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تأکیدات مهم دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب:
 1کتاب عربی زبان قرآن پایۀ یازدهم در هفت درس تنظیم شده است .هر درس را
میتوان در سه جلسۀ آموزشی تدریس کرد .سال تحصیلی حدود  30جلسۀ آموزشی دارد .از
مهر تا اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه  22جلسه است .دو هفتۀ دوم فروردین
و ماه اردیبهشت نیز شش جلسه است .از طرفی ماههای مهر تا بهمن  30روزه و دو ماه
فروردین و اردیبهشت نیز  31روزهاند؛ لذا  12روز ،یعنی دو جلسه دیگر افزوده میشود .به
عبارت سادهتر وقتی که به تقویم نگاه میکنیم ،میبینیم که یکی از روزهای هفته پنج بار
تکرار شده است .پس تعداد جلسات سال تحصیلی بر مبنای زنگهای متعارف نود دقیقهای
 30جلسه است .تدریس کتاب بر مبنای  21جلسه است .روزهای دیگر سال تحصیلی برای
تعطیالت احتاملی و تکرار و مترین میباشد.
 2دانشآموز پایۀ یازدهم تاکنون با این ساختارها آشنا شده است:
فعلهای ماضی ،مضارع ،امر ،نهی ،منفی ،مستقبل ،معادل ماضی استمراری ،ترکیب
الصغی ُر» .هدف
اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤ ّخر در ترکیبهایی مانند «أَخوکُ َّن َّ
آموزش ترکیب وصفی و اضافی در عربی پایۀ نهم این بود که دانشآموز بتواند ترکیبهایی
مانند «أَخی الْ َعزیز» را داخل جمله (نه بیرون از جمله) ترجمه کند.
اسم اشاره (ا ّما فرق هذان و هذین و هاتان و هاتین تدریس نشده است)
َیف ،ما « ِب َمِ ،م َّمَ ،ع َّم ،ماذا ،ماهو ،ماهی» لِ َم،
کلامت پرسشی (هل ،أَ ،أَین ،کَمَ ،متَی ،ک َ
هی»
ملاذا ،أَ ّیَ ،م ْن « َم ْن هوَ ،م ْن َ
ساعتخوانی (حالت کامل ،حالت مانده به و حالت گذشته)
وزن و ریشۀ کلامت (در بخش وزن و حروف اصلی نیز با چند وزن معروف آشنا شده
است).
عددهای اصلی یک تا صد (بدون تو ّجه به قواعد معدود و ویژگیهای دشوار نحوی آن)
و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم
تشخیص و ترجمۀ فعل مجهول ،جایگاه نون وقایه ،اسم فاعل ،اسم مفعول و اسم مبالغه
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ٌ
مضافالیه ،جار و
املحل اإلعرابی یعنی فاعل ،مفعول ،مبتدا ،خرب ،صفت،
تشخیص ّ
مجرور؛ مجرور به حرف ج ّر .ا ّما تشخیص اِعراب (اصلی و فرعی) هدف نیست.
در این کتاب ،تشخیص نوع باب و صیغۀ فعل ،مانند «مفرد مذکّر غایب» و ذکر اصطالحات
ثالثی مج ّرد و مزید و تشخیص آنها از اهداف آموزشی نیست .تشخیص چندم شخص فارسی
نیز هدف نیست؛ مثالً چنین سؤالی مردود است:
تسرتجعین چندم شخص است؟
اگر دانشآموز ،فعل را در حالت «سوم شخص مفرد» حفظ کند ،برای کمک به شناخت
فعل و ترجمۀ آن اشکالی ندارد .ا ّما رصف این افعال به روش متعارف چهارده صیغه از اهداف
نیست؛ بلکه شناخت و ترجمۀ آنها در جمله هدف است .معلّم نیز میتواند برای آموزش
ابواب از وزن آنها استفاده کند( .اِ ْستَف َع َل ،یَ ْستَف ِع ُل ،اِ ْستَف ِع ْل ،اِ ْس ِتفعال).
دانشآموز باید «تُ ْم» را در «فَ َعلْـتُم» بشناسد و این فعلها را به دنبال آن درست ترجمه
کندَ :خ َر ْجــتُم ،تَ َخ َّر ْجــتُم ،أَ ْخ َر ْجــتُم و اِ ْستَ ْخ َر ْجــتُم .تص ّور برخی افراد از درس عربی این است
که عربی یعنی رصف فعل ،اسم اشاره ،اسم موصول ،و دانشآموزان را به حفظ چنین مواردی
ُملزم میکنند .در حالی که همۀ اینها باید در داخل جمله باشد.
در همه جای کتاب ،آموختههای پیشین تکرار شده است ،تا با گذر زمان کمکم این
آموختهها ملکۀ ذهنِ فراگیر شود.
 3منت درس ا ّول ،بخشی از آیات اخالقی قرآن (آیۀ  11و  12سورۀ ُح ُجرات) است .قواعد
درس ا ّول دربارۀ شناخت اسم تفضیل و اسم مکان است .در تـمرینات اسم فاعل ،اسم مفعول
و اسم مبالغه که در سال گذشته آموزش داده شده ،دوباره تکرار شده است .نیازی به تشخیص
جامد نیست .دانسنت اینکه کلامتی مانند جِدار ،کِتابَة و اِ ْس ِت ْخراج جامدند ،تأثیری در فهم منت
تخصصی دانشگاه است نه در مدرسه .دانسنت اینکه
ندارد .جایگاه چنین مطالبی در دروس ّ
طریق جامد است ،یا مشتق کمک چندانی به دانشآموز در فهم منت که هدف اصلی درس
عربی است نـمیکند.
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 4موضوع منت درس دوم ،احرتام نهادن به کالس و معلّم است .این منت در نظرسنجیها
تأییدکنندگان بسیار داشت .قواعد درس دوم دربارۀ اسلوب رشط است .دانشآموز با نحوۀ
ترجمۀ ادوات رشط « َم ْن ،ما ،إ ْن و إذا» آشنا میشود .فعل رشط و جواب آن را تشخیص
میدهد .ا ّما آموزش جزم از اهداف نیست .دبیر میتواند به جزم افعال اشاره کند و تو ّجه
ذهب» « ،یسمعون و لکی یسمعوا» جلب
دانشآموز را به تفاوت فعلهای
«یذهب و أَ ْن یَ َ
ُ
کند و از او بخواهد فرق چنین افعالی را توضیح دهد ،ولی توضیح دبیر به این معنا نیست
که در امتحان از آن سؤال طرح کند.
 5موضوع منت درس سوم شگفتیهای درختان است .اندیشیدن پیرامون آفریدههای خدا
در رهنمودهای بزرگان دین همواره تأکید شده ،با تو ّجه به س ّن پرجوش و خروش جوانی
دانستنیهایی در منت آمده است که موجب ایجاد عالقه و انگیزه نسبت به درس میشود.
این منت و متون مشابه در نظرسنجی از دانشآموزان طرفداران بسیاری داشت .قواعد درس
دربارۀ ترجمۀ درست اسم معرفه و نکره است .از شش نوع اسم معرفه ،فقط دو نوع توضیح
داده شده که مهمترین آنها نیز است( .معرفه به ال و َعلَم) چهار نوع دیگر معارف ،در کتاب
توضیح داده نشدهاند .برای دانشآموز معرفه به ال در فهم منت تأثیرگذار است .بدیهی است
که در هیچ آزمونی چهار نوع دیگر معارف سؤال داده نـمیشود.
 6موضوع منت درس چهارم آداب سخن گفنت است .آداب سخنوری با بهرهگیری از سخنان
بزرگان دین برای دانشآموز توضیح داده شده است .هدف از تدریس کتاب ِ
پیش رو ،تنها
مهارتهای چهارگانۀ زبانی نیست .در بیشرت متون و عبارات کتاب برنامۀ پنهان آموزش وجود
دارد که هدف آنها آموزش غیرمستقیم فرهنگ ایرانی ـ اسالمی است .این هدف مطابق برنامۀ
درسی ملّی است.
دانشآموز در بخش قواعد درس چهارم ،با معادلهایی از ماضی استمراری ،ماضی بعید
و مضارع التزامی آشنا میشود .چنین اصطالحاتی در دستور زبان عربی وجود ندارد و این
مبحث رصفاً برای دانشآموز فارسی زبان ط ّراحی شده است.
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 7منت درس پنجم ،داستانی در نکوهش دروغگویی است .در بسیاری از فرهنگها دروغ،
کاری بسیار زشت شمرده شده است .در آیین اسالم احادیث فراوانی در مذ ّمت دروغگویی
آمده است .این داستان برای دانشآموزان آراسته به سخنان بزرگان دین است و در آن از
متخصصانِ حوزۀ تعلیم و تربیت،
شیوۀ آموزش غیرمستقیم استفاده شد ،روشی که بنا به باور
ّ
مؤث ّرترین ِ
روش تربیتی است.
در قواعد این درس ،معانی حروف «أَنْ» و «كَی ،لِـ  ،لِكَی و َحتَّی» آموزش داده شده است.
نصب فعل مضارع از اهداف نیست؛ لذا از آن سؤال ط ّراحی نـمیشود .هدف این است که
دانشآموز فعلهایی مانند «لَ ْن یَ ْیأَ َس» را در جمله بشناسد ،درست بخواند و درست ترجمه
کند.
دبیر مجاز است که به نصب فعل مضارع اشاره کند و دانشآموز را به تفاوت فعل در دو
جملۀ (التالمیذ یَذهبونَ) و (یُریدو َن أَن یَذهبوا) ارجاع دهند .ا ّما این اشاره به معنای طرح
سؤال امتحان نیست .دبیر از دانشآموز میخواهد فرقِ ظاهریِ (یَذ َه ُب و یُری ُد أَن یَذ َه َب)،
(یَذ َهبو َن و یُریدو َن أَن یَذ َهبوا) را خو ِد دانشآموز توضیح دهد ،ترجمۀ (یَذ َه ُب و یُری ُد أَن
یَذ َه َب)( ،یَذ َهبو َن و یُریدو َن أَن یَذ َهبوا) را از دانشآموز میپرسد ،از او میخواهد مضارع
التزامی را در فارسی توضیح دهد .مترینات کتاب ،ناظر به اهداف آموزشی مص ّوب است .در
مترینهای کتاب هامهنگی با بخش قواعد وجود دارد و رصفاً تشخیص این افعال و ترجمۀ
آنها م ّدنظر است .وقت دو ساعت درس عربی در برنامۀ هفتگی محدود است و تدریس برخی
مفاهیم رصف و نحو موجب میشود مسائل مهمتری مانند روانخوانی ،سخن گفنت و کاربرد
واژگان تحتالشعاع واقع شود.
 8منت درس ششم ،دربارۀ شادروان دکرت بانو آنه ماری شیمل است .شخصیتی جهانی که
در شناساندن فرهنگ و ادبیات فارسی و نیز عربی به جهانیان نقشی شگفتانگیز داشته
است .در کتاب درسی دهم ،تصویری از این بزرگ بانو آمده بود.
قواعد درس دربارۀ معانی حروف «لَم ،لِـ و ال» است .هدف این است که دانشآموز،
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فعلهایی مانند «لَ ْم یَ ْس َم ْع» را در جمله بشناسد ،درست بخواند و درست ترجمه کند .آموزش
جزم فعل از اهداف نیست .دبیر راجع به جزم فعل مضارع توضیح میدهد ،ا ّما در امتحان
سؤالی در این زمینه طرح نـمیشود؛ مثالً این سؤال مردود است:
فعل تُریدو َن را با حرف لَم مجزوم کنید.
 9منت درس هفتم ،دربارۀ تأثیر زبان فارسی در عربی است .موضوعی که برای بیشرت
دانشآموزان و دبیران جالب بوده است و در نظرسنجیها خواستار چنین متنی در کتاب
درسی بودند .از بخش «للمطالعة» سؤال امتحانی طرح نـمیشود .کتابهای بسیاری دربارۀ
مع ّربات فارسی نگاشته شده است ،از آن جمله:
ُمع َج ُم الْ ُم َع َّر ِ
ْحاض .مح ّمد التّونجی .مکتبة لبنان نارشون.
رص ال ِ ِ
بات الْفارس َّی ِة ُمن ُذ بَواکی ِر الْ َع ِ
السیوطی (برگردان مح ّمدجعفر اسالمی) .رشکت
ریشهیابی واژہها در قرآن .جاللالدین ُّ
سهامی انتشار.
واژہهای دخیل در قرآن مجید .آرتور جِفری (برگردان فریدون بدرهای) .توس.
السیوطی .مکتبة ِمشکاة اإلسالمیة.
الْ ُم َهذَّب في ما َوقَ َع في القرآن ِم َن الْ ُم َع َّرب .جالل الدین ُّ
َیس ،أَ ْصبَ َح» در زبان عربی است.
قواعد درس هفتم ،کاربرد فعلهای ربطی «کانَ ،صا َر ،ل َ
دانشآموز با معانی مختلف این فعلها آشنا میشود .در این میان ،فعل کا َن بسیار مهمتر از
بقیّـۀ فعلهاست به همین دلیل در بارمبندی نیز تأکید شده است که از این فعل ،بیشرت سؤال
طرح شود .دانشآموز با معانی مختلف این فعلها به ویژہ فعل کا َن آشنا میشود:
کا َن الطَّریق ُم ْغلَقـاً .راه بسته بود.
﴿إ َّن اللّٰ َه كَا َن غَفورا ً َرحیامً﴾ ا َلْ َ ْحزاب )24( :بیگامن خدا آمرزنده و مهربان است.
کا َن به عنوانِ «فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی استمراری»؛ مثال :کانوا یَ ْس َمعونَ:
میشنیدند.
کا َن به عنوانِ «فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعید»؛ مثال« :کا َن الطّالِ ُب َس ِم َع» و
«کا َن الطّالِ ُب قَد َس ِم َع» به معنای «دانشآموز شنیده بود» می باشد.
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«کانَ» بر رس «لِـ» و « ِع ْن َد» معادل فارسیِ «داشت» میباشد؛ مثال:
بی .تختی چوبی داشتم.
کا َن لي خاتَ ُم ِفضَّ ٍة .انگشرت نقره داشتم .کا َن ِع ْندی َسی ٌر َخشَ ٌّ
مضارع کا َن «یَکو ُن» به معنای «میباشد» و امر آن «کُ ْن» به معنای «باش» است.
دانشآموز با معنای صا َر و أَ ْص َب َح به معنای «شد» آشنا میشود.
او باید بداند که مضارع صا َر «یَصی ُر» و مضار ِع أَ ْص َب َح «یُ ْصب ُِح» است.
همچنین معنای لَیْ َس را بداند.
میتوان اشاره کرد که لیس مضارع ندارد.
 10نیازی به ارائۀ جزوۀ مک ّمل قواعد به دانشآموز نیست .هرچه الزم بوده در کتاب آمده
