
105

ْرُس الّثاِمُن اَلدَّ

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

1ــ معنای 16 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند؛ 

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

4ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛
5ــ معادل فعل مضارع سوم شخص جمع )للغائبنَي، للغائبات، للغائبَنِي و للغائبتنَِي( را در عربی 

بشناسد و آن را در جمله با توّجه به قرائن درست ترجمه کند؛

از  نياز  به خانۀ خدا و مدينۀ منّوره و عتبات مقّدسه در حّد  بتواند در سفرهای زيارتی  6  ــ 
توانايی های زبانی اش در زمينۀ عربی استفاده کند.2

فرايند آموزش

منت درس گفت و گويی بني زائری ايرانی و يک رانندۀ تاکسی در شهر مّکۀ مکرّمه است. در اين 

منت، هشت کلمۀ پرسشی َهل، أَ، أيَن، ِمْن أَيَن، ماذا، لاِمذا، کَم و ما به کار رفته است. گفت و گوی متنّوعی 

تنظيم شده که در آن شيوۀ درست مکامله آموزش داده شده است. هرچند مکامله هدف اصلی کتاب 

درسی نيست، ولی تـمرين مناسبی برای يادگريی زبان عربی است و کالس را فّعال و پرتحّرک می سازد. 

مرشّف  مّکه  به  که  کسانی  از  بسياری  می دهد.  قرار  دانش آموز  اختيار  در  خوبی  اطاّلعات  همچنني 

شده اند از موزۀ مّکه آگاهی ندارند، درحالی که در آن آثار تاريخی حرمني رشيفني نگهداری می شود؛ 

مانند ستون چوبی کعبه، آثار چاه قدميی زمزم، عکس های قدميی حرمني رشيفني و بقيع رشيف و  ...

پس از پايان منت، درس به روال دروس پيشني درک مطلب طرّاحی شده است که بايد درستی، يا 

نادرستی هر عبارت با توّجه به منت درس طرّاحی شود.

ايرانی به زبان عربی آشنا  ــ 137. زائران  ..﴾ آل ِعمران  اْلَرِْض.  ِف  اين آيۀ رشيفه است: ﴿سرُيوا  يادآور  پيام درس  1ــ 

هستند و اين توانـمندی آنها را نشان می دهد. رانندۀ تاکسی در تعيني قيمت کرايه دچار خطا می شود، ولی آنان هوشيارند و تذّکر 

می دهند. به موزه می روند، جايی بسيار ديدنی و مقّدس که بسياری از زائران از آن غافل اند و معموالً کاروان های زيارتی به آنجا 

نـمی روند. اين خود گونه ای آموزش صحيح است.

2ــ سؤال و جواب در حّد گفت و گوی موجود در تـمرينات است.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

ِحـواٌر بَيـَن الـزّائِـِر َو سائِـِق َسـّيـاَرِة اْلُْجـرَِة: گفت و گويی ميان زائر و رانندۀ تاکسی

الُم َعلَيُکم. الُم َو رَحَمُة اللِّٰه َو بَرَکاتُُه. أَيَن تَـْذَهبوَن؟ــ السَّ ــ َعلَيُکُم السَّ

ــ درود و رحمت و برکات خدا بر شام باد. ــ سالم برشام )درود بر شام(.

کجا می رويد؟

ـلوا. اِْرکَـبـوا.ــ نَـْذَهُب إلَی ُمـتْـَحـِف َمکَّـَة الْـُمـَکـرََّمـِة. ــ أَهـالً َو َسـهـالً ِبـُکم. تَـَفـضَّ

ــ خوش آمديد. بفرماييد. سوار شويد.ــ به موزۀ مّکۀ مکرّمه می رويم.

ــ أَربَـعـيـَن رياالً.ــ کَـْم رياالً تَـأُْخـُذ ِمـّنـا؟

ــ چهل ريال. ــ چند ريال از ما می گريی؟

ــ َعـفـواً؛ ثَـالثـوَن رياالً. لِـُکـلِّ زائِـٍر َعرَشَُة رياالٍت.ــ اْلُجرَُة غاليَـٌة. نَحُن ثَـالثَـُة أشخاٍص.

ــ ببخشيد؛ سی ريال. برای هر زائری ده ريال.ــ کرايه گران است. ما سه نفريم.

ــ نََعم. ال بَأَْس. يا َشباُب، َهْل أَنتُم إيرانيّـوَن؟ ــ َهْل تَـْقبَُل الـنُّـقوَد اْليرانيَّـة؟

ايرانی ــ آيا پول ايرانی می پذيريد؟ شام  آيا  جوان ها،  ای  ندارد.  اشکالی  بله؛  ــ 

هستيد؟

1  َو أَْشتَِغُل ُهنا. ف َوطَني کُنُت أشتَِغُل ــ نََعم َو ِمْن أَيـَن أَنَت ؟
ــ أَنا باکِستاينٌّ

ف الَْمزَرَعِة.

در ــ بله و شام اهل کجا هستيد؟ می کنم.  کار  اينجا  و  هستم  پاکستانی  من  ــ 

ميهنم در مزرعه کار می کردم.

ی اْلَن؟ ــ ال؛ مــا َرأَیْـتُـُه. مــا ِعندي فُـرَصـٌة.ــ أَ َرأَيْـَت الْـُمتـَحـَف َحتَـّ

ــ نه؛ نديده ام. فرصت ندارم. )فرصتی ندارم(ــ آيا تا حاال موزه را ديده ای؟

1ــ در زبان عربی فصیح چهار حرف گ، چ، پ، ژ وجود ندارد؛ لذا اسم هایی مانند پاکستان و پروین را باکستان و بروین 

تلّفظ می کنند و می نویسند. حرف »پ« گاهی به »ف« نیز تبدیل شده است؛

مثال: پیروز: فَیروز/پیل: فیل/ پارس: فُرس/ تَپورستان: طبرستان/ آتورپاتگان: آذربایجان/ پهلوی: فَهلَوی، فَیلی )نام کردهای 

ایالم و شرق عراق(/ پسته: فُستُق
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می شود.  ترجمه  »ديده ای«  فارسی  ترجمۀ  در  »َرأَيَت«  فعل  حاال«  »تا  زمان  قيد  به  توّجه  با 

توضيح اينکه در زبان عربی مانند فارسی و انگليسی فرمول خاّصی برای ماضی نقلی وجود ندارد؛ مثالً 

کَتََب، قَد کَتََب، هَو کاتٌِب، کَتََب َحتّی اْلَن را »نوشته است« ترجمه می کنيم.

ـبـاِح َحتَّی الَْمساِء.ــ لِـامذا ما َذَهـبْـَت إلَی ُهناَك؟! ــ لِـأَنّـي أَْشـتَـِغـُل ِمَن الـصَّ

ــ زيرا من از صبح تا شب کار می کنم.ــ چرا به آنجا نرفته ای؟

ــ الْـعـاِشـرَُة تَـامماً.ــ َعـفـواً. کَِم الـّسـاَعـُة؟

ــ ده تـامم.ــ ببخشيد. ساعت چند است؟

همراه ما بيا. سپس باهم برمی گرديم.ــ تَعاَل َمـَعـنا. ثُـمَّ نَـرِْجـُع َمعـاً؛

ــ ال؛ ال أَقِدُر. ُشکراً َجـزيالً.  ــ َهل تَـْقـبَـُل؟

ــ نه؛ نـمی توانم. بسيار سپاسگزارم.ــ آيا می پذيری؟ )قبول می کنی؟(

ِحواٌر بَـيـَن الـزّائِـِر َو َدليِل الْـُمـتـَحـِف: گفت  و  گويی ميان زائر و راهنامی موزه

ـريـَفـيـِن.ــ ماذا ف ٰهـَذا الْـُمتَحِف؟ ــ اْلثـاُر الـتّاريخيَّـُة لِـلَْحـرََمـيـِن الـشَّ

ــ آثار تاريخِی حرمني رشيفني. )دو حرم رشيف(ــ در اين موزه چه چيزی هست؟

ــ الَْعموُد الَْخَشبـيُّ لِلَْکعبَـِة.ــ ما ٰذلِـَك الْـَعـموُد؟

ــ ستوِن چوبِی کعبه.ــ آن ستون چيست؟

؛ــ َو ما ٰهِذِه اْلثاُر؟ ــ باُب الِْمنـبَـِر الْـَقديـِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـويِّ

ــ دِر منرب قديـمِی مسجد نبوی؛ــ و اين آثار چيست؟

توّجـه: در ترکيب هايی مانند» باُب الِْمنـبَـِر الْـَقديـِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـويِّ « نيازی به ترجمۀ حرف 

جّر نيست؛ مثال های مشابه عبارت اند از:

ُة لِلرَّئيّس: نامۀ مهّم رئيس  الْجمهوريَُّة اْلِسالميَُّة ف إيراَن: جمهوری اسالمی ايران الرِّسالُة الُْمِهمَّ

آثاُر ِبئْـِر زَمزََم؛ ُصَوُر الَْحرََمنِي َو َمقبَـرَِة الْبَقيعِ؛ َو آثاٌر َجميلَـٌة أُْخَری.

آثار چاه زمزم؛ عکس های دو حرم و مقربۀ )قربستان( بقيع؛ و آثار زيبای ديگری.

ــ ال ُشْکَر َعلَی الْواِجِب. ــ أَْشُکرَُك َعلَی تَوضيحاتِـَك الُْمفيَدِة. 

