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  کتاب معلّم 

    )٢(زبان قرآن  ،عربی

  دهم ياز پايۀ 

  مشرتک  درس

  فيزيک و علوم تجربیهای رياضیرشته
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  ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

  

  های درسی ابتدايی و متوّسطۀ نظریدفرت تأليف کتاب: ريزی محتوا و نظارت بر تأليفبرنامه

  فيزيک و علوم تجربیی رياضیهامشرتک رشتهدرس يازدهم  پايۀ ، زبان قرآنکتاب معلّم عربی: نام کتاب

  عادل اشکبوس، اباذر عباچی، فاطمه يوسف نژاد :تأليف

غی، حسن علی چرابزرگی، الدين بهرام محّمديان، حبیب تقوايی، علی جانمحی: ريزی درسیشورای برنامه

  حيدری، سيّد محّمد دلربی

  محّمدکاظم بهنيا: ويراستار

  های درسی ادارۀ کّل چاپ و توزیع کتاب: نظارت بر چاپ و توزيع سازی وآماده

  ) شهيد موسوی( آموزش و پرورش ٤ساختUن شUرۀ  - خیابان ايرانشهر شUلی: تهران

 www.chap.sch.ir: ، وبگاه  ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩: ، کد پستی ٨٨٣٠٩٢٦٦:  دورنگار  ٨٨٨٣١١٦١ - ٩: تلفن 

  ؟: آرا صفحه

    :نارش

  :چاپخانه

  ١٣٩٦چاپ اّول : سال انتشار و نوبت چاپ

  .حّق چاپ محفوظ است

  :شابک
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  مِن الرَّحيمِ ِم ِهللا الرَّحْ ِبسْ 

  فهرست
  ٥-   ----------------------------------------------------------------------------------------------  مقّدمه

  ٧-   --------------------------------------------  و شبکۀ مفهومی  عربی درسی برنامۀ كلّی اهداف: بخش اّول

  ١٣  -----------------------------------------------------------  يادگpی- ها و منابع ياددهیروش: بخش دوم

  ٢١  --------------------------------------------------------------------------------  ح درسطر : بخش سوم

   ٢٩------------------------------------------- --------------------------- بندی امتحانات و بارم: بخش چهارم

  ٥١  -------------------------------------------------------------توضیحات مشرتک همۀ دروس: بخش پنجم

  ٧٥-------------------- --------------------هاو نحوۀ تدريس درس نهممحتوای کتاب درسی پايۀ : بخش ششم

ْر    ٧٧--------------------------------------- --------------------- --------------------            ١ األّوُل    ُس الدَّ

ْر    ٨٥--------------------------------------------- ------------------- ----------------          ٢  ُس الثّاv  الدَّ

ْر    ٩٣------------------------------------------------- ---------------- ---------------          ٣ ُس الثّالُِث الدَّ

ْر    ١٠١----- --------------------------------------------------------- ----------------          ٤ ُس الرّاِبُع   الدَّ

ْر    ١١١-------------- -  --------------------------------------------------------  ----           ٥خاِمُس ُس الْ الدَّ

  ١١٩---------------   ------------------------------------------------------------            ٦ُس الّساِدُس ْر الدَّ 

ْر    ١٢٧-------------- -  -----------------------------------------------------------              ٧ُس الّساِبُع  الدَّ

  ١٣٧- ---------- -------------- ----- - ----------------- -- -------------------    متون کوتاه برای zرين در کالس

  ١٥٠-- ---------------------------------------------- ------------------------- دربارۀ طرح رو و پشت جلد 
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  مقّدمه
پيش از  معلّمی که. رسانندۀ دبp در رسيدن به اهداف آموزشی استياری ،آگاهی ياف} از اهداف برنامۀ درسی

تر از معلّمی است که بدون موفّق قطعاً در تدريس  ،کندکتاب معلّم را پيش از تدريس مطالعه می تدريس،

امری  ،های تدريس کتاب نونگاشتآگاهی از رويکرد و شيوه. کندکتاب معلّم رشوع به تدريس می اين رسیِ بر 

  .شايسته و بايسته است

های تدريس تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش رویکرد تا کنندمی تالش درسی و مؤلّفان کتاب ریزانبرنامه   

 میان فاصلۀ دهندۀنشان درسی هایبرنامه از ارزشیابی نتایجگاهی  اامّ  ،کنند تبیین رابرنامۀ درسی  انتظار مورد

را حل  تمشکال  حدودی تا تواندمی باره این در که اموری از یکی. است شده اجرا برنامۀ و شدهقصد برنامۀ

  . است »ممعلّ  راهنUی کتاب« ،کند

های شيوه دربارۀ کمرت و هستند متّکی درسی کتاب به اغلب ایران آموزشی نظام در تدریس برایمدارس    

. انديشندمی آموزاندانش با نيازهای آن مطابقت و درسی کتاب محتوای تعدیل امکان يادگpی و تدريس و

اند يا کتابی که قبالً تدريس داشته اند،آموزی خواندهگاهی حتّی برخی به کتابی که خودشان در دورۀ دانش

 ،این گروه اندک. معلUّن دشوار است که شيوۀ تدريس خود را تغيp دهندبرای برخی . مانندهمچنان وفادار می

هنوز گروهی هستند که . های منسوخ نيستندشيوه بردار ازدانند و دستاند درست میرا قبالً آموخته آنچه

های مهارت ،برای اين گروه. داننددرس عربی را فقط رصِف انواع فعل و ضمp و اسم اشاره و مانند آنها می

  . اندگونه آموزش ديدهمعناست؛ زيرا در گذشته خودشان نيز اينشنيدن، خواندن و سخن گف} بی

های چهارگانۀ زبانی به منظور فهم بهرت پرورش مهارت«های درسی عربی به صورت با تغيp رويکرد کتاب   

  . افزايی خويش برآمدندبسياری از دبpان در پی دانش» قرآن و متون دينی و زبان و ادبيّات فارسی

  فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

  : آمده استگونه ايندر اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 زبان است؛ این آمیخته آن با کامالً  فارسی اتادبیّ  و است عربی اسالمی معارف و علوم و قرآن زبان که آنجا از«

  ».شود تدریس ها رشته همۀ در و هاکالس همۀ در متوّسطه دورۀ نپایا تا ابتدایی دورۀ از پس باید

  :درس عربی چنین آمده است در مورد قلمرو حوزۀ »درسی ملّی برنامۀ«در 
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گف} ی خواندن، گوش کردن، نوش} و سخنیعن ،زبانی های چهارگانۀّخصاً مهارتآشنايی با زبان عربی و مش... «

و  عليهم السالم آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصوم�نشاین حوزه به ميزانی است که دا در

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

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

 و زبان بهرت فهم به كمک و اسالمی متون و عبارات فهم برای زبانی هایمهارت پرورش«رویكرد  .١

  .محوریقاعده جایبه محوریم} واژگان و مطلب، کاربرد درک بخشیحاکمیّت و »فارسی اتادبیّ 

 به آسیبی یندفرا این در آنها گرف} نادیده امكان كه قواعدی از پوشیچشم و قواعد حجم از كاس} .٢

 .کلیدی و پرکاربرد واژگان و م} به بیشرت توّجه عوض در .سازدمیـن وارد م} و عبارت فهم رویکرد

  : آموزانرد نظر برنامۀ درسی عربی از دانششايستگی مو 

با گسرتدگی بیشرت نسبت به  به فهم ساختارها و متونی ،متوّسطه دوم دورۀبتوانند در پایان بايد آموزان دانش

. گpدواژۀ پرکاربرد زبان عربی را ياد می ٨٢٠آموز در متوّسطۀ اّول حدود انشد .طه دست یابندل متوسّ اوّ  دورۀ

ند، ها عالوه بر اينکه در زبان عربی پربسامداين واژه. واژه است ٨٥٠های مکّرس تعداد واژگان با احتساب جمع

 دهم،ياز  تا هفتم ربیع هایکتاب در رفته کار به کلUت .در متون دينی و ادبی ما نيز کاربرد فراوان دارند

-رفته کار به بسيار فارسی ادبيّات و زبان و روايات حديث، قرآن، در که است عربی زبان واژگان پرکاربردترين

 هایکتاب واژۀ ١٢٠٠ به ،نزديک آن بر افزون و است رفته کار به پرکاربرد کلمۀ ٣٠٠حدود  ،کتاب اين در. اند

 پربسامد واژۀ ١٥٠٠ حدود آموزش کتاب، اين هدف حقيقت در پس ند؛اشده تکرار دهمياز  کتاب در نيز پيش�

دورۀ دوم  کتاب سه در. داشتند قرآنی کاربرد اّول متوسطۀ کتاب سه واژۀ ٨٥٠ از واژه ٥٥٢ .است عربی زبان

  .شد خواهد اين گونه نيزمتوّسطه 
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  اّولبخش 

  اهداف کلّی برنامۀ درسی عربی 

  و شبکۀ مفهومی 
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  متوّسطۀ اّولهای عربی کتاب شبکۀ مفهومی

  .ای نوشته شده استهاست و با عنايت به ساختار شبکهعبارات اهداف در اين جدول به صورت مفاهيم و مهارت

ع 
ضو

مو
 

 نهم  هشتم  هفتم  پایه

ان
اژگ

و
  

کلمه  ٤٠٠ حدود آموزش

و اصطالح پرکاربرد و 

  ساده 

واژه و  ٢٠٠حدود آموزش 

  اصطالح پرکاربرد و ساده

ر واژگان عربی پايۀ و تکرا

   هفتم

واژه و اصطالح پرکاربرد و  ٢٢٠ حدود آموزش

 ار واژگان عربی پايۀ هفتم و هشتمو تکر  ساده

  )کلمه ٨٥٠های مکّرس جمعاً با جمع(

ان
 زب

تار
اخ

س
  

  

  اسم اشاره- 

  فعل ماضی -

  ادوات استفهام -

اسم از نظر عدد و - 

  جنس

یک تا  اعداد اصلی -

بدون ذکر ( دوازده

  )عدقوا

  فعل مضارع- 

  ادوات استفهام ۀبقیّ  -

  )لUِذا، َمتَی، کَيَف (

يکم تا  اعداد ترتیبی -

  )بدون ذکر قواعد( دوازدهم

  مستقبلفعل  -

  .)...يندعِ ( داش}ترجمۀ  -

  

 

 

 

 

   فعل امرشناخت  -

  نهی  فعلشناخت  -

  معادل ماضی استمراریشناخت  -

  جايگاه صفت در ترکيب اضافیشناخت  -

  وانیخساعت -

  وزن و حروف اصلی -
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ت
بارا

و ع
ون 

مت
  

  و احاديث؛آیات  -

  داستان کوتاه؛ -

  ی اصلی؛هارنگ -

  ؛روزهای هفته -

 .هافصل-

  ؛آیات کالم هللا مجید -

  ؛:احادیث معصومین -  

  داستان کوتاه؛ -

  ؛یابیدوست -

  ؛و فرهنگ جامعه هاارزش -

  ، احاديث، و امثال؛آیات -

  ؛شعر و داستان -

  های زندگی؛و مهارتآداب  -

  و دیدنی؛ مراکز زيارتیدر  -

  .م} علمی -

ف}
ن گ

سخ
ت 

هار
م

  

آشنايی، سالم و  -

احوالپرسی، خداحافظی، 

  تعارفات؛

  ؛در شهرهای زیارتی -

  ؛دربازار -

مکان، پرسش از  -

  ماهيت، هويت و رنگ

  معرّفی افراد به همديگر؛ -

  های غذایی؛وعده -

 پرسش از زمان و پاسخ بدان -

  ؛...)اوقات شبانه روز، ماه و(

چرايی، چگونگی پرسش از  -

  و شغل

  نحوۀ درخواست؛ -

  بازداش} کسی از کاری؛ -

احرتام به قوانین جامعه مانند راهنUيی و  -

  رانندگی؛

  .در سفر زيارتی -
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 موضوع 

  و پایه
  يازدهم دهم

  واژگان
   کلمه و اصطالح پرکاربرد ٣٠٠آموزش حّداقل 

  یقبل یهاواژگان كتابو تكرار 

کلمه و اصطالح  ٣٠٠آموزش حّداقل 

  یپرکاربرد و تكرار واژگان قبل

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


١١ 

 

 موضوع 

  و پایه
  يازدهم دهم

  قواعد

  طهل متوسّ اوّ  ۀدور قواعد  یتكرار آموخته ها-

   ،يكم تا بيستم یتا صد و ترتيب کي یاصل یعددها -

  قواعد تطبيق عدد و معدود  ه بهبدون توجّ 

  ؛ کكتاب مشرت  معدود در هاییو ويژگ

  كه مفرد است  ٩٩تا  ١١معدود  یر كتاب انسانا دامّ 

   ١٠تا  ٣و جمع بودِن معدود 

  .اثنان بعد از معدود آموزش داده شده است و آمدن واحد و

   کبا اشكال افعال در كتاب مشرت  یآشناي -

  مانند  افعالیرا در  واو ۀكه شناس یدر حدّ 

  ستَخرَجوا، أَخرَجوا بشناسد؛ َخرَجوا، تََخرَّجوا، اِ 

تشخيص نيز بايد نوع باب را  ادبيات و علوم انسانی ۀدر رشت یول

ادبيات و علوم  ۀدر رشت یهمچن� تشخيص فعل الزم از متعدّ . دهد

  .نيست ک هدفهدف است كه در كتاب مشرت  انسانی

  اسميه و فعليه و اجزای آنها  ۀتشخيص جمل -

  )فعل، فاعل، مفعول، مبتدا، خرب(

  ؛ کجهول در كتاب مشرت درست فعل م ۀتشخيص و ترجم -

  .بايد نايب فاعل را نيز بشناسد ادبيات و علوم انسانیدر كتاب  یول

و معرب، و  یفهوم مبنمشناخت  ادبيات و علوم انسانیدر كتاب  -

  .هدف است هات سه اعراب رفع، نصب و جر در اسمشناخ

 شناخت اعراب صفت و مضاف اليه ادبيات و علوم انسانیدر كتاب  -

  .ف استاز اهدا

در كتاب انساv تشخيص اعراب نيز هدف (شناخت جار و مجرور  -

  ).آموزشی کتاب است

  شناخت نون وقايه

شناخت اسم فاعل، اسم مفعول و اسم  هاک همۀ رشتهدر كتاب مشرت -

  مبالغه

  

 

  

ادبيات و علوم  رشتۀ در كتاب

  :انسانی

قواعد چهار  یهاتكرار آموخته -

  یكتاب قبل

يل، اسم شناخت اسم تفض -

مكان، اسم فاعل، اسم مفعول و 

  اسم مبالغه

  اسلوب رشط و ادوات آن -

  بعد از نكره ۀجمل -

دو نوع (اسم معرفه و نكره  -

  )معرَّف بأل و َعلَم: معرفه

 یمضارع التزام یمعادل فارس -

  ینقل یو ماض یمنف ۀو آيند

  افعال ناقصه یمعان -

  :هاک همۀ رشتهدر كتاب مشرت 

  اسم مكان اسم تفضيل و -

  اسلوب رشط و ادوات آن -

  جمله بعد از نكره -

معادل (ترجمة الفعل املضارع  -

 ۀو آيند یمضارع التزام یفارس

  )ماضی نفلیو  یمنف

 افعال ناقصه یمعان -
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 موضوع 

  و پایه
  يازدهم دهم

  متون

  شعر -

  قرآن و حديثی م} دين -

  یم} علم -

  یم} ادب -

  ...)تاريخ اسالم، قصص قرآن و ( یم} تاريخ -

  و فرهنگ جامعه،ها  ارزش-

  آیات کالم هللا مجید، -

 ،)ع(احادیث معصومین-  

  شعر -

  قرآن و حديث یم} دين -

  م} علمي -

  یم} ادب -

تاريخ اسالم، قصص قرآن و ( یم} تاريخ -

(...  

  ها و فرهنگ جامعه، ارزش -

  آیات کالم هللا مجید، -

  ،)ع(احادیث معصومین -  

  مکالـمه

  گو در و گفت -

، مخابرات، ی، تاكسیگذرنامه، سالن بازرس ۀتل، ادار فرودگاه، ه

  داروخانه

  گو در و گفت

، مطب ، داروخانهیورزشبازار، محيط 

  دكرت
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  دومبخش 

  یادگیری-دهییاد منابع و هاروش
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  یادگیری  -اصول یاددهی) الف

 راستای در تربیتی و رسید برنامۀ اهداف برآوردن برای را شايسته بسرت تواندمی یادگیری یاددهی راهربدهای

 ناظر اصول بر افزون ،مهم این انجام برای. فراهم کند »بهطیّ  حیات« از مراتبی به دستیابی و فطرت شکوفایی

  :بود زیرخواهد رشح به یادگیری یاددهی راهربدهای انتخاب بر حاکم اصول تربیتی، و درسی هایبرنامه بر

 .یندبب تدارک زندگی واقعی هایتموقعیّ  در را بطروا و وقایع ها،پدیده تفسیر و درک امکان .١

 ها،پدیده دربارۀ هاییپرسش پاسخ یاف} برای مداوم تالش در کاوشگری طریق از را آموزاندانش انگیزۀ .٢

 .کند تقویت و شکوفا آنها روابط و وقایع

 برای تیتصمیU و مرور آموزدانش طتوسّ  شده کسب هایشایستگی که ببیند تدارک را هاییفرصت .٣

 .شود اخذ او طتوسّ  یادگیری مسیر ادامۀ یا ،بازنگری تعدیل،

 صورت به را جدید هاییادگیری با پیشین اتتجربیّ  و دانش تلفیق عمل، و نظر پیوند برای الزم فرصت .٤

 .کند فراهم هاشایستگی توسعۀ و آموزاندانش وجودی هایتظرفیّ  قتحقّ  جهت معنادار و یکپارچه

 یندفرا قخالّ  و نوآورانه سازماندهی با و بخشتعالی و قخالّ  ال،فعّ  هایروش از ترزونف مندیبهره با .٥

 .Uیدـن فراهم را معرفت و علم ساخ} زمینۀ حقایق، انباشت و آوریجمع

 تأکید با را آموزاندانش سوی از و پژوهش علم تولید زمینۀ بلکه ،نشده محدود دانش انتقال به رصفاً  .٦

 .ببیند تدارک مفهوم، در آنان مشارکت بر

 .کند فراهم یادگیری هایمحیط انواع و همساالن م،معلّ  با را آموزاندانش رمؤثّ  تعامل زمینۀ .٧

 نگاه با را آنها از استفاده و ¡اید فراهم را آموزشی نوین هایاوریفنّ  از هوشمندانه گیریبهره زمینۀ .٨

  .کند دنبال واگذاری و جایگزینی نگاه نه ،مندسازیـتوان یا تکمیلی و تقویتی

  :شود كهای سامان داده میگونهبه در درس عربی پايۀ يازدهم ادگیریی - اصول یاددهی

 .آموزان اجرا شودرت فّعال و با مشاركت گروهی دانشآموزش به صو  .١

 .آموز، آموزش داده شودله پرداخ} به دانشئنه به حّل مسچگونه آموخ} و چگونه اندیشیدن و چگو  .٢

زان آمو بر ارزشیابی دانش افزونیادگیری  - یاف} نسبت به اعتبار فرایند یاددهیرای اطمینانم بمعلّ  .٣

 .ورزد مبادرت خودهای تنسبت به ارزشیابی از فّعالیّ 
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ه و فهم نقش ترجم ،در این میان .گیردهای زبانی صورت میآموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت .٤

آموز هدف آن است كه دانش ،کتاب عربی زبان قرآن يازدهم در .گرددعبارات و متون برجسته می

 .معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد درست بخواند و

 ؛محض مورد نظر نیست ۀدر جدول وسعت و توالی هرجا سخن از قواعد آمده است؛ قاعد :ر مهمتذكّ 

 .فهم زبان حاصل گردد ،آن ۀبلكه  هدف آن است كه با مطالع

 .گردده بیشرت میتوجّ  نزش عربی به مهارت خواندن و شنیدن آمو های نویدر شیوه .٥

 : گیردهای زبانی بر این مبنا صورت میسنجش مهارت  .٦

زبان  عبارات از عربی به فارسی، یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهمّ  ۀترجم خوانی،روان

آموز و یا در میان ر و دانشاسخ میان دبیصورت پرسش و پ به( گف}عربی برای تقویت مهارت سخن

ارجاع به وجوه  در مورد مهارت نوش} از آنجاكه الفبای فارسی و عربی تقریباً یكی است؛ )آموزاندانش

  ١.كندUیز و اختالفات امالیی كفایت میـت

  :یادگیری -های مناسب یاددهیتالیّ ها و فعّ شیوه) ب

در  .شودكار گرفته میانتخاب و به ،برنامهاف و رویكردهای یادگیری با توّجه به اهد -هیدهای مناسب یادشیوه

   .شودیادگیری اشاره می-های یاددهییوهتنها به اصول كلّی ش راهنUاین 

  :اند ازعبارت یادگیری -های یاددهیاصول كلّی شیوه

  :قرائت -

خوانی خوانی و روانستایی در معلّم باید از توان ،از این رو ؛درس عربی روخوانی جایگاه خاّصی دارد در

ث، ح، «تلّفظ صحيح حروف  .آموزش دهد ،تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه ؛برخوردار باشد

با . در عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد» ک«حرف . شودآموزش داده می» ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و

لذا دبp عربی به اين بخش توّجه  رج حروف اهميّت دارد؛ّفظ درست مخاتوّجه به اينکه در نـUز خواندن تل

  ٢.دارد

   

                                                             
  ...استوا و : علی؛ اِستِواء: تربيت؛ َعلـيّ : مناجات ؛ تربية: شود، و ُمناجاةمثالً کلمۀ آيَة در فارسی آيه يا آيت نوشته می ١
 .شوندتاِب گويا، متون و عبارات با تلّفظ صحيح قرائت میدر ک ٢
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  :ترجمه -

به  نظر. خوانی مهم استدر اين بخش درست. تواند درست ترجمه کند که درست بخواندآموزی میدانش

 ترجمه برای آموزِش  کارساز هايیشيوهاست از الگوها و  شايستهن عربی ترجمه در آموزش زبا جايگاه ارزشمند

مانند تطبیق انواع فعل در ؛ است آمدكار  فنون ترجمهگاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم  .بهره گرفته شود

آمده یادین فنون ترجمه در كتب درسی ترجمه به منظور آموزش مفاهیم بن فنّ بخش ، به همین منظور دو زبان

  .است

  :قواعد -

- با نياز يک دانش ،عربی در زمينۀ قواعد نياز دارد يکی از کشورهایساکن  زبان آموز عربآنچه يک دانش

و معلUّن  مؤلّفانریزان، لی اساسی مورد توّجه برنامهبه عنوان اص کاربردی قواعد ؛متفاوت استآموز ايرانی 

مورد  ،از م} شاهدو یاف}  کاربردی توّجه به قواعددر يادگpی هر زبانی آموزش قواعد الزم است،  .گیردر میقرا

د شده است که در فهم م} بسيار فتم تا يازدهم بخشی از قواعد تأکيهای درسی عربی هدر کتاب.كید استتأ

   .اندمهم

  :که بایسته است شايسته و  در این باره

شود؛ در آموزش عربی طرح چن� سؤالی در امتحان  خودداری و تعاريف از تأكید بر حفظ قواعد .١

سؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت خواسته .) يدماضی نقلی را تعريف کن: (درست نيست

آموز بتواند اين جمله را ترجمه کند بدين وقتی که دانش.) َمدرََسةِ أَخي قَد ساَعَد زَُمالَءُه يف الْ : (شود

 .معناست که معادل ماضی نقلی را در زبان عربی فهميده است

آموز بايد در يادگpی نقش اصلی را انشد م وحده در آموزش زبان نادرست است؛ زيراتدريس متکلّ  .٢

 .داشته باشد

آموز با دانشکه ود؛ آنچه را ـشمی های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش تأكیدبر روش .٣

 .شودمی در ذهنش ملکه ،گاه zرين کندپی بربد آن بدان يی معلّم دريابد و خودشUراهن

-بی گذشتهکلمۀ چهار کتاب  ١٢٠٠دبpی که از ؛ شودتوّجه  آموزانهای پیشین دانشبه آموخته .٤

در تدريس با دشواری و کندی ؛ است ناآگاه که فراگp قبالً خوانده نسبت به قواعدی و اطّالع است

 .شودمواجه می
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پيوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهرت بومی سازی شود؛ قواعد عربی به دستور زبان فارسی  .٥

را آموزش دهيم بديهی است که ) تَُب کُتَِب و يُکْ (هيم فعل مجهول خوابرای ¡ونه وقتی که می

يا برای تفهيم معنای . را تفهيم کرد) شودنوشته شد و نوشته می(نخست بايد فعل مجهول فارسی 

ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی » َمعونَ کانوا يَسْ «و » لَحَ أَفْ  قَدْ «

 .توضيح داد

قواعد حذف می  از ؛ لذا برخیدندارن اتأثیر چندانی در دریافت معن ،از مباحث دستوری ایارهپ .٦

آموز ايرانی به ويژه در بحث غp منرصف، انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانشممانند . شود

اعد قو . شودرشتۀ رياضی، تجربی و فنّی سودی ندارد و تنها موجب طرّاحی سؤاالت معUّگونه می

های مهارت ۀهای جدید عربی بر پایرویکرد کتاب هستند؛ زيرافهم عبارات و متون  در خدمت

ی سؤال طرح لذا ؛ساخت نه هدف است شناخت ،دیگر عبارت به .زبانی و م} محور است ۀچهارگان

حِ  یا ساخت اساس بر که  هبلک ؛ندارد وجود جدید روش در ،باشد گذاریاعراب یا طاءَ خْ اْألَ  َصحِّ

  .شودمی روهروب درست شده گذاریعرابا و درست ساختارهای با آموزدانش

  :هامرینـت -

مرینات هر درس نشانگر میزان ـپاسخ به ت. ها توّجه شده استبه اصل مهم تثبيت آموخته ،در طرح تـمرين

ال و مشاركتی در انجام های فعّ خاذ روشلذا اتّ  ؛یادگیری است - یند یاددهیاآموز در فر ت معلّم و دانشموفّقیّ 

-و از همۀ دانش Uیدـرا ایفا می ن مدير آموزشینقش  zرين م در بخشمعلّ . ناپذیر استمرینات امری گریزـت

  .خواهد در اين قسمت فّعال باشندآموزان می
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  های اجرایی برنامهتوصیه

  :ۀ درسیبرنام تقويتو  اشاعه هایشيوه

  آموزشی ۀبست استفاده از .١

درس  کدرسی ی ۀاهداف برنام برآوردنكه برای  ای استآموزشی هایبرنامهمتون و شی بستۀ آموز 

كار، كتاب م،شامل كتاب درسی، راهنUی تدریس معلّ . شودتولید و در قالب های گوناگونی عرضه می

 ،پاورپوینت، فيلم، اینفوگراف، وسايل کمک آموزشی افزار،کارت، نرم، فلش)پوسرت(اعالن گویا، كتاب

مندی وجود دارند که تاکنون کارهای ارزشمندی دبpان توا¡ند و عالقه ،در اين خصوص .وبگاهوبالگ و 

. تواند شU را از کارهای همکاران مطلّع سازدهای مجازی میهای شبکهعضويّت در گروه. اندارائه کرده

  https://t.me/ketabearabi:  نشانی کانال گروه درسی عربی

  آموزاناولیای دانش مديران مدارس و سازیآگاه .٢

بخش  ،در مقّدمۀ کتاب درسی. مهّمی داشته باشدتواند نقش انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه می

اين  تا شايسته است دبp از مدير مدرسه درخواست کند. سخنی با مديران و سخنی با اوليا وجود دارد

آموزان نيز بخواهد که به اوليای خود بگويند بخش سخنی با اوليا را مطالعه ش را بخواند و از دانشبخ

  .کنند

  های علمی معلVّنانجمنهای آموزشی و گروه .٣

ق اهداف برنامه نقشی مهم در تحقّ های علمی تشكیل انجمنهای آموزشی و رشکت در جلسات گروه

تشكیل ها و رشکت در هUيشتوانند با د آشنا با مسائل آموزشی مین افرادبیران به عنوا. كندایفا می

  .Uیندـهای علمی، به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح كشور ایفای نقش نانجمن

  درس عربی کشوری ۀدبیرخان .٤

ازوی اجرایی بسیار د به عنوان بنتواهای آموزشی رسارس كشور میبه دلیل ارتباط با گروه دبیرخانه

  .دUیـدرسی عمل ن ۀمند برنامنیرو 

  گروه درسی عربی وبگاه .٥
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تواند خود می وبگاهمندسازی ـرسانی و توانروزهلیف كتب درسی با بأریزی و تگروه عربی دفرت برنامه

 ۀهم ،عربی دفرت وبگاه. در ارتباط باشد آموزان و اولیای آناناندركاران آموزش، دانشدستۀ با كلیّ 

ات صی حوزه زبان و ادبیّ های تخصّ وبگاههای آموزشی و نیز ان عربی و نیز گروهق دبیر های موفّ وبالگ

نشانی . های موفّق معلUّن آگاه شدتوان از وبالگبا مراجعه به وبگاه گروه می .کندعربی را لینک می

   http://arabic-dept.talif.sch.ir :گروه عربی وبگاه

  كتاب رشد ۀجشنوار  .٦

كه برای تحّقق  کند معرّفیآموزان و اولیای آنان هایی را به معلUّن، دانشكتابتواند این جشنواره می

از   /http://samanketab.roshd.irتوان با مراجعه به سامانۀ همچن� می. باشداهداف برنامه، مؤثّـر 

  .دآموز مطلّع شو های مفيد برای دبp و دانشکتاب

  نقد و بررسی كتب درسی .٧

Uن، كارشناسان و فان، معلّ صی با حضور استادان، مؤلّ تخصّ  و بررسی كتب درسی در قالب نشست دنق

های کارشناسان گروه. شود محتوا و مسائل آموزشی توصیه میدیگر صاحب نظران برای شناخت بهرت

  کنندها رشکت میهای دبpان عربی استاندرسی هميشه در هUيش
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  بخش سوم

  طرح درس
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  .دهی به روش تدريس و استفاده از تجربيّات ديگران استتهيّـۀ طرح درس به منظور سامان

  . عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند ،بيشرت دبpان توانا پس از چند سال تدريس

روی  آموزشی چنین که در آموزدانش یادگیری از بازخورد دریافت و مستمر ارزشیابی به باید درس طرح در

  .شود توّجه دهدمی

   

  پايۀ يازدهم عمومی یكتاب عرب -  ۀ پيشنهادیزانطرح درس رو           به نام خدا

                                           :                                              نام مدرسه                                  :تاریخ                                :                      نام دب]

  :درس

   اّول

  :موضوع درس

  القِ خْ آياِت اْألَ  ِمنْ 

  : صفحه

  ...تا ... 

  : تمدّ 

  دقيقه     ٧٥

  : كنندههتهيّ 

  

  اهداف : بخش نظری –الف

١  
وس ئر 

  مطالب

  عدقوا - ٥درک مطلب    - ٤   های جديدواژه   -٣   م} درس    - ٢   صفحۀ ورود به درس -١

٢  

اهداف 

  کلّی

  ؛های پيش�پايهو يادآوری کلUت  جديد کلUتآشنایی با  .١

 شناخت اسم تفضيل و اسم مکان .٢

  آشنايی با بخشی از آيات اخالقی قرآن .٣

٣  

  یهاهدف

  یرفتار 

  :آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .ترجمه کنداز عربی به فارسی های جدید درس را واژه .١

 .بفهمد و ترجمه کند بخواند،درست م} درس را  .٢

 .کند ترجمه درست و بشناسد جمله در، دهد تشخيص مختلفهای اسم تفضيل را در حالت .٣

  .اسم مکان را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند .٤

٤  
  رفتار

  یورود

 .صفت تفضيلی، صفت عالی و اسم مکان را در دستور زبان فارسی بشناسد .١

   .را داشته باشدعربی  ۀتوانایی قرائت عبارات ساد .٢

  

٥  

  یارزشياب

  یتشخيص

  .كندیص مرشوع آموزش را مشخّ  ۀزير نقط ینتايج ارزشياب

 .زيبا، زيباتر و زيباترين: برای صفت ساده، برتر و برترين در زبان فارسی مثال بزند؛ مثال .١

  ... .و رسا فروشگاه، آشپزخانه، دانشکده، مهUن: برای اسم مکان در زبان فارسی مثال بزند؛ مثال .٢

  .مطالب جديد خواهند بود یاالت، فراگpان آماده يادگp ؤ در صورت پاسخ به اين س  نتيجه
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٢٣ 

 

  : يند آموزشفرا –ب

  امراحل تدریس و تنظیم محتو 

  دقيقه ٩٠دقيقه از  ٧٥ 

  زمان  رشح  تدريس مراحل  

  معارفه  ١
های مربوط به ع تدريس معلّم بايد روشقبل از رشو  - ٣ حضور و غیاب - ٢پرسی سالم و احوال -١

  .ياددهی و يادگpی مورد نظر خودش را مشّخص کند

٣  

٢  
  انگیزه ایجاد

  

  . دهيمآموز رشح میاهّميّت آموخ} اسم تفضيل و اسم مکان را در زبان برای دانش

   .کاربرد فراوان اين دو نوع اسم در زباناشاره به  .١

های وگو در موقعيّتو جايگاه مهم اين گفت »ِحوار يف سوق مشهد«م} اشاره به  .٢

  .واقعی در زندگی

٥  

٣  

  فی درسمعّر 

  و  

  بیان اهداف

  

  :ميگویهای باال میپرسش و پاسخ ۀدر ادام

  . شویمیموضوعات آشنا ماين در این درس با  گرامی،موزان آ دانش 

      زان با زبان قرآنآمو سورۀ ُحُجرات برای آشنايی دانش ١٢و  ١١بهره گpی از آيات اخالقی 

٢ 

 

  

٤  

  رشوع تدریس

  و 

  درس  ۀارائ 

  .اين درس در سه جلسه به راحتی قابليّت تدريس دارد

  ُمعَجم و حّل درک مطلب؛آموز با توّجه به الْ ترجمۀ م} درس توّسط دانش :جلسۀ نخست

 .گpيمخوانی کلUت معجم و م} درس درس کمک میاز کتاب گويا برای روان

  .کنندترجمه می دبpنامه و زير نظر وزان م} درس را قرائت و به کمک واژهآمدانش

   »ِحوار«و zرين بخش » لَموااِعْ «قرائت و توضيح بخش  :جلسۀ دوم

کنيم؛ خواند و دربارۀ آن سؤال میمی و رسا با صدای خوشآموزی را دانش» اِعلَموا«بخش 

٤٥  
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٢٤ 

 

  ١.يکی از آنها قرائت کندکنيم تا هر جلسه آموزان را شناسايی میدانش

را انجام » پژوهش«آموزان داوطلب که بخش حّل zرينات و ارائۀ گزارش دانش :جلسۀ سوم

  .اندداده

٥  

  درس ۀالصخ

  و  

  گیرینتیجه

  .خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنندآموزان میاز دانش ،با استفاده از قلم رنگی

در صورتی که . ه درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کندخواهيم کآموزان میاز يکی از دانش

  .کنيمما درس را خالصه می ،درست خالصه نکرد

٥  

٦  
  ارزشیابی

  بعد از تدریس 

  :خواهيمآموز میاين موارد را از دانش

 .دستور زبان فارسی و عربی مثال بزند ازبرای اسم تفضيل و اسم مکان  .١

  .کندشبيه م} ِحوار درس را در کالس اجرا  .٢

١٠ 

  

 -  .حّل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آينده  تکلیف  ٧

٨  

  معرّفی 

های تالیّ فعّ 

  قانهخالّ 

  .افزار و اينرتنتاسم تفضيل و اسم مکان در قرآن و حديث با استفاده از نرم کلUت ياف}

 بیبه زبان عر» ابتسامات«و » د کهدانيآيا می«، »داستان«ياف} 

  .و تصاوير آموزشی مناسب )پاورپوينت(نگار پردهافزار آموزشی، ياف} وبالگ، وبگاه، نرم

٣ 

  

 ٧٥                                                                                                                                                           زمان تقريبی

 

    

                                                             
 .صدا نباشندآموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوشبرای قرائت م} درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش ١
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٢٥ 

 

  هاپايۀ يازدهم مشرتک کلّـيّـۀ رشته» عربی، زبان قرآن«بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب جدول زمان

  تاليّ فعّ   درس  تاريخ  جلسه  هفته  ماه  

يم
ن

ّول
ل ا

سا
  

  مهر

قرائت و : نخست� درس کتاب تدريسرشوع  و معارفه  ١    ١  اّول

  ترجمۀ م} و حّل بخش درک مطلب

آموز و پاسخ به ش قواعد درس اّول توّسط دانشقرائت بخ  ١    ٢  دوم 

و قرائت و ترجمۀ م} آموزان های احتUلی دانشپرسش

آموزان برای ِحوار و ايجاد انگيزه برای داوطلب شدن دانش

  اجرای ¡ايشی اين بخش در جلسۀ آينده

  های شفاهی،اّول، پرسش درس تـمرينات حّل   ١    ٣  سوم

  آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 صورت در مدرسه وبالگ يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش}

  يا ادامۀ تدريس درس اّول؛ ،آزمون کتبی کوتاه  ١    ٤  چهارم

  آموزاِن داوطلب دانش »پژوهش« بخش گزارش نتيجۀ

 صورت در يا وبالگ مدرسه ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

  ن مناسبزما داش}

  بانآ 

  قرائت و ترجمۀ م} درس و حّل درک مطلب  ٢    ٥  لاوّ 

صدا آموزی خوشتوّسط دانش» لَموااِعْ «قرائت بخش   ٢    ٦  دوم 

  همراه توضيح و پرسش معلّم؛

  های شفاهی،دوم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٢    ٧  سوم

  آموزان دانش» پژوهش«گزارش نتيجۀ بخش 

وبالگ مدرسه در صورت  يا ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

 داش} زمان مناسب

  آزمون کتبی کوتاه؛  ٢    ٨  چهارم

  آموزاِن داوطلب دانش »پژوهش« بخش گزارش نتيجۀ
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٢٦ 

 

 صورت در يا وبالگ مدرسه ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

  ن مناسبزما داش}

  آذر

  قرائت و ترجمۀ م} درس و حّل درک مطلب  ٣    ٩  اّول

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٣    ١٠  دوم

و قرائت و ترجمۀ م}  معلّم؛ پرسش و توضيحبا  همراه

آموزان برای ِحوار و ايجاد انگيزه برای داوطلب شدن دانش

  اجرای ¡ايشی اين بخش در جلسۀ آينده

  های شفاهی،سوم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٣    ١١   سوم

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 صورت در مدرسه وبالگ يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش}

  آزمون کتبی کوتاه؛  ٣    ١٢  چهارم

  آموزاِن داوطلب دانش »پژوهش« بخش گزارش نتيجۀ

 صورت در يا وبالگ مدرسه ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

  ن مناسبزما داش}

  ید

  ئت و ترجمۀ م} درس و حّل درک مطلبقرا  ٤    ١٣  لاوّ 

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٤  دوم 

  برگزاری امتحانات نوبت اّولادامۀ   اتامتحان    ١٥  سوم

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٤    ١٦  چهارم

  معلّم پرسش و توضيح همراه

وم 
ل د

 سا
يم

ن
  

  بهمن
  لاوّ 

  های شفاهی،چهارم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٤    ١٧

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 صورت در مدرسه وبالگ يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش}

  قرائت و ترجمۀ م} درس و حّل درک مطلب  ٥    ١٨  دوم
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٢٧ 

 

  سوم

 داصخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٥    ١٩

و قرائت و ترجمۀ م} ِحوار  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه

آموزان برای و ايجاد انگيزه برای داوطلب شدن دانش

  اجرای ¡ايشی اين بخش در جلسۀ آينده

  چهارم

  های شفاهی،پنجم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٥    ٢٠

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 صورت در مدرسه وبالگ يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

    مناسب زمان داش}

   ٥و  ٤امتحان درس   -     ٢١  لاوّ   اسفند

  قرائت و ترجمۀ م} درس و حّل درک مطلب  ٦    ٢٢  دوم

  سوم
 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٦    ٢٣

  معلّم پرسش و توضيح همراه

  چهارم

  های شفاهی،ششم، پرسش درس تـمرينات حّل    ٦    ٢٤

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 صورت در مدرسه وبالگ يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

    مناسب زمان داش}

  تعطيل عيد نوروز  ----     ٢٥  لاوّ   فروردين

  تعطيل عيد نوروز  ----     ٢٦  دوم

  لبقرائت و ترجمۀ م} درس و حّل درک مط   ٧    ٢٧  سوم

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعلَموا« بخش قرائت  ٧    ٢٨  چهارم

و قرائت و ترجمۀ م} ِحوار  معلّم؛ پرسش و توضيح همراه

آموزان برای و ايجاد انگيزه برای داوطلب شدن دانش

  اجرای ¡ايشی اين بخش در جلسۀ آينده
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٢٨ 

 

 

   

  اهی،های شفهفتم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٧    ٢٩  لاوّ   ارديبهشت

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 صورت در مدرسه وبالگ يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

    مناسب زمان داش}

  ٧و  ٦آزمون درس   امتحان    ٣٠  دوم 

  حّل ¡ونه سؤال پايانی و رفع اشکال  دوره    ٣١  سوم

  حّل ¡ونه سؤال پايانی و رفع اشکال  دوره    ٣٢  چهارم
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٢٩ 

 

  چهارمبخش 

  بندیبارم

   و

  نـمونه سؤال امتحانی
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٣٠ 

 

   ١نوبت اّول يازدهم پايۀ تجربی علوم و فيزيک رياضی هایرشتهمشرتک  )٢(زبان قرآن  عربی کتبی بندی امتحانبارم
  ، )چهارمدرس  م} و درک مطلب درس اّول تا پایاناز ( 

  . دانش متفاوت استارای و کو حرفههای فنّی بندی نوبت اّول رشتهبارم
 ٢) های فنّی از کّل درس اّول و نيمی از درس دوم شامل م} و درک مطلِب آن استبندی رشتهبارم(

های مهارت
Uره زبانی

ش
 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

   هدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوش}  ١
 .)شودمیخط کشيده  کلUتزير دو مورد و (

٠٫٥ 
٢  

 ٠٫٥ ) هUنند تـمرينات کتابدو مورد ( مرتادف و متضاد  ٢ نـمره
 ٠٫٥ )دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهUهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های خوانده شدهدر حّد اسم(نوش} مفرد يا جمع اسم   ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  »اِعَلموا«از م}، تـمرين و بخش  ارسیعربی به ف جمالت کتاب از ۀترجم ٥
٧  

 نـمره
  ٠٫٥  )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ٦
 ١٫٥ )شش جای خالی( تکميل ترجمۀ ناقص ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 کاربرد قواعد

ی، امر، نهی، نفماضی استمراری، های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ٨
های و مصدر در جمالت ساده و با ريشه ، مجهول، فعل دارای نون وقايهمستقبل

  ای مانند َدَخَل و َخَرَج ساده
ر    )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(يا در قالب مصوَّ