است ،یا سال بعد خواهد آمد .دستور زبان عربی وسعت بسیار دارد .اگر قرار باشد همۀ
دستور زبان را در کتابی قرار داد یقیناً بیش از هزار صفحه خواهد شد .دانشآموز دبیرستان،
مخترصی از قواعد الزم را میخواند و در صورت عالقهمندی در دانشگاه آنچه را الزم است
خواهد خواند.
 11تحلیل رصفی و اِعراب ،تعریب و تشکیل و اِعرابگذاری از اهداف کتاب درسی نیست.
کل کتاب درسی اعرابگذاری شده است ،تا دانشآموز در درستخوانی دچار مشکل نشود.
ّ
شایسته است ط ّراحان آزمون ،متون و عبارات امتحانی را کامالً حرکتگذاری کنند .زمان
محدود دو ساعت در هفته برنامهریزان را بر آن داشت تا فقط مطالب مهم در کتاب گنجانده
شود.
متوسطه بومیسازی شده و بر اساس «من،
 12آموزش فعل و ضمیر در کتابهای دورۀ ا ّول ّ
أنت،
هیُ ،هامُ ،ه َّنَ ،
تو ،او ،ما ،شام ،ایشان» است .سبک پیشین اینگونه بود« :ه َوُ ،هامُ ،همَ ،
أنتُام ،أنتُمِ ،
أنت ،أنا ،نَح ُن» ا ّما هدف این نیست که دانشآموزان این افعال و ضامیر
أنت ،أنتُامَّ ُ ،
را طوطیوار حفظ کنند.
شیوۀ نوین در تدریس آزمایشی کامالً موفّق بود و دانشآموزان درس را بهرت آموختند .به
همین دلیل این شیوه در کتابهای درسی عربی عموم ّیت یافت.
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 13تبدیل «مذکّر به مؤنّث» یا «مخاطب به غیر مخاطب» یا «جمع به غیر جمع» و موارد
مشابه از اهداف کتاب نیست .دانشآموز باید هر جمله را در ساختهای مختلف درست
بشناسد و درست ترجمه کند.
 14معنای کلامت در امتحان داخل جمله خواسته میشود .در چند مترین کتاب درسی
معنای کلمه بیرون از جمله است؛ ا ّما شیوۀ طرح آن همراه با یک نـمونه جهت تسهیل آموزش
و ارزشیابی است .شیوۀ سابق که کلمه بیرون از جمله خواسته میشد خوشبختانه بهتدریج
دارد منسوخ میشود.
 15روخوانیهای دانشآموز و ف ّعالیتهای او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ شفاهی
دانشآموز را تشکیل میدهد .برگزاری امتحان شفاهی در یک روز امکان ندارد ،مگر اینکه
کالس کم جمعیت باشد .روخوانی در کتابهای عربی اه ّمیت ویژہای دارد .دانشآموز باید
بتواند درست بخواند ،تا درست ترجمه کند .از آنجاکه یکی از مهارتهای چهارگانۀ زبانی
«خواندن» است؛ لذا این بخش باید تقویت شود .دانشآموزی میتواند معنای عبارت را
بفهمد که درست بخواند .آهنگ بیانِ جملههای خربی ،تع ّجبی ،پرسشی و امری با هم فرق
دارد .روانخوانی او ِج هرن دانشآموز در درس عربی است که در سایۀ تسلّط نسبیِ او به زبان
بهدست میآید.
حل تـمرین در نظر گرفته شده است ،تا به
 16در کتاب جای کافی برای نوشنت ترجمه و ّ
دفرت تـمرین نیازی نباشد .تنها منت درس است که جا ندارد و با نهادن یک برگه در کتاب،
متأسفانه برخی همکاران از دانشآموزان میخواهند
مشکل حل میشود .دیده شده است که ّ
کل کتاب را در دفرت منتقل کنند .این کار واقعاً آزار دهنده است و نه تنها سودی ندارد ،بلکه
ّ
موجب نفرت دانشآموز میشود .در میان مهارتهای چهارگانۀ زبانی مهارت نوشنت در کتاب
درسی ،چندان پررنگ دیده نشده است؛ زیرا الفبای ما عربی است و جز در چند حرف آن هم
به شکلی ناچیز و کم اهمیت تفاوتی وجود ندارد.
 17از همکاران ارجمند درخواست داریم تا با رویکرد دفرت تألیف همگام شوند؛ شش کتاب
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درسی عربی مجموعهای یکپارچهاند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب
میرساند .هرچه دانشآموز برای فهم منت نیاز دارد در کتاب درسی آمده است.
 18دانشآموزان با هر دو فعل مج ّرد و مزید در کتاب درسی درون منت و عبارت آشنا
شدهاند؛ هرچند در تـمرینات فقط با رصف فعلهای ثالثی مج ّرد صحیح و سامل روبهرو
شدهاند؛ ا ّما فعلهای مزید و حتّی فعلهای مهموز ،مضاعف و معتل نیز در کتاب به کار
صاب ،أَعطَیَ ،ج َری ،حا َو َل،
حتَ َق ،اِ َ
جاب ،أَ َح َّب ،اِ َ
شتَی ،أَ َ
رفته است؛ مانند آ َم َن ،اِتَّقَی ،أَتَی ،أَ َ
َعلَّ َم ،دا َرَ ،س َّمی و  . ...در کتاب یازدهم بدون ذکر اصطالحات ثالثی مج ّرد و مزید این فعلها
بازآموزی شدهاند .دانشآموز قبالً با شناسههای فعلهای ثالثی مج ّرد آشنا شده است .در
حقیقت هدف آموزشیِ کتاب این است که دانشآموز با فعلهایی آشنا شود که «ماضی سوم
شخص مفرد» آنها بیش از سه حرف است .نیازی به ذکر اصطالحات ثالثی مج ّرد و مزید نیست
و تشخیص ثالثی مج ّرد و مزید و ذکر نوع باب آن از اهداف آموزشی نـمیباشد .فعلهای
معتل ،مهموز ،مضاعف و هرگونه فعلی که تغییرات پیچیدۀ رصفی دارد از اهداف کتاب
نیست؛ مثالً در کتاب ،فعل اِ ْستَشا َر به کار رفته و فعل استفعل نیز آموزش داده شده است؛
ش سؤال طرح شود؛ ولی اگر معنای اِ ْستَشا َرتْ را بخواهیم اشکالی ندارد؛
ا ّما نباید از فعل اِ ْستَ ِ ْ
چون تغییراتی در مقایسه با اِ ْستَشا َر ندارد .منظور از تغییرات پیچیده مواردی مانند حذف
فک ادغام ،امالی همزه و هرگونه قاعدهای است که مربوط به فعلهای
حرف علّه ،ادغام و ّ
غیرصحیح و سامل میباشد .اینکه دانشآموز بتواند تشخیص دهد که فعل تَ ْد ُخ ُل ث ُالثی مج ّرد
معمسازی
و فعل ت ُ ْد ِخ ُل ث ُالثی مزید است ،کمکی به او در فهم منت نـمیکند و تنها راه برای ّ
در ارزشیابیها باز میشود .با تو ّجه به زمان محدود به جای اینکه وقت معلّم رصف تشخیص
مزید از مج ّرد شود ،بهرت است رصف معنای افعال شود .در اینجا ترجیح آموزشی این است
که دانشآموز معنا را یاد بگیرد و بهرت است دبیر گرامی وقت خود را در این زمینه رصف
کند .از سوی دیگر معنای فعل در آزمونها هامنگونه که در بارمبندی نیز ذکر شده است ،باید
با استفاده از فعلهای آسانی مانند َد َخ َلَ ،خ َر َجَ ،ص َبـ َرَ ،ع َبـ َر ،کَتَ َبَ ،جل ََس و مانند اینها باشد و
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قرائنی مانند ضمیر و اسم اشاره نیز به کمک بیایند .آنچه باید رسلوحۀ کار خود قرار دهیم این
است که ما میخواهیم دانشآموز یاد بگیرد و از یاد گرفتنش لذّت بربد .برخی دبیران به تقلید از
رض نیز میباشد.
کنکور و مسابقات ،پرسشهایی مطرح میکنند که نه تنها مفید نیست ،بلکه م ّ
معانی ابواب واقعاً آنطور که گروهی تص ّور میکنند قطعی و غالب نیستند ،بلکه از
معروفترین و پرکاربردترین آنها هستند .به همین دلیل ،در کتاب ذکر نشدهاند .معموالً
معنای تعدیه (تبدیل فعل الزم به متع ّدی) را برای باب إفعال ذکر میکنند؛ ولی مثالهای
بسیاری هستند که اینگونه نیستند .این در حالی است که معنای باب إفعال قاعدهمندتر از
کب:
رسعَ :شتافت ،أَسلَ َم :مسلامن شد ،أَصبَ َح :شد ،أَ َ َ
سایر ابواب است؛ مانند أفل ََح :رستگار شد ،أَ َ
بزرگ یافت ،أَباعَ :برای فروش نهاد.
در بسیاری از فعلهای باب استفعال اغلب معنای درخواست وجود ندارد.
 19در ط ّراحی سؤال درک مطلب در کنکور و در آزمونهای مدرسه از متون کتاب استفاده
میشود؛ در صورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح میشود ،باید واژہای خارج از واژگان
انتهای کتاب نداشته باشد ،یا اینکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود .طرح سؤال درک مطلب ،کار
بسیار سختی است .شاید در نگاه ا ّول کاری بسیار ساده باشد ،ا ّما در حقیقت به نوعی سهل
و ممتنع است .ط ّراحی متنی که واژگان و ساختار آن بر اساس آموختههای دانشآموز باشد و
قابلیت طرح سؤال با کلامتی مانند متی ،کیف ،هل ،أَ ،أین ،ملاذا ،لِ َمنَ ،منِ ،م َّمنِ ،ب َم و ...داشته
باشد ،کاری دشوار است .البتّه پاسخ دادن برای دانشآموز آسان است.
 20صورت سؤال به زبان عربی است؛ ا ّما شایسته نیست واژگانی در آن باشد که دانشآموز
نخوانده باشد.
 21پژوهشهای انتهای هر درس ،نـامیش ،رسود ،ترجمۀ تصویری و داستاننویسی کار
عملی در درس عربی محسوب میشود .مدارسی که وقت اضافه دارند ،یا دانشآموزان خاص
ثبت نام کردهاند ،یا تعداد دانشآموزانشان کم است ،میتوانند به عنوان فوق برنامه در چنین
زمینههایی دانشآموز را ف ّعال کنند .نـمرۀ این بخش را در نوبت ا ّول یا مستمر میتوان تأثیر داد.
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متوسطۀ ا ّول و کتاب
 22در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرینات سه کتاب ّ
حارض است.
 23هدف از بخش «بدانیم» کمک به فهم منت و عبارت است .دانشآموز این دو بخش
را میآموزد تا به این وسیله درست بخواند ،بشنود ،بفهمد و ترجمه كند .در واقع ،قواعد در
خدمت فهم عبارت و منت است.
 24از دانشآموز بخواهیم بخش سخنی با دانشآموز را بخواند.
 25درحالیکه میتوان از دانشآموزان خواست تا داستانهای کوتاه ترجمه کنند .رسود
و نـامیش اجرا کنند .میتوان عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمتآمیز و ابتسامات و
مطالب علمی کوتاه ترجمه کرد .فضا برای کارهای شاد مناسب است ،ولی قاعدهزدگیِ تدریس
عربی همگان را جذب گرامر کرده است .حقیقت این است که آموزش قواعد در هر زبانی
کاری ساده است ،ولی تدریس منتمحور کاری دشوار است .ارزشیابی از مطالب رصفی و
نحوی آسان ،ولی ارزشیابی از قرائت و مکالـمه بسیار سخت است.
 26سیاست تألیف در تـاممی بخشهای کتاب مبنی بر سادهسازی و جذّابیت است؛ لذا
بزرگترین مسئولیت معلّم این است که با هرنمندی ،کتاب را به سادهترین روش به دانشآموز
تدریس کند .هرن معلّم ،عالقهمندکردن دانشآموز نسبت به درس عربی است؛ لذا در امتحانات
معمگونه خودداری میکنیم .آزمونهای مدارس خاص و آزمونهای
از ط ّراحی سؤاالت ّ
مؤسسات خصوصی ،زمینۀ انحراف از مسیر آموزش را فراهم میسازند.
توسط ّ
ط ّراحی شده ّ
اگر تدریس درس عربی و سایر دروس ساده بوده و پیچیدگی نداشته باشد؛ برخی سودجویان
رضر میگردند .آشفتگی وضعیت آموزش و سختی تـمریـنات و سؤاالت امتحانی ،زمینه را
مت ّ
برای بهرهبرداری برخی سودجویان فراهم و دانشآموزان را نیز از درس عربی گریزان میسازد.
 27تعریب از اهداف کتاب درسی نیست؛ دانش آموز باید بتواند جملۀ عربی را بخواند و
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ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد .در نتیجه در این دو
پایه ،از او «ساخ ِنت جملۀ عربی» نـمیخواهند.
(در بخش مکالـمه ،یعنی پاسخگویی به کلامت پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در
مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه بدهد که انتظار در ح ّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر
به لزوم رسعت عمل در پاسخدهی به سؤال شفاهی ،رعایت ظرافتهای دشوار و ف ّنی زبان
فعالً الزم نیست).
 28در پاسخگویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود .پاسخ کامل م ّد نظر
نیست .هرچند اگر دانشآموز پاسخ بلند بدهد بهرت است .برای نـمونه ،در پاسخ به چنین
سؤالی «لِامذا ت َد ُر ُس؟» پاس ِخ «لِل َّنجاح ِفـی الْ َحیاة».کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق میگیرد .به
عبارت دیگر ،الزم نیست چنین پاسخ داده شود« :أَنا أَد ُر ُس لِل َّنجاح ِفـی الْ َحیا ِة».
از آنجاکه در رویکر ِد برنامۀ درسی عربی ،پرورش مهارتهای زبانی آمده و سخنگفنت نیز

