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مقّدمه

خدا را سپاس كه به ما توفیق دوباره داد؛ تا با نگارش سومين کتاب عربی، زبان قرآن به نوجوانان كشور 

عزیزمان خدمتی فرهنگی كرده باشیم.

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: 

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیّات فارسی کامالً با آن آمیخته است؛ 

این زبان باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ متوّسطه در همۀ کالس ها و در همۀ رشته ها تدریس 

شود«.

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

با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، گوش کردن، نوشتن  » ... آشنايی 

و سخن گفتن در این حوزه به ميزانی است که دانش آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم 

معصومين و متون دينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد«.

در »برنامۀ درسی عربی« نيز دربارۀ رویکرد و شیوۀ نگارش کتاب درسی چنین آمده است:

..رویكرد »پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و كمک به فهم بهتر زبان  1

و ادبیّات فارسی« و حاکمیّت بخشی درک مطلب، کاربرد واژگان و متن محوری به جای قاعده محوری.

..كاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان نادیده گرفتن آنها در این فرایند آسیبی  2

به رویکرد فهم عبارت و متن وارد نمی سازد. در عوض توّجه بیشتر به متن و واژگان پرکاربرد و کلیدی.

شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

برنامۀ درسی زبان عربی انتظار دارد دانش آموزان بتوانند در پایان دورۀ اّول متوّسطه به فهم عبارات 

كوتاه و سادۀ به كار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان دورۀ دوم به فهم ساختارها و متونی با 

گستردگی بیشتر نسبت به دورۀ اّول دست یابند. دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه 818 واژۀ پرکاربرد 

زبان عربی را ياد می گيرد. اين واژہ ها افزون بر اينکه در زبان عربی پربسامدند، در متون دينی و ادبی 

ما نيز کاربرد فراوان دارند.



بخش اّول

اهداف کّلی برنامۀ درسی عربی و شبکۀ مفهومی 
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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی، زبان قرآن دورۀ اّول متوّسطه

نهمهشتمهفتمپایهموضوع 

واژگان١

آموزش 354 کلمه و اصطالح 

پر کاربرد و ساده 

آموزش 224 واژہ و اصطالح 

پر کاربرد و ساده 2 و تکرار 

واژگان پایۀ هفتم

آموزش 238 واژہ و اصطالح 

پر کاربرد و ساده 3 و تکرار 

واژگان پایۀ هفتم و هشتم

ساختار٤

  اسم اشاره 5
  فعل ماضی 6

  ادوات استفهام 7
  اسم از نظر عدد و جنس 8

  اعداد اصلی یک تا دوازده 9
  ضامیر منفصل و متّصل 10

  فعل مضارع 11

)لاِمذا،  استفهام  ادوات    بقیّۀ 
َمتَی، کَیَف( 12

  اعداد ترتیبی یکم تا دوازدهم 13
  فعل مستقبل 14

  فعل امر 
  فعل نهی 15

  معادل ماضی استمراری
  ترکیب اضافی و وصفی 16

  ساعت خوانی

  وزن و حروف اصلی

1.  کلماتی مانند کاتِب، َمکتوب، َمکتَبَة، َمکتَب و ُمکاتَبَة که یک مدخل واژگانی مشترک دارند؛ در شمارش واژگان چند واژہ محسوب می شوند 

و این حتّی در صورتی است که قواعد مربوط به آنها را دانش آموز فراگرفته باشد. همچنین کلماتی مانند: )َو، فَـ، لِـ، ِبـ، في، ِمن، ال و 

...( که بسیار ساده اند؛ در شمارش واژگان محسوب می شوند. در گزینش واژگان کلمات پربسامد مّد نظر است. از به کارگیری واژگان 

کم کاربرد پرهیز می گردد. واژہ های استفاده شده به اندازۀ کافی در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایه های بعد تکرار می گردند، تا 

ملکۀ ذهن دانش آموز شود.

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

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

جدید است.

3. در گزینش واژگان به پربسامد بودِن آن در قرآن، متون معارف اسالمی و زبان و ادبیّات فارسی توّجه الزم می شود.

4. در بخش ساختار، هدف فهِم عبارت است.

5. اسم اشاره به نزدیک و دور همراه مشاٌر الیه. اسم اشاره مثّنای دور تدریس نـمی شود.

6. هدف، تنها شناخِت فعل ماضی است و ساخت آن مّدنظر نیست.

7. َهل، أیَن، َمْن، ما، کَم )بقیّـۀ کلمات پرسشی در پایۀ هشتم تدریس شده است(.

8   . مفرد، مثّنی و جمع مذكّر سالـم، جمع مؤنّث سالـم، جمع مكّسر. در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.

9ـ  بدون توّجه به قواعِد عدد و معدود و درحّد واژگان جدید. در شیوۀ تألیف، تدریس و ارزش یابی اعداد اصلی و ترتیبی از پاره ای قواعد 

که تجربه نشان داده است یادگیری را دچار اشکال جّدی می نـماید صرف نظر می شود؛ مانند ذکر ویژگی های معدود 3 تا 10 ــ یا 13 تا 

19 و عددهای اصلی صرفاً به صورت معروف )مذکّر( در تمرین و به دنبال آن در ارزش یابی می آید.

10. تنها دانستن معنای ضمایر و شناخت و تشخیص آنها کافی است. 

11. هدف، شناخت فعل مضارع است و ساخت آن مّد نظر نیست. 

12. کلمۀ پرسشی کَم در پایۀ هفتم در کنار بحث اعداد یک تا دوازده تدریس شده است.

13. بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید

14. تشخیص معنای َسـ و َسوَف

15. در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می شود.

16. در حّد فهم معنا و بدون رویکرد قاعده ای. ساخِت این ترکیب ها مّد  نظر نیست.
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متون

  عددهای اصلی؛

  رنگ های اصلی؛

  روزهای هفته؛

  آیات قرآن مجید؛

  احادیث؛

  فصل ها.

  داستان کوتاه؛

  دوستیابی؛

  اعتامد به نفس؛

  ارزش ها و فرهنگ جامعه؛

  آیات قرآن؛

  احادیث؛

  ترجمۀ داشنت )عندی...(.

  شعر عربی؛

  داستان کوتاه؛

  رضب الـمثل؛

  آداب و مهارت های زندگی؛

  در مراکز زیارتی و دیدنی؛

  آیات قرآن؛

  احادیث.

ت.(
س

 نی
ی

صل
ف ا

هد
ه )

ـم
کال

م

  سالم و احوال پرسی؛

  آشنایی با همدیگر؛

  خداحافظی؛

  تعارفات؛

  در شهرهای زیارتی؛

  در بازار؛

  پرسش از جای چیزی یا کسی. 

آدرس پرسیدن؛

و  چیزی  ماهیت  از    پرسش 

نحوۀ پاسخ بدان؛

به  پاسخ  از کیستی و    پرسش 

آن و معرّفی خود؛

  پرسش از رنگ.

  معرّفی افراد به همدیگر؛

  وعده های غذایی؛

بدان  پاسخ  و  زمان  از    پرسش 

)اوقات شبانه روز، ماه و...(؛

  پرسش از علّت چیزی و پاسخ 

بدان؛

یا  کاری  چگونگی  از    پرسش 

چیزی؛

  مشاغل و پرسش از شغل.

  نحوۀ درخواست؛

  بازداشتـن کسی از کاری؛

  احتـرام به قوانین جامعه مانند 

راهنامیی و رانندگی؛

  در سفر زیارتی.

همۀ آیات و احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری، فراخور آموخته های دانش آموِز همان 

پایه است.



روش ها و منابع یاددهی ــ یادگیری



بخش دوم

روش ها و منابع یاددهی ــ یادگیری
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اصول كّلی شیوه های یاددهی    ــ    یادگیری عبارت اند از:

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

و روان خوانی برخوردار باشد، تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه، آموزش دهد.

  ترجمه: با توّجه به اهّمّیت ترجمه در اهداف آموزش زبان عربی الزم است از الگوها و روش هایی 

مؤّثر برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم مطالب، كارساز 

است؛ مانند تطبیق انواع فعل در فارسی و عربی، به همین منظور بخش فّن ترجمه به منظور 

آموزش مفاهیم بنیادین فنون ترجمه در كتب درسی می آید.

برنامه ریزان، مؤّلفان و معّلمان قرار  به عنوان اصلی اساسی مورد توّجه  قواعد کاربردی    قواعد: 

می گیرد. در تدریس توّجه به قواعد کاربردی و یافتن شاهد از متن مورد تأكید است. در این باره، 

شایسته و بایسته است که:

اصول یاددهی   ــ    یادگیری به گونه ای سامان داده می شود كه:

��آموزش به صورت فّعال و با مشاركت گروهی دانش آموزان اجرا شود. ١

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

شود.

ـ     یادگیری افزون بر ارزش یابی دانش آموزان  ��معلّم برای اطمینان یافتن نسبت به اعتبار فرایند یاددهی   ـ  3

نسبت به ارزش یابی از فّعالیّت های خود مبادرت ورزد.

نقش  میان،  این  در  می گیرد.  زبانی صورت  مهارت های  پرورش  با هدف  عربی  زبان  ��آموزش  ٤

كه  است  آن  متوّسطه هدف  اّول  دورۀ  در  می شود.  برجسته  متون  و  عبارات  فهم  و  ترجمه 

دانش آموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.

��در شیوه های نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شنیدن توّجه بیشتر می شود. 5

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

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

عربی برای تقویت مهارت سخن گفتن )به صورت پرسش و پاسخ میان دبیر و دانش آموز یا در میان 

دانش آموزان( در مورد مهارت نوشتن از آنجاكه الفبای فارسی و عربی تقریباً یكی است؛ ارجاع به 

وجوه تمایز و اختالفات امالیی كفایت می كند.

الف( اصول یاددهی ــ یادگیری

ب( شیوه ها و فّعالّیت های مناسب یاددهی ــ یادگیری
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ارتباط افقی برنامه با سایر حوزه های یادگیری

١  از تأكید بر حفظ قواعد پرهیز شود.

2  الگوی دانش آموز محور اّتخاذ شود.

3  بر روش های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش، بر یادگیری تأكید شود.

٤  به آموخته های پیشین دانش آموزان توّجه شود.

5  قواعد عربی به دستور زبان فارسی پیوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر بومی سازی 

شود.

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

می شود.

پایۀ مهارت های چهارگانۀ زبانی و متن محور  بر  آنجا که رویکرد کتاب های جدید عربی  7  از 

است؛ قواعد باید خدمتگزار فهم عبارات و متون باشند.

پاسخ به تمرینات هر درس، نشانگر میزان موّفقّیت معّلم و دانش آموز در فرایند    تمرین ها: 

امری  تـمرینات  انجام  در  مشاركتی  و  فّعال  روش های  اّتخاذ  لذا  است؛  یاددهی  ــ    یادگیری 

گریزناپذیر است. معّلم در این بخش، نقش راهنما را ایفا می کند.

در میان دروس دورۀ متوّسطه، درس زبان عربی با دروس ذیل پیوند یا همانندی بیشتری دارد:

١ قرآن و دینی

2 زبان و ادبّیات فارسی

3 زبان انگلیسی 

ارتباط این دروس با درس زبان عربی از نوع نظری، یا عملی است كه ذیاًل به آنها اشاره خواهد شد.

١ قرآن و دینی: از برنامۀ درسی قرآن و دینی انتظار می رود:

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

  در زمینۀ ترجمه و درک و فهم آیات قرآن كریم دّقت شود آنجا كه دریافت معنا وابسته به 

یادگیری ساختارهای ادبی جمله است، بستر این موضوع پیش از درس قرآن در درس زبان 

عربی فراهم شده باشد؛ به عنوان نـمونه، می توان به انواع فعل اشاره کرد.

  به هنگام استشهاد به آیات، احادیث و روایات به آموخته های عربی دانش آموزان توّجه شود.

  در محدودۀ قواعد صرفی و نحوی و فنون ترجمه که مربوط به درس عربی است، دخالت 

نشود و درس آموزش قرآن وظیفۀ اصلی و مقّدس قرائت صحیح را برعهده گیرد.
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  در نگارش کتاب های نونگاشت به متون موجود در کتب عربی توّجه شود که همزمان در کتاب 

عربی و دینی و قرآن یا ادبّیات تکرار نشود. 

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

زبان دین و فرهنگ اسالمی طّی متونی در کتاب درسی  به عنوان  زبان عربی  اهّمّیت    بر 

تأكید ورزد.

  نسبت به لزوم یادگیری زبان عربی در جهت فهم عمیق تر و مؤّثرتر زبان و ادب فارسی 

تأكید كند.

  در بیان پیوند میان دو زبان و اهتمام ایرانیان به زبان و ادبّیات عربی، نـمونه هایی از اشعار 

ع شاعران و شاهكارهای ادبی نثرنویسان ایرانی به زبان عربی را در محتوای آموزشی  ملمَّ

بگنجاند.

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

دستور زبان فارسی و بخش قواعد عربی مراجعه کند، تا در    صورت امکان در تقدیم و تأّخر 

برخی نکات اقدام کند. مثالً، بحث معلوم و مجهول یا جملۀ شرطی، ترکیب اضافی و وصفی، 

ضمایر مفعولی و بسیاری از بحث های دیگر در هر سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی مشترک 

این  متون  است  شایسته  است.  آمده  کتاب  سه  هر  در  که  متونی  به  توّجه  همچنین  است. 

کتاب ها تکراری نباشد. همچنین از آنجا که عربی، انگلیسی و فارسی سه زبان هستند؛ همکاری 

گروه  سه  این  است.  الزم  گروه  سه  این  میان  گروهی  همانندِی  لحاظ  به  تجربیات  تبادل  و 

اختیار همدیگر  نوین و کارآمد در  را در زمینۀ شیوه های  می توانند تجربه های سودمندشان 

بگذارند؛ زیرا شبیه ترین گروه های درسی به یکدیگرند.

طرح درس



بخش سوم

طرح درس



10

طرح درس روزانۀ پیشنهادی ــ كتاب عربی، زبان قرآن پایۀ نهم

تاریخ:                                                                                                 نام مدرسه:

تهّیه كننده: مّدت: 75 دقیقهصفحه: 2١ تا 36موضوع درس: اَلُْعبوُر اْلِمُن درس: دوم 

الف( بخش نظری: اهداف 

١
رئوس 

مطالب 

منت درس، کلامت جدید، تشخیص حروف اصلی کلامت صحیح و سالـم 

تشخیص وزن کلامت صحیح و سالـم، یادآوری کلامت پایۀ هفتم و هشتم

2
هدف های 

درس

١  دانسنت واژہ های جدید درس از عربی به فارسی 

2  روان خوانی و ترجمۀ منت درس

3  تشخیص حروف اصلی در کلامت صحیح و سالـم

٤  تشخیص وزن کلامت دارای حروف اصلی صحیح و سالـم

5  ذکر کلامت هم خانواده با استفاده از قاعدۀ حروف اصلی و وزن

6  درست نویسی با استفاده از شناخت ریشۀ کلامت

7  اصالح امالی نادرست کلامت دارای ریشۀ عربی

8  اهّمیّت مقّررات راهنامیی و رانندگی.

3

ارزش یابی 

تشخیصی

نتایج ارزش یابی زیر نقطۀ رشوع آموزش را مشّخص می كند.

١  بن ماضی و مضارع در زبان فارسی چیست؟

2  چرا در زبان فارسی کلامتی مانند عالِم، َمعلوم، تَعلیم و علیم را هم خانواده می نامند؟ )چه 

ویژگی ای باعث شده که آنها را هم خانواده بنامند؟(

3  دانستـِن هم خانواده های یک کلمه، چه کمکی به امالی دانش آموز می کند؟

در صورت پاسخ به این سؤاالت، فراگیران آماده یادگیری مطالب جدید خواهند بود.نتیجه

الزم به ذکر است اغلب معلّمان توانا پس از چند سال تدریس عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. 

نوشتن طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدریس و استفاده از تجربیّات دیگران است.

همچنین در طرح درس باید به ارزش یابی مستمر و دریافت بازخورد از یادگیری دانش آموز که در 

چنین آموزشی روی می دهد توّجه شود. از آنجا که ترجمۀ متون و عبارات برعهدۀ دانش آموز است، 

در مواردی که دچار بدفهمی می شود، معلّم مشکالت یادگیری اش را کشف و آن را اصالح می کند.
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جدول زمان بندی ساالنۀ پیشنهادی »عربی، زبان قرآن« پایۀ نهم

ّول
ل ا

سا
یم

ن

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

مهر

معارفه و تدریس احتاملی درس اّول11اّول

پرسش شفاهی، تدریس درس اّول21دوم 

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس اّول31سوم

آزمون کتبی کوتاه، تدریس درس دوم42چهارم

آبان

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس دوم52اّول

امتحان از درس اّول و دومامتحان6دوم 

پرسش شفاهی، تدریس درس سوم73سوم

آزمون کتبی کوتاه، ادامۀ تدریس درس سوم83چهارم

آذر

پرسش شفاهی، تدریس درس چهارم94اّول

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس چهارم104دوم 

پرسش شفاهی، تدریس درس پنجم115سوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس پنجم125چهارم

دی

امتحان شفاهیآزمون شفاهی13اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات14دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات15سوم

پرسش شفاهی، تدریس درس ششم166چهارم



12

م 
دو

ل 
سا

یم
ن

بهمن

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس ششم176اّول

پرسش شفاهی، تدریس درس هفتم187دوم 

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس هفتم197سوم

آزمون کتبی کوتاه، تدریس درس هشتم208چهارم

اسفند

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس هشتم218اّول

امتحان درس ششم تا هشتمامتحان22دوم 

دورۀ درس اّول تا هشتمدوره23سوم

تعطیلی احتاملی یا دورۀ درس اّول تا هشتمدوره 24چهارم

فروردین

تعطیل عید نوروزــ25اّول

تعطیل عید نوروزـــ26دوم 

پرسش شفاهی، تدریس درس نهم9 27سوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس نهم289چهارم

اردیبهشت

پرسش شفاهی، تدریس درس دهم2910اّول

پرسش شفاهی، ادامۀ تدریس درس دهم3010دوم 

آزمون شفاهی  )قرائت و مکالـمه( شفاهی31سوم

حّل منونه سؤال امتحان پایان سالامتحان32چهارم

بارم بندی و نمونه  سؤاالت امتحان استاندارد



بخش چهارم

بارم بندی و نمونه  سؤاالت امتحان استاندارد
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن ــ پایۀ نهم نوبت اّول )از درس اّول تا پایان درس پنجم( 

١5 نـمره

دورۀ اّول متوّسطه ــ سال تحصیلی

مهارت های 

زبانی
جمعنـمرهموضوعشامره

مهارت 

ترجمه

4/5 4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

نـمره 0/5برگزیدن گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 2

مهارت

واژہ شناسی

0/5مرتادف و متضاد 3

 1/5

نـمره

0/5نوشنت معنای دو کلمۀ مشّخص شده در جمله 4

0/25تشخیص کلمۀ ناهامهنگ ازنظر معنا میان چهار گزینه5

0/25نوشنت مفرد یا جمع اسم6

مهارت 

کاربرد 

قواعد

7
تعیین سه حرف اصلی کلمه، تعیین وزن کلمه، نوشنت کلمه با سه حرف اصلی، ترجمۀ 

کلمه ای بر وزن فاِعل یا مفعول 
1

 7

نـمره

0/5تعیین فعل ماضی مناسب درجای خالی جمله )سؤال چند گزینه ای(8

0/5تعیین فعل مضارع مناسب در جای خالی جمله )سؤال چند گزینه ای(9

1/5تشخیص فعل امر مناسب در جمله )سؤال چند گزینه ای(10

1تشخیص فعل نهی مناسب در جمله )سؤال چند گزینه ای(11

12
فعل های  با  جمله  در  مستقبل  و  نفی  مضارع،  ماضی،  نهی،  امر،  فعل های  ترجمۀ 

ساده ای مانند فََعَل، َخَرَج، َدَخَل، َصَبَ، نَظََر، لَِعَب، َشَکَر و کَتََب
2

13

قواعد کلامت پرسشی )مکالـمه( 

پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای به جملۀ پرسشی مصّور؛ با »لاِمذا، َمتٰی، کَیَف، َهْل، أ، 

أیَن، ِمْن أَیَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، کَْم«

0/5

مهارت 

درک و 

فهم

14

دوم«  ستون  به  اّول  ستون  كلامت  كردن  »وصل  واژگان  كاربرد  از  پرسش جوركردنی 

)چهار مورد( 

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

مناسب پرشود.

یا پرکردن جای خالی جمله با گزینۀ مناسب

یا تلفیقی از حالت های باال

1

 2

نـمره

15

)درک مطلب( ارائۀ منت و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی 

یا ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم 

یا ارائۀ منت به همراه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس منت

یا تلفیقی از حالت های باال

1

15جمع نـمره 
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن ــ پایۀ نهم نوبت دوم از ١5 نـمره

دورۀ اّول متوّسطه

جمعنـمرهموضوعشامرهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه
4/5 4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی 1

نـمره 0/5برگزیدن گزینۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 2

مهارت

واژہ شناسی

0/5مرتادف و متضاد 3

 1/5

نـمره

0/5نوشنت معنای دو کلمۀ مشّخص شده در جمله 4

0/25تشخیص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا میان چهار گزینه5

0/25نوشنت مفرد یا جمع اسم6

مهارت کاربرد 

قواعد

7
تعیین سه حرف اصلی کلمه، تعیین وزن کلمه، نوشنت کلمه با سه حرف اصلی، 

ترجمۀ کلمه ای بر وزن فاِعل یا مفعول 
1

 7

نـمره

0/5تعیین فعل ماضی و مضارع مناسب در جای خالی جمله )سؤال چند گزینه ای(8

1تشخیص فعل امر مناسب در جمله )سؤال چند گزینه ای(9

1تشخیص فعل نهی مناسب در جمله )سؤال چند گزینه ای(10

11
ترجمۀ فعل های امر، نهی، ماضی، مضارع، نفی و مستقبل در جمله با فعل های 

ساده ای مانند فََعَل، َخَرَج، َدَخَل، َصَبَ، نَظََر، لَِعَب، َشَکَر و کَتََب
1/5

12
تشخیص صفت و مضاٌف الیه )نیم نـمره( 

و ترجمۀ ترکیب مخلوط وصفی ــ اضافی در جمله )نیم نـمره(
1

0/5ساعت خوانی13

14

قواعد کلامت پرسشی )مکالـمه( 

پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای به جملۀ پرسشی مصّور؛ با »لاِمذا، َمتٰی، کَیَف، 

َهْل، أ، أیَن، ِمْن أَیَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، کَْم«

0/5

مهارت درک 

و فهم

15

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول به ستون 

دوم« )چهار مورد( 

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

با كلمۀ مناسب پر شود.

یا پر کردن جای خالی جمله با گزینۀ مناسب

یا تلفیقی از حالت های باال

1

2

نـمره

16

)درک مطلب( ارائۀ منت و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی 

یا ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم

یا ارائۀ منت به همراه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس منت

یا تلفیقی از حالت های باال

1

15جمع نـمره 



16

تذکّرات )برای طرح سؤال در نوبت اّول و دوم و میان نوبت(

��طرّاح در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول مجاز است، تا یک نـمره در بارم بندی تغییراتی اجرا  ١

نماید؛ ولی در نوبت دوم باید بارم بندی دقیق رعایت شود.

��در بسیاری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های  2

زبانی امکان ندارد. مثالً در بخش مهارِت ترجمه، الزم است دانش آموز قواعد را بداند.

��در بخش قواعد، از »ساختن« و هرگونه تبدیل مانند »تبدیل فعل جمله ای از غایب به مخاطب،  3

یا متکلّم و بازنویسی جمله« خودداری شود؛ برای نمونه، طرح چنین سؤالی از اهداف آموزشی 

کتاب نیست: 

جملۀ »یا رَُجُل اِذَهْب إلٰی بَیِتَك.« را با »نِساء« بازنویسی کنید. 

در بخش قواعد، شیوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل در جمله و تعیین فعل مناسب 

برای جای خالی است؛ مثال: در جای خالی فعل مناسب بنویسید. 

 ) ٰهؤالِء الاّلعبوَن ... في الَْملَِعب بَْعَد َدقائَِق. )لَِعبَْت       َسیَلَْعبوَن       اِلَْعبوا 

��در بخش قواعد، از افعال ثالثی مجرّد صحیح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ اّما اگر در  ٤

بخش ترجمه، جمله ای از جمالت کتاب طرح شود که غیرثالثی مجرّد صحیح و سالـم در آنها 

به کار رفته است، اشکالی ندارد.

��در طرّاحی سؤال مترادف و متضاد مانند کتاب سؤال نوشته شود و چنین سؤالی طرح نشود:  5

»متضاد قُبْح را بنویسید.« بلکه سؤال داده شود »کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید: کَتََم، 

قُبْح، َستََر، سوء، َوَجع«

��در طرح سؤال از وزن و حروف اصلی فقط باید از کلمات صحیح و سالـم و آشنا استفاده کرد و  6

چنین کلماتی نیز طرح نشود: مالئکة، تَلخیص و مأیوس. در امتحان نهایی کلماتی مانند استراق 

و استماع که دانش آموز به جای افتعال، استفعال می نویسد و نیز انتظار و انتصار که به احتمال 

قوی به جای افتعال، انفعال پاسخ می دهد، خودداری شود و کلماتی مانند انتقام نیز در امتحان 

نباید طرح شود؛ زیرا حروف اصلی »نقم« برای دانش آموز ناآشناست.

��تعیین دقیق اینکه در امتحان پایان سال، چند نـمره از مطالِب نوبت اّول بیاید، در درس عربی  7

امکان پذیر نیست؛ زیرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد درهم تنیده است؛ با 

وجود این توصیه می شود حتّی االمکان پنج نـمره به محتوای نوبت اّول )پنج درس نخست( و 

ده نـمره به محتوای نوبت دوم )پنج درس بعدی( اختصاص داده شود.
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��این فونت ها برای تایپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند: 8

 Adobe Arabic / Traditional Arabic / Simplified Arabic / KFGQPC Uthman Taha Naskh

��جمع نـمرۀ امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی میزان كسب نـمرۀ شفاهی )روان خوانی و  9

مكالمه( مشّخص شود. اگر تعداد سؤاالت امتحان شانزده مورد است؛ مورد هفدهم درج نـمرۀ 

یا كشوری  امتحان نهایی استانی  نـمرۀ مكالمه است. )در  روان خوانی و مورد هجدهم درج 

مطابق قانون حوزه عمل می شود.(

��١0در بخش قواعد سؤاالت تعریفی مانند تعریف اسم اشاره یا فعل ماضی طرح نمی شود.

��١١تعریب »ترجمۀ جمله یا کلمه از فارسی به عربی« از اهداف کتاب نیست.

��١2بارم بندی امتحان پایان سال »خرداد، شهریور... « مانند هم است.

و  الْخاِمَسه  الْخاِمسه،  می شود:  طرّاحی  امتحان  در  حالت هایی  چنین  فقط  ساعت خوانی  ��١3در 

وخمٌس  الْخاِمَسة  مانند  ساعت هایی  بنابراین،  النِّصُف.  َو  الْخاِمَسه  ُربعاً،  إاِّل  الْخاِمَسه  بع،  الرُّ

َوِعشروَن دقیقة یا الْخاِمَسة إاّل ثُلثاً نباید طرح شود.

��١٤طرح سؤال از ترکیب اضافی و وصفی که صفت بعد از مضاف و مضاف الیه واقع می شود، باید 

فقط از تمرینات کتاب باشد و هیچ تغییری در آن داده نشود و حتماً سؤال در جمله طرح 

شود؛ مثال: 

ترجمه کنید: أَشُکرَُك َعلَی َعَملَِك الّصالِحِ. نباید ترجمه »عملك الصالح« بیرون از جمله داده شود.

نباید مطلقاً چنین سؤالی در هیچ آزمونـی طرح شود. ترجمه کنید: حقیبـة التِّلمیَذة النَّظیَفـة.  

زیرا مطابق با اهداف آموزشی کتاب نیست. دانش آموز نمی داند »حقیبـُة التِّلمیَذة النَّظیَفـة.« 

را به چه صورت معنا کند. »کیِف دانش آموِز تمیز«: )حقیبُة التِّلمیَذِة النَّظیَفـِة( یا »کیِف تمیِز 

دانش آموز«: )حقیبـُة التِّلمیَذِة النَّظیَفـُة(

ترجمۀ چنین ترکیبی در امتحان حتّی در جمله نیز نباید طرح شود؛ حتّٰی اگر اعراب گذاری شده 

باشد؛ زیرا دانش آموز چیزی دربارۀ اِعراب نمی داند؛ مثال: نَظَرُْت إلٰی َحقیبـِة التِّلمیَذِة النَّظیَفـِة.

��١5از طرح سؤال معّماگونه، وجه اختالف، شاذّ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود؛ 

مثال: مفرد علماء، مالئكة، أحادیث، نِساء چیست؟  پاسخ: علیم، مألك یا ملك، أحدوثة، نِساء مفرد 

از جنس خودش ندارد.

بنات، أََخوات، أّمهات، سماوات و سبعین چه نوع جمعی اند؟

َهة« باشد. هات« چیست؟ و پاسخ مورد انتظار شما »أُمَّ مفرد »أُمَّ

طرح سؤال از تطابق عدد و معدود یا سؤال از ساعت به صورت »پنج و چهل و پنج دقیقه«.
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اشاره به جمع غیر عاقل با هذه و تلك؛ مانند این سؤال: در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذارید.

َرأَیُْت .......... اْلَشجاَر في الَْحدیَقِة. ــ )تِلَْك/ أُولٰئَك/ هاتاِن(

دانش آموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزینۀ »أُولئَك« را بر می گزیند؛ زیرا قاعده اش را 

نخوانده است و این طرح سؤال غلط فاحش است.

رنگ های مؤنّث بر وزن فَعالء؛ مانند: َزرقاء.

سؤال از حرکت عین الفعل در فعل ها.

تغییراتی دارند که  آبار و کلماتی که مانند معتاّلت  قاَل،  أماکن،  حروف اصلی کلماتی مانند 

دانش آموز آموزش ندیده است.

جمع مکّسر کلماتی که در کتاب درسی نیامده است.

بارم بندی پنج نـمره امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن پایۀ نهم: نوبت اّول و دوم

جمعنـمرهموضوعشامرهمهارت ها

مهارت های خواندن، 

شنیدن، سخن گفنت و 

ترجمۀ شفاهی + تحقیق

4روان خوانی )خواندن بدون مکث و خطا و تلّفظ درست(1

5

2 نـمره

مکالـمۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ به جمله های 

پرسشی )سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، َمْن، لَِمْن، أَیَن، ِمْن 

أیَن، کَم، َهْل، أَ، َمتٰی، کَیَف، لاِمذا(

1

5جمع نـمره

تذکّرات

��تلّفظ کامالً درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( کاری  ١

دشوار است و از عهدۀ بیشتر دانش آموزان بر نمی آید؛ لذا درخواست می شود از سخت گیری در 

این زمینه خودداری شود. اّما از دانش آموزان خواسته شود تالش کنند حتّی االمکان حروف خاّص 

زبان عربی را درست بر زبان آورند.

��در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً اگر دانش آموز  2

فِّ التّاِسعِ؟« بگوید: »نََعم.« درست است و نیاز نیست پاسخ  در پاسخ به سؤاِل »أ أنت في الصَّ

فِّ التّاِسعِ.« در بخش مكالمه فهم سؤال نیمی از نـمره را دارد. دهد: »نعم؛ أنا في الصَّ
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��یکی از موارد آزمون شفاهی می تواند این باشد که از دانش آموز بخواهیم خود را به زبان عربی  3

در دو دقیقه معرّفی کند.

��طبیعی است که در یک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان مدرسه آزمون روخوانی و مکالـمه  ٤

به عمل آورد؛ بنابراین، هرچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و مجموعۀ فّعالیّت های 

شفاهی و مکالـمۀ وی نـمرۀ شفاهی اش را تشکیل می دهد. مبنای نـمره دهی آخرین و بهترین 

وضعیّت مهارت شفاهی اوست.

��رعایت ظرافت های صرفی و نحوی و بالغی در مکالـمه درحّد دانش آموز پایۀ نهم نیست. به  5

برای فکر کردن  باشد و فرصت کافی  باید در پاسخگویی سرعت عمل داشته  او  اینکه  ویژہ 

ندارد؛ از سوی دیگر، آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ با توّجه به این موارد و توّجه به اینکه عربی 

فصیح یک زبان فّنی است، از دبیر ارجمند درخواست می شود این بخش را با نرمش و مهربانی 

برگزار کند، تا دانش آموز خاطرۀ خوش از مکالـمه داشته باشد و زمینۀ مثبتی در ذهن او برای 

سال های آینده وجود داشته باشد.
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نمونه سؤاالت امتحان نوبت اّول و دوم

امتحان عربی، زبان قرآن پایۀ نهم، نوبت اّول، از پنج درس، وقت: 70 دقیقه، تاریخ: ....... /١0/ .......

منطقۀ: ............................ نام طّراح: ............................ نام و نام خانوادگی: ............................

الف( مهارت ترجمه )هفت نـمره(

بارمپرسشردیف

١

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

............................................................................ واِء قَلیلُـُه یَْنَفُع َو کَثیرُُه قاتٌِل. )1(  ١  اَلَْکالُم کَالدَّ

............................................................................ 2  أَیَن َموِقُف َسیّاراِت الَْحرَِم؟ )5/ 0( 

............................................................................ 3  َعلَیَك ِبالَْحرَکَِة، یا سائُِق. )5/ 0(  

............................................................................ فيَنُة انَْکَسَْت قَلیالً َولِٰکنَّها ما َغرِقَْت. )1(  ٤  اَلسَّ

............................................................................ 5  أَنَت التَْقِدُر، لَِم تُحاِوُل؟ اِقْـبَْل َمصیرََك. )1( 

4

2

ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

١  َعداَوُة الْعاِقِل َخیْـٌر ِمْن َصداقَـِة الْجاِهِل.

الف( دشمن خردمند، بهرت از دوست بی خرد است. 

ب( دشمنِی دانا، بهرت از دوستِی نادان است. 

2  َصَنَع النَّّجاُر ِجساً َعلَی النَّْهِر، فَـَغِضَب حمیٌد َو قاَل: ماذا فََعلَْت؟!

الف( نّجار پلی روی رودخانه ساخت، حمید عصبانی شد و گفت: چه کار کردی؟!  

ب( نّجار روی رود پل می سازد، حمید خشمگین می شود و می گوید: چه می کنی؟! 

0/5

مهارت واژہ شناسی )یک و نیم نـمره(

3

کلامت مرتادف و متضاد را کنار هم بنویسید. »دو کلمه اضافی است«.

َجمیل / یَـمین / بُستان / ِشـراء / َحدیَقة / قَبیح

.............................  #  .............................                       .............................  =  ............................. 

0/5

ـُة« َو اْلَماُن.٤ ـحَّ 0/5کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنید. »نِـعـَمـتـاِن« َمجهولَتاِن »الـصِّ

0/25کدام کلمه با سایر کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟ فُنُدق     َسَمَح     َمَحّل     َمکتَبَة  5

6
در این جمله یک جمع مکّس پیدا کنید و مفرِد آن را بنویسید.

أَْعَجُز الّناِس َمْن َعَجَز َعِن اکِْتساِب اْلْخواِن.
0/25
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مهارت کاربرد قواعد )هفت نـمره(

7
١  وزن کلمۀ »إِْخراج« و حروف اصلی کلمۀ »اِْشِتغال« را بنویسید.

2  با توّجه به قواعد وزن، معنای »عاِبد« و »َمْعبود« را بنویسید.
1

8

در جاهای خالی »فعل ماضی« مناسب بنویسید.

لَِعبْـتاُم     لَِعبا  اّلُب ................ کُرََة الَْقَدِم الْیَوَم.             لَِعبوا   ١  ٰهؤالِء الطُـّ

نََجْحتُم     نََجْحنُتَّ  2  یا أَْصِدقائی، أَ أَنتُم ................ ِفـی الُْمسابََقِة أَمِس؟     نََجَحتـا  

0/5

9

در جاهای خالی »فعل مضارع« مناسب بنویسید.

نَـْعرُِف      یَـْعرُِف       تَْعرُِف  ١  نَْحُن ال ................ التِّلمیَذ الَْجدیَد. 

تَذَهبوَن      یَْذَهبْـَن      تَْذَهباِن   . 2  اَلْفاّلحاُت ................  إلٰی َمزَرَعِتـِهنَّ

0/5

١0

در جاهای خالی »فعل امر« مناسب بنویسید.

اِْعَمْل          تَْعَملیَن       اِْعَملی  ١  یا زَمیلـی ................ ِبـواِجِبـَك.  

أَْسَمُع        اِْسَمعی       َسِمْعِت  2  یا أُختی، رَجاًء؛ ................ کَالمی. 

اِْذَهبْـَن       اِْذَهبا         اِْذَهبوا   3  رَجاًء؛ ................ إلٰی ُصفوِفُکم.  

اِْجلِسی    َجلَْسنُتَّ             اِْجلِْسَن   . ٤  یا بَناُت، ................ فـي ُغرفَِتـُکنَّ

اُْسُکتوا     اُْسُکْت            تَْسُکتوَن  5  رَجاًء؛ یا أَوالُد، ................ لَحظًَة.  

اُطْبُخی     طَبَْخنُتَّ             اُطْبُْخَن  6  رَجاًء؛ یا نِساُء، ................ طَعاماً. 

1/5

١١

در جاهای خالی »فعل نهی« مناسب بنویسید.

ال تَْکِذُب     ال تَْکِذْب       ال یَْکِذُب   ١  یا َعزیزی، اُْصُدْق فـي َحیاتَِك َو ................ 

ال تَْخُرْج            ال تَْخرُجی            ما َخرَْجَت  ِك.  2  یا طالِبَُة، رَجاًء؛ ................ ِمْن َصفِّ

             ال تَلَْعْب   ال تَلَْعُب        ال تَلَْعبی  3  یا َولَُد، رَجاًء؛ ................ ِفـي الّشاِرِع أَبَداً. 

ْخ         ال تَْصُخیَن     ال تَْصُ ال تَْصُخی  ٤  یا ِطفلَـُة، رَجاًء؛ ................ .  

1

١2

در جمله های زیر فقط فعل ها را ترجمه کنید.

5  اُنْظُرا أَنتاُم إلٰی ٰذلَِك الَْجبَِل.١  هَو َسْوَف یَْخُرُج ِمْن بَیِتِه.

6  ال تَْکتُْب َعلَی اْلثاِر التّاریخیَِّة.2  هَی ال تَْدُخُل ُغرفَتَـها.

7  ال تَلَْعْب ُهنا یا َصدیقی.3  ُهنَّ ما َصَبَْن لَنا.

8  اُْشُکری َربَِّك َعلٰی ٰهِذِه النِّعَمِة.٤  اُکْتُْب أَنَت َدرَسَك.

2
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١3

با توّجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

2  کَْم کُرسیّاً َحوَل الِْمنَضَدِة؟١  ماذا في ٰهِذِه الّساَحِة؟

0/5

مهارت درک و فهم )دو نـمره(

١٤

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. »دو کلمه اضافه است«.

١  قاِطُع الرَِّحِم   هَو الَّذی ال یَذَهُب لِزیارَِة أرُسَتِِه َو أَقِربائِِه.

2  اَلْجـاِمَعـــُة     أَخشاٌب ُمناِسبٌَة لِـاِلْحـِتـراِق ِفـی الّنـاِر.

3  اَلْـَحـطَـُب       

٤  الْـَفــَرُج      

0/5

١5

)درک مطلب( با توّجه به منت گزینۀ درست را انتخاب کنید.

فِّ التّاِسعِ. اِسمی إِسحاق. لـی أُختاِن: َمْهـدیم َو اللین، ُهام َصغیرَتاِن فَـال تَذَهباِن  أَنـا طالٌِب ِفـی الصَّ

إلی الَْمدرََسـِة و ِعْندی ثاَلثَـُة إِْخـَوٍة: هاِشٌم َو َجواٌد َو صاِدٌق. هاِشٌم أَکبَـُر أَوالِد اْلرُسَة؛ هَو تََخرََّج ِمَن 

فِّ الرّاِبـعِ. نَحُن ِمْن َمدیَنـِة  فِّ الّساِبـعِ َو صاِدٌق ِفـی الصَّ . َجواٌد ِفـی الصَّ الَْمدرََسـِة َو اْلَن هَو َحلْوانـیٌّ

»رَساوان« في ُمحافَظَِة »سیستان و بلوِشستان«.

َصغیرَتاِن    ُهام ... .  ١  ال تَذَهُب َمْهـدیم َو اللین إلَی الَْمدرََسِة؛ ِلَ  نَـّ

َمریَضتاِن 

َحلْـوانـیٌّ  َحـّداٌد    2  هاِشٌم تََخـرََّج ِمَن الَْمدرََسِة َو هَو ... .  

الَْمدیَنِة  الَْقریَِة    3  تَعیُش ٰهِذِه اْلُسـرَُة ِفـی ... .   

الرّاِبـعِ  التّاِسـعِ       . ...  فِّ ٤  إِسحاُق ِفـی الصَّ

1

١6
      .درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیّت معلوم کنید

١  َذَهُب الَْمرِء َخیٌر ِمْن أََدِبـِه َو رَشَِفـِه.

2  اَلْعالُِم الَْحقیقیُّ یَْکتُُم ِعلَْمُه َو ال یَْنَفُع اْلَخریَن.

0/5

نـمرۀ شفاهی

4روان خوانی١7

1مکالـمه١8
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امتحان عربی، زبان قرآن پایۀ نهم، نوبت دوم، وقت: 70 دقیقه، تاریخ:  ....... /  3  / .......

منطقۀ: ............................ نام طّراح: ............................ نام و نام خانوادگی: ............................

الف( مهارت ترجمه )هفت نـمره(

بارمپرسشردیف

١

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

............................................................................ ١  ﴿رَبِّ إنّـی ظَلَْمُت نَْفسی فَاْغِفـْر لـی﴾ 

............................................................................ 2  اُنْظُْر إلَی ما قاَل َو ال تَْنظُْر إلَی َمْن قاَل.  

لوا؛ اِْرکَبوا. ............................................................................ 3  قاَل الّسائُِق: أهالً َو َسهالً ِبُکم. تََفضَّ

٤  َصالٌة في َمسِجِد الْکوفَِة تَْعِدُل أَلَْف َصالٍة في َغیرِِه ِمَن الَْمساِجِد. .................................................

1

1

1

1

2

ترجمۀ درست را انتخاب کنید.

نا َجَعلْنا بَیتَـُکم َمَقرّاً لَنا دوَن إذنِـُکم. ١  أَرجو ِمنُکُم الَْمعِذرََة؛ ِلَنَـّ

الف( از شام عذر می خواهم؛ چون ما خانه تان را بی اجازۀ شام مقرّمان قرار می دهیم. 

ب( از شام پوزش می خواهم؛ زیرا ما خانه تان را بی اجازه تان قرارگاه مان قرار دادیم. 

َجرَِة. 2  ُعصفوٌر ِفـی الْیَـِد َخیٌر ِمْن َعَشٍَة َعلَی الشَّ

الف( گنجشکی در دست بهرت از ده تا بر درخت است. 

ب( پرنده ای در دست بهرت از نه تا روی درخت است. 

0/5

مهارت واژہ شناسی )یک و نیم نـمره(

3

کلامت مرتادف و متضاد را کنار هم بنویسید. »دو کلمه اضافه است«.

اِْستَلََم / َحرْب / فَْجـأًَة / قُبْـح / َدفََع / بَْغـتَـًة

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

0/5

٤
کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنید.

« َحیاُؤُه. َمْن »کَـثُـَر« کَالُمـُه کَـثُـَر َخطَـُؤُه، َو َمْن کَثُـَر َخطَُؤُه »قَـلَّ
0/5

0/25کدام کلمه با بقیّه از نظر معنا ناهامهنگ است؟    ِمشِمش    لَیمون    تُّفاح    تََعب  5

6
یک جمع مکّس در این جمله بیابید و مفردش را بنویسید.

اُطْلُبوا ِمّنی ثَـَمَن اْلرَْضاِر، فَٰهذا رَقَُم هاتِفي.
0/25

مهارت کاربرد قواعد )دو نـمره(

7
١  وزن کلمۀ »ُمجالََسة« و حروف اصلی کلمۀ »َمفاتیح« را بنویسید.

2  با توّجه به قواعد وزن، معنای »کاتِب« و »َمْکتوب« را بنویسید.
1
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8

در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید.

تَرِْجْعـَن    یَرِْجْعـَن    رََجْعـَن  فِّ أَمِس.  ١  أُولِٰئَك الْبَناُت ....................... ِمَن الصَّ

کَـتَـبْـَت    کَـتَـبْـِت    کَـتَـبَـْت  2  ماذا ....................... یا أَخی، أَنا کَتَبُْت َدرسی. 

0/5

9

در جاهای خالی »فعل امر« مناسب بنویسید.

اُْسُکْت     اُْسُکتی         اُْسُکتا  ١  یا زَمیلـی، إذا َغِضبَْت فَـ ....................... .  

اُْهرُْب             اُْهُربـی     اُْهُربَْن  2  یا َصدیقاتی، ....................... ِمْن َجلیساِت الّسوِء. 

اِنْزلوا             اِنْزِلَْن        اِنْزاِل  3  یا رَُجالِن ....................... ِمَن الْحاِفلَِة.  

اِْسَمعوا    اِْسَمعی     اِْسَمعا  ٤  یا أَصِدقائی، رَجاًء؛ ....................... کَالمی.  

1

١0

در جاهای خالی »فعل نهی« مناسب بنویسید.

ال تَْغَضْبَ           ال تَْغَضبوا      ال تَْغَضبی     . ١  یا أََخواتی، ....................... َعلٰی زَمیالتُِکنَّ

ال تَْضَحکاِن   ال تَْضَحکا       ال تَْضَحکی  2  یا َولَداِن، ....................... َعلٰی أَصِدقائُِکام. 

ال تَْنزِلوا       ال تَنزاِل         ال تَْنزاِلِن    3  یا زَمیلَتاِن، رَجاًء؛ ....................... اِْصَعدا. 

ال تَْکِذْب            ال تَْکِذبی       ال تَْکِذبوا    ٤  یا إْخَوتـی، رَجاًء؛ ....................... أَبَداً. 

1

١١

در جمله های زیر فقط فعل ها را ترجمه کنید.

ـنا. 5  اُْشُکرا أَنتاُم َصدیَقـُکام.١  إنَُّه َسـیَْدُخُل َصفَّ

6  ال تَْکتُبی َعلَی الِْجداِر.2  ُمَعلَِّمتی ال تَْخُرُج اْلَن.

7  رَجاًء؛ ال تَْفَعْل َشیئاً.3  أنتـُنَّ ما َصَبْتُنَّ کَثیراً.

8  اُنْظُری إلٰی کِتاِبـِك.٤  اِلَْعْب أَنَت َمَع زَمیلَِك.

1/5

١2

در این جمله صفت و مضاٌف الیه را مشّخص کنید. في ُمتَحِف الَْمدیَنِة آثاٌر َجمیلٌَة.

ترکیب مخلوط وصفی ـ اضافی میان گیومه را در دو جملۀ زیر ترجمه کنید.