 )شش مورد(

١٫٥ 

٧٫٥ 
 نـمره

 در خالی جای برای مناسب و نيز مصدر نهی و امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص  ٩
هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را شخيص نوع فعل، يا يا ت جمله

  )سه مورد. (بسنجد
٠٫٧٥ 

  ٠٫٥  تشخيص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله ١٠

  ١  تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله  ١١

  ١  اسلوب رشط باترجمۀ دقيق جملۀ   ١٢

                                                             
ندی ببه پاورقی بارم ،بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا حتUً پيش از طرح سؤالتوضيحات پاورقی بارم ١

 . نوبت دوم مراجعه کنيد

ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان ميان نوبت اّول از يک درس که هفتهای و کاردانش های فنّی و حرفهدر رشته ٢

ای و های فنّی و حرفهبرای امتحان نوبت اّول رشته )يعنی کّل درس اّول و م} و درک مطلب از درس دوم. (و نيم است

  .بندی مجزّا نوشته شده استيک بارمکاردانش 

های فنّی و های رياضی و تجربی و برای امتحان خرداد ماه پايۀ دوازدهم رشتهبندی برای عربی پايۀ يازدهم رشتهاين بارم

  .ای و کاردانش نيز استحرفه
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٣١ 

 

  ٠٫٥  تشخيص فعل رشط و جواب آن  ١٣

  ٠٫٥  .خط کشيده شده است ی که زيرشجمۀ دقيق دو اسم معرفه و نکره در عبارتتر   ١٣

 ،فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، مضاٌف اليه، صفت، جار و مجرور(تشخيص محّل اعرابی   ١٤
  )يا مجرور به حرف جر

١  

  ٠٫٥  تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه  ١٥

  ٠٫٢٥  عدد اصلی يا ترتيبی  ١٦

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كلUت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٣
جای  باجمله  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀیا ارائ )مورد شش( »دوم

  .مناسب كامل شود ۀخالی كه باید با كلم
 )ایگزینه سهسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

١٫٥ 

٣  
 نـمره

کلمۀ پرسشی  ششبا حتّی االمکان  سؤال ششاحی م} و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٤
  ) خوانده شده

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  شش ۀارائ( يا
   ؛)اساس م} ارائه شده در برگۀ امتحانی

که مهارت درک و فهم را هر شيوۀ ابتکاری ديگری ١٤و  ١٣يا در هر دو مورد 
 .بسنجد

١٫٥ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٢٥  يا پاسخ به سؤال با توّجه به تصوير ارائه شده ،پرسشی هایبه جملهپاسخ کوتاه   ١٥
٠٫٥  

سازی با کلUت پراکنده حداکÆ شش تّکه از جمله(طرح سؤال از بخش حوار مانند   ١٦ نـمره
  ... )ای و ، دو گزينهلی با کلUت ارائه شدهردن جای خا، پر ک)های کتابعبارت

٠٫٢٥  
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٣٢ 

 

  

  ١دومنوبت  های رياضی و تجربیيازدهم درس مشرتک رشته پايۀ )١(زبان قرآن  عربی کتبی بندی امتحانبارم
های مهارت

Uره زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

   هلدر جم از عربی به فارسی کلمه ایمعننوش}  ١
 .)شودمیخط کشيده  کلUتزير دو مورد و (

٠٫٥ 
٢  

 ٠٫٥ ) هUنند تـمرينات کتابدو مورد ( مرتادف و متضادتعي� کلUت   ٢ نـمره
 ٠٫٥ )دو مورد( ٢تشخيص کلمۀ ناهUهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های خوانده شدهدر حّد اسم( ٣نوش} مفرد يا جمع اسم  ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  »اِعَلموا«از م}، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جمالت کتاب از ۀترجم ٥
٧  

 نـمره
  ٠٫٥  )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ٦
 ١٫٥ )شش مورد(تکميل ترجمۀ ناقص  ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 کاربرد قواعد

امر، نهی، نفی، ماضی استمراری، ماضی ساده، ماضی نقلی،  هایفعل دقيق ترجمۀ ٨
های و مصدر در جمالت ساده و با ريشه ، فعل دارای نون وقايهمستقبل مجهول،

  ؛ای مانند َدَخَل و َخَرجَ ساده
ر    )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(يا در قالب مصوَّ

 شش مورد

١ 

٧٫٥ 
 نـمره

 در خالی جای برای مناسب و نيز مصدر هین و امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص  ٩
هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل ، يا تشخيص نوع فعل، يا جمله

  )چهار مورد(. را بسنجد
١ 

  ٠٫٥  شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مکان ١٠

  ٠٫٥  عدد اصلی و ترتيبی  ١١

  ٠٫٥  ز اسم نکرهترجمۀ دقيق جملۀ بعد ا  ١٢

  ؛در جمله» ، کَي، لَِکي، َحتَّی، لَنْ أَنْ «ترجمۀ دقيق فعل مضارع دارای حروف   ١٣

  ای از فعل مضارع دارای اين حروفيا سؤال سه گزينه
١  

                                                             
 .بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارندتوضيحات پاورقی بارم  ١
  . نافذة، ِجدار، باب، َصدر: آموز در انتخاب دو گزينه رسگردان شود؛ مثالنبايد دانش. شوار استطرح اين سؤال د ٢

  نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛ �: پاسخ

  .از اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فرق دارد» سينه«اند و در يک گروه» پنجره و در و ديوار«�: پاسخ

 َÇْمؤنث و بقيّه مذکّرند �: پاسخ. فَتَحَ ، اِسَرتَجعا، يَعَملوَن، ذََه Çسوم شخص مفرد ماضی . انديَعَملوَن مضارع و بقيّه ماضی. ذه

 .اسرتجع بيش از سه حرف است و بقيّه فقط سه حرف است؛ از سوی ديگر اصالً اين سؤال از قواعد است نه از معنا
 . است؛ اّما در اصل مربوط به قواعد است ای در بخش ترجمه آمدهبندی اين سؤال نيم نـمرههرچند در بارم ٣
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٣٣ 

 

  ؛در جمله» ، لِـ ، اللَمْ «ترجمۀ دقيق فعل مضارع دارای حروف   ١٤

  ای از فعل مضارع دارای اين حروفيا سؤال سه گزينه
١  

  در جمله » َس کاَن، صاَر، لَيْ «ترجمۀ دقيق افعال ناقصه   ١٥

  )های مختلف فعل کاَن استتأکيد در طّراحی سؤال بر شکل(
١  

فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، مضاٌف اليه، صفت، : تشخيص نقش کلUت( محّل اِعرابـی  ١٦

   )جار و مجرور، مجرور به حرف جر
١  

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كلUت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٧
جمله دارای  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀیا ارائ ؛)مورد شش( »دوم

  .مناسب كامل شود ۀجای خالی كه باید با كلم
 )ایگزینه سهسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

١٫٥ 

٣  
 نـمره

کلمۀ پرسشی  ششبا حتّی االمکان  سؤال ششاحی م} و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٨
   ؛)خوانده شده

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  شش ۀارائ( يا
   )اساس م} ارائه شده در برگۀ امتحانی

هم را هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و ف١٦و  ١٥يا در هر دو مورد 
 .بسنجد

١٫٥ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٢٥   ١ يا پاسخ به سؤال با توّجه به تصوير ارائه شده ؛پرسشی هایبه جملهپاسخ کوتاه   ١٩
٠٫٥  

سازی با کلUت پراکنده حداکÆ شش تّکه از مانند جمله(طرح سؤال از بخش حوار   ٢٠ نـمره
  ... )و  ای، دو گزينهرائه شدهردن جای خالی با کلUت ا، پر ک)های کتابعبارت

٠٫٢٥  

 

   

                                                             
: شود سؤال با توّجه به تصوير طّراحی شود؛ مثالً با توّجه به تصوير ميزی که کيفی روی آن قرار دارد سؤال شودپيشنهاد می ١

-ها را میهمۀ پاسخ» .الحقيبة علی املنضدة«، ».علی املنضدة حقيبة«، »الحقيبة«، »حقيبة«های و پاسخ» ِمنَضَدِة؟ماذا َعلَی الْ «

  . های کوتاه، يا بلند او همگی اشاره به موفّقيّت او دارندآموز متوّجه سؤال شده و پاسخها دانشپذيريم؛ زيرا در همۀ اين پاسخ
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٣٤ 

 

ها ای و کاردانش با ساير رشتههای فنّی و حرفهل کتاب عربی پايۀ دوازدهم رشتهامتحان نوبت اوّ بندی بارم

ای يک ساعت درس عربی دارند و امتحان آنها از درس اّول، ها هفتهآموزان اين رشتهمتفاوت است؛ زيرا دانش

  . ّول درس چهارم تا پايان م} درس و درک مطلب آن استدوم، سوم و نيمۀ ا

  .های رياضی تجربی استبندی نوبت اّول رشتهها هUن بارمبندی امتحان نوبت دوم اين رشتهبارم

   ١نوبت اّول يازدهم پايۀ کاردانش و ایحرفه و فّنیهای رشته زبان قرآن عربی کتبی بندی امتحانبارم
 ٢) از درس دوم شامل م} و درک مطلبکّل درس اّول و نيمی (

های مهارت
Uره زبانی

ش
 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

   هدر جمل از عربی به فارسی کلمه ایمعننوش}  ١
 .)شودمیخط کشيده  که زير آنها کلUت ازدو مورد (

٠٫٥ 
٢  

 ٠٫٥ ) هUنند تـمرينات کتابدو مورد ( مرتادف و متضاد  ٢ نـمره
 ٠٫٥ )دو مورد( تشخيص کلمۀ ناهUهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ٣

 
  ٠٫٥  )های خوانده شدهدر حّد اسم(يا جمع اسم  ،نوش} مفرد  ٤

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  »اِعَلموا«از م}، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جمالت کتاب از ۀترجم ٥
٧  

 نـمره
  ٠٫٥  )دو جمله( عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمست در انتخاب گزينۀ در  ٦
 ١٫٥ )شش جای خالی( تکميل ترجمۀ ناقص ٧

  : ج
   مهارت

شناخت و 
 کاربرد قواعد

امر، نهی، نفی، ماضی استمراری، های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ٨
های هو مصدر در جمالت ساده و با ريش ، مجهول، فعل دارای نون وقايهمستقبل

   ؛ای مانند َدَخَل و َخَرجَ ساده
ر    )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(يا در قالب مصوَّ

 )شش مورد(

١٫٥ 

٧٫٥ 
 نـمره

 در خالی جای برای مناسب و نيز مصدر نهی و امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص  ٩
  يا تشخيص نوع فعل، يا تشخيص کلمۀ ناهUهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه ،جمله

  )ه موردس(
١ 

  ١٫٥  تشخيص اسم مکان و ترجمۀ آن در جمله ١٠

  ١٫٥  تشخيص اسم تفضيل و ترجمۀ دقيق آن در جمله  ١١

                                                             
بندی بندی نوبت دوم در نوبت اّول نيز مصداق دارند؛ لذا حتUً پيش از طرح سؤال به پاورقی بارمتوضيحات پاورقی بارم ١

 . ت دوم مراجعه کنيدنوب

ای يک ساعت برنامۀ درسی عربی دارند، امتحان ميان نوبت اّول از يک درس که هفتهای و کاردانش های فنّی و حرفهدر رشته ٢

های رياضی و بندی برای عربی پايۀ يازدهم رشتهاين بارم )يعنی کّل درس اّول و م} و درک مطلب از درس دوم. (و نيم است

  .ای و کاردانش نيز استهای فنّی و حرفهای امتحان خرداد ماه پايۀ دوازدهم رشتهتجربی و بر 
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٣٥ 

 

 ،فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، مضاٌف اليه، صفت، جار و مجرور(تشخيص محّل اعرابی   ١٤
  )يا مجرور به حرف جر

١  

  ٠٫٥  تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه  ١٥

  ٠٫٥  يا ترتيبی ،عدد اصلی  ١٦

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كلUت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٣
جمله دارای جای  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀیا ارائ )مورد شش( »دوم

  .مناسب كامل شود ۀخالی كه باید با كلم
 )ایگزینه سهسؤال (مناسب  هایگزينهی با کردن جاهای خال پريا 

١٫٥ 

٣  
 نـمره

کلمۀ پرسشی  ششبا حتّی االمکان  سؤال ششاحی م} و طّر  ۀارائ(مطلب  کدر  ١٤
  ) خوانده شده

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  شش ۀارائ( يا
  ؛)اساس م} ارائه شده در برگۀ امتحانی

هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و فهم را ١٤و  ١٣دو مورد يا در هر 
 .بسنجد

١٫٥ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

  ٠٫٢٥  يا پاسخ به سؤال با توّجه به تصوير ارائه شده ؛پرسشی هایبه جملهپاسخ کوتاه   ١٥
٠٫٥  

ه از سازی با کلUت پراکنده حداکÆ شش تکّ جمله(طرح سؤال از بخش حوار مانند   ١٦ نـمره
  ... )ای و ، دو گزينهردن جای خالی با کلUت ارائه شده، پر ک)های کتابعبارت

٠٫٢٥  
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٣٦ 

 

 تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی

 

 .گذاری شوندسؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات بايد کامالً حرکت -١

 .نادرست و نامفهوم باشد ،و واژگانی از نظر ساختاری صورت سؤالنباید  -٢

بندی تغییراتی اجرا نـUيد؛ طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بارم ،احی سؤال امتحان نوبت اّولدر طّر  -٣

  .بندی بايد دقيقاً رعايت شودبارم ،ولی در نوبت دوم

اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع داشته  حجم -٤

  .باشد

زبانی  هایشوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میِت بخشدر بسیاری از موارد سؤاال  -٥

زمان چند مفهوِم مختلف هم ،امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله

  .بیاید

 :اندهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسبفونت -٦

 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT)Uن طهعث(، B Badr ، Traditional 

Arabic  ،Simplified Arabic   

 . از بيست نـمره است) خرداد ماه(و دوم ) دی ماه(طرح سؤال امتحان نوبت اّول  -٧

نوبت معموالً برای امتحان ميان. ه استطرح سؤال امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمر  -٨

 نـUيد،بندی خاّصی سؤال طرح مند است که بر اساس بارمی عالقهاگر دبp . شودبندی تعي� نـمیبارم

 : گونه عمل کندتواند اينمی

نـمره و مهارت  ٥نـمره به   ٧نـمره و مهارت ترجمه به فارسی از  ١نـمره به  ٢شناسی از مهارت واژه

نـمره  ٥در نتيجه . ابدينـمره کاهش می ٦٫٥نـمره به  ٧٫٥نـمره و قواعد از  ٢نـمره به  ٣درک و فهم از 

 ) نـمره مکامله ١نـمره روخوانی و  ٤حدوداً . (شودمنظور میکاسته  که برای نـمرۀ شفاهی 

 شود؟ مشابه اين سؤاالت مطرح می ،در مکامله

 ؟ کم الساعة؟ ماك؟ أّي فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بيتك؟ أين بيتك؟ کيف حالكِمن أين أنت؟ کم عمر 

منضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن ذا تدرُُس؟ ماذا تأکُُل لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط؟ أ دفرتٌ علی الْ Uهو لون الباب؟ لِ 

 الحقيبة؟ كتل
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٣٧ 

 

های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، امر، نهی، نفی، ترجمۀ دقيق فعل: (٨در سؤال شUرۀ  -٩

ی مانند َدَخَل و اهای سادهمستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده و با ريشه

آموز بتواند به کمک آنها تا دانش ،قرائنی مانند اسم و ضمp بايد در جمله وجود داشته باشد) َخَرجَ 

  .فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند

در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و  - ١٠

 : ی جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثالتعي� فعل مناسب برا

  )�ارجِعوا    �ارجِع. (إلی بيتك...  ، رجاًء،خييا أَ    . َفراِغ ِفعالً ُمناِسباً يف الْ  اُکتُْب 

  .وتکُمإلَی بي ارجِعوا من فَضلکُم، يا إخوتـي،     .              َکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ تَرِجِم الْ 

بخش كلUت ناهUهنگ چهار كلمه  اّما در. (شودارائه میگزينه  سه يا ،ای دوگزينهدر سؤاالت چند  - ١١

  .)شودداده می

 .شودای طرّاحی نـمیيا مسابقه ،يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون ،ترجمۀ جمله - ١٢

مر باشند بايد در جمله و همراه قرائن يا ا ،توانند ماضیکه می» تََعلَّموا«هايی مانند طرح سؤال از فعل - ١٣

 . مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چن� سؤاالتی خودداری شود بهرت است

های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و در تشخيص و ترجمۀ فعل - ١٤

pطرّاحی شود و اگر از غ Ûسؤالی طرح نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سا Ûصحيح و سا 

 .باشد داشته نبايد تغيpاتی مانند اعالل حذف ،شد

های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی - ١٥

حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از  .اهداف کتاب درسی نيست

 .اهداف کتاب است

 جمله با توّجه به قرائن در خالی جای برای ،و اسم اشاره مناسب ضمp تشخيصؤال در مورد طرح س - ١٦

بايد توّجه داشت که چن� مواردی از اهداف کتاب  ای اشکالی ندارد؛ ولیدر قالب سؤال چندگزينه

 : درسی نيست

کاربرد هذه و هذين، ؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذاِن و َك ضمp منفصل منصوب مانند إيّا

 .برای اشاره به اسم غp عاقل كتل
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٣٨ 

 

دشوار  ،طبيعی است که حفظ م}. در امتحان بايد منطقی باشد» ِحوار«پر کردن جای خالی در بخش  - ١٧

داده شود و چهار جای خالی داشته باشد و هشت » حوار«شود م} پیشنهاد می ،به عنوان مثال. است

توان میعربی به فارسی نیز  در ترجمۀ. ر جای خالی استفاده کندآنها د آموز ازکلمه ارائه شود تا دانش

 .کردنيم نـمره از اين بخش طرّاحی 

با توّجه به قرائن بايد توّجه داشت  ،جمله در خالی جای برای مناسب و اسم اشارۀ ضمp تشخيصدر  - ١٨

 : که چن� مواردی از اهداف کتاب درسی نيست

کاربرد هذه مانند هذاِن و هذين،  ؛؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّیَك امانند إيّ  ؛ضمp منفصل منصوب

 .برای اشاره به اسم غp عاقل كو تل

 کلUِت  و تاب نيستنهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف ک در جمله، تشخيص محّل اعرابیدر  - ١٩

  .باشد شده کامل گذاریِ اعراب باید جمله

 .است ممنوع مطلقاً  مله،ج کلUِت  اریِ گذاعرابطرح سؤال از  - ٢٠

 . الزم است و نوِع آن در تشخيص مشتّقات ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ اّما ذکر مشتق - ٢١

در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم  - ٢٢

 .نيستهداف آموزشی کتاب باشد، در کتاب درسی تدريس نشده و از افاعل ثالثی مزيد می

بهرت است که » النَِّکرَةِ  وَ  الَْمعرِفَةِ  قَواِعدِ  َحَسَب  الِْعبارَةَ  ٰهِذهِ  تَْرِجمْ «در اين بخش از سؤاالت امتحانی  - ٢٣

 .دبp سؤالی خارج از کتاب مطابق چارچوب قاعدۀ درس طرح کند

 : توان عمل کرددر طرح سؤال مکامله به دو صورت می - ٢٤

ر و طرح سؤال از تصوير و ديگری پر کردن جای خالی در مکامله و ارائۀ کلUت با دادن يکی ارائۀ تصوي

 .دو کلمۀ اضافه
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٣٩ 

 

  و دوم اّول نوبت  ميان ،دهمياز  پايۀ )٢(زبان قرآن  عربی شفاهی بندی امتحانبارم
 دانشای و کاروحرفهفيزيک، علوم تجربی، فنّیهای رياضیرشته

 مرهـن  موضوع شUره ها مهارت

   هایمهارت
  خواندن،

 گفrشنيدن و سخن

  ،)مخارج حروف درستتلّفظ نسبتاً با و  ،و خطا درنگبدون (خوانی روان ١
  ،و اجرای گروهی آن شعرحفظ يا 

 .هام} برخی درس یاجرای نـUيش

٤ 

  های پرسشی مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله ٢
ن، أيَن، أيَن، ِمنْ  ،لَِمنْ ، َمنْ  ِبَم، هَي، دارای ما، ماذا، ما هَو، ما سؤال با جمالت( کَم،  ِممَّ

، أَيّ ، أ، متی، کيف، ملاذاَهْل    ،)، لَِم، َعمَّ
  ،يا حفظ مشابه مکاملات کتاب درسی و اجرای آن در گروه دو يا چند نفره

  .يا اجرای گروهِی مکاملاتی متفاوت با مکاملات کتاب درسی در کالس
 

١ 

 ٥   هاهمر ـجمع ن                                                     
  
  

  :تذکّرات

ولی  باشد،می) نـمره ٥از (و شفاهی ) هنـمر  ١٥از (امتحان مستمّر اّول و دوم شامل دو بخش کتبی  .١

 .امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است

دشوار است و از  )و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،(زبان عربی تلّفظ درست مخارج حروف خاّص  .٢

آموزان خواسته شود حتّی االمکان مخارج آيد؛ اّما بايد از دانشآموزان بر نـمیعهدۀ بسياری از دانش

حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تـمرين کنند، زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل 

 .بايد با تلّفظ درست باشد دينی است و قرائت نـUز

ای بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤاِل های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهدر پاسخ به جمله .٣

أنا «: ، کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد»ُفنُدقإلی الْ «پاسخ دهد » إلَی أيَن تَذَهُب؟«

آموزی سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش فهم سؤال ،در بخش مكامله» .ُفنُدقِ أذَهُب إلی الْ 

فِّ «و درنگ کرد و نتوانست بگويد » ... .أنا يف «: و پاسخ داد» أيَن أنَت؟«: شد در حقيقت » .أنا يف الصَّ

 .چون سؤال را فهميده است. نيمی از نـمره را گرفته است

خودش را به زبان عربی در دو دقیقه  آموز بخواهيمیکی از موارد امتحانی این است که از دانش .٤

توان به عنوان ¡رۀ امتحان يا اگر فّعاليّتی در زمينۀ ¡ايش و مکامله در کالس داشت می. معرّفی کند

 .شفاهی از آن استفاده کرد

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٤٠ 

 

مکامله به عمل آورد؛  آموزان آزمون روخوانی وتوان از همۀ دانشطبيعی است که در يک روز نـمی .٥

های شفاهی و مکاملۀ خواند و مجموعه فّعاليّتآموز در طول سال تحصيلی میرا دانشآنچه بنابراين 

دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت شفاهی مبنای نـمره. دهداش را تشکيل میوی نـمرۀ شفاهی

 .اوست

مخصوصاً اينکه او بايد در . آموز نيستهای رصفی و نحوی در مکامله در حّد دانشرعايت ظرافت .٦

سخگويی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی پا

اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا  شودمیاضطراب دارد؛ لذا از دبp ارجمند درخواست 

باقی  های آيندهداشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالبه ياد از مکامله  یآموز خاطرۀ خوشدانش

 .Ýاند

ها را  حفظ خواهيم ع� عبارتآموزان ¡یکاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش ،حفظ ع� مکاملات .٧

 .تواند با ذوق و سليقۀ خود و رشايط موجود تغيpاتی در م} ايجاد کندآموز میدانش. کنند
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٤١ 

 

پيشنهادی نـمونه سؤال  

  امتحان 
   نوبت اّول و دوم
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٤٢ 

 

فِّ متِحاُن اللَُّغِة الْ ِمِه تَعالَی، اِ بِاسْ    َدقَيَقًة،  ٧٠: َوقُت ، اَلْ ٍف َو ِنصْ  ُدروٍس  ثَالثَةِ  يفوَُّل، َفصُل اْألَ ، اَلْ حادَي َعَرشَ الْ َعَربيَِّة لِلصَّ

  :عائِيلُّ ُم الْ سْ وَُّل َو االِ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ  :          ِمنطََقةاَلْ  ..../ ١٠/ ....: اَلتاّريخ

  )هفت نـمره( مهارت ترجمه. الف
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه

  .کَلVِِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ١

  .َخرينَ ِباآلْ  الاستهزاَء َحرََّم هللاُّ      ﴾کَثpاً ِمَن الظِّنِّ  اجتنِبوايا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا، ﴿

٠٫٥  

تَ~ِ کَلَِمتَِ~ الْ ُمَرتاِدَفتَِ~ َو الْ کَلَِمتَِ~ الْ َفراغِ الْ يف الْ  اُکتُْب   ٢   .ُمتَضادَّ

  ُحّب / جيل تَبْ / ِبدايَة / نِهايَة / ُوّد 

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

٠٫٥  

  ٠٫٥    .............................: ُجُزر   .............................: ياءأَحْ     .کَلَِمتَ~ِ ُمفرَد أَو جمَع الْ  اُکتُْب   ٣

ِ الْ   ٤   .َمعنَیَغريبَـَة يف الْ کَلَِمَة الْ َع~ِّ

          �لَحوْ   �ثَـَمر   �نََوی   � نُغصْ . الف

  �أُسبوع     �رَشهْ   �َسنَة   �ط نِفْ . ب

٠٫٥  

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی . ب

  .ُجَمَل ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ٥

  )١( ﴾َحَسنَةِ َموِعظَِة الْ ِحکَمِة َو الْ ِبالْ  َك ُع إلَی َسبيِل َربِّ اُْد ﴿. ١
    ............................................................................................................................................................................................ 

  )١( .ِل النّارِ أَهْ  لِسانِِه فَـهَُو ِمنْ  خاَف النّاُس ِمنْ  َمنْ . ٢
   ............................................................................................................................................................................................... 
  )١. (ٌع َزَرَعُه صاِحبُهُ َزرْ : Uِل َخيـٌر؟ قاَل أَيُّ الْ : 9ُسئَِل النَّبيُّ . ٣

 ................................................................................................................................................................................................ 
ْ تَنْ . ٤  )١( .ِعـهاَربازيلـيِّ َعلَی ِجذْ ِعنَِب الْ ـUُر الْ مو أَث

................................................................................................................................................................................................ 
ِه التَّبجيال   کاَد الْ لِلْ  قُمْ . ٥   )١(يَکوَن رَسوال  ُمَعلِِّم أَنْ ُمَعلِِّم َوفـِّ

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

  

٥  
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٤٣ 

 

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنتَِخِب الرتَّ

 .ُمشاِغُب الْ  َك َف يَتَنَبَُّه زَميلُ وْ أَماَم الطُّّالِب فَس َك إنشاءَ  َرأْ تَقْ  إنْ . ١

 �  .شودآموز پررسوصدا آگاه میدانش ،آموزان بخوانیروی دانشاگر انشای خود را روبه. الف

 �  .آموز اخاللگر آگاه خواهد شددانش ،آموزان بخوانیاگر انشايت را مقابل دانش. ب

  .باِدهِ أََحبُّ ِعباِد ّهللاِ إلَی ّهللاِ أَنَفُعُهم لِعِ . ٢

            �.ترين بندگاِن خدا نزد خدا سودمندترينشان برای بندگان استمحبوب. الف

            �.کنندزيرا به نفع ديگر بندگان کار می ؛بندگاِن راست� خدا را دوست دارم. ب

٠٫٥  

َجَمِة الْ  َفراغاِت  َألْ اِمْ   ٧   .فاِرسيَّةِ الرتَّ

َر ُسلو  نْ ُمتَکَلِِّم أَ يَِجُب َعلَی الْ  .١ بر گوينده واجب . ُمخاطَب�َ الْ  َك يَکوَن عاِمالً ِبـU يَقوُل، َحتَّی يَُغيـِّ

  .مخاطبان را تغيp دهد ....................................باشد تا کننده عمل .............................................است که  به 

َجرَِة کَرُة هٰ ـرائِحَ . ٢ َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّيوِت تَوي بُذورُها َحيَواناُت، َو تَحْ َها الْ ـرُُب ِمنْ ٌة تَهْ ـيهَ ِذِه الشَّ

است که جانوران از  ....................................اين درخت  بویِ . تِعالُها ُخروَج أَيِّ غازاٍت ُملَوِّثَةٍ يَُسبُِّب اشْ ال 

آن سبِب  است که آتش گرف}ِ  ....................................هايش حاوِی مقداری و دانه ....................................آن 

  .شودنـمی ....................................خروجِ هيچ گازی 

١٫٥  

  )نـمره هفت و نيم(شناخت و کاربرد قواعد  مهارت. ج

  : کَلVِِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ٨

  .       ُغرفَةِ يف الْ  تدخلْال  َك لِ فَضْ  ِمنْ . ٣.         َسهاَدْر  ستکْتبهَي . ٢.           َدريس قَرأْت أَنا. ١

ُکم ِمنْ  اُخرجوارَجاًء . ٤   . بِواِجباتُِکنَّ  اعملْن يا طالِباُت،. ٧يا أَخي؟      تصبِـرأَ ال . ٦.      َصفِّ

    

١٫٥  

ِ الْ   ٩   .َفراغِ ُمناِسَب لِلْ َل الْ ِفعْ َع~ِّ

 � َعبيال تَلْ      � َعبواال تَلْ         � َعْب ال تَلْ             .يف الّشاِرعِ  ...................الُد، رَجاًء، يا أَوْ . ١

 � تَِمعُ سْ تَ    � تَِمعونَ تَسْ       � تَِمعونَ يَسْ        .   إلَی کَالِم أُستاِذِهم ................... اَلطُّّالُب . ٢

  � ...تَـنـ َعرَفْ       � ...تِـ َعرَفْ          � ...تَـ َعرَفْ       َعزيَز؟ـي يا زَميَيل الْ  ................... أَ ما. ٣

٠٫٧٥  

  .ـهُ ِجمْ ُجملَِة، ثُمَّ تَْر ِذِه الْ َمکاِن يف هٰ َم الْ ـِن اسْ َعيِّ   ١٠

  .لِثَِة َمساءً ُدِق يف الّساَعِة الثّاُفنْ بََخ الْ نا َمطْ شاَهدْ 

٠٫٥  
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٤٤ 

 

  .َفَقط َم التَّفضيلِ ِجِم اسْ ُجملَتَيـِن، ثُمَّ تَْر َم التَّفضيِل يف هاتَيـِن الْ ـِن اسْ َعيِّ   ١١

  .َحاللِ ُب ِمَن الْ َکسْ عUِل الْ َضُل اْألَ أَفْ .    َهيـنِ َوجْ َشـرُّ النّاِس ذو الْ 

١  

نْ   ١٢ ِط يف الْ ِفعْ  َعيـِّ ِط يف الْ ولَی َو ُجملَِة اْألُ َل الرشَّ   .لَتَيـنِ ُجمْ ِجِم الْ َجملَِة الثّانيَِة، ثُمَّ تَْر َجواَب الرشَّ

  ﴾ُه هللاُّ لَمْ َخيـٍر يَعْ  َعلوا ِمنْ َو ما تَفْ ﴿

  .َسأََل يف ِصَغرِِه، أَجاَب يف کِبَـرِهِ  َمنْ 

١٫٥  

ِن َمعرَِفِة َو النَِّکرَِة، ثُمَّ عَ ِعباَرَة َحَسَب َقواِعِد الْ ِذِه الْ هٰ  ِجمْ تَْر   ١٣   .رَِفةَ َمعْ الْ يـِّ

َجرَُة کانَْت . ُت َشَجرَةً َرأَيْ    .َعجيبَـةً  اَلشَّ

٠٫٥  

  .تَـها َخطٌّ کَلVِِت الَّتي تَحْ رابـيَّ لِلْ عْ َمَحلَّ اإلْ الْ  کُرِ اُْذ   ١٤

 لَتجةُ سظَّمنالْيونِسکو م جِدسةَ قابوسٍ يف مقُب الْإمامِ و ةـمقائ ـراثالت الْعالَمـي.  

١  

ِن اسْ   ١٥ ْ (. ُمبالََغةِ َم الْ َمفعوِل أَِو اسْ َم الْ فاِعِل أَِو اسْ َم الْ َعيـِّ   )نَيـنِ اِث

ٌة ِمنْ َهجْ  داقَةِ  َمٌة قَويـَّ نوِب، اِغْ .      الِعِب فَريِق الصَّ   .لَنا ِفرْ يا َغّفاَر الذُّ

٠٫٥  

  .َفراغِ َعَدداً ُمناِسباً يف الْ اُکتُِب   ١٣

  . ............................يُساوي  Uن�َ ثَـعوَن ناقُِص تِسْ 

٠٫٢٥  

  )نـمره دو(مهارت درک و فهم . د

 »زائَِدتانِ  کَلَِمـتانِ « .الُْمناِسَب  الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ   ١٦

لْ هَو بَحْ  �             هاِدئُ ُمحيُط الْ اَلْ . ١  .رِض َث اْألَ ٌر کَبpٌ يُعاِدُل ثـُ

َوراُن َحوْ  �      َمیَمْر حارُِس الْ . ٢ ُع َو الدَّ  .ءٍ َل َيشْ اَلتََّجمُّ

 .طَويالً ُعمراً  هللاُّ  يُْعطيهِ  اَلَّذي �               ُمواَصفاتُ اَلْ . ٣

َهِب أَِو الْ  �               ـُمزاِرعُ اَلْ . ٤ ةِ زينٌَة ِمَن الذَّ  .ِفضَّ

 .َمزَرَعةِ يف الْ  َمُل اَلَّذي يَعْ  �تِفاُف                                اَِاللْ . ٥

رُ اَلْ . ٦   .ءٍ َيشْ  ِصفاُت أََحٍد أَوْ  �                                 ُمَعمَّ

وارُ . ٧   اَلسِّ

ُل . ٨    اَلزَّلـَ

     

١٫٥  
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٤٥ 

 

  .ِئلَِة التّاليَـةِ سْ َعِن اْألَ  َرأِ النَّصَّ التّالـَي، ثُمَّ أَِجْب اِقْ   ١٧

ةٌ ُن أُْرسَ نَحْ . والِدي فَّالٌح َو والَِدë طَبّاَخةٌ . ِم ِبطرود يف مازَنَدرانسْ أَعيُش يف قَريٍَة َصغpٍَة ِبا. أَنَا ِمهران

ثُمَّ  .َحلَويّاٍت طَيِّبَةً  بُخُ تَطْ هَي . َل ساَعتَ�ِ َحلَويّاٍت قَبْ  أُّمي طَبََخْت . َخميِس يَوُم يَوُم الْ اَلْ . َسعيَدةٌ 

َحلَويّاِت َعلَی أُّمي َوَضَعِت الْ . لَويّاتِـها ِألَنَّها لَذيذٌة ِجّداً حَ  تَـِري النّاُس ِمنْ يَشْ فَـ عِ،بَيْ رُِضـها لِلْ تَعْ 

غpَُة ِمهري کانَْت . تِقبالِ ِمنَضَدِة يف ُغرفَِة اِالسْ الْ  بَعيَدًة َعِن  ِمنَضَدةِ الْ  َعلَی جائَِعًة، فَـَصِعَدتْ  أُختي الصَّ

ُعمُر أُختي . ـها ِبـَخpٍ إلَيها َو شاَهَدتْ  ي کَثpاً، فََذَهبَْت أُمّ  خافَْت . بُکاءِ ِبالْ  َو بََدأَتْ  ُعيوِن فَـَسَقطَْت الْ 

  .ُس َسنَواٍت َخمْ 

غpَِة؟ ِبنْ يَُد الْ  َکَرسَتْ َهِل انْ  .١  ............................................................................................  ِت الصَّ

 ............................................................................................  ويّاِت؟َحلَ والَِدُة الْ َمتَی َصنََعِت الْ  .٢

 ............................................................................................  َحلَويّاِت؟والَِدُة الْ أَيَن َوَضَعِت الْ  .٣

غpَِة؟ِت بِنْ ُم الْ َما اسْ  .٤  ............................................................................................    الصَّ

 ............................................................................................    والَِدُة؟ماذا َصنََعِت الْ  .٥

  ............................................................................................      ُعمُر ِمهري؟ کَمْ  .٦

  

١٫٥  

  )نـمره ٠٫٥( مهـمهارت مکال. هـ 

ؤاِل التّالـيَعِن  أَِجْب   ١٨   .السُّ

    ......................................................................أَيَن أَنت؟  ِمنْ 

٠٫٢٥  

  .سؤاالً َو جواباً َصحيحاً  تُْب َکلUِِت َو اکْرَتِِّب الْ   ١٩

  /.؟ /کِالُهU/ قَويّانِ / أَيُّ / َفريَقيـنِ الْ / َویأَقْ 
.....................................................................................................................................................................................................................................      

  

٠٫٢٥  
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٤٦ 

 

فِّ ِمِه تَعالَی، اِمتِحاُن اللَُّغِة الْ بِاسْ    َدقَيَقًة،  ٧٠: َوقُت ، اَلْ الثّانـيَفصُل ، اَلْ حادَي َعَرشَ الْ َعَربيَِّة لِلصَّ

  :عاِئيلُّ ُم الْ وَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ  :          ِمنطََقةلْ اَ  ..../ ٣/ ....: اَلتاّريخ

  )هفت نـمره( مهارت ترجمه. الف
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه

  .کَلVِِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ تَرِجِم الْ   ١

نيا َو اآلْ َمُع يل َخيْ ُخلُقاً يَجْ  علِّمنـي: فَقاَل  9جاَء رَُجٌل إلَی رَسوِل هللاِّ    .تکْذب ال: فَقاَل . ِخرَةِ ـَر الدُّ

٠٫٥  

تَ~ِ کَلَِمتَِ~ الْ ُمَرتاِدَفتَِ~ َو الْ کَلَِمتَِ~ الْ َفراغِ الْ يف الْ  اُکتُْب   ٢   .ُمتَضادَّ

  َسَل أَْر / ُجلوس / بََعَث / ديباج / قيام 

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

٠٫٥  

  ٠٫٥    .............................: بَهيَمة   .............................: زَُمالء    .کَلَِمتَ~ِ ُمفرَد أَو جمَع الْ  اُکتُْب   ٣

ِ الْ   ٤   .َمعنَیَغريبَـَة يف الْ کَلَِمَة الْ َع~ِّ

َث   � کَلَّمَ . الف َل   �َحدَّ           �تََکلَّمَ   �کَمَّ

  �َفر أَصْ     �يَضأَبْ   �َود أَسْ   �رَم أَکْ. ب

٠٫٥  

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی . ب

  .ُجَمَل ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ٥

  )١( ﴾نالَمْ قولوا أَسْ  ِکنْ ِمنوا َولٰ تُؤْ  لَمْ  قُْل  راُب آَمنّاعْ قالَِت اْألَ ﴿. ١
    ............................................................................................................................................................................................ 

  )١( .َعَربيَّةِ ِبِدراَسِة اللَُّغِة الْ  َسَة َعَرشَ عاماً حَ� بََدأَتْ ُر شيِمل َخمْ کاَن ُعم. ٢
   ............................................................................................................................................................................................... 
  )١٫٢٥. (َهمَ يَفْ  َل أَنْ ُمعارََضُة قَبْ َمَع َو الْ يَسْ  َل أَنْ جابَُة قَبْ جاِهِل اإلْ أَخالِق الْ  ِمنْ . ٣
 ................................................................................................................................................................................................ 
 )٠٫٧٥( .بَعُ ٍس ال تَشْ نَفْ  ِمنْ  َك اَللُّهمَّ إنّـي أَعوذُ بِ . ٤

................................................................................................................................................................................................ 
  )١. (ٌر طَبيعيٌّ عالَِم أَمْ رَداِت بََ� اللُّغاِت يف الْ ُمفْ لََم أَنَّ تَبادَُل الْ نَعْ  البُدَّ أَنْ . ٥

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

  

٥  
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٤٧ 

 

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنتَِخِب الرتَّ

 ﴾تُمونَ لَُم ِبـU يَکْ َس يف قُلوِبِهم َو ّهللاُ أَعْ واِهِهم ما لَيْ يَقولوَن ِبأَفْ ﴿. ١

 � .است آگاه راننددروغی که بر زبان میگويند و خدا به نيست می هايشانقلبا در با دهانشان آنچه ر . الف

 �  .کنند داناتر استگويند و خدا به آنچه پنهان میهايشان نيست میهايشان آنچه را در دلبا دهان. ب

  .ـَحقَّ يف ما لَُه َو َعلَيـهِ قاَل الْ  َقی النّاِس َمنْ أَتْ . ٢

            �.دم کسی است که حق را در آنچه به سودش و به رضرش است بگويدپرهيزگارترين مر . الف

            �.گفته استحق در هر حالتی مردم کسی است که  باتقواترين. ب

٠٫٥  

َجَمِة الْ  َألْ اِمْ   ٧   .فاِرسيَّةِ َفراغاِت الرتَّ

بندگان خدا کسی است  ....................................از . ِشهِ رَُه ُمجالََستُـُه لِـُفحْ تُکْ َشـرِّ ِعباِد ّهللاِ َمنْ  إنَّ ِمنْ  .١

  .با او که به خاطر گفتار وکردار زشتش ناپسند شمرده شود ....................................