یکی از این موارد است؛ لذا بخش«اسامء و حروف استفهام» استثنا شده است.
پیشنهاد میشود دبیر محرتم برای امتحان مکالـمه یک آلبوم عکس در کاور یا سلیفون تهیه
کند و در آن ،تصاویر الزم را در اندازههای بزرگ داشته باشد ،یا در صورتی که در مدرسۀ
هوشمند تدریس میکند فایل تصاویر مورد نیازش را از قبل تهیه کند .همچنین میتوان
بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به مع ّرفی دانشآموز از خودش اختصاص داد ،تا دانشآموز بتواند
در یک دقیقه خودش را به زبان عربی مع ّرفی کند .همچنین نـمرۀ شفاهی دانشآموزانی که
داوطلب اجرای رسود ،یا منایش یا مکاملۀ گروهی در کالس میشوند را میتوان از همین مورد
منظور کرد.
29

تجربه نشان داده است بیشرت کتابهای کار ،زمینۀ انحراف از مسیر صحیح آموزش

و دورافتادن از اهداف آموزشی و آسیب رساندن به روند آموزش را فراهم میکنند .نداشنت

بخش سوم :توضیحات مشترک در تدریس 47

کتاب کار بهرت از داشنت کتاب کاری نامناسب است .اگر معلّمی کتاب کار تهیه کرد؛ تأکید
حل تـمرینات آن در منزل باید صورت
میکنیم که کالس درس جای پرداخنت به آن نیست و ّ
حل
بگیرد .زمان اختصاص یافته به درس عربی (دو ساعت در هفته) برای تدریس این کتاب و ّ
تـمرینهای آن است؛ لذا اگر وقت اضافی داشت میتواند تـمرینات کتاب کار را نیز حل کند،
در غیر این صورت ،کتاب درسی نباید لطمه ببیند .گروههای آموزشی در این زمینه باید نقش
ف ّعال و ارشادی داشته باشند.
30

پس از هر منت ،واژگان جدید قرار دارد .هدف از این کار سادهسازی آموزش است.

هدف این نیست که دانشآموز قبل از رشوع درس این واژهها را حفظ کند .حفظ واژهها باید
طی خواندن متون و عبارات اتّفاق بیفتد.
در ّ

 31مبنای گزینش آیات ،احادیث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری بر اساس
فهم دانشآموز .دانشآموز باید بتواند در زندگی به
نیازهای روز؛ تناسب با سطح درک و ِ
هنگام نیاز ،به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ «احرتام به محیط زیست»
به این حدیث رشیف از حرضت علی

استشهاد کند« :إنّکم مسؤولون حتّی عن البقاع و

البهائم» .این هدف تا پایان کتاب درسی ،از اهداف اصلی کتاب است .ا ّما نباید با اکراه و اجبار
دانشآموزان را وادار به حفظ این عبارات نـمود ،بلکه شایسته است با تغییر نگرش ،ایجاد
عالقه و با هرن معلّمی ،دانشآموزان را عالقهمند نـمود تا این عبارات را حفظ کند و در هنگام
لزوم از آنها استفاده کنند .سخنان بزرگان و امثال و حکم به گونهای هستند که رسشت پاک،
مایل است آنها را بیاموزد و به آنها استشهاد کند.
 32در گزینش تصاویر ،این اصول رعایت شده است :برنامۀ درسی ملّی ،مسائل فرهنگی
و تربیتی ،دوری از تنشآفرینی ،تو ّجه به امور مه ّمی مانند ارزشهای دینی ،احرتام به
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محیطزیست ،میهندوستی ،بهروز بودن تصاویر ،ایجاد جذّابیت در کتاب ،شاد بودنِ
موضوعات ،علمی بودنِ آنها ،زیبایی تصاویر.
 33دانشآموزان بسیاری از آموختهها را بعد از دانشآموختگی از یاد خواهند برد ،ولی
خاطرات تلخ و شیرین ماندگارند .آنچه در تدریس بسیار مهم است برخوردهای درست،
دلسوزانه و عاملانه است .مهم این است که پس از فراغت از تحصیل ،خاطرات شیرینی از
کتاب ،معلّم و مدرسه به جای مباند.
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الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمتهای هشتگانۀ هر درس
کتاب عربی یازدهم ،هفت درس دارد و هر درس از هشت بخش تشکیل شده که برای هر
یک روشی متناسب با اهداف کتاب و برنامۀ درسی پیشنهاد شده است تا دبیر بهرت بتواند به
اهداف آموزشی برسد .بیگامن دبیران محرتم نیز روشهایی برای خود دارند ،ولی این روشها
باید از وحدت رویّه برخوردار باشند .هدف کتاب معلّم که پل ارتباط بین مؤلّف و معلّم است؛
تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀ درسی ملّی محوریت داشته باشد و هم معلّم
بتواند در آن ،توانـمندیهای فردی خود را به نـامیش بگذارد.

کل کتاب درسی پایۀ یازدهم
ساختار درسها در ّ
قسمتهای هشتگانۀ کتاب عربی ،زبان قرآن:
1

صفحۀ ورود به درس

2

منت درس

3

واژگان جدید منت درس

4

درک مطلب

5

قواعد درس تحت عنوان «اِعلَموا»

6

مکامله (در برخی دروس)

7

تـمرینات

8

پژوهش (البحث العلمی) در برخی درسها

تحلیل قسمتهای هشتگانۀ هر درس

هدف برنامۀ درسی از بخشهای مذکور ،بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا ،مع ّرفی قواعد،
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ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روشهایی است که معلّم به یاری آن بتواند با
تسلّط و آگاهی بیشرت به امر تدریس بپردازد .کتاب در این قسمت ،معلّم را با مراحل مختلف
تدریس ،مهارتهای موردنظر و چگونگی اجرای آن آشنا میکند و الگویی را برای تدریس
کلّیـۀ دروس و بخشها در اختیارش قرار میدهد؛ تا آموزش را برای وی تسهیل نـامید.
1

صفحۀ ورود به درس:

یک صفحۀ مستقل مزیّن به آیهای از قرآن مجید یا حدیثی از معصومین

همراه با

تصویری زیبا برای ورود به درس ،به لحاظ روانی دانشآموز را برای ورود به درس آماده
میسازد .تصاویر و نوشتههای صفحۀ ورودی به گونهای هستند که با استفاده از آن میتوان
آمادگی خوبی را ایجاد کرد.
2

متون:

در بخش قرائت و ترجمۀ منت نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانشآموز مش ّخص شود و
اینکه هر یک از معلّم و دانشآموز چه وظیفهای دارند .روشهای مختلفی را برای این بخش
میتوان بهکار برد .یکی از بهرتین روشها این است که به فرض به دانشآموزان نیم ساعت
وقت بدهیم تا خودشان منت را ترجمه کنند و این کار را بهصورت گروهی انجام دهند و در
پایان ،دبیر برگههای ترجمه را جمعآوری کند و فقط یک برگه را تصحیح کند .او میتواند
عکسی از برگۀ ترجمه بگیرد و برگۀ دانشآموز را پس دهد .سپس در کالس ترجمۀ درست
را رسیع بگوید .اگر کالس درس سی نفر دانشآموز داشته باشد و هر گروه پنج نفر باشد در
مجموع ،شش برگه تصحیح میشود .الزم نیست که تصحیح از بیست منره باشد .ارزشیابی
توصیفی در چنین مواردی بهرت است .منرۀ آن یک نفر ،نشانگر منرۀ گروه است .حتامً نباید
برگۀ رسگروه تصحیح شود.
1

مرحلۀ ا ّول (شنیدن):

ا ّولین وظیفه بر عهدۀ معلّم است که با روانخوانی ،مهارت شنیداری دانشآموزان را تقویت کند.
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در این بخش ،استفاده از کتاب گویا تأکید میگردد .اگر وقت معلّم کم است از دانشآموزان
بخواهد در منزل کتاب گویا را گوش دهند.
 2مرحلۀ دوم (خواندن):
دانشآموزان بر اساس روشی که معلّم پیشنهاد میدهد؛ به قرائت میپردازند تا مهارت
گفتاری تقویت گردد .هر بار که یک دانشآموز قرائت میکند معلّم به او نـمرۀ روخوانی
میدهد.
 3مرحلۀ سوم (ترجمۀ مق ّدماتی):
دانشآموزان با کمک گرفنت از ترجمۀ واژگان انتهای منت درس ،به ترجمۀ هر عبارت
میپردازند و توانـمندی خود را در ترجمه میآزمایند؛ تا نقاط ضعف و ق ّوت آنان مش ّخص
شود و مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد.
چند روش در اینجا وجود دارد:
از دانشآموزی میخواهیم یک یا دو سطر را ترجمه کند ،سپس ما بر ترجمۀ او نظارت
میکنیم؛ یک دانشآموز را مأمور میکنیم که اگر اشکالی در ترجمۀ همکالسیاش وجود
داشت آن را اصالح کند ،یا اینکه میگوییم همۀ دانشآموزان هنگام ترجمۀ دانشآموز
پاسخدهنده ،باید آماده باشند و معلّم تصادفاً از یکی از دانشآموزان اشکاالت احتاملی
ترجمه را بپرسد .هر یک از این شیوهها در جای خود سودمندند .گاهی دبیر در صورت
کمبود وقت میتواند خودش بخواند و خودش نیز ترجمه کند .روشی که در وهلۀ نخست
شاید به نظر بیاید که نامناسب است و دانشآموز ف ّعال نیست ،ولی از روی ناچاری و بهدلیل
تعطیلیهای اضطراری ،یا هر علّت دیگری که پیش آمده ،رضورت دارد .اصوالً روش تدریس
به عوامل بسیاری بستگی دارد .در این روش ،معلّم باید هر چند لحظه یک بار ترجمۀ برخی
قسمتها را از یک دانشآموز بپرسد .در این شیوه ،تدریس رسیعتر انجام میشود.
در مدارسی که امکانات مناسبی دارند میتوان ترجمۀ منت درس را در برگهای بهصورت
ناقص نوشت و تکثیر کرد و از دانشآموزان بخواهیم در گروههای چند نفره ترجمۀ ناقص را
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کامل کنند .این روش فوق العاده رسیع انجام میشود ،ولی الزمۀ آن زحمت برای دبیر و کادر
مدرسه برای تکثیر کاربرگ است.
 4مرحلۀ چهارم (ترجمۀ نهایی):
معلّم در ادامۀ روش مق ّدماتی بهعنوان راهنام ،خطاهای ترجمه را اصالح میکند و ترجمۀ
نهایی را ارائه میدهد .در حقیقت مرحلۀ مق ّدماتی و نهایی بدون فاصلهاند.
 5مرحلۀ پنجم (پیام درس):
در این مرحله ،معلّم از دانشآموزان میخواهد تا پیام درس را بگویند .برای پیوند میان
ادبیات فارسی و عربی میتوان از آنان خواست تا پیام درس را با جملهای نغز در زبان فارسی
بیان کنند ،یا برای پیوند میان درس قرآن و معارف اسالمی میتوان از آنان خواست تا اگر آیه
یا حدیثی در این مورد میدانند؛ ذکر کنند .این بخش برای دانشآموز لذّتبخش است و پیوند
مناسبی میان ادبیات فارسی و عربی ایجاد میشود.