تَـنا في الَْقریَِة. تُساِعُد »أُختـی الَْکبیرَُة« َجدَّ

ْعنا »فَریَقـَنا الْفائَِز« في نِهایَِة الُْمسابََقِة. َشجَّ

1

١3

کَِم الّساَعُة؟

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

0/5
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١٤

با توّجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

َة اْلُمَکرََّمِة؟ فَلـُة؟ِبَم ُیساِفُر اْلـُحّجاُج إلَی َمکَّ أَیَن ِتْلَك الطِّ

0/5

مهارت درک و فهم )دو نـمره(

١5

هر جمله را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنید.  »یک کلمه اضافه است.«

١  النَّهارُ   ِصَفٌة َحَسَنـٌة لِلَْحلیِب َو الْفاکَِهـِة

ـبـاِح َو الـلَّیِل.  2  اْلَزَرُق   ما بَـیَن الـصَّ

3  الطّازَجُ  

0/5

١6

)درک مطلب( با توّجه به منت زیر جمله های درست و نادرست را مشّخص کنید.

حاِمـٌد َولٌَد ذَکـیٌّ َو هَو ِفـی الْخاِمَسَةَعْشََة ِمَن الُْعمِر. یَنَهُض َصباحاً ِفـی الّساَعِة الّساِدَسِة إاِّل ُربْعاً. 

خوِل ِفـی اْلِنِتـرنِت في أَوقاِت الَْفراِغ. فَِرَح  َوفي یَوٍم ِمَن اْلَیّاِم اْشرَتَی والُِدُه حاسوباً لَـُه َو َسَمَح لَـُه ِبالدُّ

ِة یَوَمیِن. قاَل حاِمٌد ِلَبیِه َو  ٍة لِـُمدَّ ـٍة إِداریَـّ ٍة سافََر والُِدُه َو والَِدتُـُه لِـُمِهمَّ ِة. بَعَد ُمدَّ حاِمٌد ِبـٰهِذِه الَْهدیَـّ

ـِه: »َسـأَبَْحُث بَْحثاً ِعلمیّاً ِفـی اْلِنرتنت.«َجلََس حاِمٌد َخلَْف الْحاسوِب َو لَِعَب ساعاٍت کَثیرًَة َو ِفـی  أُمِّ

 . فِّ الْیَوِم التّالـی نََهَض ِفـی الّساَعـِة الّساِبـَعـِة إاِّل ُربعاً.کاَن حاِمٌد یَشُعُر ِبالنَّوِم ِفـی الصَّ

١  حاِمـٌد ِفـی الثّانیََةَعْشََة ِمَن الُْعمِر.

ِة َشهَریِن.  ٍة لِـُمدَّ ـٍة إِداریَـّ 2  سافََر والُِدُه َو والَِدتُـُه لِـُمِهمَّ

1

١7
      .درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیّت معلوم کنید

١  اَلَْمطبََعـُة َمخزٌَن لِـِحفِظ الَْموادِّ الِْغذائیَّـِة.

2  الّناُر نَتیَجُة اْحِتـراِق الَْخَشِب َو َغیرِِه.

0/5

نـمرۀ شفاهی )پنج نـمره(

4روان خوانی١8

1مکالـمۀ ساده١9
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توضیحات مشترک در تدریس همۀ درس های کتاب
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نهم  پایۀ  بر دبیران عربی  اختیار دبیر می گذارد و  را در  اطاّلعات بسیاری  مطالعۀ کتاب معلّم، 

الزامی است. با مطالعۀ کتاب بسیاری از ابهامات برطرف می شود. بخشی تحت عنوان »دانش افزایی 

برای دبیر« پیش بینی شده است تا عالوه بر اینکه به سؤاالت احتمالی معلّم پاسخ می دهد، جایی 

باشد تا اگر دانش آموزی سؤالی دشوار بپرسد، در کتاب معلّم پاسخ آن موجود باشد.

برای تدریس این کتاب، باید عربی پایۀ هفتم و هشتم را تدریس کرده باشید.

استادان  تألیف، گروهی شامل  است. شورای  متوّسطه  اّول  کتاب عربی دورۀ  کتاب سومین  این 

متخّصص دانشگاه و معلّمان مجرّب بوده است. این کتاب مانند دو کتاب پیشین، پیش از چاپ، 

چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است؛ همچنین در سال 1400 در سطح 

کشور اعتبارسنجی شد، تا اشکاالت برطرف و نقاط قّوت آن نیز هرچه بیشتر تقویت شود. در بررسی 

کتاب درسی، افراد بسیاری سهیم اند. نمایندگانی از معلّمان دورۀ اّول و دوم متوّسطه )به ویژہ دورۀ 

اّول(، متخّصصان تعلیم و تربیت اسالمی، دبیرخانۀ کشوری راهبری درس عربی، گروه های آموزشی، 

کارشناسانی از حوزه و دانشگاه و... .

شیوۀ کتاب، متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پایان دورۀ اّول متوّسطه متون 

سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در این کتاب 229 واژۀ جدید به کار رفته؛ اّما 

بسیاری از 573 واژۀ هفتم و هشتم نیز تکرار شده است؛ پس هدف این کتاب آموزش حدود 802 واژۀ 

پربسامد زبان عربی است. 

تألیف کتاب بر پایۀ اسناد باالدستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای برنامۀ درسی« 

انجام شده است. »برنامۀ درسی ملّی« نقشۀ راه تألیف همۀ کتاب های درسی است. »راهنمای برنامۀ 

درسی عربی« نیز که در »شورای برنامه ریزی درسی عربی« تهیّه و تنظیم شده، نقشۀ راه برای تألیف 

کتاب های عربی است. 

در نگارش کتاب، به تجربیّات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شده است. در تألیف کتاب به 

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

این کتاب، پرکاربردترین واژگان زبان عربی است که در قرآن، حدیث و  به کار رفته در  کلمات 

روایات و نیز در زبان و ادبیّات فارسی بسیار به کار رفته اند. تصاویر، عبارات و متون کتاب افزون بر 

هدف اصلی، تا اندازه ای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند.

دانش آموز در پایۀ هفتم و هشتم کلمات بسیاری را آموخته و تا حدودی با ساختار زبان عربی 

آشنا شده؛ لذا در پایۀ نهم متن ها بلندتر شده است.
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بنابه درخواست گروه های آموزشی، دبیران و دانش آموزان و به استناد برنامۀ درسی ملّی مجّدداً 

مکالـمه در کتاب گنجانده شده است؛ زیرا مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و به 

درس عربی جّذابیّت و تحّرک می بخشد؛ آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد؛ اّما هدف اصلی 

آموزش کتاب حاضر مکالـمه نیست. بسیاری افراد به آموزش عربی در سال های گذشته این انتقاد را 

وارد کرده اند که چرا دانش آموختۀ ایرانی قادر به بیان چند جملۀ ساده نیست و تنها مباحث صرفی 

و نحوی و تجزیه و ترکیب می داند. کتاب حاضر تا حدودی این ضعف را از بین برده است؛ لذا الزم 

است معلّم، خود را در زمینۀ مکالـمه تقویت کند.

این کتاب مکّمل دو کتاب پیشین است. کتاب های سال های آینده نیز هر یک به نوبۀ خود مکّمل 

کتاب پیش از خود خواهند بود.

مهم ترین توصیه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزش یابی  كتاب

��این كتاب در ده درس تنظیم شده است. هر درس در دو جلسۀ آموزشی تدریس می شود. ١

��دانش آموز در آغاز راه یادگیری زبان عربی است. شایسته است معلّم به مطالب کتاب بسنده  2

کند و مطلقاً مطالب اضافه ای آموزش ندهد؛ زیرا آنچه را دانش آموز باید بیاموزد؛ به تدریج 

فرا خواهد گرفت. معموالً معلّمان به محض اینکه از طرف مدرسه یک ساعت اضافه می گیرند 

تا  خواست  دانش آموزان  از  می توان  درحالی که  می روند؛  نحوی  و  صرفی  مباحث  به دنبال 

داستان های کوتاه ترجمه کنند. سرود و نمایش اجرا کنند. می توان عبارات ساده و کوتاه مانند 

سخنان حکمت آمیز و ابتسامات و مطالب علمی کوتاه ترجمه کرد. فضا برای کارهای سودمند 

مناسب است؛ ولی قاعده زدگِی تدریس عربی، برخی را جذب قواعد کرده است. آموزش قواعد 

در هر زبانی کاری ساده است؛ ولی تدریس متن محور کاری دشوار است. ارزش یابی از مطالب 

صرفی و نحوی آسان است؛ ولی ارزش یابی از قرائت و مکالـمه بسیار سخت است.

��سیاست تألیف در همۀ بخش های کتاب مبنی بر ساده سازی و جّذابیّت است؛ لذا بزرگ ترین  3

مسئولیّت معلّم این است که با هنرمندی، کتاب را به ساده ترین روش به دانش آموز تدریس 

کند. هنر معلّم، عالقه مند کردن دانش آموز نسبت به درس عربی است؛ لذا باید در امتحانات، 

آزمون های طرّاحی  و  مدارس خاص  آزمون های  کرد.  معّماگونه خودداری  از طرّاحی سؤاالت 

شده توّسط مؤّسسات خصوصی زمینۀ انحراف از مسیر آموزش را فراهم می سازند. اگر تدریس 

سودجویان  برخی  باشد؛  نداشته  وجود  پیچیدگی  و  باشد  ساده  دروس  سایر  و  عربی  درس 
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را  زمینه  امتحانی  سؤاالت  و  تمرینات  و سختی  آموزش  وضعیّت  آشفتگی  می گردند.  متضّرر 

برای بهره برداری برخی سودجویان فراهم و دانش آموزان را نیز از درس عربی گریزان می سازد.

��کار عملی در کتاب عربی، تهیّۀ انواع کاردستی نیست؛ بلکه کارهایی مانند مکالـمه، نمایش،  ٤

قالب  در  را  آموخته هایش  دانش آموز  یعنی  است؛  داستان نویسی  و  تصویری  ترجمۀ  سرود، 

سخن گفتن یا نوشتن به نمایش بگذارد. 

ناِم  ثبت  یا  باشد،  داشته  اضافه  ساعت  عربی  درس  که  اجراست  قابل  مدارسی  در  کار  این 

دانش آموزان، گزینش شده باشد.

��این کتاب افزون بر اینکه مکّمل دو کتاب پیشین است؛ پشتیبان تثبیت واژگان و ساختار آموزش  5

داده شده در پایۀ هفتم و هشتم نیز است. کتاب های سال های آینده نیز هریک به نوبۀ خود 

مکّمل کتاب پیش از خود هستند.

با شاهد مثال، اصول زبان به دانش آموز آموخته شود.  ��در بخش »بدانیم« سعی شده است  6

ذکر تعاریف و اصطالحات تنها به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و نیازی به حفظ آنها 

نیست. هدف از بخش های »بدانیم« و »فّن ترجمه« کمک به فهم بهتر متن و عبارت است. 

آنچه در این بخش آمده به منظور فهم معنای جمالت است. دانش آموز آن را می آموزد تا به 

كمک آن درست بخواند، درست بشنود و درست ترجمه كند. هدف اصلی، درست خواندن، 

فهمیدن و ترجمه است. در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و این موضوع در 

بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است. به همین دلیل بخش قواعد دو نـمره دارد.

��از ارائۀ »جزوۀ مکّمل قواعد« به دانش آموز خودداری گردد. هرچه در زمینۀ قواعد الزم بوده  7

در همین کتاب آمده است. اگر کار اضافه ای می خواهید انجام دهید در بخش شفاهی انجام 

دهید. مهارت سخن گفتن را در دانش آموز تقویت کنید. دانش آموزان مکالـمه را دوست دارند 

و از قواعد محض فراری اند. مکالـمه در آینده برایشان مفيد است.

��طرح سؤاالت امتحان كتبی عربی در نوبت اّول و دوم از 15 نـمره است. 5 نـمرۀ شفاهی شامل  8

روان خوانی و مكالمه است.

اهداف  از  زیرا  شود؛  عربی«خودداری  به  فارسی  »ترجمۀ  زمینۀ  در  سؤاالتی  طرح  از  ��مطلقاً  9

آموزشی عربی نیست. دانش آموز باید بتواند جملۀ عربی را بخواند و ترجمه کند و البتّه قدرت 

تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در این دو پایه، از او »ساختِن جملۀ عربی« 

خواسته نمی شود. 

)در بخش مکالـمه، یعنی پاسخ گویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در مکالـمه 
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باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار درحّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر به لزوم سرعت 

عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعایت ظرافت های دشوار و فّنی زبان فعالً الزم نیست(.

��١0تبدیل، از اهداف این کتاب نیست و در هر آزمونی باید از طرح چنین سؤاالتی خودداری کرد؛ 

مثال:

این جمله را به جمع تبدیل کنید:                     یا طالُِب، اُکتُْب واِجباتِـَك.

. ـُکنَّ تَُها التِّلمیذاُت، ال تَْخرُْجَن ِمْن َصفِّ در جای خالی کلمات مناسب بنویسید:              أیَـّ

ـُکم.                                                                  ...         ...            ...      ِمْن َصفِّ

همچنین ذکر صیغه در ارزش یابی الزم نیست. 

��١١هیچ واژہ ای بیرون از جمله سؤال نشود. ترجمۀ كلمات، در داخل جمله خواسته شود؛ مثالً: 

ترجمۀ كلمات مشّخص شده را بنویسید. 

َمـرقَـُد اْلماِم الـثّـاِمن في مشهد.    َصَنَع النَّّجاُر ِجسراً َعلَی النَّْهِر.

در دو جملۀ باال دانش آموز به کمک قرائن می تواند واژۀ خواسته شده را درست ترجمه کند. او 

با این روش، از یادگیری درس عربی لّذت می برد. امتحان دو منظوره می شود، هم امتحان است 

و هم یادگیری در آن مستتر است.

��١2در پاسخ گویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّدنظر نیست. 

هرچند اگر دانش آموز پاسخ بلند دهد بهتر است. برای نمونه، در پاسخ به چنین سؤالی »لِماذا 

تَدرُُس؟« پاسِخ »لِلنَّجاح ِفـی الَْحیاة.« کافی است و نـمرۀ كامل تعلّق می گیرد. به عبارت دیگر 

الزم نیست چنین پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاح ِفـی الَْحیاِة.«

از آنجاکه در رویکرِد برنامه درسی عربی، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفتن نیز یکی 

از این موارد است؛ لذا بخش»اسماء و حروف استفهام« استثنا شده است. 

پیشنهاد می شود دبیر برای امتحان مکالـمه، یک آلبوم عکس در کاور یا سلیفون تهیّه کند و 

در آن، تصاویر الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد، یا در صورتی که در مدرسۀ هوشمند 

تدریس می کند فایل تصاویر مورد نیازش را از قبل تهیّه کند. 

می توان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به معرّفی دانش آموز از خودش اختصاص داد. دانش آموز 

بتواند در یک دقیقه خودش را به زبان عربی معرّفی کند. همچنین نـمرۀ شفاهی دانش آموزانی 

که داوطلب اجرای سرود، یا نمایش، یا مکالـمه گروهی در کالس می شوند را می توان از همین 

مورد منظور کرد.

��١3هدف در آزمون شفاهی روخوانی، درست خواندن است. بدیهی است برگزاری آزمون شفاهی 
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در یک روز امكان پذیر نیست. بنابراین، هرچه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند و 

مجموعۀ فّعالیّت های شفاهی او، نـمرۀ شفاهی اش را تشكیل می دهد. دانش آموز در آغاز، در 

مهارت خواندن و شنیدن نیاز به تکرار و تمرین دارد و به تدریج این مهارت تقویت می گردد؛ 

لذا مالک نـمره دهی، بهترین و آخرین وضعیّت دانش آموز است. 

��١٤به منظور تسهیل آموزش و صرفه جویی در وقت، در بسیاری از جاهای کتاب جای کافی برای 

نوشتن ترجمه و حّل تمرین درنظر گرفته شده تا نیازی به دفتر تمرین نباشد. نیازی به رونویسی 

از متن درس ها یا بخش های دیگر نیست. اگر در درس انگلیسی رونویسی انجام می شود به 

این دلیل است که الفبای آن فرق دارد، ولی از آنجا که الفبای فارسی با مختصری تغییر همان 

الفبای عربی است؛ لذا رونویسی ضرورتی ندارد. در گذشته مشاهده شده که برخی از معلّمان 

از دانش آموزان می خواستند نّقاشی ها و طرح های کتاب را در دفتر پاک نویس وارد کنند؛ یا 

از دانش آموزان می خواستند دو کتاب تهیّه کنند و تصاویر کتاب دوم را با قیچی درآورند و با 

چسب در دفتر پاکنویس بچسبانند. وظیفۀ گروه های آموزشی در این زمینه ارشاد، معلّم است.

بیشتر  است  داده  نشان  تجربه  اّما  است؛  مناسب  زبانی  هر  آموزش  در  کار  کتاب  ��١5هرچند 

کتاب های کار، زمینۀ انحراف از مسیر صحیح آموزش را فراهم می کنند و زمینه را برای دور 

به روند آموزش فراهم می کنند. زمان اختصاص  از اهداف آموزشی و آسیب رساندن  افتادن 

یافته به درس عربی )دو ساعت در هفته( برای تدریس این کتاب و حّل تمرین های آن است. 

گروه های آموزشی در این زمینه شایسته است نقش فّعال داشته باشند.

��١6ما ایمان داریم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست داریم 

تا با سیاست دفتر تألیف همگام شوند؛ زیرا به تدریج، همۀ کتاب های سال های آینده نیز ادامه 

و مکّمل این کتاب خواهند بود. 

��١6دانش آموزان بسیاری از آموخته ها را پس از دانش آموختگی فراموش خواهد کرد؛ ولی خاطرات 

تلخ و شیرین ماندگارند. آنچه در تدریس مهم است برخوردهای درست، دلسوزانه و عالمانه است.
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این کتاب از ده درس به شرح ذیل تشکیل شده است:

��درس اّول: دوره ای بر آموخته های پایۀ هفتم و هشتم است. ساختارهای دو کتاب پیشین نیز تکرار  ١

می گردد، تا به مصداق »الدرس حرٌف و التکراُر ألٌف«. آموخته ها تثبیت گردد. برخی از آموخته های 

پایه های هفتم و هشتم در این درس تکرار می شود و از آنجا که این امر مهم فقط در درس اّول 

محّقق نمی شود؛ لذا در درس های بعدی و پایه های بعد نیز این تکرار و تـمرین انجام شده است.

��درس دوم: متن درس دربارۀ اهّمیّت مقّررات راهنمایی و رانندگی است. ساختار درس دربارۀ  2

وزن و حروف اصلی است. اهّمیّت مبحث این درس در امالی فارسی بسیار است. دانش آموزی 

که این مطلب را خوب بیاموزد، در درس امالی فارسی می تواند موفّق باشد. یکی از ویژگی های 

بارز زبان عربی، داشتن وزن و حروف اصلی است. ویژگی ای که حتّی در زبان های خویشاوند 

عربی، یعنی سایر زبان های سامی به این صورت وجود ندارد.

��درس سوم: متن درس داستانی زیبا و خواندنی است. نتیجۀ اخالقی و پیام درس نیز در راستای  3

اهداف برنامۀ درسی ملّی است. سخن حکیمانۀ حضرت علی زینت بخش و حسن ختام متن 

درس شده است.

اِثناِن ال یَنظُُر اللُّٰه إلَیِهما قاِطُع الرَِّحِم َو جاُر الّسوِء.

ساختار درس سوم فعل امر مفرد است. 

این  دانش آموزان  و  است  جدید  داستان  موضوع  زیباست.  داستانی  درس  متن  چهارم:  ��درس  ٤

بُر ِمفتاُح الَْفَرِج.« است  داستان را پیش از این نشنیده اند. پیام اخالقی درس سخن حکیمانۀ »اَلصَّ

که تیتر درس نیز شده است.

ساختار درس ادامۀ درس سوم و فعل امر مثّنی و جمع است.

��درس پنجم: متن درس داستانی در بارۀ نقش تالش در زندگی است. در فرهنگ اسالمی سخنان  5

بسیاری در این باره آمده است؛ مانند: ﴿لَیَس لِْلنساِن إاّل ما َسعٰی﴾  

ساختار درس شناخت فعل نهی مفرد است.

افراد  ��درس ششم: متن درس داستانی جّذاب است که نقش نحوۀ رفتار آدم ها را در زندگی  6

نشان می دهد. یک رفتار شایسته، می تواند زندگی یک انسان را دگرگون کند و به تَبَع آن، انساِن 

متحّول می تواند نقش مهّمی در جامعه داشته باشد. رفتار و گفتار هرکس می تواند نقش مهّمی 

در افراد و حتّی در جامعه داشته باشد.

ساختار درس شناخت فعل نهی مثّنی و جمع است.

معّرفی درس ها
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��درس هفتم: متن درس داستانی از زندگی مردی است که به بشریّت خدمت کرد. 7

ساختار آموزشی این درس ترکیب اضافی و وصفی است.

��درس هشتم: متن درس هشتم مکالـمه ای در موزۀ آثار تاریخی حرمین شریفين در مّکه است.  8

از ده درس کتاب عربی نهم این اختصاصاً مکالـمه است. در این درس دانش آموز با عبارت های 

پر کاربرد در مکالـمه آشنا می گردد.

از آنجا که ماضی استمراری در هر زبانی از جمله، عربی کاربرد بسیار دارد؛ وقت آن است که 

اکنون دانش آموز با این مفهوم آشنا شود.

��درس نهم: از آنجا که ذخیرۀ واژگانی دانش آموزان تقویت شده و با بسیاری ساختارهای زبانی  9

آشنا شده اند سه متن کوتاه علمی دربارۀ بهترین رنگ ها، ویتامین آ و شیر تازه انتخاب شده 

است، تا فراگیر با متون علمی نیز آشنا شود. 

در بخش »بدانیم« ساعت خوانی آموزش داده شده است؛ اّما به ربع و نیم بسنده شده است.

در زبان عربی و برخی زبان ها مانند آلمانی، عددهایی مانند »بیست و پنج« را »پنج و بیست« 

می گویند؛ لذا آموزش این بخش فعالً به صالح نیست؛ چون موجب دشواری هایی در آموزش می گردد.

��١0درس دهم: آخرین متن کتاب دربارۀ شهید حاج قاسم سلیمانی است. متنی که نشان می دهد 

در نبرد باید به اصول اخالقی پایبند بود.

در این درس، ساختار جدیدی آموزش داده نمی شود؛ بلکه تکراری بر آموخته های سه کتاب 

عربی هفتم، هشتم و نهم صورت می گیرد.

ویژگی های کتاب

��قاعده محور نبودن کتاب به معنای نفی ارزش قواعد نیست؛ لذا دو بخش »بدانیم« و »فّن  ١

ترجمه« در کتاب های عربی هفتم، هشتم و نهم تنظیم شده است؛ تا دانش آموز بتواند به 

کمک آنها عبارات و متون ساده را بهتر بفهمد و ترجمه کند. قواعدی كه در بخش »بدانیم« 

آمده به منظور فهم معنای جمالت است. دانش آموز قواعـد را می خواند، تا به كمک آن بتواند 

درست بخواند، درست بشنود و درست ترجمه كند. قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است 

و به این موضوع در بارم بندی امتحانات نیز توّجه شده است.

��در این کتاب، مکالـمه نیز اهمیّت دارد؛ در »برنامۀ درسی ملّی« نیز به آموزش مهارت های  2

زبانی از جمله سخن گفتن اشاره شده است.
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��روخوانی در کتاب های عربی اهّمیّت ویژہ ای دارد. دانش آموز باید بتواند درست بخواند، تا  3

درست ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی »خواندن« است؛ لذا این 

بخواند.  درست  که  بفهمد  را  عبارت  معنای  می تواند  دانش آموزی  گردد.  تقویت  باید  بخش 

آهنگ بیاِن جمله های خبری، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. روان خوانی اوِج هنر 

دانش آموز در درس عربی است که در سایۀ تسلّط نسبِی او به زبان به دست می آید.

��شروع هر درس کتاب عربی نهم، مانند دو کتاب پیشین با واژگان جدید آن است. هدف از این  ٤

کار، ساده سازی آموزش است. هدف این نیست که دانش آموز قبل از شروع درس، این واژہ ها 

را حفظ کند. حفظ واژہ ها باید در طّی خواندن متون و عبارات اتّفاق بیفتد.

��آنچه باید سرلوحۀ تدریس و ارزش یابی معلّم قرار بگیرد؛ این است که »ترجمه از فارسی به  5

عربی و ساختِن جمله از اهداف عربی پایۀ هفتم، هشتم و نهم نیست.«

��مبنای گزینش آیات، احادیث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است: 6

سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری براساس نیازهای 

روز؛ تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز نوجوان.

دانش آموز باید بتواند در زندگی به هنگام نیاز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً 

دربارۀ »انتقام« به این حدیث شریف از پیامبر اسالم  استشهاد کند: 

»إذا قَـَدرَْت َعلَی َعـدوَِّك؛ فَـاْجـَعـِل الْـَعـْفـَو َعْنُه ُشـْکـراً لِـلْـُقـْدرَِة َعلَیْـِه«.

اّما نباید با اکراه دانش آموزان  این هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است؛ 

را وادار به حفظ این عبارات نمود؛ بلکه شایسته است با تغییر نگرش، ایجاد عالقه و با هنر 

معلّمی دانش آموزان را عالقه مند نمود، تا این عبارات را حفظ کند و در هنگام لزوم از آنها 

استفاده کنند.

��در گزینش تصاویر اصول زیر رعایت شده است: 7

برنامۀ درسی ملّی: مسائل فرهنگی و تربیتی، تعادل در جنسیّت و ذکر شخصیّت ها، دوری از 

به  احترام  ارزش های دینی، دفاع مقّدس،  مانند:  امور مهّمی  به  توّجه  تنش آفرینی در جامعه، 

محیط زیست، میهن دوستی، به روز بودن تصاویر، ایجاد جّذابیّت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، 

علمی بودِن آنها، زیبایی تصاویر با توّجه به سّن پرجوش و خروش نوجوانی دانش آموزان و ... .

��مطالب اساسِی هر درس در درس های بعدی تکرار می گردند و افزون بر این مطالب دو کتاب  8

عربی هفتم و هشتم نیز مجّدداً یادآوری می شود.
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کتاب حاضر ده درس دارد و هر درس از هفت قسمت تشکیل شده که برای هریک روشی مناسب 

با اهداف کتاب و برنامه درسی پیشنهاد شده تا معلّم بهتر بتواند به اهداف آموزشی تعیین شده 

برسد. قطعاً معلّمان محترم نیز روش هایی برای خود دارند، ولی این روش ها باید از وحدت رویّه نیز 

برخوردار باشند. هدف کتاب معلّم که پل ارتباط بین مؤلّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که 

هم اهداف برنامۀ درسی ملّی محوریّت داشته باشد و هم معلّم بتواند در آن، توانمندی های فردی 

خود را به نمایش بگذارد.

الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های هفت گانۀ هر درس

چینش درس ها 

تحلیل بخش های هر درس 

��واژگان  ١

��متن درس 2

��»بدانیم« و »فّن ترجمه« 3

��آموزش تصویری قواعد )کلیدواژۀ تصویری( ٤

��تمارین 5

��»کنز الحکمة« و »نور السماء« 6

��پژوهش  7

��اربعینیّات یا قرآنیّات 8

هدف کتاب از تحلیل قسمت های نام برده در هر درس، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی 

قواعد، ارائۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به یاری آن بتواند 

با تسلّط و آگاهی بیشتر به امر تدریس بپردازد. کتاب در این قسمت، معلّم را با  مراحل مختلف 

تدریس همۀ  برای  را  الگویی  و  آشنا می کند  آن  اجرای  و چگونگی  مهارت های موردنظر  تدریس، 

دروس و بخش ها در اختیارش قرار می دهد، تا آموزش را برای وی تسهیل کند.
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��واژگان ١

دلیل تقدیم واژگان به همراه معنا، در آغاز هر درس این بوده تا دانش آموز با راحتی و سرعت 

بیشتری در فرایند ترجمه فّعال باشد؛ بدین گونه که معلّم باید دانش آموز را گام به گام در ترجمه 

مشارکت دهد، تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای فّعالیّت و مشارکت دانش آموز 

در فرایند یادگیری قرار دارد. این بخش تقریباً باید در پنج دقیقه تدریس شود. هدف این نیست که 

در همان ابتدا دانش آموز، همۀ کلمات جدید را یاد بگیرد؛ بلکه هدف این است که با آنها آشنا شود.

در بخش واژہ شناسی می توان از تمریناتی مانند تشخیص کلمۀ ناهماهنگ، مترادف و متضاد 1 و 

کاربرد واژگان استفاده کرد.

مراحل آموزش واژگان: معلّم می تواند در آغاز از کتاب گویا استفاده کند و چنان که نکاتی جالب 

برای آنها سراغ دارد؛ جهت تقریب به ذهن برای دانش آموزان ذکر کند؛ اّما مراقب زمان باشد که 

وقت زیادی صرف این بخش نکند.

سپس دانش آموزان کلمات عربی را قرائت می کنند و این قرائت می تواند به تشخیص معلّم به 

همراه او و گروهی باشد یا به صورت انفرادی.

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

بسیاری را برشمرده اند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقیّه 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 » انطَلَق« را مثال می زند.

از دیدگاه »سیوطی« دلیل اصلی پیدایش مترادف در یک زبان این است که دو طایفه برای یک معنا دو واژہ را به کار برده اند، سپس پس 

از اینکه طایفه ها یکی شده اند، این دو کلمه مترادف شده اند. 

اّما گاهی اوقات ابن سکیت معتقد است که برخی از واژہ ها با اینکه تقریب معنایی دارند، اما حالت های دقیق خاص خودشان را بیان 

می کنند. مثالً در مورد فعل»گزیدن«:

الَعّض: بالسناِن ال بالشفقتیِن/ الّنهس : المدُّ بالفم/ الّنهش : الَعّض السریع/ الَعجم : العّض باالسنان لِتَنظَُر أَ ُصلٌب هو أم َخَوار«

یا در مورد النه:

الُعّش: الّذی یجُمُعه الطائُر ِمن العیدان و غیرها فَـیَبیُض فيه./ الوَکر : في الجبِل/ الوُکنة : مواقع الطیِر حیثما َوقَع

و در مورد جدا کردن واژہ ها از هم و ارائۀ شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق »راکب« و »فارس« می گوید: 

»یقال: َمّر ِبنا راکٌب، إذا کان علی بَعیٍر، و الرّکب أصحاب البل. أّما إذا کان علی حماٍر أَو بغٍل أَو فَرٍَس یُقال : َمّر ِبنا فارٌس علی حمار أَو 

بغٍل أَو...«

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

مثالً در مورد خواب و ترتیب آن چنین می گوید:

أّول النوم: النُّـعـاس / الَکری: هو أَن یکون الِنساُن بین الّنائم و الیقظان / الرُّقاد: هو النوم الطویل«

و گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مترادف به کار می رود که در اصل حالت های گوناگون آن اسم است.
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2  متون

در این بخش نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانش آموز مشّخص شود و اینکه هریک از معلّم و 

دانش آموز چه وظیفه ای دارند. 

شنیداری  مهارت  روان خوانی،  با  که  است  معلّم  برعهدۀ  وظیفه  اّولین  اّول )شنیدن(:  ��مرحلۀ  ١

دانش آموزان را تقویت کند. در این بخش استفاده از کتاب گویا مجّدداً تأکید می شود. اگر وقت 

معلّم کم است، از دانش آموزان بخواهد در منزل کتاب گویا را گوش دهند.

قرائت  به  می دهد؛  پیشنهاد  معلّم  که  روشی  براساس  دانش آموزان  دوم )خواندن(:  ���مرحلۀ  2

می پردازند تا مهارت گفتاری تقویت شود. 

��مرحلۀ سوم )ترجمۀ مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفتن از ترجمۀ واژگان، به ترجمۀ هر  3

آنان  قّوت  و  ضعف  نقاط  تا  می آزمایند؛  ترجمه  در  را  خود  توانمندی  و  می پردازند  عبارت 

مشّخص شود و مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد. 

چند روش در اینجا وجود دارد: 

از دانش آموزی می خواهیم یک یا دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمۀ او نظارت می کنیم؛ یا 

اینکه یک دانش آموز را مأمور می کنیم که اگر اشکالی وجود داشت اصالح کند، یا اینکه می گوییم 

از  یکی  از  تصادفاً  معلّم  و  باشند  آماده  باید  اّول  دانش آموز  ترجمۀ  دانش آموزان هنگام  همۀ 

دانش آموزان اشکاالت احتمالی ترجمه را بپرسد. هریک از این شیوه ها درجای خود مفيدند. گاهی 

درصورت کمبود وقت، معلّم می تواند خودش بخواند و خودش نیز ترجمه کند. روشی که در وهلۀ 

نخست به نظر می آید نامناسب است و دانش آموز فّعال نیست، ولی از روی ناچاری و به دلیل 

تعطیلی های اضطراری یا هرعلّت دیگری پیش آمده است. در این روش، معلّم باید هر چند لحظه 

یک بار ترجمۀ برخی قسمت ها را از یک دانش آموز بپرسد. در این شیوه تدریس سریع تر انجام 

می شود. در مدارسی که امکانات خوبی دارند می شود ترجمۀ متن درس را در برگه ای نوشت و 

از دانش آموزان بخواهیم در گروه های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کنند. این روش فوق العاده 

سریع انجام می شود، ولی الزمۀ آن زحمت برای دبیر و کادر مدرسه برای تکثیر کاربرگ است.

��مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: معلّم در ادامۀ روش مقّدماتی به عنوان راهنما، خطاها را اصالح  ٤

می کند و ترجمۀ نهایی را ارائه می دهد. در حقیقت مرحلۀ مقّدماتی و نهایی بدون فاصله اند.    

��مرحلۀ پنجم )پیام درس(: معلّم در این مرحله از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را بگویند.  5

برای پیوند میان ادبیّات فارسی و عربی می توان از آنان خواست تا پیام درس را با جمله ای 

نغز در زبان فارسی بیان کنند، یا برای پیوند میان درس قرآن و معارف اسالمی می توان از آنان 

خواست، تا اگر آیه یا حدیثی در این مورد می دانند، ذکر کنند.   
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3 آموزش تصویری قواعد

تقویت هویّت  راستای  پیام های گوناگونی است و در  کتاب دربرگیرندۀ  زیبای  تصاویر: تصاویر 

ایرانی ـ اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شده اند.

رسالت مهّم تصاویر

��پیام های ارزشی این تصاویر، موجب تقویت هویّت اسالمی ـ ایرانی می شود. ١

��به روز بودن و واقعی بودن تصاویر کتاب درسی را جّذاب تر می کند. سعی شده است تا سّن  2

تصاویر دانش آموزان حتّی االمکان همان سّن پایۀ نهم باشد.

��از همه مهم تر، جّذابیّت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را تسریع و تسهیل می کند.  3

شاعر گرانمایۀ ایرانی مولوی در این باره می گوید:   

آنچه یک دیدن کند ادراک آن        سال ها نتوان نمودن با بیان

عبارات حاوی قواعد: این عبارت ها وظیفۀ آموزش ساختار فعل امر و نهی، معادل ماضی استمراری، 

وزن و حروف اصلی، ترکیب اضافی و وصفی و ساعت خوانی را برعهده دارند. در آموزش فعل امر 

و نهی فقط از فعل های صحیح و سالم استفاده شده و اگر در چند مورد از فعل مهموز مانند یقرأ 

استفاده شده، به علّت پرکاربرد بودن است.

تذکّر بسیار مهم: در هر سه کتاب عربی هفتم، هشتم و نهم برای آموزش فعل های ماضی و مضارع 

بومی سازی انجام شده است. دانش آموز ایرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست. او می داند اّول شخص 

مفرد، دوم شخص مفرد و... چیست. در درس انگلیسی نیز همین طور می خواند. در برخی کشورها مانند 

مغرب )مراکش( و لبنان نیز در آموزش فعل ها تغییراتی را انجام داده اند. در آموزش فعل نیز در ایران 

بومی سازی صورت گرفته است.

این شیوه در مدارس توّسط دبیران در تدریس آزمایشی موفّق بوده است و بسیاری از دبیران از 

آن استقبال کرده اند و یادگیری عربی را برای دانش آموزان تسهیل کرده است.

او می خواند که: 

»أنا أذهب«؛ یعنی »من می روم«.

»أنت تذهب و أنِت تذهبین«؛ یعنی »تو می روی«.

»هو یذهب و هی تذهب«؛ یعنی »او می رود«.

»نحن نذهب«؛ یعنی »ما می رویم«.

»أنتم تذهبون، أنتن تذهبن و أنتما تذهبان«؛ یعنی »شما می روید«.

و »هم یذهبون، هن یذهبن، هما یذهبان و هما تذهبان«؛ یعنی »آنها می روند«.
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با این شیوه، درس را منطقی تر و بهتر می آموزد. شاید دبیری که سال ها به شیوه ای دیگر تدریس 

از دیرباز  باشد.  برایش سخت  به همین گونه آموزش دیده است، شیوۀ جدید  نیز  کرده و خودش 

گفته اند: »العادة کالطبیعِة الثانویة«.

اّما از آنجا که کتب جدید با این شیوه پیش می رود؛ لذا شایسته است دبیران نیز با آن هماهنگ باشند.

گفتنی است که روش بومی شده در یادگیری آسان تر است.

پس از پایان آموزش به شیوۀ بومی سازی می توان دانش آموز را با شیوۀ سّنتی صرف ضمیر و فعل 

نیز آشنا کرد؛ اّما الزم است بدانیم که هدف آموزش صرف ضمیر و فعل نیست؛ بلکه دانش آموز باید 

هر ضمیر و فعل را در جمله و با توّجه به قرائن معنا کند.

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

آنگاه هر جمله ترجمه می شود.

��»بدانیم« و »فّن ترجمه« ٤

در این قسمت، ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. باید توّجه کرد که توضیحات 

این دو بخش تا پایان کتاب، برای فهم بهتر عبارت و متن است. هدف این است که دانش آموز بتواند 

از این اطاّلعات در فهم معنای جمله بهره ببرد؛ لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی 

نیز به گسترش آن نمی باشد.

حفظ بخش »بدانیم« و »فّن ترجمه« الزم نیست و نیازی به گسترش مطالب و ارائۀ جزوۀ مکّمل نیست.

اجرا: معلّم در این قسمت دانش آموزان را در قرائت، توضیح مثال ها و شرح تصاویر به مشارکت 

می گیرد. 

معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم درنظر بگیرد، نه 

هدف. 

و  قواعد  نقش  کردن  کم رنگ  واقع  در  ترجمه«  و»فّن  »بدانیم«  به  بخش  این  نام گذاری  علّت 

پررنگ کردن جایگاه ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معلّم محترم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در 

کتاب آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و جزوه دادن، خودداری کند. در 

این قسمت، نیز برای تفهیم بهتر قواعد و همچنین ایجاد جّذابیّت از تصاویری متناسب با مفاهیم 

استفاده شده که شایسته است معلّم گرامی به آن توّجه کند و ساده از کنار آن نگذرد.  
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ترجمه از فارسی به عربی چه در کلمه و چه در جمله، ممنوع است و جزء اهداف آموزشی کتاب 

عربی پایۀ هفتم، هشتم و نهم نیست و تخلّف از این امر، مستلزم دخالت گروه های آموزشی و 

ارشاد معلّم است.

اجرا: در این قسمت دانش آموزان مشارکت بیشتری دارند خودشان می خوانند و خودشان هم به 

سؤاالت آن پاسخ می دهند و معلّم می تواند نقش راهنما و مصّحح را داشته باشد. 

در بخش اربعینیّات گفت وگوهایی آمده است که می تواند افزون بر سفر زیارت عتبات در سفر 

سیاحی نیز به کار گرفته شود. 

��تمارین 5

یادگیری در سه حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و در  تثبیت  این قسمت،  هدف اصلی در 

راستای اصل تسهیل آموزش عربی، سعی شده است:

نخست: تـمارین درس ساده باشد، تا دانش آموز از حّل آن لّذت ببرد. 

دوم: تعداد آنها نیز کم باشد؛ تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت زبانِی شنیدن و 

خواندن داشته باشد و دانش آموز نیز از حّل تمرینات خسته نشود.

اجرا: حّل تمرین ها برعهدۀ دانش آموز است.

از  را  زیادی  تمارین وقت  مجّدِد  نوشتن  تا  است؛  پیش بینی شده  تـمارین  برای حّل  کافی  جای 

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

بهتر  لذا  منتقل شود؛  نیز  او  قرائت  به  نوشته هایش  در  او  اِعرابی  است خطاهای  ممکن  و  است 

است در پایه های هفتم، هشتم و نهم حّل تمرینات 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؛ چون کمتر 

دانش آموزی است که بتواند در این سن، متن عربی را بدون خطا بنویسد.

همانند کتاب راهنمای معلّم عربی هفتم و هشتم در کتاب راهنمای معلّم عربی نهم نیز نمونه 

سؤال استاندارد و بارم بندی قرار داده شده است، تا در زمینۀ ارزش یابی ارائۀ طریق نماید.

 این بخش از این جهت اهّمیّت دارد که در ارزش یابی ها، معیار و شاخصی برای طرّاحی سؤاالت 

امتحانی است و معلّم باید از الگوها و قالب های موجود بهره ببرد و از طرح سؤاالتی مانند فارسی 

به عربی، ساختن صیغه های مختلف فعل که در کتاب معلّم منع شده است، خودداری کند. 

ساختار درس: ساختار آموزشی کتاب عربی نهم، شناخت فعل امر و نهی و معادل ماضی استمراری، 

ترکیب اضافی و وصفی، وزن و حروف اصلی و ساعت خوانی است. 
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ماِء 6 َکنُز اْلِحکَمِة و نوُر السَّ

ساختار  با  مطابقت  گزینش،  مالک  می باشد.  شریف  احادیث  و  مجید  قرآن  مبارک  آیات  شامل 

خوانده شده است.

در هر درس آیاتی انتخاب شده است که عالوه بر مفهوم کاربردی و مناسب آن، با ساختار آموزشی 

تدریس شده سازگار است. این نکته در هرسه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه رعایت شده است.

7 پژوهش

پژوهش های کتاب در حّد توان دانش آموز انتخاب شده است. دانش آموز در درس عربی، سومین 

سالی است که عربی می خواند و در پایۀ هفتم و هشتم حّد اکثر 40 جلسه در کالس بوده است. 

پژوهش در درس عربی و انگلیسی بسیار سخت است. چون زبان آن فارسی نیست.



بخش ششم

محتوای کتاب عربی پایۀ نهم و چگونگی آموزش درس ها



44

الُم َعلَیْـُکـْم، أَْهالً َو َسْهالً ِبـُکــم. ّلـاُب، السَّ ـَهـا الـطُـّ أَیُـّ

. ، أَْهالً َو َسْهالً ِبـُکـنَّ الُم َعلَیْـُکـنَّ تُـَهـا الطّالِباُت، السَّ أَیَـّ

ای دانش آموزان، سالم بر شما )سالم علیکم(، خوش آمدید.

ُل ْرُس اْلَوّ َالدَّ

اهداف درس

فرایند آموزش

1 ذکر معنای 24 واژۀ جدید درس از عربی به فارسی

2 روان خوانی و ترجمۀ متن درس از عربی به فارسی

3 تشخیص اسم های مفرد، مثّنی و جمع در جمله

4 تشخیص ساختار جمله های دارای اسم اشاره به دور و نزدیک

5 آشنایی با پرسش و پاسخ با کلمات پرسشی »هل، أَ، أَیَن، َمن، ما   )ماذا(، کَم، لِماذا، متی و کیف«

6 تشخیص و ترجمۀ فعل های ماضی و مضارع )ثالثی مجرّد صحیح و سالـم( در جمله

7 دانستن نام رنگ های اصلی در حالت عمومی وزن أَفَْعل

8 حفظ بودِن نام روزهای هفته و فصل ها

9 تشخیص کلمات مترادف و متضاد

10 دانستن معنای ضمایر منفصل و متّصل

11 حفظ عددهای اصلی از یک تا دوازده و ترتیبی را از یکم تا دوازدهم

متن درس ابتدا خوشامدی به دانش آموزان و مقّدمه ای کوتاه است؛ سپس شعری شاد برای دانش آموزان 

تنظیم شده است. شایسته است متن شعر با استفاده از کتاب گویا برای دانش آموزان اجرا گردد. وزن 

شعر، وزنی شاد است؛ )مفتعلن فعلن فعالتن( لذا دانش آموزان می توانند آن را در کالس نیز اجرا کنند.
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شعر درس

راسیُّ الَْجدیُد. یَْذَهُب الطُّاّلُب َو الطّالِباُت إِلَی الَْمدرََسـِة ِبَفَرٍح؛ ُهْم یَْحِملوَن َحقائِبَُهم  یَبتَِدئُ الْعاُم الدِّ

واِرُع َمْملوَءٌة ِبالْبَنیَن َو الْبَناِت. یَبتَِدئُ  َو یَْمشوَن َعلَی الرَّصیِف َو یَعبُروَن َمَمرَّ الُْمشاِة لِلُْعبوِر اْلِمِن. الشَّ

داقَِة بَیَن التَّالمیِذ. راَسِة َو الِْقراَءِة َو الِْکتابَِة َو فَصُل الصَّ فَْصُل الدِّ

سال تحصیلی نو )جدید( آغاز می شود. دانش آموزان پسر و دختر با خوشحالی به مدرسه می روند. 

خط کشی  از  و  می زنند(  )قدم  می روند  راه  پیاده رو  در  و  برمی دارند  را  کیف هایشان  )آنان(  آنها 

عابر پیاده برای عبور و مرور ایمن رد می شوند. )عبور می کنند، می گذرند( خیابان ها پر از پسران 

و دختران است. سال تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی میان دانش آموزان آغاز می شود.

﴿ِبْسـِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّحیِم﴾

به نام خداوند بخشندۀ مهربان

أَْذکُـُر َربّـی ِعـْنـَد قـیامـیأَبْـَدأُ ِباْسـِم اللِّٰه کَـالمـی

پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد می کنمبا نام خدا سخنم را آغاز می کنم

أَْذکُـُر َربّـی ِعـْنـَد ُجلوسـیأَبْـَدأُ ِباْسِم اللِّٰه ُدروسـی

پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم.با نام خدا درس هایم را آغاز می کنم

أَْسـأَُل َربّـی َحـلَّ ِصعابـیأَْقـَرأُ ِباْسِم اللِّٰه ِکـتـابـی

از پروردگارم، حّل سختی هایم )مشکالتم( را کتابم را با نام خدا می خوانم

درخواست می کنم )می خواهم(.

فيِه ُدعـاٌء، فيِه َصـلـاُةَمـکْـَتـُبـنـا نوٌر َو َحیاُة

در آن دعاست، در آن نـماز است.مکتِب ما )مدرسۀ ما( روشنایی و زندگی است. 

فيِه کُنـوٌز، فيِه َجـمـاُلفيِه ُعلوٌم، فيِه کَماُل

در آن گنج هاست، در آن زیبایی هست.در آن دانش هاست، در آن کمال هست. 

ُج ِمنـُه الْـُعـلَمـاُء َو یُـَدرُِّس فيِه الْـُحکَـمـاُءیََتـَخرَّ

دانشمندان از آن فارغ التحصیل می شوند 

)دانش آموخته می شوند(.

و حکیمان در آن درس می دهند.

َمرَْحَمـٌة، کَـْنـٌز، کَـَدوائـیها کُُتبـی أَنواُر َسـمائـی

مهربانی و گنج و مانند دارویم هستند.هان، کتاب هایم روشنایی های آسمانم،

َفـاْسـُم إِلٰـهی، زاَد ُسروریأَبْـَدأُ ِباْسِم اللِّٰه أُمــوری

ناِم خدایم، شادی ام را افزون ساخت )زیاد کرد(.با نام خدا کارهایم را آغاز می کنم

هماهنگی در ترجمۀ متن درس
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واژگان: این درس 24 واژۀ جدید دارد.

قواعد: خالصۀ هرچه دانش آموز در عربی هفتم خوانده در تمریناتی متنّوع طرّاحی شده است. 