َر أَربََعُة طُّالٍب أَنْ . ٢ أََحُد إطاراِت : وا لَهُ ستاِذ هاتِفيّاً َو قالِتحاِن َفاتََّصلوا ِباْألُ يَغيبوا َعِن اِالمْ  َقرَّ

  . ُحضورَ نَستَطيَع الْ  َو لَنْ . جاِمَعةِ ُقلُنا إلَی الْ َفَجَر، َو ال توَجُد َسيّاَرٌة تَنْ َسيّاَرتِنا انْ

که در امتحان غيبت کنند و با استاد zاس تلفنی گرفتند و به او  ....................................چهار دانشجو 

 ....................................که ما را به  نيست و خودرويی خودرِو ما ترکيد ....................................: گفتند

  .حارض شويم ....................................منتقل کند و 

١٫٥  

  )نـمره هفت و نيم(شناخت و کاربرد قواعد  مهارت. ج

  .ها َخطٌّ تَـفعاَل الَّتي تَحْ ِجِم اْألَ تَْر   ٧

  .َربَّکُم اُشکُرواُمؤِمنوَن، أَيَُّها الْ . ٢ُصفوفِکُم؟           ِمنْ  ال تخرجونَلUِذا . ١

فْ  رجعوا مااَلتَّالميُذ . ٣ َسةِ َعتَباِت الْ إلَی زيارَِة الْ  أُسافر سوفإنّـي . ٤.  ميَّةِ ِعلْ رَِة الْ ِمَن السَّ   .ُمَقدَّ

١  

نْ   ٨   .ُجَمِل التّاليَةِ فعاِل يف الْ نَوَع اْألَ  َعيـِّ

  ﴾يَأتـَي يَوٌم ال بَيٌع فيِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعةٌ  ِل أَنْ قَبْ  ناکُم ِمنْ أَنِفقوا ِمUّ َرزَقْ ﴿. ١

  .طَبيباً  يا حاّج، رَجاًء، راِجعْ . ٢

١  

  )اِثنَ�ِ ( .َم التَّفضيلِ َمکاِن، أَِو اسْ َم الْ ُمبالََغِة، أَِو اسْ الْ  مَ َمفعوِل، أَِو اسْ َم الْ فاِعِل، أَِو اسْ َم الْ اِسْ : سVءِ نَوَع اْألَ  ـنْ َعيِّ   ٩

  .ِسنيـنَ ُمحْ يُِحبُّ الْ  يا َمنْ .  ِمهِ َم النّاِس إلَی ِعلْ َجَمَع ِعلْ  لَُم النّاِس َمنْ أَعْ 

  

٠٫٥  
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٤٨ 

 

حيَحةَ  ـنْ َعيِّ   ١١ َجَمَة الصَّ ِن الرتَّ ِط، ثُمَّ َعيـِّ   .َجواَب الرشَّ

  .إلَی أَهداِفهِ  ثpاً يَِصْل کَ  يُحاِوْل  َمنْ 

     � .رسدهايش میبه هدف ،هرکس بسيار تالش کند. الف

     � .هايش خواهد رسيدبه هدف ،کندکسی که بسيار سعی می. ب

٠٫٥  

  .َفراغِ َعَدداً ُمناِسباً يف الْ اُکتُِب   ١٢

  . ............................يُساوي  َعَرشَةٍ  زائِدُ  ونَ ِعْرش 

٠٫٥  

  .هاتَ َقواِعِد الَّتي َقَرأْ يَتَِ~ َحَسَب الْ هاتَِ~ اآلْ  ِجمْ تَْر   ١٣

  ﴾ِفقوا ِمUّ تُِحبّونَ ِبـرَّ َحتَّی تُنْ تَنالوا الْ  لَنْ ﴿

لوا کَالَم هللاِّ  يُريدوَن أَنْ ﴿   ﴾يُبَدِّ

١  

  .ـهاتَ َقواِعِد الَّتي َقَرأْ يَتَِ~ َحَسَب الْ هاتَِ~ اآلْ  ِجمْ تَْر   ١٤

  ﴾ُمؤِمنونَ ـيَتَوَکَِّل الْ ـلْ َعلَی ّهللاِ فَ ﴿

  ﴾تُؤِمنوا لَمْ  عراُب آَمنّا قُْل قالَِت اْألَ ﴿

١  

  .فعاِل النّاِقَصةِ يف َمعانِـي اْألَ  هاتَ َقواِعِد الَّتي َقَرأْ ُجملَتَِ~ َحَسَب الْ هاتَِ~ الْ  ِجمْ تَْر   ١٥

  .            کاَن َسعيٌد ساَعَد َصديَقهُ 

  .کان سعيٌد يُساِعُد َصديَقةُ 

١  

  .تَـها َخطٌّ کَلVِِت الَّتي تَحْ رابـيَّ لِلْ عْ َمَحلَّ اإلْ الْ  کُرِ ْذ اُ   ١٦

 بکْتيسردالْم درسِ قَواعلَ الدحِ یعاللَّو.  

١  

  )نـمره سه(مهارت درک و فهم . د

  )تانِ کَلَِمتاِن زائِدَ ( .کَلVِِت التّاليَةِ َفراغِ کَلَِمًة ُمناِسبًَة ِمَن الْ يف الْ  َضعْ   ١٧
ْ / بوٌء َمخْ ( يـِر / ُمحاَرضًَة / َربناَمُج اَلْ / واِل الرسِّ ُفُن / الرسَّ   )الثَّقافََة / رَداُت ُمفْ الْ / َرضًَّة ُمخْ / السُّ
Uِء ماًء فَتُصْ أَنْ ﴿ .١  ﴾ ..............................ُض ْر بُِح اْألَ زََل ِمَن السَّ

 .فارِسيَّةِ َعَربيَُّة يف اللَُّغِة الْ الْ  .............................. داَدتْ سالِم، اِْز َد ظُهوِر اإلْ بَعْ  .٢

 .ـَن َجUَعٍة ِمَن النّاِس َرتَکَُة بَيْ ُمشْ ِقيَُم الْ هَي الْ  ..............................إنَّ  .٣

 .َت لِسانِهِ تَحْ  ..............................َء َمْر رَفوا؛ فَإنَّ الْ تََکلَّموا تُعْ  .٤

٥.  ْ  . ..............................قUٍُش توَضُع َعلَی  َشُف قِطَعةُ اَلرشَّ

 .َل شيِملَحوْ  ..............................جاِمَعِة َقی أُستاذُ الْ أَلْ  .٦

  

١٫٥  
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حيَح َو الْ   ١٨ ِن الصَّ   .َحقيَقةِ َخطَأَ َحَسَب الْ َعيـِّ

 .لِسانِِه فَُهَو ُشجاعٌ  خاَف النّاُس ِمنْ  َمنْ  .١

 .لِ َجهْ ُمصيبَِة الْ  ِقُذنا ِمنْ تاُب َصديٌق يُنْ کِ اَلْ  .٢

 .َعناِرصِ ُم ُمطالََعِة َخواصِّ الْ حياِء ِعلْ ُم اْألَ ِعلْ  .٣

 .ِر ُعقولِـِهمَخريَن َعلَی قَدْ نَُکلَِّم اآلْ  َعلَينا أَنْ  .٤

 .ِمنَضَدِة أََحَد َعَرشَ الِعباً َعُب يف فَريِق کُرَِة الْ يَلْ  .٥

مِ  .٦ ی َمظاِهُر التََّقدُّ ناَعِة َواْألَ ِعلْ يف َمياديِن الْ  تَُسمَّ   .َدِب َحضارَةِم َوالصِّ

  

١٫٥  

  )نـمره ٠٫٥( مهـمهارت مکال. هـ 

ؤاِل التّالـيَعِن  أَِجْب   ١٩   .السُّ

    ......................................................................ِبَم تُساِفُر إلَی َمشَهد؟ 

٠٫٢٥  

  .سؤاالً َو جواباً َصحيحاً  تُْب Uِت َو اکَْکلِ رَتِِّب الْ   ٢٠

  /.؟ / ما / ُعُر أَشْ /  َك بِ / يف / ري َصدْ / ِبأَلٍَم 
.....................................................................................................................................................................................................................................      

  

٠٫٢٥  
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  پنجمبخش 

  توضیحات مشرتک 

   دهمياز عربی پايۀ  در تدريس

  های کتابدرسهمۀ 
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مخترصی دربارۀ  ،در اين بخش. ستآمده ا »سخنی با معلّم«بخشی به نام  کتاب عربی پايۀ دهمدر مقّدمۀ 

بتواند حداقل  ،کتاب معلّم را در اختيار نداشت ،تا اگر دبpی به هر دليل ،هم توضيح داده شده استکتاب يازد

دانش زبانی سودمندی را در اختيار دبp  ،مطالعۀ کتاب معلّمبررسی و . شناختی نسبت به کتاب داشته باشد

ابهامات بسياری از . دقّت مطالعه کند ؛ شايسته است دبp عربی پايۀ يازدهم کتاب معلّم را با صرب و باگذاردمی

است تا  بينی شدهپيش» افزايی برای دبp دانش«بخشی تحت عنوان . گرددکتاب برطرف میاين با مطالعۀ 

. برای پاسخ سؤاالت دشوار احتUلیباشد  مأخذی ،دهدهای احتUلی معلّم پاسخ میبه پرسشبر اينکه  افزون

ای مطالب رصفی، نحوی، واژگانی، بالغی و رای رفع اختالف دبpان بر رس پارهب است همچن� کتاب معلّم منبعی

  .غpه

سه کتاب دورۀ اّول همچون  کتاباين  .استکتاب عربی متوّسطه  پنجم� ،کتاب عربی، زبان قرآن پايۀ يازدهم

االت برطرف و تا اشکه است؛ و تدريس آزمايشی شد نهادهبار به نقد و بررسی  ينچند پيش از چاپ ،متوّسطه

نـUيندگانی از . اندافراد بسياری سهيم ،در بررسی کتاب درسی ؛ت آن نيز هرچه بيشرت تقويت گرددنقاط قوّ 

 های آموزشی،ان تعليم و تربيت اسالمی و گروه، متخّصص)دومبه ويژه متوّسطۀ (معلUّن متوّسطۀ اّول و دوم 

  .... شناسانی از حوزه و دانشگاه وکار 

های نونگاشت عربی قواعد در کتاب. به معنای نفی قواعد نيست ؛ اّما اينمحوری استکتاب م} شيوۀهرچند 

متون سادۀ عربی را درست  دورۀ دوم متوّسطهدر پايان  بايد قادر باشدآموز دانش .در خدمت فهم م} هستند

عربی کلمۀ  ١٢٠٠اّما حدود  ؛به کار رفته واژۀ جديد ٣٠٠حدود در اين کتاب  .را بفهمد هابخواند و معنای آن

واژۀ پربسامد زبان  ١٥٠٠آموزش حدود  ،نيز تکرار شده است؛ پس در حقيقت هدف اين کتاب هفتم تا دهم

بايد  ،رودآموز هر سال که به پايۀ باالتر میدانش. اين کار تا پايان پايۀ دوازدهم تکرار خواهد شد .عربی است

  .معنای کلUت قبلی را بداند

و جا دارد از همۀ نويسندگان ه است های عربی پیشین توّجه شدات موفّق کتابکتاب به تجربيّ  ارشنگدر    

   .های درسی عربی پيش� تشّکر گرددکتاب

تکرار و  ،هدف از اين کار. های پيش� استهای کتاب درسی يازدهم تکرار عبارات کتاببرخی از عبارت   

توان اين در صورت لزوم می. اندآيات و احاديث و امثال تکرار شده البتّه جمالت ارزشی مانند. zرين است

  .آموزان گوشزد شودموضوع در کالس درس نيز به دانش

نيز در روايات و حديث و ، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن به کار رفته در کتاب، مفردات   

آموزشی و زيباسازی بر هدف  افزون کتاب ، عبارات و متوناويرتص .اندات فارسی بسيار به کار رفتهيزبان و ادب

  . ؛ ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارندکتاب
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حدودی با ساختار زبان عربی آشنا  کلUت بسياری را آموخته و تادورۀ اّول متوّسطه آموز در که دانش آنجا از

واژۀ پرکاربرد و نيز بسياری از  ١٢٠٠آموز با شاکنون دان. است شدهتر ها طوالنیپايۀ يازدهم م}شده؛ لذا در 

  .ساختارهای زبان عربی آشنا شده است

مه در کتاب گنجانده ـآموزان و به استناد برنامۀ درسی ملّی مجّدداً مکالبه درخواست دبpان و دانش بنا    

آن  بخشد؛می پويايی گpايی وبه درس عربی مه بسرتی مناسب برای آموزش هر زبانی است و ـشده؛ زيرا مکال

بسياری  .نيست آموزش عربیهدف اصلی آموزش همچنان مکالـمه  اّماد؛ دهرا زبانی پویا و كاربردی نشان می

آموختۀ ايرانی اند که چرا دانشهای گذشته اين انتقاد را وارد کردهافراد و کارشناسان به آموزش عربی در سال

به زبان عربی نيست و تنها مباحث رصفی و نحوی و تجزيه و ترکيب قادر به بيان چند جملۀ ساده و کاربردی 

شايسته است که معلّم خود را در  ،است؛ بنابراينکتاب حارض تا حدودی اين ضعف را از ب� برده ! داند؟می

  .زمينۀ مکالـمه تقويت کند

مکّمل کتاب نوبۀ خود  بهآينده نيز هر يک  هایهای سالکتاب. کتاب پيش� استچهار اين کتاب مکّمل    

گردد که با شيوۀ نوين نگاشت کتاب درسی هUهنگ از همکاران درخواست می .خواهند بودپيش از خود 

  .شوند

های اجتUعی و اين وبگاه با گروه عربی دفرت تأليف در تـUس توانند از طريق شبکهمعلUّن گرامی می   

  .باشند

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

  اسالمی معارفقرآن و ـۀ رشد مجلّ 

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

  . برای کسب اطّالعات بيشرت لطفاً به صفحۀ اّول آخرين مجلّۀ رشد معارف مراجعه کنيد

  .قرار داردنامه درون مجلّۀ معارف در حال حارض مقاالت عربی به صورت ويژه

  .توانيد درخواست کنيد تا در سايت گروه عربی لينک شودهمچن� اگر شU وبالگی فّعال داريد می
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  :توّجه 

   .باشد کرده مطالعه دقّت به يا تدريس را دهم تا هفتم هایپايه عربی هایکتاب دبp که است شايسته

ها کتاب مشرتک همۀ رشته )٢(کتاب عربی، زبان قرآن  داد تا با نگارش به ما توفیقی را سپاسگزاريم که خدا   

  .ارائه کنيمكشور عزیزمان خدمتی فرهنگی  جوانانبه 

  :بر اساس برنامۀ درسی ملّی اين است ،رویكرد  برنامۀ درسی عربی

   »متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات فارسیقرآن و های زبانی به منظور تقويت فهم پرورش مهارت«

بتواند پايۀ يازدهم آموز رود دانشانتظار می. محوری استم} های عربی هفتم تا يازدهمکتابأليف تشيوۀ    

را  قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و نÆ فارسی و آيات آسانمتون سال تحصيلی در پايان 

هدف اصلی آموزش زبان  .ترجمه کند و را بفهمد هادرست بخواند و معنای آندر حّد ساختارهای خوانده شده، 

هدف اصلی، فهم م} . آيداست و هر هدف ديگری از اهداف فرعی به شUر می» فهم م}«عربی در ايران 

ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی هUنند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی به

  .است

 »درسی برنامۀ راهنUی«و  »ملّی درسی برنامۀ«باالدستی  به مصّوبات اسنادبا توّجه  های درسیهمۀ کتاب   

 راهنUی برنامۀ درسی عربی نيز. استدرسی  کتبتألیف  ترين سندمهم ،ملّی درسی برنامۀ .شده است نوشته

 . های درسی عربی استنقشۀ راه تأليف تـUم کتاب

، روايات و حديث، دترين واژگان زبان عربی است که در قرآنپرکاربر  ،های عربی هفتم تا يازدهمکتابکلUت    

کلمۀ پرکاربرد به کار رفته و افزون بر  ٣٠٠حدود  ،کتاب در اين .است ات فارسی بسيار به کار رفتهزبان و ادبيّ 

؛ پس هدف در واقع، های عربی هفتم تا دهم نيز در کتاب يازدهم تکرار شدهواژۀ کتاب ١٢٠٠آن نزديک به 

واژۀ سه کتاب دورۀ اّول متوسطه  ٨٥٠واژه از  ٥٥٠حدود . واژۀ پربسامد زبان عربی است ١٥٠٠زش حدود آمو 

های درسی عربی کاربرد در گزينش واژگان کتاب .در دورۀ دوم متوّسطه نيز چن� است. کاربرد قرآنی داشتند

  .در اولويّت است قرآنی

است و به استناد برنامۀ درسی ملّی مکالـUت کوتاهی در » سخن گف}« ،از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی

کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بسرتی مناسب برای آموزش هر زبانی است و کالس درس را جّذاب، شاداب، 

بينيم که در کتاب درسی و نيز لذا می هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست؛ ولی سازد،تحّرک و فّعال میپر

  .ی نقش پر رنگی ندارندبنددر بارم

   :كتاب دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی مهم تأکيدات
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توان در سه جلسۀ هر درس را می. کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم در هفت درس تنظیم شده است .١

از مهر تا اسفند با حذف دو هفته . جلسۀ آموزشی دارد ٣٠سال تحصيلی حدود . آموزشی تدريس کرد

از . جلسه است ششدو هفتۀ دوم فروردين و ماه ارديبهشت نيز . جلسه است ٢٢اه امتحانات دی م

يعنی  ،روز ١٢اند؛ لذا روزه ٣١روزه و دو ماه فروردين و ارديبهشت نيز  ٣٠های مهر تا بهمن طرفی ماه

ی بينيم که يککنيم، میتر وقتی که به تقويم نگاه میبه عبارت ساده. شودجلسه ديگر افزوده می دو

های مبنای زنگ تعداد جلسات سال تحصيلی برپس . از روزهای هفته پنج بار تکرار شده است

روزهای ديگر سال  .جلسه است ٢١کتاب بر مبنای تدريس . جلسه است ٣٠ای دقيقه نودمتعارف 

 .باشدتحصيلی برای تعطيالت احتUلی و تکرار و zرين می

 : ختارها آشنا شده استآموز پايۀ يازدهم تاکنون با اين سادانش .٢

های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی فعل

غpُ «هايی مانند برای ترجمۀ صفت مؤّخر در ترکيب ، هدف آموزش ترکيب وصفی و اضافی »أَخوکُنَّ الصَّ

نه (را داخل جمله » َعزيزأَخي الْ «مانند هايی آموز بتواند ترکيبدر عربی پايۀ نهم اين بود که دانش

  .ترجمه کند) بpون از جمله

  )اّما فرق هذان و هذين و هاتان و هات� تدريس نشده است( اسم اشاره

، ماذا، ماهو، ماهي«هل، أَ، أَين، کَم، َمتَی، کَيَف، ما ( کلUت پرسشی ، َعمَّ  لَِم، ملاذا، أَّي، َمنْ » بَِم، ِممَّ

  »هيَ  هو، َمنْ  َمنْ «

  )حالت کامل، حالت مانده به و حالت گذشته(نی خواساعت

  ).در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(وزن و ريشۀ کلUت 

و عددهای ) آن دشوار نحوی هایبدون توّجه به قواعد معدود و ويژگی(عددهای اصلی يک تا صد 

  ترتيبی يکم تا بيستم

  نون وقايه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه جايگاه جهول، تشخيص و ترجمۀ فعل م

مجرور به  تشخيص املحّل اإلعراò يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، جار و مجرور؛

  . هدف نيست) اصلی و فرعی(اّما تشخيص اِعراب  .حرف جرّ 

و ذکر اصطالحات ثالثی  »یبر غامفرد مذکّ«مانند  ،فعل ۀتشخيص نوع باب و صيغ ،کتاب ینا در

تشخيص چندم شخص فارسی نيز هدف  .از اهداف آموزشی نيست آنها مجرّد و مزيد و تشخيص

  :نيست؛ مثال چن� سؤالی مردود است
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  تسرتجع� چندم شخص است؟

 ۀترجم کمک به شناخت فعل و یبرا ،حفظ کند »سوم شخص مفرد«فعل را در حالت  ،آموزر دانشاگ

بلکه شناخت  ؛از اهداف نيست یغهاّما رصف اين افعال به روش متعارف چهارده ص. ندارد یآن اشکال

 .آموزش ابواب از وزن آنها استفاده کند یبرا تواندیم یزمعلّم ن. آنها در جمله هدف است ۀو ترجم

  ).تِفعال، اِسْ تَفِعْل تَفِعُل، اِسْ تَفَعَل، يَسْ اِسْ (

: ها را به دنبال آن درست ترجمه کندبشناسد و اين فعل» ـتُملْ فَعَ «را در » تُمْ «آموز بايد دانش 

تصّور برخی افراد از درس عربی اين است که عربی  .ــتُمَرجْ تَخْ ــتُم و اِسْ َرجْ ــتُم، أَخْ ــتُم، تََخرَّجْ َخَرجْ 

ر د .کنندمیُملزم آموزان را به حفظ چن� مواردی يعنی رصف فعل، اسم اشاره، اسم موصول، و دانش

  .حالی که همۀ اينها بايد در داخل جمله باشد

ها ملکۀ کم اين آموختههای پيش� تکرار شده است، تا با گذر زمان کمآموخته ،کتاب همه جایدر 

  .فراگp شود ذهنِ 

دربارۀ  درس اّول قواعد. است) سورۀ ُحُجرات ١٢و  ١١آيۀ (بخشی از آيات اخالقی قرآن  ،م} درس اّول .٣

در تـمرينات اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه که در سال . يل و اسم مکان استشناخت اسم تفض

دانس} اينکه . نيازی به تشخيص جامد نيست .دوباره تکرار شده است ،گذشته آموزش داده شده

جايگاه چن� مطالبی در . تأثpی در فهم م} نداردند، راج جامدتِخْ کلUتی مانند ِجدار، کِتابَة و اِسْ 

يا مشتق کمک چندانی  ،دانس} اينکه طَريق جامد است. وس تخّصصی دانشگاه است نه در مدرسهدر 

 .کندآموز در فهم م} که هدف اصلی درس عربی است نـمیبه دانش

کنندگان ها تأييد اين م} در نظرسنجی .احرتام نهادن به کالس و معلّم است ،موضوع م} درس دوم .٤

َمْن، «آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات رشط دانش. دربارۀ اسلوب رشط است درس دوم قواعد .بسيار داشت

اّما آموزش جزم از اهداف . دهدفعل رشط و جواب آن را تشخيص می. شودآشنا می »إذا و ما، إنْ 

 يذهُب و أَنْ «های آموز را به تفاوت فعلتواند به جزم افعال اشاره کند و توّجه دانشدبp می .نيست

ولی  هد فرق چن� افعالی را توضيح دهد،جلب کند و از او بخوا» يسمعون و لکي يسمعوا«، » يَذهَب 

 .توضيح دبp به اين معنا نيست که در امتحان از آن سؤال طرح کند

های خدا در رهنمودهای انديشيدن پpامون آفريده. های درختان استموضوع م} درس سوم شگفتی .٥

هايی در م} آمده جوش و خروش جوانی دانستنیتوّجه به سّن پربزرگان دين همواره تأکيد شده، با 

از  اين م} و متون مشابه در نظرسنجی .است که موجب ايجاد عالقه و انگيزه نسبت به درس شود
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از . قواعد درس دربارۀ ترجمۀ درست اسم معرفه و نکره است .آموزان طرفداران بسياری داشتدانش

معرفه به ال و . (ترين آنها نيز هستنوع توضيح داده شده که مهمفقط دو  ،شش نوع اسم معرفه

آموز معرفه به ال در فهم برای دانش. انددر کتاب توضيح داده نشده ،چهار نوع ديگر معارف )َعلَم

 .شودبديهی است که در هيچ آزمونی چهار نوع ديگر معارف سؤال داده نـمی. م} تأثpگذار است

گpی از سخنان بزرگان دين با بهره وریآداب سخن. آداب سخن گف} است موضوع م} درس چهارم .٦

های چهارگانۀ تنها مهارت ،هدف از تدريس کتاب پيِش رو. داده شده است توضيحآموز برای دانش

در بيشرت متون و عبارات کتاب برنامۀ پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش غp . زبانی نيست

 .اين هدف مطابق برنامۀ درسی ملّی است. اسالمی است - يرانی مستقيم فرهنگ ا

هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع با معادل ،درس چهارم آموز در بخش قواعددانش

چن� اصطالحاتی در دستور زبان عربی وجود ندارد و اين مبحث رصفاً برای  .شودالتزامی آشنا می

  .شده استآموز فارسی زبان طرّاحی دانش

کاری بسيار  ،ها دروغدر بسياری از فرهنگ .داستانی در نکوهش دروغگويی است ،م} درس پنجم .٧

اين داستان  .در آي� اسالم احاديث فراوانی در مذّمت دروغگويی آمده است. زشت شمرده شده است

تقيم استفاده آموزان آراسته به سخنان بزرگان دين است و در آن از شيوۀ آموزش غp مسبرای دانش

 .مؤثّرترين روِش تربيتی است ،شده، روشی که بنا به باور متخّصصاِن حوزۀ تعليم و تربيت

نصب فعل . ستآموزش داده شده ا» یَحتَّ  وôَ، لِـ ، لóَِ «و » أَنْ «حروف معانی  ،در قواعد اين درس

هايی آموز فعلدانش هدف اين است که. شودلذا از آن سؤال طرّاحی نـمی مضارع از اهداف نيست؛

   .را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند» أََس يَيْ  لَنْ «مانند 

آموز را به تفاوت فعل در دو جملۀ دبp مجاز است که به نصب فعل مضارع اشاره کند و دانش

طرح سؤال امتحان اّما اين اشاره به معنای . ارجاع دهند) يُريدوَن أَن يَذهبوا(و ) التالميذ يَذهبونَ (

ريدوَن أَن يَذَهبوَن و يُ (، ) َب يَذَهُب و يُريُد أَن يَذهَ (خواهد فرِق ظاهرِی دبp از دانش آموز می. نيست

ريدوَن أَن يَذَهبوَن و يُ (، ) أَن يَذَهَب  يَذَهُب و يُريدُ (آموز توضيح دهد، ترجمۀ را خوِد دانش) يَذَهبوا

zرينات . خواهد مضارع التزامی را در فارسی توضيح دهدد، از او میپرسآموز میرا از دانش) يَذَهبوا

های کتاب هUهنگی با بخش قواعد وجود دارد در zرين. ناظر به اهداف آموزشی مصّوب است ،کتاب

وقت دو ساعت درس عربی در برنامۀ هفتگی  .و رصفاً تشخيص اين افعال و ترجمۀ آنها مّد نظر است
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خوانی، تری مانند روانشود مسائل مهمرخی مفاهيم رصف و نحو موجب میمحدود است و تدريس ب

 .سخن گف} و کاربرد واژگان تحت الشعاع واقع شود

که در شناساندن شخصيتی جهانی . دربارۀ شادروان دکرت بانو آنه ماری شيمل است ،م} درس ششم .٨

در کتاب درسی  .داشته استانگيز فارسی و نيز عربی به جهانيان نقشی شگفتفرهنگ و ادبيّات 

هدف اين است . است» لَم، لِـ و ال«قواعد درس دربارۀ معانی حروف  بانوتصويری از اين بزرگ ،دهم

. را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند» َمعْ يَسْ  لَمْ «هايی مانند فعل ،آموزکه دانش

دهد، اّما در امتحان ل مضارع توضيح میدبp راجع به جزم فع .آموزش جزم فعل از اهداف نيست

 :شود؛ مثالً اين سؤال مردود استسؤالی در اين زمينه طرح نـمی

 .فعل تُريدوَن را با حرف لَم مجزوم کنيد

آموزان و موضوعی که برای بيشرت دانش. دربارۀ تأثp زبان فارسی در عربی است ،م} درس هفتم .٩

از بخش . ا خواستار چن� متنی در کتاب درسی بودندهو در نظرسنجی است دبpان جالب بوده

های بسياری دربارۀ معّربات فارسی نگاشته شده کتاب. شودسؤال امتحانی طرح نـمی »للمطالعة«

 : است، از آن جمله

 .مکتبة لبنان نارشون. يونجد التّ محمّ . الْحاِرضِ  رصِ الْعَ  یرِ واکبَ  نذُ مُ  یَّةِ الْفارس باِت رَّ عَ الْمُ  مُ عجَ مُ 

  .انتشار یرشکت سهام). یدجعفر اسالمبرگردان محمّ ( یوطيالسُّ  ینجالل الد. ها در قرآن واژه یابییشهر

  .توس). یا بدره یدونبرگردان فر( یفر آرتور جِ . یددر قرآن مج یلدخ یها واژه

   .یةسالماإل شکاة مکتبة مِ  .یوطيالسُّ  ینجالل الد. برَّ عَ الْمُ  نَ القرآن مِ  يف عَ قَ وَ   ماب يفذَّ هَ الْمُ 

آموز با دانش. ی استدر زبان عرب »کاَن، صاَر، لَيَس، أَْصبَحَ « ی ربطیهاکاربرد فعل ،قواعد درس هفتم

هاست به تر از بقيّـۀ فعلفعل کاَن بسيار مهم ،در اين ميان .شودها آشنا میمعانی مختلف اين فعل

آموز با دانش .بيشرت سؤال طرح شود ،بندی نيز تأکيد شده است که از اين فعلهم� دليل در بارم

  :شودها به ويژه فعل کاَن آشنا میمعانی مختلف اين فعل

  .بسته بود راه. ُمْغلَقـاً  الطَّريقکاَن  •

 . گUن خدا آمرزنده و مهربان استبی ٢٤: ﴿إنَّ َهللا كَاَن َغفوراً رَحيUً﴾ اَْألَْحزاب •

 .شنيدندمی: کانوا يَْسَمعونَ : ؛ مثال»استمراری فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی«کاَن به عنواِن  •

کاَن «و » کاَن الطّالُِب َسِمعَ «: ؛ مثال»فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعيد«کاَن به عنواِن  •

 .باشدمی» آموز شنيده بوددانش«به معنای » الطّالُِب قَد َسِمعَ 
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 : مثالباشد؛ می» داشت«معادل فارسِی » ِعنْدَ «و » لِـ«بر رس » کانَ « •

ةٍ    .تختی چوبی داشتم. کاَن ِعنْدي َرسيٌر َخَشبيٌّ   .انگشرت نقره داشتم. کاَن لـي خاتَُم فِضَّ

  .است» باش«به معنای » کُنْ «و امر آن » باشدمی«به معنای » يَکونُ «مضارع کاَن 

  . شودآشنا می» شد«به معنای  أَْصبَحَ و  صارَ  آموز با معنایدانش

  . است» يُْصبِحُ «و مضارِع أَْصبََح » يَصpُ «ع صاَر مضار او بايد بداند که 

  . َس را بداندهمچن� معنای لَيْ 

  .توان اشاره کرد که ليس مضارع نداردمی

 يا سال ،هرچه الزم بوده در کتاب آمده است. آموز نيستنيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش .١٠

اگر قرار باشد همۀ دستور زبان را در کتابی . رددستور زبان عربی وسعت بسيار دا .بعد خواهد آمد

-مخترصی از قواعد الزم را می ،آموز دبpستاندانش. قرار داد يقيناً بيش از هزار صفحه خواهد شد

 .مندی در دانشگاه آنچه را الزم است خواهد خواندخواند و در صورت عالقه

کّل کتاب . اهداف کتاب درسی نيستگذاری از اِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب و رصفی تحليل .١١

شايسته است . خوانی دچار مشکل نشودآموز در درستگذاری شده است، تا دانشدرسی اعراب

زمان محدود دو ساعت در هفته  .گذاری کنندطرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کامالً حرکت

 .جانده شودريزان را بر آن داشت تا فقط مطالب مهم در کتاب گنبرنامه

من، تو، او، ما، شU، «سازی شده و بر اساس های دورۀ اّول متوّسطه بومیآموزش فعل و ضمp در کتاب .١٢

، أنَت، أنتUُ، أنتُم، أنِت، أنتUُ، «: گونه بودسبک پيش� اين. است» ايشان هَو، ُهU، ُهم، هَي، ُهU، ُهنَّ

، أنا، نَحنُ   .وار حفظ کندآموزان اين افعال و ضUير را طوطیاّما هدف اين نيست که دانش» أنُ}َّ

به هم� دليل  .آموزان درس را بهرت آموختندشيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کامالً موفّق بود و دانش

 .های درسی عربی عموميّت يافتاين شيوه در کتاب

رد مشابه از اهداف و موا» جمع به غp جمع«يا » مخاطب به غp مخاطب«يا » مذکّر به مؤنّث«تبديل  .١٣

 .های مختلف درست بشناسد و درست ترجمه کندآموز بايد هر جمله را در ساختدانش .کتاب نيست

در چند zرين کتاب درسی معنای کلمه بpون . شودمعنای کلUت در امتحان داخل جمله خواسته می .١٤

شيوۀ  .ارزشيابی است از جمله است؛ اّما شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و

 .شودشد خوشبختانه به تدريج دارد منسوخ میسابق که کلمه بpون از جمله خواسته می
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آموز را های او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ شفاهی دانشآموز و فّعاليّتهای دانشروخوانی .١٥

 .کالس کم جمعيّت باشدبرگزاری امتحان شفاهی در يک روز امکان ندارد، مگر اينکه  .دهدتشکيل می

 درست تا بخواند درست بتواند بايد آموز دانش .دارد ایويژه اهّميّت عربی هایکتاب در روخوانی

ا اين بخش باید تقويت است؛ لذ» خواندن«های چهارگانۀ زبانی از آنجاکه یکی از مهارت .کند ترجمه

های خربی، آهنگ بیاِن جمله. واندکه درست بختواند معنای عبارت را بفهمد آموزی میدانش. شود

 خوانی اوجِ هõ دانش آموز در درس عربی است که درروان. با هم فرق دارد تعّجبی، پرسشی و امری

 .آیددست میسايۀ تسلّط نسبِی او به زبان به

مرين ـتا به دفرت ت ،است شده در نظر گرفتهمرين ـدر کتاب جای کافی برای نوش} ترجمه و حّل ت .١٦

ديده  .شودمشکل حل می ،تنها م} درس است که جا ندارد و با نهادن يک برگه در کتاب. نباشد نيازی

. خواهند کّل کتاب را در دفرت منتقل کنندآموزان میشده است که متأّسفانه برخی همکاران از دانش

در ميان . شودآموز میبلکه موجب نفرت دانش ،اين کار واقعاً آزار دهنده است و نه تنها سودی ندارد

چندان پر رنگ ديده نشده است؛ زيرا  ،درسی کتابهای چهارگانۀ زبانی مهارت نوش} در مهارت

 .الفبای ما عربی است و جز در چند حرف آن هم به شکلی ناچيز و کم اهميّت تفاوتی وجود ندارد

تاب درسی عربی شش ک دفرت تأليف همگام شوند؛ رويکرداز همکاران ارجمند درخواست داريم تا با  .١٧

هرچه  .رساندو آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می اندای یکپارچهمجموعه

 .آموز برای فهم م} نياز دارد در کتاب درسی آمده استدانش

اند؛ هرچند در آشنا شده درون م} و عبارت درسی آموزان با هر دو فعل مجرّد و مزيد در کتابدانش .١٨

های مزيد و حتّی اند؛ اّما فعلشده روروبههای ثالثی مجرّد صحيح و ساÛ با رصف فعل تـمرينات فقط

، اِتََّقیآَمَن،  در کتاب به کار رفته است؛ مانند های مهموز، مضاعف و معتل نيزفعل ، أَتَی، أَجاَب، أََحبَّ

بدون ذکر اصطالحات  کتاب يازدهمدر ... و  یداَر، َسمَّ ، َعلَّمَ ، حاَوَل، َجَریاِحَرتََق، اِشَرتَی، أَصاَب، أَعطَی، 

های ثالثی مجرّد های فعلآموز قبالً با شناسهدانش. اندها بازآموزی شدهثالثی مجرّد و مزيد اين فعل

هايی آشنا شود که با فعل آموزدانشاين است که  کتابدر حقيقت هدف آموزشِی . آشنا شده است

نيازی به ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد . سه حرف است آنها بيش از» ماضی سوم شخص مفرد«

های فعل .باشدآن از اهداف آموزشی نـمی باب نوع ذکر و مزيد و مجرّد ثالثی تشخيص نيست و

معتّل، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که تغيpات پيچيدۀ رصفی دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً 

 تَِرشْ اِسْ ر رفته  و فعل استفعل نيز آموزش داده شده است؛ اّما نبايد از فعل به کا تَشارَ اِسْ فعل  ،در کتاب
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را بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيpاتی در مقايسه با  تَشارَتْ اِسْ ؛ ولی اگر معنای طرح شودسؤال 

الی منظور از تغيpات پيچيده مواردی مانند حذف حرف علّه، ادغام و فّک ادغام، ام. ندارد تَشارَ اِسْ 

آموز اينکه دانش .باشدهای غp صحيح و ساÛ میای است که مربوط به فعلهمزه و هرگونه قاعده

ثُالثی مزيد است، کمکی به او در فهم  ِخُل تُدْ و فعل  مجرّدثُالثی  ُخُل تَدْ بتواند تشخيص دهد که فعل 

توّجه به زمان محدود به جای  با. شودها باز میکند و تنها راه برای معUّسازی در ارزشيابیم} نـمی

در اينجا . اينکه وقت معلّم رصف تشخيص مزيد از مجرّد شود، بهرت است رصف معنای افعال شود

آموز معنا را ياد بگpد و بهرت است دبp گرامی وقت خودش را در آموزشی اين است که دانش ترجيح

بندی نيز ذکر شده گونه که در بارمنها هUاز سوی ديگر معنای فعل در آزمون. اين زمينه رصف کند

های آسانی مانند دََخَل، َخَرَج، َصبَـَر، َعبَـَر، کَتََب، َجلََس و مانند اينها باشد با استفاده از فعل بايد ،است

آنچه بايد رسلوحۀ کار خود قرار دهيم اين است . و قرائنی مانند ضمp و اسم اشاره نيز به کمک بيايند

برخی دبpان به تقليد از کنکور و . آموز ياد بگpد و از ياد گرفتنش لّذت بربدم دانشخواهيکه ما می

 . باشدبلکه مّرض نيز می ،کنند که نه تنها مفيد نيستهايی مطرح میمسابقات پرسش

ترين و بلکه از معروف ،غالب نيستند کنند قطعی وطور که گروهی تصّور میواقعاً آن ابواب معانی

تبديل فعل (معموالً معنای تعديه . اندذکر نشدهدر کتاب  ،دليل به هم�. ترين آنها هستندپرکاربرد

. گونه نيستندهای بسياری هستند که اينکنند؛ ولی مثالرا برای باب إفعال ذکر می) الزم به متعّدی

رستگار شد،  :أفلَحَ  مانندمندتر از ساير ابواب است؛ اين در حالی است که معنای باب إفعال قاعده

  .برای فروش نهاد: باعَ بزرگ يافت، أَ : شد، أَکَربَ : بَحَ مسلUن شد، أَص: شتافت، أَسلَمَ : أََرسعَ 

 .های باب استفعال اغلب معنای درخواست وجود ندارددر بسياری از فعل

شود؛ در های مدرسه از متون کتاب استفاده میدر طرّاحی سؤال درک مطلب در کنکور و در آزمون .١٩

واژگان انتهای کتاب نداشته ای خارج از شود، بايد واژهورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح میص

 شايد در. کار بسيار سختی است ،طرح سؤال درک مطلب .يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود باشد،

طرّاحی . نوعی سهل و ممتنع استبه طرح درک مطلب در حقيقت  نگاه اّول کاری بسيار ساده باشد،

آموز باشد و قابليّت طرح سؤال با کلUتی های دانشمتنی که واژگان و ساختار آن بر اساس آموخته

ن، ِبَم و  البتّه پاسخ . کاری دشوار است ،داشته باشد... مانند متی، کيف، هل، أَ، أين، ملاذا، لَِمن، َمن، ِممَّ

 . آموز آسان استدادن برای دانش

 .آموز نخوانده باشدربی است؛ اّما شايسته نيست واژگانی در آن باشد که دانشصورت سؤال به زبان ع .٢٠
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کار عملی در درس نويسی ترجمۀ تصويری و داستان رسود، Uيش،ـنهای انتهای هر درس، پژوهش .٢١

يا  ،اندآموزان خاص ثبت نام کردهيا دانش ،مدارسی که وقت اضافه دارند .شودعربی محسوب می

آموز را هايی دانشتوانند به عنوان فوق برنامه در چن� زمينه، میانشان کم استآموز تعداد دانش

 .توان تأثp دادنـمرۀ اين بخش را در نوبت اّول يا مستمر می .فّعال کنند

 .در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب متوّسطۀ اّول و کتاب حارض است .٢٢

تا به  آموزدرا می اين دو بخش آموزدانش .ه فهم م} و عبارت استکمک ب» بدانیم« هدف از بخش .٢٣

قواعد در خدمت فهم عبارت و م}  ،واقع در .و ترجمه كند ، بفهمدبشنود، درست بخواند اين وسيله

 .است

  .آموز را بخواندآموز بخواهيم بخش سخنی با دانشاز دانش .٢٤

-رسود و نـUيش اجرا. های کوتاه ترجمه کنندتانآموزان خواست تا داستوان از دانشکه میدر حالی .٢٥

آميز و ابتسامات و مطالب علمی کوتاه توان عبارات ساده و کوتاه مانند سخنان حکمتمی. کنند

زدگِی تدريس عربی همگان را جذب گرامر ولی قاعده ،فضا برای کارهای شاد مناسب است. ترجمه کرد

محور ولی تدريس م} ،د در هر زبانی کاری ساده استحقيقت اين است که آموزش قواع. کرده است

ولی ارزشيابی از قرائت و مکالـمه بسيار شيابی از مطالب رصفی و نحوی آسان، ارز . کاری دشوار است

 .سخت است

ترين بزرگ؛ لذا ت استو جّذابيّ  سازیسادههای کتاب مبنی بر بخشUمی ـسياست تألیف در ت .٢٦

هõ  .تدريس کند آموزدانشترين روش به را به ساده کتاب ،هõمندیبا است که  اينمسئوليّت معلّم 

در امتحانات از طرّاحی سؤاالت  لذا ؛نسبت به درس عربی است آموزدانشکردن مند عالقه معلّم،

شده توّسط مؤّسسات های طرّاحیهای مدارس خاص و آزمونآزمون .کنيممیمعUّگونه خودداری 

اگر تدريس درس عربی و ساير دروس . سازندز مسp آموزش را فراهم میزمينۀ انحراف ا ،خصوصی

آشفتگی وضعيّت آموزش و . گردندو پيچيدگی نداشته باشد؛ برخی سودجویان متّرضر می بودهساده 

- زمينه را برای بهره برداری برخی سودجويان فراهم و دانش ،سختی تـمريـنات و سؤاالت امتحانی

 .سازدعربی گريزان میآموزان را نيز از درس 

بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و ترجمه کند و  دانش آموز ؛تعريب از اهداف کتاب درسی نيست .٢٧

ساخِ} «از او  ،اين دو پايهدر در نتيجه  .نیز داشته باشد درست از نادرست را ه قدرت تشخیصالبتّ 

  .خواهندنـمی» جملۀ عربی
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مه باید ـزیرا در مکال؛ ه کلUت پرسشی این استثنا وجود داردیعنی پاسخگویی ب ،مهـدر بخش مکال(

وم رسعت عمل در و نظر به لز  است ۀ سادهدهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمببتواند پاسخ کوتاه 

 ).های دشوار و فنّی زبان فعالً الزم نيستدهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافتپاسخ

هرچند . پاسخ کامل مّد نظر نیست .بسنده شود کوتاهبه پاسخ استفهامی باید  ۀدر پاسخگویی به جمل .٢٨

 پاسخِ » ؟لUِذا تَدرُُس «در پاسخ به چنین سؤالی  مونه،ـبرای ن. دهد بهرت استبآموز پاسخ بلند اگر دانش

الزم نيست چن� پاسخ  ،به عبارت ديگر .گیردمی تعلّق كامل ۀمر ـو ن کافی است».َحياةلِلنَّجاح ِفـي الْ «

 ».َحياةِ لِلنَّجاح ِفـي الْ  أَنا أَدرُُس «: شودداده 

گف} نيز يکی از اين های زبانی آمده و سخن، پرورش مهارتدرسی عربی برنامۀاز آنجاکه در رويکرِد 

   .استثنا شده است »استفهام و حروف اسUء«لذا بخش ؛موارد است

ر کاور يا سليفون تهيّه کند و در برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس د محرتم شود دبpپيشنهاد می

-يا در صورتی که در مدرسۀ هوشمند تدريس می های بزرگ داشته باشد،ا در اندازهتصاوير الزم ر  ،آن

توان بخشی از نـمرۀ مکالـمه را به همچن� می. کند فايل تصاوير مورد نيازش را از قبل تهيّه کند

آموز بتواند در يک دقيقه خودش را به زبان عربی شدانتا  آموز از خودش اختصاص داد،معرّفی دانش