ــ به خاطر توضيحات سودمندتان )مفيد شام( سپاسگزارم. ــ وظيفه بود، تشّکر الزم نيست.
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اين صفحه  به آموختۀ صفحۀ4کتاب عربی هفتم شود؛ در  اشاره ای  اينجا خوب است که  در 

آمده بود که:

ــ ال؛ مـا َرأَيْـتُــُه. ما ِعندي فُرَصـٌة. ی اْلَن؟  ــ أَ َرأَيْـَت الْـُمتـَحـَف َحتَـّ

ــ آیا موزه را تا حاال دیده ای؟        ــ نه؛ ندیده ام. فرصت ندارم.

ـبـاِح َحتَّی الَْمساِء. ــ لِـأَنّـي أَْشـتَـِغـُل ِمَن الـصَّ ــ لِـامذا ما َذَهـبْـَت إلَی ُهناَك؟! 

ــ چون من از صبح تا شب کار می کنم. ــ چرا به آنجا نرفته ای؟ 

ـريـَفـيـِن. ــ اْلثـاُر الـتّاريخيَّـُة لِـلَْحـرََمـيـِن الـشَّ ــ ماذا ف ٰهـَذا الْـُمتَحِف؟ 

ــ آثار تاريخِی حرمني رشيفني. )دو حرم رشيف( ــ چه چيزی در اين موزه هست؟ 

؛ ــ باُب الِْمنـبَـِر الْـَقديـِم لِلَْمسِجـِد الـنَّـبَـويِّ ــ َو ما ٰهِذِه اْلثاُر؟ 

ــ دِر قديـمی مسجد نبوی. ــ و اين آثار چيست؟ 

ــ ال ُشْکَر َعلَی الْواِجِب. ــ أَْشُکرَُك َعلَی تَوضيحاتِـَك الُْمفيَدِة. 

ــ وظيفه بود، تشّکر الزم نيست. ــ از توضيحاِت مفيد )سودمند( شام متشّکرم. 

فعل هايی مانند َشَکَر و َسأََل و َعرَبَ در ترجمۀ فارسی همراه با حرف اضافه می آيند؛ مثال:

َشَکرَُه: از او تشّکر کرد / َسأَلَـُه: از او پرسيد / َعرَبَُه: از آن عبور کرد

برخی اشتباهی در ترجمۀ اين فعل ها حرف جّر »ِمْن« می آورند که نادرست و تحت تأثري فارسی 

است؛ مثال: )َشَکَر ِمْنـُه، َسأََل ِمْنـُه و َعرَبَ ِمْنـُه( هر سه غلط هستند.

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

قواعد درس هشتم دربارۀ معادل ماضی استمراری در زبان عربی است. تذکّر مهم اين است 

فارسی معادل  در  استمراری  اصطالح ماضی  ندارد؛  اصطالحی وجود  زبان عربی چنني  در  که 

Past continuous در انگليسی است و در عربی به کار نـمی رود و برای فهم بهرت زبان عربی به عنوان 

معادل سازی توضيح داده می شود. حتّی اصطالح ماضی بسيط نيز وجود ندارد. در زبان عربی فعل سه 

نوع است: ماضی، مضارع و امر. 

فعل نهی فعل مضارع مجزوم است، فعل مستقبل نيز هامن مضارع است که با افزودن يکی از 

دو حرف َس يا سوف بر آينده داللت می کند.

مثال:  است؛  شده  تکرار  بار  چند  گذشته  در  که  است  کاری  نشان دهندۀ  استمراری:  ماضی 

فعل  با  می رفت«  »داشت  مانند  جريان«  در  يا  ملموس  »ماضی  فعل  ترجمۀ  می گفت.  می نوشت، 
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»می رفت« يکی است.

کاَن يَْذَهُب: داشت می رفت، می رفت

توّجه کنيم که از چنني تعريبی بهرت است خودداری کنيم: عيلٌّ کاَن يَذَهُب. بهرت است بگوييم 

کاَن علـيٌّ يذهُب.

در ارزشيابی از طرح سؤالی که حرف الف در فعل کاَن حذف می شود؛ مانند: »کُنَّ يَْسَمعَن« 

هيچ سؤالی طرح نشود؛ زيرا در هيچ يک از سه کتاب درسی عربی هفتم، هشتم و نهم فعل معتّل، 

مضاعف يا مهموز آموزش داده نشده است.

فّن ترجمه

آنچه را دانش آموز در بخش »کليدواژۀ تصويری« آموخته است، در بخش »فّن ترجمه« به صورت 

کوتاه، مخترص و مفيد می خواند. يادگريی اين بحث هامنند ساير مباحث کتاب تنها با تکرار و تـمرين 

حاصل می شود.

تمرین ها

از فراگري می خواهيم هر  توانايی درک مطلب است.  تـمرين تقويت  اين  اّول: هدف  تـمرين 

دانش آموز است و معلّم فقط نظارت  بر عهدۀ  تـمرينات  را بخواند و ترجمه کند. حّل همۀ  جمله 

می کند. هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز بايد با توّجه به منت درس درستی يا 

نادرستی عبارت ها را معلوم کند. 

طرّاحی اين تـمرين عمداً ساده صورت گرفته است، شايسته است در امتحان نيز اين تسهيل 

صورت بگريد.

تـمرين دوم: هدف تقويت مهارت روان خوانی و ترجمه است. تصوير عالوه بر تلطيف کتاب 

ماضی  فعل  معادل  ترجمۀ  تـمرين  اين  اصلی  عبارت هاست. هدف  ترجمۀ  در  دانش آموز  ياری رسان 

اين گونه  عربی  در  استمراری  ماضی  معادل  که هميشه  بدانيم  بايد  است.  عربی  زبان  در  استمراری 

نيست؛ مثال: 

َرأَيُْت رَُجالً يَرکُُض؛ يعنی: مردی را ديدم که می دويد.

می شود،  خوانده  اينکه  بر  عالوه  جمله  هر  است.  واژه شناسی  هدف  سوم:  تـمرين 

خواهی نخواهی بايد ترجمه نيز شود، هرچند در صورِت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ 
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برای اينکه دانش آموز بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهد، ناگزير است که معنای 

عبارت را درک کند. اين تـمرين در امتحانات نيز بسيار مناسب است.

تـمرين چهارم: هدف تقويت قدرت ترجمۀ افعال ماضی، مضارع و معادل ماضی استمراری در 

فارسی است. اين تـمرين برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل طرّاحی شده است. در امتحان الزم است که 

ترجمۀ فعل در داخل جمله خواسته شود. به منظور تسهيل تـمرين يک نـمونه برای فراگري حل شده است.

تـمرين پنجم: اين تـمرين در اصطالح »جور کردنی« ناميده می شود. در تقويت زبانی دانش آموز 

مؤثّر است. از نظر يادگريی در سطح بااليی قرار دارد. دانش آموز بايد بتواند معنای همۀ کلامت و 

عبارات را بفهمد تا بتواند ارتباط آنها را با همديگر دريابد. طرح چنني سؤالی در امتحان برای معلّم 

دشوار است، ولی در امتحان برای دانش آموز در امتحان لّذت بخش و ساده است. اين سؤال موجب 

می شود تا فرايند يادگريی در ارزشيابی نيز ادامه يابد.

تـمرين ششم: اين تـمرين عالوه بر زيباسازی محيط کتاب درسی و اهداف ثانويه برای آموزش 

غري مستقيم مفهوم ترکيب اضافی و وصفی طرّاحی شده است. معلّم می تواند در اينجا از دانش آموز 

بخواهد تا نوع ترکيب را در شش مثال اين تـمرين تشخيص دهند، اّما تشخيص نوع ترکيب از اهداف 

کتاب نيست؛ زيرا تأثري چندانی در فهم منت ندارد. الزم است معلّم راجع به تصاوير اطاّلعاتی داشته 
باشد، تا اگر دانش آموز پرسيد بتواند پاسخ دهد. 1

از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های  تاریخی شوشرت مجموعه ای به هم پیوسته  1ــ سازه های آبی 

بزرگ هدایت آب هستند که در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره گیری بیشرت از آب 

ساخته شده اند. اين سازه ها با عنوان نظام آبی تاریخی شوشرت در فهرست میراث جهانی یونسکو با شامرۀ 131۵ به ثبت رسید. 

يکی از سفرنامه نویسان نامدار که از شگفتی های شوشرت ستايش کرده است، ابن بطوطه است او در این شهر با علامیی مالقات 

نـموده که از دانش آنها شگفت زده شده است، او از شوشرت با نام معرَّب توسرت یا تسرت نام برده است. او همچنین از عظمت 

پل های شوشرت نام برده است.

پل گاْومیشان یک پل باستانی مربوط به دورۀ ساسانیان است که در فاصلۀ 3۰ کيلومرتی پل دخرت در مرز بین دو استان 

لرستان و ایالم و نزديک دره شهر بر روی رودخانۀ ِسیِمره واقع شده است. بيشرت سازۀ این پل در استان لرستان قرار داد، اّما این اثر 

به عنوان یکی از آثار مّلی ایران در محدودۀ استان ایالم، به ثبت رسیده است. طول پل حدود 1۷۵ مرت و عرض گذر سطح پل نزدیک 

به 8 مرت و2۰ سانتی مرت است و در حال حارض شش چشمه طاق دارد. دهانۀ پل گاومیشان با بیش از ۵۰ مرت عرض بزرگ ترین 

دهانۀ پل ايران است. یکی از این دهانه ها بعد از عقب نشینی سپاه ایران در جریان حملۀ اعراب به ایران تخریب شد. پل تاریخی 

گاومیشان یکی از حیرت انگیزترین پل  های تاریخی غرب کشور است.

