


بخش پنجم

توضیحات مشترک در تدريس عربی 
پايۀ يازدهم همۀ درس های کتاب
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تأکيدات مهم دربارٔه شیؤه تدریس و ارزشیابی كتاب 

1 کتاب عربی زبان قرآن رشتٔه ادبيات و علوم انسانی پائه يازدهم در هفت درس تنظیم شده 

جلسٔه   30 حدود  تحصيلی  سال  کرد.  تدريس  آموزشی  جلسٔه  سه  در  می توان  را  درس  هر  است. 

آموزشی دارد. از مهر تا اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه 22 جلسه است. دو هفتٔه دوم 

ماه های فروردين و 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. پس تعداد جلسات سال تحصيلی بر مبنای زنگ های متعارف نود دقيقه ای، 30 جلسه است. 

تدريس کتاب بر مبنای 21 جلسه است. روزهای ديگر سال تحصيلی برای تعطيالت احتاملی و تکرار 

و مترين می باشد.

2 دانش آموز پائه يازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است: 

امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و  فعل های ماضی، مضارع، 

غرُي«. وصفی برای ترجمٔه صفت مؤّخر در ترکيب هايی مانند »أَخوُکنَّ الصَّ

اسم اشاره )اّما فرق هذان و هذين و هاتان و هاتني تدريس نشده است(

، ماذا، ماهو، ماهي« لَِم، ملاذا، أَّي،  ، َعمَّ کلامت پرسشی )هل، أَ، أَين، َکم، َمَتی، َکيَف، ما »ِبَم، ِممَّ

َمْن »َمْن هو، َمْن هَي«(

ساعت خوانی )حالت کامل، حالت مانده به و حالت گذشته(

وزن و ريشٔه کلامت )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.

عددهای اصلی 1 تا 100 )بدون توّجه به قواعد معدود و ويژگی های دشوار نحوی آن( 

معدود 3 تا 10 به صورت مضاف اليه و جمع است. عددهای 11 تا 99 مفردند. 

عددهای ترتيبی يکم تا بيستم

تشخيص و ترجمٔه فعل مجهول و تشخيص نایب فاعل به صورت اسم ظاهر )نه ضمري( 

جايگاه نون وقايه.

تشخيص املحّل اإلعرايب؛ يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، جار و مجرور؛ مجرور 

به حرف جّر. اّما تشخيص اِعراب )اصلی و فرعی( هدف نيست و تشخيص عالمت اعرابی رفع، نصب 
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نايب فاعل  و جّر اسم ها )فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مبتدا و خرب مرفوع، مضاف اليه مجرور، 

مرفوع( 

تشخيص نوع باب و صيغٔه فعل مانند »مفرد مذّکر غایب« و ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد 

و تشخيص آنها از اهداف آموزشی است. 

تشخيص چندم شخص فارسی هدف نيست؛ مثاًل چنني سؤالی مردود است:

تسرتجعني چندم شخص است؟

به شناخت فعل  برای کمک  کند،  را در حالت »سوم شخص مفرد« حفظ  دانش آموز فعل  اگر 

و ترجمٔه آن اشکالی ندارد. اّما رصف اين افعال به روش متعارف چهارده صیغه از اهداف نيست؛ 

بلکه شناخت و ترجمٔه آنها در جمله هدف است. معّلم نیز می تواند برای آموزش ابواب از وزن آنها 

استفاده کند. )اِْسَتفَعَل، َيْسَتفِعُل، اِْسَتفِعْل، اِْسِتفعال(.

  دانش آموز بايد »ُتْم« را در »َفَعْلـُتم« بشناسد و چنني فعل هايی را به دنبال آن درست ترجمه 

کند: َخَرْجـُتم، َتَخرَّْجـُتم، أَْخَرْجـُتم و اِْسَتْخَرْجـُتم. 

تصّور برخی افراد از درس عربی اين است که عربی يعنی رصف فعل، اسم اشاره، اسم موصول، 

و دانش آموزان را ملزم به حفظ چنني مواردی می کنند، در حالی که همٔه اينها بايد در داخل جمله 

باشد.

در همه جای کتاب آموخته های پيشني تکرار شده است، تا با گذر زمان کم کم اين آموخته ها 

ملکٔه ذهن فراگري شود.

3 منت درس اّول با عنوان مواعظ َقيَِّمة آراسته به آيات 17 تا 19 سورٔه لقامن است. اندرزهای 

لقامن حکيم به فرزندش که برای جوانان اين مرز و بوم ارزشمند است و دل و جان آنان را صفا 

می بخشد. 

4 قواعد درس اّول دربارٔه شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. نيازی به تشخيص اسم جامد 

از مشتق نيست. دانسنت اينکه کلامتی مانند ِجدار، ِکتاَبة و اِْسِتْخراج جامدند، تأثريی در فهم منت 

ندارد. جايگاه چنني مطالبی در دروس تخّصصی دانشگاه است نه در مدرسه. دانسنت اينکه کلمۀ 

طريق، جامد است، يا مشتق، کمک چندانی به دانش آموز در فهم منت که هدف اصلی درس عربی 

است نـمی کند. حّتی در اين مورد ميان بزرگان زبان و ادبيات عرب اختالف نظر وجود دارد.
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5 موضوع منت درس دوم آرائه ادبی تلميع است. تلميع در ادبيات فارسی رايج است. شاعران 

از رسوده های  ع  ملمَّ دو  شعر رسوده اند.  است  عربی  معموالً  که  ديگر  زبانی  و  فارسی  به  ايرانی 

حافظ لسان الغيب و شيخ اجل سعدی در درس آمده است. هدف اين است که در کنار خواندن 

متون نظم دلنشني، دانش آموز را با اين حقيقت رو به رو سازيم که زبان و ادبيات فارسی و عربی 

پيوندی ناگسستنی دارند و رسايندگان شريين سخن ايرانی، زبان عربی را به عنوان زبان فرهنگ و 

متّدن اسالمی می شناختند؛ از اين رو، در رسوده های پارسی از عبارت های عربی بهره می بردند و اين 

نشانگر عالقه و توانـمندی آنان در تسّلط به زبان عربی است. در نظرسنجی هايی که از دانش آموزان 

و دبريان به عمل آمد ملّمعات رأی بااليی گرفت. اغلب افراد دوستدار چنني بخشی در کتاب درسی اند.

قواعد درس دوم دربارٔه شناخت و ترجمٔه اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه است. اسم فاعل 

و اسم مفعول از ثالثی مجرّد و مزيد هر دو آموزش داده شده است.

