
بخش چهارم

 

محتوای کتاب عربی پایٔه نهم
 

و چگونگی آموزش درس ها
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ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند در کنار واژگان جديد درس مهم ترين 

آموخته های کتاب درسی عربی پايۀ هفتم و هشتم را به رشح زیر به ياد بياورد:

1ــ معنای 1٦ کلمۀ جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛

2ــ مهم ترين سخنان حکيامنۀ عربی پايۀ هفتم و هشتم را ترجمه کند؛

3ــ اسم های مفرد، مثّنی و جمع را در جمله تشخيص دهد؛

٤ــ ساختار جمله های دارای اسم اشاره به دور و نزديک را درست تشخيص دهد؛

٥ ــ با کلامت پرسشی »هل، أَ، أَيَن، َمن )َمن هَو، َمن هَي(، ما )ما هَو، ما هَي، ماذا(، کَم، لاِمذا، 

متی و کيف« پرسش و پاسخ انجام دهد؛

٦   ــ فعل های ماضی و مضارع )ثالثی مجرّد صحیح و سالـم( را در جمله تشخيص دهد و ترجمه 

کند؛

7ــ نام رنگ های اصلی را در حالت عمومی )مذکّر( بيان کند؛

8   ــ نام روزهای هفته و فصل ها را از حفظ بگويد؛

9ــ کلامت مرتادف و متضاد را تشخيص دهد؛

10ــ کلامت پرکاربرد عربی پايۀ هفتم و هشتم را درست ترجمه کند؛

11ــ معنای ضامير را بگويد؛

12ــ عددهای اصلی را از يک تا دوازده و ترتيبی را از يکم تا دوازدهم از حفظ بگويد.

فرايند آموزش

ابتدای منت درس با خوشامدگویی به دانش آموزان و مقّدمه ای کوتاه آغاز شده، سپس شعری 

برای  کتاب گويا  از  استفاده  با  آورده شده است. شايسته می باشد منت شعر  دانش آموزان  برای  شاد 

دانش آموزان اجرا گردد. وزن شعر، وزنی شاد است؛ )مفتعلن فعلن فعالتن( لذا دانش آموزان می توانند 

آن را در کالس نيز اجرا کنند.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

يَْحِملوَن  ُهْم  ِبَفَرٍح؛  الَْمدرََسـِة  إِلَی  الطّالِباُت  َو  الطُّاّلُب  يَْذَهُب  الَْجديُد.  رايسُّ  الدِّ الْعاُم  یَبْتَِدیُٔ 
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داقَِة  راَسِة َو الِْقراَءِة َو الِْکتابَِة َو فَصُل الصَّ واِرُع َمْملوَءٌة ِبالْبَنيـَن َو الْبَناِت. یَبْتَِدیُٔ فَْصُل الدِّ َحقائِبَُهم؛ الشَّ

بنََي التَّالميِذ.

سال تحصيلی جديد )نو( آغاز می شود )رشوع می شود(. دانش آموزان پرس و دخرت باخوشحالی 

به مدرسه می روند، آنها کيف هايشان را برمی دارند )حمل می کنند(؛ خيابان ها پر از پرسان و دخرتان 

است. فصل درس خواندن و خواندن و نوشنت و فصل دوستی ميان دانش آموزان آغاز می شود.

به نام خداوند بخشندۀ مهربان﴿ ِبْسـِم اللِه الرَّْحٰمِن الرَّحيِم ﴾

أَذْکُـُر َربّـي ِعـْنـَد قـيـامـيأَبْـَدأُ ِباْسـِم اللِه کَـالمـي

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

أَذْکُـُر َربّـي ِعـْنـَد ُجلوسـيأَبْـَدأُ ِباْسِم اللِه ُدروسـي

پروردگارم را هنگام نشستنم ياد می کنم.با نام خدا درس هايم را آغاز می کنم

أَْسـأَُل َربّـي َحـلَّ ِصعابـيأَقْـَرأُ ِباْسِم اللِه کِـتـابـي

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

درخواست می کنم. )می خواهم(

فـيـِه ُدعـاٌء، فـيـِه َصـلـاُةَمـْکـتَـبُـنـا نوٌر َو َحيـاُة

در آن دعاست، در آن مناز است.مکتِب ما )مدرسۀ ما( روشنايی و زندگی است.

فـيـِه کُنـوٌز، فـيـِه َجـمـاُلفـيـِه ُعلوٌم، فـيـِه کَامُل

در آن گنج هاست، در آن زيبايی هست.در آن دانش هاست، در آن کامل هست.

َو یُـَدرُِّس فیـِه الْـُحَکـمــاُءيَتَـَخرَُّج ِمنـُه الْـُعـلَمـاُء

دانشمندان از آن فارغ التحصيل می شوند 

)دانش آموخته می شوند(

و حکيامن در آن درس می خوانند.

َمرَْحَمـٌة، کَـْنـٌز، کَـَدوائـيها کُتُبـي أَنواُر َسـامئـي

مهربانی و گنج و مانند دارويم هستند.هان، کتاب هايم روشنايی های آسامنم،

فَـاْسـُم إِلٰـهي، زاَد ُسوريأَبْـَدأُ ِباْسِم اللِه أُمــوري
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ناِم خدايم، شادی ام را افزون ساخت )زياد کرد(با نام خدا کارهايم را آغاز می کنم

واژگان

این درس 1٦ واژۀ جديد دارد. از آنجا که هدف درس اّول رصفاً دوره ای بر آموخته های پيشني 

بوده است؛ لذا تعداد کلامت جديد اندک است.

سخنان حکیامنه

و حرضت علی  است.  اغلب جمالت حکمت آميز عربی هفتم از احاديث پيامرب اسالم 

را  حکمت آميز  سخنان  باشد.  داشته  تنّوع  عبارات  این  ترجمۀ  فرايند  تا  است  شده  سعی 

دانش آموزان می خوانند و ترجمه می کنند. معلّم در اينجا نقش راهنام و مصّحح دارد.

قواعد

خالصۀ آنچه دانش آموز در عربی هفتم خوانده در متريناتی متنّوع طرّاحی شده است. هدف از 

قواعد فقط کمک به ترجمه است و خود به خود هدف نيستند. 

هامنند کتاب درسی عربی هفتم و هشتم در اين کتاب نيز هدف تا پایاِن کتاب فقط این است 

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

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

بتواند در درس فارسی به او کمک کند.

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

راستای اصل تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا:

 تـامرین درس ساده باشد؛ تا دانش آموز از حّل آن لّذت بربد. 

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

خواندن داشته باشد.

شايسته است دبري ارجمند برگه ای مخصوص قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر بار که کسی 



47

عبارتی يا تـمرينی را می خواند در آن عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اين باره اجرا شود.

برای حّل تـمرينات نيازی به دفرت پاکنويس نيست. در کتاب درسی جای جواب پيش بينی شده 
است. 1

اين کار موجب می شود دانش آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان 

داشته باشد.

حّل تـمرين ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معلّم، نظارت و تصحيح است.

به منظور رصفه جويی در وقت کالس تـمرينات به گونه ای طرّاحی شده است که معلّم بتواند در 

دو جلسه درس اّول را به پايان برساند.

تـمرين اّول، دوم و سوم: در اين سه تـمرين، چند آيۀ رشيفه و نيز مهم ترين سخنان حکمت آميز 

عربی پايۀ هفتم و هشتم برای تقويت مهارت ترجمه گزينش شده است. جمالت اين تـمرين ها را 

می توان در زندگی روزمرّه به عنوان شاهد مثال برای بسياری از موقعيّت ها به کار برد.

تـمرين چهارم: دانش آموز در اين تـمرين، بايد فعل های ماضی و مضارع را در چند آيه معلوم 

کند. او بايد بتواند اين آيات را درست بخواند. در دو کتاب پيشني با ترجمۀ اين آیات آشنا شده است.

با  از آيات رشيفۀ قرآن که به لحاظ ساختاری مطابق  تـمرين پنج آيه  اين  پنجم: در  تـمرين 

اهداف ساختاری کتاب عربی هفتم و هشتم هستند، برای تـمرين ترجمه انتخاب شده اند.

تـمرين ششم: هدف تقويت توانايی دانش آموز در تشخيص زمان فعل است. دانش آموز بايد 

بتواند دو فعل ماضی و مضارع را از هم تشخيص دهد تا بتواند آنها را درست ترجمه کند.

تـمرين هفتم: هدف تطابق ضمري و فعل است. هرچند دانش آموز در پايۀ هفتم با ضامير آشنا 

شده است، ولی تکرار آن و به ويژه نهادِن آن کنار ضمري منفصل به تقويت يادگريی منجر می شود.

دشواری  درجۀ  می شود.  فعل  ترجمۀ  و  شناخت  تقويت  موجب  تـمرين  این  هشتم:  تـمرين 

تـمرين بسیار باالست. لذا بايد از دانش آموزان مستعد و قوی تر سؤال شود. در طرح سؤال امتحان 

سؤال مناسبی نيست، ولی برای تـمرين در کالس و تقویت مهارت شناخت فعل خوب است.

تـمرين نهم: اين تـمرين برای تقويت مهارت مکالـمه است. دانش آموز با توّجه به تصاوير به 

سؤاالت پاسخ می دهد. اين تـمرين به دليل مصّور بودن، جّذابيت دارد. دانش آموزان از اين سؤال در 

1ــ 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 نـمی تواند خودآزمايی کند؛ اّما چنني نيست با چيزی شبيه يک تّکه کاغذ يا خط کش به راحتی می توان 

روی پاسخ ها را گرفت.
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امتحان لّذت می برند، ولی طرح چنني سؤالی بسيار وقت گري است؛ زيرا بايد مصّور باشد. هر تصويری 

نيز برای برگۀ امتحانی مناسب نيست؛ لذا طرّاحی سؤال ساده نيست؛ اّما از نظر آموزشی کاری شايستۀ 

تقدير است.

اّما چند جواب پيشنهادی جهت هامهنگی در حّل تـمرين به ترتيب عبارت است از:

غلط  نبايد  حاممتني  داد  جواب  دانش آموز  اگر  ضمناً  حاممتان.  الشجرة  علی  يا  َحامَمتاِن  1ــ 

گرفت. چون فرق حاممتان و حاممتین را نـمی داند و آموزش نديده است. 2ــ نعم. يا نعم، هذا زمييل. 