به نظر می رسد نام گاوميشان جمع گاوميش باشد، ولی به احتامل قوی از نام گاماسياب برگرفته شده است که آن هم 

نام رودی در غرب ايران است. )گا: گاو+ ماسی: ماهی+آب( رودی که ماهيانی به بزرگی گاو دارد؛ يعنی دارای ماهی های بزرگ.
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تـمرين هفتم: حّل جدول مورد عالقۀ بزرگ و کوچک است؛ لذا يک درس در ميان جدول کلامت 

است.  پيامرب اسالم  از  َفِر.«  السَّ ِفـي  الَْقْوِم خاِدُمُهم  »َسيِّد  تنظيم شده است. رمز جدول  متقاطع 

َفِر« در اين حديث  ترجمۀ حديث اين است: رسور قوم در سفر خدمتگزار آنان است. معموالً »ِفـي السَّ

ذکر نـمی شود.

  کنز الحکمة

ترجمۀ  با  دانش آموز  است.  و ساختار خوانده شده  واژگان  با  مطابق  دقيقاً  برگزيده  احاديث 

احاديث احساس شادی و اعتامد می کند. او به تدريج حس می کند با خواندن درس عربی می تواند با 

قرآن و متون دينی انس بيشرتی بگريد. اين بخش از درس به او می فهامند که يکی از اهداف اصلی 

آموزش عربی آشنايی با سخنان گهربار بزرگان دين است.

هامهنگی در ترجمۀ احاديث بخش کنز الحکمة

کارها  محبوب ترين  الُْمسلِِم.«  َعلَی  وِر  السُّ إِدخاُل  الْـَفرائِِض  بَعَد  إلَـی  اللِّٰه  اْلَعامِل  »أََحبُّ  1ــ 

)اعامل( نزد خدا پس از واجبات دينی، داخل کردن شادی بر مسلامن است. )شاد کردن مسلامن است.(

آن  نزد خدا  الْـأَيـدي«؛ محبوب ترين خوراک  َعـلَيـِه  کَـثُـرَْت  مـا  إِلَـی  اللِّٰه  عـاِم  الـطَـّ »أََحبُّ  2ــ 

است که دست ها بر آن زياد باشند. )افراد زيادی بر رس سفرۀ غذا نشسته باشند.(

خدا  نزد  خانه هايتان  محبوب ترين  ُمـَکـرٌَّم«؛  يَـتيـٌم  فيـِه  بَيـٌت  إِلَـی  اللِّٰه  بُـيـوتِـُکم  »أََحبُّ  3ــ 

خانه ای است که در آن يتيمی گرامی داشته شود. )يتيمی گرامی داشته شده در آن باشد.(

خدا  نزد  خدا  بندگان  محبوب ترين  لِـِعـبـاِدِه.«  أَنـَفـُعـُهم  إِلَـی  اللِّٰه  اللِّٰه  ِعبـاِد  »أََحبُّ  4ــ 

لِلّناِس.«  أَنَفُعُهم  الّناِس  »َخرُي  شبیه حديث  )اين حديث  است.  بندگانش  به  نسبت  سودمندترين شان 

است.(

ساِن.«  5ــ »أََحبُّ اْلَعـمـاِل إِلَـی  اللِّٰه ِحـْفـُظ الـلِـّ
محبوب ترين کارها )اعامل( نزد خداوند نگه داشنت )حفظ( زبان است.

رساب يا چشمۀ بیستون به عنوان یکی از آثار مّلی ایران به ثبت رسیده است. گردشگاهی پرطرفدار در غرب ايران است 

که چون کتيبۀ بيستون نيز هامن جاست، لذا گردشگر بسيار دارد.

این رساب در سی کیلومرتی شامل رشقی کرمانشاه و در دامنۀ کوه بیستون قرار دارد. 

جنگل های استان گلستان نیز هر سال گردشگران بسیاری را  به خود جذب می کند . 



112

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

توصيه هايی که در دروس پيشني نوشته شد در این درس نيز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »إْدخال«، يعنی »داخل کردن« و متضاّد آن »إخراج« است.1
2ــ »اِشتََغَل«، يعنی »کار کرد«، »مشغول شد«2

3ــ »ِبْئ« به معنای »چاه« و جمع مکّس آن »آبار« است که در گويش عاميانه مفردش »بري« و 
جمعش »أَبيار« گفته می شود؛ مانند مسجد اَبياِر علی در مدينۀ منّوره 3؛ کلمۀ بئ، مؤنّث معنوی است.4

4ــ »تَعاَل« فعل امر به معنای »بيا« است. فعل های »أَتَـی، يَأْتـي« و »جاَء، يَجـيُء« به معنای 

1ــ إِْدخال: )اسٌم( مصدر أَْدَخَل ُيدِخُل، إِْدخاالً، و اسم فاعله ُمْدِخل، و اسم مفعوله ُمْدَخل 

أدخله املكاَن وغريَه / أَْدَخَلُه ف املكاِن وغريِه : صرّيه داِخَله، سمح له بالّدخول،

أَْدَخَل َيَدُه ِف الَحِقيَبِة : أَْولََجَها ِبَداِخِلَها 

ورًَة  وَر إىل َنْفِسِه : َجَعَل َنْفَسُه َمْسُ ُ أَْدَخَل السُّ

أَْدَخَل تعدياًل عىل يشء / أَْدَخَل تغيريًا عىل يشءٍ : أجراه، أحدثه. 

أَْدَخَل البيانات ف الحاسوب : َخزََّنـها لالستفادة منها.

2ــ اِْشَتَغَل: )فعٌل( اشتغَل بـ / اِْشَتَغَل عن / اِْشَتَغَل ف يشتغل، اشتغاالً و اسم فاعله ُمشتِغل و اسم مفعوله ُمشتَغل به 

اِْشَتَغَلِت الالُت : دارَْت، َعِمَلْت 

ى َمْفعولَُه، َنَجَح  واُء : أَدَّ اِْشَتَغَل الدَّ

َش  اِْشَتَغَل َقْلُبُه َهاّمً َو ُحزْناً : اِْضَطرََب، َتَشوَّ

ى َعْنُه ِبَغرْيِِه  اِْشَتَغَل َعْنُه : َتَلهَّ

مُّ : َجَرى  اِْشَتَغَل فيِه السُّ

اِْشَتَغَل قلُبه : تشوَّشت أفكاره 

اِْشَتَغَل ِبَكذا : عِمل به، زاَوَل مهنة أو صنعة

3ــ يقع مسجد ذي الحليفة )أبيار عيل( عىل الجانب الغريب من وادي الَعِقيق املبارك ف املنطقة املعروفة باسم "أبيار عيل" 

و يطلق عليه البعض ُمسّمى مسجد أبيار عيل أو آبار عيل. و يبُعد عن املسجد النبوي قرابة أربعة عرش كيلومرتا.

َمت الهمزة َعلَی الباِء )أَبئار  أَأْبار( فَأَصبََحت آبار. 4ــ ِبئ: )اسٌم( الجمع : أبْؤٌُر و أبْآر و آبار و ِبئار، َو قَد تََقدَّ
الِبْئ : حفرٌة عميقٌة، ُيْسَتخَرُج ِمنها اْلامء أو النِّْفط و َغريِِهام.
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»آمد، می آيد« هستند؛ ولی فعل امر از آنها کاربرد ندارد.1
ـَل« معادل »بفرما« در فارسی است.2 5  ــ »تََفضَّ

6  ــ »ثاَلثوَن« يا »ثاَلثنَي« در گويش عاميانه به صورت »ثاَلثنْي« به کار می رود؛ در گويش شامی و 
برخی گويش های ديگر »تالتيـْن« گفته می شود؛ تلّفظ »ث« در برخی گويش ها به »ت« تبديل می شود.

۷ــ »َدليل« به معنای »راهنام« است؛ مانند »دليُل َسَفر« به معنای »راهنامی سفر«. 3 

8   ــ »ريال« کلمه ای به زبان اسپانيايی و پرتغالی )real( است که وارد فارسی و عربی شده است. 

ريال به معنای »شاهی« است، نام سکٔه نقره رایج در آن دو کشور و رسزمین های وابسته به آنها بود. 

ریال از زمان حضور اسپانیاییان و پرتغالیان در خلیج فارس وارد دو زبان فارسی و عربی شده است. 

اسم »رکس«  از  که صفتی  به معنای »شاهنشاهی« می آید   )regalis( »رِگالیس«  التینی  واژۀ  از  ريال 

)rex( به معنای »شاه« است. واژۀ انگلیسی »رویال« )royal( هم ریشه با »real« اسپانیایی و پرتغالی 

است.

سّکۀ نقره با نام ریال در اسپانیا از ساِل 14۹۷ تا 18۷۰ میالدی رضب می شد. ریال همچنین واحِد 

پوِل بسیاری از مستعمره های اسپانیا بود؛ به عنوان مثال، واحد پول برزیل، »رئال« نام دارد.

