایس ــر دو ط اگ

ــال:  ــی؛ مث فُعل

فاطمُة أفَضُل ِمْن زهراَء.

ــم   ــر« اس ــل »بََق ــا در اص ــد؛ اّم ــا می کنن ــاده معن ــرة را گاو م ــوالً بق ــرَة: معم 47  بََق

جنــس بــه معنــای »گاو« اســت و واحــدش »بََقــرَة« اســت کــه بيشــرت بــه معنــای »گاو 

مــاده« کاربــرد دارد. جمــع »بََقــر«، أبقــار يــا أبُقــر اســت. »بََقــرات« جمــع بََقــرَة اســت. 

»ثَــْور« گاو نــر اســت.
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48 َســفيَنة: بــه معنــای »کشــتی« جمــع آن» ُســُفن و َســفائِن« اســت. امــروزه بــه آن 

»باِخــرَة« نيــز گفتــه می شــود. »َمرکَــب، جاريـَـة و فُلـــك« نيــز بــه معنــای »کشــتی« بــه 
کار رفتــه اســت. 1

49 فـَـْوَق: ظــرف مــکان و دائــم االضافــه بــه معنــای »بــاالی« اســت. بــا »َعلـَـی« فــرق 

دارد.

»َعلَی« آن است که مثالً کتابی روی میزی و با آن ُمامس باشد؛ 

ــر فــراز آن شــیء  ــد ب ولــی در »فــوَق« هــم می توانــد ُمــامس باشــد و هــم می توان

باشــد.

50 يَد: دست يا کف دست، مؤنّث است. 

الم الفعل آن محذوف و در اصل »يََدو« بوده است. 

مثّنای آن »يَداِن« است. 

جمــع آن »أيــدي« و جمــع الجمــع آن »أيــادي« اســت. »األيــادي« بیشــرت بــه معنــای 

»نعمت هــا« اســت.

51 تَْحــَت: ظــرف دائــم االضافــه اســت و گاهــی مضــاٌف الیــه آن حــذف مــی شــود.

)جــاَء ِمــْن تَْحُت.( 

52 أب: پــدر. جمــع آن آبــاء اســت. گاهــی بــه جــای »يــا أيب« بــه صــورت »يــا أَبـَـِت« 

می شود. 

»أب« از اســامء خمســه اســت کــه در حالــِت رفــع أبــو در حالــت نصــب أبــا و در 

حالــت جــّر أيب می گــردد. 

اصل این کلمه »أبَـٌو« است که واو آن بنابر تخفیف حذف شده است.

53 کَيَف: چطور، چگونه. 

؟  برای استفهام حقیقی به کار می رود. کَيَف نارِصٌ

و برای استفهام غیر حقیقی به کار می رود؟ ﴿کَیَف تَکُفروَن ِباللِّه﴾ 

1ـ أُسطول )یونانی معرَّب( نيز به معنای ناوگان است. أُسطول حريّب: ناوگان جنگی
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هرگاه بعد از آن اسم باشد، آن اسم مبتدا و مرفوع است؛ مثال: کَیَف إسامعیُل؟

؟  و اگر بعد از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثال: کَیَف جاَء نارِصٌ

54 جمع ِجدار، ُجُدر و ُجدران است.حائط نيز به معنای ِجدار است.

در فارسی کلمۀ َحياط جمع حائِط است که به معنای جديدی به کار می رود. 

البتّه تلّفظ درست َحیاط، ِحياط بر وزن ِجبال است.

55 در گویش های محلّی عربی تعداد ضمیر ها کمرت است. مثّنی در عامیانه وجود ندارد 
و در بسیاری از گویش  ها به جای ضمیر جمع مؤنّث، ضمیر جمع مذکّر به کار می رود. 1

56 »تَعالـَـی« در »اللّــه تَعالـَـی« فعــل ماضــی در معنــای تنزیــه اســت؛ مثــالً »ِباســِمِه 

تَعالـَـی« یعنــی: »بــه نــام او کــه نامــش بلنــد مرتبــه بــاد«.

57 »َســأََل« فقــط بــه معنــای »ســؤال کــرد« نیســت؛ بلکــه بــه معنــای »درخواســت 

کــرد« نیــز هســت. 

گاهی به نادرست در ترجمۀ فارسی به عربی حرف جّر ِمْن می آورند؛ مثالً »از تو 

می پرسم« را »أسأَُل ِمْنـَك« ترجمه می کنند؛ در حالی که »أسألُـَك« درست است و حرف 

جّر ِمن زائد است. 

در انگلیسی نیز چنین است؛ مثالً: I ask you. یعنی: از تو می پرسم. یا از تو درخواست 

می کنم.

58 فعل »َسَمَح« کلمه ای پر کاربرد است. 

اِسَمْح يل: به من اجازه بده. َمسموح: ُمجاز. لَو َسَمحَت: اگر اجازه می دادید.

59 »أَخَذ« سه معنا دارد: گرفت، برداشت و بُرد؛

مثال: 

ُخذين َمَعـَك: مرا با خودت بر. ُخْذ ِبيَدي: دستم را بگري. 

ُخذ َحقيبَتَـَك: کیفت را بردار.

1ــ در گویش شامی برعکس است و اصالً ضمیر جمع مذکّر وجود ندارد و ُهْن و کُْن به جای ُهْم و کُْم به کار می رود. مثال: أيَْن بَيْتُُکم؟ 

ِويْْن بیتُْکْن؟
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60 »ِسوال« معرّب کلمۀ فارسی »َشلوار« است. 

که  آنجا  از  اّما  است؛  ایتالیایی  معرّب  که  است  »شلوار«  معنای  به  نیز  »بَْنطَلون« 

بیاید.  »ِسوال«  واژۀ  شد  داده  ترجیح  عربی  کتاب  در  دارد؛  قرآنی  ریشۀ  »ِسوال« 

البتّه در قرآن َسابیل آمده که جمع ِسبال است.

ن قَِطرَاٍن َوتَْغَش ُوُجوَهُهم النَّاُر﴾جامه هایشان از  سورۀ ابراهیم آيۀ 50: ﴿َسَاِبيلُُهم مِّ

قطران )روغن تند بدبوی قابل اشتعال( است و آتش چهره هایشان را فرو پوشانده است.

61 جمع »سوق«، »أسواق« است؛ اّما »َسوق« به معنای »راندن« و »رانندگی کردن« 

است. 

کلمۀ ُسوق  sooqبه معنای بازار را برخی به نادرست َسوق sawq تلّفظ می کنند. 

همین خطا در مورد ِحیَن hina و ِعيد id نیز صورت می گیرد. درحالی که اگر با فتحه 

خوانده شود )َحین( معنای مرگ، بال، آزمايش و اندوه می دهد.

62 »إذا: هرگاه، اگر« در قرآن إذا به معنای هرگاه است؛ ولی در گفت وگو های روزمرّۀ 

عربی إذا به معنای اگر است.

63 حرف »ط« ويژۀ کلامت دارای ریشۀ عربی است١ ؛ به همني دليل نام تهران، توس، 

استهبان، تالش و ... را به جای ط با ت نوشتند.

١ــ 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 زبان های جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند و دارند و خواهند داشت؛ حتّی زبان های مرده نیز داد و ستد واژگانی داشته اند.

تشــخیص ریشــۀ عربــی یــا فارســی کلــامت هرچنــد بــرای کســی کــه بــه دو زبــان چیــره نیســت کار دشــواری اســت؛ ولــی راه هــای ســاد ه ای هــم وجــود 

دارد کــه دانســنت آنهــا جالــب اســت.

از میان سی و دو حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژۀ واژه های عربی هستند.

حرف )ث( 

هــر واژ ه ای کــه دارای »ث« اســت بی گــامن عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ جــز »کیومــرث: مــرد دانــا یــا گاو مــرد«، »تَـــهمورث: دارنــدۀ ســگ نــر 

قــوی« و واژگان التیــن ماننــد بلوتــوث یــا نام هایــی ماننــد ادوارد ثورندایــک و ... کــه بســی آشــکار اســت نــام  هــای التیــن هســتند نــه عربــی یــا فارســی.

حرف )ح( 

هــر واژ ه ای کــه دارای حــرف »ح« اســت، بی گــامن عربــی اســت و ریشــۀ فارســی نــدارد؛ غیــر از کلمــۀ حولــه کــه درســت آن هولــه اســت و بــه گــامن 

ــو: پســوند اتّصــاف( عــرب بــه هولــه  ــا ل ــا لــی ی ــه ی ــرز+ ل ــرزدار« اســت. )خــاو یــا هــو: پُ نزدیــک بــه یقیــن ریشــۀ فارســی ترکــی دارد و بــه معنــای »پُ

»حولــه« می گویــد: ِمنَشــفة در ســعودی، خــاويل یــا خاولیــة و بَشــکیر در عــراق؛ ِبشــکیر یــا فوطــة در ســوریه. شــايد هولــه تلّفــظ ترکــی اســتانبولی ُخولــه 

باشــد؛ يعنــی پارچــۀ دارای خــواب. در ايــن صــورت »ُخــوkhow« فارســی اســت.

حرف )ذ( 
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64  آلَِهــة: جمــع إلــه اســت. در رســم الخــّط اّوليــۀ قــرآن حــروف کشــيدۀ واو و الــف 

و يــاء منایــش داده نـــمی شد. بعد هــا ایــن ســه حــرف افــزوده شــد. برخــی کلــامت بنابر 

شــهرت بــا هــامن رســم الخــّط قدميــی نوشــته می شــوند و حــرف الــف در آنهــا نوشــته 

نـــمی شود؛ ماننــد: هــذا، رحمن، إلــه، ذلـك

65 بَِقَي: ماند. به معنای »جاماند« نيز هست. 

أحُد الحّجاج بَِقَي يف أُُحد. يکی از حاجی ها در احد جا مانده است.

هرچنــد در فارســی کهــن تلّفــظ ایــن حــرف ماننــد تلّفــظ عربــی آن وجــود داشــته، امــروزه ایرانیــان ایــن حــرف را ذال تلّفــظ نـــمی کنند بلکــه زاء تلّفــظ 

ــذ  ــن، گنب ــرش، پذیرفــن، آذی ــدن، گذشــن، پذی ــد گــذر، گذران ــی مانن ــد؛ مگــر واژه های ــی دارن ــش از %95 واژه هــای دارای ذال ریشــۀ عرب ــامیند. بی می نـ

)امــروزه گنبــد خوانــده می شــود.( ذانســن )کــه امــروزه دانســن تلفــظ مــی شــود؛ اّمــا کرد هــا، لَک هــا، تالشــی ها و برخــی دیگــر از اقــوام ایرانــی ذانســن 

را زانســن تلّفــظ می کننــد.

ترجمۀ فعل »می دانم« به چند زبان ایرانی:

 تالشی: )زُنُـمzonom( کردی: )اَزانِـم ، زانِـم یا َدزانِم( لکی: )َمزانِم(

حرف )ص( 

هــر کلمــه ای کــه صــاد دارد بی شــک 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 َچنَدل است؛ اّما عرب به صندلی می گوید کُريس، َمقَعد و در گویش محلّی عراق و سوریه اِسَکميل.

صابــون هــم در اصــل واژ ه ای فارســی و درســت آن ســابون اســت و ایــن واژه از فارســی بــه بیشــرت زبان هــای جهــان رفتــه مثــالً soap در انگلیســی هــامن 

ســابون اســت. مــا ســابون را بــه صــورت معــرَّب صابــون بــا صــاد می نویســیم. اصفهــان نیــز معــرّب اَسپَدانَـــه، اِســپَهان یــا ســپا هان اســت.

حروف )ض، ظ ،ع( 

بــدون اســتثنا تنهــا ویــژه واژه هــای دارای ریشــۀ عربــی اســت و در فارســی چنیــن مخارجــی از حــروف وجــود نــدارد. بــه ویــژه ضــاد تــا جایــی کــه عرب هــا 

بــه الناطقیــن بالضــاد معروف انــد؛ زیــرا ایــن مخــرج ویــژۀ عــرب اســت نــه همــۀ مردمــان نــژاد ســامی.

حرف )ط( 

ــا ط نوشــته  جنجالی تریــن حــرف در امــالی کلــامت اســت. مخــرج طــاء تنهــا ویــژۀ واژه هــای عربــی اســت و در فارســی ط نداریــم و واژه هایــی کــه ب

می شــوند یــا عربی انــد، یــا اگــر عربــی نیســتند غلــط امالیــی هســتند.

حرف )ق( 

ــی و دارای وزن و  ــب ســه حرف ــی، دارای ریشــۀ اغل ــی اســت. واژه هــای عرب ــژۀ واژه هــای عرب ــب وی ــاف اغل ــی اســت. ق ــۀ دوم حــروف جنجال در مرتب

ــم، انقســام، قََســم، قســمت، اقســام، مقســوم، قّســام، منقســم و تشــخیص واژۀ عربــی االصــل دارای قــاف کار  هم خانواد  ه انــد؛ ماننــد: قاســم، تقســیم، مقسِّ

ســاد ه ای اســت؛ اّمــا دیگــر کلــامت قــاف دار 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 قُلــُدر نیــز بــه احتــامل قــوی مغولی انــد. کلمــۀ قــوری نیــز روســی اســت. قــوری، کــرتی، ســامور، اســتکان همــه واژه هــای روســی اند و در 

زمــان قاجاریـّـه وارد ایــران شــدند. کلامتــی ماننــد »قنــد، قهرمــان و قبــاد« معــرّب »کنــد، کهرمــان و کَــواذ« هســتند. کلمــۀ کنــدو بــا کنــد )قنــد( هم ریشــه 

اســت. عــرب شــهر کرماشــان یــا کرمانشــاه را در گذشــته ِقرماســان یــا قَرَمســین تلّفــظ می کــرده اســت. مــا امــروزه کرمانشــاه )کرماشــان( را ِقرماســان یــا 

قَرَمســین تلّفــظ نـــمی کنیم؛ اّمــا کــواذ را قبــاد می گوییــم و ایــن تأثیــر زبــان عربــی بــر فارســی اســت.

حــروف چهارگانــۀ )گ ،چ، پ ، ژ( نیــز در عربــی فصیــح، یعنــی نوشــتاری وجــود نــدارد و هــر کلمــه ای کــه دارای یکــی از ایــن چهــار حــرف اســت؛ حتــامً 

عربــی نیســت و بــه احتــامل بيشــرت ریشــۀ فارســی دارد؛ ماننــد منیــژه، مــژگان، ژالــه، پرویــن، پرنــده، گیــو، گــودرز، منوچهــر، پریچهــر و ... 

گاهی نیز امکان دارد از دیگر زبان ها باشد؛ مانند: پینگ پونگ که چینی است. َچپاُول، چکمه و چاخان ترکی است.

پارتی party کلمه ای انگلیسی است و آپارمتان واژ ه ای 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 مشــرتک در ساس زبان هــای جهــان هســتند. هرچنــد برخــی اقــوام بعضــی حــروف را ندارنــد و بــه گونــۀ دیگــر ادا 

می کننــد؛ ماننــد حــرف »ر« کــه در فرانســه »غ« گفتــه می شــود.
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66 ُحدود جمع َحّد است. هرچند جمع است ولی می شود آن را »مرز« ترجمه کرد.

67  لَِبَس، يَلبَُس، لُبساً الثَّوَب: جامه را پوشید. )امکان دارد با این فعل اشتباه شود: 

َعلَيِه األمُر: کار را بر او درهم و برهم و با مشتبه کردنش به چيز  لَبََس، يَلِبُس، لَبساً 

دیگری پوشانيده ساخت.( ﴿التَلِبسوا الَحقَّ ِبالباِطِل﴾ حق را با باطل درهم می آميزيد.  

بقره/ 42

68 حرف نفی »ما« فقط بر س ماضی نـمی آید؛ بر س مضارع نیز می آید؛ مثال: 

ْعَر َو  ﴿ما يَنِطُق َعِن الَْهَوی﴾ ﴿و ما يَنِطُق َعن الَهَوی﴾ نجم/ 3 ﴿َو ما َعلَّمناُه الشِّ

يَن َو ُمنِذِريَن﴾ انعام/ 48 ِ ما يَنبَغي لَُه﴾ یاسني/ 69 ﴿َو َما نُرِْسُل الُْمرَْسلِنَي إاِلَّ ُمبَرشِّ

ولی غالباً نفی بعد از آن تکرار می شود، یا بعدش استدراک، یا استثنا می آيد.

« کره وجود دارد، برخی آن را نادرست  69 از آنجا که زیر حرف سین در »نَِسَ

تلّفظ می کنند. در »ِهَي« و کلامت مشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ می دهد. علّت 

یاء  آن  از  بعد  و  باشد  زیر حرفی کره  اگر  فارسی  زبان  در  که  است  این  این خطا 

کلمۀ  ضمناً  نیست.  چنین  عربی  در  ولی  می گردد؛  تلّفظ  کره،  آن  بیاید،  کشیده 

نیز می باشد؛ مثال:  « عالوه بر معنای »فراموش کرد« به معنای »جا گذاشت«  »نَِسَ

گذاشتم. جا  هواپیام  در  را  کیفم  الطّائِرَِة.  يف  َحقيبَتي  نَِسيُت 

ُسمه ای،  کُْحلـّي:  بنفش،  بََنْفَسجّي:  شويد:  آشنا  عربی  زبان  در  رنگ ها  نام  با   70

بُّنـّي: قهو ه ای، َوردّي: صورتی، رَمادّي: خاکسرتی، رَصايّص: نوک مدادی، أَحَمر غاِمق: 

زرشکی، الَزَوردّي: الجوردی، أُرُجوايّن: ارغوانی، لَون قاتِم يا لَون غاِمق: رنگ تريه، لَون 

يّص: کرم )نخودی( ُحمُّ فاتِح: رنگ روشن، 

71 أََحد: چند معنا دارد. يک، يکتا، يکی از، بی مانند. 

جمع آن آحاد است. اصل آن َوَحد بوده است که واو به همزه بََدل شده است. 

ــه  ــاب ب ــاِء﴾ خط ــَن النِّس ــٍد ِم ــُنَّ کَأَح ــت دارد. ﴿لَس ــز دالل ــث ني ــر مؤنّ ــی ب گاه
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زنــان پيامــر اســالم J ماننــد کســی از زنــان نيســتيد. مؤنّــث آن إِْحــَدی اســت. إحــَدی 

ــرَشَة ــَدی َع َو ِعــرشوَن. إِح

72 َســَمـك: اســم جنــس، بــه معنــای ماهــی و واحــد آن َســَمکة اســت. جمــع َســمـك 

أســامك اســت و جمــع َســَمَکة َســَمکات. جمــع َســَمـك بــه صــورت ِســامك و ُســموك 

نيــز درســت اســت. اّمــا أســامك معروف تــر و رایــج اســت. 

73 حــرف »فَـ« چند معنا دارد:

حــرف عطــف اســت بــرای ترتیــب متّصــل: ﴿َخلََقـــَك فََســّواكَ فََعَدلَـَك﴾ تــو را آفريد 

و راســت و بی عيــب کــرد.

ــُه فَقاَل رَبِّ إِنَّ ابني ِمْن أَْهيل﴾  ترتيب ذکری است. ﴿َو ناَدی نوٌح َربَـّ

و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا، پرم از خانوادۀ من اســت.

74 أَعطَی )داد، بخشــيد( يُْعطي، إِْعطاء، فعل امر آن أْعِط اســت. 

إِعطاء، إيتاء، َمْنح و ِهبَة مرتادف هســتند. 

)أنطَيناَك=  می رود.  کار  به  أنطَی  صورت  به  فصيح  در  گاهی  و  عاميانه  در  أَعطَی 

) َك أعطَينا

ــق  ــيُض« و مفعــول مطل ــني مصــدر از فعــل »آَض، يَئـ ــای همچن ــه معن 75  أيضــاً ب

اســت. 

آَض: صــار )از افعــال ناقصــه( مثــال: أَض َســواُد َشــعرِِه بَياضــاً؛ يعنــی ســياهی 
ــد.1 ــفيد ش ــش س موي

76 »نََجــَح«، يعنــی »موفـّـق شــد، قبــول شــد، پــريوز شــد«. »ناِجــح«، يعنــی »قبــول، 

ــا  ــده« ي ــای »بَرن ــه معن ــده ب ــه ش ــاَز« گرفت ــه از »ف ــز« ك ــا »فائ ــريوز«؛ اّم ــق، پ موفّ

»رســتگار« اســت؛ گاهــی برخــی دانش آمــوزان معنــای نََجــَح را بــا قَِبــَل اشــتباه 

ــت. ــرد، پذيرف ــول ك ــی قب ــَل، يعن ــد. قَِب می گرين

« و در گويش عراقی واژۀ فارسی »َهم« به كار می رود. 1ــ در گويش عاميانۀ حجازی »كَامن« مخّفف »کَام أنَّ
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ــه  ــر س ــْرأ« ه ــراَءة« و »قَ ــرآن«، »ِق ــت. »قُ ــَرأُ« اس ــَرأَ، يَق ــدر از »قَ ــرآن« مص 77 »قُ

مصدر هــای »قَــَرأَ« هســتند. »قُــرآن« بــه معنــای »خوانــدن« اســت كــه به تدریــج اســم 

خــاّص بــرای كتــاب دينــی مســلامنان شــده اســت. قــرآن َعلـَـم بالغلبــه اســت؛ بــا وجــود 

ايــن در قواعــد عربــی معمــوالً آن را معرفــه بــه ال می داننــد.

78 »قامــوس« كــه نــام كتــاب »فريوزآبــادی« اســت در اصــل بــه معنــای »دريــای ژرف 

و بــزرگ« اســت؛ اّمــا امــروزه بــه معنــای »الُْمعَجــم« و مــرتادف بــا آن می آيــد.

79 جمع »اِسم« در عربی »أسامء« است، ولی در فارسی »اسامی« به كار می رود.

80 »كُــريّس«، يعنــی »صندلــی« و تقریبــاً بــا »َمقَعــد« مــرتادف اســت. كُــريّس صندلــی 

متحــرّك و مقعــد ثابــت اســت؛ ماننــد صندلــی هواپيــام؛ اّمــا ايــن نكتــه بســياری اوقــات 

ــرايّس بــر وزن َمفاِعــل و غــري منــرف اســت؛ لــذا  ــريّس، كَ رعايــت نـــمی شود. جمــع كُ

تنوين نـــمی گريد.

81 طَرََق الباَب، َدقَّ الباَب و قََرَع الباَب هر سه به معنای »در زد« است.

ــک  ــای »ی ــه معن ــد آن ب ــة« واح ــت و »تُّفاَح ــيب« اس ــای »س ــه معن ــاح« ب 82 »تُّف

ــق  ــد طب ــر چن ــت؛ ه ــات« اس ــع »تُّفاح ــاِن« و جم ــای آن »تُّفاَحت ــت. مثّن ــيب« اس س

ــت. ــات« اس ــی رود »تُّفاح ــه كار م ــه ب ــا آنچ ــه كار رود؛ اّم ــح« ب ــد »تَفافي ــده باي قاع

83 »َجنَّـــة« بــه معنــای »بــاغ، بــاغ بهشــت« اســت كــه بــا »جنــني« و »ِجــّن« 

ــت دارد. وجــه  ــر پوشــيدگی دالل ــی »ج، ن، ن« ب ــواده اســت. ســه حــرف اصل هم خان

ــی و  ــدا و ناديدن ــودی ناپي ــه موج ــت ك ــن اس ــرب اي ــگ ع ــّن« در فرهن ــميه »ِج تس

پوشــيده از چشــامن اســت. جمــع »َجنَّـــة« ، »ِجنــان« و »َجّنــات« اســت. َجنَّـــة باغــی 

ــت. ــده اس ــانده ش ــني را پوش ــيار، زم ــاِن بس ــایه درخت ــه از س ــت ك اس

ــول شــد« اســت. »الناجــح يف  ــريوز شــد، قب ــق شــد، پ ــای »موفّ ــه معن ــَح« ب 84 »نََج

االمتحــان«، يعنــی »قبــول در امتحــان« و در مقابــل آن »الراِســب يف االمتحــان«، یعنــی 

»مــردود در امتحــان«

85 چهار کلمۀ »ِمْهَنـة«، »َعَمل«، »ِحرفَة« و »ُشْغل« تقريباً هم معنا هستند؛ مثال: 

ما هَو َعَملُـَك؟ ، ما هَي ِمهَنتَُك؟، ما هَي ِحرفَتَُك؟ ،  ما هَو ُشغلَُك؟
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ــاد«  ــی »قّن ــه در فارس ــت ک ــروش« اس ــريينی ف ــای »ش ــه معن ــّي« ب 86 »َحلْوانـ
می گوييــم. 1

87 »ُخبْـز« نان و واحد آن »ُخبْزَة« است. »َرغيف« نيز نان است. ٢

ــارع  ــل مض ــر س فع ــه ب ــتند ک ــتقبال هس ــرف اس ــوَف« دو ح 88 »َســـ« و »َس

می آينــد. مشــهور اســت کــه »َســـ« بــرای آينــدۀ نزديــک و »َســوَف« بــرای آينــدۀ دور 

اســت؛ اّمــا ايــن نکتــه قطعــی نيســت. ترجمــۀ آيــۀ ﴿َکاّل َســوَف تَعلَمــوَن ثُـــمَّ کَاّل َســوَف 

تَعلَمــوَن﴾ ايــن اســت: نــه چنــني اســت، بــه زودی آگاه می شــويد. 3 ســپس نــه چنــني 

ــت.  ــده اس ــز آم ــيَْعلَُمونَ﴾ ني ــمَّ كَالَّ َس ــرآن ﴿ثُ ــويد. در ق ــه زودی آگاه می ش ــت. ب اس

ســوف تعلمــون را می تــوان بــه دو صــورت معنــا کــرد: بــه زودی می دانيــد، خواهيــد 

دانســت.

ــر دســتگاه  ــام رُشطــة را ب ــه ن ــني کســی ک ــة« چيســت؟ اّول 89 وجــه تســميه »رُشطَ

امنيّتــی نهــاد خليفــۀ امــوی عبدامللــک بــن مــروان بــود. در روزگار وی بــرای نخســتني 

بــار در نظــام حکومتــی دســتگاه امنيّتــی رُشطــة بنيــان نهــاده شــد و مأمــوران امنيّتــی را 

بــا گذاشــن نــواری پارچــه ای کــه در عربــی بــه آن »رَشيــط« می گوينــد از عاّمــۀ مــردم 

ــاً  ــد. ضمن ــا رُشطــة گفتن ــه آنه ــوار پارچــه ای ب ــل همــني ن ــه دلي ــد و ب ــز می کردن متامي

1. هرچنــد قّنــاد بــر وزن فّعــال اســت؛ اّمــا عربــی نيســت. در زبــان عربــی واژۀ »قنــد« نيــز وجــود نــدارد و کســانی کــه ســفر عتبــات و 

ســوريه و عربســتان رفته انــد می داننــد عرب هــا چــای را بــا قنــد نـــمی نوشند. اصــوالً حتـّـی واژۀ »قنــد« نيــز بــی دليــل معــرّب شــده اســت. 

اصــل کلمــۀ »قنــد«، »کَْنــد« اســت. ماننــد: کنــدو در کنــدوی عســل و احتــامل دارد نــام شــهر اَورامــی زبــان کَندولــه در نزديکــی ميان را هــان 

در اســتان کرمانشــاه و نيــز واژۀ candy در انگليســی بــه معنــای آب نبــات از کنــد گرفتــه شــده باشــد. 

احتامالً واژۀ Candida در انگليسی نيز از همني ريشه باشد. بدين جهت که جامه ای به سفيدی قند می پوشيد  ه اند. 

»َحلْواء« يا »َحلْـَوی« هر خوردنی ای است که با شکر يا عسل ساخته شود. »َحلْوايّن« از اين ريشه است.

٢. در عاميانــه »ُخبُــز« و گاهــي »ِخِبــز« و در گويــش مــری »َعيْــش« گفتــه می شــود. گونــه ای نــان کــه شــبیه نــان ســاندويچی اســت در 

عــراق و ســوريه »َصّمــون« و در عربســتان »صامــويل« گفتــه می شــود.

3. ترجمۀ فوالدوند: باز هم نه چنني است، زودا كه بدانيد.

ترجمۀ مجتبوی : باز چنني نيست ]كه مى پنداريد[، به زودى خواهيد دانست.

ترجمۀ مشکینی : آرى چنني نيست، به زودى )در روز جزا( خواهيد دانست.

ترجمۀ بهرام پور: باز چنني نيست، ]كه مى پنداريد[ به زودى خواهيد دانست.
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رُشطــّي بــه معنــای يــک پليــس و رُشطــة بــه معنــای مرکــز پليــس اســت.1

90 واژۀ »َعني« معانی بسيار دارد؛ مانند چشم، چشمه، خورشيد، پرتو خورشيد، ساکنان 

پیرشو  رئيس لشکر،  ديده بان، جاسوس،  پرچم،  نفيس، عزّت،  ارزنده،  اهل خانه،  شهر، 

سپاه، بزرگ قوم، سور، آقا، برگزيدۀ چيزی، گروه، ثروت، چشم زخم، انسان، مانند، ذات 

هر چيزی، نگهبان و ... اّما امروزه دو معنای چشم و چشمه غلبه دارد.

91 فرهنگستان زبان عربی برای ورزش های مختلف معادل های عربی برگزيده است؛ 

مثال: 

ة: بسکتبال/ الُکرَُة الطّائِرة) کرة الطائرة(: والیبال/ کُرَُة  ـلَـّ کَرَُة الَْقَدم: فوتبال/ کُرَُة السَّ

املاء: واترپلو/ کُرَُة اليَد: هندبال و ...

92 کلمۀ »ُمَمـرِّض« اسم فاعل از فعل »َمرََّض« است. »َمـرََّض« دو معنای متضاد با هم 

دارد. »َمـرََّضـُه«، یعنی »او را بيامر کرد.«، »از او پرستاری کرد.« گاهی فعل تفعيل معنای 

عکس می دهد؛ مانند دو کلمۀ افراط و تفريط که تفريط عکس معنای افراط است.

93 کلمۀ »مَوظَّف« از ريشۀ »وظيفة« است. َوظيفة، یعنی استخدام. موظَّف، یعنی 

استخدام شده )مستخَدم( در زبان فارسی کلمۀ مستخَدم را مستخِدم به کر دال تلّفظ 

می کنيم.

94 »ُمَهنِدس« از ريشۀ »َهنَدَسـة« است. َهنَدَسة از کلمۀ فارسی »اَندازه« گرفته و 

معرَّب شده است. )املنجد ذيل کلمه هندسة(

َعَقَل  »ِعقال« است.  با  به معنای »بسن« و هم خانواده  »َعْقل« در لغت  95 کلمۀ 

الْبَعرَي؛ يعنی زانوی شرت را بست. َعَقَل ـِـُ َعْقالً. گويی که عقل آدمی را مقيّد می کند که 
برخی کار ها را انجام ندهد.٢

96 »اِبــُن آدم« در فارســی بــه صــورت جمــع »بنــی آدم« بــه کار مــی رود. »آدم« نيــز 

کلمــه ای عــری و غــري منــرف اســت.

1_  إّن أوََّل َمن أطلق اسم الرشطة عل الجهاز األمني هو الخليفة األموي عبد امللك بن مروان حيث تمَّ يف عهده إنشاء الجهاز األمني )الرشطة( 

ألوَّل مرة يف نظام الدولة وقد تقّرر متييز رجال األمن عن عامة الناس بوضع عالمة خاصة من رشيط من القامش فوق ثوب رجل األمن )و من 

ت تسميتهم برجال الرشطة لوجود هذا الرشيط ِمن القامش.( ثَمَّ تَـمَّ

٢ــ ِعقال ريسامنی است که با آن ساق شرت را می بندند. )زانوبند شرت( و همچنني رشته ای پشمی، يا ابريشمی است که روی کوفيه )چپیه( 

بر س می بندند و در عاميانه ِعگال می گويند.
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97  »أُسة« و »عائلة« مرتادف و جمع آنها »أَُس« و »َعوائل« است.

98 در گويش عاميانه به جای »َحَمَل ـ يَحِمُل« از »شال ـ يشيل« استفاده می شود. 

ـ يشيل« عاميانه است، ولی در فرهنگ لغت جزء کلامت فصيح آمده  هرچند »شال 

نطَة«. است؛ مثال: به جای »اِحِمِل الحقيبَة«. در گويش حجازی گفته می شود: »شيِل الشَّ

99 در زبان فارسی »خطايا« به معنای »اشتبا هات« است، ولی در فرهنگ لغت عربی 

»گنا هان« معنا شده است.

100 در گويش عاميانه به جای »شاَهَد - يشاِهُد« از »شافـ  يشوف« استفاده می شود. 

هرچند »شاف ـ يشوف« عاميانه است، ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال: به جای 

»اُنظُْر ماذا يفَعل« در گويش حجازی گفته می شود: »شوْف إيش يْـَسّوي«.

101 طَعام و ِغذاء هر دو به معنای خوراک هستند، ولی در زبان فارسی کلمۀ ِغذاء 

بيشرت به کار می رود که به صورت َغذا خوانده و نوشته می شود.

102 »فرس« به معنای اسب نر و ماده و جمع آن أفراس و فُروس است. 

103  »قاِدم«، »ُمقِبل«، »ُمستَقبَل« و »آتـي )آٍت(« مرتادف و به معنای آينده هستند؛ 

مثال: الشهر القادم یعنی ماه آينده. 1

104  »کََذَب« مفتوح العني است. اّما در برخی از فرهنگ های لغت به صورت »کَِذَب« 

به کار رفته است و اغلب نيز کَِذَب به کار می رود. در کتاب درسی شکل درست آن به 

کار رفته است.

105 جمع »نَْفس«، »أنُفس« و »نُفوس« و جمع »نََفس«، »أنفاس« است.

106 جمع »َدواء« می شود »أدويـة«. اّما »أدويـه« در فارسی به معنای »ادویه جات« 

است و با کاربرد عربِی آن فرق دارد. در زبان عربی معادل ادویه جات »بَهارات« است.

ــه در خــوِد  ــی رود ک ــه کار م ــان فارســی ب ــی بســياری در زب ــامت عرب ــع کل در واق

ــد؛  ــای ديگــری دارن ــی معن ــان عرب زب

ــهُر القــاِدُم«. جــاي از جــاَء  ــهِر الجــاْي«، یعنــی »الشَّ 1ـ در گويــش عاميانــۀ عربــی »جــاي« بــه کار مــی رود؛ مثــالً در گويــش حجــازی »الشَّ

گرفتــه شــده اســت.
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مثال:

اُخت: خواهر )در فارسی صميمی(، ُعُنق: گردن )در فارسی اخمو(، ملّت: آيني )در 

فارسی معادل َشعب(، نبات: گياه )در فارسی گونه ای شريينی(

کلامت بسیاری نيز در فارسی دارای ریشه های عربی هستند بدون اينکه در عربی 

کاربردی داشته باشند؛ مثال:

ة اطاّلع ثانوی: إشعار آَخر         روابط عمومی: الِعالقاُت العامَّ َولـّي   بني املللی: الدُّ

حياط خلوت: الِفناُء الَخلفي         عّکاس: ُمَصوِّر حياط: ساَحـة  

عالقه: ِهوايَـة          نظامی: َعسَکرّي عکس العمل: رَدُّ الفعل 

رشايط: ظُروف          استخدام: تَوظيف ظرف: ِوعاء، إناء  

مرف: اِسِتهالك          عوارض واردات: رُسوُم االسترياد غیرقابل جران: اليَُعوَّض 

مستقيم: َعلَی طول   مستقيامً: ُمبارَشَةً 

107 »جريان« جمع »جار« و واژ ه ای عربی است و با نام دخرتانۀ »جريان« فرق دارد. 

جريان ترکی و به معنای آهو است.

108 حبيب، َخليل و َصديق به معنای دوست هستند. امروزه واژۀ َصديق به معنای 

دوست )رفيق( به کار می رود. واژۀ حبيب نيز جنبۀ عاطفی دارد. خليل لقب حرت 

است. ابراهيم

109 »َدْمع« به معنای »اشک« و جمع آن »ُدموع« و »أْدُمـع« است. هرچند »َدمع« 

و »َعْرَة« مرتادف اند؛ اّما »َعْرة« اشکی است که در چشم مانده و نريخته است. جمع 

»َعْرة« نيز »َعبَـرات« است.

110 »زَميل« به اين معانی به کار می رود: هم شاگردی، همکار، هم دور ه ای

111  نام »َصفورا« هم ريشه با »ُعصفور« و به معنای »گنجشک« است. عصفور عربی 

و صفورا عری است.

112 »َزرافـة« در عربی بدون تشديد راء است، ولی در فارسی »َزّرافه« گفته می شود. 

َزرافة به صورت ُزرافة نيز صحيح است. نام پارسی آن شرت گاوپلنگ بوده است.
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113 يَـمني، َميـَمنة و يُـمَنی به معنای »راست« هستند. 1

114 »موَسی« يا »موَشی« ترکيب )مو: آب+ شا: درخت( است. آسيه همر فرعون 

زمانی که چشمش به سبد زيبای روی رود نيل می افتد فرياد می زند »مو شا مو شا«، 

يعنی »آب درخت آب درخت« و سبازان متوّجه می شوند و سبد زيبای شناور روی آب 

را که ظاهراً به شاخۀ آويزان درختی گري کرده بود از آب در می آورند. نام موسی برگرفته 

از فرياد آسيه )موشا( است.

115 »حاِفلَة« در گويش عاميانۀ حجازی »باص« و در گويش عراقی »ُمنِشأَة« و در 

گويش مری »أتوبیس« گفته می شود.

116 »ُصداع« سدرد است. »سم درد می کند«. می شود: »َرأيس يُـؤلِـُمـني«. يا »أشُعُر 

داع«. در عربی عاميانه »رايس يوَجعـني٢«. گفته می شود که در عربی فصيح نيز  ِبالصُّ

فعل َوَجَع يوَجُع کاربرد دارد.

117 »ِعنَدك«، »لََك« و »لََديـَك« هر سه به معنای »داری« هستند. 