در  آفريده های خدا  در  تفّکر  است.  آفرينش خداوند  6 موضوع منت درس سوم شگفتی های 

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده و با توّجه به سّن پرجوش و خروش جوانی دانستنی هايی 

به درس می شود. منت »مطر  انگيزه نسبت  ايجاد عالقه و  شنيدنی در منت آمده است که موجب 

السمك« و ﴿هذا َخْلُق اللِّٰه﴾ در پائه دهم نشان داد که دانش آموزان چنني متونی را دوست دارند و 

از سوی ديگر در روايات دينی ما به تفّکر در آيات خدا بسيار سفارش شده است.

قواعد دربارٔه اسلوب رشط است. اين اسلوب به ويژہ در احاديث بزرگان دين بسيار به کار رفته 

است. دانش آموز با نحؤه ترجمٔه ادوات رشط »َمْن، ما، إْن و إذا« آشنا می شود. فعل رشط و جواب 

آن را تشخيص می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نيست. دبري می تواند به جزم فعل رشط و جواب 

آن اشاره کند؛ ولی اشاره به اين مطلب بدين معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤال طرح شود.

7 منت درس چهارم دربارٔه تأثري زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشرت دانش آموزان 

و دبريان جالب بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنني متنی در کتاب درسی بودند. هميشه 

دانش آموز می پرسد اينکه زبان فارسی از زبان عربی واژہ ستانی کرده؛ آيا به زبان عربی نيز واژہ دهی 

و جّذاب  او شريين  برای  آن  که خواندن  است  بسياری  پرسش های  به  پاسخ  اين منت  است؟  کرده 

است. بخشی در ادامٔه منت درس آمده است که تنها برای مطالعه است و از آن سؤال امتحانی طرح 

منی شود. 
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برخی از اين کتاب ها تأليف نويسندگان ايرانی و برخی تأليف نويسندگان غري ايرانی است. 

کتاب های بسياری دربارٔه معّربات فارسی نگاشته شده است؛ از آن جمله: 

. محّمد الّتونجي. مکتبة لبنان نارشون. باِت اْلفارسیَِّة ُمنُذ َبواکیِر اْلَعرِص اْلحاِضِ ُمعَجُم اْلُمَعرَّ

یوطي )برگردان محّمدجعفر اسالمی(، رشکت سهامی  ریشه یابی واژہ ها در قرآن؛ جالل الدین السُّ

انتشار.

واژہ های دخیل در قرآن مجید؛ آرتور ِجفری )برگردان فریدون بدره ای(، توس.

یوطي، مکتبة ِمشکاة اإلسالمیة.  ب يف ما َوَقَع يف القرآن ِمَن اْلُمَعرَّب؛ جالل الدین السُّ اْلُمَهذَّ

قواعد درس چهارم دو بخش است: بخش اّول دربارٔه ترجمٔه درسِت اسم معرفه و نکره می باشد که 

به دو نوع معرفه، یعنی معرفه به »ال« و »اسم َعَلم« پرداخته است. دليل اينکه به چهار نوع ديگر 

معارف نپرداخته ایم اين است که اهمّيت آنها به اندازٔه اين دو مورد نيست.

َحتَّی«   ، لِـ  لَِکي،  َکي،  لَْن،  »أَْن،  پرکاربرد  حروف  همراه  مضارع  فعل  ترجمۀ  دربارٔه  دوم  بخش 

می باشد. در این بخش، آموزِش اعراب اصلی و فرعی و اعراِب فعل مضارِع منصوب هدف نيست.

دبري محرتم می تواند به نصب فعل مضارع اشاره کند؛ اّما در امتحان از آن سؤالی طرح منی شود.

8 منت درس پنجم، داستانی در ستايش راستگويی است. در فرهنگ ايرانی - اسالمی بر صداقت 

بسيار تأکيد شده است و در نکوهش دروغگويی داستان ها و روايات بسياری وجود دارد. در منت 

درس، داستان کوتاهی ذکر شده است. اين داستان برای دانش آموزان دلپسند و آراسته به سخنان 

بزرگان دين است. اندرز مستقيم کمرت تأثري دارد. شيؤه غري مستقيم به باور کارشناسان مؤّثرتر است. 

دانش آموز در قواعد درس پنجم، با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی 

ثابتی  اين است که آنچه در قواعد درس آمده است فرمول  آشنا می شود. آنچه الزم است بدانيم 

نيست؛ مثاًل در جملٔه »لَوال املطالعُة لَرََسبُت.« اگر مطالعه نبود، مردود می شدم. در اين جمله رََسْبُت 

ماضی استمراری ترجمه شده است، بی آنکه مطابق فرمول درس باشد.

برخی آداب سخن گفنت با بهره گريی از سخنان بزرگان دين برای دانش آموز توضيح داده شده 

تنها مهارت های چهارگانٔه زبانی نيست. در بيشرت متون و  پيِش رو  از تدريس کتاب  است. هدف 

عبارات کتاب، برنامٔه پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش غري مستقيم فرهنگ ايرانی ـ 

اسالمی است. اين هدف، مطابق برنامٔه درسی مّلی است.
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دانش آموز با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود. چنني 

زبان  فارسی  دانش آموز  برای  رصفاً  مبحث  اين  و  ندارد  وجود  عربی  زبان  دستور  در  اصطالحاتی 

طّراحی شده است.

9 منت درس ششم، به يک داستان تاريخی اشاره دارد. داستان دخرت حاتم طائی به نام َسّفانه 

که با ديدن رفتار واالی پيامرب اسالم  جذب اسالم می شود. دانش آموز با خواندن اين داستان، 

با حقايقی زيبا و افتخار آفرين در تاريخ اسالم آشنا می شود. اصوالً دانش آموزان به خواندن داستان 

عالقه دارند. به ویژہ اگر داستان واقعی باشد، تأثیر بيشرتی بر دانش آموز دارد.

دانش آموز  که  است  اين  است. هدف  ال«  و  لِـ  »لَم،  معانی حروف  دربارٔه  درس ششم،  قواعد 

فعل هايی مانند »لَْم َيْسَمْع« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش جزم 

فعل مضارع و اعراب اصلی و فرعی از اهداف نيست. دانش آموز اين رشته، فقط دو ساعت، درس 

عربی دارد؛ لذا امر تدريس با توّجه به زمان محدود صورت می گريد. دبري محرتم می تواند به جزم 

فعل مضارع اشاره کند؛ اّما اشاره کردن به اين معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤالی طرح شود.