نيز  »َعَربيَّـة«  به »خودرو«،  به معنای »خودرو« است. در گويش عاميانۀ سوريّه  »َسيّارة«  ۹ــ 

امئُر فيبقى عىل فتِحِه ؛ َتعاَلْ للمؤنَّث و تعالََيا  ، و تتَّصل به الضَّ ر ِبـمعنى أْقِبل، َهُلمَّ 1ــ َتعاَل: )فعٌل( اسم فعل أمر للمذكَّ

ر و تعالنَْي للجمع املؤنَّث، و ربـاّم تضّم الالم مع جمع املذّكر و تكس مع املؤنث )َتعاُلوا و َتعالِيـَن(  للمثنَّى و َتعالَْوا للجمع املذكَّ

َتعاَل ف أَيِّ َوْقٍت ُيْعِجُبَك : ُاْحُضْ

ٌل عليه  ل، و اسم مفعوله ُمتفضَّ اًل، و اسم فاعله ُمتفضِّ َل عىل يتفّضل، تفضُّ َل: )فعل( تفضَّ 2ــ َتَفضَّ

َتفّضَل عىل غريه : َثَبَت له الفضُل عليه ف الَقْدِر واملْنزِلة 

َل َعَلْيِه ِمامَّ مَيِْلُك : أََنالَُه ِمْن َفْضِلِه  َتَفضَّ

َعى الَفْضَل َعَلْيِه  َل َعَلْيِه : اِدَّ َتَفضَّ

لوا بقبول فائق االحرتام : عبارة ُتذيَُّل بها الرَّسائل لوا ِبقبول بالغ االحرتام / و تفضَّ و تفضَّ

َل  ل: )اسم( مصدر َتَفضَّ َتَفضُّ

ِل َعَلْيِه : إِْعَطاُؤُه، إَِنالَُتُه َشْيئاً ِمْن َفْضِلِه  رَِغَب ِف التََّفضُّ

ِل ٍء َعىَل َسبيِل التََّجمُّ ِل : َدَعاُه لِْلُجُلوِس أَْو َتناُوِل يَشْ َدَعاُه إىَِل التََّفضُّ

3ــ َدليل: )اسٌم( الجمع : أَِداّلء و أَِدّلة و دالئُل 

ليُل : املرشد و الجمع : أَِدلَّة و أَِداّلء  الدَّ

لِيُل : ما ُيْسَتَدلُّ به، برهاٌن، بيِّنة، حّجة، شاهد، عالمة  الدَّ

ة ِبـموضوٍع ما، دليل الفنادق أَو اْلمطبوعات أَو اْلجامعات أَو اْلهاتف ليُل : كتاٌب يدلُّ القارئ و ُيرشده إىل معلومات خاصَّ الدَّ
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گفته می شود که برگرفته از »ارابه« و ريشۀ فارسی دارد.1

1۰ــ »ال بَأَْس« اصطالحی معادل »اشکالی ندارد.« است. در گويش سعودی »ما ف ُمشِکلَة« گفته 

می شود که در اصل »ما فيـِه ُمشِکلَة« بوده است و در گويش عراقی »َمـيْخالِْف« )ما يُخالُِف( گفته 
می شود. خود کلمۀ »بَأْس« به معنای »نريو، شجاعت، شکنجه و...« است.2

11ــ »ُمتَْحف« که در تداول گاهی »َمتَْحف«گفته می شود، نيز به معنای موزه است.3 

در گويش عراقی و سعودی  است.  »پول ها«  يا  »پول«  به معنای  و  »نَْقد«  »نُقود« جمع  12ــ 
به جای آن »فُلوس« و در گويش شامی »َمصاري« گفته می شود. 4

1ــ َسّيارة: )اسٌم( الجمع : َسّيارات 

يَّارَُة : القاِفَلُة ﴿َوجاءْت َسّيارٌَة َفأَرَْسلوا وارَِدُهْم﴾ يوسف: 1۹ السَّ

يَّارَة : َمْرَكَبٌة آلِيٌَّة َتسرُي ِبـُمَحرٍِّك ُمْحرٍِق لِْلِبْنزيِن ُتسَتْخَدُم لِلرُّكوِب و النَّْقِل  السَّ

سيَّارة أُْجرة : تاكيس، سيارة لِنقل النَّاس مقابل أُجرة، 

سيَّارة إسعاف : سيَّارة ُمعّدة طـبِّـّياً لِنقل اْلَمرىض إىل اْلمستشفى، 

ّيارات. ريق ُيـمِكنها عند الحاجة أن َترَفَع َعَطَل السَّ سيَّارة إصالح : سيارة تصليح ف الطَّ

سيَّارة َدْوريَّة : سيارة يطوف بها رجاُل المن لياًل، 

سيَّارة ُرّكاب : سيارة ُتستعمل لنقل النَّاس، 

سيَّارة شْحن : سيارة ُتستعمل لنقل البضائع وتسّمى شاحنة، 

ة بصفائح من الفوالذ تكون ِدرًعا لها، و تحفظها من َقذائف العدّو، و ُسلِّحت ِبـمدافع  حة : سيَّارة حربيَّة مكسوَّ َسيَّارة مصفَّ

دّبابة.

2ــ الَ َبأَس َعَلْيَك : الَ َخْوَف َعَلْيَك )باکی بر تو نيست.( / الَ َبأَْس فيِه: سختی و دشواری در آن نيست. / ال َبأَس ِمنُه: مانعی 

از آن نيست. / ال َبأَس ِبـِه: خواری و نقصانی در آن نيست؛ عيبی ندارد.

مصدٌر ِمْن َبُؤَس و َبِئَس، رَُجٌل ذو بأْس : قوّي شديد، شديد البأس : شجاع

3ــ َمتَحف: )اسٌم( الجمع : َمتاِحُف )َمْتَحف أَو ُمْتَحف(

اْلَمْتَحُف : موضع التَُّحِف اْلفّنـّية أَو الَثـرية و الجمع : َمتـاِحُف 

ْمع : موضع يضّم َتـامثيَل من شمع لشخصّيات ذات ُشهرة عالَميَّة مْتَحف الشَّ

4ــ اْلُفلوُس ُعملة نقدّية عربّية ُمستعملة ف الردن و المارات و البحرين و العراق و الكويت و اليمن و يختلف سعرها 
بحسب البلد.
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ْرُس الّتاِسُع اَلدَّ

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

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

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

4ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛
5ــ ساعت های کامل، يک ربع مانده به ...، ... و ربع، ... و نيم را بگويد.

فرايند آموزش

منت درس شامل سه قسمت است که هر سه قسمت بهداشتی هستند. دانش آموز عالوه بر اينکه 

واژه های جديدی می آموزد و مهارت شنيداری و خوانداری او تقويت می شود، چند مطلب علمی نيز 

ياد می گريد. اين امر موجب افزايش عالقۀ او به کتاب درسی عربی می شود.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

ـِة : منت هايی دربارۀ بهداشت ـحَّ نُـصـوٌص َحـوَل الـصِّ

أَفَضُل اْلَلواِن: بَعُض الّناِس يَظُّنوَن ِبأَنَّ اْلَلواَن لِلتَّلويِن أَْو لِلرَّْسِم أَْو لِلتَّزينِي فََقط. َولِٰکْن َهل َسأَلْنا 

أَنُفَسنا يَوماً: »َهل يُـْمِکُن ُمعالََجُة اْلَمراِض ِباْلَلواِن؟ ما هَو تأثرُي اْلَلواِن الُْمختَلَِفِة؟«

بهرتين رنگ ها: برخی از مردم گامن می کنند که رنگ ها فقط )تنها( برای رنگ آميزی يا نّقاشی کردن 

يا تزيني )زينت دادن( هستند. ولی آيا روزی از خودمان پرسيده ايم: »آيا درمان بيامری ها با رنگ ها مـمکن 

است؟ )امکان دارد؟( تأثري رنگ های مختلف )گوناگون( چيست؟«

الَّتي  الطَّبيعيَُّة  اْلَلواُن  الَْعنِي،  إلَی  اْلَلواِن  أََحبَّ  إِنَّ  َعلَينا.  تَأثرياً  لِْلَلواِن  أَنَّ  الُْعلاَمِء  بَعُض  يَعتَِقُد 

امويُّ ثُمَّ اللَّوُن اْلصَفُر ِمثُل  نُشاِهُدها َحولَنا ِفـي اللَّيِل َو النَّهاِر َو هَي اللَّوُن اْلخَضُ َو اللَّوُن اْلزَرُق السَّ

لَوِن بَعِض أَوراِق الَْخريِف.

ما  بر  رنگ ها  که  باورند(  اين  بر  دارند،  اعتقاد  دارند،  )عقيده  معتقدند  دانشمندان  از  برخی 

در  روز  و  شب  که  است  طبیعی ای  رنگ های  چشم،  برای  رنگ ها  محبوب ترين  قطعاً  دارند.  تأثري 

1ــ پيام درس دربارۀ مسائل بهداشتی است. اهّمّيت چنني متونی بر هيچکس پوشيده نيست.
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اطراف)پريامون( خودمان می بينيم که عبارت اند از: رنگ سبز و رنگ آبی آسامنی سپس رنگ زرد، مانند 

رنگ بعضی برگ های پاييز.

ُه يَُحرُِّك اْلَعصاَب. فَـقانوُن الُْمروِر يَستَْخِدُمُه  أَّما الّنوُر اْلحَمُر فَـَنْشُعُر ِبالتََّعِب ِعنَدما نَنظُـُر إِلَيـِه ِلنَـّ

ِفـي اْلَماکِِن الَّتي ِبحاَجٍة إِلَی اِلنِْتباِه کَـِإشاراِت الُْمروِر؛ أَّما ُغرَُف النَّوِم فَـاْلَفَضُل فيـَهـا اْسِتخداُم اْلَلواِن 

. ئَـِة لِْلَعصاِب کَـاللَّوِن الْبََنفَسجيِّ الُْمَهدِّ

اّما رنگ رسخ، وقتی به آن نگاه می کنيم احساس خستگی می کنيم؛ زيرا )برای اينکه( اعصاب را 

تحريک می کند. در نتيجه قانون راهناميی و رانندگی در جاهايی )اماکنی( که نياز به توّجه دارد، مانند 

عالمت های راهناميی و رانندگی آن را به کار می گريد؛ اّما اتاق های خواب بهرت است که در آن رنگ های 

آرام بخش اعصاب مثِل رنگ بنفش به کار گرفته شود.

