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به نام خدا ؛ امتحان عربی پايۀ نهم ؛ نوبت اّول ؛ از پنج درس ؛ وقت: 70 دقيقه ؛ تاريخ: ....... /10/.......

منطقۀ:                          نام طّراح:                            نام و نام خانوادگی:

الف( مهارت ترجمه )هفت نـمره(

منرهپرسشرديف

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.1

نا آَمـّنا فَاْغِفْر لَـنا َو ارَْحْمـنا﴾ .............................................................................. 1ــ ﴿َربَـّ

واِء قَليلُـُه يَْنَفُع َو کَثريُُه قاتٌِل.............................................................................. ٢ــ اَلَْکالُم کَالدَّ

 تِِه َحزيناً. .............................................................................. ٣ــ َجلََس َسّجاٌد َعلَی الاْمئَِدِة َمَع أُْسَ

٤ــ أَبْـَدأُ ِباْسِم اللِّٰه ُدرويس.              ..............................................................................

فيَنُة انَْکَسَْت قَليالً َولِٰکنَّها ما َغرِقَْت. .............................................................................. ٥ــ السَّ

٦ــ أنَت التَْقِدُر، لَِم تُحاِوُل؟ اِقْـبَْل َمصريََك. ..............................................................................

َح اْلشاراِت الاّلزَِمَة. .............................................................................. ٧ــ جاَء ُشطيُّ الُْمروِر َو َشَ

1

1

1

0/٥

1

1

1

ترجمۀ درست را انتخاب کنيد.2

١ــ َعداَوُة الْعـاِقِل َخيْـٌر ِمْن َصداقَـِة الْجاِهـِل.

 .الف( دشمن خردمند بهرت از دوست بی خرد است

.ب( دشمنِی دانا بهرت از دوستِی نادان است

٢ــ َصَنَع النَّّجاُر ِجساً َعلَی النَّْهِر، فَـَغِضَب حميٌد َو قاَل: ماذا فََعلَْت؟!.

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

 !ب( نّجار روی رود پل می سازد، حميد خشمگني می شود و می گويد: چه می کنی؟

0/٥

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

نام هر تصوير را به عربی کنار آن بنويسيد.     )فَرٌَس/ ثَعلٌَب/ َسيّارٌَة/ َصحيَفٌة(3

   

          ٰهذا ................... َمّکاٌر.                            ٰهِذِه ................... َمسائيٌَّة.     

0/٥
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کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )دو کلمه اضافی است.(٤

َجميل / يَـميـن / بُستان / ِشـراء / َحديَقة / قَبيح

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

0/٥

کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنيد.٥

ـُة« َو اْلَماُن. ـحَّ »نِـعـَمـتـاِن« َمجهولَتاِن »الـصِّ

0/٥

کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟٦

        ُشطـّي   َحلْوانـّي    ِمْصباح   الف( عاِمل

 َمکتَبَـة    فاکِـَهـة    َسَمَح    ب( فُنُدق

0/٥

مهارت شناخت و کاربرد قواعد )دو نـمره(

0/٥وزن کلمۀ »حـاِمـد« و حروف اصلی کلمۀ »َمـْنصـور« را بنويسيد.7

در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنويسيد.8

  لَـِعبْـتاُم         اّلُب.......................  کُرََة الَْقَدِم الْيَوَم.             يَلَْعبـوَن الف( ٰهؤالِء الطُـّ

   نََجْحـتُم        ب(  يا أَْصِدقائـي، أَ أَنتُم .......................  ِفـي الُْمسابََقِة أَمِس؟  نََجَحـتـا

0/٥

در جاهای خالی فعل امر و نهی مناسب بنويسيد.9

      اُْسُکـتـوا  اُْسـُکتـي  الف( يا ِطفلَـُة، .......................  ال تَْصـرُخـي. 

      اِْسَمـعـا  اِْسـَمـعْ  ٍة.  ب( يا طالِباِن، .......................   کَالمي ِبـِدقَـّ

      ال يَْکِذُب  ال تَْکِذْب  ج( يا زَميلـي، اُْصُدْق ِفـي الَْحياِة َو ........................ 

         اِْعلَمـوا  اِْعلَمـي  د( أَيُّها الّناس، .................. أَنَّ کَامَل الّديِن طَلَُب الِْعلِْم َو الَْعَمُل ِبِه. 

1/٥

مهارت درک و فهم )سه نـمره(

هر کلمه را به توضيح مناسب آن وصل کنيد.   »يک گزينه اضافه است. «10

  هَو الَّذي ال يَذَهُب لِزيارَِة أُسَتِِه َو أَقِربائِِه.    1ــ قاِطُع الرَِّحمِ 

  أَخشاٌب ُمناِسبٌَة لِـاِلْحـِتـراِق ِفـي الّنـاِر.         ٢ــ اَلْجاِمَعـةُ 

عليِم الْعالـي بَْعَد الَْمدرََسِة.  َمکاٌن لِلتَـّ   ٣ــ اَلْـَحطَُب 

ُء الَّذي يَـْصـَعـُد ِمَن الـّناِر.  اَلشَّ     خانُ  ٤ــ اَلـدُّ

  ٥ــ الْـَفـَرجُ 

1
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)درک مطلب( با توّجه به منت گزينۀ درست را انتخاب کنيد.11

فِّ التّاِسعِ. اِسمي إِسحاق. لـي أُختاِن: َمْهـديم َو الليـن، ُهام َصغرَي تاِن فَـال تَذَهباِن  أَنـا طالٌِب ِفـي الصَّ

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

فِّ الرّاِبـعِ. نَحُن ِمْن َمديَنـِة  فِّ الّساِبـعِ َو صاِدٌق ِفـي الصَّ . َجواٌد ِفـي الصَّ الَْمدرََسـِة َو اْلَن هَو َحلْوانـيٌّ

»َساوان« يف ُمحافَظَِة »سيستان و بلوِشستان«.

 َمريَضتانِ    َصغريَتانِ  ُهام ... .  1ــ ال تَذَهُب َمْهـديم َو الليـن إلَی الَْمدرََسِة؛ ِلَنَـّ

 َحلْـوانـيٌّ    َحـّدادٌ  ٢ــ هاِشٌم تََخـرََّج ِمَن الَْمدرََسِة َو هَو ... . 

 الَْمديَنةِ    الَْقريَةِ  ٣ــ تَعيُش ٰهِذِه اْلُسـرَُة ِفـي ... . 

                             الرّاِبـعِ    التّاِسـعِ  فِّ ... .  ٤ــ إِسحاُق ِفـي الصَّ

1

١٢             .درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت معلوم کنيد

َغِر کَـالنَّقِش ِفـي الَْحَجِر. الف( اَلِْعلُْم ِفـي الصَّ

ب( َذَهُب الْـَمـرِء َخـيـٌر ِمْن أََدِبـِه َو َشـرَِفـِه.

ج( إنَّ الَْحَسَد يَأْکُُل الَْحَسناِت کَام تَأْکُُل الّناُر الَْحطََب.

