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  دهم ياز پايۀ 

  رشتۀ ادبيات و علوم انسانی
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  ريزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

  

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

  يازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانیپايۀ  قرآن، زبان کتاب معلّم عربی: نام کتاب

  نژادعادل اشکبوس، اباذر عباچی، فاطمه يوسف :تأليف

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

  حيدری، سيّد محّمد دلربی

  های درسی پ و توزیع کتابادارۀ کّل چا: سازی و نظارت بر چاپ و توزيعآماده

  ) شهيد موسوی( آموزش و پرورش ٤ساختOن شOرۀ  - خیابان ايرانشهر شOلی: تهران

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

  ؟: آرا صفحه

  :نارش

  :چاپخانه

  ١٣٩٥چاپ اّول : انتشار و نوبت چاپسال 

  .حّق چاپ محفوظ است

  :شابک
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  مِن الرَّحيمِ ِم ِهللا الرَّحْ بِسْ 

ً اصالح می شود فهرست   .در اد دار یا مناد یم .شOره صفحات بعدا
  ٥- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  مقّدمه

  ٦- ---------------------------------------------------و شبکۀ مفهومی  عربی درسی برنامۀ كّلی اهداف: بخش اّول

  ١٠--------------------------------------------------------------------  يادگqی- ها و منابع ياددهیروش: بخش دوم

  ٢٠--------------------------------------------------------------------------------------------  درس طرح: بخش سوم

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

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

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

ْر    ٦٨--------------------------------------- -----------------------------------------            ١ ُس األّوُل   الدَّ

ْر    ٨٠--------------------------------------------- ------------------- ----------------           ٢  ُس الثّاx  الدَّ

ْر    ٩٠------------------------------------------------- -------------------------------           ٣ ُس الثّالُِث الدَّ

ْر    ٩٨------------- - ---------------------------------- --------------------------------          ٤ ُس الرّابُِع   الدَّ

ْر    ١٠٨-------------- -------------------------------------------------------------------  ----           ٥خاِمُس ُس الْالدَّ

ْر ا   ١١٦--------------- ----------------------------------------------------------------------            ٦ُس الّساِدُس لدَّ

ْر    ١٢٤-------------- ----------------------------------------------------------------------             ٧ُس الّسابُِع  الدَّ

  ١٦٥--------------- ----------------------------------------------------------------------              طرح پشت جلد
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  مقّدمه
  .کندآگاهی از اهداف برنامۀ درسی مّلی و برنامۀ درسی عربی به معلّم در رسيدن به اهداف آموزشی کمک می

دبq . آموز هر دو در کالس درس آرامش داشته باشنددانش شود دبq ومطالعۀ کتاب راهنOی معلّم موجب می

آموز در جريان تدريس آشفته حال دانش. داند چه چيزهايی هدف آموزشی است و چه اموری هدف نيستمی

آموزان ارائه صورت جزوه به دانشبرخی از دبqان به گOن اينکه کتاب ناقص است مطالبی را به . شودنـمی

  . های آينده است، يا اينکه از اهداف آموزشی نيستدر حالی که آن مطالب يا مربوط به سال. کنندمی

آموز در رشتۀ زبان آنچه شايسته است دبq هر درسی از جمله درس عربی بداند اين است که هرچه را دانش   

مند است در دانشگاه مطابق با آن کس که عالقه. آموزددبqستان نـمیو ادبيات عربی نياز دارد در طول دورۀ 

  .اش رصف و نحو و متون عربی خواهد خواندرشته

برنامۀ درسی  انتظار موردهای تدريس نگارش کتاب نونگاشت و نيز روش رویکرد تا کنندمی تالش ریزانبرنامه   

 و »شدهقصد برنامۀ« میان فاصلۀ دهندۀنشان درسی هایرنامهب از هاارزشیابی نتایجگاهی  اامّ  ،کنند تبیین را

 راهنOی کتاب«مشکل را حل کند  حدودی تا تواندمی باره این در که اموری از یکی. است »شده اجرا برنامۀ«

  .ريزان و دبqان استکتاب معلّم پل ارتباطی ميان برنامه. است »ممعلّ

 های تدريس وشيوه دربارۀ کمرت و انددرسی کتاب به متّکی ایران آموزشی نظام در تدریس برایاغلب دبqان    