فيتامني »إ« )A(: ِمْن فَوائِِد فيتامني»إ« زياَدُة َوزِن اْلَطفاِل َو هَو ُمفيٌد لِلَْعيْـِن َو کاَن الطَّيّاروَن 

ِفـي  َموجوٌد  الْفيتامنُي  ٰهَذا  َو  اللَّيليَّـِة  الْغاراِت  ابِْتداِء  قَـبْـَل  يَتَناَولونَـُه  الثّانيَـِة  الْعالَميَّـِة  الَْحرِْب  ِفـي 

النَّباتاِت َو الَْفواکِـِه ِبـاللَّوِن اْلَصَفِر کَـالِْمْشِمِش َو الَْجـَزِر َو ِقْشِ الْبُـرتُقاِل.

ويتامني آ: از فوايد )سودهای( ويتامني آ افزايش وزن کودکان است. اين ويتامني برای چشم مفيد 

)سودمند( است و خلبان ها در جنگ جهانی دوم پیش از آغاز حمالت شبانه می خوردند )تناول می کردند( 

و اين ويتامني در گياهان و ميوه های به رنگ زرد مانند زردآلو، هويج و پوست پرتقال موجود است.

الَْحليِب  ِفـي  يوَجُد  ل  َولِٰکنَّـُه  الطّازَج  الَْحليِب  ِفـي  الْفيتامنُي  ٰهَذا  يوَجُد   :)C( »سي«  فيتامنُي 

ِف َو اْلَطفاُل الَّذيَن يَتَناَولونَـُه َوْحَدُه، يف أَکـثَـِر اْلَوقاِت يَْحُدُث لَُهم َضعٌف ِفـي الّساقَيـِن. َو يُـمِکُن  الُْمَجفَّ

تَعويُض هَذا النَّقِص ِفـي الـتَّغذيَـِة ِبـتَناُوِل َعصيـِر اللَّيموِن أَْو َعصيـِر الْـُبتُقاِل.

تازه وجود دارد )يافت می شود(، ولی در شري خشک وجود  اين ويتامني در شري  ويتامني ث: 

ندارد )يافت منی شود( و کودکانی که تنها آن را می خورند بيشرت اوقات برايشان ناتوانی )ضعف( ساق ها 

پيش می آيد و اين کمبود )نقص( در تغذيه )خوراک( با خوردن آب ليـمو يا آب پرتقال جبان می شود.

پس از پايان منت، درک مطلب تنظيم شده است که پاسخ آنها به ترتيب ص، غ، غ، غ، ص است. 

اين تـمرين موجب تقويت قّوۀ درک و فهم منت می شود.

آموزش تصويری قواعد )کليدواژۀ تصويری(

معلّم از يکی از دانش آموزان می خواهد تا اين بخش را بخواند و يافته های خود را در مورد 

ساعت خوانی برای دوستانش توضيح دهد.
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بدانيم

ساعت خوانی عربی تا اندازه ای شبيه فارسی است. برای ساعت خوانی سه حالت وجود دارد: 

کامل، مانده به ...، گذشته از...

1ــ ساعت کامل: مثال: الْـواِحـَدُة تَـاممـاً / الـثّـانيَـُة تَـاممـاً /. ..

بُع /. .. 2ــ ساعت کامل به اضافۀ نيم و ربع: مثال: الرّاِبَعـُة َو النِّصُف / الْخاِمَسـُة َو الرُّ

3ــ يک ربع مانده به ساعت کامل: مثال: الّساِبَعـُة إاّل ُربعاً / الـثّـاِمـَنـُة إاّل ُربعاً /. ..

در عربی عاميانه ساعت خوانی با عددهای ترتيبی گفته منی شود؛ مثالً »ساعت پنج« را در عربی 

فصيح »الْخاِمَسُة« و در عاميانه »َخمسه« می گويند. 1 ساعت را در زبان عربی فصيح بر وزن »الفاِعلَُة« 

می گويند.

ثُلثاً« می گويند.  إاّل  »الْخاِمَسُة  را  پنج«  به  بداند که»بيست دقيقه  همچنني خوب است معلّم 

هرچند »الْخاِمَسُة إاّل ِعرشيَن دقيَقًة« غلط نيست.

آموزش عدد معطوف از اهداف کتاب نيست؛ زيرا تجربه نشان می دهد يادگريِی آن دشواری هايی 

دارد؛ مثال: چهار و بيست و پنج دقيقه؛ زيرا در زبان عربی ابتدا يکان سپس دهگان گفته می شود؛ 

مثال: 

الرّاِبَعُة و َخْمٌس َو ِعرْشوَن َدقيَقـًة

تمرین ها

در هر سه کتاب عربی هفتم، هشتم و نهم قرائت، ترجمه و حّل تـمرين ها برعهدۀ دانش آموز 

است و معلّم، تنها نقش راهنام دارد. همواره تـمرين سخت برای دانش آموز تواناتر و تـمرين آسان 

برای دانش آموز ديرآموز يا کم توان در نظر گرفته می شود. ارزشيابـی و تـمرين ادامۀ يادگريی است. 

هدف اين است که در خالل تـمرين آموخته ها ملکۀ ذهن شود. از ديرباز گفته اند: 

رُس َحرٌف، َو التَّکراُر أَلٌْف.« »الدَّ

دانش آموز  از  است.  مطلب  درک  توانايی  تقويت  همچنان  تـمرين  اين  هدف  اّول:  تـمرين 

1ــ عددهای يک تا بيست و يک در عربی عاميانه تقريباً به اين شکل تلّفظ می کنند: 

َعرَشه،  ِتْسعـه،  َتـامنـي(،  )َتـامنيه،  ْثـامنيـه  َسْبـعـه،  ِسـتَّـه،  َخْمسـه،  أَرَبَعـه،  َتـالَتـه(،  )اِْتـالَثـه،  َثالَثـه  اِْثـنِيـْن،  واِحْد، 

َعْش(، اِْسـُبَطَعْش  َعْش )ُسطَّ َعْش(، أَرَبَطـَعْش، َخِمْسـَطَعش )ُمسَطَعْش(، ِسطَّ ـَعْش )َتـَلطَّ َلطَّ اِْحـَدَعْش )َدَعْش(، اِْثـَنـَعْش )اِْتـنشَعـْش(، ثثَ

َعـْش، واِحُد ِعرْشيْن )اِْسُبَطَعْش(، ُثـُمـْنَطَعْش، ِتُسطَّ
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می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. سپس از منت درس پاسخ مناسب را پيدا کند. پاسخ ها 

عبارت اند از: 

إشاراُت الُْمروِر، غارٌَة لَيليَّـٌة يا غاراٌت لَيليَّـٌة، طازَج، طَيّار، َعصـيـر

تـمرين دوم: هدف، تقويت مهارت روخوانی و ترجمه است. تصوير، عالوه بر زیباسازِی کتاب 

نقش آسان سازی نيز دارد. در اين تـمرين آموخته های کتاب هفتم و هشتم بازآموزی می گردد.

بايد  دانش آموز  است.  ترجمه  و  خواندن  زبانِی  مهارت  تقويت  هم  باز  هدف  سوم:  تـمرين 

بتواند به کلمۀ پرسشی »َمتَی« که در عربی هشتم آموخته است پاسخ دهد. به منظور تسهيل يادگريی 

پاسخ ها در تـمرين گنجانده شده است. 

معنای هر  بايد  دانش آموز  است.  دانش آموز  واژگانی  اندوختۀ  تقويت  تـمرين چهارم: هدف 

ئة، ارِشَْب،  جمله را بداند تا بتواند در جای خالی گزينۀ مناسب قرار دهد. پاسخ ها عبارت اند از: ُمَهدِّ

التََّعب، الَْجَزر، الِْمشِمش.

تـمرين پنجم: اين تـمرين در اصطالح، جورکردنی ناميده می شود. تـمرين به صورت مبتدا و 

خرب طرّاحی شده است. 

ـبـاِح َو الـلَّيـِل؛ روز ميان بامداد و شب است. 1ــ الـنَّـهـاُر ما بَـيـَن الـصَّ

2ــ الُْمتَحُف َمکاٌن لِـِحْفِظ اْلثـاِر الـتّـاريخـيَّـِة؛ موزه جايی برای نگهداشتنن آثار تاريخی است.

3ــ التَّلويـُن إِعـطـاُء اْلَلـواِن لِـَشٍء؛ »رنگ آميزی« رنگ بخشيدن به چيزی است.

ليـُل )گزينۀ اضافی است.(  4ــ الدَّ
5  ــ الـطّازَُج ِصَفٌة َحَسَنـٌة لِلَْحليِب َو الْفاکَِهـِة؛ تازه صفت خوبی برای شري و ميوه است.

6  ــ الـرَّْسـُم قُدرَُة َعرِض اْلَشياِء ِبالُْخطوِط َو اْلَلواِن؛ نّقاشی کردن قدرت نـاميش چيزها با خطوط 
و رنگ هاست. 

امِء الّصـافيَـِة؛ آبی رنگی است که در آسامن صاف ظاهر می شود.  ۷ــ اْلَزَرُق لَوٌن يَظَْهُر ِفـي السَّ

تـمرين ششم: هدف اين تـمرين نيز مانند تـمرين های قبلی تقويت اندوختۀ واژگانی دانش آموز 

است.

