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مقّدمه

خدای را سپاس كه به ما دوباره توفیق داد، تا با نگارش اين کتاب به نوجوانان كشور عزیزمان خدمتی 

فرهنگی كرده باشیم.

اهّميّت درس زبان عربی تا جايی است که یک اصل از اصول قانون اساسی به الزام تدریس این زبان 

اشاره دارد. در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنين 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 اختصاصاً در مورد قلمرو حوزۀ درس عربی چنین آمده است:

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

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 آموزش زبان عربی 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، جمله سازی 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 سه سال اّول متوّسطه دست یابند.

هفتم  پايۀ  قرآن  زبان  عربی،  معلّم  راهنمای  کتاب  به  زير  مطالب  از  آگاهی  برای  لطفاً  مهم:  تذکّر 

مراجعه کنيد.

اهداف كلّی برنامۀ درسی عربی در حوزۀ عناصر و عرصه ها

شبکۀ مفهومی کتاب های عربی، زبان قرآن دورۀ اّول متوّسطه



بخش اّول

طرح درس
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به نام خدا          طرح درس روزانۀ پيشنهادی ـ كتاب عربی، زبان قرآن پايۀ هشتم

نام دبري:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

مّدت: 75 دقيقهصفحه: 23 تا 34 موضوع درس: أهّمّيُة اللغة العربيَّة   درس: دوم 

الف( بخش نظری: اهداف 

عنوان مطالب1

١ـ منت درس 2ـ واژگان جديد 3ـ معادل عربی فعل مضارع اّول شخص مفرد )متکّلم وحده( 

و دوم شخص مفرد )مفرد مذّکر مخاطب و مفرد مؤّنث مخاطب( 4ـ يادآوری معادل عربی 

فعل ماضی اّول و دوم شخص مفرد 5ـ يادآوری آموخته های کتاب پايۀ هفتم

اهداف کّلی2

در حوزۀ شناخت

١ـ دانسنت معنای فارسی 32 کلمۀ جديد و يادآوری برخی کلامت سال 

گذشته. 

2ـ آشنایی با معادل عربی فعل مضارع اّول و دوم شخص مفرد.

3ـ مقايسۀ فعل ماضی و مضارع اّول و دوم شخص مفرد.

در حوزۀ باور و 

گرایش

١ـ ايجاد عالقه به علم.

2ـ عالقه به يادگیری آيات و احادیث.

3ـ تبيني جايگاه زبان عربی در جهان اسالم.

در حوزۀ عمل و 

رفتار

١ـ روان خوانی و ترجمۀ متون و عبارات سادۀ عربی.

2ـ مکامله به زبان قرآن درحّد نيازهای روزمرّه به ویژہ در سفرهای 

زيارتی.

اهداف جزئی  3

دانش آموز در فرايند آموزش بايد به اهداف زير برسد:

١ـ يادگريی ترجمۀ فارسی 32 کلمۀ عربی پرکاربرد.

. 2ـ ترجمۀ دو حديث از پيامرب اسالم  و سه حديث از امام علی 

3ـ شناخت صيغه های مضارع متکّلم وحده، مفرد مذّکر مخاطب و مفرد مؤّنث مخاطب.

4ـ يادآوری صيغه های ماضی متکّلم وحده، مفرد مذّکر مخاطب و مفرد مؤّنث مخاطب.

5 ـ تشخيص فعل ماضی و مضارع از همديگر.

٦ـ تقويت مهارت روان خوانی منت و عبارت. 

٧ـ ترجمۀ فعل مضارع در عربی به مضارع اخباری.

٨ ـ با توّجه به قرائن تشخيص فعل مضارع مناسب در جمله.

٩ـ پاسخ دهی به جمالت پرسشی ساده در يک يا دو کلمه.

١٠ـ ترجمۀ جمالت کوتاه دارای فعل ماضی و مضارع از عربی به فارسی.

١١ـ با توّجه به قرائن، تشخيص فعل ماضی مناسب در جمله.
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4
ارزشيابی 

تشخيصی

نتايج ارزشيابی زير نقطۀ رشوع آموزش را مشّخص می كند.

١ـ فعل ماضی بر چه زمانی داللت می کند؟  گذشته   حال  

2ـ فعل مضارع بر چه زمانی داللت می کند؟  گذشته    حال و آينده   

3ـ فعل ماضی و مضارع را در فارسی تشخيص دهد.

4ـ فعل ماضی و مضارع فارسی را رصف کند.

5ـ فعل ماضی را در زبان عربی بشناسد و ترجمه کند.

در صورت پاسخ به اين سؤاالت، فراگريان آمادۀ يادگريی مطالب جديد خواهند نتيجه

بود.

شايان ذکر است بيشتِر معّلمان مجرّب عماًل طرح درس را در ذهن خود دارند. نوشتن طرح درس 

تنها به منظور ساماندهی به روش تدريس و استفاده از تجربّيات يکديگر است. نوشتن طرح درس 

موجب می شود تا عالوه بر اينکه تجربّيات خود را به ديگران انتقال می دهيم، از تجربۀ ديگران نيز 

بهره مند شويم.
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ب( فرايند آموزش: مراحل تدریس

زمانرشحمراحل تدريس

معارفه1
١ـ سالم و احوال پرسی 2ـ حضور و غیاب 3ـ معّلم، قبل از رشوع تدريس راهربدها 

و روش های مربوط به ياددهی و يادگريی موردنظر خودش را مشّخص می کند.
4

4پرسش شفاهی سؤاالت ارزشیابی ورودِی از قبل آماده شدهارزشیابی رفتار ورودی2

ایجاد انگیزه3

نقشۀ جهان اسالم: 

الف( با استفاده از نقشه از دانش آموزان می پرسيم: 

١ـ رنگ سبز به چه معناست؟

2ـ چه درصدی از مردم کرۀ زمني مسلامن اند؟

3ـ چند کشور جهان مسلامن اند؟

4ـ جايگاه زبان عربی در کشورهای مسلامن چيست؟

ب( به اختصار داليل يادگريی عربی را برای دانش آموزان رشح می دهيم و از آنان 

می خواهيم بخش »سخنی با دانش آموز« در کتاب را بخوانند.

5

4
معرّفی درس و بیان 

اهداف

در ادامه پرسش و پاسخ های باال می گویيم:

در این درس با اين موضوعات آشنا می شویم. 

اّول و دوم شخص  ايران و جهان، جايگاه دانش در اسالم،  جايگاه زبان عربی در 

مفرد فعل مضارع    

2

5
رشوع تدریس و ارائۀ 

درس 

١ـ از دانش آموزی توامنند جهت قرائت کلامت جديد درس کمک می گرييم، يا از 

کتاب گويا استفاده می کنيم.

2ـ دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژہ نامه ترجمه می کنند.

3ـ بخش »بدانيم« را دانش آموزی می خواند و از سايرين دربارۀ آن سؤال می کنيم.

معّلم  و  می کنند  ترجمه  و  می خوانند  دانش آموز  چهار  را  تصويری  آموزش  4ـ 

توضيحات الزم را بيان می کند؛ سپس دانش آموزان مترين آن را حل می کنند. 

4٠

٦
خالصۀ درس و 

نتیجه گیری

دانش آموزان  به  به عنوان چکيدۀ ساختار آموزشی درس  را  »بدانيم«  جدول بخش 

معرّفی می کنيم و درصورت داشنت وقت از آنان می خواهيم فعل های ساده ای مانند 

خرج، دخل، صرب، فهم، عرب را مانند نـمونه، مثال بزنند.

5

ارزشیابی بعد از تدریس7

مشابه اين پرسش ها را شفاهی از دانش آموزان می پرسيم: 

١ـ فرق ترجمۀ »أَنَا َخرَْجُت« و »أَنَا أَْخُرُج« چيست؟

2ـ فرق ترجمۀ »أَنَْت َدَخلَْت« و »أَنَْت تَْدُخُل« چيست؟

3ـ فرق ترجمۀ »أَنِْت َعرَبِْت« و »أَنِْت تَْعرُبيَن« چيست؟

١٠

تکلیف8
حّل مترينات درس برای جلسۀ بعدی در تقريباً ٧5 دقيقه. دانش آموزان می توانند در 

شبکۀ شاد حّل تکاليف خود را ارسال کنند.
ـ

9
معرّفی فّعالّیت های 

خاّلقانه

١ـ تهّيۀ آیات و احادیث دیگر دربارۀ ارزش علم و علام. 

2ـ يافنت »داستان«، »آيا می دانيد که« و »لطيفه« به زبان عربی.

ـ يافنت وبالگ، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوينت( و تصاوير آموزشی مناسب. 3

5

٧5زمان تقريبی
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جدول زمان بندی ساالنٔه پيشنهادی »عربی، زبان قرآن« پائه هشتم

فّعالّيتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

معارفه و تدريس احتاملی درس اّول١١اّول

پرسش شفاهی، تدريس درس اّول2١دوم 

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس اّول3١سوم

آزمون کتبی کوتاه، تدريس درس دوم42چهارم

آبان

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس دوم52اّول

امتحان از درس اّول و دومامتحان٦دوم 

پرسش شفاهی، تدريس درس سوم٧3سوم

آزمون کتبی کوتاه، ادامۀ تدريس درس سوم٨3چهارم

آذر

پرسش شفاهی، تدريس درس چهارم٩4اول

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس چهارم١٠4دوم 

پرسش شفاهی، تدريس درس پنجم١١5سوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس پنجم١25چهارم

دی

امتحان شفاهیآزمون شفاهی١3اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّول )از جمله امتحان عربی(امتحانات١4دوم 

ادامۀ برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١5سوم

پرسش شفاهی، تدريس درس ششم١٦٦چهارم

م 
دو

ل 
سا

يم
ن

بهمن

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس ششم١٧٦اّول

پرسش شفاهی، تدريس درس هفتم١٨٧دوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس هفتم١٩٧سوم

آزمون کتبی کوتاه، تدريس درس هشتم2٠٨چهارم

اسفند

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس هشتم2١٨اّول

امتحان درس ششم تا هشتمامتحان22دوم

دورۀ درس اّول تا هشتمدوره23سوم

تعطيلی احتاملی یا دورۀ درس اّول تا هشتمدوره 24چهارم

فروردين

تعطيل عيد نوروزــــ25اّول

تعطيل عيد نوروزــــ2٦دوم

پرسش شفاهی، تدريس درس نهم٩ 2٧سوم

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس نهم2٨٩چهارم

ارديبهشت

پرسش شفاهی، تدريس درس دهم2٩١٠اّول

پرسش شفاهی، ادامۀ تدريس درس دهم3٠١٠دوم 

آزمون شفاهی )قرائت و مکامله( شفاهی3١سوم

حّل منونه سؤال امتحان پايان سالامتحان32چهارم



امتحانات و بارم بندی 



بخش دوم

امتحانات و بارم بندی 
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بارم بندی عربی، زبان قرآن ـ پايۀ هشتم نوبت اّول 
)از درس اّول تا پايان درس پنجم ( 15 منره

دورۀ اّول متوّسطه

مهارت های 

زبانی
جمعمنرهموضوعشامره

مهارت ترجمه
4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی ١

4/5 منره
٠/5برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 2

مهارت 

واژہ شناسی

٠/5مرتادف و متضاد )هامنند مترينات کتاب(3

١/5 منره
٠/5نوشنت معنای دو کلمه در جمله 4

٠/25تشخيص کلمۀ ناهامهنگ ميان چهار گزينه5

٠/25نوشنت مفرد يا جمع اسم٦

مهارت کاربرد  

قواعد 

٧
تعيني فعل مضارع مناسب درجای خالی جمله با توّجه به ضمري يا 

قرينۀ ديگری مانند اسم اشاره »سؤال چند گزينه ای«
١/5

٧ منره

٨

تعيني فعل ماضی مناسب درجای خالی جمله با توّجه به ضمري يا 

قرينۀ ديگری مانند اسم اشاره »سؤال چند گزينه ای« يا ترجمۀ آن 

در جمله

١

١/5ترجمۀ فعل مضارع از عربی به فارسی در جمله ٩

١٠
ترجمۀ فعل مستقبل، ماضی منفی و مضارع در جمله 

يا تشخيص آنها با توّجه به قرائن
٠/٧5

١١
مثّنی، جمع مکّس، جمع مذّکر سامل و جمع  اسم مفرد،  تشخيص 

مؤّنث سامل
٠/5

٠/5شناخت اسم اشارۀ مناسب در جمله١2

٠/25شناخت عددهای اصلی ١ تا ١3١2

١4

قواعد کلامت پرسشی )مکامله( 

پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی مصّور؛ شامل 

چند جملۀ پرسشی با »َهل، أ، أيَن، ِمْن أَيَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، کَْم«

١
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مهارت درک و 

فهم

١5

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

به ستون دوم« )چهار مورد( 

يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جملۀ دارای جای 

خالی كه بايد با كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پر کردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب

يا تلفيقی از حالت های باال

١

2 منره

١٦

درک مطلب 

ارائۀ منت و طرّاحی چهار سؤال با چهار کلمۀ پرسشی 

يا ارائۀ چهار جمله و تعيني درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم

يا ارائۀ منت به همراه چهار جمله و تعيني درست و نادرست آنها 

براساس منت

يا تلفيقی از حالت های باال

١

15جمع منره
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن ـ پايۀ هشتم نوبت دوم خرداد و شهريور
دورۀ اّول متوّسطه

جمعمنرهموضوعشامرهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه
4ترجمۀ جمله های عربی به فارسی ١

4/5 منره
٠/5برگزيدن گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله( 2

مهارت 

واژہ شناسی

٠/5مرتادف و متضاد 3

١/5 منره
4

نوشنت معنای دو کلمه در جمله )زيرشان خط کشيده و ترجمۀ 

٠/5آنها خواسته شود.(

٠/25تشخيص کلمۀ ناهامهنگ ميان چهار گزينه5

٠/25نوشنت مفرد يا جمع اسم٦

مهارت کاربرد 

قواعد 

٧
چند  )سؤال  جمله  خالی  جای  در  مناسب  مضارع  فعل  تعيني 

گزينه ای(
١/25

٧ منره

٨
چند  )سؤال  جمله  خالی  جای  در  مناسب  ماضی  فعل  تعيني 

گزينه ای(
٠/5

١/5ترجمۀ فعل مضارع از عربی به فارسی در جمله٩

٠/5ترجمۀ فعل ماضی از عربی به فارسی در جمله١٠

١١
ترجمۀ فعل مستقبل در جمله و تشخيص فعل مناسب با توّجه 

به قرائن
٠/5

١2
تشخيِص مفرد آمدِن فعل، وقتی که فاعل يک اسم ظاهر مثّنی 

يا جمع است.
٠/25

٠/5شناخت عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم١3

١4
تشخيص اسم مفرد، مثّنی، جمع مکّس، جمع مذّکر سامل و جمع 

مؤّنث سامل
٠/5

٠/5شناخت اسم اشارۀ مناسب در جمله١5

١٦

کلمه ای  دو  يا  يک  کوتاه  پاسخ  )مکامله(  پرسشی  کلامت  قواعد 

به جمله های پرسشی مصّور؛ شامل چند جملۀ پرسشی با »لاِمذا، 

َمتٰی، کَيَف، َهْل، أ، أيَن، ِمْن أَيَن، َمْن، لَِمْن، ما، ماذا، کَْم« ترجيحاً 

با »لاِمذا، َمتٰی يا کَيَف« سؤال طرّاحی شود.

١
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مهارت درک و 

فهم

١٧

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلامت ستون 

اّول به ستون دوم« )چهار مورد( 

يا ارائۀ پنج كلمه كه يكی اضافه است و چهار جمله دارای جای 

خالی كه بايد با كلمۀ مناسب پر شود.

يا پر کردن جای خالی جمله با گزينۀ مناسب

يا تلفيقی از حالت های باال

١

2 منره

١٨

کلمۀ  چهار  با  سؤال  چهار  طّراحی  و  منت  ارائۀ  مطلب(  )درک 

پرسشی 

اساس  بر  آنها  نادرست  و  درست  تعيني  و  جمله  چهار  ارائۀ  يا 

مفهوم

يا ارائۀ منت به همراه چهار جمله و تعيني درست و نادرست آنها 

بر اساس منت،

يا تلفيقی از حالت های باال

١

15جمع منره 

تذّکرات: )برای طرح سؤال در نوبت اّول و دوم و ميان نوبت(

1  طّراح مجاز است تا يک نمره در بارم بندی مصّوب در پايۀ هشتم تغييراتی انجام دهد.

2  در بسياری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های 

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

3  در طّراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نبايد از دانش آموز خواست كه مترادف يا 

متضاّد کلمه ای را از حفظ بنويسد؛ بلکه همانند تمرينات موجود در کتاب سؤال داده می شود.

4  تعريب »ترجمۀ جمله يا کلمه از فارسی به عربی« از اهداف کتاب نيست.

5  در بخش قواعد، از افعال ثالثی مجرّد صحيح و سالـم در امتحان سؤال داده شود؛ اّما اگر در 

بخش ترجمه، جمله ای از جمالت کتاب طرح شود که غيرثالثی مجرّد صحيح و سالم در آنها به 

کار رفته است، اشکالی ندارد.

٦  اين فونت ها برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

 Adobe Arabic / Traditional Arabic / Simplified Arabic / KFGQPC Uthman Taha Naskh
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7  در بخش قواعد، از »ساختن« و هرگونه تبديل مانند »تبديل فعل جمله ای از غايب به مخاطب 

يا متکلّم و بازنويسی جمله« خودداری شود؛ برای نمونه، طرح چنين سؤالی از اهداف آموزشی 

کتاب نيست: 

جملۀ »هذا الرجُل يَذَهُب إلٰی بَيِتِه.« را با »النِّساء« بازنويسی کنيد. 

در بخش قواعد، شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی و مضارع در جمله و تعيين 

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

 )   هؤالِء الالعبون ... في الملعب بعد دقيقتين. )لعبِت    سيلعبون 

8  در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نمی شود.

9  بارم بندی امتحان پايان سال »خرداد، شهريور ... « مانند هم است.

10  تعيين دقيق اينکه در امتحان پايان سال، چند نمره از مطالِب نوبت اّول بيايد، در درس عربی 

امکان پذير نيست؛ زيرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد درهم تنيده است؛ با 

وجود اين توصيه می شود حتّی االمکان پنج نمره به محتوای نوبت اّول )پنج درس نخست( و 

ده نمره به محتوای نوبت دوم )پنج درس بعدی( اختصاص داده شود.

11  جمع نمرۀ امتحان از پانزده است و در برگۀ امتحانی ميزان كسب نمرۀ شفاهی )روان خوانی 

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

نمرۀ روان خوانی و مورد هجدهم درج نمرۀ مكالمه است. )در امتحان نهايی استانی يا كشوری 

مطابق قانون حوزه عمل می شود.(

12  از طرح سؤال معّماگونه، وجه اختالف، شاّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری 

شود، مثال: 

مفرد علماء، مالئكة، أحاديث چيست؟  پاسخ: عليم، مألك يا ملك، أحدوثة

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

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

طرح سؤال از تطابق عدد و معدود يا سؤال از ساعت به صورت »پنج و چهل و پنج دقيقه«.

اشاره به جمع غير عاقل با هذه و تلك؛ مانند اين سؤال: در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.

َرأَيُْت .......... اْلَشجاَر في الَْحديَقِة.   )تِلَْك/ أُولٰئَك/ هاتاِن(

دانش آموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ »أُولئَك« را برمی گزيند؛ زيرا قاعده اش را نخوانده 

است و اين طرح سؤال، غلط فاحش است.

رنگ های مؤنّث بر وزن فَعالء؛ مانند: َزرقاء.

سؤال از حرکت عين الفعل در افعال مضارع.



13

بارم بندی پنج منره امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن ـ پايۀ هشتم 
دورۀ اّول متوّسطه

نوبت اّول و دوم

جمعمنرهموضوعشامرهمهارت ها

مهارت های خواندن، 

شنيدن، سخن گفنت 

و ترجمۀ شفاهی + 

تحقيق

4روان خوانی )خواندن بدون مکث و خطا و تلّفظ درست(١

5 منره
2

مکاملۀ ساده درحّد کتاب درسی به صورت پاسخ به جمله های 

پرسشی 

)سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أَيَْن، کَْم، 

َهْل، أَ، َمتٰی، کَيَْف، لاِمذا(

١

5جمع منره

تذّکرات:

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

است و از عهدۀ بيشتر دانش آموزان بر نمی آيد؛ لذا درخواست می شود تا از سخت گيری در اين زمينه 

خودداری شود. اّما از دانش آموزان خواسته شود که تالش کنند حّتی االمکان حروف خاّص زبان عربی را 

درست بر زبان آورند.

در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثاًل، اگر دانش آموز 

در پاسخ به سؤاِل »أ أنت ِمن إيران؟« بگويد: »َنَعم.« درست است و نياز نيست پاسخ دهد: »نعم؛ 

أَنا ِمن إيران.« در بخش مكالمه فهم سؤال نيمی از نمره را دارد.

يکی از موارد امتحان شفاهی می تواند اين باشد که از دانش آموز بخواهيم در دو دقيقه خودش 

را به زبان عربی معرّفی کند.

طبيعی است که در يک روز نمی توان از همۀ دانش آموزان مدرسه آزمون روخوانی و مکالمه به عمل 

آورد؛ بنابراين، هرچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعۀ فّعالّيت های شفاهی 

و مکالمۀ وی نمرۀ شفاهی اش را تشکيل می دهد. مبنای نمره دهی، آخرين و بهترين وضعّيت مهارت 

شفاهی اوست.

رعايت ظرافت های صرفی و نحوی و بالغی در مکالمه درحّد دانش آموز پايۀ هشتم نيست. به ويژہ 

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

ديگر، آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ با توّجه به اين موارد و توّجه به اينکه عربی فصيح يک زبان فّنی 

است، از دبير ارجمند درخواست می شود اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند، تا دانش آموز 

خاطرۀ خوش از مکالمه داشته باشد و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده وجود داشته باشد.
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به نام خدا، امتحان عربی، زبان قرآن، پايۀ هشتم، نوبت اّول، از پنج درس، وقت: 70 دقيقه، تاريخ: ....... /10/....... 

منطقۀ: .............   نام و نام خانوادگی: ..............................  ....................................... نام طرّاح: ....................                        

الف( مهارت ترجمه )شش منره(

بارمپرسشرديف

1

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.

ْعِب الِْعراقيِّ لِـٰهِذِه الّضيافَِة! ٠/٧5  ...................................................................... ١ـ طوبٰی لِلشَّ

2ـ أَنَْصُحـَك أَْن تَْذَهَب ِعْنَد طَبيِب الُْعيوِن. ٠/٧5  .....................................................................

َغِر کَالنَّقِش يف الَْحَجِر«. 5/٠  .......................................................................... 3ـ »اَلِْعلُم يف الصِّ

4ـ َمْوِقُف الْحاِفالِت أَماَمـَك. 5/٠  ............................................................................................

ٍة. 5/٠  ............................................................................................. ـٍة إداريَـّ 5 ـ والِدي يف ُمِهمَّ

٦ـ َهْل ِعنَدَك ُغرفٌَة فارَِغٌة؟ 5/٠  ..............................................................................................

کوُت َذَهٌب«. 25/٠  .................................................................................................. ٧ـ »اَلسُّ

٨  ـ َسـأَْصَنُع َشيئاً. 25/٠  .........................................................................................................

4

2

ترجمۀ درست را انتخاب کنيد.

1ـ تََفکُّـُر ساَعـٍة َخْيـٌر ِمْن ِعباَدِة َسبعنَي َسَنًة.

الف( يک ساعت تفّکر به همراه عبادت، ثواب بسيار دارد.  

ب( ساعتی انديشيدن، بهرت از عبادت هفتاد سال است. 

2ـ يَـخاُف الْـَفرَُس َو يَـْسأَُل بََقرًَة واِقَفًة َجْنَب الـنَّْهـِر.

الف( اسب ترسيد و گاوی آگاه کنار رودخانه از او سؤال کرد.         

ب( اسب می ترسد و از گاوی ايستاده کنار رودخانه می پرسد.  

٠/5

ب( مهارت واژہ شناسی )1/5 منره(

3

کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )دو کلمه اضافی است.(

يَسار / شاَهَد / بارِد / َغداً / َرأٰی / أَْمِس

............................  #  .............................                 ............................. = ............................. 
٠/5

٠/5کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنيد. إنَّ الِْعلَْم »َحياُة« الُْقلوِب َو نوُر »اْلَبـصـاِر«.4

نمونه سؤال امتحان نوبت اّول و دوم
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٠/25کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟ أُسبوع     ُخبْز   َشْهر   َسَنة 5

٠/25مفرد »جريان« را بنويسيد.٦

ج( مهارت کاربرد قواعد )7 منره(

7

در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بنويسيد.

١ـ نَحُن ......................... الْـَجبََل الُْمرتَِفَع.                     تَْصَعُد        نَْصَعُد      

2ـ أَ أَنِت ....................... َوْحَدِك يا أُّمي؟                             يَْذَهُب               تَْذَهبنَي     

تـي.                                 تَرِْجُع                 أَرِْجُع            3ـ أَنَا ....................... إلٰی بَيِت َجدَّ

4ـ أَنَْت ....................... کُرََة الَْقَدِم َغداً.                           يَلَْعُب                         تَلَْعُب        

5 ـ هَو ......................... کَالَم الْوالَِديِن.                             يَْسَمُع                       نَْسَمُع             

٦ـ هَي ....................... َدرَْسها ِبـِدقٍَّة.                              يَْکتُُب                تَْکتُُب           

١/5

8

در جاهای خالی فعل ماضی مناسب بنويسيد.

؟          َخَدْمتاُم             َخَدْمتُم           َخَدْمنُتَّ  تَـُکنَّ ١ـ يا بَناُت، أَ .......................... َجدَّ

 2ـ ُهم ....................... إلَی الَْمکتَبَِة.           َذَهبـوا                 َذَهبْـَن                         َذَهبـا         

3ـ يا َولَُد، أَ ....................... الّناِفَذَة؟           تَْفتَحنَي                        فَتَْحِت                 فَتَْحَت      

4ـ يا ِبنُت، أَ ....................... َصوتاً؟            َسِمْعَت              َسِمْعِت               تَْسَمُع         

١

9

زير فعل مضارعِ هر جمله، خط بکشيد و فقط هامن فعل را ترجمه کنيد.

راهنامیی:

َعرََف: شناخت / َسَمَح: اجازه داد / َعِمَل: کار کرد / َصَدَق: راست گفت / طَلََب: خواست / کََذَب: دروغ گفت

يَْسَمُح يل والِدي ِبالُْخروِج.     .......................إنّـي أَْعرُِف الطّالَِب الَْجديَد. .......................

َك تَْعَمُل يف الُْمختَبَـِر؟  ....................... أَ تَـْصُدُق يا َصديقـي؟          .......................أَ إنَـّ

اَلْجاِهُل يَکِذُب.                  .......................ماذا تَطْلُبنَي ِمّني يا زَهراُء؟  .......................

١/5

10

فعل های مشّخص شده را ترجمه کنيد.

راهنامیی:

نََجَح: موفّق شد / فََحَص: معاینه کرد / ظَلََم: ستم کرد

١ـ زَميلـي َسْوَف يَْنَجُح ِفـي ااِلْمِتحاِن.                  ...........................................

2ـ اَلطَّبیبُة تَْفَحُص الَْمريضاِت.                             ...........................................

3ـ ﴿ما ظَلَْمناُهم َولِٰکْن ظَلَموا أَنُْفَسُهم﴾           ...........................................

٠/٧5

11
در ميان کلامت زير، يک »جمع مکّس« و يک »جمع مؤنّث سامل« بيابيد.

أَوقات، ُمبني، ُمَوظَّفات، ُمَهنِدسوَن، کُرَتنَِي، َحقيبَتاِن
٠/5
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12

در جای خالی اسم اشارۀ مناسب قرار دهيد. )ٰهذا، ٰهِذِه، ٰذلَِك، هاتاِن، ٰهؤاُلِء، ٰهذاِن(

إنَّ .......................  الاّلِعباِت ِمن إيران.إنَّ ....................... اْلَمرأََة َطّباَخٌة ماِهرٌَة.
٠/5

٠/25در جای خالی، عدد مناسب بنويسيد. واِحد، اِثْناِن، ثاَلثَة، أَْربََعة، ....................... ، ِستَّة، َسبَْعة، َثانيَة13

14

با توّجه به تصوير به پرسش ها پاسخ کوتاه دهيد.

َکْم ُکرسّياً ُهنا؟َهْل ٰهذا ُتّفاٌح؟

ِمْن أَْيَن هَي؟َمْن ٰهذا اْلعالُِم؟

١
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د( مهارت درک و فهم )دو منره(

15

)درک مطلب( پس از خواندن منت زير، به پرسش های آن پاسخ کوتاه دهيد.

ِط. لَـُه أٌخ اْسُمـُه »کاظم« َو أُخٌت اْسُمـها »معصومة«.  فِّ الثّاين الُْمتََوسِّ »صادٌق« طالٌِب ِفـي الصَّ

فِّ الثّالِِث. معصومُة َصغيـرٌَة. هَي ال تَذَهُب إلَی الَْمدرََسِة. صادٌق  کاظٌم أکبَـُر ِمْنـُه. هَو ِفـي الصَّ

يَذَهُب إلَی الَْمدرََسِة َمَع أَخيـِه. والُِد ٰهِذِه اْلرُسَِة ُمَدرُِّس الْکيمياِء َو والَِدُة ٰهِذِه اْلرُسِة طَبيبَـٌة. ُهم 

أرُسٌَة ناِجَحـٌة. بَيـتُـُهم بَعيٌد َعِن الَْمدرََسـِة.

َمـا اْسُم أُخِت صادق؟

ما ِمهَنـُة والِـِد صادق؟

َهْل بَيْتُـُهم قَريٌب ِمَن الَْمدرََسِة؟

فِّ الثّالِِث؟ )َما اْسُمـُه؟( َمْن ِفـي الصَّ

١

1٦

در جاهای خالی يکی از کلامت داده شده را بنويسيد. )دو کلمه اضافه است.(

ِبُسهولَـٍة / ِفْعـلِــِه / کَثيـرُُه / َمصابيـُح

»َغَضُب الْجاِهِل يف قَولِـِه َو َغَضُب الْعاِقـِل يف ....................... «.

واِء. قَليلُــُه يَنَفـُع َو  ....................... قاتِـٌل«. »الَْکالُم کَـالـدَّ

٠/5

17
درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعّيت معلوم کنيد.           

ّافنَي. لِتَصيِف النُّقوِد نَْذَهُب إلٰی سوِق الصَّ

ٌة َو الِْبالُد ِبـحاَجٍة إلٰی کُلِّ الِْمَهِن. کُلُّ ِمهَنٍة ُمِهمَّ

٠/5

منرۀ شفاهی

4روان خوانی18

١مکامله19
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به نام خدا، امتحان عربی، زبان قرآن پايۀ هشتم، نوبت دوم، وقت: 70 دقيقه، تاريخ:  ........../3 / .......... 

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

الف( مهارت ترجمه )شش منره(

بارمپرسشرديف

1

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.

نوَب﴾ 5/٠  ........................................................................................... ١ـ ﴿إنَّ اللَّٰه يَْغِفُر الذُّ

ـداِع. 5/٠  .......................................................................................... ـُکم تَـْشـُعـُر ِبـالصُّ 2ـ أُمُّ

3ـ اَلُْمستَشفٰی يف ٰذلَِك الّشاِرِع. 5/٠  ........................................................................................

4ـ »إنَّ اللَّٰه َجميٌل يُِحبُّ الَْجامَل«. 5/٠  ...................................................................................

5 ـ إلٰی أَيَن تَْذَهبْـَن بَْعَد أُسبوَعنِي؟ ٠/٧5  ................................................................................

٦ـ صارَْت َعلَيُکم زَحَمة. – ال؛ لَيَْسْت زَحَمة. 5/٠  .....................................................................

ة. ٠/٧5  ..................................................................... ٧ـ َعلَيُکنَّ ِبـالُْمراقَبَِة؛ إضاَعُة الُْفرَصة ُغصَّ

4

2

ترجمۀ درست را انتخاب کنيد.

1ـ »إنَّ َحـوائِـَج الّناِس إلَـيـکُم نِعـَمـٌة ِمَن اللِّٰه«.

الف( هامنا احتياجات مردم به يکديگر، نعمتی از خداوند است.  

ب( قطعاً نيازهای مردم به شام نعمتی از سوی خداست. 

2ـ أَيَن تَْذَهبوَن يا أَْوالدي؟

الف( ای پسها، کجا رفتيد؟          ب( ای پسانم، کجا می رويد؟ 

٠/5

ب( مهارت واژہ شناسی )دو منره(

3
کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )دو کلمه اضافی است.(

يَْکِذُب/ َخلَْف/ يَْشُعُر/ يَْصُدُق/ َوراَء/ نِهايَة  ................ = ................  ................  ≠  ................
٠/5

٠/5کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنيد. إنَّ الَْحَسَد يَأْکُُل »الَْحَسنات« کَـام تَأْکُُل الّناُر »الَْحطََب«.4

٠/25کدام کلمه با بقّيه از نظر معنا ناهامهنگ است؟  ُعْصفور  َحامَمة   ُغراب   َحقيبَة  5

٠/25جمع مکّس »ِسّن: دندان« را بنويسيد.٦
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ج( مهارت کاربرد قواعد )هفت منره(

7

در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بنويسيد.

فوِف.     أَْخُرُج               يَْخرُْجـَن   أُولِٰئَك الُْمَدرِّساُت ................... ِمَن الصُّ

اَلَْفاّلحوَن َسـ  ....................... إلَی الَْمزَرَعِة.              يَرِْجعون َ               رََجعوا       

هاتاِن الطّالِبَتاِن ....................... واِجبَُهام.          تَْکتُبوَن            تَْکتُباِن    

أَنِت .............................. ِبـالَْفـَرِح الْـيَوم.         تَْشُعريَن                     يَْشُعراِن       

َهْل ....................... الرِّجاُل الَْحطََب؟                   يَْجَمُع                   يَْجَمعوَن   

نَحُن ....................... ٰذلَِك الطّالَِب.                     أَعرُِف                     نَعرُِف    

١/5

8

در جاهای خالی فعل ماضی مناسب بنويسيد.

َصديقـي ....................... إلَی الَْحديَقِة.            َذَهَب                   َذَهبْـتُم   

ْفـرَِة.         رََجْعـَن             رََجْعـنا     ٰهؤالِء النِّساُء ....................... ِمَن السَّ

٠/5

9

زير فعل ماضی، مضارع »مثبت و منفی« و مستقبل خط بکشيد و آن را ترجمه کنيد.

راهنامیی:

: حارض شد / َصَدَق: راست گفت / یَفَعُل: انجام می دهد /  یَْسَمُع: می شنود / یَعرِف: می شناسد / َحَضَ

یَخرُُج: بیرون می رود / یرِجُع: برمی گردد / یَلَعُب: بازی می کند / یَنَجُح: موفّق می شود

أَ ال َتْعرُِف َصديَقَك يا َولَُد؟   .......................إّنـي أَْسَمُع َصوتاً ِمْن ُهناَك.   .....................

ِك؟   ..................... أَ َصَدْقَت يا أَخـي؟   ...................................أَ إنَّـِك ما َحَضِْت يف َصفِّ

ها.   ........................ماذا َتْفَعْلَن ُهنا، يا َبناُت؟   ........................ َتْخُرُج ُعصفورٌَة ِمْن ُعشِّ

إنَّنا َنْلَعُب ُکرََة اْلِمنَضَدِة.   ..........................يا جارَتاِن، َمتٰی َتْرِجعاِن؟   .........................

أَنُتم َسَتْذَهبوَن إلٰی َسْفرٍَة.   ........................إنَُّکام َسْوَف َتْنَجحاِن يف َعَمِلُکام.   ..................

2/5

10

در جای خالی، عدد ترتيبی و عدد اصلی مناسب بنويسيد.

اَْلَوَّل، اَلثّانـي، اَلثّالِث، اَلرّاِبع، اَلْخاِمس، ....................... ، اَلّساِبع، اَلثّاِمن، اَلتّاِسع، اَلْعارِش

واِحد، اِثناِن، ثاَلثَة، أَْربََعة، َخْمَسة، ....................... ، َسبَْعة، ثَـامنيَة، تِْسَعة، َعَشَة

٠/5

11
در کلامِت زير، اسم های جمع مکّس و جمع مؤنّث سامل را مشّخص کنيد. »سه کلمه اضافه است.«  

ُمَمرَِّضتاِن، أَْسعار، طَبيبنَِي، فاَّلحوَن، ُمَعلِّامت
٠/5

12

در جای خالی اسم اشارۀ مناسب قرار دهيد. )ٰهذا، ٰهِذِه، ذٰلَِك، تِلَْك، ٰهذاِن، هاتاِن، ٰهؤالِء، أُولِٰئَك(

َسأَرِْجُع يف آِخِر ....................... اْلُسبوِع. )اشاره به نزديک(

َرأَيُْت ....................... اْلَوالَد يف الَْحديَقِة. )اشاره به دور(     

٠/5
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13

با توّجه به تصوير، به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.

َکيَف حاُل ٰهذا اْلَولَد؟
أَيَن ٰهِذِه اْلِبنُت؟

َکْم َعَدُد اْلَقالِم؟َمتٰی َيْعُبُد الرَُّجُل َربَُّه؟

١

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

هر جمله را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنيد. »دو جمله اضافه است«.

َطعاُم َمعروٌف يف إيران:

ُکرَُة اْلـَقَدِم

اْلُمسَتوَصف

رياَضـٌة َمعروَفـٌة َو َمحبوَبٌة: 

ِکتاٌب لَِشِح َمعانـي اْلَکِلامت:

َمکاٌن لِـَفحِص اْلَمرَضی َو لِـِعالِجـِهم:  

٠/5
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15

)درک مطلب( پس از خواندن منت زير به پرسش های آن پاسخ کوتاه دهيد.

فِّ الثّاِمِن. اِسمـي »َحيَدر«. بَيتـي يف »أهواز«. اِسُم َمدرََستـي »الَْحياة«. الْيَوم يَوُم  أنا طالُِب الصَّ

الثُّالثاِء َو أنا ما َذَهبُْت إلَی الَْمدرََسِة. ِلنّـي کُنُت َمريضاً. زَميلـي »حاِمد« جاَء إلٰی َمنزِلـي َو َسأَل 

اللَّٰه  َشَکَر  فَِرَح حاِمـٌد و  َجـيَِّدٌة«.  َو حالـي  َغـداً  الَْمدرََسِة  إلَی  لَـُه: »َسـأرِجُع  قُلُت  َعْن حالـي. 

لِـَسالَمتـي. أنا أُِحبُّ حاِمداً کَثرياً. هَو جاري و َصديقـي.

أَيَن بَيُت حيدر؟

َمـا اْسُم َصـديِق حيدر؟

َمتٰی يَـرِجـُع حيدر إلَی َمدرََسِتـِه؟

ِة يَـوَمنِي؟ لاِمذا ما َذَهَب حيدر إلَی الَْمدرََسِة لِـُمدَّ

١

1٦
درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعّيت، معلوم کنيد.             

لِلفائِـِز اْلوَِّل يف الُْمسابَقاِت الْعالَميَِّة، جائِزٌَة َذَهبـيَّـٌة.

مُع« اْسُم الْـَقطرَِة الْـجاريَـِة ِمَن اْلزهاِر. »اَلـدَّ

٠/5

منرۀ شفاهی )پنج منره(

4روان خوانی17

١مکاملۀ ساده18
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مطالعۀ کتاب »راهنمای معلّم« که راهنمای تدريس و ارزشيابی است و دانستنی های بسياری را 

در اختيار دبير می گذارد بر همۀ دبيران عربی پايۀ هشتم الزامی است. بسياری از ابهامات با مطالعۀ 

کتاب برطرف می گردد.

با وجود نگاشت کتاب راهنمای معلّم، عّده ای از دبيران از وجود آن اظهار بی اطاّلعی می کنند؛ لذا 

در مقّدمۀ کتاب درسی، اهّم توصيه ها درج شده است.  