گاهی برخی . انديشندمی آموزاندانش با نيازهای آن مطابقت و درسی کتاب محتوای تعدیل امکان يادگqی و

. مانندمی اند همچنان وفاداراند يا کتابی که قبالً تدريس داشتهآموزی خواندهبه کتابی که خود در دورۀ دانش

ا آن خوی گرفتهبرای برخی معلOّن دشوار است که شيوۀ تدريس خود را که سال این گروه . اند تغيq دهندها ب

برخی هنوز درس عربی . های منسوخ دلبستگی دارنددانند و به شيوهاند درست میاندک هرچه را قبالً آموخته

های شنيداری، برای اين گروه مهارت. دانندد آنها میرا فقط رصِف انواع فعل و ضمq و اسم اشاره و مانن

های جديد در کتاب. اندگونه آموزش ديدهمعناست؛ زيرا در گذشته خودشان نيز اينخوانداری و سخن گف� بی

همچن� در . بندی نيز لحاظ شده استهای شفاهی زبان هدف مهّمی است و اين امر در بارمتقويت مهارت

  .امله گنجانده شده استکتاب چهار م� مک

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

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

همچن� هدف اصلی درس . اژگان و نيز تقويت مهارت سخن گف� استزمينۀ تقويت ذخqۀ واژگانی و کاربرد و 
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شود دبqان تالش کنند تا با تجويد و های جديد موجب میعربی که فهم قرآن و متون دينی است با کتاب

  .تفسq آيات و معانی احاديث و روايات آشنا گردند

  

  فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

  : آمده استگونه اينی جمهوری اسالمی ایران در اصل شانزدهم قانون اساس

 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 پایان تا ابتدایی دورۀ از پس باید

  

  :درس عربی چنین آمده است در مورد قلمرو حوزۀ »درسی ملّی برنامۀ«در 

گف� ی خواندن، گوش کردن، نوش� و سخنزبانی یعن های چهارگانۀّخصاً مهارتآشنايی با زبان عربی و مش... «

آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصوم� و متون دينی و این حوزه به ميزانی است که دانش در

  ».تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد 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
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  : رشتۀ ادبيات و علوم انسانی آموزانرد انتظار برنامۀ درسی عربی از دانششايستگی مو 

ا  به فهم ساختارها و متونی متوّسطه دوم دورۀدر پایان  توانندمی مند و کوشا در اين رشتهعالقه آموزاندانش ب

   .دست یابند هاساير رشتهگسرتدگی بیشرت نسبت به 

-ای دو ساعت است لذا انتظار از دانشهای ديگر هفتهالبتّه از آنجا که درس عربی در اين رشته مانند رشته   

 ٨٥٠آموز در دورۀ اّول متوّسطه حدود دانش. آموزان اين رشته در حّد هOن دو ساعت تدريس هفتگی است

ان عربی پربسامد هستند در متون دينی و ادبی گqد که افزون بر اينکه در زبواژۀ پرکاربرد زبان عربی را ياد می

   .هستند عربی زبان واژگان پرکاربردترين عربی هایکتاب در رفته کار به کلOت .ما نيز کاربرد فراوان دارند

 واژۀ ١٢٠٠ به نزديک و اندرفته کار به )های مکّرس با احتساب جمع( پرکاربرد کلمۀ ٣٠٠حدود  کتاب اين در

 نزديک به آموزش کتاب، اين هدف توان گفتمی پس اند؛شده تکرار دهمياز  کتاب در نيز پيش� هایکتاب

مالک گزينش کلOت پرکاربرد بودن آنها در قرآن، حديث و متون ادب  .است عربی زبان پربسامد واژۀ ١٥٠٠

  .فارسی است
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  اّولبخش 

  اهداف کلّی برنامۀ درسی عربی 

  و شبکۀ مفهومی 

   

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


١٠ 

 