قُبْـح   / کَـثُـَر  قَـلَّ   / َحياة  َموت   / ُصلْح  َحرْب   / اِْذَهْب  تَعـاَل   / َدفَـَع  اِستَـلَـَم  متضادها: 

ُحْسـن  

مرتادف ها: َستَـَر کَـتَـَم / َوَرع تَـقـَوی / تَـنـاَوَل أَکَـَل / أَحَسن أَفَضل / بَْغـتَـًة فَْجـأًَة / إِشارات 

َعالمات
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کَنُز الِْحکَمة

اکنون که در درس نهم هستيم منت برگزيده در »کنز الحکمة« طوالنی تر شده است. منت نخست 

به صورت غیر مستقيم دانش آموزان دخرت را ترغيب به حجاب و عفاف می کند؛ زيرا در انتهای روايت 

رشم را نيکو و در زنان نيکوتر برشمرده است.

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

خـاُء َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي اْلَغنیاِء أَْحَسُن،  1ــ اَلْـَعْدُل َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الْـأَُمراِء أَْحـَسـُن، َو الـسَّ

وبَـُة َحَسٌن 1  ـبـرَُحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الْـُفـَقـراِء أَْحَسُن، اَلـتَـّ اَلْـَوَرُع َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الْـُعـلاَمِء أَْحَسُن، اَلـصَّ

ـبـاِب أَْحَسُن، اَلْـَحیاُء َحَسٌن َولٰـِکـْن ِفـي الـنِّساِء أَْحَسُن.  َولٰـِکـْن ِفـي الـشَّ

عدالت )دادگری( نيکو )خوب( است، ولی در فرماندهان نيکوتر است، و بخشندگی )سخاوت( 

نيکوست، ولی در ثروتـمندان نيکوتر است، پارسايی نيکوست، ولی در دانشمندان نيکوتر است، صرب 

)شکيبايی(نيکوست، ولی در فقريان نيکوتر است، توبه نيکوست، ولی در جوانان نيکوتر است، رشم 

)حيا( نيکوست، ولی در زنان نيکوتر است.

2ــ َمْن كَثُـَر كَـالُمُه كَثُـَر َخطَُؤُه، َو َمْن كَثُـَر َخطَُؤُه قَلَّ َحیاُؤُه، َو َمْن قَلَّ َحیاُؤُه قَلَّ َوَرُعُه، َو َمْن 

قَلَّ َوَرُعُه ماَت قَلْبُُه، َو َمْن ماَت قَلْبُُه َدَخَل الّناَر. 

هرکس سخنش زياد شود، خطايش زياد می شود و هرکس خطايش زياد شود، رشمش )حيايش( 

کم می شود و هرکس رشمش کم شود، پارسايی اش کم   و هرکس پارسايی اش کم شود، دلش )قلبش( 

می مريد و هرکس قلبش مبريد وارد جهّنم می شود.

توضيح اينکه ترجمۀ فعل های ماضی توّسط دانش آموز به صورت گذشته اشکالی ندارد.

 تحقیق

دانش آموز پايۀ نهم بايد شيوۀ درست جست و جو در اينرتنت را بلد باشد. معلّم الزم است که 

او را در اين زمينه راهناميی کند.

1ــ در اين روايت به جای »التَّوَبُة َحَسَنـٌة.« آمده است »التَّوَبُة َحَسٌن.« شايد سؤال شود چرا خرب به صورت »َحَسَنـٌة« 

نيامده است؟ توجيه اين است که »التَّوَبـُة َعَمٌل َحَسـٌن.« در اينجا کلمۀ »َعَمل« حذف شده است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »أَْحَسُن« بر وزن »أَفَْعُل« اسم تفضيل و غري منرصف است. 

گاهی أَحَسن به معنای زيباتر صفت مشبّهه می شود، در اين صورت مؤنّث آن َحْسناء است که 

البتّه باز هم غري منرصف است.

الجمع : أحاِسُن / الْمؤنث : ُحْسَنى و ُحْسَنياٌت. 

ِمْن أَحاِسِن النَّاس : ِمْن ِخيَـرَتِِهْم

2ــ »بََنفَسجـّي«، يعنی »بنفش« و فارسی معرَّب است. 

نام بسياری از گُلها در عربی ريشۀ فارسی دارد؛ مثال بيشرت: 

نَرِجس، َسوَسن، َمرزَنجوش، ياَسـَمن، َورد، بابونَج...

3ــ »تََعب«، يعنی »خستگی« جمع آن »أَتعاب« و مصدر از »تَـِعَب« و مرتادفش مشّقة و عناء 

و متضادش راحة است.

4ــ »تَـعويض« در فارسی و عربی به دو معنای متفاوت است. در فارسی به معنای »عوض کردن« و 
در عربی »تاوان دادن«، »بازخريد«، »پاداش بازنشستگی« و »جربان کردن« است. جمع آن تعويضات است. 

ی تعويض الوفاة : هو إعطاُء ماِل التَّأمني ِلَهِل الُْمتََوفَـّ

معادل اصطالح اداری »بازخريد« و »پاداش« در زبان عربی: ما يُدفَع لِلموظّف أَو العاِمل عند 

انرصافه ِمن الخدمة لِبلوغه ِسّن التقاعد، أو عند تَركِِه لِلَعَمل 

َوُل الُْمنترَِصة عىل الُْمنَهزِمة  تعويضات حربيَّة: غرامت های جنگ. َمدفوعات و َغرامات تَفرُضها الدُّ

كََغرامة َحربيَّة اِلسرِتمام الَخسائِر الَّتي لَِحَقت ِبها ِمن َجرّاء الَحرب، و يُنَشأ لِذلك لِجان ُمحّددة.

5  ــ »تَناَول« در کتاب درسی به معنای »خورد« و مرتادف »أَکََل« آمده است. 
ولی کاربردهای ديگری نيز در عربی دارد؛ مثال: 

تََناَوَل طَعاَم الَغَداِء : ناهار خورد. 

تَناَوَل َحاجياتِِه ِمَن التَّعاُونيَِّة : نيازهايش را از تعاونی گرفت.

واِء : جرعه ای از دارو نوشيد.  تَناَوَل ُجْرَعًة ِمَن الدَّ

تَناَوَل الشَء : آن را گرفت.

تَناَولَُه ِبلِسانِِه : او را دشنام داد.

6  ــ »َجَزر« ريشۀ فارسی دارد. اصل ان »گَـَزر« است. مانند »گَـوز« که »َجوز« شده »گَـَزر« نيز 
»َجَزر« شده است.
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۷ــ »َحليب« به معنای »شيـر« است که در گذشته به جای آن »لَبَـن« گفته می شد. 

به معنای  »لََب«  قديم  متون  در  ولی  است،  »دوغ« شده  يا  »ماست«  معنای  به  »لََب«  امروزه 

»شري« بوده است. 

در عربستان سعودی »ُزبادي« و در ِعراق »َروبَـة« به معنای »ماست« است. 

واژۀ »أَلْـبان« در عربی معادل »لبنيّات« جمع »لََب« است. 

مولوی شاعر گرانقدر ايرانی می فرمايد:

تا نگريد طفل کی نوشد لب تا نگريد ابر کی خندد چـمن 

8   ــ »َخـطَـأ« در فارسی »َخـطـا« تلّفظ می شود؛ مانند: َسـبَـأ و ُمبتََدأ که َسبا و مبتدا گفته می شود.

۹ــ »َساموّي« به معنای آسامنی از »َسامء« گرفته شده است. أزَرق َساموّي، يعنی آبی آسامنی.

در  امروزه  »تاَزگ«  واژۀ  است.  گرفته شده  »تاَزگ«  فارسی  واژۀ  از  »طازِج«  يا  »طازَج«  1۰ــ 

فارسی »تازه« گفته می شود. 

»بَرناَمگ« که در عربی نيز که به »بَرناَمج« تبديل شده و در فارسِی امروز »برنامه« تلّفظ می شود 

مانند همني واژه است. طازَج صفت برای شري و نان و مانند آنهاست؛ مانند: َحليب طازَج، ُخبٌْز طازٌَج

11ــ حرف »ف« در کلمۀ فيتامني گاهی به صورت سه نقطه نوشته می شود. )ڤيتامني( 

اين حرف ويژۀ واژگان غربی است. مثال بيشرت: کريم دوڤ، کريم نيڤآ، )دو نوع کرم( ڤيديو

12ــ پوست ميوه و درخت »ِقرْش« و پوست انسان و حيوان »ِجلْد« و پوست دست و صورت 

»برَشَة« گفته می شود.

13ــ »لَيـمون« معرَّب »ليـمو« است. ليمون حاِمض: ليمو ترش و لَيمون ُحلو: ليمو شريين است.

: خشک شد(  َف: خشک کرد، گرفته شده است. )َجفَّ 14ــ »ُمَجفَّف« يعنی خشک  شده و از فعل َجفَّ
فات« به معنای »خشکبار« است. ضمناً »ُمَجفَّ

15ــ »ِمشِمش« يعنی »زردآلو« و »ُمشُمش« نيز تلّفظ میشود.
ئُ« گرفته شده است.  أَ – يُـَهـدِّ ئ« يعنی »آرامبخش« و از »َهـدَّ 16ــ »ُمَهدِّ

کلمۀ »هاِدئ« به معنای »آرام« نيز از همني ريشه است.

1۷ــ »يوَجد«، يعنی »هست، وجود دارد«. »َموجوٌد« نيز به همني معناست. 

در گويش عاميانۀ ِعراقی »أَکـو« و »ماکـو« معادل »يوَجُد« و »ال يوَجُد« است. 

در عربستان سعودی نيز »فـي« و »مافـي« به همني معناست که در اصل »فيه« و »مافيه« است.
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ْرُس الْعاِشُ اَلدَّ

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

1ــ 1۰ کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند. 