بخشی تحت عنوان »دانش افزايی برای دبير« پيش بينی شده است، تا افزون بر اينکه به سؤاالت 

احتمالی معلّم پاسخ می دهد، جایی باشد تا درصورتی که دانش آموزی سؤالی دشوار بپرسد، در کتاب 

راهنمای معلّم پاسخ آن موجود باشد.

برای تدريس اين کتاب در سال گذشته بايد عربی پايۀ هفتم را تدريس کرده باشيد. در غير اين 

صورت، شايسته است دبير، کتاب پايۀ هفتم را بررسی کند.

شورای برنامه ريزی و تأليف، شامل استادان دانشگاه و معلّمان مجرّب بوده است. اين کتاب پيش 

از چاپ، چند بار نقد و بررسی و تدريس آزمايشی شده است، تا اشکاالت برطرف و نقاط قّوت آن 

نيز هرچه بيشتر تقويت شود. در بررسی کتاب درسی، افراد بسياری سهيم اند: نمايندگانی از معلّمان 

متوّسطۀ اّول و دوم )به ویژہ متوّسطۀ اّول(، متخّصصان تعليم و تربيت اسالمی، کارشناسانی از حوزه 

و دانشگاه و ساير حوزه ها.

شيوۀ کتاب، متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پايان سال تحصيلی، متون سادۀ 

عربی را درست بخواند و معنای آن را بفهمد. در اين کتاب، 224 واژۀ جديد به کار رفته، اّما بخش 

بسياری از 354 واژۀ سال گذشته نيز تکرار شده است؛ در حقيقت هدف اين کتاب، آموزش 5٧٨ واژۀ 

پربسامد زبان عربی است. اين شيوه تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد. دانش آموز هر سال که 

به پايۀ باالتر می رود، بايد معنای کلمات پيشين را بداند.

 تأليف کتاب براساس اسناد باالدستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملّی« و »راهنمای برنامۀ 

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

»راهنمای برنامۀ درسی عربی« نيز که در »شورای برنامه ریزی درسی عربی« تهيّه و تنظيم شده، 

نقشۀ راه برای تأليف همۀ کتاب های درسی عربی است. 

در نگارش کتاب به تجربيّات موفّق کتاب های عربی پیشین توّجه شده است و جا دارد از همۀ 

نويسندگان کتاب های درسی عربی پيشين تشّکر شود. با کارشناسان بسياری در مورد تأليف کتاب 

مشورت شده است.
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مهم ترين توصیه ها دربارۀ شیوۀ تدريس و ارزشیابی كتاب

برای هر تصوير، تصاويِر بسياری تهيّه می شد، تا مناسب ترين آن در کتاب نهاده شود.١

اين کتاب، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، حديث و  به کار رفته در  کلمات 

روايات و نيز در زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته اند. 

تصاوير، عبارات و متون کتاب افزون بر هدف اصلی، تا اندازه ای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند.

از آنجا که دانش آموز در پايۀ هفتم 354 واژہ آموخته و تا حدودی با ساختار زبان آشنا شده است؛ 

لذا متن ها در این کتاب طوالنی تر شده اند. 

 بنا به درخواست گروه های آموزشی، دبيران و دانش آموزان و به استناد برنامۀ درسی ملّی مکالمه 

جّذابیت  کتاب  به  و  است  زبانی  هر  آموزش  برای  مناسب  بستری  زيرا  شده؛  گنجانده  کتاب  در 

می بخشد و آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد؛ ولی مکالمه، هدف اصلی نيست. اين مهارت، 

کالس درس را جّذاب می کند. بسياری افراد به آموزش عربی در سال های گذشته اين انتقاد را وارد 

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

نحوی و تجزيه و ترکيب می داند؟ کتاب حاضر، اين ضعف را از بين برده است. 

خود  از  پيش  کتاب  مکّمل  يک  هر  نيز  آينده  کتاب های  است.  پيشين  کتاب  مکّمل  کتاب  اين 

خواهند بود.

١ـ جا دارد از مديريّت آموزش و پرورش منطقۀ ١2 تهران و دانش آموزان اين مدارس که ما را در تهيّـۀ تصاوير ياری کردند، سپاسگزاری شود:

دبيرستان دخترانۀ دورۀ اّول سعدی که تدريس آزمايشی کتاب هفتم و هشتم نيز در آن صورت گرفته است، دبيرستان دخترانۀ دورۀ اّول 

ملّت،  آزادی  اّول  پسرانۀ دورۀ  دبيرستان  فاطميّون،  اّول  دبيرستان دخترانۀ دورۀ  اّول هشتم شهريور،  دبيرستان دخترانۀ دورۀ  شايستگان، 

دبيرستان پسرانۀ دورۀ اّول ارشاد، دبيرستان پسرانۀ دورۀ اّول چيتچيان، دبيرستان پسرانۀ دورۀ اّول رجاء.

1  این كتاب در ده درس تنظیم شده است. هر درس در دو جلسۀ آموزشی تدريس می شود.

2  دانش آموز در آغاز راه يادگيری زبان عربی است. شايسته است معلّم به مطالب کتاب بسنده کند 

و مطلقاً مطالب اضافه ای آموزش ندهد؛ زيرا آنچه را دانش آموز بايد بياموزد، به تدريج فراخواهد 

گرفت. معموالً معلّمان به محض اينکه از سوی مدرسه يک ساعت فوق برنامه می گيرند، به دنبال 

مباحث صرفی و نحوی می روند. گويا آموزش عربی، يعنی آموزش تحليل صرفی و اعراب؛ درحالی 

که می توان از دانش آموزان خواست تا داستان های کوتاه ترجمه کنند. سرود و نمايش اجرا کنند. 

می توان در کالس عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز ترجمه کرد. فضا برای کارهای 

شاد مناسب است؛ ولی قاعده زدگی در تدريس عربی، بسياری را جذب قواعد کرده است. آموزش 

قاعده محور، کاری ساده است، ولی تدريس »متن محور« کاری دشوار است. ارزشيابی از مطالب 
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صرفی و نحوی آسان است، ولی ارزشيابی از قرائت و مکالمه بسيار سخت است. از ارائۀ »جزوۀ 

مکّمل قواعد« به دانش آموز اکيداً خودداری شود. هرچه در زمينۀ آموزش قواعد الزم بوده در 

همين کتاب آمده است. اگر می خواهيد کار اضافه ای انجام دهيدآن را به بخش مکالمه موكول 

كنيد. مهارت سخن گفتن را در دانش آموز تقويت نماييد؛ زيرا دانش آموزان مکالمه را دوست 

دارند و از قواعد فراری اند. مکالمه در آينده برای آنان مفيد است، ولی از قواعد برای آنان سودی 

حاصل نـمی شود.

3  شيوۀ تألیف در همۀ بخش های کتاب مبنی بر ساده سازی و جّذابّيت است؛ لذا بزرگ ترين 

مسئوليّت معلّم اين است که با هنرمندی، کتاب را به ساده ترين روش به دانش آموز تدريس 

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

از طرّاحی سؤاالت معّماگونه خودداری کند. آزمون های مدارس خاص و مؤّسسات خصوصی، 

زمينۀ انحراف از مسير آموزش را فراهم می سازند. اگر تدريس درس عربی و ساير دروس ساده 

باشد، برخی سودجویان متضّرر می شوند. آشفتگی وضعيّت  باشد و پيچيدگی وجود نداشته 

سودجويان  برخی  بهره برداری  برای  را  زمينه  امتحانی،  سؤاالت  و  تمرينات  سختی  و  آموزش 

فراهم و دانش آموزان را نيز از درس گريزان می سازد.

4  کار عملی در کتاب عربی تهّيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند مکالمه، نمايش، 

سرود، ترجمۀ تصويری و داستان نويسی است؛ یعنی دانش آموز آموخته هايش را در قالب سخن 

گفتن، يا نوشتن به نمايش بگذارد. 

5  در بخش »بدانيم« سعی شده است تا با بيان شاهد مثال، اصول زبان به دانش آموز آموخته 

شود. ذکر تعاریف و اصطالحات فقط به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و نيازی به 

و  متن  بهتر  فهم  به  ترجمه« کمک  »فّن  و  »بدانیم«  از بخش های  نيست. هدف  آنها  حفظ 

آن  دانش آموز  است.  معنای جمالت  فهم  منظور  به  آمده،  اين بخش  در  آنچه  است.  عبارت 

را می آموزد، تا به كمک آن درست بخواند، درست بشنود و درست ترجمه كند. هدف اصلی 

درست خواندن، درست شنيدن، فهميدن و ترجمه است. در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت 

و متن است و اين موضوع در بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است.

٦  طرح سؤاالت امتحان كتبی عربی در نوبت اّول و دوم از پانزده نمره است. پنج نمرۀ شفاهی 

)قرائت و مكالمه است.(

از اهداف کتاب نیست.  7  در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی« مطلقاً سؤال طرح نشود؛ زیرا 

دانش آموز بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از 
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به  پاسخگویی  یعنی  باشد. در بخش مکالمه،  داشته  نیز  گزينه ای  را در سؤال چند  نادرست 

کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛ در مکالمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار درحّد 

یک یا نهایتاً دو کلمۀ ساده است و نظر به لزوم سرعت عمل در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، 

رعايت ظرافت های فّنی ادبی الزم نيست.

8  تبديل کردن از اهداف کتاب نيست و از طرح چنين سؤاالتی در هر آزمونی بايد خودداری 

شود؛ مثال:
ٰهِذِه الَْمرأَُة َذَهبَْت إلٰی بَيِتـها. اين جمله را به جمع تبديل کنيد:  

ُهم رََجعوا ِمْن َسْفرَتِـِهم أْمِس. در جای خالی کلامت مناسب بنويسيد: 

...    ...   ِمْن َسْفرَتِِهم َغداً.     

همچنين ذکر صيغه چه به صورت »متکلّم وحده« چه »اّول شخص مفرد« در ارزشيابی الزم نيست. 

9  در هر شش پايۀ هفتم تا دوازدهم معنای هیچ واژہ ای بیرون از جمله سؤال نشود. ترجمۀ 

كلمات، در داخل جمله خواسته شود؛ مثالً: ترجمۀ كلمۀ مشّخص شده را بنویسید. 

أنَـا أَقِْدُر َعلٰی ِقراَءِة النُّصوِص الْبَسيـطَـِة. ٰهؤاُلِء الَْفاّلحوَن يَـْزَرعـوَن في الَْمزَرَعِة.

در دو جملۀ باال دانش آموز به کمک قرائن می تواند کلمۀ مورد نظر را درست ترجمه کند. او با 

اين روش، از يادگيری درس عربی لّذت می برد. امتحان برايش ترسناک نيست. امتحان دو منظوره 

می شود؛ هم امتحان است و هم يادگيری نيز در آن جای دارد.

10  در پاسخ گویی به جملۀ استفهامی به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّدنظر نیست. 

يّارَة«کافی است و نمرۀ  برای نمونه، در پاسخ به چنین سؤالی »ِبَم تَرِْجُع إلَی الْبَيِت؟« پاسِخ »ِبالسَّ

ـيّارَِة.« كامل تعلّق می گیرد و الزم نيست چنين پاسخ داده شود: »أرِْجُع إلَی الْبَيِْت ِبالسَّ

در دنيای واقعی نيز همين گونه است و افراد در پاسخ به سؤاالت معموالً کوتاه پاسخ می دهند. 

از آنجا که در رويکرِد برنامۀ درسی عربی، پرورش مهارت های زبانی آمده و سخن گفتن نيز يکی 

از اين موارد است؛ لذا بخش »اسماء و حروف استفهام« استثنا شده است. در برخی از مدارس خاص، 

می توان از دانش آموزان خواست که پاسخ کامل دهند.

پيشنهاد می شود دبير برای امتحان مکالمه آلبوم عکسی در کاور يا سليفون تهيّه کند و در آن 

تصاوير الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد؛ آنگاه تصوير رودخانه را به دانش آموز نشان دهد و 

بپرسد: َهل ٰهذا نَهٌر؟ طبيعی است که در مدارسی که به فّناوری هايی مانند پردۀ نمايش و نمايشگر 

بزرگ مجّهزند، کار راحت تر است. 

معلّم، تصوير سرباز را نشان بدهد و بپرسد: َمْن هَو؟ 

تصوير پنجره را نشان دهد و بپرسد: ما ٰهِذِه؟ 
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تصوير سه کيف را نشان دهد و بپرسد: کَْم َعَدُد الَْحقائِِب؟ 

همۀ سؤاالتی را که معلّم می خواهد بپرسد؛ می تواند در پشت برگۀ تصوير برای راحتی کار بنويسد.

پاسخ درست دهد،  نتوانست  اگر دانش آموز  پاسخ کوتاه کافی است. حتّی  اين موارد،  در همۀ 

ولی معنای سؤال را بفهمد؛ نيمی از نمره را می گيرد. همچنين می توان بخشی از نمرۀ مکالمه را به 

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

معرّفی کند.

11  هدف در آزمون شفاهی روخوانی، درست خواندن است. بدیهی است برگزاری آزمون شفاهی 

در یک روز امكان پذیر نیست. بنابراین، دانش آموز آنچه را در طول سال تحصیلی می خواند و 

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

مهارت خواندن و شنیدن نياز به تکرار و تمرين دارد و به تدریج اين مهارت تقویت می شود. 

لذا مالِک نمره دهی، بهترين و آخرین وضعیّت اوست. 

12  به منظور تسهيل آموزش و صرفه جويی در وقت، در بسياری از جاهای کتاب، جای کافی برای 

در گذشته  تا نيازی به دفتر تمرين نباشد.  نوشتن ترجمه و حّل تمرين درنظر گرفته شده، 

مشاهده شده است كه برخی از معلّمان از دانش آموزان می خواستند نّقاشی ها و طرح های 

کتاب را در دفتر پاک نويس وارد کنند؛ کاری که بيشتر به آزار شبيه است؛ يا از دانش آموزان 

می خواستند تا دو کتاب تهيّه کنند و تصاوير کتاب دوم را با قيچی درآورند و با چسب در دفتر 

پاکنويس بچسبانند. وظيفۀ گروه های آموزشی در اين زمينه، ارشاد معلّم است.

اّما تجربه نشان داده است بيشتر  13  هرچند »کتاب کار« در آموزش هر زبانی مناسب است؛ 

با طرح مباحث  از مسير صحيح آموزش را فراهم می کنند و  انحراف  کتاب های کار، زمينۀ 

غیرضروری، خارج از اهداف و سؤاالت معّماگونه، قاعده مدارانه و شبیه به کنکور و حجم 

سنگین و غيرمنطقی، زمينه را برای دور افتادن از اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند 

آموزش فراهم می کنند. زمان درس عربی )دو ساعت در هفته( برای تدريس اين کتاب و حّل 

تمرين های آن است.

14  ما ایمان داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران درخواست داريم تا با 

رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا کتاب های پايه های نهم تا دوازدهم نيز ادامه و مکّمل 

اين کتاب اند.

15  دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از فارغ الّتحصيلی از ياد خواهند برد، ولی خاطرات 

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

عالمانه است.
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معّرفی درس ها

این کتاب از ده درس به شرح ذیل تشکیل شده است:

1  درس اّول:

دوره ای بر آموخته های عربی پايۀ هفتم است. پاره ای از جمالت حکيمانۀ عربی پايۀ هفتم در 

اين درس و نيز در دروس بعد تکرار می شود، تا کم کم این جمالت ملکۀ ذهن شود. ساختارهای 

رُْس َحرٌْف َوالتَّْکراُر أَلٌْف.« آموخته ها تثبيت شود.  سال گذشته نيز تکرار می شود، تا به مصداق »اَلدَّ

هر آنچه دانش آموز در حروف و اسماء استفهام، رنگ ها، روزهای هفته، نام فصول و فعل ماضی 

خوانده است تکرار می شود. کلمات مهم مانند مترادف و متضاد نیز در درس اّول طرّاحی شده است.

2  درس دوم:

متن درس دربارۀ اهّميّت و جايگاه زبان عربی در جهان اسالم است. ساختار درس در مورد فعل 

مضارع اّول شخص مفرد )متکلّم وحده( و دوم شخص مفرد )مفرد مذکّر مخاطب( و )مفرد مؤنّث 

مخاطب( است که معادل فعل ماضی آن نیز برای يادآوری اشاره شده است. 

3  درس سوم:

متن درس به معرّفی مشاغل می پردازد. متن، بهانۀ خوبی برای معرّفی مشاغل به دانش آموزان است. 

پايۀ هشتم نيز زمانی مناسب برای اين کار است. 

در پایان درس، پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم  و حضرت علی  دربارۀ علم آمده است.

ساختار درس سوم تثبيت آموخته های درس دوم است. 

سخنان حکمت آميز از حضرت علی  نیز زینت بخش پايان درس سوم است. 

دو حرف استقبال َسـ و َسوَف نيز به عنوان دو واژۀ جديد آمده اند و نگاه به آنها نگاه قاعده ای 

نيست. همین که دانش آموز بفهمد این دو حرف بر معنای آينده داللت دارند، کافی است. فعل 

مستقبل در دروس بعدی به اندازۀ کافی تکرار می شود.

بخش »کَْنُز الِْحْکَمِة« از اين درس، پنج سخن حکیمانه از حضرت علی  در مورد عقل است.

4  درس چهارم:

متن درس داستانی زيباست. موضوع داستان جديد است. پيام اخالقی درس سخنی ارزشمند از 

پيامبر اسالم  است.

ساختار درس، فعل مضارع سوم شخص مفرد )مفرد مذکّر غايب و مفرد مؤنّث غايب( و اّول شخص 

جمع )متکلّم مع الغير( است که معادل ماضی آن نیز يادآوری شده است.
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5  درس پنجم:

طول  در  دانش آموزان  بسياری  برای  که  ماجرايی  است.  دوست يابی  دربارۀ  داستانی  درس  متن 

تحصيل به شکل های گوناگون پيش می آيد. حديثی دربارۀ دوست از حضرت علی  ُحسن ختام و 

پیام اخالقی متن درس است.

ساختار جديدی در اين درس آموزش داده نمی شود؛ بلکه همان ساختار فعل مضارع سوم شخص 

مفرد و اّول شخص جمع در درس چهارم در این درس تکرار، تقويت و تثبيت می شود.

در بخش »کَنُز الِْحکَمِة« پنج سخن حکيمانه دربارۀ علم زينت بخش اين درس شده است.

٦  درس ششم:

متن درس دربارۀ سفری به عتبات مقّدسه است. هر سال ايرانيان بسياری به عراق سفر می کنند. در 

جريان سفر اتّفاقات بسياری رخ می دهد. در انتهای درس متن کوتاهی برای گفت وگو در درمانگاهی 

در عتبات نیز تنظیم شده است.

ساختار درس فعل مضارع دوم شخص جمع )جمع مذکّر مخاطب، جمع مؤنّث مخاطب، مثّنٰی مذکّر 

مخاطب و مثّنٰی مؤنّث مخاطب( به همراه يادآوری آموخته های عربی هفتم در همين صيغه ها از فعل 

ماضی است. در انتهای اين درس، چند آيۀ قرآن مطابق با ساختارهای خوانده شده آمده است.

7  درس هفتم:

متن درس داستانی از زبان حيوانات است که يادآور پيام اين آيه است:

﴿...فيَم كُنتُم قالوا كُّنا ُمستَضَعفيَن في الَرِض قالوا أَلَم تَُكْن أَرُض اللِّٰه واِسَعًة فَتُهاِجروا فيها...﴾ )نساء: ٩٧( 

...در چه ]حال[ بوديد پاسخ مى دهند ما در زمين از ناتوان نگاه داشتگان بوديم. مى گويند مگر 

زمين خدا پهناور نبود تا در آن کوچ كنيد... ؟!

تثبيت آموخته های درس ششم است. در بخش »بدانيم«  اين درس، تقويت و  ساختار آموزشی 

کلمۀ پرسشی »َمتٰی« توضیح داده شده است.

سخنان حکيمانۀ پايان درس نيز از پيامبر اسالم و حضرت علی  است.

8  درس هشتم:

متن درس داستانی با محتوای اخالقی زيبايی است که روحيّۀ اعتماد به نفس را تقويت می کند. 

داستان از زبان حيوانات يکی از شيوه های تأثيرگذار در نوجوانان است.

ساختار آموزشی فعل مضارع سوم شخص جمع )جمع مذکّر غايب، جمع مؤنّث غايب، مثّنٰی مذکّر 

غايب و مثّنٰی مؤنّث غايب( است که در آن، به فعل ماضی از همين صيغه ها نيز اشاره شده است.



31

چند آيۀ قرآن و بخش الُقرآنيّات در انتهای درس، تداعی کنندۀ اين مفهوم است که يکی از داليل 

اصلی آموزش عربی فهم قرآن کريم است.

9  درس نهم:

موضوع متن درس »سفر علمی دانش آموزان« است. دانش آموزان از سفرها و بازديدها هميشه 

خاطرات شيرين دارند.

ساختار درس نهم در اين درس، به روال دروس پيشين تکرار و تقويت می شود.

در بخش »بدانيم« کلمۀ پرسشی »کَيَف« توضیح داده شده است. همچنين از آنجا که دو کلمۀ 

»لِـ« در متون عربی بسيار کاربرد دارند؛ در بخش »فّن ترجمه« دربارۀ معنای مالکيّت  »ِعنَد« و 

توضيحاتی آمده است.

همانند درس هشتم پايان درس نهم نيز چند آيۀ کالم اللّٰه مجيد زينت بخش پايان درس است.

آموخته های  که  است  آمده  مضارع«  فعل  به  »نگاهی  با عنوان  صفحه  چند  نهم،  درس  از  پس 

دانش آموز را در ضمير و فعل با دو شيوۀ بومی سازی و شيوۀ مرسوم در علم صرف يادآوری می کند.

10  درس دهم:

متن درس دربارۀ مراقد شريفۀ ائّمۀ اطهار  است. اعداد ترتيبی يکم تا دوازدهم در دل متن 

درس آموزش داده می شود. اعداد ترتيبی يکم تا دوازدهم نه به عنوان ساختار جديد، بلکه به عنوان 

کلمات جديد در اين درس آموزش داده شده است.

واژہ نامه:

کتاب های عربی، زبان قرآن متن محور و واژہ محورند؛ بنابراين، بسياری از واژگان کتاب پايۀ هفتم 

در پايۀ هشتم تکرار می شود.

ویژگی های کتاب

1  قاعده محور نبودن کتاب به معنای نفی اهّميّت قواعد نیست؛ لذا دو بخش »بدانیم« و »فّن 

ترجمه« در کتاب 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. فراگير، قاعده را می خوانَد تا به كمک آن بتواند درست بخواند، درست بشنود و درست 

ترجمه كند. قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و اين موضوع در بارم بندی امتحانات 

نیز در نظر گرفته شده است.
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2  عبارات نيمۀ اّول پايۀ هفتم ساده و کوتاه بودند و اين طبیعی است؛ زيرا فراگير در ابتدای 

کار است؛ اّما در نيمۀ دوم، افزون بر عبارات ساده، متون کوتاِه مکالمه و داستان نيز آمده 

بود. در عربی هشتم وضعيّت فرق دارد؛ زيرا دانش آموز هشتم قبالً در پايۀ هفتم 354 واژہ را 

آموخته و با چند ساختار زبان )اسم اشاره، اسم مفرد، مثّنٰی و جمع، کلمات پرسشی، ضمير و 

فعل ماضی( آشنا شده است.

3  در اين کتاب، مکالمه نيز اهّميّت دارد؛ در »برنامۀ درسی ملّی« نيز به آموزش مهارت های زبانی 

از جمله سخن گفتن اشاره شده است. از سوی ديگر، مكالمه به درس عربی جّذابیت می بخشد؛ 

آن را زبانی پویا و كاربردی نشان می دهد و موجب تقويت آموزش نيز می شود؛ زيرا مکالمه 

بستر راستين يادگيری هر زبانی است. زبان عربی، زبان نخست جهان اسالم و یکی از زبان های 

بین المللی است؛ لذا در این کتاب به این امر مهم نیز پرداخته شده است. در دروس دوم تا 

نهم، بخش هايی در زمينۀ مکالمه طرّاحی شده است. بيشتر معلّمان و دانش آموزان از بخش 

مکالمه رضايت داشته و خواستار تقويت آن هستند. فضای مکالمات در محيط زيارتی است.

تا  بخواند،  درست  بتواند  بايد  دانش آموز  دارد.  ویژہ  اهّميّتی  عربی  کتاب های  در  4  روخوانی 

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

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

آهنگ بیاِن جمله های خبری، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. برخی جمالت حزن آلود 

اوِج هنر  روان خوانی  است. پس  دیگری  با  متفاوت  و شيوۀ خواندن هريک  برخی شادند  و 

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

5  آغاز هر درس، مانند کتاب پايۀ هفتم با واژگان جدید آن است. هدف از اين کار، ساده سازِی 

آموزش است. 

٦  آنچه بايد سرلوحۀ تدريس و ارزشيابی معلّم قرار بگيرد؛ اين است که »ترجمه از فارسی به 

و  کتبی  ارزشيابی  در  نيست.«  و هشتم  پايۀ هفتم  عربی  اهداف  از  ساختِن جمله  و  عربی 

شفاهی تنها ترجمه از عربی به فارسی مّد نظر است.

7  مبنای گزينش سخنان حکیمانه و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری بر اساس نیازهای روز؛ 

تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز.

دانش آموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نياز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارۀ 

»مدارا کردن« به اين حديث شريف از حضرت علی  استشهاد کند: »ثـمرة العقل مداراة الناس«.
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اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است. اّما نمی توان با اکراه دانش آموزان را وادار 

به حفظ این عبارات نمود. شايسته است با تغییر نگرش، ایجاد عالقه و با هنر معلّمی آنان را عالقه مند 

نمود، تا این عبارات را حفظ کنند و در هنگام لزوم از آنها استفاده کنند. سخنان بزرگان و امثال و حکم 

به گونه ای هستند که شخص مایل است آنها را بياموزد و به هنگام نياز به آنها استشهاد کند.

8  در گزينِش تصاوير، اين اصول رعايت شده است:

مسائل فرهنگی و تربيتی، تعادل در جنسيّت و ذکر شخصیّت ها، پرهيز از تنش آفرينی در جامعه، 

توّجه به امور مهّمی مانند: ارزش های دينی، دفاع مقّدس، احترام به محيط زيست، ميهن دوستی، به 

روز بودن تصاوير، ايجاد جّذابيت، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن آنها، هيجان آور بودن تصاوير 

با توّجه به سّن پرجوش و خروش نوجوانی ...

9  آموخته های اساسِی هر درس در درس های بعدی تکرار می شوند و با تکرار و تمرين آموخته ها 

ملکۀ ذهن می شود.

الگوی پیشنهادی جهت تدريس

ساختار درس ها در کتاب پايۀ هشتم

کتاب حاضر ده درس دارد و هر درس، از چند قسمت تشکیل شده که برای هریک روشی مناسب 

با اهداف کتاب و برنامۀ درسی پیشنهاد شده است، تا معلّم بهتر بتواند به اهداف آموزشی تعیین 

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

رویّه نیز برخوردار باشند؛ البتّه به گونه ای که استقالل معلّم و خاّلقیّت های او نیز محفوظ بماند. 

هدف کتاب معلّم ـ که پل ارتباط بین مؤلّف و معلّم است ـ؛ تعیین چارچوبی است که هم اهداف 

به  را  خود  فردی  توانمندی های  آن،  در  بتواند  معلّم  هم  و  باشد  داشته  محوریّت  درسی  برنامۀ 

نمایش بگذارد. در حقیقت یکی از اهداف مهّم برگزاری جشنوارۀ الگوهای برتر تدریس نیز کشف 

روش هایی است که در آن، خاّلقیّت و نوآوری معلّم در معرض ديد همکارانش قرار می گيرد. 

بخش های هر درس: 

1  واژگان 

2  متن درس

3  »بدانيم« و »فّن ترجمه«

4  آموزش تصویری قواعد
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5  تمرين

٦  ساختار آموزشی درس

7  »کنز الحکمة« و »نور السماء«

8  پژوهش

9  اربعينيّات و قرآنيّات 

تحلیل بخش های هر درس

هدف از تحلیل بخش های مذکور بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، ارائۀ توضیحات 

جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به ياری آن بتواند با تسلّط و آگاهی بیشتر 

به امر تدریس بپردازد. در اینجا معلّم با مراحل مختلف تدریس، مهارت های موردنظر و چگونگی 

اجرای آن آشنا می شود و الگویی برای تدریس همۀ بخش ها در اختیارش قرار داده می شود، تا کار 

آموزش برايش ساده شود.

��واژگان 1

دليل تقدیم واژگان به همراه معنا، در آغاز هر درس این است كه دانش آموز با راحتی و سرعت 

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

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

در فرایند یادگیری است. 

مراحل آموزش واژگان: 

��معلّم در آغاز کلمات را می خواند يا از کتاِب گويا استفاده می کند و اگر توضیحاتی کوتاه، نکاتی  1

جالب یا هم خانواده هایی برای آنها سراغ دارد؛ جهت تقریب به ذهن برای دانش آموزان ذکر می کند. 

تذکّر مهم اين است که وقت زيادی نبايد صرف اين کار شود؛ زيرا يادگيری واژگان بايد در دل عبارت 

و متن انجام شود. 

��دانش آموزان کلمات را تکرار می کنند و این تکرار می تواند به تشخیص معلّم به همراه او و گروهی  2

باشد یا به صورت انفرادی. 

�� از آنجا که قرائت واژگان امکان دارد وقت کالس را بگيرد، می توان از دانش آموز خواست قرائت خود  3

را در قالب فايل صوتی در گروه مجازی کالس بگذارد و در ابتدای قرائت نام و نام خانوادگی و نام 

کالس را بگويد تا معلوم باشد اين قرائت از کيست. از اين شيوه می توان به ویژہ در شرايط اضطرار 

)مانند تعطيلی مدارس به دليل بيماری فراگير، آلودگی هوا، زمين لرزه، سيل و مانند اينها( استفاده کرد.
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��متون 2

در این بخش نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانش آموز مشّخص شود و اینکه هریک چه وظیفه ای 

دارند. 

شنیداری  مهارت  روان خوانی،  با  که  است  معلّم  برعهدۀ  وظیفه  اّولین  )شنیدن(:  اّول  ��مرحلۀ  1

دانش آموز را تقویت کند. 

در اين بخش استفاده از کتاب گويا تأکيد می شود.

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

می پردازند، تا مهارت گفتاری آنان تقویت شود. ارسال فايل صوتی قرائت دانش آموز در گروه 

مجازی توصيه می شود.

ترجمه  را  متن  واژگان،  ترجمۀ  از  بهره گيری  با  دانش آموزان  مقّدماتی(:  )ترجمۀ  ��مرحلۀ سوم  3

می کنند و توانمندی خود را در ترجمه می آزمایند، تا نقاط ضعف و قّوت آنان مشّخص شود و 

مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد. 

��مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: معلّم به عنوان راهنما، خطاها را اصالح می کند و ترجمۀ نهایی  4

را ارائه می دهد.

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

با  پيام درس را  تا  از آنان خواست  ادبيّات فارسی و عربی می توان  بگويند. برای پيوند ميان 

جمله ای نغز در زبان فارسی بيان کنند يا برای پيوند ميان قرآن و معارف اسالمی می توان از 

آنان خواست تا اگر آيه يا حديثی در اين مورد می دانند؛ ذکر کنند.

��آموزش تصویری قواعد 3

که  دارد  وجود  تصوير جمله ای  هر  کنار  در  است.  ارائه شده  تصويری  به صورت  قواعد  آموزش 

قاعدۀ درس را آموزش می دهد. اين عبارت ها وظيفۀ آموزش ساختار زبان را برعهده دارند. در آموزش 

مضارع از فعل های صحيح و سالم استفاده شده و اگر گاهی از فعلی مانند يقرأ استفاده شده است 

به علّت پرکاربرد بودن است. در چنين مواردی از صیغه هايی مثل يقرؤوَن خودداری شده است تا 

مشکل رسم الخط همزه پيش نيايد. 

تذکّر بسيار مهم: برای آموزش فعل های ماضی و مضارع بومی سازی انجام شده است. دانش آموز 

ايرانی با شش صیغۀ فارسی آشناست. او می داند اّول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و ... یعنی چه. 

حتّی در درس انگليسی نيز همين طور می خواند. در برخی کشورها مانند مغرب )مراکش( و لبنان نيز در 
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آموزش فعل ها تغييراتی را انجام داده اند. در آموزش فعل نيز در ايران بومی سازی صورت گرفته است.

و  کرده اند  استقبال  آن  از  دبيران  از  بسياری  و  است  بوده  موفّق  مدارس  در  شيوه  اين  تاکنون 

يادگیری عربی را برای دانش آموزان تسهيل کرده است.

دانش آموز می خواند که: 

معادل »من می روم«، »أنا أذهب« است؛

معادل »تو می روی«، »أنت تذهب و أنِت تذهبين« است؛

معادل »او می رود«، »هو يذهب و هي تذهب« است؛

معادل »ما می رويم«، »نحن نذهب« است؛

معادل »شما می رويد«، »أنتم تذهبون، أنتن تذهبن و أنتما تذهبان« است؛

و معادل »آنها می روند«، »هم يذهبون، هن يذهبن، هما يذهبان و هما تذهبان« است.

با اين شيوه بسيار منطقی تر و بهتر درس را می آموزد. در کنار اين شيوه، روش مرسوم در علم 

صرف نيز نهاده شده است، تا هرچه بيشتر با قواعد آشنا شود.

روش بومی سازی آموزش ضمير و فعل در يادگيری آسان تر است؛ در مرحلۀ دوم پس از يادگيری 

روش بومی سازی روش سّنتی نيز بيان می شود. 

مطلقاً نبايد برعکس عمل کرد چون با سبک کتاب متفاوت است و او را آشفته می کند. 

��»بدانیم« و »فّن ترجمه« 4

در این قسمت ساختار و چارچوب قواعد هر درس بیان شده است. بايد توّجه کرد که توضيحات 

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

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

نیز به گسترش آن نمی باشد.

اجرا: معلّم در اين 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 در نظر بگیرد نه 

هدف اصلی. 

حفظ بخش »بدانیم« و »فّن ترجمه« الزامی نیست و به گسترش مطالب و ارائۀ جزوۀ مکّمل نياز نیست.
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علّت نام گذاری این بخش به »بدانیم« و»فّن ترجمه« کم رنگ کردن نقش قواعد و پررنگ کردن 

جایگاه ترجمه و درک و فهم است؛ لذا معلّم نیز شايسته است در بیان قواعد به کتاب بسنده کند و 

از بیان توضیحات خارج از کتاب و ارائۀ جزوه، خودداری کند. در این بخش، برای تفهیم بهتر قواعد 

و ایجاد جّذابیّت از تصاویری متناسب١ با مفاهیم استفاده شده که شایسته است معلّم گرامی به آن 

توّجه کند و ساده از کنار آن نگذرد.  

ترجمه از فارسی به عربی چه در کلمه و چه در جمله ممنوع است و جزء اهداف آموزشی کتاب 

عربی نیست و تخلّف از این امر مستلزم دخالت گروه های آموزشی و ارشاد معلّم است.

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

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

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

دوم: تعداد آنها کم باشد، تا معلّم فرصتی برای تقویت و ارتقای دو مهارت زبانِی شنيدن و خواندن 

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

اجرا: حّل تمرين برعهدۀ دانش آموز است. در کتاب فضای کافی برای حّل تمرين پیش بینی شده 

است، تا نوشتن مجّدد آن، وقت کالس را نگيرد. با توّجه به اینکه نوشتن عبارات عربی با رعایت 

اعراب برای دانش آموز دشوار است و ممکن است اشتباهات اِعرابی او در نوشته هایش به قرائت 

او نیز منتقل شود؛ لذا حّل تمرينات در کتاب صورت می گيرد، تا چشم دانش آموز به امال و اِعراب 

درست در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید؛ کمتر دانش آموزی می تواند 

متن عربی را بدون خطا بنویسد.

١ـ رسالت مهّم تصاویر: 

١ـ پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویّت اسالمی ـ ايرانی می شود.

2ـ به روز بودن و واقعی بودن تصاوير کتاب درسی را جّذاب تر می کند.

3ـ جّذابیّت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را تسریع و تسهیل می کند. شاعر گرانمايۀ ايرانی مولوی می فرمايند:   

آنچه يک ديدن کند ادراک آن    سال ها نتوان نـمودن با بيان
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��ساختار درس ٦

جدول  در  زبان  ساختار  است.  منفی(  و  )مستقبل  مضارع  فعل  هشتم،  کتاب  آموزشی  ساختار 

طرّاحی شده است. در درس دهم عددهای ترتیبی اّول تا دوازدهم، آموزش داده شده است که نگاه 

قاعده محور به آن نيست، بلکه نگاه واژگانی است.

��کنز الحکمة و نور السماء  7

ساختار  با  مطابقت  گزینش،  مالک  می باشد.  شريف  احاديث  و  مجيد  قرآن  مبارک  آيات  شامل 

خوانده شده است.

با ساختار آموزشی  انتخاب شده که افزون بر مفهوم کاربردی و مناسب آن  در هر درس آياتی 

تدریس شده سازگار است. اين نکته در هر ده درس کتاب، رعايت شده است.

��پژوهش 8

پژوهش های کتاب درحّد توان دانش آموز انتخاب شده است. دانش آموز در درس عربی، دومين 

سالی است که عربی می خواند و در پايۀ هفتم حّداکثر 24 جلسه در کالس بوده است. پس اطاّلعات 

او در درس عربی مانند دروس دیگر نيست.

��اربعينّيات و قرآنّيات 9

»اربعينيّات«١ به معنای گفت وگوهای رايج در مراسم اربعين است. در اين بخش، با الهام از مراسم 

دينی اربعين در عتبات، گفت وگوهايی تنظيم شده که می تواند در هر سفری استفاده شود. نظر به 

معنويّت راهپيمايی اربعين فضای عبارات به کار رفته در همان محيط است. 

بخش »قرآنيات« نيز اشاره به نام کتاب )عربی، زبان قرآن( دارد و در آن پرسش و پاسخ های قرآنی 

نهاده شده است.

١ـ أَربعينيّات جمع أربعينيَّة به معنای گفت وگوهايی در اربعين است. تخفيف به اين صورت است: 

ِحواراٌت في َمسيرَِة اْلربَعين ← ِحواراٌت في اْلربَعين ← ِحواراٌت أَربَعينيٌَّة ← أَربَعينيّاٌت

»أربعین« ملحق به جمع است؛ چون اسم خاص بر يک روز معيّن شده است؛ لذا جايز است منسوب شود.



بخش چهارم

محتوای کتاب پايۀ هشتم و نحوۀ آموزش درس ها
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ُل ْرُس اْلَوّ َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

تمرين ها

1  يادگيری معنای فارسی به عربی هفده واژۀ جديد

2  تشخيص اسم های مفرد، مثّنی و جمع در جمله

3  تشخيص ساختار جمله های دارای اسم اشاره به دور و نزديک

4  پرسش و پاسخ با کلمات پرسشی »هل، أَ، أيَن، َمن، ما )ماذا(، َکْم«

5  تشخيص و ترجمۀ فعل ماضی )ثالثی مجرّد صحیح و سالـم( در جمله

6  دانستن نام رنگ های اصلی در حالت عمومی )مذّکر(

7  حفظ نام روزهای هفته و فصل ها

8  تشخيص کلمات مترادف و متضاد

1  واژگان: این درس هفده واژۀ جديد دارد. ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب درسی 

نيست. ترجمه از عربی به فارسی نيز در جمله انجام می شود.

2  قواعد: اهّم آموخته های دانش آموز در کتاب هفتم در تمريناتی متنّوع در اين درس طّراحی 

شده است. هدف از قواعد فقط کمک به ترجمه است.

همانند کتاب پايۀ هفتم در اين کتاب نيز هدف این است که دانش آموز بتواند درست بخواند و 

درست ترجمه کند و جمله ای را که معّلم بر زبان می آورد درست بشنود و از آنجا که یکی از دو 

هدف آموزش درس عربی کمک به زبان و ادبّیات فارسی است، باید بتواند به امالی او نیز کمک کند.