يا نعم، هو زمييل. يا ال، ليس هذا زمييل و ... 3ــ بني الشجرتني. يا هو بین الشجرتني. يا ذلك الرجل بین 

الشجرتني. يا يف الغابة يا ...

٤ــ لِـسعدي. يا ... ٥  ــ يف الکيمياء. يا ... ٦   ــ أربعة. تطابق عدد و معدود مطلقاً از اهداف نيست. 

) )أربعة کرايسَّ

7ــ سيّارة. يا يف هذه الساحة سيارة. 8   ــ چندين پاسخ می توان داد. مثالً بعد دقائق و... 9ــ ِبخري. 

نحن بخري يا...

10ــ ِبالطائرة. يا يسافرون بالطائرة و...

تـمرين دهم: 

هدف، تکرار عددهای يک تا دوازده، اّول تا دوازدهم، روزهای هفته، نام فصل ها 

و نام سه وعدۀ غذايی است.

آموزش  هرچند  می گردد.  مکامله  زبانی  مهارت  تقويت  موجب  تـمرين  اين  يازدهم:  تـمرين 

مهارت زبانی مکامله از اهداف اصلی اين کتاب نيست؛ اّما اين تـمرين موجب تحّرک در کالس درس و 

ايجاد عالقه و انگيزه می گردد.

تـمرين دوازدهم: اين تـمرين برای تثبيت آموخته های پيشني دانش آموز در ضمري و فعل ماضی و 

مضارع است. آنچه را دانش آموز در اين زمينه آموخته است با تکرار و تـمرين ملکۀ ذهن خودش می سازد.

بخواهيم هر چهار  آموز  دانش  از  واژه شناسی است.  تقويت مهارت  سیزدهم: هدف  تـمرين 

کلمه را معنا کند، سپس کلمه ای را که از نظر معنايی با سه کلمۀ ديگر ناهامهنگ است، معلوم کند 

و دليل ناهامهنگی را توضیح دهد.

مثالً سؤال اّول بايد اين گونه حل شود. مَوظََّفة  طَبيبَة  طَبّاَخة  َحقيبَة 

گزينه های اّول، دوم و سوم شغل هستند. )کارمند، پزشک و آشپز( اّما گزينۀ چهارم به معنای 
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کيف يا چمدان است و ربطی به ساير گزينه ها ندارد.

توّجه داشته باشیم که در طرّاحی اين سؤال چنني اشتباهی را مرتکب نشويم.

کدام کلمه از نظر معنايی و دستوری با بقيّـۀ کلامت ناهامهنگ است؟ 

َحقيبَة       پاسخ َحقيبَة است. طَبّاَخة   طَبيبَة   1ــ مَوظََّفة  

َحقيبَة         عالوه بر حقيبة، طبّاخ نيز می تواند ناهامهنگ  طَبّاخ         طَبيبَة        مَوظََّفة  

باشد.

طبیب          پاسخ طبیب است. َمديَنة   قَريَة   2ــ ُمحافَظَة  

طبیبة   پاسخ می تواند طبیبة باشد و بَلَد نيز درست  بَلَد          قَريَة            ُمحافَظَة  

است.

در طرّاحی سؤال برای اين بخش دقّت الزم را داشته باشيم که سؤال، دو پاسخ نداشته باشد.

است.  مطلب  درک  و  واژه شناسی  مهارت  تقويت  تـمرين،  اين  از  هدف  چهاردهم:  تـمرين 

دانش آموز بايد معنای کلامت داده شده و معنای جمله ها را بفهمد و ارتباط ميان آنها را کشف کند. 

به لحاظ آموزشی اين تـمرين در مرحلۀ بااليی از سطوح يادگريی است. طرح چنني سؤالی در امتحان 

سخت و وقت گري ولی با ارزش است.

تـمرين پانزدهم: هدف از اين تـمرين تقويت مهارت واژه شناسی است. دانش آموز با کاربرد 

واژگان در اين تـمرين آشنا می شود. از اين تـمرين در آموزش زبان بسيار استفاده می شود.

تـمرين شانزدهم: برای تقويت توان واژه شناسی دانش آموز است. در آموزش هر زبانی، تـمرين 

متضاد و مرتادف طرّاحی می گردد؛ زيرا روش مناسبی برای تسلّط بر مفردات است.

از طرّاحی چنني سؤاالتی در امتحان خودداری گردد:

مرتادف کلامت داده شده را بنويسید: والدة، بيت، بستان

متضاد کلامت داده شده را بنويسید: قليل، بعيد، يـمني

طرح سؤال الزم است بدين گونه باشد:

کلامت متضاد را دوبه دو کنار هم بنويسيد. )قريب/ قبيح/ صغري/ کبري/ بَعيد/ جميل(

کلامت مرتادف را دوبه دو کنار هم بنويسيد. )َورد/ رجل/ امرأ/ زهر(

والدة ... أُّم بین کلامت مرتادف و متضاد عالمت مناسب بگذارید: قريب ... بعيد 

تـمرين هفدهم: هدف از این تـمرین، يادآوری آموخته های درس اّول عربی هفتم است. هرچند 

از اين مطلب در امتحان سؤال طرح نـمی شود اّما دانسنِت اين مطلب به فهم زبان کمک می کند. گذشت 



50

زمان موجب فراموش شدن آموخته ها می گردد؛ لذا هرچند وقت يک بار اين يادآوری ها الزم است.

 ارزشيابی

در ارزشيابی از درس اّول بايد توّجه داشت که هامن گونه که از نام درس پيداست کـّل اين درس 

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

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

و در کالس رفع اشکال گردد. انتظار نـمی رود در مدت دو جلسۀ آموزشی در آغاز مهر   ماه کّل مطالب 

عربی پايۀ هفتم و هشتم به اندازۀ کافی، تکرار و تـمرين گردد. 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 تـمرينات 

انجام خواهد شد. اين تکرار حتّی در سال های آينده نيز انجام خواهد شد.

وسايل کمک آموزشی

شایسته است دبريان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف1،پاورپوینت،کليپ آموزشی،اساليد،پوسرت، فلش کارت

1ــ آموزگاران، خربنگاران و ... اینفوگرافیک را به عنوان امتيازی یافته اند که در رساندن تندتر و تیزهوشانه تر مقاصدشان 

به مخاطبان آنها را یاری می رساند. )یک انقالب برصی(

امروزه باید برصی صحبت کنیم. با تصویرسازی درست، افراد می  توانند سیع تر و با پشتیبانی اّطالعات بهرت تصمیم سازی 

کنند.

اینفوگراف چیست؟

را بسيار در اطراف خود  اينفوگراف ها  امروزه  اينفوگراف Infograph کوتاه شدۀ Information Graphic است.  واژۀ 

مشاهده می كنيم، كتاب های كودكان، اخبار، نقشه ها و ارائه اّطالعات علمی، همه به نوعی از اينفوگراف به عنوان يك ابزار كارا 

استفاده می كنند. ابزاری كه دو هدف عمده را پوشش می دهد:

اینفوگرافیک نـامیشگر تصویری اّطالعات و داده هاست. 

تحقيقات نشان می دهد كه مردم توّجه كمرتی به نوشته ها و متون دارند و اين توّجه كمرت و كمرت می شود و تـاميل برای 

رصف زمان بيشرت بر جنبه های برصی وجود دارد. استفاده از گرافیک های اّطالع رسان باعث می شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم 

قابل توّجهی از اّطالعات را که شکل نوشتاری آن ممکن است مقالۀ بلند  باالیی را تشکیل دهد، به سادگی از طریق برصی دریافت 

کند و حّتی آن را به خاطر بسپارد. شايد به همني دليل باشد كه امروزه گرافیک های اّطالع رسان همه جا مشاهده می شوند، از 

نرشّیات گرفته تا عالئم راهنامیی و رانندگی.

آنچه یک دیدن کند ادراک آن               سال ها نتوان نـمودن با بيان )مولوی(
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ جمعِ اِبن به دو صورت أَبْناء و بَنوَن )بَننَي( درست است. کلمۀ بنني که در درس آمده است 

ملحق به جمع مذکّر سالـم است. ملحق به جمع مذکر سالـم کلامتی هستند که اعراب جمع مذکر 

را می گريند؛ اّما رشايط آن را ندارند و معروف ترين آنها عبارت اند از کلامتی که معنای جمع دارند و 

مفردی از خود ندارند؛ مانند: 

»أولو« و »عالَموَن« )جمع عالَم( و »اعداد عقود«، مانند »ِعرشون« تا »تِسعون« و کلامتی 

نظري »بَنون« و »أَرضون« و »ِسنون« که ملحق به جمع محسوب می شوند.

2ــ تِلميذ: به معنای دانش آموز دبستان است. واژۀ ُسيانی معرّب به معنای شاگردی است که 

پيشه ای می آموزد. )خود کلمۀ شاگرد نيز در فارسی شاه گرد بوده است. يعنی خدمتگزاری که گرد شاه 

ـذ« را از آن ساخته ايم که  است.( جمع آن افزون بر تاَلميذ، تاَلِمَذة نيز هست. در فارسی مصدر »تَـلَـمُّ

در عربی به کار نـمی رود. تلميذ تقريباً هم معنای طالِب است. اّما طالِب دانش آموز دبريستانی و يا 

دانشجو است؛ مثال: 
طالِب ثانَـوّي: دانش آموز دبريستانی و طالِب جاِمعّي: دانشجو.1

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

برخی اينفوگراف ها يک داستان را در يک نگاه كوتاه و خواندن مخترص بيان می كنند. برخی ديگر كمی پیچیده ترند و نياز 

دارند که خواننده زمان بیشرتی به همراه تفّكر رصف كند.

جدول رصف فعل مضارع در حالی که در آن به حروف مضارعه )َيـ     ، َتـ   ، َنـ    ، أَ( و ضامير مّتصل فاعلی و اعراب اصلی و 

فرعی رفع اشاره شده است زبان عربی را زبانی دشوار جلوه گر می سازد. 

دانش آموز با دیدن جزوه ای که قواعد فعل مضارع را مفّصاًل آموزش می دهد يادگريی زبان عربی را بسيار سخت می بيند؛ 

اّما يک اینفوگراف او را کنجکاو و عالقه مند می سازد.