خالصۀ مراحل ترجمه
مراحل ترجمه
مرحلۀ ا ّول
مرحلۀ دوم
مرحلۀ سوم
مرحلۀ چهارم

مرحلۀ پنجم

هدف

نقش دانشآموز

نقش معلّم

تقویت مهارت شنیدن

شنیدن

روانخوانی

تقویت مهارت خواندن

خواندن

نظارت و راهنامیی

تقویت مهارت ترجمه

ترجمۀ عبارات (مقدّماتی)

نظارت و راهنامیی

تقویت مهارت درک و فهم

ترجمۀ عبارات (نهایی)

تصحیح و تکمیل

تقویت مهارت کاربرد
(بیان مصداقی از کاربرد عبارت یا
پیام درس)

مصداقیابی

تصحیح و تکمیل
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 3واژگان:
دلیل قراردادن معجم ،پس از منت این است که دانشآموز به راحتی و رسعت بیشرتی در
فرایند ترجمه ،ف ّعال باشد؛ معلّم دانشآموز را در ترجمه مشارکت میدهد؛ تا توانایی ترجمه
را در او بپروراند و این امر در راستای ف ّعالیت و مشارکت دانشآموز در فرایند یادگیری قرار دارد.
این بخش تقریباً در پنج دقیقه تدریس میشود .هدف این نیست که در هامن آغاز،
دانشآموز همۀ کلامت جدید را یاد بگیرد؛ بلکه هدف این است که با آنها آشنا شود .برخی
از همکاران چنین پنداشتهاند هدف این است که هامن ا ّول کار ،از دانشآموز بخواهیم تا در
چند دقیقه معنای لغتها را حفظ کند؛ این کار بیگامن نادرست است .میتوان در صورت
داشنت زمان مناسب واژہپژوهی کرد؛ مثالً ارتباط کلامت را از نظر مراعات نظیر ،متضاد یا
مرتادف و همخانوادۀ برخی کلامت دید .از دانشآموز میپرسیم متضاد ،یا مرتادف فالن کلمه
چیست؟ کدام کلامت در املعجم با هم ارتباط معنایی دارند؟ در انجام این کار نباید زیادهروی
کرد چون زمان کالس از دست میرود.
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در ط ّراحی آزمون از بخش کاربرد واژگان میتوان از تشخیص کلمۀ ناهامهنگ ،مرتادف و
متضاد 1استفاده کرد.
مراحل آموزش واژگان:
 1دبیر میتواند در آغاز از کتاب گویا استفاده کند .دانشآموزان تلفّظ درست درس را
گوش میدهند.
 2سپس معلّم میخواند و دانشآموزان تکرار میکنند .این قرائت میتواند به تشخیص
معلّم به همراه او و شامل گروهی از دانشآموزان باشد ،یا بهصورت انفرادی.
 .1دربارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشته است؛ برخی برای اسب و شمشیر و
مانند آن اسمهای بسیاری را برشمردهاند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقیه را صفت دانستهاند.
«سیبویه» میگوید :در کالم عرب گاهی دو لفظ گوناگون برای دو معنای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف را برای
یک معنا میآورند که برای مورد اخیر ،فعل « َذهَ َب» و « َ
انط َلق» را مثال میزند.
از دیدگاه «سیوطی» دلیل اصلی پیدایش مرتادف در یک زبان این است که دو طایفه برای یک معنا دو واژه را به کار
بردهاند ،پس از اینکه طایفهها یکی شدهاند ،این دو کلمه مرتادف گشتهاند.
ا ّما ابن سکیت معتقد است که برخی واژهها با اینکه تقریب معنایی دارند اما حالتهای دقیق خاص خودشان را
بیان میکنند؛ مث ًال در مورد فعل«گزیدن»
العض باالسنان لِت ُ
بالشفتین /النّهس  :املدُّ بالفم /النّهش  :ال َع ّض الرسیع /ال َعجم ّ :
لب هو
ال َع ّض :باألسنانِ ال
َنظ َر أَ ُص ٌ
ِ
أم َخوار
یا در مورد النه:
مواقع َّ
یجم ُعه الطائ ُر ِمن ا ْلعیدانِ و غیرها َفـ َی ُ
الطی ِر حیثام َو َقع.
بیض فیه /.ال َوکر  :فی الجبلِ  /ال ُوکنة :
ُ
ُ
الع ّش :ا ّلذی ُ
و دربارۀ جدا کردن واژهها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق «راکب» و «فارس» میگوید:
اکب ،إذا کان علی َبعی ٍر ،و ال ّرکب أصحاب اإلبل .أ ّما إذا کان علی حام ٍر أَو بغلٍ أَو َف َر ٍس ُیقال َ :م ّر ِبنا
« ُیقالَ :م ّر ِبنا ر ٌ
فارس علی حامر أَو بغلٍ أَو»...
ٌ
ا ّما ابومنصور ثعالبی در کتاب «فقه اللغة» به معنای دقیق کلامت اشاره میکند و از به کاربردن هر کالم به جای
دیگری برحذر میدارد؛ مث ًال در مورد خواب و ترتیب آن چنین میگوید:
یکون اإلِ ُ
أ ّول النوم :النُّـعـاس  /ال َک َری :هو أَن َ
نسان بین النّائم و ال َیقظان  /ال ُّرقاد :هو النَّو ُم الطویل.
و گاهی اوصاف یک اسم بهعنوان مرتادف بهکار میرود که در اصل ،حالتهای گوناگون آن اسم است.
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قسمت سوم :قواعد

تصاویر

تصاویر زیبای کتاب ،دربرگیرندۀ پیامهای گوناگونی است و در راستای تقویت هویت
حساسیت تصاویر در نقد و بررسیها
ایرانی ـ اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شدهاند .گاهی ّ
بیشرت از منت میگردد.

مهم تصاویر
رسالت ّ

 1پیامهای ارزشی این تصاویر ،موجب تقویت هویت اسالمی ـ ایرانی میشود.
 2جذّابیت این تصاویر ،انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل میکند.
شاعر گرانمایۀ ایرانی مولوی در اینباره میگوید:
آنچه یک دیدن کند ادراک آن * سالها نتوان نـمودن با بیان
توسط دانشآموزان جهت تقویت مهارت شنیداری و گفتاری انجام
اجرا :نخست روخوانی ّ
میگیرد .آنگاه ترجمۀ هر جمله بیان میشود که بهرت است معلّم در این مرحله ،نقش ارشادی
داشته باشد؛ تا بتواند با ظرافت ،پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان ،منت و قواعد ایجاد کند.

«اعلموا»

در این قسمت ،ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است .باید تو ّجه کرد که
توضیحات این بخش تا پایان کتاب ،برای فهم بهرت عبارت و منت است .هدف این است که
دانشآموز بتواند از این اطّالعات در فهم معنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب این بخش
الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن نیست.
حفظ مطالب بخش «اعلموا» الزامی نیست؛ همچنین نیازی به ارائۀ جزوۀ مک ّمل نیست.
اجرا :معلّم در این قسمت دانشآموزان را در قرائت ،توضیح مثالها و رشح تصاویر به
مشارکت میگیرد .معلّم قواعد به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و
فهم است ،نه هدف اصلی و علّت نامگذاری این بخش به «بدانیم» در واقع کمرنگ کردن
نقش قواعد و پررنگ کردن جایگاه ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معلّم محرتم نیز باید در
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بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و
جزوهدادن ،خودداری کند.
در این بخش ،دانشآموزان تعامل بیشرتی دارند خودشان میخوانند و خودشان هم به
سؤاالت پاسخ میدهند و معلّم میتواند نقش راهنام و مص ّحح داشته باشد .در این صورت،
یادگیری عمیق میشود.

تـمارین

هدف اصلی در این قسمت ،تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان ،قواعد و ترجمه است و
حل آنها لذّت بربد .سعی شده
در راستای اصل تلطیف آموزش ،تالش شده است دانشآموز از ّ
است عباراتی انتخاب شود که حتّی االمکان کلامت جدید نداشته ،یا کم داشته باشند.
حل تـمرینها به عهدۀ دانشآموز است .معلّم راهنامیی میکند.
ّ
حل تـامرین پیشبینی شده است؛ تا نوشنت مج ّد ِد تـامرین وقت زیادی را
جای کافی برای ّ
از دانشآموز نگیرد .با تو ّجه به اینکه نوشنت عبارات عربی با رعایت اعراب برای دانشآموز
دشوار است و شاید اشتباهات اِعرابی او در نوشتههایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا
حل تـمرینات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم دانشآموز به امال و اِعراب صحیح
بهرت است ّ
در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید .پیشتر اشاره شد که الفبای
ما عربی است؛ لذا رضورتی که در آموزش انگلیسی برای تقویت مهارت نوشنت وجود دارد در
آموزش عربی حس نـمیشود.
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قالب کلّی تـمارین
قالب و الگوها

ردیف

تـمرین

1

واژه

2

ترجمه

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل :آیه ،حدیث ،جملههای معمولی

3

قواعد

شناخت و کاربرد قواعد ،شامل:
شناخت فعل امر ،فعل نهی ،معادل فعل ماضی استمراری ،ترکیب اضافی و وصفی،
وزن و حروف اصلی ،ساعتخوانی ،اسم اشاره به نزدیک و دور ،کلامت پرسشی ،نفی
ماضی و مضارع ،مستقبل
اعداد ،فعل مجهول ،مشت ّقات (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه) ،نون وقایه ،جملۀ
ٌ
مفعول به) ،جار و مجرور
اسم ّیه (مبتدا و خرب) ،جملۀ فعل ّیه (فعل ،فاعل و
اسم تفضیل ،اسم مکان ،اسلوب رشط و ادوات آن ،معرفه و نکره ،ترجمۀ بعد از اسم
نکره ،ترجمۀ شکلهای مختلف فعل مضارع دارای حروف «أَ ْن ،لَنْ َ ،کی ،لِ َکیَ ،حتَّی» و
«لَ ْم ،لِـ  ،ال ،إِ ْنَ ،منْ  ،ما»  ،معانی افعال ناقصه با تکیه بر فعل َ
کان

4

درک مطلب

5

پژوهش

 -1معنای واژہ
 -2واژگان مرتادف ،متضاد و ناهامهنگ
 -3شناخت و کاربرد واژگان در جمله
 -4جدول کلامت متقاطع رمزدار

 -1پاسخ به سؤاالت عربی
 -2انتخاب گزینۀ مناسب برای پاسخ به پرسشهای بخش درک مطلب
ایجاد روحیـۀ پژوهشی در دانشآموزان داوطلب

این بخش در ارزشیابیها ،معیاری برای ط ّراحی سؤاالت امتحانی است و شایسته است
معلّم از الگوها و قالبهای موجود بهره بربد و از طرح سؤاالت تعریب و ساخنت صیغههای
مختلف فعل خودداری کند .ساخت از اهداف کتاب درسی نیست.
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ساختار درس

ساختار آموزشی کتاب عربی دهم عبارت است از:
اعداد یک تا صد ،ترجمۀ فعل مجهول ،مشتقّات (اسم فاعل ،اسم مفعول ،اسم مبالغه) ،نون
ٌ
مفعول به) و جار و مجرور.
وقایه ،جملۀ اسم ّیه (مبتدا و خرب) ،جملۀ فعل ّیه (فعل ،فاعل و
ساختار آموزشی کتاب عربی یازدهم نیز عبارت است از:
اسم تفضیل ،اسم مکان ،اسلوب رشط و ادوات آن ،معرفه و نکره ،ترجمۀ بعد از اسم نکره،
ترجمۀ شکلهای مختلف فعل مضارع دارای حروف «أَنْ ،لَ ْن ،کَی ،لِکَیَ ،حتَّی» و «لَ ْم ،لِـ  ،ال،
إِنَْ ،م ْن ،ما»  ،معانی افعال ناقصه با تکیه بر فعل کانَ.

پژوهش

پژوهشهای کتاب در ح ّد توان دانشآموز داوطلب برگزیده شده است .پژوهش در درس
عربی بسیار سخت است؛ چون زبان آن فارسی نیست .لذا برخورد معلّم در اینجا باید مطابق
واقعیت باشد.
منیتوان از دانشآموز توقّع داشت مانند دانشجوی رشتۀ زبان و ادبیات عرب اطّالعات
گسرتده داشته باشد .هرچند تعداد کمی از دانشآموزان برای این کار داوطلب میشوند ،ولی
منیتوان به این دلیل کار پژوهشی را در مدارس تعطیل کرد.

واژہشناسی

مطالب این بخش ،برای طرح در کالس درس نیست .رصفاً اطّالعاتی برای دبیر است که
البتّه اگر دانشآموزی سؤالی بپرسد میتواند پاسخ آن را برای آن دانشآموز مطرح کند .هدف
سهولت دسرتسی معلّم به پرسشهای احتاملی دانشآموزان است.
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محتوای کتاب عربی پایۀ یازدهم
و چگونگی آموزش درسها

بخش ششم
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اَلدَّ ْر ُس ْال َّو ُل
اهداف

دانشآموز در پایان این درس باید بتواند:
1
2
3
4
5

منت « ِم ْن ِ
آیات الْ َخالقِ » را درست بخواند و ترجمه کند.
معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
شبیه منت مکامله درس را در کالس به همراه همکالسیهایش اجرا کند.
شکلهای مختلف اسم تفضیل را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.
اسم مکان را بشناسد و درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس ا ّول هدف اصلی کتاب را تحت پوشش قرار میدهد .مطابق برنامۀ درسی ملّی
یک هدف مه ّم درس عربی ،فهم بهرت قرآن است .دو آیۀ  11و  12سورۀ ُح ُجرات به همراه
تفسیر آن زینتبخش آغاز کتاب درسی است.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

َوم َع َس أَن یَكونوا َخیرا ً ِمنـ ُهم َو ال نِسا ٌء ِمن نِسا ٍء
﴿یا أَیُّـ َها الَّذی َن آ َمنـوا ال یَس َخـ ْر قَو ٌم ِمن ق ٍ
لقاب ِبئْ َس ِال ْس ُم الْف ُ
ُسوق بَ ْع َد
َع َس أَن یَ ُك َّن َخیرا ً ِمنـ ُه َّن َو ال تَلْ ِمزوا أَنف َُسـكُم َو ال تَنابَزوا بِـالْ َ ِ
الْ ِیـامنِ َو َمن لَم یَتُ ْب فَـأُولٰ ِئ َك ُه ُم الظّالِمونَ﴾
ای کسانی که ایامن آوردهاید ،نباید مردمانی مردم دیگر را ریشخند کنند ،شاید آنها از
خودشان بهرت باشند ،و نباید زنانی زنانِ [دیگر] را [ریشخند کنند] ،شاید آنها از خودشان بهرت
باشند ،و از یکدیگر عیبجویی نکنید ،و به همدیگر لقبهای زشت ندهید .نام زشت پس از
ایامن آوردن زشت است و هرکس توبه نکرد آنان خودشان ستمکارند.
﴿یا أَیُّ َها الَّذی َن آ َم ُنـوا ا ْجتَ ِنبوا كَثیرا ً ِم َن الظَّـ ِّن إِ َّن بَ ْع َض الظَّـ ِّن إث ْ ٌم َو ال تَـ َج َّسسوا َو ال یَ ْغتَ ْب

بخش چهارم :محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها 61

بَ ْعضُ ـكُم بَ ْعضاً أَ یُ ِ
ـح ُّب أَ َح ُدكُم أَن یَـأْك َُـل لَـ ْح َم أَخیـ ِه َم ْیتـاً فَـ َك ِر ْهتُمـو ُه َو ات َّـقُوا اللّٰ َه إ َّن اللّٰ َه
اب َرحی ٌم﴾
ت َـ ّو ٌ
ای کسانی که ایامن آوردهاید ،از بسیاری از گامنها بپرهیزید که برخی گامنها گناه
است ،و جاسوسی و بدگویی یکدیگر نکنید .آیا کسی از شام دوست میدارد که گوشت برادر
مردهاش را بخورد؟ این کار را ناپسند میدارید ،و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبهپذیر و
مهربان است.
ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند
 )11ای کسانی که ایامن آوردهاید ،نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند ،شاید آنها از اینها
بهرت باشند ،و نباید زنانی زنانِ [دیگر] را [ریشخند کنند] ،شاید آنها از اینها بهرت باشند ،و از
یکدیگر عیب مگیرید ،و به همدیگر لقبهای زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت
پس از ایامن .و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.
 )12ای کسانی که ایامن آوردهاید ،از بسیاری از گامنها بپرهیزید که پاره ای از گامنها
گناه است ،و جاسوسی مکنید ،و بعضی از شام غیبت بعضی نکند؛ آیا کسی از شام دوست
دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید[ .پس] از خدا برتسید ،که خدا
توبه پذیر مهربان است.
قَ ْد یَکو ُن بَی َن ال ّن ِ
اس َم ْن ه َو أَ ْح َس ُن ِم ّنا ،فَـ َعلَینا أَ ْن نَبتَ ِع َد َعنِ
فـی أَ ْو بِإشا َر ٍة .فَ َق ْد َ
لی
ْال َخری َن بِـک ٍ
قال أَمی ُر الْ ُمؤ ِمنی َن َع ٌّ
َالم َخ ٍّ
ما َ
فیـك ِمثلُـ ُه».