د( اَلْعالُِم الَْحقيقـيُّ يَْکتُُم ِعلَْمـُه َو ال يَـْنَفُع الْـآَخريـَن.

1

مهارت مکالـمه )يک نـمره(

با توّجه به تصوير به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.١٣

ماذا يف ٰهِذِه الّساَحِة؟      

کَْم کُرسيّاً َحوَل الِْمنَضَدِة؟ 

1

نـمرۀ شفاهی

3روان خوانی١٤

2مکالـمه١٥
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به نام خدا ؛ امتحان عربی پايۀ نهم ؛ نوبت دوم ؛ وقت: 70 دقيقه ؛ تاريخ:  ........../٣/ ..........

منطقۀ:                          نام طّراح:                            نام و نام خانوادگی:

الف( مهارت ترجمه )هفت نـمره(

منرهپرسشرديف

جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.1

1ــ ﴿رَبِّ إنّـي ظَلَْمُت نَْفيس فَاْغِفـْر لـي﴾   ..............................................................................

٢ــ اُنْظُْر إلَی ما قاَل َو ال تَْنظُْر إلَی َمْن قاَل. ..............................................................................

٣ــ ُشْکراً َجزيالً يا َسيَِّديت، أَنِت َغيَّـرِْت َحيايت...............................................................................

٤ــ إديسون أََحبَّ الْکيمياَء؛ فََصَنَع ُمختََباً َصغرياً. ........................................................................      

لوا؛ اِْرکَبوا.  ....................................................................       ٥ ــ قاَل الّسائُِق: أهالً َو َسهالً ِبُکم. تََفضَّ

٦ ــ يوَجُد فيتامني »أ« فـي النَّباتاِت َو الَْفواکِـِه ِبـاللَّوِن اْلَصَفِر.  ...................................................

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

7ــ اَلْخاِمَسـُة إاّل ُربـعـاً.  ...........................................................................................................      

1

1

1

1

1

1

0/٥

ترجمۀ درست را انتخاب کنيد.2

١ــ َسيَـأْتـي الْقايض إلَـيَّ َغداً؛ فَـاْدُخـْل َعلَيـنا ِفـي الَْمجلِِس.

 .الف( ديروز قاضی پيش من آمد و به مجلس وارد شد

 .ب( قاضی فردا نزد من خواهد آمد؛ پس در مجلس پيش ما بيا

َجرَِة. ٢ــ ُعصفوٌر ِفـي الْيَـِد َخيـٌر ِمْن َعَشٍَة َعلَی الشَّ

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

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

0/٥

مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

ل/ َمَمـرُّ ُمشاة/ زُجاَجـة(3 ة/ ُمَسجِّ نام هر تصوير را به عربی کنار آن بنويسيد.     )بَطّاريَـّ

    

   ٰهـِذِه .....................                                    ٰهـذا .....................  

0/٥

کلامت مرتادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد. )دو کلمه اضافه است.(٤

اِْستَلََم / َحرْب / فَْجـأًَة / قُبْـح / َدفََع / بَْغـتَـًة

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

0/٥

کلامت مشّخص شده را به فارسی ترجمه کنيد.٥

« َحياُؤُه. َمْن »کَـُثـَر« کَالُمـُه کَـثُـَر َخطَـُؤُه، َو َمْن کَثُـَر َخطَُؤُه »َقـلَّ

0/٥
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کدام کلمه با ساير کلامت از نظر معنا ناهامهنگ است؟٦

َخبّاز َحّداد  طَيّار  ب( لِسان       تََعب  تُّفاح  لَيـمون الف( ِمشِمش

0/٥

مهارت شناخت و کاربرد قواعد )دو نـمره(

0/٥وزن کلمۀ »حاِمـد« و حروف اصلی کلمۀ »َمْفتوح« را بنويسيد.7

در جاهای خالی فعل مناسب بنويسيد.8

 أَْغـِفـرُ    يَـْغـِفـرُ  نوَب َجميعاً﴾  الف( ﴿إنَّ اللَّٰه ....................... الذُّ

  رََجْعـنَ    َسـتَـرِجعانِ  فِّ أَمِس.  ب( أولِٰئَك الْبَناُت ....................... ِمَن الصَّ

  اِرِْجـعـا    التَرِْجعـي  ج( يا طالِبَتاِن، ....................... َمـعـاً. 

  التَْسَمعوا    اِْسـَمـعْ  د( يا َحبيبي،  ....................... کَالمي. 

  َذَهـبـا    َسوَف يَذَهُب  جاُع ....................... إلَی ساَحِة الَْحرِب َغداً.  ه( اَلُْجنديُّ الشُّ

 کَـتَـبَـْت    کَـتَـبْـَت  و( ماذا .......................؟ أَنا کَتَبُْت َدريس. 

1/٥

مهارت درک و فهم )سه نـمره(

هر جمله را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنيد.  »يک کلمه اضافه است.«9

  َمکاٌن لِـِحْفِظ اْلثـاِر الـتّـاريخـيَّـِة.     ١ــ الـنَّـهـارُ 

امِء الّصـافيَـِة. لَوٌن يَظَْهُر ِفـي السَّ        ٢ــ اْلَزَرُق 

ِصَفٌة َحَسَنـٌة لِلَْحليِب َو الْفاکَِهـِة     ليـُل  ٣ــ الدَّ

ـبـاِح َو الـلَّيـِل. ما بَـيـَن الـصَّ       ٤ــ الـطّازَجُ 

   ٥ــ الُْمتَحُف 

1

)درک مطلب( با توّجه به منت زير جمله های درست و نادرست را مشّخص کنيد.10

حاِمـٌد َولٌَد ذَکـيٌّ َو هَو ِفـي الْخاِمَسَةَعْشََة ِمَن الُْعمِر. يَنَهُض َصباحاً ِفـي الّساَعِة الّساِدَسِة إاِّل ُربْعاً. َويف 

خوِل ِفـي اْلِنِتـرنِت يف أَوقاِت الَْفراِغ. فَِرَح حاِمٌد  يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم اْشرَتَی والُِدُه حاسوباً لَـُه َو َسَمَح لَـُه ِبالدُّ

ـِه:  ِة يَوَمنِي. قاَل حاِمٌد ِلَبيـِه َو أُمِّ ٍة لِـُمدَّ ـٍة إِداريَـّ ٍة سافََر والُِدُه َو والَِدتُـُه لِـُمِهمَّ ِة. بَعَد ُمدَّ ِبـٰهِذِه الَْهديَـّ

»َسـأَبَْحُث بَْحثاً ِعلميّاً ِفـي اْلِنرتنت.«َجلََس حاِمٌد َخلَْف الْحاسوِب َو لَِعَب ساعاٍت کَثيـرًَة َو ِفـي الْيَوِم 

 . فِّ التّالـي نََهَض ِفـي الّساَعـِة الّساِبـَعـِة إاِّل ُربعاً.کاَن حاِمٌد يَشُعُر ِبالنَّوِم ِفـي الصَّ

١ــ اِْشتَـَری والُِد حاِمـٍد حاسوباً لَـُه. 