بازيکنی که جام  اْلَکأَس«. ديده می شود که در کنار آن تصوير  يرَفُع  اْلفائُز  اينفوگراف، جمالتی مانند »الاّلِعُب  در يک 

پیروزی را باال برده است.

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

1ــ ِتلميذ: دانش آموز دبستانی، شاگرد / الجمع: َتالِمذٌة و َتالميُذ 

العلم، و خّصه أهل العرص بالطالب الصغري يف املراحل  أَو الحرفة، طالب  الفّن  أَو  العلم  التَّْلِميُذ: خادم األُستاذ من أَهل 

الدراسّية األوىل، تلميٌذ يف مدرسة ابتدائّية، صبّي يتعلَّم صنعة أو حرفة
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3ــ قـاَم يعنی ايستاد، برخاست، بلند شد؛ اّما َوقََف يعنی ايستاد، توقّف کرد.1

٤ــ مصدر َدرََس يَدرُُس می شود: ِدراَسـة و َدرْس. َدرََس الثَّوَب: جامه را کهنه کرد. وجه تسميۀ 
َدرس همني است که آن قدر بايد خواند که گويی مانند جامه ای کهنه شود.2

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

1ــ قاَم: قاَم إىل / قاَم بـ / قاَم عىل / قاَم لـ َيُقوم، ُقْم، َقْوًما و ِقياًما و قامًة، و اسم فاعله قائم و اسم مفعوله َمقوم

ْخُص: وقف و نهض، انتصب، عكسه قعد  قام الشَّ

َقاَم النََّهاُر: اِْنَتَصَف 

َقاَم ِمْن َنْوِمِه: اِْسَتْيَقَظ 

ُقوُموا ِبَنا: َهيُّوا ِبَنا 

َع  وِعِه: أََخَذ، رَشَ ُط لَِمرْشُ َقاَم ُيَخطِّ

وِء  َقاَم ِبِه َو َقَعَد: َنرَشَ َعْنُه أَْخَباَر السُّ

َقاَم عىل األمر: دام و َثَبت 

َقاَم لألمر: تواله 

2ــ دَرََس / درََس بـ / درََس يف َيدرُس، ِدراسة َدرٌْس، ِدرَاٌس و ُدروًسا، و اسم فاعله دارس، و اسم مفعوله َمْدروس و الجمع: 

ُدرٌَّس، و َدَوارُس 

درَس الكتاَب و نحَوه: كّرر قراءته ليحفظه 

َدرََس األَثُر: َتَقاَدَم َعْهُدُه 

َدرََس الثَّْوُب وَنْحُوه: َبيِلَ 

درَس العلَم عىل فالن: تلّقاه عىل يديه، تتلمذ له 

درَس بالـمعهد / درَس يف املعهد: تعلَّم فيه 

َُه بالياً  َدرََس الثَّْوَب: َصريَّ

رَْس: أَحاَط ِبـام ِفيِه ِمْن ُعلوٍم أو َمعارَِف لَِيْفَهَمها َو َيَتَعرََّفها  َدرََس الِكَتاَب أَِو الدَّ

اُه َوَبَحَث فيِه  َدرََس اْلَمْوضوَع: َتَقصَّ

َدرََس َدرًْسا و ُدروًسا: َعَفا و َذَهَب أَثرُُه

َدرََّس: )فعل( درََّس ُيدرِّس، تدريًسا، و اسم فاعله ُمَدرِّس، و اسم مفعوله ُمَدرَّس 

درَّس الكتاَب و نحَوه: قام بتدريسه، أقرأه و أفهمه للطَّلبة و نحوهم 

َبْتُه َبْتُه، َدرَّ َدرََّسِت الَحواِدُث الرَُّجَل: َجرَّ

َدرس: )اسم( الجمع: أَْدراٌس، و ِدرَْساٌن و ُدروٌس 

رُْس: الَخَلق البايل من الثياب و غريها  الدَّ

رُْس: الطِريُق الَخِفيُّ  الدَّ

رُْس: املِْقداُر من العلم ُيْدرَُس يف وقٍت ما و الجمع: ُدروٌس و أْدراٌس  الدَّ

رس رس: تحت الدَّ َقْيد الدَّ
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٦  ــ فرق عام و َسَنة: معموالً اين دو مرتادف گرفته می شوند. در قرآن كلامت »عام، عامني« و 

»سنة، سنني« به دفعات به چشم می خورد، در حالی كه در فرهنگ های لغت عربی و فارسی هر دو 

را مرتادف و يا با تعاريفی نزديک به هم ذكر كرده اند، از جمله الـمنجد ذيل عام )َعَوَم( آن را اين گونه 

آورده اند:  سنو(  )سنا-  سنة  تعريف  در  و  متوالية«  كاملة  سنة  فصول،  » أربعة  است:  كرده  تعريف 

»اثنـا عرش شهراً« و »3٦٥ يوماً«؛ يعنی »َسَنـة« هامن سال خورشيدی است. 

گفته می شود: 

الفيل(،  )سنة  نـمی شود:  گفته  فتح مكة( ولی  )عام  الوفود(،  )عام  الحزن(،  )عام  الفيل(،  )عام 

)سنة الحزن( و )سنة فتح مكة(. امروزه )عام 201٤( و )سنة201٤( هر دو گفته می شود؛ اّما در متون 

کهن )سنة( گفته می شد و )عام( برای حوادث بوده است. 
راسيَّـُة دارد.1 َنـُة الدِّ رايسُّ کاربرد بيشرتی از السَّ امروزه اصطالح العاُم الدِّ

7ــ َمـَمـّر؛ يعنی راهرو يا گذرگاه. َمـَمـرُّ الطاِبِق الثّالِِث؛ يعنی راهرو طبقۀ سوم.2
8   ــ زاَد دو معنا دارد: زياد شد، زياد کرد. 3

ُله  نة / رأس العام: أوَّ 1ــ عام: )اسم( الجمع: أَعوام / العاُم: السَّ

عام الُحْزن: العام العارش من بعثة النبّي )ص( و هو العام الذي ُتويّف فيه أحّب الّناس إىل الرسول و آثرهم عنده؛ زوجته 

خديجة، و عّمه أبوطالب 

عام الفيل: العام الذي هجم فيه األحباُش بأفيالهم عىل الكعبة، و فيه كانت والدة النبّي صىّل اللّٰه عليه و آله و سّلم

َسنة: )اسم( الجمع: سنوات، و ِسُنوَن 

تها اثنا عرش َشْهرًا  َنُة: فرتة من الزَّمن ُمدَّ السَّ

َنُة: األَرُض الـُمْجِدَبة  السَّ

راسة و َتـمَتّد عادًة من أوائل الخريف  نة اْلَمدرَسّية: ُمّدة الدِّ راسّية أَو السَّ نة الدِّ نة البسيطة: عدد أيام ها 3٦٥ يوًما، / السَّ السَّ

ُل يوم منها نة: أوَّ ها عام ولد املسيح / رأس السَّ نة التي يبدأ َعدُّ نة امليالدّية: السَّ يف من العام التَّايل / السَّ حتى أوائل الصَّ

2ــ َمَمّر: راهرو، گذرگاه الجمع: ممّرات و مامّر 

عىل َمَمّر العصور: عىل طولها و مداها / عىل َمَمّر الفصول: عىل تواليها و تعاقبها / ممّر مايّئ: مسطح مايّئ صالح للمالحة 

نْيِ َعريَضنْيِ والّراِبُط َبنْيَ رَصيَفنْيِ كنهر أو قناة / َمَمرُّ الرَّاِجلنَي، َمَمرُّ اْلُمشاة: اْلَحيُِّز اْلَمْوجوُد َبنْيَ َخطَّ

ي:  3ــ زاَد / زاَد عىل / زاَد عن / زاَد يف / زاَد َيِزيد، زِْد، ِزياَدٌة، َزْيٌد، َمزيٌد و اسم فاعله زائد و اسم مفعوله َمزيد - للمتعدِّ

اِن: َتضاَعَف، َكُثَ / زاَدُه اللُه ِرزْقاً عىل ِرْزٍق: َوَهَبُه، َمَنَحُه طه، آية 11٤: ﴿َو ُقْل رَبِّ زِْدِن ِعْلاًم ﴾  كَّ زاَد َعَدُد السُّ

نَي ِبلَّة: زاد األمَر سوًءا، أو خطورًة / زِْد عىل ذلك أن: أِضف إىل ذلك زَاَد اليشَء: جعله يزيد / زاد الطِّ
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ْرُس الّثانی اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛

2ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند؛

3ــ پيام منت را درک کند؛

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های خوانده شده استشهاد کند؛

٥  ــ حروف اصلی را در کلامت ثالثی صحيح و سالـم تشخيص دهد؛

٦  ــ وزن کلامت را در کلامت ثالثی صحيح و سالـم تشخيص دهد؛

7ــ معنای اسم های بر وزن »فاِعل« و »َمْفعول« را بگويد. 

فرايند آموزش

منت درس دوم دربارۀ اهّمـيّت قوانني راهناميی و رانندگی است. ساالنه در ايران، چند ده هزار 

نفر در تصادفات کشته و زخمی می شوند. لذا اين وظيفۀ هر درسی است که فراخور حال خود گريزی 

بررسی است،  قابل  به راحتی  اين موضوع  يا اجتامعی  فارسی،  مانند  بزند. در درسی  اين موضوع  به 

ولی در عربی از آنجا که مشکل ساختار و واژگان وجود دارد؛ لذا محدوديت بسيار زيادی وجود دارد؛ 

با اين حال يکی از متون کتاب به اين موضوع پرداخته است تا دبري به بهانۀ آن به دانش آموزان که 

رانندگان آينده هستند هشداری بدهد.