هدف از قواعد، فقط کمک به ترجمه است و خود به خود هدف نیستند.

همانند کتاب درسی پایۀ هفتم و هشتم در این کتاب نیز هدف تا پایاِن کتاب فقط این است که 

دانش آموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جمله ای را که معلّم بر زبان می آورد درست 

بشنود و از آنجا که یکی از دو هدف اصلِی آموزش درس عربی، کمک به زبان و ادبیّات فارسی است، 

باید بتواند در درس فارسی به او کمک کند.

تمرین ها

هدف اصلی در این قسمت، تثبیت یادگیری در سه مهارِت واژگان، قواعد و ترجمه است و در 

راستای اصل ساده سازِی آموزش عربی تالش شده است، تا:

  تمارین درس ساده باشد، تا دانش آموز از حّل آن لّذت ببرد. 

  تعداِد آنها کم باشد، تا معلّم فرصتی برای تقویت و پیشبرد دو مهارت زبانِی شنیدن و خواندن 

داشته باشد.

  شایسته است دبیر ارجمند، برگه ای ویژۀ قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر بار که کسی 

عبارتی یا تمرینی را می خواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در  این   باره اجرا شود.

  برای حّل تمرینات نیازی به دفتر پاکنویس نیست. در کتاب درسی، جای جواب پیش بینی شده 
است. 1

  این کار موجب می شود، دانش آموز کمتر خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان 

داشته باشد.

  حّل تمرین ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معلّم، نظارت و تصحیح است.

  به منظور صرفه جویی در وقت کالس تمرینات به گونه ای طرّاحی شده است، تامعلّم بتواند در 

دو جلسه درس اّول را به پایان برساند.

تمرین اّول: این تمرین تقویت مهارت مکالمه است. دانش آموز با توّجه به تصاویر به سؤاالت 

پاسخ می دهد. این تمرین به دلیل مصّور بودن جّذابیّت دارد. دانش آموزان از این سؤال در امتحان 

لّذت می برند، ولی طرح ُچنین سؤالی بسیار وقت گیر است؛ زیرا باید مصّور باشد. هر تصویری نیز 

1.  در امتحان شفاهی به سادگی می توان از کتابی دست نخورده استفاده کرد. برخی می گویند اگر دانش آموز پاسخ را در کتاب بنویسد 

روز امتحان نمی تواند خودآزمایی کند؛ اّما چنین نیست با چیزی شبیه یک تّکه کاغذ یا خط کش به راحتی می توان روی پاسخ ها را گرفت.
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برای برگۀ امتحانی مناسب نیست؛ لذا طرّاحی سؤال ساده نیست؛ اّما از نظر آموزشی کاری شایستۀ 

تقدیر است. در این تمرین، پاسخ کوتاه کافی است.

تمرین دوم : هدف، تکرار عددهای یک تا دوازده، اّول تا دوازدهم، روزهای هفته، نام فصل ها و 

نام سه وعدۀ غذایی است.

مهارت  آموزش  می شود. هرچند  مکالمه  زبانی  مهارت  تقویت  تمرین موجب  این  تمرین سوم : 

اّما این تمرین، موجب تحّرک در کالس درس و  زبانی مکالمه از اهداف اصلی این کتاب نیست؛ 

ایجاد عالقه و انگیزه می گردد.

تمرین چهارم : هدف، تقویت شناخت فعل و ضمیر است. دانش آموز باید بتواند دو فعل ماضی و 

مضارع را از هم تشخیص دهد، تا بتواند آنها را درست ترجمه کند. هرچند دانش آموز در پایۀ هفتم 

با ضمایر آشنا شده است، ولی تکرار آن و به ویژہ نهادِن آن کنار ضمیر منفصل به تقویت یادگیری 

منجر می شود.

تمرین پنجم: هدف، تقویت مهارت واژہ شناسی است. از دانش آموز بخواهیم هر چهار کلمه را 

معنا کند، سپس کلمه ای را که از نظر معنایی با سه کلمۀ دیگر ناهماهنگ است، معلوم کند و دلیل 

ناهماهنگی را توضیح دهد.

مثالً سؤال اّول باید این گونه حل شود: مَوظََّفة        طَبیبَة       طَبّاَخة        َحقیبَة   

گزینه های اّول، دوم و سوم شغل هستند )کارمند، پزشک و آشپز(؛ اّما گزینۀ چهارم به معنای کیف 

یا چمدان است و ربطی به سایر گزینه ها ندارد.

توّجه داشته باشیم که در طرّاحی این سؤال چنین اشتباهی را مرتکب نشویم.

کدام کلمه از نظر معنایی و دستوری با بقیّـۀ کلمات ناهماهنگ است؟ 

1 مَوظََّفة    طَبیبَة    طَبّاَخة   َحقیبَة  پاسخ َحقیبَة است.

مَوظََّفة    طَبیبَة     طَبّاخ     َحقیبَة  عالوه بر حقیبة، طبّاخ نیز می تواند ناهماهنگ باشد.

2 ُمحافَظَة      قَریَة     َمدیَنة     عاِمل  پاسخ عاِمل است.

ُمحافَظَة     قَریَة     بَلَد          عاِملَة  پاسخ می تواند عاِملَة باشد و بَلَد نیز درست است.

در طرّاحی سؤال از این بخش، دقّت الزم را داشته باشیم. از نظر ما گزینه ای درست است، ولی 

دانش آموز از نظر دیگر فکر می کند و گزینۀ دیگری را درست می بیند.

تمرین ششم و هفتم: هدف، تقویت مهارت واژہ شناسی است. 

تمرین هشتم: برای تقویت توان واژہ شناسی دانش آموز است. در آموزش هر زبانی تمرین متضاد 

و مترادف طرّاحی می گردد؛ زیرا روش مناسبی برای تسلّط بر مفردات است.

از طرّاحی چنین سؤاالتی در امتحان خودداری گردد:
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مترادف کلمات داده شده را بنویسید: والدة، بیت، بستان

متضاد کلمات داده شده را بنویسید: قلیل، بعید، یمین

طرح سؤال الزم است بدین گونه باشد:

کلمات متضاد را دوبه دو کنار هم بنویسید. )قریب/ قبیح/ صغیر/ کبیر/ بَعید/ جمیل(

کلمات مترادف را دوبه دو کنار هم بنویسید. )َورد/ رجل/ امرأ/ زهر(

بین کلمات مترادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید: قریب ... بعید   والدة ... أُّم

تمرین نهم: هدف یادآوری آموخته های درس اّول عربی هفتم است. دانستِن این مطلب به فهم 

زبان کمک می کند. گذشت زمان موجب فراموش شدن آموخته ها می شود؛ لذا هرچند وقت یک بار 

این یادآوری ها الزم است.

ُل: با توّجه به تصویر پاسخ دهید. التَّْمریُن اْلَوَّ

َجرَِة َحماَمتاِن. َحماَمتاِن یا َعلَی الشَّ َجرَِة؟     ماذا َعلَی الشَّ

نََعم. یا نََعم؛ ٰهذا زَمیلی. یا ال. یا ال؛ لَیَس ٰهذا زَمیلی.  َهل ٰهذا زَمیلُـَك؟   

في شاِرِع نِضال.  أیَن ُمستَشفٰي بَغداد؟   

ِلَمیِر الُْمؤِمنیَن َعلّی      لَِمْن ٰهَذا الِْکتاُب؟   

في ِعلِْم الْکیمیاِء.  في أَیِّ ِعلٍْم ٰهَذا الْعالُِم َمعروٌف؟  

أَربََعة. )أَربَع حاِفالٍت هم درست است(.   کَْم حاِفلًَة في الَْموِقِف؟  

نََعم. یا نََعم؛ ُهنا ِمنطََقُة تَعلیِم الُْمروِر.  َهل ُهنا ِمنطََقُة تَعلیِم الُْمروِر؟  

في الّساَعِة الثّاِمَنِة. یا نَلَعُب في الّساَعِة الثّاِمَنِة.  َمتٰی تَلَْعبَْن کُرََة الِْمنَضَدِة؟   

ِبَخیٍر. یا نَحُن ِبَخیٍر. ؟    یا تِلمیذاُت، کَـیَْف حالُُکـنَّ

  ِبـَم یُـساِفُر الْـُحّجاُج إلَـی َمکََّة الُْمَکرََّمِة؟ ِبالطّائِرَِة. یا یُـساِفُر الْـُحّجاُج إلَـی َمکََّة الُْمَکرََّمِة ِبالطّائِرَِة. 

یا الْـُحّجاُج یُساِفروَن إلَـی َمکََّة الُْمَکرََّمِة ِبالطّائِرَِة.

التَّْمریُن الّثانی: در جای خالی کلمۀ مناسب بنویسید.

ة/ َسبَعة/ ثَـمانیَـة/ تِسَعة/ َعَشرَة/ أََحَدَعَشَر/ اِثْناَعَشَر 1 واِحد/ اِثْناِن/ ثاَلثَة/ أَربََعة/ َخمَسة/ ِسـتَـّ

2  اْلوَّل/ الثّانی/ الثّالِث/ اَلرّاِبُع/ الْخاِمس/ اَلساِدُس/ الّساِبع/ الثّاِمن/ التّاِسع/ الْعاِشر/ اَلْحادَی َعَشَر/ 

الثّانَی َعَشَر

هماهنگی در حّل تمرینات
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بْت / اْلَحد / اَْلثَنیِن / الثُّالثاء/ اَْلَرِبعاء / اَلَْخمیس / الُْجُمَعة 3 یَوُم السَّ

تاء یف / الَْخریف / اَلشِّ بیع / اَلصَّ 4 الرَّ

ْهِر/ اَلَْعشاء ِفـی اللَّیِْل باِح / الَْغداُء ِفـی الظُـّ 5 الَْفطور ِفي الصَّ

اَلتَّمریُن الّثالُِث:

1 أنا حمیٌد. یا أنا حمیدة. یا...

2 أنا ِبخیر.

3 أنا ِمن إیران. یا أنا إیراني )أنا إیرانية(

فِّ التاسع.  4 في الصَّ

5 یبدأُ في َشهر مهر.

اَلتَّمریُن الّراِبُع: برای فعل های زیر، ضمیر مناسب انتخاب؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید.

نَحُن نََجْحنا: ما موفّق شدیم.  ُهم یَنُصروَن: آنها یاری می کنند.  أنَت ال تَکِذُب: تو دروغ نمی گویی 

أَنتُم َوَصلْتُم: شما رسیدید.         ُهنَّ یَْقِدْرَن: آنها می توانند.            هَی ما قَُربَْت: او نزدیک نشد. 

التَّمریُن الْخاِمُس: کدام کلمه از نظر معنایی با بقّیۀ کلمات »ناهماهنگ« است؟

 1 ُمَوظََّفة، طَبیبَة، طَبّاَخة، َحقیبَة

 2 ُمحافَظَة، قَریَة، َمدیَنة، عاِمل

ة 3 ِبْنت، أُْخت، لَون  َجدَّ

4 قََدم، قَول  یَد، َعیْن

5 بََقرَة، َجنَّة  فَرَس، ِسْنجاب 

6 أُْسرَة  قََمر، کَوکَب، َشْمس 

7 أُْسبوع، َذَهب  َشْهر، َسَنة

  8 تُّفاح، رُّمان، تَـْمر، َسحاب

الـتَّمریُن الّساِدُس: هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید  »یک کلمه اضافه است.«

1 کُـرَُة الْـَقَدِم: ریاَضـٌة یَـلْـَعـُب فيهـا أََحَدَعَشَر الِعـبـاً. 

2 الُْمحافَـظَـُة:
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3 الَْمطْـَعـُم: َمکاٌن یَأْکُُل فيِه الّناُس الَْفطوَر َو الَْغداَء َو الَْعشاَء. 

4 الَْمــسـاُء: َوقُْت نِهایَـِة الـنَّهاِر َو ِبدایَـِة اللَّیِل. 

5 الْغــابَـُة: أَرٌض واِسـَعـٌة فيهـا أشجـاٌر کَـثـیرٌَة.

وِت.  وِن لَیَس َجمیَل الصَّ 6 الُْغــراُب: طائِـٌر أَسَوُد اللَـّ

ـیْـُف: هَو الَّذی یَْدُخُل الْبَیَت ِبَدعَوٍة أَو ِبـَغیِر َدعَوٍة. 7 الضَّ

التَّْمریُن الّساِبع: در جای خالی، یکی از کلمه های زیر را بنویسید. »دو کلمه اضافه است.«

عاب َعلَیَك / َذَهـِبـِه / الُْجلوس / الَْحَجر / الْجـاِهل / اْلَمان / الصِّ

1 أََدُب الْـَمرِْء، َخیٌْر ِمْن َذَهِبِه.

َغِر، کَالنَّْقِش ِفی الَْحَجِر. 2 الِْعلُْم ِفی الصِّ

ُة َو اْلَماُن. حَّ 3 نِْعَمتاِن َمْجهولَتاِن؛ الصِّ

ْهُر یَوماِن؛ یَوٌم لََك َو یَوٌم َعلَیَك. 4 الدَّ

5 َعداَوُة الْعاِقِل، َخیٌْر ِمْن َصداقَِة الْجاِهِل.

الـتَّمریُن الّثاِمُن: متضاّد کلمه های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.

کَـثیر / لَیْل / نِهایَـة / قَریب / َجمیل / َصداقَـة / یَـمین / غالیَـة / ِشراء / فَِرَح / کََذَب / حاّر 

رَخیَصة ≠ غالیَة    بَعید ≠ قَریب    یَسار ≠ یَـمین    بَیْع ≠ ِشراء    ِبدایَة ≠ نِهایَة      بارِد ≠ حاّر

َحزَِن ≠ فَِرَح           قَبیح ≠ َجمیل    َصَدَق ≠ کََذَب    قَلیل ≠ کَثیر      َعداَوة ≠ َصداقَة   نَهار ≠ لَیل

التَّْمریُن الّتاِسُع: این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید. 

أوراق ــ فاَّلحاِن ــ َشَجرَة ــ ریاضیّون ــ َسیِّدات ــ ُمَدرَِّستاِن

مفرد مؤنّث: َشَجرَة                         مثّنای مذکّر: فاَّلحاِن                   مثّنای مؤنّث: ُمَدرَِّستاِن

جمع مذکّر سالم: ریاضیّوَن           جمع مؤنّث سالم: َسیِّدات           جمع مکّسر: أَوراق
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ارزش یابی 

در ارزش یابی از درس اّول باید توّجه داشت که همان گونه که از نام درس پیداست، همۀ این درس 

ارزش یابی است و نیازی به ارزش یابی مجّدد از آن نیست. پس می توان از دانش آموزان خواست تا در 

گروه های چندنفره آن را حل کنند، سپس رفع اشکال توّسط معلّم انجام شود، یا اینکه در منزل حل 

کنند و در کالس رفع اشکال گردد. انتظار نمی رود در عرض دو جلسۀ آموزشی در آغاز مهر ماه کّل 

مطالب عربی پایۀ هفتم و هشتم به اندازۀ کافی تکرار و تمرین شود. در این درس فقط مهم ترین 

مطالب تکرار شده است و به تدریج در درس های بعد و در کتاب های آینده این تکرار در متون، 

عبارات و تمرینات انجام خواهد شد.

َاْلرَبعینّیات )گفت وگوهای اربعینی (

رطیُّ َو الزّائُِر اَلشُّ

پلیس و زائر

ــ ُشکراً. ساَعَدَك اللُّٰه! ــ أَهالً َو َسهالً ِبکُم!   

خوش آمدید!        سپاسگزارم. خدا قّوت!

ــ نَبقـٰی أُسبوَعیِن. ــ کَم یَوماً تَبَقـوَن ِفـی الِْعراِق؟   

چند روز در عراق می مانید؟      دو هفته می مانیم.

ــ إلَی النََّجِف َو کَرباَلء َو الْکاِظمیَِّة َو ساَمّراء؟ هاَب؟    ــ إلٰی أَیِّ ُمُدٍن تُریدوَن الذَّ

به کدام شهرها می خواهید بروید؟      به نجف، کربال، کاظمین و سامرا.

ــ نَبقـٰی یَوَمیِن. ــ کَم یَوماً تَبَقوَن ِفـی النََّجِف؟   

چند روز در نجف می مانید؟      دو روز می مانیم.

ـ ِفـی الْکاِظمیَِّة َو ساَمرّاء یَوَمیِن، َو الْباقی في کَرباَلء. ـ ــ َو کَم یَوماً في باِقـی الْـُمُدِن؟   

و چند روز در بقیّۀ شهرها؟      در کاظمین و سامرّا دو روز و بقیّه در کربال.

ــ َحِفظَـَك اللُّٰه! ــ أَتََمّنـٰی لَکُم زیاَرًة َمقبولَة!   

برایتان زیارتی قبول شده آرزو می کنم.            خدا حفظت کند!

ــ ُشکراً َجزیالً. في أَماِن اللِّٰه َو ِحفِظِه! ــ ُخْذ َجوازََك َو اْذَهْب، في أَماِن اللِّٰه!   

گذرنامه ات را بردار )بگیر، ببر(، خداحافظ!       بسیار سپاسگزارم. در پناه و حفظ خدا.

ما زاَرنا في َحیاتِنا. َمن زاَرنا في َمماتِنا َفکَأَنَـّ

هرکس ما را در مرگمان زیارت کند؛ گویی در زنده بودنمان ما را زیارت کرده است.
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وسایل کمک آموزشی

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

شایسته است دبیران محترم، از این وسایل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاِب گویا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف1، پاورپوینت، کلیپ آموزشی، اسالید، پوستر، فلش کارت

1.  آموزگاران، خبرنگاران و ... اینفوگرافيک را به عنوان امتیازی یافته اند که در رساندن تندتر و تیزهوشانه تر مقاصدشان به مخاطبان آنها را 

یاری می رساند. )یک انقالب بصری(

امروزه باید بصری صحبت کنیم. با تصویرسازی درست، افراد می  توانند سریع تر و با پشتیبانی اطاّلعات بهتر تصمیم سازی کنند.

اینفوگراف چیست؟

واژۀ اینفوگراف Infograph کوتاه شدۀ Information Graphic است. امروزه اینفوگراف ها را بسیار در اطراف خود می بینیم.

اینفوگرافيک نمایشگر تصویری اطاّلعات و داده ها است. 

مردم توّجه كمتری به نوشته ها و متون دارند و این توّجه كمتر و كمتر می شود و تمایل برای صرف زمان بیشتر بر جنبه های بصری وجود 

دارد. استفاده از گرافيک های اطاّلع رسان باعث می شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توّجهی از اطاّلعات را که شکل نوشتاری آن 

ممکن است مقالۀ بلند باالیی را تشکیل دهد، به سادگی از طریق بصری دریافت کند و حتّی آن را به خاطر بسپارد. شاید به همین دلیل 

باشد كه امروزه گرافيک های اطاّلع رسان همه جا دیده می شوند، از نشریّات گرفته تا عالمت های راهنمایی و رانندگی. 

آنچه یک دیدن کند ادراک آن        سال ها نتوان نمودن با بیان )مولوی(

نخستین اینفوگرافيک ها را می توان در نگاره های داخل غار انسان های نخستین یافت.

برخی اینفوگراف ها یک داستان را در یک نگاه كوتاه و خواندن مختصر بیان می كنند. برخی دیگر كمی پیچیده ترند و نیاز دارند که 

خواننده زمان بیشتری به همراه تفّكر صرف كند.

جدول صرف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه )یَـ،تَـ، نَـ، أَ( و ضمایر اشاره شده است زبان عربی را زبانی دشوار جلوه گر 

می سازد. دانش آموز با دیدن جزوه ای که قواعد فعل مضارع را مفّصالً آموزش می دهد یادگیری زبان عربی را بسیار سخت می بیند؛ اّما 

یک اینفوگراف او را کنجکاو و عالقه مند می سازد.

در یک اینفوگراف جمالتی مانند »الاّلِعُب الْفائُز یرفَُع الَْکأَس«. دیده می شود که در کنار آن تصویر بازیکنی که جام پیروزی را باال برده 

است. دانش آموز با دیدن جمله ها و تصاویر با ساختار فعل مضارع آشنا می شود.

1  جمعِ »اِبن« به دو صورت أَبْناء و بَنوَن )بَنیَن( درست است. واژۀ بنین ملحق به جمع مذکّر سالم 

است. ملحق به جمع مذکر سالم کلماتی اند که اعراب جمع مذکر را می گیرند؛ اّما شرایط آن را 

ندارند و معروف ترین آنها عبارت اند از کلماتی که معنای جمع دارند و مفردی از خود ندارند؛ مانند: 

»أولو« و »عالَموَن« )جمع عالَم( و »اعداد عقود« مانند »ِعشرون« تا »تِسعون« و کلماتی نظیر 

»بَنون« و »أَرضون« و »ِسنون« که ملحق به جمع به شمار می آیند.

2  تِلمیذ: به معنای دانش آموز دبستان است. واژۀ ُسریانی معرّب به معنای شاگردی است که پیشه ای 

می آموزد. )خود کلمۀ شاگرد نیز در فارسی شاه گِرد بوده است. یعنی خدمت گزاری که گِرد شاه 
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ـذ« را از آن ساخته ایم  است.( جمع آن افزون بر تاَلمیذ، تاَلِمَذة نیز هست. در فارسی مصدر »تَـلَـمُّ

که در عربی به کار نمی رود. تلمیذ تقریباً هم معنای طالِب است. اّما طالِب دانش آموز دبیرستانی 
یا دانشجو است؛ مثال: طالِب ثانَـوّی: دانش آموز دبیرستانی و طالِب جاِمعّی: دانشجو.1

3  »قـاَم«؛ یعنی ایستاد، برخاست، بلند شد؛ اّما َوقََف؛ یعنی ایستاد، توقّف کرد.2

4  ِدراَسـة به دو معنای »درس خواندن« و »بررسی و پژوهش« است.

مصدر »َدرََس یَدرُُس« می شود: »ِدراَسـة و َدرْس« َدرََس الثَّوَب: جامه را کهنه کرد. 
وجه تسمیۀ َدرس همین است که آن قدر باید خواند که گویی مانند جامه ای کهنه شود.3

5  فرق عام و َسَنة: معموالً این دو مترادف گرفته می شوند. در فرهنگ های لغت عربی و فارسی 

را  )َعَوَم( آن  المنجد ذیل عام  تعاریفی نزدیک به هم ذكر كرده اند،  با  یا  هر دو را مترادف 

این گونه تعریف كرده است:  أربعة فصول، سنة كاملة متوالیة و در تعریف سنة )سنا ــ سنو( 

گفته  است.  خورشیدی  سال  همان  »َسَنة«  یعنی  یوماً«؛   365« و  شهراً«  »اثناعشر  آورده اند: 

می شود: عام الفيل، عام الحزن، عام الوفود، عام فتح مكة؛ ولی گفته نمی شود: سنة الفيل، سنة 

الحزن و سنة فتح مكة. امروزه عام 2014 و سنة  2014 هر دو گفته می شود؛ اّما در متون کهن 

)سنة( گفته می شد و )عام( برای حوادث بوده است. 
راسیَّـُة« دارد.4 َنـُة الدِّ « کاربرد بیشتری از »السَّ راسیُّ امروزه اصطالح »العاُم الدِّ

6  »َمـَمـّر«؛ یعنی راهرو یا گذرگاه. »َمـَمـرُّ الطّاِبِق الثّالِِث«؛ یعنی راهرو طبقۀ سوم.5

7  »زاَد« دو معنا دارد: زیاد شد، زیاد کرد.6

1.  تِلمیذ: دانش آموز دبستانی، شاگرد / الجمع: تاَلِمذٌة و تاَلمیُذ 

2.  قاَم: قاَم إلى / قاَم بـ / قاَم على / قاَم لـ یَقوم، قُْم، قیاًما، و اسم فاعله قائم و اسم مفعوله َمقوم

3.  َدرََس / درََس بـ / درََس في یَدرُس، ِدراسة َدرٌْس، و اسم فاعله دارس، و اسم مفعوله َمْدروس و الجمع: ُدرٌَّس، و َدوارُس

نة / رأس العام: أوَّلُه  4.  عام: )اسم( الجمع: أَعوام / العاُم: السَّ

عام الُحزْن: العام العاشر من بعثة النبّی    و هو العام الذی تُوفّی فيه أحّب الّناس إلى الرسول و آثرهم عنده؛ زوجته خدیجة، و عّمه 

أبوطالب. 

.   عام الفيل: العام الذی هجم فيه الحباُش بأفيالهم على الكعبة، و فيه كانت والدة النبّی   

َسنة: )اسم( الجمع: سنوات، و ِسنوَن

5.  َمَمّر: راهرو، گذرگاه الجمع: ممرّات و مماّر 

على َمَمّر العصور: على طولها و مداها / على َمَمّر الفصول: على توالیها و تعاقبها / ممّر مائّی: مسطح مائّی صالح للمالحة كنهر أو قناة / 

َمَمرُّ الرَّاِجلیَن، َمَمرُّ الُْمشاة: الَْحیُِّز الَْمْوجوُد بَیَْن َخطَّیِْن َعریَضیِْن والرّاِبُط بَیَْن رَصیَفیِْن

ی:  6.  زاَد / زاَد على / زاَد عن / زاَد في / زاَد یَِزید، زِْد، ِزیاَدٌة، َزیٌْد، َمزیٌد و اسم فاعله زائد و اسم مفعوله َمزید ــ للمتعدِّ

كَّاِن: تَضاَعَف، كَثَُر / زاَدُه اللُه ِرزْقاً على ِرزٍْق: َوَهبَُه، َمَنَحُه طه آیة 114 ﴿َو قُْل رَبِّ زِْدنِی ِعلْماً ﴾  زاَد َعَدُد السُّ

زَاَد الشیَء: جعله یزید / زاد الطِّیَن ِبلَّة: زاد المَر سوًءا، أو خطورًة / زِْد على ذلك أن: أِضف إلى ذلك
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1 ذکر معنای 2٩ کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2 قرائت و ترجمۀ متن درس از عربی به فارسی

3 درک پیام متن درس

4 به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5 تشخیِص حروف اصلی 

6 تشخیِص وزن کلمات

7 دانستِن معنای اسم های بر وزن »فاِعل« و »َمْفعول«

ْرُس الّثانی َالدَّ

اهداف درس

فرایند آموزش

متن درس دوم دربارۀ اهّمیّت قوانین راهنمایی و رانندگی است. ساالنه در ایران ده ها هزار نفر 

در تصادفات کشته و زخمی می شوند. لذا این وظیفۀ هر درسی است که فراخور حال خود، به این 

موضوع گُریزی بزند. در کتاب درسی مانند فارسی یا اجتماعی این موضوع به راحتی قابل بررسی 

لذا محدودیّت  دارد؛  واژگان وجود  و  که مشکل ساختار  آنجا  از  عربی  زبان  کتاب  در  ولی  است؛ 

بسیاری وجود دارد؛ با این حال، یکی از متون کتاب به این موضوع پرداخته است، تا دبیر به بهانۀ 

آن به دانش آموزان که رانندگان آینده اند تَلنگُری بزند.

بالفاصله پس از همۀ درس های کتاب عربی نهم درک مطلب آمده است. 

این تمرین، به منظور تسهیِل آموزش به صورت »تشخیص درست، یا نادرست« طرّاحی شده است.
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس

َقوانیُن الْـُمـروِر 

قانون های رانندگی

َرَجـَع َسـّجـاٌد ِمَن الْـَمدَرَسِة َحزیناً؛ ِعـْنَدما َجـلَـَس َعلَی الْمائِـَدِة َمـَع أُسرَتِـِه، بَـَدأَ ِبـالْـُبـکـاِء َفْجأًَة 

َو َذَهَب إِلَی ُغرَفِتـِه؛ َذَهَب أَبوُه إِلَـیِه َو تَـکَـلَّـَم َمَعـُه َو َسأَلَـُه: »لِماذا ما أَکَلْـَت الطَّعاَم؟!« 

سّجاد با ناراحتی )اندوهگین( از مدرسه برگشت؛ وقتی که همراه خانواده اش سر سفرۀ غذا نشست، 

ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت. پدرش به سوی او رفت و با وی سخن گفت و از او 

پرسید: »چرا غذا نخوردی؟!«

أَجاَب: »َهْل تَْعرُِف َصدیقـی ُحَسیناً؟« قاَل: »نََعم؛ أَْعرُِفـُه؛ هَو َولَـٌد َذکیٌّ َو هاِدٌئ. ماذا َحَدَث لَـُه؟« 

پاسخ داد: »آیا دوستم حسین را می شناسی؟« گفت: »بله؛ می شناسمش؛ او پسری باهوش و آرام 

است. چه اتّفاقی برایش افتاده است؟« 

أَجاَب َسّجاٌد: »هَو َرَقَد ِفـی الُْمْسَتشَفی؛ َصَدَمْتُه َسّیاَرٌة. َوَقَعِت الْحاِدثَُة أَمامـی؛ ِعنَدما شاَهْدتُـُه 

َعلَی الرَّصیِف الُْمقاِبِل؛ ناَدیْـُتـُه. 

سّجاد پاسخ داد: »او در بیمارستان بستری شده است؛ ماشینی به او برخورد کرد؛ حادثه جلوی من 

اتّفاق افتاد؛ وقتی که وی را در پیاده رِو روبه رو )مقابل( دیدم؛ صدایش زدم. 

َفَقُربَْت ِمنُه َسّیاَرٌة َو َصَدَمْتُه.  الُْمشاِة؛  ّیاراِت َو ِمْن َغیِر َمَمرِّ  النَّظَِر إلَی السَّ الُْعبوَر ِبدوِن  َفَقَصَد 

ّیاَرِة کَثیرًَة.  کانَْت ُسرَعُة السَّ

و قصد کرد )خواست( بدون نگاه کردن به خودروها و از جایی جز خط کشی عابر پیاده عبور کند. 

در نتیجه خودرویی به او نزدیک شد و به وی برخورد کرد. سرعِت خودرو بسیار بود.

قاَل أَبوُه: »کَـْیـَف حـالُـُه اْلَن؟« قـاَل سّجاٌد: »هَو َمجروٌح«.

پدرش گفت: »اکنون حالش چطور است؟« سّجاد گفت: »او زخمی است«.

ِفـی الْـَیوِم الّتالـی طَلََب الْـُمَدرُِّس ِمْن تاَلمیِذِه ِکتابَـَة َقوانیِن الْـُمروِر َو َرْسَم إشاراِت الُْمروِر في 

واِرعِ َو الطُّرُِق. حیَحِة في الشَّ َصحیَفٍة ِجداریٍَّة َو ِرعایَِة اْلَعماِل الصَّ

در روز بعد معلّم از دانش آموزانش خواست در یک روزنامۀ دیواری قوانین رانندگی را بنویسند و 

عالمت های راهنمایی و رانندگی را نّقاشی کنند و کارهای درست را در خیابان ها و راه ها رعایت کنند.

ثُمَّ أََخَذ الُْمدیُر تاَلمیَذ الَْمدَرَسِة إلٰی ِمنطََقِة تَعلیِم الُْمروِر. 

سپس مدیر، دانش آموزاِن مدرسه را به پارِک آموزِش ترافيک بُرد.
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ِمنُهُم  طَلََب  َو  الُْمروِر  إشاراِت  لَِشْرحِ  الُْمروِر  إدارِة  ِمن  الَْمدَرَسِة  إلَی  ُشرطیٌّ  یَوَمیِن جاَء  بَعَد  َو 

الُْعبوَر ِمْن َمَمـرِّ الُْمشاِة.

و پس از دو روز، پلیسی از ادارۀ راهنمایی و رانندگی برای شرِح عالمت های راهنمایی و رانندگی 

به مدرسه آمد و از آنها درخواست کرد از گذرگاه پیاده )خط کشی پیاده( عبور کنند.

کَـَتـَب الـتَّـالمیُذ َصحیَفـًة ِجداریَّـًة َو َرَسـمـوا فيها َعالماِت الْـُمروِر َو َشـرَحوا َمعانَیـها.

دانش آموزان یک روزنامۀ دیواری نوشتند و در آن عالمت های راهنمایی و رانندگی را نّقاشی کردند 

)رسم کردند( و معانِی آن را شرح دادند.

درک مطلب

بدانیم

فّن ترجمه

صحیح  حیَفِة الِْجداریَِّة قَوانیِن الُْمروِر.  1 کاَن َموضوُع الصَّ

صحیح 2 اَلُْمدیُر أََخَذ التَّالمیَذ إلٰی ِمنطََقِة تَعلیِم الُْمروِر.  

غلط 3 رَقَـَد حسیٌن في ُمستَوَصٍف قَریٍب ِمن بَیِتِه.  

غلط 4 رََجـَع سّجـاٌد إلَی َمـنـِزلِـِه َمـسـروراً.  

غلط 5 أُْسـرَُة سّجـاٍد ما َعـرَفَـْت ُحَسینـاً.   

در بخش »بدانیم« مبحث وزن و حروف اصلی به دانش آموز تدریس شده است؛ یک هدف اصلی این 

بخش، کمک به امالی دانش آموز است؛ یکی از راه هایی که معلّم ادبیّات فارسی به دانش آموزان پیشنهاد 

می کند تا امالی درست کلمات را تشخیص دهند مراجعه به هم خانواده و حروف اصلی کلمه است؛ 

لذا این مبحث در یاری رساندن به امال بسیار مؤثّر است؛ مثالً برای درست نوشتن کلمۀ »استحکامات« 

مراجعه به هم خانواده های آن؛ یعنی »مستحکم و محکم و...« به درست نویسی آن کمک می کند.

در اینجا دانش آموز با معنای دو وزن »فاِعل« و »َمْفعول« آشنا می گردد. 

در کتاب درسی این دو وزن این گونه تعریف شده است: معموالً وزن »فاِعل« به معنای »انجام دهنده، 

یا دارندۀ حالت« و وزن »َمْفعول« به معنای »انجام شده« است؛ مثال: حاِمد: ستاینده، َمْحمود: ستوده 

شده
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تمرین ها

در صورت داشتن وقت می توان مثال های بیشتری پرسید؛ مثالً:

قاتِل، مقتول، ضارِب، مضروب، شاِمل، َمشمول، حاِفظ، َمحفوظ، واِجد، َموجود، والِد، َمولود، راِفع، 

َمرفوع، حاکِم، َمحکوم، شاِهد، َمشهود، عاِبد، َمعبود، حاِمل، َمحمول، وارِد، َمورود و... .

تمرینات این درس نیز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تمرین بتواند خود را 

بیازماید و آموخته هایش را تثبیت کند.

تمرین اّول: هدف، تشخیص حروف اصلی و ترجمۀ کلمات است. فراگیر در بخش »بدانیم« و »فّن 

ترجمه« با مفهوم ریشه و وزن آشنا شده است. اکنون در این تمرین می تواند آموختۀ خویش را ملکۀ 

ذهن کند.

تمرین دوم: نظر به اهّمیّت باب های ثاُلثی مزید، در این تمرین، وزن فعل های باب های ثالثی 

مزید طرّاحی شده است؛ اّما هدف مطلقاً تدریس ابواب ثالثی مزید نیست. هدف این است که گوش 

و چشم دانش آموز به این کلمات عادت کند. افعال ثالثی مزید حتّی معتل در پایۀ هفتم و هشتم نیز 

، اِشتَـَری، أَعطَی، شاَهَد و سافََر. آمده بود؛ اّما هدف آموزش فعل ثالثی مزید نبود؛ مثال: أَجاَب، أََحبَّ

در کتاب نهم نیز فعل های ثالثی مزید بسیار به کار رفته است، اّما هدف آموزش فعل ثالثی مزید 

نیست. دانش آموز باید فعل »شاَهَد« را بشناسد و بداند به معنای »دید« است و فعل »یُشاِهُد« را نیز 

بشناسد و بداند به معنای »می بیند« است؛ اّما این که بتواند از »شاَهَد« فعل مضارعش و یا از »یُشاِهُد« 

فعل ماضی اش و یا از »تُشاِهُد« فعل امرش را بسازد به هیچ روی از اهداف آموزشی نیست. هدف تنها 

دانستن معنای این کلمات است، آن هم در میان جمله نه مستقاّلً. اگر دانش آموز بتواند خوب بخواند 

و خوب بفهمد و خوب ترجمه کند می تواند خوب نیز بسازد. ولی ساختن، هدف کتاب نیست هرچند 

خودبه خود ساختن نیز حاصل می شود، اّما به منظور تسهیل آموزش و ارزش یابی این الزام وجود دارد 

که از ساختن خودداری کنیم. دانش آموزی که عالقه مند است به دنبال »ساختن« می رود و دانش آموزان 

دیگر فقط در حّد فهم متن عربی می آموزند. تخّصص در مرحلۀ دانشگاهی است. کسانی که عالقه مند 

هستند در دانشگاه زبان و ادبیّات عرب را به صورت تخّصصی خواهند خواند.

تمرین سوم: هدف، تقویت مهارت خواندن و واژہ شناسی و ترجمه است. این تمرین، توان دانش آموز 

را در شناخت کاربرد کلمات تقویت می کند.

تمرین چهارم: هدف، بازآموزی مبحث ضمیر است که در عربی هفتم و هشتم به کار رفته است. 

دانش آموز در این جا ضمایر پراکنده را به صورت مرتّب و یک جا می بیند. این تمرین، او را در شناخت 
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ضمیر کمک می کند. چینِش ضمایر در صورت سؤال براساس سبک سّنتی صرف است.

باید بتواند جمله را درست بخواند و  او  تمرین پنجم: هدف تقویت مهارت واژہ شناسی است. 

درست ترجمه کند و معانی کلمات را نیز بداند، تا بتواند تشخیص دهد کدام کلمه را می توان در 

جای خالی گذاشت.

تمرین ششم: هدف، تقویت مهارت واژہ شناسی است. باید مراقب بود که در طرح سؤال دو گزینه 

درست نباشد؛ مثالً در تشخیص کلمۀ ناهماهنگ در میان این چهار کلمه دو گزینه درست است.

َحمامة / ُعصفور / ُغراب / َولَد

گزینۀ ناهماهنگ می تواند حمامة باشد چون مؤنث است و از سوی دیگر می تواند ولد باشد که 

دانش آموز آن را به معنای »پسر« می گیرد و با خودش می گوید بقیّۀ کلمات پرنده اند، ولی این یکی 

انسان است.

تمرین هفتم: بی گمان آشنایی با قرآن و حدیث از اهداف اصلی کتاب عربی است؛ لذا این تمرین 

که دربارۀ وزن کلمات است از احادیث گهربار پیامبر اسالم     و حضرت علی  برگزیده شده 

است. دانش آموز در عین حال که دارد روی مبحث وزن کلمات تمرین می کند با سخنانی حکیمانه 

مواجه می شود که می تواند در رفتار و نگرش او تأثیر عمیقی بگذارد.

متن  است.  نهم  و  هشتم  هفتم،  عربی  درسی  کتاب  واالی  غایت  مطلب،  درک  هشتم:  تمرین 

کتاب درسی  در  است.  استان سیستان و بلوچستان  از شهرهای  یکی  در  دربارۀ خانواده ای  برگزیده 

عربی سعی شده است نام استان ها و شهرها و مناطق مختلف ایران ذکر شود  )مازندران، خراسان، 

کرمان، زاهدان، یاسوج، شیراز، اصفهان، تبریز، سنندج، إیالم، بیْستون، اهواز، شوْشتَر، پل گاْومیشان، 

خرّم آباد، مشهد، همدان، بَدره، جنگل اَرَسباران ...( .

ماِء: هدف پیوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. دانش آموز در این جا آیاتی از  نوُر السَّ

کالم اللّٰه مجید تالوت می کند. گزینش آیاتی که در راستای ساختار کتاب درسی باشد بسیار دشوار 

است. گزینش حدیث، ساده است ولی در مورد آیات قرآن وضعیّت فرق دارد. احادیث کوتاه بسیاری 

وجود دارند، ولی آیات کوتاهی که از نظر ساختاری و واژگانی در حّد کتاب درسی باشند، به فراوانِی 

احادیث نیستند؛ بنابراین، تأکید می شود در ارزش یابی ها آیات تغییر داده نشوند.
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در تشخیص وزن و حروف اصلی باید با روش کتاب و از مثال هایی شبیه به کتاب درسی استفاده 

کرد. مؤّسسات خصوصی که کتاب های کار را وارد مدارس می کنند سؤاالتی طرح می کنند که هیچ 

سود آموزشی ندارد.

توّجه داشته باشیم که در طرح سؤال از وزن و حروف اصلی فقط باید از کلمات صحیح و سالم و 

آشنا استفاده کنیم و چنین کلماتی نیز طرح نشود: مالئکة و مأیوس. کلماتی مانند »انتقام« نیز در 

امتحان نباید طرح شود؛ زیرا حروف اصلی »ن    ق  م« برای دانش آموز ناآشناست.

چنین شیوه ای در امتحان فقط برای ایجاد انزجار از درس عربی مؤثّر است و متأّسفانه در برخی 

آزمون های مؤّسسات خصوصی، گاهی آزمون های غیراستاندارد طرح می شود. هرکس چنین سؤاالتی 

طرح می کند دانسته، یا نادانسته به فرایند آموزش درس عربی در مدارس ضربه می زند.

ارزش یابی 

وسایل کمک آموزشی

کتاِب گویا، نرم افزار آموزشی، فيلم، ایْنفوگراف، پاورپوینت، کلیپ آموزشی، اسالید، پوستر، فلش کارت

افزون بر وسایل کمک آموزشی یاد شده می توان از زبان فارسی نیز کمک گرفت. در کتاب های 

فارسی سال های گذشته بحث هم خانواده در کتاب درسی، بسیار مطرح شده است و دانش آموزان 

به اندازۀ کافی با این بحث آشنا هستند. می توان برای فهم بهتر این موضوع، میان دو کتاب عربی 

و فارسی ارتباطی برقرار کرد.

هماهنگی در حّل تمرینات

ُل: حروف اصلی و ترجمۀ کلمات زیر را بنویسید. التَّْمریُن اْلوَّ

عاِبد، َمْعبود: »ع ب د« پرستش گر، پرستیده                فاتِح، َمْفتوح: »ف ت ح« گشاینده، گشوده

کاتِب، َمْکتوب: »ک ت ب« نویسنده، نوشته                 ضارِب، َمْضروب: »ض ر ب« زننده، زده شده

خاِدم، َمْخدوم: »خ د م« خدمت کننده، خدمت شده       شاِهد، َمْشهود: »ش ہ د« بیننده، دیده شده

التَّْمریُن الّثانی: وزن کلمات جدول را بنویسید.

ل/ اِْستَْفَعَل،  ُل، تََفعُّ َل، یَتََفعَّ ُل، تَْفعیل/ تَفاَعَل، یَتَفاَعُل، تَفاُعل/ تََفعَّ َل، یَُفعِّ أَفَْعَل، یُْفِعُل، إِفْعال/ فَعَّ

یَْستَْفِعُل، اِْسِتْفعال/ فاَعَل، یُفاِعُل، ُمفاَعلَة / اِنَْفَعَل، یَْنَفِعُل، اِنِْفعال / اِفْتََعَل، یَْفتَِعُل، اِفِْتعال
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التَّْمریُن الّثالُِث: پرسش ها و پاسخ های مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید.

واِرِع َو الطُّرُِق.  قَواِعُد الُْمروِر ِفـی الشَّ 1 قَوانیُن الُْمروِر  

َمکاٌن ُمَجهٌَّز لِـَفْحِص الَْمرضٰی.   2 الْـُمْستَـْشفٰي  

جانٌِب ِمَن الّشـاِرِع لِـُمـروِر الّناِس.  3 الرَّصـیُف  

أَوراٌق فيها أَخباٌر َو َمعلوماٌت أُْخرٰی. حیَفُة   4 اَلصَّ

موِع ِمَن الْـُحزِْن. َجَریاُن الدُّ 5 الْـبُـکاُء  

التَّْمریُن الّراِبُع: جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید.

، ُهما ، أنتُما/ ایشان: ُهم، ُهنَّ من: أنا/ تو: أنَت، أنِت/ او: هَو، هَی/ ما: نحن/ شما: أنتُم، أنتُنَّ

التَّْمریُن الْخاِمُس: در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید. »یک کلمه اضافه است.«

موُع / َحَدَث التّالی / ِجداریٍَّة / شاِحُن / تِلْمیٌذ / الدُّ

1 ما ِبَك یا زَمیلی؟ لَِم أنَت َحزیٌن؟ ماذا »َحَدَث«؟

2 التَّالمیُذ َمشغولوَن ِبـتَهِیئَِة َصحیَفـٍة »ِجداریٍَّة«.

. فِّ الّساِدِس ااِلبِتدائـیِّ 3 أَخی »تِلْمیٌذ« في الصَّ

موُع« جاریٌَة َعلَی َوْجِه الطِّفلَـِة. 4 »اَلدُّ

5 َهل ِعنَدَك »شاِحُن« الْهاتِِف الَْجّواِل؟

التَّْمریُن الّساِدُس: کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها »ناهماهنگ« است؟

»هاِدئ« َسـیّارَة َسفيَنة طائِرَة         شاِرع ساَحة »خاتَم« رَصیف         »أَکَـَل« َرأَی شـاَهـَد نَـظَـَر

مـاء َشـراب شـای »جـار«                یَـد لِسان ِسـّن »نـادٰی« 

التَّْمریُن الّساِبُع: احادیث زیر را ترجمه کنید. سپس کلماتی بر این وزن ها در آنها بیابید.

فاِعل: عالِم / یَْفُعُل: یَْستُُر / فَعالَة: َسعاَدة / ِفْعل: ِعلْم / ِفعال: ِعباد

ماواِت َو اْلَرض﴾ اَلْفاِطر: 38 1 ﴿إنَّ اللَّٰه عالُِم َغیِب السَّ

بی گمان، خدا دانای نهاِن آسمان ها و زمین است.

2 ُحـْسـُن الْـأََدِب یَـْسـُتـُر ُقـْبـَح الـنَّـَسـِب.1 اْلماُم َعـلـیٌّ 

نیکِی ادب )ادِب خوب( زشتِی نسبت )اصل و نََسب( را می پوشانَد.

1. ُغَرُر الِْحَكم: 4813
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3 إنَّ أََحـبَّ ِعـبـاِد اللِّٰه إِلَـی اللِّٰه أَنْـَصـُحــُهم لِـِعـبـاِده.1 َرسوُل اللِّٰه 

بی گمان دوست داشتنی ترین بندگاِن خدا نزِد خدا، اندرزگوترینشان برای بندگانش هستند.

4 َشـرَُف الْـَمـْرِء ِبـالْـِعـلِْم َو الْـأََدِب ال ِبـالْـأَْصـِل َو الـنَّـَسـِب.2 اْلماُم َعـلـیٌّ 

شرِف آدمی به دانش و ادب است، نه به اصل و نسب.

5 ِمْن َسعاَدِة ابِْن آَدَم ُحْسُن الْـُخلُِق َو ِمْن َشقاَوِة ابِْن آَدَم سوُء الْـُخلُِق.3 َرسوُل اللِّٰه   

از خوشبختِی آدمیزاد )فرزند آدم( خوش اخالقی و از بدبختِی آدمیزاد، بد اخالقی است.

التَّْمریُن الّثاِمُن: متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش های آن را بیابید.

فِّ التّاِسعِ. اِسمی إِسحاُق. لی أُختاِن: َمْهدیم َو اللین، ُهما َصغیرَتاِن؛ فَـال تَذَهباِن  أَنـا طالٌِب ِفـی الصَّ

إلی الَْمدرََسـِة و ِعْندی أََخواِن: هاِشٌم َو َجواٌد. هاِشٌم أَکبَـُر أَوالِد اْلُسرَة؛ إنَُّه تََخرََّج ِمَن الَْمدرََسـِة َو اْلَن 

فِّ الّساِبـعِ. نَحُن ِمْن َمدیَنـِة »َسراوان« في ُمحافَظَِة »سیستان و بلوِشستان«. . َجواٌد ِفـی الصَّ هَو َحلْوانـیٌّ

1  لِماذا ال تَذَهُب َمْهدیم َو اللین إلَی الَْمدرََسِة؟ ِلَنَُّهما َصغیرَتاِن. یا ُهما َصغیرَتاِن فاَل تَذَهباِن إلی 

الَْمدرََسِة.