٢ــ حاِمـٌد ِفـي الثّانيََةَعْشََة ِمَن الُْعمِر.

٣ــ بََحَث حامٌد َعن َموضوٍع ريايضٍّ ِفـي اْلِنرِتنِت.

ِة َشهَريـِن.  ٍة لِـُمدَّ ـٍة إِداريَـّ ٤ــ سافََر والُِدُه َو والَِدتُـُه لِـُمِهمَّ

1
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11              .درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعيّت معلوم کنيد

ـرَّ َو الَْعدوُّ يَطْلُُب لََك الَْخرَي. ديُق يَطْلُُب لََك الشَّ الف( الصَّ

ب( اَلَْمطبََعـُة َمخزٌَن لِـِحفِظ الَْموادِّ الِْغذائيَّـِة.

ج( الّناُر نَتيَجُة اْحِتـراِق الَْخَشِب َو َغيـرِِه.

د( الرّاِسُب يعني الطّالَب الِْمثالـّي.

1

مهارت مکالـمه )يک نـمره(

با توّجه به تصوير به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.12

ِبَم يُساِفُر الْـُحّجاُج إلَی َمکََّة الُْمَکرََّمِة؟     

أَيَن تِلَْك الطِّفلَـُة؟                   

       

1

نـمرۀ شفاهی )پنج نـمره(

3روان خوانی13

2مکالـمۀ ساده1٤

 



بخش سوم

 توضیحات مشترک
در تدريس 

همٔه درس های کتاب
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در مقّدمۀ کتاب های درسی متوّسطۀ اّول بخشی به نام »سخنی با معلّم« آمده است. تجربه 

نشان می دهد علی رغم چاپ به اندازه و نهادن فايل کتاب معلّم در »سايت گروه عربی دفتر تأليف« 

بخشی از دبيران اظهار بی اطاّلعی از وجود کتاب معلّم می کنند؛ لذا در مقّدمه اهّم توصيه ها درج شده 

است. مطالعۀ کتاب معلّم اطاّلعات بسياری را در اختيار دبير می گذارد و بر همۀ دبيران عربی پايۀ نهم 

الزامی است. بسياری از ابهامات با مطالعۀ کتاب برطرف می گردد. بخشی تحت عنوان »دانش افزايی 

برای دبير« پيش بينی شده است تا عالوه بر اينکه به سؤاالت احتمالی معلّم پاسخ می دهد، جایی باشد 

تا در صورتی که دانش آموزی سؤالی دشوار بپرسد در کتاب معلّم پاسخ آن موجود باشد.

برای تدريس اين کتاب بايد عربی پايۀ هفتم و هشتم را تدريس کرده و در کالس های آموزشی 

ضمن خدمت شرکت کرده باشيد.

اين کتاب سومين کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه است. شورای تأليف، گروهی شامل استادان 

اين کتاب همچون دو کتاب پيشين پيش از چاپ،  متخّصص دانشگاه و معلّمان مجرّب بوده است. 

چندين بار به نقد و بررسی نهاده و تدريس آزمايشی شده است؛ تا اشکاالت برطرف و نقاط قّوت 

آن نيز هرچه بيشتر تقويت گردد. در بررسی کتاب درسی افراد بسياری سهيم هستند. نـمايندگانی 

پايگاه  اسالمی،  تربيت  و  تعليم  اّول(، متخّصصان  متوّسطۀ  ويژه  )به  و دوم  اّول  متوّسطۀ  معلّمان  از 

آموزشی،  گروه های  عربی،  درس  راهبری  کشوری  دبيرخانۀ  و  عربی  آموزش  فرايند  به  کيفيّت بخشی 

کارشناسانی از حوزه و دانشگاه و... .

اّول متوّسطه  پايان دورۀ  بتواند در  انتظار می رود دانش آموز  شيوۀ کتاب متن محوری است. 

متون سادۀ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد. در اين کتاب ٢٣٢ واژۀ جديد به کار رفته؛ 

اّما حدود ٦00کلمۀ عربی هفتم و هشتم نيز تکرار شده است؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب آموزش 

٨٣٢ واژۀ پربسامد زبان عربی است. اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد. دانش آموز هر 

سال که به پايۀ باالتر می رود بايد کلمات قبلی را بداند.

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

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

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

برای تأليف کلّـيـۀ 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 گردد. در تأليف کتاب به تجارب موفّق کتب قبلی 
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توّجه و تجربه های ناموفّق کنار نهاده شده است.

در حوزۀ تصوير گاهی برای يک تصوير بيش از چهل تصوير گرفته شد تا تصوير مناسب تری در 

کتاب نهاده شود.

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

و روايات و نيز در زبان و ادبّيات فارسی بسيار به کار رفته اند. تصاوير، عبارات و متون کتاب افزون 

بر هدف اصلی؛ تا اندازه ای ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارند. در حوزۀ تصوير سليقه ها متفاوت بود؛ 

اّما همه باالتّفاق نظر دادند که نّقاشی استفاده نشود. گاهی تصويری را که کارشناسی مجرّب بسيار 

می پسنديد و ما را تشويق می کرد که شبيه آن را در کتاب بيشتر بياوريم، کارشناس ديگر کامالً رد 

می کرد.  

از آنجا که دانش آموز در پايۀ هفتم و هشتم کلمات بسياری را آموخته و تا حدودی با ساختار 

واژۀ  با ٦00  دانش آموز  اکنون  است.  متن ها طوالنی تر شده  نهم  پايۀ  در  لذا  آشنا شده؛  زبان عربی 

پرکاربرد و نيز بسياری از ساختارهای زبان عربی آشنا شده است.

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

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

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

اصلی آموزش کتاب حاضر نيست. 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 تا حدودی اين ضعف را از بين برده است؛ لذا الزم است که 

معلّم خود را در زمينۀ مکالـمه تقويت کند. گروه عربی نيز در نظر دارد با تهيّه و معرّفی منابع مناسب، 

راه تالش همکاران را هموار نـمايد.

اين کتاب مکّمل دو کتاب پيشين است. کتاب های سال های آينده نيز هر يک به نوبۀ خود 

مکّمل کتاب پيش از خود خواهند بود.

معلّمان گرامی می توانند از طريق اين نشانی با گروه عربی دفتر تأليف در تـماس باشند.

http://arabic-dept.talif.sch.ir

همچنين از طريق اداری می توان پيشنهادها و نظرات خود را ارسال کرد. 

دبيران گرامی اگر برای متون يا عبارات کتاب درسی پیشنهاد مناسبی داريد می توانيد به گروه 

عربی دفتر تأليف ارسال کنيد.
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مجلّـۀ رشد معارف

شما می توانيد مقاالت علمی، پژوهشی و آموزشی خود را برای چاپ در مجلّـۀ معارف ارسال کنيد. 

برای کسب اطاّلعات بیشتر لطفاً به صفحٔه اّول یکی از مجاّلت رشد معارف مراجعه کنید.  