یوب
الْ ُع ْج ِب َو أَ ْن ال نَ ْذکُ َر ُع َ
َعیب
« :أَک َبـ ُر الْ َع ِ
یب أَ ْن ت َ

گاهی میانِ مردم کسی هست که از ما بهرت است ،پس باید از خودپسندی دوری کنیم و
عیبهای دیگران را با سخنی پوشیده ،یا با اشاره ذکر نکنیم .امیر مؤمنان علی

فرمودهاند:

بزرگترین عیب آن است که عیبی بجویی که ِ
مانند آن در خودت باشد.
َنص ُحـنا ْالیَـ ُة الْ ُولَی َو ت ُ
ِئس
َقول :ال تَعی ُبوا ْال َخری َنَ .و ال تُلَقِّبو ُهم بِـأَ ٍ
ت َ
لقاب یَک َرهونَـها .ب َ
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الْ َع َم ُل الْف ُ
ُسوق! َو َمن یَف َع ْل ٰذلِ َك فَـه َو ِم َن الظّالِمی َن.
آیۀ نخست ،ما را اندرز میدهد و میگوید :عیبجویی دیگران نکنید و به آنان لقبهایی
که ناپسند میدارند ندهید.آلودگی به گناه بد است و هرکس چنین کند در این صورت از
ستمگران است.
إ َذ ْن فَـ َق ْد َح َّر َم اللّ ُه تَعالَی فی هاتَیـنِ ْالیَتَیـنِ :
بنابراین ،خدای بلندمرتبه در این دو آیه حرام ساخته است:
ِـال َخـریـ َنَ ،و ت َْسم َیـتَـ ُهم بِـالْ َسام ِء الْقَبی َح ِة.
ا َِل ْس ِتهزا َء ب ْ
ریشخند کردنِ دیگران ،و نامیدنِ آنها با اسمهای زشت.

خص آ َخـ َر بِدونِ َدلیلٍ َم ِ
خص لِـشَ ٍ
سو َء الظَّ ِّنَ ،و ه َو اتِّها ُم شَ ٍ
قـی.
نط ٍّ
بدگامنی ،و آن عبارت است از اتهام زدن کسی به کسی دیگر بدون دلیلی منطقی.
ا َلتَّ َج ُّس َسَ ،و ه َو ُمحا َولَ ٌة قَبی َح ٌة لِک ِ
َشف أَرسا ِر ال ّن ِ
ُّنوب في
اس لِفَضْ ِحهِم َو ه َو ِم ْن کَبائِ ِر الذ ِ

الس ِّیئَ ِة.
َمکتَبِنا َو ِم َن الْ َخالقِ َّ

جاسوسی ،و آن عبارت است از تالشی زشت برای آشکار ساخنت رازهای مردم و برای رسوا

کردنشان که از گناهان بزرگ در آیین ما و از اخالق بد است.
واصلِ بَی َن ال ّن ِ
اس.
هی ِمن أَ َه ِّم أَ ِ
سباب قَطعِ التَّ ُ
َو الْغ ٖی َبةََ ،و َ

غیبت ،و آن از مهمترین دلیلهای قطع ارتباط میان مردم است.
َس َّمی بَ ْع ُض الْ ُمف َِّسی َن سو َر َة الْ ُح ُجر ِ
ات الَّتی جا َءتْ فیها هاتانِ ْالیَتانِ بِسو َر ِة الْ َخالقِ .
مفسان سورۀ ُح ُجرات را که در آن این دو آیه آمده است سورۀ اخالق نامیدهاند.
برخی ّ
پاسخ درک مطلب :غ غ ص ص غ
توضیح دربارۀ کتابخانۀ گُ ْندی شاپور در اخترب نفسك:
در سال  ۲۵۰پ.م کتابخانۀ گُ ْندی شاپور (یا جندی شاپور) در خوزستان که بزرگترین
کتابخانۀ دنیای باستان به شامر آمده است بنیان نهاده شد .این دانشگاه بزرگترین مرکز
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آموزش و پژوهش پزشکی ،فلسفه و ادبیات جهان کهن خوانده شدهاست .در این دانشگاه
استادان ایرانی ،هندی ،یونانی و رومی تدریس میکردند .بعد از اینکه اعراب مسلامن ایران
رصف کردند ،به ارزش این کتابخانه پیبردند و بر آن شدند که شکوه پیشین آن را نگاه
را ت ّ
دارند .آنان همۀ سازمانهای شهر از جمله بیامرستان ،کتابخانه ،مدرسۀ پزشکی و پرستشگاهها
را برجا نگاه داشتند.

واژگان

یادگیری واژگان جدید درس در دل منت و عبارت انجام میپذیرد .معنای کلمه در آغاز درس
و نیز خارج از جمله سؤال نـمیشود .اگر برای یادگیری بهرت و رسعت در کار تصمیم داریم که
معنای کلمه بپرسیم ،از نـمره دادن خودداری کنیم؛ زیرا معنای کلمه باید در جمله خواسته
شود .چنین کاری را میتوان در قالب یک مسابقه انجام داد .پرسیدن معنای کلامت بیرون از
جمله یک ارزشیابی منسوخ است.

اِعلَموا

اسم تفضیل مبحثی پرکاربرد در قواعد هر زبانی از جمله عربی است .در کتاب درسی
رش نیز به عنوان اسم تفضیل آموزش داده
کلامتی مانند أعلَی ،أغلَی ،أَ َح ّب ،أَشَ ّد و َخیر و ّ
شدهاند.
مطالبی فراتر از کتاب برای دبیر (نه برای دانشآموز):
اسم تفضیل برای بیان برتری یک چیز نسبت به چیز دیگر یا بیان کمرت و زیادتر بودن
صفتی در یک فرد یا یک چیز نسبت به دیگری در جمله ذکر میشود که اگر از فعل ثالثی
مج ّرد ساخته شود بر وزن «أَف َعل» میآید و اگر از فعل ثالثی مزید ساخته شود ،قبل از آن،
«أش ّد» یا «أکرث» قرار داده میشود و مصدر فعل را به صورت منصوب بعد از آن ذکر میکنیم
ثالثی مجرد :حمی ٌد أک ُرب من سعید.
رص أک ُرث أحساناً من ٍ
حامد.
ثالثی مزید :نا ٌ
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برای ساخنت اسم تفضیل از ثالثی مزید مصدر آن را بهصورت منصوب میآوریم و قبل از
آن« ،أکرث» یا «أش ّد» میآوریم.
اگر اسم تفضیل بر «عیب ،رنگ و زینت» داللت کند؛ مانند ثالثی مزید ساخته میشود؛
مثال:
عیب :عینه اش ّد إعورارا ً من َصدیقه :چشم او لوچتر از دوستش است.
رنگ :الدم أش ّد إحمرارا ً من الشّ فة :خون رسختر از لب است.
زینت :هذا البیت أکرث جامالً ِمن اآلخر :این خانه زیباتر از دیگری است (کلمۀ «جامل» که
به معنای زیبایی است به هر دو شکل استفاده میشود :أجمل  /أکرث جامالً).
هامهنگی در ترجمۀ چند جای حوار درس ا ّول و چند توضیح:
ِعن َدنا قَمیص ب ِِس ْع ِر َخمسی َن أَل َْف تومان .پیراهن به قیمت پنجاه هزار تومان داریم.
َمتْ َجر و َم َح ّل هر دو به معنای مغازه است؛ ا ّما َمع َرض منایشگاه است .در زبان عربی ُدکّان
نیز به کار میرود و جمع آن َدکاکین است .دکان ریشۀ فارسی دارد.
ت َخفیض و َخ ْصم و ُخصوم هر سه به معنای تخفیف هستند.
ِس ْعر ،قی َمة و ث َـ َمن هر سه به معنای قیمت هستند.

تـمرینها

هدف اصلی در این قسمت ،تعمیق و 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 و
حل آنها لذّت بربد.
دانشآموز از ّ
شایسته است دبیر ارجمند برگهای مخصوص قرائت دانشآموزان داشته باشد و هر بار
که یکی از دانشآموزان عبارتی یا تـمرینی را میخواند در آن عالمت بزند ،تا عدالت آموزشی
حل تـمرینات
در این باره اجرا شود و همۀ دانشآموزان به اندازۀ کافی مترین کنند .برای ّ
نیازی به دفرت پاکنویس نیست .در کتاب درسی جای جواب پیشبینی شده است .در امتحان
شفاهی به راحتی میتوان از کتابی دستنخورده استفاده کرد.
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برخی میگویند :اگر دانشآموز پاسخ را در کتاب بنویسد ،روز امتحان نـمیتواند خودآزمایی
کند؛ ا ّما چنین نیست با چیزی شبیه یک تکه کاغذ یا خطکش بهراحتی میتوان روی پاسخها
را گرفت .این کار موجب میشود دانشآموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت
شفاهی زبان داشته باشد.
حل تـمرینها بر عهدۀ دانشآموز است و نقش معلّم ،نظارت و تصحیح است.
ّ
تـمرینات به گونهای ط ّراحی شده است که معلّم بتواند در جلسۀ سوم مترینات درس ا ّول
را به پایان برساند.
تـمرین ا ّول:
هدف تقویت مهارت کاربرد واژگان است.
تـمرین دوم:
در این سه تـمرین ،چند حدیث نبوی برای تقویت مهارت ترجمه گزینش شده است.
جمالت این تـمرینها را میتوان در زندگی روزم ّره به عنوان شاهد مثال ،برای بسیاری از
موقعیتها بهکار برد .در این تـمرین ،گریزی به قواعد سالهای گذشته نیز وجود دارد .این
کل کتاب درسی انجام شده است و در کتاب پایۀ دوازدهم نیز همچنان این کار انجام
شیوه در ّ
میشود .پنج حدیث به کار رفته همگی در راستای موضوع منت درس هستند.
(اَلْ ُمبتَ َدأَ َوالْ َخبَـ َر)
صف الدّینِ 		.
ُ 1ح ْس ُن الْ ُخلُقِ نِ ُ
خوش اخالقی ،نیمی از دین است.
(اَلْ َم َ
فعول)
َ 2من سا َء ُخلُقُـ ُه َعذ ََّب نَف َْســ ُه		.
هرکس اخالقش بد باشد (بد شود) ،خودش را عذاب میدهد.
جهول َوالْ َم َ
ْامضی الْ َم َ
فعول)
 3إنَّـام بُ ِعث ُْت ِلُت َـ ِّم َم َمکا ِر َم الْ َخالقِ .
(اَلْ ِف ْع َل ال َ
فقط به خاطر مکارم اخالق (بزرگواریهای اخالق) برانگیخته شدم.
ْامضی َو ِف ْع َل الْ َمرِ)
 4ا َللّٰ ُه َّم کَام َح َّس ْن َت َخلْقی ،فَـــ َح ِّس ْن ُخلُقی( .اَلْ ِف َ
عل ال َ
 5خدایا ،هامن طور که آفرینشم را نیکو گردانیدی ،اخالقم را هم نیکو بگردان.
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َیس شَ ی ٌء أَثق ََل ِفی الْمیزانِ ِم َن الْ ُخلُقِ الْ َح َسنِ ( .اِ ْس َم التَّفضیلِ َوالْجا َّر َوالْ َمجرو َر)
6ل َ
در ترازوی اعامل چیزی سنگینتر از خوش اخالقی نیست.
تـمرین سوم:
در این تـمرین ،دانشآموز فعل را بیرون از جمله ترجمه میکند .این تـمرین سخت است؛
ا ّما دانشآموزی که سه سال فعل آموخته است باید بتواند در سال پنجم انواع فعل را تشخیص
دهد .او باید افعال ماضی ،مضارع ،امر و نهی و  ...را از هم تشخیص دهد؛ مثالً باید بتواند
أذ َه ُب را از اِذ َه ْب تشخیص دهد .هدف اصلی این مترین ،تکرار آموختههای فراگیر در درس
سوم و چهارم کتاب عربی پایۀ دهم است.
تـمرین چهارم:
هدف از این تـمرین یادآوری مبحث اعداد است .مبحث اعداد در سال گذشته یک درس
کامل را به خود اختصاص داد .امسال نیز چند جای کتاب تکرار شده است و در بارمبندی نیز
منرۀ مستقلی دارد.
تـمرین پنجم:
هدف ،تکرار آموختههای سال گذشته است که در بارمبندی نیز مجددا ً دارای سهمیه است.
تـمرین ششم:
هدف ،تلفیق آموختههای دانشآموز در مبحث مشتقّات است .البته بحث جامد و مشتق
در کتاب وجود ندارد .اصوالً شناخت اسم جامد ارزش ندارد .این شناخت اسم مشتق است که
ارزش زبانی دارد .نه تنها در این مترین ،بلکه در بسیاری از مترینات جمالت ارزشی ط ّراحی
شده است.

