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الدَّرس ا ْلخا ِم ُس
ُ
اهداف درس :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.
 2پيام منت را درک کند.
 3معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.
 4به هنگام رضورت به آيات و احاديث درس استشهاد کند.
 5جمل ٔه بعد از اسم نکره را درست معنا کند.
 6ترکيب «ماضی  +مضارع = ماضی استمراری» را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.
 7ترکيب «مضارع  +مضارع = مضارع التزامی» را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.
 8ترکيب «ماضی  +ماضی = ماضی بعيد ،يا ماضی ساده» را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.
 9در مخابرات يک سيمکارت يا در موقع ّيتهای مشابه خريدی انجام دهد.

فرايند آموزش
منت درس دربار ٔه ارزش راستگويی و نکوهش دروغگويی است .دانشآموزان از داستان ل ّذت
میبرند .در منت درس ،داستانی جالب گنجانده شده تا پيام درس به درستی منتقل شود.

هامهنگی در ترجمهٔ منت درس پنجم
ُي ْح َك أَ َّن َر ُج ًال َ
الس ِّيئَـ ِة َوحا َو َل أن ُيص ِل َحهاَ ،ف َم ْاستَطاعَ .
يوبَ ،ف َن ِد َم َع َلی أَعاملِ ِه َّ
کان َکث َري ا ْل َمعايص َوا ْل ُع ِ
حکايت میشود که مردی بسيار گناهکار و پر از عيب بود .از کارهای بدش پشيامن شد و تالش
کرد آنها را اصالح کند ،ولی نتوانست.
کاب ا ْل َمعايصَ ،فن ََص َح ُه ِبا ْل ِتز ِام
َف َذهَ َب َإل َر ُج ٍل ِ
فاض ٍل صالِ ٍحَ ،و َط َل َب ِمن ُه َمو ِع َظ ًة َت ْـمن َُع ُه ع َِن ا ْر ِت ِ
الصدْقِ َ ،وأَ َخ َذ ِمن ُه عَهداً ع ََل ٰذلِ َك.
ِّ

پس به سوی مردی دانشمند و درستکار رفت و از او اندرزی خواست که وی را از ارتکاب گناهان
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باز دارد .او را به پايبندی به راستگويی پند داد و قولی (پيامنی) برای اين موضوع از او گرفت.
فاض ِل،
َف ُک َّلام أَرا َد ال َّر ُج ُل أَن َي ْر َت ِک َب َذ ْنباً ،ا ْم َتن ََع َع ْن ُه لِ َوفا ِئ ِه ِبا ْل َعه ِدَ ،حتَّی ال َي ْک ِذ َب َع َلی ال َّر ُج ِل ا ْل ِ
َو ِب ُـمرو ِر ْال ّي ِام َت َخ َّل َص ِمن َ ِّ
الصدْقِ .
ش ُذنو ِب ِه َو عُ يو ِب ِه ِل ْل ِتزا ِمـ ِه ِب ِّ
و هرگاه آن مرد خواست که گناهی مرتکب شود ،به خاطر وفای به عهد از آن خودداری کرد ،تا
به مرد دانشمند دروغ نگويد و با گذشت روزها به خاطر پايبندیاش به راستگويی از ّ
رش گناهان
و عيبهايش رها شد.
کان َک ّذاباًَ ،و يف أَ َح ِد ْالَ ّي ِام َ
َو ُي ْح َکی أَ َّن شا ّباً َ
کان َيس َب ُح يف ا ْل َبح ِر َو َتظاهَ َر ِبا ْل َغ َرقِ َو نادَی أَصحا َبهُ:
اَلن َّْج َد َة ،اَلنَّج َد َة ...
و حکايت میشود که جوانی بسيار دروغگو بود ،و در يکی از روزها داشت در دريا شنا میکرد
و تظاهر به غرق شدن کرد و دوستانش را صدا زد :کمک ،کمک ...
توضيحَ :
کان َيس َب ُح يف ا ْل َبح ِر .در فارسی دو معنا دارد« :داشت در دريا شنا میکرد» و «در دريا
شنا میکرد»؛ يعنی هم به صورت ماضی استمراری درست است و هم ماضی ملموس ،يا در جريان.
سعَ أَصحا ُب ُه إلَي ِه لِـ ُين ِقذوهَُ ،و ِعندَما َو َصلوا إلَي ِه َض ِح َك َع َليـ ِهم.
َفأَ ْ َ

پس دوستانش برای اينکه او را نجات دهند به سويش شتافتند ،و هنگامیکه نزد او رسيدند ،به
آنها خنديد.
َک َّر َر هٰ َذا ا ْل َع َم َل َث َ
وج َو کا َد ّ
اب َي ْغ َر ُقَ ،فـأَ َخ َذ ُينادي
الث َم ّر ٍ
الش ُّ
اتَ ،و يف ا ْل َم َّر ِة ال ّرا ِب َع ِة ا ْر َت َف َع ا ْل َم ُ
أَصحا َبـهَُ ،و ٰل ِکنَّـهُم َظنّوا أَ َّنـ ُه َي ْک ِذ ُب ِمن َجدي ٍد.

اين کار را سه بار تکرار کرد ،و بار چهارم موج باال رفت و نزديک بود آن جوان غرق شود ،پس
رشوع کرد به صدا زدن دوستانش ،ولی آنها گامن کردند که او دوباره (از نو) دروغ میگويد.
ّاس َو أَن َق َذهَُ ،ف َ
قال ّ
اب ِلَص ِدقا ِئ ِه:
الش ُّ
سعَ إلَي ِه أَ َحدُ الن ِ
َف َل ْم َي ْل َت ِفتوا إلَي ِه َحتَّی أَ ْ َ

توجه نکردند ،تا اينکه يکی از مردم به سوی او شتافت و وی را نجات داد ،آن جوان
پس به او ّ
به دوستانش گفت:
َ
وم أَ َبداًَ ،وما عا َد هٰ َذا ّ
اب
الش ُّ
«شاهَ د ُْت َن َ
تيج َة َع َملـيَ ،فـ ِک ْذبـي کا َد َيق ُت ُلنـيَ ،فـ َلنْ أ ْک ِذ َب َبع َد ا ْل َي ِ
إلَی ا ْل ِک ْذ ِب َم َّر ًة ُأخ َری.
نتيج ٔه کارم را ديدم ،دروغ گفتنم نزديک بود مرا ُبکشد ،پس از امروز هرگز دروغ نخواهم گفت؛
و اين جوان بار ديگر به دروغ گفنت بازنگشت.
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َ
الصا ِدقنيَ﴾ اَلتَّو َبة119 :
قال اللّٰ ُه َتعالَی﴿ :يا أَ ُّي َها ا َّلذينَ آ َمنُوا ا َّت ُقوا اللّٰ َه َو کونوا َم َع ّ
خدای بلندمرتبه فرموده است :ای کسانی که اميان آوردهايد ،از خدا پروا کنيد و همراه با
راستگويان باشيد.
الص ُ
لص ُ
ّاس ه َو أَن ال َن ْک ِذ َب َع َلی ْال َخرينَ .
دق َم َع ال ّٰل ِه َيت ََج َّلی ِب
ـإخالص ْالَعاملِ لَهُ؛ َو ِّ
اَ ِّ
دق َم َع الن ِ
ِ
راستگويی با خدا در اخالص اعامل برای او تج ّلی میيابد؛ و راستگويی با مردم اين است که
به ديگران دروغ نگوييم.
َو َ
َ « :ک ُبـ َر ْت خيا َن ًة أَ ْن ُت َحد َِّث أَ َ
خاك َحديثاً ،ه َو لَ َك ُم َصد ٌِّقَ ،و أَ َ
َّبـي
نت لَ ُه کا ِذ ٌب».
قال الن ُّ
و پيامرب
فرموده است :خيانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگويی ،او سخنت را باور کند،
در حالی که تو به او دروغ میگويی (او سخنت را باور کرده ،در حالی که تو به او دروغ گفتهای).
َو َ
حات َو ْج ِهـ ِه».
تات لِسا ِنـ ِه َو َص َف ِ
َلـي « :ما أَ ْض َم َر أَ َحدٌ َشيئاً ّإل َظ َه َر يف َف َل ِ
قال ْالما ُم ع ٌّ
و امام علی فرموده است :کسی چيزی را پنهان نکرد ،مگر اينکه در لغزشهای زبان و همه
جای چهرهاش آشکار شود.
خفي ِک ْذ َبـ ُه أَ ْو ُين ِک َرهُ.
َطيع ا ْل َک ّذ ُ
إ َذ ْن ال َي ْست ُ
اب أَ ْن ُي َ
بنا بر اين[ ،شخص بسيار] دروغگو نـمیتواند دروغش را پنهان نـاميد يا انکار کند.
« :ال َت ُ
َّبـي!
روف َو
ـح ِّج َو ا ْل َم ْع ِ
نظروا َإل َكثـ َر ِة َصال ِتـ ِهم َو َصو ِمـ ِهم َو َكثـ َر ِة ا ْل َ
ما أَ ْج َم َل َکال َم الن ِّ
ديث َوأَدا ِء ْالما َن ِة».
َطن َْط َن ِتـ ِهم ِبـال َّل ِ
يل َو ٰل ِک ِن ا ْن ُظروا َإل ِصدْقِ ا ْل َح ِ
سخن پيامرب
حج و کار نيک و بانگ شبان ٔه
بسياری نـامز و روزه و
چه زيباست! «به
ِ
ِ
بسیاری ّ
آنها نگاه نکنيد؛ بلکه به راستگويی و امانتداری نگاه کنيد».
پاسخ درک مطلب :ص غ ص غ ص