همچنين اگر شما وبالگی فّعال داريد می توانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی لينک 

شود.

مهم ترین توصيه ها دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب

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

کتاب  به مطالب  معلّم  است  شايسته  است.  عربی  زبان  يادگيری  راه  آغاز  در  دانش آموز  ٢ــ 

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

فرا   خواهد گرفت. معموالً معلّمان به محض اينکه از طرف مدرسه يک ساعت اضافه می گيرند، به دنبال 

تا داستان های کوتاه  از دانش آموزان خواست  مباحث صرفی و نحوی می روند. در حالی که می توان 

ترجمه کنند. سرود و نـمايش اجرا کنند. می توان عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمت آميز و 

ابتسامات و مطالب علمی کوتاه ترجمه کرد. فضا برای کارهای شاد مناسب است، ولی قاعده زدگِی 

تدريس عربی، همگان را جذب دستور زبان کرده است. حقيقت اين است که آموزش قواعد در هر 

زبانی کاری ساده است، ولی تدريس متن محور کاری دشوار است. ارزشيابی از مطالب صرفی و نحوی 

آسان است، ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار سخت است.

لذا  است؛  جّذابيت  و  ساده سازی  بر  مبنی  کتاب  بخش های  تـمامی  در  تألیف  سياست  ٣ــ 

بزرگ ترين مسئوليت 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 عربی است؛ لذا باید در امتحانات از طرّاحی 

سؤاالت معّماگونه خودداری کرد. آزمون های مدارس خاص و آزمون های طرّاحی شده توّسط مؤّسسات 

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

وضعيّت  آشفتگی  می گردند.  متضّرر  سودجویان  برخی  باشد؛  نداشته  وجود  پيچيدگی  و  باشد  ساده 

آموزش و سختی تـمريـنات و سؤاالت امتحانی زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان فراهم و 

دانش آموزان را نيز از درس عربی گريزان می سازد.

٤ــ کار عملی در کتاب عربی تهّيۀ انواع کاردستی نيست؛ بلکه کارهايی مانند مکالـمه، نـمايش، 

سرود، ترجمۀ تصويری و داستان نويسی است؛ یعنی دانش آموز آموخته هايش را در قالب سخن گفتن 
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يا نوشتن به نـمايش بگذارد. 

اين کار در مدارسی قابل اجراست که درس عربی ساعت اضافه داشته باشد، يا ثبت نام دانش آموزان 

گزينش شده باشد.

٥ــ اين کتاب افزون بر اینکه مکّمل دو کتاب پيشين است؛ پشتيبان تثبیت واژگان و ساختار 

آموزش داده شده در پايۀ هفتم و هشتم نيز است. کتاب های سال های آينده نيز هر يک به نوبۀ خود 

مکّمل کتاب پيش از خود هستند. به همين دليل واژگان پايه های هفتم و هشتم مجّدداً در انتهای 

کتاب درسی به همراه واژگان پايۀ نهم آورده شده است.

٦ــ در بخش »بدانيم« سعی شده است با شاهد مثال، اصول زبان به دانش آموز آموخته شود. 

ذکر تعاریف و اصطالحات تنها به منظور فهم بهتر عبارات و متون است و نيازی به حفظ آنها نيست. 

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

آمده به منظور فهم معنای جمالت است. دانش آموز آن را می آموزد تا به كمک آن درست بخواند، 

درست بشنود و درست ترجمه كند. هدف اصلی درست خواندن، 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. 

به همين دلیل بخش قواعد دو نـمره دارد.

٧ــ از ارائۀ »جزوۀ مکّمل قواعد« به دانش آموز اکيداً خودداری گردد. هرچه در زمينۀ قواعد 

الزم بوده در همين کتاب آمده است. اگر کار اضافه ای می خواهيد انجام دهيد در بخش شفاهی 

انجام دهيد. مهارت سخن گفتن را در دانش آموز تقويت کنيد. دانش آموزان مکالـمه را دوست دارند 

و از قواعد محض فراری هستند. مکالـمه در آينده برايشان مفيد است.

8  ــ طرح سؤاالت امتحان كتبی عربی در نوبت اّول و دوم از 1٥ نـمره است. ٥ نـمرۀ شفاهی 

شامل روان خوانی و مكالـمه است.

٩ــ مطلقاً از طرح سؤاالتی در زمینۀ »ترجمۀ فارسی به عربی«خودداری شود؛ زیرا از اهداف 

آموزشی عربی پايه های هفتم، هشتم و نهم نیست. دانش آموز بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و 

ترجمه کند و البتّه قدرت تشخیص درست از نادرست را نیز داشته باشد. در اين دو پايه از او »ساختِن 

جملۀ عربی« خواسته نـمی شود. 

)در بخش مکالـمه، یعنی پاسخ گویی به کلمات پرسشی این استثنا وجود دارد؛ زیرا در مکالـمه 

باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمۀ ساده است و نظر به لزوم سرعت عمل 

در پاسخ دهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافت های دشوار و فّنی زبان فعالً الزم نيست.(
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10ــ تبديل کردن از اهداف اين کتاب نيست و بايد از طرح چنين سؤاالتی در هر آزمونی 

خودداری کرد؛ مثال:

اين جمله را به جمع تبديل کنيد:                     يا طالُِب، اُکتُْب واِجباتِـَك.

. ـُکنَّ تَُها التِّلميذاُت، ال تَْخرُْجَن ِمْن َصفِّ در جای خالی کلمات مناسب بنويسيد:              أيَـّ

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

همچنين ذکر صيغه در ارزشيابی الزم نيست. 

11ــ همانند کتاب اّول هیچ واژه ای بیرون از جمله سؤال نشود. ترجمۀ كلمات، در داخل جمله 

خواسته شود؛ مثالً: ترجمۀ كلمۀ مشّخص شده را بنویسید. 

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

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

با اين روش، از يادگيری درس عربی لّذت می برد. امتحان دو منظوره می شود؛ هم امتحان است و هم 

يادگيری در آن مستتر است.

12ــ در پاسخ گویی به جملۀ استفهامی باید به پاسخ کوتاه بسنده شود. پاسخ کامل مّد نظر 

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

الزم  ديگر  عبارت  به  می گیرد.  تعلّق  كامل  نـمرۀ  و  است  الَْحياة.«کافی  ِفـي  »لِلنَّجاح  پاسِخ  تَدرُُس؟« 

نيست چنين پاسخ داده شود: »أَنا أَدرُُس لِلنَّجاح ِفـي الَْحياِة.«

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. 

پيشنهاد می شود دبير برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در کاور تهيه کند و در آن تصاوير 

الزم را در اندازه های بزرگ داشته باشد و يا در صورتی که در مدرسۀ هوشمند تدريس می کند، فايل 

تصاوير مورد نيازش را از قبل تهيه نماید. 

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

نـمرۀ شفاهی  زبان عربی معرّفی کند. همچنين  به  را  بتواند در يک دقيقه خودش  باید  دانش آموز 

دانش آموزانی که داوطلب اجرای سرود، يا نمايش، يا مکالمۀ گروهی در کالس می شوند را می توان از 

همين مورد منظور کرد.