ارزشیابی

میتوان از دانشآموزان خواست تا در گروههای چندنفره مترینات درس را حل کنند ،سپس
رفع اشکال توسط معلّم انجام شود ،یا اینکه در منزل حل کنند و در کالس رفع اشکال گردد.
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وسایل کمک آموزشی

شایسته است دبیران محرتم از این وسایل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:
کتاب گویا ،نرمافزار آموزشی ،فیلم ،اینفوگراف ،1پاورپوینت ،مناهنگ آموزشی ،تصویر ،اعالن
(پوسرت) ،فلش کارت

اَلْ َب ُ
لمی
حث الْ ِع ُّ
اِ ْستَ ْخر ِْج َخ ْم َس َة أَ ْسام ِء تَفضیلٍ ِم َن ُدعا ِء ِالفْ ِتتا ِح.
هدف از این تـمرین ،تشویق دانشآموز به انجام ف ّعالیت و تحقیق است .نـمرۀ این بخش
را میتوان در امتحان مستمر ا ّول و دوم حساب کرد .انجام این بخش منوط به داشنت وقت
است .اگر دبیری زمان کافی در اختیار نداشت ،در انجام دادن و ندادن این قسمت از کتاب
درسی مختار است.
منت دعای افتتاح:
http://www.tebyan.net/Weblog/gh_mahdi/post.aspx?PostID=26948

دانشافزایی برای دبیر (نه برای دانشآموز)
1
2

اِتَّقَی ،یَتَّقی ،اِتِّقا ًء حروف اصلیِ آن ،و ق ی است( .اِ ْوتِقاء = اِت ِّقاء)
اتَّقَى ال َّر ُج ُل :آن مرد پرهیزگار شد .آن مرد پروا کرد.

1ـ آموزگاران ،خربنگاران و  ...پردهنگاری (اینفوگرافیک) را به عنوان یک توانایی یافتهاند که در رساندن تندتر و
تیزهوشانهتر مقاصدشان به مخاطبان آنها را یاری میرساند .اطّالعنگاشت (اینفوگراف) یک جهش دیداری در آموزش
است .با تصویرسازی درست ،افراد میتوانند رسیعتر و با پشتیبانی اطّالعات بهرت تصمیمسازی کنند.
اینفوگراف چیست؟ واژۀ اطّالعنگاشت (اینفوگراف)  Infographکوتاهشدۀ  Information Graphicاست .امروزه
اطّالعنگاشتها (اینفوگرافها) را بسیار در اطراف خود مشاهده میكنیم ،نقشهها و ارائه اطّالعات علمی ،همه به
نوعی از اطّالعنگاشت (اینفوگراف) به عنوان یک ابزار كارا استفاده میكنند .اطّالعنگاری (اینفوگرافیک) نـامیشگر
تصویری اطّالعات و دادهها است.
آنچه یک دیدن کند ادراک آن سالها نتوان نـمودن با بیان (مولوی)
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 3اتَّقَى فالناً  :از فالىن ترسید ،از او كنارهگیرى كرد؛ «اِتَّ َق ْی َنا ِب ِه»  :براى محافظت ،او را
پیشاپیش همه مانند سپرى در برابر دشمن نهادیم و حمله کردیم.
 4این کلامت را میتوان تا حدودی مرتادف دانست :إث ْمُ ،جناحَ ،م ْعص َیةِ ،وزْرَ ،خطیئَة،
َذنْب هرچند تفاوتهایی در معنای این کلامت وجود دارد.
 5اصطالح «بَ ْعض  ...بَ ْعض» معادل «یکدیگر» در فارسی است؛ مثالَ :دفَ َع بَعضُ ُهم بَعضاً
لِ ِش َّد ِة ال ِّزحام .به خاطر شلوغی یکدیگر را هل دادند .همچنین امروزه در کشورهایی مانند
عربستان سعودی اصطالح « َم َع بَعض» به معنای «با یکدیگر» بسیار کاربرد دارد؛ مثالُ :ر ْحنا
َص
اس بَعضُ ُهم البَ َ
َناص ال ّن ُ
عض ،أَ ْو بَعضُ ُهم بَعضاً .ن َ َ
َم َع بَ ْعض .ملاذا یَك َر ُه ال ُّز ُمال ُء بَعضُ ُهم بَعضاً؟ ت َ َ
عض .تَعا َو َن املؤمنو َن بَعضُ ُهم بَعضاً.
اس بعضُ ُهم ال َب َ
ال ّن ُ
 6ت َْسمیَة از کلمۀ اسم گرفته شده است ،برخی گویند اصل آن «سمو» است و همزۀ
ا ّول عوض از واو است و برخی نیز گویند ریشهاش «وسم» به معناى عالمت است که واو به
همزه قلب شده است.
رصف و
 7گاهى قَ ْد حرفی است كه اختصاص به فعل داده میشود ،به رشط اینكه فعل مت ّ
خربى و مثبت بوده و مج ّرد از عامل جزم و نصب باشد .این حرف از فعل جدا منیشود ،مگر
با قسم كه میان آن و فعل فاصله میافتد و مضمون آن را تأكید میكند .عبارت «قَ ْد ال یَ ْف َع ُل»
ِ
درست آن « ُربَّـام ال یَ ْف َع ُل» یا «لَ ْن یَ ْف َعل» است.
درست نیست.
گاهى قَ ْد با فعل مضارع معناى توقّع را میرساند؛ مانند« :قَ ْد یَقُو ُم الغَائِ ُب الْ َیو َم» و نیز
ُ
الكذوب» یعنى دروغگو گاهی راست میگوید و
یصدق
به معناى تقلیل میآید؛ مانند« :قَ ْد
ُ
گاهى به معناى تحقیق با فعل ماىض میآید؛ مانند« :قَ ْد أَفْل ََح َمنِ اتّقى اللّٰه» و گاهى براى
وصل گذشته به حال میآید؛ مانند« :قَ ْد قَا َم فُالنٌ» و گاهى معناى بسیار را با فعل مضارع
میدهد؛ مانند« :قَ ْد أَشْ َه ُد الغَار َة الشَّ عوا َء تحملنی»؛ یعنى چه بسیار حملههاى سخت را
میبینم .در قرآن نیز آیۀ ﴿قَ ْد یَ ْعلَ ُم اللّٰ ُه﴾ معنای تقلیل ندارد و استثناست.
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رس الثّاين
الدَّ ُ
اهداف

دانشآموز در پایان این درس باید بتواند:
 1منت درس فی محرض املعلّم را درست قرائت و ترجمه کند.
 2معنای کلامت جدید درس را از عربی به فارسی بگوید.
 3پیام منت را درک کند.
 4برخی احادیث سادۀ درس را حتّی االمکان از حفظ بگوید و نـمونههایی در عمل کردن
به مصادیق آن بگوید.
 5ادوات رشط «إنَْ ،م ْن و ما» را بشناسد.
 6فعل رشط و جواب آن را درست تشخیص دهد.
7
جواب رشط را در جملۀ اسلوب رشط بهصورت جملۀ اسم ّیه تشخیص دهد.
ِ
 8جملۀ دارای اسلوب رشط را درست ترجمه کند.
 9فعل و جواب رشط ماضی را در جملۀ دارای اسلوب رشط درست ترجمه کند.

فرایند آموزش

منت درس دوم عربی زبان قرآن ( )2دربارۀ «فی محرض املعلّم» است .منت این درس ،در
نظرسنجیها مورد توافق اکرث دبیران بود .این درس اشارهای به آداب در محرض استاد دارد.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس دوم
َالم ُم َد ِّر ِس الْکیمیا ِء.
ِفـي ال ِْح َّص ِة الْ ُولَی کا َن الط ُّّل ُب یَ ْستَ ِمعو َن إلَی ک ِ
در زنگ ا ّول دانشآموزان به سخن معلّم شیمی گوش میکردند.
ِـسلوکِـ ِه.
َو کا َن بَی َنـ ُهم طالِ ٌب ُمشا ِغ ٌب ق ُ
ض الط ُّّل َب ب ُ
َلیل الْ َ َد ِب ،یَ ُ ُّ
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و در میانِ آنها دانشآموزی اخاللگر و بیادب بود که با رفتارش به دانشآموزان آسیب
میرساند.
یَلتَ ِف ُت تا َر ًة إلَی الْ َورا ِء َو یَتَ َکلَّ ُم َم َع الَّذی َخلْفَـ ُه َو تا َر ًة یَ ْه ِم ُس إلَی الَّذی یَ ْجلِ ُس َج ْن َبـ ُه حی َن
السبّو َر ِة.
یَ ْکتُ ُب الْ ُم َعلِّ ُم َعلَی َّ
یک بار رویش را به عقب بر میگرداند و با کسی که پشت رسش بود ،صحبت میکرد و
یک بار وقتی که معلّم روی تخته مینوشت ،با کسی که کنارش بود ،پچپچ میکرد.
َو فی ال ِْح َّص ِة الثّان َی ِة کا َن الطّالِ ُب یَسأَ ُل ُم َعلِّ َم ِعل ِْم الْ َحیا ِء تَ َع ُّنتاً.
و در زنگ دوم همین دانشآموز به قصد مچگیری از معلّم زیستشناسی سؤال میکرد.
َو ِفـی ال ِْح َّص ِة الثّالِثَـ ِة کا َن یَتَ َکلَّ ُم َم َع زَمیلٍ ِمثْلِـ ِه َو یَض َح ُك.
و در زنگ سوم ،با همکالسی مانند خودش صحبت میکرد و میخندید.
قالَ :م ْن ال یَ ْستَ ِم ْع إلَی ال َّد ِ
فَـ َن َص َحـ ُه الْ ُم َعلِّ ُم َو َ
رس َج ِّیدا ً یَ ْر ُس ْب فی ِال ْم ِتحانِ َ .ولٰ ِک َّن الطّالِ َب
ْاستَ َم َّر َعلَی ُسلوکِ ِه.
معلّم ،او را نصیحت کرد و گفت :هرکس به درس خوب گوش فرا ندهد ،در امتحان مردود
میشود؛ ولی آن دانشآموز رفتارش را ادامه داد.
ش َح لَ ُه الْقَض َّی َة َو َ
فَ َّک َر ِمهرا ُن َح َ
قال:
ِسی َو َ َ
ول ٰه ِذ ِه الْ ُمش ِکلَ ِة ،فَ َذ َه َب إلَی ُم َعل ِِّم الْ َ َد ِب الْفار ِّ
مهران دربارۀ این مشکل فکر کرد و نزد معلّم ادبیات فارسی رفت و موضوع را برایش رشح
داد و گفت:
حض الْ ُم َعل ِِّم»؛ فَواف ََق الْ ُم َعلِّ ُم َعلَی طَلَ ِب ِهَ ،و َ
قال لَ ُه:
َحت ُعنوانِ «فی َم َ ِ
أُ ِح ُّب أَ ْن أَکتُ َب إنشا ًء ت َ
دوست دارم انشایی تحت عنوان «در محرض معلّم» بنویسم؛ معلّم با درخواستش موافقت
کرد و به او گفت:
لی «الشَّ ِ
تاب « ُم ْن َیـ ِة الْ ُم ِ
هید الثّانی» یُسا ِع ْد َك َعلَی کِتابَ ِة إنشائِ َك؛
إ ْن تُطالِ ْع کِ َ
رید» لِـ َزینِ الدّینِ الْعا ِم ِّ
اگر کتاب «منیة املرید» زینالدین عاملی «شهیدثانی» را مطالعه کنی تو را در نوشنت
انشایت کمک میکند.
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ث ُ َّم کَتَ َب مهرا ُن إنشا َء ُه َو أَعطا ُه لِـ ُم َعلِّ ِمـ ِه .ف َ
َقال الْ ُم َعلِّ ُم لَ ُه:
سپس مهران انشایش را نوشت و به معلّمش داد .معلّم به او گفت:
إ ْن تَ ْق َرأْ إنشا َء َك أَما َم الط ُّّل ِب ف ََس َ
وف یَـتَـ َنـ َّبـ ُه زَمیل َُك الْ ُمشا ِغ ُب.
اگر انشایت را مقابل دانشآموزان بخوانی همشاگردی اخاللگرت آگاه خواهد شد.
َو هذا ِق ْس ٌم ِمن ن َِّص إنشائِـ ِه.
و این بخشی از منت انشای اوست.
 ...أَل ََّف َع َد ٌد ِم َن الْ ُعلَام ِء کُتُباً فی َم ِ
علیم ،یَرتَ ِب ُط بَعضُ ها بِالْ ُم َعل ِِّمَ ،و
التب َی ِة َو التَّ ِ
جاالت َّ
آدابَ ،من یَلْتَ ِز ْم بِـها یَن َج ْح؛ أَ َه ُّمـها:
الْ ُخ َری بِـالْ ُمتَ َعل ِِّم؛ َو لِلطّالِ ِب فی َم َ ِ
حض الْ ُم َعل ِِّم ٌ
 ...شامری از دانشمندان در زمینههای آموزش و پرورش کتابهایی نوشتهاند که برخی از
آنها به معلّم ربط دارد و برخی دیگر به یادگیرنده ،دانشآموز در محرض معلّم آدابی دارد،
هرکس پایبند آن باشد موفّق میشود؛ مهمترین آنها عبارت است از:
عصی أَوا ِم َر الْ ُم َعل ِِّم .اینکه از دستورهای معلّم رسپیچی نکند.
 1أَ ْن ال یَ َ
َالم فی ِه إسا َء ٌة لِ ْـلَ َد ِب .دوری کردن از سخنی که در آن بیادبی است.
ناب َعن ک ٍ
 2ا َِل ْج ِت ُ
 3أَ ْن ال یَ ْه ُر َب ِمن أَدا ِء الْواج ِ
ِبـات الْ َمد َرسیَّـ ِة .اینکه از انجام تکالیف مدرسه نگریزد.
الص ِّفِ ،عن َدما یُ َد ِّر ُس الْ ُم َعلِّ ُم .نخوابیدن در کالس ،وقتی که معلّم درس
َ 4ع َد ُم ال َّن ِ
وم فی َّ
میدهد.
 5أَ ْن ال یَتَ َکلَّ َم َم َع غَی ِر ِه ِم َن الط ُّّل ِب ِعن َدما یُ َد ِّر ُس الْ ُم َعلِّ ُم .اینکه وقتی معلّم درس میدهد،
با دانشآموزان دیگر صحبت نکند.
َالم .اینکه سخنِ او
َالمَ ،و یَ ْص ِ َب َحتَّی یَ ْف ُر َغ ِم َن الْک ِ
 6أَ ْن ال یَقطَ َع کَال َمـ ُهَ ،و ال یَ ْس ِبقَـ ُه بِـالْک ِ
را قطع نکند و در سخن ،از او پیشی نگیرد و صرب کند تا سخن او متام شود.
لوس أَما َمـ ُه ِبأَ َد ٍبَ ،و ِال ْس ِتام ُع إلَی ِه ب ِِدقَّ ٍة َو َع َد ُم ِاللْ ِت ِ
ـضو َر ٍة.
فات إلَی الْ َورا ِء إلّ لِ َ
 7اَلْ ُج ُ
نشسنت مقابل او با ادب و گوش فرا دادن به او به دقّت و برنگشنت به عقب جز به رضورت.
الص ِّف.
ل َّم َس ِم َع الطّالِ ُب الْ ُمشا ِغ ُب إنشا َء مهرانَ ،خج َِل َو ن َِد َم َعلَی ُسلوکِـ ِه فی َّ
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وقتیکه آن دانشآمو ِز اخاللگر انشای مهران را شنید ،رشمنده شد و از رفتارش در کالس
پشیامن شد.
َ
وقی َعنِ الْ ُم َعل ِِّم:
قال الشّ ا ِع ُر الْ ِم ُّ
رصی أح َمد شَ ّ
شاعر مرصی احمد شوقی دربارۀ معلّم گفته است:
قُ ْم لِلْ ُم َعل ِِّم َوفِّـ ِه التَّ ْبجیال		
کا َد الْ ُم َعلِّ ُم أَ ْن یَکو َن َرسوال
برای معلّم برخیز و احرتامش را کامل به جا بیاور .نزدیک است که معلّم پیامربی باشد.
رش َف أَ ْو أَ َج َّل ِم َن الَّذی		
یَ ْبنی َو یُ ْن ِش ُئ أَنفُساً َو ُعقوال
أَ َعلِ ْم َت أَ َ
آیا شناختهای (رساغ داری) رشیفتر و باشکوهتر از معلّمی که جانها و ِخردها را میسازد
و پدید میآورد؟