»داشن« وجود  معادل  مصادر، مصدری  اين همه وسعت  با وجود  عربی  زبان  در 

ندارد.

ــی  ــَدَك«، یعن ــداری« اســت. »کاَن ِعن ــای »ن ــه معن ــَك«، ب ــَس لََدي ــَدَك«، »لَي ــا ِعن  »م

ــتی«.  »داش

در گويــش حجــازی و چنــد کشــور ديگــر »فـــي« يــا »فيــْه« تقريبــاً بــه همــني معنــا 

بــه کار مــی رود. 

مثالً »يف فُلوس؟«، يعنی »َهل ِعنَدَك نُقوٌد؟«

118 »ُسکَّر« در عربی به معنای »قند« و »شکر« است.3 

1ـ نام بنيامني )ِبن+يامني( به معنای »پر دست راست« ريشۀ ِعری دارد. يامني در بنيامني هامن يَـمني در عربی است.

ــد. در بســياری  ــظ می کنن ــي تلّف ــي را يويَعن ــز کويــت يوَجعن ــان عــرب خوزســتان و ني ــوب عــراق و در گويــش هم ميهن ٢ـ در گويــش جن

از کلــامت حــرف جيــم تبديــل بــه »ي« می شــود. شــبیه ايــن دگرگونــی حتّــی در زبــان  هــای اروپايــی نيــز مشــاهده شــده اســت. ماننــد: 

يوســف و جــوزف و يوزيــپ و جــوزف/ بنيامــني و بنجامــني/ جــان و يــان و يو هــان/ جاکــوب و ياکــوب )یعقــوب(

3ـ پزشک دربارۀ بيامر به عاميانه سؤال می کند: »فـيْه ُسکَّْر؟«، يعنی »بيامرِی قند دارد؟« 

ــرو( در ايتاليايــی، сахар )ســاِخر( در روســی،  ُســکَّر در عربــی و sugar در انگليســی، şeker در ترکــی اســتانبولی، zucchero )ُزکِ

 cukier ،ُس کِری( در فنالندی( sokeri ،در فرانســه )ْسـویْکـــغ( sucre ،در ســوئدی )ُس کِر( socker ،در ژاپنی )شــو گــــا( シュガー
)ُس کـِـرا( در لهســتانی، sucker )ُســکِّـــر( در نــروژی، suiker )ســا کِــغ( در هلنــدی، Zucker )ُس َک( در آملانــی،ζάχαρη )زاخــاری( در 

يونانــی، sheqer )ِش کــي يــر( در آلبانيايــی و ... همگــی برگرفتــه از واژۀ فارســی شــکر اســت.
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»َمساء« زمان ميان ظهر تا مغرب )بعد از ظهر(؛ غروب؛ شبانگاه.  119

أتَيتُـُه َمساَء أمِس: ديروز غروب نزد او آمدم.

»َوَصَف« افزون بر معنای »وصف کرد« به معنای »تجويز کرد، نسخه نوشت« نيز  120

هست و واژه های »َوصَفة« و »ُمستَوَصف« از همني ريشه اند.

»قاِفلـة« در زبان عاميانه »َحملـة« گفته می شود. همـچنني »مديُر القافلـة« را   121

»َحملَـدار« می گويند که اصطالحی عربی- فارسی است. )حملة: دارای ريشۀ عربی + 

دار: بن مضارع داشن، دارای ريشۀ فارسی(

« و »جاَء ِبـ « مرتادف است. 1  »َجلََب« يعنی »آورد« و با »أحَرَ 122

»َحامَمة« واحد »َحامم« برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحامئِم است. 123

»َضِحَك«، یعنی »خنديد« و »َضِحَك ِبـِه و ِمنُه و َعلَيِه«؛ يعنی او را ريشخند کرد. 124

»کُرَُة الِْمنَضَدة« به صورت »کرُة الطّاِولَة« نيز گفته می شود. 125

جمع »مجنون«، »مجانني« است. عرب تصّور می کرده کسی که ديوانه است جن  126

در بدن او رفته است، لذا او را »مجنون«، يعنی »جن زده« نامیده است. ايرانيان نيز 

فرد روانی را به گامن اينکه »ديو« در پيکر او جای گرفته است »ديوانه« نام نهاد  ه اند.

مضارع »يَِئَس« می شود »يَيـِئُس« و »يَيـأَُس« 127

»ما هو الحّل؟« يا »َما الحّل؟« به یک معناست؛ ولی اّولی تأکيد دارد.  128

جمع »ُعّش« می شود: أعشاش؛ اّما وزن های غري معروف ُعشوش، ِعشاش و ِعَشَشة  129

نيز به کار رفته است. اگر النۀ پرندگان در کوه، شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ وَکْر و وَکْن 

و اگر در ميان زمني باشد أُفحوص و أُدحـّي ناميده می شود.

»فَــْرخ« و »صــوص« جمــع آن »صيصــان« مرتادف انــد. جمــع فَــرخ غــري از ِفــراخ  130

بــه صــورت أفــراخ، أفــُرخ و فُــروخ نيــز بــه کار رفتــه اســت.

1 ــ در گويش عاميانۀ عربی »جاْب« به کار می رود. )جاْب: آورد - ِيجيْب يا ايجيْب: می آورد( مثال از گويش حجازی: جيْب يل مويه، يعنی 

برايم آب بياور.
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131 »قَْمح«، »ِحنطَة« و »بُّر« مرتادف اند.

132 »نَهــار« بــه معنــای »روز هنــگام« اســت اّمــا »يَــوم« مطلــق روز اســت؛ ماننــد: 

ــبت.  يــوُم السَّ

ــف  ــدون ال ــد ب ــت و نباي ــی اس ــدارد و فارس ــار« ن ــه »نَه ــی ب ــار« ربط ــۀ »نا ه کلم

ــود. ــته ش نوش

133 جمــع »مائـِـَدة« می شــود »َموائِـــد«. مائــدة بــه معنــای ســفر ه ای اســت کــه غــذا 

رویــش وجــود دارد؛ اّمــا »ُســفرَة« شــايد غــذا رویــش نباشــد.

134 »ِبـــَم« کوتــاه شــدۀ »ِبـــام« اســت. کلامتــی مانند َعـــمَّ ، لِـــَم ، ِمـــمَّ در اصــل َعْن 

مــا، لِـــام، ِمــْن مــا بــوده انــد کــه حــرف الــف در »مــا« حــذف شــده اســت. هــرگاه حرف 

جــر بــر س مــای اســتفهاميّه وارد شــود؛ الــِف آن وجوبــاً حــذف می شــود؛ مثــال: 

﴿َعمَّ يَتَساَءلوَن﴾

»زَهر« به معنای »شکوفه« و »گُل«؛ اّما »َورد« به معنای »گُل« است. 135

136 »ويّل« معانــی مختلفــی دارد: دوســت، يــار، هــم پيــامن، مرشــد، سپرســت يتيــم، 

بــاراِن پــس از بــاران
137 »شاي« در عربی بر گرفته از واژۀ فارسِی »چای« است. 1

ــورد -  ــام خ ــی: ش ـ ــن واژه  »تََعشَّ ــت. از اي ــب اس ــاء« ش ــام و »ِعش ــاء« ش »َعش 138

ــي« ســاخته شــده اســت. ــی - تََعّشـ يَتََعشَّ

ی: نا هــار  ــدَّ ــد »َعشــاء« فعــل ســاخته شــده اســت: »تََغ ــداء« مانن از کلمــۀ »َغ 139

«؛ يعنی »نا هار  ؛ تَـــَعشَّ تَـَمـــشَّ ی - تََغـــّدي« در مثل عربی »تَـَغـــدَّ تَـَمـــدَّ خورد - يَتََغـــدَّ

بخــور لـــم بــده؛ شــام بخــور قــدم بــزن« ايــن کلــامت بــه کار رفتــه اســت.

ــداول  ــز هســت. در ت ــای »فرچــه« ني ــه معن ــر »مســواک« ب 140 »فُرشــاة« عــالوه ب

ــظ می شــود. ِفرشــاة تلّف

1ـ »چای« نيز از لفِظ چينی 茶 )چا( گرفته شده است. واژۀ tea  )تی( نيز در آغاز )تای( بوده که به )تی( تبديل شده است.
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141 »فَطور« و »إفطار« به معنای »صبحانه« اند. در عامیانۀ عراق »ُريوق« با تبديل 

گفته  »فَطور«  جای  به  همزه  به  قاف  تبديل  با  »تَرويَقـة«  لبنان  در  و  گاف  به  قاف 

اّما  می شود. معموالً در محاورات روزمرّه صبحانه را فُطور به ضّم فاء تلّفظ می کنند؛ 

به معنای صبحانه خوردن است. فُطور 

142 »ِمنَشَفة« و »فوطَة« به معنای حوله )هوله( است.

»أيوه« گفته می شود که برخی مخّفف »أي  »نََعم« در عربی عاميانۀ حجازی   143

واللّه« و برخی از ترکی استانبولی »اِِوت« می دانند. در عراق نيز »إِي« يا »أَي« به همني 

معناست. نََعم، أَجل و بَلَی مرتادف اند. 

144  »َجميل« در محاورات »ِحلـو« گفته می شود که تلّفظ فصيح آن »ُحلْو« است.

145  »کَيَف« برای پرسش از حالت و چگونگی به کار می رود. کاربرد های کیف عبارت 

است از:

انجام  انجام دهی  أفعْل. هرچه  تفعْل  کار می رود؛ مثال: کيف  به  برای رشط  کيف 

می دهم.

کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال: کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطور است؟

کیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تعّجب به کار می رود؛ مثال: ﴿کیف تکُفرون 

باللّه﴾؛ چگونه به خدا کافر می شوید؟

﴿کیف فعل ربُّك﴾؛ کیف جاء أخوك؟ کیف حال است که برخی مفعول مطلق هم 
گفته اند. 1

146  »َذَهَب« در محاورات »راح« گفته می شود که در لغت نامه جزء کلامت فصيح 

به شامر آمده است.

1ـ در لهجۀ عراقی »اِشلون، ْشـلون« و در حجازی »کيْف« )kif( گفته می شود؛ مثال: 

کَيَف حالَُك؟ در عراق:   اِشـلَونَـْك؟ )مذکّر(    و اِشـلَونِـچ؟ )مؤنّث( 

در عربستان: کيَفـْك؟    )مذکّر(     و کيِفـْك؟   )مؤنّث( 

در مر:       إَزيَـْك؟    )مذکّر(     و إَزِيـْك؟    )مؤنّث(
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147  »َسامء« مذکّر و مؤنّث است. هرچند طبق قاعده ظاهراً مذکّر بايد باشد؛ چون 

همزه ريشۀ کلمه است. )َسامو= َسامء(

امُء ُمنَفِطٌر ِبـِه﴾ سامء به معنای سقف، مذکّر است؛ مانند: ﴿السَّ

امُء انَفطَرت﴾ )معجم املذکر و  سامء به معنای آسامن، مؤنّث است؛ مانند: ﴿إذا السَّ

املؤنث، دکرت محّمد أحمد قاسم، دار العلم للمالیین(

148  »إلـٰــه« بــدون الــف نوشــته می شــود. در ابتــدای نــزول قــرآن رســم الخــّط عربی 

دارای حــروف کشــيدۀ )ــٰـــا ، ــُــو ، ــِــي ( نبــود؛ لــذا کلامتــی ماننــد رحمــن، إســمعيل 

بــی الــف کشــيده بودنــد. بعد هــا کــه بــرای آسان ســازِی خوانــدن، الــف کشــيده اضافــه 

شــد؛ بســياری از کلــامت اصــالح شــد اّمــا کلــامت معروفــی ماننــد ٰهــذا، ٰذلـِـَك، إلـٰـــه و 

رحٰمــن در ﴿بســم اللـّـه الرحمــن الرحيــم﴾ همچنــان بــا رســم الخــّط قديــم نوشــته شــد.

ــی  ــی در عرب ــی اســت؛ ول ــا عدد هــای ترتيب ــح ب ــی فصي 149 ســاعت خوانی در عرب

ــني نيســت؛  ــه چن عاميان

مثال: »الخاِمَسـُة و النِّصُف« در زبان عاميانه می شود »َخمَسه ْو نُـص«

150  برخــی اســم ها در عربــی ريشــۀ عــری دارنــد. در چنــني اســم هايی بــه دنبــال 

حــروف اصلــی و وزن نباشــيم؛ زيــرا وزن و حــروف اصلــی ويژگــی منحــر به فــرد زبان 

عربــی اســت. بــه چنــد اســم غريعربــی )عــری( دقّــت کنيــد: إســامعيل )َســِمَع اللّــه(: 

ــرَُه  ــا )ذَکَ ــان؛ زکريّ ــدر مهرب ــم(: پ ــم )أب رحي ــنيد؛ إبراهي ــدای او را ش ــدا ص ــه خ آن ک

اللـّـه(: خــدا او را يــاد کــرد؛ َحــّواء )َحيــاة(: زندگــی، آَدم: خاکــی؛  ِبنيامــني )ِبن+يَـــمني(: 

فرزنــد دســت راســت؛ ســارا: شــاهزادۀ مــن؛ ســالومه: آشــتی؛ يونــس: کبوتــر؛ اِســحاق 

)يَضَحــك(: می خنــدد؛ إسافيــل )إساف+ئيــل(: درخشــيدن چــو آتــش؛ أيـّـوب: مراجعــه 

کننــده بــه خــدا؛ جرائيــل )جرا+ئيــل(: مــرد خــدا؛ دانيــال )دانـــي+ ئيــل(: خــدا داور 

مــن اســت؛ داوود: محبــوب؛ ســليامن: آشــتی؛ ميکائيــل )مي+کا+ئيــل = َمــن کَـإلـٰـــه( 

کســی کــه شــبيه خداســت، چــه کســی مثــل خداســت؛ يَعقــوب: گرينــدۀ پاشــنه )چــون 

ــُف(:  ــف )يُضي ــود.(؛ يوس ــت او ب ــش در دس ــرادر دوقلوي ــای ب ــنۀ پ ــد پاش ــگام تولّ هن
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ــا )يحيــی(: زنــده می مانــد ؛ َصفــورا )ُعصفــور(:  می افزايــد؛ ِعزرائيــل: يــاور خــدا؛ يوَحّن
گنجشــک1

به کار  َم  کَـلَـّ معموالً  سعودی  عربستان  محاورات  در  کرد.  يعنی صحبت  تََکلََّم   151

٢ می رود. 

152 ترجمۀ چند شغل

ــر:  ــاخ/ آهنگ ــپز: طَبّ ــل/ آش ــِة التَّجمی ــاطَة صالَ ــان: َمّش ــگر زن ــّي/ آرايش ــان: إطفائـ ــاِدل/ آتش نش ــی: ن آبدارچ

ــّواء / اســتاد دانشــگاه: أُســتاُذ الْجاِمَعــِة / افــر: ضاِبــط/ انبــاردار: أَمــني ُمســتَودَع، َمســؤوُل  َحــّداد/ اتوشــوی: كَ

ــتايّن/  ــان: بُس ــل/ باغب ــينا: ُمَمثِّ ــر س ــب/ بازيگ ــن: الِع ــد/ بازيک ــته: ُمتَقاِع ــر/ بازنشس ــازرگان: تاِج ــزَن/ ب َمخ

ــورِة اإلســالميَّة/  ــزّاز/ پاســدار انقــاب اســامی: حــارُِس الثَّ ــال/ پارچــه فــروش: بَ ــّي/ بَقــال: بّق برقكــش: كَهَربائـ

پرســتار: ُمَمـــرِّض/ پزشــک پوســت: طَبيــُب اأْلمــراِض الِْجلديَّــة/ / پزشــک داخلــی: طبيــب باِطنــّي/ پزشــک زنــان: 

ــب  ــی: طبي ــق و بين ــوش و حل ــال/ پزشــک گ ــُب األطف ــودكان: طبي ــة/ پزشــک ك ــٌة نِسائيَّـ ــايّئ، طبيب ــب نِس طَبي

األنــِف و األُُذن و الَحنَجــرَة/ پزشــک: طَبيــب/ پســتچی: ســاعي الَْريــد/ پريايشــگر )ســلانی(: َحــاّلق/ تايپيســت: 

ــان:  ــل/ خلب ــگار: ُمراِس ــب/ خربن ــون/ حســابدار: ُمحاِس ــُب الُْعي ــلِّح/ چشــم پزشــک: طَبي ــاع/ تعمــريكار: ُمَصـ طَبّ

ــب/  ــّواب/ دفــردار: كاتِ ــان: بَ ــب جاِمعــّي/ درب ــّي/ دانشــجو: طالِ ــه دار: َصيَدلـ ــاط/ داروخان ــاط: َخيّ ــار/ خّي طَيّ

ــر:  ــَفر/ رفتگ ــُل السَّ ــفر: دلي ــای س ــّواق(/ راهن ــعودی: َس ــائِق )در س ــده: س ــنان/ رانن ــب أس ــک: طَبي دندانپزش

ــل  ــم نَْفسانـــّي/ روانــکاو: طَبيــب نَْفســايّن، ُمَحلِّ ــّس، عالِ ــم نَْف ــاس/ روزنامه نــگار: َصَحفـــّي / روانشــناس: عالِ كَّن

نَْفــّس / ســبزی فــروش: بائــُع الُْخــَروات/ ســپاهی )پاســدار(: حــارُِس الثَّــورَِة/ رسايــدار: أمــنُي الِْعــامرَة/ شــغل 

َهــب، َذَهبيّاتـــّي/ عــکّاس: ُمَصــوِّر/ فرش فــروش:  آزاد: ِمْهَنـــٌة ُحــرٌَّة/ شــريينی فــروش: َحلـْـوايّن/ طافــروش: بائـِـُع الذَّ

ــّجاد/ فروشــنده: بائِـــع/ قّصــاب: َجــزّار، لَّحــام، قَّصــاب/ کارگــردان: َمْخــِرج/ كارمنــد: مَوظَّــف/ كّفــاش:  ــُع السَّ بائِ

ــِدس /  ــدس: ُمَهن ــار/ مهن ــوان: بَّح ــات/ مل ــاز: نَّح ــاء/ مجّسمه س ــُة أَزي ــن: عارَِض ــبّاك/ مانک ــش: َس ــّذاء/ لوله ك َح

مهنــدس بــرق: ُمَهنــِدس کَهَربــايّئ / مهنــدس ســاختان: ُمَهنــِدس ِمعــامر / مهنــدس کشــاورزی: ُمَهنــِدس ِزراعــّي/ 

ــرّان/ نَّجــار: نَّجــار/ نظافتچــی: عاِمــُل التَّنظيــف/ نظامــی:  ــاز، فَ ــه/ نانــوا: َخبّ ميوه فــروش: فاكِهــايّن، بائِـــُع الَفواکِ

ــرّاس(/ نوشــت افزار  ــع: ُح ــان: حــارِس )جم ــاغ/ نگهب ــگ کار(: َصبّ ــاش )رن ــام/ نّق ــد(: رَّس َعســَكرّي/ نّقاش)هرنمن

ــان ــَمثِّل، فَّن ــُع األقــالم َو أَدواِت الِكتابــة/ ورزشــكار: ريــايّض/ هرنپيشــه: ُمـ فــروش: ِقرطــايّس، بائِ

1ـ کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه به نام »دانشنامۀ نام ها و واژه ها« اطاّلعات مناسبی در اين باره به شام ارائه می دهد.

٢ـ  مثالً تََکلَّْم در سعودی کَلِّْم و در عراق اِْحـچـي )اِْحـِک( گفته می شود.
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ــح، زشــتی در گفتــار، کــردار، پنــدار و چهــره اســت. قَبيــح نيــز زشــت اســت  153 قُبْ

کــه در برابــر َجميــل قــرار دارد. متضــاّد قُبــح ُحســن يــا َجــامل اســت. 1

ــأَُه،  ــت. فاَج ــال دانس ــوان ح ــأًة را می ت ــتند. فَج ــا هس ــاَءًة هم معن ــأًَة و فُج 154 فَْج

ــرد. ٢ ــريش ک ــی غافلگ يعن

ــاه شــده اســت. هنگامی کــه  ــَم ترکيــب )لِـ+مــا( اســت کــه حــرف الــف کوت 155  لِ

حــرف جــر بــر ِس مــای اســتفهاميّه در آيــد، الــِف آن حــذف می شــود. مثال هــای ديگــر: 

ــالَم  ــا(، َع ــا(، إالَم )إلی+م ــَم )يف+م ــا(، فی ــَم )ِب+م ــا(، ِبـ ــمَّ )ِمْن+م ــا(، ِمـ ــمَّ )َعْن+م َعـ

ــا(  )َعلَی+م

156  »ما« معانی و کاربرد های زيادی دارد؛ مثال: 

ْعَر﴾: به او شعر نياموختيم  ﴿ما َعلَّْمناُه الشِّ

﴿ما يَنبَغي لَـُه﴾: شايستۀ او نيست.

﴿ما هذا برََشاً﴾: اين آدمیزاد نيست.

﴿و أَوصــاين ِبالصــالة و الــزكاة مــا ُدمــُت حيّـــاً﴾: مريــم/31 در اينجــا مــا ُدمــُت، يعنی 

ــّدت زندگی ام.  م

ما هذا؟ اين چيست؟

﴿مــا عندکــم یَنَفــُد و مــا عنداللـّـِه بــاٍق﴾ آنچــه نــزد شامســت تـــامم می شــود و آنچــه 

نــزد خداســت مانــدگار اســت. 

﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾: يعنی فنعم اليشء هي. 

ّق.  َغَسلْتُـُه ُغسالً نِعام و َدقَْقـتُُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِعَم الُغسل و نِعَم الدَّ

َمَررُْت ِبـام ُمعِجب لََك؛ يعنی بيشٍء ُمعِجٍب لََك. 

1ـ  قُبْح: )اسم( الجمع : َمقابُح ، مصدر قَبَُح ، الُقبُْح : ضد الُحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة 

قُبْحاً لَُه : ُدَعاٌء َعلَيِْه ِباإْلِبَْعاِد ِمْن كُلِّ َخرْيٍ

ُكوَن فَْجأًَة َعَواُء ِذئٍْب. ٢ـ  فَْجأٌَة : ]ف ج أ[. )مصدر فََجأَ(. :- أَتَاُه فَْجأًَة :- : بَْغتًَة ، أَْي َما يَُفاِجُئ اإلِنَْساَن. :- َشقَّ السُّ

كتة. َموُت الُْفجاَءِة : ما يأخذ اإلنساَن بغتًة ؛ و هو موت السَّ
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بيَع! : بهار چه زيباست! ما أجَمَل الرَّ

ـٍة. در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إنَّ بتواند کلمۀ أخ  ام أخوَك ذو ِهمَّ إنَـّ

را منصوب کند. إنَّ أخاَك ذو همٍة. 

مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندان که آسامن ها و زمین بپاید. )از اقسام مای 

زائده مای تأکید به معنای »چندان که« است.( ﴿القارعة ما القارعة﴾ ؛ یعنی قیامت و 

چه قیامتی! در اينجا ما برای تفخيم به کار رفته است.

157  لََقـد ترکيب لَـ+قَـْد است و بر س فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار می رود.

است.  قايض  جمع  که  قُضاة  مانند  است؛  پياده  معنای  به  مايش  جمع  ُمشاة    158

تِـمشاًء(1 و  َمْشيـاً  يَـْميش،  )َمَشی،  است.  راه رفن  و  پياده روی  معنای  به  الَْمْشـي 

159 ناَدی يعنی صدا زد. )ناَدی، يُنادي، ُمناداة و نِداء( ناداُه: او را صدا زد. فعل امر= 

ناِد مانند ناِد عليّـاً مظهر العجائب. در گويش محلّی عراقی »صيْْح« معادل »ناِد« است.

 هاِدئ،  اصلی  حروف  آرام.  اقيانوس  الْهاِدئُ:  الُْمحيُط  مانند  آرام.  يعنی  هاِدئ   160

ِبـُهدوٍء:  و  آرامش  ُهدوء:  است.  )هدي(  راهنام   هادي:  اصلی  حروف  و  است  )هدء( 

است. ريشه  همني  از  به آرامی 

161  مضارع فََقَد به دو صورت يَـْفـِقـُد و يَـْفـُقـُد آمده، ولی در املنجد فقط يَـْفـِقـُد 

ذکر شده است. در فارسی مصدر ِفْقدان بيشرت به کار رفته است. در عربی فُْقدان نيز 
گاهی به کار رفته است. ٢

162  فَـــم يعنــی د هــان و جمــع آن أفْـــواه اســت بــه اعتبــار اينکــه اصــل فَـــم فَـــوه 

1ـ در ســفر های زيارتــی فعــل امــر »اِْمــِش« توّســط مأمــوران بســيار بــه کار مــی رود کــه موجــب ناراحتــی برخــی زائــران می گــردد و تصــّور 

می کننــد معنــای بــدی دارد؛ زيــرا در گذشــته حرشه کشــی بــه نــام »اِمشــی« وجــود داشــت.

٢ـ  فََقَد: )فعل( فَقَد يَفِقد ، فَْقًدا و ِفْقدانًا و فُقدانًا ، و اسم فاعله فاِقد و اسم مفعوله َمْفقود

فَقد اليشَء : ضاع منه و غاب عنه، فََقَد كُلَّ َمالِِه : َخِرَُه ، فََقَد َحيَاتَُه : قُِتَل ، قََض نَْحبَُه 

ــُه ، فََقــَد َصــْرَُه: ِعيــَل  ــَع ، فََقــَد َصَوابَــُه: ُجــنَّ فََقــَد َعْقلَ ــاِس: َصُغــَر يِف ُعيُونِِهــْم ، َضيَّ ــَوٍة ِعْنــَد النَّ ــُع ِبــِه ِمــِن اْحــرِتَاٍم َو ُحظْ فََقــَد مــا كَاَن يَتََمتَّ

ــد األمــل:  ــم يف نفســه ،  فَق ــار و َغِضــب ، مل يتحكَّ ــه: ث ــد أعصابَ ــاَت، فَق ــُه، أَْو َم ــُه: َضيََّع ــَد َصِديَق ــِل، فََق ــَل التََّحمُّ ــاِدراً َع ــْد قَ ــْرُُه َو ملَ يَُع َص

قِنــط ، يئــس

فََقــَد بــره: أُصيــبَ ِبالعمــى ، فَقــد ذاكرتــه: نـَـِس مــا يعرفــه عــن نفســه و غــريه ، فَقــد رُْشــَده / فَقــد صوابَــه / فَقــد عقلَــه: ُجــّن ، تــرّف 

ع ، فَقــد شــعوره: ُغــيش عليــه بطيْــش و تــرُّ
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ــا  ــاِن بــه ســه شــکل بــه کار رفتــه اســت. اّم ــاِن، فََمـــواِن و فََمي ــای آن فَـمـ اســت. مثّن

شــکل فَـمـــاِن بهــرت اســت. اســم منســوب آن فَمـــّي اســت که فََمـــوّي نيــز کاربــرد دارد. 

ــُم  ــُم الَْمِعــَدة= بــاب املعــده / فَ در ترکيــب بــا کلــامت معانــی ديگــری دارد. مثــال: فَ
ــيِْف= لبــۀ شمشــري 1 ــُم السَّ ــة= س بطــری/ فَ ــُم الِْقّنيَن الزُّجاَجــة= س شيشــه / فَ

ــا  ــَد هم معن ــَس و قََع ــای بنشــني هســتند. َجلَ ــه معن ــْد هــر دو ب ــْس و اُقُع 163 اِْجلِ

ــد. ٢ ــا فــرق قائل ان ــان آنه ــا برخــی مي هســتند. اّم

ـــَك«؛ چــه بســا  164 »أَخ«، يعنــی »بــرادر، دوســت« مثــال: »رُبَّ أٍَخ لـَـَك لـَـْم تَـلِـــْدُه أُمُّ

بــرادری کــه او را مــادرت نزاييــده اســت. »إنَّ أخــاَك َمــْن آســاَك«؛ بــرادرت کســی اســت 

کــه بــا تــو همــدردی کنــد. أَخ بــه معنــای ماننــد نيــز بــه کار رفتــه اســت. هــذا أخــو 

ذلــك؛ يعنــی ايــن مثــل آن اســت. بريّـــون می گوينــد أُْخـــَوة بــرادران خونــی و نســبی 

و إِخــوان دوســتان اســت.

165 »اُخُرْج« در گويش عاميانه »اِطْـلَـْع بَـرّه« گفته می شود. 

ــَرَُه  ــْد نَ وُه فََق ــُرُ ــرای ماضــی. ﴿إِالَّ تَْن ــگاه« و ظــرف اســت ب 166 »إِْذ«، يعنــی »آن

اللـّـُه إِْذ أَْخرََجــُه الَّذيــَن کََفــُروا ثــايِنَ اثَْنــنْيِ إِْذ ُهــام يِف الْغــاِر إِْذ يَُقــوُل لِصاِحِبــِه ال تَْحــزَْن إِنَّ 

اللـّـَه َمَعنــا فَأَنـْـزََل اللـّـُه َســکيَنتَُه َعلَيْــِه َو أَيَّــَدُه ِبُجُنــوٍد لـَـْم تََرْو هــا َو َجَعــَل کَلَِمــَة الَّذيــَن 

ــْفل  َو کَلَِمــُة اللـّـِه ِهــَي الُْعلْيــا َو اللـّـُه َعزيــٌز َحکيــٌم﴾ التَّوبــة/ ٤0  کََفــُروا السُّ

اگــر او ]پیامــر[ را یــاری نکنیــد قطعــاً خــدا او را یــاری کــرد: آنــگاه کــه کســانی کــه 

کفــر ورزیدنــد او را ]از مّکــه[ بیــرون کردنــد و او نفــر دوم از دو تــن بــود آنــگاه کــه 

1ـ  فَم: )اسم( الجمع : أفامم و أفواه ، مثنى فاَمن و فَموان ، فَّم ، فَم 

خص أو الحيوان : فُوهه ، فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عل ِجهاَزّي املضغ و الّنطق  فم الشَّ

ئب : عرّض نفَسه للخطر دون تروٍّ و ال بصرية  ألقى بنفسه يف فم الذِّ

ء : فتحته ، أّوله ، فم الوادي / القربة / الرتعة ، الفامن : الفم و األنف ، فَُم الَْقاُرورَِة : َرأُْس ها فم اليشَّ

٢ـ برخــی ارصار دارنــد بــني جلــوس و قعــود فــرق بگذارنــد و می گوينــد: ُجلــوس نشســن از پايــني بــه طــرف باالســت. اّمــا قُعــود از بــاال بــه 

پايــني اســت. بــه شــخص خوابيــده می گوييــم اِجلِــْس و بــه شــخص ایســتاده می گوييــم اُقُعـــْد. زمــان اِجلِــْس کوتــاه و اُقُعــد طوالنــی اســت.

قََعَد الّشخُص : جلس بعد إن كان واقفاً.

امــروزه در گويــش عاميانــه اُقُعــد و در فصيــح اِجلِــْس گفتــه می شــود. اُقْـُعـــْد را در گويــش محلـّـِی عــراق اُگْـُعـــْد، در کويــت اِگْـِعـــْد و در 

ــْد می گويند. سوريـه ُعـ
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در غار ]ثَور[ بودند، وقتی به همراه خود می گفت: »اندوه مدار که خدا با ماست.« پس 

خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را نـمی دیدید تأیید کرد 

و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید و کلمۀ خداست که برتر است و خدا 

شکست ناپذیر و حکیم است.

است.  تُرکی  از  برگرفته  که  می شود  گفته  »کوبري«  حجازی  گويش  در  »ِجْر«  167

است. بسته شده  نيز جمع  أجُر  به صورت  ُجسور  بر  افزون 

»رَجاًء« به صورت »الرَّجاء« نيز صحيح است و برای خواهش به کار می رود. »ِمْن  168

فَْضلَِك« نيز همني کاربرد را دارد.

»قَـبَّـَل، يَُقبِّـُل« و »باَس، يَبوُس« مرتادف اند. باَس ريشۀ فارسی دارد. 169

170 جمع »جاِمَعـة« می شود »جاِمعات«. 1

171 »َدعا، يَـْدعـو، ُدعاًء و َدعَوًة و َدعوًی و َدْعـواً«. َدعا چندين معنا دارد؛ مثال:

َدعـاُه: او را فراخواند. از او ياری خواست. او را به مهامنی دعوت کرد.

َدعا لَـُه: برايش دعای خیر کرد.

َدعا َعلَيِه: او را نفرين کرد.

َدعاُه ِبـسعيٍد. او را سعيد ناميد.

َدعاُه أْن يَـأْتـَي: او را به آمدن فراخواند.

172 »َشيطان« معادل »اهريـمن« در فارسی است. در انگليسی Satan با تلّفظ ِسیِن 

گفته می شود که به نظر می رسد از عربی يا ِعری يا ُسيانی يا... وارد انگليسی شده 
باشد. 2

1ـ الجاِمَعُة : مجموعُة َمعاِهد علميَّة ، تَُسّمى كُلِّيَّاٍت ، تُدرّس فيها اآلداُب و الفنوُن و العلوُم.

جامعة شعبيَّة : مجموعُة َمعاِهد تُدرِّس موادَّ حرَّة 

ُم كُلَّ البُلَْداِن الَعَربيَِّة لِِدراَسِة قَضايا ها َو َمشاكِِل ها ، َو بَْحِث ها ، الُعْصبَُة. الجاِمَعُة الَعَربيَُّة : راِبطٌَة تَضُّ

٢ـ َشيْطَاٌن: جمع: َشياطنُي ]ش ي ط[. 

 . يُر الَّذي يَرْمي ِبَك لِلتَّْهلَُكِة لِبُْعِدِه َعِن الَْخرْيِ َو طَريِق الَْحقِّ ّ يْطَاَن: َو هَو الّروُح الرشِّ - اِْحَذِر الشَّ

- یا لَُه ِمْن َولٍَد َشيْطَاٍن: ِعبارٌَة تَُقاُل لُِكلِّ َولٍَد ُمشاكٍِس أَْو ُمتََمرٍِّد. 

ْعَر ، َحَسَب ما كاَن يُْعتََقُد يِف الُعصوِر األُْوىَل.  ْعِر: َمْن يُلِْهُم الّشاِعَر الشِّ - َشيْطَاُن الشِّ

يْطَاُن: َمْن َغِضَب َو َساَرَع إِىَل القياِم ِبَعَمٍل لَْم يُراِع نَتائَِجُه. - َراكَبَُه الشَّ
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از واژۀ فارسی »ارابه«  173 »َعَربَـة« به معنای »گاری، چرخ، چهارچرخه« است که 

ة« در سوريه و عربستان سعودی و»َعَربانَـة« در  گرفته شده است؛ به صورت »َعَربيَـّ
عراق به معنای گاری به کار می رود. 1

هامن  کاهُربا  است.  »کاهُربا«  ريشۀ  از  و  فارسی  واژ ه ای  اصل  در  »کَْهَرباء«   174

الکرتيسيته است که به عنوان مثال، هنگام شانه  کردن موی س با شانۀ چوبی ايجاد 

می شده است و کاه را به خود جذب می کرده است و آن را کاهُربا ناميد  ه اند؛ زيرا کاه 

را می ربوده است. همچون آهرنُبا که آهن را می ربايد. سپس کاهربا تبديل به کَهُربا و 

کَْهَرباء شده است. سپس 

175 »کيمياء« به معنای »شيمی« برگرفته از »کيميا« در فارسی است. دانشمند ايرانی 

محّمد بن زکريّای رازی در جست وجوی ماّد ه ای بود که به پندار پيشينيان می توانست 

مس را به طال تبديل کند. او آزمايش های بسياری انجام داد و چنني چيزی نيافت، اّما 
مجموعۀ کار های او باعث شد که دانش شيمی از نام کيميای او ريشه بگريد.2

176 »نََفَقة« به معنای »هزينه« است. »نََفَقة« از »نََفق« به معنای »تونل« است و 

کلامت منافق و نفاق نيز از آن مشتق شد  ه اند. نفاق مصدر است به معناى منافق بودن، 

منافق كىس است كه در باطن كافر و در ظاهر مسلامن است. 

﴿يَُقولُوَن ِبأَفْواِهِهْم ما لَيَْس يِف قُلُوِبِهْم﴾ )آل عمران/ 167(. 

طرىس در وجه تسمیۀ منافق می گويد: 

منافق به  سوى مؤمن با ايـامن خارج می شود و به سوى كافر با كفر. 

و ادامــه می دهــد کــه علـّـت ايــن تســميه آن اســت كــه منافــق از ايـــامن بــه طــرف 

كفــر خــارج شــده اســت.

1ـ  الَعَربَُة : واحدُة الَعَربات ، و هي ُسُفٌن َرواكُِد كانت يف ِدْجلَة 

 ها حيواٌن أو إنساٌن ، تُنقل عليها األشياء، جمع َعَربات.  الَعَربَُة : َمرْكبٌة ذاُت َعَجلتني أو أكرث يجرُّ

وَضع الَعَربَة أمام الحصان : وَضع األمَر يف غري محلِّه ، خالف نظاَم األمور ، َعَكَس الرّتتيب 

العربة القالَّبة : عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عل تفريغ محتويات ها. 

عربة نوم : مقطورة سّكة الحديد مزوَّدة بوسائل الرّاحة و النَّوم

٢ـ   Chemistry در انگليســی، chimie در فرانســه، química در اســپانيايی، chimica در ايتاليايی، chemia در لهســتانی، χημεία در 

يونانــی کــه هــامن کيميــا تلّفــظ می شــود و در همــۀ زبان هــای جهــان همگــی برگرفتــه از نــام کيميــا اســت.



114

نََفق نقبی است در زير زمني كه درب ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه: 

امِء...﴾ انعام/ 35  ﴿فَِإِن اْستَطَْعَت أَْن تَبْتَغَي نََفقاً يِف اأْلَرِْض أَْو ُسلَّامً يِف السَّ

مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...