10 منت درس هفتم، دربارٔه اميد به زندگی است. گاهی به داليلی برخی دچار نااميدی می شوند. 

خواندِن زندگی نامۀ بزرگانی چون سّکاکی، فارابی، آذريزدی و انيشتني و کسانی که دچار معلولّيت 

بوده اند، ولی نااميد نشده اند و ثابت کردند »معلولّيت، محدودّيت نيست.« موجب تقويت روحّئه 

خواننده شده و در نگرش و انديشٔه فرد تأثري گذار بوده است. وجود افراد ناقص و کم توان در جامعه 

يک حقيقت است. اين درس به لحاظ عاطفی در انديشه و نگرش دانش آموز اثرگذار است. گاهی 

جوانان قدر داشته های خود را نـمی دانند. اين منت آنان را به فکر فرو می َبرد.

است.  عربی  زبان  در  أَْصَبَح«  لَيَس،  صاَر،  »کاَن،  ناقص  فعل های  کاربرد  هفتم،  درس  قواعد 

دانش آموز با معانی مختلف اين کلامت آشنا می شود. تشخيص اسم و خرب اين افعال نيز آموزش 

داده شده است. اّما تشخيص اسم، فقط در حالت ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در حالت 

ضمري، هدف نيست.

در اين ميان، فعل کاَن بسيار مهم تر از بقّيـٔه فعل هاست، به همني دليل در بارم بندی نيز تأکيد 

شده است که از اين فعل بيشرت سؤال طرح شود. دانش آموز با معانی مختلف اين فعل ها به ويژہ 

فعل کاَن آشنا می شود:
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ريق ُمْغَلقـاً؛ راه بسته بود.  کاَن الطَّ

 ﴿إنَّ اللَّٰه َكاَن َغفوراً رَحياًم﴾ اَْلَْحزاب: 24؛ بی گامن خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 

 کاَن به عنواِن »فعل کمکی سازندٔه معادل ماضی استمراری«؛ مثال: کانوا َيْسَمعوَن: می شنيدند.

 کاَن به عنواِن »فعل کمکی سازندٔه معادل ماضی بعيد«؛ مثال: »کاَن الطّالُِب َسِمَع« و »کاَن 

الّطالُِب َقد َسِمَع« به معنای »دانش آموز شنيده بود« است.

 »کاَن« بر رس »لِـ« و »ِعْنَد« معادل فارسِی »داشت« است؛ مثال: 

. تختی چوبی داشتم. کاَن ِعْندي رَسيٌر َخَشبيٌّ ٍة. انگشرت نقره داشتم.  کاَن لـي خاَتُم ِفضَّ

مضارع کاَن »َيکوُن« به معنای »می باشد« و امر آن »ُکْن« به معنای »باش« است.

دانش آموز با معنای صاَر و أَْصَبَح به معنای »شد« آشنا می شود. 

او بايد بداند که مضارع صاَر »َيصرُي« و مضارِع أَْصَبَح »ُيْصِبُح« است. 

همچنني معنای لَْيَس را بداند. 

می توان اشاره کرد که ليس مضارع ندارد.

11 نيازی به ارائٔه جزؤه مکّمل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب آمده است، 

يا سال بعد خواهد آمد. دستور زبان عربی وسعت بسيار دارد. اگر قرار باشد همٔه دستور زبان را در 

کتابی قرار داد، يقيناً بيش از هزار صفحه خواهد شد. دانش آموز دورۀ متوسطه، مخترصی از قواعد 

الزم را می خواند و در صورت عالقه مندی در دانشگاه آنچه را الزم است خواهد خواند. يک نگاه 

ساده و گذرا به مجّلدات کتاب »النحو الوايف« عّباس حسن نشان می دهد که قواعد همچون دريايی 

است و دانش آموز به اندازٔه تشنگی اش از آن خواهد نوشيد.

12 تحليل رصفی و اِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کّل 

شايسته  نشود.  دچار مشکل  در درست خوانی  دانش آموز  تا  است،  اعراب گذاری شده  کتاب درسی 

امتحانی  سؤال  طرح  کنند.  حرکت گذاری  کاماًل  را  امتحانی  عبارات  و  متون  آزمون،  طّراحان  است 

درس عربی مستلزم صرب و حوصله است. يک منونه سؤاِل استاندارد بايد کاماًل حرکت گذاری شده 

باشد. زمان محدود دو ساعت در هفته برنامه ريزان را بر آن داشت تا فقط مطالب مهم را در کتاب 

بگنجانند.

13 آموزش فعل و ضمري در کتاب های دورٔه اّول متوّسطه بومی سازی شده و بر اساس»من، تو، او، 
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، أنَت، أنُتام، أنُتم،  ما، شام، ايشان« است. سبک پيشني اين گونه بود: »هَو، ُهام، ُهم، هَي، ُهام، ُهنَّ

، أنا، َنحُن«؛ اّما هدف اين نيست که دانش آموزان اين افعال و ضامير را طوطی وار  أنِت، أنُتام، أننُتَّ

حفظ کنند.

شيؤه نوين در تدريس آزمايشی کاماًل موّفق بود و دانش آموزان درس را بهرت آموختند. به همني 

دليل، اين شيوه در کتاب های درسی عربی عمومّيت يافت. در کتاب رشتٔه ادبيات و علوم انسانی 

شناخت صيغٔه فعل ها هدف است؛ و حال آنکه در کتاب مشرتک، هدف نيست.

14 تبديل »مذّکر به مؤّنث«، يا »مخاطب به غري مخاطب« يا »جمع به غري جمع« و موارد مشابه 

و  بشناسد  درست  مختلف،  در ساخت های  را  بايد هر جمله  دانش آموز  نيست.  کتاب  اهداف  از 

درست ترجمه کند. اين بدان معنا نيست که عني کتاب سؤال داده شود.

15 در امتحان، معنای کلامت داخل جمله خواسته می شود. در چند مترين کتاب درسی معنای 

کلمه بريون از جمله است؛ اّما شيؤه طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی  

آمده است. در شيؤه سابق، کلمه بريون از جمله خواسته می شد. شيؤه صحيح ارزشيابی از کلامت 

اين است که در جمله پرسيده شوند.

نـمرٔه شفاهی  در طول سال،  مکامله،  بخش  در  او  فّعاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های   16

دانش آموز را تشکيل می دهد. برگزاری امتحان شفاهی در يک روز امکان ندارد، مگر اينکه کالس 

کم جمعّيت باشد. روخوانی در کتاب های عربی اهّميت ويژہ ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست 

بخواند تا درست ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانٔه زبانی »خواندن« است؛ لذا اين 

بخش باید تقويت شود. دانش آموزی می تواند معنای عبارت را بفهمد که درست بخواند. آهنگ بیاِن 

جمله های خربی، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. روان خوانی، اوِج هرن دانش آموز در درس 

عربی است که در سائه تسّلط نسبِی او به زبان به دست می آید.