آزمون  برگزاری  است  بدیهی  است.  خواندن  درست  روخوانی،  شفاهی  آزمون  در  13ــ هدف 

شفاهی در یک روز امكان پذیر نیست. بنابراین، هر چه را دانش آموز در طول سال تحصیلی می خواند 
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و مجموعۀ فّعالیت های شفاهی او، نـمرۀ شفاهی اش را تشكیل می دهد. دانش آموز در آغاز در مهارت 

لذا، مالک  می گردد.  تقویت  مهارت  اين  به تدریج  و  دارد  تـمرين  و  تکرار  به  نياز  و شنیدن  خواندن 

نـمره دهی، بهترين و آخرین وضعیت دانش آموز است. 

1٤ــ به منظور تسهيل آموزش و صرفه جويی در وقت، در بسياری از جاهای کتاب جای کافی 

برای نوشتن ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده تا نيازی به دفتر تـمرين نباشد. نيازی به رونويسی 

از متن درس ها، يا بخش های ديگر نيست. اگر در درس انگليسی رونويسی انجام می شود به اين دليل 

است که الفبای آن فرق دارد، ولی از آنجا که الفبای فارسی با مختصری تغيير همان الفبای عربی است؛ 

لذا رونويسی ضرورتی ندارد. در گذشته مشاهده شده برخی از معلّمان از دانش آموزان می خواستند 

که نّقاشی ها و طرح های کتاب را در دفتر پاکنويس وارد کنند؛ يا از دانش آموزان می خواستند دو کتاب 

تهيّه کنند و تصاوير کتاب دوم را با قيچی در آورند و با چسب در دفتر پاکنويس بچسبانند. وظيفۀ 

گروه های آموزشی در اين زمينه ارشاد معلّم است.

1٥ــ هرچند کتاب کار در آموزش هر زبانی مناسب است؛ اّما تجربه نشان داده است بيشتر 

کتاب های کار زمينۀ انحراف از مسير صحيح آموزش را فراهم می کنند و زمينه را برای دور افتادن از 

اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش فراهم می کنند. نداشتن کتاب کار بهتر از داشتن 

جای  درس  کالس  که  می کنيم  تأکيد  کرد؛  تهّيه  کار  کتاب  معلّمی  اگر  است.  نامناسب  کاری  کتاب 

پرداختن به آن نيست و حّل تـمرينات آن در منزل بايد صورت بگيرد. زمان اختصاص يافته به درس 

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

داشت می تواند تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند در غير اين صورت کتاب درسی نبايد لطمه ببيند. 

گروه های آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال داشته باشند.

1٦ــ ما ایمان داريم که کار اصلی را معلّم انجام می دهد؛ لذا از همکاران ارجمند درخواست 

داريم تا با سیاست دفتر تأليف همگام شوند؛ زيرا به تدريج همۀ کتاب های سال های آینده نيز ادامه 

و مکّمل اين کتاب خواهند بود. 

17ــ فراموش نکنيم دانش آموزان بسياری از آموخته ها را بعد از دانش آموختگی از ياد خواهند 

برخوردهای  است  مهم  بسيار  تدريس  در  آنچه  هستند.  ماندگار  شيرين  و  تلخ  خاطرات  ولی  برد، 

درست، دلسوزانه و عالمانه است.
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معرّفی درس ها

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

1ــ درس اّول: دوره ای بر آموخته های عربی پايۀ هفتم وهشتم است. پاره ای از آيات و احاديث 

پايۀ هفتم و هشتم در اين درس و نيز در دروس بعد تکرار می شود تا کم کم این جمالت ملکۀ ذهن 

دانش آموز گردد. ساختارهای دو کتاب پيشين نيز تکرار می گردد تا به مصداق »الدرس حرٌف و التکراُر 

ألٌف«. آموخته ها تثبيت گردد. هر آنچه دانش آموز در حروف و اسماء استفهام، رنگ ها، روزهای هفته 

و نام فصول و فعل ماضی و مضارع خوانده است تکرار می شود. کلمات مهم مانند مترادف و متضاد 

نیز در درس اّول طرّاحی شده است.

هدف درس اّول تکرار آموخته های پيشين است و از آنجا که اين امر مهم فقط در درس اّول 

محّقق نمی گردد؛ لذا در دروس دوم تا سوم نيز اين تکرار و تـمرين انجام شده است.

٢ــ درس دوم: متن درس دربارۀ اهّميت مقّررات راهنمايی و رانندگی است. ساختار درس دربارۀ 

وزن و حروف اصلی است. اهّميت مبحث اين درس در امالی فارسی بسيار است. دانش آموزی که این 

بارز زبان  از ويژگی های  بياموزد، در درس امالی فارسی می تواند موفّق باشد. يکی  مطلب را خوب 

عربی همين داشتن وزن و حروف اصلی است. ويژگی ای که حتّی در زبان های خويشاوند زبان عربی، 

يعنی ساير زبان های سامی به اين صورت وسيع وجود ندارد.

در پایان درس، پنج آيـۀ شريفه متناسب با آموخته های دانش آموز آمده است. در گزينش آيات 

مبارکۀ قرآنی در هر سه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه دو اصل پيِش روی بوده است:

1ــ سادگی الفاظ و تطابق آن با دانسته های زبانی دانش آموز،

٢ــ کاربرد آن در زندگی روزمرۀ دانش آموز.

متن درس داستانی زيبا و خواندنی است. نتيجۀ اخالقی و پيام درس نيز در  ٣ــ درس سوم: 

راستای اهداف برنامۀ درسی ملّی است. سخن حکيمانۀ حضرت علی  زينت بخش و حسن ختام 

متن درس شده است.

وِء. اِثَْناِن اَل يَْنظُُر اللُّٰه إِلَيِْهَما قَاِطُع الرَِّحِم َو َجاُر السُّ

در پایان درس پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم  و حضرت علی  در موضوعات مهّم 

اخالقی آمده است.

ساختار درس سوم فعل امر مفرد است. 
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 ٤ــ درس چهارم: متن درس داستانی زيباست. موضوع داستان جديد است و دانش آموزان این 

بُْر ِمْفتَاُح الَْفَرِج.« است که  داستان را پیش از اين نشنيده اند. پيام اخالقی درس سخن حکيمانۀ »الصَّ

عنوان درس نيز شده است.

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

مانند درس قبل در پایان اين درس نيز پنج سخن حکیمانه از پيامبر اسالم  و حضرت علی   

در موضوعات مختلف آمده است.

اسالمی  فرهنگ  در  است.  زندگی  در  تالش  نقش  دربارۀ  داستانی  درس  متن  پنجم:  درس  ٥ــ 

سخنان بسياری در اين باره آمده است؛ مانند: ﴿لَيَْس لِْلنَْساِن إاِلَّ َما َسَعی﴾  

حديثی در اين باره از پيامبر اسالم  حسن ختام و پیام اخالقی متن درس است.