ضمناً »يَربوع« موش صحرايی است که دو النه می سازد يىك به نام ناِفقاء كه آن را 

به آن  قاِصعاء كه آشكار است؛ چون دشمن در قاصعاء  نام  به  پنهان می دارد ديگرى 

حمله كند وارد نافقاء شده و از آن خارج می شود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و 

از آن  نافقاء فرموده كه: يربوع  اقرب املوارد نقل شده است، طرىس در علّت تسميه 

می شود.  خارج 

دست  تا  می گذاشتند  کوه  مانند  جايی  در  نقبی  در  که  است  بوده  آذوقه ای  نفقه 

است. ريشه  اين  از  که  ناميد  ه اند  نفقه  عربی  در  را  هزينه  و  نرسد  بدان  ديگری 

»َوَضَع« به معنای »گذاشت، قرار داد« است. در گويش عاميانه به جای آن گفته  177

می شود: 

»َخلَّی« يا »َحّط«؛ مثل: »َضْعـُه ُهنا.« 

در عربستان سعودی: »َخـلّـي هينا.« 

ه هينا.«  در مر: »ُحطُـّ

در عراق: »َخـلّـي اِهنا.«

178 حرف چ در عربی به شکل های مختلف معرَّب می شود؛ مثال: 

چاد  تشاد   چني      الّصني چنگصنج  چکششاکوش  گچَجص، ِجص  چایشای

179 »ُمْضـطَـّر« در اصل بر وزن »ُمْفتَِعل« )ُمْضطَِرر( است. ريشۀ سه حرِف آن »رضر« 

است که بر وزن »افتعال« می شود  اِضرِتار، سپس حرف ت به ط تبديل شده است. 

کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت میگريد؛ 

مثال بيشرت: 

صكك  اِصِطکاك / رضب  اِضِطراب / رضر        اِضِطرار / صيد  اِصطياد 

صفو  اِصِطفاء ضهد  اِضِطهاد )اِضطََهَدُه: او را به سبب مذهب آزار داد.( 

ــالِة َو  ــَك ِبالصَّ ــْر أَْهـلَـ ــار )شــکيبايی( ﴿َو أُْمـ ــد شــدن(  صــر  اِصِطب ــع  اِضِطــالع )نريومن ضل

ــدِن تابســتان( ــاف )گذران ــف  اِصطي ــها﴾ صي ــْر َعلَيـ ٱْصطَِبـ
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ــام ذکــر  ــی نام هــای بســياری دارد و بيــش از صــد ن ــد »شــري« در عرب 180 می گوين

کرد  ه انــد؛ اّمــا در واقــع ايــن اســم ها صفت هــای شــري اســت. بســياری از ايــن اســم ها 

نيــز کاربــرد ندارنــد؛ مثال هــای معــروف عبارت انــد از: َحيــَدر، َغَضنَفــر، رِضغــام، َضيَغــم، 
ِفرنــاس، قَســَورَة، َهيثـَـم، لَيــث، َعبّــاس، لَبُـــَؤة )شــري مــاده(1

181 »ريــال« کلمــه ای بــه زبــان اســپانيايی و پرتغالــی )real( اســت کــه وارد فارســی 

و عربــی شــده اســت. ريــال بــه معنــای »شــاهی« اســت، نــام ســکٔه نقــره رایــج در آن 

دو کشــور و سزمین  هــای 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 

ــد کــه صفتــی از اســم  ــای »شاهنشــاهی« می آی ــه معن التینــی »رِگالیــس« )regalis( ب

»رکــس« )rex( بــه معنــای »شــاه« اســت. واژۀ انگلیســی »رویــال« )royal( هم ریشــه 

بــا »real« اســپانیایی و پرتغالــی اســت.

ســّکۀ نقــره بــا نــام ریــال در اســپانیا از ســاِل 1497 تــا 1870 میــالدی رضب می شــد. 

ــال  ــوان مث ــود؛ به عن ــوِل بســیاری از مســتعمره  های اســپانیا ب ــن واحــِد پ ــال همچنی ری

واحــد پــول برزیــل، »رئــال« نــام دارد.

ــعودی  ــش س ــت. در گوي ــدارد.« اس ــکالی ن ــادل »اش ــی مع ــأَْس« اصطالح 182 »ال بَ

ــت و در  ــوده اس ــِکلَة« ب ــِه ُمش ــل »مافيـ ــه در اص ــود ک ــه می ش ــِکلَة« گفت ــايف ُمش »م

ــه  ــأْس« ب ــۀ »بَ ــه می شــود. خــود کلم ــُف( گفت ــا يُخالِ ــيْخالِْف« )م ــی »َمـ ــش عراق گوي
ــت.٢ ــکنجه و...« اس ــجاعت، ش ــريو، ش ــای »ن معن

1ـ أََســٌد: )اســٌم( الجمــع : آســاد و أُْســد و أُُســد و أُُســود، حيــوان مفــرتس يشــمل الذكــر و األنثــى و يطلــق عــل األنثــى أســدة و لَبُــَؤة و لــه 

يف العربيّــة أســامء كثــرية أشــهر ها الليــث و الضيغــم و الغضنفــر و الرغــام.

بل من ذاك األسد : يُشبه االبن أباه يف صفاته.  هذا الشِّ

األََسُد أحد بروج السامء ، بني الرطان و العذراء 

أسد اللّه : حمزة بن عبد املطلب

ة األسد : الجزء األكر ّ األسد : يف خطر ، يف َمأزَق، ِحصَّ بني فكَّ

٢ـ  الَ بـَـأَس َعلَيْــَك : الَ َخــْوَف َعلَيْــَك )باکــی بــر تــو نيســت.( / الَ بـَـأَْس فيــِه: ســختی و دشــواری در آن نيســت. / ال بـَـأَس ِمنــُه: مانعــی از آن 

نيســت. / ال بـَـأَس ِبـــِه: خــواری و نقصانــی در آن نيســت؛ عيبــی نــدارد.

مصدٌر ِمْن بَؤَُس و بَِئَس ، رَُجٌل ذو بأْس : قوّي شديد ، شديد البأس : شجاع 
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ــوزه  ــای م ــه معن ــز  ب ــود، ني ــه می ش ــی »َمتَْحف«گفت ــداول گاه ــه در ت ــف« ک 183 »ُمتَْح

اســت. 1

184 »نُقــود« جمــع »نَْقــد« و بــه معنــای »پــول« يــا »پول هــا« اســت. در گويــش عراقــی و 

ســعودی بــه جــای آن »فُلــوس« و در گويــش شــامی »َمصــاري« گفتــه می شــود. ٢

185 »أَْحَســُن« بــر وزن »أَفَْعــُل« اســم تفضيــل و غــري منــرف اســت. گاهــی أَحَســن بــه 

معنــای زيباتــر صفــت مشــبّهه می شــود، در ايــن صــورت مؤنـّـث آن َحْســناء اســت کــه البتّــه 

بــاز هــم غــري منــرف اســت.

الجمع : أحاِسُن / الْمؤنث : ُحْسَنى و ُحْسَنياٌت. 

ِمْن أَحاِسِن النَّاس : ِمْن ِخيَـرَتِِهْم

ــا در  ــياری از گُل ه ــام بس ــت. ن ــرَّب اس ــی مع ــش« و فارس ــی »بنف ــّي« يعن 186 »بََنفَسجـ

عربــی ريشــۀ فارســی دارد؛ مثــال بيشــرت: نَرِجــس، َسوَســن، َمرزَنجــوش، ياَســـَمن، َورد، بابونـَـج 

...

187 »َجــَزر« ريشــۀ فارســی دارد. اصــل آن »گَـــَزر« اســت؛ ماننــد »گَـــوز« کــه »َجوز« شــده 

»گَـــَزر« نيــز »َجَزر« شــده اســت.

188 »َحليــب« بــه معنــای »شيـــر« اســت کــه در گذشــته به جــای آن »لَبَـــن« گفته می شــد. 

امــروزه »لـَـَن« بــه معنــای »ماســت« يــا »دوغ« شــده اســت، ولــی در متــون قديــم »لـَـَن« بــه 

معنــای »شــري« بــوده اســت. 

در عربستان سعودی »ُزبادي« و در ِعراق »َروبَـة« به معنای »ماست« است. 

واژۀ »أَلْـبان« در عربی معادل »لبنيّات« جمع »لََن« است. 

مولوی شاعر گرانقدر ايرانی می فرمايد:

تا نگريد ابر، کی خندد چـمن             تا نگريد طفل، کی نوشد لن

1ـ َمتَحف: )اسٌم( الجمع : َمتاِحُف  )َمتَْحف أَو ُمتَْحف(

الَْمتَْحُف : موضع التَُّحِف الْفّنـيّة أَو األثَـرية و الجمع : َمتـاِحُف 

ْمع : موضع يضّم تَـامثيَل من شمع لشخصيّات ذات ُشهرة عالَميَّة متَْحف الشَّ

٢ـ الُْفلوُس ُعملة نقديّة عربيّة ُمستعملة يف األردن و اإلمارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعر ها بحسب البلد.
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189 »َســاموّي« بــه معنــای آســامنی از »َســامء« گرفتــه شــده اســت. أزَرق َســاموّي، 

يعنــی آبــی آســامنی.

190 »طــازَج« يــا »طــازِج« از واژۀ فارســی »تــاَزگ« گرفتــه شــده اســت. واژۀ »تــاَزگ« 

امــروزه در فارســی »تــازه« گفتــه می شــود. 

»بَرناَمــگ« کــه در عربــی نيــز کــه بــه »بَرناَمــج« تبديــل شــده و در فارســِی امــروز 

»برنامــه« تلّفــظ می شــود ماننــد همــني واژه اســت. طــازَج صفــت بــرای شــري و نــان و 

ــٌز طــازٌَج ماننــد آنهاســت؛ ماننــد: َحليــب طــازَج، ُخبْ

حرف »ف« در کلمۀ فيتامني گاهی به صورت سه نقطه نوشته می شود. )ڤيتامني(  191

ايــن حــرف ويــژۀ واژگان غربــی اســت؛ مثــال بيشــرت: کريــم دوڤ، کريــم نيڤــآ، )دو 

نــوع کــرم( ڤيديــو

ــد« و پوســت  192 پوســت ميــوه و درخــت »ِقــرْش« و پوســت انســان و حيــوان »ِجلْ

دســت و صــورت »بَــرشَة« گفتــه می شــود.

ــه همــني معناســت.  ــز ب ــی »هســت، وجــود دارد«. »َموجــوٌد« ني ــد«، يعن 193 »يوَج

در گويــش عاميانــۀ ِعراقــی »أَکـــو« و »ماکـــو« معــادل »يوَجــُد« و »ال يوَجــُد« اســت. در 

عربســتان ســعودی نيــز »فـــي« و »مافـــي« بــه همــني معناســت کــه در اصــل »فيــه« و 

»مافيــه« اســت.

ــُه« فاعــل فعــل مصــدر رصیــح اســت کــه مــؤّول آن  194 در جملــۀ »يُـــْمِکُن ُمعالََجتُ

ــث مجــازی اســت؛  ــَج« و فاعــل فعــل یمکــن گرچــه مؤن ــْمِکُن أَن یُعالَ ــن اســت »يُـ اي

ولــی کاربــرد فعــل بــرای آن در زبــان عربــی فصيــح بــه صــورت مذکّــر اســت. مثال هــای 

مشــابه ديگــر عبارت انــد از: 

 ، ألن اللّه ســبحانه وتعاىل أمرهم أن يرجعوا يف موارد النزاع إىل اللّه وإىل الرســول

وال )ميكــن إحالتهــم( عــل يشء غــري محفــوظ.

ولــو قــدر أنــه ال يســتحق العقوبــة أو )ال ميكــن عقوبتــه(، فالبــد مــن بيــان بدعتــه 

والتحذيــر منــه.

ـَـا َهــِذِه الرُّْؤيـَـُة كَانـَـْت يِف الَْمَنــاِم، َويِف الَْمَنــام )مُيكــن ُرْؤيـَـُة اللَّــِه تََعــاىَل( َعــَل كُلِّ  َو إمِنَّ

َحــال َويِف كل ُصــورَة.
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واآليات الدالة عل ذلك كثرية معروفة )ميكن مراجعتها( يف الرشح وغريه ..

َحابَة ِبثل َهَذا الطَِّريق َولَيَْس) مُيكن إَِضافَة( َمْعِصيّة إِىَل الصَّ

ومكاشفات اأْلَْسَار )اَل مُيكن الْعبارَة( َعْنَها عل التَّْحِقيق 

ــاس عــل  ــر والرتكيــب َوالِْقيَ ــه( بالتصوي ــع اَل) مُيكــن َمْعرفَت انِ ــدك أَن الصَّ إِذا َصــحَّ عْن

ــات ــه خــالف الَْمْخلُوقَ ــدك أَن الْخلــق َصــحَّ عْن

الَْكْون وتسفله إِْذ )اَل مُيكن اإْلَِشارَة( إِلَيِْه

يَاَدة(  َهَذا مبدأ الْعَدد الَِّذي اَل عدد قبله ثمَّ اأْلَْعَداد )مُيكن ِفيَها الزِّ

كل نفس وجوهر ها الَِّذي) اَل مُيكن استحالته( َعنُه 

فَاْعلَم أَن املوجودات )اَل مُيكن قسمتَها (إِىَل َدرََجات ُمتََفاِوتَة يِف الْعقل

ــتق  ــه مش ــل ب ــا تأوي ــت ی ــان اس ــف بي ــذا« عط ــَك ه ــَس قَولَ ــذا« در »ال تَْن »ه 195

ــم. ــامر می آوري ــه ش ــت ب ــه(  وآن را صف ــار الی ــم )املش می کني

196 چــرا در آیــۀ 22 ســورۀ اعــراف بــرای الشــجرة اســم اشــاره تلکــام بــه کار رفتــه 

اســت؟ 

ــه  ــاٌر ل ــرای مش ــی ب ــت؛ یعن ــاب اس ــرف خط ــك ح ــارۀ تل ــم اش ــخ: کاف در اس پاس

ــام  ــوا( تلک ــد)آدم وح ــه دو نفرن ــاٌر ل ــه مش ــن آی ــرده می شــود و چــون در ای ــه کار ب ب

ــنَّ  ــْت فَذلُِک ــرت: ﴿قالَ ــال بيش ــدارد؛ مث ــکلی ن ــت و مش ــده اس ــاره ش ــت اش ــرای درخ ب

الَّــذي لُْمتُنَّنــي  فيــِه﴾ )يوســف/ 32( کُــنَّ اشــاره بــرای زنــان اســت. )ذلــَك، تلــك، ذلکــام، 

) تلکــام، تلکــم، تلکــنَّ

ــُه  ــس اللّ ــد ﴿ألی ــد؛ مانن ــراه باش ــده هم ــای زائ ــا ب ــه ب ــال ناقص ــر افع ــر خ 197 اگ

ــت؟  ــر چیس ــوع خ ــن﴾ ن ــِم الحاکمی ِبأْحَک

 الف: شبه جمله    ب: مفرد  

پاسخ مفرد است.

198 اگــر بخواهیــم جملــۀ ﴿کان اللـّـه علیــامً﴾ را از نظــر نــوع جملــه حســاب کنیــم، 

ــه  پاســخ: اختــالف وجــود دارد.  ــه ای اســت؟  الــف: اســمیه   ب: فعلی چــه نــوع جمل

برخــی اســمیه می گوینــد؛ زیــرا افعــال ناقصــه ادوات ربــط هســتند و داللــت بــر حــدث 

ندارنــد و برخــی فعلیــه می داننــد؛ چــون بــا فعــل رشوع شــده اســت.



محتوای کتاب های عربی زبان قرآن پایۀ دهم

بخش هشتم

و چگونگی آموزش درس ها
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:

درست  را  متوّسطه  نخست  سال  سه  حکيامنه  سخنان  و  قرآن  آيات  از  گلچينی   1

بخواند و ترجمه کند.

2 منت شعر عربی معروف الرّصافی را درست بخواند و ترجمه کند.

3 معنای کلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

4 شبيه منت مکامله درس )اَلتَّعارُُف يف َمطاِر النََّجِف اْلرََشِف( را در کالس به همراه 

هم کالسی هايش اجرا کند.

5 معنای ضامير را بداند و کاربرد آنها را در جمله تشخيص دهد.

6 اسم های مفرد، مثّنی و جمع را در جمله تشخيص دهد.

7 ساختار جمله های دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد.

8 با کلامت پرسشی »هل، أَ، أَيَن، َمن، )َمن هَو، َمن هَي(، ما )ما هَو، ما هَي، ماذا(، 

کَم، لاِمذا، متی و کيف پرسش و پاسخ انجام دهد )تـمرين سادس(.

9 فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل را در جمله تشخيص دهد و ترجمه 

کند.

10  نام رنگ های اصلی را در حالت عمومی )مذکّر( بيان کند.

11  نام روزهای هفته و فصل ها را از حفظ بگويد.

12 کلامت مرتادف و متضاد را تشخيص دهد.

13 کلامت پر کاربرد عربی پايۀ هفتم، هشتم و نهم را درست ترجمه کند.

14 در مهارت ساعت خوانی ساعت کامل، ربع و نصف را بيان کند.

15  عددهای اصلی را از يک تا دوازده و ترتيبی را از يکم تا دوازدهم از حفظ بگويد.

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ
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فرايند آموزش  

استفاده  با  شعر  منت  است  شايسته  است.  واال  پيام  دارای  و  شاد  شعری  درس  منت 

)ُمستَفَعلُن  است؛  رََجز  بحر  از  وزن شعر  گردد.  اجرا  دانش آموزان  برای  گويا  کتاب  از 

ُمستَفَعلُن( دانش آموزان می توانند آن را در کالس نيز اجرا کنند. مناهنگی )کليپی( از اين 

شعر در لوح فرشده ای که به معلاّمن داده می شود وجود دارد. اگر به هر دليل دسرتسی 

شبکه های  يا  رشد  سامانۀ  در  را  کليپ  اين  می توان  راحتی  به  نداشت  امکان  لوح  به 

اجتامعی، یا با جست و جو در اينرتنت يافت.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس   

َجرَه/ ذاِت الُْغصوِن النَِّضَه:  اُنْظُْر لِِتلَْك الشَّ

به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه بنگر. 

کَيَف نَـَمـْت ِمْن َحبَّـٍة/ َو کَيَف صارَْت َشَجرَه: 

چگونه از دانه ای روييده و درختی شده است؟

فَابَْحْث َو قُْل َمْن َذا الَّذي/ يُْخِرُج ِمنَها الثََّمرَه: 

جست و جو کن و بگو چه کسی ميوه را از آن بريون می آورد؟

مِس الَّتي/ َجذَوتُها ُمْستَِعرَه: َو انْظُْر إِلَی الشَّ

 و به خورشيدی که پارۀ آتش آن فروزان است بنگر.

فيها ضياٌء َو ِبها/ َحرارٌَة ُمنتَـرِشَه: 

در آن نور هست و به کمک آن گرمای پراکنده هست.

رَه:  َ َمْن ذَا الَّذي أَْوَجَدها/ يف الَْجوِّ ِمثَل الرشَّ

چه کسی آن را در فضا همچو پارۀ آتش پديد آورد؟

ذاَك هَو اللُّه الَّذي/ أَنُعُمُه ُمنَهِمرَه: آن هامن خدايی است که نعمت هايش ريزان است.

ذو ِحکَمٍة بالَِغٍة/ َو قُدرٍَة ُمقتَِدرَه؛ دارای دانش )حکمت( کامل و نريوی توانايی است.
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اُنْظُْر إِلَی اللَّيِل فََمْن أَْوَجَد فيِه قََمرَه: 

به شب بنگر؛ چه کسی ماهش را در آن پديد آورده است؟

آراست؟  پراکنده  مرواريدهای  مانند  ستارگانی  با  و  الُْمنترَِشَه:  َرِر  کَالدُّ ِبأَنُْجٍم  زانَُه  َو 

)زينت داد(

َو انْظُْر إِلَی الَْغيِم فََمْن أَنزََل ِمْنُه َمطَرَه: و به ابر بنگر؛ چه کسی بارانش را از آن فرو 

فرستاد؟ )نازل کرد(  

َ اْلَرَض ِبِه بَْعَد اْغِباٍر َخِضَه: و زمني را پس از تريه رنگی )غبارآلودگی( رسسبز  فََصريَّ

ساخت؟

َو انْظُْر إِلَی الَْمرِْء َو قُْل َمْن َشقَّ فيِه بََصَه: و به انسان بنگر و بگو چه کسی بينايی را 

در او پديد آورده است؟ )شکافت(

ٍة ُمْفتَِکرَه: چه کسی او را به نريويی انديشمند مجّهز کرد؟ َمْن َذا الَّذي َجهَّزَُه ِبُقوَّ

ذاَك هَو اللُّه الَّذي أَنُعُمُه ُمنَهِمرَه: آن هامن خدايی است که نعمت هايش ريزان است.

َمعروُف الرَّصايّف که الرُّصايّف و حتّی الرِّصايّف هم گفته شده است.

َمعروف الرَّصايف )1292 ـ 1365 هـ / 1875 ـ 1945 م( أكادميي و شاعر عراقي؛ َعِمَل 

ة إصدارات شعرية، بُني لُه يف بغداد تِـمثال لتمجيده. ُولد يف  يف َحقل التعليم و له عدَّ

أّم تركامنية، و نشأ فيها، درس عىل علامء  بغداد عام 1875م، ِمن أب كردي النسب و 

بغداد العالم، ثمَّ اتَّصل بالشيخ العالمة محمود شكري اللويس و الزمُه اثنتي عرشة سنة، 

و تخرَّج عليِه و كان يرتدي الِعاممة و زّي العلامء َوساّمُه شيخُه اللويس )معروف الرصايف( 

اِمتاز أسلوب  معة الحسنة، مقابالً لِمعروف الكرخي.  لِيكون يف الصالح و الشهرة و السُّ

النرث والشعر واللغة واآلداب  آثار كثرية يف  له  لغته و رصانة أسلوبه، و  بـمتانة  الرصايف 

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 اّول و چند توضيح 

الُم َو رَحَمُة اللِّه َو بَرَکاتُُه. نيازی به ترجمه ندارد. )درود  الُم َعلَيُکم. َو َعلَيُکُم السَّ  اَلسَّ
بر شام. درود و مهر و برکت های خدا بر شام باد.(

 أَنَا ِبـَخيـٍر. خوبم.
و  اْلِسالميَُّة  إيراَن  ُجمهوريَُّة  صورت  به  اْليرانيَُّة  اْلسالميَُّة  الُْجمهوريَُّة  ترکيب   

الُْجمهوريَُّة اْلسالميَُّة يف إيراَن نيز درست است.

 َما اْسُمَك الَْکريُم؟ معادل فارسی آن »اسم رشيف شام چيست؟« است.

واژگان  

يادگريی کلامت جديد درس در دل منت و عبارت صورت می گريد. 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 حضت علـي  است.  جمالت حکيامنۀ درس اّول از احاديث پيامب اسالم 

سعی شده است تا فرايند ترجمۀ این عبارات تنّوع داشته باشد. سخنان حکمت آميز 

را دانش آموزان می خوانند و ترجمه می کنند. معلّم در اينجا نقش راهنام و مصّحح دارد.

اِعلَموا  

در کتاب عربی زبان قرآن رشتۀ ادبیات و علوم انسانی نام صيغه های فعل ها مطابق 

دستور زبان عربی آمده اند. اين کار در کتاب عربی مشرتک زبان قرآن انجام نشده است. در 

کتاب مشرتک عربی زبان قرآن رصف فعل بر مبنای بومی سازی 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 َذَهَب نيازی نيست؛ دانش آموز پاسخ دهد مفرد 

مذکّر غايب است، یا سوم شخص مفرد.

خالصۀ هرچه دانش آموز در عربی هفتم تا نهم خوانده، در تـمريناتی متنّوع طرّاحی 

شده است. هدف از قواعد کمک به ترجمه است.   

پایاِن  تا  نيز هدف  هامنند کتاب درسی عربی هفتم، هشتم و نهم در کتاب دهم 

کتاب این است که دانش آموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جمله ای 

را که معلّم بر زبان می آورد 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.

تـمرين ها 

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:

تـامرین درس ساده باشد تا دانش آموز از حّل آن لّذت ببد. 

شايسته است دبري ارجمند برگ های مخصوص قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر 

بار که کسی عبارتی، يا تـمرينی را می خواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در 

اين باره اجرا شود.

جای جواب  درسی  کتاب  در  نيست.  پاک نويس  دفرت  به  نيازی  تـمرينات  حّل  برای 
پيش بينی شده است.١

مهارت  برای  کافی  فرصت  و  کمرت خسته شود  دانش آموز  می شود  موجب  کار  اين 

شفاهی زبان داشته باشد.

حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معلّم، نظارت و تصحيح است.

به گونه ای طرّاحی شده است که  تـمرينات  به منظور رصفه جويی در وقت کالس 

معلّم بتواند در سه جلسه درس اّول را به پايان برساند.

١ـ در امتحان شفاهی به راحتی می توان از کتابی دست نخورده استفاده کرد. برخی می گويند اگر دانش آموز پاسخ را در کتاب بنويسد 

روز امتحان نـمی تواند خودآزمايی کند؛ اّما چنني نيست با چيزی شبيه يک تّکه کاغذ يا خط کش به راحتی می توان روی پاسخ ها را گرفت.
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نيز  اين سه تـمرين چند آيۀ رشيفه و  اّول، دوم و سوم )در هر دو کتاب(: در  تـمرين 

مهم ترين سخنان حکمت آميز عربی پايه های هفتم، هشتم و نهم برای تقويت مهارت 

ترجمه گزينش شده است. جمالت اين تـمرين ها را می توان در زندگی روزمّره به عنوان 

شاهد مثال برای بسياری از موقعيّت ها به کار برد. برای اينکه تـمرين وقت کالس را زياد 

نگريد به صورت پر کردن جای خالی و دو گزينه ای مطرح شده است. در تـمرين سوم 

تشخيص نوع فعل نيز خواسته شده است تا گريزی به قواعد سال های گذشته نيز باشد.

 ترجمۀ  تحت اللفِظ لسان صدق، زبان راستگويی  است؛  اّما  منظور  ياد  نيکوست. 
َعراء/ 84( و برای من ياِد نيکو در آيندگان قرار  ﴿َو اْجَعْل يل لِساَن ِصدٍق ِفـي اآْلِخريَن﴾ )اَلشُّ

بده. يعنی کاری کن که نسل آينده پشت رس من خوب بگويد. احتامل دارد اطرافيان ما به 

خاطر پاره ای مالحظات پرده پوشی کنند؛ آنچه مايۀ رسبلندی است اين است که آيندگان که 

فارغ از تعلّقات و مالحظات هستند پشت رس ما به نيکی ياد کنند.

 ﴿َو اْعَملوا صالِحاً إّن ِبـام تَعَملوَن َعليٌم﴾ )اَلْمؤمنون/ 51(
و کاِر نيکو )درست( انجام دهيد؛ زيرا من به آنچه انجام می دهيد دانا )آگاه( هستم.

امِء.« رَسوُل اللِّه   »اِرَحْم َمن ِفـي اْلَرِض يَرَحـْمَك َمن ِفـي السَّ
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 يَرَحْم بپرسد که دليل جزم 

چيست، دليلش جواب طلب واقع شدن است. اين عبارت در متوّسطۀ اّول آمده بود و 

دانش آموز به سادگی معنا می کرد. نيازی به توضيح دليل جزم فعل نيست و اصالً نبايد 

وارد اين بحث در کالس شد.

 »َمن َزَرَع الُْعدواَن َحَصَد الْـُخرساَن.« أمرُي الْمؤمنني عيّل 
دو ترجمه برايش درست است.  

هر کس دشمنی کاشت، زيان درو کرد. و هرکس دشمنی بکارد، زيان درو می کند.

اّما تأکيد بر  در چنني حالتی می توان از دانش آموز پرسيد کدام ترجمه بهرت است؟ 

اينکه ترجمۀ ماضی حتامً بايد مضارع التزامی باشد رضورت ندارد. هامن طور که می شود 
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الْـُخرساَن.« به صورت  الُْعدواَن َحَصَد  َزَرَع  معنای فعل ماضی را در جملۀ عربی »َمن 

زمان حال در نظر گرفت، در جملۀ فارسی »هرکس دشمنی کاشت؛ زيان درو کرد.« نيز 

همني کار را می توان انجام داد. 

حتّی گاهی فعل ماضی محّقق الوقوع است؛ مثالً به کسی می گوييم: »زودتر بيا« و 

او در حالی که هنوز نيامده است می گويد: »آمدم.«

 ﴾... ُمتََفرِّقٍَة  أَبواٍب  ِمن  اْدُخلوا  َو  واِحٍد  باٍب  ِمن  تَدُخلوا  ال   ...﴿ رشيفۀ  آيۀ  در 
)يوُسف/ 67( اشاره به جملۀ حضت يعقوب پيامب  است که به پرسانش می گويد 

از يک در وارد نشويد و از درهای پراکنده وارد شويد. منظورش اين بوده که نگهبانان 

پی نبند که آنها با هم هستند و امنيّت آنان برقرار شود.

 اُطلُبـوا الِْعلَم َولَو ِبـالّصيـِن فَـإنَّ طَلََب الِْعلِم فَريَضـٌة. رَسوُل اللِّه  دانش را 
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 می کردند. امروزه نام هايی مانند چاد و چارلی چاپلني را به صورت تشاد و شاريل 

شابلني می نويسند.

 إذا قََدرَْت  َعلَی  َعدوَِّك؛  فَاْجَعِل الَْعفَو َعنُه ُشکراً  لِلُْقدرَِة  َعلَيِه.   رَسوُل اللِّه 
هرگاه بر دشمنت چريه شدی؛ بخشيدِن او را شکرانۀ قدرت يافنت بر او قرار بده.

: گفنِت »نـمی دانم« نيمی از   قَوُل »ال أََعلَُم« نِصُف الِْعلِْم. أمرُي الْمؤمنني عيّل 
دانش است.

جمله  از  بريون  را  فعل  دانش آموز  تـمرين،  اين  در  کتاب(:  دو  هر  )در  چهارم  تـمرين 

ترجمه می کند. اين تـمرين سخت است؛ اّما دانش آموزی 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 أذَهُب را از اِذَهْب تشخيص دهد.

تـمرين پنجم )در هر دو کتاب(: هدف از اين تـمرين يادآوری اعداد اصلی و ترتيبی 1 

تا 12، رنگ ها، روزهای هفته و نام فصل هاست.
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تـمرين ششم )در هر دو کتاب(: هدف تقويت دو مهارت واژہ شناسی و ترجمه است. 

طرّاحی اين سؤال در امتحان برای معلّم دشوار ولی برای دانش آموز پاسخ دادن به آن 

آسان است. اين تـمرين به لحاظ فّنی بسيار سودمند است. شايد به نظر، طرح آن آسان 

باشد؛ ولی بايد توّجه داشت که طرّاح در گزينش کلامت و ساختار محدوديّت دارد.

تـمرين هفتم )در هر دو کتاب(: هدف تشخيص اسم های مفرد مؤنّث، مثّنی مذکّر، مثّنی 

مؤنّث، جمع مذکّر سالـم، جمع مؤنّث سالـم و جمع مکرّس است. اين تـمرين ناظر به 

قواعد است. اين قاعده در درس اّول عربی هفتم آموزش داده شده است و در دو کتاب 

هشتم و نهم نيز تکرار شد. مجّدداً اين تـمرين در کتاب عربی پايۀ دهم تکرار شده 

است تا کم کم ملکۀ ذهن دانش آموز 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 ويژگی های بارز 

زبان عربی است. از آنجا که در عربی دهم آموزش مشتّقات )اسم فاعل، اسم مفعول و اسم 

مبالغه( وجود دارد، اين يادآوری به فهم بهرت آن قواعد کمک می کند.

تـمرين نهم )در هر دو کتاب(: هدف اين تـمرين، تقويت مهارت واژہ شناسی است. در 

همۀ زبان ها يادگريی متضاد و مرتادف روشی تأثريگذار در يادگريی زبان است. خوب است 

بدانيد باِهظ نيز به معنای گران است و کلمۀ ِشامل نيز عالوه بر يَسار به معنای چپ است.

از طرّاحی چنني سؤاالتی در امتحان خودداری شود:

مرتادف کلامت داده شده را بنويسید: َحزين، َمرسور، رَقََد

متضاد کلامت داده شده را بنويسید: قَبيح، ِبداية، راِسب

طرح سؤال الزم است بدين گونه باشد:

کلامت متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )راِسب/ مسموح/ يَـمني/ يَسار/ ناِجح/ 

ممنوع(

کلامت مرتادف را دو به دو کنار هم بنويسيد. )َورد/ رجل/ امرأ/ زهر(

بین کلامت مرتادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید: رِشاء ... بَيع           والدة ... أُّم



128

تـمرين دهم )در هر دو کتاب(: هدف اين تـمرين، تقويت مهارت ساعت خوانی است. 

توّجه داشته باشيم که ساعتی مانند 10:25 از اهداف آموزشی کتاب های متوّسطۀ اّول 

نبوده است.

ارزشيابی  

در ارزشيابی از درس اّول بايد توّجه داشت که هامن گونه که از نام درس پيداست 

کـّل اين درس ارزشيابی است و به ارزشيابی دوبارۀ آن نيازی نيست. پس می توان از 

دانش آموزان خواست تا در گروه های چند نفره آن را حل کنند، سپس رفع اشکال توّسط 

انتظار  اشکال گردد.  پاسخ دهند و در کالس رفع  اينکه در منزل  يا  انجام شود،  معلّم 

پايۀ هفتم،  نـمی رود در عرض سه جلسۀ آموزشی در آغاز مهر ماه کّل مطالب عربی 

هشتم و نهم به اندازۀ کافی تکرار و تـمرين گردد. در اين درس فقط مهم ترين مطالب 

تکرار شده است و به تدريج در درس های دوم تا هشتم اين تکرار درون متون، عبارات 

و تـمرينات و در سال های آينده نيز انجام خواهد شد.

وسايل کمک آموزشی  

شایسته است دبريان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف1، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، اساليد، 

اعالن، فلش کارت

١ـ آموزگاران، خبنگاران و ... اینفوگرافیک را به عنوان يک توانايی یافته اند که در رساندن تندتر و تیزهوشانه تر مقاصدشان به مخاطبان آنها 
را یاری می رساند. اينفوگراف يک جهش ديداری در آموزش است. با تصویر سازی درست، افراد می  توانند رسیع تر و با پشتیبانی اطاّلعات 

بهرت تصمیم سازی کنند.
اینفوگراف چیست؟ واژۀ اينفوگراف Infograph کوتاه شدۀ Information Graphic است. امروزه اينفوگراف ها را بسيار در اطراف خود 
اینفوگرافیک  می كنند.  استفاده  كارا  ابزار  يك  به عنوان  اينفوگراف  از  نوعی  به  علمی، همه  اطاّلعات  ارائـۀ  و  نقشه ها  می كنيم،  مشاهده 

است.  داده ها  و  اطاّلعات  تصویری  نـامیشگر 
گرافیک های  از  استفاده  دارد.  بر جنبه های بصی وجود  بيشرت  برای رصف زمان  تـاميل  و  دارند  و متون  نوشته ها  به  توّجه كمرتی  مردم 
اطاّلع رسان باعث می شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توّجهی از اطاّلعات 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. 
آنچه یک دیدن کند ادراک آن             سال ها نتوان نـمودن با بيان  )مولوی(

جدول رصف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه )يَـ،تَـ، نَـ، أَ( و ضامير متّصل فاعلـي و اعراب اصلی و فرعی رفع اشاره شده 
است زبان عربی را زبانی دشوار جلوه گر می سازد. 

دانش آموز با دیدن جزوه ای که قواعد فعل مضارع را مفّصالً آموزش می دهد يادگريی زبان عربی را بسيار سخت می بيند؛ اّما يک اینفوگراف 
او را کنجکاو و عالقه مند می سازد.

در يک اينفوگراف جمالتی مانند »الاّلِعُب الْفائُز يرفَُع الَْکأَس.« ديده می شود که در کنار آن تصوير بازيکنی که جام پیروزی را باال برده است. 
دانش آموز با ديدن جمله ها و تصاوير با ساختار فعل مضارع آشنا می شود.
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اَلْبَحُث الِْعلميُّ

َعظََمِة  َحوَل  الَْعَربيَِّة  ِبـاللَُّغـِة  ُجَمٍل  أَو  قَصريٍ  نَصٍّ  َعن  الَْمکتَبَِة  أَِو  اْلنرِتنِت  اِبَحْث يف 

. َمخلوقاِت اللِّه، ثُمَّ تَرِجْمـُه إلَی الْفارِسيَِّة ُمستَعيناً ِبـُمعَجٍم َعَربـيٍّ ـ فارِسـيٍّ

هدف از اين تـمرين، تشويق دانش آموز به فّعاليّت و تحقيق است. نـمرۀ اين بخش 

را می توان در امتحان مستمر اّول و دوم حساب کرد. اجرای اين بخش به داشنت وقت 

اين  ندادن  و  دادن  انجام  در  نداشت،  اختيار  در  کافی  زمان  دبريی  اگر  دارد.  بستگی 

قسمت از کتاب درسی مختار است.

تصوير منظره ای زیبا و بکر از پُشتۀ اَرَْشت نزديک شهرک ولی عص از توابع شهرستان 

بدره از استان ايالم است. بسياری از مردم ايران از زيبايی های ساير استان ها بی خبند.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز( 

1 اِغِبار بر وزن اِفِعالل است. اِْغِباُر الثاِث: اِنِْتَشاُر الُغباِر َعلَيِه. اِْغَبَّ، يَغَبُّ، اْغِبَاراً: به 

رنگ تريه در آمد. 

اِْغَبَّ اليوُم: گرد و غبار روز بسيار شد.