2  َما اْسـُم أَکبَـِر الْبَنیَن في ٰهذِه اْلُسرَِة؟ هاِشٌم. یا اِْسُمُه هاِشٌم.

3  َمن تََخـرََّج ِمَن الَْمدرََسِة؟ هاِشٌم. یا هاِشٌم تََخرََّج ِمَن الَْمدرََسِة.

4  ِمْن أَیَن ٰهِذِه اْلُسـرَُة؟ ِمن َسراوان. یا ِمن َمدیَنـِة »زاهدان« في ُمحافَظَِة »سیستان و بلوِشستان«.

فِّ التّاِسعِ. 5  في أَیِّ َصفٍّ إِسحاُق؟ ِفـی الصَّ

6  کَم أُختـاً لِـِإسحاق؟ أُختاِن. یا لَُه أُختاِن. یا ِعنَدُه أُختاِن.

، جلد 2ـ صفحۀ 4٩ 1. نهج الفصاحه: صفحۀ 26٩، حکمت 578/ تحف العقول عن آل الرسول      

2. این حدیث به شکل های گوناگون با همین مفهوم آمده است. غررالحکم و دررالکلم، جلد 1، صفحۀ 63

3. كنزالعّمال، حکمت 5243

هماهنگی در ترجمۀ آیات بخش »نور السماء«

1 ﴿ ... َمْن آَمَن ِباللِّٰه َو الَْیْوِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِحاً َفـلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهـْم﴾ )الَْبَقرَة: 62(

کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد و کار شایسته مى کند، پاداش آنها نزد پروردگارشان 

هست.

ـّف: 2( 2 ﴿یا أَیُّـَهـا الَّـذیَن آَمـنـوا لِـَم تَـقـولـوَن مـا ال تَـْفـَعـلـوَن﴾ )الصَّ

ای کسانى که ایمان آورده اید، چرا مى گویید آنچه را انجام نمى دهید؟!
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3 ﴿لَـَقـْد کـاَن لَـکُـم في َرسـوِل اللِّٰه أُْسـَوٌة َحـَسـَنـٌة﴾ )الحزاب:21( 

قطعاً در فرستادۀ خدا برای شما الگوی خوبی هست. )همانا در رسول خدا برای شما الگوی 

نیکویی وجود دارد(.

4 ﴿إِذا َسـأَلَـَك ِعـبـادی َعـّنـی َفـإِنّـی َقـریٌب﴾ )الَْبَقرَة: 186(

هرگاه بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، }بدانند که قطعاً{ من به آنان نزدیکم.

5 ﴿یَـرَْفـعِ اللُّٰه الَّـذیَن آَمـنـوا ِمـْنـکُـم﴾ )الُْمجاَدلَة: 11(

خدا کسانى از شما را که ایمان آورده اند باال می بَرد.

َاْلرَبعینّیات )گفت وگوهای اربعینی   (

ــ أَ یُـمِکُن أَْن تَرِجَع َقلیالً؟ 

شلوغِی  برگردی؟  )هنگام  عقب  به  کمی  است  ممکن  آیا 

مراسم دعا و نماز خطاب به شخصی که پشت سر ماست 

این جمله را می گوییم تا جای نشستن ما باز شود( 

ــ َعفواً؛ أَ تُعطینی َمکاناً َحّتٰی أَْجلَِس ُهنا؟ 

ببخشید؛ آیا جایی به من می دهی تا اینجا بنشینم؟

ــ َهْل یَُسّدوَن باَب الَْحرَِم ٰهِذِه اللَّیلََة؟

آیا امشب دِر حرم را می بندند؟ 

ــ َعفواً؛ أَیَن َموِقُف َسّیاراِت الَْحرَم؟

ببخشید؛ ایستگاِه خودروهای حرم کجاست؟ 

هاِب إلٰی ساَمّراء؟  ــ َهل توَجُد َسّیاراٌت لِلَْعَتَبِة لِلذَّ

سامرا  به سمِت  رفتن  برای  عتبه  )آستانه(  آیا خودروهای 

وجود دارد؟ 

ــ أَ یُـمِکُن أَْن تُساِعَدنـی؟

آیا امکان دارد به من کمک کنی؟

ــ أَیَن الَْحرَُم؟ 

حرم کجاست؟

ــ ال بَأَس.

اشکالی ندارد.

ْل. ــ نََعم، تََفضَّ

آری، بفرما.

ــ نََعم.

آری.

ــ َخلَف ٰهِذِه الِْبناِء.

پشِت این ساختمان.

ــ ال؛ َمَع اْلََسِف.

نه؛ متأّسفانه.

ــ ال بَأَس. أَنا في ِخدَمِتَك.

اشکالی ندارد. من در خدمتت 

هستم.

ــ َعلَی الَْیـمیِن.

سمِت راست است. 
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ــ أَیُّ ِجَهٍة ِبال ازِْدحاٍم؟ 

کدام سمت شلوغ نیست؟

ــ ِمْن أَیَن أَشَتری شاِحَن الَْجّواِل؟ 

از کجا شارژِر تلفن همراه بخرم؟ 

ــ أَ یُـمِکُن أَْن تُعطَینی شاِحَن الَْجّواِل؟ 

آیا ممکن است شارژِر تلفن همراه به من بدهی؟

ــ ٰهِذِه الِْجَهُة، َعلَی الَْیساِر.

این سمت، دست چپ.

. ــ ِمْن ٰذلَِك الَْمَحلِّ

از آن مغازه.

ْل. ــ تََفضَّ

بفرما.

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  »آَمـَن« بر وزن أَفْـَعـَل است. )آَمـَن، یُـؤِْمـُن، إیمـان( اصِل آن »أَأَْمـَن« بوده که ادغام شده است.

ـی و اِئْـتَـَسـی یعنی اِقْـتَـَدی 2 »أُسَوة« و قُْدَوة مترادف اند. جمع آن أَُسـی و إَِسی است. تَـأَسَّ

َم به کار می رود. 1 3 »تَکَلََّم«؛ یعنی صحبت کرد. در محاورات عربستان معموالً کَـلَـّ

4  »رََقـَد« و ناَم به معنای »خوابید« هستند. »َمرقَد« از همین ریشه و به معنای خوابگاه یا آرامگاه است.

5  ماضی و مضارع مصدر َشقاَوة، َشِقـَی یَـْشـَقی است که با َسُعَد متضاد است و در فارسی این 

کلمه ِشقاَوت تلّفظ می شود.

6  فَْجأًَة و فُجاَءًة هم معنا هستند. فاَجأَُه یعنی؛ غافل گیرش کرد.

7  مضارع »َفَقَد« به دو صورت یَـْفـِقـُد و یَـْفـُقـُد آمده، ولی در المنجد فقط یَـْفـِقـُد ذکر شده است. 

در فارسی مصدر ِفْقدان بیشتر به کار رفته است. در عربی فُْقدان نیز گاهی به کار رفته است.

8  »َفم«؛ یعنی دهان و جمع آن أفْـواه است به اعتبار اینکه اصل فَـم، فَـوه می باشد. مثّنای آن 

فَـمـاِن، فََمواِن و فََمیاِن به سه شکل به کار رفته است. اّما شکل فَماِن بهتر است. اسم منسوب 

آن فَمـّی است که فََمـوّی نیز کاربرد دارد. در ترکیب با کلمات معانی دیگری دارد؛ مثال: 

یِْف= لبۀ شمشیر فَُم الَْمِعَدة= باب المعده  /    فَُم الزُّجاَجة= سر شیشه  /   فَُم الِْقّنیَنة= سر بطری / فَُم السَّ

9  »ُقْبح« زشتی در گفتار، کردار، پندار و چهره است. قَبیح نیز زشت است که در برابر َجمیل قرار 

دارد. متضاّد قُبح ُحسن یا َجمال است.

10  »َرصیف«؛ یعنی »پیاده رو« و به معنای »استوار« نیز به کار رفته است. 

َعَمٌل رَصیٌف: کار استوار َجواٌب رَصیٌف: پاسخ استوار

1. مثالً تََکلَّْم در سعودی کَلِّْم و در عراق اِْحـچـی )اِْحـِک( گفته می شود.
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11  »لََقـد« ترکیب لَـ + قَـْد است و بر سر فعل ماضی برای تأکید در معنا به کار می رود.

12  »لَِم« ترکیب )لِـ + ما( است که حرف الف کوتاه شده است. هنگامی که حرف جر بر سِر مای 

استفهامیّه درآید، الِف آن حذف می شود. مثال های دیگر: َعـمَّ )َعْن+ما(، ِمـمَّ )ِمْن+ما(، ِبـَم 

)ِب+ما(، فيَم )في+ما(، إالَم )إلی+ما(، َعالَم )َعلٰی+ما( 

13  »ما« معانی و کاربردهای زیادی دارد؛ مثال: 

ْعَر﴾: به او شعر نیاموختیم    ﴿ما َعلَّْمناُه الشِّ

  ﴿ما یَنبَغی لَـُه﴾: شایستۀ او نیست.

  ﴿ما هذا بََشراً﴾ این آدمیزاد نیست.

  ﴿و أَوصانی ِبالصالة و الزكاة ما ُدمُت حیّـاً﴾ )مریم:  31( در اینجا ما ُدمُت؛ یعنی مّدت زندگی ام. 

 ما هذا؟ این چیست؟

 ﴿ما عندکم یَنَفُد و ما عنداللِّٰه باٍق﴾ 

 آنچه نزد شماست تمام می شود و آنچه نزد خداست ماندگار است. 

 ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هی﴾؛ یعنی فنعم الشیء هی. 

ّق.   َغَسلْتُـُه ُغسالً نِعما و َدقَْقـتُُه دقّـاً نعما؛ یعنی نِعَم الُغسل و نِعَم الدَّ

 َمَررُْت ِبما ُمعِجب لََك؛ یعنی بشیٍء ُمعِجٍب لََك. 

بیَع!: بهار چه زیباست!  ما أجَمَل الرَّ

ـٍة. در اینجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إنَّ بتواند کلمۀ أخ را  ما أخوَك ذو ِهمَّ   إنَـّ

منصوب کند. إنَّ أخاَك ذو همٍة. 

  مادامت السماوات و الرض؛ یعنی چندان که آسمان ها و زمین بپاید. )از اقسام مای زائده 

مای تأکید به معنای »چندان که« است.(

  ﴿القارعة ما القارعة﴾؛ یعنی قیامت و چه قیامتی! در اینجا »ما« برای تفخیم به کار رفته است.

14  »ُمشاة«؛ جمع ماشی به معنای پیاده است. مانند »قُضاة« که جمع قاضی است. الَْمْشـی به 

معنای پیاده روی و راه رفتن است. )َمَشی، یَـْمشی، َمْشیاً و تِـمشاًء( در سفرهای زیارتی فعل 

امر »اِْمِش« توّسط مأموران بسیار به کار می رود که موجب ناراحتی برخی زائران می شود و 

تصّور می کنند معنای بدی دارد؛ زیرا در گذشته حشره کشی به نام »اِمشی« وجود داشت.

15  »ناَدی«؛ یعنی صدا زد. )ناَدی، یُنادی، ُمناداة و نِداء( ناداُه: او را صدا زد. فعل امر= ناِد مانند 

ناِد علیّـاً مظهر العجائب. در گویش محلّی عراقی »صیْْح« معادل »ناِد« است.
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16  »هاِدئ«؛ یعنی آرام. مانند الُْمحیُط الْهاِدئُ: اقیانوس آرام. حروف اصلی هاِدئ، )هدء( است و 

حروف اصلی هادی: راهنما )هدی( است. ُهدوء: آرامش و ِبـُهدوٍء: به آرامی از همین ریشه است.

17  نام چند وسیله به زبان عربی:

موتورسیکلت:  الَعَجالت/  ثاُلثیُة  َدّراجة  سه چرخه:  َهوائیَّة/  َدّراَجة  دوچرخه:  َسیّارَة/  اتومبیل: 

باص(/  عربستان:  )در  حاِفلَة  اتوبوس:  ِمرفاع/  جرثقیل:  َدبّاب(/  عربستان:  )در  ناریَّة  َدّراَجة 

هواپیما: طائِرة/ موشک: صاروخ/ قایق: َزوَرق، قارِب/ کشتی: َسفيَنة، باِخرَة/ مینی بوس: حاِفلَة 

َصغیرَة/ کامیون: شاِحَنة
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1  ذکر معنای 24 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پیام متن1

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های خوانده شده

5  شناخت و ترجمۀ فعل امر معادل دوم شخص مفرد )مفرد مذکّر مخاطب و مفرد مؤنّث مخاطب( 

در جمله با توّجه به قرائن

ْرُس الّثاِلُث َالدَّ

اهداف درس

1. پیام درس دربارۀ صلۀ رحم، احترام به همسایه و تالش برای از بین بردن دشمنی بین همسایگان و خویشان است.

فرایند آموزش

متن درس ماجرای دو برادر است که با یکدیگر دشمنی پیدا می کنند و دشمنی میان خانواده شان 

نیز گسترش می یابد. تا جایی که برادر کوچک تر مزرعه را با نهری به دو نصف تقسیم می کند. در 

این هنگام نّجاری از راه می رسد و از برادر بزرگ تر می پرسد آیا کاری دارد؟ در این هنگام، برادر 

بزرگ تر درخواست می کند با چوب های موجود در انبار خانه اش دیواری بسازد، تا دیگر چشمش به 

چشم برادرش نیفتد، اّما نّجار خیرخواه که متوّجه دشمنی میاِن دو برادر می شود به جای دیوار پلی 

می سازد، برادر بزرگ که از بازار برمی گردد، با تعّجب به پل نگاه می کند و نّجار را سرزنش می کند 

که چرا به جای دیوار پل ساخته است؟! برادر کوچک تر نیز از راه می رسد و پل را می بیند و شرمنده 

می شود؛ او می پندارد که برادر بزرگ تر دستوِر ساختن پل را داده است، تا پیمان دوستی دو برادر 

قطع نشود و گریه کنان می آید، برادرش را می بوسد و معذرت خواهی می کند، برادر بزرگ تر با دیدن 

این صحنه متوّجه ترفند نّجار می شود. نّجار پل دوستی ساخته بود. از او می خواهد که مهمان او 

باشد که نّجار می گوید: باید بروم و چند پل دوستی دیگر بسازم. 

معلوم می شود که نّجار فردی شایسته و خیرخواه بوده است.
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس

ـداَقـِة ِجـْسـُر الـصَّ

پـِل دوستی

کاَن حمیٌد َو سعیٌد أََخـَویِن؛ ُهما کانا في َمْزَرَعـِة َقـْمـحٍ. في أََحِد الْـأَیّـاِم َوَقـَعـْت َعداَوٌة بَـْیـَنـُهما 

َو َغـِضـَب الْـأَُخ الْـأَکْـَبـُر »َحمیٌد« َعلَی الْـأَخِ الْـأَْصـَغـِر »َسعیٍد« َو قاَل لَـُه: 

حمید و سعید دو برادر بودند؛ آن دو در یک مزرعۀ گندم )در مزرعۀ گندمی( بودند؛ در یکی از 

روزها میانشان دشمنی افتاد و برادر بزرگ تر حمید بر برادر کوچک تر خشم گرفت و به او گفت: 

»اُْخـُرْج ِمْن َمزَرَعـتـی.« َو قالَـْت َزوَجـُة حمیٍد لِـَزوَجـِة سعیٍد: »اُْخـرُجی ِمْن بَیتـِـنا«.

»از مزرعه ام خارج شو.« و همسر حمید به همسر سعید گفت: »از خانۀمان خارج شو«.

الْـَبـیِت؛ شاَهـَد  باَب  َفـَتـَح حمیٌد  ِعْنَدما  بَْیـِت حمیٍد؛  باَب  َرُجـٌل  طَـَرَق  اْلَیّـاِم  أََحِد  َصباحِ  في 

نَـّجـاراً؛ َفـَسـأَلَـُه: »ماذا تَـطْـلُـُب ِمـّنـی؟« 

در صبح یکی از روزها مردی دِر خانۀ حمید را زد؛ وقتی که حمید در خانه را باز کرد؛ نّجاری را دید 

و از او پرسید: »از من چه می خواهی؟!«

أَجاَب الـنَّـّجـاُر: »أَبْـَحـُث َعْن َعـَمـٍل؛ َهل ِعـْنَدَك َعَمٌل؟«

نّجار جواب داد: »دنباِل کاری می گردم )در جست وجوی کاری هستم(؛ آیا کاری داری؟«

َفقاَل حمیٌد: »ِبالتَّأکید؛ ِعندی ُمشِکـلَـٌة َو َحـلُّـهـا ِبـَیـِدَك«.

حمید گفت: »البتّه؛ مشکلی دارم و حّل آن در دست توست«.

قاَل الـنَّّجاُر: »ما هَی ُمشِکلَُتـَك؟« أَجاَب حمیٌد: »ٰذلِـَك بَـیُت جاری؛ هَو أَخـی َو َعدّوی؛ اُنْـظُـْر 

ُه َغْضباُن  ُه َحـَفـَر الـنَّـْهـَر لِـأَنَـّ َم الَْمزَرَعـَة إِلَی نِصَفیِن ِبـٰذلِـَك النَّهِر؛ إِنَـّ إِلَـی ٰذلِـَك الـنَّـْهـِر؛ هَو َقسَّ

. ِعندی أَْخشاٌب کَـثیرٌَة ِفـی الْـَمـْخـَزِن؛ َرجاًء، اِْصـَنـْع ِجداراً َخـَشـبـیَّـاً بَیَنـنـا«. َعلَـیَّ

نّجار گفت: »مشکلت چیست؟« حمید جواب داد: »آن خانۀ همسایه ام است؛ او برادرم و دشمنم 

است؛ به آن رودخانه نگاه کن؛ او مزرعه را با آن نهر )جوی( به دو نیمه )نصفه( تقسیم کرده است؛ 

او نهر را کَنده است )حفر کرده(؛ زیرا از من عصبانی است )بر من خشمگین است(. چوب های 

بسیاری در انبار دارم؛ لطفاً دیواری چوبی میان ما بساز.
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َب  ثُمَّ قاَل لِلنَّّجاِر: »أَنا أَْذَهُب إلَی الّسوِق َو أَرِجُع َمساًء.« ِعْنَدما َرَجَع حمیٌد إِلَی َمزَرَعِتِه َمساًء تََعجَّ

کَثیراً؛ النَّّجاُر ما َصَنَع ِجداراً؛ بَْل َصَنَع ِجْسراً َعلَی النَّْهِر؛ َفـَغِضَب حمیٌد َو قاَل لِلنَّّجاِر: »ماذا َفَعلْـَت؟! 

لَِم َصَنْعَت ِجْسراً؟!« 

سپس به نّجار گفت: »من به بازار می روم و بعد از ظهر )اّول شب( برمی گردم.« هنگامی که حمید 

نّجار دیواری نساخت؛ بلکه پلی را روی نهر  از ظهر به مزرعه اش برگشت، خیلی تعّجب کرد؛  بعد 

ساخت، پس حمید خشمگین شد و به نّجار گفت: »چه کردی؟! )چه کار کرده ای؟!( چرا پلی ساختی؟! 

)ساخته ای؟!( «

في ٰهذا الَْوقِت َوَصَل سعیٌد َو شاَهَد ِجْسراً؛ َفـَحِسَب أَنَّ حمیداً أََمَر ِبـُصْنعِ الِْجْسِر؛ َفـَعَبـَر الْـِجْسَر 

َو بََدأَ ِبـالُْبکاِء َو َقبََّل أَخاُه َو اْعَتَذَر. 

در این وقت سعید رسید و پلی را دید و گمان کرد که حمید به ساختن پل دستور داده است؛ پس، 

از پل عبور کرد و شروع به گریستن کرد و برادرش را بوسید و عذرخواست.

َذَهَب حمیٌد إلَی النَّّجاِر َو َشکَرَُه َو قاَل: »أنَت َضیفي لِـَثالثَِة أَیّاٍم«.

حمید به سوی نّجار رفت و از او تشّکر کرد و گفت: »تو به مّدت سه روز مهمان منی«.

هاُب لِـُصـْنـِعـها«. اِْعـَتـَذَر الـنَّـّجـاُر َو قاَل: »ُجسوٌر کَـثـیرٌَة باقـَیـٌة؛ َعـلَـیَّ الـذَّ
نّجار عذرخواهی کرد و گفت: »پل های زیادی مانده است؛ باید برای ساختِن آنها بروم«.1

اِثْناِن ال یَـْنـظُـُر اللُّٰه إِلَْیِهما: قاِطـُع الرَِّحِم َو جـاُر الّسوِء. اْلماُم َعـلـیٌّ

دو تن خداوند به آنها نگاه نمی کند: بُرندۀ پیونِد خویشان و همسایۀ بد.

1.  )شاید دانش آموز تحت اللفظ ترجمه کند. ← »رفتن برای ساختِن آنها بر من الزم است.« در این صورت نـمرۀ کامل می گیرد؛ اّما او را 

راهنمایی می کنیم که روان معنا کند(.

درک مطلب

صحیح 1  قالَْت َزوَجُة َحمیٍد لِـزَوَجِة َسعیٍد: اُْخرُجی ِمْن بَیِتنا. 

غلط 2  َصـَنـَع النَّّجاُر ِجداراً َخَشبیّـاً بَیَن اْلََخَویِن.  

غلط 3  بَِقـَی الـنَّّجاُر في بَیِت َحمیٍد لِـثَـالثَـِة أَیّـاٍم.  

غلط ـَم الْـَمـزَرَعـَة إِلٰی نِـصَفـیِن.   4  َسعیٌد قَـسَّ

غلط 5  ما نَـِدَم َسعیٌد َو ما قَـبَّـَل أَخـاُه.   

صحیح 6  َحمیٌد أَکـبَـُر ِمْن َسعیٍد.    
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دانش آموز جمله های زیر هر تصویر را می خواند و با توّجه به آن و زیر نظر معلّم ترجمه می کند؛ 

و  می دهد  توضیح  تصویری(  واژۀ  )کلید  رنگی  کادر  از  استفاده  با  اینجا  در  را  درس  قاعدۀ  معلّم 

دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های اِفَْعْل و اِفَعلـی ارجاع می دهد. 

از همکاران درخواست می شود دو کلمۀ اِفَْعْل و اِفَْعلـی را به صورت إِفَْعْل و إِفَْعلـی؛ یعنی با همزۀ 

قطع ننویسند؛ زیرا غلط است و همزۀ این دو فعل همزۀ وصل است. رعایت این امر برای دانش آموز 

الزم نیست؛ زیرا جزء آموزش نبوده است.

روش اکتشافی به فهم ساختار کمک بسیاری می کند. معلّم از دانش آموزان می خواهد آنچه را از 

آموزش تصویری قواعد دریافته اند توضیح دهند. سپس خودش آن را کامل می کند.

آموزش تصویری قواعد درس

معادل عربی فعل امر دوم شخص مفرد در این درس در کنار فعل مضارع آموزش داده شده است. 

ساخت فعل امر، هدف کتاب درسی نیست؛ هدف این است که دانش آموز فعل امر مفرد مذکّر و 

مفرد مؤنّث را در جمله تشخیص و ترجمه کند. 

تبدیل صیغه و ساخت فعل در سایۀ روان خوانی و ترجمه خودبه خود حاصل می شود؛ اّما در هر 

سه کتاب درسی عربی دورۀ اّول متوّسطه، جزء اهداف آموزشی نیست.

نه تنها در این درس، بلکه در همۀ دروس کتاب در بخش بدانیم ارجاع به تصاویر برای فهم بهتر 

جمالت شایسته و بایسته است؛ چون تصویر به فهم ساختار جمالت کمک می کند.

بدانیم

تمرین ها

تمرین اّول: هدف، تقویت درک مطلب است. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی سخن 

گفتن است؛ این تمرین در این زمینه به دانش آموز کمک می کند. در این قسمت نباید سخت گیری 

و  درست  تعیین  به صورت  سؤال  بنابراین،  نیست.  کتاب  اصلی  اهداف  از  ساختن جمله  زیرا  کرد؛ 

نادرست است. دانش آموز به سادگی به این تمرین پاسخ می دهد. برای اینکه او از آموختن لّذت 

ببرد، سؤال ساده طرّاحی شده است.

تمرین دوم: هدف، ترجمۀ جمله های عربی دارای معادل ساخت دوم شخص مفرد از فعل امر 

است. تصویر، افزون بر زیباسازِی کتاب موجب تلطیف و تسهیل آموزش می شود.
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تمرین سوم: همان هدف تمرین دوم در اینجا نیز به شکلی جدید تکرار شده، با این فرق که 

توانایی تشخیص فعل امر در جمله نیز مّد نظر است. یک هدف اصلِی آموزش عربی، فهم بهتر قرآن 

است؛ لذا این تمرین از آیات قرآن مجید برگزیده شده است.

تمرین چهارم: هدف، تکرار آموخته های درس اّول کتاب هفتم است. آنچه را دانش آموز دو سال 

پیش آموخته است، برای اینکه در ذهنش تثبیت شود، مجّدداً تکرار می کنیم.

تمرین پنجم: هدف، تکرار و تمرین بر فعل امر در جمله است. دانش آموز جملۀ دارای فعل امر 

را می خواند و به فارسی ترجمه می کند. در امتحانات نیز همین شیوه باید رعایت شود. با این شیوه، 

آموزش ساده و ترس و نگرانی فراگیر در امتحان کاسته می شود.

تمرین ششم: هدف، تقویت ذخیرۀ واژگانی دانش آموز است. به منظور آسان سازی، تمرین به صورت 

دو گزینه ای طرّاحی شده است. 

تمرین هفتم: در آموزش هر زبانی تمرین مترادف و متضاد یکی از شیوه های اصلی کاربرد واژگان 

است. دانش آموز با این تمرین، ارتباط کلمات را با هم درمی یابد.

دانش آموز سخنانی  اینجا  در  است.  اسالمی  با فرهنگ  دادن درس عربی  پیوند  هدف،  کَنُز   الحکمة: 

حکیمانه از پیامبر اسالم     و حضرت علی می خواند که فعل های گوناگون ماضی، مضارع و امر دارند.

ترجمه کنید

اِْزَرعـی قَـْمـحاً. گندم بکار   اِبَْحْث َعِن الِْمفتاِح؛ دنباِل کلید بگرد. 

ِك﴾؛ به سوی پروردگارت بازگرد. ﴿اِرِْجعی إلَی َربِـّ  اِرْفَـْع َعلََم إیران؛ پرچِم ایران را باال ببر. 

ـِك؛ از مادرت سپاسگزاری کن. اُْشـُکـری أُمَّ  اُطْلُـْب َخـیْـَر اْلُموِر؛ بهترین کارها را بخواه. 

هماهنگی در حّل تمرینات

ُل: درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت مشّخص کنید. اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

صحیح ُف یَـْعـَمـُل ِفـی اْلدارَِة.  1  اَلَْفاّلُح یَـْعـَمـُل ِفـی الَْمزَرَعِة َو الْـمـَوظَـّ

غلط 2  َمـرقَـُد الْـِإماِم الـثّـالِِث في َمدیَنـِة مشهد في ُمحافَـظَـِة خراسان. 

صحیح 3  الْـَمخزَُن َمکاٌن نَـْجـَعـُل َو نَـْحـَفـُظ فيِه أَشیاَء ُمخـتَـلِـَفـًة. 

صحیح 4  بَعـَدما َصَدَمْت َسیّارٌَة عاِبراً، یَـأْتـی ُشـرطـیُّ الْـُمـروِر.  

غلط 5  الْـِجـْسـُر َمـکاٌن یَـرقُـُد فيِه الْـَمرَضـی لِـلْـِعالِج.  
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اَلتَّْمریُن الّثانی: جمله های زیر را با توّجه به تصویر، ترجمه کنید.

لطفاً همراِه ما فوتبال بازی کن.  َرجاًء، اِلَْعْب َمَعـنا کُرََة الَْقَدِم؛ 

لطفاً همراِه ما تنیس روی میز )پینگ پونگ( بازی کن.  َرجاًء، اِلَْعبی َمَعنا کُرََة الِْمنَضَدِة؛ 

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: آیات شریفۀ زیر را ترجمه؛ سپس فعل های امر را معلوم کنید.

نـا آَمـّنـا َفـاْغـِفـْر لَـنا َو اْرَحـْمـنا َو أَنَْت َخـْیـُر الـّراِحمیَن﴾ )الْمؤمنون: 109( 1  ﴿َربَـّ

]ای[ پروردگاِر ما، ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و به ما رحم کن، حال آنکه تو بهترین رحم 

کنندگانی.

2 ﴿َربَّنا اْفَتْح بَیَننا َو بَیَن َقوِمنا ِبالَْحقِّ َو أَنَت َخیُر الْفاتِحیَن﴾ )اْلعراف: 89(

]ای[ پروردگاِر ما، میاِن ما و مردم مان از روی حق راهی بگشا، حال آنکه تو بهترین راهگشایانی.1 

نیا َحَسَنًة َو في اْلِخرَِة﴾ )اَْلعراف: 156( 3 ﴿َو اکُْتْب لَنا في ٰهِذِه الدُّ

و در این دنیا و در آخرت برایمان نیکی بنویس.

4 ﴿... اُنْـُصـرْنـا َعـلَـى الْـَقـْوِم الْـكاِفـریَن﴾ )آل ِعمران: 147(

ما را بر قوِم کافر یاری کن.

5 ﴿قاَل َفاْخُرْج ِمنها َفإنََّك َرجیٌم﴾ )  اَلِْحْجر: 34(

گفت: پس، از آن خارج شو زیرا تو )بی گمان تو( رانده شده ای.

6 ﴿َو اْدُخلی َجنَّتی﴾ ) اَلَْفْجر: 30(

و وارِد بهشِت من )باِغ من( شو.

اَلتَّْمریُن الّراِبُع: هر کلمه را در جای مناسب از جدول بنویسید.

مفرد مؤنّث: زوجة / مثّنای مذکّر: ِجسَرین / مثّنای مؤنّث: تِلمیَذتاِن 

جمع مذکّر سالم: راِحموَن / جمع مؤنّث سالم: صالِحات / جمع مکّسر: ِصعاب

1.  در بسیاری از ترجمه های قرآنی »اِفْتَْح« را »داوری کن« معنا کرده اند. ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: بار پروردگارا، میان ما و قوم ما به 

حق داوری کن که تو بهترین داورانی.
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اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: ترجمه کنید؛ سپس فرق جملۀ خطاب به مذکّر را با جملۀ خطاب به مؤنّث توضیح دهید.

ای برادرم، سخِن معلّم مان را بشنو )گوش کن(. 1  یا أَخی، اِْسَمْع کَالَم ُمَدرِِّسنا؛ 

ای خواهرم، سخِن معلّم مان را بشنو )گوش کن(. 2  یا أُْختی، اِْسَمعی کَالَم ُمَدرَِّسِتنا؛ 

ای دانش آموز، از پروردگارت سپاسگزاری کن. 3  یا أَیَُّها التِّلْمیُذ، اُْشُکْر َربََّك؛ 

ای دانش آموز، از پروردگارت سپاسگزاری کن. 4  یا أَیَّتَُها التِّلْمیَذُة، اُْشُکری َربَِّك؛ 

اَلتَّْمریُن الّساِدُس: گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

ماِء. رَسوُل اللِّٰه   1  اِرَحْم َمْن ِفـی اْلَرِض یَرَْحْمَك َمْن ِفـی السَّ

یّاراِت. 2  الُْمـَهنِدسوَن َصَنعـوا ِجسراً لِـُعبوِر الـسَّ

َم الَْمزَرَعَة إِلَی نِصَفیِن ِبٰذلَِك النَّهِر. 3  َسعیٌد قَسَّ

4  َعَجـَز الْـَمـریُض فَـرَقََد ِفـی الُْمستَشَفی.

5  ظَلَْمَت َصدیَقَك فَهَو َغضباُن َعلَیَك.

. 6  جارُنا یَْعَمُل في َمصَنعِ الَْکراسیِّ

اَلتَّْمریُن الّساِبُع: کلمـه های مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.

َجمال ≠ قُبح / تِلْمیذ = طالِب / ِعنَدما = لَّما / َحزین = َمحزون 

َشـقـاَوة ≠ َسـعـاَدة/ َحیاة ≠ َمماة )َممات(

هماهنگی در ترجمۀ آیات بخش »کنز الحکمة«

ـْبـِر.1 َرسوُل اللِّٰه  1  اِْعـلَـْم أَنَّ الـنَّـْصـَر َمـَع الـصَّ

بدان که پیروزی )یاری( همراه بُردباری )صبر( است.

2  ال یَْشکُُر اللَّٰه َمْن ال یَْشکُُر الّناَس.2 اْلماُم َعلیٌّ 

کسی که از مردم سپاسگزاری نـمی کند از خدا هم سپاسگزاری نـمی کند.

3  أَْعَجُز الّناِس َمْن َعَجَز َعِن اکِْتساِب اْلْخواِن.3 اْلماُم َعلیٌّ 

ناتوان ترین )عاجزترین( مردم کسی است که از به دست آوردِن دوستان )برادران، یاران( ناتوان است.

1. َمن ال یَحُضرُُه الفقیه، جلد 4، صفحۀ 412

2. َوسائُل الّشیَعة، جلد 11، صفحۀ 542

3. نهج البالغه، ُصبحى صالح، حكمت 12
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َك؛ َفـاْجَعِل1 الَْعْفَو َعنُه ُشکْراً لِلُْقْدَرِة َعلَْیِه2. اَْلمام علّی  4 إِذا َقَدْرَت َعلَی َعدوِّ

هرگاه بر دشمنت چیره شدی  )قادر شدی(؛ بخشِش او را را ُشکرانۀ چیرگی )قدرت یافتن( بر او 

قرار بده.

5 اَلِْعلُْم َو الْماُل یَْسُتراِن کُلَّ َعْیٍب َو الَْجْهُل َو الَْفْقُر یَکِْشفاِن کُلَّ َعْیٍب.3 اْلماُم َعلیٌّ 

دانش و دارایی )علم و ثروت( هر عیب و نادانی ای را می پوشانند و نادانی و نداری   )جهل و 

فقر( هر عیبی را آشکار می کنند.

1.  حرف »ْل« در »اِْجَعْل« در جملۀ »... اِْجَعِل الَْعْفَو ...« برای راحتِی تلّفظ، عالمِت کسره گرفته است؛ زیرا تلّفظ دو حرف ساکن در کنار هم 

در زبان عربی دشوار است. )اِجَعـْل الْـَعفو(

2.  نهج البالغة، صبحی صالح، حکمت 11

3.  كنز الُعّمال، حکمت 2866٩

ِعنَد الّسائِِق في َمسیرَِة اْلَربَعیَن الُْحَسینیِّ 

نزد راننده در راهپیمایی اربعین حسینی

ــ کَم أُجرَُة نََفٍر واِحٍد؟ 

کرایۀ یک نفر چقدر است؟ 

ــ ثاَلثَُة نََفراٌة. 

سه نفر. 

...

. َرجاًء، َعلَیَك ِبالَْحَرکَِة یا سائُِق. ــ اَلْـَجوُّ حارٌّ

هوا گرم است. ای راننده، لطفاً باید حرکت کنی.

ِل الُْمکَیَِّف.  ــ َرجاًء، َشغِّ

لطفاً کولر را روشن کن.

ــ َعفواً؛ َفال نَرکَُب ٰهِذِه الْحاِفلََة. 

ببخشید؛ پس سواِر این اتوبوس نمی شویم. 

ــ ال؛ نَحُن نَنِزُل. َمعِذَرًة. 

نه؛ ما پیاده می شویم. پوزش. 

...

ــ اَْلُجرَُة َمقطوَعٌة. کَم نََفراً أَنُتم؟

کرایه مقطوع است. شما چند نفرید؟

ــ  أَجرَُة کُلِّ نََفٍر َخمَسٌة َو ِعشروَن أَلَف دیناٍر.

کرایۀ هر نفر بیست و پنج هزار دینار است.

ــ َعلٰی َعینی.

به روی چشمم.

ــ اَلُْمکَیُِّف ُمَعطٌَّل.

کولر خراب است.

ــ أَفَتُح نَواِفَذ الْحاِفلََة.

پنجره های اتوبوس را باز می کنم.

ــ ال بَأَْس.

اشکالی ندارد.

َاْلرَبعینّیات )گفت وگوهای اربعینی   (
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الِة َو  ــ  َرجاًء، َعلَیَك ِبالُْوقوِف في َمکاٍن ِلَداِء الصَّ

لِاِلسِتراَحِة. 

لطفاً، باید در جایی برای نماز خواندن )ادای 

نماز( و استراحت توقّف کنی.

ــ یا سائُِق، أَیَن الُْوقوُف َو َمتٰی؟ 

ای راننده، توقّف کجا و کی است؟ 

ــ َهل توَجُد َمراِفُق ِصّحیٌَّة؟ 

آیا سرویِس بهداشتی وجود دارد؟  )هست؟(

ــ َعلٰی َعینی.

به روی چشمم.

ــ في أََحِد الَْمواِکِب بَعَد نِصِف ساَعٍة.

در یکی از موکب ها نیم ساعِت دیگر.

ــ نََعم؛ ِبالتَّأکیِد.

بله؛ البّته.

پژوهش

ارزش یابی 

وسایل کمک آموزشی

دانش آموز سومین سالی است که درس عربی دارد. پژوهش خواسته شده در حّد توانایی اوست. 

از دانش آموز خواسته شده است تا یک متن کوتاه پیدا کند که در آن فعل امر به کار رفته باشد. این 

کار موجب می شود مهارت او در شناخت فعل امر تقویت شود.

هر چه در دروس قبل دربارۀ شیوه های ارزش یابی نوشته شد در این درس نیز مصداق دارد.

عالوه بر آن از آنجا که متن درس گفت   و  گو میان چهار نفر است؛ لذا چهار نفر همراه با راوی 

متن می توانند درس را به صورت نـمایشی در کالس اجرا کنند. این فّعالیّت می تواند بخشی از نـمرۀ 

مستمر دانش آموزان را تشکیل دهد. انجام این فّعالیّت افزون بر زیباسازی، شادابی و تحّرک در کالس 

موجب تقویت رفتار بهینۀ اجتماعی در دانش آموزان می شود. دانش آموزان به داستان عالقه مندند؛ 

این کار موجب عالقه مندی بیشتر خواهد شد. انجام این کار، مستلزم داشتِن فرصت کافی است.

در این درس نیز همچنان استفاده از کتاب گویا، نرم افزار، پاورپوینت، اینفوگراف، کلیپ آموزشی، 

پوستر و اسالید توصیه می شود.
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دانش افزایی برای دبیر )نه دانش آموز(

1  »آِخر« یعنی »پایان« و با »آَخـر« فرق دارد. »آَخر« بر وزن »أفَعل« در اصل »أَأَْخر« بوده و 

مؤنّث آن »أُْخَری« به معنای »دیگر« است. اّما آِخر در اصل »ٰءاِخر« و مؤنّث آن »آِخرَة« است 

که گاهی به معنای »الّداُر الِخرة« به کار می رود.

2  اِْجلِْس و اُقُعْد هر دو به معنای »بنشین« هستند. َجلََس و قََعَد هم معنا می باشند. اّما برخی 

میان آنها فرق قائل اند. 1

ـَك.« چه بسا برادری که او را مادرت  3  »أَخ«؛ یعنی »برادر، دوست« مثال: »رُبَّ أٍَخ لََك لَْم تَـلِـْدُه أُمُّ

نزاییده است. »إنَّ أخاَك َمْن آساَك.« برادرت کسی است که با تو همدردی کند. أَخ به معنای 

مانند نیز به کار رفته است. هذا أخو ذلك؛ یعنی این مثل آن است. بصریّـون می گویند: إْخـَوة 

برادران خونی و نسبی و إِخوان دوستان است.

4  »اُخُرْج« در گویش عامیانه »اِطْـلَـْع بَـرّه« گفته می شود. 

5  »إِْذ«؛ یعنی »آنگاه« و ظرف است برای ماضی. 

﴿إاِّل تَْنُصروُه فََقْد نََصرَُه اللُّٰه إِْذ أَْخرََجُه الَّذیَن کََفروا ثانَی اثَْنیِْن إْذ ُهما ِفی الْغاِر إْذ یَقوُل لِصاِحِبِه 

ال تَْحزَْن إِنَّ اللَّٰه َمَعنا فَأَنْزََل اللُّٰه َسکیَنتَُه َعلَیِْه َو أَیََّدُه ِبُجنوٍد لَْم تََرْوها َو َجَعَل کَلَِمَة الَّذیَن کََفروا 

ْفلى َو کَلَِمُة اللِّٰه ِهَی الُْعلْیا َو اللُّٰه َعزیٌز َحکیٌم﴾ التَّوبة: 40  السُّ

اگر او ]پیامبر[ را یاری نکنید، قطعاً خدا او را یاری کرد: آنگاه که کسانی که کفر ورزیدند او 

را ]از مّکه[ بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه که در غار ]ثَور[ بودند، وقتی به 

همراه خود می گفت: »اندوه مدار که خدا با ماست.« پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد 

و او را با سپاهیانی که آنها را نمی دیدید تأیید کرد و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پست تر 

گردانید و کلمۀ خداست که برتر است و خدا شکست ناپذیر و حکیم است.

6  »ِجْسر« در گویش حجازی »کوبری« گفته می شود که برگرفته از تُرکی است. افزون بر ُجسور 

به صورت أجُسر نیز جمع بسته شده است.

7  »َرجاًء« به صورت »الرَّجاء« نیز صحیح است و برای خواهش به کار می رود. »ِمْن فَْضلَِك« نیز 

همین کاربرد را دارد.

1.  برخی اصرار دارند بین جلوس و قعود فرق بگذارند و می گویند: ُجلوس نشستن از پایین به طرف باالست. اّما قُعود از باال به پایین است. 

به شخص خوابیده می گوییم: اِجلِْس و به شخص ایستاده می گوییم: اُقُعـْد. زمان اِجلِْس کوتاه و اُقُعْد طوالنی است.

قََعَد الّشخُص: جلس بعد إن كان واقفاً.

امروزه در گویش عامیانه اُقُعد و در فصیح اِجلِْس گفته می شود. اُقْـُعـْد را در گویش محلِّی عراق اُگْـُعـْد، در کویت اِگْـِعـْد و در سوریه 

ُعْد می گویند.
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8  »َقـبَّـَل، یَُقبِّـُل« و »باَس، یَبوُس« مترادف اند. »باَس« ریشۀ فارسی دارد.

9  »َمْخزَن« و »ُمستَودَع« مترادف اند.

10  »أَیّـوب« نام غیرعربی )ِعبری( است؛ لذا تنوین نـمی گیرد.

11  واژۀ »ُمَعطَّل« در گویش عامیانه »َخْربان« و »َعطاْلن« گفته می شود. عراقی ها َخربان می گویند.

12  واژۀ »ناِفَذة« با واژۀ »ُشبّاك« هم معناست. در گویش محلّی عراقی »ُشبّاك« را »ِشبّاْچ« تلّفظ 

می کنند.
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1  دانستِن معنای 26 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پیام متن 1

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت فعل های امر معادل دوم شخص مفرد فارسی )جمع مذکّر مخاطب، جمع مؤنّث مخاطب، 

مثّنی مذکّر مخاطب و مثّنی مؤنّث مخاطب( و ترجمۀ آنها در جمله با توّجه به قرائن

ْرُس الّراِبُع َالدَّ

اهداف درس

1.  پیام متن درس دربارۀ توکّل به خدا و صبر است. انسان به یاد چند آیۀ شریفۀ قرآن مجید می افتد: 

﴿َو َعَسی أن تَکرَهوا َشیئاً َو هَو َخیٌر لَُکم﴾ )البقرة: 216(

ْن یُجیُب الُْمْضطَرَّ إِذا َدعاُه َو یَْکِشُف الّسوَء َو یَْجَعلُُکْم ُخلَفاَء اْلَرِْض أَ إِلٌٰه َمَع اللِّٰه قَلیالً ما تََذکَّروَن﴾ )النمل: 62( ﴿... أَمَّ

... )آیا آن شریکان بهترند( یا کسی که )دعای( شخص گرفتار را هنگامی که او را می خواند، پاسخ می دهد و آسیب و گرفتاری اش را برطرف 

می سازد و شما را جانشینان  )روی( زمین قرار می دهد )جانشینان خدا در روی زمین و حاضران در جای رفتگان(؟ آیا با خدای یکتا معبودی 

هست؟ بسیار اندک متذکّر می شوید.

بلکه  نوجوانان،  نه تنها  می برد.  لّذت  آن  خواندن  از  دانش آموز  که  زیباست  داستانی  درس  متن 

بزرگساالن نیز داستان دوست دارند. 

پیام اخالقی درس واالست و به چند آیۀ شریفۀ قرآن کریم مزیّن شده است. دانش آموز باید متن 

درس را روخوانی و ترجمه کند و معلّم راهنما باشد. می توان جلوتر از چند دانش آموز خواست که 

برای هفتۀ آینده، متن درس را به صورت نـمایشی در کالس اجرا کنند. 

نباید به دانش آموزان برای حفظ عبارات فشار آورد. هر یک از آنان نقش خود را روی کاغذی 

می نویسد و از روی آن می خواند. 

یک نفر راوی داستان، یک نفر استاد، یک نفر گویندۀ جملۀ »فََقدنا سفيَنتَنا.«، یک نفر دانشجویی 

که کشتی را دید، یک نفر گویندۀ جملۀ »کیف وجدتم مکاننا؟« و یک نفر سرباز داخل کشتی می شود. 

این کار، کالس را پرتحّرک و شاداب می سازد.

فرایند آموزش
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بـُر ِمفتاُح الْـَفـَرجِ اَلـصَّ

صبر، کلید گشایش است. 

َوَقَعْت ٰهِذِه الِْحکایَُة َقـْبَل َسَنواٍت بَعیَدٍة في أََحِد الِْبالِد؛ َذَهَب اثْناَعَشَر طالِباً ِمَن طُاّلِب الْجاِمَعِة 

َمَع أُستاِذِهم إلَی َسْفرٍَة ِعلْمیَّـٍة لِـَتهِیَئِة أَبْحاٍث َعِن اْلَْسماِك؛ 

این حکایت در سال های گذشتۀ دور در یکی از کشورها )سرزمین ها( روی داده است؛ دوازده دانشجو 

تهیّـۀ پژوهش هایی دربارۀ ماهی ها به گردشی علمی  از دانشجویان دانشگاه همراه استادشان برای 

)سفری علمی( رفتند.

ماِء؛ ثُمَّ َعَصَفْت ریاٌح َشدیَدٌة َو صاَر الَْبحُر َمّواجاً. کانَْت میاُه الَْبحِر هاِدئًَة؛ َفجأًَة ظََهَر َسحاٌب ِفی السَّ

آب های دریا آرام بود؛ ناگهان ابری در آسمان آشکار شد )ظاهر شد(؛ پس بادهای سختی )شدیدی( 

وزید )وزیدند( و دریا توفانی شد.

فيَنـُة انْکََسرَْت َقلیالً َولِٰکنَّها ما َغرَِقْت؛ ِعنَدما َوَصلوا إِلَی َجزیرٍَة  َفأَصابَْت َسفيَنُتُهم َصْخرًَة؛ َفـخافوا؛ السَّ

َمجهولَـٍة، َفرِحوا کَثیراً َو َشکَروا َربَّـُهم َو نَزَلوا فيها. 

کشتی شان به صخره ای )تخته سنگی( برخورد کرد )اصابت کرد(؛ کشتی کمی شکست، ولی غرق نشد؛ 

وقتی که به جزیره ای )خشکی ای( رسیدند، بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن 

پیاده شدند.