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

به منظور تسهيِل آموزش اين تـمرين به صورت تشخيص درست، يا نادرست طرّاحی شده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

َقوانيـُن الْـُمـروِر . قانون های رانندگی

ِبـالْـبُـکـاِء  بَـَدأَ  أرَُستِـِه،  َمـَع  الاْمئِـَدِة  َعلَی  َجـلَـَس  ِعـْنَدما  َحزيـناً؛  الْـَمدرََسِة  ِمَن  َسـّجـاٌد  رََجـَع 

َم َمَعـُه َو َسأَلَـُه: »لاِمذا ما أَکَلْـَت الطَّعاَم؟!«  فَْجأًَة َو َذَهَب إِلَی ُغرفَِتـِه؛ َذَهَب أَبوُه إِلَـيِه َو تَـَکـلَـّ

سّجاد با ناراحتی )اندوهگني( از مدرسه برگشت؛ وقتی که همراه خانواده اش بر رس سفرۀ غذا 

نشست، ناگهان رشوع به گريه کرد و به اتاقش رفت پدرش نزد او رفت و با او سخن گفت و از او 
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پرسيد: »چرا غذا نخوردی؟!«

َولَـٌد ذَکيٌّ َو هاِدئٌ. ماذا َحَدَث  أَْعرِفُـُه؛ هَو  أَجاَب: »َهْل تَْعرُِف َصديقـي ُحَسيناً؟« قاَل: »نََعم؛ 

لَـُه؟« أَجاَب َسّجاٌد: 

پاسخ داد: »آيا دوستم حسني را می شناسی؟« گفت: »بله؛ می شناسمش؛ او پرسی باهوش و آرام 

است. چه اتّفاقی برايش افتاده است؟« سّجاد جواب داد:

ـيّـارَِة؛ َحَدَث الـتَّصاُدُم أَمامـي؛ ِعنَدما شاَهْدتُـُه علی الـرَّصيِف  »هَو رَقََد ِفـي الْـُمْستَشَفی؛ تَصاَدَم ِبالسَّ

َو  ِمْنـُه  َسـيّارٌَة  اِقْـتَـَربَْت  الْـيَميـِن؛  َو  الْـيَساِر  إلَی  نَظََر  ما  َو  فَـْجـأًَة  الـّشاِرَع  فَـَعـبَـَر  ناَديْـتُـُه؛  الُْمقاِبِل؛ 

َصَدَمتْـُه.«

اتّفاق  با ماشني تصادف کرده است؛ تصادف جلوی من  »او در بيامرستان بسرتی شده است؛ 

افتاد؛ وقتی که او را در پياده رِو روبه رو )مقابل( ديدم؛ او را صدايش زدم؛ از خيابان عبور کرد و به چپ 

و راست نگاه نکرد؛ اتومبيلی به او نزديک شد و به او برخورد کرد.«

ـيّـارِة قَليلـًة.« قاَل أَبوُه: »کَـيْـَف حـالُـُه اْلَن؟« قـاَل سّجاٌد: »هَو ِبَخريٍ؛ کانَـْت ُسـْرَعـُة الـسَّ

پدرش گفت: »حاال حالش چطور است؟« سّجاد گفت: »او خوب است؛ رسعت ماشني کم بود.«

ِفـي الْـيَوِم التّالـي طَلََب الْـُمَدرُِّس ِمْن تاَلميـِذِه کِتابَـَة قَواننِي الْـُمروِر فـي َصحيَفـٍة ِجداريٍَّة. 

روز بعد، معلّم از دانش آموزانش خواست قوانني رانندگی را در يک روزنامۀ ديواری بنويسند. 

)در روز آينده معلّم از دانش آموزانش نوشنِت قوانني رانندگی را در يک روزنامۀ ديواری درخواست کرد.(

َح إِشاراِت الُْمروِر ِفـي الَْمدرََسِة.  ثُمَّ طَلََب ُمديُر الَْمدرََسِة ِمْن إِدارَِة الُْمروِر رَشْ

سپس مدير مدرسه از ادارۀ راهناميی و رانندگی خواست عالمت های راهناميی و رانندگی را 

رشح دهند.

جاَء رُشطيُّ الْـُمـروِر َو َشـَرَح اْلِشـاراِت الاّلزَِمـَة لِلتَّالميِذ َو أََمـرَُهم ِبالُْعبوِر ِمْن َمَمـرِّ الُْمشاِة.

پليس راهناميی و رانندگی آمد و عالمت های الزم را برای دانش آموزان رشح داد و به آنها دستور 

داد از گذرگاه پياده )خط  کشی عابر پياده( عبور کنند. )اگر دانش آموز تحت اللفظ معنا کرد با ارفاق 

نـمره داده شود. ← به آنها به عبور از گذرگاه پياده دستور داد.(

ًة َو رََسـمـوا فيـها َعالماِت الْـُمروِر َو َشـرَحوا َمعانيَـها. الميُذ َصحيَفـًة ِجداريَـّ کَـتَـَب الـتَـّ

دانش آموزان يک روزنامۀ ديواری نوشتند و در آن عالمت های راهناميی و رانندگی را نّقاشی 

)رسم کردند( و معانِی آن را رشح دادند.
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»بدانیم«

در بخش »بدانيم« مبحث وزن و حروف اصلی به دانش آموز تدريس شده است؛ يک هدف 

به  فارسی  ادبيّات  معلّم  که  راه هايی  از  يکی  است؛  دانش آموز  امالی  به  کمک  بخش،  اين  اصلی 

دانش آموزان پيشنهاد می کند تا امالی درست کلامت را تشخيص دهند، مراجعه به هم خانواده و حروف 

اصلی کلمه است؛ لذا اين مبحث در ياری رساندن به امال بسيار مؤثّر است؛ مثالً برای درست نوشنت 

کلمۀ »استحکامات« مراجعه به هم خانواده های آن، يعنی »مستحکم و محکم و ...« به درست نويسی 

آن کمک می کند.

»فّن ترجمه«

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

معنای  به  »فاِعل«  وزن  معموالً  است:  تعريف شده  گونه  اين  درسی  کتاب  در  وزن  دو  اين 

»انجام دهنده يا دارندۀ حالت« و وزن »َمْفعول« به معنای »انجام شده« است؛ مثال:

حاِمد: ستاينده، َمْحمود: ستوده شده

می توان در صورت داشنت وقت مثال های بيشرتی پرسيد؛ مثالً:

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

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

تمرین ها

تـمرينات اين درس نيز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تـمرين بتواند 

کلمۀ  تـمرينات  در  االمکان  حتّی  است  شده  سعی  کند.  تثبيت  را  آموخته هايش  و  بيازمايد  را  خود 

جديدی به کار نرود. 

تـمرين اّول: هدف تشخيص حروف اصلی و ترجمۀ کلامت است. فراگري در بخش »بدانيم« و 

»فّن ترجمه« با مفهوم ريشه و وزن آشنا شده است. اکنون در اين تـمرين می تواند آموختۀ خويش را 

ملکۀ ذهن کند.

تـمرين دوم: نظر به اهّميت باب های ثاُلثی مزيد، در اين تـمرين وزن فعل های باب های ثالثی 

مزيد طرّاحی شده است؛ اّما هدف مطلقاً تدريس ابواب ثالثی مزيد نيست. هدف اين است که گوش 
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و چشم دانش آموز به اين کلامت عادت کند. افعال ثالثی مزيد حتّی معتل در پايۀ هفتم و هشتم نيز 

، اِشتَـَری، أَعطَی، شاَهَد و سافََر. آمده بود؛ اّما هدف آموزش فعل ثالثی مزيد نبود؛ مثال: أَجاَب، أََحبَّ

در کتاب نهم نيز فعل های ثالثی مزيد بسيار به کار رفته است، اّما هدف، آموزش فعل ثالثی 

مزيد نيست. دانش آموز بايد فعل »شاَهَد« را بشناسد و بداند به معنای »ديد« است و فعل »يُشاِهُد« 

را نيز بشناسد و بداند به معنای »می بيند« است؛ اّما اينکه بتواند از »شاَهَد« فعل مضارعش، يا از 

»يُشاِهُد« فعل ماضی اش، يا از »تُشاِهُد« فعل امرش را بسازد به هيچ روی از اهداف آموزشی نيست. 

هدف تنها دانسنت معنای اين کلامت است، آن هم در ميان جمله، نه مستقاّلً. اگر دانش آموز بتواند 

خوب بخواند و خوب بفهمد و خوب ترجمه کند می تواند خوب نيز بسازد. ولی ساخنت، هدف کتاب 

نيست هرچند خود به خود ساخنت نیز حاصل می شود، اّما به منظور تسهيل آموزش و ارزشيابی اين الزام 

وجود دارد که از ساخنت خودداری کنيم. دانش آموزی که عالقه مند است به دنبال ساخنت می رود و 

دانش آموزان ديگر فقط در حّد فهم منت عربی می آموزند. تخّصص در مرحلۀ دانشگاهی است. کسانی 

که عالقه مندند در دانشگاه زبان و ادبيّات عرب را به صورت تخّصصی خواهند خواند.

تـمرين توان  اين  سوم: هدف تقويت مهارت خواندن و واژه شناسی و ترجمه است.  تـمرين 

دانش آموز را در شناخت کاربرد کلامت تقويت می کند.

به کار رفته  بازآموزی مبحث ضمري است که در عربی هفتم و هشتم  چهارم: هدف  تـمرين 

در  را  او  تـمرين  اين  يکجا می بيند.  و  مرتّب  به صورت  را  پراکنده  اينجا ضامير  در  دانش آموز  است. 

شناخت ضمري کمک می کند.

تـمرين  پنجم: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. او بايد بتواند جمله را درست بخواند و 

درست ترجمه کند و معانی کلامت را نيز بداند تا بتواند تشخيص دهد کدام کلمه را می توان در جای 

خالی گذاشت.

تـمرين ششم: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. بايد مراقب بود که در طرح سؤال دو 

گزينه درست نباشد. مثالً در تشخيص کلمۀ ناهامهنگ در ميان اين چهار کلمه دو گزينه درست است.

َحاممة / ُعصفور/ ُغراب / َولَد

گزينۀ ناهامهنگ می تواند حاممة باشد چون مؤنث است و از سوی ديگر می تواند ولد باشد 

که دانش آموز آن را به معنای »پرس« می گريد و با خودش می گويد بقيّۀ کلامت پرنده اند ولی اين يکی 

انسان است.

تـمرين هفتم: بی گامن آشنايی با قرآن و حديث از اهداف اصلی کتاب عربی است؛ لذا اين 
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تـمرين که دربارۀ وزن کلامت است از احاديث گهربار پيامرب اسالم  و حرضت علی  برگزيده 

شده است. دانش آموز در عني حال که دارد روی مبحث وزن کلامت تـمرين می کند با سخنانی حکيامنه 

مواجه می شود که می تواند در رفتار و نگرش او تأثري عميقی بگذارد.