بخش درک مطلب

این بخش یک هدف ا ّولیه دارد که هامنگونه که از نامش پیداست ،درک معنای عبارت و
منت است ،ا ّما همچنان هدف مه ّم قرائت م ّدنظر است .باید دانشآموز عبارتها را با صدای
بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را مش ّخص کند .پاسخها به ترتیب عبارتاند از:
بالفاصله پس از همۀ درسهای کتاب عربی دهم درک مطلب آمده است .در این درس نیز
همینگونه است.

پاسخ درک مطلب

در این کتاب ،پاسخ کامل داده شده است؛ ا ّما دانشآموز میتواند پاسخ کوتاه دهد و هیچ
اشکالی ندارد.
ِسی.
 1إلَی َمن َذ َه َب ِمهرانُ؟ َذ َه َب مهران إلَی ُم َعل ِِّم الْ َ َد ِب الْفار ِّ
لوس أَما َمـ ُه ِبأَ َد ٍب.
 2ک َ
ِب الْ ُج ُ
ِب الْ ُج ُ
لوس أَما َم الْ ُم َعل ِِّم؟ یَج ُ
َیف یَج ُ
َیف کان َْت أَ ُ
َلیل الْ َ َد ِب.
خالق الطّالِ ِب الَّذی کا َن یَلْتَ ِف ُت إلَی الْ َورا ِء؟ کا َن الطّالِ ُب ُمشا ِغباً ق َ
 3ک َ
علیم؟ اِس ُم ُه « ُم ْنیَـ ُة الْ ُم ِ
رید».
َ 4ما ْاس ُم الْ ِک ِ
التبیَـ ِة َو التَّ ِ
تاب الَّذی قَ َرأَ ُه ِمهرا ُن فی َمجا ِل َّ
ٖ
َالم أُستا ِذ الْکیمیا ِء؟ ِفـی ال ِْح َّص ِة الْ ُٔولی.
ِ 5فـی أَ ِّی ِح َّص ٍة کا َن الط ُّّل ُب یَ ْستَ ِمعو َن إلَی ک ِ

بخش چهارم :محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها 73

کتاب منی ُة املرید فی آداب املفید و املستفید از آثار اخالقی ،تربیتی و آموزشی است .شهید
ثانی در میانۀ سدۀ دهم هجری و در سال 954ق این کتاب را نوشته است.
این کتاب ،بیانگر روابط بین معلّم و شاگرد و در بیان فضیلت دانشورزی است .این کتاب
به زبان عربی بوده و بارها در ایران ،عراق ،هند و لبنان چاپ شده است.
عنوان ترجمۀ کتاب ،آداب تعلیم و تعلم در اسالم :ترجمه گزارشگونه کتاب منیة املرید فی
آداب املفید و املستفید از شهید ثانی است .مرتجم دکرت سیّدمح ّمدباقر ح ّجتی است و توسط
دفرت نرش فرهنگ اسالمی به چاپ سیام رسیده است.
منت اصلی عربی کتاب ،توسط سید محمدرضا طباطبایی به عربی تلخیص شده است .عنوان
کتاب املراد فی منیة املرید میباشد و کتاب درسی پایههای دوم و سوم حوزههای علمیه است.
تلخیص فوق توسط حمیدرضا رشیعتمداری ترجمه شده است .عنوان کتاب «آیین
دانشوری» ترجمۀ کتاب املراد فی منیة املرید و نارش مؤسسۀ دارالعلم میباشد.
بارگذاری کتابadel-ashkboos.mihanblog.com/post/1390 :

«اعلموا»
در بخش «اِعلَموا» مبحث اسلوب رشط و ادوات آن مطرح شده است .در اینجا فقط
آشنایی با نحوۀ ترجمۀ جمالت دارای اسلوب رشط آمده است .در احادیث و روایات چنین
ساختاری بسیار بهکار رفته است؛ لذا دانشآموز باید با معنا و مفهوم آن آشنا شود.

تـمرینها

حل تـمرین
تـمرینهای این درس نیز مانند درس ا ّول ،کوتاه و سادهاند؛ تا دانشآموز با ّ
بتواند خود را بیازماید و آموختههایش را تثبیت کند .سعی شده است حتیاالمکان در مترینها
کلمۀ جدیدی بهکار نرود.
مترینها باید در کالس بهصورت گروهی حل شود تا دانشآموز کار گروهی را یاد بگیرد.
آنگاه دانشآموزان پاسخهای خود را میخوانند و دبیر رفع اشکال میکند.
در همۀ کتاب ،حداکرث شش مترین ط ّراحی شده است.
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تـمرین ا ّول:

هدف ،تقویت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است.
تـمرین دوم:
این مترین تقویت آموختههای دانشآموز در بخش قواعد است و در خالل آن ،آموختههای
سال گذشته نیز تکرار شده است .عبارتها از قرآن و حدیث برگزیده شده؛ زیرا هدف اصلی
آموزش عربی نیز همین است.
تـمرین سوم:
هدف ،تکرار آموختههای دانشآموز در عربی دهم است .این دو درس مربوط به اشکال
مختلف فعل هستند .فعل مهمترین بخش قواعد زبان عربی است و در بارمبندی نیز همچنان
مانند پایۀ دهم جایگاه باالیی دارد.
تـمرین چهارم:
متوسطه است .کاربرد اسم اشاره به
هدف ،تکرار آموختههای دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
همراه مشارالیه هدف این مترین است.
تـمرین پنجم:
هدف ،تقویت کاربرد واژگان است .متضاد و مرتادف در هر زبانی از مترینهای اصلی است.
تـمرین ششم:
هدف ،مج ّددا ً مانند مترین دوم تثبیت آموختههای بخش قواعد درس است.

البحث العلمی (پژوهش)

در انتهای هر درس ،این بخش نهاده شده است و دبیـر عالقهمند میتواند در صورت
داشتـن زمان کافی ،دانشآموزان را تشویق به انجام پژوهش کند .بدیهی است که در دروسی
مانند عربی و انگلیسی نظر به اینکه زبان این درسها فارسی نیست آزادی عمل وجود ندارد.

ارزشیابی

دبیر لیستی در اختیار دارد و هر بار که دانشآموزی جملهای را میخواند عالمت میزند
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حل مترینها رعایت شود .هرچند گاهی دبیر برای
تا همه بخوانند و عدالت آموزشی در ّ
تسهیل آموزش از برخی دانشآموزان مستعد استفاده میکند؛ ا ّما باید تو ّجه داشت که افراط
حس ناخوشایند نسبت به دانشآموز
در این کار ،موجب ناراحتی سایر دانشآموزان و ایجاد ّ
ف ّعال میشود.

وسایل کمک آموزشی

کتابگویا ،نرمافزار آموزشی ،فیلم ،اینفوگراف (اطّالعنگاشت) ،پاورپوینت ،مناهنگ آموزشی،
اسالید ،اعالن (پوسرت) ،فلشکارت

دانشافزایی برای دبیر (نه برای دانشآموز)

َّف»:
 1معانی و کاربردهای مختلف «أَل َ
أَل ََّف الشی َء  :بخشهای چیزى را به هم پیوند داد.
أَل ََّف األَل َْف  :شامرۀ چیزى را به یک هزار رسانید.
الكتاب  :كتاب را گردآورى و تألیف كرد.
أَل ََّف
َ
أَل ََّف الحكوم َة  :دولت را تشكیل داد.
أَل ََّف بی َنهم  :میانشان دوستى برقرار ساخت.
 2تا َر ًة یعنی یک بار و کاربردهای گوناگون دارد:
«فعلت تار ًة هذا و تَار ًة (أَو طَورا ً) ذاك» :گاهى این كار
 1جمع آن تارات :زمان و یک بار؛
ُ
و گاهى آن كار را انجام دادم « .تار ًة بعد تار ٍة » :گهگاه ،گاه و بیگاه.
ِ 2ح َّصة در کتاب درسی به معنای زنگ مدرسه به کار رفته است .الحصة الثانیة ،یعنی
زنگ دوم .معانی مختلف حصة عبارت است از :سهمیه ،سهم ،بهره ،قسمت ،نصیب ،بورسیه.
حصة (منحة) ِدراسیَّة :بورس تحصیلی؛ ِح َّصة فی ال ّربح :سود سهم براى دارندۀ آن.
َّ
 3مصدر ِخجالت در زبان فارسی کاربرد دارد .در عربی َخ َجل گفته میشود.
شف  ...واقع شد ،در مرز  ...قرار گرفت ،در آستانۀ
 4معانی کا َد :نزدیک شد (بود) ،در ُ ُ
 ...قرار گرفت ،نزدیک بود كه /ما كا َد  ...حتَّی یا لَم یَکَد َ ...حتَّی :هنوز ( ...فعل منفی) كه ،...
به محض اینكه  ....چیزی نگذشته بود كه  ،...به مج ّرد اینكه.
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رس الثّالِ ُث
الدَّ ُ
اهداف

دانشآموز در پایان این درس باید بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،بفهمد و ترجمه کند.
 2دو پیام منت را درست درک کند (ا ّول تفکّر در آفرینش خدا؛ دوم اهمیت درختکاری)
 3معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 4به هنگام رضورت به آیات و احادیث درس استشهاد کند.
 5معنای اسم معرفه به ال و اسم نکره را بداند و در جمله درست ترجمه کند.
 6اسم معرفه به ال و َعلَم را در جمله و منت تشخیص دهد.
 7با یک منت مکامله در محیط ورزشی آشنا شود.

فرایند آموزش درس

میتوان از کلیپهایی در مورد انواع درختان در این زمینه پیش از رشوع درس استفاده
کرد .این کار بستگی به وقت و امکانات مدرسه دارد .در غیر این صورت ،میتوان از خود
دانشآموزان در مورد درختان عجیب سؤال کرد .منت درس هامنند درس باران ماهی در پایۀ
دهم بسیار جذّاب است و دانشآموزان به چنین متونی عالقۀ بسیار نشان میدهند.
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس
ظَوا ِه ُر الطَّبی َع ِة تُثْب ُِت َحقی َق ًة ِ
عض ٰه ِذ ِه الظَّوا ِه ِر.
هی قُد َر ُة اللّ ِهَ ،و ْال َن ن َِص ُف بَ َ
واح َد ًة َو َ

پدیدههای طبیعت یک حقیقت را ثابت میکنند و آن قدرت خداست ،و اینک برخی از
این پدیدهها را توصیف میکنیم.
ازیلی شَ َج َر ٌة تَختَلِ ُف َع ْن باقی أَشجا ِر الْعال َِم ،تَ ْن ُب ُت فی ال َْبازیلِ َ ،و ت َـ ْنمو أَثـام ُرها
اَلْ ِع َن ُب ال َْب ُّ
فات ِ
واص ِ
هذ ِه الشَّ َج َر ِة أَنَّها تُ ْعطی أَثـامرا ً َ
الس َن ِة.
َعلَی ِج ْذ ِعـهاَ ،و ِمن أَ َه ِّم ُم َ
طول َّ
انگور برزیلی درختی است که با بق ّیـۀ درختان جهان فرق دارد ،در برزیل میروید و
میوههایش روی تنۀ آن هستند و از مهمترین ویژگیهای این درخت ،این است که در طول
سال میوه میدهد.
السکویا شَ َج َر ٌة ِم ْن أَط َو ِل أَشجا ِر الْعال َِم فی کالیفورنیا ،قَ ْد یَبلُ ُغ ا ْرتِفا ُع بَ ِ
عضها أکثَـ َر ِمن
شَ َج َر ُة ِّ
آالف َو َخ ِ
ِمئَ ِة ِمرتٍ َو قَ ْد یَبلُ ُغ قُط ُرها تِس َع َة أَمتارٍَ ،و یَزی ُد ُعم ُرها َعلَی ث َالث َ ِة ٍ
مسـ ِمئَ ِة َس َن ٍة ت َقریباً.