اِعلَموا
هدف بخش دوم قواعد درس ،آشنايی با ترجم ٔه جمل ٔه بعد از اسم نکره است.
ِ
تاکنون دانشآموز چندين بار با چنني جمالتی آشنا شده است.
در قواعد اين درس ،دانشآموزان با شکلهای گوناگونی از «معادل ماضی استمراری ،ماضی بعيد
و مضارع التزامـی» آشنـا میشونـد .چنني مبحثی در رصف و نحو عربی به ايـنگونـه وجود ندارد؛
اين مبحـث بـرای دانشآموزی است که میخواهد زبان عربی را بياموزد.
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حوار
مکامل ٔه درس «خريد سيمکارت» است .امروزه «خريد سيمکارت» يکی از موضوعات اصلی در
سفرهای خارج از کشور است و يکی از گفتوگوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر زبانی همني
موضوع است .در اين درس ،دانشآموز با چند کلمه و اصطالح مهم آشنا میشود که قطعاً در سفرها
برايش سودمند خواهد بود.

تـمرينها
هم ٔه تـمرينهای هفت درس کتاب را دانشآموز قرائت و حل میکند.
پيشنهاد میشود دبري برگهای داشته باشد و هر بار که دانشآموزی مترينی را میخواند و
حل میکند در آن عالمت بزند ،تا مبادا ّ
توسط چند نفر صورت بگريد و بق ّي ٔه
حل مترينات رصفاً ّ
دانشآموزان در ّ
حل مترينات ف ّعال نباشند.
میتوان مترينات سادهتر را برعهد ٔه دانشآموزان کمتوان نهاد.
تـمرين ا ّول :هدف تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب است .اين
تـمرين در کتاب درسی متن ّوع ط ّراحی شده است .در اينجا دانشآموز جمالت را میخواند و
ترجمه میکند سپس به دنبال کلمهای میگردد که در واژهنام ٔه آغازين درس آمده است .از فراگري
میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار بخشی از نـمر ٔه شفاهی او را تشکيل میدهد.
پاسخها :کا َد َي ْغ َر ُق ،أَ ْض َم َر ،أَ ْن َک َرَ ،ک َّر َر و َک ُبـ َر
تـمرين دوم :هدف ،تقويت مهارت ترجمه و کاربست آموختههای پيشني دانشآموز به همني
منظور است .اين مترين به شکلی ط ّراحی شده است تا بتواند آموختههای بخش قواع ِد سال گذشته را
نيز يادآوری کند .آنچه را دانشآموز در سالهای گذشته خوانده مجدّداً در جاهای مختلف کتاب تکرار
شده است .اين تکرار در کتاب پاي ٔه دوازدهم نيز صورت خواهد گرفت .در بارمبندی نيز بخشی برای
آموختههای پيشني نهاده شده است .همچنني احاديث اين مترين ناظر بر پيام اصلی منت درس است.
تـمرين سوم :هدف ،تقويت مهارت واژهشناسی است.
پاسخها :الفنون ،الغاز ،املرح ،الطنّان ،الصالة و اإلضاعة
تـمرين چهارم :هدف اين تـمرين ،تثبيت آموختههای بخش قواع ِد همني درس است .آنچه را
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دانشآموز در «اخترب نفسك» تـمرين کرده است مجدّداً تـمرين خواهد کرد تا به تدريج اين آموخته
ملک ٔه ذهنش شود.

البحث العلمی
پژوهش درس در ارتباط با موضوع اصلی منت درس است.
لطفاً به کتاب مع ّلم عربی پاي ٔه يازدهم (مشرتک) بخش البحث العلمي مراجعه کنيد .در آنجا
احاديثی در ارتباط با موضوع پژوهش اين درس گلچني شده است.
روشهای ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی در اين درس با درسهای قبلی يکی است ،و آنچه
قبال ً نوشته شد در اين درس نيز مصداق دارد.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
َ 1ح َکی در گويش مح ّلی عراق و سوريه به معنای «حرف زد» میباشد .اِ ْح ِك (در عاميان ٔه عراق:
اِ ْحچي و در عاميان ٔه سوريه :اِ ْحکي) يعنی «صحبت کن».
َ 2رصيد :اعتبار مالی ،پشتوان ٔه مالی ،موجودیَ .رصيدُ ِحساب :باقیامند ٔه حساب
فارسی آن کلم ٔه هرگز را به کار میبرند؛ ولی
 3لَنْ را معموالً نفی ابد معنا میکنند و در معادل
ِ
در «النحو الوايف» عباس حسن اينگونه نيست:
«لَنْ » وهو ٌ
حرف ُيفيد النفي بغري دوام وال تأبيد ّإل بقرينة خارجة عنه .فإذا دخل عىل املضارع نفی
معناه يف الزمن املستقبل املحض ـ غالباً ـ نفياً مؤقتاً يقرص أو يطول ِمن غري أن يدوم ويستمر ،ف َمن
يقول :لن أسافر أو لن أرشب ،أو لن أقرأ غداً أو نحو هذا ،فإ َّنـام يريد نفي السفر ـ أو غريه ـ يف قابل
األزمنة م َّدة معينة ،يعود بعدها إىل السفر ونحوه ،إن شاء ،وال يريد النفي الدائم املستمر يف املستقبل،
جدت ٌ
ّإل ْإن ُو ْ
قرينة مع الحرف «لن» تدُ ُّل عىل الدوام واالستمرار.
ختص ِباملضارع ،ينصبه بنفسه ،ويخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً؛ ولهذا كان
أش َهر أحكامه أ َّنه ُم ٌّ
نفيه ملعنى املضارع مقصوراً عىل املستقبل غالباً ـ كام تق َّدم ـ نحو قوله تعاىل﴿ :لَنْ َتنَا ُلوا ا ْل ِ َّب َحتَّى
ُت ْن ِف ُقوا ِم َّم ُت ِح ُّب َ
ون﴾
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السا ِد ُس
ُ
الدَّرس ّ
اهداف درس :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
 2پيام درس را درک کند.
 3به هنگام رضورت ،به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 5حروف لَم ،لِ و ال را بشناسد و فعل مضارع دارای اين حروف را در جمله درست ترجمه کند.
 6انواع حرف لِـ را در جمله از هم تشخيص دهد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش
منت درس دربار ٔه يک رويداد تاريخی است .ماجرای اسارت س ّفانه دخرت حاتم طائی در جنگ طیء.