يا ¡ايش يا مکاملۀ گروهی  ،آموزانی که داوطلب اجرای رسودهمچن� نـمرۀ شفاهی دانش. معرّفی کند

 .توان از هم� مورد منظور کردشوند را میدر کالس می

دور افتادن از  وموزش زمينۀ انحراف از مسp صحيح آ  ،های کارتجربه نشان داده است بيشرت کتاب .٢٩

نداش} کتاب کار بهرت از داش}  .کنندفراهم می را اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش

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

دو (زمان اختصاص يافته به درس عربی . به آن نيست و حّل تـمرينات آن در منزل بايد صورت بگpد

-لذا اگر وقت اضافی داشت می است؛ های آنبرای تدريس اين کتاب و حّل تـمرين) ساعت در هفته

های گروه. کتاب درسی نبايد لطمه ببيند ،در غp اين صورت ،تواند تـمرينات کتاب کار را نيز حل کند

 .داشته باشند و ارشادی آموزشی در اين زمينه بايد نقش فّعال

هدف اين نيست که . است سازی آموزشسادههدف از اين کار . قرار داردواژگان جدید  ،پس از هر م} .٣٠

ها بايد در طّی خواندن متون و حفظ واژه. ها را حفظ کندآموز قبل از رشوع درس اين واژهدانش

 .عبارات اتّفاق بيفتد

 :در کتاب چند مورد بوده استو امثال به کار رفته  آيات، احاديثمبنای گزينش  .٣١
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ز؛ سادگی الفاظ؛ سادگی ساختار و مطابقت آن با آموزش کتاب درسی؛ کاربری بر اساس نیازهای رو 

به امثال و  ،آموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نيازدانش .آموزتناسب با سطح درک و فهِم دانش

به اين حديث رشيف از » محيط زيست احرتام به«بارۀ وانده شده استشهاد کند؛ مثالً در حکم خ

 کتاب پایان تا هدف اين. »إنکم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم«: استشهاد کند7 حرضت علی

آموزان را وادار به حفظ این عبارات با اکراه و اجبار دانش نباید اّما .است کتاب اصلی اهداف از ،درسی

 نـمود مندعالقه را آموزاندانش ،معلّمی هõ با و عالقه ادنگرش، ایج تغییر با بلکه شايسته است ،نـمود

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

  .مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کند ،ای هستند که رسشت پاکگونه

، دوری از یمسائل فرهنگی و تربيت برنامۀ درسی ملّی، :شده استاصول رعايت  اين در گزينش تصاوير .٣٢

روز دوستی، بههای دينی، احرتام به محيط زيست، ميهنارزش ، توّجه به امور مهّمی مانندآفرينیتنش

 .بودن تصاوير، ايجاد جّذابيّت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير

ولی خاطرات تلخ و  ،آموختگی از ياد خواهند بردها را بعد از دانشی از آموختهآموزان بسيار دانش .٣٣

مهم  .آنچه در تدريس بسيار مهم است برخوردهای درست، دلسوزانه و عاملانه است. ندشpين ماندگار 

  .خاطرات شpينی از کتاب، معلّم و مدرسه به جای Ýاند ،لاين است پس از فراغت از تحصي
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  هر درس گانۀنههای هادی جهت تدریس قسمتالگوی پیشن
  

ناسب تتشکیل شده که برای هر یک روشی م بخش نهو هر درس از  دارددرس  هفت دهمياز عربی کتاب       

گUن دبpان بی .بهرت بتواند به اهداف آموزشی برسد دبpتا  است درسی پیشنهاد شده با اهداف کتاب و برنامۀ

هدف کتاب معلّم . نده برخوردار باشها باید از وحدت رویّ ولی این روش ،خود دارندهایی برای محرتم نیز روش

محوریّت داشته  ملّی درسی تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀمعلّم است؛  که پل ارتباط بین مؤلّف و

  .ـUیش بگذاردهای فردی خود را به نهم معلّم بتواند در آن، توانـمندیباشد و 

  

  دهمياز ها در کّل کتاب درسی پايۀ رسساختار د

   :زبان قرآن ،عربیگانۀ کتاب هشتهای قسمت

 درس ورود بهصفحۀ  .١

  م} درس .٢

   جديد م} درس واژگان .٣

 درک مطلب .٤

 »اِعلَموا«قواعد درس تحت عنوان  .٥

  )در برخی دروس( مکامله .٦

 اتتـمرين .٧

   هادر برخی درس) البحث العلمي( پژوهش .٨

  

  ر درس ه گانۀهشتهای تحلیل قسمت

، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معرّفی قواعد، ارائـۀ توضیحات مذکور هایبخشاز  برنامۀ درسیهدف    

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

های مورد نظر و چگونگی تدریس، مهارتمراحل مختلف  کتاب در این قسمت، معلّم را با. تدریس بپردازد

دهد؛ تا آموزش را ها در اختیارش قرار میکند و الگویی را برای تدریس کلّیّـۀ دروس و بخشاجرای آن آشنا می

  .برای وی تسهیل نـUید
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  : ورود به درسصفحۀ  -١

همراه با تصويری زيبا  معصوم� عليهم السالميا حديثی از  قرآن مجيدای از يک صفحۀ مستقل مزيّن به آيه

های صفحۀ و نوشته تصاوير .سازدآموز را برای ورود به درس آماده میبه لحاظ روانی دانش ،برای ورود به درس

  .توان آمادگی خوبی را ايجاد کردبا استفاده از آن می ای هستند کهبه گونه ورودی

  :  متون -٢

د و اینکه هر یک از معلّم آموز مشّخص شو معلّم و دانش یز باید سهم مشارکتن قرائت و ترجمۀ م} در بخش 

-يکی از بهرتين روش. توان به کار بردهای مختلفی را برای اين بخش میروش. ای دارندآموز چه وظیفهو دانش

ساعت وقت بدهيم تا خودشان م} را ترجمه کنند و اين کار را به نيمآموزان به دانشبه فرض ها اين است که 

. آوری کند و فقط يک برگه را تصحيح کندهای ترجمه را جمعدبp برگه ،گروهی انجام دهند و در پايانصورت 

سپس در کالس ترجمۀ درست را رسیع . آموز را پس دهدتواند عکسی از برگۀ ترجمه بگpد و برگۀ دانشاو می

شش برگه تصحيح  ،اشد در مجموعآموز داشته باشد و هر گروه پنج نفر بدانشنفر اگر کالس درس سی . بگويد

¡رۀ آن يک . ارزشيابی توصيفی در چن� مواردی بهرت است. الزم نيست که تصحيح از بيست ¡ره باشد. شودمی

  .حتUً نبايد برگۀ رسگروه تصحيح شود. نشانگر ¡رۀ گروه است ،نفر

  ):شنیدن(مرحلۀ اّول  -١

   .آموزان را تقویت کنددانش مهارت شنیداری، نیخوافه بر عهدۀ معلّم است که با رواناّولین وظی

آموزان بخواهد در منزل اگر وقت معلّم کم است از دانش. گردداستفاده از کتاب گويا تأکيد می ،در اين بخش

  .کتاب گويا را گوش دهند

  ): خواندن( مرحلۀ دوم  -٢

 .تقویت گردد مهارت گفتاریدازند تا پر دهد؛ به قرائت میر اساس روشی که معلّم پیشنهاد میآموزان بدانش

   .دهدکند معلّم به او نـمرۀ روخوانی میآموز قرائت میهر بار که يک دانش

  ): ترجمۀ مقّدماتی(مرحلۀ سوم   -٣

پردازند و توانـمندی ، به ترجمۀ هر عبارت میانتهای م} درسگرف} از ترجمۀ واژگان  آموزان با کمکدانش

  . آنها ارتقا یابد مهارت درک وفهمص شود و مشخّ  زمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنانآ خود را در ترجمه می

  : چند روش در اينجا وجود دارد

آموز کنيم؛ يک دانشخواهيم يک يا دو سطر را ترجمه کند، سپس ما بر ترجمۀ او نظارت میآموزی میاز دانش

گوييم همۀ وجود داشت آن را اصالح کند، يا اينکه میاش کالسیکنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ همرا مأمور می

آموزان بايد آماده باشند و معلّم تصادفاً از يکی از دانش ،پاسخ دهندهموز آ آموزان هنگام ترجمۀ دانشدانش
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در صورت کمبود  دبp گاهی. ندسودمندها در جای خود هر يک از اين شيوه. اشکاالت احتUلی ترجمه را بپرسد

 که بيايدبه نظر شايد روشی که در وهلۀ نخست . واند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کندتوقت می

يا هر علّت  ،های اضطراریولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلی ،آموز فّعال نيستنامناسب است و دانش

م بايد هر چند معلّ  ،در اين روش. اصوالً روش تدريس به عوامل بسياری بستگی دارد ،پيش آمده که ديگری

  . شودتر انجام میتدريس رسيع ،در اين شيوه. آموز بپرسدها را از يک دانشلحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمت

و تکثp  نوشت به صورت ناقص ایترجمۀ م} درس را در برگه توانمیدارند  مناسبیدر مدارسی که امکانات 

اين روش فوق العاده رسيع . ره ترجمۀ ناقص را کامل کنندهای چند نفآموزان بخواهيم در گروهو از دانش کرد

  .ولی الزمۀ آن زحمت برای دبp و کادر مدرسه برای تکثp کاربرگ است ،شودانجام می

  ): ترجمۀ نهایی(مرحلۀ چهارم   -٤

-ئه میکند و ترجمۀ نهایی را اراخطاهای ترجمه را اصالح می ،راهنUبه عنوان در ادامۀ روش مقّدماتی معلّم 

      .انددر حقيقت مرحلۀ مقّدماتی و نهايی بدون فاصله .دهد

  ): پيام درس(مرحلۀ پنجم  -٥

ند ميان ادبيات فارسی و عربی برای پيو . خواهد تا پیام درس را بگويندآموزان میمعلّم از دانش ،در این مرحله

وند ميان درس قرآن يا برای پي سی بيان کنند،ای نغز در زبان فار ان خواست تا پيام درس را با جملهتوان از آنمی

اين بخش برای . دانند؛ ذکر کننداگر آيه يا حديثی در اين مورد میتوان از آنان خواست تا و معارف اسالمی می

    .شودبخش است و پيوند مناسبی ميان ادبيات فارسی و عربی ايجاد میآموز لّذتدانش

  

  : خالصۀ مراحل ترجمه

  منقش معلّ   آموزنقش دانش  هدف  مراحل ترجمه

  مرحلۀ اّول

  
  خوانیروان  شنیدن  تقویت مهارت شنیدن 

  مرحلۀ دوم

  
  نظارت و راهنUیی  خواندن  تقویت مهارت خواندن 

  نظارت و راهنUیی  )ماتیمقدّ (ترجمۀ عبارات   تقویت مهارت ترجمه   مرحلۀ سوم
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  مرحلۀ چهارم

  
  تصحیح و تکمیل   )  نهایی(ترجمۀ عبارات   فهم  تقویت مهارت درک و

  مرحلۀ پنجم
  تقویت مهارت کاربرد

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

  

  :  واژگان -٣

فّعال  ،ر فرایند ترجمهراحتی و رسعت بیشرتی د بهآموز که دانش استاین پس از م} ، معجم  قرار دادن دليل

دهد؛ تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای میآموز را در ترجمه مشارکت باشد؛ معلّم دانش

 .شوداين بخش تقريباً در پنج دقيقه تدريس می .یند یادگیری قرار داردآموز در فرات و مشارکت دانشفّعالیّ 

بلکه هدف اين است که با آنها آموز همۀ کلUت جديد را ياد بگpد؛ دانش ،آغازهدف اين نيست که در هUن 

آموز بخواهيم تا در از دانش ،اند هدف اين است که هUن اّول کارهمکاران چن� پنداشتهاز برخی  .آشنا شود

توان در صورت داش} زمان مناسب می. استگUن نادرست ها را حفظ کند؛ اين کار بیچند دقيقه معنای لغت

از . برخی کلUت ديد خانوادۀت را از نظر مراعات نظp، متضاد يا مرتادف و همپژوهی کرد؛ مثالً ارتباط کلUواژه

 يا مرتادف فالن کلمه چيست؟ کدام کلUت در املعجم با هم ارتباط معنايی دارند؟ ،پرسيم متضادآموز میدانش

  .رودکالس از دست می زمانچون . روی کرددر انجام اين کار نبايد زياده
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  .استفاده کرد ١توان از تشخيص کلمۀ ناهUهنگ، مرتادف و متضاد می کاربرد واژگاناز بخش  ونآزمدر طرّاحی 

  : مراحل آموزش واژگان  

١. pدهندمیآموزان تلّفظ درست درس را گوش دانش. از کتاب گويا استفاده کنددر آغاز  تواندمی دب. 

معلّم به همراه او تواند به تشخیص ت میاین قرائ. کنندآموزان تکرار میخواند و دانشسپس معلّم می .٢

  .یا به صورت انفرادی ،آموزان باشدو شامل گروهی از دانش

  

  

                                                             
؛ برخی برای اسب و شمشیر و مانند آن ه استبارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشتدر  ١

  .انده را صفت دانستهیّ اند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقهای بسياری  را برشمردهاسم

برای یک معنا  را برای دو معنای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف گوناگوندر کالم عرب گاهی دو لفظ : گویدمی» سیبویه«

  .زندرا مثال می» انطَلَق« و » ذََهَب «فعل  ،آورند که برای مورد اخیرمی

اند، را به کار برده هکه دو طايفه برای یک معنا دو واژ است دليل اصلی پیدایش مرتادف در یک زبان این » سیوطی«از دیدگاه 

  . انداند، اين دو کلمه مرتادف گشتهها يکی شدهپس از اينکه طايفه

 ؛کننددقیق خاص خودشان را بیان میهای ها با اینکه تقریب معنایی دارند اما حالتاّما ابن سکیت معتقد است که برخی واژه

  :»دنگزی«مثالً در مورد فعل

  »اران لِتَنظَُر أَ ُصلٌب هو أم َخو العّض باالسن: الَعجم / الَعّض الرسیع: النّهش / املدُّ بالفم: النّهس / تینِ باألسناِن ال بالشف: الَعّض 

  :یا در مورد النه

  .یِر حیثU َوقَعالطَّ  واقعُ م: الوُکنة / الجبلِ  يف: الوَکر ./ یَبیُض فیهـو غیرها فَ  عیدانِ ن الْ مِ  یجُمُعه الطائرُ  يالّذ: الُعّش 

  : گويدمی» فارس«و » راکب«ها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن در بارۀ فرق کردن واژه بارۀ جداو در 

ا فارٌس علی َمّر بِن: أّما إذا کان علی حUٍر أَو بغٍل أَو فَرٍَس یُقال . َمّر بِنا راکٌب، إذا کان علی بَعیٍر، و الرّکب أصحاب اإلبل: قالیُ «

  »...حUر أَو بغٍل أَو

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

  :گويدمثالً در مورد خواب و ترتیب آن چنین می ؛داردبرحذر می

عـاس: أّول النوم   ».الطویل ومُ هو النَّ : الرُّقاد/  قظاننساُن بین النّائم و الیَ اإلِ  هو أَن یکونَ : یالَکَر /  النـُّ

  .های گوناگون آن اسم استحالت ،رود که در اصلو گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار می
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  قواعد: قسمت سوم -٤

  تصاویر 

و با  اسالمی -ايرانیهای گوناگونی است و در راستای تقویت هویّت دربرگیرندۀ پیام ،تصاویر زيبای کتاب   

  .گرددها بيشرت از م} میسيّت تصاوير در نقد و بررسیگاهی حّسا .انددقّت فراوان گزینش شده

  : رسالت مهّم تصاویر

  .شودايرانی می -اسالمیموجب تقویت هویّت  ،های ارزشی این تصاویرپیام .١

 . کندت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل میجّذابی .٢

 :   گويدرانی مولوی در اين باره میشاعر گرانـUيۀ اي

  ها نتوان نـمودن با بيانسال  *نچه يک ديدن کند ادراک آن  آ 

گاه آن. گیردو گفتاری انجام میآموزان جهت تقویت مهارت شنیداری توّسط دانش نخست روخوانی :اجرا

ظرافت،  داشته باشد؛ تا بتواند بانقش ارشادی  ،معلّم در این مرحله که بهرت است شودبيان می ترجمۀ هر جمله

  .قوی بین سه قسمت واژگان، م} و قواعد ایجاد کند پیوندی

  »اعلموا«

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

آموز بتواند از اين اطّالعات در فهم هدف این است که دانش. و م} است برای فهم بهرت عبارت ،پايان کتاب

  .نيستله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن معنای جم

  .الزامی نیست؛ همچنین نیازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل نیست »اعلموا«حفظ مطالب بخش 

معلّم . گیردمشارکت می ها و رشح تصاویر بهتوضیح مثالآموزان را در قرائت، دانش معلّم در اين قسمت :اجرا

گذاری این و علّت نام اصلی نه هدف ،است اعد به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهمقو 

فهم است؛ لذا  رنگ کردن جایگاه ترجمه و درک ورنگ کردن نقش قواعد و پر در واقع کم» بدانیم«بخش به 

ند و از بیان توضیحات خارج از کتاب معلّم محرتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است بسنده ک

  . و جزوه دادن، خودداری کند

دهند خودشان هم به سؤاالت پاسخ می خوانند وبیشرتی دارند خودشان می تعاملن آموزادانش ،بخشدر این  

  .شودمی عميقيادگpی  ،در اين صورت. تواند نقش راهنU و مصّحح داشته باشدو معلّم می
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  تـVرین

 اصل راستای در و است ترجمه و واژگان، قواعد حوزۀ سه در یادگیری تثبیت قسمت، این در یاصل هدف

 سعی شده است عباراتی انتخاب شود که. لّذت بربد هاآموز از حّل آندانش است شده تالشآموزش،  تلطيف

  .يا کم داشته باشندحتّی االمکان کلUت جديد نداشته، 

  .کندمی راهنUيیمعلّم  .ز استآمو عهدۀ دانش بهها حّل تـمرين

. آموز نگیرددانشتـUرین وقت زیادی را از  بینی شده است؛ تا نوش} مجّددِ Uرین پیشکافی برای حّل تـ جای 

شايد اشتباهات اِعرابی او آموز دشوار است و ت عربی با رعایت اعراب برای دانشبا توّجه به اینکه نوش} عبارا

ت او نیز منتقل شود؛ لذا بهرت است حّل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم هایش به قرائدر نوشته

پيشرت  .و نیز پدید نیایدآموز به امال و اِعراب صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت ادانش

جود دارد لذا رضورتی که در آموزش انگليسی برای تقويت مهارت نوش} و  ؛اشاره شد که الفبای ما عربی است

  .شودآن رضورت حس نـمیآموزش عربی  رد

  :قالب کلّی تـVرین

  قالب و الگوها  تـمرین  ردیف

  واژه  ١

  معنای واژه -١

  و ناهUهنگ متضاد واژگان مرتادف، -٢

  شناخت و کاربرد واژگان در جمله -٣

  دارجدول کلUت متقاطع رمز  -٥

  های معمولیآيه، حديث، جمله: به فارسی شامل ترجمۀ جمالت عربی  ترجمه  ٢

  قواعد  ٣

  :  ، شاملشناخت و کاربرد قواعد

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

خوانی، اسم اشاره به نزديک و دور، کلUت پرسشی، نفی ماضی و حروف اصلی، ساعت

  مضارع، مستقبل 
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، نون وقايه، جملۀ اسميّه )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه( اعداد، فعل مجهول، مشتّقات

  ، جار و مجرور)فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جملۀ فعليّه )مبتدا و خرب(

اسم تفضيل، اسم مکان، اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمۀ بعد از اسم نکره، 

، لِـ ، ال، لَمْ «و » کَي، لَِکي، َحتَّی ،، لَنْ أَنْ «های مختلف فعل مضارع دارای حروف ترجمۀ شکل

     ، معانی افعال ناقصه با تکيه بر فعل کانَ » ، ما، َمنْ إِنْ 

٤  
درک 

  مطلب

  پاسخ به سؤاالت عربی -١

  های بخش درک مطلب به پرسشانتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ  -٢

  داوطلب آموزانروحيّـۀ پژوهشی در دانشایجاد   پژوهش  ٥

        

م از الگوها و معلّ شايسته است برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و ها، معیاری در ارزشیابیاین بخش  

ساخت  .های مختلف فعل خودداری کندو ساخ} صیغهوجود بهره بربد و از طرح سؤاالت تعريب های مقالب

   .از اهداف کتاب درسی نيست
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  :ساختار درس

  : رت است ازدهم عباساختار آموزشی کتاب عربی 

، نون وقايه، جملۀ اسميّه )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه(اعداد يک تا صد، ترجمۀ فعل مجهول، مشتّقات 

  .است، جار و مجرور )فعل، فاعل و مفعوٌل به(، جملۀ فعليّه )مبتدا و خرب(

  : يازدهم نيز عبارت است ازساختار آموزشی کتاب عربی 

های رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمۀ بعد از اسم نکره، ترجمۀ شکل اسم تفضيل، اسم مکان، اسلوب

، معانی افعال ناقصه با » ، ما، َمنْ ، لِـ ، ال، إِنْ لَمْ «و » ، کَي، لَِکي، َحتَّی، لَنْ أَنْ «مختلف فعل مضارع دارای حروف 

   .  تکيه بر فعل کانَ 

  :پژوهش

عربی بسيار سخت  پژوهش در درس. شده است برگزيده بداوطل آموزهای کتاب در حّد توان دانشپژوهش

  . لذا برخورد معلّم در اينجا بايد مطابق واقعيّت باشد. چون زبان آن فارسی نيست است؛

 .باشد اطّالعات گسرتده داشته آموز توقّع داشت مانند دانشجوی رشتۀ زبان و ادبيات عربتوان از دانشنـمی

توان به اين دليل کار پژوهشی را ولی نـمی ،شوندن برای اين کار داوطلب میآموزاهرچند تعداد کمی از دانش

  .در مدارس تعطيل کرد

  شناسیواژه
آموزی رصفاً اطّالعاتی برای دبp است که البتّه اگر دانش. برای طرح در کالس درس نيست ،اين بخش مطالب

های هدف سهولت دسرتسی معلّم به پرسش. دآموز مطرح کنتواند پاسخ آن را برای آن دانشسؤالی بپرسد می

  .آموزان استاحتUلی دانش
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  ششمبخش 

   دهمياز محتوای کتاب عربی پايۀ 

  هادرس آموزش چگونگیو 
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ْر اَ  ُل ُس األْ لدَّ   وَّ

 

  اهداف رفتاری

  :آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .رجمه کندرا درست بخواند و ت »خالقِ آياِت اْألَ  ِمنْ «م}  .١

 .معنای کلUت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند .٢

 .هايش اجرا کندکالسیشبيه م} مکامله درس را در کالس به همراه هم .٣

 .های مختلف اسم تفضيل را در عربی بشناسد و درست ترجمه کندشکل .٤

 .اسم مکان را بشناسد و درست ترجمه کند .٥

  يند آموزشفرا

مطابق برنامۀ درسی ملّی يک هدف مهّم درس . دهدصلی کتاب را تحت پوشش قرار میم} درس اّول هدف ا

بخش آغاز کتاب درسی سورۀ ُحُجرات به همراه تفسp آن زينت ١٢و  ١١دو آيۀ . فهم بهرت قرآن است ،عربی

  .است

  :مr درسهVهنگی در ترجمۀ 

َها الَّذيَن آَمنـوا ال يَسَخـْر قَوٌم ِمن قَومٍ  َعَىس أَن يَكونوا َخpاً ِمنـُهم َو ال نِساٌء ِمن نِساٍء َعَىس أَن يَكُنَّ َخpاً  ﴿يا أَيـُّ

تُْب فَـأُولِٰئَك ُهُم ِمنـُهنَّ َو ال تَلِْمزوا أَنُفَسـُكم َو ال تَنابَزوا ِبـاْألَلقاِب ِبئَْس اِالْسُم الُْفسوُق بَْعَد اْإلِيـUِن َو َمن لَم يَ 

  ﴾الظّالِمونَ 

بهرت باشند، و  خودشاند، شاید آنها از ندیگر را ریشخند کن مردم مردمانیاید ، نبایده ایUن آوردهای کسانی ک

، و به عيبجويی نکنيدبهرت باشند، و از یکدیگر  خودشان، شاید آنها از ]ریشخند کنند[را ] دیگر[نباید زنانی زناِن 

 شانتوبه نکرد آنان خود سهرکو  زشت است نام زشت پس از ایUن. دهیدنهای زشت همدیگر لقب

  .ستمکارند
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سوا َو ال يَْغتَْب ﴿ نِّ إثٌْم َو ال تَـَجسَّ نِّ إِنَّ بَْعَض الظـَّ بَْعُضـكُم بَْعضاً أَ يُـِحبُّ  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُـوا اْجتَنِبوا كَثpاً ِمَن الظـَّ

ُقوا َهللا إنَّ َهللا تَـّواٌب رَحيٌم﴾ أََحُدكُم أَن يَـأْكُـَل لَـْحَم أَخيـِه َميْتـاً فَـَكرِهْ    تُمـوُه َو اتـَّ

و ها گناه است، و جاسوسی گUن برخید که ها بپرهیزی، از بسیاری از گUنایدای کسانی که ایUن آورده

اين کار را ناپسند را بخورد؟  اشدهدارد که گوشت برادر مر میآیا کسی از شU دوست  .بدگويی يکديگر نکنيد

  .مهربان استو پذیر توبهبسيار که خدا  پروا کنيداز خدا  و ريد،دامی

 استاد مهدی فوالدوند ترجمۀ 

اید قومی قوم دیگر را ریشخند کند، شاید آنها از اینها بهرت باشند، و نباید ، نبایدای کسانی که ایUن آورده )١١

، و به همدیگر باشند، و از یکدیگر عیب مگیرید، شاید آنها از اینها بهرت ]ریشخند کنند[را ] دیگر[زنانی زناِن 

  .و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند. های زشت مدهید چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایUنلقب

ها گناه است، و جاسوسی د که پاره ای از گUنها بپرهیزی، از بسیاری از گUنای کسانی که ایUن آورده اید )١٢

را بخورد؟ از  آیا کسی از شU دوست دارد که گوشت برادر مرده اش ؛شU غیبت بعضی نکند ، و بعضی ازمکنید

  .، که خدا توبه پذیر مهربان استاز خدا برتسید] پس. [آن کراهت دارید

َر ُعيوَب اْآلَخريَن  ِبـَکالٍم َخفـيٍّ قَْد يَکوُن بََ� النّاِس َمْن هَو أَْحَسُن ِمنّا، فَـَعلَينا أَْن نَبتَِعَد َعِن الُْعْجِب َو أَْن ال نَْذکُ 

  . »أَکبَـُر الَْعيِب أَْن تَعيَب ما فيـَك ِمثلُـهُ «: 7فََقْد قاَل أَمpُ الُْمؤِمنَ� َعيلٌّ . أَْو ِبإشارَةٍ 

های ديگران را با کسی هست که از ما بهرت است، پس بايد از خودپسندی دوری کنيم و عيب گاهی مياِن مردم

ترين عيب آن است که عيبی بزرگ: اندفرموده7امp مؤمنان علی. يا با اشاره ذکر نکنيم ،هسخنی پوشيد

  .بجويی که ماننِد آن در خودت باشد

بوُهم ِبـأَلقاٍب يَکرَهونَـها. ال تَعيبُوا اْآلَخرينَ : تَنَصُحـنا اْآليَـُة اْألُولَی َو تَقوُل  َمن َو ! ِبئَس الَْعَمُل الُْفسوُق . َو ال تُلَقِّ

  .يَفَعْل ذٰلَِك فَـهَو ِمَن الظّالِم�َ 

دارند هايی که ناپسند میو به آنان لقب عيبجويی ديگران نکنيد: گويددهد و میما را اندرز می ،آيۀ نخست

  .آلودگی به گناه بد است و هرکس چن� کند در اين صورت از ستمگران است.ندهيد

  :اتَيـِن اْآليَتَيـنِ إذَْن فَـَقْد َحرََّم ّهللاُ تَعالَی يف ه

  :خدای بلندمرتبه در اين دو آيه حرام ساخته است ،بنابراين

  .اَِالْستِهزاَء ِبـاْآلَخـريـَن، َو تَْسميَـتَـُهم ِبـاْألَسUِء الَْقبيَحةِ  - 

   .های زشتريشخند کردِن ديگران، و ناميدِن آنها با اسم
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، َو هَو اتِّهاُم َشخٍص لِـَشخٍص  -    . آَخـَر ِبدوِن َدليٍل َمنِطقـيٍّ  سوَء الظَّنِّ

  .بدگUنی، و آن عبارت است از اتهام زدن کسی به کسی ديگر بدون دليلی منطقی

نوِب يف َمکتَبِنا َو  -  َس، َو هَو ُمحاَولٌَة قَبيَحٌة لِکَشِف أَرساِر النّاِس لَِفْضِحِهم َو هَو ِمْن کَبائِِر الذُّ ِمَن اْألَخالِق اَلتََّجسُّ

يِّ    .ئَةِ السَّ

تالشی زشت برای آشکار ساخ} رازهای مردم و برای رسوا کردنشان که از گناهان  از جاسوسی، و آن عبارت است

  .بزرگ در آي� ما و از اخالق بد است

  .َو الْغٖيبََة، َو هَي ِمن أََهمِّ أَسباِب قَطعِ التَّواُصِل بََ� النّاِس  - 

    .باط ميان مردم استهای قطع ارتدليل ترينغيبت، و آن از مهم

يَن سورََة الُْحُجراِت الَّتي جاَءْت فيها هاتاِن اْآليَتاِن ِبسورَِة اْألَخالقِ  ی بَْعُض الُْمَفرسِّ   .َسمَّ

  .اندبرخی مفّرسان سورۀ ُحُجرات را که در آن اين دو آيه آمده است سورۀ اخالق ناميده

  غ غ ص ص غ:  پاسخ درک مطلب

  :كدی شاپور در اخترب نفسگُنْ توضيح دربارۀ کتابخانۀ 

ه دنیای باستان ب ۀکتابخانترین در خوزستان که بزرگ )جندی شاپوريا (دی شاپور نْ گُ  ۀکتابخانم .پ ۲۵۰در سال 

ترین مرکز آموزش و پژوهش پزشکی، فلسفه و ادبیات این دانشگاه بزرگ. بنيان نهاده شداست  آمده شUر 

بعد از . کردند دانشگاه استادان ایرانی، هندی، یونانی و رومی تدریس می در این. است  خوانده شده جهان کهن

آن را  پيش�پی بردند و بر آن شدند که شکوه  کتابخانهاین  ارزشکردند، به  ترصّفاینکه اعراب مسلUن ایران را 

نگاه  برجا را هاگاهپرستشپزشکی و  ۀمدرساز جمله بیUرستان، کتابخانه، های شهر  سازمان ۀهم آنان. نگاه دارند

  .داشتند

  

 :واژگان

معنای کلمه در آغاز درس و نيز خارج از جمله . پذيردانجام میدرس در دل م} و عبارت  واژگان جديديادگpی 

ی بهرت و رسعت در کار تصميم داريم که معنای کلمه بپرسيم، از نـمره دادن اگر برای يادگp . شودسؤال نـمی

توان در قالب يک مسابقه انجام چن� کاری را می .عنای کلمه بايد در جمله خواسته شود؛ زيرا مخودداری کنيم

 .پرسيدن معنای کلUت بpون از جمله يک ارزشيابی منسوخ است. داد
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  اِعلَموا

در کتاب درسی کلUتی مانند أعلَی، . اسم تفضيل مبحثی پر کاربرد در قواعد هر زبانی از جمله عربی است

  .اندَحّب، أََشّد و َخp و ّرش نيز به عنوان اسم تفضيل آموزش داده شدهأغلَی، أَ 

pآموزنه برای دانش( مطالبی فراتر از کتاب برای دب(:  

رت و زیادتر بودن صفتی در یک فرد یا یک چیز نسبت به چیز دیگر یا بیان کماسم تفضیل برای بیان برتری یک 

آید و می» أَفَعل«د ساخته شود بر وزن که اگر از فعل ثالثی مجّر شود نسبت به دیگری در جمله ذکر می چيز

به صورت  و مصدر فعل را شودمی قرار داده» أکÆ«یا » أشدّ « ،عل ثالثی مزید ساخته شود، قبل از آنفاگر از 

 کنیممنصوب بعد از آن ذکر می

   .سعید من أکربُ  حميدٌ : مجرد ثالثی

  .حامدٍ  من أحساناً  کÆأ نارصٌ : مزید ثالثی

 »أشدّ « یا »کÆأ« ،آن از قبل و آوريممی منصوب صورت به را آن مصدر مزید ثالثی از تفضیل اسم ساخ} برای

  .آوریممی

  :مثال ؛شودمی ساخته مزید ثالثی مانند ؛داللت کند »زینت و رنگ عیب،« بر تفضیل اسم اگر

  .است شدوست از ترلوچ او چشم: َصديقه من اراً ر إعو  اشدّ  عینه: عیب

  .است لب از تررسخ خون: الّشفة من إحمراراً  أشدّ  الدم: رنگ

 زیبایی معنای به که »جUل« کلمه( است دیگری از زیباتر خانه این: اآلخر نمِ  جUالً أکÆ البیت هذا: زینت

  .)جUالً کÆأ/  أجمل: شودمی استفاده شکل دو هر به است

  

  :ل و چند توضيحهVهنگی در ترجمۀ چند جای حوار درس اوّ 

  .پpاهن به قيمت پنجاه هزار تومان داريم. تومان أَلَْف  َخمس�َ  بِِسْعرِ  قَميص ِعنَدنا

رود و در زبان عربی ُدکّان نيز به کار می. َجر و َمَحّل هر دو به معنای مغازه است؛ اّما َمعرَض ¡ايشگاه استَمتْ 

  .دکان ريشۀ فارسی دارد. جمع آن دَکاک� است

  .م و ُخصوم هر سه به معنای تخفيف هستندتَخفيض و َخصْ 

  .ر، قيَمة و ثَـَمن هر سه به معنای قيمت هستندِسعْ 
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  هاتـمرين

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

  . لّذت بربد هاآموز از حّل آندانشباشد و  تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا تـUرین درس سادهاصل 

 آموزانيکی از دانشآموزان داشته باشد و هر بار که ای مخصوص قرائت دانششايسته است دبp ارجمند برگه

آموزان الت آموزشی در اين باره اجرا شود و همۀ دانشتا عد ،خواند در آن عالمت بزندعبارتی يا تـمرينی را می

در کتاب درسی جای جواب . برای حّل تـمرينات نيازی به دفرت پاکنويس نيست. zرين کنند به اندازۀ کافی

  . نخورده استفاده کردتوان از کتابی دستدر امتحان شفاهی به راحتی می. بينی شده استپيش

؛ اّما چن� تواند خودآزمايی کندآموز پاسخ را در کتاب بنويسد روز امتحان نـمیاگر دانش :گويندبرخی می   

-اين کار موجب می .ها را گرفتراحتی می توان روی پاسخکش بهنيست با چيزی شبيه يک تّکه کاغذ يا خط

  .آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان داشته باشددانش شود

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

  .درس اّول را به پايان برساندzرينات  جلسۀ سومای طرّاحی شده است که معلّم بتواند در به گونه تـمرينات

  :تـمرين اّول

  .هدف تقويت مهارت کاربرد واژگان است

   :دومتـمرين 

ها را جمالت اين تـمرين. برای تقويت مهارت ترجمه گزينش شده است حديث نبویچند  ،در اين سه تـمرين

گريزی  ،اين تـمريندر . ها به کار بردبرای بسياری از موقعيّت ،زندگی روزمرّه به عنوان شاهد مثال توان درمی

در کّل کتاب درسی انجام شده است و در کتاب پايۀ  شيوهاين  .وجود داردهای گذشته نيز به قواعد سال

راستای موضوع م} درس  پنج حديث به کار رفته همگی در .شوددوازدهم نيز همچنان اين کار انجام می

  .هستند

١. نسلُقِ  حالْخينِ نِصفالد.     )ـربالْخأَ ودبتاَلْم(  

 .نيمی از دين است ،خوش اخالقی

٢.  ذَّبع لُقُـهن ساَء خمفْســنفعولَ(     .هاَلْم( 

 .دهدخودش را عذاب می ،)بد شود(هرکس اخالقش بد باشد 

 )اَلْفعلَ الْماضي الْمجهولَ والْمفعولَ(  .الْأَخالقِ مکارِم لأُتـمم بعثْتإنـما  .٣
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 .برانگيخته شدم) های اخالقبزرگواری(فقط به خاطر مکارم اخالق 

  )اَلْفعلَ الْماضي وفعلَ الْأَمرِ. (خلُقي سنـحــخلْقي، فَ حسنتاَللّٰهم کَما  .٤

 .اخالقم را هم نيکو بگردان ،و گردانيدیهUن طور که آفرينشم را نيک ،خدايا .٥

 )اسم التفضيلِ والْجار والْمجرور. (الْحسنِ من الْخلُقِ  في الْميزان  أَثقَلَلَيس شيٌء  .٦

 .نيست یاخالق خوش تر ازدر ترازوی اعUل چيزی سنگ�

  

  :سومتـمرين 

آموزی که اين تـمرين سخت است؛ اّما دانش. کندجمه میآموز فعل را بpون از جمله تر دانش ،در اين تـمرين 

او بايد افعال ماضی، مضارع، . انواع فعل را تشخيص دهد پنجمسه سال فعل آموخته است بايد بتواند در سال 

هدف اصلی اين  .تشخيص دهد را از هم تشخيص دهد؛ مثالً بايد بتواند أذَهُب را از اِذَهْب ... امر و نهی و 

  .رم کتاب عربی پايۀ دهم استافراگp در درس سوم و چه هایرار آموختهتک ،zرين

   :چهارمتـمرين 

مبحث اعداد در سال گذشته يک درس کامل را به خود . مبحث اعداد استهدف از اين تـمرين يادآوری 

  .بندی نيز ¡رۀ مستقلی داردجای کتاب تکرار شده است و در بارمامسال نيز چند . اختصاص داد

  :پنجممرين تـ

  .بندی نيز مجّدداً دارای سهميه استهای سال گذشته است که در بارمهدف تکرار آموخته

   :ششمتـمرين 

. وجود ندارد البتّه بحث جامد و مشتق در کتاب. آموز در مبحث مشتّقات استهای دانشتلفيق آموخته ،هدف

 ،نه تنها در اين zرين. که ارزش زبانی دارد اين شناخت اسم مشتق است. اصوالً شناخت اسم جامد ارزش ندارد

  .بلکه در بسياری از zرينات جمالت ارزشی طرّاحی شده است
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  :ارزشيابی

را حل کنند، سپس رفع اشکال توّسط  zرينات درسنفره های چندآموزان خواست تا در گروهتوان از دانشمی

  . س رفع اشکال گردديا اينکه در منزل حل کنند و در کال  ،معلّم انجام شود

  :وسايل کمک آموزشی

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

، فلش )پوسرت(اعالن ، تصويرآموزشی،  ¡اهنگ، پاورپوینت، ١کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف

  کارت

  �ِعلميُّ بَحُث الْ اَلْ  �

  .اِالفْتِتاحِ  دُعاءِ  ِمنَ  تَفضيلٍ  أَْسUءِ  َخْمَسةَ  اِْستَْخرِجْ 

توان در امتحان نـمرۀ اين بخش را می. آموز به انجام فّعاليّت و تحقيق استهدف از اين تـمرين تشويق دانش

اگر دبpی زمان کافی در اختيار . انجام اين بخش منوط به داش} وقت است. مستمر اّول و دوم حساب کرد

  .ادن و ندادن اين قسمت از کتاب درسی مختار استنداشت، در انجام د

  :م} دعای افتتاح

http://www.tebyan.net/Weblog/gh_mahdi/post.aspx?PostID=٢٦٩٤٨  

    

                                                             
تر  وشانهو تیزه تندتراند که در رساندن  یافته يک توانايیرا به عنوان  )اینفوگرافیک(نگاری پرده... آموزگاران، خربنگاران و  ١

با تصویر سازی . يک جهش ديداری در آموزش است) اينفوگراف(اطّالع نگاشت  .رساند مقاصدشان به مخاطبان آنها را یاری می

  .سازی کنندالعات بهرت تصمیمتر و با پشتیبانی اطّ توانند رسیع  درست، افراد می

اطّالع امروزه  .است Information Graphicکوتاه شدۀ  Infograph )اينفوگراف(اطّالع نگاشت واژۀ  اینفوگراف چیست؟

اطّالع ها و ارائه اطّالعات علمی، همه به نوعی از  كنيم، نقشه در اطراف خود مشاهده می بسياررا  )هااينفوگراف( هاتنگاش

ها  تصویری اطّالعات و دادهUیشگر ـن )اینفوگرافیک(نگاری  اطّالع. كننديك ابزار كارا استفاده میبه عنوان  )اينفوگراف(نگاشت 

 )مولوی(مودن با بيان  ـها نتوان نیک دیدن کند ادراک آن       سال آنچه. است
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  )آموزنه برای دانش(  برای دب] افزايیدانش

 )اِتِّقاء= تِقاء اِوْ . (و ق ي است ،حروف اصلِی آن اِتََّقی، يَتَّقي، اِتِّقاءً  .١

   .آن مرد پروا کرد. شد پرهيزگار مرد آن :رَُّجُل ال اتََّقى .٢

 مانند همه پيشاپيش را او ،محافظت براى: » ِبهِ  تََّقيْنَااِ « كرد؛ گpىكناره او از ترسيد، فال� از:  فالناً  اتََّقى .٣

  .کرديم حمله و نهاديم دشمن برابر در سپرى

ب هرچند ر، َخطيئَة، ذَنْ صيَة، ِوزْ ، َمعْ م، ُجناحإثْ : توان تا حدودی مرتادف دانستاين کلUت را می .٤

 .هايی در معنای اين کلUت وجود داردتفاوت

ِة الزِّحام: در فارسی است؛ مثال» يکديگر«معادل » ضبَعْ ... ض بَعْ «اصطالح  .٥ به . َدفََع بَعُضُهم بَعضاً لِِشدَّ

ن سعودی اصطالح همچن� امروزه در کشورهايی مانند عربستا. خاطر شلوغی يکديگر را هل دادند

 مهُ عضُ بَ  الزُُّمالءُ  هُ كَر يَ  ملاذا .ضنا َمَع بَعْ رُحْ : بسيار کاربرد دارد؛ مثال» با يکديگر«به معنای » َمَع بَعض«

 املؤمنونَ  تَعاَونَ . عَض البَ  بعُضهُم اُس النّ  نََرصَ  .عضاً بَ  مهُ عضُ بَ  وْ أَ  ،عَض البَ  مهُ عضُ بَ  اُس النّ  تَناَرصَ عضاً؟ بَ 

 .اً عضبَ  عُضُهمبَ 

ل عوض از واو اوّ  ۀهمز  و است» سمو«اصل آن  برخی گويند تَْسميَة از کلمۀ اسم گرفته شده است، .٦

 .ى عالمت است که واو به همزه قلب شده استابه معن» وسم« اشريشه برخی نيز گوينداست و 

 ثبتم و خربى و مترصّف فعل اينكه رشط به ،شودمى داده فعل به اختصاص كه است یحرف قَدْ  گاهى .٧