  متوّسطه دورۀ اّول های عربیکتابشبکۀ مفهومی 

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

 موضوع 
 نهم  هشتم  هفتم  و پایه

  واژگان
کلمه و  ٤٠٠ حدود آموزش

  اصطالح پرکاربرد و ساده 

واژه و اصطالح  ٢٠٠حدود آموزش 
  پرکاربرد و ساده

   و تکرار واژگان عربی پايۀ هفتم

  واژه و اصطالح پرکاربرد  ٢٢٠ حدود آموزش
 ار واژگان عربی پايۀ هفتم و هشتمو تکر 

  )کلمه ٨٥٠های مکّرس جمعاً با جمع(

  قواعد
  

  اسم اشاره- 
  فعل ماضی -

  ادوات استفهام -
  اسم از نظر عدد و جنس- 
 یک تا دوازده اعداد اصلی -

  )بدون ذکر قواعد(

  فعل مضارع- 
  ادوات استفهام ۀبقیّ  -

  )لOِذا، َمتَی، کَيَف (
 يکم تا دوازدهم اعداد ترتیبی -

  )بدون ذکر قواعد(
  مستقبلفعل  -

 .)...يندعِ ( داش�ترجمۀ  -

   فعل امرشناخت  -
  نهی  فعلشناخت  -

  معادل ماضی استمراریشناخت  -
  شناخت جايگاه صفت در ترکيب اضافی -

  خوانیساعت -
  و حروف اصلیوزن  -

  متون

  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؛آداب و مهارت -
  و دیدنی؛ مراکز زيارتیدر  -

  .م� علمی -

  مکامله

آشنايی، سالم و احوالپرسی،  -
  تعارفات؛خداحافظی، 

  ؛در شهرهای زیارتی -
  ؛دربازار -

مکان، ماهيت، پرسش از  -
  هويت و رنگ

  معرّفی افراد به همديگر؛ -
  های غذایی؛وعده -
پرسش از زمان و پاسخ بدان  -
  ؛...)واوقات شبانه روز، ماه (
  چرايی، چگونگی و شغلپرسش از  -

  نحوۀ درخواست؛ -
  بازداش� کسی از کاری؛ -

احرتام به قوانین جامعه مانند راهنOيی و  -
  رانندگی؛

  .در سفر زيارتی -
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  متوّسطه دورۀ دوم های عربیشبکۀ مفهومی کتاب

 موضوع 
  يازدهم دهم  و پایه

  واژگان
   پرکاربرد کلمه و اصطالح ٣٠٠آموزش حّداقل 

  یقبل یهاو تكرار واژگان كتاب
کلمه و اصطالح  ٣٠٠آموزش حّداقل 

  یپرکاربرد و تكرار واژگان قبل

  قواعد

  طهل متوسّ اّو  ۀدور قواعد  یهاتكرار آموخته- 
  يكم تا بيستم  یتا صد و ترتيب کي یاصل یعددها -

  كه مفرد است  ٩٩تا  ١١معدود 
و و آمدن واحد واثنان بعد از معدود  ١٠تا  ٣و جمع بودِن معدود 

؛ اّما تطابق عدد و آموزش داده شده استآشنايی با اعداد معطوف 
  .معدود از اهداف نيست

در حّدی که به عنوان مثال تشخيص  ابواب ثُالثی مزيدبا  یآشناي -
مانند خَرَجوا،  لیافعارا در  واو ۀشناس دهد يَُعلُِّم مضارعِ َعلَّمَ است و

  ستَخَرجوا، أَخَرجوا بشناسد؛ تََخرَّجوا، اِ 
هدف است  یتشخيص فعل الزم از متعدّ . نوع باب را تشخيص دهد

معانی ابواب به دليل داش� ( .نيست ک هدفكه در كتاب مشرت 
  .)استثنائات فراوان هدف نيست

  اسميه و فعليه ۀتشخيص جمل -
، مجرور به ، مبتدا، خربمفعولفعل، فاعل، : تشخيص محل اعرابی -

، مضاٌف اليه و صفت و تشخيص اعراِب آنها )جار و مجرور(حرف جر 
  )آموز بلکه تشخيص اعرابنه نهادن اعراب توسط دانش(

  درست فعل مجهول  ۀتشخيص و ترجم -
  در حالت اسم ظاهر فقط نايب فاعل و شناخت

   هات سه اعراب رفع، نصب و جر در اسمشناخ -
  نون وقايه شناخت -

  پيش� یهاتكرار آموخته -
شناخت اسم تفضيل، اسم  -

مكان، اسم فاعل، اسم مفعول و 
  اسم مبالغه

  اسلوب رشط و ادوات آن -
  جمله بعد از نكره -
دو نوع (اسم معرفه و نكره  -

  )معرَّف بأل و َعلَم: معرفه
 ی،مضارع التزام یمعادل فارس -

ی، ماضی بعيد، ماضی منف ۀآيند
  ینقل یماض استمراری و

 افعال ناقصه یمعان -

  متون

  شعر -
  ی، ادبی و تاريخیعلم متون -

  ها و فرهنگ جامعه، ارزش-
  آیات کالم هللا مجید، -

 ،)ع(احادیث معصومین- 

  شعر -
  ی، ادبی و تاريخیعلم متون -

  ها و فرهنگ جامعه، ارزش -
  آیات کالم هللا مجید، -

  ،)ع(احادیث معصومین - 
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 موضوع 
  يازدهم دهم  و پایه