هامهنگی در ترجمهٔ منت درس ششم
اِ ْر َحموا َثال َث ًة .به سه تن رحم کنيد
«س ّفا َن َة» ا ْبنَـ َة حا ِت ٍم ّ
س ا ْل ُم ْس ِل َ
ائـي ا َّلذي ُي ْ َ
ض ُب ِبـ ِه ا ْل َم َث ُل يف ا ْل َک َر ِم،
مون يف َغز َو ِة َط ِّي َء َ
أَ َ َ
الط ِّ
مسلامنان در جنگ طیء ،س ّفانه دخرت حاتم طائی را که در بخشش به او مثل زده میشود اسري
کردند.
سی إلَی َرسولِ ال ّٰل ِه
.
َو لَ ّم َذهَ َب ْت َم َع ْالَ ْ َ
و هنگامیکه همراه اسريان نزد فرستاد ٔه خدا رفت.
کان َس ِّي َد َقو ِمـ ِهَ ،ي ُف ُّك ْالَسيـ َر َو َي ْح َف ُظ ا ْلجا َر َو َي ْح ِمي ْالَ َ
قالَ ْت لَهَُّ :إن أَبـي َ
هل َوا ْل ِع ْر َض َو ُي َف ِّر ُج ع َِن
الض َ
روبَ ،و ُي ْط ِع ُم ا ْل ِمسکنيََ ،و َين ُ ُ
السال َمَ ،و ُيع ُني َّ
حاجـ ٍة
عيف َع َلی َشدا ِئ ِد الدَّه ِرَ ،وما أَتا ُه أَ َحدٌ يف َ
ْش َّ
ا ْل َم ْک ِ
َفـ َر َّد ُه خا ِئباً  ،1أَنا ا ْبنَـ ُة حا ِت ٍم ّ
ائـي.
الط ِّ
1ـ هيچ کس نزد او با خواستهای نيامد که او را نااميد برگردانده باشد( .برگرداندَ)
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به او گفت :قطعاً پدرم َسور قوم خودش بود ،اسري را آزاد میکرد ،همسايه را حفظ میکرد ،و از
خانواده و ناموس (آبرو) حاميت میکرد ،و اندوه غمگني را برطرف میکرد ،و به درمانده غذا میداد،
و صلح را پخش میکرد ،و ناتوان را بر گرفتاریهای روزگار ياری میکرد و کسی برای نيازی نزد او
نـمیآمد که نااميد برگردد ،من دخرت حاتم طائی هستم.
َف َ
ني َح ّقاً؛ ُا ْت ُرکوها َفـإِ َّن أَباها َ
 :هٰ ِذ ِه ِص ُ
فات ا ْل ُمؤ ِمن َ
َّبـي
کان ُي ِح ُّب َمکا ِر َم ْالَخالقِ ؛ َوال ّل ُه
ـقال الن ُّ
ُي ِح ُّب َمکا ِر َم ْالَخالقِ ُ .ث َّم َ
قال« :اِ ْر َحموا عَزيزاً َذ َّلَ ،و َغن ّياً ا ْف َت َق َرَ ،و عالِ ًام ضاعَ َب َ
ني ُجهّالٍ ».

پس پيامرب
فرمود :اين بهراستی صفتهای مؤمنان است .او را رها کنيد؛ زيرا پدرش
بزرگواریهای اخالق را دوست میداشت؛ و خدا بزرگواریهای اخالق را دوست میدارد .سپس
فرمود :رحم کنيد به ارجمندی که خوار شد ،و ثرومتندی که ندار شد ،و دانايی که ميان نادانها تباه
شد.
َّبـي
ئيس َقو ِمـ ِه َب ْع َد َوفا ِة أَبيـ ِه.
َر َج َع ْت إلَی أَخيها «عَديٍّ ْب ِن حا ِت ٍم» َوه َو َر ُ
َفـ َل ّم أَ ْط َل َقـ َها الن ُّ

پس هنگامیکه پيامرب
رئيس قبيله بود ،بازگشت.
َفـقالَ ْت لَـهُ :يا أَخي .و به او گفت :ای برادرم.
إ ّنـي َرأَ ْي ُت ِخصا ًال ِمنْ هٰ َذا ال َّر ُج ِل ُت ْع ِج ُبـنـي .من از اين مرد ويژگیهايی را ديدم که از آنها خوشم آمد.
الصغ َريَ ،و َي ْع ِر ُف َق ْد َر ا ْل َکب ِريَ ،و ما َرأَ ْي ُت أَ ْج َو َد َو ال أَ ْک َر َم
َرأَ ْيتُـ ُه ُي ِح ُّب ا ْل َفق َريَ ،و َي ُف ُّك ْالَس َريَ ،و َي ْر َح ُم َّ
ِمنْـهُ.
او را ديدم که فقري را دوست میداشت ،اسري را آزاد میکرد ،به کوچک رحم میکرد ،قدر بزرگ
را میدانست و بخشندهتر و بزرگوارتر از او نديدم.
َفـإِذا َي ُ
لسا ِب ِق َف ْض ُلـهُ .پس اگر پيامرب است سبقت گرينده [در اميان به او] فضيلت دارد.
کون َنب ّياً َفـ ِل ّ
َو إذا َي ُ
کون َم ِلکاً َفـال َتز ُال يف ِع ِّز ُم ْل ِکـ ِه .و اگر پادشاه است که پيوسته در [سايۀ] ارجمندی
او را رها کرد ،به سوی برادرش عدی بن حاتم که پس از مرگ پدرش

پادشاهی او هستی.
َفـجا َء عَديٌّ إلَی َرسولِ ال ّٰل ِه
َفـأَ ْس َل َم َو أَ ْس َل َم ْت َس ّفا َن ُة.
پس عَدی به سوی فرستاد ٔه خدا آمد و مسلامن شد و س ّفانه نيز مسلامن شد.
َّبي
ِبإطالقِ أَرساهُ م.
َو أَس َل َم ْت َقبي َل ُة َط ِّي َء ُک ُّلها َبعدَما أَ َم َر الن ُّ
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دستور به رها کردنِ آنها داد ،مسلامن شدند.
و هم ٔه قبيل ٔه طیء ،پس از اينکه پيامرب
ومي»
اَل َّدفتَـ ُر ا ْلخا ِم ُس ِمنَ ا ْل َمثنَويِّ ا ْل َمعنَويِّ لِـ « َموالنا َجاللِ الد ِ
ّين ال ّر ِّ
(دفرت پنجم مثنوی معنوی موالنا جالل الدين رومی)
جـان َمـنْ َ
کان َغن ّيــاً َفــا ْفـ َت َقـر
گفت پیـغـمـبـر که رحم آریـد بـر
(پيغمرب
فرمود که رحم کنيد بر جان کسی که ثرومتند بود و فقري شد)
َو ا َّلــذي َ
أَ ْو َصـفـ ّيــاً عالِـمــاً َب ْ َ
ي ا ْل ُم َضـر
		
ــاحـتُـ ِقــر
کـان عَـزيـزاً َف ْ
(و کسی که صاحب عزّت بود و خوار شد يا برگزيد ٔه دانايی که بني گروه نادانان است)
رحم آرید ار ز سنگید و ز کوه
گفت پیغـمبـر که با این سه گروه
ْ
آنکه او بعد از رئیسی خـوار شــد