2 واژۀ »تَرَْجَمة« از ريشۀ فارسی »تَر ُزبان« يا »تَر َزبان« است. ترزبان مانند تردست 

است، ترُزبان که در عربی ترُجامن شده و سپس بر وزن فَعلَلَة شده است، به کسی گفته 

شده که چند زبان را به آسانی بر زبان براند. زبان ]َز / ُز[ )اسم( معروف است و به 

عربی لسان گویند و به ضّم اّول هم درست است. )برهان قاطع(

َذواتا  آن  مثّناى  و  ذو  مؤنّث  ذات  است؛  َذَوات  ذات،  جمع  دارای.  يعنی  ذات،   3

)َذواتاِن( است؛ َذواتان دائم االضافه است و بدون نون به کار می رود. »لَِقيتُُه ذاَت يَوٍم 

أو ذاَت لَيْلٍَة او ذاَت َمرٍَّة«: او را يک روز يا يک شب يا آن بار ديدم. در اينجا ذاَت نايب 

مفعوٌل فيه است؛ به اين صورت )لَِقيتُُه لُْقيًَة ذاَت يوٍم و ذاَت لَيلٍة و ذاَت مرٍّة(. در کتاب 

املنجد لَِقَي يَلَْقی دوازده مصدر دارد. )!(
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4 ذاَك اسم اشاره به متوّسط، ٰهذا اسم اشاره به نزديک و ٰذلَِك اسم اشاره به دور 

است.

5 در قافيۀ شعر »ذاك هو اللّه« وقف شده است و به هنگام وقف حرف »ة« را »ہ« 

تلّفظ می کنند. به دو کلمۀ الشجره و قمره دقّت کنيد. اگر الشجرِة و قمرُه تلّفظ شوند 

قافيه مختل می شود.

6 قصيدۀ منت درس اّول رائيّه است چون ہ منی تواند جزء قافيه باشد.

7 در »ذاك هَو اللُّه« ذاك مبتدا، هو مبتدای دوم و اللّه خب برای مبتدای دوم است. 

يا هَو اللّه خب برای ذاك است.

8 در »کيف نَـَمْت ِمن َحبٍَّة« کيف حال است و هي ذوالحال. ِمن حبة متعلّق به 

نَـَمْت است.

9 فَـ در فَابَْحْث فاء نتيجه است.

10 ِمثَْل در )قُْل من ذا الّذي أوجدها يف الجّو ِمثَْل الرشرة؟( حال است و )ها( ذوالحال. 

مفعوٌل به قُْل جملۀ بعد از خودش است. »َمْن ذا« اسم استفهام است. »َمْن ذا« و »ماذا« 

مانند هم هستند. در جمله ای مانند »ماذا لَقيَت؟« ذا می تواند اسم موصول باشد. »َمْن 

م« و » الَّذي: مبتدا« است. يَْخُرُج: صلۀ موصول و عائد: هَو.  می توان »َمْن  ذا: خب مقدَّ

ذا« را مبتدا و »الَّذي« را خب دانست.

11 وزن شعر ُمستَفَعلُن ُمستَفَعلُن است. )– – U – –   – U –( اين وزن به صورت 

َمفاِعلُن)U –  U –(  يا ُمفتََعلُن )– U U –( هم امکان پذير است.

12 در جملۀ »إن شاءاللُّه تُساِفُر إلَی إيران« دو وجه جايز است. وجه موجود و اينکه 

تُساِفْر مجزوم شود؛ اّما چون شاَء ماضی است، همني وجه بهرت است.

13 »لسان صدق« در ﴿واْجعْل يل لسان صدٍق يف اآلِخرين﴾از باب مجاز ُمرَسل است. 

عالقتُُه 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 آرایٔه بخش گویی 

استفاده کرده ایم. بخش گویی یکی از آرایه های ادبی کهن است و به آن َمجاز ُمرَسل هم 



131

گفته اند؛ 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 می روی؟« و ما در جوابش بگوییم »باید با خانه هامهنگ کنم«، منظور ما از خانه 

هامن افراد خانه است. )ارادٔه کل به جزء(. وقتی می گوییم »پدر، نان آور خانه است«، 

از نان، روزی است و نان، در واقع بخشی از آن به شامر می آید. یا وقتی  منظورمان 

می گوییم که »هزاران دیده، نگراِن اوست«، منظورمان هزاران انسان است و »چشم« که 

بخشی از یک انسان است را برای اشاره به انسان به کار برده ایم. در »فکر نانت را بکن، 

که خربزه آب است« منظور از »نان« کسب و کار و روزی و هر چیزی است که اصل 

است، و »خربزه« به جای هر چیزی که فرعی و یا تفّننی است قرار می گیرد.

از خداوند تعالی می خواهد  14  ﴿واجعل يل لسان صدق يف اآلِخرین﴾ ابراهیم 

او باشد؛ یعنی مانند زبان خود  ياد نيکوی  او در آينده فرزندی قرار دهد که  تا برای 

الزمان کسی را برمی انگيزد که به  او خواسته های وی را بیان کند، و خداوند در آخر 

نـامید.  او یعنی دین توحید دعوت  به کیش و ملت  را  پا خيزد و مردم  به  او  دعوت 

برخی مفرسان گفته اند: مراد از )لسان صدق( بعثت خاتم االنبیا  است و از خود 

آن حضت هم روایت شده که فرمود: من دعای پدرم ابراهیم هستم. بعضی دیگر نیز 

آن را به معنای این دانسته اند 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  

به عنوان قهرمان توحید یاد می کنند.

15  »أبداً« در جملۀ »اِعمْل لِدنياك کأنَّك تعيش أبداً.« مفعوٌل فيه است.

16  در جملۀ »إذا ملك اْلراذل هلك الفاضل.« فعل های ملك و هلك را می توان به 

دو صورت ماضی و مضارع ترجمه کرد؛ هامن گونه که در عربی گاهی ماضی به معنای 

باشـد. پدر خانواده  قاعده می توانـد مصداق داشته  اين  نيز  مضارع است، در فارسی 

پرس  می کند،  تکرار  دوم  بار  می کند.  فراموش  پرس  بخر.  نان  برو  می گويد:  پرسش  به 

با تندی دستور می دهد و پرس در حالی که هنوز نرفته است  بار سوم پدر  نـمی رود. 
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می گويد: رفتم. در اصطالح می گويند ماضی محّقق الوقوع. در ﴿إذا الشمس کوِّرَْت﴾ 

نيز فعل ماضی است، ولی معنای مستقبل دارد.

17  »لَْو« در »اطلبوا العلم ولو بالصني.« به معنای »اگر« است و فرق آن با »إِْن« اين 

است که لَْو برای گذشته است. لَْو َذَهبَْت إلَی الَْحديَقِة لََوَجْدَت. در اين جمله َوَجْدَت 

معنای ماضی ساده ندارد. اگر به باغ رفته بودی، می يافتی.

18 ذات در »ِمن املالبس النسائية ذاِت اللواِن املختلفة« صفت است.

َو طَنطََنِتِهم  الْـَحجِّ  کَثـرَِة  َو  َو َصوِمِهم  کَرثَِة َصالتِِهم  إلَی  تَنظُروا  19 سند حديث »ال 

ِباللَّيِل َولِٰکِن انْظُروا إلَی ِصدِق الَْحديِث َو أَداِء اْلَمانَِة«. از پيامب اسالم  عیون أخبار 

الرضا، جلد 2، صفحۀ 51، ح 197 ـ امالی)صدوق( صفحۀ 303

20 سند حديث »ارحم من يف الرض يرحمك من يف السامء« از پيامب اسالم  من 

اليحضه الفقيه، جلد 4، صفحۀ 379

21 از حضت علـي  » اِْعَمْل لُِدنْياَك كَأَنََّك تَِعيُش أَبَداً َو اْعَمْل آلِخرَتَِك كَأَنََّك َتوُت 

َغداً« )مستدرك الوسائل، جلد 1، صفحۀ 146( و )من ال یحضه الفقیه، جلد 3، 156(

22 »انظر إلی ما قال و التنظر إلی من قال« از امري املؤمنني علـي  غرر الحكم و 

درر الكلم، ح 5048 

و  الحكم  غرر  علـي   الْمؤمنني  أمرُي  از  الخرسان«  حصد  العدوان  زرع  »من   23

درر الكلم، 461 

اندک  با  دارد.  وجود  نظر  اختالف  بالصني«  ولو  العلم  »اطلبوا  حديث  دربارۀ   24

انديشه ای می توان دريافت که حديث مزبور را به دو گونه می توان 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 مشّقت 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 الرّب«؛ دانش را بياموزيد، گرچه در چني باشد. اين 

از او معرفت خداوند حاصل می شود. در صدر اسالم،  دانش، معرفت نفس است که 

کشور چني به عنوان نـامدی از دوری راه مطرح بوده است و تعبري »ولو بالصني« رصفاً 

ولو  العلم  »اُطلبوا  روايت  مفهوم  و  کفر؛  بالد  از  نـامدی  نه  و  است  راه  بيانگر دوری 

قائل  اهميتی  برای آموخنت علم مرشوع و حقيقی چنان  اسالم  اين است که  بالصني« 

است که اگر برای آموخنت آن طی مسافتی دوردست نيز الزم باشد، بايد برای کسب 

آنچه  داشت.  نخواهد  بر  انسان  دوش  از  را  تکليفی  راه، چنني  دوری  و  کرد  تالش  آن 

امام صادق  است  از  تأييد می کند، روايتی  بالصني«  تفسري فوق را در مورد »ولو 

که می فرمايد: اُطلبوا العلم َولو بخوض اللَُّجج. دانش بياموزيد، اگرچه با رفنت به اعامق 

درياها باشد. بديهی است تعبري »ولو بخوض اللجج« هيچ خصوصيتی جز آنکه بيانگر 

اهميت علم آموزی است، ندارد.

غرر  عيّل   الْمؤمنني  أمرُي  قاتٌِل.«  کَثيـرُُه  َو  يَنَفـُع  قَليلُـُه  واِء.  کَـالـدَّ »اَلَْکـالُم    25

الحكم و درر الكلم،2182 

26  إِذَا قََدرَْت َعىَل َعُدوَِّك فَاْجَعِل الَْعْفَو َعْنُه ُشْكراً لِلُْقْدرَِة َعلَيْه. نهج البالغة، حکمت 11  
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1 منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

2 معنای کلامت جديد درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

3 پيام منت را درک کند.

در  نـمونه هايی  و  بگويد  حفظ  از  االمکان  حتّی  را  درس  سادۀ  احاديث  برخی   4

عمل کردن به مصاديق آن ذکر کند. 

5 عددهای يک تا صد را به صورت تنها و بدون معدود از حفظ بگويد.

6 عددهای ترتيبی يکم تا بيستم را از حفظ بگويد.

7 بداند که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيري می دهد.

8 شبيه منت مکالـمه درس )ِحواٌر بنََي زائَِريِن يف َمطاِر النََّجِف اْلرَشِف( را در کالس به 

همراه هم کالسی هايش اجرا کند.

فرايند آموزش  

منت درس دوم عربی زبان قرآن )1( دربارۀ املواعظ العددية است. سخنان گوهربار 

پيامب اسالم  که در بر گريندۀ عدد است منت درس دوم شده است. املواعظ العددية 

نام کتابی ارزشمند نوشتۀ عالمۀ عاملی است که احاديث بسياری را گردآوری کرده که در 

آنها عدد به کار رفته است. موضوع قواعد درس دوم با ساختار منت درس سازگار است. 

به وسايل  احرتام  »إنَُّکم َمسؤولون« دربارۀ  نام  به  اّما منت درس دوم عربی تخّصصی 

بزند  اين موضوع  به  کوتاه  گريزی  می تواند  دبري محرتم  است.  و محيط زيست  عمومی 

به گونه ای که وقت کالس گرفته نشود.

بال فاصله پس از همۀ درس های کتاب عربی دهم درک مطلب آمده است. 

رُس الّثاين الدَّ
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس دوم از کتاب عربی زبان قرآن )1( 

ُة ِمن َرسوِل اللِّه  اَلَْمواِعُظ الَْعَدديّـَ

ا الظُّلُم الَّذي   اَلظُّلُْم ثاَلثَـٌة: ظُلٌْم ال يَْغِفرُُه اللُّه، َو ظُلٌْم يَْغِفرُُه، َو ظُلٌْم ال يَتْـرُکُـُه. فَـأَمَّ
ا الظُّلُم الَّذي يَغِفرُُه اللُّه،  َْك لَظُلٌْم َعظيٌم﴾ َو أَمَّ ُْك. قاَل اللُه: ﴿إنَّ الرشِّ ال يَغِفرُُه اللُّه فَالرشِّ

ا الظُّلُم الَّذي ال يَتْـرُکُُه اللُّه، فَـظُلُم  ِهم، َو أَمَّ فَظُلُم الِْعباِد أَنُفَسـُهم يف ما بَيَنـُهم َو بنََي َربِـّ

الِْعباِد بَْعِضـِهم بَْعضاً. 

ستم سه گونه است: ستمی که خدا نـمی آمرزد و ستمی که می آمرزد و ستمی که آن 

را رها نـمی کند. اّما ستمی که خدا آن را نـمی آمرزد رشک است. خداوند فرموده است: 

قطعاً رشک ستمی بزرگ است. اّما ستمی که آن را خدا می آمرزد ستم بندگان به خودشان 

ميان خودشان و پروردگارشان است و اّما ستمی که خدا آن را رها نـمی کند ستم بندگان 

به يکديگر است.

 َسبٌْع يَـْجري لِلَْعبِْد أَْجرُُهنَّ َو هَو يف قَبِِه بَعَد َموتِـِه: َمْن َعلََّم ِعلاْمً، أَْو أَْجَری نَْهراً، 
أَْو َحَفَر ِبئـراً، أَْو َغرََس نَْخـالً، أَْو بََنی َمسِجداً، أَْو َورََّث ُمْصَحفاً، أَْو تَرََك َولَداً يَستَغِفُر لَـُه 

بَعَد َموتِـِه.

پاداش هفت ]چيز[ در حالی که پس از مرگش در گورش است برای بنده جاری است: 

هر کس 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 به جا 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 

به جا نهد که پس از مرگش برايش درخواست آمرزش کند.

 َجَعَل اللُّه الرَّْحـَمـَة ِمئَـَة ُجزٍء، فَـأَْمَسَك ِعنَدُه تِسَعـًة َو تِسعنَي ُجزءاً َو أَنزََل يف اْلَرِض 
ُجزءاً واِحداً، فَـِمْن ٰذلَِك الْـُجزِء يَتَـراَحُم الْـَخلُْق.

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 می ورزند.

 إِنَّ طَعاَم الْواِحِد يَـْکِفـي ااِلثَْننِي، َو طَعاَم ااِلثَْننِي يَـْکِفـي الثَّالثَـَة َو اْلَربََعـَة، کُـلوا 
َجـميعاً َو ال تََفرَّقوا، فَِإنَّ الَْبَکَـَة َمَع الَْجامَعـِة.

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. 

 اِثناِن َخرٌي ِمن واِحٍد َو ثاَلثٌَة َخرٌي ِمِن اثَْننِي َو أَربََعٌة َخرٌي ِمن ثاَلثٍَة؛ فَـَعلَيُکـم ِبالْـَجامَعِة.
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 أَخلََص لِلِّه أَربَعیَن َصباحاً، ظََهرَْت یَنابیُع الِْحکَمِة ِمْن قَلِبِه َعلَی لِسانِِه.
هرکس چهل بامداد برای خدا خالص شد. )پاکی نيّت ورزيد / خالص شود، پاکی نيّت 

ورزد( چشمه های دانش )حکمت( از دلش )قلبش( بر زبانش آشکار شود. )ظاهر شود(

 أَْربََعـٌة قَليلُـها کَثيـٌر: الَْفقُر َو الَْوَجُع َو الَْعداَوُة َو الّناُر.
چهار چيز اندکش بسيار است: مستمندی )فقر(، درد، دشمنی و آتش.

 اَلِْعباَدُة َعرَشَُة أَجزاٍء تِسَعُة أَجزاٍء يِف طَلَِب الْـَحالِل.
پرستش )عبادت( ده بخش است، نُه بخش در جسنت )طلب( حالل است.

 إذا کاَن اثْناِن يَتَناَجياِن فاَل تَْدُخْل بَيَنُهام.
هرگاه دو تن در گوشی راز می گفتند ميانشان داخل نشو.

هامهنگی   در ترجمۀ منت درس دوم عربی تخّصصی  رشتۀ علوم   انسانی

ُكم َمسؤولوَن« أَمرُي الُْمؤِمننَي َعلـي  قطعاً شام مسئول هستيد. »إنَـّ

؛ سميّه  واِم الَْمدريَسِّ  کانَْت ُسَميَُّة ِبانِتظاِر والَِدتِـها لِلرُّجوِع إِلَی الْبَيِت بَْعَد انِْتهاِء الدَّ
پس از پايان ساعت کار مدرسه برای بازگشت به خانه منتظر مادرش بود.

 َو کانَْت ُحُجراُت الَْمدرََسِة ُمْغلََقًة، َو ما بَِقَي ِفـي الَْمدرََسِة إاّل َجمٌع قَليٌل ِمن زَميالتِـها؛ 
و کالس های )اتاق های( مدرسه بسته بود، و کسی جز عّدۀ کمی از هم کالسی هايش در 
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مدرسه نبود. )و فقط عّدۀ کمی از دانش آموزان در مدرسه بودند. توضيح اينکه ترجمۀ 

دوم هرچند درست است، ولی بايد توّجه داشت که هنوز آموزش داده نشده است که 

اين گونه نيز می توان ترجمه کرد.(

 َو کانَْت ُمديرَُة الَْمدرََسِة َو بَعُض الُْمَدرِّساِت يَنتَِظرَْن أَْن تَْفُرَغ الَْمدرََسُة ِمَن الطّالِباِت؛ 
از  مدرسه  که  می کشیدند(  )انتظار  بودند  منتظر  معلّم ها  از  برخی  و  مدرسه  مدير  و 

دانش آموزان خالی گردد.

شاَهَدِت  َو  الُْحُجراِت،  إْحَدی  ِمْن  الَْهواِء  ُمَکيِِّف  َصوَت  ُسَميَُّة  َسِمَعْت  ِعنَدئِـٍذ   
اتاق ها شنيد، و  از  از يکی  اين هنگام سميّه صدای کولر را  النَّواِفِذ؛ در  ِمَن  الَْمصابيَح 

چراغ ها را از پنجره ها ديد.

ِعنَدما  َو  ُحرّاً؛  نَشاطاً  أَْو يُـامرِْسَن  تَقويٍَة،  ِة  أَنَّ طالِباِت َصفٍّ آَخَر يف ِحصَّ  فَـظَنَّْت 
ٍة، َوَجَدِت الُْحْجرََة فارَِغًة؛ گامن کرد که دانش آموزان کالسی ديگر در کالس  نَظَرَْت ِبِدقَـّ

تقويتی اند، یا مشغول فّعاليّت آزادند؛ و آنگاه که با دقّت نگاه کرد، اتاق را خالی يافت.

 حاَولَْت فَتَْح الْباِب، فَـَوَجَدتْـُه ُمْغلَقاً فَـَذَهبَْت إلَی ُمديرَِة الَْمدرََسِة، َو أَْخَبَتْـها ِبـام 
شاَهَدْت، فََشَکرَتـَها الُْمديرَُة، َو طَلَبَْت ِمن ُسَميََّة إِطفاَء الَْمصابيِح َو الُْمَکيِِّف؛ 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 باخب کرد، مدير از او تشّکر کرد و از سميّه درخواست کرد )خواست( چراغ ها و 

کولر را خاموش کند.

 ِعنَدئٍِذ شاَهَدِت الُْمديرَُة طالِبَـًة ِباْسِم فاِطَمة؛ کانَِت الطّالِبَُة تَذَهُب لِـِإغالِق َحَنفيَِّة 
الاْمِء الَّتي کانَْت َمفتوَحًة قليالً؛ در اين هنگام مدير دانش آموزی به نام فاطمه را ديد؛ 

اين دانش آموز ]داشت[ برای بسنت شري آبی که کمی باز بود می رفت.

باحيِّ ُسَميََّة َو   َو يف َصباِح الْيَوِم التّايل، َشَکرَْت ُمديرَُة الَْمدرََسِة ِفـي ااِلْصِطفاِف الصَّ
ِة؛ و در صبح روز بعد، مدير مدرسه در صف صبحگاه  فاِطَمَة اِلْهِتامِمِهام ِبـالَْمراِفِق الْعامَّ

از سميّه و فاطمه به خاطر توّجه آنها به تأسيسات عمومی سپاسگزاری کرد.

الُْمَدرَِّسَة؛ و در زنگ دانش  َسأَلَِت  َو  رُقَيَُّة  قاَمْت  ااِلْجِتامعيَِّة،  الُْعلوِم  ِة  ِحصَّ  و يف 
اجتامعی سميّه برخاست و از معلّم پرسيد:
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باَح؟«؛ منظور از  ِة الَّتي تََکلََّمِت الُْمديرَُة َعنـها هَذا الصَّ  »َما الَْمقصوُد ِبالَْمراِفِق الْعامَّ
تأسيسات عمومی ای که خانم مدير امروز صبح درباره اش صحبت کرد چيست؟

ولَُة، َو يَنتَِفُع ِبـَها الّناُس  ُة هَي اْلَماکُِن الَّتي تَـمتَلُِکـها الدَّ  َفـأَجابَْت: »اَلَْمراِفُق الْعامَّ
ِة«؛ وی پاسخ داد: تأسيسات  َجميعاً. إذا فَِهْمِت َمعناها، فَـاذْکُري لَنا أَمِثلَـًة لِلَْمراِفِق الْعامَّ

عمومی جاهايی است که دولت مالک آن است، و همۀ مردم از آن سود می برند. اگر 

)هرگاه( معنايش را فهميدی برايـامن برای تأسيسات عمومی مثال هايی ذکر کن.

َو  الُْمستَوَصفاُت  َو  الُْمستَشَفياُت  َو  ُة  الْعامَّ الَهواتُِف  َو  »اَلَْمدارُِس  ُرَقيَُّة:  أَجابَْت   
ُة َو اْلَشجاُر َعلَی الرَّصيِف َو أَْعِمَدُة  الَْمتاِحُف َو الَْمکتَباُت َو َدوراُت الْمياِه َو الَْحدائُِق الْعامَّ

...«؛ رقيّه پاسخ داد: مدرسه ها، تلفن های عمومی، بيامرستان ها، درمانگاه ها،  الَْکهَرباِء 

موزه ها، کتابخانه ها، رسويس های بهداشتی، بوستان های عمومی ، درختان کنار پياده رو 

و تريهای برق ... .

أَجابَِت الُْمَدرَِّسُة: »أَْحَسْنِت، َو الِْحفاُظ َعلَی هِذِه الَْمراِفِق واِجٌب َعلَی کُلِّ ُمواِطٍن.«؛ 
شهروندی  هر  بر  تأسيسات  اين  از  نگهداری  و  تو  بر  آفرين  داد:  پاسخ  مدير  خانم 

)هم ميهنی( واجب است.

دانش آموز  دخرتان  ولَِة«؛  الدَّ واِجُب  ٰذلَِك  کَيَف؟!  َو  »لَِم  ٍب:  ِبـَتَعجُّ الطّالِباُت  َسأَلَِت   
)دانش آموزان( با شگفتی پرسيدند: چرا و چگونه؟! اين )آن( وظيفۀ دولت است.

 قالَِت الُْمَدرَِّسُة: »بَْل هَي َمسؤوليٌَّة ُمشرَتَکٌَة، فَـُسَميَُّة الَّتي قاَمْت ِبـِإطفاِء الُْمَکيِِّف َو 
الَْمصابيِح يف ُحْجرَِة الَْمدرََسِة؛ خانم معلم گفت: البتّه که مسئوليّتی مشرتک است، سميّه 

که به خاموش کردن کولر و چراغ ها در کالس )اتاق( مدرسه اقدام کرد؛

 َو فاِطَمُة الَّتي أَْغلََقْت َحَنفيََّة الاْمِء َو الطّالِبَُة الَّتي تَدُخُل َمکتَبََة الَْمدرََسِة فَـتُحاِفُظ 
و  بست  را  آب  شري  که  فاطمه  و  تَرتيِبـها؛  َو  الُْکتُِب  نَظافَِة  َعلَی  َو  فيـها  الُْهدوِء  َعلَی 

دانش آموزی که وارد کتابخانه مدرسه می شود و آرامش آن و پاکيزگی کتاب ها و ترتيب 

آنها را حفظ می کند؛ 

 َو تِلَْك الَّتي تَنَصُح َمْن يَرمي النُّفاياِت يف َغريِ َمکانِـها ِبـَکالٍم طَيٍِّب؛ ٰهؤالِء يَعَملَْن 
ِبـواِجباتِـِهنَّ کَـُمواِطناٍت يَْشُعرَْن ِبـالَْمسؤوليَّـِة«؛ و آن ]دانش آموزی که[ کسی را که زباله 

را در غري جای مناسب می اندازد با زبانی خوش نصيحت می کند؛ اينها مانند شهروندانی 
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که احساس مسئوليّت می کنند به وظيفه شان عمل می کنند.

َعلَيـها  َمکتوٍب  ٍة  ِجداريَـّ لَوَحٍة  کِتابَـُة  الُْمناِسِب  ِمَن  لَيَس  »أَ  قالَْت:  َو  ُسَميَُّة  قاَمْت   
ُكم َمسؤولوَن َحتَّی َعِن الِْبقاِع َو  : إنَـّ يُف َعن أَمريِ الُْمؤِمننَي َعلـي  ٰهَذا الَْحديُث الرشَّ

الْبَهائِِم؛ سميّه برخاست و گفت: آيا مناسب نيست که يک تابلوی ديواری نوشته شود که 

روی آن اين حديث رشيف از حضت علـي  نوشته باشد: قطعاً شام مسئول هستيد 

حتّی در مورد زمني ها و چارپايان.

َعلَی الَْعَمِل ِبٰهَذا   َقِبلَِت الُْمَدرَِّسُة َو قالَْت: »هَذا االِقرِْتاُح َحَسٌن، َو َسـَنتَعاَوُن َجميعاً 
الَْحديِث«؛ خانم معلم پذيرفت و گفت: اين پيشنهاد، خوب است و همگی برای عمل به 

اين حديث رشيف همياری می کنيم.

 بخش درک مطلب  

يک هدف اّوليّه دارد که هامن گونه که از نامش پيداست درک معنای عبارت و منت 

است، اّما همچنان هدف مهّم قرائت مّد نظر است. بايد دانش آموز عبارت ها را با صدای 

بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را مشّخص کند. پاسخ ها در عربی زبان قرآن به 

کتاب رشتۀ  و در  نادرست.  و  نادرست  نادرست، درست،  از: درست،  عبارت اند  ترتيب 

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 

دانش آموز دورۀ دوم متوّسطه آموزش اينها مطلوب نيست. 

دانش آموز کم کم با خواندن عبارات و متون اين قواعد را کشف می کند و در  صورتی 

که نياز داشته باشد در پی کشف قاعدۀ آنها بر می آيد. در صورت عالقه مندی می توان 

منابع سودمندی را در اين زمينه در اختيار او نهاد.
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عدد ِمئَة به صورت ِمائَة و مأَة نيز نوشته می شود. 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 نشانه ها همچنان اين کلمه با الف زائد نوشته شده است. 

گاهی خمسمئة را خمس مئة نوشته اند؛ اّما بهرت است که رسهم نوشته شود؛ زيرا امکان 

دارد خواننده تصّور کند که خمس مئة به معنای پنج تا صد است نه پانصد، يا ُخمُس 

مئة )يک چهارم صد( بپندارد.

هر چند عدد ده را نيز در گروه عقود نوشته اند، ولی از آنجا که به لحاظ ساختاری 

فرق دارد در کتاب درسی اين کار صورت نگرفته است.

فّن التـرجمة  

در اينجا دانش آموز می آموزد که گاهی حرف اضافه معنای فعل را تغيري می دهد. او در 

درس انگليسی و فارسی نيز مشابه اين مورد را آموخته است؛ مثالً put يعنی گذاشنت ولی 

put on يعنی پوشيدن. در زبان فارسی معنای آمد و در آمد فرق دارد. مثال های درس از 

آيات قرآن برگزيده شده است تا قاعدۀ درس در زندگی برايش بهرت نـمود پيدا کند. 

مکالـمه  

اين بخش دانش آموز را با نحوۀ صحيح گفت و گو و اصطالحات کاربردی و سودمند 

آشنا می کند. تـامم مکالـامت هدفمند و سودمند است و در زندگی برای يادگرينده مفيد 

خواهد بود.

تـمرين ها  

تـمرينات اين درس نيز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تـمرين 

بتواند خود را بـيازمايد و آموخته هايش را تثبيت کند. 

سعی شده است حتّی االمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی به کار نرود. تـمرينات بايد 

در کالس به صورت گروهی پاسخ داده شود تا دانش آموز کار گروهی را ياد بگيـرد؛ آنگاه 

دانش آموزان پاسخ های خود را می خوانند و دبري رفع اشکال می کند.
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تـمرين اّول )در هر دو کتاب(: هدف کاربرد اعداد در قرآن و حديث است. جملۀ 

شامرۀ 5 عالوه بر اينکه مربوط به عدد است به قاعده ای که در بخش فّن ترجمه آمد، 

نيز اشاره دارد. فراگري اکنون در اين تـمرين می تواند آموختۀ خويش را ملکۀ ذهن کند.

تـمرين دوم و سوم )در هر دو کتاب(: نظر به اهّميّت مبحث عدد اين تـمرين ها 

طرّاحی شده است. در اينجا تنّوع در طرّاحی تـمرين به کار 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 آموخته ها با استفاده از عباراتی در 

قرآن و حديث است. اين شيوۀ طرّاحی 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 آموخته های دانش آموز در ضمري و 

فعل است. اين ترين چند بار ديگر در سه کتاب دورۀ اّول متوّسطه نيز طرح شده بود.

است.  عربی  درس  به  عالقه  ايجاد  اصلی  کتاب(: هدف  دو  )در هر  تـمرين هفتم 

اّما  هرچند عبارت ها اطاّلعات عموم نيز هستند و دانسنت آنها خالی از لطف نيست؛ 

از  استفاده  باشد.  داشته  کتاب وجود  تـمرينات  در  تنّوعی  که  است  اين  اصلی  هدف 

جاذبۀ تصوير با هدف زيباسازی کتاب انجام شده است. اّما در اين کار تفاوت اساسی 

بني دورۀ اّول و دوم متوّسطه وجود دارد.

تـمرين هشتم )در کتاب مشرتک عربی زبان قرآن(: هدف تقويت مهارت شناخت 

عدد و ساعت خوانی است. در اصل هدف هامن ترين عدد است. اّما به منظور ايجاد 

تنّوع ترين متفاوت با ساير تـمرين هاست.

تـمرين هشتم )در عربی انسانی(: هدف تقويت مهارت واژہ شناسی و درک مطلب است.

تـمرين نهم )در عربی انسانی(: هدف تثبيت آموخته های دانش آموزان

تـمرين هشتم )در عربی انسانی(: هدف تقويت مهارت واژہ شناسی و درک مطلب 

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

واژگانی هستند که دانش آموز تاکنون در کتاب های عربی مشاهده کرده است. از اين 

در  کار  به عنوان  تـمرين  اين  اجرای  کرد.  استفاده  مثال  شاهد  به عنوان  می توان  آيات 

منزل است و اگر دبري تشخيص دهد که وقت کافی دارد و می تواند در کالس حل کند، 

اختيار اجرای اين کار را دارد. اين تذکّر برای تـامم بخش های کتاب درسی تحت اين 

عنوان است.

البحث العلمی )پژوهش(  

در انتهای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبري عالقه مند می تواند در صورت 

داشنت زمان کافی دانش آموزان را به پژوهش تشويق کند. بديهی است که در دروسی مانند 

عربی و انگليسی نظر به اينکه زبان اين درس ها فارسی نيست آزادی عمل وجود ندارد.

ارزشيابی 

دبري، جدولی در اختيار دارد و هر بار که دانش آموزی جمله ای را می خوانـد عالمـت 

گاهی  هرچند  شود.  رعايـت  پاسخ ها  در  آموزشی  عدالت  و  بخوانـند  همه  تا  می زند 

اّما بايد  دبيـر برای آسان بودن آموزش از برخی دانش آموزان مستعد استفاده می کند؛ 

توّجـه کرد که زياده روی در اين کار موجب ناراحتـی سايـر دانش آموزان و ايجاد حّس 

ناخوشايند نسبت به دانش آموز فّعال می شود.

وسايل کمک آموزشی  

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف، پاورپوینت، نـامهنگ آموزشی، اساليد، 

اعالن، فلش کارت
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز( 

1 اصطالح »بعض ... بعض« معادل »يکديگر« در فارسی است؛ مثال: 

ملاذا يكره الزُُّمالُء بعضهم بعضاً؟ تنارص الناس بعضهم البعض، أو بعضهم بعضاً. 

نرص الناُس بعُضُهم البعَض. تَعاَوَن املؤمنون بعُضُهم بعضاً.

     أَْمَسَك : إْمَساكاً ]مسك[ ُه : او را گرفت.  2

أَْمَسَك به : به آن آويخت يا چنگ زد. 

أَْمَسَك عن الَكاَلِم : از سخن باز ايستاد. 

أَْمَسَك عن الطَّعام : از خوردن غذا خوددارى كرد .

    امر تأکُُل و تأُخُذ بدون همزه است. »کُْل، ُخْذ« و امر تَأُمُر دو حالت دارد:  3

الِة﴾ »ُمْر« و »اوُمْر«؛ گاهی »أوُمْر« آمده است مانند ﴿َو أُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ

4   أَْخلََص معانی بسياری دارد. 

أَْخلََص الطّاعَة و يف الطاعِة : در طاعت اخالص ورزيد و ىب ريا شد. 

أَْخلََصُه اللُّه : خداوند او را از هر بدى پاک ساخت. 

أَْخلََص لُه الُحبَّ أو القوَل : در دوستى و يا سخن خود با او ىب ريا و پاک شد.

5    يَنبوع : فواره، منبع، مخزن، يک دست حروف هم شکل و هم اندازه )درچاپخانه(

يَْنبُوع جمع آن يَنابيع : چشمه آب، جوى پر آب

6  َوَجع به معنای درد است. َوِجَع، يَْوَجُع َوَجعاً : بيامر و دردمند شد. َوِجَع َرأيس: رسم 

درد گرفت. رَأيس يَوَجعني: رسم درد می کند. )رَأيس يُؤلُِمني.(

7  ِمضياف بر وزن ِمفعال اسم مبالغه بر وزن اسم آلت است و مذکّر و مؤنّث در 

آن يکسان است.

8  برخی بر اين باورند که »جاَء ِبـ« به معنای »آورْد« در محاورات به »جاْب« تبديل 

شده است. 

)ماضی: جاْب، مضارع: ِيجيْب و امر: جيْب( و برخی نيز آن را دگرگون شدۀ »َجلََب« 

می دانند.



144

9   جمع سائِح ُسيّاح و سائِحون است. ُسّواح نيز به کار رفته است.

10   َشْعب، يعنی ملّت. هرچند ملّت عربی است، ولی در عربی »ِملَّة«، يعنی آيني. 

﴿َو لَْن تَرْضی  َعْنَك الْيَهوُد َو ال النَّصاری  َحتَّي تَتَِّبَع ِملَّتَُهم﴾ بقره، 120 

یهودیان و مسیحیان از تو خشنود منی شوند، مگر اینکه از آیین آنها پیروى کنى. 

11   )+ زائِد( )ـ ناِقص( ): تَقسيٌم َعلَی( )َضٌب يف( در کاربرد زبان معموالً به جای 

َضٌب يف، يف و به جای تقسيٌم علی، علی به کار می رود. طَْرح نيز به معنای منهاست.

َعناكُِب و  الجمع:  است.  رفته  کار  به  نيز  گاهی مذکّر  و  است  12  عنکبوت مؤنث 

عناكيُب، املؤنث: عنكبوت و عنكبة و الجمع للمؤنث: عنكبوتات و َعناكُِب و عناكيُب 

الَعْنَكُب : ذَكَُر العنكبوت، أَو جنُس العنكبوت. نام فارسی آن تارتََنک، تََننده، کَرتينه و 

کارتنه است.

13   ة در منلة تاء وحدت است. مَنْل اسم جنس به معنای مورچه و منلة به معنای 

يک مورچه است.

14   ِعنَدئٍِذ ظرف زمان است. إْذ الزم اإلضافة به جمله است و وقتی که مضاٌف اليه آن 

حذف می شود، تنوين ِعَوض می گريد.

ٍب حال است. ٍب.« بتعجُّ 15   در »سألَت الطالباُت ِبتعجُّ

16   قاَم ِبـ يک فعل جديد است و در متون قديم کاربرد نداشته است.

17   در جملۀ »أليس ِمن املناسب کتابُة لوحٍة جداريٍّة مکتوٍب عليها هذا الحديث« 

مکتوب نَعت سببی است. صفت سببی اگر اسم فاعل واقع شود فاعل می خواهد و اگر 

اسم مفعول واقع گردد نائب فاعل می خواهد ؛ مثال بيشرت: 

قََرأُت مجلًّة ُمَمزَّقاً ِجلُدها. قََرأُت کتاباً ُمَمزَّقًة أوراقُُه. )سبب به معنای وابستگی است.(

18   نعت تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات آن و یا بیان صفتی 

از صفات متعلق آن کامل کند. هامنند »َمَررُْت ِبرجٍل کریم« ، »َمَررُت برجٍل کریٍم أبوُه«.

نعت به دو قسم تقسیم می شود:

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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19  لاَّم ادات رشط و ظرفيّه است. در متون امروزی ِعنَدما و حيَنام در کنار لاَّم قرار 

گرفته است.

20  در ﴿َمن إلٌه غرُي اللِّه...﴾ َمْن مبتدا، إلٌه خرب و غرُي صفت است.

مانند  مؤنّث مشرتک اند.  و  مذکّر  در  فَّعالة  و  ِمفعيل  ِمفعال،  فَعول،  21   وزن های 

و عالمة. ِمَفّر(  و  ِمَکّر  و مسکني)و  ِمعطري  مقدام،  و  و عجوز، مضياف  عروس 

22  در آيۀ ﴿و لقد أرسلنا نوحاً إلی قومه فلبث فيهم ألَف سنٍة إال خمسني عاماً﴾ ألف 

نايب مفعوٌل فيه است.