  مخابرات، یورزشدر بازار، محيط   ، داروخانهی، تاكسیگذرنامه، سالن بازرس ۀفرودگاه، هتل، ادار در  -  مکالـمه
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  دومبخش 

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

 افزون امر این حصول برای. است »بهطیّ  حیات« از مراتبی به دستیابی و پاک فطرت شکوفایی از اهداف کتاب

 رشح به یادگیری یاددهی راهربدهای انتخاب بر حاکم اصول تربیتی، و درسی هایبرنامه بر ناظر اصول بر

  :بود زیرخواهد

 .یندبب تدارک زندگی واقعی هایتموقعیّ  در را روابط 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 تصمیOتی 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

 فرآیند قخالّ  و نوآورانه سازماندهی با و بخشتعالی و قخالّ  ال،فعّ  هایروش از ترفزون مندیبهره با .٥

 .Oیدـن فراهم را معرفت و علم ساخ� زمینۀ حقایق، انباشت و آوریجمع

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

 .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 هایفناوری 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 شودنه به حّل مسأله پرداخ� به دانشچگونه آموخ� و چگونه اندیشیدن و چگو  .٢

زان آموبر ارزشیابی دانش افزونیادگیری  -یاف� نسبت به اعتبار فرایند یاددهیم برای اطمینانمعلّ .٣

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

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

 .بفهمدمعنای فارسی عبارات عربی را  درست بخواند و

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

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

 .گردده بیشرت میتوجّ  نزش عربی به مهارت خواندن و شنیدهای نوین آمودر شیوه .٥

عبارات از عربی به فارسی،  ۀترجم خوانی،روان: گیردصورت می های زبانی بر این مبناسنجش مهارت  .٦

صورت  به( گف�یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن

 اری چوندر مورد مهارت نوشت )آموزانآموز و یا در میان دانشپرسش و پاسخ میان دبیر و دانش

 ً   .لذا اين هدف در کتاب چندان مد نظر نبوده است یكی است؛ الفبای فارسی و عربی تقریبا

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

 .شودبرنامه انتخاب و به كار گرفته مییادگیری با توّجه به اهداف و رویكردهای  -  هیدهای مناسب یادشیوه

   .شودیادگیری اشاره می- یاددهیهای یوهتنها به اصول كّلی ش راهنOدر این 

  :اند ازعبارت یادگیری - های یاددهیاصول كّلی شیوه

  :قرائت -

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

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

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

. به اينکه در نـOز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف اهميّت دارد، لذا دبq عربی به اين بخش توّجه دارد

  .با تلّفظ صحيح آشنا شود و به تدريج و با مOرست آنها را بياموزدآموز کند تا دانشدبq درست تلّفظ می
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  :ترجمه -

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

رجمه ت 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 به منظور آموزش مفاهیم بن هايیبخشبه همین منظور  .دو زبان

  .است

  قواعد -

به عنوان  کاربردی قواعد آموز ايرانی فرق دارد؛نياز دانشآموز عرب ساکن کشوری عربی در قواعد با نياز دانش

در يادگqی هر زبانی آموزش قواعد الزم  .گیردر میو معلOّن قرا مؤلّفانریزان، لی اساسی مورد توّجه برنامهاص

  .از م� مورد تأكید است شاهدو یاف�  کاربردی توّجه به قواعداست، 

  :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 .) ماضی بعيد را تعريف کنيد: (درست نيست

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

 .کند بدين معناست که معادل ماضی بعيد را در زبان عربی فهميده است

آموز بايد در دانش. تدريس متکلّم وحده در آموزش  به ويژه در آموزش زبان نادرست است .٢

 .يادگqی نقش اصلی را داشته باشد

آموز با نچه را دانششود؛ آ  یادگیری تأكید های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش دربر روش .٣