وان توانگر هم که بیدینار شد

وان سوم آن عالِمی کــاندر جهان

مـبـتـلـی گـردد میـان ابلـهــان
ٰ

پاسخهای بخش درک مطلب :غ ص غ ص غ

اعلموا
هدف قواعد درس ششم ،آشنايی با حروف «لَم ،لِـ و ال» است .دانشآموز با ترجم ٔه فعلهای
ِ
مضارع دارای اين حروف ،آشنا میشود .بايد بداند که لَم ْ
يفعل معادل ماضی ساده يا ماضی نقلی
ِ
يفعل و ال ْ
در فارسی است .لِ ْ
يفعل معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی است؛ دبري
میتواند به جزم فعل مضارع اشاره کند ،برای اين کار از دانشآموزان میخواهد فرق ُ
ْ
ليفعل،
يفعل و
يفعلون و مل يفعلوا و  ...را کشف کند .سپس خودش راهناميی بيشرت انجام میدهد .اين کار رصفاً
َ
برای فهم بهرت انجام میشود و در امتحان ،ارزيابی از اين مطلب به عمل منیآيد؛ مث ًال چنني سؤاالتی
خارج از اهداف است:
بر رس فعلهای زير حرف مل اضافه کنيد و تغيريات الزم را انجام دهيد.
ُ
َ
يقرأ،
يسرتجعون ،ييأسنَ
نوع اعراب رفع و جزم و اصلی يا فرعی بودن اين فعلها را ّ
مشخص کنيد.
يذهب ،ليعملوا
حسنُ  ،ال
ْ
ُي ِ
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ساخنت فعل و تعريب از اهداف نيست .دانشآموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد و
درست ترجمه کند ،خود به خود به مهارت ساخنت نيز دست خواهد يافت .اين امر بالعرض حاصل
خواهد شد .هدف درس عربی ،فهم منت است .لذا تعريب از اهداف کتاب نيست.
دانشآموز بايد انواع لِ و ال را در جمالت واضح تشخيص دهد.

تـمرينها
تـمرين ا ّول :هدف ،تقويت توانايی دانشآموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است .از فراگري
میخواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار نـمر ٔه شفاهی او را تشکيل میدهد .در اين
مترين ،فراگري در پی يافنت پاسخ در واژگان درس بر میآيد .او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد
آغازين درس بيابد .برای اين کار حدود دو دقيقه
تا بتواند کلم ٔه مرتبط با معنای آنها را در واژهنام ٔه
ِ
به دانشآموزان فرصت میدهيم تا اين مترين را حل کنند .سپس از پنج نفر میخواهيم جوابشان را
بخوانند و هر جمله را ترجمه کنند .نيازی به نوشنت ترجمه نيست؛ زيرا عبارتهای اين مترين هامن
عبارات منت درساند.
َّجاح يف هَ َد ِف ِه :اَ ْلخا ِئب
 1اَ َّلـذي ال َرجا َء لَـ ُه لِلن ِ
 2أَ ْص َب َح َفقيـراً َو ال َثر َو َة لَـهُ :اِ ْف َت َق َر
 3اَ َّلـذي ُحـز ُنـ ُه َکثيـ ٌر :اَ ْل َم ْکروب
رس ُة َو ْالَق ِربا ُء :اَ ْلَهْ ل
 4اَ ْ ُل َ
 5أَ ْعطا ُه َّ
الطعا َم :أَ ْط َع َم
فهم آيات قرآن ،از اهداف اصلی آموزش عربی در ايران است؛ مترين دوم
تـمرين دوم و سومِ :
درس ششم در راستای همني هدف است؛ آنچه را دانشآموز در بخش قواعد خوانده است ،در اين
مترين بازآموزی و يادآوری میکند.
تـمرين چهارم و پنجم :هدف اين مترين ،تقويت مهارت شناخت انواع فعل در جمله است.
مهمترين بخش هر زبانی فعل است .در کتاب درسی به انداز ٔه کافی اين مترين نهاده شده است.
تـمرين ششم :اين مترين از زيباترين مترينات کتاب درسی است .در سالهای گذشته ،چنین
تـمريناتی همواره برای دانشآموز ج ّذاب بوده است .اين مترين پيوندی ميان ادبيات فارسی و
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متأسفانه طرح ضعيف سؤال در مسابقات و آزمون رسارسی موجب شده است به اين
عربی است؛ ّ
مطلب آسيب وارد شود .طرح سؤال از اين قسمت بسيار وقتگري و دشوار است و برای دانشآموز
ل ّذتبخش است ،به رشط اينکه ط ّراح ،درست سؤال طرح کند .الزم ٔه توانايی طرح سؤال ،تس ّلط باالی
دبري به ادبيات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب بياورد.

البحث العلمي
هدف ،تقويت ف ّعاليتهای پژوهشی در دانشآموزان است .به یاد داشته باشيم درس عربی با
هم ٔه دروس ديگر ،فرق اساسی دارد .زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منیتوان در بخش پژوهش
تو ّقع داشت هامنند ساير دروس عمل شود .حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است؛ چون
در درس عربی هدف اصلی فهم منت است .آشنايی با کسانی که به زبان و ادبيات فارسی و عربی
خدمت کردهاند موجب میشود دانشآموز فکر کند اکنون وظيف ٔه او در برابر فرهنگش چيست؟
شعر عمر خ ّيام نيشابوری به زبانهای بسياری از جمله زبان عربی ترجمه شده است .دانسنت
اين نکته برای دانشآموز بسيار جالب است .احمد رامی اشعار خ ّيام را به نيکويی به زبان عربی
برگردانده است.
احمد رامی (زاده نهم اوت  ،۱۸۹۲درگذشت پنجم ژوئن  )۱۹۸۱شاعر ،ترانهنویس و مرتجم مرصی
بود که در اصل ترک بود .کارهای وی دربردارند ٔه برگردانهایی از چند منایشنام ٔه شکسپیر و رباعیات
شاعر ایرانی خیام نیشابوری بود .رامی همچنین نقش چشمگیری با بهرهگیری از زبان ساده برای
بیان موضوعات واال در پیشربد تران ٔه عربی بازی کرد .برای پاسداشت کوششهای چشمگیر وی در
ترانهرسایی عربی او را «چامهرسای جوانی» نام نهادند.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
میتوان در اين مورد پردهنگار (پاورپوينت) يا مناهنگهای کوتاهی ته ّيه کرد و منت درس را
بهکمک آنها بهرت آموزش داد.
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است .روش کار يکی است.
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دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
 1أَهْ ل :جمع :أَهْ ُلون و أَهَ الٍ و آهَ ال و أَهْ َلت و أَهَ َلت است .به معنای فاميل و خويشاوندان؛
«أَهْ ُل ال َّر ُج ِل» :همرس مرد؛ «أَهْ ُل البيت» :افراد ساكن در خانه؛ «أَهْ ُل األَم ِر» :اولياء امر؛ «أَهْ ُل ا ْل ِخ ْبة»:
متخصصني ،آزمودگان؛ «أَهْ ُل ال ِو َجاه ِة» :بزرگان و صاحبنظران؛ «أَهْ ُل ا ْل َم ْذهَ ِب» :همكيشان؛
كارشناسانّ ،
«أَهْ ُل الو َبر» :چادرنشينان؛ «أَهْ ُل ا ْل َمدَر أَ ِو ا ْل َح َض» :شهرنشينان؛ «أَهْ ٌل لِكذا» :شايست ٔه آن چيز است.
 2خا ِئب :نااميد ،ناکام ،نافرجام ،دلرسد
َ 3ردََّ :ر ّداً و َم َر ّداً و َم ْردُوداً و ِر َّد ْيدَى [ردّ] هُ عَن َكذا :از آن كار وی را بازداشت ،او را برگردانيد.
َر َّد هُ جوماً  :جلوى يورش را گرفت و آن را برگردانيد.
َردَّهُ م ع ََل أَ ْع َقا ِبهم :آنها را به رسزمينشان برگردانيد.
َر َّد ُه إىل َبي ِت ِه :او را به خانهاش باز گردانيد.
َر َّد عليه َّ
الش َء :آن چيز را از او نپذيرفت.
َر َّد إلي ِه جواباً :برايش پاسخ فرستاد.
َر َّد َّ
الش َء :آن چيز را به گونهاى ديگر درآورد.
َر َّد فالناً :فالىن را به اشتباه نسبت داد.
َر َّد ال ُّت ْه َم َة :اتهام را رد کرد.
باب :درب را بست؛ «ما َي ُر ُّد هٰ َذا ع َ
َليك َشيئاً»  :اين چيز به تو سودى نـمیرساند.
َر َّد ا ْل َ
َر َّد َر ّداً و َم َر ّداً و َم ْردُوداً و ِردِّيدَى و َت ْردَاداً ا ْل َق َ
ول  :سخن را تكرار كرد.
 4لَ ْم :حرف جزم براى نفى فعل مضارع و تغيري معناى آن به ماىض است؛ مانند« :لَ ْم َي ْأ ُكل»:
نخو ْرد ،نخورده است ،و گاهى همز ٔه استفهام قبل از آن میآيد و نفى به شکل مثبت میشود ،و
معناى تقرير و توبيخ را میرساند؛ مانند« :أَ لَ ْم أَ ُق ْل لَ َك» :آيا به تو نگفتم؟ و گاهى ميان همزه و لَ ْم
حرف « َفـ» يا « َو» میآيد ،مانند« :أَ َف َل ْم أَ ُق ْل لَ َك» و «أَ َو لَ ْم ا ُق ْل لَك».
ُ 5ذو :مثنَّا ُه َذوَانِ جمع آن َذ ُوون :اسم به معناى دارنده است ،و اِعراب آن مانند اعراب اسمهاى
پنجگانه است؛ « ُذو َع ْق ٍل» :باهوش ،خردمند؛ « ُذو َشأنٍ » :با اهم ّيت ،صاحب منزلت؛ « ُذو ال ُق ْرىب»:
خويشاوندان نزديک؛ «ذو مالٍ »  :توانگر ،پولدار؛ « َذ ُوو ّ
الشأنِ »  :اشخاص با نفوذ ،اولياء امر؛ « َذوو
حام» :خويشان و نزديكان؛ «ال َّذ ُوون»  :نام پادشاهان قديـمى در يـمن.
األَ ْر ِ
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السا ِب ُع
ُ
الدَّرس ّ
اهداف درس  :دانشآموز در پايان اين بخش بايد بتواند:
 1منت درس را درست بخواند ،درست بفهمد و درست ترجمه کند.
 2پيام درس را درک کند.
 3به هنگام رضورت به حکمتهای درس استشهاد کند.
 4معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.
 5با معانی افعال پرکاربرد ناقصه َ
مهم کان در جمله
يس و أَص َب َح» به ويژه فعل ّ
«کان ،صا َر ،لَ َ
آشنا شود.