هدف اصلی تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و در راستای اصل تسهیل 

آموزش سعی شده است تا:

تمارین درس ساده و جّذاب باشد؛ تا دانش آموز از حّل آن لّذت ببرد. 

تعداِد آنها کم باشد، تا معّلم فرصت برای تقویت و پيشبرد دو مهارت زبانِی شنيدن و خواندن 

داشته باشد.
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شايسته است دبير ارجمند، برگه ای ويژۀ قرائت دانش آموزان داشته باشد و هربار کسی عبارتی يا 

تمرينی را می خواند در آن عالمت بزند، تا عدالت آموزشی اجرا شود و اينگونه نشود که دانش آموزی 

چند بار بخواند و دانش آموزی ديگر يک بار نيز نخواند.

برای حّل تمرينات، نيازی به دفتر پاکنويس نيست. در کتاب درسی، جای جواب پيش بينی شده 
است. 1

اين کار موجب می شود تا دانش آموز کمتر خسته شود و فرصت کافی برای مهارِت شفاهی زبان 

داشته باشد.

حّل تمرين بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معّلم، نظارت و تصحيح است.

بتواند  به منظور صرفه جويی در وقت کالس، تمرينات به گونه ای طّراحی شده است که معّلم 

در دو جلسه درس اّول را به پايان برساند. شايسته است دبير در زمان بندِی تدريس، نظارت دقيق 

داشته باشد. 

تمرين اّول: هدف، يادآوری آموخته ها در اسم اشاره به مفرد، مثّنی و جمع است.

کوتاه  پاسخ  تمرين،  اين  در  است.  پرسشی  کلمات  در  آموخته ها  يادآوری  هدف،  دوم:  تمرين 

مّدنظر است. 

پاسخ های مورد انتظار عبارت اند از: 

نافذة، قميص، في الحديقة )أمام التفاحات، جنب الفواکه...(، لِـبروين إعتصامي )لِلشاعرة اإليرانيَّة(، 

َثالَثة، سعدي

از:  پاسخ تمرين ها عبارت است  يادآوری آموخته ها در مبحث عدد است.  تمرين سوم: هدف، 

َثمانَيُة ُجنوٍد، َخْمَسُة ُشَهداَء، أََحَدَعَشَر الِعباً، ِتْسَعُة أَْلواٍن، اِْثناَعَشَر َشْهراً و َسْبَعُة ُکُتٍب؛ قاعدۀ معدود 

در اين تمرين هدف نيست.

عربی  اهداف  از  معدود  و  عدد  تطابق  مبحث  است.  دوازده  تا  يک  عددهای  يادآورِی  هدف، 

پايه های هفتم و هشتم نيست و نبايد وارد اين بحث شد. طرح سؤال در اين زمينه در آزمون های 

مدارس نمونه مردمی و غير دولتی خالف است و مستلزم دخالت گروه های آموزشی و ارشاد طّراحان 

است؛ زيرا در صورت طّراحی سؤال زمينۀ انحراف تدريس فراهم می شود. برخی از دبيران برای اينکه 

دانش آموزان شان در مدارس نمونه قبول شوند در کالس درس و برای همۀ دانش آموز اين مطالب را 

تدريس می کنند.

1ـ در امتحان شفاهی به راحتی می توان از کتابی دست نخورده استفاده کرد. برخی می گويند اگر دانش آموز پاسخ را در کتاب بنويسد، 

روز امتحان نمی تواند خودآزمايی کند؛ اّما چنين نيست با چيزی شبيه يک تّکه کاغذ يا خط کش به راحتی می توان روی پاسخ ها را گرفت.
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تمرين چهارم: هدف، يادآوری آموخته ها در ضمير و فعل ماضی است. هدف يادآوری مبحث فعل 

ماضی است. از آنجا که ساخت فعل ماضی و تبدیل صیغه و بازنويسی جمله از اهداف کتاب عربی 

هفتم نيست؛ لذا در اين دو تمرين، فقط ترجمه مّدنظر است.

حقيقت  در  شود.  سؤال  تواناتر  دانش آموزان  از  تمرين  اين  لذا  باالست؛  تمرين  دشواری  درجۀ 

سخت ترين تمرين درس اّول، همين تمرين است.

انتظار نمی رود با حّل اين دو تمرين مبحث فعل ماضی به خوبی و با موّفقّيت يادآوری شود. فعل 

ماضی در کنار فعل مضارع و در جای جای کتاب درسی عربی هشتم تکرار می شود. اين تکرار در 

عربی پايه های بعدی نيز صورت می گيرد، تا به تدريج ملکۀ ذهن دانش آموز شود.

تمرين پنجم: هدف يادآوری آموخته ها در مکالمه هنگام احوالپرسی و خداحافظی است.

تمرين ششم: هدف، يادآوری آموخته ها در رنگ هاست. آموزش وزن »َفْعالء« از اهداف کتاب نيست. 

روزهای هفته  نام  است. حفظ  روزهای هفته  نام  در  آموخته ها  يادآوری  تمرين هفتم: هدف، 

اشکالی ندارد؛ اّما دانستن نام درس ها به عربی الزم نيست.

دانش آموز  از  که  است  خوب  فصل هاست.  نام  در  آموخته ها  يادآوری  هدف،  هشتم:  تمرين 

بخواهيم نام چهار فصل سال را به ترتيب از حفظ بگويد. نام عربی فصول در متون فارسی بسیار 

به کار می رود. می توان به عنوان کار پژوهشی از دانش آموزان خواست اشعاری در اين مورد بيابند. 

مثال:

تا چه خورم صیف و چه پوشم شتاعمر گرانمایه در این صرف شد

شبيه اين پژوهش را در بسياری از جاها می شود انجام داد و اين پيوند خوبی برای ايجاد ارتباط 

ميان ادبّيات فارسی و عربی است.

از  يکی  است.  پايۀ هفتم  متضاد  و  مترادف  کلمات  در  آموخته ها  يادآوری  نهم: هدف،  تمرين 

يادگيری هر زبانی مبحث مترادف و متضاد است. در آموزش هر زبانی تمرين متضاد و  راه های 

مترادف طرّاحی می شود؛ زيرا روش مناسبی برای تسّلط بر واژگان است.

از طّراحی چنين سؤاالتی در امتحان خودداری گردد:

مترادف کلمات داده شده را بنويسید: والدة، بيت، بستان

متضاد کلمات داده شده را بنويسید: قليل، بعيد، يمين

طرح سؤال الزم است بدين گونه باشد:

کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد.

کلمات مترادف را دو به دو کنار هم بنويسيد.
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بین کلمات مترادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید: قريب ... بعيد     والدة ... ُأّم

تمرين دهم: هدف، تقويت مهارت شناخت واژگان نزديک به هم است. از دانش آموز بخواهيم 

ديگر  کلمۀ  سه  با  دستوری  و  معنايی  نظر  از  که  را  کلمه ای  سپس  کند،  معنا  را  کلمه  چهار  هر 

ناهماهنگ است معلوم کند و دليل ناهماهنگی را توضیح دهد.

مثاًل سؤال اّول بايد اين گونه حل شود. مصنع يعنی کارخانه، مکتبة يعنی کتابخانه و مدرسة نيز 

همان مدرسه است و هر سه معنای مکانی دارند و بر جايی داللت می کنند؛ اّما َمَلَك یعنی فرمانروا 

شد و فعل است.

توّجه داشته باشیم که در طّراحی اين سؤال چنين اشتباهی را مرتکب نشويم.

کدام کلمه از نظر معنايی و دستوری با بقّيـۀ کلمات ناهماهنگ است؟ مصنع، مکتبة، بستان، َمَلَك

امکان دارد در اين سؤال، دانش آموز تصّور کند مکتبة ناهماهنگ است؛ زيرا مؤّنث است.

در طرّاحی سؤال از اين بخش دّقت الزم را داشته باشيم.

تمرين يازدهم: هدف، تقويت مهارت واژه شناسی است.

تمرين دوازدهم: هدف، يادآوری آموخته ها در انواع اسم مفرد، مثّنی و جمع است. يادگيرِی اين 

مبحث در ادبيات فارسی نيز سودمند است.

تمرين سيزدهم: هدف، تقويت مهارت واژه شناسی است.

... و  اّول شخص مفرد و متکّلم وحده  اّول، جدول شناخِت صيغه به دو صورت  پايان درس  در 

يادآوری آموخته ها در مبحث ضمير و فعل ماضی است. بديهی است که اگر فرضاً دانش آموزی در 

فهم اين صفحه مشکل داشته باشد، نمی توان در بخشی از يک جلسه )يک زنگ( آن را آموزش داد. 

اين صفحه فقط نگاهی گذرا برای يادآوری آموخته های سال گذشته در ساختار زبان عربی است. از 

آنجا که بيشتر فعل های ماضی بر وزن »َفَعَل« و »َفِعَل« هستند؛ لذا دو مثال از همين دو وزن آمده 

است؛ اّما وزن »َفُعَل« صرف نظر شده است تا هم صفحه شلوغ نشود و هم فعل هايی صرف شوند 

که پرکاربردترند. به دانش آموز يا دانش آموزانی که در اين صفحه مشکل دارند بايد تمرين اضافه 

داد. می توان تمرينات آنان را در گروه مجازی مشاهده کرد.
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فِّ الّساِبِع: دورۀ درس های کالس هفتم ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ

ِلَنَُّکم  ِللِّٰه  اَْلَحمُد  ُمبارََکٌة.  اْلَجديَدُة  راسيَُّة  الدِّ َنُة  اَلسَّ حاُلُکم؟  َکيَف  ّلُب؛  الطُّ َها  أَيُّ َعَليُکم  لُم  اَلسَّ

قاِدروَن َعلٰی َفهِم النُّصوِص َو اْلِعباراِت اْلَبسيَطِة.

درود بر شما )سالم بر شما( ای دانش آموزان؛ حالتان چطور است؟ سال تحصيلی نو )جديد( مبارک 

باشد. خدا را سپاس؛ زيرا شما قادر به فهميدِن متن ها و عبارت های ساده هستيد.

تمرين اّول:

. اين پليس، ايرانی است. ، إيرانيٌّ رطيُّ 1  ٰهذا الشُّ

2  ٰهِذِه الَْحلوانيَُّة، ماِهرٌَة. اين بانوی شيرينی فروش، چيره دست )ماهر( است.

3  ٰذلَِك الطَّّباُخ، نَظيٌف. آن آشپز، پاکيزه )تميز( است.

4  تِلَْك الْحاِفلَُة، کَبيرٌَة. آن اتوبوس، بزرگ است.

5  ٰهذاِن الُْمَوظَّفاِن، صاِدقاِن. اين دو کارمند، راستگويند.

6  هاتاِن الُْمَمرَِّضتاِن، صاِبرَتاِن. اين دو بانوی پرستار، بُردبارند.

7  ٰهُؤالِء الزَُّملُء، واِقفوَن. اين همکالسی ها، ايستاده اند.

هاُت، جالِساٌت. آن مادران، نشسته اند. 8  ُأولِٰئَك اْلُمَّ

تمرين دوم:

1  ما ٰهِذِه؟ ناِفَذٌة. ٰهِذِه ناِفَذٌة. يا ٰهِذِه ناِفَذُة الْبَيِت.

2  أَ ٰهذا قَميٌص أَْم ِسرواٌل؟ آيا اين پيراهن است يا شلوار؟ پاسخ: ٰهذا قَميٌص.

3  أَيَن َجلََسْت ٰهِذِه الَْمرأَُة؟ في الَْحديَقِة. يا َجلََسْت ٰهِذِه الَْمرأَُة في الَْحديَقِة. يا في الْبُستاِن.

4  لَِمْن ٰهَذا الْبَيُت؟ لِبَروين إعِتصامي. يا ٰهَذا الْبَيُت لِبَروين إعِتصامي.

5  کَم َعَدُد اْلَحجاِر؟ ثاَلثٌَة. يا َعَدُد اْلَحجاِر ثاَلثٌَة.

. . يا ٰهذا الّشاِعُر َسعديٌّ . يا هَو َسعديٌّ 6  َمْن ٰهَذا الّشاِعُر؟ َسعديٌّ

تمرين سوم:

ثَمانيَُّة ُجنوٍد. َخمَسُة ُشَهداَء. أََحَدَعَشَر الِعباً. تِسَعُة أَلواٍن. اِثناَعَشَر َشهراً. َسبَعُة کُتٍُب.
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تمرين چهارم:

1  أنُتما َذکَرْتُما َصديَقکما. شما )دو تن( دوستتان را ياد کرديد. 

2  ُهم لَِعبوا کُرََة الَْقَدِم. آنها )ايشان( فوتبال بازی کردند.

3  أنُتنَّ کََتْبُتنَّ َرسائَِل. شما نامه هايی نوشتيد.

4  ُهما نََجحا ِفـي اْمِتحانِِهما. آن دو )ايشان، آنها( در آزمونشان )امتحانشان( موفّق شدند.

5  ُهنَّ َوَصلَْن إلَی الَْموِقِف. آنها )ايشان( به ايستگاه رسيدند.

6  ُهما َوَجَدتا ِمفتاَحُهما. آن دو )ايشان، آنها( کليدشان را يافتند.

7  أنا طََبْخُت ُرّزاً لَذيذاً. من برنجی خوشمزه پختم.

تمرين پنجم:

الُم َو رَْحَمُة اللِّٰه َو بَرَکاتُُه.  الُم َعلَيِک./ َو َعلَيِک السَّ السَّ

َصباَح الّنوِر. / َصباَح الَْخیِر. 

کَیَف حالُـِك؟ / أنَا ِبَخيـٍر. 

َما اْسُمـِك؟ / اِْسمي َسمیرُة. 

َهْل أنِت ِمَن الِْعراق؟ / ال؛ أنَا ِمَن الُْکَويت. 

أیَن أُسرَتُـِك؟ / ُهْم جالِسوَن ُهناَك. 

الَمِة، إلَی اللِّقاِء.  في أماِن اللِّٰه. / َمَع السَّ

تمرين ششم:

التُّّفاُح اْلَخَضُر: سيب سبز/ الرُّّماُن اْلَحَمُر: انار سرخ/ اَلِْعَنُب اْلَسَوُد: انگور سياه/ اَلَْورُد اْلَصَفُر: گُِل 

حاُب اْلَبيَُض: ابر سفيد/ اَلْبَحُر اْلَزَرُق: دريای آبی زرد/ اَلسَّ

تمرين هفتم:

بت/ يَْوُم اْلََحد/ يَْوُم اإلثَنيِن/ يَْوُم الثُّالثاء/ يَْوُم اْلَرِبعاء/ يَْوُم الَْخميس/ يَْوُم  روزهای هفته: يَْوُم السَّ

الُْجُمَعِة

تمرين هشتم:

تاء يف/ اَلَْخريف/ اَلشِّ بيع/ اَلصَّ نام فصل ها: اَلرَّ
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تمرين نهم:

َحزَِن ≠ فَِرَح بَيت = َمنزِل  أُّم = والَِدة  

َخلْف = َوراَء أب = والِد  َذَهَب ≠ رََجعَ 

قَريب ≠ بَعيد کَبير ≠ َصغير  ُعْدوان = َعداَوة 

أْمِس ≠ َغد بُستان = َحديَقة  َجميل ≠ قَبيح 

)غاليَة ≠ رَخيَصة( )تَْحت ≠ فَوق(  )ِبدايَة ≠ نِهايَة(  )قَليل ≠ کَثير( 

)حاّر ≠ بارِد( )يَـمين ≠ يَسار(  )سوء ≠ ُحْسن(  )آِخر ≠ أَوَّل( 

)أَبیَض ≠ أَسَود( )َصداقَة ≠ َعداَوة(  )أَراِذل ≠ أَفاِضل(  )جالِس ≠ واِقف( 

تمرين دهم:

َملَـَك       = َملََک فعل است. َمدَرَسة    َمکَتَبة      1  َمصَنع    

ُمَدرِّسات    = َشَعرَْن فعل است. فاِعليَن    الِعبوَن    2  َشَعْرَن   

نََصَر               = َوراَء جهت است. بقيّه  َوراَء            خاَف       3  َرِحَم    

فعل اند.

َفواِکه       = رَُجالِن مثنی بقيه جمع  أشجار            َحدائِق    4  َرُجلِن  

و مربوط به طبيعت اند.

ٰهِذِه          = َهرََب فعل است و بقيّه  ٰذلِـَك         ٰهذا                      5  َهرََب     

اسم اشاره اند.

ُهْم              = َورَدة اسم چيزی است  أنَت           َورَدة         6  أنا       

و بقيّه ضميرند.

َمْن                        = صورة اسم چيزی است  کَيَف         لِماذا        7  صوَرة         

و بقيّه کلمات پرسشی اند.

َسلَِم                      = رُبَّ يعنی چه بسا و با  ُربَّ           َقَذَف      8  َوَقَع          

بقيّه که فعل ماضی اند فرق دارد.
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تمرين يازدهم:

اللَّْوَحة    الُْفْستان  پاسخ: الفستان، يعنی پيراهن زنانه 1  ِمْن َملِبِس النِّساِء َو الْـَبناِت: 

َهب، يعنی طال َهب   الَْقميص  پاسخ: الذَّ الذَّ 2  قيَمُتُه غالَيٌة ِجّداً:  

َسبَعة   تِسَعة  پاسخ: َسبَعة 3  َعَدُد أيّاِم اْلُسبوعِ:  

الَْفّلح   الَْحديَقة  پاسخ: اَلَْحديَقة 4  َمکاُن اْلشجاِر:   

ة ة  پاسخ: اَلَْجدَّ الَْجّد   الَْجدَّ 5  أُمُّ اْلِب:    

تمرين دوازدهم:

أشجار: جمع مکّسر/ يَوماِن: مثنی مذکّر/ واِقفيَن: جمع مذکّر سالم/ کُتُب: جمع مکّسر/ ُغرابَيِن: 

مثّنی مذکّر/ َشَجرات: جمع مؤنّث سالم/ فائِزوَن: جمع مذکّر سالم/ جالِسات: جمع مؤنّث سالم

تمرين سيزدهم:

7  ما  6 لَيَْت: کاش  5 أْسرار: رازها  4 أُسبوع: هفته  3 َوَصَل: رسيد  2 َشْهر: ماه  1 ثَمانيَة: هشت 

9 َوْحَدة: تنهايی 10 َشبََکـة: تور 11 نار: آتش 12 کُّل: همه 13  َمديَنـة:  شهر  8 طَريق: راه  ذََهبْنا: نرفتيم 

14 ما أکَلْنا: نخورديم 15 نَْجم: ستاره 16 َصّف: کالس 17 َسفيَنـة: کشتی 18 َسَمَکة: ماهی 19   أحَمر: سرخ 

20 ُمساَعَدة: کمک 21 کاَن: بود 22 ِعْنَد: نزد 23 باب: در 24 َصيْف: تابستان 25  َوَجع: درد 26 رَأيُْت: ديدم      

در ارزشيابی از درس اّول بايد توّجه داشت که همان گونه که از نام درس پيداست، همۀ اين درس 

ارزشيابی است و نيازی به ارزشيابی مجّدد از آن نيست. پس می توان از دانش آموزان خواست تا در 

کالس در گروه های چند نفره آن را حل کنند؛ سپس رفع اشکال توّسط معّلم انجام شود؛ يا اينکه در 

منزل حل کنند و در کالس رفع اشکال شود.

انتظار نمی رود در عرض دو جلسۀ آموزشی در آغاز مهر ماه کّل مطالب عربی پايۀ هفتم به اندازۀ 

کافی تکرار و تمرين شود. در اين درس فقط مهم ترين مطالب تکرار شده است و به تدريج در 

درس های دوم تا دهم اين تکرار در دل متون، عبارات و تمرينات انجام خواهد شد.

ارزشيابی
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وسايل کمک آموزشی

شایسته است دبيران محترم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

اینفوگراف1، پرده نگار )پاورپوینت(، کليپ آموزشی، اساليد،  کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، 

پوستر، فلش کارت

1ـ آموزگاران، خبرنگاران و ... اینفوگرافیک را به عنوان موهبتی یافته اند که در رساندن سریع تر و تیزهوشانه تر مقاصدشان به مخاطبان آنان 

را یاری می کند. )یک انقالب بصری( امروزه باید بصری صحبت کنیم. با تصویرسازی درست، افراد می توانند سریع تر و با پشتیبانی اطالعات 

بهتر تصمیم سازی کنند.

اینفوگراف چیست؟

می بينيم،  خود  اطراف  در  زياد  را  اينفوگراف ها  امروزه  است.   )Information Graphic( شدۀ  کوتاه   )Info graphic( اينفوگراف  واژۀ 

کتاب های کودکان، اخبار، نقشه ها و ارائۀ اطاّلعات علمی، همه به نوعی از اينفوگراف به عنوان يک ابزار کارا استفاده می کنند. ابزاری که 

دو هدف عمده را پوشش می دهد:

کمک به نمايش سريع، واضح و زيبای ايده های پيچيده و نشر اطاّلعات و داده ها به صورت بصری و سهل الوصول

اینفوگرافیک ها یا گرافیک های اطاّلع رسان، نمایشگران تصویری اطاّلعات و داده ها هستند. 

پژوهش ها نشان می دهد که مردم توّجه کمتری به نوشته ها و متون دارند و اين توّجه کمتر و کمتر می شود و تمايل برای صرف زمان بيشتر 

بر جنبه های بصری وجود دارد. استفاده از گرافیک 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. 

شايد به همين دليل باشد که امروزه گرافیک های اطاّلع رسان همه جا مشاهده می شوند.

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

جدول صرف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه )يَـ ،تَـ ، نَـ ، أَ( و ضماير متّصل فاعلی و اعراب اصلی و فرعی رفع اشاره 

شده است، زبان عربی را زبانی شگفت و نياموختنی جلوه گر می سازد. دانش آموز با دیدن جزوه ای که قواعد فعل مضارع را مفّصالً آموزش 

می دهد از آموختن زبان عربی پشيمان می شود. اّما يک اینفوگراف او را کنجکاو و عالقه مند می سازد.

در يک اينفوگراف جمالتی مانند »الاّلِعُب الْفائُز يرفَُع الَْکأَس«. ديده می شود که در کنار آن تصوير بازيکنی که جام پیروزی را باال برده است.

دانش آموز با ديدن جمله ها و تصاوير با ساختار فعل مضارع آشنا می شود.
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ْرُس الّثاني َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس دوم

1  دانستن معنای 32 واژۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  قرائت و ترجمۀ متن درس

3  درک پيام متن1 

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های خوانده شده

5  شناخت و ترجمۀ درست فعل مضارع اّول شخص مفرد )متکّلم وحده(

6  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع دوم شخص مفرد )مفرد مذّکر مخاطب( و )مفرد مؤّنث مخاطب(

1ـ پيام درس اشاره به وسعت جهان اسالم است و اينکه ايرانيان خدمات بسياری به زبان عربی به عنوان زبان قرآن انجام داده اند.

متن درس دوم دربارۀ اهّمّيت زبان عربی است که معّلم می تواند به همين بهانه از دانش آموزان 

بپرسد: چرا عربی می خوانيم؟ پشت جلد کتاب پايۀ هفتم نيز داليل اين امر نوشته شده بود. ارجاع 

دانش آموز به نقشۀ جهان اسالم و اينکه در همۀ اين کشورها زبان عربی قابل فهم است سودمند 

می باشد. 

در یکی از سطرهای متن درس چنين آمده است: »أکثر أسماء الوالد و البنات في العالم اإلسالمّي 

عربّي.« می توان همين سخن را در کالس به آزمايش نهاد و نام کوچک دانش آموزان را بررسی کرد تا 

به آنها صّحت اين مّدعا ثابت شود و فراگيران متوّجه نقش و جايگاه زبان عربی شوند.

ـَغـِة اْلَعَربيَّـِة: اهمّيت زباِن عربی أَهّمـيَّـُة اللُّ

َو  اْلِعباراِت  ِقراَءِة  َعلٰی  قاِدروَن  َو  اْلماضَيِة  َنِة  السَّ في  َنَجْحنا  ِلنَّـنا  اْلعاَلميَن﴾  رَبِّ  ِلّلِه  ﴿اْلَحمُد 

النُّصوِص اْلَبسيَطِة. 

سپاس خدا را پروردگاِر جهانيان؛ زيرا ما در ساِل گذشته موفّق شديم و قادر به خواندِن عبارت ها 

و متوِن ساده هستيم.
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َغُة اْلـفارِسيَّـُة َممزوَجٌة ِبـها َکثيـراً.  َغِة اْلَعَربيَِّة؛ ِلَنَّها ُلَغُة ديِننا َو اللُّ َنـحـُن ِبـحاَجٍة إلٰی َتَعلُِّم اللُّ

ما به يادگيرِی زباِن عربی نيازمنديم؛ زيرا زباِن دينمان است و زباِن فارسی با آن بسيار آميخته است.

ـَغـَة اْلـَعـَربيَّـَة ِمـَن الـلُّغاِت اْلعـاَلمـيَّـِة.  إنَّ الـلُّ

بی گمان زباِن عربی از زبان های بين المللی است.

اْلـُقرآُن َو اْلـأحاديُث ﴿ِبـِلساٍن َعـَربــيٍّ ُمـبیـٍن﴾.

قرآن و احاديث به زباِن عربِی آشکار هستند.

ـَمـِة اْلـُأَمـِم اْلـُمـتَّـِحَدِة. اْلـَعـَربيَّـُة ِمَن اللُّـغـاِت الـرَّسـميَّـِة فـي ُمـَنـظَّ

عربی از زبان های رسمی در سازماِن ملِل متّحد است.

ـَغـِة  الـلُّ ِفـي  ُمعَجماً  َکـَتـَب   » »اْلـفيروزآباديُّ َکـثيـراً.  اْلـَعـَربيَّـَة  ُـَّغـَة  الل َخـَدموا  اْلـإيرانّيـوَن 

َغـِة  الـلُّ َقـواِعِد  في  کاِمٍل  ِکتاٍب  َل  أوَّ َکـَتـَب  و »سيَبـَوْيـِه«  اْلـُمحيُط«  »اْلـقاموُس  اْسُمـُه  اْلـَعـَربيَّـِة 

اْلـَعَربيَّـِة اْسُمُه »اْلِکتاب«.

ايرانيان به زبان عربی، بسيار خدمت کردند. »فيروزآبادی« لغت نامه ای در زباِن عربی نوشت که 

نامش »قاموس محيط« است و »سيبويه« نخستين کتاِب کامل را در قواعِد زباِن عربی نوشت که 

نامش »الکتاب« می باشد. 

. أکـَثـُر أسماِء اْلـأوالِد َو اْلـَبناِت ِفـي اْلـعاَلـِم اْلـإسلميِّ َعـَربـيٌّ

بيشتِر نام های پسران و دختران در جهاِن اسالم، عربی هستند. 

اْلـَکِلماُت اْلـَعَربيَّـُة، َکـثيـرٌَة ِفـي اْلـفارِسيَِّة َو ٰهذا ِبـَسَبِب اْحِتراِم اْليرانّييـَن ِلـُلـَغـِة اْلـُقرآِن. 

واژه های عربی در فارسی بسيارند و اين به دليِل احترام نهادِن ايرانيان به زباِن قرآن است.

َنـِة اْلماضَيـِة َو أَقِدُر َعلٰی ِقراَءِة النُّصوِص  أَنـا أعـرُِف َمعنٰی َکـِلماٍت َکـثيـرٍَة َو أَذُکـُر ُکـلَّ َکـِلماِت السَّ

اْلَبسيَطِة.

من معنای واژه های بسياری را می دانم و همۀ واژه های ساِل گذشته را به ياد می آورم و می توانم 

متوِن ساده را بخوانم. )قادر به خواندِن متن های ساده ايم(.

ـَغِر َکالـنَّـقِش ِفـي اْلـَحـَجـِر.« جاَء ِفـي اْلمثاِل: »اْلـِعْلُم ِفـي الصِّ

در َمثَل ها آمده است: »دانش در ُخردسالی، ماننِد نقش در سنگ است.«

ِل أيضاً؟ يا أخـي، أَ َتـعـرُِف َمعنٰی َکـِلماِت اْلـِکـتاِب اْلـأوَّ

ای برادرم، آيا معنای واژه های کتاب اّول را نيز می دانی؟

ـْهـَلـِة؟ يا أُخـتي، أَ َتـفـَهمـيـَن َمعَنی اْلـآياِت َو اْلـأحاديِث السَّ

ای خواهرم، آيا معنای آيه ها و حديث های آسان را می فهمی؟
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»بدانيم«

آموزش ساختار

تمرين ها

معادل عربی دو صيغۀ فعل مضارع اّول شخص مفرد و دوم شخص مفرد در اين درس تدريس و 

در کنار آن آموخته های سال گذشته تکرار شده است. اين تکرار در سال های آينده نيز ادامه خواهد 

التکرار ألف.« جامۀ عمل بپوشد. توّجه داشته باشيم که همچنان  يافت تا شعار »الدرس حرف و 

هدف مانند کتاب پايۀ هفتم اين است که دانش آموز فعل را در جمله و به کمک قرائن ترجمه کند. 

تبديل فعلی از متکلّم به مخاطب از اهداف کتاب نيست. در سايۀ روان خوانی و ترجمه، توانايی 

تبدیل کردن خود به خود حاصل می شود.

در  مثالً  کند؛  ترجمه  بايد درست  او  بلکه  بسازد،  فعل مضارع  دانش آموز  که  نيست  اين  هدف 

ترجمۀ »أنا کتبُت درسي أمِس«. بتواند »کتبُت« را »نوشتم« معنا کند و در جملۀ »أنَت تَذَهُب إلی 

المدرسة کُلَّ يوم«. بتواند »تذهب« را »می روی« ترجمه کند.

چنين چيزی در امتحان مورد تأييد نيست: اين جمله را با توّجه به کلمۀ داده شده بازنويسی کنيد.

أنـا ألـَعـُب َمـَع أصدقائـي.

أنِت   ...    َمـَع     ...      .

اّما اين سؤال ها مورد تأييد است.

در جای خالی فعل مناسب بنويسيد.

 ) تَلَعبيَن  أَلَعُب ( أنِت  ...    َمَع َصديقاتِك. 

پس تشخيص فعل درست از اهداف کتاب است.

در بخش آموزش ساختار سعی شده است، تا دانش آموز با توّجه به تصوير جمله را درست ترجمه کند. 

دبير می تواند در اين قسمت، توضيحات الزم را بيان کند. 

تمرينات اين درس نيز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند، تا دانش آموز با حّل تمرين بتواند خود را 

بيازمايد و آموخته هايش را تثبيت کند. تمرينات در حقيقت ادامۀ قرائت و ترجمه اند؛ اّما به شکلی 

جديد و تحت پوشش تمرين. سعی شده است، تا در تمرينات کلمۀ جديدی حّتی االمکان به کار نرود. 



52

تمرين اّول: هدف، تقويت مهارت خواندن و درک مطلب است. پاسخ ها: غ غ ص غ

تمرين دوم: هدف اصلی تقويت مهارت ترجمه است؛ اّما افزون بر آن هدف ثانوی، آشنايی با نحوۀ 

پرسش و پاسخ به هنگام مکالمه است.

تمرين سوم: هدف، تقويت شناخت کاربرد واژگان است.

تمرين چهارم: هدف، عالوه بر تقويت مهارت ترجمه، افزودن مهارت تشخيص فعل است.

تمرين پنجم: هدف تقويت شناخت فعل است. الزم است در حّل تمرين ترجمۀ عبارت ها در کالس 

گفته شود.

می توان در امتحان مانند اين تمرين، سؤال دوگزينه ای طرح کرد؛ زيرا امتحان مسابقه نيست. هرچند 

بيش از دو گزينه نيز اشکالی ندارد. دبير با توّجه به وضعّيت مدرسه می تواند بهتر تصميم بگيرد.

تمرين ششم: هدف، شناخت فعل مضارع اول و دوم شخص مفرد است. بهتر است در امتحان مانند 

اين سؤال طرح نشود و ترجمۀ فعل در جمله خواسته شود.

تمرين هفتم: هدف، تقويت مهارت سخن گفتن است. در بخش مکالمه، رعايت ظرافت های نحوی 

مّد نظر نيست؛ زيرا دانش آموز در آغاز راه است. او بايد در ساحل زبان عربی بازی کند و نمی تواند 

به عمق دریای زبان فرو برود؛ زيرا هنوز مهارت کافی ندارد. دليل مؤلفين در به کار بردن اين قسمت، 

برنامۀ درسی مّلی است که به مهارت سخن گفتن اشاره کرده است. از سوی ديگر؛ این تمرين کالس 

درس را بسيار شاداب و فّعال می سازد و هر دانش آموزی دوست دارد در درس عربی و انگليسی بتواند 

به مهارت سخن گفتن دست يابد.

ساختار درس

ارزشيابی

ساختار دو درس دوم و سوم يکی است و آنچه را دانش آموز در درس دوم خوانده است، دوباره 

در درس سوم می خواند، تا يادگيری تثبيت شود. هدِف درس دوم، آموزش ساختار فعل مضارع اّول 

و دوم شخص مفرد از ثالثی مجرّد صحيح و سالـم است، بنابراين، از فعل معتل و مهموز و مضاعف 

دارای تغييرات پيچيده نبايد استفاده کرد.

کَنُز الحکمة: هدف، پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. در اينجا دانش آموز سخنانی 

حکیمانه دربارۀ »علم« از پيامبر اسالم  و حضرت علی  می خواند.

تبديل صيغه های ماضی به مضارع يا برعکس در ارزشيابی مّد نظر نيست.
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کافی است دانش آموز بتواند جمله های دارای صيغه های معادل اّول و دوم شخص مفرد را درست 

به فارسی ترجمه کند.

لطفاً چنين سؤاالتی در امتحان طّراحی نشود:

نوع و صيغۀ »تلعب« را بنويسيد.

از حروف اصلی »ق ذ ف« فعل ماضی منفی متکّلم وحده بنويسيد.

کدام گزينه صحيح است؟

       ُه           أنا أغسل يـد ... .                ي

در اين سؤال، هر دو گزينه می تواند درست باشد. هرچند هدف طّراح گزينۀ اّول است؛ اّما هر 

دو گزينه به يک اندازه درست اند. أنا أغسل يده؛ يعنی من دستش را می شويم. هيچ ایرادی در این 

جمله نيست. فرض کنيد مادری دربارۀ فرزندش می گويد: من دستش را می شويم. 

وسايل کمک آموزشی

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف، پاورپوینت، کليپ آموزشی، اساليد، پوستر، فلش 

کارت

افزون بر وسايل کمک آموزشی ياد شده، از شيوۀ نمايشی می توان بهره گرفت.

از دانش آموزی با هماهنگی قبلی می خواهيم کارهايی را در کالس انجام دهد و به زبان عربی 

بگويد چه کاری را انجام می دهد.

أَنا أَْذَهُب إلَی اللَّوِح. به طرف تخته می رود و بگويد:  

أَنا أَکْتُُب َعلَی اللَّوِح. روی تخته بنويسد و بگويد:   

أَنا أَفْتَُح الّناِفَذَة. پنجره را باز کند و بگويد:   

و کارهای ديگری که فعل های آن را خوانده است انجام دهد و به عربی بگويد: چه کاری دارد 

انجام می دهد.

إلَی  تَْذَهبيَن  )أَنِت  يا  اللَّوِح.  إلَی  تَْذَهُب  أَنَْت  دانش آموز ديگری خطاب به او بگويد: 

اللَّوِح.(

و مثال های ديگر ...

در اين درس، از دانش آموز خواسته شده است تا سايت يا وبالگ مناسبی را در کالس معرّفی کند. 

حّتی می توان کانال های مجاز شبکه های رسمی آموزش و پرورش را نيز در اينجا معرّفی کرد.

برخی از دانش آموزان توانايی وبالگ نويسی دارند و صاحب وبالگ اند. می توان از آنان خواست، تا 
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به چند تن از هم کالسی هايشان اين مهارت را آموزش دهند و يک وبالگ ويژۀ درس عربی کالس خود 

راه اندازی کنند. اين کار، دانش آموزان را با فّناوری های جديد تا اندازه ای آشنا می سازد.

جمالِت بخش قواعد

تمرين ها

أنَـا أکـُتـُب ِبالَْقلَِم الْـأسَوِد. من با خودکاِر مشکی می نويسم.

أنَـا أکـُتـُب ِبالَْقلَِم الْـأحَمِر. من با خودکار قرمز می نويسم. 

أنَت تَـْحَفُظ الُْقرآَن َجيِّداً. تو قرآن را به خوبی از بر می کنی. )مذکّر(

أنِت تَْحَفظيَن الُْقرآَن ِبِدقٍَّة. تو قرآن را به خوبی از بر می کنی. )مؤنّث(

تمرين اّول:

. غلط 1  قَليٌل ِمْن أسماِء اْلوالِد َو الْبَناِت ِفـي الْعالَِم اإْلسالميِّ َعـَربيٌّ

2  کَتََب سيبََويِه أوََّل کِتاٍب کاِمٍل في قَواِعـِد الـلَُّغِة الْـفارِسيَّـِة. غلط

3  کَتََب الْفيروزآباديُّ ُمعَجمـاً ِفـي الـلَُّغِة الْـَعَربيَّـِة. صحيح

4  الْـإيرانيّـوَن َخـَدموا الـلُّغـَـَة الْـَعَربيَّـَة قَـليالً. غلط

تمرين دوم:

ماذا تَفَعُل يا َولَُد؟ أَکُتُب رِسالًَة لَِصديقي.

ای پسر، چه می کنی؟ نامه ای برای دوستم می نويسم.

ماذا تَفَعليَن يا َسيَِّدُة؟ أَقَرأُ آياٍت ِمَن الُْقرآِن.

ای خانم چه می کنی؟ آيه هايی از قرآن را می خوانم.

َهْل تَـصَنُع کُرسّياً؟ ال؛ أصَنُع ِمنَضَدًة.

آيا صندلی می سازی؟ نه؛ ميز می سازم.

أ تَـذَهبـيـَن َمَع أُْخـِتـِک؟ ال؛ أذَهُب َمَع َصديَقتي.

آيا همراِه خواهرت می روی؟ نه؛ همراه دوستم می روم. 
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تمرين سوم:

باَلُء اإْلنساِن فيـِه: اللِّسان    َمـوُت اْلحـياِء: الْـَجهل    نِصُف الّديِن: ُحسُن الُْخلُق

هات : اْلُمَّ َهب    الَْجنَُّة تَحَت أقداِمِهنَّ الْـَوقُت ِمْنـُه: الـذَّ

تمرين چهارم:

﴾ )انبياء: 30( 1  ﴿َو َجـَعـلْـنا ِمَن الْـمـاِء کُـلَّ َشيٍء َحـيٍّ

و از آب هر چيِز زنده ای را قرار داديم.

2  أنَت َقـِبلْـَت کَـلَم والِـِدَك َو الْـآَن تَـعـَمـُل ِبـِه.

تو سخِن پدرت را پذيرفتی و اکنون به آن عمل می کنی.

3  أنِت َحِفظِْت سوَرَة النَّصِر َو الْـآَن تَحَفظيـَن سوَرَة الْـَقدِر.

تو سورۀ نصر را از بر کردی )حفظ کردی( و اکنون سورۀ قدر را از بر می کنی.

فَّ الْخاِمَس. فَّ الّثاِمِن َو أنَت تَـدُخـُل الـصَّ 4  أنَـا َدَخـلْـُت الـصَّ

من وارِد کالِس هشتم شدم و تو وارِد کالِس پنجم می شوی.

تمرين پنجم:

1  أَ أنَت »تَطْرُُق« الْباَب قَبَل َدقيَقـتَـيِن؟

2  أنَـا »أَبَحُث« َعْن طَريِق الْـَجنَّـِة في َحياتي.