َمضٰی یَوماِن؛ َفـما َوَجدوا أََحداً ِفـی الَْجزیرَِة و ما جاَء أََحٌد لِـَنجاتِـِهم؛ قاَل لَُهُم اْلُستاُذ: »یا َشباُب، 

ُه ما َحَدَث َشیٌء. َعلَْیکُم ِبُمواَصلَِة أَبْحاثِـکُم.« َعلَیکُم ِبالُْمحاَولَـِة. اِْسَمعوا کَـالمی َو اْعَملوا ِبِه کَأَنَـّ

دو روز گذشت و کسی را در جزیره پیدا نکردند و کسی برای نجاتشان )رهایی شان( نیامد؛ استادشان 

به آنها گفت: »ای جوانان، باید تالش کنید. )تالش بر شما الزم است، یا هر ترجمۀ مشابه دیگری( سخنم 

را گوش کنید و به آن عمل کنید؛ گویا )انگار، مثل اینکه( چیزی نشده است  )چیزی اتّفاق نیفتاده است( . 

باید پژوهش هایتان )تحقیقات تان( را ادامه دهید. )ادامه دادن پژوهش هایتان بر شما الزم است(.

َمُهم إلَی أَربََعِة أَْفرَِقٍة َو قاَل لِلَْفریِق اْلَوَِّل: »یا طُاّلُب، اِبَْحثوا َعْن َصْیٍد َو اْجَمعوا الَْحطََب«.  ثُمَّ َقسَّ

سپس آنها را به چهار گروه )تیم( تقسیم کرد و به گروه اّول گفت: »ای دانشجویان، دنبال صیدی 

بگردید و هیزم جمع کنید«.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس
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فيَنِة«.  روریَِّة ِمَن السَّ َو قاَل لِلَْفریِق الّثانی: »یا طالِباِن، اِْحِمال بَْعَض اْلَشیاِء الضَّ

و به گروه دوم گفت: »ای دانشجوها )دو دانشجو( مقداری چیزهای ضروری از کشتی بردارید. 

)حمل کنید(

َو قاَل لِلَْفریِق الّثالِِث: »یا طالِباُت، اُطُْبْخـَن لَنا طَعاماً«.

و به تیم سوم گفت: »ای دختران دانشجو، غذایی برایمان بپزید«.

َو قاَل لِلَْفریِق الرّاِبـعِ: »یا طالَِبتاِن، اِبَْحثـا َعْن َموادَّ ِغذائیَّـٍة«.

و به گروه چهارم گفت: ای دو دختر دانشجو، دنباِل مواّد خوراکی )غذایی( بگردید«.

ثُمَّ قاَل لِلَْجمیعِ: ﴿اِْصِبروا إِنَّ اللَّٰه َمَع الّصاِبریَن﴾ َمضٰی أُْسبوٌع. في یَوٍم ِمَن اْلَیّاِم نََزَل َمطٌَر َشدیٌد َو 

أَصابَْت صاِعَقٌة َسفيَنَتُهم َفاْحَترََقت. قاَل الطُّاّلُب: »ال َرجاَء لِـَنجاتِنا.« َفَقَرأَ اْلُستاُذ هِذِه اْلیَة: 

﴿یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اْصِبروا﴾. 

سپس به همگی گفت: »صبر کنید؛ زیرا )قطعاً( خدا با صبرکنندگان است. یک هفته )هفته ای( گذشت. 

در روزی از روزها باران شدیدی بارید )نازل شد( و صاعقه ای به کشتِی آنها برخورد کرد )اصابت کرد( و 

کشتی آتش گرفت. دانشجویان گفتند: »هیچ امیدی به نجاتـمان نیست.«1 پس استاد این آیه را خواند: 

)ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید(.

عاِء َصَرَخ أََحُدُهم بَـْغـَتـًة: الِة َو الدُّ َحزَِن الطُّـاّلُب َو قالوا: »َفَقْدنا َسفيَنَتنا.« َو بَْعَد أَداِء الصَّ

دانشجوها ناراحت شدند )غمگین شدند( و گفتند: »کشتی مان را از دست دادیم.2« و پس از به جا 

آوردن )انجام، ادای( نـماز و دعا یکی از ایشان ناگهان فریاد زد.

»اُنظُروا یا زَُمالئـی. اُنـظُـْرَن یا زَمیالتـی. تِلَْك َسفيَنـٌة تَقَتـرُِب ِمّنـا«.

»ای پسران همکالسی ام، نگاه کنید. ای دختران همکالسی ام نگاه کنید. آن یک کشتی )کشتی ای( 

است که به ما نزدیک می شود«. 

فيَنُة الَْحربیَُّة اقَتـَربَْت ِمْنـُهم َو نََزَل ِمنها ُجنوٌد. َفِرَح الطُّاّلُب َو َسأَلوا الُْجنوَد: »کَیَف َوَجْدتُم  السَّ

َمکانَنا؟« أَجاَب الُْجنوُد: »َرأَیْـنا ُدخاناً ِمْن بَعیٍد. َفـأَتَـْیـنـا َو شاَهْدناکُم«.

کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پیاده شدند. دانشجویان شاد شدند و از سربازان 

دیدیم. پس  از دوردست  را  دادند: »دودی  پاسخ  یافتید؟!« سربازان  را  ما  پرسیدند: »چگونه جای 

آمدیم و شما را دیدیم«.

1.  باید توّجه داشت که دانش آموز پایۀ نهم با »الی نفی جنس« آشنا نیست؛ لذا اگر گفت »امیدی به نجات ما نیست.« باید از او بپذیریم.

2.  »فََقَد« دو معنا دارد: از دست داد، گم کرد.
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غلط ْفرَِة لِـتَهِیئَِة أَبْحاٍث َعِن النَّباتاِت.   1  َذَهَب الطُّاّلُب إلٰی ٰهِذِه السَّ

صحیح اّلُب إِنساناً َغـیْـرَُهم ِفـی الْـَجـزیرَِة.   2  ما َوَجـَد الطُـّ

غلط ْفـرِة الْـِعلْمیَّـِة.    3  َعَشرَُة طاُّلٍب کانوا ِفـی الـسَّ

صحیح 4  کانَْت میاُه الْـبَْحِر هاِدئَـًة ِفـی الْـِبدایَـِة.   

غلط 5  َوقَـَعـْت ٰهِذِه الِْحکایَـُة قَبْـَل َسَنـٍة.    

درک مطلب

بدانیم

دانش آموز همانند دروس پیشین جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصویر و با راهنمایی 

و  توضیح می دهد  رنگی  کادر  از  استفاده  با  اینجا  در  را  قاعدۀ درس  معلّم  ترجمه می کند.  معلّم 

دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های اِفَْعلوا و اِفَْعلَْن و اِفَْعال ارجاع می دهد. 

از همکاران درخواست می شود سه فعل امر اِفَْعلوا، اِفَْعلَْن و اِفَْعال را به صورت إِفَْعلوا، إِفَْعلَْن و 

إِفَْعال؛ یعنی با همزۀ قطع ننویسند؛ زیرا غلط است و همزۀ این دو فعل همزۀ وصل است. رعایت 

این امر، برای دانش آموز الزامی نیست.

او می خواهد  از  معلّم  و  را می خواند  عبارت  دانش آموز،  است.  نظر  اکتشافی مورد  اینجا روش  در 

یافته های خود را در مورد صیغه های فعل توضیح دهد. هر آنچه را معلّم در نظر دارد دربارۀ ساخت های 

فعل توضیح دهد از دانش آموز می پرسد تا کالس متکلّم وحده نشود و دانش آموز در این میان فّعال باشد.

آموزش تصویری قواعد درس

نحوۀ  به  اشاره ای  اینکه  بدون  تا  است،  گرفته  امر صورت  فعل  و  مضارع  فعل  میان  مقایسه ای 

ساختن فعل امر از مضارع شود خود دانش آموز فرِق میان آن دو را کشف کند و البتّه ساخت فعل 

امر از فعل مضارع از اهداف کتاب درسی عربی پایۀ نهم نیست.

از دانش آموز می خواهیم که به عالئم رنگی در مثال ها توّجه کند.

می توانیم از او بخواهیم، تا شفاهی چنین فعل هایی را ترجمه کند.

اُخُرْج، اُْخرُجـی، اُخرُجوا، اُْخرُْجَن، اُْخرُجا / اُْدُخْل، اُْدُخلـی، اُْدُخلوا، اُْدُخلَْن، اُْدُخال

و با فعل هایی دیگر مانند: اِصِبْر، اِْسَمْع، اِلَْعْب، اُکْتُْب، اُنْظُْر، اُْشُکْر بیشتر تمرین کند.

معلّم می تواند بگوید »اِْصـِبـْر«؛ یعنی »صبر کُن« سپس بپرسد: »اِْصِبـروا« یعنی چه؟ 
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در چنین مواردی خوب است که از کلماتی مانند اُْعبُْد، اِفَْهْم، اِْعَمْل، اُذْکُْر و ... استفاده شود که 

حروف اصلی آنها در زبان فارسی نیز به کار می رود.

اگر از دانش آموز سؤال کنیم: »اُْخُرْج«؛ یعنی چه؟ به سادگی جواب می دهد؛ یعنی: »خارج شو« 

اّما اگر بپرسیم: اُطْرُْق؛ یعنی چه؟ سؤال سخت می شود و موجب کندی آموزش می گردد.

این کار فقط در این درس، یا در عربی نهم قابلیّت اجرا ندارد؛ بلکه در هر سه کتاب هفتم و 

هشتم و نهم مصداق دارد.

ترجمه کنید

سخِن حق را بپذیر. ؛    اِقْبَِل الَْکالَم الْـَحـقَّ

تصویر شهید را نّقاشی کن. هیِد؛    اُرُْسمـی صورََة الشَّ

دستانتان را پیش از ناهار بشویید.  اِْغِسال أَیدیَُکما قَبَْل الَْغداِء؛ 

برای خدا، پروردگاِر جهانیان سجده کنید.  اُْسُجدا لِلِّٰه رَبِّ الْعالَمیَن؛   

نعمِت خدا بر خودتان را یاد کنید.  ﴿اُذْکُروا نِْعَمَة اللِّه َعلَیُکم﴾؛  

از هم نشیناِن بد، بگریزید. )واژۀ سوء به معنای بدی است(.  اُْهُربَْن ِمْن َجلیساِت الّسوِء؛  

تمرین اّول: هدف تقویت توانایی دانش آموز در درک مطلب است. این تمرین، در کتاب درسی به صورت 

متنّوع طرّاحی شده است. در اینجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه می کند و پاسخ هر یک را 

در میان واژگان جدید درس چهارم جست وجو می کند. این کار می تواند نـمرۀ شفاهی او را تشکیل دهد.

تمرین دوم: هدف، تقویت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. تصویر به خواننده کمک می کند، 

تا ترجمۀ درستی ارائه دهد. چهار تصویر ارائه شده عالوه بر زیباسازی کتاب درسی در جهت تثبیت 

آموخته های فراگیر در زمینۀ فعل امر بسیار کمک می کند.

تمرین سوم: هدف، تقویت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز در ضمِن قرائت باید بتواند 

فعل امر را در جمله تشخیص دهد. 

هر پنج جمله، از ساده ترین آیات قرآن انتخاب شده است، تا هدف نهایی آموزش عربی جامۀ عمل 

بپوشد.

تمرین ها
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تمرین چهارم: هدف این است که دانش آموز کشف کند ترجمۀ چنین جمالتی به فارسی یکی 

می شود و علّت را نیز دریابد. یا طاُّلُب، اُنْظُروا إلَی نُزوِل الَْمطَِر. یا طالِباُت، اُنْظُرَْن إلَی نُزوِل الَْمطَِر.

تمرین پنجم: هدف، کاربرد واژگان است. 

این کلمات در همۀ کتاب به صورت مبتدا و خبر تنظیم شده است. دانش آموز کلمات و عبارات 

به لحاظ آموزشی  آنها را دریابد.  ارتباط معنایی میان  این برمی آید که  آنگاه در پی  را می خواند، 

این تمرین، بسیار موفّق است. طرح چنین تمرینی برای معلّم وقت گیر است؛ زیرا باید با تّوجه به 

آموخته های او طرّاحی کند.

کَنُز الحکمة: دانش آموز احادیثی از پیامبر اسالم  و حضرت علی  می خواند که همگی دربارۀ 

»خرد و دانش« است. 

برنامۀ  اهداف  زبانی آموزش داده می شود و هم  اینجا دو کار صورت می گیرد. هم مهارت  در 

درسی ملّی اجرا می شود.

ُل: توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟ اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

1  ِبالٌد کَبیرٌَة ِجّداً في َشرِق آسیا؛ سرزمینی بسیار بزرگ در شرِق آسیا: »اَلّصین«.

2  إداَمُة الَْعَمِل َوااِلْسِتمراُر َعلَیِه؛ ادامه دادن و استمرار بر آن: »اَلُْمواَصلَة«.

3  َشیٌء َضروریٌّ لِلَْحیاِة نَْشَربُُه َو ال لَوَن لَُه؛ چیزی ضروری برای زندگی که آن را می نوشیم و هیچ 

رنگی ندارد: »اَلْماء«.

آن  از  دانشجویان  و  آن درس می دهد  در  استاد  الطُّاّلُب؛  ِمنها  ُج  یََتَخرَّ َو  اْلُستاُذ  فيها  4  یَُدرُِّس 

دانش آموخته )فارغ التحصیل( می شوند: »اَلْجاِمعة«.

5  اَلَّذیَن َوَصلوا إلٰی ِسنِّ الُْبلوغِ َولَیسوا أَطفاالً؛ کسانی که به سّن بلوغ رسیده اند و کودک نیستند: 

»َشباب«.

6  َمجموَعـٌة ِمَن الّریاضّییَن أَو َجماَعٌة ِمَن الزَُّمالِء في الَْعَمِل؛ مجموعه ای از ورزشکاران، یا جمعی 

از همکاران: »اَلَْفریق«.

هماهنگی در حّل تمرینات
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اَلتَّْمریُن الّثانـی: جمله های زیر را با توّجه به تصویر ترجمه کنید.

یا َصدیقاتی، َرجاًء اُْخرُْجَن ِمَن الَْمـکْـَتـَبـَة.  . ـفِّ  یا أَصِدقائی، َرجاًء، اُْخـرُجـوا ِمَن الـصَّ

ای دوستانم، لطفاً، از کتابخانه خارج شوید. ای دوستانم، لطفاً، از کالس خارج شوید. 

ؤالَـیِن. یا َصدیَقتاِن، اُکْـُتـبـا َجواَب الـسُّ  یا َصدیقاِن، اِْحـِمـال ٰهِذِه الِْمنَضـَدَة. 

ای دو دوست )دوستان(، این میز را بردارید. ای دو دوست )دوستان(، پاسخِ دو پرسش را بنویسید.

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: آیات شریفۀ زیر را ترجمه سپس فعل های امر را معلوم کنید. 

1  ﴿ َربِّ إِنّـی ظَلَْمـُت نَْفسی َفـاْغـِفـْر لی ﴾ )الَْقَصص: 16(

]ای[ پروردگارم، من به خودم ستم کردم پس مرا بیامرز. )رَبِّ مخّفِف یا َربّـی است(.

2  قاَل اللُّٰه لِـموسی و هارون ﴿ اِْذَهـبـا إِلَی ِفـرَعـوَن ﴾ )طٰـٰه: 43(

خدا به موسی و هارون گفت: به سوی فرعون بروید.

3  ﴿ َربِّ اْغـِفـْر َو اْرَحـْم َو أَنَت َخـْیـُر الـّراِحمـیـَن ﴾ )الْمؤمنون: 118(

]ای[ پروردگارم، بیامرز و رحم کن؛ حال آنکه تو بهترین رحم کنندگانی.

4  ﴿ ... اِْعـَمـلـوا صـالِـحـاً إِنّـی ِبـمـا تَـْعـَمـلـوَن َعـلـیٌم ﴾ )الْمؤمنون: 51(

کاِر درست انجام دهید زیرا )بی گمان( من به آنچه انجام می دهید آگاه  )دانا( هستم.

5  ﴿ َو إِْذ ُقـلْـنـا لِـلْـَمـالئِـکَـِة اْسـُجدوا لِـآَدَم َفـَسـَجدوا إاّل إبلیَس ﴾ )الْبقرة: 34(

و آنگاه که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید و به جز ابلیس سجده کردند.

اِْغِفْر/ اِْذَهبا/ اِْغِفْر/ اِرَْحْم/ اِْعَملوا/ اُْسُجدوا 

اَلتَّْمریُن الرّاِبُع: جمله های عربی را به فارسی ترجمه کنید و بنویسید چرا ترجمۀ فارسی یکی است؟

 یا طُاّلُب، اُنْظُروا إلَی نُزوِل الَْمطَِر. یا طالِباُت، اُنْظُْرَن إلَی نُزوِل الَْمطَِر.

ای دانش آموزان، به بارش باران بنگرید.

 یا طالِباِن، اِلَْبسا َمالِبَس ُمناِسَبًة. یا طالَِبتاِن، اِلَْبسا َمالِبَس ُمناِسَبًة.

ای دو دانش آموز )دانش آموزان( جامه هایی )لباس هایی( مناسب بپوشید.

از آنجا که در فارسی بین امر مذکّر و مؤنّث فرقی نیست، ترجمه یکسان شده است.



84

اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. »دو کلمه اضافه است.«

1  اَلُْمواَصلَة )گزینۀ اضافه(

هاب )گزینۀ اضافه( 2  اَلذَّ

علیِم الْعالـی بَْعَد الَْمدرََسِة. 3  اَلْجاِمَعـة: َمکاٌن لِلتَـّ

4  قاِطُع الرَِّحِم: هَو الَّذی ال یَذَهُب لِزیارَِة أَقِربائِِه.

یُء الَّذی یَـْصـَعـُد ِمَن الـّناِر. خاُن: اَلشَّ 5  اَلـدُّ

6  اَلْـَحطَُب: أَخشاٌب ُمناِسبٌَة لِـاِلْحـِتـراِق.

عاِب َو الُْمشِکالِت. 7  الْـَفـَرُج: َحـلُّ الـصِّ

هماهنگی در ترجمۀ آیات بخش »کنز الحکمة«

   1  ال َعـَمـَل كَـالـتَّـْحـقـیِق. 1 اَْلماُم َعلـیٌّ

هیچ کاری مانند تحقیق نیست.

   . 2 اَْلماُم َعلـیٌّ 2  اَلْـِعلُْم أَْصُل كُـلِّ َخـْیـٍر َو الْـَجهُل أَْصُل كُـلِّ َشرٍّ

دانش ریشۀ هر خوبی و نادانی ریشۀ هر بدی است. )علم، اصل هر خیر و جهل، اصل هر شّر است.(

3  اُطْـلُـبوا الِْعلَْم َولَْو ِبـالـّصیِن؛ َفـإِنَّ طَلََب الِْعلِْم َفریَضـٌة. 3 رَسوُل اللّٰه ِ   

دانش را جست و جو کنید، گرچه در چین باشد؛ زیرا جستِن دانش بایسته است. 

)علم را طلب کنید، ولو در چین باشد که قطعاً طلب علم واجب است.(

نیا َو اْلِخرَِة َمَع الْـَجهِل. 4 رَسوُل اللِّٰه     نیا َو اْلِخـرَِة َمَع الِْعلِْم َو َشـرُّ الـدُّ 4  َخـْیـُر الدُّ

خوبِی دنیا و آخرت همراه دانش و بدی )شّر( دنیا و آخرت همراه نادانی است.

   یِن. 5 اَْلماُم َعلـیٌّ رَّ رِّ َولِٰكنَّ الْعاِقَل َمن یَْعرُِف َخْیَر الشَّ 5  لَْیَس الْعاِقُل َمن یَْعرُِف الَْخْیَر ِمَن الشَّ

دانا کسی نیست که خوبی را از بدی بشناسد؛ )تشخیص دهد(، بلکه دانا کسی است که بهترین 

را از میان دو بد  )دو شر( بشناسد.

اشاره به اینکه از میان بد و بدتر بد را تشخیص دهد.

1. ُمعَجُم أَلفاِظ ُغَرِر الِْحَکِم، صفحۀ 24٩

2. ُغَرُر الِْحَکِم، حکمت 818 و 81٩

3. كَنُز العّمال: 286٩7، 286٩8.

4. ِبحاُر النوار: جلد 1، صفحۀ 204 حکمت 23.

5. مطالب السؤول: صفحۀ 250 و ِبحاُر النوار، چاپ بیروت، جلد 57، صفحۀ 6.
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هلَِة َمسِجُد الْکوَفِة َو َمسِجُد السَّ

ــ أَبو قاِسم.  ــ َمن هَو َمسؤوُل الَْموِکِب؟    

مسئوِل موکب کیست؟        ابوقاسم است.

ــ َحّیاَك اللُّٰه! أَ أَنُتم ِمن إیران؟ ــ ساَعَدَك اللُّٰه!      

خدا قّوت! )خسته نباشی!(       زنده باشی! آیا شما اهِل ایرانید؟

ــ نََعم نَحُن ِمن إیران.      ــ  کَم َمرًَّة َحَضرْتُم في َمسیرَِة اْلَربَعیَن؟

آری ما اهل ایرانیم.          چند بار در راهپیمایی اربعین حضور 

یافتید؟

ــ َحَضرْنا لِلَْمرَِّة اْلُولٰی. 

برای نخستین بار حضور یافتیم  )یافته ایم(.

ّیاراِت. ــ اِرکَبوا تِلَك السَّ هاُب إلٰی َمسِجِد الْکوَفِة؟    ــ کَیَف یُـمِکُن الذَّ

رفتن به مسجد کوفه چگونه ممکن است؟ 

)چگونه می توان به مسجِد کوفه رفت؟(

ــ َقریٌب ِمن کیلوِمتریِن. هلَِة؟   ــ کَِم الَْمساَفُة بَیَن َمسِجِد الْکوَفِة َو َمسِجِد السَّ

نزدیک به دو کیلومتر. مسافِت میاِن مسجد کوفه و مسجد سهله چقدر است؟  

ــ نََعم؛ َموجوَدٌة. ــ أَ توَجُد َسّیاراٌت في الطَّریِق َحّتٰی نَرکََب؟   

آری؛ وجود دارند. آیا ماشین هایی در راه وجود دارند تا سوار شویم؟  

ــ  ال؛ لَیَسْت َزحَمًة. بَْل َرحَمٌة.أَ تَْعرُِف  ــ ُشکراً، زاَحْمُتَك.     

أََهّمیََّة زیاَرِة الَْمسِجَدیِن؟

          نه؛ زحمتی نیست؛ بلکه رحمت است. 

آیا اهّمیِّت زیارِت دو مسجد را می دانی؟

َاْلرَبعینّیات )گفت وگوهای اربعینی   (

سواِر آن ماشین ها شوید.

سپاسگزارم، تو را به زحمت انداختیم.
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تحقیق در هر سه پایۀ هفتم، هشتم و نهم مطابق با توانایی دانش آموز و واقعیّات موجود تنظیم شده 

است. برای اینکه دانش آموز بداند در زمینۀ قرآن و حدیث نرم افزارهای خوبی تهیّه شده است و شیوۀ 

کار کردن با آنها را بیاموزد این تمرین تلنگر خوبی است تا معلّم به بهانۀ انجاِم آن وارد این بحث شود.

در مورد ارزش یابی از این درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در این درس نیز می توان اجرا کرد.

از چند دانش آموز می خواهیم کارهایی را در کالس انجام دهند: 

مثالً به یک دانش آموز دستور می دهیم که اِْجلِْس في َمکانَِك. 

به دو دانش آموز دستور می دهیم که اِْجلِسا في َمکانِـُکما. 

و در پایان، به سه دانش آموز دستور می دهیم که: اِْجلِسوا في َمکانُِکم. 

مثال برای دانش آموز پسر. )در کالس دخترانه مثال ها برای مؤنّث می شود.(

اِفتِح الباب. اُخرْج من الصف. اُدُخْل في الصف. اِجلْس علی الکرسی. اِذهْب إلی اللوح. اُکتُْب علی 

حقیبتـَك.  اِرفْع  بالکرة.  اِلعْب  الدرَس.  اِقَرأِ  َصدیِقَك.  اِسَمْع صوَت  المدرسة.  ساحة  إلی  اُنظُْر  اللوح. 

اِشرِب الماء. اِضرْب علی المنضدة.

دانش آموزان توانمند می توانند نقش پسر و دختر را همزمان اجرا کنند. گروه عربی دفتر تألیف 

به دلیل مشکالت احتمالی بر این کار تأکید نمی کند. همین کارها را دانش آموزان در گروه های دو و 

سه نفره نیز می توانند اجرا کنند، تا سایر ساخت های فعل را نمایش دهند.

پژوهش

ارزش یابی 

وسایل کمک آموزشی

هر چه در دروس پیشین دربارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد، در اینجا نیز مصداق دارد.
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1  أبحاث: پژوهش ها، تحقیقات

2  فعل امر أَجاَب، أَِجْب است که مؤنِّث آن أَجیبـی می شود.

أجاَب سؤالَـُه و َعْن سؤالِـِه و إِلَی سؤالِـِه؛ یعنی به پرسِش او پاسخ داد.

3  »أَصـاَب، یصیُب، إِصابَـة« چند معنا دارد؛ مثال:  

لََقـْد أََجـبْـَت فَـأََصبْـَت؛ )پاسخ دادی و جواب درست را گفتی(.

َصدیقی راٍم ماِهـٌر؛ َسْهـُمـُه یُصیُب الَْهَدَف؛ )دوستم تیرانداز چیره دستی است که به هدف می زند(.

أََصبْنا ِمَن الطَّعاِم حاَجتَـنا؛ )سیر شدیم(.

یَء؛ )به آن چیز رسید(. أَصاَب الشَّ

أَصابَـتْـُه الُْمصیبَـُة؛ )مصیبت به او رسید. دچار مصیبت شد(.
4  جمع »جاِمَعـة« می شود »جاِمعات«.1

5  »َدعا، یَـْدعـو، ُدعاًء و َدعَوًة و َدعوًی و َدْعـواً«. َدعا چندین معنا دارد؛ مثال:

َدعـاُه؛ او را فراخواند. از او یاری خواست. او را به مهمانی دعوت کرد.

َدعا لَـُه؛ برایش دعای خیر کرد.

َدعا َعلَیِه؛ او را نفرین کرد.

َدعاُه ِبـسعیٍد؛ او را سعید نامید.

َدعاُه أْن یَـأْتـَی؛ او را به آمدن فراخواند.

6  معادل »فریاد زد« در عربی می شود: َصیََّح، َصَرَخ ـُـ   ، َهتََف ـِـ

7  حرف چ در عربی به شکل های مختلف معرَّب می شود؛ مثال: 

چاد  تشاد/چین  الّصین/چنگ  صنج/چکش  شاکوش/گچ  َجص، ِجص/چای  شای

8  »ُمْضـطَـّر« در اصل بر وزن »ُمْفتَِعل« )ُمْضطَِرر( است. ریشۀ سه حرِف آن »ض رر« است که بر 

وزن »افتعال« می شود  اِضِترار، سپس حرف ت به ط تبدیل شده است. 

کلماتی که فاءالفعل آنها ص یا ض است چنین ابدالی در آنها صورت می گیرد؛ مثال بیشتر: 

  اِصطیاد  /    ص ف و  اِصِطفاء   اِضِطراب  /  ض رر  اِضِطرار  /  ص ی د     اِصِطکاك  /  ض رب   ص ك ك  

  اِضِطهاد )اِضطََهَدُه: او را به سبب مذهب آزار داد.(  /  ض ل ع  اِضِطالع )نیرومند شدن(   ض ہ  د  

1.  الجاِمَعُة: مجموعُة َمعاهد علمیَّة، تَُسّمى كُلِّیَّاٍت، تُدرّس فيها الداُب و الُْفنوُن و الُْعلوُم.

جامعة شعبیَّة: مجموعُة َمعاهد تُدرِّس موادَّ حرَّة 

ُم كُلَّ البُلَْداِن الَعَربیَِّة لِِدراَسِة قَضایاها َو َمشاكِلِها، َو بَْحِثها، الُعْصبَُة. الجاِمَعُة الَعَربیَُّة: راِبطٌَة تَضُّ

دانش افزایی برای دبیر )نه دانش آموز(



88

الِة َو ٱْصطَِبْر َعلَیها﴾   /    ص ی ف  اِصطیاف )گذراندِن  ص ب ر  اِصِطبار )شکیبایی(  ﴿َو أُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ

تابستان(
9  جمعِ »ماء« عالوه بر »میاه« می شود: أَمواه1

10  معادل »گیاه« در عربی: نَبات، ُعْشب، َعلَف، َحشیش و بَقلَـة

11  »َوقَـَع، یَـَقـُع، ُوقوعـاً« چند معنا دارد: افتاد، واقع شد.

طِْح؛ از پشت بام افتاد. َوقَـَع ِمْن فَوِق السَّ

َوقَـَع الَْقوُل َعلَیِهم؛ سخن بر آنان واجب شد.

َوقََعت اْلِِبـُل؛ شتر بر زمین زانو زد.

َوقََع الَْکالُم في نَْفِسـِه؛ سخن در وی اثر نهاد.

1. الجمع: أَْمواه و میاه، مثنى ماءان و ماوان و مایان.
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ْرُس اْلخاِمُس َالدَّ

1 ذکر معنای 20 واژۀ جدید درس از عربی به فارسی

2 روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3 درک پیام متن1

4 به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  تشخیص و ترجمۀ فعل نهی )مفرد مذکّر مخاطب و مفرد مؤنّث مخاطب( در جمله با توّجه به قرائن

اهداف درس

فرایند آموزش

1. پیام متن درس دربارۀ تالش و امید است. ﴿لیس لإلنسان إال ما سعی﴾

این گونه داستان ها »فابْل« گفته  به  از زبان حیوانات است. در اصطالح،  متن درس داستانی زیبا 

می شود. در اصطالح ادبی فابْل داستان كوتاه و ساده ای است كه معموالً شخصیّت های آن حیوانات اند 

یا معنوی است. »فابل« گاهی نیز برای  و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقی 

داستان های مربوط به موجودات طبیعی یا وقایع خارق العاده و افسانه ها و اسطوره ها و داستان های 

دروغین به كار می رود، شخصیت ها در »فابل« اغلب حیوانات اند، اّما گاهی اشیای بی جان نیز در آن 

حضور دارند. کلیله و دمنه، مرزبان نامه، موش و گربه از عبید زاکانی، منطق الطیر از عطّار نیشابوری 

کتاب هایی از زبان حیوانات اند.

شش شکارچی که می خواهند حیواناتی را شکار کنند و به باغ وحش ببرند، حفرۀ عمیقی می کنند و 

رویش را با شاخ و برگ می پوشانند، روباهی و آهویی در آن می افتند و کمک می خواهند، ولی حیوانات 

با شنیدن صدای شکارچیان می ترسند و می گریزند. آنها خیلی تالش می کنند، تا خود را نجات دهند، ولی 

سودی ندارد. پس از چند دقیقه چند حیوان بر می گردند و... .
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس

الـرَّجـاُء

امید

کانَْت َمْجموَعـٌة ِمَن الَْحَیواناِت في غابَـٍة: أََسٌد َو ثَعلٌَب َو ِذئٌب َو َغزالٌَة َو کَلٌْب َو ...

گروهی از جانوران )حیوانات( در جنگلی بودند؛ شیری، روباهی، گرگی، آهویی و سگی و ...

في یَوٍم ِمَن اْلَیّاِم جاَء ِستَّـُة َصّیادیَن َو َحَفروا ُحفرًَة َعمیَقـًة ثُمَّ َسَتـروها لِـَصیِد الَْحَیواناِت َو بَیِعـها 

لِـَحدیَقِة الَْحَیواناِت. َوَقـَع الثَّعلَُب َو الَْغزالَـُة ِفـی الُْحفرَِة بَغتـًة؛ َفـطَلَبا ُمساَعَدًة. 

در روزی از روزها شش شکارچی )صیّاد( آمدند و چالۀ گودی )حفرۀ عمیقی( کندند؛ سپس آن را 

برای شکار )صید( حیوانات و فروش آنها به باغ وحش پوشاندند. روباهی و آهویی ناگهان در حفره 

افتادند و کمک خواستند.

ـّیادیَن. حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَُة لِلنَّجاِة. ُهنَّ َسِمْعَن ِمْن بَعیٍد أَصواَت الصَّ لِٰکنَّ الَْحَیواناِت َهَربَْن ِلَنَـّ

ولی حیوانات فرار کردند؛ زیرا از دور دست صداهای شکارچی ها را شنیدند. روباه و آهو برای 

رهایی )نجات( تالش کردند.

لََقْد  تَْقِدُر.  لِلُْمحاَولَة. ال تَـْصَعـْد. أَنَت ال  لِلثَّعلَِب: »ال فائَِدَة  بَعَد َدقائِق َرَجَعْت َحماَمٌة َو قالَْت 

َجرَّْحَت بََدنََك«.

پس از چند دقیقه کبوتری برگشت و به روباه گفت: »تالش هیچ فایده ای ندارد. )هیچ فایده ای 

برای تالش نیست.( باال نیا. تو نـمی توانی. بدنت را زخمی کردی«.

َو َرَجَع الْکَلُب َو قاَل لِلَْغزالَـِة: »ال َرجاَء لِـَنـجاتِـِك. ال تَْصَعدی. أَنِت ال تَْقِدریَن. لََقْد َجرَّْحِت بََدنَِك«.

و سگ برگشت و به آهو گفت: »هیچ امیدی به نجات تو نیست. باال نیا. تو نـمی توانی. بدنت 

را زخمی کردی«.

حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَـُة الُْخروَج َمرًَّة أُخرٰی َولِٰکْن ِبدوِن فائَدٍة.

روباه و آهو برای بیرون آمدن بار دیگر تالش کردند، ولی بی فایده بود.

یَِئَسِت الَْغزالَـُة َو بَِقَیْت في َمکانِها َولِٰکنَّ الثَّعلََب حاَوَل کَثیراً. 

آهو ناامید شد و در جایش ماند، ولی روباه خیلی تالش کرد.

قالَْت لَـُه الَْحماَمـُة: »أَنَت ال تَـْقـِدُر، لَِم تُـحاِوُل؟! اِْقـَبـْل َمصیرََك«.

کبوتر به او گفت: »تو نـمی توانی، چرا تالش می کنی؟! سرنوشتت را بپذیر )قبول کن(. 
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لِٰکنَّ الثَّعلََب َخَرَج ِمَن الُْحفرَِة. في ٰذلَِك الَْوقِت َوَصَل ُهدُهٌد َو قاَل: 

ولی روباه از حفره بیرون آمد. در این )آن( هنگام هدهد رسید و گفت:

ُعـُه َعلَی الُْخروجِ«.    ْمعِ؛ هَو ظَـنَّ أَنَّ الَْحماَمـَة تَُشجِّ »أَنَا أَْعرُِف ٰهَذا الثَّعلََب؛ هَو ثَقیُل السَّ

»من این روباه را می شناسم؛ او کم شنواست؛ )سنگین ْگوش است.( او گمان کرده است که کبوتر 

او را تشویق به بیرون آمدن می کند«.

قالَِت الَْحَیواناُت: »نَحُن ظَـلَـْمـنا الْـَغـزالَـَة. َعلَینا ِبـُمساَعَدتِـها«.

حیوانات گفتند: »ما به آهو ستم کردیم. )ظلم کردیم( باید به او کمک کنیم«.

قالَِت الَْحماَمُة لِلَْغزالَِة: »اُْخرُجی. أَنِت تَقِدریَن َعلَی الُْخروجِ ِبُسهولَـٍة. ال تَْیأَسی«. 

کبوتر به آهو گفت: »بیرون بیا. )خارج شو( تو به آسانی می توانی بیرون بیایی. )خارج شوی( ناامید 

نشو. )مأیوس نشو(

حاَولَِت الَْغزالَـُة الُْخروَج َمرًَّة أُْخرٰی َفـَخرََجْت َو َفرَِحِت الَْحَیواناُت.

آهو یک بار دیگر تالش کرد و بیرون آمد و حیوانات خوشحال شدند.

، َوَجَد، َو َمن َقَرَع باباً َو لَجَّ َولََج. َمْن طَلََب َشْیئاً َو َجدَّ

هر کس چیزی بخواهد و تالش کند، موفّق می شود. )هر کس چیزی خواست و تالش کرد، موفّق شد.(

و هر کس دری را بکوبد )بزند( و پافشاری کند، داخل می شود.

درک مطلب

صحیح 1  حاَولَِت الَْغزالَُة الُْخروَج ِمَن الُْحفرَِة، فَـَخرََجْت ِفـی النِّهایَِة. 

َعِت الَْحیَواناُت الثَّعلََب َعلَی الُْخروِج ِمَن الُْحفرَِة.    غلط 2  َشجَّ

یّادوَن الُْحفرََة ِفـی الْغـابَـِة.   غلط 3  ما َستَـَر الصَّ

4  کـانَـِت الْـُحـفـرَُة قَـلیلَـَة الْـُعـمـِق.   غلط

5  أَربََعُة َصیّادیَن کانوا ِفـی الْـغابَـِة.   غلط
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دانش آموز جمله های مصّور را قرائت و با توّجه به تصویر و زیر نظر معلّم ترجمه می کند. معلّم 

در  رنگی  به حروف  را  دانش آموزان  و  توضیح  رنگی  کادر  از  استفاده  با  اینجا  در  را  درس  قاعدۀ 

فعل های التفعْل و التفعلـی ارجاع می دهد. 

آموزش تصویری قواعد درس

الزم است که دانش آموز با فرق فعل مضارع مجزوم »نهی« و فعل مضارع منفي »نفي« آشنا شود. 

در این بخش مقایسه ای میان دو فعل نهی و نفي صورت گرفته است و پاره ای عالمت ها نیز رنگی 

شده اند، تا دانش آموز بتواند فرق معنایی میان این دو فعل را کشف کند.

در فعل »ال تفعلن« نهی و نفي هیچ فرقی جز در نحوۀ تلّفظ ندارند و با توّجه به قرینه در جمله قابل 

تشخیص است؛ می توان از مثال های فارسی استفاده کرد، تا دانش آموز متوّجه شود؛ مثالً فعل »می دوید« 

دو معنا دارد: »او می دوید.« و »شما می دوید.« و باید در جمله دقّت کرد، تا متوّجه فرق آنها شد.

برای تثبیت آموخته ها نیز تمرین ترجمه طرّاحی شده است. 

بدانیم

از مهربانی  )رحمت( خدا ناامید نشو  )مأیوس نشو(.  ال تَیأَْس ِمن َرحَمِة اللِّٰه؛   

چای داغ ننوش.  ال تَْشَربی شایاً حاّراً؛   

ترجمه کنید

تمرین ها

همۀ تمرین ها را دانش آموز قرائت و حل می کند.

تمرین اّول: هدف، تقویت توانایی دانش آموز در کاربرد واژگان و نیز درک مطلب است. این تمرین 

در کتاب درسی متنّوع طرّاحی شده است. 

در اینجا دانش آموز جمله را می خواند و ترجمه می کند؛ سپس به دنبال کلمه ای می گردد که در 

واژہ نامۀ آغازین درس آمده است. از فراگیر می خواهیم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. این کار نـمرۀ 

شفاهی او را تشکیل می دهد. 
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تمرین دوم: هدف، تقویت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. تصویر به خواننده کمک می کند، 

تا درست ترجمه کند. در اینجا تصویر عالوه بر زیباسازی کتاب نقش آموزشی نیز دارد.

تمرین سوم: یافتن فعل امر و نهی در میان چند آیۀ مبارکه و حدیث شریف، یکی از دو هدف 

اصلی آموزش درس عربی را به نمایش می گذارد. در جمالت این تمرین، فعل ماضی و مضارع نیز 

وجود دارد، پس این تمرین می تواند فراگیر را در شناخت انواع فعل نیز کمک کند.

تمرین چهارم: چهار تمرین دارای فعل امر و نهی و با صیغه های یکسان طرّاحی شده است که 

دانش آموز بتواند آنها را درست بفهمد و درست ترجمه کند.

تمرین پنجم: هدف تقویت مهارت کاربرد واژگان است. از دانش آموز می خواهیم که دلیل ناهماهنگی 

هر کلمه را در مقایسه با سه کلمۀ دیگر بیان کند. سؤال امتحانی در این بخش باید چهار گزینه داشته 

باشد. دانش آموز در این تمرین می تواند ارتباط معنایی کلمات را با هم بیابد.

تمرین ششم: این تمرین عالوه بر زیبا ساختن کتاب درسی، در مهارت واژہ  شناسی دانش آموز مؤثّر است. 

در قرآن مجید آمده است که: ﴿أَ فَـال یَْنظُُروَن إِلَی اْلِِبِل کَیَْف ُخلَِقْت ﴾ )الغاشیة: 17(

آیا به شتران نـمی نگرند که چگونه آفریده شده اند؟

پس با این نگاه توّجه دانش آموز را جلب کنیم.

کَنُز   الحکمة: دانش آموز احادیثی دربارۀ علم از حضرت علی می خواند. در اینجا هم مهارت 

زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف برنامۀ درسی ملّی اجرا می گردد. دانش آموز همان طور که 

از نامش پیداست آموزندۀ دانش است و در این حکمت ها جایگاه علم تبیین شده است.

ُل: توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید درس است؟ اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

1  َمکاٌن یَذَهُب إِلَیِه الّناُس َو یُشاِهدوَن فيِه َحَیواناٍت ُمخَتلَِفًة. 

 جایی که مردم به آن )آنجا( می روند و جانوراِن گوناگون را می بینند. پاسخ: َحدیَقُة الَْحیَواناِت؛ 

یعنی باغ وحش

2  اَلَّذی یَـْمشی أَماَم َقوِمِه لِِهدایَِتِهم. 

کسی که جلوی مردمش برای راهنمایِی آنها راه می رود. پاسخ: اَلرّائِد؛ یعنی جلودار

3  َحَیواٌن یَـْحرُُس أَمواَل الّناِس. 

جانوری که از دارایی های )اموال( مردم نگهبانی می کند. پاسخ: اَلَْکلْب؛ یعنی سگ

هماهنگی در حّل تمرینات
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4  عاِقـَبـُة اْلِنساِن في َحیاتِـِه. 

فرجاِم )عاقبت( انسان در زندگی. پاسخ: اَلَْمصیر؛ یعنی سرنوشت

5  اَلَّذی ال یَـْسَمُع َجـیِّداً. 

ْمعِ؛ یعنی کْم شنوا کسی که خوب نمی شنود. پاسخ: ثَقیُل السَّ

اَلتَّْمریُن الّثانـی: جمله های زیر را با توّجه به تصویر ترجمه کنید.

یا َحبیبَتی، ال تَـْجـَعـلـی َحـقـیبَـتَـِك ُهـنـا.  یا َحبیبی، ال تَـْجـَعـْل َحـقـیبَـتَـَك ُهـنـا. 

ای دوستم، کیفت را اینجا نگذار.

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: آیات و احادیث زیر را ترجمه، سپس فعل های امر، نهی، ماضی و مضارع را معلوم 

کنید. 

1  اِْعَمْل لُِدنیاَك کَأَنََّك تَعیُش أَبَداً َو اْعَمْل لِـآِخرَتَِك کَأَنََّك تَموُت َغداً. 1 َرسوُل اللِّٰه

 برای دنیایت ]طوری[ کار کُن، گویی تو همیشه )تا ابد( زندگی می کنی و برای آخرتت ]نیز طوری[ 

کار کن، گویی تو فردا می میری. مضارع ـ امر ـ مضارع

2  ﴿َربَّـنـا ال تَـْجـَعـلْـنـا َمـَع الْـَقـْوِم الـظّـالِـمـیـَن﴾ )اَْلعراف: 47(

]ای[ پروردگارمان، ما را با مردِم ستمگر قرار نده. نهی

       3  ال تَْعَمْل َشیئاً ِمَن الَْخیِر، ریاًء َو ال تَْتُرکُْه، َحیاًء. 2 اَْلماُم علیٌّ

چیزی از ]کاِر[ خیر را از روی ریاکاری انجام نده و از روی شرم رها نکن. )ترک نکن( نهیـ  نهی

4  إنَّ الّرائَِد ال یَکِْذُب أَهلَُه. 3 َرسوُل اللِّٰه

بی گمان جلودار به مردمش دروغ نمی گوید. مضارع منفی

5  ﴿ال تَْحزَْن إنَّ اللَّٰه َمَعنا﴾ اَلتَّوبَة: 40

اندوهگین نشو؛ زیرا )بی گمان( خدا با ماست. نهی

1.  الحیاة: جلد 4، صفحۀ 62

2.  ُدَرُر الِْحَكم و ُدَرُر الِْكلَم نویسنده: التمیمی المدی، عبدالواحد بن محّمد، جلد: 1، صفحۀ: 747، حکمت ٩2

3. بحار النوار: 18 / 1٩7 / 30 
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6  إِذا َغـِضـْبـَت َفـاْسکُْت. 1 َرسوُل اللِّٰه

هر گاه خشمگین شدی، خاموش شو )هر گاه عصبانی شدی، ساکت شو(. ماضی ـ امر

اَلتَّْمریُن الرّاِبُع: ترجمه کنید.

1  اِْزَرْع َصداَقـًة َو ال تَـْزَرْع َعداَوًة.   

دوستی بکار و دشمنی نکار.

2  اُْسـکُـتی یا ِطفلَـُة َو ال تَـْصـرُخـی.  

ای دخترک، ساکت شو و فریاد نزن.

3  اُْصـُدْق ِفـی َحیاتِـَك َو ال تَـکِْذْب أَبَداً. 

در زندگی ات راست بگو و هرگز دروغ نگو.

4  اِلَْبْس َقمیصاً أبَیَض في اللَّیِل لُِعبوِر الّشاِرعِ َو ال تَلَْبْس أَسَوَد.

در شب برای گذشتن )عبور کردن( از خیابان پیراهِن سفيد بپوش و سیاه نپوش.

اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها »ناهماهنگ« است؟ 

1  َحّداد، ِمصباح ، َحلْوانّی، ُشرطّی

 2  َحطَب، نار، ُدخان، نَجاح

3  ُشهور، غابَة  ، أَیّـام، لَیالـی 

 4  ریح، َمطَر، َسحاب، أَْخـذ

 5  رُّمان، ِعَنب، تُـّفاح، َجـّد

6  کِبَر  ، تَْحت، فَْوق، أَمام

7  أَزَرق، أَحَمر، اِفتَْح ، أَخَضر

  ، قََعَد، َسَجد، َعبََد 8  َسدَّ

(، متن، صفحۀ 330 1. شرح فارسی شهاب الخبار )کلمات ِقصار پیامبر خاتم 
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اَلتَّْمریُن الّساِدُس: زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید. »دو کلمه اضافه است.«

ئْب / اَلَْفرَس َمَکة / اَلزَّرافَة / اَلثَّعلَب / الَْحماَمة / اَلْفيل / اَْلََسد / اَلُْعصفور / اَلذِّ اَلسَّ

هماهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

1  َقـْوُل ال أَْعـلَـُم نِـْصـُف الْـِعلِْم.1

گفتِن »نـمی دانم« نیمی از دانستن است. )گفتِن »نـمی دانم« نصِف علم است.(

2  َمْن َسـأََل في ِصـَغـرِِه، أَجـاَب في ِکـَبـرِِه.

هر کس در کوچکی پرسید، در بزرگی پاسخ داد. )هر کس در خردسالی سؤال کند، در بزرگسالی 

جواب می دهد(.

3  کُـلُّ َشیٍء یَـْنـُقـُص َعلَی اْلِنـفـاِق،  إِالَّ الْـِعلَْم.

هر چیزی به جز دانش )علم( با بخشیدن )انفاق( کم می شود.