17 در کتاب فضای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفرت 

تـمرين نيازی نباشد. تنها در منت درس فضایی برای نوشنت نیست که با نهادن يک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود. متأسفانه ديده شده است که برخی همکاران از دانش آموزان می خواهند تا کّل 

کتاب را به دفرت منتقل کنند. اين کار واقعاً آزار دهنده است و نه تنها سودی ندارد، بلکه موجب 

نفرت دانش آموز به درس عربی  می شود. در ميان مهارت های چهارگانٔه زبانی مهارت نوشنت در کتاب    
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الفبای ما عربی است و جز در چند حرف، آن هم  درسی، چندان پر رنگ ديده نشده است؛ زيرا 

به شکلی ناچيز و کم اهّميت تفاوتی وجود ندارد. در درس انگليسی ديکته اهّميت دارد؛ زيرا الفبای 

انگليسی کاماًل با فارسی فرق دارد، ولی در درس عربی اين طور نيست. الفبای فارسی در اصل هامن 

الفبای عربی است.

18 از همکاران ارجمند درخواست می کنیم تا با رويکرد دفرت تأليف همگام شوند؛ شش کتاب 

آسیب  آموزش  روند  به  درسی  اهداف  برخالف  آموزش  و  یکپارچه اند  مجموعه ای  عربی  درسی 

می رساند. آنچه دانش آموز برای فهم منت نياز دارد، در کتاب درسی آمده است.

19 دانش آموزان با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتاب درسی، درون منت و عبارت آشنا شده اند؛ 

هرچند در تـمرينات فقط با رصف فعل های ثالثی مجرّد صحيح و سامل روبه رو شده اند؛ اّما فعل های 

مزيد و حّتی فعل های مهموز، مضاعف و معتل نيز در کتاب به کار رفته است؛ مانند آَمَن، اِتََّقی، أََتی، 

ی و ... در کتاب يازدهم بدون  ، اِحرَتََق، اِشرَتَی، أَصاَب، أَعَطی، َجَری، حاَوَل، َعلََّم، داَر، َسمَّ أَجاَب، أََحبَّ

ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد، اين فعل ها بازآموزی شده اند. دانش آموز قباًل با شناسه های 

اين است که دانش آموز  فعل های ثالثی مجرّد آشنا شده است. در حقيقت هدف آموزشِی کتاب 

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 نـمی باشد. فعل های معتّل، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که تغيريات پيچيدٔه رصفی 

دارد، از اهداف کتاب نيست؛ مثاًل در کتاب، فعل اِْسَتشاَر به کار رفته و فعل استفعل نيز آموزش 

داده شده است؛ اّما نبايد از فعل اِْستَِشْ سؤال طرح شود؛ ولی اگر معنای اِْسَتشارَْت پرسیده شود 

اشکالی ندارد؛ چون تغيرياتی در مقايسه با اِْسَتشاَر ندارد. منظور از تغيريات پيچيده، مواردی مانند 

حذف حرف عّله، ادغام و فّک ادغام، امالی همزه و هرگونه قاعده ای است که مربوط به فعل های 

َتْدُخُل ُثالثی مجرّد و فعل  اينکه دانش آموز بتواند تشخيص دهد فعل  غري صحيح و سامل می باشد. 

ُتْدِخُل ُثالثی 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 معّلم رصف تشخيص مزيد از مجرّد شود، 

را  معنا  دانش آموز  که  است  اين  آموزشی  ارجحّيت  اينجا  در  افعال شود.  معنای  است رصف  بهرت 

بیاموزد و بهرت است دبري گرامی، وقت خودش را در اين زمينه رصف کند. از سوی ديگر معنای فعل 
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در آزمون ها هامن گونه که در بارم بندی نيز ذکر شده است، بايد با استفاده از فعل های آسانی مانند 

َدَخَل، َخَرَج، َصَبـَر، َعَبـَر، َکَتَب، َجَلَس و مانند اينها باشد و قرائنی مانند ضمري و اسم اشاره نيز به 

کمک بيايند. آنچه بايد رسلوحٔه کار خود قرار دهيم اين است که ما می خواهيم دانش آموز بیاموزد 

و از ياد گرفتنش لّذت بربد. برخی دبريان به تقليد از کنکور و مسابقات، پرسش هايی مطرح می کنند 

که نه تنها مفيد نيست، بلکه مرّض نيز می باشد. 

آمادگی برای آزمون های رسارسی و مسابقات نيازمند ساعت جداگانه و کاری مستقل است که در 

کالس درس نـمی توان به آن پرداخت.

معانی ابواب واقعاً آن طور که گروهی تصّور می کنند قطعی و غالب نيستند؛ بلکه از معروف ترين 

و پرکاربردترين آنها هستند. به همني دليل در کتاب 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 در حالی است که معنای باب إفعال قاعده مندتر از ساير ابواب است؛ مانندأفَلَح: رستگار شد، 

برای  أَباَع:  يافت،  بزرگ  أَکرَبَ:  أَصَبَح: صبح شد، وارد صبح شد،  أَسَلَم: مسلامن شد،  أرََسَع: شتافت، 

فروش نهاد، أَْحَصَد: وقت درو شد، أَْشَکی: شکایت را برطرف کرد.

در بسياری از فعل های باب استفعال، اغلب معنای درخواست وجود ندارد؛ مثال:

)گِل، سنگ شد(.   استحجر الطنُي.    

)مطلب را بزرگ يافتم(. استعظمُت المَر.   

)او را جانشني خود کردم(. استخلفُتُه.    

)جرئت را بر خود تحميل کرد، به زحمت جرئت نشان داد(. استجرأَ    

)او را راحت کردم، پس او راحت شد(. أرحُتُه فاسرتاَح    

)آرام گرفت(. معنای مجرد، مانند َقرَّ يا استقرَّ  

استفاده  کتاب  متون  از  مدرسه  آزمون های  در  و  کنکور  در  درک مطلب  طّراحی سؤال  در   20

می شود؛ در صورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می شود، نبايد واژہ ای خارج از واژگان انتهای 

کتاب داشته باشد، يا اينکه ترجمٔه فارسی آنها ارائه شود. طرح سؤال درک مطلب کار بسيار سختی 

است. شايد در نگاه اّول کاری بسيار ساده باشد. طرح درک مطلب، در حقيقت نوعی سهل و ممتنع 

است. طّراحی متنی که واژگان و ساختار آن بر اساس آموخته های دانش آموز باشد و قابلّيت طرح 
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ن، ِبَم و ... داشته باشد، کاری دشوار  سؤال با کلامتی مانند متی، کيف، هل، أَ، أين، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

است. البّته پاسخ دادن برای دانش آموز آسان است. 