 و آن ميان كه قسم با مگر ،شود¡ى جدا فعل از حرف اين. باشد نصب و جزم عامل از مجرّد و بوده

 آن درسِت  .نيست درست »يَْفَعُل  ال قَدْ « عبارت. كندمى تأكيد را آن مضمون و افتدمی فاصله فعل

  .است» يَْفَعل لَنْ « يا» يَْفَعُل  ال Uـُربَّ «

 معناى به نيز و» الْيَومَ  الَغائُِب  يَُقومُ  قَدْ « :مانند ؛رساندمى را عتوقّ  ناىمع مضارع فعل با قَدْ  گاهى

 معناى به گاهى و گويدمى راست گاهی دروغگو يعنى »الكذوُب  يصدُق  قَدْ « مانند آيدمی تقليل

 آيدمی لحا به گذشته وصل براى گاهى و» هللاّ  اتّقى َمنِ  فْلَحَ أَ  قَدْ « مانند آيدمی ماىض فعل با تحقيق

 عواءَ الشَّ  الَغارةَ  ْشهَدُ أَ  قَدْ « :مانند ؛دهدمى مضارع فعل با را بسيار معناى گاهى و» فُالنٌ  قَامَ  قَدْ « مانند

معنای تقليل  ﴾لَُم هللاُّ يَعْ  قَدْ ﴿در قرآن نيز آيۀ . بينممى را سخت هاىحمله بسيار چه يعنى ؛»تحملني

 .ندارد و استثناست
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vرُس الثّا   الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .را درست قرائت و ترجمه کند يف محرض املعلّم  درسم} .١

 .بگويددرس را از عربی به فارسی  جديد کلUتمعنای  .٢

 .درک کندپيام م} را  .٣

صاديق آن هايی در عمل کردن به مرا حتّی االمکان از حفظ بگويد و نـمونهدرس  سادۀاحاديث برخی  .٤

 . بگويد

 .را بشناسد» و ما ، َمنْ إنْ «ادوات رشط  .٥

 .آن را درست تشخيص دهد جوابفعل رشط و  .٦

 .را در جملۀ اسلوب رشط به صورت جملۀ اسميّه تشخيص دهد جواِب رشط .٧

 .جملۀ دارای اسلوب رشط را درست ترجمه کند .٨

 .فعل و جواب رشط ماضی را در جملۀ دارای اسلوب رشط درست ترجمه کند .٩

  

  :يند آموزشفرا
ها مورد توافق م} اين درس در نظرسنجی. است »يف محرض املعلّم«بارۀ در ) ٢(م} درس دوم عربی زبان قرآن 

  .داردای به آداب در محرض استاد اين درس اشاره. اکÆ دبpان بود

 

  :درس دوممr هVهنگی در ترجمۀ 

ِة اْألُ    .ی کَالِم ُمَدرِِّس الْکيمياءِ عوَن إلَ ولَی کاَن الطُّّالُب يَْستَمِ ِفـي الِْحصَّ

  .کردندآموزان به سخن معلّم شيمی گوش میدر زنگ اّول دانش

   .ـهِ َو کاَن بَينَـُهم طالٌِب ُمشاِغٌب قَليُل اْألََدِب، يَُرضُّ الطُّّالَب ِبـُسلوکِ  
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  .درسانْ ان آسيب میآموز ادب بود که با رفتارش به دانشآموزی اخاللگر و بیو در مياِن آنها دانش

ْکتُُب الُْمَعلُِّم َعلَی يَلتَِفُت تارًَة إلَی الَْوراِء َو يَتََکلَُّم َمَع الَّذي َخلَْفـُه َو تارًَة يَهِْمُس إلَی الَّذي يَْجلُِس َجنْبَـُه حَ� يَ 

بّورَةِ    .السَّ

د و يک بار وقتی که معلّم کر صحبت می ،د و با کسی که پشت رسش بودگردانْ يک بار رويش را به عقب بر می

   .کردپچ میپچ ،نوشت، با کسی که کنارش بودروی تخته می

ِة الثّانيَِة کاَن     .يَسأَُل ُمَعلَِّم ِعلِْم اْألَحياِء تََعنُّتاً  الطّالُِب َو يف الِْحصَّ

  .کردشناسی سؤال میآموز به قصد مچگpی از معلّم زيستدانش هم�و در زنگ دوم 

ِة الثّالِثَـِة کاَن يَتََکلَُّم َمَع زَميلٍ َو ِفـي الْ     .ِمثْلِـِه َو يَضَحُك  ِحصَّ

  .خنديدکرد و میکالسی مانند خودش صحبت میبا هم ،و در زنگ سوم

رِس َجيِّداً يَْر  تَِمعْ ال يَسْ  َمنْ : َو قاَل  فَـنََصَحـُه الُْمَعلِّمُ    .تََمرَّ َعلَی ُسلوکِهِ اسْ  ِکنَّ الطّالَِب َولٰ . تِحانِ يف اِالمْ  ُسْب إلَی الدَّ

ولی آن  شود؛در امتحان مردود می ،هرکس به درس خوب گوش فرا ندهد: معلّم، او را نصيحت کرد و گفت

  .آموز رفتارش را ادامه داددانش

َح لَُه ا اْألََدِب الْفارِيسِّ وَ ُمَعلِِّم  إلَیفَکََّر ِمهراُن َحوَل ٰهِذِه الُْمشِکلَِة، فََذَهَب     :قاَل  َقضيََّة وَ لْ َرشَ

  :مهران دربارۀ اين مشکل فکر کرد و نزد معلّم ادبيات فارسی رفت و موضوع را برايش رشح داد و گفت

  : َو قاَل لَهُ ، ی طَلَِبهِ َعلَ  الُْمَعلِّمُ ؛ فَوافََق »الُْمَعلِّمِ يف َمحَرضِ «أَْن أَکتَُب إنشاًء تَحَت ُعنواِن  أُِحبُّ 

  :بنويسم؛ معلّم با درخواستش موافقت کرد و به او گفت» در محرض معلّم«نوان دوست دارم انشايی تحت ع

هيِد الثّاv« عاِميلِّ َزيِن الّديِن الْ لِـ» ُمريدِ يَـِة الْ ُمنْ «کِتاَب  تُطالِعْ  إنْ    ؛َك َعلَی کِتابَِة إنشائِ  َك يُساِعدْ  »الشَّ

   .کندعه کنی تو را در نوش} انشايت کمک میرا مطال» شهيد ثانی«زين الدين عاملی » منية املريد«اگر کتاب 

  :ُمَعلُِّم لَهُ فَقاَل الْ . ُه َو أَعطاُه لِـُمَعلِِّمـهِ إنشاءَ  مهرانُ  کَتََب ثُمَّ 

   :معلّم به او گفت. سپس مهران انشايش را نوشت و به معلّمش داد

هُ  َك إنشاءَ  َرأْ تَقْ  إنْ     .ُمشاِغُب الْ  َك زَميلُ  أَماَم الطُّّالِب فََسوَف يَـتَـنَـبـَّ

  .شاگردی اخاللگرت آگاه خواهد شدآموزان بخوانی هماگر انشايت را مقابل دانش

  .ئِـهِ إنشانَصِّ  ٌم ِمنقِسْ  َو هذا

  .و اين بخشی از م} انشای اوست

بيَِة َو التَّعليمِ أَلََّف َعَدٌد ِمَن الُْعلUَِء کُتُباً يف َمجاالِت ...     الُْمتََعلِِّم؛ َو ِبـ خَریاْألُ ا ِبالُْمَعلِِّم، َو ، يَرتَِبُط بَعُضهالرتَّ

ـها؛ ها يَنَجحْ ِبـ تَزِمْ يَلْ  َمنآداٌب،  الُْمَعلِّمِ لِلطّالِِب يف َمحَرضِ    :أََهمُّ
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اند که برخی از آنها به معلّم ربط هايی نوشتههای آموزش و پرورش کتابشUری از دانشمندان در زمينه...    

شود؛ پايبند آن باشد موفّق می آموز در محرض معلّم آدابی دارد، هرکسبه يادگpنده، دانشدارد و برخی ديگر 

  :ترين آنها عبارت است ازمهم

 .اينکه از دستورهای معلّم رسپيچی نکند .ال يَعَيص أَواِمَر الُْمَعلِّمِ  أَنْ  .١

 .ادبی استکه در آن بیدوری کردن از سخنی  .فيِه إساَءٌة لِـْألََدِب تِناُب َعن کَالٍم اَِالجْ  .٢

ةِ واِجبـاِت الْ رَُب ِمن أَداِء الْ ال يَهْ  أَنْ  .٣  .اينکه از انجام تکاليف مدرسه نگريزد .َمدرَسيـَّ

، ِعنَدم .٤ فِّ  .دهدنخوابيدن در کالس، وقتی که معلّم درس می .ُمَعلِّمُ ا يَُدرُِّس الْ َعَدُم النَّوِم يف الصَّ

آموزان با دانش ،دهدوقتی معلّم درس می اينکه .الُْمَعلِّمُ  يَُدرُِّس َن الطُّّالِب ِعنَدما َمَع َغpِِه مِ  ال يَتََکلَّمَ  أَنْ  .٥

 .ديگر صحبت نکند

اينکه سخِن او را قطع نکند و  .کَالمِ ِمَن الْ َحتَّی يَْفُرَغ  ـُه ِبـالَْکالِم، َو يَْصِربَ ، َو ال يَْسبِقَ ـهُ کَالمَ  ال يَقطَعَ  أَنْ  .٦

 .نگpد و صرب کند تا سخن او zام شوداز او پيشی  ،در سخن

نشس} مقابل او با  .َرضورَةٍ ـإّال لِ  َوراءِ الْ إلَی  تِفاِت َعَدُم اِاللْ َو  بِِدقَّةٍ  إلَيهِ  تUِعُ اِالسْ ِبأََدٍب، َو  ـهُ أَمامَ  ُجلوُس اَلْ  .٧

 .ادب و گوش فرا دادن به او به دقّت و برنگش} به عقب جز به رضورت

فِّ ُب الْ لUَّ َسِمَع الطّالِ    .ُمشاِغُب إنشاَء مهران، َخِجَل َو نَِدَم َعلَی ُسلوکِـِه يف الصَّ

  .رشمنده شد و از رفتارش در کالس پشيUن شد ،آموِز اخاللگر انشای مهران را شنيدکه آن دانشوقتی

  :ُمَعلِّمِ َعِن الْ  أحَمد َشوقيّ  الّشاِعُر الِْمرصيُّ قاَل 

  :م گفته استشاعر مرصی احمد شوقی دربارۀ معلّ 

هِ  مِ لِلُْمَعلِّ  مْ قُ    رَسوال يَکونَ  أَنْ  مُ الُْمَعلِّ  کادَ     الالتَّبْجي َوفـِّ

  .نزديک است که معلّم پيامرب باشد. برای معلّم برخيز و احرتامش را کامل به جا بياور

  ُعقوال وَ  أَنُفساً  يُنِْشئُ  وَ  يَبْني    الَّذي ِمنَ  أََجلَّ  أَوْ  أَرشََف  َعلِْمَت  أَ 

  آورَد؟سازد و پديد میها و ِخردها را میتر از معلّمی که جانتر و باشکوهرشيف )رساغ داری( ایيا شناختهآ 

   :بخش درک مطلب

درک معنای عبارت و م} است، اّما  ،که از نامش پيداستگونه ک هدف اّوليّه دارد که هUنياين بخش 

ها را با صدای بلند بخواند و پاسخ درست و وز عبارتآمبايد دانش. همچنان هدف مهّم قرائت مّد نظر است

  : از اندها به ترتيب عبارتپاسخ. نادرست را مشّخص کند

  .گونه استهم� در اين درس نيز. های کتاب عربی دهم درک مطلب آمده استفاصله پس از همۀ درسبال 
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  : پاسخ درک مطلب

 .هیچ اشکالی ندارد تواند پاسخ کوتاه دهد وموز میآ دانش؛ اّما پاسخ کامل داده شده است ،ن کتابدر ای

    .اْألََدِب الْفارِيسِّ ُمَعلِِّم  إلَی مهران ذََهَب إلَی َمن ذََهَب ِمهراُن؟  .١

 .ِبأَدٍَب  أَماَمـهُ  لُْجلوُس ايَِجُب   ُمَعلِِّم؟ُجلوُس أَماَم الْ کَيَف يَِجُب الْ  .٢

   .اْألََدِب  قَليَل  اً ُمشاِغب الطّالُِب  ؟ کانَ ِفُت إلَی الَْوراءِ يَلْتَ  أَخالُق الطّالِِب الَّذي کانَ  کَيَف کانَْت  .٣

بيَـِة َو التَّعليِم؟ اِسُمُه ُم الْ َما اسْ  .٤  »ُمريدِ الْ  يَـةُ ُمنْ «ِکتاِب الَّذي قََرأَُه ِمهراُن يف َمجاِل الرتَّ

ةٍ ِفـي  .٥ ِة الثّالِثَـةِ  ؟کاَن الطُّّالُب يَْستَِمعوَن إلَی کَالِم أُستاِذ الْکيمياءِ  أَيِّ ِحصَّ  .ِفـي الِْحصَّ

 ۀسد یانۀدر م یثان یدشه .است آموزشی و تربیتی ،اخالقی آثار از املستفید و املفید آداب يف املرید منيةُ  کتاب

  .نوشته استاين کتاب را ق ٩٥٤سال  درو  یدهم هجر 

بوده  یکتاب به زبان عرب ینا. است یورز  دانش یلتفض یانم و شاگرد و در بمعلّ  ینروابط ب یانگرب ،کتاب این

  .عراق، هند و لبنان چاپ شده استايران، و بارها در 

و  یدآداب املف يف یداملر یةگونه کتاب من ترجمه گزارش: و تعلم در اسالم یم، آداب تعل کتاب ۀترجم عنوان

به  یاسالمط دفرت نرش فرهنگ است و توسّ  یتحجّ  دباقردمحمّ یّ سدکرت مرتجم . است یثان یداز شه یدستفامل

  .است یدهرس ام یچاپ س

 یةمن عنوان کتاب املراد يف. شده است یصتلخ یبه عرب ییمحمدرضا طباطبا یدکتاب، توسط س یعرب یاصل م}

  .است یهعلم یها دوم و سوم حوزه های یهپا یو کتاب درس باشد یم یداملر

کتاب املراد  ۀترجم »یدانشور  ینیآ«عنوان کتاب . ترجمه شده است یعتمداریرش یدرضاط حمفوق توسّ  تلخیص

  .باشد یدارالعلم م ۀسسّ ؤ و نارش م یداملر یةمن يف

  /١٣٩٠adel-ashkboos.mihanblog.com/post : بارگذاری کتاب

  »اعلموا«

در اينجا فقط آشنايی با نحوۀ ترجمۀ . اسلوب رشط و ادوات آن مطرح شده استمبحث » اِعلَموا«در بخش 

در احاديث و روايات چن� ساختاری بسيار به کار رفته است؛ لذا . ده استجمالت دارای اسلوب رشط آم

  .آموز بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شوددانش
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  هاتـمرين

بتواند خود را بيازمايد و آموز با حّل تـمرين اند؛ تا دانشکوتاه و ساده ،نيز مانند درس اّولتـمرينات اين درس 

   .سعی شده است حتّی االمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی به کار نرود. هايش را تثبيت کندآموخته

آموزان گاه دانشآن. آموز کار گروهی را ياد بگpدzرينات بايد در کالس به صورت گروهی حل شود تا دانش

   .کندخوانند و دبp رفع اشکال میهای خود را میپاسخ

  .حداکÆ شش zرين طرّاحی شده است ،در همۀ کتاب

  :ـمرين اّولت

  .تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان  است ،هدف

  :تـمرين دوم

های سال گذشته نيز آموخته ،آموز در بخش قواعد است و در خالل آنهای دانشاين zرين تقويت آموخته

  .ستها از قرآن و حديث برگزيده شده ؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی نيز هم� اعبارت. تکرار شده است

  :سومتـمرين 

. اين دو درس مربوط به اشکال مختلف فعل هستند. آموز در عربی دهم استهای دانشتکرار آموخته ،هدف

  .بندی نيز همچنان مانند پايۀ دهم جايگاه بااليی داردترين بخش قواعد زبان عربی است و در بارمفعل مهم

  :چهارمتـمرين 

کاربرد اسم اشاره به همراه مشاٌر اليه هدف . ورۀ اّول متوّسطه استآموز در ددانشهای تکرار آموخته ،هدف

  .اين zرين است

  :تـمرين پنجم

  .متضاد و مرتادف در هر زبانی از zرينات اصلی است. تقويت کاربرد واژگان است ،هدف

  :ششممرين ـت

  .های بخش قواعد درس استمجّدداً مانند zرين دوم تثبيت آموخته ،هدف
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  :)پژوهش(علمی البحث ال

 ،ن زمان کافیـتواند در صورت داشتمند میر عالقهـاين بخش نهاده شده است و دبي ،در انتهای هر درس

بديهی است که در دروسی مانند عربی و انگليسی نظر به اينکه . آموزان را تشويق به انجام پژوهش کنددانش

  .ها فارسی نيست آزادی عمل وجود نداردزبان اين درس

  

  :زشيابیار 

زند تا همه بخوانند و خواند عالمت میای را میآموزی جملهدر اختيار دارد و هر بار که دانش یدبp ليست

آموزان هرچند گاهی دبp برای تسهيل آموزش از برخی دانش. ها رعايت شودعدالت آموزشی در حّل zرين

آموزان و ايجاد شنادموجب ناراحتی ساير  ،ين کارکند؛ اّما بايد توّجه داشت که افراط در امستعد استفاده می

  .شودآموز فّعال میحّس ناخوشايند نسبت به دانش

  

  :وسايل کمک آموزشی

اعالن آموزشی، اساليد،  ¡اهنگ، پاورپوینت، )اطّالع نگاشت( افزار آموزشی، فيلم، اینفوگرافکتاب گويا، نرم

  کارت، فلش)پوسرت(
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  )آموزنه برای دانش(  برای دب] افزايیدانش

 :»أَلََّف «معانی و کاربرهای مختلف  .١

   .پيوند داد همه ب را چيزى هایبخش:  اليشءَ  أَلََّف 

   .رسانيد هزار يک به را چيزى شUرۀ:  األَلَْف  أَلََّف 

   .كرد تأليف و گردآورى را كتاب:  الكتاَب  أَلََّف 

   .داد تشكيل را دولت:  الحكومةَ  أَلََّف 

 .ساخت برقرار دوستى شانميان:  همبينَ  أَلََّف 

 :تارًَة يعنی يک بار و کاربردهای گوناگون دارد .٢

 كار آن گاهى و كار اين گاهى: »ذاك) وراً طَ  وأَ ( تَارةً  و اهذ تارةً  فعلُت « بار؛يک  و زمان: اتتار  جمع آن .١

 .گاهبی و گاه گهگاه،: » تارةٍ  بعد تارةً «  .دادم انجام را

ة در کتاب درسی ب .٢ معانی . يعنی زنگ دوم ،الحصة الثانية. ه معنای زنگ مدرسه به کار رفته استِحصَّ

ة . بورسيه نصيب،   قسمت، بهره، سهم، سهميه،: مختلف حصة عبارت است از : ِدراسيَّة) منحة(حصَّ

ةبورس تحصيلی؛   آن دارندۀ براى سهم سود: الّربح يف ِحصَّ

 .شودبی َخَجل گفته میدر عر. مصدر ِخجالت در زبان فارسی کاربرد دارد .٣

 گرفت، قرار...  آستانۀ در گرفت، قرار...  مرز در شد، واقع...  فُرشُ  در ،)بود( شد نزديک: معانی کادَ  .٤

....  اينكه محض به ،... كه) منفی فعل... ( هنوز: َحتَّی... حتَّی يا لَم يََکد ...  كادَ  ما/  كه بود نزديک

 اينكه دمجّر  به ،... كه بود نگذشته چيزی
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رُس الثّالِثُ    الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م} درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند .١

 )اّول تفّکر در آفرينش خدا؛ دوم اهميت درختکاری( درست درک کندرا پيام م} دو  .٢

 . جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند کلUتمعنای  .٣

 .استشهاد کند آيات و احاديث درسهنگام رضورت به به  .٤

 .معنای اسم معرفه به ال و اسم نکره را بداند و در جمله درست ترجمه کند .٥

 .اسم معرفه به ال و َعلَم را در جمله و م} تشخيص دهد .٦

 .با يک م} مکامله در محيط ورزشی آشنا شود .٧

 

  :فرایند آموزش درس

اين کار بستگی . ر مورد انواع درختان در اين زمينه پيش از رشوع درس استفاده کردهايی د¡اهنگتوان از می

آموزان در مورد درختان عجيب سؤال توان از خود دانشمی ،در غp اين صورت. به وقت و امکانات مدرسه دارد

� متونی عالقۀ آموزان به چنم} درس هUنند درس باران ماهی در پايۀ دهم بسيار جّذاب است و دانش. کرد

  .دهندبسيار نشان می
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   :مr درسهVهنگی در ترجمۀ 

، وَ ظَواِهُر الطَّبيَعِة تُثِْبُت َحقيَقًة واِحَدًة وَ    .اْآلَن نَِصُف بَعَض ٰهِذِه الظَّواِهرِ هَي قُدرَُة ّهللاِ

ها را توصيف ديدهکنند و آن قدرت خداست، و اينک برخی از اين پيک حقيقت را ثابت می های طبيعیپديده

  .کنيممی

ِجْذِعـها، َو ِمن  اَلِْعنَُب الَْربازييلُّ َشَجرٌَة تَختَلُِف َعْن باقي أَشجاِر الْعالَِم، تَنْبُُت يف الَْربازيِل، َو تَـنْمو أَثـUرُها َعلَی

نَةِ  َجرَِة أَنَّها تُْعطي أَثـUراً طوَل السَّ   .أََهمِّ ُمواَصفاِت هِذِه الشَّ

هايش روی تنۀ آن رويد و ميوهزيلی درختی است که با بقيّـۀ درختان جهان فرق دارد، در برزيل میانگور بر 

  .دهداين است که در طول سال ميوه می ،های اين درختترين ويژگیهستند و از مهم

ُغ ارْتِ  کويا َشَجرٌَة ِمْن أَطَوِل أَشجاِر الْعالَِم يف کاليفورنيا، قَْد يَبلُ ُغ َشَجرَُة السِّ فاُع بَعِضها أکثَـَر ِمن ِمئَِة ِمرتٍ َو قَْد يَبلُ

  .قُطرُها تِسَعَة أَمتاٍر، َو يَزيُد ُعمرُها َعلَی ثَالثَِة آالٍف َو َخمِسـِمئَِة َسنٍَة تَقريباً 

درخت سکويا درختی است از بلندترين درختان جهان در کاليفورنيا، گاهی بلندِی برخی از آنها به بيش از صد 

  .رسد و عمر آن تقريباً بيشرت از هزار و پانصد سال استرسد و گاهی قطر آن به نُه مرت میمرت می

َجرَُة الْخانَِقُة َشَجرٌَة تَـنْمو يف بَعِض الْغاباِت اِالْستِوائيَِّة، تَبَدأُ َحياتَـها ِبـاِاللْتِفاِف َحوَل ِجذعِ  َشَجرٍَة َو ُغصونِـها، ثُمَّ اَلشَّ

  .يوَجُد نَوٌع ِمنها يف َجزيرَِة قِشم الَّتي تََقُع يف ُمحافَظَِة ُهرُمزجان. جيّاً تَْخنُُقـها تَدري

 به اش را با درهم پيچيدنزندگی ]و[رويَد های استوايی میدرخت خفه کننده درختی است که در برخی جنگل

قشم که در استان ای از آن در جزيرۀ گونه. کندکم خفه میسپس آن را کم ،کنددوِر تنۀ درخت آغاز می

  .هرمزگان واقع است وجود دارد

يَأکُُل النّاُس . ُخبزِ َشَجرَُة الُْخبِز َشَجرٌَة اْستِوائيٌَّة تَـنمو يف ُجُزِر الُْمحيِط الْهاِدِئ، تَحِمُل أَثـUراً يف نِهايَِة أَغصانِـها کَـالْ 

  .لُبَّ ٰهِذِه اْألَثـUرِ 

هايی مانند نان در ميوه ]و[رويَد های استوايی اقيانوس آرام میرهدرخِت نان درختی استوايی است که در جزي

  .خورندها را میمردم اين ميوه. کندهايش حمل میانتهای شاخه

  .َمحاصيلِـِهم ِمَن الَْحيَواناِت َشَجرَُة النِّفِط َشَجرٌَة يَستَخِدُمـهَا الُْمزارِعوَن کَـسياجٍ َحوَل الَْمزاِرِع لِـِحUيَِة 

درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچينی دوِر کشتزارها برای حUيت از محصوالتشان از  ،نفت درخِت 

   .گpندجانوران به کار می

َجرَِة کَريَهٌة تَْهرُُب ِمنهَا الَْحيَواناُت، َو تَْحتَوي بُذورُها َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّيوِت  ال يَُسبُِّب  ِألَنَّ رائَِحَة ٰهِذِه الشَّ

   .تِعالُـها ُخروَج أَيِّ غازاٍت ُملَوِّثَةٍ اشْ 
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هايش حاوی مقداری روغن است و آتش گريزند و دانهناپسند است و جانوران از آن می ،زيرا بوی اين درخت

   .شودای نـمیسبِب خروج هيچ گاِز آلوده کننده ،گرفِ} آن

ا يف َمدينَِة نيکَشهر ِبـُمحافَظَِة سيستان َو بَلوِشستان ِباْسِم َشَجرَِة َو يوَجُد نَوٌع ِمنْـه. َو يُـْمِکُن إنتاُج النِّفِط ِمنْـها

  .ِمداد

ای از آن در نيکشهر در استان سيستان و بلوچستان به نام درخِت مداد و توليد نفت از آن امکان دارد و گونه

  .وجود دارد

رَِة َو قَد تَ  ُغ ِمَن الُْعمِر أَلَفـْي َسنَةٍ َشَجرَُة الْبَلّوِط هَي ِمَن اْألَشجاِر الُْمَعمَّ توَجُد غاباٌت َجميلٌَة ِمنها يف ُمحافَظَِة . بلُ

راِب، َو قَْد يَنَْسی َمکانَـها. إيالم َو لُرِستان ليَمِة تَحَت التـُّ نجاُب بَْعَض َجْوزاِت الْبَلّوِط السَّ نَِة . يَْدِفُن السِّ َو يف السَّ

  .َو تَصيـُر َشَجرَةً الْقاِدَمِة تَـنمو تِلَْك الَْجوزَُة 

استان  های زيبايی از آن درجنگل. رسددرخت بلوط از درختان کهنسال است و عمر آن به دو هزار سال می

کند و گاهی جايش را های ساÛ بلوط را زير خاک دفن میسنجاب برخی دانه. ايالم و لرستان وجود دارد

  .شوددرختی می رويَد وآن دانه می ،کند و در سال آيندهفراموش می

  .َو ِهللا ما َعِمَل النّاُس َعَمالً أََحلَّ َو ال أَطيََب ِمنهُ ... اِْزرَعوا َو اْغرِسوا،  :)ع( قاَل اْإلماُم الّصاِدُق 

تر از آن تر و پاکمردم کاری حالل ،به خدا سوگند... کشاورزی کنيد و نهال بکاريد، : اندفرموده) ع(امام صادق 

  .اندانجام نداده

  

  اِعلَموا

ترين معرفه از شش نوع معارف معرفه به ال است که بسيار مهم .قواعد درس دربارۀ اسم معرفه و نکره است

مند در دانشگاه و آموزان عالقهدانش. فقط دو نوع معرفه تدريس شده است ،در اين کتاب. باشدپرکاربرد می

های زبانی وجود دارد را مينۀ رصف و نحو و دانشقرار نيست هرچه در ز . حوزه اين بحث را کامل خواهند کرد

  .آموز در طول دبpستان بياموزددانش

  :اسم معرفه و نکره در دستور زبان فارسی

 :اسم معرفه

  .استن و معلوم اسم معرفه یا شناخته شده اسمی است که نزد مخاطب معیَّ 

  :دارد انواعیاسم معرفه 

  رزادشه ،پروينکورش، داريوش، مانند  ،اسم خاص .١
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 ؛ن، آن، همین و هUن وصف شده باشدای ۀهای اشار صفت ۀه، یعنی اسمی که به وسیلمعرفه به اشار  .٢

 .، همین خانهخانه، این کتاب، هUن کتابآن : مثال

. کيف را به صاحبش رساندم. کيفی را پيدا کردم: مثالدر کالم آمده باشد؛  ه قبالًاسمی ک :عهد ذکری .٣

 .يعنی کيف مذکور را رساندم

 خانه، )یعنی پیامرب اسالم: (پیغمرب فرمود مانند ؛ص استعهد ذهنی، اسمی که در ذهن مخاطب مشخّ  .٤

 .)اطّالع داریکه تو  را اییعنی خانه( .را خریدم

 . ... ا ،مانند من، تو ؛هاستمعرفه ءجز ضمیر  .٥

، اقامت در هکاو ، دوستی با ديروز، درس ما شهر: مثال اسم مضاف به معرفه يا دارای متّمم معرفه؛ .٦

 .شpاز

انسان و حیوان، یعنی نوع انسان و  مانند ؛اسمی که بر جنس یا نوع داللت کندیعنی  ؛جنسی ۀمعرف .٧

 .حیواننوع 

اینکه ندارد، مگر  نيزگاهی  »هUن«و » هم�«، » آن«، » اين«، » را« مانند ؛لفظی دارد ۀگاهی اسم معرفه نشان

 .به شUر آوريماز دالیل معرفه بودن آن های نکره، خالی بودن اسم را از نشانه

 :اسم نکره

  کتابی، شهرهايی مانند است؛ نامشّخصی است که در نزد مخاطب مبهم و یا ناشناخته اسم ،اسم نکره

 ؛فالن، هر، چنین و چنان اشاره کردچند،  :و صفات مبهمی از قبیل »یک«و  »ی«توان به های نکره میاز نشانه

 .....، هر شبی وروزی، یک کوچهنی، فالن چه مردی، هیچ ز : مثال

 :نکته

   .»بود پدرش دمديه دیروز ک را مردی« در جملۀ» مردی« مانند نکره نيست؛ ۀنشان »ی«گاهی 

   ».ديدم پدرش بوده دیروز ک را مردیآن « :گونه تفسp کردتوان ايناين جمله را می

 .نکره نشانۀنه  ،به شUر آوريمرا موصول  »ی«بهرت است که این 

  

  :حوار

دليل گزينش . ندمندآموزان در اين سن به ورزش عالقههمۀ دانش. مکاملۀ اين درس در يک محيط ورزشی است

تواند در ايجاد انگيزه و عالقه نسبت به درس زبان اين م} می. مندی فراگpان استاين م} نيز هم� عالقه

  .آموزان جالب استبه زبان عربی برای دانش آشنايی با چند اصطالح ورزشی. عربی تأثpگذار باشد
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  هاتـمرین

   :مرين اّولـت

  . درک مطلب استکاربرد واژگان و تقويت  ،هدف

ر ، اَلْ تِفاف ، اَلْ ، اَِاللْ  الْهاِدئُ  اَلُْمحيطُ  :از اندها عبارتپاسخ   ُمواَصفاتُمزاِرع ، اَلْ ُمَعمَّ

   :دوممرين ـت

  . ترجمه استتقويت مهارت  ،هدف

  . های پيش� نيز وجود داردنگاهی به آموخته ،الل ترجمهدر خ

  .است احاديث اين zرين دربارۀ درختکاری ،از آنجا که م} درس دربارۀ طبيعت است

   :سوممرين ـت

  . های نوين استآموز در دورۀ اّول متوّسطه و تلفيق آن با آموختههای پيش� دانشهدف تقويت آموخته

  .مکامله است اين zرين تقويت مهارت

  : چهارممرين ـت

  . آموز در بخش قواعد درس استهای دانشتقويت آموخته ،هدف

  . آموز با توّجه به قواعد معرفه و نکره ترجمۀ درست ارائه کندبايد دانش

  .ای به آثار تاريخی ايران استهدف ديگر اين zرين اشاره

   :پنجممرين ـت

های دو سال آينده نيز کتاب zرين فعل تکرار شده است و در کتاببلکه در همه جای  ،نه تنها در اين درس

  . اين تکرار و zرين بر انواع فعل انجام خواهد شد

   .ترين قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل استمهم. يادگpی فعل بسيار مهم است

  .يادآوری شده است آموز در درس سوم و چهارم از کتاب دهم مجّدداً بازآموزی وهای دانشآموخته

  :البحث العلمي

  .بخش پژوهش تبي� اهميّت درختکاری و احرتام به محيط زيست است ،هدف

آموزان ساخته های دانشبرای اين منظور به اسم مدرسه و برای ثبت فّعاليّت نوشتوبشود يک پيشنهاد می

  .شود

  :ارزشيابی

  .د در اين درس نیز مصداق داردهای ارزشيابی نوشته شآنچه در دروس قبل دربارۀ شيوه
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های موجود در اينرتنت در مورد اين پديدۀ طبيعی در ¡اهنگتوان با استفاده از کتاب گويا و م} درس را می

  . کالس درس اجرا کرد

  :وسايل کمک آموزشی

، )اینفوگراف(ت اطّالع نگاش، )پاورپوینت(نگار پردهافزار، مچنان استفاده از کتاب گویا، نرمدر این درس نیز ه

  .شودتوصيه می تصويرو  )پوسرت(اعالن ، )کليپ( آموزشی ¡اهنگ
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  )آموزنه دانش(برای دبیر  افزايیدانش

ء است مرتادف يعنی خوب، ،طَيِّب .١ ، در در گويش عاميانۀ عراق زيِنْ . آن َجيِّد و َحَسن و متضاّدش َيسِّ

يِّس گفته مو در عربستان سعودی کْ  نيحْ سوريه مْ   .شودیوِّ

شده در گذشته گردکان نيز ناميده می. است» زگَوْ «برگرفته از واژۀ پارسی » گردو«به معنای » زَجوْ « .٢

کاربرد » گَوز«امروزه در کردی کُرمانجی  .شودامروزه در کردی و ترکی همچنان گردکان گفته می. است

 .کاربرد دارد» قوز«ها و در ميان ترکمن» آغوز«در شUل ايران  .دارد

 مانند ؛باشد داشته احاطه چيزى بر آنچه ديوار،: ]سيج[ ُسوج و أَْسِوَجة ،ِسيَاجات جمع آن »يَاجاَلسِّ « .٣

 .شودمى گفته چو� ديوارهاى و نرده به. نخل و انگور درخت

 .در زبان فرانسه است gazمعرَّب واژۀ » گاز«به معنای » غازاَلْ « .٤

: »األرِض  َمَحاصيل« ها؛آمدهدسته ب ها،دانه محصول،: يلَمَحاصِ  و َمْحُصوالت جمع آن »َمْحُصولاَلْ « .٥

 .كالم مفهوم و معنا: »الكالمِ  َمْحُصوُل « زم�؛ غالت

 نََواةُ « آن؛ مانند و خرما هستۀ: نَِويّ  و نِويّ  و أَنْواء جمع الجمع و نََويَات و نًَوى جمع آن» َواةاَلنَّ « .٦

رَّةِ   .اتم هستۀ: »الذَّ
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رُس الرّابِ    عُ الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م} درس را درست قرائت و ترجمه کند .١

 .پيام م} را درک کند .٢

 . جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند کلUتمعنای  .٣

 .استشهاد کند درس آيات و حکمبه  ،هنگام رضورتبه  .٤

 .جملۀ بعد از نکره را درست ترجمه کند .٥

  

  :يند آموزشفرا

با استفاده از آيات و احاديث فّن بيان در . سخن گف} هõ است. دربارۀ آداب سخنوری استم} درس چهارم 

اهميّت فّن بيان آن اندازه است که در برخی کشورها ساعتی درسی به آن . اين درس آموزش داده شده است

  .انداختصاص داده

  

  :مr درسهVهنگی در ترجمۀ 

  َکالمِ الْ  آداُب 

َها يا﴿ ُقـوا آَمـنُـوا الَّذينَ  أَيـُّ   ٧٠: اَْألَحزاب﴾ َسديداً  قَـْوالً قولوا وَ  هللاَ  اتـَّ

  .از خدا پروا کنيد و سخنی استوار بگوييد ،ايدای کسانی که ا�ان آورده

 ال أَن وَ  الّصالِحِ، الَْعَملِ  إلَی َجميلٍ  ِبَکالمٍ  الُْمخاطَب�َ  يَْدُعوَ  وَ  ِبـها يَْعَمَل  أَن الُْمتَکَلِّمِ  َعلَی يَِجُب  آداٌب  لِلَْکالمِ 

  . ِبتََعنٍُّت  يُجاِدلَُهم

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


١٠٢ 

 

به آنها عمل کند و به سخنی زيبا مخاطبان را به کار درست  آدابی دارد که سخن گوينده بايد ،سخن گف}

  .دعوت کند و به قصد مچگpی با آنها ستيز نکند

  ) ١٢٥: اَلنَّحل(﴾ أَحَسنُ  ِهيَ  ِبالَّتي جاِدلْهُم وَ  الَْحَسنَةِ  الَْموِعظَةِ  وَ  بِالِْحکَمةِ  َربَِّك  َسبیلِ  إلَی اُدْعُ ﴿

  .ای که نيکوتر است ستيز کنبا دانش و اندرز نيکو به سوی راه پروردگارت فرابخوان و با آنان با شيوه

رَ  َحتَّی يَقوُل، ِبـU عاِمالً يَکونَ  أَنْ  يَِجُب  وَ  ّف (﴾ تَْفَعلونَ  ال ما تَقولونَ  لِمَ ﴿ ُسلوکَـهُم، يَُغيـِّ   ) ٢: اَلصَّ

گوييد که به آن عمل چرا چيزی را می(تا رفتارشان را تغيp دهد،  ،گويد عمل کننده باشدبه آنچه می و بايد که

  )کنيد؟نـمی

المُ « التََّکلُّمِ  قَبَْل  يَُسلِّمَ  أَنْ  يَِجُب  وَ  اِدُق  اَْإلمامُ » .الَْکالمِ  قَبَْل  اَلسَّ    7الصَّ

  »سالم کردن پيش از سخن گف}«و بايد که پيش از سخن گف} سالم کند 

Uََمَودَّتَـُهم يَْکِسَب  وَ  يُْقِنَعـُهم لِکَي الُْمستَِمعَ�، ُعقولِ  قَدرِ  َعلَی لَيِّناً  کَالُمـهُ  يَکونَ  أَن يَِجُب  ک.  