ساختار درس شناخت فعل نهی مفرد است.

در پايان درس، پنج حديث از حضرت علی  دربارۀ علم زينت بخش اين درس شده است.

٦ــ درس ششم: متن درس داستانی جّذاب است که نقش نحوۀ رفتار آدم ها را در زندگی افراد 

نشان می دهد. يک رفتار شايسته می تواند زندگی يک انسان را دگرگون کند و به تبع آن انساِن متحّول 

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

حتّی در جامعه داشته باشد.

ساختار درس شناخت فعل نهی مثّنی و جمع است.

همانند دروس گذشته در پايان درس، پنج حديث از حضرت علی  دربارۀ علم زينت بخش 

اين درس شده است.

٧ــ درس هفتم: متن درس داستانی از زندگی مردی است که به بشريّت خدمت کرد.

ساختار آموزشی اين درس ترکيب اضافی و وصفی است.

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

متن درس هشتم مکالمه ای در موزۀ آثار تاريخی حرمين شريفين در مّکه  ٨  ــ درس هشتم: 

است. 

با  دانش آموز  درس،  اين  در  است.  مکالمه  اختصاصاً  درس  اين  نهم  عربی  کتاب  درس  ده  از 

عبارت های پرکاربرد در مکالمه آشنا می گردد.

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

اکنون دانش آموز با اين مفهوم آشنا شود.
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در پايان، پنج حديث از پيامبر اسالم  دربارۀ محبوب ترين ها، به دانش آموزان درس زندگی 

آموزش می دهد.

٩ــ درس نهم: از آنجا که ذخيرۀ واژگانی دانش آموزان تقويت شده و با بسياری ساختارهای 

زبانی آشنا شده اند سه متن کوتاه علمی دربارۀ بهترين رنگ ها، ويتامين آ و شير تازه انتخاب شده 

است؛ تا فراگير با متون علمی نيز آشنا گردد. 

در بـخش »بدانيم« ساعت خـوانـی آموزش داده شده است؛ اّما به ربـع و نيم بسنده شده 

است.

و  »پنج  را  پنج«  و  »بيست  مانند  عددهايی  آلمانی  مانند  زبان ها  برخی  و  عربی  زبان  در 

بيست« می گويند. لذا آموزش اين بخش فعالً به صالح نيست؛ چون موجب دشواری هايی در آموزش 

می گردد.

پايان درس نهم، دو روايت ارزشمند و گهربار از پيامبر اسالم  و حضرت علی  است. 

برای نخستين بار در آموزش عربی دورۀ اّول متوّسطه روايت نسبتاً طوالنی تری برگزيده شده است؛ زيرا 

در طول اين سه سال توانـمندی زبانِی دانش آموز تقويت شده است.

10ــ درس دهم: آخرين متن کتاب عربی نهم داستانی دارای پيام اخالقی وااليی است. امانتداری 

در روايات اسالمی بسيار تأکيد شده است. داستان درس نيز اهّميت اين امر خطير را نشان می دهد. 

دانش آموزان داستان را دوست دارند و داستان زيبای اين درس عالوه بر ايجاد عالقه نسبت به درس 

عربی نتيجۀ اخالقی بسيار جالبی دارد.

اين درس ساختار جديدی آموزش داده نـمی شود؛ بلکه تکراری بر آموخته های سه کتاب  در 

عربی هفتم، هشتم و نهم صورت می گيرد.

واژه نامه

از آنجا که کتاب های درسی عربی جديد متن و واژه محور است؛ لذا واژگان عربی هفتم و 

الُمعَجم تکرار می شوند.  انتهای کتاب، در بخش  در عربی نهم تکرار می گردد و در  هشتم مجّدداً 

دليل اين کار تسهيل آموزش است. از سوی ديگر اين کار باعث می شود دانش آموز به طرف خريد 

کتاب کمک آموزشی نرود.
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ویژگی های کتاب

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

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

عبارات و متون ساده را بهتر بفهمد و ترجمه کند. قواعدی كه در بخش »بدانیم« آمده به منظور 

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

بشنود و درست ترجمه كند. قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و به اين موضوع در بارم بندی 

امتحانات نیز توّجه شده است.

٢ــ در اين کتاب، مکالمه نيز اهّميت دارد؛ در »برنامۀ درسی ملّی« نيز به آموزش مهارت های 

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

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

واقعی يادگيری هر زبانی است.

٣ــ روخوانی در کتاب های عربی اهّميت ويژه ای دارد. دانش آموز بايد بتواند درست بخواند تا 

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

تقويت گردد. دانش آموزی می تواند معنای عبارت را بفهمد که درست بخواند. آهنگ بیاِن جمله های 

خبری، تعّجبی، پرسشی و امری با هم فرق دارد. روان خوانی اوِج هنر دانش آموز در درس عربی است 

که در سايۀ تسلّط نسبِی او به زبان به دست می آید.

٤ــ شروع هر درس مانند کتاب عربی نهم مانند دو کتاب پيشين با واژگان جدید آن است. 

هدف از اين کار، ساده سازی آموزش است. هدف اين نيست که دانش آموز قبل از شروع درس، اين 

واژه ها را حفظ کند. حفظ واژه ها بايد در طّی خواندن متون و عبارات اتّفاق بيفتد.

٥ــ آنچه بايد سرلوحۀ تدريس و ارزشيابی معلّم قرار بگيرد؛ اين است که »ترجمه از فارسی به 

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

شفاهی فقط ترجمه از عربی به فارسی مّد نظر است. هدف اين کتاب آموزش معنای حدود  900 کلمه 

است؛ یعنی ٢٣٢ کلمۀ جديد به همراه ٦00 کلمۀ عربی هفتم و هشتم. اين واژه ها از پرکاربردترين 

کلمات در حوزۀ زبان عربی )قرآن، علوم و معارف اسالمی و زبان و ادبيّات فارسی( هستند و گزينش 

آنها هدفمند بوده است.

٦ــ مبنای گزينش آيات، احاديث و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است:

سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری براساس نیازهای 
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روز؛ تناسب با سطح درک و فهِم دانش آموز نوجوان.

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

مثالً دربارۀ »انتقام« به اين حديث شريف از پيامبر اسالم  استشهاد کند: 

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

اين هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی کتاب است. اّما نباید با اکراه دانش آموزان را 

وادار به حفظ این عبارات نـمود؛ بلکه شايسته است با تغییر نگرش، ایجاد عالقه و با هنر معلّمی 

دانش آموزان را عالقه مند نـمود تا این عبارات را حفظ کند و در هنگام لزوم از آنها استفاده کنند. 

سخنان بزرگان و امثال و حکم به گونه ای هستند که سرشت پاک، مایل است آنها را بياموزد و به آنها 

استشهاد کند.

٧ــ در گزينش تصاوير اصول زير رعايت شده است:

برنامۀ درسی ملّی؛ مسائل فرهنگی و تربيتی، تعادل در جنسيّت و ذکر شخصیّت ها، دوری 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 در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن 

آنها، زيبايی تصاوير با توّجه به سّن پرجوش و خروش نوجوانی دانش آموزان...