21 صورت سؤال به زبان عربی است؛ اّما شايسته نيست واژگانی که دانش آموز نخوانده است 

در آن باشد.

کار عملی  ترجمٔه تصويری و داستان نويسی  نـاميش، رسود،  انتهای هر درس،  22 پژوهش های 

يا دانش آموزانی خاص ثبت نام  در درس عربی محسوب می شود. مدارسی که وقت اضافی دارند، 

کرده اند، يا تعداد دانش آموزان شان کم است، می توانند به عنوان فوق برنامه در چنني زمينه هايی 

برخی  داد.  تأثري  می توان  مستمر  يا  اّول،  نوبت  در  را  بخش  اين  نـمرٔه  کنند.  فّعال  را  دانش آموز 

می گويند: »هنوز آمادگی پژوهش در نظام آموزشی ايران وجود ندارد« اّما نـمی توان به اين بهانه از 

جايی رشوع نکرد و نااميدانه برخورد و تصميم گريی کرد. 

23 در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودٔه تـمرينات چهار کتاب پيشني و کتاب کنونی است.

را  بخش  دو  اين  دانش آموز  است.  عبارت  و  منت  فهم  به  کمک  »بدانیم«  بخش  از  هدف   24

می آموزد تا به كمک آنها درست بخواند، بشنود، بفهمد و ترجمه كند. در واقع قواعد در خدمت 

فهم عبارت و منت است.

25 از دانش آموز بخواهيم بخش سخنی با دانش آموز را بخواند و از والدينش نيز بخواهد بخش 

سخنی با اوليا را بخوانند.

نـاميش  و  کنند؛ رسود  ترجمه  را  کوتاه  داستان های  تا  بخواهیم  دانش آموزان  از  می توانیم   26

اجرا کنند و عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز و ابتسامات و مطالب علمی کوتاه را 

ترجمه کنند. فضا برای کارهای شاد مناسب است، ولی قاعده زدگِی تدريس عربی، همگان را جذب 

قواعد کرده است. حقيقت اين است که آموزش قواعد در هر زبانی کاری ساده است، ولی تدريس 

از  ارزشيابی  ولی  است،  آسان  نحوی  و  رصفی  مطالب  از  ارزشيابی  است.  دشوار  کاری  منت محور 

روان خوانی و مکالـمه بسيار سخت است.

لذا  است؛  جّذابّيت  و  ساده سازی  بر  مبنی  کتاب،  بخش های  تـاممی  در  تألیف  سياست   27

دانش آموز  به  روش  ساده ترين  به  را  کتاب  با هرنمندی،  که  است  اين  معّلم  بزرگ ترين مسئولّيت 

از  امتحانات  در  است؛  عربی  درس  به  نسبت  دانش آموز  عالقه مند کردن  معّلم،  هرن  کند.  تدريس 
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طرّاحی سؤاالت معاّمگونه خودداری می کنيم. آزمون های مدارس خاص و آزمون های طّراحی شده 

توّسط مؤّسسات خصوصی، زمينٔه انحراف از مسري آموزش را فراهم می سازند. اگر تدريس درس عربی 

و ساير دروس ساده بوده و پيچيدگی نداشته باشد؛ برخی سودجویان مترّضر می گردند. آشفتگی 

وضعّيت 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. از این رو، با مقاالت و سخرنانی های 

بسياری توّسط کارشناسان و صاحب نظران در مذّمت سؤاالت غري استاندارد برمی خوریم.

28 تعريب از اهداف کتاب درسی نيست؛ دانش آموز بايد بتواند جملٔه عربی را بخواند و ترجمه 

کند و البّته قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در اين دو پايه از او »ساخنِت جملٔه 

عربی« خواسته نـمی شود. )در مهارت مکالـمه، یعنی پاسخ گویی به کلامت پرسشی این استثنا وجود 

دارد؛ زیرا در مکالـمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمٔه ساده است و 

نظر به لزوم رسعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافت های دشوار و فّنی زبان 

فعاًل الزم نيست.(

مّد نظر  کامل  پاسخ  شود.  بسنده  کوتاه  پاسخ  به  باید  استفهامی  جملۀ  به  پاسخ گویی  در   29

نیست. هرچند اگر دانش آموز پاسخ بلند دهد بهرت است. برای نـمونه، در پاسخ به چنین سؤالی 

»لاِمذا َتدرُُس؟« پاسِخ »لِلنَّجاح ِفـي اْلَحياة.«کافی است و نـمرٔه كامل تعّلق می گیرد. به عبارت ديگر 

الزم نيست چنني پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاح ِفـي اْلَحياِة.«

از آنجا که در رويکرِد برنامۀ 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. 

پيشنهاد می شود دبري برای امتحان مکالـمه آلبومی از عکس در کاور يا سليفون تهّيه کند و در آن 

تصاوير الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد، يا در صورتی که در مدرسٔه هوشمند تدريس می کند، 

فايل تصاوير مورد نيازش را از قبل تهّيه کند. همچنني می توان بخشی از نـمرٔه مکالـمه را به معرّفی 

دانش آموز از خودش اختصاص داد. دانش آموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی معرّفی 

کند. همچنني نـمرٔه شفاهی دانش آموزانی که داوطلب اجرای رسود يا منايش يا مکاملٔه گروهی در 

کالس می شوند را می توان از همني مورد منظور کرد.

30 تجربه نشان داده است که بيشرت کتاب های کار، زمينٔه انحراف از مسري صحيح آموزش و دور 
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افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش را فراهم می کنند. نداشنت کتاب کار بهرت 

از داشنت کتاب کار نامناسب است. اگر معّلمی کتاب کار تهّيه کرد؛ تأکيد می کنيم که کالس درس، 

جای پرداخنت به آن نيست و حّل تـمرينات آن در منزل بايد صورت بگريد. زمان اختصاص يافته به 

درس عربی )دو ساعت در هفته( برای تدريس اين کتاب و حّل تـمرين های آن است؛ لذا اگر وقت 

اضافی داشت می تواند تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غري اين صورت، کتاب درسی نبايد 

لطمه ببيند. گروه های آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال و ارشادی داشته باشند.