 .شودگاه ¬رين کند برايش ملکۀ ذهن میيی معلّم دريابد و خودش پی بربد آنOراهن

اطّالع است گردد؛ دبqی که از واژگان کتاب قبلی بیتوّجه  آموزانهای پیشین دانشبه آموخته .٤

دشواری و کندی مواجه داند که فراگq قبالً چه قواعدی را خوانده است در تدريس با همچن� نـمی

 .شودمی

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(خواهيم فعل مجهول برای ¡ونه وقتی که می

يا برای تفهيم معنای . تفهيم کردرا ) شودنوشته شد و نوشته می(نخست بايد فعل مجهول فارسی 
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ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی » َمعونَ کانوا يَسْ «و » لَحَ أَفْ قَدْ «

 .توضيح داد

. ؛ لذا برخی قواعد حذف می شوددندارن ااز مباحث دستوری تأثیر چندانی در دریافت معن ایپاره .٦

ل و ماقبل اعالل، نوع بناء در فعل ماضی و امر مانند ذهبوا و مانند بحث غq منرصف، انواع اعال

ای و های فنّی و حرفهآموز ايرانی به ويژه در رشتۀ رياضی، تجربی و شاخهاذهبوا که برای دانش

های جدید رویکرد کتاب هستند؛ زيرافهم عبارات و متون  در خدمتقواعد . کاردانش سودی ندارد

 هدف است شناخت دیگر عبارت به .زبانی و م� محور است ۀچهارگانهای مهارت ۀعربی بر پای

حِ  یا ساخت اساس بر ی کهسؤال طرح لذا ؛ساخت نه   ،باشد گذاریاعراب یا طاءَ خْ اْألَ  َصحِّ

 درست شده گذاریعرابا و درست ساختارهای با آموزدانش بلکه ؛ندارد وجود جدید روش در

  .شودمی روهروب

  :هامرینـت -

مرینات هر درس نشانگر میزان ـپاسخ به ت. ها توّجه شده استطرح تـمرين به اصل مهم تثبيت آموختهدر 

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

  . ناپذیر استمرینات امری گریزـت

خواهد در اين قسمت آموزان میو از همۀ دانش Oیدـنرا ایفا می آموزشیمدير نقش  ¬رين م در بخشمعلّ

  .فّعال باشند
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  های اجرایی برنامهتوصیه

  

  :ۀ درسیبرنام تقويتو  اشاعه هایشيوه

  آموزشی ۀبست استفاده از .١

شامل كتاب درسی،  است؛درسی  ۀاهداف برنام برآوردنبرای  آموزيش هایبرنامهمتون و بستۀ آموزشی 

، )پاورپوینت(نگار پرده افزار،کارت، نرم، فلش)پوسرت(اعالن گویا، كار، كتابكتاب م،راهنOی تدریس معلّ

در اين خصوص  .وبگاهو  )وبالگ( تنوشوب ، وسايل کمک آموزشی،)اینفوگراف(اطّالع نگاشت فيلم، 

عضويّت در . اندارائه کردهمندی وجود دارند که تاکنون کارهای ارزشمندی مند و عالقهـدبqان توان

نشانی کانال گروه درسی . ع سازدند شO را از کارهای همکاران مطّلتواهای مجازی میهای شبکهگروه

  https://t.me/ketabearabi:  عربی

  آموزاناولیای دانش مديران مدارس و سازیآگاه .٢

شايسته است دبq از مدير . سخنی با مديران و سخنی با اوليا وجود دارد در مقّدمۀ کتاب درسی بخش

آموزان نيز بخواهد که به اوليای خود بگويند مدرسه درخواست کند اين بخش را بخواند و از دانش

در اين قسمت مطالبی به منظور  آگاه كردن مدير مدرسه و ولی  .بخش سخنی با اوليا را مطالعه کنند

  .نظيم شده استآموز تدانش

  های علمی معلUّنانجمنهای آموزشی و گروه .٣

ق اهداف های علمی نقشی مهم در تحقّ تشكیل انجمنهای آموزشی و گروه مجامعدر  حضور فّعال

ها و رشکت در هOيشتوانند با دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی می. كندبرنامه ایفا می

  .Oیندـه عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح كشور ایفای نقش نهای علمی، بتشكیل انجمن