فرايند آموزش
منت درس هفتم ،آموزش اميد به زندگی است .اين واقع ّيت که درصدی از دانشآموزان نقص
جسمی ،يا مشکالت بسيار در زندگی دارند ،انکارناپذير است .منت درس هفتم به زندگی چند تن
وقت کالس
پرداخته است ،که با وجود سختی در زندگی مو ّفق شدهاند .دبري میتواند بستگی به ِ
در اين زمينه آگاهی الزم را به دانشآموزان دهد ،و از آنان بخواهد ،تا اگر نـمونههای ديگری را
میشناسند ،نام بربند.

هامهنگی در ترجمهٔ منت درس هفتم
« َمن َط َل َب شیئاً َو َج َّد َو َجدََ ».ر ُ
سول ال ّل ِه
هرکس چيزی را بخواهد و بکوشد ،میيابد( .هرکس چيزی را خواست و کوشيد ،يافت).
ال ُمش ِک َل َة قا ِد َر ٌة َع َلی هَ زيـ َم ِة َّ
فس ِه َو ُقدُ را ِت ِه.
خص ا َّلذي َي َت َو َّک ُل َع َلی اهللِ َو َيع َت ِمدُ َع َلی َن ِ
الش ِ
هيچ مشکلی نيست که بتواند کسی را که به خدا و توامنندیهایش تکیه میکند شکست بدهد.
واج َ
إعجاب ْال َخرينَ ؛ َم َع أَ َّنهُم کانوا ُم َع َّوق َ
ّاجح َ
هون َمشا ِک َل
ني أَثاروا
َ
ني أ ْو ُف َقرا َء أَو کانوا ُي ِ
َکث ٌري ِمنَ الن ِ
َکثيـ َر ًة يف َحيا ِت ِهمَ ،و ِمنْ هٰ ؤال ِء:
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شگفتی ديگران شدهاند؛ با وجود اينکه معلول ،يا فقري بودهاند ،يا
بسياری از افراد مو ّفق موجب
ِ
در زندگیشان با مشکالت بسيار روبهرو بودهاند ،از آن جمله:
الس َن ِة ا ْل ِعرشينَ ِمن عُ م ِر ِه َ
کان عا ِم ًال
اَ ْ ُلستا ُذ مَهديّ آ َذريَزديّ َوه َو أَش َه ُر کا ِت ٍب لِـ ِق َص ِص ْالَطفالِ  ،يف َّ
َبسيطاًُ ،ث َّم صا َر با ِئ َع ا ْل ُکت ُِبَ ،ولَ ْم يَذهَ ْب إلَی ا ْل َمد َر َس ِة يف َحيا ِت ِه.
استاد مهدی آذريزدی نامدارترين نويسند ٔه داستانهای کودکان ،در سنّ بيست سالگی کارگری
ساده بود ،سپس کتابفروش شد ،و در [طولِ ] زندگیاش به مدرسه نرفته بود.
هيلني کي ِلر ِعندَما َب َل َغ ْت ِمنَ ا ْل ُعم ِر ِتس َع َة ع َ َ
َش َشهراًُ ،أصي َب ْت ِب ُح َّمی َص َّ َي ْتها ِطف َل ًة عَميا َء َص ّم َء َب ْکام َء.
ِه ِلن ِک ِلر هنگامیکه به نوزده ماهگی رسيد ،دچار تبی شد که او را کودکی نابينا ،ناشنوا و الل
گردانيد.
َفأَ ْر َس َلها والِداها إلَی ُم َؤ َّس َس ٍة ْاج ِتامع َّي ٍة لِ ْل ُم َع َّوقنيَ.
مؤسس ٔه اجتامعی معلوالن فرستادند.
پدر و مادرش او را به ّ
َت ُم َع ِّل َم ُة «هيلني» أَ ْن ُت َع ِّل َمها ُح َ
ريق ال َّل ْم ِس َو َّ
اِ ْستَطاع ْ
الش ِّم.
روف ا ْل ِهجا ِء َوال َّت َک ُّل َم عَنْ َط ِ
مع ّل ِم هلن توانست که از را ِه لـمس و بويايی حروف الفبا و سخن گفنت را به او ياد دهد.
َولَ ّم َب َل َغ ِت ا ْل ِع ْشينَ ِمن عُ م ِرها ،أَص َب َح ْت َمعروف ًة يف ا ْلعالَ ِمَ ،و َح َص َل ْت َع َلی َع َد ٍد ِمنَ َّ
هادات
الش ِ