را قانع کند و دوستِی آنان را به دست طور که بايد سخِن او نرم و به اندازۀ ِخرد شنوندگان باشد تا آنان هUن

   .بياورد

    7 َعيلٌّ  اْإلمامُ » .الَْکالمِ  ليـنَ  لِسانَـَك  َعوِّدْ « وَ  ،9 هللاِّ  رَسوُل » .ُعقولِِهم قَْدرِ  َعلَی النّاَس  کَلِّمِ «

  7امام علی. و زبانت را به نرمِی سخن عادت بده 9پیامرب خدا. با مردم به اندازۀ خرشان سخن بگو

  ) ٣٦: اَْإلرساء(﴾ ِعلْمٌ  ِبهِ  لََك  لَيَس  ما تَْقُف  ال وَ ﴿ ِعلٌْم، ِبهِ  لَه لَيَس  ما يف یتََکلَّمَ  ال أَن َعلَيهِ  وَ 

از چيزی که بدان آگاهی نداری . (ندارد سخن نگويد) آگاهی(که در چيزی که در آن دانشی ) بر اوست(و بايد 

  )پpوی مکن

َل  ال أَنْ  َعلَيهِ  وَ    9هللاِّ  رَسوُل » .التُّهَمِ  َمواِضعَ  اِتَّقوا« لِلتُّهَِم؛ نَْفَسهُ  يَُعرُِّض  وضوعٍ مَ  يف يَتََدخَّ

های ازجايگاه«. دهدکه در موضوعی دخالت نکند که خويش} را در معرض تهمت قرار ) بر اوست(و بايد 

  .»تهمت بپرهيزيد

   7َعيلٌّ  اْإلمامُ » .لِسانِـهِ  تَْحَت  َمْخبوءٌ  الَْمرْءَ  إنَّ فَ  تُْعرَفوا، تََکلَّموا«. ِبـَکالِمـهِ  يُْعرَُف  اَلُْمتََکلِّمُ 

  .»سخن بگوييد تا شناخته شويد،؛ زيرا انسان زير زبانش نهان است«. شودسخنگو با سخنش شناخته می

الحِ  ِمنَ  أَقَوی الْکَالمِ  قُدرَةُ  اْألَوقاِت  بَعِض  يف    7َعيلٌّ  اْإلمامُ » .کَالُْحسامِ  کَالمٍ  رُبَّ «. السِّ

  .»چه بسا سخنی مانند شمشp باشد«. تر استقدرت سخن از سالح قوی ،در برخی اوقات

   7َعيلٌّ  اْإلمامُ » .الزَّلَلِ  ِمنَ  تَسلَمْ  تََکلَّمْ  ثُمَّ  فَکِّرْ «. الَْمشاکَِل  لََك  يَجلُِب  کَالمٍ  رُبَّ  وَ 
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  .»ش در امان Ýانیسپس سخن بگو تا از لغز  ،فکر کن«. و چه بسا سخنی که برايت مشکالت بياورد

ثْ  ال«. الِْکْذِب  اْحتUُِل  فيَها الَّتي اْألَقوالِ  ِذکْرِ  َعنْ  اِالْجتِناُب  اْإلنسانِ  َعلَی يَِجُب   اْإلمامُ » .تَکذیبَهُ  تَخاُف  Ýِا تَُحدِّ

   7َعيلٌّ 

-میچيزی را نگو که از تکذيِب آن «. انسان بايد از ذکر سخنانی که در آن احتUل دروغ هست دوری کند

  .»ترسی

 ِمنْ  وَ  9 هللاِّ  رَسوُل » .النّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَـهُوَ  لِسانِـهِ  ِمنْ  النّاُس  خاَف  َمنْ «. لِسانِهِ  ِمنْ  النّاُس  يَخاُف  ال لِـَمنْ  طوبَی

تُـُه، الَْکالمِ  آداِب    7َعيلٌّ  اَْإلمامُ » .دَلَّ  وَ  قَلَّ  ما الَْکالمِ  َخpُ « قِلـَّ

) دوزخيان(هرکس مردم از زبانش برتسند از اهل آتش «. ترسندزبانش نـمیخوشا به حال کسی که مردم از 

  .»آن است که کم باشد و داللت کند ،بهرتين سخن«. و از آداب سخن کمِی آن است 9پيامرب خدا» است

  .أَراَك  َحتَّی تََکلَّمْ : قراطسُ  لَهُ  فَقاَل  َمظَهرِِه،ـبِ  وَ  َمالِبِسهِ ـبِ  يَفتَِخرُ  ُسقراط أَمامَ  الَْمظَهرِ  َجميَل  رَُجٌل  َوقََف 

: کرد، سقراط به او گفتها و ظاهرش افتخار میروی سقراط ايستاد و به لباسمردی دارای ظاهری زيبا روبه

  .سخن بگو تا تو را ببينم

  :درک مطلب

آموزان به صورت گروهی اين پنج جمله خوب است که دانش. زمايداآموز خودش را بيهدف اين است که دانش

  .بهرتين دليل ترجمۀ عبارت است. گاه از هر گروه يکی داوطلب شود و پاسخ را با دليل ذکر کندا حل کنند، آنر 

  صحيح، غلط، صحيح، صحيح، صحيح،: هاپاسخ

  

  :اِعلَموا

  . دربارۀ عنای جمالت بعد از اسمی نکره است قواعد درس چهارم

   .است آموز چندين بار با چن� جمالتی آشنا شدهتاکنون دانش

های گوناگونی از معادل ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع آموزان با شکلدانش ،در قواعد اين درس

رای ـث بـه وجود ندارد؛ اين مبحـگونمبحثی در رصف و نحو عربی به ايـن چن�. دـشونا میـی آشنـالتزام

  .خواهد زبان عربی را بياموزدآموزی است که میدانش
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  هاتـمرين

  : تـمرين اّول

های گوناگونی اين تـمرين در کتاب درسی به صورت. آموز در درک مطلب استتقويت توانايی دانش ،هدف

کند و پاسخ هر يک را در ميان خواند و ترجمه میها را میآموز عبارتدر اينجا دانش. طرّاحی شده است

حفظ آيات  .نـمرۀ شفاهی او را تشکيل دهد تواند بخشی ازاين کار می. کندوجو میواژگان جديد درس جست

. ای ويرانگر به بار آوردتواند نتيجهای است؛ اّما اجرای نادرست میو احاديث به عنوان شاهد مثال کار پسنديده

اند از نظر توان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد به طوری که افرادی که داوطلب نشدهاين کار را می

  .شوند¡ره متّرضر ن

  الحسنِة، أحسُن، ِعلٌم، تفعلون، ٌعقولِِهم، لِسانِِه، النّارِ : هاپاسخ

  : دوم تـمرين

آنچه را . آموز استهای پيش� دانشتثبيت آموخته ،هدف دوم. ترجمه استتقويت مهارت  ،اصلی هدف

 .کم ملکۀ ذهنش شودهای گذشته آموخته است بايد آن قدر ببيند تا کمآموز در سالدانش

  : سومتـمرين 

به ويژه اينکه اين جدول رمزدار . بردآموز از حّل جدول لّذت میدانش. شناسی استتقويت مهارت واژه ،هدف

  .شودآموز میاين شيوۀ طرّاحی zرين موجب تحريک حّس کنجکاوِی دانش. است

  .»َمرِء فَصاحُة لِسانِهِ َجUُل الْ «: رمز جدول

   :چهارم¡رين 

  . شناسی استواژهتقويت مهارت شناخت انند zرين سوم م ،اين zرينهدف 

لذا چند zرين در کتاب به آن اختصاص داده  ؛بندی امتحان چن� سؤالی گنجانده شده استاز آنجا که در بارم

آموز دانشامکان دارد . طرح اين سؤال به نظر آسان است؛ ولی حقيقت اين است که دشوار است. شده است

أَعناب، «در چهار گزينۀ گزينۀ ناهUهنگ ت بداند که اصالً به فکر طرّاح نرسيده باشد؛ مثالً ای را درسگزينه

م لَحْ . چون مؤنّث است و بقيّه مذکّرند ؛تُّفاحة است. چون جمع مکّرس است ؛أعناب است» ملَحْ  اَلرُّّمان، تُّفاَحة،

  .ها بدون ال هستندگزينه چون ال دارد و بقيّـۀ ؛الرُّّمان است. است؛ زيرا لحم ميوه نيست

   :¡رين پنجم

  . هUنند zرين دوم است ،هدف اين zرين

  

  

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


١٠٥ 

 

  :البحث العلمي

در آداب سخن احاديث بسياری وجود  .آموز و واقعيّات موجود تنظيم شده استتحقيق مطابق با توانايی دانش

  .تواند جست و جو کندآموز میدارد که دانش

 :7امام علی ) ١(حدیث 

ُر َعنَك  لَکالِم فَإنَُّه یَحِبُس َعلَیَك َو ما یَستَهَجُن ِمَن ا إیّاَك    . ِکرامَ الْ  اللِّئاَم َو یُنَفِّ

را از تو فراری  بزرگوارانو  کندزیرا فرومایگان را گرد تو جمع می ؛از به زبان آوردن سخنان زشت برحذر باش

   ٢١٤ ص ٤١٧٤ الکلم ح الحکم و درر تصنیف غرر .دهدمی

  :7امام صادق  )٢(حدیث 

 أَْو َعَىل َوالَِديِْه فََال َ�ِيُل إِنَّ لِلُْمؤِْمِن َعَىل الُْمؤِْمِن َسبَْعَة ُحُقوٍق فَأَْوَجبُهَا أَْن يَُقوَل الرَُّجُل َحّقاً َو إِْن كَاَن َعَىل نَْفِسهِ  

  .لَُهْم َعِن الَْحقِّ 

چند ضد ست كه آدمى تنها حق را بگويد، هر ترين آنها اين اواجب. داردهفت حق  بر مؤمنمؤمن گUن بی

   .خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود

  ٤٥، ص  ٩ل ج ئل و مستنبط املسائمستدرک الوسا

  :7امام عىل  )٣(حدیث 

  .ْو َحَسدٌ لثَّنَاُء ِبأَكÆََْ ِمَن اِالْستِْحَقاِق َملٌَق َو التَّْقِصpُ َعِن اِالْستِْحَقاِق ِعيٌّ أَ اَ  

  .است رشک ورزيدن، از ناتوا� در سخن و يا شايستگی، چاپلوىس و كمرت از شايستگیبيش از  ستايش

  ٣٤٧، حكمت  ٥٣٥ص ) صبحی صالح( نهج البالغه

  :7امام باقر  )٤(حدیث 

ِ َعزَّ َو َجلَّ َو قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً قَاَل قُولُوا لِلنَّاِس أَْحسَ    َعزَّ َو َجلَّ َن َما تُِحبُّوَن أَْن يَُقاَل لَُكْم فَإِنَّ هللاََّ ِيف قَْوِل هللاَّ

ائَِل الُْملِْحَف َو يُِحبُّ الَْحيَّ الْحَ يُبِْغُض اللَّ  َش السَّ اَن َعَىل الُْمؤِْمنَِ� الَْفاِحَش الُْمتََفحِّ بَّاَب الطَّعَّ اَن السَّ يَم الَْعِفيَف لِ عَّ

َف    .الُْمتََعفِّ

بهرتين سخنى كه دوست داريد مردم : فرمود» با مردم به زبان خوش سخن بگوييد«خداوند كه  ۀتاين گف ۀدربار 

بر مؤمنان، زشت  نده، زخم زبان زنهكننده، دشنام دهند نفرينبه شU بگويند، به آنها بگوييد، چرا كه خداوند، 

  .داردمیارسا را دوست پ پاکدامنو بردبار و  رشمدارد و با بدزبان و گداى سمج را دشمن مىگفتار، 

  ٢٥٤ص ) صدوق( ماىلأ 
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  :7امام صادق  )٥(حدیث 

َالثٌَة ِصْدٌق َو كَِذٌب َو إِْصَالٌح بَْ�َ النَّاِس   تَْسَمُع ِمَن  :ُجِعلُْت ِفَداَك َما اْإلِْصَالُح بَْ�َ النَّاِس قَاَل  :قِيَل لَهُ  :قَاَل  .الَْكَالُم ثـَ

َسِمْعُت ِمْن فَُالٍن قَاَل فِيَك ِمَن الَْخpِْ كََذا َو كََذا ِخَالَف َما َسِمْعَت  :فَتَُقوُل  ؛ْخبُُث نَْفُسُه فَتَلَْقاهُ الرَُّجِل كََالماً يَبْلُُغُه فَتَ 

  .ِمنْهُ 

اصالح ميان مردم  !فدايت شوم: شد گفته اوبه  .راست و دروغ و اصالح ميان مردم: سخن سه گونه است

پس . شودر سخن به گوش او برسد، ناراحت مىشنوى كه اگديگرى مى ۀاز كىس سخنى دربار : يست؟ فرمودندچ

دم كه در خو� تو چن� و چنان از فال� شني: گويىاى، به او مىبينى و برخالف آنچه شنيدهتو آن ديگرى را مى

  ١٦، ح  ٣٤١، ص  ٢ج ) االسالمیه- ط( كاىف .گفتمى

  :7امام صادق  )٦(حدیث 

  .ُسكوٍت َعىل باِطلٍ  َخpٌ ِمن َحقٍّ  كَالٌم يف

  ٣٩٦، ص  ٤ن ال يحرضه الفقيه ج مَ  .بر باطل بهرت است حق، از سكوت ۀسخن گف} دربار 

  :7حرضت مسيح  )٧(حدیث 

اَد الَْكَالم  ُخُذوا الَْحقَّ ِمْن أَْهِل الْبَاِطِل َو َال تَأُْخُذوا الْبَاِطَل ِمْن أَْهِل الَْحقِّ    . كُونُوا نُقَّ

  ١٦٩ ، ح ٢٣٠ محاسن ص .سخن سنج باشيد. ل فراگpيد و باطل را از اهل حق فرا نگpيدحق را از اهل باط

  :9رسول اكرم  )٨(حدیث 

  .من كان يؤمن باّ� و اليوم اآلخر، فليقل خpا، أو يسكت 

  ٦مقدمه ص ) االسالمیه-ط( کافی .هركس به خدا و روز قيامت ا�ان دارد، بايد سخن خp بگويد يا سكوت ¡ايد  

  :7امام باقر  )٩(حدیث 

ْن قَالََها َو إِْن لَْم يَْعَمْل ِبهَا   .ُخُذوا الَْكلَِمَة الطَّيِّبََة ِممَّ

  ٢٩١قول ص العُ  ُف حَ تُ  .بدان عمل نکند  ،چه اوگر   را از هر که گفت بگیرید، خوبسخن 

  :7امام عىل  )١٠(حدیث 

  دَبِ أَ ِبَغpِ تَْقَوى االْلِه ِمْن                        فUَ َوَجْدُت لَها اَدَّبُْت نَْفيس

  فَْضَل ِمْن َصْمتِها َعِن الَْكِذبِ أَ                        ُرصَتْ قَ  نْ إ كُلِّ حاالتِها َو  يف

  الُْكتُبِ  الَْجالِل ِيف  َحرََّمها ذُو                          غيبَتَهُم إنَّ َو غيبَِة النّاِس 

ٍة كَالُمكِ  إنْ  كوَت ِمن ذََهبِ  نَّ إنَْفُس فَ                        يا  كاَن ِمن ِفضَّ   السُّ
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  حاالتش نيافتم همۀدر  پروا از خدااد� بهرت از                 يشتربيت نفس خود پرداختم و برابه 

  تمبراى آن چيزى بهرت از دم فروبس} از دروغ نياف                       نيامد رو اگر از پس اين امر ب... 

  ها حرام كرده است در كتاب شکوهخداوند با              و از غيبت مردمان، هUنا غيبت آنان را

  طالست در اين صورت خاموشی از                   از نقره است اى نفس، اگر سخن تو

  ٦٩ص  7نینؤمدیوان امیر امل

  :9پيامرب  )١١(حدیث 

يَّاَك أَْن تَْضَحَك ِمْن َغpِْ َعَجٍب   يا راه رف} و ] جاو �[ شگفتی بدوناز خنديدِن  .أَْو zَِْيشَ َو تَتََكلََّم ِيف َغpِْ أَدٍَب  إِ

  ٢٧٣ص  ،منینؤ صفات امل عالم الدین يفأ  .سخن گفِ} � ادبانه بپرهيز

  :9پيامرب ) ١٢(حدیث 

ٍء يَُدبِّرُُه ِبَقلِْبِه ثُمَّ أَْمَضاُه ِبلَِسانِِه َو إِنَّ لَِساَن الُْمنَاِفِق أََماَم قَلِْبِه  ِبَيشْ  إِنَّ لَِساَن الُْمؤِْمِن َورَاَء قَلِْبِه فَإِذَا أَرَاَد أَْن يَتََكلَّمَ  

 ْ   .ِء أَْمَضاُه بِلَِسانِِه َو لَْم يَتََدبَّرُْه بَِقلِْبه فَإِذَا َهمَّ ِباليشَّ

ا امّ  ؛گويديشد و سپس آن را مىآن مى اند ۀن بگويد دربار دل اوست، هرگاه بخواهد سخ زبان مؤمن در پِس 

  .انديشدمىـآن ن ۀآن را به زبان مى آورد و دربار  ،هرگاه قصد سخن كند ،جلوى دل اوست ،زبان منافق

  ١٠٦، ص  ١تنبيه الخواطر ج 

  :7امام سجاد ) ١٣(حدیث 

  .اَلُْمؤِْمُن يَصُمُت لِيَسلََم و يَنِطُق لِيَغنَمَ 

  ٢٣١، ص ٢ج ) االسالمیه-ط( الكايف .ربدبگويد تا سود  ن میسخاند و Ýكند تا ساÛ مؤمن سكوت می

  :7امام علی ) ١٤(حدیث 

  .ل ما ال تُِحبُّ أن يُقاَل لََك ال تَقُ 

  ٧٤ص  ،قولالعُ  َف حَ تُ  .نگوديگران  ۀت گفته شود، دربار ا آنچه دوست ندارى درباره

  :7امام علی ) ١٥(حدیث 

َواِء قَلِيلُُه يَنْ     .َفُع َو كَِثpُُه قَاتِلالَْكَالُم كَالدَّ

   ٤٠٨١ح  ، ٢١١الکلم ص  الحکم و درر تصنیف غرر .سودمند و زیادش کشنده است کمشدواست،  چونسخن  

  :9پيامرب ) ١٦(حدیث 

ٍد، َو َرشَّ اْألُُموِر ُمْحَدثَاتَُها  إِنَّ أَْحَسَن الَْحِديثِ  ، َو َخpَْ الْهَْدِي َهْدُي ُمَحمَّ ِ   .كِتَاُب هللاَّ
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 هاینوآوری( .هاست و بدترين امور بدعت9بهرتين سخن، كتاب خدا و بهرتين روش، روش پيامرب گUن بی

  ٣٣٧ص ) طوسیشيخ ( مالیأ  ).مخالف دين

  :9پيامرب ) ١٧(حدیث 

، فَ أَ َخpِ َو َرشُّ الُقلوِب وعاها لِلْ أَ َخpُ الُقلوِب  ِّ ن نَطََق نَطََق إ  ملُوٌّ ِمَن الَخpِ َخpَ مَ الْ  ييَعِ  يَقلِب الَّذعَىل الأَ وعاها لِلرشَّ

  .اً نَصَت َمأجور أَ نَصَت أَ ن إ و  َمأجوراً 

 گنجايشها، قلبى است كه  بيشرتى براى خو� دارد و بدترين قلب گنجايشها، قلبى است كه  بهرتين قلب

اگر . و� است، قلبى است كه خو� را در خود دارد و لربيز از خهاقلب ترينعالیبيشرتى براى بدى دارد، پس 

  .درخور پاداش است اشخاموشی، خاموش شودسخن بگويد، سخنش در خور پاداش است و اگر 

  ١٦٨ص  ،)اشعثیات(جعفريات

  :7امام حس� ) ١٨(حدیث 

  .ذا تَواَريَت َعنهُ إ ن يَقوَل فيَك أَ الّ ما تُِحبُّ إ ذا تَوارى َعنَك إ خيَك املُؤِمِن أَ  ال تَقولَنَّ يف

 .آن را بگويد تدوست دارى او پشت رس  آنچهنگو، مگر  شات از تو جدا شد، سخنى پشت رس  وقتى برادر دينى

  ١٢٧، ص  ٧٥ج ) بیروت - ط( بحاراألنوار

  :7امام عىل ) ١٩(حدیث 

  .َحُسَن الُخلُق لَطَُف النُّطُق  ذاإ 

  ٥٣٨٥، ح  ٢٥٥الکلم ص  الحکم و درر تصنیف غرر .شود با اخالق نيكو، گفتار نرم مى

  :زيد بن ثابت) ٢٠(حدیث 

نْيَا أََخَذ َمَعنَا َو إِنْ  9كُنَّا إِذَا َجلَْسنَا إِلَيِْه    إِْن أََخْذنَا ِيف َحِديٍث ِيف ِذكِْر اْآلِخرَِة أََخَذ َمَعنَا َو إِْن أََخْذنَا ِيف ِذكِْر الدُّ

َاِب أََخَذ َمَعنَا   .أََخْذنَا ِيف ِذكِْر الطََّعاِم َو الرشَّ

كرديم، ايشان هم با ما هUن سخن را  نشستيم، اگر در مورد آخرت صحبت مى مى9م هرگاه با رسول اكر 

كردند و اگر در مورد خورد� و نوشيد�  چن� مى نيز كرديم، ايشان  گفتند و اگر در مورد دنيا صحبت مى مى

  ٢١ص  ،خالقمكارم األ  .شدند سخن مى كرديم، ايشان هم با ما هم صحبت مى

  :7دباقرامام محم) ٢١(حدیث 

  .ن یُقاَل لَکمأ حسَن ما تُِحبُّوَن أَ قولوا لِلنّاِس 

  .مردم بگویید ۀشU بگویند، دربار  ۀدارید دربار بهرتین چیزی را که دوست 
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١٠٩ 

 

  ٤٨، ص  ١ج  تفسیر العیايش - ٢٥٤ص ) صدوق( الیمأ  – ٣٠٠تحف العقول ص 

  :7امام موسی کاظم ) ٢٢(حدیث 

مِت فَ َعظیٌم، فَعَ  املَنِطِق ُحکمٌ  ةُ قِلَّ  نوِب  ةٌ ٍر َو ِخفَّ ِوزْ  ةُ َو قِلَّ  ةٌ َحَسنَ  ةٌ نَُّه َدعَ إلَیُکم ِبالصَّ   .ِمَن الذُّ

  .و سبکباری و تخفیف گناه است آسایش نیکو زيرا کهموشی ا، بر شU باد خ، حکمت بزرگی استگوییکم 

  ٣٩٤تحف العقول ص 

  :امام صادق علیه السالم) ٢٣(حدیث 

   .الَْقَصِص كِتَاُب هللاَِّ  الَْمْوِعظَِة َو أَْحَسنُ  لَغُ ِل َو أَبْ الَْقوْ  أَْصَدُق 

  .، كتاب خداسترسگذشتو بهرتين  اندرزترين سخن و رساترين راست

  ٥٨٦٨، ح  ٤٠٢، ص  ٤ن ال یحرضه الفقیه ج مَ 

مدارسی که ساعت اضافه . های کتاب استبخشانجام اين بخش در کالس در صورت داش} وقت از زيباترين 

  .کندچن� کارهايی کالس درس را فّعال و شاداب می. ها کار کنندتوانند در اين زمينهمی ،دارند

  

  :ارزشيابی

بهرتين . توان اجرا کرددر مورد ارزشيابی از اين درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می

  . zرين شفاهی است ،کار

  :وسايل کمک آموزشی

  .ارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق داردبپیشین در در دروس  آنچه
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  )آموزنه برای دانش(افزايی برای دب] دانش    

از : »ْستَْغِفُر ّهللاَ من زَلَِيل أَ «كاربرد مذكر و مؤنث دارد، گناه كردن؛ . جای لغزنده .در استمص: زَلل .١

 .جويمآمرزش میاز خدا  لغزشم

ً : َشِبعَ  .٢  اْألَْمرِ  هذا ِمنْ  َشِبْعتُ « است؛ َجاعَ  ضدّ  واژه اين. شد سp غذا خوردن از: الطَّعام نمِ  ِشبَعاً  و َشبْعا

 .شدم بيزار و سp ،كار اين از: »َرِويُْت  وَ 

خوشا  .خوش باىش و نيكبختى بر تو گوارا باد: »طُوَ� لََك «است، غبطه و سعادت؛  أَطيَبمؤنّث : طُْوَ�  .٣

 به حالت

  . زد تباهکاری اتّهام او به و گفت ناسزا او به زد، او گردن پشت بر:  الرَُّجَل  ّواً قُفُ  و قَْفواً :  قََفا .٤

  . كرد پpوى او از:  أَثَرَهُ  قََفا

 .كرد نابود و نيست را او خدا:  أَثَرَهُ  هللاُّ  قََفا

 َسجبَنَفْ : مانند بَنَفَشگ است و ريشۀ فارسی دارد؛» بَرناَمگ«معرَّب » بَرناَمج« .٥
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ر    خاِمُس ُس الْ الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .درس را درست بخواند و ترجمه کند م} .١

 ١.پيام م} را درک کند .٢

 .درس را از عربی به فارسی ذکر کندمعنای واژگان جدید این  .٣

 .درس استشهاد کند به آيات و احاديث ،به هنگام رضورت .٤

درست ترجمه  ،را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله» و َحتَّی َکيْ کَي، لِ  ، لَنْ أَنْ «حروف  .٥

 . کند

 .را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند) َعَل يَفْ  لَنْ (معادل مستقبل منفی  .٦

  

  :يند آموزشفرا

} در م. برندآموزان از داستان لّذت میدانش. ارزش راستگويی و نکوهش دروغگويی استم} درس دربارۀ 

  .داستانی جالب گنجانده شده تا پيام درس به درستی منتقل شود ،درس

  

  :مr درسهVهنگی در ترجمۀ 

   6رَسوُل هللاِّ . ُب ِمفتاٌح لِـکُلِّ َشـرٍّ ِکذْ اَلْ 

نيا وَ ـني ُخلُقاً يَْجَمُع يل َخيْ ـَعلِّمْ : فَقاَل 6هللاِّ  رَسولِ  جاَء رَُجٌل إلَی   .تَْكِذْب ال : 6فَقالَ . اْآلِخرَةِ َر الدُّ

                                                             
 .درس دربارۀ ارزش و جايگاه راستگويی و نکوهش دروغگويی استپيام م}  ١
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را به من ياد بده که خp دنيا و آخرت را برايم جمع ) اخالقی(خويی : آمد و گفت 9نزد پيامرب خدا مردی 

  .دروغ نگو: حرضت فرمودند. کند

ِل اْألَعUِل نََدبَـَك إلَی أَفضَ َخpُ إخوانِـَك َمْن َدعـاَك إلَی ِصْدِق الَْمقاِل ِبـِصْدِق َمقالِـِه، وَ : 7ماُم َعيلٌّ اإلْ  قاَل وَ 

  .ِبـُحسِن أَعUلِـهِ 

اش تو را به راستگويی فرا تو کسی است که با راستگويی) ياران(بهرتين برادران : اندفرموده 7و امام علی

  .تو را به بهرتين کارها فرابخواند) نيکِی کردارش( و با کارهای خوبش) دعوت کند(بخواند 

َف َسوْ واقِعِ فَ َت ِمَن الْ َهَربْ  إنْ فَ  ال تَْهرُْب ِمَن الْواقِعِ أَبَداً،وَ  َحياِة،َخريَن يف الْ َمَع اآلْ وَ  َك سِ صاِدقاً َمَع نَفْ  ُکنْ فَ  إذَنْ    

َة َمرّاٍت، وَ ِکذْ طَرُّ إلَی الْ تُضْ ُصعوباٍت کَثpًَة، وَ تُواِجُه َمشاکَِل وَ  ُ کِذْ  َك لِ بَعَد ذٰ ِب ِعدَّ يف  َشُل تَفْ َخريَن، فَ لِآلْ  َك بُ يَتَبَ�َّ

  .َك َحياتِ 

باش و هرگز از واقعيّت نگريز؛ زيرا اگر گريختی ) صادق(در اين صورت با خودت و با ديگران در زندگی راستگو 

شوی و رو خواهی شد و چندين بار ناگزير به دروغ گف} میهای بسياری روبهبا مشکالت و سختی) بگريزی(

  .خوریات شکست میگیشود و در زند پس از آن دروغت برای ديگران آشکار می

ُن لَ هٰ وَ  ٌة قَصpٌَة تُبَيـِّ   :ِب ِکذْ نَتيَجَة الْ  َك ِذِه قِصَّ

  :کندو اين داستانی کوتاه است که نتيجۀ دروغگويی را برايت آشکار می

َر أَربََعُة طُّالٍب أَن يَغيبوا َعِن اِالمْ    : قالوا لَهُ ستاِذ هاتِفيّاً وَ تِحاِن فَـاتََّصلوا ِباْألُ قَرَّ

  :پس با استاد zاس تلفنی گرفتند و به او گفتند. چهار دانشجو قرار گذاشتند که از جلسۀ امتحان غيبت کنند

، وَ لَيَس لَنا إطاٌر احْ َفَجَر، وَ أََحُد إطاراِت َسيّارَتِـنَا انْ     .جاِمَعةِ ال توَجُد َسيارٌَة تَنُقلُـنا إلَی الْ تياطيٌّ

  .که ما را به دانشگاه بربد نيست ست و چرخ يدکی نداريم و خودرويیهای خودرِو ما ترکيده ايکی از چرخ

دِ َوقِت الْ تِحاِن يف الْ ُحضوَر يف اِالمْ نَستَطيَع الْ  لَنْ جاِمَعِة، وَ َن يف الطَّريِق بَعيدوَن َعِن الْ نَحُن اآلْ وَ    . ُمَحدَّ

  .ّخص شده در امتحان حارض شويمدور از دانشگاه هستيم و نخواهيم توانست در زمان مش ،و ما اکنون در راه

َل لَُهُم اِالمْ  ستاذُ أَنْ وافََق اْألُ  ِة أُسبوٍع واِحٍد، فَـَفرَِح الطُّّالُب ِبـذٰ يُؤَجِّ  اِالْمتِحانِ  ؛ ِألَنَّ ُخطَّتَـُهم لِـتَأجيلِ َك لِ تِحاَن لِـُمدَّ

  .نََجَحْت 

د و دانشجويان به هم� خاطر خوشحال استاد موافقت کرد که امتحان را برايشان يک هفته به تأخp بينداز 

  .شدند؛ زيرا نقشۀ آنها برای به تأخp انداخ} امتحان موفّق شد

ِد، وَ َوقِت الْ تِحاِن يف الْ سبوِع التّالـي َحَرضوا لِِالمْ يف اْألُ   ستاذُ ِمنهُم أَن يَجلَِس کُلُّ واِحٍد ِمنهُم يف زاويٍَة طَلََب اْألُ ُمَحدَّ

   .حاِن، لِـيَُفرِّقَـُهمتِ ِمن قاَعِة اِالمْ 
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ای در هفتۀ بعد در زمان مشّخص شده برای امتحان حارض شدند و استاد از آنها خواست که هر يک در گوشه

  .تا آنها را پراکنده کند ،از سالن امتحان بنشينند

بوا لUَّ نَظَروا إلَی اْألَ . تِحانِ ثُمَّ َوزََّع َعلَيِهم أَوراَق اِالمْ  ها کانَْت سِئلَِة، تََعجَّ   : َکذاهٰ  ِألَنـَّ

؛ زيرا سؤاالت شدندتعّجب م ،ها نگاه کردندکه به پرسشهنگامی. های امتحان را ميان آنها پخش کردسپس برگه

  :اين گونه بودند

 چرا تاير ترکيد؟ طـاُر؟ـَفـَجـَر اإلْ لِـمـاذَا انْ  .١

 ترکيد؟ کدام تاير خودروی شU َفَجَر؟َسيّارَتِـُکُم انْ  أَيُّ إطاٍر ِمنْ  .٢

 در چه مسpی اين حادثه اتّفاق افتاد؟ حاِدُث؟َذا الْ فـي أَيِّ طَريٍق َوقََع هٰ  .٣

يّارَِة؟ .٤  ترتيب نشس} شU در خودرو چطور بود؟ ما هَو تَرتيُب ُجلوِسُکم يف السَّ

 چطور توانستيد که مشکلتان را حل کنيد؟ تُم أَن تَِحلّوا ُمشِکلَتَـکُم؟تَطَعْ کَيَف اسْ  .٥

 هنگام ترکيدن تاير ساعت چند بود؟ ؟اْإلطـارِ  ِفجـارِ الّساَعـُة ِعنـَد انْ  کَـم کانَِت  .٦

يّارََة يف ذٰ  َمنْ  .٧  کرد؟چه کسی از شU در آن هنگام با خودرو رانندگی می َوقِت؟الْ  َك لِ کاَن ِمنکُم يَسوُق السَّ

  دوستانت مثل خودت پاسخ دهند؟کنی که آيا ضUنت می ؟َك َل إجابَتِ ِمثْ  َك َمُن أَن يُجيَب أَصِدقاؤُ َهل تَضْ  .٨

عاَهَد الطُّّالُب أُستاذَُهم . َجحْ ال يَنْ  يَکِذْب  َمنْ : قاَل ستاذُ وَ لِـِهم، نََصَحـُهُم اْألُ تََذروا ِمن ِفعْ اعْ نَِدموا وَ َخِجَل الطُّّالُب وَ 

  .أَبَداً ساُه نَنْ  ـنا َدرساً لَنْ تََعلَّمْ : قالوا لَُه ناِدم�َ ِذبوا، وَ َعلَی أَن ال يَکْ 

هرکس : آنها را نصيحت کرد و گفت ،از کارشان پوزش خواستند، استادشدند و  و پشيUن دانشجويان رشمنده

: دانشجويان به استادشان قول دادند که دروغ نگويند و با پشيUنی به او گفتند.  شوددروغ بگويد موفّق نـمی

  .درسی را ياد گرفتيم که هرگز آن را فراموش نخواهيم کرد

  :درک مطلب

ترين اهداف از مهم ،اين بخش. باشند داشته ها از درسی به درسی ديگر تنّوعسعی شده است تا درک مطلب

 اشکالی هیچ و دهد کوتاه پاسخ تواندمی آموزدانش؛ اّما است شده داده کامل پاسخ کتاب این در .اندهر زبانی

  .ندارد

َل االِ  َهْل  .١ ِة أُسبوَعِ�؟ْمتِحاَن وافََق اْألُستاذُ أَْن يُؤَجِّ  لِلطُّّالِب لُِمدَّ

َل اِالْمتِحاَن  نََعم؛ ِة أُسبوَع�ِ وافََق اْألُستاذُ أَْن يُؤَجِّ  .لِلطُّّالِب لُِمدَّ

    حَ� جاَء إلَيـِه؟6هللاِّ  الرَُّجُل لِـرَسولِ ماذا قاَل  .٢
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نيا وَ ـني ُخلُقاً يَْجَمُع يل َخيْ ـَعلِّمْ : قاَل   .اْآلِخرَةِ َر الدُّ

ّالُب ِألُستاِذِهم نـاِدمـيـَن؟ .٣      مـا قـاَل الطـُّ

 .أَبَداً  نَنْساهُ  لَنْ  َدرساً  تََعلَّْمـنا: ناِدم�َ  لَهُ  قالوا

   ؟»َجحْ ال يَنْ  يَکِذْب  َمنْ « قاَل  َمنْ  .٤

 .»َجحْ ال يَنْ  يَکِذْب  َمنْ « قاَل ستاذُ اَْألُ 

        ستاِذ؟کَيَف اتََّصَل الطُّّالُب ِباْألُ  .٥

 .هاتِفيّاً  ستاذِ ّالُب ِباْألُ تََّصَل الطُّ اِ 

   لِـUذا فَرَِح الطُّّالُب؟ .٦

   .نََجَحْت  اِالْمتِحانِ  ؛ ِألَنَّ ُخطَّتَـُهم لِـتَأجيلِ َك لِ فَرَِح الطُّّالُب ِبـذٰ 

  

  اِعلَموا

 آموزدانش. است» و َحتَّی ، لَِکيْ ، کَيْ ، لَنْ أَنْ «های دارای حروف آشنايی با ترجمۀ فعل هدف قواعد درس پنجم

معنا  )دروغ نخواهم گفت( ِذَب را مستقبل منفیأَکْ لَنْ  .جمله بداند درِذَب را أَکْ هايی مانند لَنْ بايد معنای فعل

  .معادل مضارع التزامی در فارسی است َهَب أَذْ  أَنْ  خواهم بروم معنا کند و بداند کهَهَب را میأَذْ  أُريُد أَنْ  .کند

  . اّما منصوب کردن از اهداف نيست

را رشح دهد و خودش نيز اشاراتی داشته  یهای مضارعفعل چن� آموز بخواهد تغيpاتتواند از دانشp میدب

  . اّما اشارۀ او به اين معنا نيست که در امتحانات از اين موضوع سؤال طرح کند. باشد

  . نيستساخت فعل مضارع منصوب از اهداف کتاب 

  :اشکال داردها اين سؤال ،برای ¡ونه

  .های مضارع يسمع، تسمعون و يسمعن حرف لَن اضافه کنيد و آنها را بازنويسی کنيدرس فعل بر

  : تعي� کنيد را های داده شدهاعراب اصلی و فرعی در فعل

  يسمُع، لکي يسمَع، لن يسمعوا
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  :حوار

نی گفت و گو در گوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر زباو يکی از  گفت. رس در داروخانه استمکاملۀ د

  .شودآموز با چند کلمه و اصطالح مهم در اين قسمت آشنا میدانش ،در اين درس. داروخانه است

  

  هاتـمرين

  . کندآموز قرائت و حل میدرس کتاب را دانش هفتهای همۀ تـمرين

در آن عالمت  ،کندمیخواند و حل آموزی zرينی را میو هر بار که دانش تهيّه کند یشود دبp ليستپيشنهاد می

  . صورت بگpد آموزانهمۀ دانشبزند تا حّل zرينات توّسط 

  .توان نهادآموزان کمتر را برعهدۀ دانشتوان zرينات سادهمی

  

  : تـمرين اّول

اين تـمرين در کتاب درسی متنّوع . آموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

گردد که در ای میسپس به دنبال کلمه ،کندخواند و ترجمه میرا می جمالتآموز دانش. است طرّاحی شده

 به عنواناين کار . خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کنداز فراگp می. نامۀ آغازين درس آمده استواژه

  .شودمنظور مینـمرۀ شفاهی او 

             واَجهَ . = هٍ هاً لِـَوجْ شاَهَد َوجْ  .١

نَ . = صـاَر واِضحـاً  َهَر وَ ظَ  .٢              تَبَيـَّ

           فَِشَل  . =َخـِسـرَ  بَـْل  ـَجـحْ لَـم يَـنْ  .٣

       عاَهدَ . = اً ئَعَل َشيْ قَوالً ِبأَن يَفْ طاُه َعهداً وَ أَعْ  .٤

َر أَن يَفْ  .٥ َل =   .َعَل ما قََصَدُه َمَع التَّأخيـرِ قَرَّ        أَجَّ

  

  : و چهارم و پنجم دومتـمرين 

اين zرين به . آموز به هم� منظور استهای پيش� دانشمهارت ترجمه و کاربست آموختهتقويت هدف 

آموز آنچه را دانش. های بخش قواعِد سال گذشته را نيز يادآوری کندتا بتواند آموخته ،شکلی طرّاحی شده است

يۀ تکرار در کتاب پااين . تکرار شده است کتابجاهای مختلف های گذشته خوانده است مجّدداً در در سال

  .دوازدهم نيز صورت خواهد گرفت
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  : سومتـمرين 

  . شناسی استواژهتقويت مهارت  ،هدف

َل، تأجيل، يخنُُق و أکرَم: هاپاسخ  إطار، کَمَّ

  

    .با درس قبلی يکسان است ،در اين درس های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشیروش
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  )آموزنه برای دانش(برای دب]  افزايیدانش

َل اليشَّ  .١ لُوا االِ « براى آن چيز رضب االجل تعي� كرد، آن چيز را به تأخp انداخت؛ : ءَ أَجَّ جلسه : »ْجتUِعَ أَجَّ

 .تأخp انداختنده را ب

 )فعل متعّدی است. (او را ناگزير به نشس} کرد. ُجلوِس طَرَُّه إلَی الْ اِضْ  .٢

  .قاب عكس و تاير ،چارچوبک، ال ،غربال :دمانن ؛آنچه كه چيزى را احاطه كند: أُطُر جمعِ آنإطَار  .٣

  یتعي� چارچوب، تعي� محدوده، تعي� حدود، مرزبند: اإلطار تحديدُ 

 یطرح دفاع ی، در راستایدفاع ۀدر چارچوب برنام: فاعالدِّ  ةِ طَّ إطار خُ  يف

 )با َخريطَة به معنای نقشۀ جغرافی فرق دارد(نقشه، طرح، ترفند : ُخطَّة .٤

: »ِطبْقاً لُِخطٍَّة َمرُسوَمةٍ «كار؛  ۀبرنام: »خطَّة الَعَمل«تصميم به كارى گرفته است؛ : »ةٌ ِه ُخطَّ ـرَأسِ  يف«

 .ه شده استتهيّ  اى كه قبالًمطابق برنامه

بيشرت پوست » بََرشَة«پوست ميوه و گياه و درخت و » قِْرش «پوست بدن انسان و حيوان، و » دِجلْ « .٥

اند که برخالف پوست جانوران برش را از اين رو برش گفتهشود دست و صورت آدمی است و گفته می

 .پوستش پيداست

برند؛ ولی در النحو کلمۀ هرگز را به کار می ،کنند و در معادل فارسِی آنرا معموالً نفی ابد معنا می لَنْ  .٦

 :الوايف عباس حسن اين گونه نيست

 یفإذا دخل عىل املضارع نف. نة خارجة عنه بقرييد إالّ بفيد النفي بغp دوام وال تأ يُ  وهو حرٌف » لَنْ «

ً  - معناه يف الزمن املستقبل املحض  ن ن غp أن يدوم ويستمر، فمَ يقرص أو يطول مِ  تاً قمؤ  نفياً  - غالبا

يف قابل  - أو غpه -U يريد نفي السفر ـفإنَّ  ا،أو نحو هذ لن أسافر أو لن أرشب، أو لن أقرأ غداً : يقول

د بعدها إىل السفر ونحوه، إن شاء، وال يريد النفي الدائم املستمر يف املستقبل، ة معينة، يعو األزمنة مدَّ 

  .عىل الدوام واالستمرار لُّ تدُ  »لن«مع الحرف  جدْت قرينةٌ  إْن وُ إالّ 

؛ ولهذا كان نفيه املضارع، ينصبه بنفسه، ويخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً بِ ختصٌّ ه مُ أنَّ  ر أحكامهأشهَ 

﴿لَْن تَنَالُوا الِْربَّ َحتَّى تُنِْفُقوا ِمUَّ : نحو قوله تعاىل - مكU تقدَّ - عىل املستقبل غالباً  مقصوراً  ملعنى املضارع

 تُِحبُّوَن﴾
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رُس الّساِدُس    الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .م} درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند .١

 .درس را درک کند پيام .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .س  را از عربی به فارسی بیان کندجدید این در  کلUتمعنای  .٤

 .را در جمله درست ترجمه کند فعل مضارع اين حروف باحروف لَم، ِل و ال را بشناسد و  .٥

  

  :يند آموزشفرا

 توانای نویسندۀ و پژوهشگر »شیمل ماری آنه« پروفسور مخان. است» آنّه ماری شيمل«درس ششم دربارۀ بانو 

 صدها و کتاب هاده. شناسندمی برجسته شناسایران و شناساسالم یک عنوان به جهان رسارس در را آملانی

 موجب نیز وی جّذاب و شیوا بیان او، توانای قلم موازات به. است شناسرشق بانوی این هایتالش  رۀ مقاله،

 علمی محافل در سخõانی ایراد برای جهان مختلف نقاط به »شیمل« خانم فراوان سفرهای و پی رد پی دعوت

  . است بوده دانشگاهی و

 عربی زبان فراگیری به که بود ساله پانزده او. آمد دنیا به آملان در »ارفورت« شهر در ١٩٢٩ سال در »شیمل«

 و زبان تحصیل به برلین دانشگاه در و رساند پایان به را دبیرستان دورۀ سالگی شانزده در شیمل. پرداخت

  .شد آموختهدانش دکرتا، درجۀ اخذ با ١٩٤١ سال در و پرداخت شناسیاسالم و عرب ادبیات

 »ماربورگ« دانشگاه استخدام به اسالمی علوم رشتۀ استاد عنوان به بعد و مرتجم عنوان به سپس »شیمل« خانم

 کالسیک ادبیات تدریس به دانشگاه این در و رفت ترکیه به آنکارا دانشگاه دعوت به ١٩٥٤ سال در او. آمد در

 او به آملان بن دانشگاه در شناسیاسالم و شناسیعرب هایرشته در استادی کرسی ١٩٦١ سال در. پرداخت یترک

 با زمانهم او. پرداخت تدریس به نیز آمریکا هاروارد دانشگاه در ١٩٦٧ سال از »شیمل« خانم. شد واگذار
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 فّعالیّت هUنم استاد عنوان به نیز جهان هایدانشگاه سایر از بسیاری در دانشگاه دو این در متناوب فّعالیّت

 بر افزون آيد،به شUر می غرب جهان در اسالمی عرفان و علوم در بزرگ پژوهشگران از یکی که وی .کردمی

 به را زمین مرشق فیلسوفان و عارفان شعرا، از بسیاری آثار کرده، تألیف زمینه این در که متعّددی هایکتاب

  .است کرده ترجمه آملانی زبان

 وی به شود می محسوب کشور این فرهنگی جوایز معتربترین از یکی که آملان نارشان صلح جایزۀ ١٩٩٥ سال در

  .شد اعطا

 سوئد، اوپسال پیشاور، آباد،الماس هندوستان، در سند هایدانشگاه جمله از جهان معترب هایدانشگاه از بسیاری

 نامگذاری وی نام به خیابان یک حتّی پاکستان آباداسالم در. اندکرده اعطا افتخاری دکرتای وی به تهران و قونیه

 هایزبان با پشتو، و سندی فارسی، ترکی، عربی، هایزبان بر عالوه »شیمل« پروفسور خانم. است شده

  .بود آشنا وبیخ به سوئدی و فرانسه انگلیسی،

  :گفت آملان تلویزیون دوم برنامه در ایمصاحبه در وی

 متقابالً  و دارد وجود اسالمی انقالب و ایران اسالم، مورد در نادرستی اغلب و ناقص اطّالعات ،آملان در متأسفانه

  .ندارد وجود آملان مورد در ایمالحظه قابل اطالع گونههیچ تقریباً  نیز ایران در

  :گفت و داشت اسالمی ۀادعی به ایاشاره هایشمصاحبه از یکی در شیمل

 بخشی. کنم¡ی مراجعه ایترجمه به و خوانممی آن عربی اصل از را اسالمی اخبار و احادیث دعاها، همواره

 دعای پیش سال هفت نزديک به ام،کرده منترش و ترجمه آملانی به را هسجادیّ  ۀصحیف مبارک کتاب از کوچک

 و به بود بسرتی بیUرستان در مادرم کردم وترجمه می را ماه آن با وداع دعای و رمضان مبارک اهم هالل رؤیت

 مشغول هاترجمه کردن پاکنویس به اتاق آن از ایگوشه در رفتمی خواب به او آنکه از پس ،زدممی رس او