  درس عربی کشوری ۀدبیرخان .٤

ا توانا، همدل و همراه با دفرت تأليف  دبیرخانهيک   هایاستانهای آموزشی گروهرس به دلیل ارتباط ب

  .Oیدـدرسی عمل ن ۀد به عنوان بازوی اجرایی نیرومند برنامنتواكشور می

  گروه درسی عربی وبگاه .٥
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ۀ تواند با كلیّ خود می وبگاهمندسازی ـرسانی و توانروزهدرسی با ب هایكتابلیف أتگروه عربی دفرت 

  . در ارتباط باشد آموزان و اولیای آناناندركاران آموزش، دانشدست

های آموزشی و ق دبیران عربی و نیز گروههای موفّ)وبالگ(نوشت وب ۀهم تأليف عربی دفرت وبگاه

با مراجعه به وبگاه گروه  .کندمی )لینک(پيوند ات عربی را صی حوزه زبان و ادبیّ های تخصّ وبگاهنیز 

  . های موفّق معلOّن آگاه شد)وبالگ(نوشت وبتوان از می

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

  كتاب رشد ۀجشنوار  .٦

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

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

  .يابد برای مدرسه آگاهی سودمندهای کتاب

  درسی هایكتابنقد و بررسی  .٧

Oن، فان، معلّصی با حضور استادان، مؤلّتخصّ  نشست به صورتدرسی  هایكتابو بررسی  دنق

. شود محتوا و مسائل آموزشی توصیه میكارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهرت

  کنندمیها رشکت های دبqان عربی استانهای درسی هميشه در هOيشکارشناسان گروه
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  بخش سوم

  طرح درس
   

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٢٢ 

 

  

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

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

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

Yنام مدرسه                                  :تاریخ                                :                      نام دب                                                                                         :

  :درس

   اّول

  :موضوع درس

  َمواِعُظ قَيَِّمةٌ 

  : صفحه

  ...تا ... 

  : تمدّ 

  دقيقه     ٧٥

  : كنندههتهيّ 

  

  اهداف : بخش نظری –الف

١  
وس ئر 

  مطالب

  قواعد -٥درک مطلب    - ٤   های جديدواژه   -٣   م� درس    -٢   صفحۀ ورود به درس -١

٢  

اهداف 

  کلّی

  های پيش�پايهو يادآوری کلOت  جديد کلOتآشنایی با  .١

 شناخت اسم تفضيل و اسم مکان .٢

  آشنايی با بخشی از آيات پركاربرد قرآن .٣

٣  

  یهاهدف

  یرفتار 

  :آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

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

 .درست بخواند و بفهمد و ترجمه کندم� درس را  .٢

 .کند ترجمه درست و بشناسد جمله در، دهد ¬ییز های مختلفاسم تفضيل را در حالت .٣

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

٤  
  رفتار

  یورود

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

   .عربی را داشته باشد 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

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

  .مطالب جديد خواهند بود یاالت، فراگqان آماده يادگq 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 قبل از رشوع تدريس معلّم بايد روش - ٣ حضور و غیاب - ٢پرسی سالم و احوال -١

  .ياددهی و يادگqی 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 واقعی وگو در موقعيّتم� ِحوار يف سوق مشهد و جايگاه مهم اين گفتاشاره به  .٢

  .در زندگی

٥  

٣  

  فی درسمعّر 

  و  

  بیان اهداف

  

  :ميگویدر ادامه پرسش و پاسخ های باال می

  . شویمیآشنا مموضوعات اين در این درس با  گرامی،موزان آ دانش 

      آموزان با زبان قرآنسورۀ لقOن برای آشنايی دانش ١٩تا  ١٧بهره گqی از آيات پندآميز 

٢ 

 

  

٤  

  رشوع تدریس

  و 

  درس  ۀارائ 

  .اين درس در سه جلسه به راحتی قابليّت تدريس دارد

  مطلب؛ُمعَجم و حّل درک آموز با توّجه به الْترجمۀ م� درس توّسط دانش :جلسۀ نخست

 .گqيمخوانی کلOت معجم و م� درس کمک میاز کتاب گويا برای روان

  .کنندنامه و زير نظر ما ترجمه میآموزان م� درس را قرائت و به کمک واژهدانش

   »ِحوار«و ¬رين بخش » َلموااِعْ «قرائت و توضيح بخش  :جلسۀ دوم

- خواند و دربارۀ آن سؤال میمی رسا صدا و دارای صدایخوشآموزی را دانش» اِعلَموا«بخش 

٤٥  
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٢٤ 

 