ا ْلجا ِمع َّي ِة.
و وقتیکه به بيست سالگی رسيد ،در جهان رسشناس شد ،و مدارک دانشگاهی متعددی بهدست
آورد.
َت أَ ْن ُتسا ِف َر إلَی ا ْل ُبلدانِ ا ْل ُمخ َت ِل َف ِةَ .وأَ ْل َق ْت ِع َّد َة ُم َ
َو أَخرياً ْاستَطاع ْ
َرصها.
حاض ٍ
ات َوأَ ْص َب َح ْت ُأعجو َب َة ع ِ
شگفتی
و رسانجام توانست که به کشورهای گوناگون سفر و چند سخرنانی ايراد کند و ماي ٔه
ِ
(شگفتانگيز) روزگارش شد.
أَ َّل َف ْت «هيلني» َثـامن َي َة ع َ َ
رج َم ْت إلَی َخمس َ
ني ُل َغ ًة.
َش ِکتاباً ُت ِ
هلن هجده کتاب تأليف کرد که به پنجاه زبان ترجمه شدند.
هي َت ْکت ُُب َو َت ْر ُس ُم َو َت ْس َب ُحَ ،و َح َص َل ْت َع َلی ا ْل ِحز ِام
َمهتاب َن َبويّ ِبن ٌْت ُولِد َْت ِبدونِ َي َد ْي ِنَ ،و ُر ْغ َم هٰ ذا َف َ
ْالَس َو ِد يف التِّکواندو َوأَ َّل َف ْت ِکتاباً.
مهتاب نبوی دخرتی است که بدون دست به دنيا آمد ،و با وجود اين ،مینويسد ،ن ّقاشی می ِکشد،
و شنا میکند ،و کمربند مشکی در تکواندو گرفت ،و کتابی را تأليف کرد.
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رس ٍة َفق َري ٍة َو َ
کان ُمصاباً ِب َّ
الم.
کريستي ِبراون ُولِ َد يف ُأ َ
ِّماغيَ ،ولَم َي ُکنْ قا ِدراً َع َلی َّ
ـالش َل ِل الد ِّ
الس ِري َوا ْل َک ِ
َفسا َع َد ْت ُه أَ ُّمهُ.
کريستی براون در خانوادهای فقري به دنيا آمد ،و دچار فلج مغزی بود ،و قادر به حرکت و سخن
گفنت نبود .بنابراين ،مادرش او را کمک کرد.
ني
وم ِمنَ ْالَ ّي ِام أَ َخ َذ کريستي ِقط َع َة َطباش َري ِب َق َد ِم ِه ا ْل ُي َ
رسی َو َ
هي ا ْل ُعض ُو ا ْل َوحيدُ ا ْل ُمت ََح ِّر ُك ِمنْ َب ِ
يف َي ٍ
أَطرا ِف ِه ْالَر َب َع ِة َو َر َس َم َشيئاً.
اندام متح ّرک از بني دست و پايش بود ،ت ّک ٔه گچی
در روزی از روزها کريستی با پای چپش که تنها ِ
را برداشت و چيزی را ن ّقاشی کرد.
َو ِمنْ هُ نَا ا ْب َتدَأَ ْت َحيا ُت ُه ا ْل َجدي َد ُة .اِج َت َه َد کريستي َکثرياًَ ،وأَص َب َح َر ّساماً َوشا ِعراً َوأَ َّل َف ِکتاباً ِب ْاس ِم
رسی».
َمي ا ْل ُي َ
« َقد َ
زندگی نوينش آغاز شد .کريستی بسيار تالش کرد ،و ن ّقاش و شاعر شد و کتابی به
و از همنيجا
ِ
نام «پای چپم» تأليف کرد.
تاب يف ما َبعدُ ِف ْل ًام َح َص َل َع َلی جا ِئ َز ِة أوسکار.
َفأَص َب َح ا ْل ِک ُ
اين کتاب بعدها فيلمی شد که مو ّفق به دريافت جايز ٔه اسکار شد.
أَ ِج ْب ع َِن ْ َ
الس ِئ َل ِة التّال َي ِة َح َس َب َن ِّص ال َّد ْر ِس.
 1أَيُّ ُمش ِک َل ٍة قا ِد َر ٌة َع َلی هَ زيـ َم ِة ا ْل ُم َت َو ِّک ِل َع َلی ال ّٰل ِه؟ پاسخ :ال ُمش ِک َل َة قا ِد َر ٌة َع َلی هَ زيـ َم ِة َّ
خص
الش ِ
ا َّلذي َي َت َو َّک ُل َع َلی ال ّل ِه.
َش ِکتاباً
ـت «هيـلـيـن کيـ ِلـر»؟ أَ َّل َف ْت «هيلني» َثـامن َي َة ع َ َ
ــم ِکـتـابــاً أَ َّلـ َف ْ
َ 2ک ْ
سی.
ـتـاب کريستي ِبراون؟ َقدَمي ا ْل ُي ْ َ
َ 3مـا ْاس ُـم ِک ِ
اين پاسخها و پاسخ سؤاالت مشاب ِه آن در کتاب درسی دقيقاً در منت وجود دارد.

اعلموا
هدف اين است که دانشآموز معانی افعال ناقصه را در جمله درست تشخيص دهد.
افعال ناقصهای که دانشآموز میخواند عبارتاند ازَ :
يس و أَص َب َح.
کان ،صا َر ،لَ َ
مطلب اصلی درس بر رس فعل کان است .معانی و کاربردهای گوناگون فعل َ
کان در درس آموزش
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داده شده است .اهم ّيتی که فعل َ
کان دارد سه فعل ديگر کمرت دارند .اين فعل در ترکيب با افعال
ديگر معادل ماضی بعيد و ماضی استمراری میشود .گاهی نيز َ
کان از حالت فعل ناقص (ربطی)
خارج میشود و به معنای وجود داشنت است .کان به معنای «بود» و «است» فعل َ
کان بر رس
حرف ج ّر که معادل مفهوم «داشنت» است ،هم ٔه اين موارد موجب کاربرد دقيق و چند منظور ٔه َ
کان
میشود.
دبري میتواند به تغيريی که فعل ناقص در اسم و خرب پديد میآورد اشاره کند؛ مث ًال از دانشآموز
بخواهد فرق اين جمالت را بيان کند:
حارضَ .
ٌ
کان سعيدٌ حارضاً.
سعيدٌ
بيع َج ٌ
بيع َجمي ًال.
ميل .أَ ْص َب َح ال َّر ُ
اَل َّر ُ
و به دانشآموز بگويد فعل ناقص معموالً اعراب خرب را منصوب میکند؛ ولی اين توضيح به اين
معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤال طرح کند ،يا سؤال امتيازی بدهد و هر کس توانست پاسخ
دهد منر ٔه اضافه بگريد .بديهی است که در هيچ آزمونی و کتاب کاری چنني سؤاالتی طرح نـمیشود.
هدف اين نيست که هرچه در رصف و نحو است در دور ٔه دبريستان به دانشآموز آموزش داد.
آن کس که عالقهمند است در دانشگاه در رشت ٔه زبان و ادب ّيات عرب يا مرتجمی زبان عربی ادامه
تحصيل خواهد داد .دو ساعت در هفته زمان محدودی است و دبري فرصت کافی برای تقويت
مهارتهای شفاهی را در صورتی که کتاب پر حجم باشد از دست خواهد داد .حجم زياد کتاب
موجب خواهد شد دبري نگران زمان به پايان رساندن کتاب باشد ،به همني منظور سعی شده است
کتاب درسی کمحجم باشد.