3  يا َحّداُد، أَ أَنَت »َعِملَْت« في الَْمصَنعِ أَْمِس؟ 

4  يا أُختي، َهْل »أَکَلِْت« الطَّعاَم قَبَل َدقيَقٍة؟

5  أَ أَنِت »تَبَْدئـيَن« ِبَجْمعِ الَْفواکِـِه بَعَد يَوَميِن؟

6  أَيََّها الَْخبّاُز الَْمحتَرَُم، َهْل »تَعَمُل« بَْعَد َدقائِق؟

تمرين ششم: 

نَـظَـَر: نگاه کرد  أنـظُـُر: نگاه می کنم  تَـنـظُـُر: نگاه می کنی  تَـنـظُريـَن: نگاه می کنی

َسأَل:پرسيد  أسـأُل: می پرسم  تَـسـأُل: می پُرسی  تَـسـألـيـَن: می پرسی

َسَمَح: اجازه داد  أسَمـُح: اجازه می دهم  تَـسَمـُح: اجازه می دهی  تَسـَمـحيـَن: اجازه می دهی

ذَکَـَر: ياد کرد  أذکُـُر: ياد می کنی  تَـذکُـُر: ياد می کنی  تَـذکُـريـَن: ياد می کنی
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تمرين هفتم:

1  کَيَف حالُـَك؟ کَيَف حالُـِك؟ پاسخ: أنا ِبَخيٍر.

2  َمـا اْسـُمـَك؟ َمـا اْسـُمـِك؟ پاسخ: اِْسمي ... .

3  َمن أنَت؟ َمن أنِت؟ پاسخ: أنا طالٌِب. يا أَنا مصطفی. )مذکّر( أنا طالِبَة. يا أنا مريم. )مؤنّث(

4  أيَن أنَت؟ أيَن أنت؟ پاسخ: أنا في الَْمدرََسة. يا أنا في الْبَيِت. يا ...

5  َهل أنَت ِمن کرج؟َهل أنِت ِمن کرج؟ پاسخ: ال؛ أنا ِمن کرمانشاه. يا نََعم؛ أنا ِمن کرج.

َکنُز اْلِحکَمة
لِــکُـلِّ شيٍء طَـریـٌق َو طَـریـُق الْـَجنَّـِة الْـِعـلْـُم. 1

هر چيزی راهی دارد و راِه بهشت، دانش است.
الْـِعـلْـُم أفـَضـُل ِمَن الْـِعـبـاَدِة. 2

دانش، از عبادت بهتر است.
َزکاُة الِْعلِْم نَـْشـرُُه. 3

زکاِت دانش، پخِش آن است.

َمْن َسأَل؛ َعلَِم.

هرکس بپرسد، ياد می گيرد. هرکس بپرسد، می داند. هرکس پرسيد، دانست.
ـُه جـاِهـٌل. 4 َمْن کَـَتـَم ِعـلـمـاً؛ َفـکَـأنَـّ

هرکس دانشی را پنهان کند؛ گويی که او نادان است. 

هرکس علمی را پنهان کرد؛ گويی که او نادان است. 

حديث اّول و دوم از پيامبر اسالم  و حديث سوم تا پنجم از حضرت علی  است.

1ـ کنز العّمال : 28803

2ـ کنز العّمال : 28657

3ـ غرر الحکم و درر الکلم، جلد 1، صفحۀ 52

4ـ بحار النوار: 12/67/2
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َاْلَرَبعينّيات
إيجاُر الُْغرَفِة في کَربَلء

ـ َحّياَك اللُّٰه! ـ  ساَعَدَک اللُّٰه!      

ـ زنده باشی! ـ  خسته نباشی!       

الّطاِبِق  ِفـي  ِعنَدنا  ـ  َنَعم؛  ـ  َهل ِعنَدُکم ُغرَفٌة فاِرَغٌة ذاُت َثلَثِة أَِسرَّة؟   

الّراِبِع.

ـ  بله؛ در طبقۀ چهارم داريم. ـ  آيا اتاق خالی سه تخته داريد؟ آيا اتاق خالی دارای سه تخت داريد؟(  

ـ  ال؛ ما ِعنَدنا، ٰلِکْن، اْلِمصَعُد  ِل؟     ـ  أَ ما ِعنَدُکم ِفـي الّطاِبِق اْلَوَّ

َموجوٌد.

آسانسور  ولی  نداريم،  ـ  نه؛  ـ  آيا در طبقۀ اّول نداريد؟      

هست.

ـ ال َبأَْس، ٰهذا ِمفتاُح اْلُغرَفِة. ـ  َحَسناً، ُنريُد ُرؤَيَة اْلُغرَفِة.     

ـ  عيبی ندارد. )اشکالی  ندارد(  ـ  بسيار خوب )ُخب(، می خواهيم اتاق را ببينيم.   

اين کليد اتاق است.

توضيح: در برخی هتل ها به جای کليد که سبکی قدیمی است کارت )اَلِْبطاقَة( می دهند.

معادل »ال بَأَْس« در گويش عراقی »ِميْخالِْف« )ال يُخالُِف( و در عربستان »ما في ُمْشِکلَة« است.

ـ أَماَمَك َلوَحُة اْليجاراِت. ـ  َکم إيجارُها؟      

ـ  تابلوی اجاره ها روبه روی تو  ـ  کرايه اش )اجاره اش( چقدر است؟    

است. )روبه روی شماست.(

»لوح« به معنای تابلو و تخته است. »لوَح« تاء وحدة دارد. 

َدٌة ِمن  ـ  ال، ِلَنَّ اْلَسعاَر ُمَحدَّ ـ  َهل ُيمِکُن التَّخفيُض؟     

ِقَبِل اْلُحکوَمِة.

ـ  نه؛ زيرا قيمت ها از طرِف  ـ  آيا تخفيف ممکن است؟     

دولت مشّخص است.

ِسْعر، قيَمة و ثَـَمن هر سه مترادف اند. تَْخفيض و َخْصم نيز با هم مترادف اند.

ـ َثلَثَة َلياٍل. ـ  َکم َليَلًة أَنُتم في َکرَبلء؟     

ـ سه شب. ـ  چند شب در کربال هستيد؟    

ـ ٰهِذِه ِبطاقاُتـنا. ـ    أَيَن ِبطاقاُت ُهوّياِتُکم؟     

ـ  اين ها کارت های ما هستند. کارت های شناسايی شما کجا هستند؟    
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دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

1  »َعرََف«: دو معنا دارد: دانست، شناخت. جالب است که در زبان انگليسی نيز همين گونه است 

و )know( مانند زبان عربی دو معنا دارد.

2  »أَيضاً« به معنای همچنين مصدر از فعل »آَض، يَئـيُض« و مفعول مطلق )يا حال( است. 

آَض: صاَر )از افعال ناقصه( مثال: آَض َسواُد َشعرِِه بَياضاً؛ يعنی سياهی مويش سفيد شد.

« و در گويش عراقی »َهم« به جای آن به کار می رود  در گويش حجازی »کَمان« مخّفف »کَما أنَّ

که کامالً پيداست از زبان فارسی به گويش عراقی رفته است.

3  »َجَعَل« به معنای »گذاشت، قرار داد« است. شاید انتقاد شود که بهتر بود دانش آموز با فعل 

»َوَضَع« آشنا می شد، نه فعل »َجَعَل«؛ اّما فعل »َوَضَع« معتّل مثال است و در مضارع آن حرف 

»واو« حذف می شود. از سوی ديگر، اين فعل در قرآن، روايات و احاديث کاربرد بسيار دارد. 

مثال از قرآن که فعل »َجَعَل« به معنای »َوَضَع« به کار رفته است: 

﴿فَلَّما َذَهبوا ِبِه َو أَْجَمعوا أَْن يَْجَعلوُه في  َغيابَِت الُْجبِّ ...﴾ يوسف: 15 

پس وقتی او را بردند و هم داستان شدند تا او را در نهانخانۀ چاه بگذارند. 

در گويش عاميانه به جای آن »َخلَّی« يا »َحّط« به کار می رود؛ مثال: 

ترجمۀ »اينجا قرار بده« به عربی فصيح می شود »َضْع ُهنا« يا »اِجَعْل ُهنا«؛ اّما به عربی حجازی 

»ُحّط هينا«، به عربی عراقی »َخلّي اِْهنا« و به عربی شامی »َخلّي هون« می شود.

4  در ﴿اَلَْحمُد لِلِّٰه َربِّ الْعالَميَن﴾ الحمد: مبتدا؛ للِّٰه: خبر شبه جمله يا جار و مجرور و رَبِّ بدل 

است.

5  »َقَدَر، يَقِدُر« با »اِستَطاَع، يَستَطيُع« تقريباً هم معناست. فعل قََدَر به صورت قَِدَر نيز به کار 

رفته است.

6  »لِسان« به معنای »عضو گوشتی داخل دهان«، يا همان »زبان« است. در عربی قدیم »اللِّساُن 

الَْعَربّي« گفته می شد؛ اّما امروزه »اللَُّغُة العربيَُّة« گفته می شود. کلمۀ »لَُغة« واژۀ جديدی است 

که در قرآن و متون قديم به کار نرفته و از واژۀ يونانی logo گرفته شده است.

7  »ُقرآن« مصدر از »قََرأَ، يَْقَرأُ« است. »قُرآن«، »ِقراَءة« و »قَْرأ« هر سه مصدرهای »قََرأَ« هستند. 

»قُرآن« به معنای »خواندن« است که به تدریج اسم خاّص برای کتاب دينی مسلمانان شده 

است. با وجود اين در قواعد عربی، اغلب آن را معرفه به ال می دانند نه َعلَم؛ اّما حقيقت اين 

نيست و »القرآن« َعلَم ِبالَْغلَبَة است که پس از گردآوری، َعلَم يعنی اسم خاّص آن شد.
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8  »قاموس« که نام کتاب »فيروزآبادی« است در اصل به معنای »دريای ژرف و بزرگ« است؛ اّما 

امروزه به معنای »الُْمعَجم« و مترادف با آن می آيد.

9  جمع »اِسم« در عربی »أَْسماء« است، ولی در فارسی »اسامی« به کار می رود.

10  »بَنات« ُملَْحق به جمع مؤنّث سالم است. 1 )مبادئ العربيَّـة، جلد 4، صفحۀ 88 ، فائده 151(

11  »ماء« به معنای »آب« و اصل آن »َمَوٌه«؛ جمع آن »مياه« و »أَْمواه«؛ اسم منسوب آن »مائـّي، 

ر آن »ُمَويه« است. در گويش عراقی »ماي« و در گويش حجازی »مويه«  ماوّي، ماهّي« و مصغَّ

گفته می شود.

12  »کُرسّي« يعنی »صندلی« و تقریباً با »َمقَعد« مترادف است. کُرسّي صندلی متحّرک و مقعد 

ثابت است؛ مانند صندلی هواپيما؛ اّما اين نکته بسياری اوقات رعايت نمی شود. جمع کُرسّي، 

کَراسّي بر وزن َمفاِعل و غيرمنصرف است؛ لذا تنوين نمی گيرد.

13  طََرَق الباَب، َدقَّ الباَب و قََرَع الباَب هر سه به معنای »در زد« است.

14  »تُّفاح« به معنای »سيب« است و »تُّفاَحة« واحد آن به معنای »يک سيب« است. مثّنای آن 

»تُّفاَحتاِن« و جمع »تُّفاحات« است؛ هر چند طبق قاعده بايد »تَفافيح« به کار رود؛ اّما آنچه 

به کار می رود »تُّفاحات« است.

15  »َجنَّـة« به معنای »باغ، باغ بهشت« است که با »َجنين« و »ِجّن« هم خانواده است. سه حرف 

اصلی »ج، ن، ن« بر پوشيدگی داللت دارد. وجه تسميه »ِجّن« در فرهنگ عرب اين است که 

موجودی ناپيدا و ناديدنی و پوشيده از چشمان است. جمع »َجنَّـة« ، »ِجنان« و »َجّنات« است. 

»َجنَّـة« باغی است که از سایۀ درختاِن بسيار، زمين را پوشانده شده است.

16  »نََجَح« به معنای »موفّق شد، پيروز شد، قبول شد« است. »الّناِجُح في االمِتحاِن«؛ يعنی »قبول 

در امتحان« و در مقابل آن »الرّاِسِب في االمتحاِن«؛ یعنی »مردود در امتحان«. اّما »فائِز« که از 

»فاَز« گرفته شده است، به معنای »بَرنده« يا »رستگار« است. گاهی برخی دانش آموزان معنای 

»نََجَح« را با »قَِبَل« اشتباه می گيرند. »قَِبَل« يعنی قبول کرد، پذيرفت.

17  »کََتَم« دو مفعولی است. »کَتََم َصديَقُه الکالَم«؛ يعنی »آن سخن را از دوستش پنهان کرد«.

کَتََم ـُـ کِتماناً. کَتََم و أخفٰی مترادف اند.

کَتََم با حرف جّر ِمْن نيز می تواند بيايد؛ مثال:

کَتََم ِمن َصدیِقــِه الْکالَم.

1ـ دیده شده که متأسفانه برخی از همکاران به تقليد از کتاب های غير استاندارد نوع جمع کلماتی مانند: أخوات، بَنات، سماوات، بَنین، 

ظُلُمات و ... را از دانش آموز می خواهند که مطلقاً کار درستی نيست.
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18  دو جملۀ »ساَعَدَك اللُّٰه« و »َحّياَك اللُّٰه« دو فعل دعايی دارند که در آنها فعل ماضی برای دعا 

به کار رفته است.

19  »ِعنَدکُم، لََديُکم و لَُکم« هر سه می تواند به معنای »داريد« باشند.

20  واژۀ »فاِرغ« به معنای »خالی« در عربستان »فاضي« گفته می شود.

21  واژۀ »طاِبق« در عربستان و برخی کشورهای ديگر »َدْور« گفته می شود که جمع آن »أَدوار« 

است.

22  »َحَسناً« همان است که در گفتار فارسی در پاسخ به کسی می گوييم »ُخب«.

23  »نُريُد« در عربستان »نِبغٰی« يا »نِبغي« و در کشورهای حوزۀ خليج فارس »نِبي« يا »نِبا« با 

حذف »غ« و در سوريه »ِبدنا« گفته می شود. 

24  »ال بَأَس«؛ يعنی »اشکالی ندارد، عيبی ندارد« و در گويش عراق »ِميْخالِْف« می گويند که همان 

»ما يُخالُِف« است. در عربستان »مافي ُمشِکلَة« می گويند.

25  »تَخفيض« آن است که در فارسی »تخفيف« می گوييم. »َخْصم« نيز به همين معناست.

26  در گويش های محلّی حوزۀ خليج فارس ضمير »أَنُتم« را »إنْتو« می گويند؛ برای مثال، در گويش 

عراق جملۀ »کَْم لَيلًَة أنتُم في کَرباَلَء؟« را »َچم لَيل إنتو بَْکربَله؟« تلّفظ می کنند.

27  »ِبطاَقة« به صورت »تَذکِرَة« نيز گفته شده و به بليت، کارت شناسايی، کارت ويزيت نيز اطالق 

شده است. 

28  »ُغرَفة« به صورت »ُحجرَة« نيز به کار رفته است. در مصر »أَوَضة« نيز می گويند که از واژۀ 

تُرکی »اوَد« برگرفته شده است.

29  »ٰهِذِه« در گويش عربستان، »هاذي« و در عراق »هاْي« و در سوريه، »َهيَده« گفته می شود.
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ْرُس الّثاِلُث َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش درس

هماهنگی در ترجمۀ متن درس سوم

1  دانستن معنای 27 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  قرائت و ترجمۀ متن درس

3  درک پيام متن1

4  به هنگام ضرورت، استشهاد به حکمت های خوانده شده

5  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع اّول شخص مفرد )متکلّم وحده( با توّجه به قرائن در جمله

6  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع دوم شخص مفرد )مفرد مذکّر مخاطب و مفرد مؤنّث مخاطب( 

با توّجه به قرائن

1ـ پيام درس توّجه به شغل آيندۀ دانش آموز است. توضيحاتی هرچند در حّد چند دقيقه دربارۀ آيندۀ شغلی برای دانش آموز سودمند است. 

حديث »َخيُر الّناِس أنَفُعُهم لِلّناِس.« توّجه دانش آموز را به اين جلب می کند که همۀ شغل ها برای جامعه محترم است.

متن درس دربارۀ شغل آينده است. شخصيّت های متن درس، مذکّر است؛ برای جبران در تمرینات 

به شغل های مؤنّث توّجه شده است، تا تعادل جنسيّتی رعايت شود. 

نقش  است.  آشکار  نيز  کار  اين  دليل  است؛  شده  معرّفی  کشاورزی  مهندس  شغل،  نخستين  از 

کشاورزی در پيشرفت هر جامعه بديهی است. در صورتی که دبير گرامی فرصت و توانمندی الزم 

داشته باشد، می تواند در اين باره دقايقی دانش آموزان را راهنمايی کند.

ِمـْهـَنـُتـَك ِفـي الْـُمـسَتـقـَبـِل: شغلت در آينده

؟ فِّ َو قاَل: »َدرُس الَْيوِم َحوَل ِمْهَنِة الُْمسَتقَبِل.« َفَسأََل أيَّ ِمهَنٍة تُِحبُّ َدَخَل الُْمَدرُِّس في الصَّ

آينده است سپس پرسيد چه  )پيرامون( شغِل  امروز دربارۀ  معلّم وارِد کالس شد و گفت: درِس 

درسی )کدام درس( را دوست داری؟
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ِم الِْبلِد. َسوَف أَصيُر ُمَهنِدساً ِزراعّياً. صادٌق: أنَا أُِحبُّ الزِّراَعَة. ِلنَّها َعَمٌل ُمِهمٌّ لِـَتَقدُّ

مهندس  من  است.  مهم  کاری  کشور  پيشرفِت  برای  زيرا  دارم؛  دوست  را  کشاورزی  من  صادق: 

کشاورزی خواهم شد.

بَـساتـيـُن  »الْـکُـُتـُب  َعنها:  اللِّٰه   َرسوُل  قاَل  کُنوٌز.  الْکُُتَب  ِلنَّ  الْکُُتِب؛  بَْيَع  أُِحبُّ  أَنَا  ناِصٌر: 

الْـُعـلَـمـاِء.« 

ناصر: من کتابفروشی )فروختِن کتاب( را دوست دارم؛ زيرا کتاب ها گنج هستند. فرستادۀ خدا 

درباره اش گفته است: کتاب ها باغ های دانشمندان هستند.

قاِسٌم: َسأَصيُر ُمخَتِرعاً َو َسوَف أَصَنَع َجّواالً َجديداً.

قاسم: مخترعی خواهم شد و تلفِن همراه جديدی خواهم ساخت.

منصوٌر: أنَا أِحبُّ الّرياَضَة. أنَا الِعٌب ُممتاٌز في کُرَِة الَْقَدِم.

منصور: من ورزش را دوست دارم. من در فوتبال بازيکنی ممتاز هستم.

أميٌن: أنَا أِحبُّ ِطبَّ الُْعيوِن. َسوَف أَصيُر طَبيباً لِِخدَمِة الّناِس.

امين: من چشم پزشکی را دوست دارم. برای خدمت به مردم، پزشک خواهم شد.

رطيِّ َو الَْحلْوانـيِّ َو الْبائِعِ َو الُْمَمرِِّض َو  الطُّّلُب َذکَروا أصحاَب الِْمَهِن کَالُْمَدرِِّس َو الْـَخّباِز َو الْشُّ

الَْحّداِد َو َغْيرِِهْم.

دانش آموزان صاحبان شغل ها را ذکر کردند؛ مانند: معلّم، نانوا، پليس، شيرينی فروش، فروشنده، 

پرستار، آهنگر و غير اين ها.

ـغـِل؟ الْـُمَدرُِّس: ما هَو َهَدُفـکُـم ِمِن انْـِتـخاِب الشُّ

معلّم: هدفتان از انتخاِب شغل چيست؟

عارٌف: ِخدَمـُة الّناِس؛ ِلَنَّ کُـلَّ واِحـٍد ِمـّنا ِبـحاَجـٍة إلَی الْـآَخـريَن.

عارف: خدمت به مردم؛ زيرا هر يک از ما به ديگران نيازمند است.

؟ الْـُمَدرُِّس: أَيُّ ُشـغـٍل ُمِهـمٌّ

معلّم: کدام شغل مهم است؟

ـٌة َو الْـِبلُد ِبـحاَجـٍة إلَی کُـلِّ الْـِمـَهـِن.  حاِمٌد: کُلُّ ِمـهـَنـٍة ُمِهـمَّ

حامد: هر شغلی مهم است و کشور به همۀ شغل ها نيازمند است.

الْـُمَدرُِّس: َعلَينـا ِبـاْحـِتـراِم کُـلِّ الْـِمـَهـِن.

معلّم: بايد به همۀ شغل ها احترام بگذاريم.

: »َخـْيـُر الـّنـاِس َمـْن نَـَفـَع الـّنـاَس«. قـاَل َرسوُل اللِّٰه 

فرستادۀ )پيامبر( خدا فرموده است: »بهترين مردم کسی است که به ديگران سود برساند«.
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ترجمۀ چند شغل:

آتشنشان: إطفائـّي

آرايشگر زنان: َمّشاطَة صالَِة التَّجمیل

آشپز: طَبّاخ

آهنگر: َحّداد

اتوشوی: کَّواء

افسر: ضاِبط

بازرگان: تاِجر

بازنشسته: ُمتَقاِعد

باغبان: بُستانّي

برقکش: کَهَربائـّي

بَقال: بّقال

پارچه فروش: بَزّاز

پاسدار انقلب اسلمی: حارُِس الثَّورِة اإْلسالميَّة

پرستار: ُمَمرِّض

پزشک پوست: طَبيُب اْلمراِض الِْجلديَّة

پزشک زنان: طَبيب نِسائّي، طبيبٌة نِسائيَّـة

پزشک کودکان: طبيُب الطفال

پزشک گوش و حلق و بينی: طَبيُب اْلُنِف و اْلُذُِن 

و الَْحنَجرَة

پزشک: طَبيب

پستچی: ساعي الْبَريد

پيرايشگر )سلمانی(: َحاّلق

تعميرکار: ُمَصـلِّح

چشم پزشک: طَبيُب الُْعيون

حسابدار: ُمحاِسب

خبرنگار: ُمراِسل

خلبان: طَيّار

خّياط: َخيّاط

داروخانه دار: َصيَدلـّي

دانشجو: طالِب جاِمعّي

دربان: بَّواب

دفتردار: کاتِب

راننده: سائِق )در سعودی: َسّواق(

َفِر راهنمای سفر: دليُل السَّ

رفتگر: کَّناس

روزنامه نگار: َصَحفـّي

سبزی فروش: بائُع الُْخضَروات

سپاهی )پاسدار(: حارُِس الثَّورَِة

شغل آزاد: ِمْهَنـٌة ُحرٌَّة

شيرينی فروش: َحلْوانّي

َهب، َذَهبيّاتـّي طلفروش: بائُِع الذَّ

ّجاد فرش فروش: بائُِع السَّ

فروشنده: بائِـع

قّصاب: َجزّار، لَّحام، قَّصاب

کارمند: ُمَوظَّف

کّفاش: َحـّذاء

لوله کش: َسبّاک

مجّسمه ساز: نَّحات

مهندس: ُمَهنِدس

ميوه فروش: فاکِهانّي، بائِـُع الَفواکِه

نانوا: َخبّاز، فَرّان

نَّجار: نَّجار

نظافتچی: عاِمُل التَّنظيف

نظامی: َعسَکرّي
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نّقاش )هنرمند(: رَّسام

نّقاش )رنگ کار(: َصبّاغ

نگهبان: حارِس )جمع آن: ُحرّاس(

نوشت افزار فروش: ِقرطاسّي، بائُِع القالم َو أَدواِت الِکتابة

ورزشکار: رياضّي

هنرپيشه: ُمـَمـثِّل، فَّنان

آموزش تصويری قواعد درس

بدانيم

تمرين ها

دانش آموز جمله های زيِر هر تصوير را می خواند و با توّجه به آن و زير نظر معلّم ترجمه می کند. 

معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان را به حروف 

رنگی در فعل های أفعل، تفعل و تفعلين ارجاع می دهد.

روش اکتشافی به فهم ساختار، کمک بسیاری می کند. معلّم از دانش آموزان می خواهد آنچه را از 

آموزش تصويری قواعد دريافته اند توضيح دهند؛ سپس خودش آن را کامل می کند.

معادل عربی دو صيغۀ فعل مضارع اّول شخص مفرد و دوم شخص مفرد در اين درس و درس قبلی 

تدريس شده و در کنار آن، آموخته های دانش آموز از سال گذشته تکرار شده است. 

تبديل فعل از متکلّم به مخاطب از اهداف کتاب نيست. 

در سايۀ روان خوانی و ترجمه، توانايی تبدیل کردن خود به خود حاصل می شود.

نه تنها در اين درس، بلکه در همۀ درس های کتاب در بخش »بدانيم« ارجاع به تصاوير برای فهم 

از  به فهم ساختار جمالت کمک می کند. يکی  زيرا تصوير  بايسته است؛  و  بهتر جمالت، شايسته 

شيوه های مناسب آموزش زبان، استفادۀ مناسب از تصوير است.

تمرين اّول: هدف، تقويت درک مطلب است. از آنجا که يکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی سخن 

گفتن است؛ اين تمرين در اين زمينه به دانش آموز کمک می کند. ولی در اين بخش نبايد سخت گيری 

کرد؛ زيرا ساختن جمله از اهداف اصلی کتاب نيست. پاسخ کوتاه در اينجا کافی است.
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تمرين دوم: هدف، ترجمۀ جمله های عربی دارای معادل دو صيغۀ اّول شخص مفرد و دوم شخص 

داد.  آموزش  به خوبی  می توان  را  مطلب  اين  تصوير،  از  بهره گيری  با  است.  مضارع  فعل  از  مفرد 

دانش آموزان را عادت بدهيم که در چنين مواردی به تصوير توّجه کنند. 

تمرين سوم: همان هدِف تمرين دوم در اينجا تکرار شده است با اين تفاوت که توانايی تشخیص 

فعل مضارع در جمله نيز مّدنظر است.

تمرين چهارم: هدف، تقويت ذخيرۀ واژگانی دانش آموز است. تمرين تصويری، به کتاب درسی 

جّذابيّت می دهد. هدف ثانويۀ اين تمرين، شاداب سازی تمرينات کتاب درسی است.

از  است.  فصيح  عربی  یعنی  قرآن،  زبان  به  گفتن  سخن  مهارت  تقويت  هدف،  پنجم:  تمرين 

آنجاکه پاسخگويی نياز به سرعت عمل دارد؛ لذا شايسته است از دانش آموز توقّع نداشته باشيم که 

ظرافت های صرفی و نحوی را که نخوانده است رعايت کند. در اين بخش تا آخر کتاب، با فراگير 

مدارا می کنيم. دانش آموز معمولی نمی تواند بدون اشکال از عهدۀ اين مهارت برآيد و اين کامالً 

طبیعی است.

ساختار درس

تمرينات درس سوم

َکنُز الحکمة 

دانش آموز در درس دوم خوانده است دوباره  را  آنچه  و  ساختار درس دوم و سوم، يکی است 

می خواند تا يادگيری تثبيت شود. 

هدف، پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. در اينجا دانش آموز سخنانی حکیمانه از 

حضرت علی  می خواند که همگی دربارۀ عقل است.

تمرين اّول:

1  قاَل: اَلُْکتُُب بَساتيُن الُْعلَماِء.

2  اَلَْهَدُف ِخدَمُة الّناِس. يا ِخدَمُة الّناِس.

3  ِمهَنتَُك في الُْمستَقبَِل. يا َحوَل ِمهَنِتنا في الُْمستَقبَِل. يا ِمهَنُة الُْمستَقبَِل.  

4  أصيُر زارِعاً. يا زاِرع. يا هر شغل ديگری.

. 5  ال فَرْق. کُلُّ ُشغٍل ِمِهمٌّ
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تمرين دوم:

من آشپزم. غذايی خوشمزه می پزم. من نّجارم. صندلی ای )يک صندلی( چوبی می سازم.

تو پزشکی کوشا هستی. تو بيماران را به دقّت معاينه می کنی. تو کشاورزی کوشايی. تو برنج درو 

می کنی.

تمرين سوم:

1  تو آهنگری. در و پنجره می سازی. )درها و پنجره ها می سازی.(

2  من سربازم. پرچِم ميهنم )وطنم( ايران را باال می برم.

3  من پرستارم. به همۀ بيماران خدمت می کنم.

4  من تو را پند می دهم )به تو نصيحت می کنم، به تو اندرز می دهم( که نزِد )پيِش( چشْم پزشک 

)دکتِر چشم( بروی.

5  تو در آزمون های )امتحانات( پاياِن سال موفّق خواهی شد. )قبول خواهی شد(.

تمرين چهارم:

کاتِب، فاَّلَحة، ُمَمرَِّضة، ُمَدرَِّسة، َخبّاز، سائِق، َخيّاطَة، طَبيبَة، َحّداد، َحلْوانّي، نَّجار، طَبّاَخة

تمرين پنجم:

فِّ الثّاِمِن. فِّ الثّاِمِن يا؛ أنا في الصَّ 1  في أَيِّ َصفٍّ أَنَت )أنِت(؟ پاسخ: في الصَّ

2  ِمن أيَن أنَت )أنِت(؟ پاسخ: ِمن طهران. يا؛ أنا ِمن طهران.

3  أ تَعرُِف )تَعرِفيَن( اللَُّغَة الَْعَربيَّـَة؟ پاسخ: نََعم. يا؛ نََعم؛ أَعرُِف. يا؛ نََعم؛ أَعرُِف اللَُّغَة الَْعَربيَّـَة. يا؛ ال ...

4  کَم کِتاباً في َحقيبَِتـَك )َحقيبَِتـِك(؟ پاسخ: ثاَلثَة. يا؛ ثاَلثَُة کُتُب.

؟ پاسخ: في َجنوِب إيران. يا؛ الَْخليُج الْفارِسيُّ في َجنوِب إيران. 5  أيَن الَْخليُج الْفارِسيُّ

َکْنُز اْلِحکَمِة

1  الْـإنـساُن ِبـَعـقـلِــِه.

انسان به ِخردش است. انسان به عقلش است. ارزشِی آدمی به عقل اوست.

2  الْـَعـْقــُل ُحساٌم قـاِطــٌع. 

ِخرد، شمشيری بُرنده است. عقل، شمشيری قطع کننده است.
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3  الْـَعـْقـُل ِحـْفـُظ الـتَّـجارِِب.

ِخرد، نگاه داشتِن )نگهداری( تجربه هاست. عقل، حفِظ تجربه هاست. 

4  ثَـَمـرَُة الْـعـقـِل ُمـداراُة الـّناِس.

ميوۀ ِخرد، کنار آمدن با مردم است. ميوۀ عقل، مدارا کردن با مردم است.

5  غـايَـُة الْـَعـقـِل الِـاْعـِتراُف ِبـالْـَجـهـِل.

نهايِت ِخرد، اعتراف به نادانی است. 

نقطۀ پايان ِخرد، اعتراف به ندانستن است. 

نهايِت عقل، اعتراف به جهل است.

پژوهش

دانش آموز دومين سالی است که درس عربی دارد. پژوهش خواسته شده، در حّد توانايی اوست.

اْلربعينّيات

هاُب إَلی النََّجِف اْلَشرَِف )رفتن به نجف اشرف( اَلذَّ

ـ  أَ َتذَهُب ِباْلحاِفَلِة أَم ِبـَسّيارَِة  ـ  ُأريُد أَن أَذَهب إَلی النََّجِف.     

اْلُجرَِة؟

ـ  آيا با اتوبوس می روی، يا با  ـ  می خواهم به نجف بروم.     

تاکسی؟ آيا به وسيلۀ اتوبوس 

می روی، يا به وسيلۀ تاکسی؟

ـ َموِقُف اْلحاِفلِت أَماَمَك. ـ  أَذَهُب ِبـاْلحاِفَلِة.     

ـ  ايستگاه )توقّفگاه( اتوبوس  ـ  با اتوبوس )به وسيلۀ اتوبوس( می روم.   

روبه رويت  )اتوبوس ها( 

)مقابلت( است.

أُسرَِة  َو  أُسرَتي  َمَع  ـ  ِجْئُت  ـ  َمَع َمن ِجْئَت؟      

َعّمي َو خالي.

خانوادۀ  و  خانواده ام  ـ  همراِه  ـ  همراِه چه کسی آمدی؟     

عمو )عمويم( و دايی ام آمدم.
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ـ  َنِصُل ِفـي الّتاِسَعِة َو النِّصِف. ـ  َمتٰی َنِصُل إَلی اْلَحرَِم؟     

ـ  در ساعت نه و نيم می رسيم. ـ  کی به حرم می رسيم؟     

ِل َمرٍَّة. ـ َحَضرُت ِلَوَّ ـ  َکم َمرًَّة َحَضرَت في َمسيرَِة اْلرَبعين؟   

حضور  بار  نخستين  ـ  برای  ـ  چند بار )چند دفعه( در راهپيمايِی اربعين حضور يافته ای؟ )حاضر شدی( 

يافته ام. )حاضر شده ام(

لِم؟ ـ ال أَدري ما واِدي السَّ لِم.    ـ  أَنَصُحـَك أَْن َتذَهب إلٰی واِدي السَّ

السالم  وادی  ـ  نمی دانم  ـ  به تو اندرز می دهم )تو را نصيحت می کنم( که به وادی السالم بروی.  

چيست؟

ـ  ِمن أَکَبِر َمقاِبِر اْلعاَلم فيها َمراِقُد َبعِض اْلنبياِء. 

از  برخی  )مرقدهای(  آرامگاه های  آن  در  است  )مقبره های( جهان  بزرگ ترين گورستان های  ـ  از 

پيامبران هست. )وجود دارد(

ـ  هوٌد َو صاِلٌح )عليهما السلم(. ـ  أَيُّ َنبـيٍّ َمدفون ُهناَك؟      

کدام پيامبر در آنجا دفن شده است؟ )مدفون است، به خاک سپرده شده است.(

ارزشيابی

وسايل کمک آموزشی

هرچه در درس های پيشين دربارۀ شيوه های ارزشيابی نوشته شد، در اين درس نیز مصداق دارد. 

افزون بر آن، از آنجا که متن درس، گفت وگو ميان معلّم و چند تن از دانش آموزان است؛ لذا چند 

نفر می توانند درس را به صورت نمايشی در کالس اجرا کنند. اين فّعاليّت می تواند بخشی از نـمرۀ 

مستمر دانش آموزان را تشکيل دهد. انجام اين فّعاليّت، افزون بر زيباسازی، شادابی و تحّرک در 

کالس، موجب تقويِت رفتار بهينۀ اجتماعی در فراگير می شود.

در این درس نیز استفاده از کتاب گویا، نرم افزار، پرده نگار )پاورپوینت(، اینفوگراف، کليپ آموزشی، 

پوستر، پادکست و اساليد توصيه می شود.
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دانش افزايی برای دبير )نه دانش آموز(

1  »آَخر« بر وزن »أَفَعل« در اصل »أَأَّخـر« بوده و مؤنّث آن »أُْخرٰی« به معنای »ديگر« است.

« بر وزِن »أَفَعَل« از باب »إفعال« و در اصل »أَْحبََب« بوده که دو حرف »ب« با هم ادغام  2  »أََحبَّ

شده اند. مصدر آن »إحباب« است که به جای آن »ُحّب« به کار می رود.

3  چهار کلمۀ »ِمْهَنـة«، »َعَمل«، »ِحرفَة« و »ُشْغل« تقريباً هم معنا هستند؛ مثال: 

ما هَو َعَملُـَك؟، ما هَي ِمهَنتَُك؟، ما هَي ِحرفَتَُك؟،  ما هَو ُشغلَُك؟

4  »بَيـع« مصدر از »باَع ـ يَبيُع« است.

5  »بَلَد« به معنای »شهر« و جمع آن »بُلدان« و »ِبالد« است.

6  »َحلْوانـّي« به معنای »شيرينی فروش« است که در فارسی »قّناد« می گوييم. 1

7  »ُخْبـز« نان و واحد آن »ُخبْزَة« است. »رَغيف« نيز نان است. 2

8  »َسـ« و »َسوَف« دو حرف استقبال هستند که بر سر فعل مضارع می آيند. مشهور است که »َسـ« 

برای آيندۀ نزديک و »َسوَف« برای آيندۀ دور است؛ اّما اين نکته قطعی و دقيق نيست. 

ترجمۀ آيۀ ﴿کَاّل َسوَف تَعلَموَن ثُـمَّ َکاّل َسوَف تَعلَموَن﴾ اين است: 

نه چنين است، به زودی آگاه می شويد. 3 سپس نه چنين است. به زودی آگاه می شويد. 

در قرآن ﴿ثُمَّ کاَلَّ َسيَْعلَُموَن﴾ نيز آمده است. سوف تعلمون را می توان به دو صورت معنا کرد: 

به زودی می دانيد، خواهيد دانست.

1ـ هرچند قّناد بر وزن فّعال است؛ اّما عربی نيست. در زبان عربی واژۀ »قند« نيز وجود ندارد. عرب ها اغلب چای را با قند نمی نوشند. 

اصوالً حتّی واژۀ »قند« نيز بی جهت معرّب شده است. اصل کلمۀ »قند«، »کَْند« است. مانند: کندو در کندوی عسل. احتمال دارد نام شهر 

»کَندوله« در نزديکی »ميان راهان« در استان کرمانشاه و نيز واژۀ candy در انگليسی به معنای »آب نبات« از »کند« گرفته شده باشد. 

شايد واژۀ Candida در انگليسی نيز از همين ريشه باشد. بدين جهت که نامزدهای انتخابات در گذشته در غرب، جامه ای به سفيدی قند 

می پوشيدند.

»َحلْواء« يا »َحلْـَوی« هر خوردنی ای است که با شکر، يا عسل ساخته شود. »َحلْوانّي« از اين ريشه است.

2ـ در عاميانه »ُخبُز« و گاهي »ِخِبز« و در گويش مصری »َعيْش« گفته می شود. گونه ای نان که شبیه نان ساندويچی است در عراق و سوريه 

»َصّمون« و در عربستان »صامولي« گفته می شود.

3ـ ترجمۀ فوالدوند

باز هم نه چنين است، زودا که بدانيد.

ترجمۀ مجتبوی

باز چنين نيست ]که مى پنداريد[، به زودى خواهيد دانست.

ترجمۀ مشکینی

آرى چنين نيست، به زودى )در روز جزا( خواهيد دانست.

ترجمۀ بهرام پور

باز چنين نيست، ]که مى پنداريد[ به زودى خواهيد دانست.
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9  ريشۀ نامگذاری )وجه تسميه( »ُشرطَة« چيست؟ نخستين کسی که نام ُشرطة را بر دستگاه امنيّتی 

نهاد خليفۀ اموی »عبدالملک بن َمروان« بود. در روزگار وی برای نخستين بار در نظام حکومتی 

دستگاه امنيّتی »ُشرطة« بنيان نهاده شد و مأموران امنيّتی را با گذاشتن نواری پارچه ای که در عربی 

به آن »َشريط« می گويند از عاّمۀ مردم متمايز می کردند و به دليل همين نوار پارچه ای به آنها ُشرطة 
گفتند. ضمناً »ُشرطّي« به معنای »يک پليس« و »ُشرطة« به معنای »مرکز پليس« است.1

10  واژۀ »َعين« معانی بسيار دارد؛ مانند: 

چشم، چشمه، خورشيد، پرتو خورشيد، ساکنان شهر، اهل خانه، ارزنده، نفيس، عزّت، پرچم، ديده بان، 

جاسوس، رئيس لشکر، پیشرو سپاه، بزرگ قوم، سرور، آقا، برگزيدۀ چيزی، گروه، ثروت، چشم زخم، 

انسان، مانند، ذات هر چيزی، نگهبان و ... اّما امروزه دو معنای چشم و چشمه غلبه دارد.

11  فرهنگستان زبان عربی برای ورزش های گوناگون معادل های عربی برگزيده است؛ مثال: 

ة: بسکتبال/ الُکرَُة الطّائِرة )کرة الطائرة(: والیبال/ کُرَُة الماء: واترپلو/ کُرَُة  ـلَـّ کَرَُة الَْقَدم: فوتبال/ کُرَُة السَّ

اليَد: هندبال و ...