هشتم: درک مطلب غايت واالی کتاب درسی عربی هفتم، هشتم و نهم است. منت  تـمرين 

برگزيده دربارۀ خانواده ای در يکی از شهرهای استان سيستان و بلوچستان است. در کتاب درسی عربی 

سعی شده است نام استان ها و شهرها و مناطق مختلف ايران ذکر شود. )مازندران، خراسان، کرمان، 

زاهدان، ياسوج، شرياز، اصفهان، تربيز، سنندج، ايالم، بيستون، اهواز، شوشرت، پل گاوميشان، خرّم آباد، 

مشهد، همدان، بدره ...(

به صورت يکی در ميان آمده  نهم: هدف جدول کلامت متقاطع که در کتاب درسی  تـمرين 

است، تقويت ذخريۀ واژگانی دانش آموز است. از آنجا که ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب 

نيست؛ لذا 23 پاسخ روبه روی دانش آموز قرار دارد. 

رمز جدول »يف َسَعِة اأْلَخالِق کُنوُز اأْلَرزاِق.« از حرضت علی  است. 

نام چند وسيله به زبان عربی:

موتورسيکلت:  الَعَجالت/  ثاُلثيُة  َدّراجة  سه چرخه:  َهوائيَّة/  َدّراَجة  دوچرخه:  َسيّارَة/  اتومبيل: 

عراق:  در  باص،  عربستان:  )در  حاِفلَة  اتوبوس:  ِمرفاع/  جرثقيل:  َدبّاب(/  عربستان:  )در  ناريَّة  َدّراَجة 

ُمنِشأَة(/ هواپيام: طائِرة/ موشک: صاروخ/ قايق: َزوَرق، قارِب/ کشتی: َسفيَنة، باِخرَة/ مينی بوس: حاِفلَة 

َصغريَة/ کاميون: شاِحَنة

امِء: هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. دانش آموز در اينجا آياتی  نوُر السَّ

از کالم اللّٰه مجيد تالوت می کند. گزينش آياتی که در راستای ساختار کتاب درسی باشد بسيار دشوار 

است. گزينش حديث، ساده است. ولی در مورد آيات قرآن وضعيّت فرق دارد. احاديث کوتاه بسياری 

وجود دارند، ولی آيات کوتاهی که از لحاظ ساختاری و واژگانی در حّد کتاب درسی باشند، به فراوانِی 

احاديث نيستند؛ لذا تأکيد می گردد در ارزشيابی ها آيات تغيري داده نشوند.

 ارزشيابی

در تشخيص وزن و حروف اصلی بايد با روش کتاب و از مثال هايی شبيه به کتاب درسی استفاده 

کرد؛ مؤّسسات خصوصی و انتشاراتی ها که کتاب های کار را وارد مدارس می کنند سؤاالتی طرح می کنند 

که هيچ نفعی از آن حاصل نـمی گردد؛ 
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بايد توّجه داشته باشيم که هامن گونه که در بارم بندی نيز آمده است در طرح سؤال از وزن و 

حروف اصلی فقط بايد از کلامت صحيح و سالـم و آشنا استفاده کرد و چنني کلامتی نيز طرح نشود: 

مالئکة و مأيوس. حتّی کلامتی مانند اسرتاق و استامع که دانش آموز به جای افتعال، استفعال می نويسد 

نيز در  انتقام  مانند  پاسخ دهد؛ کلامتی  انفعال  افتعال،  به جای  دارد  احتامل  انتظار که  کلمۀ  نيز  و 

امتحان نبايد طرح شود؛ زيرا حروف اصلی »ن ق م« برای دانش آموز ناآشناست.

چنني شيوه ای در امتحان فقط برای ايجاد انزجار از درس عربی مؤثّر است و متأّسفانه در برخی 

آزمون های مؤّسسات خصوصی، برخی آزمون های غري استاندارد طرح می شود. هرکس چنني سؤاالتی 

طرح می کند دانسته يا نادانسته به فرايند آموزش درس عربی در مدارس رضبه می زند.

وسايل کمک آموزشی

پوسرت،  اساليد،  آموزشی،  کليپ  پاورپوینت،  اینفوگراف،  فيلم،  آموزشی،  افزار  نرم  گويا،  کتاب 

فلش کارت

افزون بر وسايل کمک آموزشی ياد شده می توان از زبان فارسی نيز کمک گرفت. در کتاب های 

فارسی سال های گذشته موضوع هم خانواده در کتاب درسی، بسيار مطرح شده است و دانش آموزان 

به اندازۀ کافی با اين موضوع آشنا هستند. می توان برای فهم بهرت اين موضوع ارتباطی ميان دو کتاب 

عربی و فارسی برقرار کرد.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش »نور السامء«:

1ــ﴿ ... َمْن آَمَن ِباللِّٰه َو الْيَْوِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِحاً فَـلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهـْم ﴾ الَْبَقرَة: ٦2

کسی که به خدا و روز رستاخيز ایامن دارد و کار شایسته مى کند، پاداش آنها نزد پروردگارشان 

هست.

ـّف: 2 ذيـَن آَمـنـوا لِـَم تَـقـولـوَن مـا ال تَـْفـَعـلـوَن﴾ الصَّ َهـا الَـّ 2ــ﴿ يا أَيُـّ

ای کساىن که ایامن آورده اید، چرا مى گویید آنچه را انجام نـمى دهید؟!

3ــ ﴿ لَـَقـْد کـاَن لَـُکـم فـي رَسـوِل اللِّٰه أُْسـَوٌة َحـَسـَنـٌة ﴾ الحزاب: 21

قطعاً در فرستادۀ خدا برای شام الگوی خوبی هست. )هامنا در رسول خدا برای شام الگوی 

نيکويی وجود دارد.(

٤ــ ﴿ إِذا َسـأَلَـَك ِعـبـادي َعـّنـي فَـِإنّـي قَـريـٌب ﴾ الَْبَقرَة: 18٦
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هرگاه بندگانم از تو دربارۀ من بپرسند، }بدانند که قطعاً{ من به آنان نزدیکم.

ذيـَن آَمـنـوا ِمـْنـُکـم ﴾ الُْمجاَدلَة: 11 ٥  ــ ﴿ يَـرْفَـعِ اللُّٰه الَـّ

خدا کساىن از شام را که ایامن آورده اند باال می بَرد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ آَمـَن بر وزن أَفْـَعـَل است. )آَمـَن، يُـْؤِمـُن، إيـمـان( اصِل آن »أَأَْمـَن« بوده که ادغام شده 
است.1

ـی و اِئْـتَـَسـی يعنی اِقْـتَـَدی.2 2ــ أُسَوة و قُْدَوة مرتادف هستند. جمع آن أَُسـی و إَِسی است. تَـأَسَّ
َم به کار می رود. 3 3ــ تََکلََّم يعنی صحبت کرد. در محاورات عربستان سعودی معموالً کَـلَـّ

يا  معنای خوابگاه  به  و  ريشه  از همني  »َمرقَد«  »خوابيد« هستند.  معنای  به  ناَم  و  رَقَـَد  ٤ــ 
آرامگاه است.٤

٥  ــ ماضی و مضارع مصدر َشقاَوة، َشِقـَي يَـْشـَقـی است که با َسُعـَد متضاد است و در فارسی 

اين کلمه ِشقاَوت تلّفظ می شود.
٦  ــ فَـْجـأًَة و فُـجـاَءًة هم معنا هستند. فاَجـأَُه يعنی غافلگريش کرد.٥

7ــ مضارع فََقَد به دو صورت يَـْفـِقـُد و يَـْفـُقـُد آمده ولی در املنجد فقط يَـْفـِقـُد ذکر شده 
است. در فارسی مصدر ِفْقدان بيشرت به کار رفته است. در عربی فُْقدان نيز گاهی به کار رفته است.٦

َقُه آَمْنُت ِباللِّٰه َو رَُسولِِه / آَمَن لَُه: اِْنَقاَد لَُه و أََطاَعُه / آمن باللّٰه / آمن للّٰه: أسلم له و انقاد 1ــ آَمَن ِبِه: َوِثَق ِبِه َو َصدَّ

2ــ ُأْسَوٌة: )اسم( الجمع: ُأَس، ُأْسوة / إِْسوة: ُقدوة، مثاٌل صالٌح لِلتشبُّه به / ُأْسوًة به: عىل مثاله، عىل منواله، عىل غراره 

ما ُيَتعزَّى به: صارت مصيبته ُأْسوة لغريه )ُأسوة: آنچه فرد غمگني با آن تساّلی خاطر میيابد.(

کانت الزَّوجة و األوالد ُأسوة له بعد وفاة أّمه.

3ــ مثاًل َتَکلَّْم در سعودی َکلِّْم و در عراق اِْحـچـي )اِْحـِک( گفته می شود.

د و اسم مفعوله مرقوٌد عليه  ٤ــ رََقَد: )فعل( رَقَد / رََقَد عىل / رََقَد عن َيرُقد، رَْقًدا و رُقاًدا و رُقوًدا و اسم فاعله راقد و الجمع: رُقود و رُقَّ

وُق: َكَسَدْت، رََقَد َعْن أُمورِِه: َغَفَل َعْنها  خُص: ناَم لياًل أو نهاراً، رََقَد عىل َظْهرِِه: اِْسَتْلَقى، رََقَدِت السُّ رََقَد الشَّ

ُء: َسَكن و َهَبط  ْدُه، جثَّة راقدة: متوقِّفة عن الحركة، طريحة، رََقَد رقدته األخرية: مات، رََقَد اليشَّ رََقَد َعْن َضْيِفِه: لَْم َيَتَعهَّ

رُي عىل بيضه: َحَضَنـه ْفُل: إذا انحدر إىل أسفل و سكن، رََقَد الطَّ رََقَد الَعَكر و الثُّ

ُكوَن َفْجأًَة َعَواُء ِذْئٍب. ٥  ــ َفْجأٌَة: ]ف ج أ[. )مصدر َفَجأَ(.: - أََتاُه َفْجأًَة: -: َبْغَتًة، أَْي َما ُيَفاِجُئ الِْنَساَن.: - َشقَّ السُّ

كتة. َموُت اْلُفجاَءِة: ما يأخذ النساَن بغتًة؛ و هو موت السَّ

٦  ــ َفَقَد: )فعل( فَقَد َيفِقد، َفْقًدا و ِفْقداًنا و ُفقداًنا، و اسم فاعله فاِقد و اسم مفعوله َمْفقود و َفقيد 

فَقد اليشَء: ضاع منه و غاب عنه، َفَقَد ُكلَّ َمالِِه: َخرِسَُه، َفَقَد َحَياَتُه: ُقِتَل، َقَض َنْحَبُه 
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8   ــ فَـم، يعنی دهان و جمع آن أفْـواه است به اعتبار اينکه اصل فَـم فَـوه می باشد. مثّنای آن 

فَـمـاِن، فََمـواِن و فََمياِن به سه شکل به کار رفته است. اّما شکل فَـمـاِن بهرت است. اسم منسوب آن 

فَمـّي است که فََمـوّي نيز کاربرد دارد. در ترکيب با کلامت معانی ديگری دارد؛ مثال: 

يِْف= لبۀ  فَُم الَْمِعَدة= باب املعده / فَُم الزُّجاَجة= س شيشه / فَُم الِْقّنيَنة= س بطری/ فَُم السَّ
شمشري.1

9ــ قُبْح زشتی در گفتار، کردار، پندار و چهره است. قَبيح نيز زشت است که در برابر َجميل قرار 
دارد. متضاّد قُبح ُحسن يا َجامل است.2

10ــ رَصيف يعنی »پياده رو« و به معنای »استوار« نيز به کار رفته است. 
َعَمٌل رَصيٌف: کار استوار َجواٌب رَصيٌف: پاسخ استوار.3

11ــ لََقـد ترکيب لَـ + قَـْد است و بر س فعل ماضی برای تأکيد در معنا به کار می رود.