31 پس از هر منت واژگان جدید قرار دارد. هدف از اين کار، ساده سازی آموزش است. هدف اين 

نيست که دانش آموز قبل از رشوع درس اين واژہ ها را حفظ کند. حفظ واژہ ها بايد در طّی خواندن 

متون و عبارات اّتفاق بيفتد. ديده شده است برخی هامن آغاز تدريس از دانش آموزان می خواهند 

معنای لغت ها را حفظ کنند. اين کار کاماًل نادرست است.

32 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؛ مثاًل دربارٔه »احرتام به محيط زيست« به اين حديث 

رشيف از حرضت علی  استشهاد کند: إِنَُّکم َمسؤولوَن حّتی َعِن اْلِبقاِع َواْلَبهاِئِم. 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 هرِن معّلمی، دانش آموزان را 

عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کنند، و در هنگام لزوم از آنها استفاده کنند. سخنان بزرگان 

و امثال و حکم به گونه ای هستند که رسشت پاک مایل است آنها را بياموزد، و به آنها استشهاد کند.

از  دوری  تربيتی،  و  فرهنگی  مسائل  است:  مّلی  درسی  برنامٔه  اساس  بر  تصاوير  گزينش   33

ميهن دوستی،  محيط زيست،  به  احرتام  دينی،  ارزش های  مانند  مهّمی  امور  به  توّجه  تنش آفرينی، 

به روز بودن تصاوير، ايجاد جّذابّيت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير.

34 دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از ياد خواهند برد، ولی خاطرات 

تلخ و شريين ماندگارند. آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست، دلسوزانه و عاملانه است. 

مهم اين است که پس از فراغت از تحصيل خاطرات شريينی از کتاب، معّلم و مدرسه به جای مباند.
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الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های هشتگانٔه هر درس

کتاب عربی يازدهم 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 تا دبري بهرت بتواند به اهداف آموزشی 

برسد. بی گامن دبريان محرتم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی این روش ها باید از وحدت رویه 

برخوردار باشند. هدف کتاب معّلم که پل ارتباطی بین مؤّلف و معّلم است؛ تعیین چارچوبی است 

که هم اهداف برنامٔه درسی مّلی محورّیت داشته باشد و هم معّلم بتواند در آن، توانـمندی های 

فردی خود را به نـامیش بگذارد.

ساختار درس ها در کّل کتاب درسی پائه يازدهم

قسمت های هشتگانٔه کتاب عربی، زبان قرآن: 

1 صفحٔه مصّور ورود به درس

2 منت اصلی درس

3 واژگان جديد منت درس 

4 درک مطلب منت درس

5 قواعد درس تحت عنوان »اِعَلموا«

6 مکامله )در برخی دروس(

7 تـمرينات ناظر بر قواعد و واژگان درس

8 پژوهش )البحث العلمي( در برخی درس ها 

تحلیل قسمت های هشتگانٔه هر درس 

هدف برنامٔه درسی از بخش های مذکور، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، ارائـٔه 

توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معّلم به ياری آن بتواند با تسّلط و 

تدریس،  مختلف  مراحل  با  را  معّلم  قسمت،  این  در  کتاب  بپردازد.  تدریس  امر  به  بیشرت  آگاهی 

مهارت های مورد  نظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کند و الگویی را برای تدریس کّلیـٔه دروس و 

بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را برای وی تسهیل نـامید.
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1 صفحٔه ورود به درس: 
صفحه ای مستقل مزّين به آيه ای از قرآن مجيد يا حديثی از معصومني    همراه با تصويری زيبا، 

به لحاظ روانی دانش آموز را برای ورود به درس آماده می سازد. تصاوير و نوشته های صفحٔه ورودی 

به گونه ای هستند که با استفاده از آن می توان آمادگی خوبی را ايجاد کرد.

2 متون: 
 در بخش روان خوانی و ترجمٔه منت نیز باید سهم مشارکت معّلم و دانش آموز مشّخص شود و 

اینکه هر یک از معّلم و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. روش های مختلفی را برای اين بخش می توان 

به کار برد. يکی از بهرتين روش ها اين است که به فرض نيم ساعت به دانش آموزان فرصت بدهيم 

تا خودشان منت را ترجمه کنند و اين کار را به صورت گروهی انجام دهند و در پايان، دبري برگه های 

ترجمه را جمع آوری کند و فقط يک برگه را تصحيح کند. او می تواند عکسی از برگٔه ترجمه بگريد و 

برگٔه دانش آموز را پس دهد. سپس در کالس، ترجمٔه درست را رسیع بگويد. اگر کالس درس سی نفر 

دانش آموز در گروه های پنج نفره داشته باشد، در مجموع شش برگه تصحيح می شود. الزم نيست که 

تصحيح از بيست منره باشد. ارزشيابی توصيفی در چنني مواردی بهرت است. منرٔه آن يک نفر نشانگر 

منرٔه گروه است. حتاًم نبايد برگٔه رسگروه تصحيح شود.

مهارت شنیداری  روان خوانی،  با  که  است  معّلم  بر عهدٔه  اّولین وظیفه  اّول )شنیدن(:   مرحلٔه 

دانش آموزان را تقویت کند. 

در اين بخش، استفاده از کتاب گويا تأکيد می گردد. اگر وقت معّلم کم است از دانش آموزان 

بخواهد در منزل، کتاب گويا را گوش دهند.

قرائت  به  می دهد؛  پیشنهاد  معّلم  که  روشی  اساس  بر  دانش آموزان  )خواندن(:  دوم  مرحلٔه 

می پردازند تا مهارت گفتاری تقویت گردد. هر بار که یکی از دانش آموزان قرائت می کند، معّلم به 

او نـمرٔه روخوانی می دهد. 

مرحلٔه سوم )ترجمٔه مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفنت از ترجمٔه واژگان انتهای منت درس، به 

ترجمٔه 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. 
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چند روش در اينجا وجود دارد: 

از دانش آموزی می خواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمٔه او نظارت می کنيم؛ 

يک دانش آموز را مأمور می کنيم که اگر اشکالی در ترجمٔه هم کالسی اش وجود داشت آن را اصالح 

کند، يا اينکه می گوييم همٔه دانش آموزان هنگام ترجمٔه دانش آموز پاسخ دهنده، بايد آماده باشند 

و معّلم به طور تصادفی از يکی از دانش آموزان اشکاالت احتاملی ترجمه را بپرسد. هر يک از اين 

و  بخواند  می تواند خودش  کمبود وقت  در صورت  دبري  گاهی  در جای خود سودمندند.  شيوه ها 

خودش نيز ترجمه کند. روشی که در وهلٔه نخست، شايد به نظر بيايد نامناسب است و دانش آموز 

فّعال نيست، ولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی های اضطراری، يا هر عّلت ديگری که پيش آمده 

است ضورت دارد. اصوالً روش تدريس به عوامل بسياری بستگی دارد. در اين روش، معّلم بايد هر 

چند لحظه يک بار ترجمٔه برخی قسمت ها را از يک دانش آموز بپرسد. در اين شيوه تدريس رسيع تر 

انجام می شود. 