12  واژۀ »ُمَمـرِّض« اسم فاعل از فعل »َمرََّض« است. »َمـرََّض« دو معنای متضاد با هم دارد. 

»َمـرََّضـُه«؛ یعنی »او را بيمار کرد.«، »از او پرستاری کرد.« 

گاهی فعل باب تفعيل معنای عکس دارد؛ مانند دو کلمۀ افراط و تفريط که تفريط عکس معنای 

افراط است.

13  واژۀ »مَوظَّف« از ريشۀ »وظيفة« است. َوظيفة؛ یعنی استخدام. موظَّف؛ یعنی استخدام شده 

)مستخَدم( ما در زبان فارسی به غلط، کلمۀ مستخَدم را مستخِدم به کسر دال تلّفظ می کنيم.

14  »ُمَهنِدس« از ريشۀ »َهنَدَسـة« است. 

َهنَدَسة از واژۀ فارسی »اَندازه« گرفته و معرَّب شده است. )منبع: المنجد ذيل کلمۀ هندسة(

15  واژۀ »َعْقل« در لغت به معنای »بستن« و هم خانواده با »ِعقال« است. َعَقَل الْبَعيَر؛ يعنی زانوی 

شتر را بست. َعَقَل ـِـُ َعْقالً. گويی که عقل آدمی را مقيّد می کند که برخی کارها را انجام ندهد.2

16  واژۀ »حاِفلَة« در عاميانه »باص« گفته می شود و جمعِ آن »باصات« است.

17  َمَحطَّة و َموِقف هر دو به معنای ايستگاه هستند.

الجهاِز المني  إنشاُء  تَمَّ في عهده  الملک بن مروان حيُث  الخليفُة المويُّ عبد  الجهاِز المنيِّ هَو  رطِة على  الشُّ إّن أول َمن أطلََق اسَم  1ـ 

ِة الناِس ِبَوضع عالمٍة خاصٍة ِمن َشريٍط من القماش فوَق ثَوب رجل  ولِة وقد تقّرر تمييُز رجال المن َعن عامَّ )الشرطة( لوَّل مرَّة في نظاِم الدَّ

رطة لِوجود هذا الشريط ِمن القماش.( ْت تَسميَتُُهم ِبرِجاِل الشُّ المن. )و ِمن ثَمَّ تَمَّ

2ـ »ِعقال« ريسمانی است که با آن ساِق شتر را می بندند. )زانوبند شتر( و همچنين ناِم رشته ای پشمی يا ابريشمی است که روی کوفيه 

)چپیه( بر سر می بندند و در عاميانه »ِعگال« می گويند.
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در کشورهای حوزۀ  و  »ِجّدام«  يا  »گِّدام«  فارس  اطراف خليج  عاميانۀ  گويش  در  »أَمام«  18  واژۀ 

مديترانه »ئِّدام« گفته می شود که همان »قُّدام« در فصيح است.

19  حرف الم در »خالي« با تفخيم گفته می شود؛ در غير اين صورت، به معنای »تُهی« می شود.

20  در گويش عاميانه »َعّم« را »َعّمو« می گويند.

21  در عاميانه »نِْصف« را »نُص« می گويند.

الم( قبرستانی در شهر  الم، تلّفظ درست: واِدي السَّ 22  قبرستان وادي السلم )تلّفظ نادرست: وادُی السَّ

نجف عراق است. گفته اند این قبرستان جای برگشتن تعدادی از پیامبران و امامان و مؤمنین در 

روز رجعت است. وادی السالم با مساحتی در حدود 1486 هکتار و با چند ده میلیون درگذشته 

بزرگترین قبرستان دنیا به شمار می آيد. در روایات آمده است که ارواح مؤمنان در این قبرستان 

گرد هم می آیند و هر مؤمنی که از دنیا برود، در هر جای این قبرستان دفن شود عذاب قبر از 

او برداشته می شود.

وادی السالم از دو واژۀ »وادی« و »سالم« تشکیل شده است. »وادی« به معنای »درّه« و »سرزمين« و 

»سالم« از نام های خداست و معنای »سالمت« نيز دارد.

عالوه بر قبرهای اهل عراق، قبور مردمانی از ایران، هند، پاکستان، لبنان و دیگر کشورها نيز در وادی 

السالم دیده می شود. در اين قبرستان بسیاری از نامداران دفن شده اند:

( در ورودی قبرستان قرار دارند. حضرت هود و حضرت صالح )

) آیت اللّٰه سیّد محّمد باقر صدر، رئیسعلی دلواری، بنا به رواياتی حضرت لوط و حضرت یحیی )
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ْرُس الّراِبُع َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

1  بيان معنای 28 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  قرائت و ترجمۀ متن درس

3  درک پيام متن درس1 

4  به هنگام ضرورت، استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع سوم شخص مفرد )مفرد مذکّر غايب و مفرد مؤنّث غايب( با 

توّجه به قرائن در جمله

6  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع اّول شخص جمع )متکلّم مع الغير( با توّجه به قرائن در جمله

1ـ پيام متن درس دعوت به تفّکر است. اگر ما از کسانی راهنمايی بخواهيم، آنها نيز راهنمايی می کنند. دربارۀ نظر ديگران نبايد زود داوری 

کنيم. شايد هرکس از ديد خودش و با توّجه به شرايط خاّص خودش نظری دهد و ما را در زندگی و در حّل مشکالت راهنمايی کند. ما بايد 

خودمان بينديشيم. سخن ديگران را بشنويم و بهترين آن را که احتماالً با شرايط ما نيز سازگار است، بپذيريم.

نوجوانان داستان دوست دارند. پيام اخالقی درس واالست و مزيّن به سخن گهربار پيامبر اسالم  

شده است. متن درس را بايد دانش آموز قرائت و ترجمه کند و دبير راهنما باشد. می توان هفتۀ پيش 

از شروع درس، از پنج دانش آموز خواست که برای هفتۀ آينده متن درس را به صورت نمايشی در کالس 

اجرا کنند. نبايد به دانش آموزان برای حفظ عبارات متن فشار آورد. هريک از آنان، نقش خود را روی 

کاغذی می نويسند و از روی آن می خوانند. یک نفر عهده دار نقش راوی داستان، یک نفر ماديان، يک 

نفر اسب کوچک، يک نفر گاو ماده و يک نفر سنجاب می شود. از آنجا که کلمۀ گاو می تواند توهين آميز 

شود؛ بايد معلّم در اين مورد تدبيری بينديشد و به دانش آموزان تذکّر توأم با تحّکم دهد تا برای ایفاگر 

اين نقش مشکلی ايجاد نشود.

تََفکُُّر ساَعٍة َخيٌر ِمن ِعباَدِة َسبعيَن َسَنًة.

ساعتی )زمانی( انديشيدن از عبادِت هفتاد سال بهتر است. 

)ذکر عدد »هفتاد« کنايه از بسياری است.(
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ِه في َقريٍَة. قالَْت أُمُّ الَْفرَِس لَِولَِدها: کاَن َفرٌَس َصغيٌر َمَع أُمِّ

اسبی کوچک )اسِب کوچکی( همراِه مادرش در روستايی بود. مادِر اسب به پسرش )فرزندش( 

گفت:

»نَحُن نَعيُش َمَع اْلنساِن َو نَخِدُمُه؛ لِذا أَطلُُب ِمْنـَك َحْمَل ٰهِذِه الَْحقيَبـِة إلَی الَْقريَِة الُْمجاِوَرِة.«

ما همراِه انسان زندگی و به او خدمت می کنيم؛ بنابراين از تو می خواهم اين خورجين )کيف( را 

به روستای همسايه )مجاور( ببری. )حمل کنی(

هَو يَحِمُل الَْحقيَبَة َو يَْذَهُب إلَی الَْقريَِة الُْمجاِوَرِة.

او کيف را برمی دارد و به سوی روستای مجاور می رود.  

في طَريِقِه يُشاِهُد نَْهراً. يَخاُف الَْفرَُس َو يَسأُل بََقرًَة واِقَفًة َجْنَب النَّهـِر:

در راهش رودی را می بيند. اسب می ترسد و از گاِو ماده ای )گاوی( ايستاده کناِر رود می پرسد: 

»َهْل أقِدُر َعلَی الُْعبوِر؟« الَْبَقرَُة تَـقـوُل: »نََعم؛ لَيَس النَّْهـُر َعميقاً«.

آيا می توانم گذر کنم )عبور کنم، رد بشوم(؟« گاو می گويد: »آری؛ رود، ژرف )عميق( نيست«.    

غيُر، أنَت َسَتـغَرُق ِفي الْماِء، ٰهَذا النَّهُر َعميٌق  يَْسَمُع ِسنجاٌب کَلَمُهما َو يَقوُل: »ال؛ أيَُّهـا الَْفرَُس الصَّ

ِجـّداً. َعلَْيـَك ِبالرُّجوعِ. أ تَفَهُم«؟ 

سنجابی سخنشان را می شنود و می گويد: »نه؛ ای اسِب کوچک، تو در آب غرق خواهی شد، اين 

رود، بسيار ژرف )عميق( است. بايد برگردی. )بر تو برگشت الزم است( آيا می فهمی«؟

َولَُد الَْفرَِس يَسَمُع کَلَم الَْحَيوانَيِن َو يَقوُل في نَْفِسِه: 

فرزنِد اسب، سخِن آن دو جانور )دو حيوان( را می شنود و با خودش می گويد:

»ماذا أفَعُل يا إلهي؟!«

چه کنم ای خدای من؟!

 . َفَيرِجُع إلٰی والَِدتِِه َو يَبَحُث َعِن الَْحلِّ

پس به سوی مادرش برمی گردد و دنباِل راِه حلّی می گردد. )راِه حلّی را جست وجو می کند(

اْلُمُّ تَْسأَلُُه: »لِماذا َرَجْعَت«؟! 

مادر از او می پرسد: »چرا برگشتی«؟!

َة َو تَسَمُع اْلُمُّ کَلَمُه. اْلُمُّ تَسأُل َولََدها:  يَشَرُح الَْفرَُس الِْقصَّ

گوش  او  به سخِن  )مادر  می شنود.  را  )حرفش(  مادر سخنش  و  می دهد  را شرح  داستان  اسب، 

می کند( مادر از فرزندش می پرسد: 

»ما هَو َرأيُـَك؟ أ تَْقِدُر َعلَی الُْعبوِر أْم ال؟ َمْن يَْصُدُق؟ َو َمْن يَکِْذُب؟«
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دروغ  کسی  چه  و  می گويد؟  راست  کسی  چه  نه؟  يا  کنی  عبور  می توانی  آيا  »نظرت چيست؟ 

می گويد«؟ 

غـيُر َعْن سؤالِـها ... لِٰکنَّـُه قـاَل بَعَد َدقيَقـَتـيـِن: ما أَجاَب الَْفرَُس الـصَّ

اسِب کوچک به سؤالش پاسخ نداد. )جواب نداد( ... ولی پس از دو دقيقه گفت:

نجاُب َصغيرٌَة. کُلٌّ ِمنُهما يَقوُل َرأيَُه.  اَلَْبَقرَُة کَبيرٌَة َوالسِّ نجاُب يَصُدُق أيضاً.  »الَْبَقرَُة تَصُدُق َو السِّ

َفِهمُت الَْموضوَع«.

»گاو راست می گويد و سنجاب هم راست می گويد. گاو بزرگ و سنجاب کوچک است.  هريک از 

آن دو نظرش را می گويد. موضوع را فهميدم«.

نجاَب َمشغـولَـيـِن  ـِه َو يَذَهُب إلَی النَّهـِر َو يُشاِهُد الْـَبَقـرََة َو السِّ غيـُر کَلَم أُمِّ يَفَهُم الْـَفرَُس الصَّ

ِبالْـَجَدِل.

اسِب کوچک، سخِن مادرش را می فهمد و به سوی رود می رود و گاو و سنجاب را مشغول بحث 

می بيند.

الَبـَقـرَُة: »أنا أصـُدُق َو أنَت تَـکـِذُب«.

گاو: »من راست می گويم و تو دروغ می گويی«.

نجاُب: »ال؛ أنَـا أصـُدُق َو أنِت تَـکـِذبـيـَن«. السِّ

سنجاب: »نه؛ من راست می گويم و تو دروغ می گويی«. 

يَعـُبـُر الْـَفرَُس ٰذلِـَك الـنَّهـَر ِبُسهـولَـٍة ثُمَّ يَرِجُع َو يَفـَرُح لِلـتَّجـِربَـِة الْـَجديَدِة.

اسب، از آن رود به آسانی عبور می کند؛ سپس برمی گردد و برای تجربۀ جديد خوشحال می شود.

ترجمۀ اين چند جمله برای دانش آموز سخت تر از بقّيۀ جمله هاست:

کان فرس صغير مع أّمـه في قرية. 

اسبی کوچک )اسب کوچکی( همراه مادرش در روستايی بود.

هو يحمل الحقيبة و يذهب إلی القرية المجاورة. 

او خورجين )کيف( را برمی دارد و به روستای مجاور )همسايه( می رود.

يَخاف الفرس و يسأل بقرًة واقفًة جنب النهر: هل أقدر علی العبور؟

اسب می ترسد و از گاوی ايستاده کنار رودخانه می پرسد: آيا می توانم عبور کنم؟ )رد بشوم(

عليك بالرجوع.

بايد برگردی. )بر تو الزم است برگشتن(
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يقول في نَْفسه. 

با خودش می گويد.

يبحث عن الحل.

دنبال راه حل می گردد.

الم تسأل ولَدها. 

مادر از فرزندش می پرسد.

آموزش تصويری قواعد

بدانيم

نظر  زير  و  به تصوير  توّجه  با  و  می خواند  را  مصّور  پيشين جمله های  درس  همانند  دانش آموز 

معلّمش ترجمه می کند. معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و 

دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های يفعل، تفعل، نفعل ارجاع می دهد.

در اينجا روش اکتشافی مورد نظر است. دانش آموز عبارت را می خواند و معلّم از او می خواهد 

دربارۀ  دارد،  نظر  در  معلّم  را  آنچه  توضيح دهد. هر  فعل  در مورد صیغه های  را  يافته های خود 

از  باشد.  فّعال  ميان،  این  در  دانش آموز  تا  می پرسد  دانش آموز  از  دهد  توضیح  فعل  ساخت های 

دانش آموز می خواهيم قبل و بعد از خواندِن هر جمله حتماً به تصاوير توّجه کند.

معادل عربی صيغه های ماضی و مضارع سوم شخص مفرد و اّول شخص جمع در اين درس تدريس 

شده است. فعل ماضی فقط برای يادآوری آمده است. هدف اين درس فعل مضارع است. 

از دانش آموز می خواهيم که به عالئم رنگی در مثال ها توّجه کند.

می توانيم از دانش آموز بخواهيم تا به صورتی شفاهی چنين فعل هايی را ترجمه کند.

هو يخرج، هي تدخل، نحن نصبر/ هو يفهم، هي تقطع، نحن نشکر

در چنین مواردی درست این است که از کلماتی مانند یعبد، یخرج، يعمل، یذکر و ... استفاده شود 

که حروف اصلی آنها در زبان فارسی نیز به کار می رود.

اگر از دانش آموز بپرسيم: »یَْخُرُج« یعنی چه؟ به سادگی پاسخ می دهد؛ یعنی »خارج می شود«؛ اّما 

اگر بپرسيم: يأکُُل يعنی چه؟ سؤال سخت می شود و موجب کندی آموزش می گردد.

اين کار فقط در اين درس قابليِّت اجرا ندارد؛ بلکه در همۀ کتاب مصداق دارد.
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دو صيغۀ مفرد مؤّنث غايب )َتْفَعُل( و مفرد مذّکر مخاطب )َتْفَعُل( مثل هم هستند. در اينجا برای 

اينکه فراگير به اين نکته توّجه کند، دو مثال کنار هم آمده اند. دو جمله نيز برای تثبيت آموختۀ او 

طّراحی شده است. 

خوب است که اجازه دهيم او خودش با روش اکتشافی بتواند نکتۀ بخش »فّن ترجمه« را بيابد. 

تمرينات بخش »فّن ترجمه« در تثبيت نکتۀ مذکور در اين بخش مؤّثرند.

تمرين ها

فّن ترجمه

تمرين اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در مهارت درک مطلب است. اين تمرين در کتاب 

درسی متنّوع طرّاحی شده است. در اينجا هدف، فقط تشخيِص درستی، يا نادرستی هر جمله است. 

از فراگير می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نمرۀ شفاهی او را تشکيل می دهد.

را  دليلش  او  از  صورت،  اين  در  بداند.  نادرست  را  پنج  شمارۀ  جملۀ  دانش آموزی  دارد  امکان 

می خواهيم. شايد پاسخ دهد: »بار نخست که کرّه اسب از غرق شدن ترسيد و برگشت.« در چنين 

حالتی پاسخ دانش آموز را درست می دانيم؛ اّما برايش توضيح می دهيم که چرا بهتر است اين جمله 

را درست بدانيم؛ زيرا آن کرّه اسب، سرانجام از رودخانه به آسانی گذشت. مهم اين است که قدرت 

استدالل دانش آموز را تقويت کنيم.

تمرين دوم: هدف، تقويت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. تصوير به خواننده کمک می کند، 

تا ترجمۀ درستی ارائه دهد. دبير در تصویر اّول و دوم می تواند اشاره ای به هشت سال جنگ تحميلی 

داشته باشد، تا ياد و خاطرۀ آن همواره زنده بماند. تصویر سوم  اشاره ای به محيط زيست است. 

می توانيم از دانش آموز بپرسيم با ديدن اين تصویر به یاد چه سخنی می افتید؟ )النظافة ِمن اإليمان.(

تمرين سوم: هدف، تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز در ضمِن قرائت بايد بتواند 

فعل مضارع را در جمله تشخيص دهد. جملۀ دوم دربارۀ قاعده ای است که در فّن ترجمه تدريس شد.

تمرين چهارم: هدف، تقويت توان دانش آموز در ترجمۀ فعل های ماضی، مضارع و مستقبل است. 

بايد ترجمۀ فعل را در جمله خواست؛ مثالً ترجمۀ »سوف نفتح« در جملۀ »سوف  امتحان  در 

نفتح باب الحديقة غداً«. خواسته شود. در اينجا دانش آموز به کمک قرائن ترجمۀ سوف نفتح را 

انجام می دهد. کلمات »باب« و »غداً« به او کمک می کند، تا »سوف نفتح« را درست ترجمه کند. 

در چنين جمله ای، يادگيری و آزمون، همزمان صورت می گيرد. هرچند دانش آموز بايد امتحان دهد؛ 
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اّما غيرمستقيم مطالبی نيز می آموزد. در مدارسی که دانش آموزان براساس معّدل ثبِت نام شده اند، 

می توان از چنين سؤاالتی در امتحان استفاده کرد.

تمرين پنجم: هدف، تشخيص فعل درست است. هرچند از دانش آموز نمی خواهيم بتواند فعلی 

را از صیغه ای به صيغه ای ديگر تبديل کند؛ اّما بايد بتواند فعل درست را تشخيص دهد.

تمرين ششم: هدف، تقويت مهارت سخن گفتن به زبان قرآن، یعنی عربی فصيح است. از آنجا که 

پاسخ گويی نياز به سرعت عمل دارد؛ نبايد از دانش آموز انتظار داشت، ظرافت های پيچيدۀ صرفی 

و نحوی را که آموزش نديده است رعايت کند. در اين بخش، تا آخر کتاب بايد با فراگير مدارا کرد. 

دانش آموز نمی تواند بدون اشکال از عهدۀ اين مهارت برآيد و اين کامالً طبیعی است.

سخت گيری در اين تمرين، آسيب جّدی به مکالمه وارد خواهد ساخت. شايد با مسامحه بشود 

دانش آموز اين پايه را مانند کودکی دانست که دومين سالی است که زبان گشوده است؛ لذا نبايد 

توقّع زيادی از او داشت.

َکنُز الحکمة

ساختار درس

پژوهش

دانش آموز احاديثی از پيامبر اسالم  و حضرت علی  دربارۀ »آداب سخن« می خوانَد. در 

اينجا دو کار صورت می گيرد: هم مهارت زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف برنامۀ درسی 

ملّی اجرا می شود.

اّول شخص جمع  و  با معادل دو صيغۀ سوم شخص مفرد  ساختار موضوع درس چهارم آشنايی 

)مفرد    مذکّر غايب، مفرد مؤنّث غايب و متکلّم مع الغير( است.

در هر دو پايۀ هفتم و هشتم، پژوهش مطابق با توانايی دانش آموز تنظيم شده است.
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تمرين ها

تمرين اّول:

َهِب. نادرست 1  طَـلَـَبْت أُمُّ الَْفرَِس ِمْن َولَـِدها َحْمَل َحقيَبٍة َمْملوَءٍة ِبالـذَّ

مادِر اسب از فرزندش درخواست کرد خورجينی )کيفی( پُر از طال بردارد. )حمل کند(

ْنجاُب َصـغـيـٌر.« درست 2  قالَْت أمُّ الَْفرَِس: »الـَبـَقـرَُة کَبيـرٌَة َو السِّ

مادِر اسب گفت: »گاو بزرگ است و سنجاب کوچک«.

3  قالَت الَْبـَقـرَُة لِلْـَفـرَِس: »أنَت تَـْغـَرُق ِفـي النَّـْهـِر.« نادرست

گاو به اسب گفت: »تو در رود غرق می شوی«.

نجاُب َو الَْبـَقـرَُة صاِدقـاِن فـي کَلِمـِهما. درست 4  السِّ

سنجاب و گاو در سخنشان راستگو هستند.

5  َعـَبـَر الْـَفـرَُس الـنَّهـَر ِبـُسهولَـٍة. درست

اسب، به آسانی از رود عبور کرد.

تمرين دوم:

َهداِء.   ٰهـِذِه الْـَمرأُة تَـغِسـُل ُقبوَر الـشُّ َهداِء.    ٰهـَذا الـرَُّجُل يَـغِسُل ُقبوَر الـشُّ

اين زن قبرهای شهيدان را می شويد. اين مرد قبرهای شهيدان را می شويد.   

نَحُن نَـذَهُب إلَی الْـَجَبِل لِـِحْفِظ نَظاَفـِة الطَّبيَعـِة.

 ما برای حفِظ پاکيزگِی طبيعت به کوه می رويم.

تمرين سوم:

1  و هرکس سپاسگزاری کند، تنها برای خودش سپاسگزاری می کند.

2  آيا تو چوب ها را جمع می کنی يا خواهرت جمع می کند؟

می کند.  درخواست  کمک  مادربزرگم  و  )نخواست(  نکرد  درخواست  کمکی  ما  از  3  پدربزرگم 

)کمک می خواهد(

4  پدرمان در کارخانه کار می کند و مادرمان در کتابخانه کار می کند.

تمرين چهارم:

پاسخ: ما قََدرَْت: نتوانستی/ َسيَسأَُل: خواهد پرسيد/ َسوَف نَْفتَُح: باز خواهيم کرد/ تَطْرُُق: می کوبَد/ 

َسأَفَْهُم: خواهم فهميد/ نَْشرَُب: می نوشيم
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تمرين پنجم:

1  َهْل تَعرُِف ٰذلَِك الُْمَدرَِّس، يا أَخي؟ آيا آن معلّم را می شناسی، ای برادرم؟

2  أَ أَنِت تَْذَهبيَن إلَی الُْمخَتَبِر َوْحَدِك، يا أُختي؟ آيا تو به تنهايی به آزمايشگاه می روی، ای خواهرم؟  

3  نَْحـُن َذَهْبنا إلَی الْـُبستاِن َقـْبـَل ثَـلثَـِة أيّـاٍم. ما سه روِز قبل به باغ رفتيم.

4  أنَـا َسوَف أَرِجُع إلی ِبلدي ِفـي اْلُسبوعِ الْقاِدِم. من در هفتۀ آينده به کشورم باز خواهم گشت.

5  الْعاِقُل يَْنظُُر إلَی الَْيميِن َو الَْيساِر؛ ثُمَّ يَعُبُر الّشاِرَع. دانا به راست و چپ نگاه می کند؛ سپس 

از خيابان عبور می کند.

تمرين ششم:

)يا هر عددی ديگر(  َعَشرَة   3 کِتاٌب.  يَدي  يا في  کِتاٌب.   2 بيتي في طهران.  يا  1 في طهران. 

4  نََعم؛ أَعرِفُُه. )مذکّر( نََعم؛ أَعرِفُها. )مؤنّث(

َکنُز الحکمة

1  ال َخيَر في َقْوٍل إاّل َمَع الِْفْعِل. 1 پيامبر اسالم  

هیچ خیری در سخن گفتن نيست، مگر اينکه همراه انجام دادن باشد.

ٌة. 2 پيامبر اسالم  کوُت َذَهٌب َو الْکَلُم ِفضَّ 2  السُّ

خاموشی طال و سخن نقره است. سکوت طال و سخن گفتن نقره است.

3  أکَْثـُر َخطايَا ابِْن آَدَم في لِسانِـِه. 3 

بيشتِر گناهان )خطاهای( آدميزاد )فرزند آدم( در زبانش است.

واِء. َقـليلُُه يَنَفُع و کَثيرُُه قاتٌِل. 4 حضرت علی  4  الْکَلُم کَالدَّ

سخن مانند داروست. اندکش سود می رسانَد و بسيارش کُشنده است.

5  َغَضُب الْجاِهِل في َقولِِه َو َغَضُب الْعاِقِل في ِفْعلِِه.5 حضرت علی 

خشِم نادان در گفتارش و خشم دانا در کردارش )عملش( است.

روِر؛ در گفتاِر  ِة، وال ِفي الَْوطَِن إاّل َمَع الَمِن َوالسُّ حَّ 1ـ »ال َخیَر ِفي الَقوِل إاّل َمَع الِفعِل، وال ِفي الَمنظَِر إاّل َمَع الَْمخبَِر ... وال ِفي الَْحیاِة إاّل َمَع الصِّ

بى کردار، و دیدِن بى آزمودن ... و زندگى بدون تندرستی، و وطن بی امنیّت و شادی، خیرى نیست.« )َمن الیَحُضرُه الفقیه، جلد 4، صفحۀ 369(

2ـ میزان الحکمة، جلد 10، صفحۀ 201

3ـ ِمشکاة النوار في ُغَرِر الخبار، جلد 1، صفحۀ 355 إنَّ أَكْثََر َخطايَا اِبِْن آَدَم في لِسانِِه َو َمْن كَفَّ لِسانَُه َستََر اَللُّٰه َعْورَتَُه.

بيشتر خطاهای آدميزاد در زبانش است و هركس زبانش را نگه دارد، خدا زشتی هايش را پنهان می کند.

4ـ ُغَرُر الِْحَکم: 2182

5  ـ کنز الفوائد: 1/199
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َاْلَرَبعينّيات

ِحواٌر بَيَن زائَِريِن في طَريِق کَربَلء )گفت وگويی مياِن دو زائر در راِه کربال(

ـ  نََعم؛ بَعَد ساَعٍة. أَ أَنَت ِجئَت ِمن إيران؟ ـ  أَ أَنَت تَعرُِف َمتٰی نَِصُل إلٰی کَربَلء؟   

ـ  آری؛ يک ساعت ديگر. آيا تو از ايران  ـ  آيا تو می دانی کی به کربال می رسيم؟  

آمده ای؟

ـ َو ِمن أَيِّ َمديَنٍة؟ ـ  نََعم؛ أنا ِمن إيران.    

ـ و اهل کدام شهری؟ ـ  آری؛ من اهل ايرانم.    

َو  إيران  إلٰی  َمرَّتَيِن  ِجئُت  ـ  نََعم؛  ـ  ِمن َمديَنِة ُقم. أَ أَنَت ِجْئَت إلٰی إيران أَيضاً؟  

َسَة. شاَهْدُت الُْمُدَن الُْمَقدَّ

ـ  آری؛ دو بار به ايران آمده ام و شهرهای  ـ  من اهل قم هستم. آيا تو نيز به ايران آمده ای؟    

مقّدس را ديده ام.

اْليرانـيَّ  عَب  الشَّ ِلَنَّ  طَيَِّبًة؛  ـ  کانَْت  ـ  کَيَف کانَْت َسفرَتُکُم إلٰی إيران؟   

َشعٌب ِمضياٌف.

ملّتی  ايران  ملّت  زيرا  بود؛  ـ  خوب  ـ  سفرتان به ايران چگونه بود؟   

مهمان دوست است.

ـ اَلَْحمُد لِلِّٰه. أَ تَْذَهُب إلٰی کَربَلَء؟ عُب الِْعراقـيُّ َشعٌب ِمضياٌف.    ـ  َو کَٰذلَِك الشَّ

ـ  خدا را سپاس. آيا به کربال می روی؟ ـ  و همچنين ملّت عراق ملّتی مهمان دوست است. 

ـ  أنَت َضيُفَنا الَْعزيُز في َموِکِب اْلماِم  ـ  نََعم؛ أنا أَمشي ِمَن النََّجِف إلٰی کَربَلء.  

الرِّضا  َحّتٰی تَرِجَع.

امام  موکب  در  عزيزمان  مهماِن  ـ  تو  ـ   آری؛ من از نجف به کربال پياده می روم.  

رضا  هستی تا وقتی برگردی.

ِلَهِل  الُْمِحّبـيَن  ِخدَمِة  في  ـ  نَحُن  عِب الِْعراقـيِّ لِـٰهِذِه الّضياَفِة!   ـ  طوبٰی لِلشَّ

. الَْبيِت 

   ـ  ما در خدمت دوست داران اهل بيت  ـ  خوشا به حال ملّت عراق به خاطر اين مهمانی! 

هستيم.

ارزشيابی
در مورد ارزشيابی از اين درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می توان اجرا کرد.

دانش آموز در کالس کارهایی را انجام می دهد و دانش آموزی ديگر کارهايش را به عربی توضیح 
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می دهد. الزم است قبالً معلّم، اين دو نفر را توجیه کند و کارهای نفر اّول و جمله های نفر دوم را 

برایشان تعیین کند؛ مثالً روی کاغذ بنويسد تا آنها با سرعت و دقّت و نظم در کالس پیاده کنند.

مثال برای دانش آموز پسر. )در کالس دخترانه مثال ها برای مؤنّث می شود.(

هو يفتح الباب. هو یخرج من الصف. هو یدخل الصف. هو يجلس علی الکرسي. هو يذهب إلی 

اللوح. هو يکتب علی اللوح. هو ينظر إلی ساحة المدرسة. هو يسمع صوتاً. هو يقرأ الدرَس. هو 

يلعب بالکرة. هو يرفع حقيبتـه. هو يشرب الماء. هو يضرب علی المنضدة.

دانش آموز هنرمند دارای استعداد هنرپیشگی، می تواند نقش پسر و دختر را همزمان اجرا کند؛ اّما 

به دليل مشکالت احتمالی انجام اين کار توصيه نمی شود. همين کارها را دانش آموزان در گروه های 

دو و سه نفره را نیز می توانند اجرا کنند، تا ساير ساخت های فعل را نـمايش دهند. طبيعی است در 

مدارس روستايی کم جمعيّت می توان اين روش را بدون مشکل اجرا کرد.

وسايل کمک آموزشی

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

هرچه در درس های پیشین دربارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد، در اينجا نیز مصداق دارد.

و  ِعبْری  واژہ ای  نيز  »آدم«  می رود.  به کار  »بنی آدم«  جمع  به صورت  فارسی  در  آدم«  1  »اِبُن 

غيرمنصرف است.

2  »أُسرة« و »عائلة« مترادف و جمع آنها »أَُسر« و »َعوائل« است.

3  در گويش عاميانه به جای »َحَمَل – يَحِمُل« از »شاْل – يْشيْل« استفاده می شود. هرچند »شال–

جای  به  مثال:  است؛  آمده  فصيح  کلمات  جزء  لغت  فرهنگ  در  ولی  است،  عاميانه  يشيل« 

نطَة«. »اِْحِمِل الَْحقيبَة«. در گويش حجازی گفته می شود: »شيِل الشَّ

4  در زبان فارسی »خطايا« به معنای »اشتباهات« است؛ ولی در فرهنگ لغت عربی »گناهان« 

معنا شده است.

5  در گويش عاميانه به جای »شاَهَد – يشاِهُد« از »شاف – يشوف« استفاده می شود. هرچند 

»شاف – يشوف« عاميانه است، ولی در فرهنگ لغت آمده است؛ مثال: به جای »اُنظُْر ماذا 

يفَعل«. در گويش حجازی گفته می شود: »شوْف إيش يْـَسّوي«.

6  »طَعام« و »ِغذاء« هر دو به معنای »خوراک« هستند؛ ولی در زبان فارسی کلمۀ »ِغذاء« بيشتر 

به کار می رود که به صورت َغذا خوانده و نوشته می شود.
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7  »فرس« به معنای اسب نر و ماده و جمع آن أفراس و فُروس است. 

8  »قاِدم«، »ُمقِبل«، »ُمستَقبَل« و »آتـي )آٍت(« مترادف و به معنای آينده هستند؛ مثال: 

الشهر القادم؛ یعنی ماه آينده.1 

9  »کََذَب« مفتوح العين است. اّما در برخی از فرهنگ های لغت به صورت »کَِذَب« به کار رفته 

است و اغلب نيز کَِذَب به کار می رود. در کتاب درسی شکل درست آن به کار رفته است.

10  جمع »نَْفس«، »أَنُفس« و »نُفوس« و جمع »نََفس«، »أَنفاس« است.

11  »نَْهر« به معنای »رودخانه« به صورت »نََهر« نيز درست است. در قرآن آمده است: 

﴿إنَّ الُْمتَّقيَن في َجّناٍت َونَـَهـٍر﴾

12  اغلب »بقرة« را »گاو ماده« معنا می کنند؛ اّما »البََقر« مطلق گاو و جمع آن أبُقر و أبقار و 

واحدش بَقرَة است. جمع بقرة، بقرات است.

می شود.  اضافی  ترکيب  فارسی  به  ترجمه  در  ولی  است،  ترکيب وصفی   » اليرانـيُّ عُب  13  »اَلشَّ

)ملّت ايران(

با  و  است  »ادویه جات«  معنای  به  فارسی  در  »أدويـه«  اّما  »أدويـة«؛  »َدواء« می شود  14  جمع 

کاربرد عربِی آن فرق دارد. در زبان عربی معادل »ادویه جات« واژۀ »بَهارات« است.

در حقيقت، کلمات عربی بسياری در زبان فارسی به کار می رود که در خوِد زبان عربی معنای 

ديگری دارند؛ مثال:

اُخت: خواهر )در فارسی صميمی(، ُعُنق: گردن )در فارسی اخمو(، ملّت: آيين )در فارسی معادل 

َشعب(، نبات: گياه )در فارسی گونه ای شيرينی(

کلمات بسیاری نيز در فارسی ریشۀ عربی دارند؛ بی آنکه در عربی کاربردی داشته باشند؛ مثال:

ة روابط عمومی: الِعالقاُت العامَّ اطاّلع ثانوی: إشعار آَخر  َولـيّ  بين المللی: الدُّ

عّکاس: ُمَصوِّر حياط خلوت: الِفناُء الَخلفيُّ  حياط: ساَحة  

نظامی: َعسَکرّي عالقه: ِهوايَـة   عکس العمل: رَدُّ الفعل 

استخدام: تَوظيف شرايط: ظُروف   ظرف: ِوعاء، إناء  

عوارض واردات: رُسوُم االستيراد مصرف: اِسِتهالك   غیرقابل جبران: ال يَُعوَُّض 

مستقيم: َعلَی طول  مستقيماً: ُمباَشرًَة  

هُر القاِدُم«. »جاي« از »جاَء« گرفته  هِر الجاْي«؛ یعنی »الشَّ 1ـ در گويش عاميانۀ عربی »جاي« به کار می رود؛ مثالً در گويش حجازی »الشَّ

شده است.
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1ـ پيام متن درس دربارۀ دوستی است. بسياری از دانش آموزان با اين امر مواجه اند. گاهی در آغاز مهر دانش آموزان جديدی از ساير مدارس 

به مدرسه ای ديگر می روند که برخی اوقات از شهری ديگرند و مّدتی تنها می مانند، تا اينکه به شرايط جديد خو بگيرند. پيام درس پيام 

دوستی و دوست يابی است که در انتهای آن با کالم گهربار حضرت علی  مزيّن شده است.

ْرُس اْلخاِمُس َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

1  ذکر معنای 24 واژۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  روان خوانی و ترجمه از عربی به فارسی متن درس

3  درک پيام متن1 

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع سوم شخص مفرد )مفرد مذکّر غايب و مفرد مؤنّث غايب( در 

جمله با توّجه به قرائن

6  شناخت و ترجمۀ فعل مضارع اّول شخص جمع )متکلّم مع الغير( در جمله با توّجه به قرائن.

بسياری از افراد در طول دورۀ دانش آموزِی خود خاطره ای مشابه داستان درس دارند. دانش آموزی 

به نام اسرين از شهر سنندج به تهران می آيد. او دو هفته در مدرسه تنها می ماند. از شهری آرام به 

شهری شلوغ پای نهاده است. یکی از هم شاگردی های او به نام آيالر باب سخن را با او می گشايد.

به بهانۀ متن درس گفت وگويی تنظيم شده است که در آن، بسياری از آموخته های عربی پايۀ 

و  پرسش ها  است.  مکالمه  آموزش  برای  خوبی  بسيار  نمونۀ  درس،  متن  است.  شده  تکرار  هفتم 

پاسخ های متن درس دانش آموز را با گفت وگوی عربی آشنا می کند.

ِط. اسرين دانش آموزی در کالس دوم متوّسطه است.  ـفِّ الّثاني الُْمَتـَوسِّ »أَْسـرين« طالِـَبـٌة ِفـي الصَّ

هَي جاَءْت ِمْن »َسَننَدج« إلَی »طهران«. او از سنندج به تهران آمد. 
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َة أُسبوَعيـِن َوحيَدًة.  هَي طالَِبٌة َجديَدٌة ِفـي الَْمدَرَسـِة َو بَـِقـَيـْت ُمـدَّ

او دانش آموزی جديد در مدرسه است و مّدِت دو هفته تنها ماند.

ْبِت جاَءْت إلَيها إْحـدٰی زَمـيلتِـها ِباْسِم »آيلر« َو بَـَدأْت ِبالِْحـواِر  ِفـي الُسـبوعِ الّثالِِث في يَـْوِم السَّ

َمـَعـها في ساَحـِة الَْمدَرَسـِة. 

در هفتۀ سوم در روز شنبه يکی از هم کالسی هايش به ناِم »آيالر« نزِد او آمد و در حياِط مدرسه 

با وی شروع به گفت وگو کرد.

الْـِحـواُر بَـْيـَن الـطّـالِـَبـَتـيـِن »آيلر« َو »أْسـرين« )گفت وگو ميان دو دانش آموز »آيالر« و »اسرين«(

ـ الَْحمُد لِلِّٰه؛ َجـيِّـَدٌة َو کَيَف أنِت؟ ـ  کَيـَف حالُـِك؟    

ـ خدا را سپاس؛ خوبم و تو چطوری؟ ـ  حالت چطور است؟   

ـ اِْسمـي أَسـرين. ـ  أنَـا ِبَخـيـٍر. َمـا اْسُمـِك؟   

ـ ناِم من اسرين است. ـ  من خوبم. نامت چيست؟   

ْمـع. َو َما اْسُمـِك؟ ـ »أْسرين« ِبالْکُرديَّة يَعِني الدَّ ـ  اِسٌم َجميٌل. ما َمـْعـناُه؟   

ـ »اسرين« به کُردی يعنی »اشک« و ناِم تو چيست؟ ـ  نام زيبايی است. معنايش چيست؟  

ـ ما َمـعـَنی اْسِمـِك؟ ـ  اِسمي آيلر.    

ـ معنای ناِم تو چيست؟ ـ  ناِم من آيالر است.   

ـ اِْسٌم َجميٌل ِجّداً َو َمعناُه َجميٌل أيضاً. ـ  آيلر ِبالتُّـرکيَّـِة يَعِني الْـأْقـماَر.  

ـ ناِم بسيار زيبايی است و معنايش هم زيباست. ـ  آيالر به تُرکی يعنی »ماه ها«.  