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

4ــ به هنگام رضورت به رضب الـمثل های تـمرين دوم درس استشهاد کند.

فرايند آموزش

نهفته است.  منت درس داستانی زيبا و با پيامی عالی است. پيام درس در سخن پيامرب اسالم 

منت درس دعوت به امانتداری می کند و حامل اين نتيجۀ اخالقی است که هرکس امانت داری نکند، 

روزی آبرويش خواهد رفت. 

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

الْـأَمـانَـُة: امانت

أَراَد ُمساِفٌر تَسليَم نُـقوِدِه إلَی َشخٍص أميـٍن. فَـَذَهَب إِلَی قايض بَلَِدِه َو قاَل لَـُه: »إِنّـي َسوَف 

أُساِفُر َو أُريُد تَسليَم نُقودي ِعنَدَك أَمانَـًة َو َسوَف أَستَلُِمـها ِمْنَك بَعَد رُجوعي.« فَـقاَل الْقايض: »ال َبأَْس، 

ندوِق. ندوِق.« فَـَوَضَع الرَُّجُل نُـقوَدُه ِفـي الصُّ اِْجَعْل نُـقوَدَك ِفـي ٰذلَِك الصُّ

مسافری خواست پولش )پول هايش( را به شخص امانتداری بدهد. پس نزد قاضی شهرش رفت و 

به او گفت: »من مسافرت خواهم کرد و می خواهم پولـم را نزد تو به امانت بگذارم و پس از برگشتنم 

از تو پس خواهم گرفت.« قاضی گفت: »اشکالی ندارد، پولت را در آن صندوق بگذار.« و مرد )آن مرد( 

پولش )پول هايش( را در صندوق )آن صندوق( گذاشت.

َفِر؛ َذَهَب ِعنَد الْقايض َو طَلََب ِمنُه اْلَمانََة، فَـقـاَل الْقايض: »إنّـي ال أَْعـرِفُـَك.«  َو لاَّم رََجَع ِمَن السَّ

و وقتی که از سفر برگشت؛ نزد قاضی رفت و امانت )آن امانت( را از او خواست. )درخواست 

کرد(، قاضی به او گفت: »من تو را نـمی شناسم.«

َح لَـُه الَْقضيَّـَة. فَـقاَل الْحاکُِم: »َسيَأْتـي القايض  َحـزَِن الرَُّجـُل فَـَذَهَب إلَی حاکِِم الَْمديَنِة و رَشَ

1ــ پيام درس اهّمیت امانتداری است. امانتداری فقط حفظ اشيای ماّدی و دارای ارزش مالی نيست؛ حفظ يک راز و حفظ 

يک سخن نيز يک امانت است؛ مسئولّيتی که در جامعه بر عهده می گرييم، نيز نوعی امانت است. 
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إِلَـيَّ َغداً؛ فَـاْدُخْل َعلَيـنا ِفـي الَْمجلِِس َو اطْلُْب أَمانَـتَـَك ِمْنـُه.«

مرد )آن مرد( غمگني شد )ناراحت شد( و به سوی )نزد( حاکم شهر رفت و قضيّه را برايش رشح 

داد. حاکم گفت: »فردا قاضی نزد من خواهد آمد؛ در مجلس پيش ما بيا )بر ما وارد شو( و امانتت را 

از او بخواه.«

َو ِفـي الْيَوِم التّالـي ِعنَدما جاَء الْقايض إِلَی الْحاکِِم، قاَل لَـه الْحاکُِم: »إِنّـي َسوَف أُساِفُر إِلَی الَْحجِّ 

هِر َو أُريُد تَسليَم أُموِر الِْبالِد إِلَيـَك ِلَنّـي ما َرأَيْـُت ِمْنـَك إّل اْلَمانَـَة.« يف ٰهَذا الشَّ

و در روز بعد وقتی که قاضی نزد حاکم آمد، حاکم به او گفت: »من در همني ماه )اين ماه( به 

حج سفر خواهم کرد و می خواهم امور )کارهای( کشور )رسزمني( را به تو تحويل دهم )بسپارم( چون 

من از تو جز امانتداری نديده ام.«

َو يف ٰهَذا الَْوقِت َدَخَل صاِحُب اْلمانَـِة َو َسلََّم َعلَيِهام َو قاَل: »أَيَُّها الْقايض، إِنَّ يل أَمانَـًة ِعنَدَك. 

ندوِق. اِْستَلِْم نُقوَدَك.« َوَضْعُت نُقودي ِعنَدَك.« قاَل الْقايض: »ٰهذا ِمفتاُح الصُّ

و در اين وقت صاحب امانت وارد شد و به آنها )آن دو( سالم کرد و گفت: »ای قاضی، امانتی 

نزد تو دارم. پومل را نزد تو گذاشته ام.« قاضی گفت: »اين کليد صندوق است. پولت را تحويل بگري.«

بَعَد يَـوَميـِن َذَهَب الْقايض ِعنَد الْحاکِِم َو تََکلََّم َمَعـُه َحوَل ٰذلَِك الَْموضوِع. فَـأَجاَب الْحاکُِم: 

پس از دو روز قاضی نزد حاکم رفت و با او دربارۀ آن موضوع صحبت کرد. حاکم جواب داد:

َشٍء  فَـِبأَيِّ  الْـِبالِد؛  کُـلَّ  أَْعـطَـيْـناَك  بَعَدما  إّل  الـرَُّجِل  ٰذلَِك  أَمانَـَة  اْستَـرَجْعـنا  َما  الْقايض،  »أيَُّها 

نَْسـتَـرِْجـُع الِْبالَد ِمْنـَك؟!« ثُمَّ أََمَر ِبـَعزْلِــِه.

»ای قاضی، امانِت آن مرد را از تو پس نگرفتيم مگر بعد از اينکه همۀ کشور را به تو داديم؛ با 

چه چيزی کشور را از تو پس بگرييم؟!« سپس دستور به برکناری او داد. )دستور داد او را برکنار کنند.(

. .. َولٰـِكـِن انْـظُروا إلَـی ِصْدِق الْـَحديِث  »ل تَْنـظُروا إلَی کَـثْـرَِة َصالتِـِهم َو َصوِمـِهم َو کَـثْـرَِة الْـَحـجِّ

َو أَداِء اْلَمانَِة.« رسوُل الله صلی اللّٰه وعلیه وآله.

»به زيادِی نـامزشان و روزه شان و زيادِی حج نگاه نکنيد...، ولی به راستگويی و امانتداريشان 

نگاه کنيد.«

پس از پايان منت درس، پنج سؤال درک مطلب تنظيم شده است که پاسخ آنها به ترتيب عبارت 

است از: 

ص، ص،غ، ص، غ
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تمرین ها

خواندن، ترجمه و حّل تـمرينات در هر سه کتاب متوّسطۀ اّول بر عهدۀ دانش آموز است و 

معلّم راهنام و مصّحح است.

تـمرين اّول: اوج زيبايی در اين تـمرين به منّصـۀ ظهور رسيده است. مطابق قوانني باالدستی 

یکی از اهداف آموزش عربی کمک به درس زبان و ادبيّات فارسی است. اين تـمرين پيوندی هرنمندانه 

ميان ادبيّات فارسی و عربی برقرار می کند. اّما همني سؤال بسيار زيبا می تواند به يک سؤال بسيار بد 

تبديل شود. همکاران، با سؤاالت قرابت معنايی در کنکور آشنايی دارند. سؤاالتی بسيار عجيب است 

که حتّی کارشناسان نيز در پاسخ مورد نظر طرّاح محرتم در می مانند.

دشمِن دانا که غم جان بَود بهرت از آن دوست که نادان بَودَعداَوُة اْلعاِقِل َخـْيـٌر ِمـْن َصداَقـِة اْلجاِهِل.

ـَجـِر ِبال َثـَمـٍر. عالـِم بی عمل به چه ماَند؟ به زنبور بی عسل.اْلـعـاِلـُم ِبال َعـَمـٍل َکـالـشَّ

چاه مکن بهِر کسی، اّول خودت دوم کسی.َمْن َحَفـَر ِبْئـراً ِلـأَخـيـِه َوَقـَع فيـها.

دربیان این سه،کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و مذهبتُاسرُت َذَهَبك و َذهاَبك و َمذَهَبك

تا توانی می گريز از ياِر بد ياِر بد بدتر بَود از ماِر بداْلـَوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء.

، َوَجَد. عاقبت جوينده يابنده بـَود.َمْن َطَلَب َشيئـاً َو َجـدَّ

ٌة. نو که آمد به بازار، کهنه شود دل آزار.ِلـُکـلِّ َجـديـٍد َلـذَّ

تـمرين دوم: برخی از رضب املثل ها در دو يا چند زبان با کلامت متفاوت به يک پيام اشاره 

دارند. رضب املثل های اين مترين نيز همني گونه هستند.

َجرَِة.  1ــ ُعصفوٌر ِفـي الْـيَـِد َخرٌي ِمْن َعرَشٍَة َعلَی الشَّ

گنجشکی در دست بهرت از ده تا روی درخت است. شبيه به رضب املثل فارسی »سيلی نقد به 
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از حلوای نسیه.«

نـيـا تَـْحـُصـْد ِفـي اْلِخـرَِة.  2ــ مـا تَـْزَرْع ِفـي الـدُّ

هرچه در دنيا بکاری در آخرت درو می کنی. معادل »هرکسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کِشت.«

3ــ َمـْن طَـلَـَب أَخـاً ِبال َعيٍب بَـِقـَي ِبال أٍَخ. 

هرکس دوستی )برادری( بی عيب جست و جو کند بی دوست )بی برادر( می ماند. 