12ــ لَِم ترکيب )لِـ + ما( است که حرف الف کوتاه شده است. هنگامی که حرف جر بر ِس مای 

استفهاميه درآيد، الِف آن حذف می شود. مثال های ديگر: َعـمَّ )َعْن+ما(، ِمـمَّ )ِمْن+ما(، ِبـَم )ِب+ما(، 

فیَم )يف+ما(، إالَم )إلی+ما(، َعالَم )َعلَی+ما( 

13ــ »ما« معانی و کاربردهای زيادی دارد؛ مثال: 

َفَقَد ما َكاَن َيَتَمتَُّع ِبِه ِمِن اْحرِتَاٍم َو ُحْظَوٍة ِعْنَد النَّاِس: َصُغَر يِف ُعُيوِنِهْم، َضيََّع، َفَقَد َصَواَبُه: ُجنَّ َفَقَد َعْقَلُه، َفَقَد َصرْبَُه: ِعيَل 

م يف نفسه، فَقد األمل: قِنط، يئس ِل، َفَقَد َصِديَقُه: َضيََّعُه، أَْو َماَت، فَقد أعصاَبه: ثار و َغِضب، مل يتحكَّ َصرْبُُه َو ملَ َيُعْد َقاِدراً َعىَل التََّحمُّ

َفَقَد برصه: أُصيبَ ِبالعمى، فَقد ذاكرته: َنِس ما يعرفه عن نفسه و غريه، فَقد رُْشَده / فَقد صواَبه / فَقد عقَله: ُجّن، ترّصف 

ع، فَقد شعوره: ُغيش عليه بطْيش و ترسُّ

1ــ َفم: )اسم( الجمع: أفامم و أفواه، مثنى َفامن و َفموان، َفّم، َفم 

خص أو الحيوان: ُفوهه، فتحة ظاهرة يف وجهه تحتوي عىل جهازّي املضغ و الّنطق  فم الشَّ

ئب: عرّض نفَسه للخطر دون تروٍّ و ال بصرية  ألقى بنفسه يف فم الذِّ

ء: فتحته، أّوله، فم الوادي / القربة / الرتعة، الفامن: الفم و األنف، َفُم اْلَقاُرورَِة: رَأُْسها فم اليشَّ

2ــ ُقْبح: )اسم( الجمع: َمقابُح، مصدر َقُبَح، الُقْبُح: ضد الُحسن و يكون يف القول و الفعل و الصورة 

ُقْبحاً لَُه: ُدَعاٌء َعَلْيِه ِباْلِْبَعاِد ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ

3ــ رَصيف: )اسم( الجمع: أَرِصفة و رُُصف و رُْصفان 

الرَّصيُف: الرَِّصني، عمٌل رَصيٌف: محكم، رجل رصيٌف: محكم العمل، جواٌب رصيٌف: متَقن ال ُيرَدُّ 

الرَّصيُف: مبعنى املرصوف، و يطلق عىل حاجٍز من البناء ميتدُّ عىل جانبي الطريق 

ريق لِلُمشاة، رصيف وسطّي: رصيف مزروع باألشجار يفصل شارَِعنِي ُمتَعاكِسني  الرَّصيُف: مكان مرتفع قلياًل عىل جاِنَبي الطَّ

يف طريق سيع، رصيف امليناء: رصيف ميتدُّ من الشاطئ إىل املاء، تدعمه أعمدة أو دعامات، ُيستخدم لتأمني و حامية و توفري ممّر 

ُة ُوقوٍف لِْلِقطاِر ذاُت ِسياٍج َحَجِريٍّ فن و القوارب، رَصيُف الِقطاِر: َمَحطَّ دخول للسُّ
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ْعَر﴾: به او شعر نياموختيم  ﴿ما َعلَّْمناُه الشِّ

﴿ما يَنبَغي لَـُه﴾: شايستۀ او نيست.

﴿ما هذا برََشاً﴾ اين آدمیزاد نيست.

﴿و أَوصان ِبالصالة و الزكاة ما ُدمُت حيّـاً﴾ مريم 31 ؛ در اينجا ما ُدمُت؛ يعنی مّدت زندگی ام. 

ما هذا؟ اين چيست؟

نزد خداست  آنچه  و  می شود  تـامم  نزد شامست  آنچه  باٍق﴾  عنداللِّٰه  ما  و  یَنَفُد  عندکم  ﴿ما 

ماندگار است. 

﴿إن تبدوا الصدقات فنعام هي﴾ يعنی فنعم اليشء هي. 

ّق.  َغَسلْتُـُه ُغسالً نِعام و َدقَْقـتُُه دقّـاً نعام؛ يعنی نِعَم الُغسل و نِعَم الدَّ

َمَررُْت ِبـام ُمعِجب لََك؛ يعنی بيشٍء ُمعِجٍب لََك. 

بيَع!: بهار چه زيباست! ما أجَمَل الرَّ

ـٍة. در اينجا حرف کافّـۀ ما اجازه نداده است که إنَّ بتواند کلمۀ أخ را منصوب  ام أخوَك ذو ِهمَّ إنَـّ

کند. إنَّ أخاَك ذو هّمٍة. 

مادامت الساموات و األرض؛ یعنی چندان که آسامن ها و زمین بپاید. )از اقسام مای زائده مای 

تأکید به معنای »چندان که« است.(

﴿القارعة ما القارعة﴾؛ یعنی قیامت و چه قیامتی! در اينجا ما برای تفخيم به کار رفته است.

1٤ــ ُمشاة جمع مايش به معنای پياده است. مانند قُضاة که جمع قايض است. الَْمْشـي به معنای 

»اِْمِش«  امر  فعل  زيارتی  در سفرهای  تِـمشاًء(  و  َمْشيـاً  يَـْميش،  )َمَشی،  است.  راه رفتـن  و  پياده روی 

توّسط مأموران بسيار به کار می رود که موجب ناراحتی برخی زائران می گردد و تصّور می کنند معنای 

بدی دارد؛ زيرا در گذشته حرشه کشی به نام »اِمشی« وجود داشت.

1٥ــ ناَدی، يعنی صدا زد. )ناَدی، يُنادي، ُمناداة و نِداء( ناداُه: او را صدا زد. فعل امر= ناِد مانند 

ناِد عليّـاً مظهر العجائب. در گويش محلّی عراقی »صيْْح« معادل »ناِد« است.

1٦ــ هاِدئ، يعنی آرام. مانند الُْمحيُط الْهاِدئُ: اقيانوس آرام. حروف اصلی هاِدئ، )ه د ء( است 

و حروف اصلی هادي: راهنام )ه د ي( است. ُهدوء: آرامش و ِبـُهدوٍء: به آرامی از همني ريشه است.
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ْرُس الّثالُِث اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

2ــ منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند؛
3ــ پيام منت را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های خوانده شده استشهاد کند.

٥  ــ فعل امر معادل اّول شخص مفرد )لِلُمخاطَب و لِلُمخاطَبَة( را بشناسد و آن را در جمله با 

توّجه به قرائن درست ترجمه کند؛

٦  ــ فعل امر مفرد مذکّر و مفرد مؤنّث را بشناسد و فرق آنها را بداند.

فرایند آموزش

منت درس ماجرای دو برادر است که با هم دشمنی پيدا می کنند و دشمنی ميان خانواده هایشان 

نيز گسرتش می يابد. تا جايی که برادر کوچک تر مزرعه را با نهری به دو نصف تقسيم می کند. در اين 

هنگام نّجاری از راه می رسد و از برادر بزرگ تر می پرسد آيا کاری دارد که برادر بزرگ تر درخواست 

اّما نّجار  انبار خانه اش ديواری بسازد تا ديگر چشمش به چشم برادرش نيفتد،  می کند با چوب های 

خريخواه که متوّجه می شود به جای ديوار پلی می سازد، برادر بزرگ که از بازار بر می گردد با تعّجب 

به پل نگاه می کند و نّجار را مؤاخذه می کند که چرا به جای ديوار پل ساخته است؟! برادر کوچک تر از 

راه می رسد و پل را می بيند و رشمنده می شود؛ او می پندارد که برادر بزرگ تر دستوِر ساخنت پل را داده 

است تا پيامن دوستی دو برادر قطع نشود و گريه کنان می آيد برادرش را می بوسد و معذرت خواهی 

می کند، برادر بزرگ تر با ديدن اين صحنه متوّجه ترفند نّجار می شود. نّجار پل دوستی ساخته بود. از او 

می خواهد که مهامن او باشد که نّجار می گويد بايد بروم و چند پل دوستی ديگر بسازم. معلوم می شود 

که نّجار فردی شايسته و خريخواه بوده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس: 

ـداَقـِة: پـِل دوستی ِجـْسـُر الـصَّ

کاَن حميٌد َو سعيٌد أََخـَويـِن فـي َمْزَرَعـِة قَـْمـٍح؛ فـي أََحِد الْـأَيّـاِم َوقَـَعـْت َعداَوٌة بَـيْـَنـُهام َو 