ـ أنَـا ِمْن سنندج. أ أنِت ِمْن طهران؟ ـ  ِمْن أيِّ َمديَنـٍة أنِت؟   

ـ من اهِل سنندجم. آيا تو اهِل تهرانی؟ ـ  اهِل کدام شهری؟   

ـ َفـأنِت ِمـْثـلـي أيضاً ـ  ال؛ أنَا ِمْن تبريز َو ساِکَنـٌة ُهنا.  

ـ پس تو هم ماننِد منی. ـ  خير؛ من اهل تبريزم و اينجا ساکنم.  

ٍة. ـٍة إداريَـّ ـ ِلنَّ والِـدي في ُمـِهـمَّ ـ  لِماذا ِجـئـُتم إلَی طهران؟   

ـ برای اينکه پدرم در مأموريّت اداری است. ـ  چرا به تهران آمديد؟   

ـ َسَنـَتـيـِن. ـُة والِـِدِك؟    ـ  کَْم َسَنـًة ُمِهمَّ

ـ دو سال. ـ  مأموريّت پدرت چند سال است؟  

ـ في ساَحـِة ُخراسان.  ـ  أيَن بَيـُتـِك؟    

ـ در ميداِن خراسان. ـ  خانه ات کجاست؟   

ـ أ تَـصـُدقيـَن؟! ـ  َعَجـباً. بَيُتــنا في نَـْفِس الَْمکاِن.  
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ـ آيا راست می گويی؟ ـ  شگفتا )عجبا(. خانۀ ما در همان مکان است.  

ـ ِجـئـنا َقـْبـَل َشْهـٍر. ـ  نََعم؛ ِبـالتَّـأکيِد؛ َمـتی ِجـئـُتم؟   

ـ ماه گذشته آمديم. ـ  آری؛ البّته؛ کی آمديد )آمده ايد(؟   

ـ َفــکَيَف ما َرأيْـُتـِك َحتَّی الْـآَن؟! ـ  َفــَنحُن جاَرتاِن َو زَميلَتاِن.    

ـ چطور تاکنون تو را نديده ام؟! ـ  پس ما همسايه و همکالسی هستيم.   

ـ هَو ُمَهنِدٌس. ـ  َعجيٌب. ما ِمهـَنـُة أبيـِك؟    

ـ او مهندس است. ـ  عجيب است. شغِل پدرت چيست؟   

ـ ِبکُـلِّ ُسـروٍر.  ـ  َهْل تَـأتيـَن إلَی بَيـِتـنا؟    

ـ با کمال خوشحالی. ـ  آيا به خانۀ ما می آيی؟    

تَـقـَبـُل  َو  والِدي  لي  يَسَمُح  ـ  بَعَدما  ـ  َمـتی؟      

والِـَدتي.

ـ  پس از اينکه پدرم به من اجازه دهد  ـ   کی؟      

و مادرم بپذيرد. )قبول کند(

ـ إْن شاَء اللُّٰه. َسـأََسـأَلُــُهما. ـِك؟    ـ  َو َهْل يَأتي أبوِك؟ َو َهْل تَأتي أُمُّ

بخواهد،  خدا  )اگر  خدا  ـ  به خواسِت  ـ  و آيا پدرت می آيد؟ و آيا مادرت می آيد؟   

ان شاءاللّٰه(. از آنها خواهم پرسيد.

ترجمۀ اين جملت برای دانش آموز از بقّيۀ جمله های متن درس پنجم دشوارتر است.

بدأت بالحوار معها. شروع کرد به سخن گفتن با او. )شروع به سخن گفتن با او کرد.(

لّن والدي في مهّمة إدارية؛ زيرا پدرم در يک مأموريّت اداری است.

بيتنا في نفس المکان. خانۀ ما همان مکان است.

فنحن جارتان و زميلتان. پس ما همسايه و همشاگردی هستيم.

بعدما يسمح لي والدي. بعد از اينکه پدرم به من اجازه بدهد.

الغريب من لیس له حبیب. غريب کسی است که دوستی )ياری( ندارد.
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آموزش تصويری قواعد

تمرين ها

فّن ترجمه

دانش آموز جمله های مصّور را قرائت و با توّجه به تصوير و زير نظر معلّم ترجمه می کند. معلّم 

قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان را به حروف رنگی در 

فعل های يفعل، تفعل، نفعل ارجاع می دهد. در حقيقت در اين درس، قاعدۀ جديدی آموزش داده 

نمی شود؛ بلکه هرآنچه را دانش آموز در درس قبل آموخته است، دوباره تکرار می کند تا آموخته ها 

تثبيت شود. بايد به دانش آموز تأکيد کنيم که همزمان به جمله و تصويِر مربوط به آن توّجه کند.

تاکنون دانش آموزان حرف »ما« را در دو کاربرد مشاهده کرده اند و با معنای آنها نيز آشنا شده اند. 

در اينجا رسماً به اين موضوع اشاره شده که حرف »ما« گاهی برای نفی و گاهی برای استفهام است.

برای تثبيت آموخته ها نيز تمرين طرّاحی شده است. در کتاب به اندازۀ کافی عبارات دارای مای 

نفی و مای استفهام طرّاحی شده است.

همۀ تمرين ها را دانش آموز قرائت و حل می کند.

تمرين اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. اين تمرين در کتاب درسی 

متنّوع طرّاحی شده است. در اينجا فقط گزينۀ درست را معلوم می کند. 

از دانش آموز می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نمرۀ شفاهی او را تشکيل 

می دهد.

تمرين دوم: هدف، تقويت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. تصوير به خواننده کمک می کند 

تا درست ترجمه کند. 

در اينجا تصوير افزون بر زيباسازی کتاب نقش آموزشی نيز دارد.

دليل  که  می خواهيم  دانش آموز  از  است.  واژگان  کاربرد  مهارت  تقويت  هدف،  سوم:  تمرين 

ناهماهنگی هر کلمه را در مقايسه با سه کلمۀ ديگر بيان کند. سؤال امتحان در اين بخش، بايد 

چهار گزينه داشته باشد.

تمرين چهارم: هدف، تقويت مهارت کاربرد واژگان است. شناخت کلمات مترادف و متضاد در 

بخش  در  دانش آموزان  آموخته های  تقويت  موجب  کار  اين  دارد.  مهّمی  نقش  زبان  هر  يادگيری 

واژگان می شود. 
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تثبيت  نيز  و  مضارع  و  ماضی  فعل  زمينۀ  در  پيشين  آموخته های  تکرار  هدف،  پنجم:  تمرين 

آموخته های اين درس است.

َکنُز الحکمة

دانش آموز، احاديثی از پيامبر اسالم  و حضرت علی  دربارۀ علم می خواند. در اينجا هم 

مهارت زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف »برنامۀ درسی ملّی« اجرا می شود. دانش آموز آموزندۀ 

دانش است و در اين حکمت ها جايگاه علم با استفاده از سخنان بزرگان دين تبيين شده است.

ساختار درس

تمرين ها

پژوهش و ارزشيابی

ساختار موضوع درس چهارم و پنجم آشنايی با معادل دو صيغۀ سوم شخص مفرد و اّول شخص 

جمع )مفرد مذکّر غايب، مفرد مؤنّث غايب و متکلّم مع الغير( است.

پژوهش مطابق با توانايی دانش آموز تنظيم شده است.

روش های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس با درس قبلی يکسان است.

تمرين اّول:

ِة  ـِة اإْلداريَـّ لِلُْمِهمَّ 1  لِماذا جاَءْت أُْسـرَُة أْسرين إلَی طهران؟ 

أُسبوَعيـِن 2  کَْم أُسبوعاً بَـِقـيَْت أسرين َوحيَدًة؟  

فِّ الثّاني  في الصَّ 3  في أيِّ َصفٍّ کانَْت أسرين؟  

في ساَحِة ُخراسان 4  أيـَن بَيُت أسرين َو آيالر؟   

ال؛ هَي سنندجيٌَّة. 5  َهْل أسرين ِمْن تبـريـز؟   
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تمرين دوم:

نَحُن نَْصَعُد الَْجبََل.  نَحُن نَـذَهُب إلَی بُيوتِنا.  ما از کوه باال می رويم. ما به خانه هايمان می رويم.

تمرين سوم:

دست، چشم، صورت، همسايه 1  يَـد        َعيـن      َوْجه      جار          

ماهی، ميدان يا حياط، خيابان، راه 2  َسَمَکة     ساَحـة      شاِرع           طَريق       

هفته، نان، ماه، سال 3  أُسبوع   ُخبز         َشْهر      َسَنة               

گاو، اسب، شغل، کالغ 4  بََقرَة          فَرَس           ِمهَنـة      ُغراب       

نّجار، شيرينی فروش، راننده، ورزش 5  نَّجار        َحلْوانّي   سائِق          رياَضة     

در، پنجره، نامه، ديوار 6  باب      ناِفَذة         رِسالَة        ِجدار           

سيب، لبخند، انگور، انار 7  تُّفاح      اِبِتسام      ِعَنب      رُّمـان        

نقره، شنبه، سه شنبه، پنجشنبه بْت         الثُّالثاء    الَْخميس     ة      السَّ 8  الِْفضَّ

تمرين چهارم:

ِمْهـَنة = ُشْغل    أَتٰی = جاَء    بَساتين = َحدائِق    قاِدم ≠ ماضي    بَيْع ≠ ِشراء    يَْصُدُق ≠ يَْکِذُب  

شاَهَد = َرأٰی    لَيل ≠ نَهار    طَيِّب = َجيِّد    عاِقل ≠ جاِهل    کَبير ≠ َصغير    ِسْعر = قيَمة

تمرين پنجم:

1  الجاِهُل يَکِذُب َو الْعاِقُل يَصُدُق. 

نادان دروغ می گويد و دانا راست می گويد.

2  أنا َذَهْبُت أَمِس َو أنَت َسوَف تَذَهُب َغداً. 

من ديروز رفتم و تو فردا خواهی رفت.

3  يا زَميلي، ما ٰهَذا الِْمصباُح؟ أنا ما َرأَيُتُه ِمن َقبُل. 

ای همکالسِی من، اين چراغ چيست؟ من قبالً آن را نديده ام.

4  أنِت َرَجْعِت َقبَل ساَعٍة َو نَحُن َسـَنرِجُع بَعَد ساَعٍة. 

تو يک ساعِت قبل برگشتی و ما يک ساعت بعد برخواهيم گشت.

5  والَِدتي َسَتطُبُخ طَعاماً لَذيذاً َو نَحُن َسوَف نَأکُلُُه. 

مادرم غذايی خوشمزه خواهد پخت و ما آن را خواهيم خورد.
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َکنُز الحکمة

1  الُْعلَماُء َمصابیُح اْلْرِض.1 رسوُل اللّٰه  دانشمندان چراغ های زمين هستند. 

ؤاُل. رسوُل اللّٰه  2 دانش، گنجينه )گنجينه ها( است و کليِد آن  2  الِْعلُْم َخزائُِن َو ِمْفتاُحَها السُّ

پرسش است. 

3  إنَّ الِْعلَْم َحياُة الُْقلوِب َو نوُر اْلبصاِر. 3 حضرت علی 

بی گمان دانش زندگی دل ها و روشنايِی ديده هاست. يا قطعاً علم زندگِی قلب ها و نور ديدگان 

است.

4  أعلَـُم الـّنـاِس، َمْن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمـِه. 4 رسوُل اللّٰه 

داناترين مردم، کسی است که دانِش مردم را به دانِش خودش بيفزايد.

5  الِْعلُْم َخـْيـٌر ِمَن الْماِل. الْـِعلُْم يَـْحـرُُسَك َو أنَت تَـْحـرُُس الْماَل 5 حضرت علی 

دانش، بهتر از دارايی )مال( است. دانش از تو نگهداری می کند و تو از دارايی نگهداری می کنی.

1ـ اَلُعلَماُء َمصابیُح الرِض َوُخلَفاُء اْلنبیاِء َوَورَثَتي وَورَثَُة اْلنبياِء. 

دانشمندان، چراغ های زمين، جانشينان پيامبران، وارثان من و وارثان پيامبران اند. نهج الفصاحه، حکمت ۲۰۱4

، جلد 2، صفحۀ 41 2ـ تَُحُف الُْعقول َعن آل الرسول 

3ـ اَمالى َصدوق، صفحۀ 493، حکمت 1

4ـ َمن ال یَحَضرُُه الفقیه، جلد 4، صفحۀ 395

5ـ نهج البالغه: حکمت 147

اْلربعينّيات

َسِة  أَسعاُر النُّقوِد ِفـي اْلَعَتباِت اْلُمَقدَّ

)قيمت های پول در عتبات مقّدسه(

ـ أَهًل ِبَك، يا زائُِر. ـ  أُريُد تَصريَف نُقودي إلَی الّديناِر.   

ـ خوش آمدی، ای زائر. ـ  می خواهم پولم )پول هايم( را به دينار تبديل کنم. 

ـ اَْلَسعاُر َمکتوبٌَة َعلٰی ٰهِذِه اللَّوَحِة. ـ  کَيَف تَصريُف النُّقوِد؟    

ـ  قيمت ها روی اين تابلو نوشته شده  ـ  تبديل پول چگونه است؟    

است.

ـ ِبالتَّأکيِد، اَْلَسعاُر ثاِبَتٌة. ـ  َهِل اْلَسعاُر في کُلِّ الّسوِق واِحَدٌة؟   

ـ البتّه، قيمت ها ثابت است. ـ  آيا قيمت ها در بازار يکی )يکسان( است؟  
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ِخدَمِة  في  أنَا   . ُحرٌّ أنَت  بَأَس،  ـ  ال  ّرافيَن، ثُمَّ أَرِجُع.    ـ  َجولٌَة َصغيرٌَة في سوِق الصَّ

ّواِر. الزُّ

ـ  يک گردِش کوچک در بازار صرّافان، )کنايه از اينکه 

در بازار چرخی می زنم.( سپس بر می گردم.

ـ  )پس از چند دقيقه( ـ  بَعَد َدقائِق     

ـ  أَنَا في ِخدَمِتَك. ماذا ِعنَدَك؟ يورو أَْم  ـ  َرَجعُت ِعنَدَك يا أَخـي.    

تومان؟

ـ  نزِد )پيِش( خودت برگشتم، ای برادِر من.   

ـ َسـأَقوُل لََك ِمقداَر التَّصريِف. ـ  ِعندي تومان.     

ـ  مقدار تبديل را به تو خواهم گفت. ـ  تومان دارم.     

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

1  »أَتٰی ـ يأتي« و »جاَء ـ يَجيُء« به يک معنا هستند.

2  »إحدٰی« مؤنّث »أََحد« است.

3  »أََشـّد« ادغام »أْشـَدد« بر وزن »أَفَْعل« به معنای »شديدتر، شديدترين« است.

4  »جيران« جمع »جار« واژہ ای عربی است و با نام دخترانۀ »جيران« فرق دارد. 

»جيران« تُرکی و به معنای »آهو« است.

5  »حبيب، َخليل و َصديق« به معنای دوست هستند. امروزه واژۀ َصديق به معنای دوست )رفيق( 

به کار می رود. واژۀ »حبيب« نيز جنبۀ عاطفی دارد. خليل لقب حضرت ابراهيم  است.

6  »َدْمع« به معنای »اشک« و جمع آن »ُدموع« و »أْدُمـع« است. هرچند »َدمع« و »َعبْرَة« مترادف اند؛ 

اّما »َعبْرة« اشکی است که در چشم مانده و نريخته است. جمع »َعبْرة« نيز »َعبَـرات« است.

7  »زَميل« به اين معانی به کار می رود: هم شاگردی، هم کار، هم دوره ای

8  نام »َصفورا« هم ريشه با »ُعصفور« به معنای »گنجشک« است. عصفور عربی و صفورا عبری 

است.

تو  ندارد(،  )عيبی  ندارد  ـ  اشکالی 

آزادی. )شما آزاديد.( من در خدمِت 

زائران هستم.

شما(  خدمت  )در  خدمتت  در  ـ  من 

هستم. چه داری؟ يورو يا تومان؟
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9  ِمصباح و ِسراج مترادف اند.

10  »َزرافـة« در عربی بدون تشديد راء است، ولی در فارسی »َزّرافه« گفته می شود. 

َزرافة به صورت ُزرافة نيز صحيح است. نام پارسی آن شتر گاوپلنگ بوده است.
11  يَـمين، َميـَمنة و يُـمَنی به معنای »راست« هستند. 1

12  »موسٰی« يا »موشٰی« ترکيب )مو: آب+ شا: درخت( است. 

آسيه همسر فرعون زمانی که چشمش به سبد زيبای روی رود نيل افتاد فرياد زد: »مو شا مو شا«؛ 

يعنی »آب درخت آب درخت« و سربازان متوّجه می شوند و سبد زيبای شناور روی آب را که ظاهراً 

به شاخۀ آويزان درختی گير کرده بود، از آب در می آورند. 

نام موسی برگرفته از فرياد آسيه )موشا( است.

13  »َعصا« به معنای »چوبدستی« مؤنّث معنوی مجازی است؛ به همين دليل در قرآن کريم آمده 

است: 

﴿ما تلك بيـمينك يا موسی﴾ 

و با اسم اشارۀ مؤنّث »تلك« اشاره شده است. 

مثّنای آن »َعَصوان«، جمع ِقلّت »أَْعصـي« و جمع کثرت »ُعـصـّي« است.

14  »نُقود« به معنای پول در گويِش عراقی »فُلوس« و در سوريه »َمصاري« گفته می شود. 

»َمصاري« جمعِ »ِمصريَّة« واحد پول در گذشته بوده است.

15  واژۀ »آی« در ناِم »آيالر« در تُرکی به معنای »ماه« و پسوند »الر« نشانۀ جمع است. 

واژۀ »آی« در نام های ديگری مانند آيدين، آيناز، آيسان، آيگل، آيسودا نيز وجود دارد. 

»آيالر«؛ يعنی آنکه زيبايیاش مانند چندين ماه است.

16  واژۀ »اَْسر« در کُردی جنوبی به معنای »اشک« است. 

در کُردی شمالی »ِفرْميسک« بدين معناست. 

»اَسرين« کنايه است از »دختِر زيبا و با عاطفه مانند اشک«.

1ـ نام بنيامين )ِبن+يامين( به معنای »پسر دست راست« دارای ريشۀ ِعبری است. يامين در بنيامين همان يَـمين در عربی است.
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ْرُس الّساِدُس َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

1  بيان معنای 22 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  قرائت و ترجمۀ متن درس

3  به هنگام ضرورت استشهاد به احاديث درس

4  شناخت و ترجمۀ معادل فعل مضارع دوم شخص جمع يعنی جمع مذّکر مخاطب، جمع مؤّنث 

مخاطب، مثّنای مذّکر مخاطب و مثّنای مؤّنث مخاطب در جمله با توّجه به قرائن

متن درس ماجرای سفر به عتبات1 است. هر سال )در شرايط عادی( چند ميليون ايرانی رهسپار 

عتبات عاليات می شوند و همين نشان دهندۀ اهّمـيّت اين درس است. در سفر به عتبات اتّفاقات 

بسياری روی می دهد. 

از آنجا که گفت وگو با پزشک يکی از موضوعات مناسب در مکالمات است؛ لذا در انتهای متن 

درس گفت وگويی با پزشک تنظيم شده است.

1ـ َعتَبات جمع َعتَبَة به معنای آستانه هاست. )َعتَبَة: آستانۀ در(

َفـِر ِفـي السَّ

َسِة:  الُْمَقـدَّ الُْمُدِن  لِزياَرِة  ّواِر  الزُّ قاِفلَِة  الِْعراِق في  إلَی  ِکرمان  ِمْن  َفـّتاحّي  ـيِّـِد  السَّ أُسـرَُة  ساَفرَْت 

النََّجِف اْلشرَِف َو کَربَلَء َو الْکاِظميَِّة َو ساَمّراَء.  

خانوادۀ آقای فتّاحی برای زيارِت شهرهای مقّدس نجف اشرف، کربال، کاظمين و سامرّا در کارواِن 

زائران از کرمان به عراق سفر کردند.

َو  مَوظٌَّف  َفّتاحّي  يُِّد  السَّ ِبالْحاِفلَِة.  الّثانَيِة  الَْمرَِّة  ِفـي  َو  ِبالطّائِرَِة  اْلُولی  الَْمرَِّة  ِفـي  ساَفروا  ُهْم 

َزوَجُتـُه ُمَمرَِّضـٌة. لِٰهِذِه اْلُْسرَِة ِستَُّة أَوالٍد.

آنها در بار نخست با هواپيما و در بار دوم با اتوبوس سفر کردند. آقای فتّاحی کارمند و همسرش 

پرستار است. اين خانواده شش فرزند دارد.
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توضيح اينکه واژۀ »أَوالد« سه معنا دارد: فرزندان، پسران و بّچه ها

ِحواٌر بَيَن اْلُْسرَِة )گفت وگويی ميان خانواده(

يُِّد َفّتاحّي: أيَن تَذَهبوَن يا أوالدي؟  السَّ

آقای فتّاحی: کجا می رويد، ای پسرانم؟

. الوالُد: نَذَهُب لِزياَرِة َمرَقِد اْلماِم الُْحَسيِن 

فرزندان )پسران(: برای زيارِت امام حسين  می رويم.

ـ الَْبناُت: نَذَهُب َمَع إْخَوتِنا لِلّزياَرِة. يُِّد َفّتاحّي: أيَن تَذَهْبَن يا بَناتي؟   السَّ

ـ  دخترها: همراه برادرانمان به زيارت می رويم. آقای فتّاحی: ای دخترانم، کجا می رويد؟ 

ـ الْوالُِد: نَـذَهـُب إلَی الْـُمسَتوَصِف. أَحُد الوالد: أيَن تَـذَهباِن يا أبـي َو يا أُّمي؟ 

ـ  پدر: به درمانگاه می رويم. يکی از پسرها: ای پدر و ای مادرم، کجا می رويد؟ 

ـداعِ. ـکُْم تَـشُعـُر ِبـالصُّ ـ أُمُّ ـ َمِن الَْمريُض؟    

ـ  مادرتان احساِس سردرد می کند. )سرش درد می کند(. ـ چه کسی بيمار است؟   

ِحواٌر ِفي الُْمْسـَتـْوَصِف )گفت وگويی در درمانگاه(

يَِّدُة فاِطَمـة. يُِّد َفّتاحّي: السَّ الطَّبيُب: َمـا اْسـُم الْـَمريِض؟   السَّ

پزشک: ناِم بيمار چيست؟   آقای فتّاحی: خانم فاطمه. )فاطمه خانم(

داعِ. يَِّدُة فاِطَمُة: أشُعُر ِبـالصُّ الطَّبيُب: ما ِبِك يا َسيَِّدُة فاِطَمُة؟   السَّ

پزشک: ای خانم فاطمه، تو را چه می شود؟ )يعنی ناراحتی شما چيست؟( خانم فاطمه: احساس 

سردرد می کنم.

ـ أَربَعوَن َسَنًة. ـ کَْم ُعْمرُِك؟    

ـ چهل سال ـ چند سال داری؟ )چند ساله هستی؟(  

داعِ َفَقط. ـ أشُعُر ِبالصُّ کَِّر؟   ِم ِعنَدِك أَْم َمرَُض السُّ ـ أ َضْغُط الدَّ

ـ فقط احساس سردرد می کنم. )سرم درد می کند.( ـ آيا فشار خون داری يا بيمارِی قند )ديابت(؟ 

ـ ماذا تَکُتُب في الَْوْصَفِة؟ ـ أکُْتُب لَِك َوْصَفـًة.   

ـ در نسخه چه می نويسی؟ ـ برايت نسخه )نسخه ای( می نويسم.  

ـ کَيَف ااِلْسِتفاَدُة ِمْنها؟ راَب.   ـ الُْحبوَب الُْمَسکِّـَنَة َو الشَّ

ـ استفاده از آنها چگونه است؟ ـ قرص مسّکن )قرص های مسّکن( و شربت. 

ـ ثَلثَـُة ُحبوٍب في کُـلِّ يَـوٍم: َصباحاً َو ظُهراً َو َمساًء 

ـ سه بار در هر روز: بامداد و نيمروز )صبح و ظهر( و بعد از ظهر
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راُب َمـرَّتَيـِن في کُلِّ يَوٍم. َو الشَّ

و شربت دو بار در هر روز.

ترجمۀ اين جمله ها برای دانش آموز دشوارتر است:

ما ِبِك يا سيِّدة فاطمة؟ تو را چه می شود )تو را چه شده؟( خانم فاطمه؟1  

کَم ُعمرُك؟: چند سالت است؟ چند سال داری؟ چند ساله هستی؟

کيف االستفادة منها؟: استفاده از آن چگونه است؟ 

اين جمله عمداً به اين صورت آمده تا از جملۀ »کيف أستَفيُد منها؟«، »کيف أستعملُها؟« پرهيز گردد. 

در حقيقت آموزش قدری تسهيل شده است.

1ـ ما ِبِك؟ همان است که در عاميانۀ فارسی »چته؟« در عاميانۀ حجازی »ايش فيك؟« در عاميانۀ شامی »شو بَك؟« و در عاميانۀ عراق »إش  بيك؟« 

گفته می شود.

آموزش تصويری قواعد

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و آنها را با توّجه به تصوير و با راهنمايی معلّم ترجمه 

می کند. 

معلّم همچون دروس قبل قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان را 

به حروف رنگی در فعل های تفعلون، تفعلن و تفعالن ارجاع می دهد. 

دانش آموز با شيوۀ اکتشافی با معادل فعل مضارع دوم شخص جمع فارسی در زبان عربی آشنا 

می شود. فهميدن مطالب اين بخش بسيار آسان است، به ویژہ اينکه در آموزش فعل مضارع بومی سازی 

شده است و سبک قدیمی یفعل، یفعالن، یفعلون، تفعل، تفعالن، یفعلن، تفعل، تفعالن ... پس از 

آموزش بومی سازی شده انجام می شود، تا يادگيری با دو شيوه تثبيت شود. این سبک بسیار آسان است. 

دانش آموز صرف فعل فارسی را می داند حاال به کمک آنچه می داند آنچه را نمی داند، می آموزد. اّما 

با اينکه فهم مطالب آموزشی این بخش آسان است، اّما نبايد توقّع داشته باشيم که فراگير به سرعت 

مطلب را بياموزد. 

يادگيری در سايۀ تمرين و تکرار و تالش به دست می آيد.
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بدانيم

فّن ترجمه

تمرين ها

در يک جدول فعل های ماضی را که دانش آموز در پايۀ هفتم خوانده در کنار فعل های جديد 

مضارع می خواند. آموخته های قبلی در کنار آموزش جديد برای مقايسه قرار می گيرد. باز هم هدف 

آشنايی دانش آموز است. او بايد فعل ها را بشناسد تا بتواند در جمله و به کمک قرائن درست ترجمه 

کند و هدف اين نيست که دانش آموز بتواند فعلی را از ماضی مفرد مؤنّث مخاطب به صيغۀ معادل 

آن در مضارع تبديل کند.

پيش از اين دانش آموز با کلمۀ پرسشی »لِماذا« آشنا شده است. در اينجا رسماً آموزِش پرسش و 

« يا »لِـ« شروع کند.  پاسخ با اين کلمه آغاز شده است. او می آموزد برای پاسخ به »لماذا« با »ِلنَّ

اين بخش در درک مطلب به دانش آموز کمک اساسی می کند.

پرسش شفاهی از يک دانش آموز مستعد می تواند در تفهيم موضوع اين بخش از درس تأثيرگذار 

باشد؛ مثال:

لِماذا أنَت ُهنا أماَم الطالب؟ للتمرين.

لماذا تقرأ القرآن؟ لفهم کالم اللّٰه.

لماذا تذهب إلی المسجد؟ للعبادة.

توّجه داشته باشيم فعل مضارع در متون معاصر با حرف ال منفی می شود؛ اّما در قرآن با دو حرف 

»ما« و »ال« هر دو منفی شده است؛ مثال:

﴿يُخاِدعوَن اللَّٰه َو الَّذيَن آَمنوا َو ما يَْخَدُعوَن إاِّل أَنُْفَسُهْم َو ما يَْشُعروَن﴾ بقره: 9

ْعَر َو ما يَْنبَغي  لَُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذکٌْر َو قُرْآٌن ُمبيٌن﴾ يس: 69 ﴿َو ما َعلَّْمناُه الشِّ

﴿َو ما يَْنِطُق َعِن الَْهویٰ ﴾ نجم: 3

تمرين اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگير می خواهيم که هر 

جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نمرۀ شفاهی او را تشکيل می دهد.

تمرين دوم: هدف، تقويت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. تصوير به خواننده کمک می کند 
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تا درست ترجمه کند. اين تمرين و تمرينات مشابه در عين حال که مهارت قرائت و ترجمه را تقويت 

می کند، غیرمستقيم مهارت نحوۀ سخن گفتن را آموزش می دهد.

تمرين سوم: هدف، تقويِت مهارت قرائت و ترجمه است. دانش آموز بايد بتواند ضمن ترجمۀ 

جمالت، فعل مضارع را در جمله تشخيص دهد.

ساختن صيغه های  و  تبديل  است. هرچند  درست  مضارع  فعل  تشخيص  چهارم: هدف،  تمرين 

مختلف فعل مطلوب ما نيست؛ اّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل مّدنظر است.

تمرين پنجم: هدف، تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی و مضارع است. همان گونه که قبالً تذکّر 

داده شد، در امتحان از طرح سؤال شبيه به اين تمرين خودداری شود. اين تمرين صرفاً برای تقويِت 

دانش آموز است. ترجمۀ فعل بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گيرد.

از  داده شد  تذکّر  نيز  قبلی  دروس  در  است.  گفتن  مهارت سخن  تقويت  تمرين ششم: هدف، 

آنجاکه پاسخ گويی شفاهی نياز به سرعت عمل دارد؛ نبايد از دانش آموز بخواهيم ظرايف صرفی و 

نحوی را رعايت کند. 

در اين بخش، تا پايان کتاب بايد با فراگير مدارا کرد. او کم کم و در سايۀ حمايت و تشويق معلّم 

می تواند اين مهارت ارزشمند را حاصل کند.

ساختار درس

ماِء نوُر السَّ

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

اينکه  برای  است.  جمع  دوم شخص  صيغۀ  مضارع  فعل  معادل  با  آشنايی  ششم،  درس  ساختار 

دانش آموز تکليف خود را بداند در جدول معلوم شده است که ساير ساخت ها در کدام درس ها 

آموزش داده می شود.

دانش آموز آياتی چند از قرآن مجيد را مطابق با ساختارهای خوانده شده تالوت و ترجمه می کند. 

آيات نوشته شده در کتاب عربی هفتم و هشتم مطابق با ساختارها و کلمات خوانده شده است.

از دو يا سه دانش آموز انجام چند کار را درخواست می کنيم. دانش آموزی ديگر خطاب به آنان 

می گويد که درحال انجام چه کاری هستند؛ مثال:
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دو دانش آموز ميز معلّم را جابه جا می کنند. دانش آموز سوم خطاب به آنها می گويد: أنتُما تَحِمالِن 

الِْمنَضَدَة.

. فَّ سه دانش آموز وارد کالس می شوند و دانش آموز چهارم خطاب به آنها می گويد: أنتُم تَْدُخلوَن الصَّ

می توانيم برای اين آموزش، پاورپوينت يا کليپ های کوتاهی تهيّه کنيم و مفاهيم مطلوب را به 

کمک آنها بهتر آموزش دهيم؛ مثالً از چند دانش آموز فیلمی چند ثانیه ای گرفته می شود که درحال 

بازی فوتبال هستند و در پايان، به مّدت دو ثانيه اين جمله ظاهر می شود: أنتُم تَلَعبوَن کُرََة الَْقَدِم.

وسايل کمک آموزشی اين درس، همانند دروس قبلی است.

تمرين ها

تمرين اّول:

يَِّدِة فاِطَمَة ُحبوباً ِفـي الَْوصَفِة. غلط 1  ما کَتََب الطَّبيُب لِلسَّ

يِِّد فَـتّـاحّي إلَی الِْعراِق. صحيح 2  سافَرَْت أُْسرَُة السَّ

بعيَن. غلط يَِّدُة فاِطَمـُة فـي ِسنِّ السَّ 3  السَّ

4  ٰهـِذِه الُسـرَُة ِمـْن إيرانشهر. غلط

ُد فَـتّاحّي َحّداٌد؟ غلط يِـّ 5  السَّ

تمرين دوم:

ـ کجا می رويد؟ ـ باالی کوه می رويم. ـ أيَن تَْذَهبـوَن؟ ـ نَْذَهُب َفوَق الَْجَبِل.  

ـ  چه بازی می کنيد؟ـ  پينگ پنگ )تنيس روی ميز(  ـ ماذا تَلَعبَن؟ ـ نَلَعُب کُرََة الِْمنَضَدِة.  

بازی می کنيم.

ـ نَأُخُذ ِکتابَيِن ِمَن الَْمکَتَبِة.   ـ يا بنتاِن، ماذا تَفَعلِن؟   

)می گيريم،  بر می داريم.  کتابخانه  از  کتاب  ـ  دو  ـ ای دو دختر )ای دخترها(، چه می کنيد؟ 

می بريم(

قائِِق. ـ َسَنْذَهُب إلَی النَّهِر بَعَد الدَّ ـ يا َولَداِن، إلٰی أيَن َسَتذَهباِن؟  

ـ چند دقيقۀ بعد به رودخانه خواهيم رفت. ـ ای دو پسر )پسرها(، به کجا خواهيد رفت؟ 
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تمرين سوم:

1  ﴿إنَّ اللَّٰه يَأُمُر ِبالَْعدِل َو اْلحساِن﴾  )نَحل: 90(  يأمر

بی گمان )قطعاً( خدا به دادگری )عدالت( و نيکی )نيکوکاری( فرمان می دهد.

2  ﴿أ َفَرأَيُْتُم الْماَء الَّذي تَشَربوَن﴾  )واقعه: 69(  تشربون

آيا آبی را که می نوشيد ديديد؟ )ديده ايد(

3  ﴿أ أنُتم تَخلُقونَُه أْم نَحُن الْخـالِقوَن﴾  )واقعه: 59(  تخلقون

آيا شما آن را می آفرينيد يا ما آفريننده ايم؟

4  أيَُّها الَْفّلحوَن، أ ال تَْجَمعوَن الَْفواِکـَه لِلَْبيعِ؟  تجمعون

ای کشاورزان، آيا ميوه ها را برای فروش جمع نمی کنيد؟

5  يا زَميلتي، إلٰی أيَن تَْذَهْبَن بَْعَد أُسبوَعيِن؟  تذهبن

ای همکالسی هايم، دو هفتۀ بعد کجا می رويد؟

تمرين چهارم:

َغَسلتُم، تَطبُخاِن، أَبَحُث، نَفَهُم، نَذَهُب

تمرين پنجم:

رحم  نمی کنيد،  خدمت  نداديد،  شرح  نمی شوی،  غمگين  نمی شوم،  پشيمان  نمی گوييد،  دروغ 

می کنيد، کار خواهيم کرد، شاد می شوی

تمرين ششم:

1  َمرًَّة واِحَدًة. يا َمرَّتَيِن. يا سافَرُْت َمرًَّة واِحَدًة. يا سافَرُْت َمرَّتَيِن. يا ما سافَرُْت.

2  لِلّزيارَة. يا لِزيارَِة بَيِت اللِّٰه. يا أَذَهُب لِلّزيارَة. يا أَذَهُب لِزيارَِة بَيِت اللِّٰه.

3  نََعم؛ أَعرُِف. يا نََعم؛ أَعرُِف قَليالً. 

4  أَربََعة. يا َعَدُد أَفراِد أُسَرتـي أَربََعٌة.

5  کُتُب. يا في َحقيبَتي کُتٌُب. يا ...
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ماِء نوُر السَّ

َاْلقرآنّيات

1  ﴿َو ال أقوُل لَکُم ِعْندي َخزائُِن الَْغْيِب َو ال أْعلَُم الَْغْيَب﴾ )أنعام: 50(

و نمی گويم گنجينه های غيب نزِد من است و غيب نمی دانم.

2  ﴿يَْضرُِب اللُّٰه اْلمثاَل لِلّناِس َو اللُّٰه ِبکُلِّ َشيٍء َعليٌم﴾ )نور: 35(

خدا برای مردم مثل ها می زند و خدا به هر چيزی داناست.

3  ﴿َو اللُّٰه یَْعلَُم َو أنُتم ال تَْعلَموَن﴾ )بقره: 216(

و خدا می داند و شما نمی دانيد.

1  َمن هَي الَْمرأَُة الَّتي جاَء اْسُمها في القرآن؟ َو کَم َمرًَّة جاَء اْسُمها؟

ـ هَي مريُم ِبنُت ِعمراَن، جاَء اْسُمها في الُْقرآِن أَربَعاً َو ثَلثيَن َمرًَّة.

ـ بانويی که ناِم او در قرآن آمده است کيست؟ و چند بار نامش آمده است؟

ـ او مريم دختر ِعمران است، نام او در قرآن سی و چهار بار آمده است.

؟    2  ما هَي اْلياُت اْلُولَی الَّتي نََزلَْت َعلَی النَّبيِّ 

ـ اَْلياُت اْلُولٰی ِمن سوَرِة الَْعلَِق.

ـ آياِت نخستينی که بر پيامبر فرود آمد )نازل شد( چيست؟

ـ آياِت نخستيِن سورۀ علق.

. ـ هَو النَّبيُّ إدريُس ُل نَبيٍّ کََتَب ِبالَْقلَِم؟   3  َمن هَو أَوَّ

ـ او پيامبر ادريس  است. ـ نخستين پيامبری که با قلم نوشت کيست؟ 

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(
1  »أربَعوَن« در حالت رفع و »أربعين« در حالت نصب يا جر قرار دارد. 1

2  »اَلْحاِفلَة« در گويش عاميانۀ حجازی »اَلْباص« و در گويش مصری »أتوبیس« گفته می شود.

3  »اَلَْحّب« قرص است و خوِد واژۀ »الُقرص« به معنای »لوح فشرده« يا همان »سی دی« است.

داع«.  داع« سردرد است. اّما »سرم درد می کند«. می شود: »رَأسي يُؤلُِمني«. يا »أشُعُر ِبالصُّ 4  »اَلصُّ

1ـ در محاورات عاميانه به اين قاعده توّجه نمی شود و فقط »أربَعيْن« گفته می شود.
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در عربی عاميانه »راسي يوَجعـني1«. گفته می شود که در عربی فصيح نيز فعل َوَجَع يوَجُع کاربرد 

دارد.

5  »ِعنَدك«، »لََك« و »لََديَك« هر سه به معنای »داری« اند. 

در زبان عربی با وجود اين همه وسعت مصادر، مصدری معادل »داشتن« وجود ندارد.

»ما ِعنَدَك«، »لَيَس لََديَك« به معنای »نداری« است. 

»کاَن ِعنَدَك«؛ یعنی »داشتی«. 

در گويش حجازی و چند کشور ديگر »في« تقريباً به همين معنا به کار می رود. 

مثالً »في فُلوس؟«؛ يعنی »َهل ِعنَدَك نُقوٌد؟: پول داری؟«

کَّر« در عربی به معنای »قند« و »شکر« است.2  6  »اَلسُّ

7  »اَلَْمساء« زمان ميان ظهر تا مغرب )بعد از ظهر(؛ غروب؛ شبانگاه. 

أتَيتُـُه َمساَء أَمِس: ديروز غروب نزد او آمدم.

و  می باشد  نوشت«  نسخه  کرد،  »تجويز  به معنای  کرد«  »وصف  معنای  بر  عالوه  8  »َوَصَف« 

واژہ های »َوصَفة« و »ُمستَوَصف« از همين ريشه اند.

9  »اَلْقاِفلة« در زبان عاميانه »اَلَْحملة« گفته می شود. 

همچنين »مديُر القافلة« را »اَلَْحملَدار« می گويند که اصطالحی عربی ـ فارسی است. 