23  هر چند ترکيب شعُب إيراَن نيز درست است، ولی در کتاب درسی ترکيب الشعب 

اإليراين که بيشرت کاربرد دارد، آمده است. 

24   در گويش شامی حرف ث در اثنني، ثالثة، مثانية ت تلّفظ می شود.

25  َزرافة در فارسی َزّرافه با تشديد خوانده می شود، ولی در عربی مشّدد نيست.

26  جالب است بدانيم که عاميانۀ اعداد در کشورهای عرب زبان با فصيح بسيار فرق 
دارد. اين تفاوت حتّی از کشوری به کشوری ديگر نيز مشاهده می شود. ١

27  پ در عربی به ب و ف تبديل شده است؛ مثال:

 پريوز  فريوز ، پياده بَيَدق ، اِسپَهانأصفهان يا أصبَهان

به رسالت الهى مأمور شد، چهار چيز را از خداوند خواست: 28  همني كه حرضت موىس   

ـ سعۀ صدر. »رّب ارشح يل صدري«

ـ رشايط آماده. »و يَّس يل أمري«

ـ بيان روان. »واحلُل ُعقدًة من لساين«

ـ داشنت وزير. »واجعل يل وزيراً«

به مسائل متعّدد عبادى، سياىس، انقالىب، اجتامعى، اخالقى،  چون حرضت موىس

فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعاً پرداخنت و توّجه الزم به هر كدام، انسان را از 

، ثاْلثِــه، أَْربََعــه، َخْمِســه، ِســتِّه، َســبَْعه، مْثانِيــه، تِْســَعه، َعــْرِه، َدَعــْش،  ١ـ عددهــای مذکــور بــه گويــش عراقــی )بغــداد( هســتند: واِحــْد، ثْنــنِيْ

اِثَْنَعــْش، ثثَلَطََّعــْش، أَْربُطََّعــْش، ُخُمْصطََعــْش، ُصطََّعــْش، ْســبُطََعْش، امِْثُنطََعــْش، تِْســطََعْش، ِعْريــْن ... 100 ميِّــه 200 ميتــنِيْ 1000 أَلـِـْف. يــازده 

در عربســتان »إْحَدَعــْش« و در ســوريه »إيَدَعــْش« خوانــده می شــود.
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ساير امور غافل مى سازد؛ لذا سعۀ  صدر در رسيدن به همۀ  اين موارد كامالً ضورت 

دارد.

سعۀ صدر، هم براى خود انسان الزم است، هم براى انجام مسئوليّت و كلمۀ »يل« 

رمز آن است كه دريافت وحى، نياز به ظرفيّت بزرگ دارد؛ چنان كه در سورۀ انراح در 

آمده است: ﴿أمل نََرح لك صدرك ... اِّن مع الُعس يُساً﴾ آيات 25  مورد پيامرب 

تا 28 سورۀ طٰٰه برای رفع لکنت زبان و به هنگام آغاز سخرنانی برای تقويت اعتامد به 

نفس خوانده می شود.

ٌم و  29 در »مئٌة تقسيٌم َعلَی خمسٍة يساوي عرين« تقسيم تأويل به مشتق ُمَقسَّ

صفت برای مئة و يساوي خرب است.

30 ُهنَّ در حدیث »سبٌع یجری للعبد أجرهن« به معدود محذوف برمی گردد. »َسبُع 

خصاٍل …«

31 حتّی در »إنّکم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم« حرف عطف و معطوفش 

این است: محذوف است. تقدیرش 

»إنکم مسؤولون عن کل شیء حتّی عن البقاع و البهائم«.
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1 منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.
2 پيام منت را که تفّکر در آفرينش خداست درست درک کند. ١

3 معنای کلامت جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

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

5  فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی و ... از وزن های استفعال، انفعال، افتعال و 

تفّعل را بشناسد، درست معنا کند و تشخيص دهد.

6  در رشتۀ علوم انسانی چند معنای مشهور باب های ثاُلثی مزيد را تشخيص دهد.

7 در رشتۀ علوم انسانی فعل الزم را از متعّدی تشخيص دهد.

فرایند آموزش درس  

مناهنگ باران ماهی fish raining در اینرتنت و نرم افزار »بر فراز آسامن« موجود 

افزايش  را  درس  يادگريی  انگيزۀ  امکانات  وجود  در صورت  کالس  در  آن  منايش  است. 

می دهد. اين منت در نظرخواهی از دانش آموزان مورد پسند گروه آزمايشی شد. هرچند 

راه های  از  توّجه کرد که يکی  بايد  ندارد،  ارتباطی  ايرانی و اسالمی  به فرهنگ  ظاهراً 

خداشناسی انديشيدن در آفرينش خداست و اين پديده نيز جّذابيّت خاّصی دارد.

رُس الّثالُِث الدَّ

١ـ پيام درس دربارۀ صلۀ رحم، احرتام به همسايه و تالش برای ازبني بردن دشمنی بني همسايگان و خويشان است. 



148

هامهنگی در ترجمۀ منت درس   

َمِك َمطَُر السَّ

امِء؟! إنَّ نُزوَل الَْمطَِر َو  ُق أَْن تََری يف يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم أَسامکاً تَتَساقَُط ِمَن السَّ َهل تَُصدِّ

؛  امِء َشٌء طَبيعيٌّ الثَّلِج ِمَن السَّ

آيا باور می کنی که در روزی از روزها ماهی هايی را ببينی که از آسامن می ريزد؟! 

بارش باران و برف از آسامن چيزی طبيعی است.

َمِك؟! َهل تَظُنُّ أَْن يَکوَن ٰذلَِك الَْمطَُر َحقيَقًة َو لَيَس  َولِٰکْن أَ يُـْمِکُن أَْن نََری َمطََر السَّ

َق. َوِر َحتَّی تَُصدِّ ِفلاْمً َخياليّاً؟! َحَسناً؛ فَـانْظُْر إِلَی ٰهِذِه الصُّ

ولی آيا ممکن است که باران ماهی ببينيم؟! آيا گامن می کنی که اين باران حقيقت 

باشد )است( و فيلمی خيالی نيست؟! بسيار خوب؛ به اين تصويرها نگاه کن تا باور 

کنی.  

امَء ُتِْطُر أَسامکاً. يَُسّمي  امِء؛ کَأنَّ السَّ اُنظُْر ِبِدقٍَّة؛ أنَت تُشاِهُد ُسقوَط اْلَسامِك ِمَن السَّ

َْت ٰهِذِه الظّاِهرَُة الّناَس َسَنواٍت طَويلًَة  َمِك«. َحريَّ الّناُس ٰهِذِه الظّاِهرََة الطَّبيعيََّة »َمطََر السَّ

َمِك« َسَنويّـاً يف ُجمهوريَِّة الُْهندوراس يف أَِمريَکا  فاَم َوَجدوا لَها َجواباً. يَْحُدُث »َمطَُر السَّ

الُْوسطَی. 

از آسامن ماهی ها  از آسامن می بينی؛ گويی  را  افتادن ماهی ها  به دقّت نگاه کن؛ 

می بارند. مردم اين پديدۀ طبيعی را باران ماهی می نامند. اين پديده مردم را سال های 

طوالنی حريان کرده است و پاسخی برايش نيافته اند. باران ماهی هر سال )ساالنه( در 

آمريکای مرکزی رخ می دهد.

َنِة أَحياناً. فَـياُلِحُظ الّناُس َغيَمـًة َسوداَء َعظيَمـًة َو  تَحُدُث هِذِه الظّاِهرَُة َمرَّتنَِي يف السَّ

ِة ساَعتنَِي أَو أَکثَـَر ثُمَّ تُْصِبُح اْلَرُض َمفروَشـًة  ًة َو َمطَراً َشديداً لِـُمدَّ َرعداً َو بَرقاً َو رياحاً قَويَـّ

ِبـاْلَسامِك، فَـيَأُخُذَهـا الّناُس لِـطَبِخـها َو تَناُولِـها.

اين پديده احياناً دو بار در سال روی می دهد و مردم ابر سياه بزرگی و رعد و برق 

و بادهای قوی و باران شديدی را به مّدت دو ساعت، يا بيشرت مالحظه می کنند سپس 
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زمني پوشيده از ماهی ها می شود و مردم آنها را برای پخنت و خوردن آنها می برند. )بر 

می دارند(

َو  الَْمکاِن  لِـزيارَِة  فَريقاً  فَـأَرَْسلوا  الَْعجيبَِة؛  الظّاِهرَِة  تِلَْك  رِسِّ  َمعرِفَـَة  الُْعلاَمُء  حاَوَل 

ديَدِة. الشَّ اْلَمطاِر  ٰهِذِه  بَعَد  اْلَرِض  َعلَی  تَتَساقَُط  الَّتي  اْلَسامِك  َعلَی  التََّعرُِّف 

دانشمندان برای شناخت راز اين پديدۀ شگفت تالش کرده اند و برای ديدن مکان و 

آگاهی يافنت از ماهی هايی که پس از اين باران های شديد بر زمني می افتند گروهی را 

فرستادند.

َولِٰکنَّ  واِحٍد،  نَوٍع  َو  واِحٍد  ِبـَحجٍم  اْلَرِض  َعلَی  الُْمنتَِرَِة  اْلَسامِك  َجميَع  أَنَّ  فَـَوَجدوا 

الَْغريَب يف اْلَمِر أَنَّ اْلَسامَك لَيَسْت ُمتََعلَِّقـًة ِبالْمياِه الُْمجاِورَِة بَْل ِبـمياِه الُْمحيِط اْلَطْليَسِّ 

الَّذي يَبُْعُد َمسافَـَة ِمائَتَـي کيلومرتٍ َعْن َمَحلِّ ُسقوِط اْلَسامِك. 

و دريافتند که همۀ ماهی های پخش شده روی زمني از يک اندازه و يک گونه هستند، 

ولی شگفت اين است که ماهی ها متعلّق به آب های مجاور نيستند؛ بلکه متعلّق به 

آب های اقيانوس اطلس هستند که مسافت دويست کيلومرت از محّل افتادن ماهی ها 

دورند.

امِء  ما هَو َسبَُب تَشکيِل ٰهِذِه الظّاِهرَِة؟! يَحُدُث إِْعصاٌر َشديٌد فَـيَسَحُب اْلَسامَك إلَی السَّ

ٍة َو يَأُخُذها إِلَی َمکاٍن بَعيٍد َو ِعنَدما يَفِقُد رُسَعتَـُه تَتَساقَُط َعلَی اْلَرِض. ِبـقوَّ

دليل تشکيل اين پديده چيست؟ گردباد شديدی رخ می دهد و ماهی ها را با قدرت به 

سوی آسامن می کِشد و به جای دوری می بَرد و هنگامی که رسعتش را از دست می دهد 

بر زمني می افتند.

َمِك«. يَحتَِفُل الّناُس يف الُْهندوراس ِبـٰهَذا الْيَـوِم َسَنويّاً َو يَُسّمونَـُه »ِمهرَجاَن َمطَِر السَّ

مردم در هندوراس هر سال اين پديده را جشن می گريند و آن را جشنوارۀ باران ماهی 

می نامند.

َمـراِت ِرزْقـاً لَـُكم﴾ اَلْبََقرَة، 22  مـاِء مـاًء فَـأَْخَرَج ِبـِه ِمـَن الثَـّ ﴿َو أَنـزََل ِمـَن السَّ

و از آسامن آبی را فروفرستاد و به کمک آن از مثره ها روزی برايتان خارج ساخت.
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اِعلَموا  

دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه با فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل 

شده،  آشنا  سامل  و  صحيح  مجرّد  ثاُلثی  فعل های  قالب  در  استمراری  ماضی  معادل  و 

گاهی نيز با فعل های معتل، مهموز و مضاعف و نيز ثالثی مزيد روبه رو شده است. 

اکنون در درس سوم و چهارم اختصاصاً با فعل های ثالثی مزيد آشنا می شود. دانش آموز 

رشته های غري علوم و معارف اسالمی و علوم انسانی نيازی به حفظ اصطالحات ندارد؛ 

او  نيازی نيست  او نيست. رصفاً يک درس عمومی است.  زيرا عربی درس اختصاصی 

مجرّد را از مزيد تشخيص دهد. دانسنت اينکه يَْخرُجوَن مجرَّد است و يُْخِرُج مزيد وقت 

کالس را می گريد و معلّم بايد برای تفهيم اين قاعده و قواعد شبيه آن بيشرت وقت کالس 

را رصف کند و زمانی برای مهارت های زبانی خواندن، شنيدن و سخن گفنت منی ماند؛ 

دانسنت اين نکات الزم است ولی با توّجه به وقت محدود کالس بهرت است وقت دبري 

برای معنای کلامت رصف شود. دانش آموز بتواند معنای يَستَغِفُر را ياد بگريد. بداند که 

يَستَغِفُر شبيه يَغِفُر است و تنها حروفی بيشرت از آن دارد. بتواند در فعل هايی مانند 

َخرَْجتُم، اِستَْخرَْجتُم، تََخرَّْجتُم، أَْخرَْجتُم شناسۀ »تُم« را تشخيص دهد و بداند که »تُم« 

به معنای »ید« در فارسی است. حتّی در قُلتُم، ِغبتُم، مَنتُم، أَرَْدتُم، اِشرَتَيْتُم، تَلَْوتُم و ... 

نيز توقّع می رود که همني مهارت را به دست بياورد. وقتی که فراگري خوب بفهمد خوب 

ياد خواهد گرفت و حتّی بی آنکه هدف کتاب باشد به مهارت ساخنت هم خواهد رسيد. 

تبدیل صيغه و ساخت فعل در سايۀ روان خوانی و ترجمه خودبه خود حاصل می گردد. 

اّما در کتاب درسی جزء اهداف آموزشی نيست.

م شده، سادگِی يادگريی  دليل اينکه چهار باب انفعال، افتعال، استفعال و تفّعل مقدَّ

اين ابواب به خاطر مفتوح بودِن حرف مضارع در آن است؛ مثالً باب »استفعال« برای 

دانش آموزان در مقايسه با باب إفعال بسيار ساده تر است. لذا در درس سوم از باب های 

باب های  شدند،  متوّجه  را خوب  جديد  قاعدۀ  که  وقتی  تا  است  شده  ساده تر رشوع 

دشوار مطرح شوند.

در رشتۀ علوم انسانی عالوه بر مفاهيم مشرتک معنای مشهور باب های ثالثی مزيد 

نيز توضيح داده شده است. واقعيت اين است که معانی باب ها حتّی برای دانش آموز 
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علوم انسانی نيز آن طور که تصّور می شود، سودمند نيست؛ مثالً برای دانسنت معنای 

َع نهايتاً بايد رساغ لغت نامه رفت و دانسنت معانی ابواب  اِْحتََقَر، اِْستَحَجَر، أَفْلََح و أرَْسَ

کارگشا نيست. اِستَحَجَر معنای درخواست ندارد.

اِْستَحَجَر: مانند سنگ شد. 

اِْستَحَجَر الرجُل : آن مرد براى خود حجره ساخت. 

اِْستَحَجَر عليِه : بر او رسسخت شد.

أَْعرََض: دوری کرد اّما َعرََض: عرضه کرد. يعنی َعرََض متعّدی و أَْعرََض الزم است.

در تَغافُل و تَجاُهل اشرتاک نيست.

حوارات  

در بخش حوار، گفت وگويی در ادارۀ گذرنامه در فرودگاه آموزش داده شده است. 

و  مکرّمه  مّکۀ  زيارت  به  که  است. هرکس  آن  بودن  کاربردی  مکامله  اين  بزرگ  امتياز 

مدينۀ منّوره مرّف شده است، می داند که موضوع ِحوار کامالً جالب و واقعی است. 

مهم  منت  عبارت های  دارد؟  کاربردی  چه  گفت وگويی  پرسيد چنني  نخواهد  دانش آموز 

هستند و هرکس که عربی خوانده است بايد چنني پرسش و پاسخ هايی را مسلّط باشد.

تـمرین ها  

تـمرين اّول )در هر دو کتاب(: هدف تقويت درک مطلب است. حال نوبت اين است که 

فراگري بتواند خود را بيازمايد. از آنجا که يکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی سخن گفنت 

است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانش آموز کمک می کند. 

در اين قسمت نبايد سخت گريی کرد؛ زيرا ساخنت جمله از اهداف اصلی کتاب نيست. 

اين  به  به سادگی  نادرست است. دانش آموز  و  تعيني درست  به صورت  بنابراين، سؤال 

تـمرين پاسخ می دهد. برای اينکه او از آموخنت لّذت بربد، سؤال ساده طرّاحی شده است.

پيشني  آموخته های  تقويت  هدف  سوم(:  مترين  انسانی  علوم  عربی  )در  دوم  تـمرين 

دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه و تلفيق آن با آموخته های نوين است. بايد مراقب 

بود که اين توّهم برای دانش آموز پيش نيايد که تصّور کند ضمري و فعل الزم و ملزوم 
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هم هستند؛ مثالً هم ذهبوا را درست بداند و ذهبوا را نادرست بداند، چون فعل ذهبوا 

بی نياز از ضمري است. 

در اينجا تذکّر معلّم الزم است.

که  است  اين  نوبت  حال  چهارم(:  مترين  انسانی  علوم  عربی  )در  قرآن  زبان  تـمرين سوم 

مهم ترين هدف يادگريی درس عربی به منّصۀ ظهور برسد. دانش آموز آموخته هايش را 

در چند آيه و يک حديث می آزمايد. 

تصوير سنگ قرب بانو دکرت آنه ماری شيِمل1 اسالم پژوه، خاورشناس و مولوی شناس آملانی 

1ــ خانم پروفسور »آنه ماری شیمل« پژوهشگر و نویسندۀ توانای آملانی را سال هاست که در رسارس جهان به عنوان یک اسالم شناس و 
ایران شناس برجسته می شناسند. ده ها کتاب و صدها مقاله، مثرۀ تالش های این بانوی رشق شناس است. به موازات قلم توانای او، بیان شیوا 
و جّذاب وی نیز موجب دعوت پی در پی و سفرهای فراوان خانم »شیمل« به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخرنانی در محافل علمی و 

دانشگاهی بوده است. 
»آنه ماری شیمل« در سال 1929 در 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 اسالم شناسی پرداخت و در سال 

1941 با اخذ درجۀ دکرتا، دانش آموخته شد.
خانم »شیمل« سپس به عنوان مرتجم و بعد به عنوان استاد رشتۀ علوم اسالمی به استخدام دانشگاه »ماربورگ« در آمد. او در سال 1954 
استادی در  پرداخت. در سال 1961 کرسی  ادبیات کالسیک ترک  به تدریس  این دانشگاه  ترکیه رفت و در  به  آنکارا  به دعوت دانشگاه 
رشته های عرب شناسی و اسالم شناسی در دانشگاه بن آملان به او واگذار شد. خانم »شیمل« از سال 1967 در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز 
به تدریس پرداخت. او هم زمان با فّعالیّت متناوب در این دو دانشگاه در بسیاری از سایر دانشگاه های جهان نیز به عنوان استاد میهامن 

می کرد. فّعالیت 
وی که یکی از پژوهشگران بزرگ در علوم و عرفان اسالمی در جهان غرب به شامر می آيد، افزون بر کتاب های متعّددی که در این زمینه 

تألیف کرده، آثار بسیاری از شعرا، عارفان و فیلسوفان مرق زمین را به زبان آملانی ترجمه کرده است.
در سال 1995 جایزۀ صلح نارشان آملان که یکی از معتربترین جوایز فرهنگی این کشور محسوب می شود به وی اعطا شد.

بسیاری از دانشگاه های معترب جهان از جمله دانشگاه های سند در هندوستان، اسالم آباد، پیشاور، اوپسال سوئد، قونیه و تهران به وی دکرتای 
افتخاری اعطا کرده اند. در اسالم آباد پاکستان حتّی یک خیابان به نام وی نام گذاری شده است. خانم پروفسور »شیمل« عالوه بر زبان های 

عربی، ترکی، فارسی، سندی و پشتو، با زبان های انگلیسی، فرانسه و سوئدی به خوبی آشنا بود.
وی در مصاحبه ای در برنامۀ دوم تلویزیون آملان گفت:

متأسفانه در آملان اطاّلعات ناقص و اغلب نادرستی در مورد اسالم، ایران و انقالب اسالمی وجود دارد و متقابالً در ایران نیز تقریباً هیچ گونه 
اطالع قابل مالحظه ای در مورد آملان وجود ندارد.

شیمل در یکی از مصاحبه هایش اشاره ای به ادعیۀ اسالمی داشت و گفت:
همواره دعاها، احادیث و اخبار اسالمی را از اصل عربی آن می خوانم و به ترجمه ای مراجعه منی کنم. بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفۀ 
سجادیه را به آملانی ترجمه و منتر کرده ام، نزديک به هفت سال پیش دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن ماه را ترجمه 
می کردم و مادرم در بیامرستان بسرتی بود و به او رس می زدم، پس از آنکه او به خواب می رفت در گوشه ای از آن اتاق به پاک نویس کردن 
ترجمه ها مشغول می شدم. اتاق مادرم دو تختی بود. در تخت دیگر خامنی بسیار فاضله بسرتی بود که کاتولیکی مؤمن، راسخ العقیده و 
متعّصب بود. وقتی فهمید که من دعاهای اسالمی را ترجمه می کنم، دلگیر شد که مگر در مسیحیت و در کتب مقّدسه 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 می خوانم.
وی در یکی از مصاحبه هایش در مورد مسلامنان ترک گفت:

وقتی من جلوی یک مسجد آیه های قرآن را می خوانم، ترک ها شگفت زده از من می پرسند، شام می توانید این را بخوانید؟!
پروفسور »آنه ماری شیمل« طی دوران طوالنی فّعالیّت علمی و فرهنگی خود بیش از هفتاد کتاب تألیف و ترجمه کرده است.

منبع: پايگاه اطاّلع رسانی حوزه 
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آراسته به حديث حرضت علی تأثري روانی بسياری بر دانش آموز دارد. شايسته است 

دبري دست کم يک دقيقه دربارۀ اين بزرگ بانو برای دانش آموزان صحبت کند. 

عبارت إنکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم در کالس پرسيده شود که منظور چيست. 

بداند چه  اين است که دانش آموز  اين سخن حکيامنۀ حرضت علی  از  هدف 

دارد. زيست  برابر محيط  در  مسئوليتی 

مهارت  تقويت  اين ترين  هدف  انسانی(:  پنجم  )معادل مترين  قرآن  زبان  تـمرين چهارم 

است.  واژه شناسی 

طرح ترين پنجم دشوار، اّما حّل آن برای دانش آموز آسان و لّذت بخش است.

تـمرين پنجم زبان قرآن )معادل مترين ششم انسانی(: هدف اين ترين نيز باز هم تقويت 

مهارت واژه شناسی است. 

تالش شده است ترين متضاد و مرتادف هرجای کتاب که امکان داشت طرّاحی شود.

تـمرين هفتم تا نهم )در هر دو کتاب(: نه تنها در اين درس، بلکه در همه جای کتاب 

ترين فعل تکرار شده است و در کتاب های دو سال آينده نيز اين تکرار و ترين بر 

انواع فعل انجام خواهد شد. 

يادگريی فعل بسيار مهم است. مهم ترين قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل 

است.

تقويت مهارت  هدف  انسانی مترين دوم(:  )در عربی علوم  قرآن  زبان  تـمرين دهم عربی 

شناخت فعل است. دانش آموز بايد بتواند در دو گزينۀ ارائه شده قدرت تشخيص غلط 

را از درست داشته باشد. دليل اينکه دو گزينه ارائه شده اين است که مسابقه ای در کار 

نيست. هدف آموزش است و در آموزش دانش آموز همچون فرزند ماست که می خواهد 

و  کارشناسان  کرد.  طرح  سؤال  رسارسی  آزمون  سبک  به  نبايد  ارزشيابی  در  بياموزد. 

اين سبک  را رد کرده اند.  اين شيوۀ طرح سؤال آزمون رسارسی  صاحب نظران بسياری 

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 شيوه ای مورد تأييد نيست.
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أَنواُر الُْقرآِن   

در هر هشت درس کتاب عربی زبان قرآن اين بخش وجود دارد. 

دانش آموز آموخته هايش را در قرآن محک می زند. اين بخش از درسی به درس ديگر 

در قالبی جديد طرّاحی شده است. هدف فقط معنای هامن کلامتی است که در کتاب 

درسی با آن مواجه شده است. 

از  است  نشده  روبه رو  آن  با  کتاب  در  تاکنون  که  کلامتی  معنای  ديگر  عبارت  به 

گرفت.  نخواهد  قرار  ارزشيابی  مورد  و  نيست  کتاب  آموزشی  اهداف 

پيشرت اشاره شد که حّل اين ترين در منزل انجام خواهد شد و در صورتی که 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 داستان های قرآنی به زبان عربی و ترجمۀ آنها به فارسی است. از آنجا 

که دانش آموز با برخی داستان های قرآنی آشناست، ترجمۀ آنها برايش ساده تر است. 

اين کار می تواند به صورت گروهی انجام شود. طبيعی است که کاری وقت گري است 

و نياز به زمان ندارد و بايد خارج از وقت کالس انجام و در کالس گزارش داده شود. 

پيشنهاد می شود يک وبالگ برای اين منظور به اسم مدرسه و برای ثبت فّعاليت های 

دانش آموزان ساخته شود.

ارزشيابی  

هرچه در دروس قبل، دربارۀ شيوه های ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق 

دارد.

منت درس را می توان با استفاده از کتاب گويا و مناهنگ های موجود در اينرتنت در 

مورد اين پديدۀ طبيعی در کالس درس اجرا کرد. 
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وسايل کمک آموزشی  

اینفوگراف،  پاورپوینت،  نرم  افزار،  از کتاب گویا،  نیز همچنان استفاده  این درس  در 

اعالن و اساليد توصيه می شود. مناهنگ آموزشی، 

دانش افزايی برای دبیر )نه دانش آموز(

1  ثثَلْج به دو معنای برف و يخ است.

2 ِمهرَجان معرَّب مهرگان يادآور جشن بزرگ ايرانيان باستان به هنگام مهر است. 

از آن واژۀ ُمَهرَّج به معنای دلقک سريک نيز ساخته شده است.

مهرجان به معنای جشنواره )فستيوال( است. جمع آن مهرجانات و همراه با احتفاالت 

به کار می رود.

3 کلمۀ ثاُلثی خالف قياس به کار رفته و در اصل بايد ثاَلثی می بود.

4 رَشَّفَْت يعنی مرَّف فرمودی، افتخار دادی و تََرَّفَْت يعنی مرَّف شدی؛ مثالً به 

مّکه مکرمه مرّف شدم: تََرَّفُْت ِبزيارَِة مکََّة الُْمَکرََّمِة.

5 ِبطاقَة جمع ِبطَاقات و بَطَائِق، يعنی کارت، بليت، برچسب، برگه. 

کارت  تَهِنئة:  بطاقة  خواربار،  کارت  َتوينيَّة:  بطاقة  پستال،  کارت  بَريديَّة:  بطاقة 

عوة: کارت  خول: کارت ورود، بطاقة الُْمغاَدرَة: کارت خروج، بطاقة الدَّ تربيک، بطاقة الدُّ

يَارَة«: كارت ويزيت، »ِبطَاقَُة الثَّوِب«: نرخ فروش جامه كه در گوشۀ  دعوت، »ِبطَاقَُة الزِّ

كارت  املكتبة:  يف  االشرتاك  بطاقَُة  شناسايى،  كارت  الُهِويَّة«  »ِبطَاقَُة  كنند،  يادداشت  آن 

است.  آرامى  واژه  اين  كتابخانه.  عضويت 

6 معموالً سورۀ ممتَحنة را به کس ح تلّفظ می کنند، ولی به فتح درست است. 

به آيۀ دهم از اين سوره دقّت کنيد: 

 ﴾ ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِذا جاءَکُُم الُْمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمتَِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم ِبإميانِِهنَّ

با توّجه به فعل اِْمتَِحُنوُهنَّ ممتَحنة درست است.

7  تحدث هذه الظاهرة يف السنة َمرَّتنَِي أحياناً. در اينجا مرّتني نايب مفعول مطلق 

مبنيِّ للعدد است.
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8 اينکه گفته شد »فعل الزم« يعنی »لَزَِم فاعله و اليحتاج إلی املفعول« و »متعّدی« 

گذرا  را  متعّدی  و  ناگذر  را  فارسی الزم  زبان  در دستور  املفعول«.  إلی  »يتعّدي  يعنی 

ناميده اند.

9 در ﴿و ما أرسلنا ِمن رسوٍل إاّل بلسان قومه﴾ رسوٍل لفظاً مجرور و محاّلً منصوب 

است.

اللّه در اصل ال +اله بوده و همزه به خاطر کرثت استعامل حذف شده  10 کلمۀ 

است.

دربارۀ ریشۀ واژۀ اللّه چند نظر وجود دارد: 

برخی گفته اند اللّه از اله گرفته شده است. عرب در روزگار جاهليّت خدا را می شناخته 

است، اّما برایش رشیک قائل می شده 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 گفته اند که ِخرد در برابر او رسگشته و شیدا می شود.

سیبََویه 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 می گوید:

معنِی الله گفت آن سیبَـَویه      یولِهوَن يف الَحـوائِـج ُهم لََدیْـه

گفت الَهنا يف حـوائْجنا إلَیْك     َو الْتََمسنـاهـا َوَجدناهـا لََديـْك

ترجمه: سیبویه دربارۀ معنای اللّه گفت: اللّه کسی است که مردم در نیازهای خود 

شیداوار به سوی او می روند. گفت ای خدای ما در نیازهایامن به سوی تو روی می آوریم 

و از تو می خواهیم و آنها را نزد تو می یابیم.

شاید هم اله و وله دو گویش از یک زبان باشند؛ یعنی در آغاز وله بوده سپس آن را 

به صورت اله استعامل کرده اند؛ و وقتی آن را به صورت اله تلّفظ منودند معنای پرستش 
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ناآگاهانه  اللّه چنین می شود: آن ذاتی که همۀ موجودات  بنابراین، معنای  يافته؛  هم 

شیدای او هستند و او تنها وجودی است که شایستگی پرستش دارد.

اللّه نداریم و هیچ واژه ای  باورند که در فارسی واژه ای معادل کلمۀ  این  بر  برخی 

رسانندۀ تام معنای اللّه نیست؛ زیرا اگر به جای اللّه »خدا« بگذاریم رسا نخواهد بود، 

چون خدا مخّفف »خودآی« است و اگر خداوند به کار رود باز رسا نخواهد بود؛ زیرا 

خداوند یعنی صاحب. اّما چنین نیست؛ در هر زبانی برای معادل اللّه واژه های زیبایی 

وجود دارد که از جنبه هایی بر زبان های دیگر برتری دارد. در فارسی نیز اهورامزدا، ایزد، 

یزدان، کردگار، خدا، خداوند، پروردگار واژگانی زیبایند. َولْهان يعنی شيدا، عاشق

11  ترجمۀ فارسی »أََخَذ« می شود: گرفت، بُرد، برداشت آغاز کرد و ...

ًة: هديه ای گرفتم، ُخْذين َمَعك: مرا با خودت برب، أََخَذ الَْحقيبََة: چمدان را  أََخذُت َهديَـّ

برداشت، أََخَذ يَْکتُُب: آغاز به نوشنت کرد، أََخَذ َعلَيِه: او را رسزنش کرد، اْلَْخُذ َو الرَّدُّ: گفت 

و شنود، أََخَذُه النَّْوُم: خواب بر او چريه شد، أََخَذ الُْقلوَب: دلها را ربود، أََخَذ َمْجراُه: در 

راه عادی خود رفت، أََخَذ رَأيَُه: با او مشورت کرد، أََخَذ ِمْن شاِرِبِه: از سبيلش چيد، أََخَذُه 

ِبَذنْبِه: او را به گناهى كه مرتكب شده بود كيفر داد.

ترجمۀ فارسی أََخَذ به جملۀ داده شده بستگی دارد؛ مثال بيشرت:

أََخَذ الخوُف منه َمأخذاً : ترس، او را فراگرفت. 

أََخَذْت فيِه الَخمُر : می در او اثر كرد. 

أََخَذ عليه طريَقه : او را بر كارى كه كرده بود نكوهش منود. 

ة : به سختى با او رفتار كرد.  أََخَذُه ِبالشدَّ

أََخَذُه بالُحسنى : به نيىك با او رفتار كرد. 

أََخَذ بيِدِه او بَناِصه : او را يارى كرد. 

أََخَذ أْخَذُه و بإْخِذِه : از روش و خوى او پريوى كرد. 

أََخَذُه عىل حني ُغرٍَّة : ناگهان بر او وارد شد يا ناگهان او را گرفت. 

أََخَذ عىل نفسه : با خود عهد بست. 
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أََخَذُه عىل َعاتِقه : مسئوليّت را بر عهده گرفت. 

أََخَذ عىل يدِه : از كارى كه مى خواست انجام دهد او را بازداشت. 

أََخَذ َعنُه : از او نقل قول كرد، از او آموخت؛ »أَخَذ َعْن كُتُِب الَوَّلني«: از كتاب هاى 

الَهْنَدَسة«: از او علم جرب و هندسه آموخت. قدميى نقل كرد؛ »أَخَذ َعنُه الجرَب و 

أَخَذ بخاطره: با او همدردی كرد، به او تسليت گفت، او را تسلّی داد.

أخذ )أو أمسك( ِبِخناقه: يقه اش را گرفت )چسبيد(

برخورد كرد، شديداً  با خشونت  برخورد خشن كرد،  برخورد كرد،  أَخَذ بشدة: شديداً 

كرد. مؤاخذه 

أَخَذ بالثار: انتقام گرفت .

أَخَذ جانبا من: بخشی از ... را به خود اختصاص داد )به عهده گرفت(.

أَخَذ جانبا من: بخشی از ... را به خود اختصاص داد ، قسمتی از ... را به انحصار خود 

درآورد.

راه  به عصا  احتياط كرد، مواظبت كرد، هشيار شد، مراقبت كرد، دست  أَخَذ حذره: 

كرد. )عمل(  حركت  محتاطانه  رفت، 

أخذ حذره: هوشيار شد، حواسش را جمع كرد، احتياط كرد، دقت كرد، مراقبت )احتياط( 

كرد، مواظبت )احتياط( كرد.

منظور  رعايت منود،  داد،  قرار  مّدنظر  كرد،  مراعات  آورد،  به حساب  بالحسبان:  أَخَذ 

گرفت. گرفت، جّدی  نظر  در  كرد،  توّجه  داشت، 

أَخَذ بالحسنی: مهربانی كرد ، مالطفت كرد ، خورشويی كرد ، نرمی كرد ، برخورد نيكو 

كرد.

أَخَذ حيطََته: احتياط كرد، دست به عصا شد، دقت كرد، مواظب شد )مواظبت كرد(، 

مراقب شد )مراقبت كرد(.

أَخَذ عىل عاتقه: به عهده گرفت، پذيرفت، بردوش كشيد، به گردن گرفت، گردن نهاد .

أَخَذ علام بـ  : آگاه شد از، مطلع شد از، را مالحظه كرد، پی برد به.

أَخَذ عىل ُعهدته: به عهده گرفت، متعهد شد، تعهد منود، ملتزم شد، بر دوش گرفت.

أَخَذ عينات: منونه برداری كرد ، منونه گريی كرد ، الگو گرفت )قرار داد(.
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أَخَذ عىل )حني( غرة: غافلگري كرد.

أخَذ كَرهينة: به گروگان گرفت، گروگان گرفت.

أَخَذ 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 باب های ثالثی مزيد برای معلّم نه برای دانش آموز: )استثنا در معانی 

وجود دارد.(

باب إفعال )أَْفَعَل یُْفِعُل إِْفعال(

1  متعّدی کردن فعل الزم )تَْعدیَة(:

؛ علی خندید.  أَضَحَك عيلٌّ ُحَسيناً؛ علی حسني را خنداند. مثال: َضِحَك عيلٌّ

قرآن: ﴿إنَُّه هَو أَْضَحَک َو أَبْکَی﴾؛ اوست که خندانيد و گريانيد.

2  مفعول را دارای صفتی یافنت )وجدان الصفة(:

مثال: أَْعظَْمُت اللَّه؛ خدا را با عظمت یافتم.

قرآن: ﴿فَلاَّم َرأَيَْنُه أکرَبْنَُه﴾؛ وقتی او را دیدند بزرگ یافتند.

3   فاعل دارای ماّدۀ فعل شود یا مفعول را دارای ماّدۀ فعل کنیم: )واجدیّت(

مثال: أوَرَق الشجُر؛ درخت دارای برگ شد.

قرآن: ﴿فَأَقبَـرَُه﴾؛ در قربش نهاد.

أَثْـَمَر؛ میوه دار شد.

4  داخل شدن فاعل در زمان، مکان یا عدد:

أعرََق سعيٌد؛ سعيد وارد عراق شد.

يَن﴾؛ داخل صبح شد در حالی که از زیانکاران بود. قرآن: ﴿فَأَْصبََح ِمَن ٱلَْخارِسِ

5 نسبت فعل به غیر فاعل: 

مثال: أَکَسَد الکاِسبون؛ کاسب ها بازارشان کساد شد.

6  رسیدن به وقت: 

مثال: أَحَصَد الزَّرُع؛ هنگام درو کشت رسید.
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7 مبدأ فعل را از فاعل یا مفعول برطرف کردن )سلب(:

مثال: أَفْزَْعُت حميداً؛ بیمناکی حميد را برطرف کردم.

8  ضّد معنای ثالثی مجرّد:

مثال: تَرََب حاِمٌد؛ حامد خاک نشین )تهیدست( شد.

أتْرََب حاِمٌد؛ مال در دست حامد چون خاک شد )ثروتند شد(.

نیا تُخلُِق البداَن؛ هامنا جهان پیکرها را فرسایش می دهد. : الدُّ اإلماُم عيّل

ا ٱلَْقاِسطُوَن فََکانُواْ لَِجَهنََّم َحطَباً﴾؛ قرآن: ﴿َوأَمَّ

 و اّما منحرفني برای دوزخ هيزم خواهند بود.