1ــ پيام درس دربارۀ صلۀ رحم، احرتام به همسايه و تالش برای ازبني بردن دشمنی بني همسايگان و خويشان است. 
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َغـِضـَب الْـأَُخ الْـأَکْـبَـُر »َحميٌد« َعلَی الْـأَِخ الْـأَْصـَغـِر »َسعيٍد« َو قاَل لَـُه: »اُْخـُرْج ِمْن َمزَرَعـتـي.«

روزها  از  يکی  در  بودند؛  گندمی(  مزرعۀ  )در  گندم  مزرعۀ  يک  در  برادر  دو  و سعيد  حميد 

ميانشان دشمنی افتاد و برادر بزرگ تر حميد بر برادر کوچک تر خشم گرفت و به او گفت: »از مزرعه ام 

خارج شو.«

َو قالَـْت َزوَجـُة حميٍد لِـزَوَجـِة سعيٍد: »اُْخـرُجي ِمْن بَيتـِـنا.«

و همرس حميد به همرس سعيد گفت: »از خانه مان خارج شو.«

يف َصباِح أََحِد الْـأَيّـاِم طَـرََق رَُجـٌل باَب بَيْـِت حميٍد؛ ِعْنَدما فَـتَـَح حميٌد باَب الْـبَـيـِت؛ شاَهـَد 

نَـّجـاراً؛ فَـَسـأَلَـُه: »ماذا تَـطْـلُـُب ِمـّنـي؟« در صبح يکی از روزها مردی دِر خانۀ حميد را زد؛ وقتی که 

در خانه را باز کرد؛ نّجاری را ديد و از او پرسيد: »از من چه می خواهی؟!«

أَجاَب الـنَّـّجـاُر: »أَبْـَحـُث َعْن َعـَمـٍل؛ َهل ِعـْنَدَك َعَمٌل؟«

نّجار جواب داد: »دنباِل کاری می گردم )در جست و جوی کاری هستم(؛ آيا کاری داری؟«

هـا ِبـيَـِدَك.« فَقاَل حميٌد: »ِبالتَّأکيد؛ ِعندي ُمشِکـلَـٌة َو َحـلُـّ

حميد گفت: »البتّه؛ مشکلی دارم و حّل آن در دست توست.«

قاَل الـنَّّجاُر: »ما هَي ُمشِکلَتُـَك؟« أَجاَب حميٌد: »ٰذلِـَك بَـيـُت جاري؛ هَو أَخـي َو َعدّوي؛ اُنْـظُـْر 

 . ُه َغْضباُن َعلَـيَّ ُه َحـَفـَر الـنَّـْهـَر لِـأَنَـّ َم الَْمزَرَعـَة إِلَی نِصَفيـِن ِبـٰذلِـَك النَّهِر؛ إِنَـّ إِلَـی ٰذلِـَك الـنَّـْهـِر؛ هَو قَسَّ

ِعندي أَْخشاٌب کَـثيـرٌَة ِفـي الْـَمـْخـزَِن؛ رَجاًء، اِْصـَنـْع ِجداراً َخـَشـبـيَّـاً بَيـَنـنـا.«

و  برادرم  او  است؛  همسايه ام  خانۀ  »آن  داد:  جواب  حميد  چيست؟«  »مشکلت  گفت:  نّجار 

دشمنم است؛ به آن رودخانه نگاه کن؛ او مزرعه را با آن نهر )جوی( به دو نیم تقسيم کرده است؛ او 

نهر را کَنده است )حفر کرده(؛ زيرا از من عصبانی است )بر من خشمگني است(. چوب های بسياری 

در انبار دارم؛ لطفاً ديواری چوبی ميان ما بساز.

ثُمَّ قاَل لِـلنَّّجاِر: »أَنا أَْذَهُب إلَی الّسوِق َو أَرِجـُع َمساًء.« ِعْنَدما رََجَع حميٌد إِلَی َمزَرَعِتـِه َمساًء 

َب کَـثيـراً؛ الـنَّـّجـاُر ما َصـَنـَع ِجداراً؛ بَـْل َصـَنـَع ِجرْساً َعلَی الـنَّـْهِر؛ فَـَغِضَب حميٌد َو قاَل لِـلنَّّجاِر:  تََعجَّ

)اّول  بعد  از  ظهر  و  می روم  بازار  به  »من  گفت:  نّجار  به  سپس  ِجرْساً؟!«  َصَنْعَت  لَِم  فََعلْـَت؟!  »ماذا 

شب( برمی گردم.« هنگامی که حميد بعد  از  ظهر به مزرعه اش برگشت خيلی تعّجب کرد؛ نّجار ديواری 

نساخت؛ بلکه پلی را روی نهر ساخت، پس حميد خشمگني شد و به نّجار گفت: »چه کردی؟! )چه کار 

کرده ای؟!( چرا پل ساختی؟! )ساخته ای؟!( «

؛ فَـَعبَـَر الْـِجرْسَ َو  يف ٰهذا الَْوقِت َوَصَل سعيٌد َو شاَهَد ِجرْساً فَـَحِسَب أَنَّ حميداً أََمَر ِبـُصْنعِ الِْجرْسِ
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بََدأَ ِبـالْبُکاِء َو قَبََّل أَخاُه َو اْعتََذَر؛ در اين وقت سعيد رسيد و پلی را ديد و گامن کرد که حميد به ساخنت 

پل دستور داده است )دانش آموز می تواند اين جمله به چند شکل ديگر نيز ترجمه کند.( پس، از پل 

عبور کرد و رشوع به گريستـن کرد و برادرش را بوسيد و عذرخواست؛

َذَهَب حميٌد إلَی النَّّجاِر َو َشَکرَُه َو قاَل: »أنَت َضيفي لِـثاَلثَِة أَيّاٍم.«

حميد به سوی نّجار رفت و از او تشّکر کرد و گفت: »تو برای سه روز مهامن من هستی.«

هاُب لِـُصـْنـِعـها.«  اِْعـتَـَذَر الـنَّـّجـاُر َو قاَل: »ُجسوٌر کَـثـيـرٌَة باقـيَـٌة؛ َعـلَـيَّ الـذَّ

نّجار عذرخواهی کرد و گفت: »پل های زيادی مانده است؛ بايد برای ساخنِت آنها بروم.« 

)شايد دانش آموز تحت اللفظ ترجمه کند. ← »رفنت برای ساخنِت آنها بر من الزم است.« در اين 

صورت نـمرۀ کامل می گريد؛ اّما او را راهناميی می کنيم که روان معنا کند.(

اِثْناِن ال یَـْنـظُـُر اللُه إِلَیِْهام: قاِطـُع الرَِّحِم َو جـاُر الّسوِء. رَسوُل اللِّٰه  

دو تن خداوند به آنها نگاه نـمی کند: بُرندۀ پيونِد خويشان و همسايۀ بد.

آموزش تصويری قواعد درس

به آن و زير نظر معلّم ترجمه  توّجه  با  و  را می خواند  دانش آموز جمله های زير هر تصوير 

می کند؛ معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی )کليدواژۀ تصويری( توضيح می دهد و 

دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های اِفَْعْل و اِفَعلـي ارجاع می دهد. 

إِفَْعلـي؛ يعنی  إِفَْعْل و  به صورت  را  اِفَْعلـي  اِفَْعْل و  از همکاران درخواست می گردد دو کلمۀ 

با همزۀ قطع ننويسند؛ زيرا غلط است و همزۀ اين دو فعل همزۀ وصل است. رعايت اين امر برای 

دانش آموز الزم نيست؛ زيرا جزء آموزش نبوده است.

روش اکتشافی به فهم ساختار کمک بسیاری می کند. معلّم از دانش آموزان می خواهد آنچه را 

از آموزش تصويری قواعد دريافته اند توضيح دهد. سپس خودش آن را کامل می کند.

بدانيم

معادل عربی فعل امر اّول شخص مفرد در اين درس در کنار فعل مضارع آموزش داده شده 

است. ساخت فعل امر، هدف کتاب درسی نيست؛ هدف اين است که دانش آموز فعل امر مفرد مذکّر 

و مفرد مؤنّث را در جمله تشخيص و ترجمه کند. 
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تبدیل صيغه و ساخت فعل در سايۀ روان خوانی و ترجمه خودبه خود حاصل می گردد. اّما در 

هر سه کتاب درسی عربی متوّسطۀ اّول جزء اهداف آموزشی نيست.

نه تنها در اين درس، بلکه در همۀ دروس کتاب در بخش بدانيم ارجاع به تصاوير برای فهم بهرت 

جمالت شايسته و بايسته است. چون تصوير به فهم ساختار جمالت کمک می کند.

تمرین ها

تـمرين اّول: هدف تقويت درک مطلب است. از آنجا که يکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی 

سخن گفنت است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانش آموز کمک می کند. در اين قسمت نبايد سخت گريی 

کرد؛ زيرا ساخنت جمله از اهداف اصلی کتاب نيست. بنابراين، سؤال به صورت تعيني درست و نادرست 

است. دانش آموز به سادگی به اين تـمرين پاسخ می دهد. برای اينکه او از آموخنت لّذت بربد، سؤال 

ساده طرّاحی شده است.

تـمرين دوم: هدف از این تـمرین، ترجمۀ جمله هایی است که معادل ساخت اّول شخص مفرد 

از فعل امر دارد. تصوير، عالوه بر زيباسازِی کتاب موجب تلطيف و تسهيل آموزش می شود.

تـمرين سوم: هامن هدف تـمرين دوم در اينجا نيز به شکلی جديد تکرار شده، با اين فرق که 

توانايی تشخیص فعل امر در جمله نيز مّدنظر است. يک هدف اصلِی آموزش عربی، فهم بهرت قرآن 

است؛ لذا اين تـمرين از آيات کالم اللّٰه مجيد برگزيده شده است. حرف »و« عمداً در آغاز آیٔه دوم و 

چهارم نیامده و به جای آن نقطه چین آمده است تا حرکت همزٔه فعل امر آشکار شود.

تـمرين چهارم: هدف تکرار آموخته های درس اّول عربی هفتم است. آنچه را دانش آموز دو سال 

پيش آموخت، برای اينکه در ذهنش تثبيت گردد، مجّدداً تکرار می کنيم.