تـمرينها
تـمرين ا ّول :هدف ،تقويت توانايی دانشآموز در درک مطلب است .از فراگري میخواهيم هر
جمله را بخواند و ترجمه کند .اين کار نـمر ٔه شفاهی او را تشکيل میدهد.
در اين مترين ،فراگري جملهها را میخواند و ترجمه میکند ،سپس در پی يافنت گزينههای درست
و نادرست بر میآيد .اين کار مهارت درک و فهم او را تقويت میکند.
 1اَ َّ
الس ّبو َر ِة َو ِم ْث ِلها :صحيح
لطباش ُري ما َّد ٌة َبيضا ُء أَ ْو ُم َل َّو َن ٌة ُي ْكت َُب ِبها َع َلی َّ
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َطيع أَن َي َت َک َّل َمَ ،و ُم َؤ َّن ُثـ ُه « َب ْکام ُء» :صحيح
 2اَ ْلَب َک ُم َمن ال َيست ُ
«ص ّم ُء» :غلط
َطيع أَن َي َریَ ،و ُم َؤ َّن ُثـ ُه َ
 3اَ ْلَ َص ُّم َمن ال َيست ُ
ـم ا ْل َم َر ِض :صحيح
 4اِر ِتفاعُ َحـرا َر ِة ا ْل ِج ْس ِم ِمـن عَـال ِئ ِ
َ 5ش ُّم ا ْل ِق ِّط أَق َوی ِمنْ َش ِّم ا ْل َک ْل ِب :غلط پاسخ به اين سؤال نيازمند داشنت ّاطالعات عمومی است.
(البتّه سؤال برای دانشآموز پاي ٔه يازدهم دشوار نيست).
تـمرين دوم و سوم :هدف ،تقويت مهارت ترجمه است .اين مترين ،براساس آموختههای فراگري
در بخش قواع ِد انواع فعل است .شناخت و ترجم ٔه فعل مهمترين بخش قواعد زبان عربی است .هر
اندازه دبري بتواند در اين زمينه در کالس کار کند کم است .مهارت شناخت فعل بسيار اهم ّيت دارد.
اين موضوع در بارمبندی پايههای دهم و يازدهم نيز لحاظ شده است.
هرچند تبديل و ساخنت ساخت های مختلف فعل مطلوب ما نيست؛ ا ّما توانايی تشخيص و
ترجم ٔه درست فعل م ّد نظر است .تشخيص نوع فعل و ترجم ٔه درست آن به تدريج موجب میشود
تا دانشآموز بتواند فعل نيز بسازد .شيو ٔه درست آموزش نيز همني است که ابتدا بايد بتواند درست
بشنود و درست بخواند ،سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند ،آنگاه بیآنکه مع ّلم از او ساخنت
را بخواهد ساخنت نيز حاصل میشود .به خاطر ارزش باالی يادگريی فعل مدام مشابه اين مترينات در
کتاب تکرار میشود .اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.
تـمرين چهارم :هدف ،تثبيت آموختههای پيشني است .اين تـمرين در ّ
کل کتاب يازدهم تکرار
شده و در کتاب پاي ٔه دوازدهم نيز مجدّداً تکرار خواهد شد .با تکرار و تـمرين میتوان اميدوار بود
دانشآموز کمکم دانستههايش تعميق يابد ،و با گذشت زمان ،آموختههايش فراموش نشود.
حفظ آيات و احاديث و به کارگريی آنها در جايگاه مناسب از اهداف کتاب است؛ ا ّما نبايد آنها
را به اين کار مجبور کرد .دبري توامنند با ايجاد عالقه و انگيزه موجب خواهد شد دانشآموز احساس
نياز کند و در پی حفظ آنها برآيد.
هدف اين تـمرين تکرار آموختههای بخش «اِع َلموا» است.
تـمرين پنجمِ :
هدف اين تـمرين نيز مانند تـمرين پنجم تکرار آموختههای بخش
تـمرين ششم :هرچند
ِ
«اِع َلموا» است؛ ا ّما تن ّوع به کار رفته موجب میشود تا دانشآموز خسته نشود.
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البحث العلمي
هدف ،تقويت ف ّعاليتهای پژوهشی در دانشآموزان است .دانشآموز عالقهمند میتواند در
منابع جستوجو کند و دربار ٔه پژوهش درس ،مطالبی بنويسد .انجام اين بخش داوطلبانه است .به
یاد داشته باشيم درس عربی با هم ٔه دروس ديگر فرق اساسی دارد  .زبان اين درس ،فارسی نيست؛ لذا
منیتوان در بخش پژوهش تو ّقع داشت هامنند ساير دروس عمل شود .حتّی درس عربی با انگليسی
نيز متفاوت است؛ چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است .حجم پژوهش چندان م ّد نظر
نيست .شايد چند سطر پژوهش از چند صفحه باالتر باشد .انجام اين بخش در کالس در صورت
داشنت فرصت زمانی است.
مراقب باشيم کار پژوهش را خود دانشآموز انجام دهد .شوربختانه برخی سودجويان کارهای
پژوهش را انجام میدهند و به دیگران میفروشند .د ّقت در شيو ٔه اجرای پژوهش تا حدودی
میتواند در مو ّفق ّيت بخش «البحث العلمي» کمک کند.
موضوع پژوهش موجب اميد به زندگی میشودّ .اطالع يافنت از سختیهای زندگی افراد باعث
میشود افراد در برابر نامالميات زندگی تح ّمل بيشرتی داشته باشند.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی
میتوان در اين مورد پردهنگار (پاورپوينت) يا مناهنگهای کوتاهی ته ّيه کرد و منت درس را به
کمک آنها بهرت آموزش داد.
ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است .روش کار يکی است.

دانشافزايی برای دبري (نه برای دانشآموز)
اف البدنِ »  :دو دست و دو پاى و رس؛ ْ
«أطر ُ
 1أَ ْطراف« :أَ ْط َر ُ
اف ال َّر ُج ِل» :خويشاوندان آن مرد؛
«أَ ْطر ُ
ّاس» :مردم ناشناس بر خالف رسشناسان ،ارشاف و بزرگان آنها .أَطراف ُمتَعا ِقدَة :طرفهای
اف الن ِ
اف :چند
قرارداد؛ أطراف ُمتَنا ِزعَة :طرفهای درگري؛ أَطراف َمعن َّية :مقامات ذی صالح؛ ُم َت َع ِّد ُد ْالَطر ِ
جانبه؛
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َط َرف :جمع أَ ْط َراف و جمع الجمع أَ َطا ِريف :مرد بزرگوار ،انتهاى هر چيزى ،ناحيه ،يک دسته از
چيزى؛ « َق َّص َع َلي ِه َط ْرفاً ِمنْ َحيا ِت ِه» :حوادث زندگیاش را براى او گفتِ « .منْ َط َر ِف فالن» :از سوى
نقيض» :هر دو نفر با هم در جهت مخالف يكديگر بودند؛ َّ
فالىنَ « ،ك َان َو إ َّيا ُه ع ََل َط َ
«الط َر َفانِ »:
رف ٍ
دو طرف قرارداد ،يا دو طرف دعوى؛ «أَ ْط َر ُ
اف» :وسيع و
اف ا ْل َم ِدي َن ِة» :حوم ٔه شهر؛ « ُم َتَا ِمي ْالَ ْطر ِ
ُپردامنه ...
ِ 2حزام :کمربند؛ حزا ُم ْالَمانِ  :کمربند نجات؛ حزا ُم ْالَ ْم ِن :تدابري احتياطی برای سالمتی جامعه
خابات :تب و تاب انتخابات.
ُ 3ح َّمی :تب؛ ُح َّمی ِال ْن ِت ِ
ُ 4ر ْغم :ستم ،خوارى ،ناپسندى؛ «أَ َتـی ع ََل ُر ْغ ِم ِه» :بر خالف ميل خود آمد ،خاک .اَل َّر ْغم :مرتادف
ال ُّر ْغم است؛ « َر ْغ َم كذا أو َر ْغ َم أَن» ،و « َر ْغ ًام عَن» ،و «عىل ال َّر ْغ ِم ِمن و ِبال َّر ْغ ِم ِمن» ،و « ِبال َّر ْغ ِم عَن»،
و « ِبال َّر ْغ ِم ِمن أن» :بر خالف ميل و خواست ٔه چيزى.
َ 5ش َهادة :مصدر است از َش ِه َد لَ ُه أَو َع َليه :گواهى دادن به سود ،يا به زيان كىس ،سوگند ،كشته