﴿َو أَقِْسطُواْ إِنَّ ٱللََّه يُِحبُّ ٱلُْمْقِسِطنَي﴾؛ 

دادگری را گسرتش دهيد که خدا داد گسرتان را دوست می دارد.

ُل تَْفعیل »تَْفعال ـ تَْفِعلة ـ َفعال ـ ِفعال ِفّعال«( َل ـ یَُفعِّ باب تفعیل )َفعَّ

1 متعّدی کردن فعل الزم )تعدیة(:

قرآن: ﴿نزّل علیك الکتاب﴾؛ بر تو کتاب را فرود آورد.

2  داللت بر زیادی فعل یا فاعل یا مفعول )تکثیر(

قرآن: ﴿َغلََّقِت البواب﴾؛ درهای زیادی را بست.

3  مبالغه )تفاوتش با تکثیر این است که در تکثیر بیشرت کمیت و در مبالغه بیشرت 

کیفیت مّد نظر است.(

؛ حق را کامالً آشکار کردم. مثال: رَصَّْحُت الَحقَّ

قَْت ٱلرُّْؤيَا﴾؛ آنچه در رؤیا دیدی کامالً تصدیق کردی. )مأموریتت را  قرآن: ﴿قَْد َصدَّ

کامالً به انجام رساندی(

4  تدریج:

قرآن: ﴿إنّا نحن نَزَّلنا الذِّکر﴾؛ ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم.

5  نسبت دادن ماّدۀ فعل به مفعول )نسبت(:

قرآن: ﴿َو َمن يَُعظِّْم ُحرُماِت ٱللَِّه﴾؛ و هرکس حرمت يافتگان خدا را بزرگ بدارد.
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6 ضّد معنای باب افعال:

قرآن: ﴿إِنَّنا نَخاُف أَن يَْفرَُط َعلَيْنا﴾؛ بيم داريم در آزارمان زیاده روی کند.

ُهْم ال يَُفرِّطُوَن؛ آنها کوتاهی منی کنند.

مصدر باب تفعیل در وزن های دیگری هم به کار می رود، اين کلامت نيز مصدر باب 

اب تفعیل اند: تَکرار / تَجربة / َسالم / کِذاب / کِذَّ

باب ُمفاَعلَة )فاَعَل ـ یُفاِعُل ـ ُمفاَعلَة(

1 مشارکت )معنای غالب باب مفاعلة است.(

درحالی که هر دو طرف هم فاعل اند و هم مفعول، اّما آغازکننده به صورت فاعل و 

دیگری به صورت مفعول آورده می شود: کاتََب نارِصٌ َمحموداً؛ نارص و محمود با يکديگر 

نامه نگاری کردند.

قرآن: ﴿فََساَهَم فََکاَن ِمَن ٱلُْمْدَحِضنَي﴾ )صافات، 141(؛ 

پس قرعه انداختند و او از مغلوبني شد.

2  تکثیر

َءاَجرَك اللُّه؛ خداوند پاداش بسیار به تو دهد.

3 تعدیه )متعدی کردن فعل الزم(

بَُعَد: دورشد  بَاَعَد :دور کرد

قرآن: ﴿َولِٰکْن بَُعَدْت َعلَيِْهم﴾؛ ولی به نظرشان دور آمد.

َربََّنا بَاِعْد بنَْيَ أَْسَفارِنَا؛ پروردگار مابني سفرهای ما فاصله زياد قرار بده.

4  هامن معنی ثالثی مجرّد

تعالی نسبت داده شود در معنای  به خدای  باب مفاعله، فعلی  معموالً هرگاه در 

است. چهارم 

قرآن: ﴿قاتَلَُهم اللّه﴾ ، ﴿یَُخاِدعون اللَّه﴾

ل( ُل ـ تََفعُّ َل ـ یََتَفعَّ ل )تََفعَّ باب تفعُّ

1  مطاوعه )قبول اثر فعل( باب تفّعل برای پذيرش اثر باب تفعیل به کار می رود:
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َعلَّْمُت هاِشامً فَـتََعلََّم؛ به هاشم یاد دادم پس یاد گرفت.

بِِّه کَلِاَمٍت فَتَاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم﴾؛ )بقره/ 37(؛  ٰى َءاَدُم ِمن رَّ قرآن: ﴿فَتَلَقَّ

و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را بخشيد زيرا وی توبه پذير و 

است. مهربان 

ِميُع ٱلَْعلِيُم﴾؛ )بقره/ 127(؛ ﴿َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت ٱلسَّ

 پروردگارا، از ما بپذير زيرا تو شنوای دانا هستی.

2 تکلّف: خود را به رنج انداخنت )فاعل می خواهد چیزی غیر واقعی را به زحمت 

به خود منسوب کند.(

قرآن: ﴿َوَما أَنَا ِمَن ٱلُْمتََکلِِّفنَي﴾؛ )ص/ 86(؛ و من از آنها نيستم که چيزی را که ندارند 

به خود می بندند.

3 تدریج

قرآن: ﴿قَْد يَْعلَُم ٱللَُّه ٱلَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمنُکْم﴾ )نور/ 63(؛ 

خدا از شام کسانی را که نهانی در می روند می شناسد )تسلّل آن است که کسی خود 

را از جايی آرام آرام بیرون کشد طوری که نخواهد کسی پی بربد.(

قرآن: ﴿يَتََجرَُّعُه﴾؛ )ابراهيم/ 17(؛ به زحمت، جرعه جرعه آن را رس می کشد.

4 تجنُّب؛ )اجتناب فاعل از ماّدۀ فعل(

تَأثََّم قاِسٌم؛ قاسم از گناه دوری کرد.

5  تلبُّس؛ )فاعل چیزی را که فعل از آن مشتق شده بپوشد(

َص جواٌد؛ جواد پیراهن پوشید. تََقمَّ

6 َصیرورت؛ )به حالتی در آمدن(

تََسلََّم ِهشاٌم؛ هشام مسلامن شد.

باب تفاعل )تَفاَعَل ـ یََتفاَعُل ـ تَفاُعل(

1  مشارکت:

قرآن: ﴿تََعاَونوا َعَل ٱلرْبِّ َوٱلتَّْقَوٰى﴾ )مائده/ 2(؛ 

يکديگر را در کار نيک و پرهيزگاری ياری کنيد.
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2 تظاهر:

تَـامرََض کاِظٌم؛ کاظم خودش را به بيامری زد.

َّاقَلْتُم إَِل ٱْلَرِْض﴾ )توبه/ 38(؛  قرآن: ﴿اِث

به زمني سنگينی می کنيد. )خودتان را ناتوان جلوه می دهید.(

3 مطاوعه )پذيرش اثر فعل(:

باَعْدُت َمنصوراً فَتَباَعَد؛ منصور را دور کردم پس دور شد.

4 تدریج:

تَزایََد الَْمطَُر؛ باران به تدريج بسيار شد.

هرگاه فاء الفعل در باب های تفّعل 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 هم جنس فاءالفعل 

کرده در آن ادغام کنیم. برای پرهیز از ابتدا به ساکن از یک همزۀ وصل کمک می گیریم. 

تَثاقََلثَثاقََلثْثاقََلاِثْثاقََلاِثّاقََل 

تَتَضاَربوَن تَضاَربوَن

﴿تََنزَُّل الَْمالئَِکُة َو الّروُح﴾ فعل تََنزَُّل در اصل تَتََنزَُّل بوده است.

باب افتعال )اِْفَتَعَل ـ یَْفَتِعُل ـ اِْفِتعال(

1 مطاوعه )اثرپذیری(

َجَمْعُت الّناَس فَاجتََمعوا؛ مردم را گرد آوردم و آنان گرد هم آمدند.

ْجتَِمعوَن﴾ )شعراء، 39(؛ و به مردم گفتند آیا شام  قرآن: ﴿َو ِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنتُم مُّ

گرد هم می آييد؟ 

2  تالش و مبالغه:

اِکْتََسبُْت الاْمَل؛ با کوشش فراوان مال به دست آوردم.

قرآن: ﴿لََها َما کََسبَْت َوَعلَيْها َما ٱکْتََسبَْت﴾ )بقره، 286(؛

نیکی های هر شخصی به سود خود او و بدی هايش نيز به زيان خودش است.

3  اتِّخاذ )فراهم آوردن ماّدۀ فعل(

اِْختَبَزُْت الخبَز؛ نان را پختم.
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4  طلب:

اِْعتََذرُْت ماِجداً؛ از ماجد پوزش خواستم.

قرآن: ﴿اَل تَْعتَِذُرواْ قَْد کََفرْتُم بَْعَد إِميَانُِکم﴾)توبه، 66(؛ 

پوزش نخواهيد؛ زيرا پس از اميانتان کافر شديد. 

5 معنای ثالثی مجرّد:

اِْجتََذبُْت قَميَص أَخي؛ پرياهن برادرم را کشیدم.

6 مشارکت:

اِْختََصَم جعفٌر و َسّجاٌد؛ جعفر و سّجاد با هم دشمنی کردند.

قرآن: ﴿َهَذاِن َخْصاَمِن ٱْختََصموا يف َربِِّهم﴾)حج، 19(؛

اينها دو دشمنند که در مورد پروردگارشان با يکديگر دشمنی کرده اند. 

تفاوت مشارکت در باب مفاعله با باب های تفاعل و افتعال این است که در باب 

مفاعله رشوع کننده، اعراب فاعلی می گیرد و دیگری حالت مفعولی، ولی در باب تفاعل 

و افتعال هر دو به صورت فاعل می آيند.

در باب افتعال در حالت های زیر حروف تبديل می شوند:

ادغام  افتعال  باب  )ت(  در  سپس  تبدیل  )ت(  به  باشد  )ی(  یا  )و(  فاءالفعل  ـ        اگر 

اِتِّخاذ می دهد:  رخ  حالت  این  هم  أََخَذ  مورد  در  استثنائاً  اِتِّحاد  مثل  می شوند؛ 

ـ اگر فاءالفعل )ص، ض، ط، ظ( باشد، )ت( در باب تبدیل به )ط( می شود؛ مثال: 

اِضِطهاد و  اِضِطرار  اِضِطراب، 

قرآن: ﴿َوٱْصطرَِبْ لِِعبَاَدتِِه﴾ )مريم، 65(؛ در عبادتش بردبار باش. 

ـ اگر فاءالفعل )د، ذ، ز( باشد )ت( در باب تبدیل به )د( می شود و جایز است که )د( 

و )ذ( را هم در هم ادغام کنیم:

زََجَر ـ اِزتََجَر ـ ازَدَجَر      

کََر ذَکََر ـ اذتََکَر ـ اذَدکَر ـ ادَّ

قرآن: ﴿َوقَالُواْ َمْجُنوٌن َوٱزُْدِجَر﴾)قمر، 9(؛ و گفتند جن زده شده و زيان ديده است. 
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ٍة﴾)يوسف، 45(؛ و پس از مّدتی به ياد آورد.  کََر بَْعَد أُمَّ قرآن: ﴿َوٱدَّ

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 هم جنس عین الفعل کرده در 

آن ادغام کنیم، سپس فاء الفعل را مفتوح یا مکسور کنیم و چون از همزه باب بی نیاز 

می شویم آن را حذف می کنيم.

ُم َم ـ یََخصِّ َم ـ َخصَّ َخَصَم ـ اِْختََصَم ـ اِْخَصَصَم ـ اَِخصَّ

ُموَن﴾)يس، 49(؛ در حالی که رسگرم دشمنی باشند.  قرآن: ﴿َو ُهْم يَِخصِّ

باب انِفعال )اِنَْفَعَل ـ یَْنَفِعُل ـ اِنِْفعال(

تنها معنای این باب مطاوعه)اثرپذیری( است:

، استخوان را شکستم پس شکسته شد. کََسُْت الَْعظَْم فَانَْکَسَ

قرآن: ﴿فَأَْوَحيَْنا إَِلٰ ُموىَسٰ أَِن ٱْضِب بَِّعَصاَك ٱلْبَْحَر فَـٱنَفلََق﴾)شعراء، 63(؛ 

به موسی وحی کرديم که عصايت را به دريا بزن، پس بشکافت. 

باب افِعالل )اِْفَعلَّ ـ یَْفَعلُّ ـ اِْفِعالل(

1  داخل شدن فعل در ماّدۀ فعل:

اِْسَودُّ اللَّیُل؛ شب وارد سیاهی شد.

قرآن: ﴿ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو کَِظيٌم﴾ )زخرف، 17(؛ 

رويش از بسيارِی خشم و ناراحتی سياه می شود. 

2 مبالغه:

اِبْيَضَّ الثَّوُب؛ لباس بسیار سفید شد.

قرآن: ﴿يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه﴾ )آل عمران، 106(؛

روزی که چهره هايی سفيد و چهره هايی سياه می شود. 

باب استفعال )اِسَتفَعَل ـ یَسَتفِعُل ـ اِسِتفعال(

1 طلب )معنای غالب این باب است.(

يِن﴾)انفال، 72(؛ وکُْم يِف ٱلدِّ قرآن: ﴿َوإِِن ٱْستَنرَصُ

 اگر از شام در راه دين ياری بخواهند شام بايد ياريشان کنيد. 
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2 مفعول را دارای صفتی یافنت:

اِْستَْکرَمُت حاِتاً؛ حاتم را بخشنده یافتم.

ُنَّ َعَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعُفواْ يِف ٱْلَرِْض﴾ )قصص، 5(؛  قرآن: ﴿َو نُِريُد أَن منَّ

و می خواهيم که بر آنان که در زمني ناتوان نگاه داشته شدند، مّنت نهیم.

3 قرار دادن ماّدۀ فعل برای مفعول:

اِستَخلَفُت َزکَريّا؛ زکريا را جانشین خود کردم.

قرآن: ﴿َويَْستَْخلُِف َربِّ قَْوماً َغرْيَکُْم﴾)هود، 57(؛ 

پروردگارم قومی غري شام جانشین می کند. 

4 تحّول: )فاعل از حالتی به حالتی دیگر درآید که ماّدۀ فعل بر آن داللت می کند(:

اِْستَْحَجَر الطّیُن؛ گل سنگ شد.

قرآن: ﴿فَـٱْستَْغلََظ فَـٱْستََوٰى َعَلٰ ُسوِقِه﴾ )فتح، 29(؛ 

]آن جوانه ها[ سترب می شود و راست بر پای خود می ايستد. 

5  مطاوعه )اثر پذیری(:

أحَکمتُُه فاستَحَکَم؛ آن را محکم کردم پس محکم شد.

از ذکر معانی باب های افعیالل، افعیعال، افِعّوال چون پرکاربرد نيست رصف نظر شد.
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1 منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

2 پيام منت را درک کند.

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

4 به هنگام ضورت، به آيات و حکم درس استشهاد کند.

5 فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل و معادل ماضی استمراری از 

باب های 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 هم زيستی مساملت آميز ميان مذاهب و قوميّت هاست. 

زندگی  مختلفی  مذاهب  گاهی  و  قوميّت ها  ايران  جمله  از  کشورها  از  بسياری  در 

می کنند. بزرگان دين و کشور هميشه همگان را دعوت به همبستگی می کنند. در ايران 

لَک، بختياری، عرب، ترکمن،  لُر،  قوميّت های بسياری هستند؛ مانند فارس، ترک، کرد، 

بلوچ، تات، تالشی، تربی، گيلک، سيستانی، ارمنی، افغان، گُرجی، قزّاق، آسوری و ...

هامهنگی در ترجمۀ منت درس  

لْميُّ اَلتَّعايُُش السِّ

لََقد کانَْت رِسالَُة اإْلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمًة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب اإْلساَءِة؛ 

است.  استوار  بی ادبی  از  پايۀ منطق و دوری کردن  بر  اسالم در گذر زمان  رسالت 

يِّئَُة اِدفَْع ِبالَّتي  لَْت، 34؛ فَإنَّ اللَّه يَقوُل: ﴿َو ال تَستَِوي الَْحَسَنُة َو اَل السَّ )بوده است( فُصِّ

رُس الّراِبُع الدَّ
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بَيَنُه َعداَوٌة کَأَنَُّه َولـيٌّ َحـميٌم﴾ زيرا خداوند می فرمايد:  بَيَنَك َو  الَّذي  هَي أَحَسُن فَإَذا 

نيکی و بدی برابر نيستند با شيوه ای که بهرت است ]بدی[ را دفع کن، آنگاه کسی که 

میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می گردد.

إنَّ الُْقرآَن يَأُمُر الُْمسلِمنَي أاَّل يَُسبّوا َمعبوداِت الُْمرشِکنَي َو الُْکّفاِر فَهَو يَقوُل: ﴿َو ال تَُسبّوا 

الَّذيَن يَدعوَن ِمن دوِن اللِّه فَيَُسبّوا اللَّه...﴾ اْلنعام، 108؛ قطعاً قرآن به مسلامنان دستور 

می دهد که بت های )خدايان( مرشکان و کافران را دشنام ندهند و می فرمايد: و آنهایی 

را که جز خدا فرا می خوانند دشنام ندهید که خدا را دشنام خواهند داد. 

اَْلسالُم يَحرَتُِم اْلَدياَن اْللٰهيََّة؛ ﴿قُْل يا أَهَل الِْکتاِب تَعالَوا إلَی  کَلَِمٍة َسواٍء بَيَننا َو بَيَنُکم 

أاَّل نَعبَُد إالَّ اللَّه َو ال نرُْشَِك ِبِه﴾ آُل ِعمران، 64 ؛ اسالم به دين های الهی احرتام می گذارد؛ 

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«.

يَُؤکُِّد الُْقرآُن َعلَی ُحّريَِّة الَْعقيَدِة: ﴿ال إکراَه فی الّديِن﴾ الْبقرة، 256؛ ال يَجوُز اْلرصاُر 

ُه ال يَنتَِفـُع ِبِه أََحٌد؛ َو َعلَی کُلِّ الّناِس أَن يَتعايَشوا  َعلَی نِقاِط الِْخالِف َو َعلَی الُْعدواِن، ِلَنَـّ

لََديِهم  ِبا  ِلَنَُّه ﴿کُلُّ ِحزٍب  ِبـَعقائِِدِه؛  ِمنُهم  کُلٍّ  اْحِتفاِظ  َمَع  ِسلْميّاً،  تَعايُشاً  بَعِضِهم  َمَع 

فَرِحوَن﴾ الّروم، 32 ؛

قرآن بر آزادی عقيده تأکيد می کند: )هيچ اجباری در دين نيست.( ارصار بر نقاط 

اختالف و دشمنی جايز نيست؛ زيرا کسی از آن سود منی بَرد و بر همۀ مردم الزم است 

)همۀ مردم بايد( که با حفظ عقايد خودشان با يکديگر هم زيستی مساملت آميز داشته 

باشند؛ زيرا )هر حزبی به آنچه دارد دلشاد است(.

عوِب الَْکثريَِة، تَختَلُِف يف لُغاتِـها َو أَلْوانِـها. قاَل اللُّه  اَلِْبالُد اْلسالميَُّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ

تَعالَی: ﴿یا أَیُّها الّناُس إنّا َخلَْقناکُم ِمْن ذَکٍَر َو أُنثَى َو َجَعلْناکُم ُشعوباً َو قَبائَِل لِتَعارَفوا إِنَّ 

أَکرََمُکم ِعنَد اللِّه أَتقاکُم﴾ اَلُْحُجرات، 13؛

از ملّت های بسيار است که در زبان و رنگ فرق  رسزمني های اسالمی مجموعه ای 

می کند. خدای تعالی )بلند مرتبه( فرموده است: ای مردم، ما شام را از مردی و زنی 
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آفریدیم و شام را ملّت ها و قبیله ها گردانیدیم تا يکديگر را بشناسيد. بی گامن گرامی ترين 

شام نزد خدا پرهیزکارترین شامست.

فََقد قاَل رَسوُل اللِّه )ص(: »يا أَيَُّها الّناُس، أاَل إنَّ َربَُّکم واِحٌد َو إنَّ أَباکُم واِحٌد؛ أاَل ال 

، َو ال لَِعَجميٍّ َعلَی َعَربٍّ َو ال ِلَسَوَد َعلَی أَحَمَر َو ال ِلَحَمَر َعلَی  فَْضَل لَِعَربٍّ َعلَی َعَجميٍّ

ِبالتَّقَوی«. إاّل  أَسَوَد 

و  يکی  پروردگارتان  قطعاً  باشيد  آگاه  مردم،  ای  است:  فرموده  )ص(  خدا  فرستادۀ 

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 برتری ای ندارد.

يَأُْمرُنا الُْقرآُن ِبالَْوحَدِة. ﴿َو اْعتَِصموا ِبـَحبِْل اللِه َجـميعاً َو ال تََفرَّقوا ...﴾ آل ِعمران،103؛ 

قرآن به ما دستور به همبستگی می دهد. )و به ريسامن خدا چنگ بزنيد و پراکنده نشويد(. 

ِة اإْلسالميَِّة يف ُصَوٍر کَثريٍَة، ِمنَها اْجِتامُع الُْمسلِمنَي يف َمکاٍن واِحٍد يف  يَتََجلَّی اتِّحاُد اْلُمَّ

. اَلُْمسلِموَن ُخْمُس ُسّکاِن الْعالَِم، يَعيشوَن يف ِمساَحـٍة واِسَعٍة ِمَن اْلَرِض ِمَن الّصنِي  الَْحجِّ

 . إلَی الُْمحيِط اْلَطليَسِّ

همبستگی اّمت اسالمی در شکل های بسياری جلوه گر می شود، از آن جمله گردهاميی 

مسلامنان در جای واحد در حج. مسلامنان يک پنجم ساکنان جهان اند و در مساحتی 

گسرتده از زمني از چني تا اقيانوس اطلس زندگی می کنند.

ُه  أَنَـّ الُْمسلِمنَي، فَـاْعلَموا  يَُفرُِّق  أََحٌد کَالماً  ... إذا قاَل  اللُّه:  الُْخَمينيُّ رَِحَمُه  اإْلماُم  قاَل 

الُْمسلِمنَي. بنََي ُصفوِف  الِْخالِف  بَثَّ  يُحاِوُل  أَْو عالٌِم  جاِهٌل 

امام خمينی )ره( فرموده اند: ... هرگاه کسی سخنی گفت که باعث تفرقه مسلامنان 

شود، بدانيد که يا نادان است يا دانايی است که تالش می کند بین صفوف مسلامنان 

بگسرتاند.  اختالف 

. َو قاَل قائُِدنا آيَُة اللِّه الْخامنئّي: َمن رَأَی ِمنـُکم أََحداً يَدعو إلَی التَّفرِقَِة، فَـُهَو َعميُل الَْعدوِّ

و رهربمان آيت اللّه خامنه ای فرموده اند: هرکس از شام کسی را ديد که به تفرقه فرا 

می خوانْد، مزدور دشمن است.
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درک مطلب  

هدف اين است که دانش آموز خودش را بيازمايد. خوب است که دانش آموزان 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 ساده تر انفعال، 

تفعيل،  إفعال،  وزن های  درس  اين  در  و  شد  تدريس  تفّعل  کنار  در  استفعال  افتعال، 

مفاعلة و تفاعل تدريس می شوند. تجربه نشان می دهد که دانش آموزان در يادگريی 

سه باب انفعال، افتعال و استفعال راحت تر هستند و يادگريی دو باب إفعال و تفعيل 

اين  در  تنها  نه  است.  مفتوح  همزه اش  که  إفعال  باب  امر  ويژه  به  است.  مشکل تر 

تثبيت  نَْفَسَك برای  اِخترَِبْ  درس، بلکه در هر هشت درس کتاب تريناتی تحت عنوان 

است. کتاب طرّاحی شده  از  اين قسمت  آموخته های 

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 باب ها آن طور که بايد 

و شايد کمکی به معنای فعل ها منی کنند.

ِحوارات 

منت حوار درس چهارم مانند ساير گفت وگوهای دروس هشتگانۀ کتاب کاربردی است. 

گفت وگو در سالن بازرسی گمرک فرودگاه يک منت سودمند است. اين گفت وگوها در 

سفرها معموالً پيش می آيد. کسی که متنی را برای مکامله حفظ می کند دوست دارد منت 

کاربردی را حفظ کند. فرضاً متنی که راجع به آشپزی است هرچند جّذاب است، ولی در 

سفر مگر در حالتی استثنائی کاربرد ندارد.
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تـمرين ها  

تـمرين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. اين تـمرين در 

کتاب درسی به صورت های گوناگونی طرّاحی شده است. 

در اينجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه می کند و پاسخ هر يک را در ميان 

واژگان جديد درس چهارم جست وجو می کند. اين کار می تواند بخشی از نـمرۀ شفاهی 

او را تشکيل دهد.

تـمرين دوم و سوم در هر دو کتاب: هدف تقويت مهارت واژه شناسی و کاربرد آن است. 

طرّاحی ترين دوم در امتحان دشوار، ولی ترين سوم ساده است.

تـمرين چهارم در هر دو کتاب: هدف، تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. هر پنج 

عبارت به لحاظ علمی جالب اند و دانش آموزان از خواندن آنها لّذت می برند. هرچند اين 

پنج عبارت با متون دينی و ادبی ارتباط ندارند، ولی در ايجاد عالقه تأثريگذارند.

تـمرين پنجم: اين ترين در دروس قبل نيز تکرار شده است. هدف تلفيق آموخته های 

دانش آموز در زمينۀ ضامير و افعال است.

را  آنچه  با قرآن و حديث است.  پيوند بني درس عربی  هدف  تـمرين ششم و هفتم: 

بايد  حديث  و  آيه  چند  قالب  در  است  آموخته  قواعد  و  لغت  در  تاکنون  دانش آموز 

مشاهده کند. در ضمن ترجمه نوع فعل ها را بايد بتواند تشخيص دهد. منظور از نوع 

بايد  است.  استمراری  ماضی  معادل  مستقبل،  نفی،  نهی،  و  امر  مضارع،  ماضی،  فعل 

توّجه 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 

و  يازدهم  تا دهم ترين شده است و در دو کتاب  مهارت در همۀ کتاب های هفتم 

دوازدهم نيز مرتّباً تکرار خواهد شد؛ زيرا ارزش يادگريی فعل برای يادگريی زبان عربی 

باالست. بسيار 
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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 می تواند از دانش آموزان بخواهد اين بخش را با صدای خوش تالوت 

کنند. پيشرت اشاره شد که حّل اين ترين به عنوان کار در منزل است. هدف ایجاد ارتباط با 

قرآن است. در هر حال چه اين ترين در کالس حل شود و چه در منزل در امتحانات از آن 

سؤال طرح می شود. حّل ترين در کالس وقتگري نيست. با اين حال، دبري در اين کار مختار 

است. می تواند حّل اين ترين را به عنوان ترين و فّعاليت منزل در نظر بگريد.

البحث العلمي  

تحقيق در هر سه پايۀ هفتم، هشتم و نهم مطابق با توانايی دانش آموز و واقعيّات 

حديث  و  قرآن  زمينۀ  در  بداند  دانش آموز  اينکه  برای  است.  شده  تنظيم  موجود 

تـمرين،  اين  بياموزد  را  آنها  با  کار کردن  تهيّه شده است و شيوۀ  نرم افزارهای خوبی 

اين بحث شود. وارد  مناسبت  آن  به  معلّم  تا  است  تلنگر خوبی 

می توان اين بخش را با استفاده از نرم افزارهای قرآنی، اينرتنت يا کتاب الُْمعَجُم الُْمَفهرَس 

انجام داد. خوب است دانش آموزان با نرم افزارهای قرآنی، سايت های قرآنی و کتاب الُْمعَجُم 

الُْمَفهرَس آشنا شوند و نحوۀ استفاده از آنها را بياموزند. اجرای اين بخش در کالس در 

صورت داشنت وقت از زيباترين بخش های کتاب است. مدارسی که ساعت اضافه دارند 

می توانند در اين زمينه ها کار کنند. چنني کارهايی کالس درس را فّعال و شاداب می کند.

ارزشيابی  

در مورد ارزشيابی از اين درس، آنچه را در دروس قبلی نوشته شد، در اين درس نيز 

می توان اجرا کرد. بهرتين کار ترين شفاهی است. دانش آموزان را پای تخته آورد و از 

آنان خواست تا پاسخ دهند؛ مثالً می پرسيم مضارع اين فعل ها چيست؟ اِنَهَدَم، اِشرَتََك، 

َم، تَفاَخَر، اِستَخَدَم و ... البتّه در ارزشيابی کتبی ميان نوبت و پايان نوبت اّول و دوم  تََقدَّ

اين طور سؤال داده منی شود. اين رصفاً يک ترين 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.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

1 يَستَوي از باب افتعال و مصدر آن اِسِتواء است که در فارسی به نادرست به اُستُوا 

تبديل شده است.

2  َعَجم در زبان های فارسی، هندی، اردو، پشتو، بلوچی، ترکی و ... معنای ایرانی و 

زبان فارسی می دهد، اما در زبان عربی امروزه بیشرت به معنای غیر عرب به کار می رود. 

امروزه برخی قوم گرايان به صورت توهني آميز َعَجمّي خطاب به ايرانيان به کار می برند. 

احتامل دارد عجم از واژۀ »اَلَْجم« گرفته شده باشد؛ »جم« نام پادشاه ايرانی است. 

لغت شناسان کهن مانند فیروزآبادی در القاموس املحیط و ابن منصور در لسان العرب 

و فخر رازی و ابی الفتح موصلی بر اين باورند که ريشۀ واژۀ عجم )ع ج م( به معنای 

غري واضح و مبهم است و غیر عربی را گویند که عربی را به خوبی صحبت منی کند. 

الزمخری می نویسد که اعجمی یعنی ناروشن صحبت کننده ولی عجمی یعنی فارس 

یا ایرانی.

3 در آيۀ رشيفۀ 

﴿و عباُد الرَّحمن الَّذیَن یَمشوَن َعلَی الَرِض َهوناً﴾ )اَلُْفرقان، 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.

4  در 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 ذوی الشعور 
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برخورد شده است؛ معموالً در زبان عربی با جمع غیر عاقل مانند مفرد مؤنث برخورد 

می شود؛ »أیام معدودة« در قرآن به شکل »أیام معدودات« نیز آمده است.

5  تَطَْمِئُّ در آيۀ رشيفۀ 

﴿أاَل ِبِذکِْر اللِّه تَطَمِئُّ الُْقلوُب﴾ )اَلرَّْعد، 28( 

، يَطَْمِئُّ و اِطِْمئنان( از باب اِفِْعاّلل است. )اِطَمَنَّ

6 کَام در آيۀ رشيفۀ 

﴿أَْحِسْن کَام أَْحَسَن اللُّه إلَيـَك﴾ )اَلَْقَصص، 77( 

جار و مجرور و متعلّق به مصدر محذوف است. )أَْحِسْن إِْحساناً کَام أَْحَسَن اللُّه إلَيَك(

ْن در آيۀ رشيفۀ  7  أَمَّ

ْن يُـجيُب الُْمضطَرَّ إذا َدعاُه َو يَکِشُف الّسوَء﴾ )اَلنَّمل، 62( ﴿أَمَّ

)أَْم َمْن( به معنای »يا کسی که« و در ادامۀ آيات قبلی است. برخی به غلط آن را با 

آهنگ دعا و ندا می خوانند. 

َم در لغت نامه نيامده  َم و أَنَْدَم هر دو در زبان عربی کاربرد دارند. هرچند نَدَّ 8  نَدَّ

است؛ چون باب إفعال و تفعيل قياسی اند.
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

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

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

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

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

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

7 مبتدا و خرب را در جمله تشخيص دهد.

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

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

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

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

فرايند آموزش  

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

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

و دعا يکی از شيوه ها آوردن چنني متونی است.

رُس الْخاِمُس الدَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

نور اين ماهی ها عکس بگريند.

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

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

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

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

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

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

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

بخواهد و تالش کند می يابد.

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

َة َمرّاٍت َحتَّی يَلْتَِئَم. ُجرَْحـُه ِعدَّ

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

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

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

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

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

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

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

کرده اند.

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

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

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

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

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

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

جنگل است.

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

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

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

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

َوقٍت واِحٍد. اتِّجاَهنِي يف  ِفـي  تََری  أَْن  تَستَطيُع 

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

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

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

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

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

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

دايرۀ کامل بچرخاند.
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درک مطلب  

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

بخش از مهم ترين اهداف هر زبانی هستند.

اِعلَموا 

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

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

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

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

وصفی مانند هم هستند. 

در انگليسی ترکيب وصفی برعکس فارسی است؛ مثال:

happy boy پرس خوشحال؛ الولد املرسور؛

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

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

نيست؛ مثال:

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

Mary's home خانۀ مريم ؛ بيت مريم ؛

نتيجه اينکه نبايد اين مبحث را برای دانش آموز دشوار نشان داد. 

از طرفی در کتاب عربی دهم ترجمه از فارسی به عربی نداريم و هدف فهم منت 

است؛ لذا دبري نگران مسائلی مانند تطابق موصوف و صفت و ويژگی های مضاف نباشد. 

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

هدف کتاب باشد چه نباشد. مقّدمۀ ساخنت فهميدن است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فّن الرتجمة  

بايد توّجه کرد که هدف اين قسمت از کتاب، تدريس مبحث مضارع منصوب نيست. 

از آنجاکه مضارع منصوب در بسياری از جاهای کتاب به کار رفته و فعلی پرکاربرد است 

که از آوردن آن گريزی نيست؛ بنابراين، مضارع منصوب در حّد يک صيغۀ معادل سوم 

شخص مفرد در فارسی در کتاب مطرح شده است. 

هدف فقط شناخت آن و دانسنت معنای آن در جمله است. 

هدف اين نيست که چنني سؤالی در امتحان طرح شود.

از فعل يَذَهُب مضارع منصوب بسازيد.

این سؤال مطلوب است:

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

حوارات 

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

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

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

مترين ها  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1ـ گفته شده سلامن دهقان زاده ای ایرانی و زرتشتی بود به نام روزبه بود و در نوجوانی مسيحی شد و به شام سفر کرد و به شاگردی 

روحانیون مسیحی درآمد. به حجاز آمد؛ به دست قبیلۀ بنی کلب اسیر و به بردگی گرفته و به مردی از بنی قَُریظه فروخته شد و همراه 

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

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

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

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

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

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

مشهور است.

طاق کرسی یا ایواِن مدائن برجسته ترین یادگار روزگار ساسانی، در تیسفون در عراق است. این اثر باستانی در ۳۷ کیلومرتی جنوب بغداد 

در کنارۀ خاوری رود دجله است. طاق کرسا نزدیک آرامگاه سلامن فارسی است.

طاق کرسی شايد در زمان شاپور يکم در نیمۀ دوم سدۀ سوم ساخته شده باشد. این بنا برای منایش شکوه ايران ساخته شده، تا توامنندی و 

دارايی ايران را منايش دهد، سفیران ملت های دیگر را حیران سازد. ایوان، آن چنان که اینک می بینیم تنها یک شکاف حیرت انگیز نبود، در 

اصل آن را یک پردۀ سنگین زربفت می پوشاند که ارتفاع زیاد و فضای نقش های گوناگونش گویای ثروت فراوان بود.

منصور خلیفۀ عباسی نخستین کسی بود که کوشید تا آن را ویران کند، ولی در این کار ناکام ماند. وی از مصالح آن برای ساختامن های شهر 

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

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

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

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

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

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

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

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

مترين دوم انسانی: هدف تقويت مهارت ترجمه با استفاده از کلامت و ساختارهای 

خوانده شده است.

مترين سوم زبان قرآن )مترين چهارم انسانی(: هدف نخست تشخيص جملۀ اسميّه و 

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

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

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

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

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

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

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

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

است تا فراگري طی خواندن متون و عبارات با اعراب کلامت آشنا شود.

مترين چهارم زبان قرآن )مترين پنجم انسانی(: تشخيص کلامت متضاد و مرتادف از 

زيباترين مترينات در زمينۀ مهارت واژه شناسی است.

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

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

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

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

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

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

جای جای کتاب درسی دهم و نيز کتاب های سال بعد خواهد آمد. ارزش مبحث فعل از 

ساير مباحث در قواعد عربی باالتر است.

مترين هفتم، هشتم )از هر دو کتاب( و نهم و دهم علوم انسانی: هدف مترين برای 

يافنت نقش کلامت )فاعل، مفعول، مبتدا و خرب( است. يافنت نقش کلامت در فهم منت و 

عبارت تأثريگذار است. دبري می تواند در صورت داشنت وقت از دانش آموزان بخواهد که 

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

ايجاد ارتباط با هدف اصلی آموزش عربی است.

روش های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی  

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

أَنوار القرآن  

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

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

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

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

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

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

طرّاحی شده است.
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البحث العلمي  

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

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز( 

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

گفته می شود.

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

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

4 نََدم و نَداَمة هر دو به معنای پشيامنی هستند.

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

هر دو کلمۀ نفعاً و رّضاً هستند.

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

1ـ تالب آب شیرین َزریبار یا َزریوار در سه کیلومرتی غرب مریوان، در استان کردستان و از جاهای دیدنی و گردشگری این استان است. 

آب آن شیرین است و از شامری چشمۀ کف جوش و بارش تأمین می شود. در بیشرت زمستان ها سطح دریاچه یخ می بندد. طول دریاچه 

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

آن 5/5 مرت است.

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

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

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

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

2  پيام درس را درک کند.

3  به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

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

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

فرايند آموزش  

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

است.  متفاوت 

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

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

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

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

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

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

العزيز در »يا أخي العزيز«.

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

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

بود.

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

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

باشد. آنها  فرمانروای 

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

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

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

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

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

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

می کردند. ذوالقرنین آنها را نیز به پرستش خداوند دعوت کرد. مّدتی کنارشان ماند و 

راه زندگی کردن را به آنان آموخت. اکنون دیگر نوبت شامل بود. ذوالقرنین راه شامل را 

در پیش گرفت و به رسزمینی رسید که دو طرفش کوه های بلندی بود. وقتی مردم آنجا 

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

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

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

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

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

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

مالی شام بهرت است. مرا با نیروی انسانی یاری کنید. مردم خوشحال شدند. ذوالقرنین 

دستور داد تا مقدار زیادی آهن و مس گرد آوردند و آنگاه پاره های آهن را در شکاف 

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

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

يأجوج و مأجوج ساخته شد تا نتوانند از شکاف کوه بگذرند.