4  َجـمـاُل الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه َو ثَـَمـرَتُـُه الْـَعـَمـُل ِبـِه.

زییایِی دانش، پخش آن و میوۀ آن به کار بستِن آن است. )جماِل علم، نشر آن و ثـمره اش عمل 

به آن است(.

5  أَیُّـَها الّناُس، اِْعلَموا أَنَّ کَماَل الّدیِن طَلَُب الْـِعلِْم َو الْـَعَمُل ِبـِه.

ای مردم، بدانید که کماِل دین، جستِن دانش و عمل کردن به آن است.

1. غرر الحكم: 6758

پژوهش مطابق با توانایی دانش آموز تنظیم شده است. کتاب های بسیاری در ادبیّات فارسی و جهان 

از زبان حیوانات و حتّی چیزهای بی جان است؛ مثال: کلیله و دمنه، مرزبان نامه، مزرعۀ حیوانات و... .

مزرعۀ حیوانات: به انگلیسی: Animal Farm که در ایران به نام قلعۀ حیوانات نیز شناخته شده 

این رمان دربارۀ  )George Orwell( است.  اوْرِول  انگلیسی و نوشتۀ جوْرج  به زبان  رُمانی  است، 

گروهی از حیوانات است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقالبی، صاحب مزرعه آقای »جونْز« را از 

مزرعه فراری می دهند، تا خود ادارۀ مزرعه را به دست بگیرند و »برابری« و »رفاه« را در جامعۀ 

خود برقرار سازند. رهبری این جنبش را گروهی از خوک ها به دست دارند، ولی پس از مّدتی، این 

پژوهش
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گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام »ناپلئون« همچون آقای »جونز« به بهره کشی از حیوانات 

مزرعه می پردازند و هرگونه مخالفتی را سرکوب می کنند.

بعدها  رستم.  بن  مرزبان  اسپَهبُد  نوشتٔه  مازندرانی،  زبان  به  اصل  در  است  کتابی  مرزبان نامه: 

َسعُدالدین  َوراوینی آن را از زبان طَبَری به فارسی َدری نقل کرد. این اثر یکی از آثار ارزندۀ زبان فارسی 

است که در نیمۀ نخست سدۀ هفتم هجری قمری نوشته شد. مرزبان نامه از جمله شاهکارهای ادب 

فارسی است.

این کتاب از زبان حیوانات و به تقلید از کلیله و دمنه نصراللّٰه ُمنشی نوشته شده است. در واقع 

نویسندۀ کتاب از زبان حیوانات اندرزهای خود را به پادشاه زمان خود می گوید. این روش در میان 

دانایان هندی و ایرانی رواج داشت و در ایران پس از اسالم نیز ادامه یافت. 

کتاب مرزبان نامه نـمونۀ زیبایی از ادبیّات تـمثیلی )فابْل( به شمار می رود. 

َالُقرآنّیات

ِل ال یََتَغیَُّر؟ ﴿کُلٌّ في َفلٍَك﴾ )یٰس: 40( 1  َما اْلیَُة الَّتي إذا َقَرأتَها ِمَن اْلِخِر إلَی اْلَوَّ

ناِم آیه ای که هرگاه )اگر( آن را از اّول به آخر بخوانی تغییر نمی کند چیست؟ هر یک در آسمانی 

هستند )همه در سپهری هستند(. سورۀ یاسین، آیۀ 40

2  أيُّ لَیلٍَة َخیٌر ِمن أَلِف َشهٍر؟ لَیلَُة الَْقْدِر. 

کدام شب از هزار ماه بهتر است؟ شِب قدر.

3  ما َمعنٰی کَلَِمِة الُْقرآِن؟ اَلُْقرآُن ِبـَمعَنی الِْقراَءِة. 

معنای واژۀ قرآن چیست؟ قرآن به معنای خواندن است.

4  َما اْسُم أَکَبِر َحَیواٍن جاَء ِذکْرُُه في الُْقرآِن؟ اَلْفيل. 

ناِم بزرگ ترین جانوری که در قرآن یاد شده است، چیست؟ فيل.

5  اُْذکُْر سوَرًة ِباْسِم أََحِد أَیّاِم اْلُسبوعِ. اَلُْجُمَعة. 

سوره ای را به ناِم یکی از روزهای هفته ذکر کن. جمعه.

ارزش یابی و وسایل کمک آموزشی

روش های ارزش یابی و وسایل کمک آموزشی در این درس با درس قبلی یکسان است.
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1  می گویند »شیر« در عربی نام های بسیاری دارد و بیش از صد نام ذکر کرده اند؛ اّما در حقیقت، 

این اسم ها صفت های شیرند. 

بسیاری از این اسم ها نیز کاربرد ندارند؛ 

مثال های معروف عبارت اند از: 

َحیَدر، َغَضنَفر، ِضرغام، َضیَغم، ِفرناس، قَسَورَة، َهیثَم، لَیث، َعبّاس، لَبُـَؤة )شیر ماده(

ْمع: کسی که گوشش سنگین است، سنگیْن شنوا، کْم شنوا 2  ثَقیُل السَّ

: تالش کرد« جدَّ في طلب العلم: اجتهد فيه و اهتم به 3  »َجـدَّ

4  »َجَرَح« و »َجرََّح« به معنای »زخمی کرد« هستند؛ اّما معنای َجرََّح قوی تر از َجَرَح است. 

َجرََّح، یَُجرُِّح، تَجریحاً، َجرََّح بََدنَُه: أَكْثََر فيِه الِْجراَح.

َع: تشویق کرد، مترادف با أَْغَری، َحبَّـَذ، َحرََّض، َحثَّ ــُ  ، اِْستََحثَّ  5  َشجَّ

َر، اِفتََکَر : گـمان کرد، مترادف با زََعَم ـَـ   ، خاَل ـَـ   ، َحِسَب ـَـ   ، تََصوَّ 6  ظَنَّ

7  نََقَص: کم شد متضاد با زاَد1

8  معادل »تالش کردن« غیر از »ُمحاَولَـة« می شود: ِجـّد، َجْهد، اِجِتهاد، َسْعی، کَْدح و کَّد

9  معادل »کمک کرد« در عربی: ساَعَد، أَعاَن، أغاَث

دانش افزایی برای دبیر )نه دانش آموز(

ی  1. نََقَص یَنُقص، نَْقًصا و نُقصانًا، و اسم فاعله ناقص، و اسم مفعوله منقوص ـ للمتعدِّ

، عكس زاد یُء : قَـلَّ نَقص الشَّ
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1  ذکر معنای 21 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پیام درس1

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ فعل نهی معادل دوم شخص جمع در فارسی )جمع مذکّر مخاطب، جمع 

مؤنّث مخاطب، مثّنی مذکّر مخاطب و مثّنی مؤنّث مخاطب( در جمله با توّجه به قرائن.

ْرُس الّساِدُس َالدَّ

اهداف درس

1.  پیام درس نقش رفتار انسان ها در جامعه است؛ چه بسا سخن، رفتار و تصمیمی زندگی یک فرد را نابود کند یا برعکس در زندگی او تأثیر 

مثبت داشته باشد.

متن درس دربارۀ داستان زندگی دانش آموزی روستایی به نام ساره در کالس چهارم دبستان است. 

ساره در پایۀ چهارم مردود شده است و آموزگار او در پی علّت مردودی برمی آید، او درمی یابد که 

دلیل مردودی، مرگ مادر دانش آموز است و... .

فرایند آموزش
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هماهنگی در ترجمۀ متن درس

تَـْغـییُر الْـَحـیاِة

تغییر زندگی

راسیُّ الَْجدیُد َو َذَهَب تاَلمیُذ الَْقریَِة إِلَی الَْمدَرَسِة. کانَِت الَْقریَُة َصغیرًَة َو َجمیلًَة.  اِبَتَدأَ الْعاُم الدِّ

فِّ الّراِبـعِ.  َدَخلَِت الُْمَدرَِّسُة ِفـی الصَّ

سال تحصیلی نو )جدید( آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. روستا کوچک و زیبا بود. 

خانم معلّم وارد کالس چهارم شد.

»اِْجلِْسَن  لِلَْبناِت:  قالَْت  َو  الَْیمیِن.«  َعلَی  »اِْجلِسوا  لِلَْبنیَن:  الُْمَدرَِّسـُة  قالَِت  ُمزَدِحماً.  فُّ  الصَّ کاَن 

َعلَی الَْیساِر«. 

کالس شلوغ بود. خانم معلّم به پسرها گفت: »سمت راست بنشینید.« و به دخترها گفت: »سمت 

چپ بنشینید«.

َو  َفَحزِنَْت  الْماضَیِة؛  َنِة  السَّ في  ِعنَدها  ساَرة  َرَسَبْت  »سارة«.  ِباْسِم  راِسَبًة  تِلمیَذًة  شاَهَدْت  هَی 

ها لِـاِلطِّالعِ َعلَی ماضیها.  َذَهَبْت لُِمشاَهَدِة ِملَفِّ

او دانش آموزی مردود به نام ساره را دید )مشاهده کرد(. ساره سال گذشته، نزِد خودش مردود شد. 

ناراحت شد )اندوهگین شد( و برای دیدن پرونده اش و برای آگاه شدن )اطاّلع( بر گذشته اش رفت.

َنـِة اْلُولَـی: هَی تِلمیذٌة َجیَِّدٌة ِجّداً. تَکُتُب واِجباتِـها َجـیِّـداً. هَی نَشیطَـٌة َو َذکیٌَّة. في ِملَفِّ الـسَّ

او  را خوب می نویسد.  تکلیف هایش  او دانش آموزی بسیار کوشاست.  پروندۀ سال نخست:  در 

فّعال )چاالک( و باهوش است.

ـها راِقَدٌة ِفـی الُْمسَتشفٰي.  َنِة الّثانَیِة: هَی تِلمیذٌة َجیَِّدٌة ِجّداً؛ لِٰکنَّها َحزیَنٌة. أُمُّ َو في ِملَفِّ السَّ

و در پروندۀ سال دوم: او دانش آموزی بسیار کوشاست، ولی غمگین است. مادرش در بیمارستان 

بستری )خوابیده( است.

َنِة. هَی َحزینـٌة ِجّداً. َنِة الّثالَِثـِة: هَی َفـَقـَدْت والَِدتَـها في ٰهِذِه السَّ َو في ِملَفِّ السَّ

و در پروندۀ سال سوم: او مادرش را امسال )در این سال( از دست داد. او بسیار غمگین است.

. ـفِّ راَسـَة َو ال تُِحبُّ الَْمدَرَسَة َو تَناُم ِفـی الـصَّ َنِة الّراِبَعـِة: هَی تََرکَِت الـدِّ َو في ِملَفِّ السَّ

و در پروندۀ سال چهارم: او درس خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کالس می خوابد.

الُْمَدرَِّسُة الَمْت نَـْفـَسـها َو َغـیَّـرَْت طَریَقـَة تَدریِسـها.

خانم معلّم خودش را سرزنش)مالمت( کرد و روش تدریسش را تغییر داد.
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ٍة في َحْفلَِة میالِد الُْمَدرَِّسِة َجلََب التَّالمیُذ َهدایا لَـها َو َجلََبْت سارة لُِمَدرَِّسِتها َهدیًَّة في  بَعَد ُمدَّ

َوَرَقِة َصحیَفٍة.

پس از مّدتی دانش آموزان در جشن تولّد )زادروز( خانم معلّم برایش هدیه هایی آوردند و ساره 

برای خانم معلّمش هدیه ای در برگۀ )ورقۀ( روزنامه ای آورد.

ـها، فيها َقلیٌل ِمَن الِْعطِر َفـَضِحَك التَّالمیُذ؛ َفـقالَِت الُْمَدرَِّسـُة لِلَْبنیَن:  کانَِت الَْهدیَُّة ُزجاَجَة ِعطـِر أُمِّ

»التَْضَحکوا« َو قالَْت لِلَْبناِت: »التَضَحکْـَن«. الُْمَدرَِّسُة َعطَّرَْت نَْفَسـها ِبٰذلَِك الِْعطِْر. 

آن هدیه شیشۀ عطر مادرش بود که اندکی  عطر در آن بود و دانش آموزان خندیدند؛ خانم معلّم 

به پسرها گفت: »نخندید« و به دخترها گفت: »نخندید«. خانم معلّم با آن عطر به خودش عطر زد. 

)خودش را معطّر کرد؛ خودش را خوش بو کرد(.

جاَءْت سارة ِعنَد ُمَدرَِّسِتـها َو قالَْت: »رائَِحُتـِك ِمثُل رائَِحـِة أُّمـی.« 

ساره نزد معلّمش آمد و گفت: »بوی )رایحۀ( تو مانند بوی مادرم است.«

َعِت الُْمَدرَِّسـُة سارة؛ َفـصاَرْت تِلمیذًة ِمثالّیـًة.  َشجَّ

خانم معلّم، ساره را تشویق کرد و او دانش آموزی نمونه شد.

َو بَعَد َسَنواٍت، اِْسَتلََمـِت الُْمَدرَِّسـُة رِسالَـًة ِمْن سارة َمکتوباً فيها: »أَنِت أَفَضُل ُمَعلَِّمـٍة شاَهْدتُـها 

في َحیاتـی. أَنِت َغـیَّـرِْت َمصیری. أَنا اْلَن طَبیَبـٌة«. 

و پس از چند سال، خانم معلّم نامه هایی از ساره دریافت کرد که در آن نوشته شده بود: »تو 

بهترین معلّمی هستی که در زندگی ام دیده ام. تو سرنوشتم را تغییردادی. من حاال پزشک هستم«.

َحفلَِة  الُْحضوَر في  ِمْنـَهـا  الطَّبیَبِة سارة؛ طَلََبْت  ِمَن  أُْخرٰی  الُْمَدرَِّسُة رِسالًَة  اِْسَتلََمِت  ٍة،  ُمدَّ بَعَد  َو 

َزواِجـها َو الُْجلوَس في َمکاِن أُمِّ الَْعروِس.  

و پس از مّدتی، خانم معلّم نامه ای دیگر )نامۀ دیگری( را از خانم دکتر ساره دریافت کرد که در 

آن از وی حضور در جشن عروسی اش و نشستن در جایگاه مادر عروس را خواسته بود. )خواست(

ِعنَدما َحَضرَْت ُمَدرَِّسُتـها في َحفلَِة َزواِجـها؛ قالَْت لَـها سارة: ُشکراً َجزیالً یا َسیَِّدتی؛ أَنِت َغیَّـرِْت 

َحیاتـی. َفقالَْت لَـها الُْمَدرَِّسُة: »ال یا ِبنتـی؛ أَنِت َغیَّـرِْت َحیاتـی؛ َفـَعرَْفُت کَیَف أَُدرُِّس.«  

هنگامی که خانم معلّم در جشن عروسی اش حاضر شد؛ ساره به او گفت: ای خانِم من )خانم!(؛ 

تو زندگی ام را تغییر دادی. پس خانم معلّم به او گفت: »نه ای دخترم، تو زندگی ام را تغییر دادی؛ 

پس یاد گرفتم )آموختم( چگونه درس بدهم.«
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َعلَی الْیَساِر  1  أَیَن َجلََسِت الْبَناُت؟   

لِـوالَِدِة سارة  2  لِـَمْن کانَْت زُجاَجـُة الِْعطِْر؟  

ِفـی الرّاِبـعِ  3  في أَیِّ َصفٍّ کـانَْت سارة راِسبَـًة؟  

زُجاَجَة ِعطٍر  ُة سارة لِـُمَدرَِّسِتـها؟   4  ماذا کانَْت َهدیَـّ

نََعم  5  َهْل کانَِت الَْهدایا ِبـُمناَسبَِة َحفلَِة الْمیالِد؟ 

درک مطلب

آموزش تصویری قواعد درس

بدانیم

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصویر و با راهنمایی معلّم ترجمه می کند. 

معلّم همـچون دروس قبل قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضیح می دهد و دانش آموزان را 

به حروف رنگی در فعل های تفعلون، تفعلن و تفعالن ارجاع می دهد. 

دانش آموز با شیوۀ اکتشافي با فعل مضارع مجزوم »فعل نهی معادل دوم شخص جمع در زبان 

فارسی« )جمع مذکّر مخاطب، جمع مؤنّث مخاطب، مثّنی مذکّر مخاطب و مثّنی مؤنّث مخاطب( 

آشنا می شود. او جمله های زیِر هر تصویر را می خواند و با توّجه به تصویر، آنها را ترجمه می کند. 

تصویر امر یادگیری را تسهیل می کند. نباید توقّع داشته باشیم که دانش آموز به سرعت مطلب را 

بیاموزد. یادگیری در سایۀ تمرین و تکرار و تالش به دست می آید.

در یک جدول فعل های مضارع و نهی در کنار همدیگر آمده است تا دانش آموز بتواند با مقایسۀ 

آنها فرق معنایی میان مضارع و نهی را تشخیص دهد. هرگاه دانش آموز بتواند فعل مضارع و فعل 

نهی را درست تشخیص دهد و درست ترجمه کند، کم کم می تواند آنها را نیز بسازد. 

نهم  و  عربی هفتم، هشتم  کتاب  اهداف سه  از  نهی  و  امر  ماضی، مضارع،  فعل  البتّه ساختن 

نیست، اّما در سایۀ شناخت افعال خود به خود به دست می آید.

را  باید فعل ها  دانش آموز  قرار می گیرد.  مقایسه  برای  آموزش جدید  کنار  در  قبلی  آموخته های 

بشناسد تا بتواند در جمله و به کمک قرائن درست ترجمه کند و هدف این نیست که او بتواند 

فعلی را از مضارع به نهی، یا برعکس تبدیل کند. چند تمرین بالفاصله پس از این بخش طرّاحی شده 

است، تا آموخته ها تثبیت و ملکۀ ذهن شود.
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ترجمه کنید

تمرین ها

 یا زَُمالئـی، َرجاًء، ال تَْنِزلـوا؛ اِْصَعدوا. یا زَمیالتـی، َرجاًء، ال تَْنِزلْـَن؛ اِْصَعْدَن.

ای هم کالسی ها، لطفاً پایین نیایید؛ باال بروید.

 یا زَمیالِن، َرجاًء، ال تَـْنـِزلـا؛ اِْصـَعـدا. یا زَمیلَتاِن، َرجاًء، ال تَـْنـِزلـا؛ اِْصـَعـدا.

ای دو هم کالسی، لطفاً پایین نیایید؛ باال بروید.

زیِر درخت در شب نخوابید.   َجِر في اللَّیِل.     ال تَرُْقدوا تَحَت الشَّ

ای خواهرانم، بر کسی خشم نگیرید.  یا أََخواتـی، ال تَغَضْبَن َعلٰی أََحٍد.   

ای دو پسر )پسرها( با صدای بلند نخندید.  یا َولَداِن، ال تَْضَحکا ِبَصوٍت ُمرتَِفعٍ.   

فراگیر  از  است.  و درک مطلب  واژگان  کاربرد  در  دانش آموز  توانایی  تقویت  هدف،  اّول:  تمرین 

می خواهیم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. این کار نمرۀ شفاهی او را تشکیل می دهد. 

او باید بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژہ نامۀ آغازیِن 

درس بیابد.

تمرین دوم: هدف تقویت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. تصویر به خواننده کمک می کند، تا 

درست ترجمه کند. جمله ها به دانش آموز کمک می کند تا بتواند مفاهیم )جمع مذکّر مخاطب، جمع 

مؤنّث مخاطب، مثّنی مذکّر مخاطب و مثّنی مؤنّث مخاطب( را بی آنکه معلّم نام ببرد بفهمد و بداند که 

در زبان عربی معادل فعل نهی فارسِی »انجام ندهید« سه فعل »ال تفعلوا، ال تفعلن و ال تفعال« است.

تمرین سوم: هدف، تقویت مهارت قرائت و ترجمه است. دانش آموز باید بتواند فعل ماضی پایۀ 

هفتم و مضارع پایۀ هشتم و امر و نهی پایۀ نهم را در جمله تشخیص دهد. پنج جمله از آیات قرآن 

و یک حدیث برگزیده شده است، تا دانش آموز بتواند آموخته های خودش را در فهم قرآن و حدیث 

به کار بگیرد. شبیه این تمرین در بسیاری از جاهای کتاب درسی آمده است.

کَنُز الِحکمة: دانش آموز چند حدیث را در بخش انتهایی درس می خواند، احادیثی که شکل های 

مختلف ساختارهای آموزش داده شده و نیز بسیاری از واژگان خوانده شده را در بر دارد.
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اَلتَّْمریُن اْلَوَُّل: توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

راِب لَِفریَضٍة دینیٍَّة. اَلّصیام 1  ااَِلْمِتناُع َعِن الطَّعاِم َو الشَّ

خُص الَّذی یُِحبُّ الْـَعَمَل َو یُحاِوُل کَثیراً. اَلِْمثالّی 2  الشَّ

3  ِصَفٌة لِلَْمکاِن الَْمملوِء ِباْلَشخاِص َو اْلَشیاِء. اَلُْمزَدِحم

4  اَلطّالُِب الَّذی ال یَنَجُح في ااِلْمِتحاناِت. اَلرّاِسب

5  اِجِتماُع َجمعٍ ِمَن الّناِس لَِفَرٍح َعظیٍم. اَلَْحفلَة

اَلتَّْمریُن الّثانـی: جمله های زیر را با توّجه به تصویر ترجمه کنید.

از اینجا نرو.   ال تَذَهْب ِمن ُهنا.   

از این آب ننوش.  ال تَْشَربـی ِمْن ٰهَذا الْماِء.  

عیب های دوستانتان را آشکار نکنید.  ال تَْکِشفوا ُعیوَب أَصِدقائِـُکم. 

آنجا ننشینید. اینجا بنشینید.  ال تَْجلِْسَن ُهناَك؛ اِْجلِْسَن ُهنا. 

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: آیات زیر را ترجمه، سپس فعل های ماضی، مضارع، امر و نهی را معلوم کنید. 
1  1  اِنَتِظروا الَْفَرَج َو ال تَیأَسوا ِمن َروحِ اللِّٰه؛ َفإنَّ أََحبَّ اْلَعماِل إلَی اللِّٰه اِنِتظاُر الَْفَرجِ. اَْلماُم َعلیٌّ 

  چشم به راه گشایش باشید. و از مهر خدا ناامید نشوید؛ زیرا دوست داشتنی ترین کارها نزِد 

خدا چشم به راه بودِن گشایش ]در کار[ است.

  منتظر فرج باشید و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ قطعاً محبوب ترین عمل ها نزِد خدا انتظاِر 

فرج است. امر ـ نهی

2  ﴿َربَّنا ال تَجَعلْنا َمَع الَْقوِم الظّالِمیَن﴾ )اْلعراف:47(

  ]ای[ پروردگارمان، ما را همراِه مردِم ستمگر قرار نده. نهی

  پروردگارا، ما را همراِه قوِم ظالم قرار نده.

َجرََة﴾ )اْلعراف: 19( 3  قاَل اللُّٰه ِلَدَم َو َحّواَء : ﴿ال تَـْقـَربا ٰهِذِه الشَّ

خداوند به آدم و حّوا گفت: به این درخت نزدیک نشوید. ماضی ـ نهی

1. بحار النوار: 52 / 123 / 7

هماهنگی در حّل تمرینات
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یطاَن إنَُّه لَکُم َعدوٌّ ُمبیٌن﴾  )اَْلعراف: 19( 4  ﴿ال تَعُبُدوا الشَّ

و نعمِت خدا بر خودتان را یاد کنید. نهی

ل: 10( 5  ﴿َو اْصـِبـْر َعـلَی مـا یَـقـولـوَن ...﴾ )الُْمزَّمِّ

و بر آنچه می گویند بُردباری کن. )صبر کن( امر ـ مضارع 

6  ﴿َو اْشـکُـروا نِـعـَمـَة اللِّٰه ...﴾ )النَّْحل: 114(

و نعمِت خدا را ُشکر کنید. امر 

1  ال تَْنظُروا إِلٰی کَْثرَِة َصالتِِهم َو َصوِمِهم َو کَْثرَِة الَْحجِّ ... َولِٰكِن انْظُروا إِلَی ِصْدِق الَْحدیِث َو أَداِء 

1  اْلَمانَِة. َرسوُل اللِّٰه 

 به بسیارِی نمازشان و روزۀشان و بسیارِی حج نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانتداری نگاه کنید.
2   2  اُنْـظُـْر إلَـی ما قـاَل َو ال تَـْنـظُـْر  إِلَی َمـْن قـاَل. اَْلماُم َعلیٌّ 

  بنگر به آنچه گفته و ننگر به آنکه گفته است. 

  به چیزی که گفته است نگاه کن و به کسی که گفته است نگاه نکن.
3  3  ال َفـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال میراَث کَـالْـأََدِب. اَْلماُم َعلیٌّ 

هیچ نداری ای )فقری( مانند نادانی نیست و هیچ میراثی مانند ادب نیست.
4   4  َمـْن َدَفـَع َغـَضـَبـُه َدَفـَع اللُّٰه َعـْنـُه َعـذابَـُه. َرسوُل اللِّٰه 

  هر کس خشمش را دفع کند، خداوند عذابش را از او برطرف کند. 

  هر کس عصبانیّتش را دور کند، خدا هم عذابش را از او دور می کند. 

1. روضة الواعظین، جلد  ۲، صفحۀ 373

2. غرر الحكم و درر الكلم، صفحۀ 58

3. نهج البالغه، حکمت 54

4. نهج الفصاحه، حکمت 3004

هماهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«
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َالُقرآنّیات

ارزش یابی 

وسایل کمک آموزشی

1  َهْل تَعلَُم أَنَّ الّسـوَرَة ِبـَمعَنی الْـِجداِر الَّـذی َحـوَل الَْمدیَنـِة؟ 

آیا می دانی که سوره به معنای دیواری است که پیرامون شهر می باشد؟

َوِر تَبَدأُ ِبـالَْبسَملَِة إاّل سورَة التَّوبَِة، َو سوَرَة النَّمِل فيها بَسَملَتاِن؟  2  َهْل تَعلَُم أَنَّ كُلَّ السَّ

آیا می دانی که همۀ سوره ها به جز سورۀ توبه با »بسم اللّٰه الرحمن الرحیم« آغاز می شوند و 

سورۀ نمل دو بسم اللّٰه الرحمن الرحیم دارد؟

د  3  َهْل تَعلَُم أَنَّ ِستََّة ُسَوٍر ِبـاْسِم ِستَِّة أَنبیاَء؟ َو هَی ُسَوُر یونُس َو هود َو یوُسف َو إبراهیم َو ُمَحمَّ

َو نوح. 

آیا می دانی که شش سوره به ناِم شش پیامبر است؟ و عبارت اند از سوره های یونس، هود، 

یوسف، ابراهیم، محّمد و نوح.

4  َهْل تَعلَُم أَنَّ َخمَس ُسَوٍر تَبَدأُ ِبـِفعِل »ُقْل«؟ َو هَی الِْجّن َو الْكاِفرون َو التَّوحید َو الَْفلَق َو الّناس. 

آیا می دانی که پنج سوره با فعل »قُْل« آغاز می شوند؟ و عبارت اند از جن، کافرون، توحید، 

فلق و ناس.

از چند دانش آموز انجام دادن و ندادِن چند کار درخواست می شود. 

دانش آموزی خطاب به آنان می گوید این کار را انجام بده، سپس می گوید انجام نده؛ مثال:

اِْحِمال هذه المنضدة. ال تَحِمال هذه المنضدة. اُکْتُبوا َعلَی اللَّوِح. ال تَْکتُبوا َعلَی اللَّوِح.

. فِّ . ال تَْدُخْل ِفـی الصَّ فِّ . اُْدُخْل ِفـی الصَّ فِّ . ال تَْخرُْجَن ِمَن الصَّ فِّ اُْخرُْجَن ِمَن الصَّ

می توان در این مورد پاورپوینت یا کلیپ های کوتاهی تهیّه کرد و مفاهیم مطلوب را به کمک آنها 

بهتر آموزش داد؛ مثالً از چند دانش آموز فيلمی دو ثانیه ای گرفته می شود که مبصر خطاب به آنها 

می گوید: اِنَْهضوا و معلّم پس از ورود به کالس می گوید: اِْجلِسوا و ...
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  »اِْسَتلََم« به معنای »دریافت کرد« در مقابل »َسلََّم« به معنای »تحویل داد« است. 

»َسلََّم« به معنای »تسلیم شد« و »سالم کرد« نیز می باشد. 

»َسلََّم نَْفَسـُه«؛ یعنی »خودش را تسلیم کرد.« 

2  »َحْفلَة« به معنای »جشن« و مترادف با »اِحِتفال« است.

3  »َدَفَع« چند معنا دارد: ُهل داد، دفع کرد، پرداخت، یَدفَُع، َدفْعاً 

4  »راِسب« به معنای »مردود« در مقابل »ناِجـح« به معنای »قبول« قرار دارد.

5  »راِقـد« به معنای »بستـری« و »خوابیده« است و با »نائِم« مترادف است.

6  »َصْوم« مطلق روزه است. شامل نخوردن و سخن نگفتن، ولی »صیام« روزۀ ماه رمضان است.1

7  »نَشیط« به معنای »چاالک« و »فّعال« است.2

وم، الِْمساك َعن َشْهوتَِی البَطِْن َو الَفْرِج  یاُم: الصَّ ْمُت/ الصِّ ْوُم: الصَّ ْوُم: المساُك َعن أَیَّ فعٍل أَو قَْول كان، الصَّ 1.  َصوم: )اسٌم( مصدر صاَم، الصَّ

یاُم﴾ )البقرة :    183( ْمِس ﴿یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا كُِتَب َعلَیُْكُم الصِّ ِمْن طُلوِع الَْفْجِر إلٰی ُغروِب الشَّ

2.  نَشیط: )اسٌم( الجمع : نُشطاُء و نِشاط، نشاطَی، المؤنث: نشیطة، و الجمع للمؤنث: نشیطات و نِشاط 

صفة مشبَّهة تدّل علی الثبوت من نِشَط إلی/ نَِشَط في/ نِشَط لـ 

ٍة. َشابٌّ نَِشیٌط: ذو نََشاٍط، َمْن یَْعَمُل ِبَحیَِویٍَّة َوِخفَّ
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1  ذکر معنای 25 کلمۀ جدید این درس از عربی به فارسی

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پیام آموزشی درس1

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت ترکیب اضافی و ترکیب وصفی  )تشخیص صفت و مضاٌف الیه( 

6  شناخت و ترجمۀ ترکیب »اضافی    ــ      وصفی« مانند »قلُمك الحمُر« در جمله

ْرُس الّساِبُع َالدَّ

اهداف درس

فرایند آموزش

1.  پیام درس دربارۀ تالش افراد است.

گنج خواهی در طلب رنجی ببر     خرمنی می بایدت تخمی بکار

﴿لَیَس لإِلنساِن إاِّل ما َسَعی﴾

و  مخترعان  فرجام  که  می پرسند  افراد  بسیاری  است.  ادیسون  توماس  زندگی  داستان  درس  متن 

مكتشفانی كه به بشریّت خدمت كرده ، ولی مسلمان نبوده اند، چه می شود؟

داوری در مورد نیّت درونی این افراد کار دشواری است، مشهور است که کار مخترعانی مانند ادیسون 

خدمت به بشریّت بوده است، پس هیچ دلیلی نداریم كه آیۀ ﴿إن اللّٰه ال یضیع أجر الْمحسنین﴾ 

شاملشان نشود؛ زیرا محسنین در قرآن فقط به مؤمنان اطالق نشده است. ُمحِسن یعنی نیکوکار.

از این گذشته آیۀ ﴿فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره﴾ )زلزال   :     7ـ  8( 

هركس به اندازۀ سنگینی ذرّه ای كار خوب كند، آن را می بیند و هر كس به مقدار ذرّه ای كار بد كند، 

آن را خواهد دید. به وضوح شامل این گونه اشخاص می شود؛ زیرا در آیه تصریح شده، عمل خوب پاداش 

و عمل بد کیفر را در پی دارد. خوبی و بدی کارها، قراردادی نیست؛ بلكه واقعی است و آثار خود را 

دارد؛ پس هر گاه اعمالی به وجود آمد كه ذاتاً خوب است، بالطبع پاداش دارد؛ لذا در قرآن آمده است: 

﴿ إنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت إنّا ال نُضیُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ﴾ )الَْکهف:30(
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شهید استاد مرتضی مطهری می نویسد: 

»چون خداوند اهل تبعیض نیست و چون عمل نیک از هركس نیک است، پس هركس كار نیک بكند، 

ضرورتاً و الزاماً از طرف خداْی متعال پاداش نیک خواهد داشت...« )عدل الهی، صفحۀ 33٩(.

از این آیات استفاده می شود كه پاداش و کیفر بر نفس اعمال مترتّب بوده و مسلمان بودن در اعطای 

پاداش شرط نشده است، همان طوری كه در عذاب شدن غیر مسلمان بودن شرط نشده است.

ولی عّده ای عقیده دارند که اگر بنا باشد اعمال غیرمسلمان مقبول درگاه خداوند باشد، پس فرق میان 

مسلمان و غیرمسلمان در چیست؟! اصوالً اگر تفاوت مسلمانان با غیر مسلمانان در پاداش ظهور نكند 

اسالم لغو خواهد بود. برخی از آیات نیز آمده است كه عمل كافر غیر مقبول است.

در آیۀ 18سورۀ ابراهیم اعمال كّفار به خاكستری تشبیه شده است كه به وسیلۀ تندبادی پراكنده شود: 

یُح في یَْوٍم عاِصٍف ال یَْقِدُروَن ِمّما کََسبوا َعلٰی  ْت ِبِه الرِّ ﴿َمثَُل الَّذیَن کََفروا ِبَربِِّهم أَْعمالُُهم کَرَماٍد اْشتَدَّ

الُل الْبَعیُد﴾ )ابراهیم، آیه 18 و تفسیر نمونه، جلد 10، صفحۀ 308( َشْیٍء ذلَِك ُهَو الضَّ

کسانی که به پروردگارشان کافر شده اند، اعمالشان در َمثَل به خاکستری می ماند که در روزی طوفانی، 

تندبادی بر آن بوزد که بر اندکی هم از آنچه فراهم آورده اند دست نـمی توانند یافت. این است آن 

گمراهی ای که از حق فاصله ای دور و دراز دارد. روشن است که این آیه در برگیرندۀ کّفار است؛ یعنی 

کسانی که حقیقت اسالم را به روشنی دریافته اند، ولی با این حال کفر و عناد می ورزند. اّما مسلمان 

نبودِن کسانی که ستیزه جویی با دین ندارند و تنها به خاطر اینکه حقیقت اسالم به آنها نرسیده، مسلمان 

نیستند، شامل کّفار این آیه نمی شوند.

حضرت علی می فرمایند: »بهشت هشت در دارد، نخستین آن برای انبیا و صّدیقین، دومین آن 

برای شهدا و صالحین و پنج در بعدی برای مؤمنان راستین، و در هشتم برای مردمانی که با حّق و 

حقیقت در ستیز نباشند«. )خصال شیخ صدوق، جلد 2، صفحات 407 ــ 408(

در نتیجه حکم دادن به کفر و عناد مخترعینی مانند ادیسون که به بشریّت خدمت کرده اند، کار سختی 

است. هیچ دلیلی نداریم كه آیۀ  ﴿  إِنَّ اللَّٰه ال یُضیُع أَْجَر الُْمْحِسنیَن ﴾ شامل این گونه اشخاص نشود.

ـ 317 و عدل الهی شهید استاد مطّهری،  برای مطالعۀ بیشتر به تفسیر نـمونه، جلد 10، صفحات 312ـ 

صفحات 337 ــ 338 مراجعه شود.
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ثَـَمـرَُة الْـِجدِّ

میوۀ تالش )دسترنج(

کاَن إِدیسون ِفـی الّساِبَعِة ِمْن ُعمرِِه، ِعنَدما َعَجزَْت أُْسرَتُُه َعْن َدْفعِ نََفقاِت ِدراَسِتِه: َفطَرََدُه ُمدیُر 

َمدَرَسِتـِه ِمَن الَْمدَرَسِة َو قاَل َعنُه: »إِنَُّه تِلْمیٌذ أَحَمُق.« َفصاَر بائَِع الَْفواِکـِه. 

ادیسون در سّن هفت سالگی بود، )هفت ساله بود( هنگامی که خانواده اش از پرداخِت هزینه های 

تحصیلش )درس خواندنش( درمانْد )عاجز شد(، پس مدیر مدرسه اش او را از مدرسه راند )بیرون کرد، 

طرد کرد( و درباره اش گفت: »او دانش آموزی نادان است.« پس میوه فروش شد.

ْمعِ  ـِه؛ هَی ساَعَدتْـُه کَثیراً. کاَن إدیسون ثَقیَل السَّ راَسَة؛ بَْل َدَرَس ِبـُمساَعَدِة أُمِّ َولِٰکنَُّه ما تَرََك الدِّ

ِبَسَبِب حاِدثٍَة أَْو َمرٍَض أَصابَُه أَیّاَم الطُّفولَِة.  

ولی او تحصیل )درس خواندن( را ترک نکرد؛ بلکه به کمک مادرش درس خواند. او خیلی کمکش کرد. 

ادیسون به سبب حادثه ای یا بیماری ای که روزهای کودکی دچارش شده بود )دچارش شد( کم شنوا بود. 

تِـْمثاُل إدیسون أَماَم الِْجْسِر

تندیس )مجّسمۀ( ادیسون روبه روی پُل

ٍة َقَدَر َعلَی ِشراِء بَعِض الَْموادِّ  إدیسوُن أََحبَّ الْکیمیاَء. َفـَصَنَع ُمخَتـَبراً َصغیراً في َمنِزلِـِه َو بَعَد ُمدَّ

الْکیمیاویَّـِة َو اْلََدواِت الِْعلْمیَّـِة. 

ادیسون شیمی را دوست داشت. پس آزمایشگاهی کوچک در خانه اش ساخت و پس از مّدتی توانست 

برخی مواّد شیمیایی و ابزارهای علمی را بخرد. )قادر به خریدن برخی مواّد شیمیایی و ابزارهای علمی 

شد.(

َو بَعَد ُمحاَوالٍت کَثیرٍَة صاَر َمسؤوالً في أََحِد الِْقطاراِت َو َقَدَر َعلَی ِشراِء آلَِة ِطباَعـٍة َو َوَضَعـها في 

َعَربَـِة الَْبضائِع،

و پس از تالش های بسیاری  مسئوِل یکی از )مسئول در یکی از( قطارها شد و توانست دستگاه 

چاپی بخرد و آن را در واگن کاالها گذاشت،

َنـِة الْخاِمَسَةَعْشرََة ِمْن ُعمرِِه کََتَب َصحیَفـًة أُْسبوعیَّـًة َو طََبَعـها ِفـی الِْقطاِر.  َو ِفـی السَّ

و در سّن پانزده سالگی روزنامه ای هفتگی نوشت و آن را در قطار چاپ کرد.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس
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في أََحِد اْلَیّاِم انْکََسرَْت إِْحدٰی ُزجاجاِت الَْموادِّ الْکیمیاویَّـِة في الَْمطَبَعـِة؛ َفـَحَدَث َحریٌق؛ َفطَرََدُه 

َرئیُس الِْقطار َو ِعنَدما أَنَْقَذ ِطفالً ِمْن تَحِت الِْقطاِر، َجَعلَُه والُِد الطِّفِل َرئیساً في َشرِکَِتـِه.  

در یکی از روزها یکی از شیشه های مواّد شیمیایی در چاپخانه شکسته شد )شکست( و آتش سوزی 

روی داد و رئیس قطار او را بیرون کرد )طرد کرد( و وقتی که کودکی از زیر قطار نجات داد، پدِر 

کودک او را رئیس شرکتش کرد. 

ـناعیَّـِة.  ُل َمْن َصَنَع ُمـخَتـَبـراً  لِـلْـأَبْـحاِث الـصِّ کاَن إِدیسون َمشغوالً في مخـَتـَبـرِِه لَیالً َو نَهاراً. هَو أَوَّ

ادیسون شب و روز در آزمایشگاهش مشغول بود. او نخستین کسی بود که آزمایشگاهی برای 

پژوهش های صنعتی ساخت.  

ُل و  الُْمَسجِّ َو  الْکَْهَربائـیُّ  الِْمصباُح  ِمنـَها  ؛  ُمِهمٍّ اْخِتـراعٍ  أَلِْف  ِمْن  أَکْـَثـَر  إدیسون  َل  کَمَّ َو  اِْخَتـَرَع 

ِل َشرِکٍَة لَِتوزیعِ الطّاَقِة  ّیاَرِة. إنَُّه َقَدَر َعلٰی تَأسیِس أَوَّ َوُر الُْمَتَحرِّکَـُة َو آلَـُة الّسیَنما َو بَطّاریَّـُة السَّ الصُّ

ناعاِت الَْجدیَدِة.  ِم الصِّ الْکَهَربائیَِّة. َو الطّاَقـُة الْکَهَربائیَّـُة في ٰهَذا الَْعصِر َسَبٌب َرئیسیٌّ لِـَتـَقـدُّ

ادیسون بیشتر از هزار اختراع مهم را کامل و اختراع کرد. از آن جمله چراغ برق، ضبط صوت، تصاویر 

متحّرک، دستگاه سینما و باتری خودرو. او توانست نخستین شرکِت توزیعِ نیروی برق را تأسیس کند و 

نیروی برق در این روزگار دلیل اصلی پیشرفت صنایع نوین بوده است.

﴿إِنَّ الَّذیَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت إِنّا ال نُضیُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً﴾ )الَْکهف: 30(

بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، ما پاداش کسی را که کار نیکو کند تباه 
نمی کنیم.1

1. ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی: 

مسلّماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.

ترجمۀ آیت اللّٰه موسوی همدانی )ترجمۀ المیزان(: آنان که )به خدا( ایمان آوردند و نیکوکار شدند ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم 

گذاشت.

غلط 1 َعَدُد اْخِتـراعاِت إدیسون َسبعـوَن.   

صحیح 2 إِنَّ اللَّٰه ال یُضیُع أَْجَر َمْن نََفَع الّناَس.   

صحیح 3 أََحبَّ إدیسون ِعلَْم الْکیمیاِء في ِصـَغـرِِه.  

صحیح راَسـِة.    4 ساَعَدْت أُمُّ إدیسون َولََدها ِفـی الدِّ

غلط 5 َوَضَع إدیسون آلََة الطِّباَعِة الَِّتی اْشتَراها في بَیِتِه. 

درک مطلب
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دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصویر و با راهنمایی معلّم ترجمه می کند. 

بدیهی است که برای فهم ترکیب وصفی و اضافی ابتدا باید دانش آموزان را به آموخته هایشان در 

ادبیّات فارسی ارجاع داد.

برای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی باید به نوع کلمات هر ترکیب توجه داشت.

ترکیب اسم + اسم یک »ترکیب اضافی« و ترکیب اسم + صفت» ترکیب وصفی« است.

شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلمات ترکیب )از نظر اسم یا صفت 

بودن( است؛ اّما معموالً شیوه های زیر برای تفهیم دانش آموز به کار برده می شوند. 

با افزودن چیزهایی می توان ترکیب وصفی را شناخت:

1 افزودن »تر« یا »ترین« به کلمٔه دوم ترکیب؛ مثال : زرنگ تر، زرنگ ترین

2 افزودن فعل ربطی به آخر ترکیب ها؛ مثال : پسْر زرنگ است. پسْر زرنگ بود.

3  افزودن »ی« یا »بسیار« بین دو کلمه؛ مثال : پسری زرنگ، پسری بسیار زرنگ 

اگر با افزودن موارد فوق ترکیب ها از نظر معنا صحیح باشند، نوع ترکیب وصفی و در غیر این 

صورت اضافی است.

نکته: برای تشخیص اسم و صفت، بیشترین مشکِل دانش آموزان در شناخت اسم معناست؛ یعنی 

اسمی که وجود ظاهری ندارد و وجودش وابسته به چیزی دیگر است؛ مثل هوش.

آموزش تصویری قواعد درس

آنچه را دانش آموز در کلیدواژۀ تصویری با آن آشنا شده است، در بخش »بدانیم« در قالب یک 

جدول مالحظه می کند و با تعریف ترکیب وصفي و اضافي آشنا می گردد. الزم به تذکّر است که 

هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس، عدد، معرفه و نکره بودن و اِعراب نیست. 

هرچند خود به خود این اتّفاق می افتد و در خالل قرائت جمله ها دانش آموز پی می برد که تطابقی 

وجود دارد، اّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از اهداف آموزشی نیست. اشارۀ مختصر به این 

موضوع اشکالی ندارد؛ اّما در ارزش یابی مطلقاً از آن نباید سؤالی طرح شود.

همچنین آموزِش اینکه مضاف ال و تنوین و نون مثّنی و جمع نمی گیرد و مضاٌف الیه مجرور است 

از اهداف کتاب نیست.

بدانیم



113

این دژی تاریخی در استانی زیباست.  ٰهِذِه قَلَعٌة تاریخیٌَّة في ُمحافَظٍَة َجمیلَـٍة؛ 

این اثری تاریخی در استانی بزرگ است.  ٰهذا أَثَـٌر تاریخیٌّ في ُمحافَظَـٍة کَبیرٍَة؛  

تندیس های دانشمندان در مقّر سازمان ملل متّحد.    تَماثیُل الُْعلَماِء، في َمَقرِّ ُمَنظََّمِة اْلَُمِم الُْمتَِّحَدِة؛  

تندیس متنبّی در شهِر بغداد.  تِْمثاُل الُْمتََنبّی، في َمدیَنِة بغداد؛   

ترجمۀ جمالت

فّن ترجمه

آموزش ترکیب )اضافی ــ وصفی( برای این است که ترکیبی مانند »َصدیقـی الَْعزیُز« آموزش داده 

شود. در کتاب درسی ترکیب )اضافی ــ وصفی( با ضمایر طرّاحی شده است و مثال های این چنینی 

غیرَُة« نیامده است؛ زیرا ترجمۀ ترکیب هایی مانند  مانند »َصدیُق جواٍد الَْعزیُز« یا »َحقیبَُة أُختی الصَّ

غیرَُة« بسیار سخت است و دانش آموز باید اطاّلعات زبانی بسیاری داشته باشد تا  »َحقیبَُة أُختی الصَّ

بتواند آن را درست ترجمه کند.

یادگیری، بسیار دشوار  زیرا  ارزش یابی شود؛  یا  و  آموزش  نباید مستقاّلً  ــ وصفی(  )اضافی  ترکیب 

می شود و باید این ترکیب را در جمله به دانش آموز ارائه کرد؛ مثال: رَأَیُْت »َصدیقـی الَْعزیَز« ِفـی 

ْفرَِة الِْعلْمیَِّة.  السَّ

نمی داند  و  کند  ترجمه  از جمله درست  بیرون  را  الَْعزیُز«  ترکیب »َصدیقی  نمی تواند  دانش آموز 

کدام یک از این دو ترجمه درست است: »دوسِت عزیزم« یا »دوستم عزیز است.«

همچنین در امتحانات و مسابقات صرفاً باید از همان مثال های کتاب درسی بدون هیچ تغییری 

استفاده کرد. چند مثال دیگر نیز در درس های بعدی برای تقویت فهم این ترکیب آمده است. از آن 

مثال ها نیز می توان در امتحان استفاده کرد.

َهبیَّ في َحْفلَِة میالِد أَخَی اْلَکَبِر. مضاٌف الیه: ي / صفت: الذهبی 1 لَِبَسْت أُّمي خاتَـَمَها الذَّ

مادرم انگشتر نقره اش را در جشِن تولِّد برادِر بزرگ ترم پوشید. )به انگشت کرد(

ْعنا َفریَقـنا الْفائَِز في نِهایَِة الُْمسابََقِة. مضاٌف الیه: المسابقِة / صفت: الفائز  2 َشجَّ

تیِم برندۀمان را در پایاِن مسابقه تشویق کردیم.