 راسخ مؤمن، کاتولیکی که بود بسرتی فاضله بسیار خا¡ی دیگر تخت در. بود هتخت دو مادرم اتاق. شدممی

 مسیحیّت در مگر که شد دلگیر کنم،می ترجمه را اسالمی دعاهای من که فهمید وقتی. بود متعّصب و العقیده

 یک شد چاپ کتابم وقتی ؟!آوردی روی اسالمی ۀادعی به تو که داریم کمبودی خودمان مقّدسه کتب در و

 هر زیرا ؛متشکرم کتاب این اهدای از صمیUنه: گفت و زد فنتل من به او ،بعد ماه یک. فرستادم او برای نسخه

  .خوانممی را آن دعا جای به روز

  :گفت ترک مسلUنان مورد در هایشمصاحبه از یکی در وی

 این توانیدمی شU :پرسندمی من از زدهشگفت هاترک خوانم،می را قرآن هایآیه مسجد یک جلوی هنگامی که

  !بخوانید؟ را
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 و تألیف کتاب هفتاد از بیش خود فرهنگی و علمی فّعالیّت طوالنی دوران طیّ  »شیمل ماری آنه« پروفسور

  .است کرده ترجمه

  رسانی حوزه پايگاه اطّالع: منبع

 

  :مr درس ششمهVهنگی در ترجمۀ 

کتورَُة تَُعدُّ ا کُلِّ  یَوکانَْت ُمنُذ طُفولَتِـها ُمشتاقًَة إلَ » أَلUْنيا«ُولَِدْت يف . ِمن أَشَهِر الُْمستَرشِق�َ » آنّه ماري شيِمل«لدُّ

ِق َوُمعَجبًَة ِبـإيران   . ما يَرْتَِبُط ِبـالرشَّ

اش مشتاق به هر از هنگاِم کودکی. ن متولّد شددر آملا. دکرت آنه ماری شيمل از نامدارترين خاورشناسان است

  .چيزی بود که به رشق ارتباط داشت و شيفتۀ ايران بود

کتوراه يف الَْفلَْسَفِة َو  یَحَصلَْت َعلَ . الَْعَربيَّةِ  َغةِ مرُها َخمَسَة َعَرشَ عاماً حَ� بََدأَْت ِبـِدراَسِة اللُّ کاَن عُ  َشهاَدِة الدُّ

کيَّةَ  راساِت اْإلسالميَِّة َوهَي يف التّاِسَعَة َعْرشََة ِمن ُعمرِها؛ تََعلََّمِت اللَُّغَة الرتُّ   . َعِة أَنَقرَةَوَدرََّسْت يف جامِ  الدِّ

در مدرک دکرتای فلسفه و مطالعات اسالمی را . عمِر او پانزده سال بودوقتی که آموخِ} زبان عربی را آغاز کرد، 

  .به دست آورد؛ زبان ترکی را ياد گرفت و در دانشگاه آنکارا تدريس کردحالی که نوزده ساله بود 

َوٰهَذا الَْعَمُل رَفََع . سيحيَّ لِـَفهِم َحقائِِق الّديِن اْإلسالمـيِّ َو اِالطِّالِع َعلَيهِ کانَْت شيِمل تَدعو الْعالََم الَْغربـيَّ الْمَ 

َوِل اْإلسالميَِّة، فَـَحَصلَْت َعلَ  نِد َوإسال  یَشأنَـها يف جاِمعاِت الدُّ بيشاَور وَ  آبادمُدکتوراه فَخريٍَّة ِمْن جامعاِت السِّ

  .َوقونيَة َوطهران

و اين کار جايگاِه او را در  کردغرب را به فهم حقايق دين اسالم و آگاهی از آن دعوت می شيمل جهان مسيحی

آباد، پيشاور، قونيه و های سند، اسالمدکرتای افتخاری از دانشگاه ]او[. های کشورهای اسالمی باال بُرددانشگاه

  .تهران به دست آورد

کيَُّة َواْإلنِجليزيَُّة َوالَْفرَنسيَُّة َواْألُرديَُّة؛ وَکانَْت تُلْقي ُمحاَرضاٍت إنَّها تََعلََّمْت لُغاٍت کَثpًَة ِمنَها الْف ارسيَُّة َوالَْعَربيَُّة َوالرتُّ

  : 7فَهَي کانَْت کUَ قاَل اْإلماُم َعيلٌّ . ِباللَُّغِة الْفارِسيَّةِ 

انسه و اردو؛ و به زبان فارسی های بسياری را آموخت از آن جمله فارسی، عربی، ترکی، انگليسی، فر او زبان

  :فرمودند 7او آن گونه بود که امام علی. کردسخõانی می

  .»ِبُکلِّ لِساٍن إنسانٌ  اَْإلنسانُ «

  .انسان با دانسِ} هر زباِن جديدی يک انسان جديد است

  .ِل الّديِن الّروميِّ أَلََّفْت شيِمل أَکثَـَر ِمن ِمئَِة کِتاٍب َوَمقالٍَة ِمنها کِتاٌب َحوَل َشخصيَِّة َجال
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  .شيمل بيشرت از صد کتاب و مقاله تأليف کرد؛ از آن جمله کتابی پpامون شخصيّت مولوی جالل الدين

ًة طَويلًَة يف الِْهنِد َوباکِستان، َو َدرََّسْت کَٰذلَِك م ِق، لِـٰذلَِك َدرََّسْت ُمدَّ  ا يُقارُِب َخمَسةً هَي کانَْت تُِحبُّ الَْعيَش يف الرشَّ

  .َو ِعْرشيَن عاماً يف جاِمعِة هارفارد

داشت، به هم� خاطر مّدتی طوالنی در هند و پاکستان تدريس کرد، همچن� او زندگی در رشق را دوست می

  .نزديک به بيست و پنج سال در دانشگاه هاروارد درس داد

َمدَّ ُجسوِر « یواِر الّدينيِّ َو الثَّقافـيِّ يَکوُن َهَدفُـُه اْألَعلَ قَبَل َوفاتِـها أَْوَصْت شيِمل زَُمالَءها أَن يَُشکِّلوا فَريقاً لِـلْحِ 

داقَِة َو التَّفاُهِم بََ� أُوروبّا َوالْعالَِم اْإلسالميِّ    . »اِالتِّحاَد بََ� الَْحضاراِت «َو » الصَّ

تشکيل دهند که  گوی دينی و فرهنگیوش وصيّت کرد که تيمی را برای گفتشيمل پيش از وفاتش به همکاران

  .ها باشدهای دوستی و تفاهم ميان اروپا و جهان اسالم و همبستگی ميان zّدنهدف وااليش کشيدِن پل

  :اْألَدعيَِة اْإلسالميَِّة َوقالَت یُمقابَالتِـها إلَ  یأَشارَْت شيِمل يف إْحدَ 

   :هايش به دعاهای اسالمی اشاره کرد و گفتشيمل در يکی از مصاحبه

  .»قَرأُ اْألَدعيََة َو اْألَحاديَث اْإلسالميََّة ِبـاللَُّغِة الَْعَربيَِّة َوال أُراِجـُع تَرَجَمتَـهاأَ  أَنا«

   .کنمخوانم و به ترجمۀ آنها مراجعه نـمیمن دعاها و احاديث اسالمی را به زبان عربی می

  : قَبـرِها یأَوَصْت أَْن يُْکتََب ٰهَذا الَْحديُث َعلَ  هيَ 

  :اين حديث نوشته شود کرد که روی قربش او وصيّت

  . »نياٌم فَـإذا ماتُـوا انْـتَـبـَهوا اَلنّاُس «

  .بيدار شوند ،اند و هرگاه بـمpندمردم خفته

  

  :های بخش درک مطلبپاسخ

  .ندارد اشکالی هیچ و دهد کوتاه پاسخ تواندمی آموزدانش؛ اّما است شده داده کامل پاسخ کتاب این در

       سالميََّة؟دعيََة اإلْ شيِمل تَقَرأُ اْألَ  لَُغٍة کانَْت  ِبـأَيِّ . ١

   ).َعَربيَّةِ بِاللَُّغِة الْ (سالميََّة دعيََة اإلْ شيِمل تَقَرأُ اْألَ  کانَْت 

         أَيُّ َحديٍث کُتَِب َعلَی قَبـِر شيِمل؟. ٢

  . »نياٌم فَـإذا ماتُـوا انْـتَـبـَهوا اَلنّاُس «: هذا الحديث

 شيِمل؟ باً َو َمقالًَة أَلََّفْت کِتا کَمْ . ٣

 .َر ِمن ِمئَِة کِتاٍب َوَمقالَةٍ أَلََّفْت شيِمل أَکثَـ

     شيِمل زَُمالَءها؟ َصْت ِبـUذا أَوْ . ٤
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  .واِر الّدينيِّ َو الثَّقافـيِّ أَْوَصْت شيِمل زَُمالَءها أَن يَُشکِّلوا فَريقاً لِـلْحِ 

     شيِمل؟ َن ُولَِدتْ أَيْ . ٥

 .Uنياأَلْ يف  ُولَِدتْ 

  

  :اعلموا

های مضارِع دارای اين آموز با ترجمۀ فعلدانش. است» لَم، لِـ و ال«آشنايی با حروف  ،درس ششمقواعد هدف 

و ال  لِيفعْل . يا ماضی نقلی در فارسی است ،معادل ماضی ساده بايد بداند که لَم يفعْل . شودحروف آشنا می

تواند به جزم فعل مضارع اشاره کند، تزامی در فارسی است؛ دبp میمعنای الزام دارد و معادل مضارع ال يفعْل 

سپس . را کشف کند... ، يفعلوَن و Û يفعلوا و خواهد فرق يفعُل و ليفعْل آموزان میبرای اين کار از دانش

ً برای فهم بهرت انجام می. دهدخودش راهنUيی بيشرت انجام می از اين شود و در امتحان ارزيابی اين کار رصفا

  :آيد؛ مثالً چن� سؤاالتی خارج از اهداف استمطلب به عمل ¡ی

  .های زير حرف Û اضافه کنيد و تغيpات الزم را انجام دهيدبر رس فعل

  يقرأُ، يسرتجعوَن، ييأسنَ 

  .ها را مشّخص کنيدنوع اعراب رفع و جزم و اصلی يا فرعی بودن اين فعل

  ، ليعملواال يذهْب  يُحِسُن،

آموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد و درست ترجمه دانش. فعل و تعريب از اهداف نيستساخ} 

هدف درس . اين امر بالعرض حاصل خواهد شد. کند خود به خود به مهارت ساخ} نيز دست خواهد يافت

  .لذا تعريب از اهداف کتاب نيست. عربی فهم م} است

  .ر جمالت واضح تشخيص دهدآموز بايد انواع ِل و ال را ددانش

  

  هاتـمرين
  : تـمرين اّول

خواهيم هر جمله را از فراگp می. آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

در اين zرين فراگp در پی ياف} پاسخ در . دهدنـمرۀ شفاهی او را تشکيل می ،اين کار. بخواند و ترجمه کند

نامۀ او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه. آيدیواژگان درس بر م

. دهيم تا اين zرين را حل کنندآموزان فرصت میحدود دو دقيقه به دانش ،برای اين کار .آغازيِن درس بيابد
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نيازی به نوش} ترجمه نيست؛ . کنندخواهيم جوابشان را بخوانند و هر جمله را ترجمه سپس از پنج نفر می

  .دناهای اين zرين هUن عبارات م} درسزيرا عبارت

  : دومتـمرين 

آموز دليل را هم بيان پس از تعي� کلمۀ ناهUهنگ الزم است که دانش. شناسی استواژهتقويت مهارت  ،هدف

  .فی پسنديده استهای تصادوقتگp نيست و برای جلوگpی از ارائۀ پاسخ ،اين کار. کند

  القميص، النيام، الشهادة و القط الثقافة، الفخرية،: هاپاسخ

  : سومتـمرين 

  .آموز در بخش قواعد استهای دانشتقويت آموخته ،هدف

  : چهارمتـمرين 

  .شناسی و ترجمه استتقويت مهارت واژه ،هدف اين zرين

  : پنجمتـمرين 

در . ترين بخش هر زبانی فعل استمهم. در جمله است تقويت مهارت شناخت انواع فعل ،هدف اين zرين

  .کتاب درسی به اندازۀ کافی اين zرين نهاده شده است

  : ششمتـمرين 

zريناِت اين چنينی همواره برای  ،های گذشتهدر سال. مرينات کتاب درسی استـمرين از زيباترين تـاين ت

ات فارسی و عربی است؛ متأّسفانه طرح ضعيف پيوندی ميان ادبي ،اين zرين. آموز جّذاب بوده استدانش

طرح سؤال از اين . موجب شده است به اين مطلب آسيب وارد شود ،سؤال در مسابقات و آزمون رسارسی

به رشط اينکه طرّاح درست سؤال طرح . بخش استتآموز لذّ قسمت بسيار وقتگp و دشوار است و برای دانش

االی دبp به ادبيات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب الزمۀ توانايی طرح سؤال تسلّط ب. کند

  .بياورد

  

   :البحث العلمي

درس عربی با همۀ دروس  هک به یاد داشته باشيم. آموزان استهای پژوهشی در دانشتقويت فّعاليت ،هدف

ت هUنند ساير توان در بخش پژوهش توقّع داشزبان اين درس فارسی نيست؛ لذا ¡ی. ديگر فرق اساسی دارد 
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چون در درس عربی هدف اصلی فهم م}  ؛حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است. دروس عمل شود

آموز فکر شود دانشاند موجب میآشنايی با کسانی که به زبان و ادبيات فارسی و عربی خدمت کرده .است

  کند اکنون وظيفۀ او در برابر فرهنگش چيست؟

   :آموزشی ارزشيابی و وسايل کمک

های کوتاهی تهيّه کرد و م} درس را به کمک آنها بهرت ¡اهنگيا  )پاورپوينت(نگار پردهتوان در اين مورد می

  . آموزش داد

  .روش کار يکی است. ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هUنند دروس قبلی است
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١٢٦ 

 

  )آموزنه برای دانش(برای دب]  افزايیدانش

 :کاربردهای بسياری دارد؛ از آن جمله» َقیأَلْ «فعل  .١

  ).یسخõان(انداخت، القا كرد، پرتاب كرد، ايراد كرد : یألقَ 

  .گسرتاند... اش را بر سايه افكند بر ، سايه: عىل) هِ اللِ ظِ بِ( هِ ِظلِّ ألقي بِ 

  .شد... انداخت، وارد ... خود را در  :بنفِسه يف یألقَ 

  .ايراد كرد ی، سخõانايراد كرد یا، خطبهكرد یسخõان: طاباً خِ  یألقَ 

  .كرد، را توضيح داد، را رشح و بسط داد یرا روشن كرد، را بررس: عىل ضوءً  یألقَ 

انست، به ول دئمساو را نسبت داد، به او به دوش او انداخت، تحميل كرد به او، : عىل عاتقه یألقَ 

  .نهاداو  ۀگردن او انداخت، به عهد

  .ايراد كرد یكرد، سخنان ید، سخõانايراد سخن كر : كلمةً  یلقَ أَ 

دانست، ... ه ها را متوجّ انداخت، رسزنش... را به گردن ) تقصp(ت وليّ ئمس: عىل) وماللَّ ( ِبالّالئِـَمةِ  یألقَ 

  .دانست را رسزنش كرد، را مقّرص 

  .کردرا دستگp كرد، را بازداشت : القبض عىل یألقَ 

  .گوش سپردبه او : معإليه السَّ  یألقَ 

 .فرد مظنون را دستگp كرد: شتبه فيهمُ القبض عىل الْ  یلقَ أ 

 :ساير کاربردها. است» از هنگامِ «معنای معروف آن . ُذ کاربردهای بسياری داردُمنْ  .٢

  که ینجايآ از  ،چون ،رو اين از ،اينکهه نظر ب ،چون که ،که یاز وقت ،پس از ،بعد از :ذُ ُمنْ 

  .از امروز: »ُمنُْذ الْيوم«از هم اكنون، : »ُمنُْذ اآلن«؛  كهیاست، از زمان »ُمذْ «ادف رت م: ُمنُْذ 

  اماز قديم، از گذشته، از قديم االيّ  :مدَ ُمنُذ القِ 

 )یتازگه ب(، اين روزها به تازگی: )منذ فرتة قريبة(منذ عهد قريب 
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١٢٧ 

 

رُس الّسا   بِعُ الدَّ

  

   درس هفتم اهداف رفتاری

   :آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .م} درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند .١

 .پيام درس را درک کند .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .را از عربی به فارسی بیان کند سجدید این در  کلUتمعنای  .٤

 .در جمله آشنا شودبه ويژه فعل مهّم کان » کاَن، صاَر، لَيَس و أَصبَحَ «با معانی افعال پرکاربرد ناقصه  .٥

 .ای ساده با پزشک را اجرا کندمکامله .٦

  

  :يند آموزشافر 

ها باالترين امتياز را به دست در نظرسنجی .های درسی عربی زبان قرآن استترين متون کتاباين م} از جّذاب

  اند؟بی راه يافتههايی از فارسی نيز در زبان عرآيا واژه: پرسندآموزان با ناراحتی میبسياری از دانش. آورد

به ويژه . ای کامالً طبيعی در رسارس جهان استدادوستد واژگانی پديده .پاسخی به پرسش آنان است ،اين م}

  .تر استميان مردمان همسايه طبيعی

بات فارسی . دارند یفارس یشۀا رامّ  ؛شوند یعرب استفاده م یاتو ادب زبانکه در  شود یگفته م یبه کلUت معرَّ

 یا آن است که کلمه یبتعر. گویند یب مبه آن معرَّ  ؛نداشته باشد یعرب یشۀر ی،عرب زبانکه در  یا هر کلمه

هو أن  یبالتعر«: گوید یم یبویهکنند س یانب یآن را به هUن شکل اصل یادرآورند؛  یرا به شکل عرب یعربیر غ

 یدر زبان عرب. »بها یلحقونهاال  م، وطوراً کالمه یةبأبن یلحقونها ، فهم تارةً مطلقاً  یةتتکلم العرب بالکلمة األعجم

 یا اندازهاز  َهنَدَسة: مانندباشند؛  یم یرانیا یهااز زبان یا ،یاز فارس دخيلد که نوجود دار  بسياریکلUت 

  .یش و بَنَفَسج از بنفشهجاموس از گاوم
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١٢٨ 

 

 یابییشهه رب) linguistics( یشناس و در زبان) etymology) (یمولوژیات(واژگان  شناسی یشهدر ر

 یگربه زبان د زبان یکاز  یو کتب یرا در انتقال شفاه واژگان هایدگرگونیو  پردازند یم گذر تاريخواژگان در 

در چهار اعراب  یراز ؛اند گذاشته یرهم تأث بر یو عرب یزبان فارس. ها متقابل است زبان یرتأث. کنند یم یبررس

يا فارسی آميخته به  یعرب زبانانقالب مرشوطه متون مهم به و تا  داشتندحضور  یراندر ا سدۀ نخست هجری

در زبان . داشتند ایارزنده شنق یعرب زبانو ساختار  پيدايشدر  یرانیانا یگرد سویو از  شد ینوشته م عربی

بات هنوز ناشناخته از معرَّ  یاریبس یشۀر. گویند یم» باتمعرَّ «وجود دارد که به آنها  بسياری واژگان یعرب

  . است

آمده است و جواليقی، اّدي شp    اندیافتهراه  یبه عرب یکه از زبان فارس یعرب صدها واژۀ های لغتکتاب در

  .اندو لويس معلوف به بسياری از آنها اشاره کرده

 یسندگاننو«: نویسد یم ۱۶۸ صفحۀاإلسالم  يف یايسوالفکر الس یاسةالس در کتاب خالصات يف یالعلو  دکرت هادی

 ی،سامانده یالت،عرب تشک«: گوید یم ۱۶۹ ۀدر صفح ».بودند یصل فارسااز  یشرتعرب ب یایدر دن ممتقدّ 

  . »فرا گرفتند یانرا از ساسان یگراز قواعد د بسياریو  یکشاورز  یات،مال، اداره

  : نویسد یم) ۲۳–۲۲( ۀصفح یشابوریالن یالثعالب) یةفقه اللغة و رس العرب(در کتاب 

از همدان،  یهبن خالواو  عرب یاتدانشمندان ادب ینتربزرگ یرافیمردم در نحو بود و بعد الس ینداناتر سيبََويه

  . کردند یبه زبان عرب یانیکه خدمات شا

  : اندايرانيان بسياری به زبان و ادبيّات عربی خدمت کرده و بر آن اثر نهاده

 یران،إ) گور(جور  ۀزاد) یهروزبه بن دادو(قفع عبدهللا بن امل). یةاللغة و رس العرب قهف(کتاب  نويسندۀ یالثعالب

 یالقانون ف( یسندۀنو یناابن س. یرواألدب الصغ یراألدب الکب نويسندۀ و ی،به عرب یو دمنة از پهلو  یلةمرتجم کل

عن  یةثار الباقاآل  یسندۀنو یرونیب یحانبورا ،)املفردة یةاألدو(و ) الطب یختار( یسندۀنو رازیبوبکر ا). الطب

دالئل اإلعجاز (کتاب  یسندۀعلم بالغت و نو بنيانگذار یعبدالقادر جرجان ،یگرها کتاب د و ده یةون الخالالقر 

ار بشّ  ،النعUن یفةبو حنا ،مسلم یحکتاب صح یسندۀإمام مسلم، نو ،یبخار  ،یطرب  یناملفّرس  یخش ،)وأرسار البالغة

  ...و  ردبن بُ 

ها از جمله به زبان ديگررا با خود به  یاز واژگان عرب یاریو بس اثر نهاده یبر عرب یمختلف یها به روش فارسی

  . برده است هند ۀو شبه قاّر  یمرکز  یایآس

به  یاریاند که بعدها بس ساخته هايیواژه یعرب یهابا استفاده از مصدرها و قالب یگاه یفارس یاتادب در

  واردات و و صادرات مانند سوء تفاهم ؛اند عرب وارد شده یاتادب
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١٢٩ 

 

بات فارسی نوشته شدهکتاب   .اندهای بسياری دربارۀ معرَّ
  

  :مr درس هفتمهVهنگی در ترجمۀ 

، فََقدْ َعِرص الْ َعَربيََّة ُمنُذ الْ فارِسيَُّة َدَخلَِت اللَُّغَة الْ ُمفرَداُت الْ اَلْ  َعَربيَِّة أَلفاٌظ فارِسيٌَّة کَثيـرٌَة ِبـَسبَِب إلَی الْ  نُِقلَْت  جاِهيلِّ

   .ـيََمنِ الْ ِعراِق وَ يرانيَّ� يف الْ ُدخوِل اإلْ رَِة وَ التِّجا

واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شدند، کلUت فارسِی بسياری به دليل بازرگانی و ورود ايرانيان 

  .به عراق و يـمن به زبان عربی منتقل شد

  . الّديباجِ وَ  كِ ِمسِعنَد الَْعرَِب کَـالْ  الَّتي ما کانَْت  بَضائِعِ ُمفرَداُت تَرتَِبُط ِبـبَعِض الْ اَلْ  َك تِل کانَْت وَ 

  .و اين واژگان در ارتباط با کاالهايی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابريشم

ولَِة اإلْ  ِضUِم إيرانَ َعَربيَِّة بَعَد انْ فارِسيَِّة إلَی الْ تَدَّ النَّقُل ِمَن الْ اشْ وَ    .سالميَّةِ إلَی الدَّ

  .پيوس} ايران به دولت اسالمی شّدت گرفت قال از فارسی به عربی پس ازو انت

ولَِة الْ اإلْ  َك فارِسيَِّة حَ� شاَر داَد نُفوذُ اللَُّغِة الْ َعبّايسِّ اْز َعِرص الْ يف الْ وَ   َعبّاسيَِّة َعلَی يَِد أَمثاِل أò يرانيّوَن يف قياِم الدَّ

  .َك آِل بَرمَ ُخراسانـيِّ وَ ُمسلٍِم الْ 

و در عرص عبّاسی هنگامی که ايرانيان در برپايی دولت عبّاسی به دست امثال ابومسلم خراسانی و خاندان 

   .نفوِذ زبان فارسی افزايش يافت برمک رشکت کردند

عِ دَوْ ِن الْ کاَن ِالبْ وَ    .َعَربيَِّة، ِمثُل کَليلَة َو ِدمنَةإلَی الْ فارِسيَِّة ُکتُِب الْ ٌر َعظيٌم يف هَذا التَّأثpِ، فََقد نََقَل َعَدداً ِمَن الْ ُمَقفَّ

های فارسی مانند کليله  دمنه را به تعدادی از کتاب ]او[و ابن مقّفع نقش بزرگی در اين اثرگذاری داشت، 

  .عربی برگرداند

  .َعَربيَّةِ لْ رَداٍت کَثpًَة ِباللَُّغِة اقاموِس يَُضمُّ ُمفْ ِم الْ هوٌر ِباسْ َجٌم َمشْ فpوزآباديِّ ُمعْ لِلْ  وَ 

  .و فpوزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسياری را به زبان عربی در بر دارد

َن ُعلUَُء اللَُّغِة الْ  قَدْ وَ     .َذا التَّأثيـِر يف ِدراساتِـِهمفارِسيَِّة أَبعاَد هٰ الْ َعَربيَِّة وَ بَيـَّ

  .اندای اين اثرگذاری را در مطالعاتشان آشکار ساختههو دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبه

کتوُر التّونجـيُّ کِتاباً يَُضمُّ الْ  فَـَقدْ  بََة َسUُّه فارِسيََّة الْ کَلUِِت الْ أَلََّف الدُّ باِت الْفارِسيَِّة يف اللَُّغِة  ُمْعَجمَ «ُمَعرَّ الُْمَعرَّ

  .»الَْعَربيَّةِ 

فرهنگ معّربات «آن را  ]و[گرفت کلUت فارسِی عربی شده را در بر میدکتور تونجی کتابی را تأليف کرد که 

  .ناميد» فارسی در زبان عربی

ا الْ  َتْ  َعَربيََّة فََقدْ فارِسيَُّة الَّتي َدَخلَِت اللَُّغَة الْ َکلUُِت الْ أَمَّ َّpقاً لِـأَلِسنَتِِهمَعرَُب َوفْ نَطََقَها الْ أَصواتُها َو أَوزانُها، وَ  تََغ.  
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١٣٠ 

 

ها آن را مطابق زبان خودشان دگرگون شد و عرب ،که وارد زبان عربی شد های فارسیّما صدا و وزن آن واژها

  .تلّفظ کردند

لُوا الْ  فََقدْ    :  ُل الَّتي ال توَجُد يف لَُغتِِهم إلَی ُحروٍف قَريبٍَة ِمن َمخارِِجها؛ ِمثْ » گ، چ، پ«فارِسيََّة ُحروَف الْ بَدَّ

  ...َرشَشف و  �چاُدرَشب  ِمهَرجان،  �هرگانمِ   ِفرَدوس،  �پَرديس

  :هايشان تبديل کردند؛ مثالرا که در زبانشان نبود به حروفی نزديک به مخرج» گ، چ، پ«حروف فارسِی 

  ...َرشَشف و  �چاُدرَشب  ِمهَرجان،  �ِمهرگان  ِفرَدوس،  �پَرديس

ةَ ...ِة ﴿يف آيَ » يَْکِنزونَ «ِمثُل  ؛اِشتَّقوا ِمنها کَلUٍِت أُخَریوَ  َهَب َو الِْفضَّ   . الْفارِسيَّةِ » گَنج«﴾ ِمن کَلَِمِة ...يَکِنزوَن الذَّ

ةَ ...﴿ در آيۀ» يَْکِنزونَ «و واژگان ديگری از آن برگرفتند؛ مانند َهَب َو الِْفضَّ   .از کلمۀ فارسِی گنج ﴾...يَکِنزوَن الذَّ

   .بَيانِ الْ سلوِب وَ َعلُـها َغنيًَّة يف اْألُ عالَِم أَمٌر طَبيعـيٌّ يَجْ اللُّغاِت ِفـي الْ  ـنَ ُمفرَداِت بَيْ لََم أَنَّ تَبادَُل الْ نَعْ  َعلَينا أَنْ 

  .سازدهای جهان امری طبيعی است که آنها را در شيوه و گفتار غنی میبايد بدانيم که تبادل واژگان ميان زبان

سالِم أَکÆََ ِمن َعَربيَِّة قَبَل اإلْ فارِسيَِّة َعلَی اللَُّغِة الْ اَن تَأثpُ اللَُّغِة الْ ال نَستَطيُع أَن نَِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلUٍِت دَخيلٍَة؛ کوَ 

   .سالمِ تَأثpِها بَعَد اإلْ 

تأثp زبان فارسی بر زبان عربی پيش از اسالم بيشرت از . توانيم که زبانی بدون کلUت دخيل پيدا کنيمو نـمی

  .تأثpِ آن پس از اسالم بوده است

  .عاِمِل الّدينيِّ فارِسيَِّة بِـَسبَِب الْ َعَربيَُّة يف اللَُّغِة الْ ُمفرَداُت الْ داَدِت الْ سالِم فََقِد اْز َد ظُهوِر اإلْ أَّما بَعْ وَ 

  .واژگان عربی در زبان فارسی به دليل عامل دينی بيشرت شد ،اّما پس از پيدايش اسالم

  :اعلموا

  . ل ناقصه را در جمله درست تشخيص دهدآموز معانی افعاهدف اين است که دانش

  .کاَن، صاَر، لَيَس و أَصبَحَ : از دناخواند عبارتآموز میای که دانشافعال ناقصه

. معانی و کاربردهای گوناگون فعل کاَن در درس آموزش داده شده است. فعل کان است ،اصلی درس عو ضو م

اين فعل در ترکيب با افعال ديگر معادل ماضی بعيد و . سه فعل ديگر کمرت دارند ،اهميّتی که فعل کاَن دارد

شود و به معنای وجود داش} خارج می) ربطی(گاهی نيز کاَن از حالت فعل ناقص . شودماضی استمراری می

است، همۀ اين » داش}«فعل کاَن بر رس حرف جّر که معادل مفهوم » است«و » بود«کان به معنای . است

  .شوديق و چند منظورۀ کاَن میموارد موجب کاربرد دق

آموز بخواهد فرق آورد اشاره کند؛ مثالً از دانشتواند به تغيpی که فعل ناقص در اسم و خرب پديد میدبp می

  :اين جمالت را بيان کند
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١٣١ 

 

  .کاَن سعيٌد حارضاً . سعيٌد حارضٌ 

بيُع َجميٌل  بيُع َجميالًأَصْ . اَلرَّ   .بََح الرَّ

؛ ولی اين توضيح به اين معنا گیردمی فتحه تنوین یا فتحه معموالً هناقص لاافع ربخ آموز بگويدو به دانش

يا سؤال امتيازی بدهد و هرکس توانست پاسخ دهد ¡رۀ اضافه  ،امتحان نيز از آن سؤال طرح کند نيست که در

  . شودبديهی است که در هيچ آزمونی و کتاب کاری چن� سؤاالتی طرح نـمی. بگpد

کس که آن. آموز آموزش دادنيست که هرچه در رصف و نحو است در دورۀ دبpستان به دانش هدف اين

دو . عربی ادامه تحصيل خواهد داد زبانيا مرتجمی  ،در دانشگاه در رشتۀ زبان و ادبيّات عرب مند استعالقه

ر صورتی که های شفاهی را دزمان محدودی است و دبp فرصت کافی برای تقويت مهارت ،ساعت در هفته

  .از دست خواهد داد ،کتاب پر حجم باشد

  

  :حوار

در مکاملۀ اين درس به . با پزشک از پرکاربردترين موضوعات در آموزش مکامله در هر زبانی استگو با وگفت

  .اين موضوع پرداخته شده است

  

  هاـمرينت
  : تـمرين اّول

. خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کندمی از فراگp. آموز در درک مطلب استتقويت توانايی دانش ،هدف

  . دهداين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل می

 pرين فراگz های درست و نادرست بر کند، سپس در پی ياف} گزينهخواند و ترجمه میها را میجملهدر اين

  .کنداين کار مهارت درک و فهم او را تقويت می. آيدمی

  غلط صحيح، لط،غ صحيح، صحيح،: هاپاسخ

  : دومتـمرين 

طرح اين سؤال بسيار وقتگp است و کار هرکسی نيز . ايجاد پيوند ميان ادبيات فارسی و عربی است ،هدف

متأّسفانه بسياری از ¡ونه سؤاالت طرح شده در اين زمينه . الزمۀ آن تسلّط به ادبيات هر دو زبان است. نيست

کنيد فرصت کافی برای طرح سؤال در اين شود اگر احساس میمیپيشنهاد  ،بنابراين. دارند یناو ار ف یاهايراد

  .زمينه نداريد از طرح سؤال مشابه خودداری کنيد
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١٣٢ 

 

  : سومتـمرين 

. های فراگp در بخش قواعد انواع فعل استاين zرين بر اساس آموخته. ترجمه استتقويت مهارت  ،هدف

هر اندازه دبp بتواند در اين زمينه در کالس کار  .ترين بخش قواعد زبان عربی استشناخت و ترجمۀ فعل مهم

  .مهارت شناخت فعل بسيار اهميّت دارد. کند کم است

  . های دهم و يازدهم نيز لحاظ شده استبندی پايهاين موضوع در بارم

های مختلف فعل مطلوب ما نيست؛ اّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل هرچند تبديل و ساخ} ساخت

آموز بتواند فعل نيز شود تا دانشتشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدريج موجب می. است مّد نظر

سپس درست  شيوۀ درست آموزش نيز هم� است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و درست بخواند،. بسازد

به خاطر . شودمی آنکه معلّم از او ساخ} را بخواهد ساخ} نيز حاصلگاه بیبفهمد و درست ترجمه کند، آن

اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه . شودارزش باالی يادگpی فعل مدام مشابه اين zرينات در کتاب تکرار می

  .خواهد يافت

   :تـمرين چهارم

البتّه لفظ مشتق در کتاب تدريس نشده . های مشتق استآموز در شناخت اسمهای دانشتثبيت آموخته هدف

آموز بداند الَفرَس جامد غp مصدری است و اينکه دانش. يص جامد نيز هدف نيستهمچن� تشخ. است

-اينکه دانش .دانهای آموزشی شبيهشود که بيشرت به تلهساز طرح سؤاالتی میَحَسن مشتق است فقط زمينهاَلْ 

شود دبp فرصت می گpد و باعثيا مشتق وقت کالس را می ،دند الرصاط و السبيل و الطريق جامدآموز بدان

  .های مربوط به خودشان هستنداين مباحث برای طرح در دانشگاه و در رشته. تر برسدنکند به کارهای مهم

   :تـمرين پنجم

اين . آموز در اين zرين مورد سؤال واقع شده استهای قبلی دانشآموخته. تقويت مهارت ترجمه است ،هدف

بندی نيز توّجه کافی و الزم به آن ازدهم نيز ادامه خواهد يافت و در بارمها در پايۀ دو يعنی تکرار آموخته ،کار

  .خواهد شد

   :بخش للمطالعة

تواند می داشب هدر صورتی که دبp محرتم فرصت داشت. مند استآموز عالقهاين بخش رصفاً برای مطالعۀ دانش

بسيار پسنديدند و موضوعی  آموزان اين مطلب راها دانشاين موضوع را در کالس مطرح کند؛ در نظرسنجی

  .بسيار جالب برای آنها بود

  . شودسؤال طرح نـمی ،بديهی است که در هيچ آزمونی از اين بخش
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١٣٣ 

 

   :البحث العلمي

در منابع جست و  تواندمند میآموز عالقهدانش. آموزان استهای پژوهشی در دانشتقويت فّعاليت ،هدف

به یاد داشته باشيم درس  .داوطلبانه است ،انجام اين بخش. سدۀ پژوهش درس مطالبی بنويبار جو کند و در 

توان در بخش پژوهش توقّع فارسی نيست؛ لذا ¡ی ،زبان اين درس. با همۀ دروس ديگر فرق اساسی داردعربی 

چون در درس عربی  ؛حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است. داشت هUنند ساير دروس عمل شود

وهش از چند صفحه باالتر شايد چند سطر پژ . ان مّد نظر نيستحجم پژوهش چند. استهدف اصلی فهم م} 

  .انجام اين بخش در کالس در صورت داش} فرصت زمانی است. باشد

شوربختانه برخی سودجويان کارهای پژوهش را انجام . آموز انجام دهدمراقب باشيم کار پژوهش را خود دانش

تواند در موفّقيّت بخش البحث دقّت در شيوۀ اجرای پژوهش تا حدودی می .فروشنددهند و به افراد میمی

  .کمک کند العلمي

  

   :ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

های کوتاهی تهيّه کرد و م} درس را به کمک آنها بهرت ¡اهنگيا  )پاورپوينت(نگار پرده ،توان در اين موردمی

  . آموزش داد

  .روش کار يکی است. اين درس هUنند دروس قبلی استارزشيابی و وسايل کمک آموزشی 
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١٣٤ 

 

  )آموزنه برای دانش(برای دب]  افزايیدانش

 . َدادَ َديَـَد، اِْز تَـيَـَد، اِْز اِْز . بوده است» تَيَـدَ اِْز «در اصل » اِزدادَ « .١

دليل وجود جيم در ديباج اين است که در زبان پارسی کهن هUنند زبان کردی حرف گ در انتهای  .٢

: بَرناَمج، نَـموَدگ: بَنَفَسج، بَرناَمگ: بَنَفَشگطازَج، : تاَزگ: برخی کلUت وجود داشته است؛ مثال بيشرت

 ...ديباج و : ُرزناَمج، ديباگ: نـموذَج، روزناَمگ

بات الفارسيّة«دکرت محّمد التونجي نويسندۀ کتاب  .٣ برابر  یدیخورش ۱۳۱۲ او زادۀ. است» معجم املعرَّ

از دانشگاه تهران  یفارس یاتادب ۀخود را در رشت یدکرتا یتونج .است یهدر حلب سور ییالدم ۱۹۳۳با 

 یو محلّ  یحفص یبر زبان عرب یفارس یاتادب یرتأث زمينۀاست که در  یکسان نامدارترين از یو . گرفت

 .کرده است یقتحق

 :برخی کلUت معرَّب دارای ريشۀ فارسی .٤

  َسوار: أسوار

  )دستبند(دستوار : أسوار

  پادزهر: بادزَهر

  بخت: بَخت

  پرده :برقع

  بَنَفَشگ: بَنَفَسج

  )پياده(پياَدگ : بَيَدق

  فُستُق: پسته

 تاج: تاج

pتَبا: تَباش+ pَحليِب ُل الْ ِمثْ (ش( 

  .در عربی طَباشp گويند

  )ِفرصاد(توت : توت

  توتيا: توتياء

  گاوميش: جاموس

  گِزيت: جزية

  )روستا(رُستاگ : رُستاق

  پيلزنگ: زَنَجبيل

  رساپرده: ُرساِدق

  رسکه انگب�: ِسَکنَجب�

  سندس: ُسنُدس

  سوسن: َسوَسن

  چوگان: َصولَجان

  )تازه(تاَزگ : طازَج

  تشت: طَست

  )فالوده(پالودَگ : فالوذَج

  کاسه: قَصعة

  )کيک(کاک : کَعک

  الل: لَعل

  بيUرستان: مارِستان

  )جشنواره(مهرگان : ِمهَرجان

  نرگس: نَرِجس

  نرسين: نِرسين

  نفت: فطنِ 
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١٣٥ 

 

  :های شUپاسخ پرسش

  َمَع معرب است يا مبنی؟. ١

 جاَءا: "فيقال نُّون، أُفرد إذا أنّه اسمٌ  أنّه عىل يدّل  والذي. املُصاَحبةُ  ومعناه األمِكنة، ظروِف  من ظرٌف  فهو ،"َمعَ " أّما

 لكانت أداًة، كان ولو. ِعنِْدهِ  من: أي ،"َمِعهِ  ِمن جئُت : "قالوا الجّر، حرَف  عليه أدخلوا ورÝّا ،"َمًعا أَقْبََال "و". َمًعا

. آِخرُها فُسّكن الحرف، مذهَب  بها ذُهب ورÝّا الفتح، تُوِجب ِعلَّةَ  ال إذ ،"بَْل "و ،"قَدْ "و ،"َهْل " حدِّ  عىل اآلِخر ساكنةَ 

  :الشاعر قال

  لUَِما ِزيارَتُُكمْ  كانت وإن...  َمْعُكمْ  وَهوايَ  ِمنُْكمُ  فَِريِيش 

 أُعربت وإّ¡ا". َحيْثُ "و ،"لَُدنْ " كـ إبهامها، لَفرِْط  مبنيّة تكون أن فيها والقياُس . سّكنها الحرفيّة فيها عتقدا ملّا

 وإن ِملóِْ، يف هو: أي ،»ماٌل  َمِعي«: فيقولون ،"ِعنْدَ " يف ترصُّفهم حدّ  عىل فيها تَرصَّفوا ألنّهم الظرفيّة، عىل ونُصبت

  .»مالٌ  نِْديعِ »: يُقال كU غائبًا، كان

 وقرئ معه، من ذهب: سيبويه ح)). Ýن( وتجر باملضاف، يليق ما حسب عىل وقته أو االصطحاب، ملكان اسم

  .»معهم من يقوم ثم القوم مع ليكون الفضل إن«: العرب عن الفراء وح) قبيل، من أي »معي من ذكر هذا«

ني وَ «: نحو حضور عىل ودالة وحاالً، وصفة، وصلة، خربًا، وتقع  غد، أخاه اليوم مع إن: قرب وعىل ،»عيمَ  نمَ  وَ  نَجِّ

 قبل بسكونه وغنم لربيعة، لغة وهي السكون، عىل بعضهم بناه وقد البناء، قياسه وكان إعراب، حركة وحركته

  .الرضورة يف إال يكون ال أنه فزعم لغة، السكون أن سيبويه يحفظ وÛ حركته،

  )أَالّ (يا ) ال أَنْ (ا فّک ادغام؟ ادغام درست است ي» ال+  أَنْ «در . ٢

   :مانند ؛در قرآن به دو شکل آمده است

 فَالَ  هللاَِّ  ُحُدودَ  يُِقيUَ  أَالَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  هللاَِّ  ُحُدودَ  يُِقيUَ  أَالَّ  يََخافَا أَنْ  إِالَّ  َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ  ِمUَّ  تَأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  يَِحلُّ  َوالَ ﴿

     ٢٢٩ :بقره ﴾يِْهUَ َعلَ  ُجنَاحَ 

  :آیه این مانند دیگر بار و

  ١٠٥: اعراف  ﴾إِْرسَائِيَل  بَِني َمِعيَ  فَأَرِْسْل  َربُِّكمْ  ِمنْ  بِبَيِّنَةٍ  ِجئْتُُكمْ  قَدْ  الَْحقَّ  إِالَّ  هللاَِّ  َعَىل  أَقُوَل  الَ  أَنْ  َعَىل  َحِقيٌق ﴿

  تا؟ دو یا داریم مجرور و جار یک آیا ،دارد فعل یامعن كعلی اینکه به هتوجّ  با هللا بذکر كعلی جمله در. ٣