دربارۀ تطابق شخصيت ذوالقرنني اختالف نظر وجود دارد. مراجعه به تفاسري قرآن 

می شود. پيشنهاد 

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

ذوالقرنین یکی از شخصیّت های قرآن و کتاب مقّدس است.

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

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

می کند.

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

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

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

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

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

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

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

پرسيده اند.  وی  از  درباره اش  اسالم

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

پرسیده اند.(

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

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

يکی از فرعون های مرص و ...

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

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

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

است که در این نظریه نیز نقطه های ابهامی وجود دارد، ولی فعالً می توان از آن به عنوان 

بهرتین نظر دربارۀ تطبیق ذوالقرنین بر رجال معروف تاریخی نام برد«.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس ششم عربی زبان قرآن )1( 

ذوالَْقرننَِي

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

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

الُْقرآِن. ِة آياٍت يف  ِبِعدَّ الّصالَِحُة  َو أَعاملُُه 

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

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

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

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

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

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

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

می خوانْد.

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

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

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

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

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

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

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

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

تباهکارشان، يا اصالح و هدايتشان اختيار داد.

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

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

َو اْستَقبَلوُه لَِعدالَِتِه َو َهيبَِتِه.

و ذوالقرنني هدايت و دعوت آنها به توحيد و اميان به خدا را برگزيد. پس با دادگری 

بر آنان فرمانروايی کرد و تباهکارانشان را اصالح کرد و کارهايشان را سامان بخشيد. 

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

خاطر دادگری و هيبتش به پيشواز وی رفتند. 

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

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

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

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

به آنها آموخت چگونه زندگی کنند.

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

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

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

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

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

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

می کردند در عذاب شديدی بودند.

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

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

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

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

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

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

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

به تو کمک می کنيم.

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

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

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

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

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

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

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

ذوالقرنني به آنها دستور داد تا آهن و مس بياورند و در آن تنگه گذاشت و آتش 

روشن کردند تا مس ذوب شد و ميان آهن رفت و سّدی قوی مقابل اين دو قبيله شد.

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

َشَکَر ذوالَْقرننَِي َربَُّه َعلَی نَجاِحِه يف فُتوحاتِِه.

و مردمان از پادشاه درستکار به خاطر اين کارش سپاسگزاری کردند و از دو قبيلۀ 

يأجوج و مأجوج رها شدند و ذوالقرنني از پروردگارش به خاطر پريوزی در کشورگشايی اش 

سپاسگزاری کرد.

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

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

هستند.
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اعلموا  

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

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

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

است. 

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

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

الِْفْعُل الَْمْجهوُل بهرت از الفعل الَْمبنـيُّ لِلْمجهول است.

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

کند.  ترجمه 

تذکّر مهم: در مترين های کتاب خواسته شده است که فعل های گوناگون از جمله 

فعل مجهول به تنهايی ترجمه شود. اين رصفاً يک مترين است و در ارزشيابی ميان نوبت 

و پايانی بايد در جمله باشد.

نيازی به ذکر اصطالحات نايب فاعل و انواع آن در کتاب عربی غري رشتۀ علوم انسانی 

و علوم و معارف اسالمی نيست؛ اّما در دو رشتۀ علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 

آموزش و ارزشيابی اين اصطالحات از اهداف کتاب است.

در جدول موجود در بخش »اعلموا« حرکت فاء الفعل و عني الفعل با قرمز منايش 

داده شده است تا کار معلّم در تدريس و کار دانش آموز در يادگريی راحت تر شود و 

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

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

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

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

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

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

دانش آموز در درس هفتم کتاب عربی پايۀ نهم با مبحث ترکيب وصفی و اضافی آشنايی 

مخترصی پيدا کرده است. هدف از اين آشنايی رصفاً توانايی فهم و ترجمۀ ترکيب هايی 

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

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

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

پنجرۀ زيبا و در عربی: النافذُة الجميلُة. 

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

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

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

علمی طرح سؤال بايد در جمله باشد. 

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

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

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

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

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

اهداف آموزشی نيست. 

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

مجرور است از اهداف کتاب نيست.

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

داد. ارجاع  فارسی  ادبيات 

برای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی باید به نوع کلامت هر ترکیب توجه 

داشت.

ترکیب اسم + اسم یک »ترکیب اضافی« و ترکیب اسم + صفت» ترکیب وصفی« 

است.



192

شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلامت ترکیب )از نظر 

اسم یا صفت بودن( است؛ اّما معمولً شيوه های زير برای تفهيم دانش آموز به کار برده 

می شوند. 

با افزودن چيزهايی می توان ترکيب وصفی را شناخت.

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

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

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

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

در غیر این صورت، اضافی است.

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

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

هوش. مثل  است؛ 

حوارات  

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

اين درس به اين موضوع پرداخته شده است.

مترين ها  

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

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

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

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

بيابد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترين هشتم: هدف اين مترين نيز مانند چهار مترين پيشني تقويت مهارت تشخيص 

انواع فعل است. این مترين مانند مترين سوم از آيات قرآن گلچني شده است؛ زيرا يک 

هدف مهم آموزش عربی فهم قرآن است.

أنوار القرآن  

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

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

کرد.  استفاده  مثال  به عنوان شاهد 

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

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

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

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

يافنت آيه، حديث، بيت يا سخنی نغز و دلنشني دربارۀ نعمت های خداوند است. 

به یاد داشته باشيم درس عربی با همۀ دروس ديگر فرق اساسی دارد. 
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زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منی توان در بخش پژوهش توقّع داشت هامنند ساير 

دروس عمل شود. 

حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی 

فهم منت است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی: می توان در اين مورد پاورپوينت يا مناهنگ های 

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

قواعد از شيوۀ منايشی بهره گرفت. 

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

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

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

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

مثالً معنای اين فعل ها خواسته شود:

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

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

است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

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

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

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

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

زاد و ولد قبايل مغول در گذشته بسيار بود و مغوالن، دنيا را طی چند مرحله در 

تاريخ به خاک و خون کشيدند.
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      فعل مجهول در محاورات روزمرّۀ عربی و گويش های محلّی بر وزن انفعل، ينفعل  3

بسيار آمده است؛ مثال: انقتل: کشته شد، انغلق: بسته شد، انفتح: باز شد، انظلم: ستم 

شد، انکتب: نوشته شد، انطبخ: پخته شد، انرشب: نوشيده شد و ... جالب اينکه در زبان 

فارسی گفتاری نيز فعل مجهول مانند فارسی نوشتاری نيست.

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

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

می شود. گفته 

     در آيۀ رشيفۀ زير: 6

﴿إْذ قال لبيه و قومه ما هذه التامثيل﴾

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

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

لها؟ مالزمني 

     در آيۀ رشيفۀ زير: 7

﴿جعل اللّه الکعبَة البيَت الحراَم قياماً للّناس﴾ 

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

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

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

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

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

2 پيام درس را درک کند.

3 به هنگام ضرورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

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

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

ِبناء الزم نيست.(

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

کتاب بشناسد.

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

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

10 در اِعراب صفت تشخيص دهد که تابع موصوفش است.

فرايند آموزش 

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

مشترک »عربی زبان قرآن« متفاوت است. 

١ ــ  نقش و حالت = المحّل اإلعرابّي

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

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

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

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

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

شهرت دارد.

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

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

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

در تصوير متن درس اين اماکن آمده است:

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

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

يزد بادگيرهای  شوشتر، 

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

 )1( انسانی  علوم 

اَلَْمعالُِم الَْخّلبَُة: آثار جّذاب

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

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

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

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

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

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

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

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

ايران را سرزمينی عالی برای گذراندن تعطيالت می بينند.

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

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

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

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

ِمَن اْلثاِر َو الَْمعالِِم التّاريخيَِّة في إيران: 

از آثار و نشانه های تاريخی ايران:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هستيم، بخش ديگری از آنها را ذکر می کنيم:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اْلُخَری.

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

منطقۀ ديگر.(

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

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

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

اعلموا  

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

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

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

ال، في و علی ذکر کند.

تطابق موصوف و صفت از اهداف اين کتاب نيست.

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

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

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

حوارات 

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

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

تـمرين ها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از او ساختن را بخواهد ساختن نيز حاصل می شود.

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

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

نگاشت پرسش های امتحانی می توان بهره برد.

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

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

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

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

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

سؤاالت امتحانی را پر از معّما می کنند. 

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

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

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

تدريس می طلبد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بگويد. را  کلمات  اِعراب  ادبيات عرب 

البحث العلمي   

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

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

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

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

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

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

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی   

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

کمک آنها بهتر آموزش داد. 

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

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(  

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

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

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

ـ قَضاء از جمله کلماتی است که معانی گوناگون دارد: 

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

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

كردن )دين ، وام و ...(، رأى دادگاه

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

مى باشد به معناى فرماندارى.

ـ بلوط در عربی کَستَناءة و بَلّوط گفته می شود.

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

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

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

تحت تأثير عربی رايج است؛ مثال: 

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

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

ـ بَريد در عربی برگرفته از نام فارسی بُريد است. 

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

است.  شده 

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

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

قرآن رشتۀ ادبیات و  علوم انسانی )1(  

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

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

3 به هنگام ضرورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

5 معانی حروف جر را بشناسد.

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

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

دهد. تشخيص  جر  به  مجرور 

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

فرايند آموزش  

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

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

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

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

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

با موضوع درس است.

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

رُس الّساِبُع ِمن کتاِب »الَْعَربّية لُغة الُْقرآِن«  اَلدَّ

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

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

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

الّشاِطِئ. إِلَی 

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

و به ساحل رسانده است، می بينند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َسفيَنٍة. َغرَِق 

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

کشتی ای راهنمايی کنند.

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

اْلَسماِك. عِ  تََجمُّ أَماکِِن  اکِْتشاِف  َعلَی  اإْلِنساَن  تُساِعُد  َو  أَسراٍر،  َو  َعجائَِب 
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مادر: دلفين ها نقش مهّمی در جنگ و صلح ايفا می کنند و آنچه را زير آب است از 

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

کمک می کنند.

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

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

می گويند؟

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

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

کَـاإْلِنساِن.

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

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

سوت بزند و بخندد.

الفيِن أَعداٌء؟ نورا: َهْل لِلدَّ

نورا: آيا دلفين ها دشمن دارند؟

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

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

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

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

می کُشند. و  می زنند  تيزشان 

لفيُن اإْلِنساَن َحّقاً؟ نورا: َو َهل يُِحبُّ الدُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

: إنَّ الْبَحَر َو اْلَسماَك نِعَمـٌة َعظيَمـٌة ِمَن اللِّه. اَْلُمُّ

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

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

الْوالَِدیِن َو النَّظَُر ِفي الْبَحِر.

فرستادۀ خداوند فرموده است: 

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

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

آموخته های خود را در خالل اين تمرين بيازمايد.

اعلموا  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ُمَنظََّمِة   ُمَنظََّمَة                                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

داده شده است.

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

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

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

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

تَْعرُِف+ي= ... اِْسأَْل+ي= ... 

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

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

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

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

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

اهداف نيست.

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

الحوارات 

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

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

کاربردی در اين مورد آشنا شود.

تمرين ها  

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

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

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

قدری بيشتر توضيح می دهد.

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

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

بر  اساس حقيقت معلوم کند. 

معلّم بر قرائت و ترجمۀ دانش آموز نظارت می کند. 

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

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

اين تمرين، در امتحانات طرّاحی شود.

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

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

کلمات مترادف و متضاد است.

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

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

زبان عربی فهم بهتر قرآن و متون دينی است.

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

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

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

نيازی به ذکر اصطالحات اعراب اصلی و فرعی نيست.

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

دروس قبل، دربارۀ اهّميت آن گفته شد.

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

فعل است. 

از طرح چنين سؤاالتی در امتحانات و مسابقات خودداری شود. 

در امتحان کلمات در جمله قرار داده میشوند.

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

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

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

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

است.  علی 

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

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

زينت بخش اين دو تمرين است.  و حضرت علی    

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

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

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

نيست بگويد مضاٌف اليه و مجرور به کسره است.

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

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

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

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

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

عربی آموزش داده خواهد شد.

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

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

أَنواُر القرآِن  

به توضيحات دروس قبل مراجعه شود.

 

ارزشيابی   

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

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

کدام به اختيار خود استفاده کرد. 

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

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

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

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

2 شاِطئ از ريشۀ »ش ط ء« است. 

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

َشطَأ : جمع أَْشطَاء: برگ كشت، شاخۀ تازۀ نخل 

ِمَن الّشجِر؛ آنچه كه اطراف ريشۀ درخت رويد.

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

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

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

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

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

منتهی به يک رسيدگی شد.

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

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

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

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

لفظ الجاللة، مضاٌف اليه مجرور بالکسره(

7 ِدَمشق تلّفظ عربی و َدِمشق تلّفظ فارسی آن است.

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

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

می شود.

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

کار می رود.
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درس هفتم عربی تخّصصی علوم انسانی )1(

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

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

2 پيام درس را درک کند.

3 به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

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

6 نايب فاعل و اعراب آن را درست تشخيص دهد.

7 انواع فاعل و نايب فاعل را بشناسد.

8  موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد.
ر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند.١ 9  صفت مؤخَّ

فرايند آموزش  

نفت از مهم ترين منابع درآمد ايران است. دانسنت اطاّلعات علمی در اين باره برای 

دانش آموز سودمند خواهد بود. هامنند سفره ای که جز غذای اصلی خوردنی های متنّوع 

ديگری نيز بر  رس آن است، منت اين درس تنّوعی جّذاب خواهد بود.

ر صفتی است که پس از مضاف و مضاٌف اليه آمده است؛ مانند الصالحني در »السالم علی عباِداللِّه الصالحني« و  ١ـ منظور از صفت مؤخَّ

العزيز در »يا أخي العزيز«.

رُس الّساِبُع الدَّ
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس هفتم عربی تخّصصی علوم انسانی )1(

﴿هـَو أَنـَشـأَکُـم ِمـَن اْلَرِض َو اْسـتَـْعـَمـرَکُـم فيـها﴾ هود/ 61

او شام را از زمني پديد آورد و خواستار آباد کردنش از شام شد.

ِصناَعُة النِّفِط: صنعت نفت

کَيَف نَحُصُل َعلَی النِّفِط؟ يَستَخِرُج اْلنساُن النِّفَط ِمْن باِطِن اْلَرِض؛ َو ٰهَذا اِلْسِتخراُج 

خوِر. يف بَعِض اْلَوقاِت يَستَغرُِق َوقتاً طَويالً، ِلَنَّ الَْحْفَر يَکوُن يف طَبَقاِت الصُّ

چگونه نفت را به دست می آوريم؟ انسان نفت را از درون زمني استخراج می کند و 

گاهی اين استخراج وقت بسياری می گريد؛ زيرا حفر در طبقات صخره هاست.

ُر ِقسامً   يف إيران ثََرواٌت کَثريٌَة يف باِطِن اْلَرِض؛ ِبالُدنا َغنيٌَّة ِبالنِّفِط َو الْغاِز َو هَي تَُصدِّ

ناعيَِّة.  ِمنهام إلَی الْبُلداِن الصِّ

در ايران ثروت های بسياری درون زمني وجود دارد. کشور ما رسشار از نفت و گاز 

است و بخشی از آنها را به کشورهای صنعتی صادر می کند. 

َعرََف اْلنساُن النِّفَط ِمن قَديِم الزَّماِن َو کاَن يَجَمُعُه ِمن َسطِح اْلَرِض َو يَستَفيُد ِمنُه 

کَـَوقوٍد َو لُِمعالََجِة اْلَمراِض الِْجلديَِّة.

انسان نفت را از ديرباز شناخته است و آن را از سطح زمني جمع می کرد و به عنوان 

سوخت و برای درمان بيامری های پوستی از آن استفاده می کرد.

َو يُغلَُق  يُفتَُح  اْلُنبوِب.  ِبواِسطَِة  النِّفُط  فيـها. يَصَعُد  أُنبوباً  َو يََضُع  اْلنساُن ِبرئاً  يَحِفُر 

ِبـَمفاتيَح.  اْلُنبوُب 

بال  لوله  به وسيلۀ  نفت  می گذارد.  لوله ای  آن  در  و  می کند  حفر  را  چاهی  انسان 

می شود. بسته  و  باز  کليدهايی  با  لوله  می رود. 

لِـتَسهيِل  َو  النِّفِط؛  َعْبَ ناِقالِت  نَقلِـِه  نََفَقًة ِمن  َو  أَقَلُّ َخطَراً  اْلَنابيِب  َعْبَ  النِّفِط  نَقُل 

غِط َحتَّی تَبَقی  نَقِل النِّفِط ِبـواِسطَِة اْلَنابيِب َعبْـَر الُْمنَحَدراِت تُْستَخَدُم أَجِهزَُة تَقليِل الضَّ

سالَِمـًة.  اْلَنابيُب 
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انتقال نفت از راه  لوله ها کم خطرتر و کم هزينه تر از انتقال آن از راه نفت کش هاست 

و برای آسان سازی انتقال نفت به وسيلۀ لوله ها از رسازيری ها دستگاه های کاهش فشار 

استفاده می شود تا لوله ها سالـم مبانند.

رَِة  َوِل الُْمَصدِّ لِـإيران تَجارُِب کَثيـرٌَة يف ِصناَعِة نَقِل النِّفِط َعْبَ اْلَنابيِب َو هَي ِمْن أَکبَـِر الدُّ

لِلنِّفِط َو أَنَجِحـها يف َمدِّ ُخطوِط اْلَنابيِب َو صيانَِتـها ِمْن أَماکِِن اْلنتاجِ إلَی أَماکِِن اِلْسِتهالِك.

بزرگ ترين  از  و  دارد  لوله  راه  از  نفت  انتقال  در صنعت  بسياری  تجربه های  ايران 

کشورهای صادر کنندۀ نفت و موفّق ترين آنها در کشيدن خطوط لوله و نگهداری آنها از 

مکان های توليد تا مکان های مرصف است.

َعلَی اْمِتداِد اْلَنابيِب توَجُد أَعِمَدُة اتِّصالٍت کََمَحطّاِت إنذاٍر، َو لَوحاٌت تَحذيريٌَّة ِباللَّوِن 

ُر الُْمواِطننَي ِمْن َحْفِر اْلَرِض لِـِبناِء ِعامرٍَة أَْو لِلزِّراَعِة؛ َو تَِجُب َعلَی کُلِّ ُمواِطٍن  اْلَصَفِر تَُحذِّ

ِکَِة ِعنَد ُمشاَهَدِة الَْخطٍَر. صيانَـُة ٰهِذِه اْلَنابيِب َو اِلتِّصاُل ِبالشَّ

و  دارند  ايستگاه های هشدار وجود  به عنوان  مخابراتی  دکل های  لوله ها  امتداد  در 

يا  ساختامن  ساخت  برای  زمني  کندن  از  را  هم ميهنان  زرد  رنگ  به  هشدار  تابلوهای 

کشاورزی بر حذر می دارد و بر هر هم ميهنی واجب است که از اين لوله ها نگهداری 

کند و هنگام ديدن خطر با رشکت ]خطوط لوله و مخابرات رشکت نفت[ متاس بگريد.

نَحُصُل ِمَن النِّفِط َعلَی ُمشتَّقاٍت کَثريٍَة کَالِْبنزيِن َو الزُّيوِت؛ َو لِلنِّفِط اْسِتعامٌل آَخُر يِف 

ناَعِة، فَيُصَنُع ِمنُه الَْمطّاُط َو الُْعطوُر َو اْلَدويَُة َو ُمبيداُت الَْحَشاِت، َو َموادُّ التَّجميِل  الصِّ

امُد الْکيمياويُّ َو َغريُها. َو َمعجوُن اْلَسناِن َو السَّ

از نفت فراورده های بسياری مانند بنزين و روغن به دست می آوريم و نفت در صنعت 

استفادۀ ديگری دارد، از آن پالستيک، عطر، دارو، حشه کش، مواّد آرايشی، خمري  دندان، کود 

شيميايی و غريه ساخته می شود.

کَيَف يُنَقُل النِّفُط َو إلَی أَيَن؟ يُْنَقُل النِّفُط ِمَن اْلباِر أَِو الَْموانِـِئ إلَی الَْمصافـي َعبْـَر 

به  بندرها  يا  چاه ها  از  نفت  می شود؟  داده  انتقال  کجا  به  و  چگونه  نفت  اْلَنابيِب. 

می شود. منتقل  لوله ها  راه  از  پاليشگاه ها 
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ثُمَّ تَْنُقُل الّناِقالُت ُمشتَّقاِت النِّفِط ِمَن الَْمصايف إلَی َمَحطّاِت الَْوقوِد يِف الِْبالِد.

سپس نفت کش ها مشتّقات نفت را از پاليشگاه ها به ايستگاه های سوخت در کشور 

انتقال می دهند.

اعلموا  

هدف قواعد درس هفتم عربی علوم انسانی آموزش شناخت و ترجمۀ فعل مجهول 

در جمالت عربی است. اَلِْفْعُل الَْمْجهوُل فاِعلُُه يعنی فعلی که فاعلش مجهول است. 

الْفاِعِل که  ِباْسِم  الُْمَشبََّهُة  َفُة  اَلصِّ بنابر اختصار حذف شده است؛ مانند  لفظ فاِعلُُه 

است.  الفاعل« حذف شده  »باسم 

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

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

الِْفْعُل الَْمْجهوُل بهرت از الفعل الَْمبنـيُّ لِلْمجهول است.

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

کند.  ترجمه 

از جمله  تذکّر مهم: در مترين های کتاب، خواسته شده است که فعل های گوناگون 

فعل مجهول به تنهايی ترجمه شود. اين موضوع رصفاً يک مترين است و در ارزشيابی 

ميان نوبت و پايانی بايد در جمله باشد.

علوم  رشتۀ  غري  عربی  کتاب  در  آن  انواع  و  فاعل  نايب  اصطالحات  ذکر  به  نيازی 

انسانی و علوم و معارف اسالمی نيست. اّما 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 دانش آموز در يادگريی راحت تر شود و 

نوشته های کتاب نيز طولنی نشود. 
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به ياد داشته باشيم که اغلب دانش آموز درس را ياد می گريد، ولی با گذشت زمان 

تثبيت آموخته ها می شود.  لذا تکرار و مترين است که موجب  فراموش می کند؛ 

مشکل اصلی در يادگريی بر رس تفهيم مطالب نيست.

تذکّر بسیار مهم: به ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلامت مبنی، مانند کتاب های 

گذشته عمل نکنيم؛ مثالً در اعراب هَو سعيٌد. اين طور عمل کنيم. هَو مبتدا و مبنی 

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

دانسنت ضمري مسترت کمکی به فهم زبان منی کند. در واقع وجود اين نوع فاعل از نظر 

منطق لزم نبوده است و به همني دليل مذکور نيست. در جمالت أذهب إلی بيتـي. و 

اِذَهْب إلی بيتك. اگر وجود فاعل لزم بود ذکر می شد و گفنت اينکه فاعل ضمري مسترِت 

أنا و أنَت است، ارزشی در فهم زبان ندارند. از دبريان گرامی درخواست داريم به همني 

أذهب إلی بيتي. فاعل ضمري مسترت است و به ذکر  اندازه بسنده کنند که در جملۀ 

اينکه فاعل ضمري مسترت أنا است نيازی نيست؛ برای مثال، در جملۀ »ما جاَء إّل أنا« اگر 

بخواهيم بگوييم فاعل ضمري مسترت هو است، غري منطقی می باشد.

فّن الرتجمة  

با مبحث ترکيب وصفی و اضافی  پايۀ نهم  دانش آموز در درس هفتم کتاب عربی 

ترجمۀ  و  فهم  توانايی  آشنايی رصفاً  اين  از  است. هدف  کرده  پيدا  مخترصی  آشنايی 

، َمزَرَعتُنا الَْجميلَُة و َعَملَُك  َهبيُّ ترکيب هايی مانند أُختي الکبريُة، أَخي اْلَصَغُر، خامَتُها الذَّ

بود.  الّصالُِح 

توّجه داشته باشيـم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيه هم 

هستـند. در فارسی گفته می شود پنجرۀ خانه و در عربی نافذُة البيِت؛ در فارسی گفته 

می شود »پنجرۀ زيبا« و در عربی »النافذُة الجميلُة« پس تقدم و تأّخری وجود ندارد؛ 

البيِت الجميلُة«  اّما در فارسی گفته می شود »پنجرۀ زيبای خانه« و در عربی »نافذُة 

هدف اين درس تفهيم همني مطلب است که دانش آموز تشخيص دهد »الجميلُة« صفت 
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برای »نافذُة« است. در ارزشيابی و آزمون رسارسی و مسابقات علمی طرح سؤال بايد 

در جمله باشد. طبيعی است که از آنجا که هنوز دانش آموزان با مطابقت موصوف و 

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

به آموخته های آنان باشد. هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس، عدد، 

در  و  می افتد  اتّفاق  اين  به خود  نيست. هرچند خود  اِعراب  و  بودن  نکره  و  معرفه 

خالل قرائت جمله ها دانش آموز پی می برد که تطابقی وجود دارد، اّما آموزش مطابقت 

موصوف و صفت از اهداف آموزشی نيست. همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و 

نون مثّنی و جمع نـمی گريد و مضاف اليه مجرور است از اهداف کتاب نيست.

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

داد. ارجاع  فارسی  ادبيات 

برای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی باید به نوع کلامت هر ترکیب توجه 

داشت.

ترکیب اسم + اسم یک »ترکیب اضافی« و ترکیب اسم + صفت» ترکیب وصفی« است.

شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلامت ترکیب )از نظر اسم 

یا صفت بودن( است؛ اّما معمولً شيوه های زير برای تفهيم دانش آموز به کار برده می شوند. 

با افزودن چيزهايی می توان ترکيب وصفی را شناخت.

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

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

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

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

در غیر این صورت اضافی است.

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

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

هوش. مثل  است؛ 
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حوارات  

گفت و گو 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 به کار رفته است. 

هدف توسعۀ آموزش عدد نيست. همني يک مثال، کافی است که دانش آموز بداند 

عددهای صد به باال نيز ساده است و همني که تا صد را می داند، نشانگر دانسنت بقيۀ 

اعداد است.

تـمرين ها  

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

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

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

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

آغازيِن درس بيابد.

در  نبايد  اينکه  مهم  تذکّر  است.  فعل  شناخت  مهارت  تقويت  هدف  دوم:  تـمرين 

امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بريون از جمله خواست. اين بخش از کتاب رصفاً 

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

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

مترينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن مّد نظر است. طرح اين سؤال در 

امتحانات توصيه می شود.

تـمرين چهارم، پنجم، هشتم، نهم و دهم: هدف تشخيص انواع فعل است؛ هرچند توانايی 

تشخيص و ترجمۀ درست فعل هم مّد نظر است. تشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست 

آن به تدريج موجب می شود تا دانش آموز 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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نيز حاصل  را بخواهد ساخنت  او ساخنت  از  بی آنکه معلّم  آنگاه  و درست ترجمه کند، 

می شود. به خاطر ارزش بالی يادگريی فعل مدام مشابه اين مترينات در کتاب تکرار 

می شود. اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.

البحث العلمي 

هدف تقويت فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. يافنت آيه، حديث، بيت يا 

سخنی نغز و دلنشني دربارۀ نعمت های خداوند است. به یاد داشته باشيم درس عربی 

با همۀ دروس ديگر، فرق اساسی دارد. زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منی توان در 

بخش پژوهش توقّع داشت هامنند ساير دروس عمل شود. حتّی درس عربی با انگليسی 

نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. حجم پژوهش چندان 

مّد نظر نيست. شايد چند سطر پژوهش از چند صفحه بالتر باشد. 

اجرای اين بخش در کالس در صورت داشنت فرصت زمانی است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی  

می توان در اين مورد پاورپوينت يا مناهنگ های کوتاهی تهيّه کرد و منت درس را به 

کمک آنها بهرت آموزش داد. می توان برای آموزش قواعد از شيوۀ منايشی بهره گرفت. 

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

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

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

می توان دانش آموزان را پای تخته آورد و از آنها ترجمۀ فعل خواست؛ مثالً معنای اين 

فعل ها خواسته شود:

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

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

است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

انفعل،  وزن  بر  محلّی  گويش های  و  عربی  روزمرّۀ  محاورات  در  مجهول  فعل    1

ينفعل بسيار آمده است؛ مثال: انقتل )انکتل(: کشته شد، انغلق: بسته شد، انفتح: باز 

شد، انظلم: ستم شد، انکتب: نوشته شد، انطبخ: پخته شد، انشب: نوشيده شد، اِنسَمع: 

شنيده شد، انخرب: خراب شد، انصنع: ساخته شد، انجرح: زخمی شد و ...

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

ن  3   ُرّز به معنای برنج هامن اْلَُرّز و برگرفته از يونانی است. در گويش عراقی تِـمَّ

گفته می شود.

4  نِفط و نَفط هر دو درست هستند. نفت واژه ای فارسی است که وارد عربی شده 

است. در اوستا نپته آمده است.

5   معادل روغن در عربی عبارت است از: َزيت، ُدهن و َسَمن

6   معنای کلمۀ »انتقال« در فارسی و عربی فرق دارد. در فارسی معنای متعّدی و 

در عربی معنای لزم دارد.

7  آبار جمع برئ است. آبار در اصل أبئار و خالف قاعده، آبار گفته شده است. در 

گويش عربی حجازی أبيار می گويند.
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درس هشتم عربی زبان قرآن )1(

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

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

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

4 به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

5 اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه را در منت و عبارت تشخيص دهد و درست 

ترجمه کند.

فرايند آموزش  

منت درس دربارۀ ملّمعات ادب فارسی است. نقش اين درس در تبيني يکی از اهداف 

اصلی آموزش عربی در ايران بسيار ارزنده است. دانش آموز با خواندن ملّمعات شيخ 

اجل سعدی و لسان الغيب حافظ پی می برد که زبان و ادبيات فارسی با زبان و ادبيات 

عربی پيوندی ژرف دارد. هدف اين درس، در اصل اين است که فراگري متوّجه ارتباط 

ميان دو زبان فارسی و عربی شود. مطابق اصل 16 قانون اساسی يکی از اهداف آموزش 

عربی کمک به فهم بهرت زبان و ادبيات فارسی است.

دو اثر هرنی به کار رفته در درس »نّقاشی خط« نام دارند.

پس از پايان منت درس، به روال دروس پيشني درک مطلب طرّاحی شده است که بايد 

درستی، يا نادرستی هر عبارت با توّجه به منت درس طرّاحی شود.

١ـ پيام منت اّول و دوم درس دوستی و عشق به محبوب و ارزش آن است. 

رُس الّثاِمُن الدَّ
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس  
 

ِصناَعـُة الـتَّلميـعِ يف اْلََدِب الْفاريِّسِ

َعراُء اْليرانيّوَن  إنَّ اللَُّغَة الَْعَربيََّة لَُغُة الُْقرآِن َو اْلَحاديِث َو اْلَدعيَِة فََقد اْستَفاَد ِمنـَها الشُّ

َعراِء اْليرانيّنَي  عِ؛ لِـَکثريٍ ِمَن الشُّ وها ِبـالُْملَمَّ َو أَنَشَد بَعُضـُهم أَبياتاً َممزوَجًة ِبـالَْعَربيَِّة َسمَّ

الَْمعروُف  الّروميُّ  الّديِن  َجالُل  َو  الّشريازيُّ  َسعديٌّ  َو  الّشريازيُّ  حاِفٌظ  ِمنـُهم  عاٌت،  ُملَمَّ

. ِبالَْمولَويِّ

آرايۀ تلميع در ادبيات فارسی  

زبان عربی زبان قرآن، احاديث و دعاهاست که شاعران ايرانی از آن استفاده کرده اند 

ع ناميده اند؛ بسياری از  و برخی از آنان ابياتی آميخته به عربی رسوده اند که آن را ملمَّ

شاعران ايرانی ملّمعات دارند، از آن جمله حافظ شريازی، سعدی شريازی و جالل الدين 

رومی معروف به مولوی.

ُع حاِفٍظ الّشريازيِّ لِساِن الَْغيِب ُملَمَّ

إنّــي َرأَیُت َدْهراً ِمْن َهْجرِك الْقياَمـهاز خون دل نوشتـم نزدیک دوست نامه

... من روزگار را از دوری تو همچون قيامت ديدم. يا ...

لَیَْسْت ُدموُع َعیني ٰهذي لَنا الَْعالَمـه؟دارم من از ِفراقش در دیده صد عالمت

... آيا اين اشک های چشمم برای ما نشانه نيست؟

َمْن َجرََّب الُْمَجـرَّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمـههر چنـد کـازمودم از وی نبـود سـودم

... هرکس آزموده را بيازمايد پشيامن می شود.

الَمـهپـرسیـدم از طبیبی احواِل دوست گفتا فـي بُْعِدها َعذاٌب يف قُرِبَها السَّ

... در دوری اش عذاب و در نزدیکی اش سالمت هست.

َواللّه مـا َرأَیْـنـا ُحـبّــاً ِبـال َمـالَمــهگفتم مـالمت آید گر گِرد دوست گردم

... به خدا عشقی را بدون رسزنش نديده ايم

َحتّـَی یَـذوَق ِمْنـُه کَأْساً ِمَن الَکراَمـهحافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

... تا جامی از بزرگواری را از آن بچشد.
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ُع َسعديٍّ الشريازّي ُملَمَّ

تو قدِر آب چه دانـی که در کناِر فُراتـیَسـِل الْـَمـصـانِـَع َرکْـبـاً تَـهـیـُم ِفـي الْـَفـلَواِت

از آب انبارها دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس ... )اَلَْمصانِع آب انبارهايی بودند که مزۀ 

گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است.(

َو إْن َهَجرَْت َسواٌء َعـشـیَّـتـي و َغـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن

... و اگر ]از من[ جدايی گزينی )جدا شوی( شب و روزم برابر می شود.

َك آتـياگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم َمَضی الـزَّماُن َو قَـلبـي یَـقـول إنَـّ

... زمان گذشت و دمل می گويد قطعاً تو می آيی.

اگر گِلی به حقیقت َعـجـیـن آب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

لُـامِتشبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد ُش َعیُن الَْحياِة يف الظُـّ َو قَـْد تُـَفـتَـّ

... و گاهی چشمۀ زندگی در تاريکی ها جست و جو می شود.

ُر َعیـشـي َو أَنـَت حاِمـُل َشـْهــٍد جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتیفَـَکـْم تُـَمـرِّ

چه بسيار زندگی ام را تلخ می کنی در حالی که حامل عسل هستی! ...

َوَجْدَت رائَِحـَة الْـُودِّ إْن َشَمْمَت رُفـاتـينه پـنـج روزۀ عمرست عـشـق روی تـو مـا را

... اگر خاک قبم )استخوان پوسيده ام( را ببويی، بوی عشق را می يابی.

محامد تو چه گویم که ماورای صفاتـیَوَصـْفـُت کُـلَّ َمـلـیـحٍ کَـمـا تُـِحـبُّ َو تَـرَْضـی

هر بامنکی را هامن گونه که دوست داری و می پسندی وصف کردم. ...

که هم کمند بالیـی و هم کلیـد نجاتـیأَخـاُف ِمـنـَك َو أَرْجـو َو أَْستَـغـیـُث َو أَدنـــو

از تو می ترسم و به تو اميد دارم و از تو کمک می خواهم و به تو نزديک می شوم. ...

أَِحـبَّـتـي َهـَجـرونـي کَمـا تَـشـاُء ُعداتـيز چشم دوست فـتـادم به کامـۀ دل دشمــن

... يارانم از من جدايی گزيدند هامن طور که دشمنانم می خواهند. 

َو إْن َشَکْوُت إلَی الطَّیِر نُْحَن يِف الْوُکَناِتفـراق  نـامـۀ سعـدی عجب که در تو نـگیــرد

... و اگر به پرندگان شکايت برم در لنه هايشان 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 ناِظر، منظور و 

ُمنتِظر، ُمنتظَر است. اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد در رشته های غري انسانی و معارف 

نياز به ذکر ندارد. طرح اين قواعد از آنجاکه در زبان فارسی بسيار کاربرد دارد ارزش 

فراوانی دارد. ساخنت اين مشتّقات مّد نظر نيست. فقط شناخنت آنها و درست معنا کردن 

آن چندان  آموزش  لذا  پربسامد هستند؛  اين سه مشتق  فارسی  زبان  در  است.  هدف 

دشوار نيست.

الِحوارات 

از زائران است. اين مکامله نحوۀ  خريد سيم کارت در سفرهای زيارتی نياز بسياری 

می دهد. آموزش  را  گفت و گو  صحيح 

تـمرين ها  

تـمرين اّول: هدف اين تـمرين، تقويت توانايی درک مطلب است. از فراگري می خواهيم 

هر جمله را بخواند و ترجمه کند. حّل همۀ تـمرينات بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم 

فقط نظارت می کند. هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز بايد با توّجه 

به منت درس درستی، يا نادرستی عبارت ها را معلوم کند. 

طرّاحی اين تـمرين عمداً ساده صورت گرفته است، شايسته است در امتحان نيز اين 

تسهيل صورت بگريد.

تـمرين دوم تا پنجم: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. مترين سوم افزون بر جنبۀ 

واژه شناسی ناظر به قواعد درس نيز می باشد.

در مترين پنجم هر جمله عالوه بر اينکه خوانده می شود، خواهی نخواهی بايد ترجمه 

نيز شود، هرچند در صورِت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ برای اينکه دانش آموز 

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 آموخته های درس در زمينۀ قواعد است. گزينش احاديث 

نشانگر هدف اصلی آموزش عربی در ايران است. سخنان برگزيده می تواند در باور و نگرش 

دانش آموز تغيري حاصل کند.