در مدارسی که امکانات مناسبی دارند می توان ترجمٔه منت درس را در برگه ای به صورت ناقص 

نوشت و تکثري کرد و از دانش آموزان خواست در گروه های چند نفره ترجمٔه ناقص را کامل کنند. 

اين روش فوق العاده رسيع انجام می شود، ولی الزمٔه آن زحمت برای دبري و کادر مدرسه برای تکثري 

کاربرگ است.

مرحلٔه چهارم )ترجمٔه نهایی(: معّلم در ادامٔه روش مقّدماتی به عنوان راهنام، خطاهای ترجمٔه 

دانش آموز را اصالح می کند و ترجمٔه نهایی را ارائه می دهد. در حقيقت مرحلٔه مقّدماتی و نهايی 

بدون فاصله اند.  

مرحلٔه پنجم )پيام درس(: در این مرحله، معّلم 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. اين بخش برای دانش آموز لّذت بخش است و 

پيوند مناسبی ميان ادبيات فارسی و عربی ايجاد می شود. بديهی است تنظيم وقت الزم است وگرنه 

زمان از دست می رود. 
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خالصٔه مراحل ترجمه: 

نقش معّلمنقش دانش آموز هدفمراحل ترجمه

روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن مرحلۀ اّول

نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن مرحلۀ دوم

نظارت و راهنامییترجمٔه عبارات )مقّدماتی(تقویت مهارت ترجمه مرحلۀ سوم

تصحیح و تکمیل ترجمٔه 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: 
در  بیشرتی  آسودگی و رسعت  با  دانش آموز  که  است  این  از منت  دادن معجم، پس  قرار  دليل 

فرایند ترجمه فّعال باشد؛ معّلم 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. هامن گونه که پيش تر اشاره شد، هدف اين نيست که 

در هامن آغاز، دانش آموز همٔه کلامت جديد را ياد بگريد؛ بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود. 

برخی همکاران چنني 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 است. می توان در صورت 

داشنت زمان مناسب واژہ پژوهی کرد؛ مثاًل ارتباط کلامت را از نظر مراعات نظري، متضاد يا مرتادف و 

هم خانوادۀ برخی کلامت ديد. 

از دانش آموز می پرسيم متضاد يا مرتادف فالن کلمه چيست؟ 

کدام کلامت در املعجم با هم ارتباط معنايی دارند؟ 

در انجام اين کار نبايد زياده روی کرد؛ چون وقت کالس از دست می رود.
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در طّراحی آزمون از بخش کاربرد واژگان می توان از تشخيص کلمٔه ناهامهنگ، مرتادف و متضاد1 

استفاده کرد.

 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 معّلم می خواند و دانش آموزان تکرار می کنند. این قرائت می تواند به تشخیص معّلم به 

همراه او و شامل گروهی از دانش آموزان باشد یا به صورت انفرادی انجام شود.

بخش واژه شناسی در کتاب معلّم

بخِش واژگان در ادامٔه منت دروس کتاب، برای دانش آموز است، تا بتواند با استفاده از آنها منت ها 

نيست.  درس  کالس  در  طرح  برای  معّلم  کتاب  در  واژہ شناسی  بخِش  اّما  کند؛  ترجمه  راحت تر  را 

رصفاً اّطالعاتی برای دبري است که البّته اگر دانش آموزی سؤالی بپرسد می تواند پاسخ آن را برای آن 

دانش آموز مطرح کند. هدف، سهولت دسرتسی معّلم به پرسش های احتاملی دانش آموزان است.

1ــ دربارٔه ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشته است؛ برخی برای اسب و شمشیر و مانند آن اسم های 

بسياری را برشمرده اند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقّیه را صفت دانسته اند.

»سیبویه« می گوید: در کالم عرب گاهی دو لفظ گوناگون برای دو معنای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف برای یک معنا می آورند که برای 

مورد اخیر فعل »َذَهَب« و » انَطَلق« را مثال می زند.

از دیدگاه »سیوطی« دليل اصلی پیدایش مرتادف در یک زبان این است که دو طايفه برای یک معنا دو واژه را به کار برده اند، آنگاه پس از 

اينکه طايفه ها يکی شده اند، اين دو کلمه مرتادف گشته اند. 

اّما ابن سکیت معتقد است که برخی واژه ها با اینکه تقریب معنایی دارند، اما حالت های دقیق خاص خودشان را بیان می کنند. مثاًل در 

مورد فعل»گزیدن«:

الَعّض: بالسناِن ال بالشفتیِن/ الّنهس : املدُّ   بالفم/ الّنهش : الَعّض الرسیع/ الَعجم : العّض باالسنان لَِتنُظَر أَ ُصلٌب هو أم َخوار«

یا در مورد النه:

یِر حیثام َوَقع. الُعّش: اّلذي یجُمُعه الطائُر ِمن اْلعیداِن و غیرها َفـَیبیُض فیه./ الَوکر : يف الجبِل/ الُوکنة : مواقُع الطَّ

و دربارٔه جدا کردن واژه ها از هم و ارائه شیؤه درست به کارگیری آن دربارٔه فرق »راکِب« و »فارس« می گويد: 

»ُیقال: َمّر ِبنا راکٌب، إذا کان علی َبعیٍر، و الّرکب أصحاب اإلبل. أّما إذا کان علی حامٍر أَو بغٍل أَو َفرٍَس ُیقال : َمّر ِبنا فارٌس علی حامر أَو بغٍل 

أَو...«

اّما ابومنصور ثعالبی در کتاب »فقه اللغة« به معنای دقیق کلامت اشاره می کند و از به کار بردن هر کالم به جای دیگری برحذر می دارد، 

مثاًل در مورد خواب و ترتیب آن چنین می گويد:

»  أّول النوم: النُّـعـاس / الَکَری: هو أَن یکوَن اإلِنساُن بین الّنائم و الَیقظان / الرُّقاد: هو النَّوُم الطویل.«

و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار می رود که در اصل حالت های گوناگون آن اسم است.
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تصاویر 

  تصاویر زيبای کتاب در برگیرندٔه پیام های گوناگونی است و در راستای تقویت هوّیت ايرانی ـ 

اسالمی و با دّقت فراوان گزینش شده اند. گاهی حّساسيت تصاوير در نقد و بررسی ها بيشرت از منت 

می گردد.