٨  ــ مطالب اساسِی هر درس در درس های بعدی تکرار می گردند و افزون بر اين مطالب دو 

رُس حرف و  »الدَّ باز گفته اند:  از دير  زيرا  يادآوری می شود؛  نيز مجّدداً  کتاب عربی هفتم و هشتم 

التّکراُر ألف.« و با تکرار و تـمرين است که آموخته ها ملکۀ ذهن دانش آموز می شود.

٩ــ استفاده از کتاب کار در آموزش هر زبانی متداول است؛ ولی متأسفانه بسیاری از کتاب های 

کار عربی کامالً قاعده مدارانه و خسته کننده است. مؤّسسات خصوصی با طرح سؤاالت معّماگونه زمينۀ 

انحراف در شيوۀ تدریس و ارزشيابی را فراهم می آورند و در اين ميان نـمونه سؤاالت غيراستاندارد 

برخی مدارس خاص زمينه را برای سؤاالت عجيب و غريب آماده می سازند. 
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الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت های هفتگانۀ هر درس

کتاب حاضر ده درس دارد و هر درس از هفت قسمت تشکیل شده که برای هر یک روشی 

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

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

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

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

خود را به نـمایش بگذارد.

ساختار درس های کتاب درسی عربی پايۀ نهم

قسمت های هفتگانۀ هر درس: 

1ــ واژگان 

٢ــ متن درس

٣ــ »بدانيم« و »فّن ترجمه«

٤ــ آموزش تصویری قواعد )کليد واژۀ تصويری(

٥ــ تـمرين

٦ــ »کنز الحکمة« و »نور السماء«

٧ــ پژوهش یا فّعالیّت

تحلیل درس 

ابعاد مختلف محتوا،  دقیق  بررسی  نامبرده در هر درس،  تحلیل قسمت های  از  کتاب  هدف 

معرّفی قواعد، ارائـۀ توضیحات جهت رفع ابهامات و پیشنهاد روش هایی است که معلّم به ياری آن 

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

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

و بخش ها در اختیارش قرار می دهد؛ تا آموزش را برای وی تسهیل نـماید.
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واژگان  

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

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

ترجمه مشارکت دهد؛ تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این موضوع در جهت فّعالیت و مشارکت 

دانش آموز در فرایند یادگیری قرار دارد. اين بخش بايد تقريباً در پنج دقيقه تدريس شود. هدف اين 

نيست که در همان ابتدا دانش آموز همۀ کلمات جديد را ياد بگيرد؛ بلکه هدف اين است که با آنها 

آشنا شود.

در بخش واژه شناسی می توان از تـمريناتی مانند تشخيص کلمۀ ناهماهنگ، مترادف و متضاد1 

و کاربرد واژگان استفاده کرد.

١ــ دربارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشته است؛ برخی برای اسب و شمشیر و مانند 

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

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

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

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

برده اند، سپس پس از اينکه طايفه ها يکی شده اند، اين دو کلمه مرتادف گشته اند. 

اما حالت های دقیق خاص  اینکه تقریب معنایی دارند؛  با  اّما گاهی اوقات ابن سّکیت معتقد است که برخی واژه ها 

خودشان را بیان می کنند؛ مثاًل در مورد فعل»گزیدن«:

الَعّض: بالسناِن ال بالشفقتیِن/ الّنهس : املدُّ بالغم/ الّنهش : الَعّض السیع/ الَعجم : العّض باالسنان لِتَنظَُر أَ ُصلٌب هو أم 

َخَوار

یا در مورد النه:

الُعّش: اّلذی یجُمُعه الطائُر ِمن العیدان و غیرها َفـَیبیُض فیه./ الَوکر : يف الجبِل/ الُوکنة : مواقع الطیِر حیثام َوَقع

و دربارۀ جدا کردن واژه ها از هم و ارائۀ شیوۀ درست به کارگیری آن دربارۀ فرق »راکب« و »فارس« می گويد: 

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

علی حامر أَو بغٍل أَو...«

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

برحذر می دارد؛ مثاًل در مورد خواب و ترتیب آن چنین می گويد:

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

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

1ــ معلّم باید در آغاز از کتاب گويا استفاده کند و درصورتی که نکات جالبی دربارۀ آنها سراغ 

دارد؛ به منظور تقریب به ذهن برای دانش آموزان ذکر کند. 

٢ــ سپس دانش آموزان کلمات عربی را قرائت می کنند و این قرائت می تواند به تشخیص معلّم 

به همراه او و گروهی باشد، یا به صورت انفرادی.

متون  

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

و دانش آموز چه وظیفه ای دارند. 

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

دانش آموزان را تقویت کند. 

از  است  کم  معلّم  وقت  اگر  می گردد.  تأکيد  مجّدداً  گويا  کتاب  از  استفاده  بخش  اين  در 

دانش آموزان بخواهد در منزل کتاب گويا را گوش دهند.

٢ــ  مرحلۀ دوم )خواندن(: دانش آموزان براساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد؛ به قرائت 

می پردازند تا مهارت گفتاری تقویت گردد. 

٣ــ مرحلۀ سوم )ترجمۀ مقّدماتی(: دانش آموزان با کمک گرفتن از ترجمۀ واژگان، به ترجمۀ هر 

عبارت می پردازند و توانـمندی خود را در ترجمه می آزمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنان مشّخص شود 

و مهارت درک و فهم آنها ارتقا یابد. چند روش در اينجا وجود دارد: از دانش آموزی می خواهيم يک يا 

دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمۀ او نظارت می کنيم؛ يا اينکه يک دانش آموز را مأمور می کنيم 

که اگر اشکالی وجود داشت اصالح کند، يا اينکه می گوييم همۀ دانش آموزان هنگام ترجمۀ دانش آموز 

اّول بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانش آموزان اشکاالت احتمالی ترجمه را بپرسد. هر يک 

از اين شيوه ها در جای خود مفيدند. گاهی در صورت کمبود وقت، معلّم می تواند خودش بخواند     و 

خودش نيز ترجمه کند. روشی که در وهلۀ نخست به نظر می آيد نامناسب است و دانش آموز فّعال 

نيست، ولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی های اضطراری، يا هر علّت ديگری پيش آمده است. در 

اين روش، معلّم بايد هر چند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمت ها را از يک دانش آموز بپرسد. در 

اين شيوه تدريس سريع تر انجام می شود. در مدارسی که امکانات خوبی دارند می شود ترجمۀ متن 

درس را در برگه ای نوشت و از دانش آموزان بخواهيم در گروه های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل 
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کنند. اين روش فوق العاده سريع انجام می شود، ولی الزمۀ آن زحمت برای دبير و کادر مدرسه برای 

تکثير کاربرگ است.

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

فاصله  بدون  نهايی  و  مقّدماتی  در حقيقت مرحلۀ  ارائه می دهد.  را  نهایی  ترجمۀ  و  اصالح می کند 

هستند.    