درخت سکویا درختی است از بلندترین درختان جهان در کالیفرنیا ،گاهی بلندیِ برخی از
آنها به بیش از صد مرت میرسد و گاهی قطر آن به نُه مرت میرسد و عمر آن تقریباً بیشرت از
سه هزار و پانصد سال است.
ْغابات ِال ْس ِتوائ َّی ِة ،تَب َدأُ َحیاتَـها ب ِ
ِـاللْ ِت ِ
عض ال ِ
ا َلشَّ َج َر ُة الْخانِ َق ُة شَ َج َر ٌة تَـ ْنمو فی بَ ِ
فاف َح َ
ول
جِذ ِع شَ َج َر ٍة َو غُصونِـها ،ث ُ َّم تَ ْخ ُنقُـها ت َدریج ّیاً .یو َج ُد نَو ٌع ِمنها فی َجزی َر ِة ِقشم الَّتی ت َ َق ُع فی
ُمحافَظَ ِة ُهر ُمزجان.
درخت خفهکننده درختی است که در برخی جنگلهای استوایی میرویَد [و] زندگیاش را
با درهم پیچیدن به دو ِر تنۀ درخت آغاز میکند ،سپس آن را کمکم خفه میکند .گونهای از
آن در جزیرۀ قشم که در استان هرمزگان واقع است وجود دارد.
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شَ َج َر ُة الْ ُخب ِز شَ َج َر ٌة ْاس ِتوائ َّی ٌة تَـنمو فی ُج ُز ِر الْ ُم ِ
حیط الْها ِدئِ  ،ت َح ِم ُل أَثـامرا ً فی نِهایَ ِة أَغصانِـها
اس ل َُّب ٰه ِذ ِه الْ َثـامرِ.
کَـالْ ُخبزِ .یَأک ُُل ال ّن ُ
ِ
درخت نان درختی استوایی است که در جزیرههای استوایی اقیانوس آرام میرویَد [و]

میوههایی مانند نان در انتهای شاخههایش حمل میکند .مردم مغز این میوهها را میخورند.
ول الْ َمزا ِر ِع لِ ِ
فط شَ َج َر ٌة یَستَ ِ
شَ َج َر ُة ال ِّن ِ
خد ُمـ َها الْ ُمزارِعو َن کَـسیا ٍج َح َ
ـحامیَ ِة َمحاصیلِـهِم ِم َن
الْ َحیَ ِ
وانات.
ِ
درخت نفت ،درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچینی دو ِر کشتزارها برای حامیت از

محصوالتشان از جانوران بهکار میگیرند.
ِلَ َّن رائِ َح َة ٰه ِذ ِه الشَّ َج َر ِة کَری َه ٌة تَ ْه ُر ُب ِمن َها الْ َح َیواناتُ َ ،و ت َ ْحتَوی بُذو ُرها َعلَی ِمقدا ٍر ِم َن
روج أَ ِّی غاز ٍ
ال ُّز ِ
ات ُملَ ِّوث َ ٍة.
یوت ال یُ َسبِّ ُب اشْ ِتعالُـها ُخ َ
زیرا بوی این درخت ،ناپسند است و جانوران از آن میگریزند و دانههایش حاوی مقداری
سبب خروج هیچ گا ِز آلودهکنندهای نـمیشود.
روغن است و آتش گرف ِنت آنِ ،
إنتاج ال ِّن ِ
فط ِم ْنـهاَ .و یو َج ُد نَو ٌع ِم ْنـها فی َمدی َن ِة نیکشَ هر بِـ ُمحافَظَ ِة سیستان َو
َو یُـ ْم ِک ُن ُ
بَ ِ
لوشستان ب ِْاس ِم شَ َج َر ِة ِمداد.
و تولید نفت از آن امکان دارد و گونهای از آن در نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان
ِ
درخت مداد وجود دارد.
به نام
شَ َج َر ُة الْ َبل ِ
َـی َس َن ٍة .تو َج ُد غاباتٌ َجمیلَ ٌة
هی ِم َن الْ َشجا ِر الْ ُم َع َّم َر ِة َو قَد ت َبلُ ُغ ِم َن الْ ُعم ِر أَلف ْ
ّوط َ
ات الْبَل ِ
نجاب بَ ْع َض َج ْوز ِ
اب،
َحت التُّـر ِ
السلی َم ِة ت َ
ّوط َّ
ِمنها فی ُمحافَظَ ِة إیالم َو لُرِستان .یَ ْد ِف ُن ِّ
الس ُ
الس َن ِة الْقا ِد َم ِة تَـنمو تِل َْك الْ َجو َز ُة َو تَصیـ ُر شَ َج َرةً.
َو قَ ْد یَ ْن َسی َمکانَـهاَ .و فی َّ
درخت بلوط از درختان کهنسال است و عمر آن به دو هزار سال میرسد .جنگلهای
زیبایی از آن در استان ایالم و لرستان وجود دارد .سنجاب برخی دانههای سامل بلوط را زیر
خاک دفن میکند و گاهی جایش را فراموش میکند و در سال آینده ،آن دانه میرویَد و
درختی میشود.
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َ
اس َع َمالً أَ َح َّل َو ال أَط َی َب ِمن ُه.
قال الْ ما ُم ّ
الصا ِد ُق  :اِ ْز َرعوا َو ا ْغرِسواَ ... ،و اللّٰ ِه ما َع ِم َل ال ّن ُ
امام صادق فرمودهاند :کشاورزی کنید و نهال بکارید ... ،به خدا سوگند ،مردم کاری
حاللتر و پاکتر از آن انجام ندادهاند.

اِعلَموا

قواعد درس دربارۀ اسم معرفه و نکره است .مهمترین معرفه از شش نوع معارف معرفه
به ال است که بسیار پرکاربرد میباشد .در این کتاب ،فقط دو نوع معرفه تدریس شده است.
دانشآموزان عالقهمند در دانشگاه و حوزه این بحث را کامل خواهند کرد .قرار نیست هرچه
در زمینۀ رصف و نحو و دانشهای زبانی وجود دارد را دانشآموز در طول دبیرستان بیاموزد.
اسم معرفه و نکره در دستور زبان فارسی:
اسم معرفه:
اسم معرفه یا شناخته شده اسمی است که نزد مخاطب مع َّین و معلوم است.
اسم معرفه انواعی دارد:
 1اسم خاص ،مانند کورش ،داریوش ،پروین ،شهرزاد
 2معرفه به اشاره ،یعنی اسمی که به وسیلۀ صفتهای اشارۀ این ،آن ،همین و هامن
وصف شده باشد؛ مثال :آن کتاب ،این کتاب ،هامن خانه ،همین خانه.
 3عهد ذکری :اسمی که قبالً در کالم آمده باشد؛ مثال :کیفی را پیدا کردم .کیف را به
صاحبش رساندم؛ یعنی کیف مذکور را رساندم.
 4عهد ذهنی ،اسمی که در ذهن مخاطب مش ّخص است؛ مانند پیغمرب فرمود( :یعنی
پیامرب اسالم) ،خانه را خریدم؛ (یعنی خانهای را که تو اطّالع داری).
 5ضمیر جزء معرفههاست؛ مانند :من ،تو ،او . ...
 6اسم مضاف به معرفه یا دارای مت ّمم معرفه؛ مثال :شهر ما ،درس دیروز ،دوستی با کاوه،
اقامت در شیراز.
 7معرفۀ جنسی؛ یعنی اسمی که بر جنس یا نوع داللت کند؛ مانند انسان و حیوان ،یعنی
نوع انسان و نوع حیوان.
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گاهی اسم معرفه نشانۀ لفظی دارد؛ مانند «را» « ،این» « ،آن» « ،همین» و «هامن» گاهی
نیز ندارد ،مگر اینکه خالی بودن اسم را از نشانههای نکره ،از دالیل معرفه بودن آن به شامر
آوریم.

اسم نکره

اسم نکره ،یا ناشناخته اسمی است که در نزد مخاطب مبهم و نامش ّخص است؛ مانند:
کتابی ،شهرهایی.
از نشانههای نکره میتوان به «ی» و «یک» و صفات مبهمی از قبیل :چند ،فالن ،هر،
چنین و چنان اشاره کرد؛ مثال :چه مردی ،هیچ زنی ،فالن کوچه ،یک روزی ،هر شبی و. ...
نکته:
گاهی «ی» نشانۀ نکره نیست؛ مانند «مردی» در جملۀ «مردی را که دیروز دیدم پدرش
بود».
این جمله را میتوان اینگونه تفسیر کرد« :آن مردی را که دیروز دیدم پدرش بود».
بهرت است که این «ی» را موصول به شامر آوریم ،نه نشانۀ نکره.

حوار

مکاملۀ این درس در یک محیط ورزشی است .همۀ دانشآموزان در این سن به ورزش
عالقهمندند .دلیل گزینش این منت نیز همین عالقهمندی فراگیران است .این منت میتواند
در ایجاد انگیزه و عالقه نسبت به درس زبان عربی تأثیرگذار باشد .آشنایی با چند اصطالح
ورزشی به زبان عربی برای دانشآموزان جالب است.

تـمرینها

تـمرین ا ّول:
هدف ،تقویت کاربرد واژگان و درک مطلب است.
واصفات
پاسخ ها عبارتاند از :اَلْ ُمحی ُط الْها ِدئُ  ،ا َِللْ ِتفاف  ،اَلْ ُم َع َّمر  ،اَلْ ُمزارِع  ،اَلْ ُم َ
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تـمرین دوم:
هدف ،تقویت مهارت ترجمه است.
در خالل ترجمه ،نگاهی به آموختههای پیشین نیز وجود دارد.
از آنجا که منت درس دربارۀ طبیعت است ،احادیث این مترین دربارۀ درختکاری است.
تـمرین سوم:
متوسطه و تلفیق آن با آموختههای
هدف ،تقویت آموختههای پیشین دانشآموز در دورۀ ا ّول ّ
نوین است.
این مترین تقویت مهارت مکامله است.
تـمرین چهارم:
هدف ،تقویت آموختههای دانشآموز در بخش قواعد درس است.
باید دانشآموز با تو ّجه به قواعد معرفه و نکره ترجمۀ درست ارائه کند.
هدف دیگر این مترین اشارهای به آثار تاریخی ایران است.
تـمرین پنجم:
نه تنها در این درس ،بلکه در همه جای کتاب مترین فعل تکرار شده است و در کتابهای
دو سال آینده نیز این تکرار و مترین بر انواع فعل انجام خواهد شد.
یادگیری فعل بسیار مهم است .مهمترین قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل است.
آموختههای دانشآموز در درس سوم و چهارم از کتاب دهم مجددا ً بازآموزی و یادآوری
شده است.

اَلْ َب ُ
لمي
حث الْ ِع ُّ
هدف بخش پژوهش ،تبیین اهم ّیت درختکاری و احرتام به محیط زیست است.
پیشنهاد میشود یک وبنوشت برای این منظور به اسم مدرسه و برای ثبت ف ّعالیتهای
دانشآموزان ساخته شود.
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ارزشیابی
آنچه در دروس قبل دربارۀ شیوههای ارزشیابی نوشته شد در این درس نیز مصداق دارد.
منت درس را میتوان با استفاده از کتاب گویا و مناهنگهای موجود در اینرتنت در مورد
این پدیدۀ طبیعی در کالس درس اجرا کرد.

وسایل کمک آموزشی
در این درس نیز همچنان استفاده از کتاب گویا ،نرمافزار ،پردهنگار (پاورپوینت)،
اطّالعنگاشت (اینفوگراف) ،مناهنگ آموزشی (کلیپ) ،اعالن (پوسرت) و تصویر توصیه میشود.

دانشافزایی برای دبیر (نه دانشآموز)
 1طَ ِّیب ،یعنی خوب ،مرتادف آن َج ِّید و َح َسن و متضا ّدش َس ِّیء است .در گویش عامیانۀ
نیح و در عربستان سعودی کْ ِّویِّس گفته میشود.
عراق ز ِی ْن ،در سوریه ْم ْ
َ « 2ج ْوز» به معنای «گردو» برگرفته از واژۀ پارسی «گَ ْوز» است .در گذشته گردکان نیز
نامیده میشده است .امروزه در کردی و ترکی همچنان گردکان گفته میشود .امروزه در
کردی کُرمانجی «گَوز» کاربرد دارد .در شامل ایران «آغوز» و در میان ترکمنها «قوز» کاربرد
دارد.
َلس َیاج» جمع آن ِس َیاجات ،أَ ْس ِو َجة و ُسوج [سیج] :دیوار ،آنچه بر چیزى احاطه داشته
« 3ا ِّ
باشد؛ مانند :درخت انگور و نخل .به نرده و دیوارهاى چوىب گفته میشود.
« 4اَلْغاز» به معنای «گاز» مع َّرب واژۀ  gazدر زبان فرانسه است.
« 5اَلْ َم ْح ُصول» جمع آن َم ْح ُصوالت و َم َح ِاصیل :محصول ،دانهها ،به دستآمدهها؛
« َم َحاصیل ِ
األرض» :غالت زمین؛ « َم ْح ُص ُ
الكالم» :معنا و مفهوم كالم.
ول ِ
وی و نَو ِّی :هستۀ خرما و مانند
« 6ا َل َّن َواة» جمع آن نَ ًوى و نَ َویَات و جمع الجمع أَنْواء و نِ ّ
آن؛ «نَ َوا ُة ال َّذ َّر ِة» :هستۀ اتم.