تـمرين هفتم، هشتم و دهم: هدف تقويت قدرت ترجمۀ انواع فعل است. اين تـمرينات 

برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل طرّاحی شده است. در امتحان لزم 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 بالست و در حقيقت مهم ترين مبحث در آموزش هر زبانی فعل است.

مترين نهم: هدف تشخيص نقش کلامت است؛ مثالً در آيۀ 

﴿ليعلم من يف الساموات و الرض الغيب إّل اللّه﴾ 

کافی است دانش آموز پاسخ دهد کلمۀ »َمْن« فاعل است و نيازی نيست بگويد فاعل 

و محالً مرفوع است. 

يا در مورد کلمۀ »الغيب« کافی است بگويد مفعول است و ذکر اينکه مفعوٌل به و 

منصوب به فتحه است از اهداف کتاب های غري انسانی و معارف نيست.

أنوار القرآن، ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی  

توصيه هايی که در دروس پيشني نوشته شد در این درس نيز مصداق دارد.

البحث العلمي  

موضوع پژوهش درس هشتم آرايۀ ادبی تلميع است.

الُْمعَجم  

ذکر شده  کتاب  انتهای  در  دهم  پايۀ  واژگان  کنار  در  گذشته  سال  واژگان سه  متام 

است. از آنجا که نقش اصلی ترجمۀ متون و عبارات بر عهدۀ دانش آموز است، بنابراين، 
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لغت نامۀ پايان کتاب کامل است تا از اين نظر مشکلی برای دانش آموز پيش نيايد. نظر 

به اهّميت فعل در يادگريی هر زبانی متام فعل ها با رنگ قرمز متاميز شده اند.

اين بخش از کتاب برای تدريس نيست.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

ع یا تَلْمیع یا دوزبانگی یکی از آرایه های  1  تَلميع در لغت، يعنی درخشان کردن. ُملَمَّ

ع در اصل به معنای اسب و جز آن است که پوست بدنش  ادبی در علم بدیع است. ملمَّ

دارای لکه ها و خال هایی غیر از رنگ اصلی باشد.

تلمیع آن است که یک شعر یا رسوده در دو زبان یا گاه بیشرت رسوده شده  باشد. به 

ع گفته می شود.  شعری که به این روش رسوده شده باشد شعر ُملَمَّ

روش سخنوران در بهره گیری از این آرایۀ ادبی این است که پاره ای یا بیتی از شعر 

را به زبانی دیگر می رسایند. در ادبیات فارسی این زبان دیگر، بیشرت عربی بوده است.

منونه ای از این آرایه با بیش از دو زبان، »سه گانه های« سعدی است که در آنها بیتی 

به عربی، بیتی به فارسی و بیتی دیگر به گویش بومی شیرازی رسوده شده است.

2  َركْب: جمع أَْركُب و ُركُوب: شرت سواران يا اسب سواران، اين واژه اسم جمع است 

و گفته اند جمع است.

3 »قَْد« حرف است كه اختصاص به فعل داده می شود به رشط اينكه فعل مترصّف، 

خبى و مثبت و خالی از عامل جزم و نصب باشد. اين حرف از فعل جدا منی شود، مگر با 

قسم كه ميان آن و فعل فاصله می افتد و مضمون آن را تأكيد می كند. عبارت »قَْد ل يَْفَعُل«: 

ا ل يَْفَعُل«، يا »لَْن يَْفَعَل« است؛ گاهى »قَْد« با فعل مضارع  صحيح نيست، صحيح آن »ُرمبَّ

معناى توقّع دارد؛ مانند: »قَْد يَُقوُم الَغائُِب الْيَوَم« و نيز به معناى تقليل می آيد؛ مانند: »قَْد 

يصُدُق الكذوُب«؛ يعنى دروغگو كمرت راست می گويد و گاهى به معناى تحقيق با فعل 

ماىض می آيد؛ مانند: »قَْد افْلََح َمِن اتََّقى اللّه« و گاهى براى وصل گذشته به حال می آيد؛ 

مانند: »قَْد قَاَم فاُلٌن« و گاهى معناى بسيار را با فعل مضارع می دهد؛ مانند: »قَْد أَْشَهُد 
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عواَء تحملني«؛ يعنى چه بسيار حمله هاى سخت را می بينم. الَْغارَة الشَّ

پاسخ پرسش های دبريان  

مواردی دربارۀ جواز مذکّر و مؤنّث آمدن فعل

1  كقولك: قام رجال، وقامت رجال. و جاءت الفواطم، و جاء الفواطم ... 

و الفضل التذكري مع املذكر، و التأنيث مع املؤنث، إل أن يفصل بينهام بفاصل فحينئذ 

يكون التأنيث أفضل.

2 أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولً بينه، و بني فعله بفاصل، غري )إل(؛ كقولك: 

الفاصل  التأنيث أفصح. فإن كان  ... و  امرأة  املجلس  امرأة، و حرض  املجلس  حرضت 

إل فاطمُة. قام  ما  الفعل؛ كقولك:  )إل(، وجب تذكري 

3  أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا. أي: ليس بضمري؛ كقولك: 

طلعت الشمس، و طلع الشمس ... و التأنيث أفصح.

؛ كقولك:  مِّ 4 أن يكون الفاعل مؤنثًا ظاهراً، والفعل )نعم(، أو )بئس(، أو )ساء( التي للذَّ

نعمت هند، و نعم هند. وبئست هند، و بئس هند. و ساءت هند، و ساء هند .. و 

التذكري يف ذلك كله أجود.

5 أن يكون الفاعل ضمرياً منفصالً ملؤنث؛ كقولك: إمنا قاَم هي، و إمنا قامت هي. و 

التأنيث. ترك  الحسن 

6 أن يكون الفاعل مذكراً مجموعاً باللف والتاء؛ كقولك: 

قام الطلحات، و قامت الطلحات ... و التذكري أحسن.

7 أن يكون الفاعل ضمرياً يعود إىل جمع تكسري ملذكر عاقل ؛ كقولك: الرجال جاؤوا، و 

الرجال جاءت .. و التذكري بضمري الجمع العاقل أفصح.

8 أن يكون الفاعل ملحقاً بجمع املذكر السامل؛ كقولك:

قام بنو فالن، و قامت بنو فالن. و من الثاين قوله تعاىل:

﴿قَاَل آَمنُت أَنَُّه ل إِلـَه إِلَّ الَّذي آَمَنْت ِبِه بَنو إِرْسَائِيَل﴾ يونس، 90



229

، أو اسم جمع. فاألول كقولك: قال، و قالت  الفاعل اسم جنس جمعيًّ 9 أن يكون 

 ... ك. وأورق الشجر، و أورقت الشجر  التُّ الُفرْس، أو  الروم، أو  العرب، أو 

و الثاين كقولك: جاء، و جاءت النسوة، أو النساء، أو القوم، أو الرهط، أو اإلبل. 

و عىل الثاين جاء قوله تعاىل:

﴿ َو قَاَل نِْسَوٌة ِف الَْمِديَنِة ﴾ يوسف، 30 ... 

فإن تقدم الفاعل عىل الفعل، وجب تأنيث الفعل؛ كام ف قوله تعاىل:

﴾ يوسف، 50 ﴿َما بَاُل النِّْسَوِة الالَِّت قَطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ

نقد و بررسی نحو سّنتی و نحو جدید  

پیچیدگی های نحو و آرای گوناگون نحویان از نخستني سده های انتشار زبان عربی، آموزش 

نحو را با دشواری هايی رو به رو ساخته است؛ به همین دليل، بسیاری از صاحب نظران با 

طرّاحی الگوهای نو و تألیف آثار نوين، تالش کرده اند مشکالت آن را برطرف کنند، یکی از 

این آثار، کتاِب »احیاء النحو« است که در سال ۱۹3۷ به دست ابراهیم مصطفی در مرص 

نوشته شد. با انتشار کتاب در آغاز جنجالی به پا ساخت و مورد نقِد موافقان و مخالفان 

از  به مشاورت طه حسین و گروهی  سال ۱۹3۸ وزارت فرهنگ مرص  در  گرفت.  قرار 

زبان شناسان انجمنی تشکیل داد تا آسان سازی 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 صدِد تعمیم و توزیعِ آن در بین کشورهای عربی برآمد تا در این باره از 

نظر علامِی نحوِی آن دیار آگاه گردد. دولِت عراق، نقد و بررسِی این طرح را به شیخ 

محّمدجواد جزائری سپرد، ولی گرایش های حوزوِی جزائری به نحِو قدیم، موجب شد تا 

طرح جدید را متاماً به دیدۀ عیب و نقص بنگرد و به دالئل مختلف در برابر هر یک از 

بندهای آن جواب رّدی ارائه کند و در نتيجه نحِو قدیم را بر نحو جدید ترجیح دهد.

در حال حارض بسياری از بزرگان رصف و نحو در جهان اسالم خواستار آسان سازی و 

اصالح در ارائۀ مباحث دستور زبان عربی شده اند.



چهل حدیث با 
ترجمۀ شعری از 

حرضت علی 
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برای کار در کالس )مترين روان خوانی و ترجمۀ احاديث و پيوند با ادبيات فارسی(

ُه. )تَُسْدُه( 1  قاَل َعيلٌّ  أَْحِسْن إلَی الُْميسِء تَُسدَّ

 تــو نكويــی كــن و از آن بگــذرهــر كــه بــد كــرد بــا خــود كــرد

كــز نكويــی شــوی بــر او مهم تــرنيكويی كن به بد كنندۀ خويش 

2 َو ِمْن كَالِمِه أََدُب الَْمرِء َخرٌي ِمْن َذَهِبه.

بگــذار را  مــال  و  آمــوز  زينــت مــرد باشــد از ادبــشادب 

ذهبــشنــزد ارباب دين و دانش هســت از  بهــر  مــرد  ادب 

3   َو ِمْن كَالِمِه إخواُن هذا الزماِن َجواسيُس الُعيوِب.

كــه بــه تــو يــار و آشــنا باشــند.دوســت مشــامر آن جامعــت را

زمــان بــرادران  و  جملــه جاســوس عيب ها باشــند.دوســتان 

ْ نَْفَسك ِبالظفر بعد الصرب. 4 َو ِمْن كَالِمِه بَشِّ

كــه بــود صــرب از همــه بهــردر همــه كار صــرب بايــد كــرد

كه پس از صرب می رســی به ظفرمــژده ده نفــس خويــش را آخــر

5 َو ِمْن كَالِمِه توكَّْل علی اللّه يكفيك.

مكــن روزگار  كار  بــر  بيــزارتتكيــه  عمــر  ز  نســازد  تــا 

تــا كفايــت كنــد همــه كارترو تــوكّل بــه حــرت حــق كــن
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6 َو ِمْن كَالِمِه تأكيُد املودَّة يف الُحرمة.

ــوبــا همــه مــردان به حرمــت باش ــت ت ــه حرم ــد جمل ــا بدارن ت

تــا مؤكّــد شــود محبّــت تــوحرمــت دوســت را نگــه مــی دار

7 َو ِمْن كَالِمِه  ثباُت امللك ِبالعدل.

هست وابسته ذات ملک به عدلملــک اگــر بايــدت عدالــت كــن

ــران شــود ز بی عدلــی بــود آری ثبــات ملــک بــه عــدلملــک وي

ثواُب اآلخرة خرٌي ِمن نَعيم الدنيا. 8 َو ِمْن كَالِمِه 

جــزادر جهــان كار آخــرت می كــن روز  ثــواب  گــر  بايــدت 

ــی ــواب آن دني ــه باشــد ث بهــر از جملــه نعمــت دنيــازان ك

جامُل املرء يف الِحلْم. 9 َو ِمْن كَالِمِه 

كارهــا را مــدار بــر حلــب اســتبردبــاری خــوش اســت مــردم را

ســبكی نتيجــۀ  آمــد  زينت و زيب مرد در حلب استخــواری 

َجليُس السوء شيطاٌن. 10 َو ِمْن كَالِمِه 

بهــره ور شــو ز صحبــت نيــكاندر جهــان همنشــن نيــک طلــب

كــه بــود همنشــن بــد شــيطاندور از همنشــن بــد می بــاش

ِحيْلُ الرِّجاِل األدب. 11 َو ِمْن كَالِمِه 

شــو محلّــی  ادب  حلــی  عريــانبــه  مشــو  ادب  لبــاس  از 

فرمــود چنــن  اوليــا  ــردانرسور  ــور م ــت زي ــه ادب هس ك
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ُحرَِّم الَوفاُء َعلَی َمن ال أْصَل لَُه. 12 َو ِمْن كَالِمِه 

بشــنو ايــن را كــه دارد اصل متامدر وفا اصل را بســی دخل اســت

هســت بــر وی وفای اصــل حرامهــر كــه بد اصــل و بد نهــاد بود

َخِف اللَّه تأَمْن ِمْن َغريِِه. 13 َو ِمْن كَالِمِه 

مؤمــنهــر كــه او از خــدای می ترســد و  كافــر  ز  می نرســد 

تــا از غــري خــدا شــوی اميــناز خداونــد ذو الجــالل بــرس

خرُي األصحاِب َمن يَُدلّك َعلَی الَخريِ. 14 َو ِمْن كَالِمِه 

اميــان بــی  دوســتان  از  كــه تــو را می برنــد جانــب ديــربــرب 

اســت آن  مصاحبــان  كــه داللــت كنــد تــو را بــر خــريبهريــن 
 

خالِْف نَْفَسك تَسَرِْح. 15 َو ِمْن كَالِمِه 

می كشــد در جهان بســی ِمحنتتابــع نفــس هركــه شــد بــه يقن

راحــتكار جــز بــر خــالف نفــس مكــن و  فراغــت  بيايــی  تــا 
 

َخليُل الَْمرِء دليُل َعقلِِه. 16 َو ِمْن كَالِمِه 

معلــومخــرد و عقــل هركســی بــه جهان او  دوســتار  از  شــود 

ــن كــه می گــردد ــار نيكــو گزي عقــل هــر كــس زيــار او معلــومي

َدواُء القلب الرِّضا ِبالَقضاء. 17 َو ِمْن كَالِمِه 

چاره اش صرب و انقياد و رضاستهــر كــه دارد ز دهــر درد دلــی

درِد دل را دوا، رضــا به قضاســتســخن مرتضــی علــی ايــن اســت
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داِر َمن َجفاك تَخجيال. 18  َو ِمْن كَالِمِه 

كــز جفا نيســت جز جفــا حاصلتــا توانــی بــه كــس جفــا نكنــی

ــن ــدارا ك ــود م ــا كار خ ــا جف تــا شــود از جفــای خويش خجلب

ذنٌب واِحٌد كثرٌي، و ألُف طاعٍة قليٌل. 19  َو ِمْن كَالِمِه

ــتتــا توانــی دال بــه طاعــت كــوش ــم اس ــردگار مغتن ــت ك طاع

ــيار ــود بس ــرد را ب ــه م ــك گن طاعت ار باشدش هزار كم استي

رؤيُة الَحبيِب َجالُء الَعن. 20 َو ِمْن كَالِمِه 

ــار اســت موجب ضعف و بی جاليی چشمچــون ز ناديــدن رخ ي

ديــدن دوســت روشــنايی چشــماز رخش ديده بر مدار كه هست

تبُة الِعلِْم أعلَی الرُّتَِب. 21  َو ِمْن كَالِمِه 

ــه ای   ــم راســت مرتب كه بــه تعريــف می نيايد راســتصاحــب عل

مــردان شــه  را  علــم  گفــت باالتريــن مرتبه هاســترتبــۀ 

زيارُة الحبيب إطراُء الَْمَحبَِّة. 22  َو ِمْن كَالِمِه 

هــر كــه او قــدر دوســتان دانــدپرستش دوستان كند همه وقت

گردانــدرفــن دوســتان به ديدن دوســت زيــاده  را  دوســتی 

زينُة الباطِن خرٌي ِمن زينِة الظاهر. 23  َو ِمْن كَالِمِه 

ظاهــر خــود چــه می كنــی طاهرباطــن خويــش را مزيــن ســاز

تحقيــق رس  از  باطــن  ــرزينــت  ــت ظاه ــب و زين ــر از زي به
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سرية الَْمرِء تُْنِبُئ َعْن َسيرَتِِه. 24   َو ِمْن كَالِمِه 

زود ظاهــر شــود ز ســريت اوآنچه در باطن كســی مخفيســت

اوچــون خــر می دهد بــه قول امري سیــرت  از  مــرد  ســريت 

رشُط األُلَفة ترُك الُكلَفة. 25  َو ِمْن كَالِمِه 

ــتگر تو را ميل الفت است به كس ــود الف ــا ش ــاش ت ــش ب تابع

ــتبگذر از كلفت گذشته كه هست ــن از كلف ــت گذش رشط الف

ُصمُت الجاِهل ِسرتُُه. 26  َو ِمْن كَالِمِه 

ــود ــد ب ــوش باي ــالن را خم ظاهــرجاه عيوبشــان  نگــردد  تــا 

 پوشــش عيــب او شــود آخــرخامشــی در زمانــه جاهــل را
  

صاِحِب األخيار، تأَمْن ِمَن األرشار. 27  َو ِمْن كَالِمِه 

نيكــوان را كنــد ُمصاحــب و يــارهــر كــه خواهــد در امــان باشــد

ــو ــب ش ــو مصاح ــان نك ــا كس ــه ارشارب ــن از هم ــوی امي ــا ش ت

ضياُء الَقلِْب ِمن أكِْل الَحالل. 28  َو ِمْن كَالِمِه 

ــالگــر تــو روشــندلی حــرام مخــور ــرام، وب ــوردن ح ــد از خ باش

طلــب حــالل  لقمــۀ  هســت روشــندلی ز اكل حــاللدامئــاً 

طاَل ُعْمُر َمن قَُصَ تَْعبُُه. 29  َو ِمْن كَالِمِه 

بــر دل آن را كــه صــد علم باشــددر زمانه چه عمر خواهد داشت؟

كــه و را رنــج و غّصــه كــم باشــدعمــر آن كــس دراز خواهــد بــود
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طاعُة الَعدوِّ َهالٌك. 30  َو ِمْن كَالِمِه 

حال او در جهان چه ســان باشــدهــر كه فرمــان خصم خويش برد

دشــمن اطاعــت  را  ــف هــالک جــان باشــدآدمــی  بــی تكلّ

ِظلُّ ُعْمِر الظّامِل قَصرٌي. 31  َو ِمْن كَالِمِه 

ور بــَود خــود بــه جــای ظّل اللــهِظــّل ظــامل بســی نخواهــد بــود

كوتــاهســايه اش را مكن پناه كه هســت ظاملــان  عمــر  پايــۀ 

ُعرُس الَْمرِء مقدمة اليُرِس. 32  َو ِمْن كَالِمِه 

رفــع خواهــد شــد آن پريشــانیهر كه را حال او پريشــان اســت

بعــد دشــواری اســت آســانیمــرد را در جهــان پــر غــم و درد

َغَدرََك َمن َدلَّك َعلَی اْلساَءِة. 33  َو ِمْن كَالِمِه

ــل ــو غاف ــان مش ــب كس گــر تــو مــرد بهــوش و بــا خــردیاز فري

ــو را يقــن آن كــس ــد ت كــه داللــت همی كنــد بــه بــدیمی فريب

ِفطنة الَْمرء يَُدلُّ علی أْصله. 34  َو ِمْن كَالِمِه 

هســت گويــا قصــور در قــصشهركه را نيست طبع و ذات و خرد

شــاهد اســت و دليــل بــر اصلشمــرد را زيركــی و خــوش طبعــی

قَوُل الَْمرِء يُخرِبُ َعاّم يف قَلِْبه. 35  َو ِمْن كَالِمِه 

ــان ــرد در انس ــم ك ــوان فه از بد و نيک آنچه حاصل اوستمی ت

هست ُمخرب از آنچه در دل اوستزان كــه قول وحديــث هر مردی
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لَُن الْكالِم قَيُد الُقلوِب. 36  َو ِمْن كَالِمِه 

ــی ســخن درشــت مگــو ــا توان تــا منايــی به چشــم مــردم خوبت

مــردم بــا  گــو  نــرم  ســخن نــرم هســت قيــد قلــوبســخن 

الِة يف الظُّلَم. ْر قرَبََك ِبالصَّ نَوِّ 37  َو ِمْن كَالِمِه 

آرتــا به كی خفته ای؟ شــبی برخيز يــاد  خويشــن  گناهــان  از 

ــارقــرب خــود را ز نــور روشــن ســاز ــب ت ــاز در ش ــاز و ني ــه من ب

ويٌل لَِمْن ساَء ُخلُقُه و قَبَُح َخلُقُه. 38  َو ِمْن كَالِمِه

ز آتــش آن جهــان كنــد دورتخلــق نيكــو و خلقــت نيكــو

بــدی ُخلــق و زشــتی صــورتوای آن كــس كه در جهان بودش

. َهيهاَت ِمن نَصيحِة الَعدوِّ 39  َو ِمْن كَالِمِه 

اعــدا از  نيايــد  بشــنو اين نكته را به وجه حسننيک خواهــی 

ــد ــی بكن ــر نصيحت ــمنت گ ــمندش ــت دش ــاش از نصيح دور ب

ر لَك. يأتيَك ما قدِّ 40  َو ِمْن كَالِمِه 

ــريتكــرم و لطــف حــرت حــق بــن ــه تقص ــو را ب ــريد ت ــه نگ ك

آنچــه حق كــرده اســت تقديرتبــه تــو خواهــد رســيد آخــر كار
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عادل اشکبوس الفوائد )دانستنی های عربی( 7
مؤّسسۀ توسعۀ 

روستایی
1387

دار املعارف مصطه حسیناأليّام8

9
قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و 

تلويزیون
پيام نورحامد صدقی

1386پيام نوررضا ناظميانروزنامه و مجاّلت10

1382سمتمحّمدرضا عزیزی پوراملصطلحات املتداولة يف الصحافة العربیة11

1385سمتسید فضل الله میرقادریکتابة الرسائل باللغة العربیة و فن التلخیص12

معرّفی منابع تخّصصی زبان و ادبيات عربی
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2- رصف و نحو

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1916دار املعارف مصعبّاس حسنالنحو الوايف )4 جلد( 1

1387زّوار اباذر عباچیرصف و نحو کاربردی 2

1391مشعر – قمعادل اشکبوسرصف و نحو مصوَّر 3

1376پایا اباذر عباچی و علی چراغیترجمه و توضیح الفیه 4

1381مدرسه )برهان(عادل اشکبوساعداد در زبان عربی5

1381مدرسه )برهان(عادل اشکبوسصحیح و معتل 6

1382مدرسه )برهان(حبیب تقواییاعراب و بناء 7

1384مدرسه )برهان(مهدی ستّاریانمذکّر و مؤنّث 8

1387مدرسه )برهان(مهرعلی کاظمی نیاضمیر و کاربرد آن 9

1389مدرسه )برهان(فريبا صادقی مرشتانواع مفاعيل10

1391مدرسه )برهان(هادی اخالقیحال و متييز11

1371اساطیررشید رشتوينمبادئ العربیة )4 جلد(12

1362نارصخرسو مصطفی غالیینیجامع الدروس العربیة 13

1377سمت سیّد ابراهیم دیباجیالجدید يف الصف و النحو14

1370هجرت سیّد احمد هاشمیالقواعد األساسیة15

1377الهام تهرانعلی الجارم و ...النحو الواضح 16

1371گلشن سعید نجفی اسداللهیدروس دار العلوم العربیة 17

1372مرتضوی تهران احمد بهمنیارتحفه احمدیه رشح الفیه 18

1368مدین قم محمود صافیالجدول يف إعراب قرآن و رصفه و بیانه 19

1428کامل امللک محی الدین درویشاعراب القرآن الکریم 20

آذرتاش آذرنوشآموزش زبان عربی 21
مرکز نرش 

دانشگاهی 
1376
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سیّد محّمد رادمنشنحو برای دانشجو 22
آستان

1371 قدس رضوی 

عربی آسان )3 جلد( 23
رضا روزبه و سيّدکاظم 

موسوی
1358محّمدی تهران 

رشح ابن عقیل )2جلد( 24
محّمد محی الدین 

عبدالحمید
1364نارصخرسو 

1384اخالق قم سیّد هاشم حسینی تهرانیعلوم العربیة 25

قطر الندی و بّل الصدی ابن هشام 26
محّمد محی الدین 

عبدالحمید
1383فیروزآبادی قم 

1385دانشگاه تهران علی اکرب شهابیاصول رصف ونحو 27

امیل بدیع یعقوبموسوعة الصف و النحو و العراب28
دار العلم 

للمالیین/ استقالل
1991

معجم قواعد اللغة العربیة ، انطوان دحداح29
مرجم عبدالعلی آل بویه 

لنگرودی

دانشگاه امام 

خمینی قزوین
1377

1386تأمین – قم محّمدرضا رضوانی خراسانیاعراب قرآن کریم 30

1370مکتبة القیام- قم عبدالغنی الدقرمعجم النحو 31

1389هخامنش–کرجعلی جان بزرگیرصف و نحو32

1375رهنامی اندیشهصفابخش شیرزادآموزش عربی آسان33

1380مدرسه)برهان( عیسی متّقی زادهراهنامی تجزیه و ترکیب 34

1387دانشگاه فردوسیسيّدحسن سيّدیرویکرد زبان شناختی به نحو عربی 35

جورج مری عبد املسیحمعجم تصیف األفعال العربیة36
مکتبة لبنان 

نارشون
2007

رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب37
ابن هشام االنصارى صاحب 

كتاب مغني اللبيب

دارالكوخ للطباعة 

والنش

38
رشحی مختص بر رصف و نحو منظوم )سید 

حسین کهنمویی(
1395انتشارات نظریمینا جیگاره

39
الگوهای ساختاری و معانی آنها در زبان 

قرآن

فاضل صاح سارایی ترجمه: 

مینا جیگاره و زهرا فرید
1395انتشارات نظری

تفاوت های معنایی در نحو کاربردی40
فاضل صاح سارایی ترجمه: 

مینا جیگاره
1395انتشارات نظری
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3- لغتنامه 

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

اسامعيليانلویس معلوف املنجد يف اللغة و األعالم 1

فرهنگ فارسی، عربی 2
عادل اشکبوس و صالح 

عامری
1389مدرسه)برهان( 

1381نی آذرتاش آذرنوش فرهنگ معارص عربی، فارسی 3

1363امیرکبیر سیّد حمید طبیبیان فرهنگ الروس عربی، فارسی 4

2002املکتبة السالمیة ابراهیم مصطفی و ...املعجم الوسیط عربی، عربی 5

محّمد حیدری الوجیز للمرجم عربی، فارسی و بالعکس6
تبلیغات اسالمی 

قم 
1371

اسالم احمد سیّاح فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه املنجد 7

1378فرزانسیّد حمید طبیبیان فرهنگ فرزان فارسی، عربی8

فرهنگ معارصنجفقلی میرزاییفرهنگ اصطالحات معارص 9

2002نوفل لبنان محّمد حسن بوذرجمهرالقاموس الشامل فارسی، عربی 10

1364امیرکبیر غفرانی و شیرازی فرهنگ اصطالحات روز 11

2007مکتبة سمیر سهیل سامحة القاموس املبّسط 12

1390سمتمحّمدرضا عزيزی پوراملصطلحات املتداولة يف الصحافة العربية13

استادیاباذر عباچی و علی چراغیفرهنگ دانش آموزی عربی به فارسی14

1384فرهنگ معارصعبدالنبى قيّمفرهنگ معارص عرىب فارسی15

فرهنگ معارصعنایت اللّه فاتحی نژادفرهنگ فارسی عربی16

فرهنگ نوین ترجمه القاموس العصی17
إلیاس أنطوان إلیاس باهتامم 

سیدمصطفی طباطبایی
1370اسالمیه

1393فرهنگ معارصرضا ناظميانفرهنگ امثال و تعابیر عربی فارسی18
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4- مکامله 

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

الِحوارات )4جلد( 1
عادل اشکبوس،علی چراغی 

و...
1388مشعر - قم

املخترب)1(2

عادل اشکبوس، حبیب 

تقوایی و سیّد مهدی 

حسینی کامل آبادی

1393مشعر - قم

محّمد و علی حیدریاملدخل إلی تعلّم اللغة العربیة )4جلد( 3
دفر تبلیغات 

اسالمی، قم
1371

1383دانشگاه پیام نورابراهیم فتح اللهیمکاملة و محارضة 4

1384کانون زبان ایرانمسعود فکری و ...صدی الحیاة 5

نارص علی عبداللهگفت و گو 6
مجمع علمی 

فرهنگی مجد
1383

1384پیک فرهنگحوزه علمیه قمتعلیم اللغة العربیة 7

1384پایا سعید شیبانیگفت و شنود عربی 8

1386شادرنگ شاکر عامری و ...همراه شام در عراق 9

1370مدینمحمود اسامعیل صینی و...العربیة للناشئین 12 جلد 10

1387مشعر - قمیحیی معروفمکامله عربی ویژه سفرهای زیارتی11
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5 - بالغت 

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1377سمت اباذر عباچیعلوم البالغة 1

1391سخناباذر عباچیعلم البیان2

علی چراغیگلچينی از جلوه های جامل در قرآن3
نسل نواندیش/ 

برادری
1393

1365سیّد احمد هاشمیجواهر البالغة 4

1372دانشگاه شیرازمحّمد خلیل رجاییمعامل البالغة 5

1370دار الفکر قمسعدالدین تفتازانیمختص املعانی 6

1370دانشگاه تهرانعبدالقاهر جرجانیارسار البالغة 7

عبدالهادی الفضلیتهذیب البالغة 8
املجمع العلمی 

السالمی
1364

1367سمت سیّد ابراهیم دیباجیبدایة البالغة 9

جلیل تجلیلمعانی و بیان 10
مرکز نش 

دانشگاهی
1374

صدرالدين تفتازانیمختص املعانی11
دارالفکر

 ايران قم
1388
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6- تاریخ ادبّيات

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

توسحنا الفاخوريتاريخ األدب العريب1

الوجيز يف تاريخ األدب العريب2
ابوالفضل رضايی و علی 

ضيغمی
جهاد دانشگاهی

7- متون

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

ذوی القربی، قماألب شيخواملجاين الحديثة 1

نادر نظام طهرانیشذرات من النصوص العربیة 4 جلد 2
دانشگاه عالمه 

طباطبایی
1381

ترجمه و رشح گزیده املجانی الحدیثة3
علی اکرب نورسيده و علی 

ضيغمی
1392فقهی. مشهد

1391دانشگاه سمنانسيّدمحّمد موسوی بفرويیترجمه اشعار املجاين الحدیثة4

8- فّن ترجمه

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1381سمتیحیی معروففّن ترجمه 1

مانی اصفهانمنصوره زركوبآين ترجمه 2

1387فاطمیحمیدرضا حیدریآموزش ترجمه عربی 3

1380دانشگاه پیام نوررضا ناظمیانفّن ترجمه 4

1390دانشگاه تهرانعدنان طهامسبی، عال نقی زادهورشة التعريب5

6
درآمدى بر مباىن ترجمه فارىس به عرىب و 

عرىب به فارىس

عنايت الله فاتحى نژاد، 

سيّدبابک فرزانه

مؤسسه فرهنگى 

انتشاراىت آيه
1380
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طرح پشت جلد
تصويــر مرقــد صحابــی بــزرگ اســالم ســلامن فارســی ســالم اللّــه عليــه و طــاق کــرسا 

زينت بخــش پشــت جلــد کتــاب درســی شــده اســت.

دربارۀ ايشــان فرمودنــد:  مقــام ســلامن فارســی آن قــدر باالســت کــه پيامــرب اســالم
ــا أهــل البيــت. ســلامن مّن

زادگاهــش روســتای جــی در اصفهــان و بنابــر روایاتــی، رامُهرُمــز بــوده اســت. مرقــد ســلامن 
فارســی ســالم اللـّـه عليــه نزديــک طــاق کرساســت. 

ســلامن فارســی پیــش از تــشّف بــه اســالم از زرتشــتی، روزبــه نــام داشــت. از صحابــۀ ایرانــی 

بود کــه حــرت محّمــد او را از اهــل بیــت و ســلامن محّمــدی  مشــهور پیامــرب اســالم
ــد. او ســال ها در پــی حقیقــت بــه رسزمین هــای گوناگــون ســفر کــرد و در همیــن ســفرها در  خوان

رسزمینــی بــه بردگــی درآمــد و ســپس بــا کمــک حــرت محّمــد آزاد شــد. ســلامن فارســی 
ــد  ــان و مســیحیان را می دانســت از مشــاوران حــرت محّم ــه خــرد و دانش هــای ایرانی حکیمــی ک

ــود. در زمــان حکومــت خلیفــۀ  ــه طــرّاح اصلــی حفــر خنــدق در جنــگ خنــدق ب ، از جمل
دوم و در ســال های پایانــی زندگــی خــود اســتان دار مدائــن شــد. بــا ایــن حــال، زنبیــل می بافــت و از 
دســرنج خويــش روزی می خــورد. ســلامن فارســی، پــس از عمــری طوالنــی در ســال 36 هجــری در 

شــهر مدائــن درگذشــت. آرامــگاه وی در مدائــن بــه بقعــۀ ســلامن پــاک مشــهور اســت.
سلامن روی کفن خود این شعر را نوشته بود:

من الحسنات و القلب السلیم زاٍد بغیر  الکریم  علی  وفدت 

ــم ــی الکری ــود عل إذا کان الوف يشٍء کلِّ  أقبح  الزّاِد  حمل  و 

و بی هیچ توشه ای از نیکی ها و قلب سلیم بر ]خدای[ کریم در آمدم.
و توشه آوردن زشت ترین کار است هنگامی که بر کریم وارد شوی.

تصويــر دوم طــاق کــرسا در نزديکــی مرقــد ســلامن اســت. طــاق کــرسا از آثــار تاريخــی ايــران 
باســتان اســت. بُحــُری شــاعر نامــدار ســوری معــروف بــه ســتايش متــّدن ایرانيــان اســت. قصيــدۀ 

معــروف او می توانــد در تغيــري نگــرش افــراد در تصــّور عــرب از ايــران تأثريگــذار باشــد.
ــران باســتان روزگار ساســانيان، در  ــادگار اي ــن برجســته ترین ی ــواِن مدائ ــا ای طــاق کــرسی ی
تیســفون واقــع در عــراق کنونــی اســت. ایــن اثــر باســتانی در 37 کیلومــری جنــوب بغــداد در کنــارۀ 

خــاوری رود دجلــه اســت. طــاق کــرسا همچنیــن نزدیــک بــه آرامــگاه ســلامن فارســی اســت.
ایــن ویرانــه کــه احتــامالً در زمــان شــاپور يکــم در نیمۀ دوم ســدۀ ســوم ســاخته شــده، منونه ای 

از ایــوان ساســانی اســت. ایــوان آن قطــر 25مــر، بلنــدی 30مــر و عمــق نزدیــک به 50 مــر دارد. 



246

ايــن بنــا بــرای منايــش شــکوه و توامننــدی ايــران ســاخته شــد تــا ســفیران ملّت هــای دیگــر 
را شــيفته کنــد و بــه بيگانــه هشــدار دهــد کــه ایــن زنجــريه تــوان شکســن هــر پيکارجويــی را دارد. 
ایــوان، تنهــا یــک شــکاف حیرت انگیــز نبــود، در اصــل آن را یــک پــردۀ ســنگین زربفــت می پوشــاند 

کــه بلنــدای بســيار و فضــای نقش هــای گوناگونــش گویــای دارايــی فــراوان بــود.
ابوجعفــر منصــور خلیفــۀ عباســی نخســتین کســی بــود کــه کوشــید تــا آن را ویــران کنــد، 
ولــی در ایــن کار نــاکام مانــد. وی از مصالــح آن بــرای بناهــای شــهر جدیــد بغــداد بهــره بــرد؛ اّمــا 
ــۀ  ــح بیشــرت شــد از ادام ــداد از ارزش خــود مصال ــه بغ ــح ب ــل مصال ــه در نظــر وی حم ــا ک از آنج

ويران ســازی آن خــودداری کــرد.
ایــوان مدائــن یــا طــاق کــرسی دســتامیه سوده هــای 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:

دان عــرت  آیینــۀ  را  مدائــن  ایــوان  هان ای دل عرت بین از دیده عر کن هان

معنــای بيــت: )آگاه بــاش، ای دل عــرت بيننــده، از آنچــه کــه می بينــی عرت هــا بگــري، ايــوان 
مدايــن را آيينــۀ عــرت بــدان.(

ران مدائن  خاک  بر  دجله  دوم  دیده  وز  یــک ره ز ره دجلــه منــزل بــه مدائــن کــن

مژگان از  چکد  آتش  خونابش  گرمی  کز  گویی دجلۀ خون  گرید صد  چنان  دجله  خود 

خاقان کند  دریوزه  پس،  زین  تو  دِر  از  تا  خاقانــی ازیــن درگــه، دریــوزٔه عــرت کــن

معنــای بيــت: )ای خاقانــی، از ايــن درگاه عــرت گدايــی کــن )عــرت بگــري( تــا از ايــن پــس، 
بــزرگان نيــز بــا ديــدن ايــن کاخ بــه جــای مانــده عــرت گرينــد.(

خیام:

رو نهادنــدی  شــهان  آن،  درگــه  بــر  آن قــص کــه بــا چــرخ همــی زد پهلــو

کوکوکوکــو کــه  گفــت  بنشســته همــی  فاختـــه ای کنگــره اش  بــر  کــه  دیدیــم 

ملک الشعرای بهار:

دیرگاهــی کشــور از امــن و امــان محــروم شــد شــد بــوم  آشــیان  کــرسی  ایــوان  عرصــۀ 

کار انداخت  تازیان  با  بد،  بخت  را  او  مر  هم  تــا پــس از چنــدی بــرون شــد یزدگــرد شــهریار

انوری:

درگاه آســتانۀ  رفیع ترســت  را  تــو  قــدر انــدر  کــرسی  ایــوان  آســامنۀ  از 

زمیــن نــدارد جــز در شــکم تــو را بدخــواه ــوی ــو را بدگ ــدم ت ــز در ع ــد ج ــان نیاب زم
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