شدن در راه خدا ،جهان و كهكشان آشكار كه در برابر جهان ناآشكار است ،تصديق يا گواهى پزشىك
براى بيامر ،گواهينام ٔه تحصيىل.
َش َهاد ُة اال ْب ِتدَا ِئ ّية :گواهينام ٔه پايان تحصيالت دور ٔه ابتدايی براى دانشآموزان قبول شده؛ َ
«ش َها َد ُة
وك» :گواهى سابق ٔه خوب و نداشنت پيشين ٔه بد.
الس ُل ِ
ُح ْس ِن ُّ
َ 6طباشري :گچ ،نشان ،عالمت سفيد کردن ،با گچ خط کشيدن ،با گچ نشان گذاردن /طباشري ُم َل َّون:
مداد رنگی مومی ،مداد ابرو ،ن ّقاشی کردنَ /ط ْب ُشو َرة :جمع َط َب ِاشري :تباشري ،گچ تختهَ .طباشري مع ّرب
تباشري فارىس است.
وم َر ْو ٌح» :روزى خوش؛ «لَ ٌ
يلة
َ 7ر ْوح :شادماىن ،راحت ،رحمت ،عدالت ،يارى كردن ،نسيم باد؛ « َي ٌ
َر ْو َح ٌة» :شبى خوش
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طرح رو و پشت جلد
مفهوم طرح رو و پشت جلد از نگاه همکاران که میتوان به عنوان کار پژوهشی از دانشآموزان
خواست.
خانم سيام برزگر از تربيز:
طرح جلد کتاب عربی پاي ٔه یازدهم رشت ٔه ادبيات و علوم انسانی بسیار زیبا و تأثیرگذار ط ّراحی
شده است .رنگ الجوردی روشن يا به اصطالح آبی ایرانی به کار رفته در آن تداعی آسامن ،آزادی
حس روحافزا و آسامنی
و آرامش است و تلفیق آن با رنگ سفید از رسدی آن کاسته و سبب ایجاد ّ
شده است.
دو بیت شعر عمیق و پرمعنا از حرضت علی بر ارزش آن افزوده است:
دواؤك منك و ما تبرص  ......و داؤﻙ منـك و ال تـشعر
أ تزعم أ ّنك جرم صغیر  ......و فیك انطوی العامل األکرب

خانم سهيال ّ
مليی يگانه از زنجان:
شیخ بهایی و آسامن پرستار ٔه مص ّور پشت جلد کتاب عربی پای ٔه یازدهم رشت ٔه ادبيات و علوم
انسانی:
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
تا کـی به تـمنّـای وصـال تو یـگـانـه
خواهد به رسآید غم هجران تو یا نه

ای تیـر غـمـت را دل ّ
عشـاق نـشـانـه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
)شیخ بهایی(
شیخاالسالم بهاءالدین مح ّمدبن حسین بن عبدالصمد عاملی متخ ّلص به بهایی ،معروف به شیخ
منجم ،ریاضیدان ،شاعر ،ادیب ،تاريخشناس و دانشمند نامدار سد ٔه دهم
بهایی ،حکیم ،فقیه ،عارفّ ،
و یازدهم هجری است .او در بعلبک شام زاده شد ،و خانوادهاش یک سال بعد از تو ّلدش به جبل
عامل رفتند .پدرش از شاگردان «شهید ثانی» بود و پس از کشته شدن استادش همراه خانواد ٔه خود
در حالی که فرزندش ده ساله بود ،به ایران آمد و در اصفهان سکونت گزید ،البته بیشرت تحصیالت
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شیخ بهایی در قزوین بود .گویند نسب وی به «حارث همدانی» از اصحاب امیراملؤمنین میرسد .این
فقیه محدّث ،حکیم و ریاضیدان شیعه با وجود اینکه ،مقام شیخاالسالمی را که به عنوان باالترین
منصب رسمی دینی در حکومت صفویه بود ،بر عهده داشت؛ همچنان به عزلت و زهد گرایش
داشت ،آنجا که میرساید:
بر دل بهایی نه هر بال که بتوانی
ما سیه گلیامن را جز بال نـمیشاید
او شاگردانی را تربیت کرد که هر یک چون ستارگانی بر تارک آسامن ایران میدرخشند ،که از
معروفترین آنها میتوان از صدراملتأ ّلهین شیرازی ،مح ّمدتقی مجلسیّ ،
مل محسن فیض کاشانی نام
برد .از شیخ بهایی تألیفات بسیاری در سیاست ،حدیث ،ریاضی ،اخالق ،نجوم ،عرفان ،فقه ،مهندسی،
هرن و فیزیک بر جای مانده است و تعداد کتابها و رسایل او را گروهی  88و گروهی  ۹۵کتاب و
رساله گزارش کردهاند ،و حتّی ع ّدهای این تعداد را  ۱۲۰میدانند .مشهورترین اثر او «کشکول» به
زبان عربی و در سه جلد است .وی در مثنوی فارسی «شیر و شکر» برای ا ّولین بار در شعر فارسی
«بحر خبب» رایج در اشعار عربی را در فارسی به کار برد .از مشهورترین قصايد عربی وی قصید ٔه
معروف «وسیلة الفوز واألمان» در  ۶۳بیت در ستايش امام عرص است ،و نیز صلوات مشهوری
دارد که برای چهارده معصوم ساخته است ،که با مطلع «ال ّلهم ِّ
صل وس ِّل ْم َو ِز ْد َوبا ِر ْك علی صاحب
الدعو ّة النبویة» رشوع میشود.
بخش مه ّمی از اشعار عربی او لغز و ّ
معمست ،که بیانگر تس ّلط شیخ بر این حیطه است .توانایی
او در ایجاز و بیان ّ
معمگون ٔه مطالب در آثاری چون رسایل پنجگانه اثنی عرش ،خالصةالحساب ،فوائد
تبحر او در صنعت لغز در آثاری چون لغز
الصمدیة ،تهذیب البیان ،الوجیزة يف الدرایة و همچنین ّ
الزبدة ،لغز النحو ،لغز الکشاف ،لغز الصمدیة ،لغز الکافیة مشهود است.
او نه تنها شعر میرسود ،بلکه در باب علم نحو نیز کتاب معروف «الصمد ّیة» را نگاشت ،و در
کتاب «حدائقالصالحین» رشحی بر «صحیف ٔه سجادیه» حرضت امام سجاد نوشته است ،و کتاب
نایاب «التحضیر» در زمین ٔه احضار جن هم او از اوست .نقل میکنند که به زبان ترکی نیز آشنا بوده
است ،و «عرفات العاشقین» ا ّولین تذکرهای است که در زمان حیات شيخ بهایی از او نام برده شده
است .از جمله آثار منثور او «موش و گربه» است که تأثیرگذار بر رسال ٔه منثور «جواهر العقول»
ّ
علمه مح ّمدباقر مجلسی است.
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گذشته از شعر ،علوم و معارف اسالمی ،در حوزههای دیگری چون ریاضی ،معامری ،مهندسی،
تبحر داشته است.
جغرافیا نیز ّ
آثار معامری او عبارتاند از:
ساخت مناره جنبان اصفهان
تعیین دقیق قبل ٔه مسجد امام اصفهان
ط ّراحی گنبد مسجد امام اصفهان که صدا را هفت بار منعکس میکند ،و در آن پژواک صدا رخ
میدهد.
ط ّراحی و ساخت شاخص ظهر رشعی در حرم مطهر امام رضا
طرح دیواری در صحن حرم حرضت علی در نجف به گونهای که زوال شمس را در تـامم ایام
سال ّ
مشخص میکند.
ط ّراحی صحن و رسای مشهد مقدّس به صورت یک شش ضلعی و …
این بزرگمرد ایرانی عالوه بر چیرهدستی در علوم مختلف در علم نجوم نیز کتاب «حدیقة
هاللیة» را که شامل تحقیقات و فواید نجومی است نوشت ،و به پاس خدمات وی در زمین ٔه علم
ستارهشناسی ،سازمان یونسکو سال  ۲۰۰۹که مصادف با سال نجوم بود ،نام وی را در لیست مفاخر
ایران ثبت کرد.
(برگرفته از منابع :تاریخ ادبیات ایران ،دکرت صادق رضازاده شفق ،دایرةاملعارف فارسی به رسپرستی
غالمحسین مصاحب ،سیامیی از شیخ بهایی در آیین ٔه آثار مح ّمد قرصی ،تاریخ سلطانی ،اثر حسن
اسرتآبادی ،طبقات اعالم الشیعه آقا بزرگ طهرانی) و … .
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