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


١٣٦ 

 

 قمتعلّ  و است مجرور و جار از منقول فعل اسم كعلی و ؛مرتجل و منقول :است نوع دو عربی در فعل اسم

  .شود¡ی خارج این از و است ومجرور جار باشد هرچه ندارد
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١٣٧ 

 

  متون کوتاه 

 برای zرين در کالس
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١٣٨ 

 

  )ماذا تفعل؟(

  .َصـديـٌق کاتٌِب کاَن لِـَرُجـٍل 

  ؟»ماذا تَفَعُل هِذِه األیّامَ «: الکاتَِب  الرَُّجـُل َسأََل 

  .»ِکتاِب الْ أنا َمشغوٌل ِبتألیِف «: الکاتُِب فَقاَل 

ً «: الکاتِِب فَقاَل َصدیُق    ؟»َو َهل ِبْعَت َشیئا

  .»َو التِّلِفزیونَ  َجةَ الّ ـثَّ ـُت َسّجادََة بَیتي َو النََعم؛ بِعْ «: الکاتُِب قاَل 

  

  )أقرَُب طَريقٍ (

   لِلُمستَشفى؟ طريقٍ  أقرَُب  أينَ  :لِـُجحا قاَل شخٌص 

 .ِبُرسعةٍ  تَِصل الّشاِرع وسِط  يف قِْف  :ُجحا فَقاَل 

  

  )الَغّشاُش  الَْحليِب  و بائِـعُ  ُجحا(

  .»ِمَن الَْحليبِ  كيلواً  أطلُُب «: قاَل ُجحا لِبائِـعِ الَْحليِب الَْغّشاِش 

  ؟»ُجحا يا ِوعائَ�ِ  َمَعَك  أُشاِهدُ  كنّيلٰ « :ليِب الْحَ  فَـقاَل بائعُ 

  .آَخـرَ  ِوعاءٍ  يف َو الUْءَ  ِوعاءٍ  يف َحليَب الْ  َعَل تَجْ  َحتّی: فَقاَل ُجحا

  

   )َمالِعق أربَـعُ (

واءِ  هذا ِمنْ  اِْرشَْب : خيلِ بَ لِلْ  الطبيُب  قاَل    . يَـومٍ  كُـلَّ  َمالِعق أربَـعَ  الدَّ

؟ ماذا أَفَعـُل؟ فَـU .طقَ فَ  ِملَعَقتانِ  إالّ  ِعندي لَيَس  ،ُدكتور يا نْ كِ لٰ : الْبَخيُل  فَـأَجاَب    هَو الَْحلُّ

  

ئٌ  َحظّـي(   )َسـيـِّ

ئٌ  َحظّـي: قاَل الْبَخيُل لِـَصديِقـهِ     .َسـيـِّ

ٌئ؟: فَـقاَل َصديُقـهُ  َك َسيـِّ   !لUِذا َحظـُّ

يَدليةَ  ِألنَّ : فَـأَجاَب الْبَخيُل    .ريٌض مَ  أَحدٌ  فينا و لَيَس  تَخفيضاٍت  َعن لَنَْت عْ أَ  اَجنَب بيتِـن الَّتي الصَّ
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َمـنّـي(   )التـَّ

   َك؟ما هَو تَـَمـنّي :لِـآلَخـرِ  أَحُدُهU يوماً قاَل  الطَّريقِ  يف يـَمشيانِ  ُهU و بَينUَ ،حَمقانِ أَ  اِصطََحَب 

ی أَْن يَكوَن يل :اْألوََّل  فَـقاَل    .أَلٌْف  َدُدهُ عَ  الَْغنَم ِمنَ  قَطيعٌ  أَتَـَمنـَّ

ی أَْن يَكوَن يل :الثّاv قاَل  وَ  ئاِب  ِمنَ  قَطيعٌ  أَتَـَمنـَّ  ثُمَّ  َو َشتََمـهُ  األوَُّل  فَـَغِضَب  أَغناَمَك، أْكُـلأَلٌْف لِـتَ  َعَدُدهُ  الذِّ

تَـهUُ لَـهُ  فَـَحَكيا. َعن َسبَِب نِزاِعـِهU َو َسأَلَـُهU ُجحا َمرَّ  تَضاَربا،  ِبـالَْعَسلِ  لوَءينِ َممْ  قِْدَرينِ  ِمُل يَحْ  ُجحا كانَ  وَ  قِصَّ

هUُ َرينِ الِْقدْ  فَـأَنزََل    !أحَمَق�ِ  تَكونا لَم إنْ  الَْعَسل هذا ِمثَل  دَمي هللا أَراَق  لَـهUُ َو قاَل  األرِض  َعَىل  َو كَبـَّ

   

 )ريمكِ  سيْ األَ  َسيّارَةُ (

  .كريم األيس َسيّارَةَ  أُريـهِ ـسَ فَـ ِمنُكم يَنَجحْ  َمن:  ِألبنائِـهِ  بخيٌل  قاَل 

  

  )التَغِسلونـي(

  .»مِس فَـالتَغِسلونـيُت أَ أنا َسبَحْ «: شاَهدوا َوصيِّتَـُه كاَن َمكتوباً فيـها. ماَت بَخيٌل يَوماً 

   

  )الَْقْحط َسبَُب (

  : لَهُ  قاَل  وَ  هُ ِمنْ  َسِخرَ  وَ  ِقطارالْ  يف نَحیفاً  رَُجالً ،َسمینٌ  رَُجٌل  شاَهدَ 

  !؟»قَحطٌ  البَلَدِ  يف صارَ  یَقولونَ  النّاَس  أنَّ  َت َسِمعْ  أَ «

  !»الَْقْحط َسبَُب  كَأنـَّ یضاً أَ  یَقولونَ  وَ  َسِمعُت  نََعم؛«: النَّحیُف  جاَب أَ 

  

  )طَولأَ  يَدي(

  !؟»تَطلُُب  ماذا يل لِتَقوَل  لِسانٌ  كَِعندَ  ماأَ  الطّاِولَة؛ انتِهاءِ  إلی كَیَدَ  التَـُمدَّ «: األُمّ 

      .»لِساv ِمن طَوُل أَ  یَدي أنَّ  أعتَِقدُ  ولِکنّي ّمي؛أُ  یا نََعم«: االِبنُ 

  

  )هاْرشِ ِبقِ  الفاکِهَةِ  تَناُوُل (

ها ها؛ِبِقْرشِ  فاکَِهةِ الْ  ِبتَناُولِ  كََعلَیـ«: لِلَمریِض  الطَّبیُب  قاَل    .»فائَِدةً أکثَـُر  هاِبِقْرشِ  تَکونُ  ِألنـَّ

  .»َك لِ ذٰ  فَعُل َسأَ  کتور؛ُد  يا َعيني َعلَی«: َمریُض الْ  فَقاَل 

  ؟»تُِحبُّ  فاکَِهةٍ  أيَّ  يل قُْل  اآلنَ  وَ «: الطَّبیُب  قاَل 

  .»األناناس وَ  َحبَحَب الْ  وَ  الَجوزَ  وَ  وزَ الْمَ «: ریُض الْمَ  قاَل 
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  )  ُسکَّرٍ  کَلَِمةُ ( 

  .»ُسکُّـر کَلَِمةُ  فیها ُجملَةً  يل قُْل «: لُْمَدرُِّس اَ 

بُْت «: التِّلميذُ        .»الْحارَّ  الّشايَ  َرشِ

کَّرِ  کَلَِمةُ  أينَ  ِکنْ َولٰ «: الُْمَدرُِّس    !؟»الُْجملَةِ  ِذهِ هٰ  يف السُّ

  .»سيِّدي يا ،الحارِّ  الّشايِ  يف ذابَْت «: التِّلمیذُ 

  

  )  اآلِخرُ  طُ الِقسْ ( 

      .»ِطفيل َعَربَةِ  لِـثََمنِ  ٍط قِسْ  آِخرَ  عطيَ ِألُ  ِجئُْت «: َجرِ َمتْ الْ  لِصاِحِب  السيَِّدةُ  قالَِت 

کّانِ  صاِحُب  قاَل    .»كِِنـابْ  حاُل  کَیَف «: الدُّ

  .»الْقاِدم سبوعِ األُ  يف ُسهُ ِعْر  ِبَخیٍر؛ إنَّهُ «: الَْمرأَةُ  فَقالَِت 

  

  ) اللَّيليَّةُ  الَْمدرََسةُ (

  .»الرِّسالةَ  ِذهِ هٰ  يل اِقَرأْ  ،رَجاءً «: ألَوَُّل اَ 

vارِ النَّه يف الِقراَءةَ  أُقِدرُ  ال آِسٌف؛«: الثّا«.  

باً {األوَّل   .»ّداً جِ  َعجیٌب  هذا! لUِذا؟ يل قُْل «: }ُمتََعجِّ

vلَيليَّةٍ  َمدرََسةٍ  يف َدرَْسُت  ِألنَّني«: الثّا«.  

  

  ) فائِزُ الْ  التِّلمیذُ ( 

باً {ُب ْألَ اَ    !؟»تِحاناِت مْ االِ  کُلِّ  يف ٌب راسِ  أنَت  وَ  الَْمدرََسةِ  يف وٌَّل أَ  نَت أَ  Uً ـدائِ  يل تَقوُل  َت کُنْ  کَیَف  َولَُد، یا«: }ُمتََعجِّ

فِّ  باِب  ِمنْ  الُْخروجِ  يف وٌَّل أَ  ناأَ  بابا، یا«: الَْولَدُ    .»الَْمدرََسةِ  وَ  الصَّ

  

  ) فَتِّْشني( 

طَة ضاِبطُ  يّارةَ  َرسَقَت  الَّذي أنَت  أَ «: الرشُّ               ؟»السَّ

ُق  إذا فَتِّْشني؛ ال؛ طَبعاً «: اِرُق لسّ اَ    .»کَالمي التَُصدِّ
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  )  ِجراحيَّةٍ  َعَمليَّةٍ  أوَُّل (

  .»ِجّداً  خائٌِف  أنا ُدکتور، یا«: الَْمريُض 

  ؟»خائٌِف  أنَت  لUِذا«: الطَّبیُب 

هُ «: الَْمریُض    .»ِجراحيَّةً  َعَمليَّةً  َمُل عْ أَ  َحياë يف َمرَّةٍ  أوَُّل  ذاهٰ  ِألنـَّ

  .»َملُهاعْ أَ  ِجراحيَّةٍ  ليَّةٍ َعمَ  أوَُّل  ذاهٰ . أیضاً  كَِمثلُـ أنا. التَقلَْق «: الطَّبیُب 

  

  ) التَبکي( 

ةُ  قالَِت    .»تَبک�َ  إذا بَِشعاً  كِ هُ َوجْ  َسيُصِبحُ  ِألَنَّهُ  تَبó؛ ال«: لَِحفيَدتِها الَجدَّ

تـي يا كَثpاً  بََكيِت  أنِت  َهْل «: ِبَرباَءةٍ  سأَلَْت  وَ  الطِّفلَةُ  َسَكتَِت    !؟»َجدَّ

  

هاُب اَ (    ) َقَمرِ الْ  إلَی لذَّ

  : الَْقَمرِ  َدرِس  َرشحِ  دَ بَعْ  لِلتَّالمیذِ  ةِ الُْجغرافيَّ  ُمَعلِّمةُ  لَْت قا

هاَب  يُِحبُّ  ِمنْكُم َمنْ «   ؟»الَْقَمرِ  إىل الذَّ

  .                                                        واِحداً  إالّ  يديَُهمأَ  التَّالميذِ  کُلُّ  رَفَعَ 

هاَب  تُِحبُّ  ال لUِذا ،هاِشمُ  يا«: الُْمَعلَِّمةُ  فَقالَت    ؟»رِ الَقمَ  إَىل  الذَّ

  .»ُمباَرشَةً  بَيِت الْ  إىل ِجعْ اِْر  الَْمدرََسةِ  ِمن كَُخروِجـ بَعدَ : يل قاَل  òأَ  ألنَّ «: هاِشمٌ  فَقاَل

  

  )  َحیَوانٍ  أکَربُ ( 

بّورةِ  َعَىل  عالَمِ الْ  يف َحيَوانٍ  أكَربَ  يَرَُسم نْ أَ  تَالميِذهِ  َحدِ أَ  ِمنْ  الُْمَدرُِّس  طَلََب     .السَّ

  !؟»ذاهٰ  ما«: الُْمَدرُِّس  فََسأَلَهُ  َصغpًَة؛ نُقطَةً  رََسمَ  التَّالميذِ  َحدُ أَ 

  .»بَعيدٍ  ِمنْ  يَأë فيٌل  ذاهٰ «: الطّالُِب  جاَب فَأَ 

  

  )  بَعيَدة( 

  ؟»َمدرََستِنا َعن عيدةٌ بَ  فغانستانأَ  َهل«: زَمیلَهُ  تِلميذٌ  َسأََل 

؛أَ  ال«: زَمیلُهُ  أَجاَب  نا يف ِألنَّهُ  ظُنُّ   .»َدرّاَجتِهِ  َعَىل  َصباحٍ  كُلَّ  الَْمدرََسةِ  إَىل  بَیتِهِ  ِمنْ  يَأë أفغاvٌّ  تِلميذٌ  َصفِّ
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  )  التَّأخpِ  َسبَُب (

غpِ  نِهابْ الِ  مُّ اْألُ  قالَِت    : ِبَغَضٍب  الصَّ

   ؟»ِبُرسعةٍ  الْبَّقالَةِ  ِمنَ  ِجعْ ْر ا لََك  ُت قُلْ  ماأَ  تَأخَّرَت؟ لUِذا«

  !»ِبُرسعةٍ  أذَهَب  نْ أَ  يل ِت قُلْ  ما ِكنْ لٰ وَ  ماما، يا نََعم«: نُ بْ االِ  فَقاَل 

  

  ) ةِ جابَ اإلْ  يف َوحيدُ لْ اَ ( 

  ؟»اليومَ  الُْمَعلِّم سؤالِ  َعَىل  أجاَب  الَّذي الَوحيدُ  الطّالُِب  أنَّني أò يا تَعلَمُ  َهل«: نُ اَِالبْ 

  ؟»السؤال هوَ  ما وَ «: ُب ْألَ اَ 

  ؟»واِجبَهُ  کَتََب  ما الَّذي َمنِ «: نُ بْ اَالِ 

  

  )  بـيأَ  ناأَ ( 

  .»الْیَومَ  الَْمدرََسةِ  إلَی یأëَ  نْ أَ  یَقِدرُ  َوال َشدیدٍ  ِبَربدٍ  ُمصاٌب  نياِبْ «): ھاتِفالْ  َعلَی( لطّالُِب اَ 

  ؟»أنتَ  َمنْ  َمعي؟ یَتََکلَّمُ  َمنْ «: الُْمديرِ  ُمساِعدُ 

  .»يِّديسَ  یا ؛بـيأَ  ناأَ «: لطّالُب اَ 

  

  )  لرَُّجُل اَ ( 

غیرِ  ِالبِنهِ  ُب اْألَ  قاَل    .»رَُجالً  تُصبِحَ  َحتّی کَثpاً  تَأکَُل  أنْ  یَِجُب «: الصَّ

  ؟»بابا يا رَُجل َمعنَی ما«: نُ اَِالبْ 

  .»الْبَيِت  يف يَْحُكمُ  الَّذي هوَ  وَ  قَوىاْألَ  هوَ  لرَُّجُل اَ «: ُب ْألَ اَ 

  .»ماما ِمثَل  رَُجالً أُصبِحَ  أنْ  یَِجُب  عنييَ «: نُ اَِالبْ 

  

  )  ِوداعلْ اَ ( 

  ؟»�ُ ُحسَ  يا أْمِس  الَْمدرََسةِ  إلَی ِجئَْت  ما لUِذا«: ألُستاذُ اَ 

  .»ُمساِفرٌ  نَّنيأَ  أْحلُمُ  ُت كُنْ «: ینٌ ُحسَ 

  ؟»ِجئْتَ  ما لUِذا َجوادُ  يا نَت أَ  وَ «: ستاذُ ْألُ اَ 

  .»ستاذُ أُ  يا أَُودُِّعهُ  ُت كُنْ «: وادٌ جَ 
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  ) شاءِ الْعَ  َوقُت ( 

  ؟»الَْعشاءَ  كُلونَ َستَأْ  ساَعةٍ  يِّ أَ  يف«: ـهُ َسأَلَ  وَ  الْبَخیلِ  َصدیِقهِ  بَیِت  يف بَخیٌل  رَُجٌل  کانَ 

  .»بَیِت الْ  ِمنَ  تَْخُرجُ  نَت أَ  ِعنَدما«: جاَب أَ 

  

  )  اِنَجحْ ( 

نَة هِذهِ  اِنَجحْ «: نِهِ ِالبْ  بَخیٌل  قاَل    .»کُرَةً  كَلَـ شَرتيأَ  ناأَ  وَ  السَّ

نَةِ  يف تَنَجحْ  إنْ «: لَهُ  قاَل  وَ . کُرَةً  لَهُ  َرتَىاشْ  بوهأَ . نََجحَ  وَ  الَْولَدُ  حاَوَل    .»لََك  هاأنَفخْ  أیضاً؛ الْقاِدَمةِ  السَّ

  

  )  َيشءٌ  فیهِ  لَیَس  بَیٌت ( 

غpُ  نُهُ ابْ  وَ  بَخیٌل  رَُجٌل  كانَ    : باكيةً  صيحُ تَ  هيَ  وَ  الَْميِِّت  وَجةِ زَ  َصوتَ  َسِمعا وَ  َ-،الَْموْ  أَحدِ  ِجنازةِ  َف َخلْ  شيانِ يَـمْ  الصَّ

  : بيهِ ِألَ  الَْولَدُ  قاَل  الَفورِ  َعَىل  وَ » .طَعامٌ  ال وَ  ماءٌ  ال وَ  ِفراٌش  فيهِ  َس لَيْ  ٍت بَيْ  إىل ِبَك  َسيَذَهبونَ «

  ؟»بَيتِنا إَىل  ِبهِ  َهبونَ يَذْ  َهْل  ò،أَ  یا«

  

  )  ُمتََسبَّح(

  .»ِسلوvتَغْ  ال ُمتََسبٌَّح؛ أنا«: فیها َمکتوباً  تَهُ َوصيَّ  شاَهدوا وَ  بَخیٌل  رَُجٌل  ماتَ 

  

  ) سنانُ ألْ اَ ( 

  ؟»َجّدي یا أْسنانٌ  كَلَـ َهْل «: لطِّفُل اَ 

  .»سنانٌ أَ  يل لَیَس  َولَدي؛ یا ال،«: َجدُّ لْ اَ  

  .»رِْجعَ أَ  َحتّی التُّّفاَحةِ  ِذهِ ِبهٰ  يل اِْحتَِفظْ  إذَْن،«: لطِّفُل اَ  

    

  ) لزِّحاماَ ( 

  . قِْدرٍ  يف الَْغداءَ  يَأكُالنِ  َزوَجتِهِ  َمعَ  الْبَُخالء َحدُ أَ  َجلََس 

   !»الزِّحامُ  لَوال َغداءَ الْ  طيََب أَ  ما«: لِزَوَجتِهِ  فَقاَل 

   !؟»أنَت  وَ  ناأَ  إالّ  يوَجدُ  ال وَ  زِحامٍ  أيُّ «: َزوَجتُهُ  فَقالَْت 

  !»فََقط رالِْقدْ  وَ  انأَ  ُت كُنْ  لَو أتَـَمنَّی ُت كُنْ «: الْبَخيُل  الزَّوجُ  فَأَجاَب 
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  ) الَْمطَعم ُمشاَهَدةُ (

  : ِألوالِدهِ  بَخيٌل  رََجٌل  قاَل 

  .»الطَّعامَ  يَأکُلونَ  الَّذينَ  األوالدِ  لُِمشاَهَدةِ  الَْمطَعمِ  إلَی نَذَهُب  َسوَف  االمتِحانات؛ يف نََجحتُم إذا«

  

  )  تَعرِفُني أ(

 واِحدٍ  َعلَی فََرکَّزَ  ِجّداً؛ ِصغاراً  ُهمفَرَآ  األسَفل؛ يف کانوا الَّذينَ  النّاَس  شاَهدَ  ولِ النُّز  ِعندَ  ُمرتَِفعٍ؛ بُرجٍ  ِمن َغبيٌّ  نَزََل 

 رِض؛األْ  إلَی َوَصَل  َحتَّی یَکُربُ  َحجَمهُ  یُشاِهدُ  کانَ  وَ  إلَيهِ  يَنظُرُ  کانَ  ؛طاِبقٍ  إلَی طابِقٍ  ِمن یَنزُِل  کانَ  کُلUَّ وَ  ِمنُهم

  . َعلَيهِ  َسلَّمَ  وَ  َل الرَّجُ  َحَضنَ  وَ  فََذَهَب 

باً  الرَُّجُل  فََسأَلَهُ    !؟»تَعرِفُني أَ «: ُمتََعجِّ

  ».ِجّداً  َصغpاً  َت کُنْ  ذُ ُمنْ  كَعرِفُـأَ  ،رَُجُل  يا عاً؛طَبْ «: جاَب فَأَ 

  

  )  َخمِسUِئَةٍ  إلَی ُعدَّ ( 

  : لَهُ  َصديُقهُ  قاَل . ِبأََرقٍ  ُمصاباً  رَُجٌل  کانَ 

  .»ِبالنَّومِ  تَشُعرُ  وَ  ِبالنُّعاِس  ُعرُ تَشْ  ثُمَّ  ِسUِئَةٍ َخمْ  إلی واِحدٍ  ِمنْ  ُعدَّ «

  .َخمِسUِئَةٍ  إلَی یَِصَل  َحتَّی َوجَههُ  ِسُل یَغْ  فَقامَ  ِبالنُّعاِس؛ َشَعرَ  وَ  ِعرشينَ  وَ  ِمائِةٍ  إلی َوَصَل  َحتَّی يَُعدُّ  فَأََخذَ 

  

  )  أينَ  إلَی( 

  ؟»ُب تَذهَ  ينَ أَ  إلَی«: َولََدها مُّ اْألُ  َسأَلَِت 

  !؟»ُحرٌّ  ناأَ  وَ  كِلَـ قوُل أَ  لUِذا«: جاَب فَأَ 

  ؟»نَ أيْ  إلَی«: األُْجرَةِ  َسيّارةِ  سائُِق  فََسأَلَهُ  بَيِت؛الْ  ِمنَ  َخَرجَ  ثُمَّ 

  !؟»كَلَـ أقوُل  کَیَف  ِألُّمـي؛ قُلُت  ما«: فَأَجاَب 

  

  )  لُْمفاَجأَةاَ (

واءَ  َصغpٌ  َولَدٌ  َرشَِب    .َموِعِدهِ  قَبَل  الدَّ

بَْت  لUِذا«: َسأَلَهُ  ُدهُ والِ    !؟»َموِعِدهِ  قَبَل  َرشِ

  .»الَْجراثيم أُفاِجئَ  َحتَّی«: الَْولَدُ  قاَل  
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  )  یَبَقی؟ ماذا(

ياضياِت  امتِحانِ  َجلَسةِ  يف جالِسونَ  األوالدُ  کانَ    )٤-٤( ... = َجواَب  الیَعرُِف  کانَ  التَّالميذِ  أَحدُ . الرِّ

  ؟»يَبَقی ماذا يل قُْل  اآلنَ  وَ  کُلَّها؛ تَأکُُل  وَ  بُرتُقاالٍت  أربَعُ  كَِعندَ  نييَعْ «: لَهُ  قاَل  وَ  الُْمَعلِّمُ  ساَعَدهُ 

  .»الِقْرشُ  يَبَقی«: التِّلميذُ  جاَب أَ 

  

طَة ضاِبطُ (   ) الَْحراميُّ  وَ  الرشَّ

طَة ضابِطُ  َسأََل    ؟»ساکِنٌ  أنَت  ينَ أَ «: َحراميّاً  الرشَّ

؟ جاَب فَأَ    .»خيأَ  َمعَ  ساکِنٌ  ناأَ « الَْحراميُّ

   ؟»ساکِنٌ  كَأخو أينَ «: الّضاِبطُ  فَقاَل 

  .»َمعي ساکِنٌ  هوَ «: الَْحراميُّ  فَقاَل 

  ؟»نِ ساکِنا أنتUُ أينَ «: الّضابِطُ  قاَل 

  .»بَعض َمعَ «: الَْحراميُّ  قاَل 

  

  )  رِ األمْ  إطاَعةُ (

  .»فَعُل أَ  ما اِفَعلوا«: لِتَالميِذهِ  الُْمَعلِّمُ  قاَل 

بّورَة؛ َعلَی ِکتابَةِ ِبالْ  بََدأَ  ثُمَّ  بّورََة؛ ُمَعلِّمُ الْ  َمَسحَ  ثُمَّ  کُلُّهُم؛ کَتَبوا والدُ األْ  وَ  السَّ   .َورَقَهُ  التَّالميذِ  أَحدُ  فَـَمزََّق  السَّ

   

  )  الْبَّقالَةِ  صاِحِب  عُ َخدْ (

  ؟»كُتَضَحـ لUِذا«: َصديُقهُ  َسأَلَهُ . كََضِحـ وَ  َخَرجَ  ثُمَّ  البَّقالَةَ  َولَدٌ  َدَخَل 

  .»الْبَّقالَةَ  صاِحَب  ُت َخَدعْ «: فَقاَل 

  !؟»تَـهُ َخَدعْ  کَیَف «: فَقاَل 

ً  اْشَرتَیُت  ما َولِکنْ  النُّقودَ  طَيتُهُ عْ أَ «: فَأجاَب    .»َشيئا

  

  ) واِحَدةٌ  دَقيَقةٌ  فََقط(

  : ِجهالِزَوْ  الَْمرأَةُ  قالَت

  .»ساَعتَینِ  َحتَّی واِحَدةً  َمرَّةً  َدقائِق ِس َخمْ  کُلِّ  يف رَ الِْقدْ  ِكَحرِّ  ،رَجاءً  واِحَدًة؛ َدقيَقةً  الْجارةِ  دَ ِعنْ  َهُب ذْ أَ «

  

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


١٤٦ 

 

  ) َمیٌِّت  أنا( 

طَةُ  فَشاَهَدهُ  َمفتوحٍ؛ قَربٍ  يف َحراميٌّ  اِْختَبَأَ    : لَُهم قاَل  وَ  یَهرَُب  أنْ  رادَ فَأَ  ؛الرشُّ

  .»الْهَواءَ  ُشمَّ أَ  َحتَّی ُت َخرَجْ  وَ  َمیٌِّت  أنا«

  

  ) کیلومرتاٍت  ةَ سَ َخمْ  لَْميشُ اَ (

  : لَهُ  الطَّبیُب  قاَل . الطَّبیِب  إلَی ساذَجٌ  رَُجٌل  ذََهَب 

  .»کیلومرتاٍت  َخمَسةَ  یَومٍ  کُلِّ  يف ِش اِمْ «

ً  الّساذَجُ  الرَُّجُل  اِتََّصَل  یَوماً  ع�َ َسبْ  بَعدَ    : قاَل  وَ  هاتِفيّا

  ؟»نَ اآلْ  َعُل فْ أَ  ماذا. فارِيسِّ َخليجِ الْ الْ  یإلَ  ُت َوَصلْ  أنا ُدکتور، يا«

  

  )  َحیَوانٍ  أکَربِ  صورَةُ (

بّورَةِ  َعلَی َحیَوانٍ  أکَربَ  يَرُسمَ  أَنْ  تَالميِذهِ  أََحدِ  ِمنْ  ُس الُْمَدرِّ  طَلََب    . السَّ

  . َصغیرةً  نُقطَةً  رََسمَ  وَ  التَّالميذِ  أَحدُ  فَقامَ 

َب    !؟»ذاهٰ  ما« الُْمَعلِّمُ  َسألَهُ  وَ  الَْجمیعُ  تََعجَّ

  .»بَعيدٍ  ِمن جاءَ  فيٌل  ذاهٰ «: ُب الطّالِ  جاَب فَأَ 

  

  )   آِسٌف  أنا(

   !»قَبيَحةُ  يا«: لِخالَتِهِ  ِطفٌل  قاَل 

   .يَْعتَِذرَ  أنْ  ْجَربَتْهُ أَ  وَ  والَِدتُهُ  َفتْـهُ فََعنَّ 

  .»قَبيَحةٌ  نَّكِ أَ ِبـ آِسٌف  أنا«: لِخالَتِهِ  الطِّفُل  فَقاَل 

  

ةُ  شیاءُ ألْ اَ (   )  الُْمِهمَّ

ةَ  شياءَ اْألَ  َضعِ «: ِطفلِهالِ  مُّ اْألُ  قالَِت  ندوقِ  يف الُْمِهمَّ    .»اَعلَيه هُ قِفلْ أَ  وَ  الصُّ

ندوقِ  يف فتاحَ الْمِ  الطِّفُل  فََوَضعَ    . اَعلَيه هُ قَفلَ أَ  وَ  الصُّ
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  ) مي؟سْ ا تَعرُِف  أَ (

غ اِبنُهُ  َخَرجَ  ؛َجرَِس الْ  َضَغَط ِزرَّ  ِعنَدما وَ  َصديِقِه، لِزيارةِ  ٌص َشخْ  ذََهَب    : لَهُ  قاَل  وَ  pُ الصَّ

   ؟»موجودٌ  بوَك أَ . َولَد يا كَيـلَ عَ  المالسَّ «

   .»وجودٌ مَ  نََعم«: الَْولَدُ  قاَل 

   ؟»ميسْ ا تَعرُِف  أَ  ؛طَيٌِّب «: لَهُ  فَقاَل 

  .»َمهُ اسْ  رُِف يَعْ  ال باِب الْ  ِعندَ  شخاِص أََحُد اْألَ  بابا،«: لَهُ  قاَل  وَ  ِبُرسعةٍ  بيهِ أَ  إَىل  الَْولَدُ  فََذَهَب 

  

  ) یَصیحُ  الَّذي لرَُّجُل اَ (

هِ  إَىل  ٌل ِطفْ  ذََهَب    . »الّشارِعِ  يف يَصيحُ  لَِرُجلٍ  أُعطيَها َحتَّى نُقوداً  طينيأَعْ  ماما،«: لَها قاَل  وَ  أُمِّ

   ؟»َولَدي يا ُجُل الرَّ  هَذا یَصیحُ  لUِذا«: َسأَلَتْهُ  ثُمَّ  ،النُّقودَ  أَْعطَتْهُ  وَ  الطَّيِِّب  لِهاِطفْ  ِب لَِقلْ  مُّ اْألُ  فَرَِحِت 

  .»ُمرَطِّبات ُمرَطِّبات؛ يَصيحُ  إنَّهُ «: الطِّفُل  جاَب أَ 

  

  ) َحیَواناٍت  ثَالثَةُ (

  .»الَْحليَب  طيناتُعْ  َحيَواناٍت  ثَالثَة يل اُذكُرْ «: لُْمَعلِّمُ اَ 

  .»بََقراٍت  ثَالثُ «: لتِّلميذاَ 
  
ّجانُ (   )اَلسَّ

جانُ  قاَل  ْجنَ  َخَل دَ  قَد كانَ  الّذي ُمجرمِ لِلْ  السَّ   :َعِة أَيّامٍ ُذ ِبضْ ُمنْ  السِّ

جُن، هذا« َجناءَ  نَستَخِدمُ  نحن. مثالـي ِسْجنٌ   السِّ غلِ  نَْفِس  ِىف  السُّ  يف ُدخولِِهم قَبَل  ِبهِ  مشغولینَ  كانوا الّذي الشُّ

ْجِن،   ؟»املايض يف ِمْهنَتَُك  كانَت  ماذا السِّ

جینُ  أجاَب  مٍ  السَّ  .»ِبناءٍ  َمْدَخلِ  َجنَب  حارساً  كُنُت « :بِتَبَسُّ

  

َجرَةِ َجمْ (   )ُع الشَّ

َجرَة«ُع مْ ما هَو جَ : معلِّملْ اَ     ؟»الشَّ

  .ستاذُ أُ یا » غابةُ لْ اَ «: ميذُ اَلتِّلْ 
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Uُء الْ (   )ِطرَةُ ُممْ اَلسَّ

Uُء أَ  أَ صافيَةٌ  ينْظُر ٱ وَ  بَيِت الْ ِة إلی ساحَ  ياِذَهبـ« :فلَتِهالِطِ   ةُ دَ والِ قالَت الْ    ؟»غا0ةٌ  مْ السَّ

   :قالَْت  فلُة ثُمَّ رََجَعت وَ ذََهبَت الطِّ 

Uِء؛ ِألنَّ الْ  ینظَُر إلَ ما قََدرُْت أْن أَ  ي، ِألنَّنـëدَ یا والِ  ةٌ فَ آسِ «   .»داً َمطََر كاَن شدیالسَّ

  

  )اِْرشَْب ِبنَْفِسَك (

   :اُدهلَ ًة صاَح وَ فَجأَ  .ةِ سرتاحَ ی ُغرفَتِها لِالِ فََذَهبَْت إلَ . بَيِت الْ عUِل ِمن أَ  مُّ اْألُ تَِعبَت 

  .»Uِء البارِدِ ریُد كَأساً ِمَن الْ أُ ماما، «

   ».ِبنَفِسَك  رشَب املاءَ ٱ اِذَْهْب وَ . نا تَِعبَةٌ أَ «: ت األمُّ قالَ 

   ».Uءَ ریُد الْ أُ «: صاَح الَولَُد َمرًَّة اُخَری

   ».َك ِرضبإّال أَ  وَ  اِْرشَْب ِبنَْفِسَك «: فَقالَت االُمُّ 

  .»دِ Uِء الباِر كَأساً ِمَن الْ  حِرضيأَ ؛ بينيلِتَْرضِ ِت ماما، ِعنَدما ِجئْ «: َولَدالْ  بَعَد قلیٍل قاَل 

  

  )َهمٍ تِالُع ِدْر اِبْ (

باً    : قاَل الطِّفُل لِوالِِدِه متعجِّ

نیا ِعنَدما اِبتَلََع َصدیق؟ أَ !خیٌل هو بَ   كَمْ !يدیقوالِِد صَ  باً ِمنْ جَ عَ «   ».Uً رهَ دِ  يقاَم الدُّ

  

  )لِ يْ َجرُّ الذَّ (

غpِ  والِدُة ِالبنِهاقالَت الْ    ».اُذُنََك  رَّ جُ ذُنَها؛ أَ أُ  تَُجرَّ  إنْ  َك وَ ِرضبْ َسأَ فَ الِقطََّة؛  تَِرضِب  إنْ «: الصَّ

  ؟»ینَ ذَیلَها؛ ماذا تَفَعل أُجرَّ  إنْ  وَ «: بنُ فَقاَل االِ 

  

  )کَّذابانِ (

حابِ  ِمئَةُ الْ ُق لطّابِ اَ ! ِة طاِبقٍ ئَ ِبناٌء ِمن مِ  يِعند«: لَْكّذاُب األّوُل اَ    !»فَوَق السَّ

حابِ   يرأُسُه فـ رِض وَ رُجلُُه َعلَی األَ بیٌر؛ أَ Uٌر كَحِ  يِعند. هذا أمٌر بَسیطٌ «: يكّذاُب الثّانـلْ اَ    .»السَّ

   !؟»ا الِحUرَ ركَُب هذَ َو كَیَف تَ : األّولكّذاُب لْ اَ 

  .»َق َسطحِ ِبنائَك ذَهُب فَو أَ «: يالثّانـكّذاُب لْ اَ 
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  ؟)َك کِتابُ أيَن (

عي النُّبُوَّةَ  عي النُّبُوَّة: َسألوا رَُجالً ساذَجاً کاَن يَدَّ   ؟َك أيَن کِتابُـفَ . أنَت تَدَّ

  . »ِعندي ِملزََمـة ِکنْ لَيَس ِعندي کِتاٌب؛ ولٰ «: أجاَب 

  

  )الرَّأِس  ِغطاءُ (

ةِ  ِمن تَتََرسَُّب  الِْجسم حرارةِ  فَُمعظَمُ . رأِسَك  فَوَق  ِغطاءً  تَلبََس  نْ أَ  ِبالّدْفءِ  تُِحسُّ  تَجَعلَُك  الّتـي الطُّرُقِ  أفَضلِ  ِمن  قِمَّ

  .الرأس

  

   )مساحِ التِّ  كُّ فَ (

. طقَ فَ  فَِمهِ  إغالَق  يُريدُ  ِعنَدما قّوةالْ  هِ ذِ هٰ  ِكنلٰ وَ . ِبُسهولةٍ  ِعظامَ الْ  كِرسُ يَ  أنَّهُ  جةٍ َر دَ  یإلَ  ويٌّ قَ  مساحِ التِّ  فكَّ  إنَّ 

 رأةُ جُ الْ  لَهُ  َمنْ  نْ كِ لٰ وَ  واحدةٍ  ِبيَدٍ  ُمغلَقاً  فَِمهِ  إبقاءَ  تَستَطيعُ  َك أنَّ  جةٍ َر دَ  إلی ضعيفةٌ  مساحِ التِّ  مَ فَ  تَفتَحُ  الّتـي التُ ضُ عَ لْ اَ 

  ؟ذلَك  َعلَی

  

  )اللَّيلِ  ُمنتََصُف  مُس شَ (

ةِ  فـي مُس الشَّ  غرُُب تَ  ال ويجالU  ُّõلِ شَ  أقَيص  فـي  ِمن الثَّالث� وَ  حاديالْ  یحتّ  May َشهرِ  ِمن َعَرشَ  الثَ الثّ  ِمنَ  الُْمدَّ

  .اللَّيلِ  ُمنتََصِف  يف َس مْ الشَّ  تََری أن تَستَطيعُ  أنَّك  عناهُ مَ  ذاهٰ  وَ  July َشهرِ 

  

  )بَُحpاِت الْ  ِبالدُ (

ولة مساحةِ  ِمن ةِ ئَ الْمِ  يف َعَرشَةً  تَُغطّـي بَُحpةٍ  ألَْف  ِستّونَ  فَنلندا فـي وَجدُ يُ    .الدَّ

  

  )َمْشويّة بَطاِطس(

  ؟َمْشويّةٍ  بَطاطس راعةُ زِ  ُممِکنِ الْ  ِمنَ  أنَّهُ  تَعتَِقدُ  َهل

 عاليةً  ِس مْ الشَّ  رارةِ حَ  ةُ جَ َر دَ  كانَْت  وَ  ريقياإفْ  نوِب جَ بِ  ناتال إقليمِ  يف سالبَطاطِ  محصوَل  الفّالحونَ  َجَمعَ  َمرَّةٍ  ذاتَ 

  .كْلِ لِألْ  جاِهزةٌ  وً  َمْشويّةٌ  رِض األْ  ِمنَ  رَجوهاتَخْ اسْ  الّتـي البَطاطَس  أنَّ  َوَجدوا الزّارع�َ  نَّ أَ  ةٍ جَ َر دَ  یإلَ  ِجّداً 
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  دربارۀ طرح رو و پشت جلد
  

  )استان زنجان ۀطسّ و تم اّول ۀر و د سهيال مّاليی يگانه رسگروه آموزشی :نويسنده(

  

  باستانی و رسايندگان ادب پارسی ایران زمین دربارۀ طاووس و اعتقادی، هõی ،نگاهی گذرا بر باورهای مذهبی

انگیزترین پرندگان در آفرینش طاووس است شگفت: فرمایندمی ١٦٤در نهج البالغه در خطبۀ ) ع(لی حرضت ع 

های بهار است؛ اگر به پوشیدنی هUنندسازی همچون اگر آن را هUنند کنی بدانچه زمین رویانیده، گویی گل

ی که برگرفته از روایات است حرضت اين پرنده بنا به اعتقاد... . ای است نگارین یا چون برد یUنی زیبا حلّه

. بنددهای مساجد نیز نقش میبه عنوان طاووس اهل بهشت معرّفی شده است؛ بر روی علم) عج(مهدی 

نقشی که نه تنها در آثار هõی دورۀ اسالمی به کار گرفته شده، بلکه این پرنده در روزگار باستان در آیین 

های زرتشتی که ها و پرستشگاهطربی در مورد آتشکده. بوده استزرتشت به عنوان مرغی مقّدس مورد توّجه 

ای برای نگهداری کند که در نزدیکی آتشکدۀ بخارا جايگاه ويژهاشاره می ،تا سدۀ سوم هجری باقی بوده است

معتقد بودند طاووس به دلیل نوشیدن آب حیات  ،طاووس اختصاص داده شده بود و در دوران ایران باستان

مانندهایی در دم طاووس شناسان چشمهای باستانیافته در حّفارینه یافته است و در آثار دستعمر جاودا

شود که ¡اد مزارهایی است که ویژگی آنها جاودانگی و نپوسیدن و تصویرهای منّقش صورتگر مشاهده می

نقش طاووس در تزیینات  یدعب یاههر و د و ساسانی ۀاز آثار دور  در بسیاری. است تداوم حیات و زندگانی

 ،)نايناساس ۀر و د( های گچی تیسفونلوح ها وپارچه، طاق بستان ۀبرجست هاینقشد شود مانندیده می

 پیرنیا در نایین ۀخان تزیینات ¡ای بیرونی کاخ هشت بهشت اصفهان و ،)مو د سابّ ع هاش ۀر و د( کوان کلیسای

علل حضور این نقش بر ... . و  مسجد اعظم قم ی ایوانحتّ  و )قاجاریه ۀدر دور ( دمسجد سیّ  و )نايوفصۀ ور د(

که این ها در عرص صفویه به ویژه در اصفهان عالوه برامامزاده مدارس دینی و، اجدمس پیشانی ایوان ورودی

شود به عنوان دربان ار هم دیده میطوری که در اشعار عطّ  دانند شاید هUنشتی میطاووس را یک مرغ به

 نفس هب ، شاعرانی چون سنایی غزنویرا که این مرغ بهشتیآخر این ۀنکت و مردم به مسجد باشد راهنUی

دهد که زیبا جلوه میچنان خود را آن سان طاووسی، رفتارهایه گونه که نفس آدمی بآن ؛دنکنهUنند می

ماند از بهشت برین باز می شود واگر به خود نیاید در زندان دنیا ماندگار می وکند انسان را رسمست خود می

 باشدمیطاووس  ،شتابدکه به سوی سیمرغ میر، یکی از سی مرغ اعطّ  مثیلی منطق الطیر شیخـدر اشعار ت و

به خاطر غرق شدن در  و درآيندامیدوارند که به بهشت  کنند وهایی است که عبادت میانسان Uيندۀـنکه 

   .اندحرضت حق در حجاب شده از دیدار ،نعUت آن فکر بهشت و
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اند آنجا که نامیدهئرا طاووس مال یل ئاز آن سوی جرب  یل مرغان است وئجرب  که لقب طاووس کوتاه سخن این   

چنین  »تهار هاش هر دس رب زا یا« علطم اب یدنببيکر ت رد9 مال سا که عبدالرزاق اصفهانی در ستایش پیامرب

  :دیرسامی

 بان مریدترسخیل مقرّ   که بریدتئطاووس مال 
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