ترجمه کنید
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ْمَت َمْزَرَعَتَنا الْکَبیرََة إلی نِْصَفیِن. صفت: الکبیرة 3 َقسَّ

کشتزاِر )مزرعۀ( بزرگمان را به دو نیمه تقسیم کردی.

4 هَو یَْعَمُل ِبـواِجباتِـِه الَْمْدَرسیَّـِة. صفت: المدرسیة 

او تکالیف مدرسه اش را انجام می دهد.

5 کانَـْت َسْفرَتُـَنـا الِْعلْمیَِّة ُمفيَدًة. مضاٌف الیه: نا / صفت: العلمیة

سفِر علمِی ما سودمند بود.

6 أَْشکُـرَُك َعلَی َعَملِـَك الّصالِـحِ. مضاٌف الیه: َك/ صفت: الصالح

از تو به خاطِر کار درستت سپاسگزاری می کنم.

حّل تمرینات در کّل کتاب بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نقش مصّحح و راهنما دارد. دانش آموز 

می خواند و ترجمه می کند و معلّم اصالح می کند و نـمرۀ شفاهی روخوانی نیز در دفتر معلّم درج 

می شود. معلّم برخی از تمرین های نیازمند توضیح را قدری بیشتر توضیح می دهد.

تمرین اّول: هدف، تقویت توانایی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگیر می خواهیم جمله ها 

را بخواند و ترجمه کند. معلّم بر قرائت و ترجمۀ او نظارت می کند. درک مطلب در یادگیری هر 

زبانی نقشی مهم را ایفا می کند.

تمرین دوم: چهار تصویر در این تمرین ارائه شده است: مسجد امام در اصفهان، صحنه ای از 

نـماز جماعت رزمندگان هشت سال دفاع مقّدس، مرقد ابوعلی سینا در همدان و پل سفيد در اهواز. 

تصاویر به لحاظ فرهنگی هدفمند هستند و ذیل هر یک از آنها ترکیب های وصفي و اضافي آمده 

است.

تمرین سوم: تمرین مترادف و متضاد موجب تقویت مهارت واژہ شناسی دانش آموز می شود.

تمرین چهارم: دانش آموز باید جمله های داده شده را درست بخواند و بفهمد تا بتواند تشخیص 

دهد کدام کلمه برای جای خالی مناسب است. برای اینکه قدرت تفّکر دانش آموز تقویت شود و 

به منظور جلوگیری از پاسخ های حدسی دو کلمۀ اضافه نیز در تمرین داده شده است. می توان در 

امتحان نوبت اّول و دوم فقط یک کلمۀ اضافه داد.

امر و  افعال ماضی، مضارع، مستقبل،  انواع گوناگون  هدف، تقویت قدرت ترجمۀ  تمرین پنجم: 

نهی است. در امتحان از طرح سؤال شبیه به این تمرین خودداری شود. این تمرین صرفاً برای تقویت 

دانش آموز است. 

تمرین ها
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ترجمۀ فعل باید در جمله و به کمک قرائن صورت گیرد. این تمرین فقط برای کار در کالس طرّاحی 

شده است. 

ترجمۀ »َسـتَْغِسُل« برای دانش آموز دردسر آفرین است، ولی ترجمۀ آن در جملۀ »والِـَدتـی َسـتَـْغِسُل 

الَْمالِبَس َغداً.« ساده است. در عین حال که دانش آموز امتحان می دهد همزمان یاد نیز می گیرد. در 

چنین حالتی امتحان ادامۀ یادگیری می شود.

کَنُز الِحکمة: سخنان حکیمانه از پیامبر اسالم  و حضرت علی    زینت بخش انتهای درس می باشد. 

سعی شده است حکمت های به کار رفته در عین حال که از نظر ساختاری دقیقاً مطابق با اهداف 

آموزشی کتاب هستند از نظر مفهومی، به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد.

هماهنگی در حّل تمرینات

ُل: درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت بنویسید. اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

صحیح َسٌة تِجاریٌَّة أَِو اقِْتصادیٌَّة یَْعَمُل فيها مَوظَّفوَن َو ُعّماٌل.   رِکَُة« مَؤسَّ 1  »الشَّ

غلط 2  »الْـِقطاُر« َمکاُن بَیْعِ الْبَضائِعِ ِمثُْل الَْمالِبِس َو الَْفواکِِه.    

غلط 3  »الَْمطبََعُة« َمخزٌَن لِِحفِظ الَْموادِّ الِْغذائیَِّة ِمثُل الُْخبِز.    

صحیح َنواُت اْلُولٰی ِمْن َحیاِة اْلنساِن.     4  »الطُّفولَُة« هَی السَّ

صحیح ماِء َمَع الرَّْعِد.     5  »الّصاِعَقُة« کَهَرباٌء تَْنزُِل ِمَن السَّ

اَلتَّْمریُن الّثانی: جمله های زیر را ترجمه کنید؛ سپس مضاٌف الیه و صفت را در کلماتی که زیرشان 

خط کشیده شده است، معلوم کنید.

  َمسِجُد اْلِماِم، أَثٌَر َقدیٌم في ُمحاَفظَِة إصفهان. 

مسجد امام، اثری کهن در استان اصفهان است.

  ُجنوُدنـا اْلَقویاُء، ُجنوٌد مؤِمنوَن. 

سربازاِن نیرومندمان سربازانی با ایمان هستند.

  َمرَقُد الْعالِِم اْلیرانیِّ ابِْن سینا في َمدیَنِة همدان. 

آرامگاِه دانشمند ایرانی، پوِر سینا در شهِر همدان است.

  الِْجْسُر اْلَبَیُض، َعلَی نَْهِر کارون. 

پِل سفيد، روی رود کارون است.
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َالتَّْمریُن الّثالُِث: کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.

راِسب ≠ ناِجح / ناَم = رَقََد / عاِقل ≠ َمجنون / طَویل ≠ قَصیر / َسدَّ ≠ فَتََح / ُجلوس ≠ قیام 

َوَضَع = َجَعَل / َصْعب ≠ َسْهل / جاَء = أَتٰی / أَعداء ≠ أَصِدقاء / قَبیح ≠ َجمیل / قََرَع = طَرََق

اَلتَّْمریُن الّراِبُع: در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زیر بنویسید »دو کلمه اضافه است.«.

ـحیَفـِة )4( / بَـضـائِـَع )3( أَنْـَقـَذ )5( / رَئیسّي / اِْحـتَـرََق )2( / طَـبَـَع / نَـَفـقـاُت )1( / الـصَّ

1  کانَْت ............ الْـجاِمـَعـِة غالـیَـًة َو ما کُنُت قاِدراً َعلَی َدفْـِعـها َوْحدي.

2  اِنْـَکَسـرَْت إِْحَدی الزُّجاجاِت ِفـي الْـُمختَبَـر فَـ ............ کُـلُّ اْلَشیاِء.

3  یَـْجلُِب الـتّاِجـُر ............ َجـدیَدًة إلٰی ُدکّانِـِه لِـلْـبَـیْـعِ.

4  یَـبْـَدأُ والِدی یَوَمـُه ِبـِقراَءِة ............ دائِـمـاً.

5  ............ إِدیسون ِطفالً ِمْن تَحِت الِْقطاِر.

اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: فعل های زیر را مانند مثال ترجمه کنید.

  ما َذَهَب: نرفت / ال یَْذَهُب: نمی رود َسـیَْذَهُب: خواهد رفت / اِْذَهْب: برو / ال تَْذَهْب: نرو

  ما َشِربوا: ننوشیدند / ال یَْشَربوَن: نمی نوشند / سیَْشَربوَن: خواهند نوشید / اِْشَربوا: بنوشید / ال 

تَْشَربوا: ننوشید

  ما َغَسَل: نُشست / ال یَْغِسُل: نمی شوید / َسوَف یَْغِسُل: خواهد شست / اِْغِسْل: بشوی / ال تَْغِسْل: 

نشوی

هماهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

1  َعلَیَك ِبِذکِْر اللِّٰه َفإِنَُّه نوُر الَْقلِْب.1 اَْلماُم َعلیٌّ

باید خدا را یاد کنی؛ زیرا او روشنایِی دل است. )ذکر خدا بر تو الزم است که قطعاً او نور قلب است(.

2  َجلیُس الّسوِء َشیطاٌن. 2 اَْلماُم َعلیٌّ 

همنشین بد، اهریمن )شیطان( است.

1. غرر الحكم: 6103 

2. نثر الآللی، جلد 1، صفحۀ 60



117

نیا َمزَرَعُة اْلِخرَِة.1 اَْلماُم َعلیٌّ   3  اَلدُّ

گیتی، کشتزار رستاخیز است. )دنیا مزرعۀ آخرت است(.

4  اَلِْعلُْم کَْنٌز َعظیٌم. 2 اَْلماُم َعلیٌّ 

دانش، گنجی بزرگ است. )علم گنجی عظیم است(.

5  اَلنَّوُم أَخو الَْموِت. 3 َرسوُل اللِّٰه 

خواب، برادر مرگ است.

1. عوالی الآللی: 66/267/1

2. غرر الحکم و درر الکلم، جلد 1، صفحۀ 4٩

3. كنز العّمال: 3٩321

روش نـمایشی، شیوه ای مناسب برای آموزش ساختار این درس است. 

گفته  ترکیبی  کدام  هر  به  راجع  و  می شود  داده  نـمایش  کالس  در  تصویر  چند  یا  وسیله  چند 

این کار را  امکانات رایانه و تختۀ هوشمند  از  استفاده  تا دانش آموز ترجمه کند؛ مسلّماً  می شود، 

فوق العاده جّذاب می سازد؛ مثال:

حقیبٌة صغیرٌة، قلُم طویٌل، فاَّلحوَن مجتهدوَن، طالباٌت محّجباٌت و ...

ارزش یابی 

َوِر الَْمَدنیَِّة؟ َوِر الَْمکّیَِّة َوالسُّ َما الَْفرُق بَیَن السُّ

َوُر الَْمکّیَُّة نََزلَْت َقبَل الِْهجرَِة إلَی الَْمدیَنِة، َو أَغلَُبها یَدوُر َعلٰی بَیاِن الَْعقیَدِة. اَلسُّ

سوره های مّکی، پیش از هجرت به مدینه نازل شده اند )نازل شدند( و بیشتِر آنها پیراموِن بیان 

عقیده می چرخد. )حوِل بیان عقیده می چرخد(.

َوُر الَْمَدنیَُّة نََزلَْت بَعَد الِْهجرَِة، َویَکُثُر فيها بَیاُن اْلحکاِم ِمَن الَْحالِل َوالَْحراِم. ا السُّ أمَّ

ولی سوره های مدنی پس از هجرت نازل شده اند )نازل شدند( و بیاِن احکاِم حالل و حرام در آن 

بسیار است.

َالُقرآنّیات
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  »َشیطان« معادل »اهریمن« در فارسی است. در انگلیسی Satan با تلّفظ ِسیِتن گفته می شود 

که به نظر می رسد از عربی، ِعبری، ُسریانی یا ... وارد انگلیسی شده باشد.

2  »آلة« به معنای »دستگاه« است که در فارسی به صورت »آلت« نوشته می شود. 

3  »أَداة« به معنای »ابزار« است که در فارسی به شکل جمعی »ادوات« کاربرد دارد.

4  »أَضاَع« به معنای »گم کرد، تباه کرد، ضایع کرد« و مترادف »َضیََّع« است.

5  »أَنَْقـَذ« به معنای »نجات داد« و مترادف با »نَجَّی« است.

6  »ِبضاَعة« به معنای »کاال« است که در فارسی کاربرد دیگری دارد؛ مثال: بضاعت مالی: توانایی 

مالی، بی بضاعت: ندار

7  »َعَربَـة« به معنای »گاری، چرخ، چهارچرخه« است که از واژۀ فارسی »ارابه« گرفته شده است؛ 

به صورت »َعَربیَّـة« در سوریه و عربستان سعودی و»َعَربانَـة« در عراق به معنای گاری به 

کار می رود.

8  »کَْهَرباء« در اصل واژہ ای فارسی و از ریشۀ »کاه ُربا« است. کاه ُربا همان الکتریسیته است که 

به عنوان مثال، هنگام شانه کردن موی سر با شانۀ چوبی ایجاد می شده است و کاه را به خود 

جذب می کرده است و آن را کاه ُربا نامیده اند زیرا کاه را می ربوده است. همچون آهنُربا که 

آهن را می رباید. سپس کاه ُربا تبدیل به کَهُربا و سپس کَْهَرباء شده است.

9  »کیمیاء« به معنای »شیمی« برگرفته از »کیمیا« در فارسی است. دانشمند ایرانی، محّمد بن 

زکریّای رازی در جست وجوی ماّده ای بود که به پندار پیشینیان می توانست مس را تبدیل به 

طال کند. او آزمایش های بسیاری انجام داد و چنین چیزی نیافت، اّما مجموعۀ کارهای او باعث 
شد که دانش شیمی از نام کیمیای او ریشه بگیرد.1

10  »نََفَقة« به معنای »هزینه« است. »نََفَقة« از »نََفق« به معنای »تونل« است و کلمات منافق و 

نفاق نیز از آن مشتق شده اند. نفاق مصدر است به معنای منافق بودن، منافق كسی است كه 

در باطن كافر و در ظاهر مسلمان است. 

﴿یَقولوَن ِبأَفْواِهِهم ما لَیَْس في قُلوِبِهم﴾ )آل عمران: 167(

طبرسی در وجه این تسمیه می گوید: منافق به سوی مؤمن با ایمان خارج می شود و به سوی 

كافر با كفر. 

Chemistry  .1 در انگلیسی، chimie در فرانسه، química در اسپانیایی، chimica در ایتالیایی، chemia در لهستانی، χημεία در یونانی که 

همان کیمیا تلّفظ می شود و در همۀ زبان های جهان همگی برگرفته از نام کیمیاست.
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و ادامه می دهد که علّت این تسمیه آن است كه منافق از ایمان به طرف كفر خارج شده است.

نََفق نقبی است در زیر زمین كه دِر دیگری برای خروج دارد و در این آیه: 

ماِء...﴾ )انعام: 35( ﴿فَِإِن اْستَطَْعَت أَْن تَبْتَغَی نََفقاً ِفی اْلَرِْض أَْو ُسلَّماً ِفی السَّ

مراد همان نقب است؛ یعنی اگر بتوانی نقبی در زمین یا نردبانی بر آسمان بجویی...

»یَربوع« موش صحرایی است که دو النه می سازد؛ یكی به نام ناِفقاء كه آن را پنهان  ضمناً 

می دارد دیگری به نام قاِصعاء كه آشكار است؛ چون دشمن در قاصعاء به آن حمله كند وارد 

نافقاء شده و از آن خارج می شود؛ این مطلب در ِصحاح و قاموس و اَقرَُب الَْموارِد نقل شده 

است، طَبَرْسی )طَبْرِسی( در علّت تسمیه نافقاء فرموده كه: یربوع از آن خارج می شود. 

نفقه آذوقه ای بوده است که در نَْقبی در جایی مانند کوه می گذاشتند، تا دست دیگری بدان 

نرسد و هزینه را در عربی نفقه نامیده اند که از این ریشه است.

11  »َوَضَع« به معنای »گذاشت، قرار داد« است. در گویش عامیانه به جای آن گفته می شود: 

»َخلَّی« یا »َحّط«؛ مثل: »َضْعـُه ُهنا.« 

در عربستان سعودی: »َخـلّـی هینا.« 

ه هینا.«  در مصر: »ُحطُـّ

در عراق: »َخـلّـی اِهنا.«
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ْرُس الّثاِمُن َالدَّ

1  ذکر معنای 13 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی 

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پیام درس1

4  به هنگام ضرورت، استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ معادل فعل ماضی استمراری در جمله با توّجه به قرائن

6  در سفرهای زیارتی به خانۀ خدا و مدینۀ منّوره و عتبات مقّدسه در حّد نیاز استفاده از توانایی های 

زبانی در گفت وگو به زبان فصیحِ عربی2

اهداف درس

فرایند آموزش

1.  پیام درس یادآور این آیۀ شریفه است: ﴿سیروا في اْلَرِْض ...﴾ )آل ِعمران: 137( زائران ایرانی به زبان عربی آشنا هستند و این توانمندی آنها 

را نشان می دهد. رانندۀ تاکسی در تعیین قیمت کرایه دچار خطا می شود، ولی آنان هوشیارند و تذکّر می دهند. به موزه می روند، جایی بسیار 

دیدنی و مقّدس که بسیاری از زائران از آن غافل اند و معموالً کاروان های زیارتی به آنجا نمی روند. این خود گونه ای آموزش صحیح است.

2.  سؤال و جواب در حّد گفت وگوی موجود در تمرینات است.

متن درس گفت وگویی بین زائری ایرانی و یک رانندۀ تاکسی در شهر مّکۀ مکرّمه است. در این 

متن، هشت کلمۀ پرسشی َهل، أَ، أیَن، ِمْن أَیَن، ماذا، لِماذا، کَم و ما به کار رفته است. گفت وگوی 

متنّوعی تنظیم شده که در آن شیوۀ درست مکالمه آموزش داده شده است. هرچند هدف اصلی 

کتاب درسی مکالمه نیست، ولی تمرین مناسبی برای یادگیری زبان عربی است و کالس را فّعال و 

پرتحّرک می سازد. همچنین اطاّلعات خوبی در اختیار دانش آموز قرار می دهد. بسیاری از کسانی که 

به مّکه مشرّف شده اند از موزۀ مّکه آگاهی ندارند، درحالی که در آنها آثار تاریخی حرمین شریفين 

نگهداری می شود؛ مانند ستون چوبی کعبه، آثار چاه قدیمی زمزم، عکس های قدیمی حرمین شریفين 

و بقیع شریف و... .

پس از پایان متن درس، به روال دروس پیشین درک مطلب طرّاحی شده است که باید درستی یا 

نادرستی هر عبارت با توّجه به متن درس طرّاحی شود.
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1.  در زبان عربی فصیح چهار حرف گ، چ، پ، ژ و حرف )v( وجود ندارد؛ لذا اسم هایی مانند پاکستان و پروین را باکستان و بروین تلّفظ 

می کنند و می نویسند. حرف »پ« گاهی به »ف« نیز تبدیل شده است؛ مثال: 

پیروز: فَیروز/ پیل: فيل/ پارس: فُرس/ تَپورستان: طبرستان/ آتورپاتگان: آذربایجان/ پهلوی: فَهلَوی، فَیلـی )نام کردهای ایالم و شرق عراق(/ 

پسته: فُستُق

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

ِحـواٌر بَیَن الـزّائِـِر َو سائِـِق َسـّیـاَرِة اْلُْجـرَِة

گفت وگویی میان زائر و رانندۀ تاکسی

الُم َو َرحَمُة اللِّٰه َو بََرکاتُُه. أَیَن تَـْذَهبوَن؟ ــ َعلَیکُُم السَّ الُم َعلَیکُم.    ــ السَّ

ــ درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد. کجا می روید؟ ــ سالم برشما )درود بر شما(. 

ـلوا. اِْرکَـبـوا. ــ أَهـالً َو َسـهـالً ِبـکُم. تَـَفـضَّ ــ نَـْذَهُب إلٰی ُمـْتـَحـِف َمکَّـَة الْـُمـکَـرََّمـِة. 

ــ خوش آمدید. بفرمایید. سوار شوید. ــ به موزۀ مّکۀ مکرّمه می رویم.  

ــ أَربَـعـیَن ریاالً. ــ کَـْم ریاالً تَـأُْخـُذ ِمـّنـا؟   

ــ چهل ریال.   ــ چند ریال از ما می گیری؟   

ــ َعـفواً؛ ثاَلثوَن ریاالً. لِکُـلِّ زائٍِر َعَشرَُة ریاالٍت. ــ اْلُجرَُة غالَیـٌة. نَحُن ثَـالثَـُة أشخاٍص.  

ــ ببخشید؛ سی ریال. برای هر زائری ده ریال. ــ کرایه گران است. ما سه نفریم.  

ــ نََعم. ال بَأَْس. یا َشباُب، َهْل أَنُتم إیرانّیـوَن؟  ــ َهْل تَـْقَبُل الـنُّـقوَد اْلیرانیَّـَة؟  

ــ بله؛ اشکالی ندارد. ای جوان ها، آیا شما ایرانی هستید؟ ــ آیا پول ایرانی می پذیرید؟  

ــ أَنا باِکستانّی1 َو أَْشَتِغُل ُهنا. في َوطَنی کُنُت أشَتِغُل في الَْمزَرَعِة. ــ نََعم َو ِمْن أَیَن أَنَت ؟ 

ــ من پاکستانی ام و اینجا کار می کنم. در میهنم در مزرعه کار می کردم. ــ بله و شما اهل کجایید؟ 

ــ ال؛ مـا َرأَیْـُتــُه. ما کانَْت ِعندی ُفرَصـٌة. ــ أَ َرأَیْـَت الْـُمتـَحـَف َحتَّـی اْلَن؟  

ــ نه؛ ندیده ام. فرصتی نداشته ام. ــ آیا تا حاال موزه را دیده ای؟  

با توّجه به قید زمان »تا حاال« فعل »َرأَیَت« در ترجمۀ فارسی »دیده ای« ترجمه می شود. در زبان 

عربی مانند فارسی و انگلیسی فرمول خاّصی برای ماضی نقلی وجود ندارد؛ مثالً کَتََب، قَد کَتََب، هَو 

کاتٌِب، کَتََب َحتّی اْلَن را »نوشته است« ترجمه می کنیم.

ـبـاحِ َحتَّی الَْمساِء. ــ لِـأَنّـی أَْشـَتـِغـُل ِمَن الـصَّ ــ لِـماذا ما َذَهـْبـَت إلَی ُهناَك؟!  

ــ زیرا من از صبح تا شب کار می کنم. ــ چرا به آنجا نرفته ای؟   
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ــ الْـعـاِشـرَُة تَـماماً. ــ َعـفـواً. کَِم الـّسـاَعـُة؟  

ــ ده تـمام. ــ ببخشید. ساعت چند است؟ 

ــ تَعاَل َمـَعـنا. ثُـمَّ نَـرِْجـُع َمعـاً.

همراه ما بیا. سپس باهم برمی گردیم.

ــ ال؛ ال أَقِدُر. ُشکراً َجـزیالً.  ــ َهل تَـْقـَبـُل؟    

ــ نه؛ نمی توانم. بسیار سپاسگزارم. ــ آیا می پذیری؟ )قبول می کنی؟(  

ِحواٌر بَـیَن الـزّائِـِر َو َدلیِل الْـُمـتـَحـِف

گفت وگویی میان زائر و راهنمای موزه

ـریَفـیِن. ــ اْلثـاُر الـّتاریخیَّـُة لِـلَْحـرََمـیِن الـشَّ ــ ماذا في ٰهـَذا الْـُمتَحِف؟   

ــ آثار تاریخِی حرمین شریفين. )دو حرم شریف( ــ در این موزه چه چیزی هست؟  

ــ الَْعموُد الَْخَشبـيُّ لِلْکَعَبـِة. ــ ما ٰذلِـَك الْـَعـموُد؟   

ــ ستوِن چوبِی کعبه. ــ آن ستون چیست؟   

؛ ــ باُب الِْمنـَبـِر الْـَقدیِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـَبـویِّ ــ َو ما ٰهِذِه اْلثاُر؟   

ــ دِر منبِر قدیمِی مسجِد نبوی؛ ــ و این آثار چیست؟   

توّجـه: در ترکیب هایی مانند» باُب الِْمنـبَـِر الْـَقدیِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـویِّ « نیازی به ترجمۀ حرف 

جّر نیست؛ مثال های مشابه عبارت اند از:

ُة لِلرَّئیّس: نامۀ مهّم رئیس الرِّسالُة الُْمِهمَّ

الْجمهوریَُّة اْلِسالمیَُّة في إیراَن: جمهوری اسالمی ایران

آثاُر ِبْئـِر زَمزََم؛ ُصَوُر الَْحرََمیِن َو َمقَبـرَِة الَْبقیعِ؛ َو آثاٌر َجمیلَـٌة أُْخَری.

آثار چاه زمزم؛ عکس های دو حرم و مقبرۀ )قبرستان( بقیع؛ و آثار زیبای دیگری.

ــ ال ُشکَْر َعلَی الْواِجِب. ــ أَْشکُرَُك َعلَی تَوضیحاتِـَك الُْمفيَدِة.    

ــ وظیفه بود، تشّکر الزم نیست. ــ به خاطر توضیحات سودمندتان )مفيد شما( سپاسگزارم. 
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درک مطلب

غلط 1  اَلزُّّواُر یَذَهبوَن إلَی الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة.  

غلط 2  اَلزُّّواُر اْلیرانیّـوَن َرکِبوا حاِفلَـَة الُْفنُدِق.  

غلط ی الظُّهـِر.   بـاِح َحتَـّ 3  اَلّسائُِق یَْشتَِغُل ِمَن الصَّ

صحیح 4  أََخَذ سائُِق َسیّارَِة اْلُجـرَِة ثاَلثیَن ریاالً ِمَن الزُّّواِر. 

صحیح ریَفـیِن.  5  ِفي الُْمتَحِف آثاٌر تاریخـیَّـٌة لِـلَْحـرََمیِن الـشَّ

فعل هایی مانند َشَکَر و َسأََل و َعبََر در ترجمۀ فارسی همراه با حرف اضافه می آیند؛ مثال:

َشَکرَُه: از او تشّکر کرد / َسأَلَـُه: از او پرسید / َعبَرَُه: از آن عبور کرد

برخی اشتباهاً در ترجمۀ این فعل ها حرف جّر »ِمْن« می آورند که نادرست و تحت تأثیر فارسی است؛ 

مثال: )َشَکَر ِمْنـُه، َسأََل ِمْنـُه و َعبََر ِمْنـُه( هر سه غلط هستند.

قواعد درس هشتم دربارۀ معادل ماضی استمراری در زبان عربی است. تذکّر مهم این است که در زبان 

عربی چنین اصطالحی وجود ندارد؛ اصطالح ماضی استمراری در فارسی معادل Past continuous در 

انگلیسی است و در عربی به کار نمی رود و برای فهم بهتر زبان عربی به عنوان معادل سازی توضیح داده 

می شود. حتّی اصطالح ماضی بسیط نیز وجود ندارد. در زبان عربی فعل سه نوع است: ماضی، مضارع و امر. 

فعل نهی فعل مضارع مجزوم است، فعل مستقبل نیز همان مضارع است که با افزودن یکی از دو 

حرف َس یا سوف بر آینده داللت می کند.

ماضی استمراری: نشان دهندۀ کاری است که در گذشته چند بار تکرار شده است؛ مثال: می نوشت، 

می گفت.

ترجمۀ فعل »ماضی ملموس یا در جریان« مانند »داشت می رفت« با فعل »می رفت« یکی است.

کاَن یَْذَهُب: داشت می رفت، می رفت

توّجه کنیم که از چنین تعریبی بهتر است خودداری کنیم: علیٌّ کاَن یَذَهُب. بهتر است بگوییم کاَن 

علـیٌّ یذهُب.

الف در فعل کاَن حذف می شود؛ مانند: »کُنَّ  از طرح سؤالی که حرف  بهتر است  ارزش یابی  در 

یَْسَمعَن« حتّی االمکان سؤال طرح نشود؛ زیرا در هیچ یک از سه کتاب درسی هفتم، هشتم و نهم فعل 

معتّل، مضاعف یا مهموز آموزش داده نشده است.

آموزش تصویری قواعد درس
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آنچه را دانش آموز در بخش »کلیدواژۀ تصویری« آموخته است، در بخش »فّن ترجمه« به صورت 

کوتاه، مختصر و مفيد می خواند. یادگیری این بحث همانند سایر مباحث کتاب تنها با تکرار و تمرین 

حاصل می شود.

ترجمه عبارت های بخش قواعد

اَلطُّاّلُب کانوا یَْدُرسوَن ِبِدقٍَّة؛ دانش آموزان به دقّت درس می خواندند.

اَلِْبنتاِن کانَتا تَکُْتباِن واِجباتِِهما؛ دخترها )دو دختر( تکالیفشان را می نوشتند.

﴿کـانـوا یَـْعـَمـلـوَن﴾؛ )اْلنعام: 127( انجام می دادند.   

﴿کـانـا یَأْکُـالِن الطَّعاَم﴾؛ )الْمائدة: 75( خوراک می خوردند.   

﴿... َو اللُّٰه أَعلَُم ِبما کانوا یَکُْتموَن﴾؛ )اَلْمائَِدة: 61( و خدا به آنچه پنهان می کردند داناتر است.

﴿...کاَن َفریٌق ِمنُهم یَسَمعوَن کَالَم اللِّٰه...﴾؛ )الْبََقرَة: 75( گروهی از آنها سخن خدا را می شنیدند.

کاَن طُاّلُب الْجاِمَعِة یَْدُرسوَن في الَْمکَتَبِة؛ دانشجویاِن دانشگاه در کتابخانه درس می خواندند.

فّن ترجمه

تمرین ها

تمرین اّول: هدف این تمرین، تقویت توانایی درک مطلب است. از فراگیر می خواهیم هر جمله 

را بخواند و ترجمه کند. حّل همۀ تمرینات بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم فقط نظارت می کند. 

یا  درستی  درس  متن  به  توّجه  با  باید  دانش آموز  است.  ترجمه  و  خواندن  مهارت  تقویت  هدف 

نادرستی عبارت ها را معلوم کند. 

طرّاحی این تمرین عمداً ساده صورت گرفته است، شایسته است در امتحان نیز این تسهیل صورت 

بگیرد.

کتاب  تلطیف  بر  عالوه  تصویر  است.  ترجمه  و  روان خوانی  مهارت  تقویت  هدف،  دوم:  تمرین 

این تمرین، ترجمۀ معادل فعل ماضی  یاری رسان دانش آموز در ترجمۀ عبارت هاست. هدف اصلی 

استمراری در زبان عربی است. 

باید بدانیم که همیشه معادل ماضی استمراری در عربی این گونه نیست؛ مثال: 

َرأَیُْت رَُجالً یَرکُُض. یعنی: مردی را دیدم که می دوید.

تمرین سوم: هدف واژہ شناسی است. هر جمله عالوه بر اینکه خوانده می شود، خواهی نخواهی 

باید ترجمه نیز شود، هرچند در صورِت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ برای اینکه دانش آموز 
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بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهد، ناگزیر است که معنای عبارت را درک کند. این 

تمرین در امتحانات نیز بسیار مناسب است.

تمرین چهارم: هدف، تقویت قدرت ترجمۀ افعال ماضی، مضارع و معادل ماضی استمراری در فارسی 

است. این تمرین، برای تقویت شناخت و ترجمۀ فعل طرّاحی شده است. در امتحان الزم است که ترجمۀ 

فعل در داخل جمله خواسته شود. به منظور تسهیل تمرین، یک نمونه برای فراگیر حل شده است.

تمرین پنجم: این تمرین در اصطالح »جور کردنی« نامیده می شود. در تقویت زبانی دانش آموز 

مؤثّر است. از نظر یادگیری در سطح باالیی قرار دارد. دانش آموز باید بتواند معنای همۀ کلمات و 

عبارات را بفهمد، تا بتواند ارتباط آنها را با همدیگر دریابد. طرح چنین سؤالی در امتحان برای معلّم 

دشوار است، ولی در امتحان برای دانش آموز در امتحان لّذت بخش و ساده است. این سؤال موجب 

می شود، تا فرایند یادگیری در ارزش یابی نیز ادامه یابد.

ثانویه برای آموزش  این تمرین عالوه بر زیباسازی محیط کتاب درسی و اهداف  تمرین ششم: 

غیرمستقیم مفهوم ترکیب اضافی و وصفی طرّاحی شده است. معلّم می تواند در اینجا از دانش آموز 

بخواهد تا نوع ترکیب را در شش مثال این تمرین، تشخیص دهند، اّما تشخیص نوع ترکیب از اهداف 

کتاب نیست؛ زیرا تأثیر چندانی در فهم متن ندارد. الزم است معلّم راجع به تصاویر اطاّلعاتی داشته 
باشد، تا اگر دانش آموز پرسید بتواند پاسخ دهد.1

1.  پل گاْومیشان یک پل باستانی روزگار ساسانیان است که در فاصلۀ ۳0 کیلومتری پل دختر در مرز بین دو استان لرستان و ایالم و نزدیک 

َدره شهر بر روی رودخانۀ ِسیِْمره واقع شده است. بیشتر سازۀ این پل در استان لرستان قرار داد، اّما این اثر به عنوان یکی از آثار ملّی 

ایران در محدودۀ استان ایالم، به ثبت رسیده است. طول پل حدود 1۷۵ متر و عرض گذر سطح پل نزدیک به ۸ متر و۲0 سانتی متر 

است و در حال حاضر شش چشمه طاق دارد. دهانۀ پل گاومیشان با بیش از ۵0 متر عرض، بزرگ ترین دهانۀ پل ایران است. یکی از 

این دهانه ها بعد از عقب نشینی سپاه ایران در جریان حمله اعراب به ایران ویران شد. پل تاریخی گاومیشان یکی از شگفت انگیزترین 

پل های تاریخی کشور است.

به نظر می رسد نام گاومیشان جمع گاومیش باشد، ولی به احتمال قوی از نام گاماسیاب برگرفته شده است که آن هم نام رودی در غرب 

ایران است. )گا: گاو+ ماسی: ماهی+آب( رودی که ماهیانی به بزرگی گاو دارد؛ یعنی دارای ماهی های بزرگ.

سازه های آبی تاریخی شوشتر مجموعه ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های بزرگ هدایت آب هستند 

که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده اند. این سازه ها با 

عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره 1۳1۵ به ثبت رسید. 

سراب یا چشمۀ بیْستون )بَِغستان کهن( به عنوان یکی از آثار ملّی ایران به ثبت رسیده است. گردشگاهی پرطرفدار در غرب ایران است 

که چون کتیبۀ بیستون نیز همان جاست؛ لذا گردشگر بسیار دارد.

بایَزید بَْسطامی ملقَّب به سلطان العارفين بزرگ ترین عارف سدۀ سوم هجری، از بزرگان اهل تصّوف و اهل سّنت بود. آرامگاه او از جاهای 

دیدنی شاهرود در استان سمنان است و در پنج کیلومتری شاهرود، در مرکز شهر بسطام قرار دارد.

اَرَْسباران یا قَره داغ ناحیۀ کوهستانی پهناوری در شمال استان آذربایجان شرقی او بخشی از شهرستان های اََهر، کَلِیْبَر و َوْرزَقان است در 

سال 1۹۷6، یونسکو بخش بزرگی از آن را به عنوان ذخیره گاه زیست کره ثبت کرد.

بازار گَنجعلی خان کرمان سبک معماری زیبایی را از روزگاِر صفوی به جا نهاده است. در سمت راست این بازار حّمام تاریخی و زیبای 

گنجعلی خان و هجده مغازه دارد و در سمت چپ آن طاق نماها منظرۀ زیبایی را نشان می دهند.
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تمرین هفتم: حّل جدول مورد عالقۀ بزرگ و کوچک است؛ رمز جدول »َسیِّد الَْقْوِم خاِدُمُهم ِفـی 

َفِر.« از پیامبر اسالم    است. ترجمۀ حدیث این است: سرور قوم در سفر خدمتگزار آنان است.  السَّ

َفِر« در این حدیث ذکر نمی شود. معموالً »ِفـی السَّ

کَنُز الِحکمة: احادیث برگزیده دقیقاً مطابق با واژگان و ساختار خوانده شده است. دانش آموز با 

ترجمۀ احادیث احساس شادی و اعتماد می کند. او به تدریج حس می کند با خواندن درس عربی 

می تواند با قرآن و متون دینی انس بیشتری بگیرد. 

این بخش از درس، به او می فهماند که یکی از اهداف اصلی آموزش عربی آشنایی با سخنان گهربار 

بزرگان دین است.

ُل: درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعّیت بنویسید. اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

غلط 1 َدلیُل الُْمتَحِف یَـشتَِغُل في َمصَنعِ اْلَبواِب َو النَّواِفـِذ.  

صحیح 2 الِْبئْـُر ُحفرٌَة َعمیَقٌة في اْلَرِض فيها ماٌء أَْو َغیرُُه. 

غلط راِء.   3 ِفـی الُْمتَحِف آثاٌر تاریخیَّـٌة لِلْـبَـیْـعِ َو الـشِّ

صحیح یّارَِة.   ُة َمخزَُن الَْکهَرباِء ِفـی السَّ 4 اَلْبَطّاریَـّ

صحیح 5 بَیُت اللِّٰه في َمکَّـَة الُْمَکرََّمـِة.    

اَلتَّْمریُن الّثانـی: بخوانید و ترجمه کنید.

  کاَن الُْعّماُل یَْصَنعوَن بَیتاً َو ُهُم اْلَن واِقفوَن.

کارگران خانه ای می ساختند و آنها اکنون ایستاده اند.

غیُر یَـکْـُتـُب واِجباتِـِه؛ َفأََخَذُه النَّوُم.   کـاَن أَخـی الصَّ

برادِر کوچکم تکالیفش را می نوشت، سپس خوابش گرفت.

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زیر بنویسید. »دو کلمه اضافه است.« 

ــ هَو یَْعَمُل في ُمَنظََّمِة اْلَُمِم الُْمتَِّحَدِة. 1 أَیَن »یَْشَتِغُل« أَخوَك اْلَکَبُر؟  

ــ او در سازماِن ملِل متّحد کار می کند. برادِر بزرگت کجا کار می کند؟  

هماهنگی در حّل تمرینات
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رَهُم َو الّدیناُر َو الّریاُل و اللّیرَُة أَسماُء »نُقـوٍد«. 2 الدِّ

درهم، دینار، ریال و لیره نام های پول هستند.

ـَفـِر. 3 ُحّجاُج الْقاِفلَـِة ِبـحاَجـٍة إِلَی »َدلیِل« الـسَّ

حاجی های کاروان به راهنمای سفر نیازمندند.

4 اِسَتخَرَج الْـَفـاّلحوَن ماًء ِمن »الِْبـئـِر« لِلـزِّراَعـِة.

کشاورزان از چاه، برای کشاورزی آب در می آورند.

5 کاَن الـتَّـالمیُذ »یَـْرکَـبـوَن« حـاِفـلَـَة الْـَمدَرَسـِة.

دانش آموزان سواِر اتوبوِس مدرسه می شدند.

اَلتَّْمریُن الّراِبُع: جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ ها: نجات می دهد / نجات می داد / کار می کنند / کار می کردند / تالش می کنند / تالش 

می کردند / حاضر می شوند / حاضر می شدند / کمک می کنند / کمک می کردند

اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. »دو کلمه اضافه است.« 

ناعیَُّة. 1 اَلْـَکهَرباُء: طاقَـٌة تَشتَِغُل ِبَها اْلالُت َو اْلَدواُت الصِّ

حاِب. 2 اَلْـَمـطَـُر: قَطَراُت الْماِء الَّتی تَـْنـزُِل ِمَن السَّ

3 اَلَْعَربَة: گزینۀ اضافه

: گزینۀ اضافه  4 اَلرَّئیسیُّ

 . رَّ : هَو الَّذی ال یَطْلُُب لََك الَْخیَر بَْل یَطْلُُب الشَّ 5 اَلْـَعـدوُّ

6 اَلَْفـاّلُح: َمن یَْعَمُل في ِزراَعِة اْلَرِض.

7 اَلـّنـاُر: نَـتیَجـُة اْحـِتـراِق الْـَخـَشِب َو َغیرِِه.

اَلتَّْمریُن الّساِدُس: زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.

ِجْسُر جاْومیشان / سوُق کِرمان / َشاّلالُت شوشتر / َعیُن بیْستون / غابَُة أَرَْسباران / َمرقَُد بایَزید
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اَلتَّْمریُن الّساِبُع: با استفاده از کلمات زیر، جدول را حل کنید و رمز آن را به دست بیاورید.

1 ُمسلِم

2 کیمیاوّی 

3 أََدوات 

4 تَعاَل

5 ُمجالَسات

6 نُقود

7 ُمحاَوالت

8 أَتَـَمّنٰی

9 اِستَخَرَج

10 ال بَأَْس

11 أَعداء

12 ُمَنظَّمات

13 أَزْهار

14 َمَمرُّ ُمشاة 

15 ِملَّفات 

16 تِلمیذات 

17 ثاَلثوَن 

18 یا لَیَت 

19 ِدراسّی 

ْل  20 تََفضَّ

21 ِزراَعة

هماهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة از رسول خدا   «

1 أََحبُّ الـطَّـعـاِم إِلَـی اللِّٰه مـا کَـُثـرَْت َعـلَیِه الْـأَیدی.1

محبوب ترین خوراک نزد خدا آن است که دست ها بر آن زیاد باشند. )افراد زیادی بر سر سفرۀ 

غذا نشسته باشند(.
2 أََحبُّ بُـیوتِـکُم إِلَـی اللِّٰه بَیٌت فيِه یَـتیٌم ُمـکَـرٌَّم.2

محبوب ترین خانه هایتان نزد خدا خانه ای است که در آن یتیمی گرامی داشته شود. )یتیمی 

گرامی داشته شده در آن باشد(.
3 أََحبُّ ِعبـاِد اللِّٰه إِلَـی اللِّٰه أَنـَفـُعـُهم لِـِعـبـاِدِه.3

)این حدیث  است.  بندگانش  به  نسبت  نزد خدا سودمندترین شان  بندگان خدا  محبوب ترین 

شبیه حدیث »َخیُر الّناِس أَنَفُعُهم لِلّناِس.« است(.
ساِن.4 4 أََحبُّ اْلَعـمـاِل إِلَـی اللِّٰه ِحـْفـُظ الـلِـّ

محبوب ترین کارها )اعمال( نزد خداوند نگه داشتن )حفظ( زبان است.

: جلد ۵۹، صفحۀ ۲۹0 ة الطهار  1.  ِبحار النوار الجامعة لُِدَرِر أخبار الئمَّ

2.  نهج الفصاحة: حدیث ۸۸

، جلد ۷4، صفحۀ 1۵۲ 3.  ِبحار النوار الجامعة لُِدَرِر أخبار الئّمة الطهار 

4.  كنزالعمال، جلد  3، صفحۀ 551، حکمت 7851
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توصیه هایی که در دروس پیشین نوشته شد در این درس نیز مصداق دارد.

1.  یقع مسجد ذی الحلیفة )أبیار علی( على الجانب الغربی من وادی الَعِقیق المبارك في المنطقة المعروفة باسم "أبیار علی" و یطلق علیه 

البعض ُمسّمى مسجد أبیار علی أو آبار علی. و یبُعد عن المسجد النبوی قرابة أربعة عشر كیلومترا.

َمت الهمزة َعلَی الباِء )أَبئار ← أَأْبار( فَأَصبََحت آبار. 2.  ِبئر: )اسٌم( الجمع : أبْؤٌُر و أبْآر و آبار و ِبئار، َو قَد تََقدَّ

الِبْئ: حفرٌة عمیقٌة، یُْستَخَرُج ِمنها الاْمء أو النِّْفط و َغیرِِهام.

مائُر فيبقى على فتِحِه ؛ تَعالَْی للمؤنَّث و تعالَیَا للمثنَّى و تَعالَْوا للجمع  ، و تتَّصل به الضَّ 3.  تَعاَل: )فعٌل( اسم فعل أمر للمذكَّر ِبمعنى أقِْبل، َهلُمَّ

المذكَّر و تعالَیْن للجمع المؤنَّث، و ربـّما تضّم الالم مع جمع المذكّر و تكسر مع المؤنث )تَعالُوا و تَعالِیَن( 

تَعاَل يف أَیِّ َوقٍْت یُْعِجبَُك: اُْحُضْ

ارزش یابی و وسایل کمک آموزشی

1 »اِشتََغَل« یعنی »کار کرد«، »مشغول شد«.

2  »ِبئْر« به معنای »چاه« و جمع مکّسر آن »آبار« است. اّما طبِق قاعده جمعِ »ِبئر« باید »أَبآر« 

شود. در گویش عامیانه »بیر« و جمعش »أَبیار« گفته می شود؛ مانند: 
»مسجد ابیار علی« در مدینۀ منّوره1؛ کلمۀ بئر مؤنّث معنوی است.2

3  »تَعاَل« فعل امر به معنای »بیا« است. افعال »أَتَـی، یَأْتـی« و »جاَء، یَجـیُء« به معنای »آمد، 

می آید« هستند، ولی فعل امر از آنها پرکاربرد نیست.3

4  »ثاَلثوَن« یا »ثاَلثیَن« در گویش عامیانه به صورت »ثاَلثیْن« به کار می رود؛ در گویش شامی و برخی 

گویش های دیگر »تالتیْن« گفته می شود؛ تلّفظ »ث« در برخی گویش ها به »ت« تبدیل می شود.

5  »ریال« کلمه ای به زبان اسپانیایی و پرتغالی )real( است که وارد فارسی و عربی شده است. ریال 

به معنای »شاهی« است، نام سکٔه نقره رایج در آن دو کشور و سرزمین های وابسته به آنها بود. 

ریال از زمان حضور اسپانیاییان و پرتغالیان در خلیج فارس وارد دو زبان فارسی و عربی شده 

است. ریال از واژۀ التینی »رِگالیس« )regalis( به معنای »شاهنشاهی« می آید که صفتی از 

اسم »رکس« )rex( به معنای »شاه« است. 

واژۀ انگلیسی »رویال« )royal( هم ریشه با »real« اسپانیایی و پرتغالی است.

سّکۀ نقره با نام ریال در اسپانیا از ساِل 14۹۷ تا 1۸۷0 میالدی ضرب می شد. 

ریال همچنین واحِد پوِل بسیاری از مستعمره های اسپانیا بود؛ به عنوان مثال، واحد پول برزیل، 

»رئال« نام دارد.

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(
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6  »َسیّارة« به معنای »خودرو« است. در گویش عامیانۀ سوریّه به »خودرو«، »َعَربیَّـة« نیز گفته 

می شود که برگرفته از »ارابه« و ریشۀ فارسی دارد.1

7  »ال بَأَْس« اصطالحی معادل »اشکالی ندارد.« است. در گویش سعودی »مافي ُمشِکلَة« گفته 

می شود که در اصل »مافيِه ُمشِکلَة« بوده است و در گویش عراقی »َمـیْخالِْف« )ما یُخالُِف( 

گفته می شود. 
خود کلمۀ »بَأْس« به معنای »نیرو، شجاعت، شکنجه و...« است.2

8  »ُمتَْحف« که در تداول گاهی »َمتَْحف«گفته می شود، نیز به معنای موزه است.3

9  »نُقود« جمع »نَْقد« و به معنای »پول« یا »پول ها« است. 

در گویش عراقی و سعودی به جای آن »فُلوس« و در گویش شامی »َمصاری« گفته می شود.4

1.  َسّیارة: )اسٌم( الجمع: َسیّارات 

یَّاَرُة: القاِفلَُة ﴿َوجاءْت َسیّارٌَة فَأَرَْسلوا وارَِدُهْم﴾ )یوسف: 1٩( السَّ

یَّاَرة: َمرْكَبٌَة آلِیٌَّة تَسیُر ِبـُمَحرٍِّك ُمْحرٍِق لِلِْبْنزیِن تُستَْخَدُم لِلرُّكوِب و النَّْقِل.  السَّ

سیَّارة أُْجرة: تاكسی، سیارة لِنقل النَّاس مقابل أُجرة. 

سیَّارة إسعاف: سیَّارة ُمعّدة طـبِّـیّاً لِنقل الَْمرضى إلى الْمستشفى. 

یّارات. سیَّارة إصالح: سیارة تصلیح في الطَّریق یُـمِكنها عند الحاجة أن تَرفََع َعطََل السَّ

سیَّارة َدْوریَّة: سیارة یطوف بها رجاُل المن لیالً. 