)حملة: دارای ريشۀ عربی + دار: بن مضارع داشتن، دارای ريشۀ فارسی(

10  »اِْمَرأَة« در گويش عراقی »اِْمِريِّه« و در عربستان »ُحرَْمة« گفته می شود. 

حرف »ال« از ابتدای »اِْمَرأَة« در حالِت معرفه حذف می شود و به اين صورت می آيد: 

»اَلَْمْرأَة«. )اَْل + اِْمَرأَة = اَلَْمْرأَة(

1ـ در گويش جنوب عراق و در گويش هم ميهنان عرب خوزستان و نيز کويت يوَجعني را يويَعني تلّفظ می کنند. در بسياری از کلمات، 

حرف جيم تبديل به »ي« می شود. شبیه اين دگرگونی حتّی در زبان های اروپايی نيز مشاهده شده است؛ مانند: يوسف و جوزف و يوزيپ 

و جوزف/ بنيامين و بنجامين/ جان و يان و يوهان/ جاکوب و ياکوب )یعقوب(

2ـ پزشک از بيمار به عاميانۀ عربستان سؤال می کند: »فـي ُسکَّر؟« يعنی »بيمارِی قند داری؟« 

シュ ،ساِخر( در روسی( сахар ،در ايتاليايی )ُزکِرو( zucchero ،در ترکی استانبولی şeker ،در انگليسی sugar ُسکَّر در عربی و

ガー )شو گا( در ژاپنی، socker )ُس کِر( در سوئدی، sucre )ْسـویْکـغ( در فرانسه، sokeri )ُس کِری( در فنالندی، cukier )ُس کِرا( در 

 sheqer ،زاخاری( در يونانی( ζά� χάρη،ُس َک( در آلمانی( Zucker ،در هلندی )سا کِغ( suiker ،در نروژی )ُســکِّـر( sucker ،لهستانی

)ِش کي ير( در آلبانيايی و ... همگی برگرفته از واژۀ فارسی شکرند.
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ْرُس الّساِبُع َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

1  ذکر معنای 24 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  قرائت و ترجمۀ متن درس

3  درک پيام درس1 

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ معادل فعل مضارع »دوم شخص جمع«؛ يعنی صيغه های جمع مذکّر مخاطب، 

جمع مؤنّث مخاطب، مثّنی مذکّر مخاطب، مثّنی مؤنّث مخاطب در جمله با توّجه به قرائن

1ـ پيام درس همان تيتر درس است که برگرفته از آيۀ قرآن است: ﴿ألَم تَُکن أرُض اللِه واِسَعًة فَـتُهاِجروا فيها﴾؛ يعنی دعوت به مهاجرت. 

پيام های ديگری نيز در داستان نهفته است که دانش آموزان می توانند از داستان نتيجه بگيرند.

متن درس داستان زيبايی است که مناسب سّن دانش آموزان است. 

در دل داستان گفت وگوهايی رّد و بدل می شود که می توانيم در مکالمه از آنها الهام بگيريم.

﴿... أْرُض اللِّٰه واِسـَعـٌة...﴾ )نساء: 97( زميِن خدا پهناور )وسيع( است.

کانَْت َمْجموَعـٌة ِمَن الْـِغـزاْلِن فـي غـابَـٍة بَيـَن الْـِجباِل َو الْـأنـهاِر.

گروهی )مجموعه ای( از آهوان در جنگلی مياِن کوه ها و رودها بودند.

في يَـوٍم ِمَن الْـأيّاِم َهَجَمْت َخمَسـُة ِذئـاٍب َعلَی الْـِغزالِن.

در روزی از روزها پنج گرگ به آهوها حمله کردند.

ُل: إلٰهـي، ماذا نَـفـَعُل؟ اَلَْغزاُل اْلوَّ

آهوی نخست: ای خداِی من، چه کنيم؟

فاع. الَْغزاُل الّثاني: ال نَـقـِدُر َعلَی الدِّ

آهوی دوم: نمی توانيم دفاع کنيم. )قادر به دفاع نيستيم(.
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؟ َعلَـيَّ ِبـالتَّـَفـکُّـِر. َسـأنـَجـُح«. قالَْت َغـزالَـٌة َصغيـرٌَة في نَـْفِسـها: »ما هَو الَْحـلُّ

آهويی کوچک با خودش گفت: »راِه حل چيست؟ بايد فکر کنم. موفّق خواهم شد«.   

غيـرَُة شاَهَدْت ُعْصفوراً؛ َفــَسأَلَـْتـُه:  الْـَغزالَـُة الصَّ

آهوی کوچک، گنجشکی را ديد و از او پرسيد:

»َهْل َخلَْف تِلْـَك الْـِجباِل عالٌَم آَخُر«؟

»آيا پشِت آن کوه ها جهانی ديگر هست«؟

أَجاَب الُْعْصفوُر: »ال«.

گنجشک پاسخ داد: »نه«. 

غيـرَُة ما يَـِئَسْت َفـشاَهَدْت َحماَمـًة َو َسأَلَـْتـها:  الَْغزالَـُة الصَّ

آهوی کوچک نااميد نشد )مأيوس نشد( و کبوتری را ديد و از او پرسيد:

»يا أُمَّ الْـَفرَخيِن، َهل َوراَء تِلْـَك الْـِجباِل عالٌَم َغيُر عالَِمنا؟ 

»ای مادِر دو جوجه، )ای مادِر جوجه ها( آيا پشِت آن کوه ها جهانی به جز جهاِن ما هست؟

َسِمَعْت ِمنها نَْفَس الَْجواِب.

همان پاسخ )جواب( را از او شنيد.

الْـَغزالَـُة شاَهَدْت ُهدُهـداً َو َسأَلَـْتـُه: »َهْل َخـلْـَف الْـِجباِل عالَـٌم َغيـُر عالَِمـنا«؟ 

آهو، شانه به سری )هدهدی( را ديد و از او پرسيد: »آيا پشِت کوه ها جهانی به جز جهاِن ما هست«؟

أجاَب الْـُهدُهُد: »نََعم«.

شانه به سر پاسخ داد: «آری«.

َفــَصِعَدت الْـَغزالَـُة الْـَجَبَل الْـُمرتَـِفـَع َو َوَصلَْت َفوَقـُه َفـشاَهَدْت غابَـًة واِسـَعـًة؛ 

پس آهو از کوِه بلند باال رفت و به بااليش رسيد و جنگلی پهناور )وسيع( را ديد؛

ثُمَّ َرَجَعْت َو قالَْت لـِآباِء الْـِغـزالِن: »أ تَـْعـرِفوَن أنَّ َخلَْف الْـِجباِل عالَماً آَخـَر«؟!«

سپس برگشت و به پدراِن آهوها گفت: »آيا می دانيد که پشِت کوه ها جهانی ديگر است«؟!

ـهاِت الْـِغزالِن: »أ تَـْعـرِْفـَن أنَّ َخلَْف الْـِجباِل عالَماً آَخـَر«؟!  َو قالَْت ِلُمَّ

و به مادراِن آهوها گفت: »آيا می دانيد که پشِت کوه ها جهانی ديگر است«؟!

ُل ِبـَغَضٍب: کَيَف تَـقـولـيـَن ٰهـَذا الْـکَـلَم؟!  َفــقاَل الْـَغزاُل اْلوَّ

آهوی نخست با خشم گفت: چگونه اين سخن را می گويی؟!

ِک َمـْجـنونَـٌة.  َو قاَل الْـَغزاُل الّثانـي: کَـأنَـّ

و آهوی دوم گفت: گويی تو ديوانه ای.
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َو قاَل الْـَغزاُل الّثالُِث: هَي تَکـِذُب.

و آهوی سوم گفت: او دروغ می گويد.

َو قالَت الَْغزالَـُة الّراِبَعُة: أَنِت تَـکـِذبـيـَن. 

و آهوی چهارم گفت: تو دروغ می گويی.

َقـطَـَع َرئيُس الْـِغزالِن کَـلَمـُهـم َو قاَل: 

رئيِس آهوها سخنشان را قطع کرد و گفت:

»هَي صاِدَقٌة. هَي ال تَکـِذُب؛ ِعْنـَدما کُـْنـُت َصغيـراً؛ قاَل لـي طائِـٌر عاِقٌل: 

»او راستگوست. او دروغ نمی گويد؛ وقتی که کوچک بودم؛ پرنده ای دانا به من گفت:

َخلَْف الْـِجباِل عالٌَم آَخـُر َو ُقلُْت ٰذلِـَك لِرَئيِسنا؛ 

پشِت کوه ها جهانی ديگر هست و آن را )اين سخن را( به رئيسمان گفتم؛

لٰـِکـنَّـُه ما َقـِبَل کَـلمي َو َضِحَک. 

ولی او سخنم را نپذيرفت )قبول نکرد( و خنديد.

کَما تَعرِفـوَن أنَـا أطلُُب َصلَحـکُم دائِـماً؛ َفــَعلَيـنا ِبـالْـُمهاَجـرَِة«. 

همانگونه که می دانيد من همواره صالح شما را می خواهم؛ پس بايد کوچ کنيم. )مهاجرت کنيم(«.

َصـِعـَد الْـَجميُع الْـَجَبَل َو َوَجـدوا عالَماً َجديداً َو َفرِحـوا کَثيـراً.

همگی از کوه باال رفتند و جهانی ديگر را يافتند و بسيار شاد شدند.

ترجمۀ اين جمله ها در متن برای برخی از دانش آموزان دشوار است.

النَقِدُر َعلَی الدفاع. نمی توانيم دفاع کنيم. قادر به دفاع نيستيم.

ما هَو الحّل؟: راه حل چيست؟  َعلَيَّ بالتفکُّر: بايد فکر کنم.  فََسألَتْـُه: پس از او پرسيد.

آموزش تصويری قواعد

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و مانند دروس پيشين با توّجه به تصوير و با راهنمايی 

معلّم ترجمه می کند. معلّم قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان 

را به حروف رنگی در افعال تفعلون، تفعلن و تفعالن ارجاع می دهد. 

معلّم با روش اکتشافی تالش می کند تا دانش آموز خودش بتواند نکات درس را کشف کند.

برای سادگی کار حروف مضارعه و شناسه ها رنگی شده اند. فهمیدن ساختار برای دانش آموز آسان 

است؛ اّما حفظ و به خاطر سپردن کاری دشوار است و نیازمند تکرار و تمرين است. 

یادگيری در خالل تمرين بسيار به دست می آيد.
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بدانيم

فّن ترجمه

تمرين ها

دانش آموز با کلمۀ پرسشی »َمتٰی« به عنوان يک واژۀ جديد قبالً آشنا شده است و کلماتی را نيز که 

معنای زمان دارند شناخته است؛ در اينجا فقط مطالب پراکنده کنار هم چيده شده است و مطالب 

اين بخش جديد نيست. معلّم می تواند برای اينکه اين مطلب در ذهن دانش آموز تثبيت شود برای 

تفهيم بهتر کلمۀ پرسشی »َمتٰی« را با يک دانش آموز در قالب سؤال و جواب شفاهی تمرين کند و 

از او بپرسد و دانش آموز پاسخ دهد؛ مثال:

 متی ترجع إلی البيت؟  

 في الساعة الثانية. )بعد الظهر، في المساء ...(

در جمله های فعليّه که فاعل اسم ظاهر است؛ فعل به صورت مفرد می آيد؛ مثال:

رََجـَع الوالُد إلَی ُصفوِفـِهم.

در جملۀ باال »رََجَع« فعل مفرد است و الوالد فاعل اسم ظاهر؛ لذا فعل به صورت »رََجعوا« به 

کار نرفته است.

حّل تمرينات در کّل کتاب، بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نقِش مصّحح و راهنما دارد.

از فراگير می خواهيم هر  اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است.  تمرين 

جمله را بخواند و ترجمه کند. معلّم بر قرائت و ترجمۀ وی نظارت و او را ارشاد می کند.

درک مطلب در يادگيرِی هر زبانی، نقشی مهم را ایفا می کند.

تمرين دوم: هدف، تقويت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. هر چهار تمرين از قرآن کريم، 

برگزيده شده تا دانش آموز بتواند آموخته هايش را عمالً در ترجمۀ آيات قرآن به کار ببرد.

تمرين سوم: هدف، تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است. دانش آموز بايد بتواند فعل مضارع را 

نيز در جمله تشخيص دهد. در اين تمرين، دانش آموز با ساختارهايی که تاکنون آموزش داده شده 

است، بار ديگر آشنا می شود.

تمرين چهارم: هدف، تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی و مضارع است. در امتحان از طرح سؤال 

شبيه به اين تمرين خودداری شود مگر اينکه دانش آموزان شما با شرط معّدل ثبت نام شده باشند؛ 
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زيرا پاسخ دهی به اين سبک طرح سؤال دشوار است. اين تمرين صرفاً برای تقويت دانش آموز است. 

ترجمۀ فعل بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گيرد. پس اين تمرين فقط برای کار در کالس 

طرّاحی شده است.

ساختار درس

ارزشيابی

َکنُز الحکمة

ساختار درس هفتم آشنايی با معادل فعل مضارع صيغۀ دوم شخص جمع است. در حقيقت درس 

ششم و هفتم در زمينۀ آموزش ساختار يک هدف دارند و درس هفتم موجب تثبيت آموخته های 

درس ششم می شود.

سخنان حکيمانه از پيامبر اسالم  و حضرت علی زينت بخش درس می باشد. سعی شده 

است احاديث به کار رفته، در عين حال که از نظر ساختاری مطابق با اهداف آموزشی کتاب اند، از 

نظر مفهومی به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد.

روش نمايشی شيوه ای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است. دو يا سه دانش آموز کاری را 

انجام می دهند و دانش آموز گوينده جملۀ مربوط به عمِل آنها را بيان می کند؛ مثال:

دو دانش آموز از کالس خارج می شوند. 

معلّم خطاب به آنها می گويد: أنتما تخرجان من الصف.

همین دو دانش آموز بر می گردند و معلّم می گويد: أنتما تدخالن الصف.

می توان اين کار را با فعل های گوناگونی انجام داد به شرط اينکه مقّدمات آن از قبل فراهم شود؛ 

مثالً:

أنتم تصنعون سيارة جميلة.

اّما الزم است یک خودرو ساخته شده در کارگاه مدرسه را سر کالس بیاورند و چند نفر در حالت 

نمادين وانمود کنند که در حال ساختن اين وسيله اند.

مثال های ديگر: أنتم تضحکون، أنتم تجلسون، أنتم تکتبون ...
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تمرينات

تمرين اّول:

غيرَُة شاَهَدْت َخلَْف الَْجبَِل بُيوَت الَْفاّلحيَن. غلط 1  الَْغزالَُة الصَّ

ـغـيـرَِة. صحيح 2  قَـِبـَل رَئيُس الْـِغزالِن کَالَم الْـَغزالَـِة الـصَّ

َفـکُّـِر. صحيح غيـرَُة قالَْت: َعـلَـيَّ ِبالـتَـّ 3  الْـَغزالَـُة الـصَّ

4  َسألَت الْـَغزالَـُة الْـُهدُهَد أوََّل َمـرٍَّة. غلط

ئـاِب َخـْمـَسـًة. صحيح 5  کاَن َعَدُد الـذِّ

تمرين دوم:

1  ﴿لَـکُم فـيهـا َفواِکُه کَـثـيـرٌَة َو ِمنها تَـأکُلوَن﴾ )مؤمنون: 19(

برايتان در آن ميوه هايی بسيار هست و از آن می خوريد.

2  ﴿َولٰـِکـنَّ أکـَثـَر الّناَس ال يَـشکُروَن﴾ )يوُسف: 37(

ولی بيشتِر مردم سپاسگزاری نمی کنند.

3  ﴿قالوا َمْن َفَعَل ٰهـذا ِبـآلَِهِتنـا﴾ )انبياء: 59(

گفتند: چه کسی اين]کار[ را با خدايانمان کرد؟!

4  ﴿َو ال يَظلُِم َربُّـَك أَحداً﴾ )يوُسف: 37( 

و پروردگارت به کسی ستم نمی کند.

5  ﴿إنّا َجَعلْناُه ُقـرآناً َعَربّياً﴾ )زُخرُف: 3(

بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار داديم. يا قطعاً ما آن را قرائتی عربی قرار داديم.

تمرين سوم:

1  أنَت تَـْعـرُِف اللَُّغَة الْـَعـَربيَّـَة َجـيِّـداً َو أْخـُتـَك ال تَـْعـرُِفها ِمْثـلَـَك. )تعرف و ال تعرف(

تو زبان عربی را خوب می دانی و خواهرت آن را ماننِد تو نمی داند.

2  زَمـيلُـَك لَـِبـَس َملِبَس َخـريـفيَّـًة؛ َفــلِماذا أنَت ال تَـلْـَبـُس؟ )ال تلبس(

همکالسِی تو لباس های پاييزی پوشيد؛ پس تو چرا نمی پوشی؟

3  أنِت َشَعرِْت ِبـالْـُحزِْن أَمِس َو تَشُعريَن ِبالَْفَرحِ الَْيوَم. )تشعرين(

تو ديروز احساس اندوه کردی و امروز احساس شادی می کنی.



107

داعِ؛ َسـأذَهـُب إلَی الْـُمسَتوَصِف. )أذهب( 4  أنَـا أشـُعـُر ِبـالـصُّ

من احساس سردرد می کنم، به درمانگاه خواهم رفت.

تمرين چهارم:

می خندم، می اندازی، نمی بُرد، پوشيديد، نمی پذيريد )قبول نمی کنيد(، ياری نمی کنی، نزديک می شود، 

فرمانروايی می کنيم، خواهيد شست، خواهد فهميد

َکنُز الحکمة

1  إنَّ الْـَحَسـَد يَـأکُــُل الْـَحـَسـناِت؛ کَـمـا تَـأکُـُل الـّنـاُر الْـَحـطَـَب. 1 رسوُل اللِّه 

بی گمان رَشک ورزيدن )حسادت( خوبی ها را می خورَد؛ همان گونه که آتش هيزم را می خورَد.

2  إنَّ َحـوائِــَج الـّنـاِس إلَـْيـکُـم نِـعـَمـٌة ِمـَن اللِّٰه. 2 حضرت علی 

بی گمان نيازهای مردم به شما نعمتی از سوی خدا هستند.

زَق َو الْـخـيـانَـُة تَـجـلِـُب الْـَفـقـَر. 3 رسوُل اللِّه  3  اَْلمــانَــُة تَــجــلِـُب الـرِّ

امانت روزی می آورَد و خيانت فقر می آورَد.

4  إنَّ اللَّٰه َجـمـيـٌل يُـِحـبُّ الْـَجـمـاَل. 4 رسوُل اللِّه 

بی گمان خدا زيباست و زيبايی را دوست می دارد.

ــٌة. 5 حضرت علی  5  إضـاَعـُة الْـُفـرَصـِة ُغـصَّ

از دست دادِن فرصت، اندوه است. از دست دادِن فرصت اندوه به دنبال می آَورد.

1ـ المحّجة البیضاء، جلد 5، صفحۀ 325

2ـ غرر الحکم، جلد 2، صفحۀ 537

3ـ به جای الرزق، الغناء نيز آمده است. 

المانُة تجلب الغناء والخیانة تجلب الفقر. امانت دارى ثروت را و خیانت فقر را جلب مى کند. 

)میزان الحکمة، جلد 3، صفحۀ 2448(.

4ـ کنز العّمال، 17166

5ـ نهج البالغه، حکمت 114
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َاْلَرَبعينّيات

أيَن اْلُمسَتشفٰی؟ بيمارستان کجاست؟

ـ في ٰذِلَک الّشاِرِع. ؟    ـ أَيَن ُمسَتشفٰی اْلماِم اْلَحَسِن 

ـ در آن خيابان است. ـ بيمارستان امام حسن کجاست؟   

يَدليَُّة في َنْفِس اْلُمسَتشفٰی. ـ َنَعم، اَلصَّ ـ َو َهل ُهناَك َصيَدليٌَّة َقريَبٌة ِمَن اْلُمسَتشفٰی؟  

بيمارستان  همان  در  داروخانه  ـ  آری؛  ـ و آيا ]آنجا[ داروخانه ای نزديک به بيمارستان هست؟ 

هست.

ـ ال، َقريٌب. َبعَد کيلوِمتَريِن َتقريباً. ـ َهِل اْلُمسَتشفٰی َبعيٌد؟    

دو  تقريباً  از  بعد  است.  نزديک  نه؛  ـ   ـ آيا بيمارستان دور است؟    

کيلومتر است.

ـ ال؛ َليَسْت َزحَمـًة، َبْل َرحَمـٌة. ـ صارَْت َعَليُکم َزحَمة.    

ـ نه؛ زحمتی نيست. رحمت است. ـ برايتان زحمت شد.    

ـ َو واِلَديَك! ـ َرِحَم اللُّٰه واِلَديَك!    

ـ و همچنين پدر و مادِر خودت را! ـ خدا پدر و مادرت را بيامرزد!   

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

1  »إضاَعة« مصدر باب إفعال است. أضاَع – يُضيـُع – إضاَعـة.

2  »َجلََب« يعنی »آورد« و با »أحَضَر« و »جاَء ِبـ « مترادف است. 1 

3  »َحماَمة« واحد »َحمام« برای مذکّر و مؤنّث و جمع آن َحمائِم است.

4  »ُرّز« و »أُرّز« هر دو به معنای »برنج« اند. 2

5  »َضِحَك«؛ یعنی »خنديد« و »َضِحَك ِبـِه و ِمنُه و َعلَيِه«؛ يعنی او را ريشخند کرد.

6  جمع »طائِر« می شود »طَير« و »طُيور«

7  »کُرَُة الِْمنَضَدة« به صورت »کرُة الطّاِولَة« نيز گفته می شود.

1ـ در گويش عاميانۀ عربی »جاْب« به کار می رود. )جاْب: آورد – ِيجيْب يا ايجيْب: می آورد( مثال از گويش حجازی: جيْب لي مويه. يعنی 

برايم آب بياور.

ـن« گفته می شود. 2ـ در گويش محلّی عراق »تِـمَّ
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8  جمع »مجنون«، »مجانين« است. عرب تصّور می کرده کسی که ديوانه است، جن در بدن او 

رفته است؛ لذا او را »مجنون«؛ يعنی »جن زده« نامیده است. ايرانيان نيز فرد روانی را به گمان 

اينکه »ديو« در پيکر او جای گرفته است، »ديوانه« نام نهاده اند.

9  مضارع »يَِئَس« می شود »يَيـِئُس« و »يَيـأُس«.

10  »ما هو الحّل؟« يا »َما الحّل؟« به یک معناست. 1

1ـ در محاورات عاميانه به جای »ما هَو الَحّل؟« گفته می شود: 

»إيِش نَْسّوي؟ )حجازی(؛ ِشْنـَسـّوي؟ )عراق(«، شو ِمنساوي؟«
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ْرُس الّثاِمُن َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن درس

1  ذکر معنای 12 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  قرائت و ترجمۀ متن درس

3  درک پيام درس 1

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ معادل فعل مضارع سوم شخص جمع يعنی جمع مذکّر غايب، جمع مؤنّث    غايب، 

مثّنی مذکّر غايب، مثّنی مؤنّث غايب، در جمله و با توّجه به قرائن

1ـ پيام درس اعتماد به نفس است. بايد به اميد خدا بود و بر توانايی خود تکيه کرد و به اميد ديگران ننشست.

متن درس داستان زيبايی است. همانند متن درس قبل در دل داستـان گفت وگوهايی رّد و بدل 

می شود که می توان در اينجا نيز در مکالمه از آنها استفاده کرد. 

معموالً اين داستان به نقل از بلدرچين نقل می شود. َسلَوی واحد آن َسلواة واژہ ای کم کاربرد است 

و بيشتِر دانش آموزان بلدرچين را نمی شناسند، ولی گنجشک شناخته شده است. 

شايد گفته شود گنجشک باالی درخت النه می کند و در ميان مزرعه زندگی نمی کند؛ اّما گنجشک 

انواع مختلفی دارد که شيوه های مختلفی برای زندگی دارند و اصوالً در داستان تخيّلی که حيوانات 

و پرندگان سخن می گويند نبايد متّه به خشخاش نهاد.

قابليّتی برای آموزش ساختار  متن داستان به گونه ای است که شايد هيچ داستان ديگری چنين 

فعل مضارع سوم شخص جمع يعنی جمع مذکّر غايب، جمع مؤنّث غايب، مثّنی مذکّر غايب و مثّنی 

مؤنّث غايب را نداشته باشد. گفت وگوهای به کار رفته به اندازۀ کافی صیغه های معادل سوم شخص 

جمع دارد.

ااِلْعِتماُد َعلَی النَّْفـِس )تکيه به خود(

ــها فـي َمزَرَعٍة کَبيـرٍَة َو تَـقـوُل لِـِفراِخـها: تَـخـُرُج ُعـْصفوَرٌة ِمْن ُعشِّ
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گنجشکی از النه اش در کشتزاری )مزرعه ای( بزرگ بيرون می رود )خارج می شود( و به جوجه هايش 

می گويد.

»يا ِفراخي، َعلَيـکُـنَّ ِبـُمراَقـَبـِة َحَرکاِت صاِحِب الَْمزَرَعـِة. ماذا يَـقـوُل َو يَـفـَعـُل؟« 

»ای جوجه هايم، بايد مراقِب حرکت های صاحب مزرعه باشيد. چه می گويد و چه می کند؟«

ُل: صاِحُب الَْمزَرَعـِة َمَع جارِِه يَـذَهباِن إلَی َشَجرَتَيِن َو يَـجـلِسـاِن بَيَنُهما. الَْفـْرُخ الوَّ

آن دو  مياِن  و  می روند  درخت  دو  سوی  به  همسايه اش  همراِه  مزرعه  صاحِب  نخست:  جوجۀ 

می نشينند.

َجرَتَيـِن. الَْفـْرُخ الّثاني: َزوَجـُة صاِحِب الَْمزَرَعِة َو جاَرتُـها تَذَهـباِن إلی نَْفِس الشَّ

جوجۀ دوم: همسر صاحب مزرعه و همسايه اش به سوی همان دو درخت می روند.

الَْفـْرُخ الّثالُِث: الْـجـيـراُن يَـجلِسـوَن َعلَی الْـَيميـِن.

جوجۀ سوم: مرداِن همسايه سمِت راست می نشينند.

ُل: الْـجاراُت يَـْجلِْسـَن َعلَی الْـَيساِر. الَْفـْرُخ الوَّ

جوجۀ نخست: بانوان همسايه سمِت چپ می نشينند.

الَْفْرُخ الّثاني: َمـا الْـَخَبـُر؟ ماذا يَـفـَعـلـوَن؟ أ هـِذِه ضياَفـٌة؟

جوجۀ دوم: چه خبر است؟ چه می کنند؟ آيا اين مهمانی است؟

الَْفـْرُخ الّثالُِث: النِّساُء يَـجـلِْبـَن الطَّعاَم َو الُْخْبـَز َو يَـجـلِْسـَن َجْنَب الْـمائِـَدِة.

جوجۀ سوم: خانم ها خوراکی )غذا( و نان و پنير می آورند و کناِر سفره می نشينند.

ُل: الـرِّجاُل يَجَمعوَن الْـَحطََب َو يَـجـلِـبـوَن الْـماَء َو بَعَد ٰذلَِک يَلَعبوَن. الَْفـْرُخ اْلوَّ

جوجۀ اّول: مردان هيزم جمع می کنند و آب می آورند و پس از آن بازی می کنند.

تَـرِجـُع الْـأُمُّ َو تَـسأُل ِفـراَخـها: »ماذا َحَدَث«؟

مادر بر می گردد و از جوجه هايش می پرسد: »چه شده است«؟

الَْفـْرُخ الّثاني: صاِحُب الَْمزَرَعِة طَلََب الُْمساَعَدَة ِمْن جيرانِـِه لِـَجْمعِ الْـَقْمحِ. َعلَيـنا ِبـالِْفراِر.

برای جمع کردِن گندم کمک خواست. )درخواست  از همسايگانش  جوجۀ دوم: صاحِب مزرعه 

کمک کرد( بايد بگريزيم. )فرار کنيم(

ـنا.  أمُّ الِْفراخِ: ال؛ نَْحُن في أماٍن في ُعـشِّ

مادر جوجه ها: نه؛ ما در النۀمان در امنيّتيم.

ِفـي الَْيـوِم الّثاني تَـْخـُرُج الُْعْصفوَرُة ِمَن الْـُعشِّ َو تَـقوُل لِـِفراِخـها:

در روِز دوم، گنجشک از النه بيرون می رود )خارج می شود( و به جوجه هايش می گويد:



112

ـة«. »َعلَيکُنَّ ِبالُْمراَقـَبِة؛ إضـاَعـُة الْـُفرَصـة ُغـصَّ

»بايد مراقب باشيد؛ از دست دادِن فرصت اندوه است«.

بَْعَد ُرجوعِ اْلُمِّ قاَل الَْفْرُخ الّثالُِث: 

پس از برگشتِن مادر، جوجۀ سوم گفت:

»صاِحُب الَْمزَرَعِة طَلََب الُْمساَعَدَة ِمْن أْقـِربائِـِه لِـَجْمعِ الَْمحصوِل. َعلَيـنا ِبـالِْفراِر«.

صاحِب مزرعه از نزديکانش برای جمع آورِی محصول درخواست کمک کرد. بايد بگريزيم )فرار 

کنيم(.

أمُّ الِْفراخِ: نَحُن في أماٍن.

مادِر جوجه ها: ما در امانيم.

ِفـي الْـَيـوِم الّثالِِث: 

در روِز سوم:

الِْفراُخ: َسِمْعنا أَنَّ صاِحَب الَْمزَرَعِة يَقوُل: »َسـأبَدأُ ِبَجْمعِ الَْقمحِ ِبـَنـْفسي َغداً«.

جوجه ها: شنيديم که صاحِب مزرعه می گويد: »فردا خودم شروع به جمع آورِی گندم خواهم کرد«.

خاَفْت أمُّ الِْفـراخِ َو قالَْت: »الْـآَن َعلَيـنـا ِبـالْـُمهاِجـرَِة.«

مادِر جوجه ها ترسيد و گفت: »اکنون بايد کوچ کنيم«. )مهاجرت کنيم(

: »لِماذا َعلَينـا ِبـالْـُمهاِجـرَِة ؟! هَو َوحيٌد َو ِبل َصديـٍق«.  ـُهـنَّ الِْفراُخ يَـْسأَلَْن أُمَّ

جوجه ها از مادرشان می پرسند: »چرا بايد کوچ کنيم؟! او تنها و بی دوست است«.

الُّم: ِعنَدما يَـْعـَتِمـُد النساُن َعلَی َغيـرِِه؛ ال يَـفـَعـُل َشيئاً ُمِهّماً؛

مادر: هنگامی که انسان بر ديگری تکيه می کند؛ چيز مهّمی )کار مهّمی( انجام نمی دهد؛

َو ِعْنـَدما يَـْعـَتـِمُد َعلَی نَـْفِسـِه؛ يَـقـِدُر َعلَی کُـلِّ َشيٍء«.

و هنگامی که به خودش تکيه می کند؛ هر چيزی را )کاری را( می تواند. )قادر می شود هر کاری 

انجام دهد(.

ترجمۀ اين چند جمله برای دانش آموزان، دشوارتر از بقّيۀ جمله هاست.

طَلََب المساعدة من جيرانه لجمع القمح. َعلَينا بالفرار. 

از همسايگانش خواست برای جمع کردن گندم به او کمک کنند؛ بايد فرار کنيم.

عليکن بالمراقبة. إضاعة الفرصة غّصة. بايد مراقب باشيد. از دست دادن فرصت غّصه را به دنبال 

از آنجا که در جملۀ »إضاعة  اندوه است. )موجب غّصه است.(  )از دست دادِن فرصت  می آورد. 
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الفرصة غّصة« نوعی َسجع وجود دارد قطعاً در ترجمۀ فارسی اين سجع از بین می رود و در ترجمه 

ناچاريم کلمه يا کلماتی را اضافه کنيم.

سأبدأ بجمع القمح بنفسي غداً. فردا خودم شروع به جمع آوری گندم خواهم کرد.

آموزش تصويری قواعد

بدانيم

فّن ترجمه

تمرين ها

مانند روال دروس قبل دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصوير و با راهنمايی 

معلّم ترجمه می کند. معلّم قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان 

را به حروف رنگی در فعل های يفعلون، يفعلن، يفعالن و تفعالن ارجاع می دهد. معلّم همچنان با 

روش اکتشافی تالش می کند، تا دانش آموز خودش بتواند نکات درس را کشف کند. نقش معلّم در 

اينجا نقش راهنما و اصالح کننده است.

در جدول درس هشتم در کنار فعل مضارع، فعل ماضی نيز برای تثبيت آموخته ها و يادآوری تکرار 

شده است. توّجه به حرف رنگی در يادگيری فعل ماضی و مضارع نقش ارزنده ای دارد.

صيغۀ مثّنی مذکّر مخاطب و مثّنی مؤنّث مخاطب با صيغۀ مثّنی مؤنّث غايب يکسان است. در 

اين بخش از درس نحوۀ تشخيص اين دو فعل از يکديگر توضيح داده شده است.

تمرين اّول: هدف اين تمرين، تقويت توانايی درک مطلب است. از دانش آموز می خواهيم هر جمله 

را بخواند و ترجمه کند. حّل همۀ تمرينات بر عهدۀ دانش آموز است و معّلم تنها نظارت می کند.

تمرين دوم: هدف، تقويت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. 

دانش آموز بايد بتواند فعل مضارع را نيز در جمله تشخيص دهد. 

کتاب  تلطيف  بر  عالوه  تصوير  است.  ترجمه  و  روخوانی  مهارت  تقويت  هدف،  سوم:  تمرين 

ياری رسان دانش آموز در ترجمۀ عبارت هاست. 
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تمرين چهارم: هدف، تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی و مضارع است. اين تمرين برای تقويت 

شناخت و ترجمۀ فعل طّراحی شده است.

تمرين پنجم: هدف، تشخيص فعل مضارع درست است. تبديل و ساخت صیغه های گوناگون فعل 

مطلوب نيست؛ اّما توانايی تشخيص فعل درست در جمله و با توّجه به قرائن مّد نظر است.

تمرين ششم: هدف، تقويت مهارت سخن گفتن است. اين تمرين، کالس درس را شاداب و پر 

تحّرک می کند. دانش آموزان برای شرکت در اين فّعالّيت داوطلب می شوند.

ساختار درس

نور السماء

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

تمرينات

ساختار موضوع درس هشتم آشنايی با معادل فعل مضارع صيغۀ دوم شخص جمع است. مجّدداً 

در درس نهم ساختار درس هشتم آموزش داده می شود.

آيات برگزيده، مطابق با واژگان و ساختار خوانده شده است. دانش آموز با ترجمۀ آيات قرآن به 

تدريج حس می کند با خواندن درس عربی می تواند با قرآن و متون دينی انس بگيرد.

توصيه هايی که در دروس پيشين گفته شد، در این درس نيز مصداق دارد.

تمرين اّول:

1  لِماذا طَلََب صاِحُب الْـَمزَرَعِة الْـُمساَعَدَة؟

َجرَِة )گزينۀ اّول درست است.( لِـَجمعِ َمحصوِل الْـَقـْمـِح            لِلـّضيـافَـِة تَْحَت الـشَّ

2  َمَتی يَـْقـِدُر الْـإنْساُن َعلَی کُلِّ َشيٍء؟

ِعنَدما يَعـتَـِمُد َعلَی اآلَخريَن.           ِعْنـَدما يَـْعـتَِمـُد َعلی نَْفـِسـِه.  )گزينۀ دوم درست است.(

3  في أيِّ يَـوٍم خاَفْت أُمُّ الِْفـراخِ ِمن صاِحِب الَْمزَرَعـِة ؟  ـ ِعنَدما...

بََدأَ ِبَجْمعِ الَْمحصوِل ِبـَنْفـِسـِه.        طَلََب الُْمساَعَدَة ِمْن أقِْربائِـِه. )گزينۀ اّول درست است.(
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4  کَـْم َعـَدُد الْـِفراخِ؟

ٌة )گزينۀ اّول درست است.( ثَـالثَـٌة                      ِسـتَـّ

5  َهْل کانَت الَْمزَرَعـُة َصغيـرًَة؟

نََعم؛ کانَْت َصغيرًَة.           ال؛ کانَْت کَبيـرًَة.  )گزينۀ دوم درست است.(

تمرين دوم:

1  ﴿أال إنَّ َوعَد اللِّٰه َحقٌّ َولٰـِکنَّ أکـَثـرَُهم ال يَعلَموَن﴾ يونُس: 55

آگاه باش )هان(! بی گمان وعدۀ خدا حّق است، ولی بيشترشان نمی دانند.

بيعِ. زَّ ِفـي الرَّ 2  ٰهذاِن الَفّلحاِن يَـْزَرعاِن الرُّ

اين دو کشاورز )اين کشاورزان( در بهار برنج می کارند.

3  أولِٰئـَك الْـجاراُت يَـرِْجـْعَن ِمَن الـّضياَفـِة.

آن خانم های همسايه از مهمانی بر می گردند.

4  هاتاِن الطِّْفلَتاِن تَلَْعباِن بَْيـَن اْلْشجاِر.

اين دو دختر بّچه مياِن درختان بازی می کنند.

5  هاتاِن الْجاَرتاِن تَْذَهباِن إلَی الّضياَفِة.

اين دو بانوی همسايه به مهمانی می روند.

6  إلٰی أَيَن تَْذَهباِن، أَيَُّتَها الْجاَرتاِن؟

ای دو بانوی همسايه، کجا می رويد؟

تمرين سوم:

يَکُْتُب أُولِٰئَك الْـُمجاِهدوَن َرسائَِل.   آن رزمندگان )مجاهدان( نامه هايی می نويسند. 

.   اين بانوان رزمنده )مجاهد( برای ياری ميهنشان خدمت  تَْخِدُم ٰهؤالِء الُْمجاِهداُت لَِنصِر َوطَِنِهنَّ

می کنند.

ماذا يَـزَرعـوَن؟ يَـزَرعـوَن الْـَقْمَح.   چه می کارند؟ گندم می کارند.

ماذا يَـْجَمعـاِن؟ يَـْجَمعـاِن الْـُبـرتُـقاَل.   چه چيزی جمع می کنند؟ پرتقال جمع می کنند.

تمرين چهارم:

پاسخ ها: برنمی گردند، می توانند، راست می گويند، دستور می دهند، نگاه نمی کنيد.
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تمرين پنجم:

1  هاتاِن الِْبنتاِن الْعاِقلَتاِن تَکتُباِن واِجبَُهما.  

فوِف َغداً. اّلُب َسـيَرِجعوَن إلَی الصُّ 2  الطُـّ

3  الُْمساِفراِن َذَهبا إلَی الْـُفنُدِق أَْمِس.

4  الطّالِباُت يَسأَلَْن َحوَل ِعلِْم الْکيمياِء.

تمرين ششم:

(؟   1  َهل ُعشُّ ُعصفوٍر في َمدرََسِتُکم )َمدرََسِتُکنَّ

نعم؛ ُعشُّ ُعصفوٍر في َمدرََسِتنا. يا لَيَس ُعشُّ ُعصفوٍر في َمدرََسِتنا.

2  کَم ُمَعلِّماً ِعنَدَك؟ )کَم ُمَعلَِّمًة ِعنَدِك؟(  َعَشرَة. يا َعَشرَُة ُمَعلِّميَن. يا هر عدد ديگری ...

3  لِماذا تَْحُضُر )تَْحُضريَن( في الَْمدرََسِة؟  لَِکْسِب الِْعلِْم. يا أَْحُضُر لَِکْسِب الِْعلِْم.

بَعَد  أَرِْجُع  يا  الثّالِثَِة.  الّساَعِة  في  الَْمساِء،  في  الظُّهِر،  بَعَد  الْبَيِت؟  إلی  )تَرِجـعيَن(  تَرِجُع  4  َمتی 

الظُّهِر و ...

5  أيَن تَأکُـُل )تَأکُليَن( الطَّعاَم؟ في الْبَيِت. يا في الَْمطَعِم. يا ...