تـمرين پنجم: هدف تکرار و تـمرين بر فعل امر در جمله است. دانش آموز جملۀ دارای فعل 

امر را می خواند و به فارسی ترجمه می کند. در امتحانات نيز همني شيوه بايد رعايت گردد. با اين 

شيوه، آموزش ساده می گردد و ترس و نگرانی فراگري در امتحان کاسته می شود.

تـمرين  آسان سازی،  به منظور  است.  دانش آموز  واژگانی  ذخريۀ  تقويت  ششم: هدف  تـمرين 

به صورت دو گزينه ای طرّاحی شده است. 

تـمرين برای يادگريی است و با مسابقه فرق دارد؛ لذا رضورتی ندارد که سؤال چهار گزينه ای 

طرّاحی شود.

تـمرين هفتم: در آموزش هر زبانی تـمرين مرتادف و متضاد يکی از شيوه های اصلی کاربرد 
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واژگان است. دانش آموز با اين تـمرين ارتباط کلامت را با هم در می يابد.

 کَنُز الحکمة

هدف پيوند دادن درس عربی با فرهنگ اسالمی است. در اينجا دانش آموز سخنانی حکیامنه از 

پيامرب اسالم  و حرضت علی  می خواند که دارای فعل های گوناگون ماضی، مضارع و امر هستند.

فّعالیت 

دانش آموز سومني سالی است که درس عربی می خواند. پژوهش خواسته شده در حّد توانايی 

اوست. از دانش آموز خواسته شده است تا يک منت کوتاه پيدا کند که در آن فعل امر به کار رفته باشد. 

اين کار موجب می شود مهارت او در شناخت فعل امر تقويت شود.

 ارزشيابی

هرچه در دروس قبل دربارۀ شيوه های ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق دارد.

عالوه بر آن از آنجا که منت درس گفت و گو ميان چهار نفر است؛ لذا چهار نفر همراه با راوی منت 

می توانند درس را به صورت نـاميشی در کالس اجرا کنند. اين فّعاليت می تواند بخشی از نـمرۀ مستمر 

دانش آموزان را تشکيل دهد. انجام اين فّعاليت افزون بر زيباسازی، شادابی و تحّرک در کالس موجب 

تقويت رفتار بهينۀ اجتامعی در دانش آموزان می گردد. دانش آموزان به داستان عالقه مندند؛ اين کار 

موجب عالقه مندی بيشرت می گردد. انجام اين کار مستلزم داشنت فرصت کافی است.

وسايل کمک آموزشی

کليپ  اینفوگراف،  پاورپوینت،  افزار،  نرم  گویا،  کتاب  از  استفاده  همچنان  نیز  درس  این  در 

آموزشی، پوسرت و اساليد توصيه می شود.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش »کنز الحکمة«:

ـبْـِر. رَسوُل اللِّٰه  1ــ اِْعـلَـْم أَنَّ الـنَّـْصـَر َمـَع الـصَّ

بدان که پريوزی )ياری( همراه بُردباری )صرب( است.
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2ــ ال یَـْشـُکـُر اللَّٰه َمـْن ال یَـْشـُکـُر الـّنـاَس. اْلماُم َعـلـيٌّ 

کسی که از مردم سپاسگزاری نـمی کند از خدا هم سپاسگزاری نـمی کند.

3ــ أَْعـَجـُز الـّنـاِس َمـْن َعـَجـَز َعـِن اکْـِتـسـاِب اْلْخـواِن. اْلماُم َعـلـيٌّ 

ناتوان  ياران(  )برادران،  به دست آوردِن دوستان  از  ناتوان ترين )عاجزترين( مردم کسی است که 

است.

٤ــ إِذا قَـَدرَْت َعلَی َعـدوَِّك؛ فَـاْجـَعـِل1 الْـَعـْفـَو ُشـْکراً لِـلُْقْدرَِة َعلَيْـِه. رَسوُل اللِّٰه 

هرگاه بر دشمنت چريه شدی )قادر شدی(؛ بخشايش را ُشکرانۀ چريگی )قدرت يافنت( بر او قرار بده.

٥  ــ اَلِْعلُْم َو الاْمُل یَْسرُتاِن کُلَّ َعیٍْب َو الَْجْهُل َو الَْفْقُر یَْکِشفاِن کُلَّ َعیٍْب. اْلماُم َعـلـيٌّ 

دانش و دارايی )علم و ثروت( هر عيبی را می پوشانند و نادانی و نداری )جهل و فقر( هر عيبی 

را آشکار می کنند.

دانش افزايی برای دبیر )نه دانش آموز(

1ــ »آِخـر« يعنی »پايان« و با »آَخـر« فرق دارد. »آَخر« بر وزن »أفَعل« در اصل »أَأَْخـر« بوده 

و مؤنّث آن »أُْخَری« به معنای »ديگر« است. اّما آِخـر در اصل »ٰءاِخـر« و مؤنّث آن آِخـرَة است که 
گاهی به معنای الّداُر الِخرة به کار می رود.2

2ــ اِْجلِْس و اُقُعْد هر دو به معنای بنشني است. َجلََس و قََعَد هم معنا هستند. اّما برخی ميان 
آنها فرق قائل اند.3

1ــ حرف »ْل« در »اِْجَعْل« در جملۀ »... اِْجَعْلِ اْلَعْفَو ...« برای راحتِی تلّفظ، عالمِت کرسه گرفته است؛ زيرا تلّفظ دو حرف 

ساکن در کنار هم در زبان عربی دشوار است. )اِجَعـْل اْلـَعفو(

2ــ آِخر: )اسم( الِخر: مقابل األَوَّل، الِخر من أسامِء اللّٰه تعاىل: الباقي بعد فناء خلقه 

َوَصَل يف آِخِر األْمِر: يِف ِنَهاَيِة األْمِر، َقَرأ الُقرآن إىَِل آِخرِه: أْي بَكاِمِلِه، اليوم الِخر: يوم القيامة

أُْخَرى: )اسم( الجمع: أَُخرُ، أُْخَرياٌت/ األُْخَرى: مؤّنث الَخر، أحد شيئني يكونان من جنس واحد 

ْنَيا األُْخَرى: الِخرَُة، َداُر الَبَقاِء  األُْخرى: الخرة، الحياة بعد املوت / يف أُْخرياِت أيَّامه: يف آخرها / اِْنَتَقَل إىَِل الدُّ

آِخرة: )اسم( الجمع: أَواِخُر: املؤنث آِخر / الِخرة: مقابل اأُلوىل، الِخرة دار الحياة بعد املوت 

ر و أَواِخُر، املؤنث: أُْخرى، الجمع املؤنث أُْخَريات و أَُخُر آَخُر: )اسم( الجمع: آَخُرون و أُخَّ

3ــ برخی ارصار دارند بني جلوس و قعود فرق بگذارند و می گويند: ُجلوس نشسنت از پايني به طرف باالست. اّما ُقعود از 

باال به پايني است. به شخص خوابيده می گوييم اِجِلْس و به شخص ایستاده می گوييم ُاقُعـْد. زمان اِجِلْس کوتاه و ُاقُعد طوالنی است.

َقَعَد الّشخُص: جلس بعد إن كان واقفاً.
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ـَك.« چه بسا برادری که او را  3ــ »أَخ«، يعنی »برادر، دوست« مثال: »رُبَّ أٍَخ لََك لَْم تَـلِـْدُه أُمُّ

مادرت نزاييده است. »إنَّ أخاَك َمْن آساَك.« برادرت کسی است که با تو همدردی کند. أَخ به معنای 

مانند نيز به کار رفته است. هذا أخو ذلك؛ يعنی اين مثل آن است. برصيّـون میگويند أُْخـَوة برادران 

خونی و نسبی و إِخوان دوستان است.

٤ »اُخُرْج« در گويش عاميانه »اِطْـلَـْع بَـرّه« گفته می شود. 

وُه فََقْد نرََصَُه اللُه إِْذ أَْخرََجُه الَّذيَن  ٥  ــ»إِْذ« يعنی »آن گاه« و ظرف است برای ماضی. ﴿إاِلَّ تَْنرُصُ

کََفُروا ثاِنَ اثَْننْيِ إِْذ ُهام يِف الْغاِر إِْذ يَُقوُل لِصاِحِبِه ال تَْحزَْن إِنَّ اللَّٰه َمَعنا فَأَنْزََل اللُّٰه َسکيَنتَُه َعلَيِْه َو أَيََّدُه 

ْفىل  َو کَلَِمُة اللِّٰه ِهَي الُْعلْيا َو اللُّٰه َعزيٌز َحکيٌم﴾ التَّوبة: ٤0  ِبُجُنوٍد لَْم تََرْوها َو َجَعَل کَلَِمَة الَّذيَن کََفُروا السُّ

اگر او ]پیامرب[ را یاری نکنید، قطعاً خدا او را یاری کرد: آن گاه که کسانی که کفر ورزیدند او را 

]از مّکه[ بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود آن گاه که در غار ]ثَور[ بودند، وقتی به همراه خود 

می گفت: »اندوه مدار که خدا با ماست.« پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی 

که آنها را نـمی دیدید تأیید کرد و کلمۀ کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید و کلمۀ خداست که 

برتر است و خدا شکست ناپذیر و حکیم است.

٦  ــ »ِجرْس« در گويش حجازی »کوبري« گفته می شود که برگرفته از تُرکی است. افزون بر ُجسور 

به صورت أجرُس نيز جمع بسته شده است.

7ــ »رَجاًء« به صورت »الرَّجاء« نيز صحيح است و برای خواهش به کار می رود. »ِمْن فَْضلَِك« نيز 

همني کاربرد را دارد.

ُل« و »باَس، يَبوُس« مرتادف اند. باَس ريشۀ فارسی دارد. 8  ــ»قَـبَّـَل، يَُقبِـّ

9ــ »َمْخزَن« و »ُمستَودَع« مرتادف اند.

10ــ »أَيّـوب« نام غیر عربی )ِعربی( است؛ لذا تنوين نـمی گريد.

امروزه در گويش عاميانه ُاقُعد و در فصيح اِجِلْس گفته می شود. ُاْقـُعـْد را در گويش محّلِی عراق ُاْگـُعـْد، در کويت اِْگـِعـْد 

و در سوريـه ُعـْد می گويند.