4ــ اُْستُـْر َذَهبَـَك َو َذهابَـَك َو َمْذَهبَـَك.  
طاليت و رفتنت و مذهبت را پنهان کن. )دارايی ات و مسافرتت و عقيده ات را پنهان کن.(

مولوی شاعر بزرگ ايران در مثنوی معنوی دفرت اّول چنني می فرمايند:

گـفـت بـاز  نشـایـد  رازی  هر  طاق جفتگفت  گه  گهی  آید  طاق  جفت 

آیـنـــه با  زنـی  دم  گـــر  صـفـــا  آیـنـــهاز  مـا  بـا  زود  گـردد  تــــیـــره 

لـبـت جنبان  کـم  سه  این  بیـان  مـذهبـتدر  وز  ذهب  از  و  ذهـاب  از 

عدو و  بسیار  خصمست  را  سه  اوکین  داند  چون  ایسـتـد  کمـیـنـت  در 

الـوداع دو  یـکــی  بـا  بـگــویی  شـــاعور  الـاثـَنـیـِن  جــاوز  ِسـرٍّ  کُــلُّ 

هم به  بـندی  را  پرنده  سه  دو  اَلَـمگـر  از  مـحبوس  ماننـد  زمـیـن  بـر 

خوب سـرپوشیده  دارند  مـشــوبمشـورت  غلط افکن  با  کنـایـت  در 

بستـه سـر پـیـمـرب  کردی  بی خبــــرمشـورت  و  جـواب  ایشانش  گفته 

را رای  گـفـتـی  بستـه  مـثـالی  رادر  پــای  سـر  از  خـصـم  نـداننـد  تا 

ازو بـگرفتـی  خـویـش  جـواب  بــواو  غیـر  مـی نبــردی  سؤالـش  وز 

 

5  ــ ٰهـَذا الْـَفـرَُس َو َهـَذا الْـَمـيـداُن. اين اسب و اين ميدان. شبيه رضب املثل »اين گوی و اين 
ميدان.« 

6  ــ يَوٌم لَـنـا َو يَوٌم َعـلَـيْـنـا. روزی به نفع ما و روزی به رضر ما. شبيه اين شعر فردوسی شاعر 
حامسی ايران زمني که به رضب الـمثل نيز تبديل شده است. 

اســت رســِم ســرای درشــت گهی پشت بر زين و گهی زين به پشتُچــنيـن 



126

تـمرين سوم: هدف تـمرين تقويت ذخريۀ واژگانی دانش آموز است. او بايد کلمۀ داخل پرانتز 

را ترجمه کند؛ سپس با ترجمۀ چهار گزينۀ ارائه شده بتواند ارتباط گزينه ها را با کلمۀ مشّخص شده 

معلوم کند. 

ة و الَحريق پاسخ ها: الْمطر، العروس، الرياح، البَطّاريَـّ

تـمرين چهارم: شش حديث از کتاب های عربی متوّسطۀ اّول برگزيده شده است تا دانش آموز 

از دانش آموز ترجمۀ عبارات خواسته  پر کند. هرچند  ارائه شده  با کلامت مناسب  را  آنها  جای خالی 

فراگري  واژه شناسی  مهارت  تا  بگريد،  صورت  ترجمه  حتامً  بايد  تـمريناتی  چنني  در  ولی  است،  نشده 

تقويت گردد.

تـمرين پنجم: هدف يادآوری اعداد اصلی و ترتيبی است. در کتاب عددهای سيزده تا نوزده 

بنا به پاره ای مالحظات تدريس نشده اند. اگر دانش آموزی پرسيد به او اين طور توضيح دهيم. که شام 

« را اضافه کنيد تا  عددهای سه تا نه را بلد هستيد، کافی است بعد از عددهای سه تا نه جزء »َعَشَ

عددهای سيزده تا نوزده به دست بيايد.

... ، َخمَسـةَعَشَ ، أربََعـةَعَشَ ثاَلثَـة، أربََعـة، َخمَسـة... = ثاَلثَـةَعَشَ

را  زير  کلامت  معنای  گفت  می توان  است.  واژه شناسی  مهارت  تقويت  هدف  ششم:  تـمرين 

عبارت  خواندن  همچنني  می شود.  ترجمه  و  خواندن  مهارت  تقويت  موجب  تـمرين  اين  اّما  بنويسيد. 

موجب آشنايی دانش آموز با زبان عربی و ذوق پيدا کردن او در جمله سازی می گردد. هرچند جمله سازی 

از اهداف کتاب نيست. اّما همني که دانش آموز توانايی فهم منت و عبارت را پيدا کند، توانايی ساخنت 

را نيز به دست می آورد و اين در حالی است که در راهنامی معلّم تأکيد شده است که از دانش آموزان 

ساخنت منی خواهيم.

تـمرين هفتم: هدف يادآوری مبحث عدد و جنس اسم است. اين مطلب در درس اّول کتاب 

عربی هفتم آموزش داده شده و در عربی هشتم    و  نهم جهت تثبيت آموخته ها تکرار می گردد.

لزم است که در کلّيّۀ امتحانات از طرح کلامتی مانند بَنات، َساموات، َسبعيـن، أََخوات، إِخوة، 

أَبيات، أَصوات و کلامتی که موجب خطای دانش آموز می گردد، خودداری شود. طرح اين سؤالت شبيه 

به کنکور دانشگاه است. دانش آموز با ديدن کلمۀ بَنات رسدرگم می ماند که جمع مکّس است يا جمع 

مؤنّث سالـم. گفته می شود بنات ُملَحق به جمع مؤنّث سالـم است. با ديدن إِخوة نيز چون دارای ة 

است و أبيات چون »ات« دارد، دچار خطا می شود. در برگۀ امتحانی کلامت ساده طرّاحی گردد که 

اعتامد به نفس در دانش آموز ايجاد کند و البتّه دبري اختيار دارد که چنني مواردی را در کالس توضيح 
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دهد، ولی طرح آن در امتحان موجب کم شدن نـمرۀ دانش آموز می شود. طرح سؤال بايد از مواردی 

باشد که حالت کلّی و عمومی دارد.

و  مضارع  نهی،  )امر،  فعل  انواع  در  دانش آموز  آموخته های  يادآوری  هدف  هشتم:  تـمرين 

مستقبل( است.

تـمرين نهم: پايان کتاب درسی با تـمرين درک مطلب انجام شده است. اين يک کار نـامدين 

و نشانگر اهّمیت منت است. منت تـمرين نهم مبتال به بسياری از نوجوانان و جوانان است. کار و بازی 

با رايانه و بازی های رايانه ای معضلی برای بسياری از دانش آموزان شده است. در اين منت نتيجۀ بد 

استفادۀ نادرست از فناوری های روز نـاميش داده شده است. در پايان نيز به روال متون پيشني سؤال 

درک مطلب طرّاحی شده است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

ارزشيابی و وسایل کمک آموزشی در اين درس هامن است که در دروس قبل نيز به آنها اشاره 

شده است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »أَراَد« به معنای »خواست« است. أَراَد يُريَد، أَرِْد، إرادًة. اسم فاعل ُمريد و اسم مفعول ُمراد 

است.

أَراَد با اين فعل ها مرتادف است: شاَء، طَلََب، طالََب، َسأََل، اِبتََغی، راَم، َرِغَب ف

در گويش عاميانۀ حجازی »بََغی« به همني معنا به کار می رود؛ مثال: »إيش تِـبْـَغـی؟« يا »ِوْش 

ْك؟« در لبنان »شو بَـْك؟« در عراق »ِشـرْتيـْد؟« و در  تِـبـي؟« يعنی »ماذا تُريُد؟« و در سوريه »شو بَـدَّ

مرص »عـاِوز إيـه؟« معادل »ماذا تُريُد؟« است.

2ــ »اِْستَـرَْجـَع«، يعنی »پس گرفت«. کاربرد آن در عربی بدين صورت است: 

اِْسرَتَْجَع أَقالَمـُه : اِْستَعاَدها، اِْستَـرَدَّها 

اِْستَـرَْجَع ِمْنُه ما أََخَذُه : طَلََب ِمْنُه إِرْجاَعُه

3ــ »تَسليم« چند معنا دارد: تحويل دادن، سالم کردن، تسليم شدن 

لَْم يَبَْق أَماَم الُجْنديِّ إاّل تَْسليُم ِسالِحِه : َوْضُعُه، التََّخلّـي َعِن اْسِتْعاملِِه 
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َر ِف النِّهايَِة التَّسليَم ِبالَْمِر الْواِقـعِ : الُخضوَع لَُه، الِْذعاَن التَّْسليُم ِبالَقضاِء َو الَقَدِر  قَرَّ

تَْسليُم رِسالٍَة : تَْقديـُمها 

التَّسليُم ِبأَقْوالِِه : القْراُر ِبها 

عمليّة إعطاء ِسلعة لِمشرتيها ميعاد التَّسليم 

ترك الحرب مع االنقياد إىل إرادة الُْمَسلّم إليه

کومبيوتر،  کلامت  کامپيوتر،  بر  عالوه  عربی  در  است.  کامپيوتر  عربی  معادل  »حاسوب«  4ــ 
کُمبيوتِر و کَمبيوتِـر نيز گفته می شود. )گفته اند: الکلامت العَجميَّة الِْفظْـها کَام تَشاء.(

ّن القانويّن مع  5  ــ »َعزْل«، يعنی »برکنار کردن«. إجراء تأديبّي بإنهاء خدمة الْموظَّف قبل السِّ
ه ف الْمعاش. ه أَو عدم حقِّ حقِّ

  