اّول شخص مفرد )متکلّم وحده( در پاسخ به فعل تَأکُـُل )تَأکُليَن( يعنی فعِل »آکُُل« از اهداف 

کتاب نيست.

نور السماء

ْمَس َو الَْقَمَر َرأيُْتـُهم لـي ساِجديَن﴾ )يوُسف: 4( 1  ﴿إنّـي َرأَيُْت أَحَد َعَشَر کَوکَباً َو الـشَّ

بی گمان من يازده ستاره و خورشيد و ماه را در برابرم سجده کنان ديدم.

2  ﴿لِلِّٰه الِْعزَُّة َو لِرَسولِِه َو لِلُْمؤِمنيَن َولِٰکنَّ الُْمناِفقيَن ال يَعلَموَن﴾ )منافقون: 8(

ارجمندی )عزّت( از آِن خدا و فرستاده اش و از آِن مؤمنان است، ولی دورويان )منافقان( نمی دانند.

مـاواِت َو الْـأرِض الْـَغـيَب إلّـا اللَّٰه﴾ )نَـمل: 65( 3  ﴿ال يَـعـلَـُم َمْن ِفـي الـسَّ

کسی در آسمان ها و زمين جز خدا غيب نمی داند.

َمـا الْمؤِمـنوَن إخـَوٌة﴾ )ُحُجرات: 10( 4  ﴿إنَـّ

جز اين نيست که مؤمنان برادرند.
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َاْلُقرآنّيات

ُل َمکاٍن نََزَل فيِه الُْقرآُن الْکَريُم؟ غاُر ِحراء في َمکََّة الُْمکَرََّمِة. 1  ما هَو أَوَّ

نخستين جايی که در آن قرآن کريم فرود آمد چيست؟ )کجاست؟( غار حرا در مّکۀ بزرگوار )مکرّمه(

2  أَيُّ سوَرٍة َمعروَفٌة ِبـأُمِّ الُْقرآِن؟ سوَرُة الَْحمِد.

کدام سوره به مادر قرآن )اّم القرآن( شناخته شده )معروف( است؟ سورۀ حمد.

ُل َمقتوٍل في اْلَرِض َو لِماذا؟ إنَُّه هابيُل، َو هَو َمقتوٌل ِبَسَبِب َحَسِد أَخيِه قابيل. 3  َمْن هَو أَوَّ

چه کسی نخستين کشته شده در زمين است و چرا؟ بی گمان او هابيل است و به دليل حسادِت 

برادرش قابيل کشته شده است.

دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

1  جمع »ُعّش« می شود: أعشاش؛ اّما وزن های غير معروف ُعشوش، ِعشاش و ِعَشَشة نيز به کار 

رفته است. اگر النۀ پرندگان در کوه، شکاف ديوار و مانند آن باشد؛ وَکْر و وَکْن و اگر در ميان 

زمين باشد أُفـحوص و أُدحـّي ناميده می شود.

2  »َفْرخ« و »صوص« جمع آن »صيصان« مترادف اند. جمع فَرخ غير از ِفراخ به صورت أفراخ، أفُرخ 

و فُروخ نيز به کار رفته است.

3  »َقْمح«، »ِحنطَة« و »بُّر« مترادف اند.

بت.  4  »نَهار« به معنای »روز هنگام« است؛ اّما »يَوم« مطلق روز است؛ مانند: يوُم السَّ

کلمۀ »ناهار« ربطی به »نَهار« ندارد و فارسی است و نبايد بدون الف نوشته شود.

5  جمع »مائَِدة« می شود »َموائِـد«. مائدة به معنای سفره ای است که غذا رویش وجود دارد؛ اّما 

»ُسفرَة« شايد غذا رویش نباشد.
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ْرُس الّتاِسُع َالدَّ

اهداف درس

1  دانستِن معنای 24 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی

2  روان خوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک پيام درس 1

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  معادل فعل مضارع سوم شخص جمع يعنی جمع مذکّر غايب، جمع مؤنّث غايب، مثّنی مذکّر  غايب، 

مثّنی مؤنّث غايب، در جمله و با توّجه به قرائن

1ـ پيام درس را می توان آيۀ ﴿سيروا في الرض﴾ دانست.

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن

تعادل  تا  است،  شده  تالش  کتاب  در  است.  مدرسه  يک  دانش آموزان  سفر  ماجرای  درس،  متن 

درس،  اين  در  بودند.  پسر  شخصيّت ها  المستقبل«  في  »مهنتك  درس  در  شود.  برقرار  جنسيّتی 

شخصيّت ها دخترند.

يکی از داليلی که در تأليف از متون مکالمه استفاده شده اين است که افزون بر اينکه معلّم و 

دانش آموز آن را می پسندند، دست مؤلّف در اين قسمت باز است و می تواند با تغيير عبارات به 

راحتی اهداف آموزشی کتاب را پوشش دهد. کم و زياد کردن پرسش ها لطمه ای به مفهوم نمی زند؛ 

زيرا تقريباً هر پرسش و پاسخ مستقل است؛ اّما در داستان چنين امتيازی برای مؤلّف کمتر وجود دارد.

ـْفـرَُة الْـِعـلْـمـيَّـُة )گردش علمی، سفر علمی( الـسَّ

طالِباُت الَْمـدَرَسـِة َمسروراٌت؛ ِلَنَُّهنَّ َسـْوَف يَـْذَهـْبَن لَِسْفـرٍَة ِعلْـميَّـٍة ِمْن شيراز إلٰی ياسوج.

دانش آموزان مدرسه شادند؛ زيرا از شيراز به ياسوج برای گردشی علمی سفر خواهند کرد.

الُْمديرَُة: َسَنْذَهُب إلَی َسْفرٍَة ِعلْميَّـٍة يَوَم الَْخميِس ِفـي اْلُسبوعِ الْقاِدِم.

خانم مدير: روز پنجشنبه در هفتۀ آينده به گردشی علمی خواهيم رفت.
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َعـلَـْيـکُنَّ ِبـُمراعاِة بَْعِض اْلُمـوِر:

بايد برخی کارها را رعايت کنيد:

ـ تَهيـَئـُة الْـَملِبـِس الْـُمناِسَبـِة؛ ِلنَّ الَْجوَّ في ياسوج بارٌِد.

تهيّۀ لباس های مناسب؛ زيرا در ياسوج هوا سرد است.

ـ تَهيـَئـُة ِمْنَشـَفـٍة َصغيرٍَة َو کَبيرٍَة َو ُفرشاٍة َو َمعجوِن أَسناٍن.

تهيّۀ حولۀ کوچک و بزرگ و مسواک و خمير دندان.

ـ الُْحضوُر في ساَحِة الَْمدَرَسِة في الّساَعِة الّساِبَعِة َصباحاً.

حضور در حياِط مدرسه در ساعت هفِت بامداد. )صبح(

الطّالِباُت يَْسأَلَْن الُْمديرََة:

دختران دانش آموز از خانم مدير می پرسند:

اْلُولٰی: يا َسيِّـَدتي، إلَی أَيَْن نَْذَهُب؟

نفر اّول: خانم، )ای خانِم من(، کجا می رويم؟

الُْمديرَُة: إلٰی ياسوج َو َحولَها. في هِذِه الُْمحاَفظَِة غاباٌت َو أنْهاٌر َو أزهاٌر َو بَساتيُن َو ُعيوٌن َو 

َشّلالٌت َجميلٌَة.

باغ ها،  )گُل ها(،  استان جنگل ها، رودها، شکوفه ها  اين  آن. در  اطراِف  ياسوج و  به  خانم مدير: 

چشمه ها و آبشارهايی زيبا هست.

ْبِت. الّثانيـُة: کَْم يَـْوماً نَـْبـقٰی؟ الُْمديرَُة: ثَلثََة أيّاٍم ِمَن الَْخميِس إلَی السَّ

نفِر دوم: چند روز می مانيم؟  خانم مدير: سه روز از پنجشنبه تا شنبه.

الّثالَِثُة: َمتٰی نَـرِْجـُع؟  الُْمديرَُة: َصباَح يَوِم اْلََحِد فـِي الّساَعِة الّساِبَعِة.

نفر سوم: کی بر می گرديم؟  خانم مدير: بامداد )صبح( روِز يکشنبه در ساعت هفت.

الّراِبَعُة: ِبَم نَذَهُب إلَی ُهناَك؟  الُْمديرَُة: ِبـالْحاِفلَِة.

نفر چهارم: با چه وسيله ای به آنجا می رويم؟  خانم مدير: به وسيلۀ اتوبوس.

الْخاِمَسُة: أيَْن نَأکُُل الَْفطوَر َو الَْغداَء َو الْعشاَء؟  الُْمديرَُة: في َمطَْعٍم نَظيٍف َو َجـيِّـٍد.

نفر پنجم: کجا صبحانه، ناهار و شام می خوريم؟  خانم مدير: در رستورانی )غذاخوری( تميز و خوب.

الّساِدَسُة: َهِل الَْجـّواُل َمْسـموٌح لَنا؟  الُْمديرَُة: نََعْم.

نفر ششم: آيا موبايل برای ما مجاز است؟ خانم مدير: آری.

الّساِبَعُة: أيَن نَبقٰی لِـِلْسِتراَحـِة؟  الُْمديرَُة: فـي ُفنُدِق الُْمَعلِّميَن.

نفر هفتم: برای استراحت کجا می مانيم؟  خانم مدير: در خانۀ معلّم )هتل معلمان(.
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الّثاِمَنـُة: َهْل ُهناَك َملَْعٌب؟  الُْمديرَُة: نََعْم؛ ثَلثَُة َملِعَب.

نفر هشتم: آيا در آنجا زمين بازی هست؟ خانم مدير: آری؛ سه زمين بازی هست.

ْفرِة الَْجميلَِة. َفِرَح الَْجميُع لِٰهِذِه السَّ

همگی به خاطِر اين سفر خوشحال شدند.

ترجمۀ اين دو جمله از بقيۀ جملت درس برای دانش آموز دشوارتر است.

عليکّن بـمراعاة بعض المور. بايد چند نکته را رعايت کنيد.

َفِرَح الجميع لهذه السفرة. همه به خاطر اين سفر خوشحال شدند.

آموزش تصويری قواعد

بدانيم

فّن ترجمه

معلّم قاعدۀ درس را پس از قرائت و ترجمۀ جمله های مصّور توّسط دانش آموزان با استفاده از 

کادر رنگی شرح می دهد و دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های يفعلون، يفعلن، يفعالن و 

تفعالن ارجاع می دهد. معلّم همچنان با روش اکتشافی تالش می کند، تا دانش آموز خودش بتواند 

نکات درس را کشف کند.

اگر در برخی موارد دانش آموز نتواند حّق مطلب را ادا کند، معلّم سؤال می کند، تا روش اکتشافی 

اجرا شود و در صورتی که به مقصود نرسد، توضیحات الزم را به اطاّلع دانش آموزانش خواهد رساند.

دانش آموز با کلمۀ پرسشی »کَيَف« پيش از اين آشنا شده بود. در اين قسمت، فقط يک جمع بندی 

صورت گرفته است و در حقيقت مطلب جديدی آموزش داده نمی شود. هدف آموزش »حال« يا 

همان »قيد حالت« فارسی نيست. 

دانش آموز تاکنون چند بار با کلماتی مانند عنده و له آشنا شده است. در اينجا نيز مانند مطلب 

باال نکتۀ جديدی آموزش داده نمی شود و باری به آموزش کتاب تحميل نشده است. چنين کلماتی 

پرکاربردند و در اینجا يک دسته بندی مرتّب برای فهم بهتر صورت گرفته است.
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1 » معادل فعل »دارم« در عربی می شود: »ِعندي، لي، لََديَّ

نظر به پرکاربرد بودِن اين ساختار، آشنايِی رسمی با بحث آن برای دانش آموز الزم است.

1ـ در گويش حجازی به جای »هل عندک َخبٌْز«؟ گفته می شود: »في ُخبُز«؟ در اينجا حرف »في« معادل داشتن است. »مافي« نيز »نداشتن« 

است.

تمرين ها

قرائت، ترجمه و حّل تمرين های درس های کتاب بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم نقش راهنمايی 

و نظارت را بر عهده دارد.

تمرين اّول: هدف اين تمرين، همچنان تقويت توانايی درک مطلب است. از دانش آموز می خواهيم 

هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين بار خواسته شده تا دانش آموز پاسخ کوتاه دهد. اين شيوۀ طرّاحی 

قدری دشوار است و پيشنهاد می شود به تشخيص معلّم اگر طرح چنين سؤالی در امتحان موجب 

می شود دانش آموز دچار مشکل شود از آن صرف نظر شود و سؤاالت صحيح و غلط يا چند گزينه ای 

طرّاحی گردد.

تمرين دوم: هدف، تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است. تصوير افزون بر زیبايی، نقِش آسان سازی 

نيز دارد. 

تمرين سوم: هدف، تقويت مهارت زبانِی خواندن و ترجمه است. دانش آموز بايد بتواند فعل مضارع 

را نيز در جمله تشخيص دهد. 

تمرين چهارم: هدف، تقويت اندوختۀ واژگانی دانش آموز است. اين تمرين بايد شفاهاً در کالس 

ترجمه شود، تا دانش آموز به بهانۀ آن با کلمات بيشتری آشنا شود. اصوالً تکرار در ترجمۀ جمله ها 

موجب می شود، تا فراگير بهتر بياموزد.

تمرين پنجم: هدف، تقويت مهارت سخن گفتن است. اين تمرين، کالس درس را شاداب و پر تحّرک 

می کند. دانش آموزان برای شرکت در اين فّعاليّت داوطلب می شوند.

تمرين ششم: مانند تمرين چهارم، هدف اين تمرين نيز تقويت اندوختۀ واژگانی دانش آموز است؛ 

اّما شيوۀ کار فرق دارد. اين بار از تصاوير استفاده شده است. اين کار هرچند حجم درس را زياد نشان 

می دهد؛ اّما کتاب را بسيار زيبا می کند و دانش آموزان به حّل چنين تمرينی عالقه مندند.

تمرين هفتم: هدف اين تمرين، نيز مانند تمرين چهارم و ششم مجّدداً تقويت اندوختۀ واژگانی 

دانش آموز است. از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا 16 پاسخ روبه روی 

دانش آموز قرار دارد. رمز جدول »حسن الخلق نصف الدين«. از حضرت محّمد  است. اين تمرين، 

دست مؤلّف را باز می گذارد، تا کلماتی را که در تمرينات کمتر به کار رفته است، در آن بگنجاند.
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ساختار درس

ماء نور السَّ

پژوهش

تمرينات

ساختار درس هشتم و نهم آشنايی با معادل فعل مضارع صيغۀ دوم شخص جمع است. 

آيات برگزيده مطابق با واژگان و ساختار کتاب است. در عربی هفتم کمتر از آيات قرآن استفاده 

شده است؛ ولی در عربی هشتم تعداد آيات قرآن بسيار بيشتر است. دليل اين امر نيز واضح است؛ 

زيرا در پايۀ هشتم دانش آموز يک سال درس عربی داشته است و با کلمات بسيار و چند ساختار 

آشنا شده است.

الفعل  إلی  دليل، بخش »نظرة  به همين  تکميل می شود.  با فعل مضارع  آشنايی  اين درس،  در 

آموز بخواهد  دانش  از چند  نهم طرّاحی شده است. شايسته است معلّم  از درس  بعد  المضارع« 

جمله های اين بخش را بخوانند و قواعد فعل مضارع را جهت يادآوری تکرار کنند. مصّور بودِن اين 

قسمت در فهم مطلب، بسيار مؤثّر است و جنبۀ زيبايی کار هدف ثانويه است.

طرّاحی نخستين جدوِل افعال و ضماير بومی سازی شده است. دانش آموزان بر اساس ساختار زبان 

فارسی با زبان عربی آشنا می شوند. در ادامه صرف افعال و ضماير به شيوۀ سّنتی نيز نهاده شده 

است، تا تمرين بيشتری صورت بگيرد.

کار پژوهش يافتن نام حيواناتی که در قرآن آمده است موجب می شود حّس کنجکاوی دانش آموز 

تحريک شود و به بهانۀ اين پژوهش به سراغ قرآن می رود و از بزرگ ترها سؤال می کند. از طرفی 

تهيّۀ اين پژوهش دشوار نيست و از عهدۀ دانش آموز متوّسط برمی آيد.

تمرين اّول:

1  في يَوِم الَْخميِس في اْلُسبوِع الْقاِدِم.

2  نََعم؛ اَلَْجّواُل َمسموٌح.

3  ِمن ُمحافَظَِة فارس.
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4  إلٰی ياسوج. يا تَذَهُب الطّالِباُت إلٰی ياسوج.

5  يَذَهبَْن ِبالْحاِفلَِة.

6  اَلَْجوُّ بارٌِد.

7  ثاَلثَُة أَيّاٍم.

تمرين دوم:

آن پسراِن دانش آموز، به سفری می روند. آن دختراِن دانش آموز به سفری می روند.

اين دو پسر دانش آموز، از کالسشان خارج می شوند. اين دو دختر دانش آموز، از کالسشان خارج 

می شوند.

تمرين سوم:

1  ﴿إنَّ اللَّٰه ال يَظلُِم الّناَس َشيئاً َولٰکنَّ الّناَس أَنُفَسُهم يَظلِموَن﴾ )يونُس: 44(

بی گمان خدا به مردم هيچ چیزی ستم نمی کند؛ ولی مردم به خودشان ستم می کنند.

2  ﴿... َو َرأيَت الّناَس يَدُخلوَن في ديِن اللِّٰه...﴾ )نصر: 2(

و مردم را ديدی وارِد ديِن خدا می شوند.

3  الْمؤِمنوَن يَـْصُدقوَن َو ال يَـکـِذبوَن ِفـي الْـَحيـاِة.

مؤمنان راست می گويند و در زندگی دروغ نمی گويند.

4  الْـأُختاِن َسِمَعـتا کَلَم الْـُمَعلَِّمِة َو تَـعَمـلِن ِبـِه.

دو خواهر )خواهرها( سخن معلّم را شنيدند و به آن عمل می کنند.

5  ِعْنَدنا طَعاٌم کَثيٌر لِلَْعشاء َعلَی الْمائَِدِة؛ نَـأکُلُُه َمعاً.

برای شام، خوراکی )غذای( بسياری سِر سفره داريم؛ آن را با هم می خوريم.

تمرين چهارم:

ِة اْلْسناِن: »الُْفرْشاة« 1  َشيٌء لِِحفِظ ِصحَّ

2  َمجموَعٌة ِمَن الُْمُدِن: »الُْمحافَظَـة« 

بيعِ: »اْلزهار«  3  َسبَُب َجماِل الرَّ

باِح: »اَلَْفطور« 4  طَعاُم الصَّ

5  بَيُت الطّائِِر: »اَلُْعّش«
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تمرين پنجم:

1  کَيَف حاُل الْوالَِديِن؟ ُهما ِبَخيٍر. يا ِبَخير.

2  لِـماذا أنَت )أنِت( ُهنـا؟ لِتََعلُِّم الَْعَربيَّة. يا ...

3  أ َمديَنُة کرج بَعيَدٌة َعْن طهران؟ ال؛ قَريبٌَة َعن طهران. يا ال؛ قَريبٌَة. يا ال؛ بَْل قَريبٌَة. يا ... 

4  َهل ِعنَدَک )ِعنَدِک( ُمعَجُم الَْعَربيَِّة؟ نََعم؛ ِعندي. يا ال؛ ما ِعندي.

َفِر. يا ما سافَرُْت. يا ما سافَرُْت َو  5  إلی أيَن َذَهبَت )َذَهبِت( في أيّاِم نوروز؟ ما َذَهبُْت إلَی السَّ

بَقيُت في َمديَنتي. يا َذَهبُْت إلٰی َمديَنتي ميانراهان.

تمرين ششم:

َشاّلل/ ِفراخ/ حاِفلَة/ أزهار/ ُعّش/ شاي/ فُرشاة/ ِمنَشَفة/ خاتَم/ فَرَس/ َحماَمة/ ُعصفور

تمرين هفتم:

َحَدَث/ َمسموح/ ِعنَدُهم/ َغداء/ ثالِث/ خائِف/ َمالِعب/ أَقدام/ ُهناَک/ يَصُدُق/ ُعصفور/ ُمحافَظَة/ 

َشاّلل/ ساِدس/ شاي/ ِمنَشَفة

ماء نور السَّ

َجُر﴾  َوالشَّ َوالِْجباُل  َوالنُّجوُم  َوالَْقَمُر  مُس  ماواِت َوَمن في اْلرِض َوالشَّ لَُه َمن في السَّ 1  ﴿يَسُجُد 

)آل  ِعمران: 135(

هرکس در آسمان ها و زمين است و خورشيد، ماه، ستارگان، کوه ها و درختان برايش سجده می کنند. 

2  ﴿الَّذيَن يَـجـَعلـوَن َمَع اللِّٰه إلٰـهاً آَخـَر َفـَسوَف يَـعـلَمـوَن﴾ )نَحل: 56(

کسانی که خدايی ديگر را همراِه خدا قرار می دهند، خواهند دانست.

3  ﴿أال إنَّ أَولياَء اللِّٰه ال َخوٌف َعـلَيِهم َو ال ُهم يَحزَنوَن﴾ )يونُس: 62(

آگاه باش، بی گمان دوستاِن خدا هيچ ترسی بر آنان نيست و آنان غمگين نمی شوند.

نـوَب َجـمـيـعـاً...﴾ )هود: 7( 4  ﴿إنَّ اللَّٰه يَـغـِفـُر الـذُّ

بی گمان خدا همۀ گناهان را می آُمرزد.

5  ﴿إنَّ اللَّٰه َمَعنا﴾ )توبه: 40(

بی گمان خدا با ماست.
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دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

1  »ِبـَم« کوتاه شدۀ »ِبـما« است. کلماتی مانند َعـمَّ ، لِـَم ، ِمـمَّ در اصل َعْن ما، لِـما، ِمْن ما بوده اند 

که حرف الف در »ما« حذف شده است. هرگاه حرف جر بر سر مای استفهاميّه وارد شود؛ الِف 

آن وجوباً حذف می شود؛ مثال: ﴿َعمَّ يَتَساَءلوَن﴾

2  »زَهر« به معنای »شکوفه« و »گُل« اّما »َورد« به معنای »گُل« است.

3  »ولّي« معانی مختلفی دارد: دوست، يار، هم پيمان، مرشد، سرپرست يتيم، باراِن پس از باران

4  »شاي« در عربی برگرفته از واژۀ فارسِی »چای« است. 1

5  »َعشاء« شام و »ِعشاء« شب است. 

ی، تََعّشـي« ساخته شده است. ـی: شام خورد، يَتََعشَّ از اين واژہ »تََعشَّ

ی، تََغـّدي«.  ی: ناهار خورد، يَتََغـدَّ 6  از کلمۀ »َغداء« مانند »َعشاء« فعل ساخته شده است: »تََغدَّ

«. يعنی: »ناهار بخور لـم بده؛ شام بخور قدم بزن.«  ؛ تَـَعشَّ تَـَمـشَّ در مثل عربی »تَـَغـدَّ تَـَمـدَّ

اين کلمات به کار رفته است.

7  »ُفرشاة« عالوه بر »مسواک« به معنای »فرچه« نيز هست. 

در عاميانه و در تداول »ِفرشاة« گفته می شود.

8  »َفطور« و »إفطار« به معنای »صبحانه« اند. در عامیانۀ عراق »ُريوق« با تبديل قاف به گاف و 

در لبنان »تَرويَقـة« با تبديل قاف به همزه به جای »فَطور« گفته می شود. معموالً در محاورات 

روزمرّه فَطور را فُطور به ضّم فاء تلّفظ می کنند؛ اّما فُطور به معنای صبحانه خوردن است.
9  »ِمنَشَفة« و »فوطَة« به معنای حوله )هوله( هستند. 2

10  »َملِبس«، »أَلِبَسة«، »ثياب، أَثواب« و »أَزياء« تقريباً مترادف اند.

11  »نََعم« در عربی عاميانۀ حجازی »أيوه« گفته می شود که برخی مخّفف »أي واللّٰه« و برخی از 

ترکی استانبولی »اِِوت« می دانند. 

در عراق نيز »إِي« يا »أَي« به همين معناست. 

نََعم، أَجل و بَلَی مترادف اند.

1ـ »چای« نيز از لفِظ چينی 茶 )چا( گرفته شده است. واژۀ tea  )تی( نيز در آغاز )تای( بوده که به )تی( تبديل شده است.

2ـ در عراق »خاْولـي« و »بَشکير« نيز گفته می شود. خاولي در اصل ترکی است. »خاو: پُرز+ لي: پسوند دارندگی و اتّصاف: پُرزدار« در 

ترکی استانبولی حرف خ را هـ تلّفظ می کنند و خاولي، هاولي و َهوله گفته شده است. پس هوله کلمه ای ترکی است و بی جهت با ح نوشته 

می شود. کلمات دارای حرف ح ريشۀ عربی دارند و حتّی اگر ريشۀ آنها زبانی مانند ِعبری هم باشد، از راِه زبان عربی وارِد زبان فارسی شده 

است. »بَشکير« نيز ریشۀ فارسی دارد. )پيش گير(
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12  »َجميل« در محاورات »ِحلـو« گفته می شود که تلّفظ فصيح آن »ُحلْو« است.

13  »کَيَف« برای پرسش از حالت و چگونگی به کار می رود. کاربردهای کیف عبارت است از:

کيف برای شرط به کار می رود؛ مثال: کيف تفعْل أفعْل. هرچه انجام دهی انجام می دهم.

کیف برای استفهام حقیقی است؛ مثال: کیف مصطفی؟ یعنی مصطفی چطور است؟

کیف برای استفهام غیر حقیقی و برای تعّجب به کار می رود؛ مثال: ﴿کیف تکُفرون باللّٰه﴾ چگونه 

به خدا کافر می شوید؟
﴿کیف فعل ربُّک﴾، کیف جاء أخوک؟ کیف حال است که برخی مفعول مطلق هم گفته اند. 1

14  »َذَهَب« در محاورات »راح« گفته می شود که در لغتنامه جزء کلمات فصيح به شمار آمده 

است.

15  »َسماء« مذکّر و مؤنّث است. هرچند طبق قاعده ظاهراً مذکّر بايد باشد؛ چون همزه ريشۀ 

کلمه است. )َسماو= َسماء(

ماُء ُمنَفِطٌر ِبـِه﴾ سماء به معنای سقف مذکّر است؛ مانند: ﴿السَّ

ماُء انَفطَرت﴾ )معجم المذکر و المؤنث، دکتر  سماء به معنای آسمان مؤنّث است؛ مانند: ﴿إذا السَّ

محّمد أحمد قاسم، دار العلم للمالیین(

کشيدۀ  دارای حروف  عربی  رسم الخّط  قرآن  نزول  ابتدای  در  می شود.  نوشته  الف  بدون  »إلٰه« 

)ــٰـ ا ، ــُو ، ــِي ( نبود؛ لذا کلماتی مانند رحمن، إسمعيل بی الف کشيده بودند. بعدها که برای 

آسان سازِی خواندن، الف کشيده اضافه شد؛ بسياری از کلمات اصالح شد؛ اّما کلمات معروفی مانند: 

ٰهذا، ٰذلَِک، إلٰه و رحٰمن در ﴿بسم اللّٰه الرحمن الرحيم﴾ همچنان با رسم الخّط قديم نوشته شد.

1ـ در لهجۀ عراقی »اِشلون، ْشـلون« و در حجازی »کيْف« )kif( گفته می شود؛ مثال: 

کَيَف حالُك؟ در عراق:  اِشـلَونَـك؟ )مذکّر( و اِشـلَونِـچ؟ )مؤنّث( 

در عربستان: کيَفـك؟ )مذکّر( و کيِفـك؟ )مؤنّث( 

در مصر: إَزيَـك؟ )مذکّر( و إَزِيـك؟ )مؤنّث(
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ْرُس اْلعاِشُر َالدَّ

اهداف درس

فرايند آموزش

هماهنگی در ترجمۀ متن

1  دانستِن معنای 5 کلمۀ جدید درس از عربی به فارسی 

2  روانخوانی و ترجمۀ متن درس

3  درک معنويّت متن درس

4  به هنگام ضرورت استشهاد به حکمت های درس

5  شناخت و ترجمۀ عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم از عربی به فارسی. )تشخيص کاربرد مذکّر 

و مؤنّث به ويژہ در أوَّل و أولٰی از اهداف کتاب نيست.(

متن درس دربارۀ مراقد دينی امامان  است. از آنجا که موضوع پايانی کتاب، عددهای ترتيبی 

است؛ لذا اين متن از متون مناسب برای آموزش اعداد ترتيبی می باشد.

الَْمراِقُد الدينيَُّة )مراقد دينی، آرامگاه های دينی(

ِل  في النََّجِف الْـأشرَِف؛   َمرَقـُد اْلماِم اْلوَّ

آرامگاِه اماِم اّول در نجف اشرف است.

ريِف؛  َو َمرَقُد اْلماِم الّثاني و الّراِبعِ َو الْخاِمِس َو الّساِدِس  في الَْبقيعِ الشَّ

و آرامگاه امام دوم، چهارم، پنجم و ششم  در بقيع شريف است.

َو َمرَقُد الْـإماِم الـّثالِِث  في کَربَلَء؛  

آرامگاه امام سوم در کربالست.

َو َمرَقـُد الْـإماِم الـّساِبعِ َو الـّتاِسعِ  ِفـي الْکاِظميَِّة؛  

و آرامگاه امام هفتم و نهم  در کاظمين است.

َو َمرَقـُد الْـإماِم الـّثاِمِن  فـي َمشَهَد في ُمحاَفظَِة خراساَن الرََّضويَّـِة؛ 

و آرامگاه امام هشتم در مشهد در استان خراسان رضوی است.
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َو َمرَقُد اْلماِم الْعاِشِر َو الْحادَي َعَشَر  في ساَمـّراَء؛  

و آرامگاه امام دهم و يازدهم  در سامرّاست.

َو اْلماُم الـّثانـَي َعَشَر َحيٌّ غائٌِب َعِن النَّظَِر.

و امام دوازدهم زنده و پنهان از ديده است.

بدانيم

تمرين ها

در اينجا عددهای ترتيبی يکم تا دوازدهم آموزش داده شده است. دانش آموز قبالً بيشتِر عددهای 

ترتيبی را در درس های ديگر مشاهده کرده است. در اين درس، بقيّۀ عددهای ترتيبی را می آموزد. 

زمان مناسبی است که در این درس عددهای ترتيبی یکم تا دوازدهم را يک جا ببيند.

در اينجا هدف اين نيست که چنين سؤالی طرح شود.

در جای خالی کلمۀ مناسبی بنويسيد.

اْلُولـٰی   جاَءت الْفائِزَُة ... ِلَْخـِذ الْجائزِة.   اْلوَُّل

سخت گيری قاعده نويسان در تدوين قواعد، زبان را که برای تفهيم و تفّهم به وجود آمده است، 

پيچيده و دشوار ساخت. امروزه در برخی کشورهای عربی »حرکة التسهيل« برای ساده سازی قواعد 

ايجاد شده است.

در آموزش عمومی، پيچيدگی های صرفی و نحوی مّد نظر نیست.

برای اينکه دانش آموز مبحث عددهای ترتيبی را خوب ياد بگيرد، پس از طرح آن دو مجموعه 

تمرين طرّاحی شده است. در تمرين اّول، سؤال دو گزينه ای و در تمرين دوم، سؤال ترجمه ای مصّور 

نوشته شده است. با حّل اين دو مجموعه تمرينات عددهای ترتيبی ملکۀ ذهن دانش آموز می شود.

و  راهنما  دانش آموز  و  است  دانش آموز  عهدۀ  بر  کتاب  کّل  در  تمرينات  حّل  و  ترجمه  قرائت، 

مصّحح است.

تمرين اّول: هدف، تقويت کاربرد واژگان است. اين تمرين بايد هنگام حل شدن ترجمه نيز بشود.

تمرين دوم: هدف، تثبيت و تعميق آموختۀ دانش آموز در مبحث اعداد ترتيبی است.

نيز  ترجمه  بايد هنگام حل شدن  تمرين  اين  است.  واژگان  کاربرد  تقويت  تمرين سوم: هدف، 

بشود، تا مطمئن شويم دانش آموز تصادفاً به پاسخ نرسيده است.

تمرين چهارم: اوج زيبايی در اين تمرين، به منّصـۀ ظهور رسيده است. مطابق قوانين باالدستی 
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پيوندی  تمرين،  اين  است.  فارسی  ادبيّات  و  زبان  درس  به  کمک  عربی  آموزش  اهداف  از  یکی 

هنرمندانه ميان ادبيّات فارسی و عربی برقرار می کند؛ اّما همين تمرين بسيار زيبا می تواند به تمرين 

و سؤالی منفور دانش آموزان تبديل شود و اين در صورتی است که سؤاالت عجیب به تقليد از قرابت 

معنايی در کنکور طرّاحی گردد. کاری که مؤّسسات خصوصی برای اينکه بازارشان گرم شود انجام 

می دهند و طرّاحان سؤاالت غیر استاندارد نيز به آتش آن دامن می زنند. 

تمرين پنجم: هدف، تمهيد برای ورود به بحث »ساعت شماری« است که در آينده تدريس خواهد 

شد. در اينجا دانش آموز فقط ساعت کامل را می خواند نه »مانده« و »گذشته« را. 

به عبارت ديگر »الخامسة إاّل ُربعاً« و »الخامسة و الربع« و موارد مشابه جزء اهداف آموزشی کتاب 

نيست و نبايد اشاره ای به آنها کرد. در حقيقت اين تمرين گونه ای تمرين بر عددهای ترتيبی است.

احتمال دارد دانش آموز بپرسد: »اگر به جای »الخامسة« بگوييم »خمسة« چه اشکالی دارد«؟ 

در اينجا پاسخ می دهيم: »الخامسة شکل نوشتاری و »خمسة« شکل گفتاری زبان است«.

تمرين ها

تمرين اّول:

1  لِلْفائِِز »اْلوَِّل« جائِزٌَة َذَهبيٌَّة. 

َنِة َشْهُر بَهَمن. هُر »الْحادَي َعَشَر« في السَّ 2  الشَّ

َنِة فَصُل الَْخريِف. 3  الَفصُل »الثّالُِث« في السَّ

4  الْيَوُم »الّساِدُس« في اْلُسبوِع يَوُم الَْخميِس.

فِّ »الثّاِمِن«. َنِة في الصَّ 5  نَحُن في ٰهِذِه السَّ

تمرين دوم:

الْفاِکَهُة اْلُولٰی ُرّماٌن َوالّثانَيُة ِعَنٌب َوالّثالَِثُة تُّفاٌح َوالّراِبَعُة َموٌز َوالْخاِمَسُة بُرتُقاٌل َوالّساِدَسُة تَـْمٌر.

ميوۀ نخست انار، ميوۀ دوم انگور، ميوۀ سوم سيب، ميوۀ چهارم موز، ميوۀ پنجم پرتقال و ميوۀ 

ششم خرماست.

تمرين سوم:

1  لَُغٌة عالَميٌَّة في ُمَنظََّمِة اْلَُمِم الُْمتَِّحَدِة: الَْعَربيَّـة

بيع َنـِة: الرَّ 2  فَْصُل اْلزهاِر َو ِبدايَُة فُصوِل السَّ
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3  کِتاٌب يَْشَرُح َمعاني الَْکلِماِت: الُْمْعَجم

موع 4  قَطَراٌت جاريٌَة ِمَن الَْعيَْنيِن: الدُّ

الِة ِعْنَد الُْمسلِميَن: الَْمسِجد 5  َمکاُن الصَّ

باِح: الَْفطور  6  طَعاٌم نَأکُلُُه في الصَّ

7  َمکاٌن لَِفحِص الَْمرضٰی: الُْمستَوَصف

َنة 8  اِثْناَعَشَر َشْهراً: السَّ

تمرين چهارم:

َخيُر اْلُموِر أَوَسطُها؛ اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم اليق دشمن است و هم اليق دوست

زيَنُة الْباِطِن َخْيٌر ِمْن زيَنِة الظّاِهِر؛ تن آدمی شریف است به جان آدمیّت/ نه همين لباس زیباست 

نشان آدمیّت

ُسکوُت اللِّسان َسلَمُة اْلنسان؛ زبان سرخ سِر سبز می دهد بر باد.

َجِر ِبل ثَـَمر؛ عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل. الْعالُِم ِبل َعَمل کَالشَّ

َمْن َزَرَع الُْعْدواَن َحَصَد الُْخْسراَن؛ درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن 

که رنج بی شمار آرد

تمرين پنجم:

ساعت پنج/ ساعت چهار/ ساعت ده/ ساعت يک/ ساعت دو/ ساعت يازده/ ساعت شش/ ساعت 

هفت/ ساعت نه

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

ارزشيابی و وسایل کمک آموزشی در اين درس همان است که در دروس قبل نيز به آنها اشاره 

شده است.
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دانش افزايی برای دبير )نه برای دانش آموز(

1  »تَـْمر« و »رُطَب« هر دو به معنای »خرما« هستند. 

در زبان عربی خرما انواع مختلفی دارد که در کشورهای مختلف نام های گوناگون دارد.

2  جزء اّول و دوم »الْحادَي َعَشَر«، »الْحاديََة َعشرََة«، »الثّانَي َعَشَر« و »الثّانيَة َعشرََة« مبنی بر 

فتح هستند.

3  »َمَلَ« يعنی »پُر کرد« و »اِمتََلَ« يعنی »پُر شد«. 

4  »ساعت خوانی« در عربی فصيح با عددهای ترتيبی است؛ ولی در عربی عاميانه چنين نيست؛ 

مثال: »الخاِمَسـُة و النِّصُف« در زبان عاميانه می شود: »َخمَسه ْو نُـص«

5  برخی اسم ها در عربی ريشۀ عبری دارند. به چند اسم غير عربی )عبری( دقّت کنيد: 

إسماعيل )اِسماع + إيل: َسِمَع اللّٰه(: آنکه خدا صدايش را شنيد؛ إبراهيم )إب + راهيم: أب رحيم(: 

اللّٰه(: خدا او را ياد کرد؛ َحّواء )َحياة(: زندگی، آَدم: خاکی؛  پدر مهربان؛ زکريّا )زکر + يَهوه: ذَکَرَُه 

ِبنيامين )ِبن + يَـمين(: فرزند دست راست؛ سارا: شاهزاده ام؛ سالومه: آشتی؛ يونس: کبوتر؛ اِسحاق 

)ِيصَحق: يَضَحک(: می خندد؛ إسرافيل )إسراف+ئيل(: درخشيدن چو آتش؛ أيّوب: مراجعه کننده به 

خدا؛ جبرائيل )جبرا + ئيل(: مرد خدا؛ دانيال )دانـي + ئيل(: خدا داور من است؛ داوود: محبوب؛ 

سليمان: آشتی؛ ميکائيل )مي + کا + إيل = َمن کَإلٰه( کسی که شبيه خداست، چه کسی مثل خداست؛ 

يوسف  بود.(؛  او  دست  در  دوقلويش  برادر  پای  پاشنۀ  تولّد  هنگام  )چون  پاشنه  گيرندۀ  يَعقوب: 
)يُضيُف(: می افزايد؛ ِعزرائيل: ياور خدا؛ يوَحّنا )يحيی(: زنده می ماند؛ َصفورا )ُعصفور(: گنجشک1

6  نام »کاظمين« در عراق »الکاظميّة« گفته می شود.

فِّ الّتاِسعِ. اللُّٰه  راسيَِّة. في أَماِن اللِّٰه َو إلَی اللِّقاِء في الصَّ َنِة الدِّ أَيَُّها اْلَْصِدقاُء، َوَصلْنا إِلٰی نِهايَِة السَّ

يَْحَفظُکُم. 

لَمِة. َمَع السَّ

ای دوستان، به پاياِن سال تحصيلی رسيديم. خداحافظ و به اميد ديدار در کالس نهم. خداحفظتان 

کند. 

به سالمت.

1ـ کتاب در دست چاپ انتشارات مدرسه برهان به نام »دانشنامۀ نام ها و واژہ ها« اطاّلعات مناسبی در اين باره به شما ارائه می دهد.
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