رسالت مهّم تصاویر: 

1 پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هوّیت اسالمی- ايرانی می شود.

2 جّذابیت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل می کند. 

شاعر گرانـامئه ايرانی، مولوی در اين باره می فرمايند:  

آنچه يک ديدن کند ادراک آن  سال ها نتوان نـمودن با بيان

اجرا: نخست روخوانی توّسط دانش آموزان جهت تقویت مهارت شنیداری و گفتاری انجام می گیرد. 

آنگاه ترجمٔه هر جمله بيان می شود که بهرت است معّلم در این مرحله نقش ارشادی داشته باشد؛ تا 

بتواند با ظرافت، پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، منت و قواعد ایجاد کند.

3  درک مطلب
اصلی ترين هدف کتاب درک مطلب و فهم منت است.

4  قواعد تحت عنوان »اعلموا«
در این قسمت، ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. بايد توّجه کرد که توضيحات 

این بخش تا پايان کتاب برای فهم بهرت عبارت و منت است. هدف این است که دانش آموز بتواند از 

اين اّطالعات در فهم معنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی به 

گسرتش آن نيست.

حفظ مطالب بخش »اعلموا« الزامی نیست؛ همچنین نیازی به ارائٔه جزؤه مکّمل نیست.

اجرا: معّلم در اين قسمت، دانش آموزان را در قرائت، توضیح مثال ها و رشح تصاویر به مشارکت 

می گیرد. قواعد به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم است نه هدف اصلی، 

و عّلت نام گذاری این بخش به »بدانیم« در واقع کم رنگ کردن نقش قواعد و پر رنگ کردن جایگاه 

ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معّلم محرتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است 

بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن، خودداری کند. 
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در این بخش دانش آموزان تعامل بیشرتی دارند؛ خودشان می خوانند و خودشان هم به سؤاالت 

پاسخ می دهند و معّلم می تواند نقش راهنام و مصّحح داشته باشد. در اين صورت، يادگريی عمقی 

می شود.

5 مکامله
در این قسمت در برخی از درس ها مکاملاتی کاربردی تنظيم شده است. در صورت داشنت وقت 

می توان از دانش آموزان خواست، تا آنها را حفظ کنند. مسّلم است که الزام به حفظ عني عبارات 

کاری خردمندانه و منطقی نيست، و دانش آموزان بايد شبيه به متون را در کالس اجرا کنند. 

6 تـامرین
هدف اصلی در این بخش از کتاب درسی، تثبیت و تعميق یادگیری در سه حوزٔه واژگان، قواعد 

و ترجمه است و در راستای اصل تلطيف و تسهيل آموزش، تالش شده است دانش آموز از حّل آنها 

لّذت بربد. سعی شده است عباراتی انتخاب شود که حّتی االمکان کلامت تازه نداشته باشند، يا کم 

داشته باشند.

حّل تـمرين ها بر عهدٔه دانش آموز است. معّلم راهناميی می کند.

 جای کافی برای حّل تـامرین پیش بینی شده است؛ تا نوشنت مجّدِد تـامرین وقت زیادی را از 

دانش آموز نگیرد. با توّجه به اینکه نوشنت عبارات عربی با رعایت اعراب برای دانش آموز دشوار است 

و شايد اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا بهرت 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. پيش تر اشاره شد که الفبای ما عربی است؛ لذا ضورتی که در 

آموزش انگليسی برای تقويت مهارت نوشنت وجود دارد در آموزش عربی آن ضورت حس نـمی شود.
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قالب کلّی تـامرین

قالب و الگوهاتـمرینردیف

واژه1

1- معنای واژه

2- واژگان مرتادف، متضاد و ناهامهنگ

3- شناخت و کاربرد واژگان در جمله

ترجمٔه جمالت عربی به فارسی شامل: آيه، حديث و 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 تفضيل، اسم مبالغه(، نون وقايه، 

جملٔه اسمّيه )مبتدا و خرب(، جملٔه فعلّيه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور

اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمٔه بعد از اسم نکره، ترجمٔه شکل های مختلف 

فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکي، لَِکي، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال، إِْن، َمْن، ما« ، معانی افعال 

ناقصه با تکيه بر فعل کاَن  

4
درک 

مطلب

1- پاسخ به سؤاالت عربی

2- انتخاب گزينٔه مناسب برای پاسخ به پرسش های بخش درک مطلب 

ایجاد روحّيـٔه پژوهشی در دانش آموزان داوطلبپژوهش5

این بخش در ارزشیابی ها، معیاری برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و شايسته است معّلم از 

الگوها و قالب های موجود بهره بربد و از طرح سؤاالت تعريب و ساخنت صیغه های مختلف فعل 

خودداری کند. ساخت از اهداف کتاب درسی نيست. 
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ساختار درس

ساختار آموزشی کتاب عربی دهم عبارت است از: 

اعداد 1 تا 100، ثالثی مجرّد و مزيد، ترجمٔه فعل مجهول، نون وقايه، جملٔه اسمّيه )مبتدا و خرب(، 

جملٔه فعلّيه )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جار و مجرور است.

و ساختار آموزشی کتاب عربی يازدهم نيز عبارت است از: 

اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل، اسم مکان، اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه 

و نکره، ترجمٔه بعد از اسم نکره، ترجمٔه شکل های مختلف فعل مضارع دارای حروف »أَْن، لَْن، َکي، 

لَِکي، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال، إِْن، َمْن، ما« ، معانی افعال ناقصه با تکيه بر فعل کاَن.  

7  پژوهش:
پژوهش های کتاب در حّد توان دانش آموز داوطلب برگزيده شده است. پژوهش در درس عربی 

و انگليسی بسيار سخت است، چون زبان آن فارسی نيست. لذا برخورد معّلم در اينجا بايد مطابق 

واقعّيت باشد. نـمی توان از دانش آموز توّقع داشت، مانند دانشجوی رشتٔه زبان و ادبيات عرب باشد. 

هرچند تعداد کمی از دانش آموزان برای اين کار داوطلب می شوند، ولی نـمی توان به اين دليل کار 

پژوهشی را در مدارس تعطيل کرد.