٥ــ مرحلۀ پنجم )پيام درس(: در این مرحله معلّم از دانش آموزان می خواهد تا پیام درس را 

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

در زبان فارسی بيان کنند، يا برای پيوند ميان درس قرآن و معارف اسالمی می توان از آنان خواست تا 

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

خالصۀ مراحل ترجمه

نقش معّلمنقش دانش آموزهدفمراحل ترجمه

روان خوانیشنیدنتقویت مهارت شنیدن مرحلۀ اّول

نظارت و راهنامییخواندنتقویت مهارت خواندن مرحلۀ دوم

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

تصحیح و تکمیل ترجمۀ عبارات )نهایی(  تقویت مهارت درک وفهم مرحلۀ چهارم

مرحلۀ پنجم
تقویت مهارت کاربرد

 )بیان مصداقی از کاربرد عبارت يا پيام درس( 
تصحیح و تکمیلمصداق یابی 

قواعد

تصاویر: تصاویر زيبای کتاب دربرگیرندۀ پیام های گوناگونی است و در راستای تقویت هویت 

ايرانی ــ اسالمی و با دقّت فراوان گزینش شده اند.
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رسالت مهّم تصاویر: 

1ــ پیام های ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویت اسالمی ــ ايرانی می شود.

٢ــ به روز بودن و واقعی بودن تصاوير کتاب درسی را جّذاب تر می کند. سعی شده است تا سّن 

تصاوير دانش آموزان حتّی االمکان همان سّن پايۀ نهم باشد.

٣ــ از همه مهم تر، جّذابیت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را تسریع و تسهیل می کند. 

شاعر گرانمايۀ ايرانی مولوی در اين باره می فرمايند:   

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

عبارات حاوی قواعد 

اين عبارت ها وظيفۀ آموزش ساختار فعل امر و نهی، معادل ماضی استمراری، وزن و حروف 

اصلی، ترکيب اضافی و وصفی و ساعت شماری را بر عهده دارند. در آموزش فعل امر و نهی فقط از 

فعل های صحيح و سالـم استفاده شده و اگر در چند مورد از فعل مهموز مانند يقرأ استفاده شده، به 

علّت پرکاربرد بودن است.

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

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 آموزش فعل ها تغييراتی را انجام داده اند. در 

آموزش فعل نيز در ايران بومی سازی صورت گرفته است.

اين شيوه در مدارس توّسط دبيران در تدريس آزمايشی موفّق بوده است و بسياری از دبيران 

از آن استقبال کرده اند و يادگیری عربی را برای دانش آموزان تسهيل کرده است.

او می خواند که: 

»أنا أذهب«؛ يعنی »من می روم«؛

»أنت تذهب و أنِت تذهبين«؛ يعنی »تو می روی«؛

»هو يذهب و هي تذهب«؛ يعنی »او می رود«؛

»نحن نذهب«؛ يعنی »ما می رويم«؛

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

و »هم يذهبون، هّن يذهبن، هما يذهبان و هما تذهبان«؛ يعنی »آنها می روند«.
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با اين شيوه درس را بسيار منطقی تر و بهتر می آموزد. شايد دبيری که سال ها به شيوه ای ديگر 

تدريس کرده و خودش نيز به همين گونه آموزش دیده است شيوۀ جديد برايش سخت باشد. از دیرباز 

گفته اند: »الَْعاَدُة کَالطَِّبيَعِة الثَّانَِويَِّة«.

اّما از آنجا که کتب جديد با اين شيوه پيش می رود؛ لذا شایسته است دبيران نيز با آن هماهنگ 

باشند.

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

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

می گیرد. آن گاه هر جمله ترجمه شود، درضمن بهتر است معلّم در این مرحله نقشی پر رنگ تر از 

دانش آموز داشته باشد؛ تا بتواند با ظرافت، پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، متن و قواعد ایجاد 

کند.

»بدانیم« و »فّن ترجمه«

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.

حفظ مطالب بخش »بدانیم« و »فّن ترجمه« الزامی نیست؛ همچنین نیازی به 

گسترش مطالب و ارائۀ جزوۀ مکّمل نیست.

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

می گیرد. مؤلّفان تأکید دارند که معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و 

درک و فهم در نظر بگیرد. علّت نام گذاری این بخش به »بدانیم« و»فّن ترجمه« در واقع کمرنگ کردن 

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

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

با  از تصاویری متناسب  ایجاد جّذابیت  بهتر قواعد و همچنین  برای تفهیم  نیز  این قسمت  کند. در 

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

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

و ارشاد معلّم است.

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

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

تـمارین

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

جهت اصل تسهیل آموزش عربی، سعی شده است:

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

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

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

اجرا: حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است.

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

دانش آموز نگیرد. 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 بهتر است در 

پايه های هفتم، هشتم و نهم حّل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم دانش آموز به امال و اِعراب 

صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید؛ چون کمتر دانش آموزی است 

که بتواند در این سن متن عربی را بدون خطا بنویسد.

نيز  نهم  عربی  معلّم  راهنمای  کتاب  در  و هشتم  هفتم  عربی  معلّم  راهنمای  کتاب  همانند 

نـمونه سؤال استاندارد و بارم بندی قرار داده شده است تا برای ارزشيابی ارائـۀ طريق نـمايد.
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قالب کلّی تـمارین

قالب و الگوها  تـمرینردیف

واژه1

1ــ معنای واژه

٢ــ واژگان مرتادف و متضاد

٣ــ شناخت و کاربرد واژگان در جمله

٤ــ انتخاب واژۀ درست برای جای خالی، وصل کردِن واژه های مرتبط در دو ستون

٥ــ مکالـمه

٦ــ جدول کلامت متقاطع رمزدار

ترجمۀ جمالت عربی به فارسی شامل: آيه، حديث، جمله های معمولیترجمه2

قواعد3

شناخت و کاربرد قواعد:  

شامل: شناخت فعل امر، فعل نهی، معادل فعل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی، وزن 

و حروف اصلی، ساعت شامری 

درک مطلب٤
1ــ پاسخ به سؤاالت عربی

٢ــ انتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ به پرسش های بخش درک مطلب 

ایجاد روحّيـۀ پژوهشی در دانش آموزانپژوهش٥

      
این بخش از این جهت اهّمیت دارد که در ارزشیابی ها، معیار و شاخصی برای طرّاحی سؤاالت 

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

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

کنز الحکمة و نور السماء

این بخش شامل آيات مبارک قرآن مجيد و احاديث شريف مطابق با ساختار کتاب درسی است.

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

تدریس شده سازگار است. اين نکته در هر سه کتاب عربی دورۀ اّول متوّسطه رعايت شده است.
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پژوهش و فّعالّیت 

پژوهش ها و فّعالیّت های کتاب در حّد توان دانش آموز انتخاب شده است. دانش آموز در درس 

عربی سومين سالی است که عربی می خواند و در پايۀ هفتم و هشتم حّداکثر ٤0 جلسه در کالس بوده 

است. پژوهش در درس عربی و انگليسی بسيار سخت است. چون زبان آن فارسی نيست.