سیَّارة ُركّاب: سیارة تُستعمل لنقل النَّاس.

سیَّارة شْحن: سیارة تُستعمل لنقل البضائع وتسّمى شاحنة.

حة: سیَّارة حربیَّة مكسوَّة بصفائح من الفوالذ تكون ِدرًعا لها، وتحفظها من قَذائف العدّو، و ُسلِّحت ِبـمدافع دبّابة. َسیَّارة مصفَّ

2.  ال بَأَس َعلَیَْك: الَ َخْوَف َعلَیَْك )باکی بر تو نیست.(/ ال بَأَْس فيِه: سختی و دشواری در آن نیست./ ال بَأَس ِمنُه: مانعی از آن نیست. / ال بَأَس 

ِبـِه: خواری و نقصانی در آن نیست؛ عیبی ندارد.

مصدٌر ِمْن بَُؤَس و بَِئَس، رَُجٌل ذو بأْس: قوّی شدید، شدید البأس: شجاع

3.  َمتَحف: )اسٌم( الجمع: َمتاِحُف )َمتَْحف أَو ُمتَْحف(

الَْمْتَحُف: موضع التَُّحِف الْفّنـیّة أَو الثَـریة والجمع: َمتـاِحُف 

ْمع: موضع یضّم تَـامثیَل من شمع لشخصیّات ذات ُشهرة عالَمیَّة مْتَحف الشَّ

4.  الُْفلوُس ُعملة نقدیّة عربیّة ُمستعملة في الردن والمارات والبحرین والعراق والكویت والیمن ویختلف سعرها بحسب البلد.
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1 دانستِن معنای 26 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2 روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3 درک پیام درس1

4 به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5 ساعت خوانی در زبان عربی در سه حالت: ساعت کامل، مانده و گذشته

ْرُس الّتاِسُع َالدَّ

1. پیام درس دربارۀ مسائل بهداشتی است. اهّمیّت چنین متونی بر هیچ کس پوشیده نیست.

اهداف درس

فرایند آموزش

متن درس شامل سه قسمت است که هر سه قسمت بهداشتی هستند. دانش آموز عالوه بر اینکه 

واژہ های جدیدی می آموزد و مهارت شنیداری و خوانداری او تقویت می شود، چند مطلب علمی نیز 

یاد می گیرد. این امر موجب افزایش عالقۀ او به کتاب درسی عربی می شود.

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

ـِة ـحَّ نُـصـوٌص َحـوَل الـصِّ

متن هایی دربارۀ بهداشت

أَفَضُل اْلَلواِن: بَعُض الّناِس یَظُّنوَن ِبأَنَّ اْلَلواَن لِلتَّلویِن أَْو لِلرَّْسِم أَْو لِلتَّزییِن َفَقط. َولِٰکْن َهل َسأَلْنا 

أَنُفَسنا یَوماً: »َهل یُـْمِکُن ُمعالََجُة اْلَمراِض ِباْلَلواِن؟ ما هَو تأثیُر اْلَلواِن الُْمخَتلَِفِة؟«

بهترین رنگ ها: برخی از مردم گمان می کنند که رنگ ها فقط )تنها( برای رنگ آمیزی یا نّقاشی 

کردن یا تزیین )زینت دادن( هستند. ولی آیا روزی از خودمان پرسیده ایم: »آیا درمان بیماری ها با 

رنگ ها مـمکن است؟ )امکان دارد؟( تأثیر رنگ های گوناگون چیست؟
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الَّتی  اْلَلواُن الطَّبیعیَُّة  الَْعیِن،  إلَی  اْلَلواِن  إِنَّ أََحبَّ  َعلَینا.  تَأثیراً  لِْلَلواِن  أَنَّ  الُْعلَماِء  یَعَتِقُد بَعُض 

ماویُّ ثُمَّ اللَّوُن اْلصَفُر  نُشاِهُدها َحولَنا ِفـی اللَّیِل َو النَّهاِر َو هَی اللَّوُن اْلخَضُر َو اللَّوُن اْلزَرُق السَّ

ِمثُل لَوِن بَعِض أَوراِق الَْخریِف.

تأثیر  ما  بر  که رنگ ها  باورند(  این  بر  دارند،  اعتقاد  دارند،  )عقیده  دانشمندان معتقدند  برخی 

دارند. قطعاً محبوب ترین رنگ ها برای چشم، رنگ های طبیعی ای است که شب و روز در اطراف 

)پیرامون( خودمان می بینیم که عبارت اند از: رنگ سبز و رنگ آبی آسمانی، سپس رنگ زرد مانند 

رنگ برخی از برگ های پاییز.

ُه یَُحرُِّك اْلَعصاَب. َفـقانوُن الُْمروِر یَسَتْخِدُمُه  أَّما الّنوُر اْلحَمُر َفـَنْشُعُر ِبالتََّعِب ِعنَدما نَنظُـُر إِلَیِه ِلنَـّ

اْسِتخداُم  فيَهـا  َفـاْلَفَضُل  النَّوِم  ُغرَُف  أَّما  الُْمروِر؛  کَـإِشاراِت  ااِلنِْتباِه  إِلَی  ِبحاَجٍة  الَّتی  اْلَماِکِن  ِفـی 

. ئَـِة لِْلَعصاِب کَـاللَّوِن الَْبَنفَسجیِّ اْلَلواِن الُْمَهدِّ

اّما رنگ سرخ، وقتی به آن نگاه می کنیم احساس خستگی می کنیم؛ زیرا )برای اینکه( اعصاب را 

تحریک می کند. در نتیجه قانون راهنمایی و رانندگی در جاهایی )اماکنی( که نیاز به توّجه دارد؛ 

مانند عالمات های راهنمایی و رانندگی آن را به کار می گیرد؛ اّما اتاق های خواب بهتر است که در 

آن رنگ های آرام بخش اعصاب مثِل رنگ بنفش به کار گرفته شود.

ویتامین »أ« )A(: ِمْن َفوائِِد فيتامین »أ« زیاَدُة َوزِن اْلَطفاِل َو هَو ُمفيٌد لِلَْعْیـِن َو کاَن الطَّّیاروَن 

ِفـی الَْحرِْب الْعالَمیَّـِة الّثانَیـِة یََتناَولونَـُه َقـْبـَل ابِْتداِء الْغاراِت اللَّیلیَّـِة َو ٰهَذا الْفيتامیُن َموجوٌد ِفـی 

النَّباتاِت َو الَْفواِکـِه ِبـاللَّوِن اْلَصَفِر کَـالِْمْشِمِش َو الَْجـَزِر َو ِقْشِر الُْبـرتُقاِل.

ویتامین آ: از فواید )سودهای( ویتامین آ افزایش وزن کودکان است. این ویتامین برای چشم مفيد 

)تناول  آغاز حمالت شبانه می خوردند  از  پیش  در جنگ جهانی دوم  و خلبان ها  است  )سودمند( 

می کردند( و این ویتامین در گیاهان و میوه های به رنگ زرد، مانند زردآلو، هویج و پوست پرتقال 

موجود است.

ِف  فيتامیُن )C(: یوَجُد ٰهَذا الْفيتامیُن ِفـی الَْحلیِب الطّاَزج، َولِٰکنَّـُه ال یوَجُد ِفـی الَْحلیِب الُْمَجفَّ

َو اْلَطفاُل الَّذیَن یََتناَولونَـُه َوْحَدُه، في أَکـَثـِر اْلَوقاِت یَْحُدُث لَُهم َضعٌف ِفـی الّساَقیِن. َو یُـمِکُن 

تَعویُض هَذا النَّقِص ِفـی الـتَّغذیَـِة ِبـَتناُوِل َعصیِر اللَّیموِن أَْو َعصیِر الْـُبرتُقاِل.

ویتامین ث: این ویتامین در شیر تازه وجود دارد )یافت می شود(، ولی در شیر خشک وجود ندارد 

)یافت نمی شود( و کودکانی که تنها آن را می خورند بیشتر اوقات برایشان ناتوانی )ضعف( ساق ها 

پیش می آید و این کمبود )نقص( در تغذیه )خوراک( با خوردن آب لیمو یا آب پرتقال جبران می شود.
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1  کاَن الطَّیّاروَن ِفـی الَْحرِْب الْعالَمیَِّة الثّانیَِة یَتَناَولوَن فيتامین »A« قَبَل ابِْتداِء الْغاراِت اللَّیلیَِّة. صحیح

غلط    . عِف ِفـی الّساقَیِن ِفـی اْلَطفاِل ِبتَناُوِل الرُّزِّ 2  یُـمِکُن تَعویُض الضَّ

غلط ٍئ لِْلَعـصاِب في ُغـرَِف الـنَّـوِم.     3  اَْلَسَوُد أَفـَضـُل لَوٍن ُمَهـدِّ

غلط 4  ال یَـعـتَـِقـُد الْـُعـلَماُء أَنَّ لِـْلَلـواِن تَـأثـیراً َعلَینـا.    

صحیح 5  یوَجُد فيتامین »  C« ِفـی الَْحلیِب الطّازَِج.     

این تمرین موجب تقویت قّوۀ درک و فهم متن می شود.

درک مطلب

بدانیم

معلّم از یکی از دانش آموزان می خواهد، تا این بخش را بخواند و یافته های خود را در مورد ساعت خوانی 

برای دوستانش توضیح دهد.

آموزش تصویری قواعد درس

ساعت خوانی عربی تا اندازه ای شبیه فارسی است. برای ساعت خوانی سه حالت وجود دارد: 

کامل، مانده به ...، گذشته از...

مثال: الْـواِحـَدُة تَـمامـاً / الـثّـانیَـُة تَـمامـاً / ... 1  ساعت کامل:   

بُع / ... مثال: الرّاِبَعـُة َو النِّصُف / الْخاِمَسـُة َو الرُّ 2  ساعت کامل به اضافۀ نیم و ربع: 

مثال: الّساِبَعـُة إاّل ُربعاً / الـثّـاِمـَنـُة إاّل ُربعاً / ... 3  یک ربع مانده به ساعت کامل: 

در عربی عامیانه ساعت شماری با عددهای ترتیبی گفته نمی شود؛ مثالً »ساعت پنج« را در عربی 

فصیح »الْخاِمَسُة« و در عامیانه »َخمسه« می گویند.1 ساعت را در زبان عربی فصیح بر وزن »الفاِعلَُة« 

می گویند.

همچنین خوب است معلّم بداند که »بیست دقیقه به پنج« را »الْخاِمَسُة إاّل ثُلثاً« می گویند. هر 

چند »الْخاِمَسُة إاّل ِعشریَن دقیَقًة« غلط نیست.

1.  عددهای یک تا بیست و یک در عربی عامیانه تقریباً به این شکل تلّفظ می کنند: 

)إیَدَعش،  اِْحـَدَعْش  َعشرَه،  تِْسعـه،  تَـمانـی(،  )تَـمانیه،  ثْـمانیه  َسبْـعـه،  ه،  ِسـتَـّ َخْمسـه،  أَربََعـه،  تَـالتَـه(،  )اِتْـالثَـه،  ثاَلثَـه  اِثْـنِیـْن،  واِحْد، 

)اِْسبُطََعْش(،  ْسـبُطََعْش  )ُسطََّعْش(،  ِسطََّعْش  )ُخُمسطََعْش(،  َخْمْسـطََعش  أَربَطَـَعْش،  )تَـلَطََّعْش(،  َعْش  ثثَلَطَـّ )اِتْـَنَعـْش(،  اِثْـَنـَعْش  َدَعْش(، 

ثُـُمـْنطََعْش، تُِسطََعـْش، واِحُد ِعْشریْن
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آموزش عدد معطوف از اهداف کتاب نیست؛ زیرا تجربه نشان می دهد یادگیرِی آن دشواری هایی 

دارد؛ مثال: چهار و بیست و پنج دقیقه. زیرا در زبان عربی ابتدا یکان سپس دهگان گفته می شود؛ مثال: 

الرّاِبَعُة و َخْمٌس َو ِعْشروَن َدقیَقـًة

در هر سه کتاب درسی هفتم، هشتم و نهم قرائت، ترجمه و حّل تمرین ها بر عهدۀ دانش آموز 

است و معلّم، تنها نقش راهنما دارد. همواره تمرین سخت برای دانش آموز تواناتر و تمرین آسان برای 

دانش آموز دیرآموز، یا کم توان در نظر گرفته می شود. ارزش یابی و تمرین ادامۀ یادگیری است. 

هدف این است که در خالل تمرین، آموخته ها ملکۀ ذهن شود. از دیرباز گفته اند: 

رُس َحرٌف، َو التَّکراُر أَلٌْف«. »الدَّ

تمرین اّول: هدف این تمرین، همچنان تقویت توانایی درک مطلب است. از دانش آموز می خواهیم 

هر جمله را بخواند و ترجمه کند. سپس از متن درس پاسخ مناسب را پیدا کند.

تمرین دوم: هدف، تقویت مهارت روخوانی و ترجمه است. تصویر، عالوه بر زیباسازِی کتاب نقش 

آسان سازی نیز دارد. در این تمرین، آموخته های کتاب هفتم و هشتم بازآموزی می گردد.

تمرین سوم: هدف باز هم تقویت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. دانش آموز باید بتواند به 

کلمۀ پرسشی »َمتَی« که در کتاب هشتم آموخته است پاسخ دهد. به منظور تسهیل یادگیری پاسخ ها 

در تمرین گنجانده شده است. 

تمرین چهارم: هدف، تقویت اندوختۀ واژگانی دانش آموز است. دانش آموز باید معنای هر جمله 

ئة، اِشرَْب، التََّعب،  را بداند تا بتواند در جای خالی گزینۀ مناسب قرار دهد. پاسخ ها عبارت اند از: ُمَهدِّ

الَْجَزر، الِْمشِمش.

تمرین پنجم: این تمرین، در اصطالح، جور کردنی نامیده می شود. تمرین به صورت مبتدا و خبر 

طرّاحی شده است. 

تمرین ششم: هدف این تمرین نیز، تقویت اندوختۀ واژگانی دانش آموز است.

کَنُز الِْحکَمة: اکنـون که در درس نهم هستیم متن برگزیده در »کنز الحکمة« طوالنی تر شده است. 

متـن نخست به صورت غیرمستقیم دانش آموزان دختر را ترغیب به حجاب و عفاف می کند؛ زیرا در 

انتهای روایت شرم را نیکو و در زنان نیکوتر برشمرده است.

تمرین ها
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ُل: توضیحات زیر، مربوط به کدام واژہ  ها از متن درس است؟ اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

پاسخ ها عبارت اند از: 

لَیمون، إشاراُت الُْمروِر، غارٌَة لَیلیَّـٌة یا غاراٌت لَیلیَّـٌة، طازَج، طَیّار، َعصـیر

اَلتَّْمریُن الّثانـی: در جای خالی، رنگ مناسب بنویسید؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید.

أخَضر، أسَود، أزَرق، أحَمر، أصَفر، أبیَض

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: باتوّجه به تصویر پاسخ دهید.

ً  في الّساَعِة الّساِدَسِة َمساًء / في الّساَعِة الثّانیََة َعْشرََة / في الّساَعِة الثّاِمَنِة لَیالً / في الّساَعِة التّاِسَعِة َصباحا

اَلتَّْمریُن الّراِبُع: در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زیر بنویسید. »دو کلمه اضافه است.«

ئًَة« لِـُمعالََجِة ُصداِعـِه. 1  کَتََب الطَّبیُب لِلْـَمریِض ُحبوباً »ُمَهدِّ

ـِتـَك. 2  »اِْشرَْب« َعصیَر اللَّیمـوِن َو الْـبُـرتُـقـاِل لِـِصـحَّ

3  ِعنَدما نَـْنظُُر إِلَی الّنوِر اْلَحَمِر؛ نَشُعُر ِبالـ »تََعب«.

4  إِنَّ »الَْجَزَر« ُمفيٌد لِـتَـقـویَـِة الْـُعـیوِن.

یِف. 5  ثَـَمُر »الِْمشِمِش« في ِبدایَِة الصَّ

اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. »دو کلمه اضافه است.«

ـبـاِح َو الـلَّیِل؛ روز میان بامداد و شب است. 1  الـنَّـهـاُر ما بَـیَن الـصَّ

2  الُْمتَحُف َمکاٌن لِـِحْفِظ اْلثـاِر الـتّـاریخـیَّـِة؛ موزه جایی برای نگهداشتنن آثار تاریخی است.

3  التَّلویُن إِعـطـاُء اْلَلـواِن لِـَشیٍء؛ »رنگ آمیزی« رنگ بخشیدن به چیزی است.

4  اَلْعاِمل )گزینۀ اضافي است(. 

5  الـطّازَُج ِصَفٌة َحَسَنـٌة لِلَْحلیِب َو الْفاکَِهـِة؛ تازه صفت خوبی برای شیر و میوه است.

6  اَلّشاِحُن )گزینۀ اضافي است(.

7  الرَّْسُم قُدرَُة َعرِض اْلَشیاِء ِبالُْخطوِط َو اْلَلواِن؛ نّقاشی کردن توانایِی نـمایش چیزها با خطوط و 

رنگ هاست. 

ماِء الّصـافيَـِة؛ آبی رنگی است که در آسمان صاف ظاهر می شود.  8  اْلَزَرُق لَوٌن یَظَْهُر ِفـی السَّ

هماهنگی در حّل تمرینات
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اَلتَّْمریُن الّساِدُس: کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. = ، ≠

متضادها: 

اِستَلََم ≠ َدفََع/ تَعاَل ≠ اِْذَهْب/ َحرْب ≠ ُصلْح/ َموت ≠ َحیاة/ قَلَّ ≠ کَثَُر/ قُبْح ≠ ُحْسن/ إعطاء ≠ 

أَْخذ/ أبیَض ≠ أَسَود/ یَنُقُص ≠ یَزیُد/ َرکَِب ≠ نَزََل/ ِصَغر ≠ کِبَر/ رََسَب ≠ نََجَح  

مترادف ها: 

َستََر = کَتََم/ َوَرع = تَقوٰی/ تَناَوَل = أَکََل/ أَحَسن = أَفَضل/ بَْغتًَة = فَْجأًَة/ إِشارات = َعالمات/ فََرح 

= ُسرور/ ُدکّان = َمَحّل

دانش آموز پایۀ نهم باید شیوۀ درست جست وجو در اینترنت را بلد باشد. معلّم الزم است که او 

را در این زمینه راهنمایی کند.

هماهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

خـاُء َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـی اْلَغنیاِء أَْحَسُن، اَلْـَوَرُع  1  اَلْـَعْدُل َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـی الْـأَُمراِء أَْحـَسـُن، َو الـسَّ

ـبـُر َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـی الْـُفـَقـراِء أَْحَسُن، اَلـتَّـوبَـُة َحَسٌن1  َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـی الْـُعـلَماِء أَْحَسُن، اَلـصَّ

ـبـاِب أَْحَسُن، اَلْـَحیاُء َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـی الـنِّساِء أَْحَسُن.  َولٰـِکـْن ِفـی الـشَّ

عدالت )دادگری( نیکو )خوب( است، ولی در فرماندهان نیکوتر است و بخشندگی )سخاوت( 

نیکوست، ولی در ثروتمندان نیکوتر است، پارسایی نیکوست، ولی در دانشمندان نیکوتر است، 

صبر )شکیبایی( نیکوست، ولی در فقیران نیکوتر است، توبه نیکوست، ولی در جوانان نیکوتر 

است، شرم )حیا( نیکوست، ولی در زنان نیکوتر است.

2  َمْن كَُثـَر كَـالُمُه كَُثـَر َخطَُؤُه، َو َمْن كَُثـَر َخطَُؤُه  َقلَّ َحیاُؤُه، َو َمْن َقلَّ َحیاُؤُه َقلَّ َوَرُعُه، َو َمْن َقلَّ 

َوَرُعُه ماَت َقلُْبُه، َو َمْن ماَت َقلُْبُه َدَخَل الّناَر.  

هرکس سخنش زیاد شود، خطایش زیاد می شود و هرکس خطایش زیاد شود، شرمش )حیایش( 

کم می شود و هرکس شرمش کم شود، پارسایی اش کم می شود و هر کس پارسایی اش کم شود، 

دلش )قلبش( می میرد و هرکس قلبش بمیرد، وارد جهّنم می شود.

توضیح اینکه ترجمۀ فعل های ماضی توّسط دانش آموز به صورت گذشته اشکالی ندارد.

پژوهش

1.  در این روایت به جای »التَّوبَُة َحَسَنـٌة.« آمده است »التَّوبَُة َحَسٌن.« شاید سؤال شود چرا خبر به صورت »َحَسَنـٌة« نیامدهاست؟ توجیه این 

است که »التَّوبَـُة َعَمٌل َحَسـٌن.« در اینجا کلمۀ »َعَمل« حذف شده است.
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1  »أَْحَسُن« بر وزن »أَفَْعُل« اسم تفضیل و غیرمنصرف است. 

گاهی »أَحَسن« به معنای »زیباتر« صفت مشبّهه می شود، در این صورت مؤنّث آن »َحْسناء« 

است که باز هم غیرمنصرف است.

الجمع : أَحاِسُن / الْمؤنّث: ُحْسَنى و ُحْسَنیاٌت. 

ِمْن أَحاِسِن النَّاس: ِمْن ِخیَـرَتِِهْم

2  »بََنفَسجـّی«؛ یعنی »بنفش« و فارسی معرَّب است. 

نام بسیاری از گُل ها در عربی ریشۀ فارسی دارد؛ مثال بیشتر: 

نَرِجس، َسوَسن، َمرزَنجوش، یاَسـَمن، َورد، بابونَج ...

3  »تََعب«؛ یعنی »خستگی« جمع آن »أَتعاب« و مصدر از »تَـِعَب« و مترادفش مشّقة و عناء و 

متضادش راحة است.

4  »تَـعویض« در فارسی و عربی به دو معنای متفاوت است. در فارسی به معنای »عوض کردن« 

و در عربی »تاوان دادن«، »بازخرید«، »پاداش بازنشستگی«و »جبران کردن« است. جمع آن 

تعویضات است. 

ی تعویض الوفاة: هو إعطاُء ماِل التَّأمین ِلَهِل الُْمتََوفَـّ

معادل اصطالح اداری »بازخرید« و »پاداش« در زبان عربی: ما یُدفَع لِلموظّف أَو العاِمل عند 

انصرافه ِمن الخدمة لِبلوغه ِسّن التقاعد، أو عند تَركِِه لِلَعَمل 

َوُل الُْمنتَِصرة على الُْمنَهزِمة  تعویضات حربیَّة: غرامت های جنگ. َمدفوعات و َغرامات تَفرُضها الدُّ

كََغرامة َحربیَّة اِلسِترمام الَخسائِر الَّتی لَِحَقت ِبها ِمن َجرّاء الَحرب، و یُنَشأ لِذلك لِجان ُمحّددة.

5  »تَناَول« در کتاب درسی به معنای »خورد« و مترادف »أَکََل« آمده است. 

ولی کاربردهای دیگری نیز در عربی دارد؛ مثال: 

تََناَوَل طَعاَم الَغَداِء: ناهار خورد. 

تَناَوَل َحاجیاتِِه ِمَن التَّعاُونیَِّة: نیازهایش را از تعاونی گرفت.

واِء: جرعه ای از دارو نوشید.  تَناَوَل ُجْرَعًة ِمَن الدَّ

تَناَوَل الشیَء: آن را گرفت.

تَناَولَُه ِبلِسانِِه: او را دشنام داد.

6  »َجَزر« ریشۀ فارسی یا کُردی دارد. اصل آن »گََزر« است؛ مانند »گَوز« که »َجوز« شده »گَـَزر« 

نیز »َجَزر« شده است.

دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(
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7  »َحلیب« به معنای »شیر« است که در گذشته به جای آن »لَبَـن« گفته می شد. امروزه »لَبَن« 

به معنای »ماست« یا »دوغ« شده، ولی در متون قدیم »لَبَن« به معنای »شیر« بوده است. 

در عربستان سعودی »ُزبادی« و در ِعراق »َروبَـة« به معنای »ماست« است. واژۀ »أَلْـبان« در 

عربی معادل »لبنیّات« جمع »لَبَن« است. 

مولوی شاعر گرانقدر ایرانی می فرماید:

تا نگرید ابر کی خندد چـمن        تا نگرید طفل کی نوشد لبن

8  »َخـطَـأ« در فارسی »َخـطـا« تلّفظ می شود. مانند: َسـبَـأ و ُمبتََدأ که َسبا و مبتدا گفته می شود.

9  »َسماوّی« به معنای آسمانی از »َسماء« گرفته شده است. أزَرق َسماوّی یعنی آبی آسمانی.

10  »طازَج« یا »طازِج« از واژۀ فارسی »تاَزگ« گرفته شده است. واژۀ »تاَزگ« امروزه در فارسی 

»تازه« گفته می شود. 

تلّفظ  »برنامه«  امروز  فارسِی  تبدیل شده و در  »بَرناَمج«  به  نیز که  »بَرناَمگ« که در عربی 

می شود مانند همین واژہ است. طازَج صفت برای شیر و نان و مانند آنهاست؛ مانند: َحلیب 

طازَج، ُخبٌْز طازٌَج

11  حرف »ف« در کلمۀ فيتامین گاهی به صورت سه نقطه نوشته می شود )ڤیتامین(. این حرف 

ویژۀ واژگان غربی است. مثال بیشتر: کریم دوڤ، کریم نیڤآ، )دو نوع کرم( ڤیدیو

12  پوست میوه و درخت »ِقْشر« و پوست انسان و حیوان »ِجلْد« و پوست دست و صورت »بَشرَة« 

گفته می شود.

13  »لَیمون« معرَّب »لیمو« است. لیمون حاِمض: لیمو ترش و لَیمون ُحلو: لیموشیرین است.

: خشک شد(  َف: خشک کرد، گرفته شده است. )َجفَّ 14  »ُمَجفَّف«؛ یعنی خشک شده و از فعل َجفَّ

فات« به معنای »خشکبار« است. ضمناً »ُمَجفَّ

15  »ِمشِمش«؛ یعنی »زردآلو« و »ُمشُمش« نیز تلّفظ می شود.

ئُ« گرفته شده است. کلمۀ »هاِدئ« به معنای  أَ – یُـَهـدِّ ئ«؛ یعنی »آرامبخش« و از »َهـدَّ 16  »ُمَهدِّ

»آرام« نیز از همین ریشه است.

عامیانۀ  گویش  در  معناست.  به همین  نیز  »َموجوٌد«  دارد«.  وجود  یعنی »هست،  17  »یوَجد«؛ 

ِعراقی »أَکـو« و »ماکـو« معادل »یوَجُد« و »ال یوَجُد« است. در عربستان سعودی نیز »في« و 

»مافي« به همین معناست که در اصل »فيه« و »مافيه« است.
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1  دانستِن معنای 1٩ کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی 

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پیام درس

4  به هنگام ضرورت استشهاد به ضرب المثل های درس.

ْرُس اْلعاِشُر َالدَّ

اهداف درس

فرایند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

متن درس، داستانی واقعی دربارۀ »شهید حاج قاسم سلیمانی« است.

هیِد ُسلَیمانی رِسالَُة الشَّ

نامۀ شهید سلیمانی

هیُد الْحاّج قاِسم ُسلَیمانی رِسالًَة لِـصاِحِب الَْمنِزِل الَِّذی اْستخَدَمـُه كَـَمَقرٍّ لَُه ِخالَل َعَملّیاِت  َکَتَب الشَّ

. تَحریِر »الْبوكَمال« في سوریَّة. یَظَهُر فيها تَواُضُعـُه َو الِْتزاُمـُه ِبالَْحقِّ

خالِل  در  خود  قرارگاِه  به عنوان  را  منزلش  که  صاحب خانه ای  به  سلیمانی«  قاسم  حاج  »شهید 

عملیّاِت آزادسازی »البوکمال« در سوریه به کار گرفت، نامه ای نوشت که فروتنی و پای بندی اش به 

حق در آن آشکار می شود.

ِبسِم اللِّٰه الرَّحٰمِن الرَّحیِم

الُم َعلَیکُم. ِمْن قاِسم ُسلَیمانی إلَی الْعائِلَِة الَْعزیزَِة َو الُْمحَترََمِة. اَلسَّ

از قاسم سلیمانی به خانوادۀ عزیز و گرامی. سالم بر شما.

نَِّة في َجمیعِ الْعالَِم. إنَّکُم تَعرِفونَنی َحّقاً. نَحُن الُْمجاِهدیَن ساَعْدنا الُْمسلِمیَن ِمن أَهِل السُّ

ـ مسلماناِن اهِل سّنت را در همۀ جهان کمک کرده ایم.  ـ رزمندگانـ  بی گمان شما مرا می شناسید. ماـ 
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نا نَسیُر َعلٰی ُسنَِّة رَسوِل اللِّٰه    ، َو نَْعَمُل ِبـها. نَِّة؛ ِلَنَـّ نَحُن شیَعٌة َو یُـْمِکُن الَْقوُل ِبأَنَّنا ِمن أَهِل السُّ

ما شیعه هستیم و می توان گفت که ما اهِل سّنتیم؛ زیرا ما بر سّنِت فرستادۀ خدا حرکت می کنیم 

و به آن عمل می کنیم. 

. کُم تُِحّبوَن أَهَل الَْبیِت   َو أنُتم شیَعٌة ِلَنَـّ

و شما شیعه اید؛ زیرا اهل بیت را دوست می دارید.

لََقد َعرَْفُت ِمن ِخالِل ُوجوِد ِکتاِب الُْقرآِن الْکَریِم َو َصحیحِ الُْبخاریِّ َو الْکُُتِب اْلُخرٰی في بَیِتکُم أَنَّکُم 

ُمَتَدیِّنوَن؛ لِـٰهذا أَطلُُب ِمنکُم َشیَئیِن.

در خالِل وجوِد کتاب قرآِن کریم و صحیِح بُخاری و کتاب های دیگر در خانه تان دانستم که شما 

دیندار هستید؛ به همین سبب از شما دو چیز می خواهم.

ُل: أَرجو ِمنکُم الَْمعِذَرَة؛ ِلَنَّنا َجَعلْنا بَیَتکُم َمَقّراً لَنا دوَن إذنِکُم. اَْلَوَّ

نخست اینکه از شما پوزش می خواهم؛ زیرا خانه تان را بدوِن اجازۀ شما برای خودمان قرارگاهی 

کردیم.

َرَر الَّذی لَِحَق ِبـَبیِتکُم. َفـَنحُن ُمسَتِعّدوَن لِـَدْفعِ الثََّمِن. اَلّثانی: أَرجو ِمنکُم طَلََب الضَّ

دوم اینکه از شما می خواهم آسیبی را که به منزلتان رسیده است، طلب کنید. ما آمادۀ پرداخِت 

بها هستیم.

نَحُن َصلَّْیـنا في بَیِتـکُم، َو َصلَّْیُت َرکَعَتیِن َو أَْهَدیُت ثَوابَـها لَکُم َو طَلَْبُت ِمَن اللِّٰه ُحْسَن الْعاِقَبِة 

لَکُم.

ما در خانۀ شما نماز خواندیم و دو رکعت گزاردم و ثوابش )پاداشش( را به شما هدیه کردم و از 

خدا برایتان فرجام نیکو )ُحسن عاقبت( درخواست کردم.

نَحُن ُمحتاجوَن إلٰی ُدعائِـکُم.

ما به دعایتان نیازمندیم.

َرجاًء، اُطلُبوا ِمّنی ثَـَمَن اْلَضراِر. َفـٰهذا َرَقُم هاتِفي في إیران. أَرجو ِمنکُُم ااِلتِّصاَل بی، َو أنَا ُمسَتِعدٌّ 

ِلَیِّ َشیٍء تُریدونَُه.

لطفاً، از من بهای خسارت ها )ضررها( را درخواست کنید. این شمارۀ تلفِن من در ایران است. از 

شما خواهش می کنم با من تماس بگیرید و من آمادۀ هر چیزی هستم که بخواهید.

َرَقُم الْهاتِِف:  -------0098913 اِبُنـکُم، أَْو أَخوکُم: ُسلَیمانـی.

شمارۀ تلفن: 00٩8٩13------- پسِر شما یا برادرتان: سلیمانی
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درک مطلب

هیُد َمنزاِلً ِمن َمناِزِل الّناِس فيها؟ 1  َما الَْعَملّیاُت الَّتی اْسَتخَدَم الشَّ

َعَملیّاُت الْبوکَمال

هیُد ُسلَیمانی ِبـأَنَّ صاِحَب الَْمنِزِل ُمَتَدیٌِّن؟  2  ِمْن أَیَن َعرََف الشَّ

ِمن ِخالِل ُوجوِد کِتاِب الُْقرآِن الَْکریِم َو َصحیِح الْبُخاریِّ َو الُْکتُِب اْلُخرٰی في ٰذلَِك الْبَیِت.

هیُد ُسلَیمانی َرَقَم هاتِِفـِه لِـصاِحِب الَْمنِزِل؟  3  َهل كََتَب الشَّ

نََعم؛ کَتََب رَقََم هاتِِفـِه.

هیُد ُسلَیمانـی َمنزاِلً ِفـی الْبوكَمال؟  4  لِماَذا اْسَتخَدَم الشَّ

لَِمَقرٍّ لَـُه.

هیِد ُسلَیمانی؟  5  ماذا یَظَهُر ِمن ِخالِل ِقراَءِة رِسالَِة الشَّ

. یَظَهُر فيها تَواُضُعـُه َو الِْتزاُمـُه ِبالَْحقِّ

6  َمـْن كََتَب رِسـالَـًة لِـصاِحـِب الْـَمـنـِزِل؟

َشهید قاسم سلیمانی.

تمرین ها

خواندن، ترجمه و حّل تمرینات در هر سه کتاب متوّسطۀ اّول بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم 

راهنما و مصّحح است.

تمرین اّول: اوج زیبایی در این تمرین، به منّصـۀ ظهور رسیده است. مطابق قوانین باالدستی یکی 

از اهداف آموزش عربی کمک به درس زبان و ادبیّات فارسی است. این تمرین، پیوندی هنرمندانه 

میان ادبیّات فارسی و عربی برقرار می کند. اّما همین سؤال بسیار زیبا می تواند به یک سؤال بسیار 

بد تبدیل شود. همکاران، با سؤاالت قرابت معنایی در کنکور آشنایی دارند. سؤاالتی بسیار عجیب 

است که حتّی کارشناسان نیز در پاسخ مورد نظر طرّاح محترم در می مانند.

تمرین دوم: برخی از ضرب المثل ها در دو یا چند زبان با کلمات متفاوت، به یک پیام اشاره دارند. 

ضرب المثل های این تمرین نیز همین گونه هستند.

ٰهـَذا الْـَفـرَُس َو َهـَذا الْـَمـیداُن؛ این اسب و این میدان. شبیه ضرب المثل »این گوی و این میدان.«      

یَوٌم لَـنـا َو یَوٌم َعـلَـیْـنـا؛ روزی به سوِد ما و روزی به زیاِن ما. 
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شبیه این شعر فردوسی شاعر حماسی ایران زمین که به ضرب المثل نیز تبدیل شده است. 

گهی پشت بر زین و گَهی زین به پشت   ُچـنین است رسِم سرای درشت  

تمرین سوم: هدف، تمرین تقویت ذخیرۀ واژگانی دانش آموز است. او باید کلمۀ داخل پرانتز را 

ترجمه کند سپس با ترجمۀ چهار گزینۀ ارائه شده بتواند ارتباِط گزینه ها را با کلمۀ مشّخص شده 

معلوم کند. 

تمرین چهارم: شش حدیث برگزیده شده است، تا دانش آموز جای خالی آنها را با کلمات مناسب 

ارائه شده پر کند. هرچند از دانش آموز ترجمۀ عبارات خواسته نشده است، ولی در چنین تمریناتی 

باید حتماً ترجمه صورت بگیرد، تا مهارت واژہ شناسی فراگیر تقویت گردد.

تمرین پنجم: هدف، یادآوری اعداد اصلی و ترتیبی است. در کتاب عددهای سیزده تا نوزده بنا 

به پاره ای مالحظات تدریس نشده اند. اگر دانش آموزی پرسید به او این طور توضیح دهیم. که شما 

عددهای سه تا نه را بلد هستید، کافی است بعد از عددهای سه تا نه جزء »َعَشَر« را اضافه کنید، تا 

عددهای سیزده تا نوزده به دست بیاید.

را  زیر  کلمات  معنای  گفت  می توان  است.  واژہ شناسی  مهارت  تقویت  هدف،  ششم:  تمرین 

بنویسید. اّما این تمرین، موجب تقویت مهارت خواندن و ترجمه می شود. همچنین خواندن عبارت 

هرچند  می گردد.  جمله سازی  در  او  کردن  پیدا  ذوق  و  عربی  زبان  با  دانش آموز  آشنایی  موجب 

جمله سازی از اهداف کتاب نیست. اّما همین که دانش آموز توانایی فهم متن و عبارت را پیدا کند، 

توانایی ساختن را نیز به دست می آورد و این در حالی است که در راهنمای معلّم تأکید شده است 

که از دانش آموزان ساختن نمی خواهیم.

تمرین هفتم: هدف، یادآوری مبحث عدد و جنس اسم است. این مطلب در درس اّول کتاب عربی 

هفتم آموزش داده شده و در عربی هشتم و نهم جهت تثبیت آموخته ها تکرار می گردد.

الزم است که در همۀ امتحانات از طرح سؤال »تشخیص عدد و جنس« در کلماتی مانند بَنات، 

َسماوات، َسبعین، أََخوات و إِخوة که موجب خطای دانش آموز می شود، خودداری شود. دانش آموز 

با دیدن کلمۀ بَنات سردرگم می ماند که جمع مکّسر است یا جمع مؤنّث سالم. گفته می شود بنات 

ُملَحق به جمع مؤنّث سالم است. با دیدن إِخوة نیز چون دارای ة است، دچار خطا می شود. در 

برگۀ امتحانی کلمات ساده طرّاحی شود که اعتماد به نفس در دانش آموز ایجاد کند و البتّه دبیر 

اختیار دارد که چنین مواردی را در کالس توضیح دهد، ولی طرح آن در امتحان موجب کم شدن 

نمرۀ دانش آموز می شود. طرح سؤال باید از مواردی باشد که حالت کلّی و عمومی دارد، مگر اینکه 

دانش آموزاِن مدرسه با معّدل باال ثبت نام شده باشند.

تمرین هشتم: هدف، یادآوری آموخته های دانش آموز در انواع فعل )امر، نهی، مضارع و مستقبل( 

است.
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تمرین نهم: پایان کتاب درسی، با تمرین درک مطلب انجام شده است. این یک کار نمادین و 

نشانگر اهّمیّت متن است. متن تمرین نهم، مبتال به بسیاری از نوجوانان و جوانان است. کار و بازی 

با رایانه و بازی های رایانه ای معضلی برای بسیاری از دانش آموزان شده است. در این متن، نتیجۀ 

بد استفادۀ نادرست از فّناوری های روز نمایش داده شده است. در پایان نیز به روال متون پیشین 

سؤال درک مطلب طرّاحی شده است.

ارزش یابی و وسایل کمک آموزشی در این درس همان است که در دروس قبل نیز به آنها اشاره 

شده است.

ارزش یابی و وسایل کمک آموزشی

ُل: سخنان حکیمانۀ هماهنگ فارسی و عربی را به هم وصل کنید. اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

  َعداَوُة الْعاِقِل َخـْیـٌر ِمـْن َصداَقـِة الْجاِهِل؛ 

دشمِن دانا که غم جان بَود بهتر از آن دوست که نادان بَود

ـَجـِر ِبال ثَـَمـٍر؛    الْـعـالِـُم ِبال َعـَمـٍل کَـالـشَّ

عالـِم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل. 

  اُْسُتـْر َذَهَبـَك َو َذهابَـَك َو َمْذَهَبـَك؛1 

در بیاِن این سه، کم ُجنبان لَبَت از َذهاب و اَز َذَهب َوز مذهبت

1. مولوی شاعر بزرگ ایران در مثنوی معنوی دفتر اّول چنین می فرمایند:

جفت طاق آید گهی گه طاق جفت گفت هر رازی نشـایـد بـاز گـفـت 

تــــیـــره گـردد زود بـا مـا آیـنـــه از صـفـــا گـــر دم زنـی با آیـنـــه 

از ذهـاب و از ذهب وز مـذهبـت در بیـان این سه کـم جنبان لـبـت 

در کمـیـنـت ایسـتـد چون داند او کین سه را خصمست بسیار و عدو 

کُــلُّ ِسـرٍّ جــاوََز الـاثـَنـیـِن شـــاع َور بـگــویی بـا یـکــی دو الـوداع 

بـر زمـیـن ماننـد مـحبوس از اَلَـم گـر دو سه پرنده را بـندی به هم 

در کنـایـت با غلط افکن مـشــوب مشـورت دارند سـرپوشیده خوب 

گفته ایشانش جـواب و بی خبــــر مشـورت کردی پـیـمـبر بستـه سـر 

تا نـداننـد خـصـم از سـر پــای را در مـثـالی بستـه گـفـتـی رای را 

وز سؤالـش مـی نبــردی غیـر بــو او جـواب خـویـش بـگرفتـی ازو 

مفهوم عبارت: طالیت و رفتنت و مذهبت را پنهان کن. )داراییات و مسافرتت و عقیده ات را پنهان کن.(

هماهنگی در حّل تمرینات
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  َمْن َحَفـَر ِبْئـراً لِـأَخـیِه َوَقـَع فيها؛ 

چاه مکن بهِر کسی، اّول خودت دوم کسی.

  الْـَوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء؛

تا توانی می گریز از یاِر بد یاِر بد بدتر بَود از ماِر بد

، َوَجَد؛   َمْن طَلََب َشیئـاً َو َجـدَّ

عاقبت، جوینده یابنده بـَود.

ٌة؛   لِـکُـلِّ َجـدیٍد لَـذَّ

نو که آمد به بازار، کهنه شود دل آزار.

 اَلتَّْمریُن الّثانـی: ضرب الـمثل های زیر را ترجمه کنید.

َجرَِة.   1  ُعصفوٌر ِفـی الْـَیـِد َخیٌر ِمْن َعَشرٍَة َعلَی الشَّ

گنجشکی در دست بهتر از ده تا روی درخت است. شبیه به ضرب المثل فارسی »سیلی نقد 

به از حلوای نسیه«.

نـیا تَـْحـُصـْد ِفـی اْلِخـرَِة.   2  مـا تَـْزَرْع ِفـی الـدُّ

هر چه در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی. معادل »هرکسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کِشت«.

3  َمـْن طَـلَـَب أَخـاً ِبال َعیٍب بَـِقـَی ِبال أَخٍ. 

هرکس دوستی )برادری( بی عیب جست وجو کند بی دوست)بی برادر( می ماند.

4  ٰهَذا الَْفرَُس َو ٰهَذا الَْمیداُن. 

این گوی و این میدان.

5  یَوٌم لَنا َو یَوٌم َعلَیَك.

روزی به سوِد ما و روزی به زیاِن ما.

اَلتَّْمریُن الّثالُِث: کدام گزینه از نظر معنایی با کلمۀ مشّخص شده هماهنگ است؟

ة، الَحریق و قََرَع پاسخ ها: الَْمطَر، الَْعروس، الّریاح، البَطّاریَـّ

اَلتَّْمریُن الّراِبُع: در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زیر بنویسید. »دو کلمه اضافه است.«

هات تَموُت، َشقاَوة، اِْجَعْل، فَریَضة، أَنَفُعُهم، اْلُمَّ
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اَلتَّْمریُن الْخاِمُس: در جای خالی عدد اصلی و ترتیبی مناسب بنویسید.

ثاَلثَـة، أربََعـة، َخمَسـة، ِستَّة، َعَشرَة، اِثناَعَشَر / اَلثّانـی، اَلرّاِبع، اَلْخاِمس، اَلّساِبع، اَلتّاِسع، اَلثّانَی َعَشَر

اَلتَّْمریُن الّساِدُس: هر جمله دربارۀ چه توضیح می دهد؟

ْمعِ ِمَن الُْحزِْن أَِو الَْوَجعِ. » الْبُکاء«  1  َجَریاُن قَطَراِت الدَّ

2  َمرکٌَز لِلتَّعلیِم الْعالی یَتََخرَُّج ِمْنُه الطُّاّلُب. » الْجاِمَعُة«  

3  َشباٌب یَْدرُسوَن ِفـی الْجاِمعاِت. » الطُّاّلب« 

َمِك«  ّز َمَع السَّ 4  طَعاٌم َمحبوٌب في َشماِل إیران. » الرُّ

یِف. » الَْخریف«  5  فَصٌل یَأْتی بَعَد الصَّ

اَلتَّْمریُن الّساِبُع: هر کلمه را در جای مناسب بنویسید.

مفرد مذکّر: تَحریر/ مفرد مؤنّث: نیابَة/ مثّنای مذکّر: ُشرطیّاِن/ مثّنای مؤنّث: ناِفَذتَیِن/ جمع مذکّر 

سالم: َحّدادوَن/ جمع مؤنّث سالم: َسیِّدات/ جمع مکّسر: أَضرار

اَلتَّْمریُن الّثاِمُن: ترجمه کنید و نوع فعل های مشّخص شده را بنویسید.

1  یا َولَدی، ال تَـْیـأَْس في َحـیاتِـَك. أَنَت تَـْقـِدُر. اُطْـلُْب َو اْجـَتـِهـْد.

ای فرزندم، در زندگی ات ناامید نشو. تو می توانی. بخواه و بکوش.

2  یا ِبنتـی، اِْضَحکی لِلْـَحیاِة. ال تَـْحـزَنـی. أَنِت فائِـزٌَة. َسـَتـْنـَجـحـیَن َغداً.

ای دخترم، به زندگی بخند. اندوهگین نشو. تو برنده ای. فردا موفّق خواهی شد.

3  اُنُصروا أَْصـِدقاءَکُم َو ال تَـْتـُرکـوُهم ِفـی الْـَمـشـاِکـِل. َفـُهم َسوَف یُساِعدونَـکُم أَیضاً.

دوستانتان را یاری کنید و آنها را در مشکالت ترک نکنید؛ زیرا آنها هم شما را یاری خواهند کرد.

اَلتَّْمریُن الّتاِسُع: با توّجه به متن زیر، جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.

صحیح، غلط، غلط، غلط، غلط
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دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(

1  »أَراَد« به معنای »خواست« است. أَراَد، یُریَد، أَرِْد، إرادًة. 

اسم فاعل ُمرید و اسم مفعول ُمراد است.

أَراَد با این فعل ها مترادف است: 

شاَء، طَلََب، طالََب، َسأََل، اِبتَغٰی، راَم و َرِغَب في

در گویش عامیانۀ عربستان »بَغٰی« به همین معنا به کار می رود؛ مثال: 

»إیش تِـبْـَغـی؟« یا »ِوْش تِـبـی؟« یعنی »ماذا تُریُد؟« 

ْك؟«  در سوریه »شو بَـدَّ

در لبنان »شو بَـْك؟« 

در عراق »ِشـتْریْد؟« 

در مصر »عـاِوز إیْه؟« معادل »ماذا تُریُد؟« است.

2  »حاسوب« معادل عربی کامپیوتر است. در عربی عالوه بر کامپیوتر، کلمات کومبیوتر، کُمبیوتِر 

و کَمبیوتِـر نیز گفته می شود. )گفته اند: الکلمات العَجمیَّة الِْفظْـها کَما تَشاُء(.

في  نَِّة  السُّ أَهِل  ِمن  الُْمسلِمیَن  ساَعْدنا  الُْمجاِهدیَن  »نَحُن  این جمله  در  »الُْمجاِهدیَن«  3  کلمۀ 

َجمیعِ الْعالَِم.« از باِب اختصاص و منصوب است.
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