  ١.کنيم تا هر جلسه يکی از آنها قرائت کندآموزان مناسب را شناسايی میکنيم؛ دانش

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

  .اندداده

٥  

  درس ۀالصخ

  و  

  گیرینتیجه

  .خواهيم خالصۀ قواعد درس را رنگی کنندآموزان میاز دانشبا استفاده از قلم رنگی 

در صورتی که . خواهيم که درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کندآموزان میاز يکی از دانش

  .کنيمدرست خالصه نکرد ما درس را خالصه می

٥  

٦  
  ارزشیابی

  بعد از تدریس 

  :خواهيمآموز میاين موارد را از دانش

 .تفضيل و اسم مکان در دستور زبان فارسی و عربی مثال بزندبرای اسم  .١

  .شبيه م� ِحوار درس را در کالس اجرا کند .٢

١٠ 

  

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

٨  

  معّرفی 

های تالیّ فعّ 

  قانهخالّ 

  .افزار و اينرتنتاستفاده از نرمياف� اسم تفضيل و اسم مکان در قرآن و حديث با 

 به زبان عربی» ابتسامات«و » د کهدانيآيا می«، »داستان«ياف� 

و تصاوير آموزشی  )پاورپوينت(نگار پردهافزار آموزشی، ، وبگاه، نرم)وبالگ(نوشت ياف� وب

  .مناسب

٣ 

  

 ٧٥                                                                                                                                                            زمان تقريبی

 

    

                                                                 
 .صدا نباشندآموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوشم� درس و بخش مکامله بايد همۀ دانشبرای قرائت  ١
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٢٥ 

 

  پايۀ يازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی » عربی، زبان قرآن«بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب جدول زمان

  تاليّ فعّ   درس  تاريخ  جلسه  هفته  ماه  

يم
ن

ّول
ل ا

سا
  

  مهر

نخست� درس  تدريسآغاز  آموزان وآشنايی با دانش جلسۀ  ١    ١  اّول

 قرائت و ترجمۀ م� و حّل بخش درک مطلب: کتاب

احتOل دارد که جلسۀ اّول به دليل برخی مشکالت برگزار (

  )نشود

آموز نخست�  درس توّسط دانش از» اِعلَموا«خواندن بخش   ١    ٢  دوم 

و قرائت و آموزان های احتOلی دانشو پاسخ به پرسش

يجاد انگيزه برای داوطلب شدن  ترجمۀ م� ِحوار و ا

  آموزان برای اجرای ¡ايشی اين بخش در جلسۀ آيندهدانش

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

  آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 )وبالگ(نوشت وب يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت در مدرسه

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

  آموزاِن داوطلب دانش »پژوهش« بخش گزارش نتيجۀ

 )وبالگ(نوشت وبيا  ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

  ن مناسبزما داش� صورت در مدرسه

  آبان

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

صدا آموزی خوشتوّسط دانش» َلموااِعْ «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(نوشت وبيا  ،تابلوی اعالناتو نهادن آن در 

 مدرسه در صورت داش� زمان مناسب
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٢٦ 

 

  آزمون کتبی کوتاه؛  ٢    ٨  چهارم

  آموزاِن داوطلب دانش »پژوهش« بخش گزارش نتيجۀ

 )وبالگ(نوشت وبيا  ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

  ن مناسبزما داش� صورت در مدرسه

  آذر

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

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعَلموا« بخش قرائت  ٣    ١٠  دوم

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

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

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 )وبالگ(نوشت وب يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت در مدرسه

  آزمون کتبی کوتاه؛  ٣    ١٢  چهارم

  آموزاِن داوطلب دانش »پژوهش« بخش گزارش نتيجۀ

 )وبالگ(نوشت وبيا  ،و نهادن آن در تابلوی اعالنات

  ن مناسبزما داش� صورت در مدرسه

  ید

  قرائت و ترجمۀ م� درس و حّل درک مطلب  ٤    ١٣  لاوّ 

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٤  دوم 

  برگزاری امتحانات نوبت اّولادامۀ   اتامتحان    ١٥  سوم

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعَلموا« بخش قرائت  ٤    ١٦  چهارم

م پرسش و توضيح همراه   معلّ

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٢٧ 

 

وم 
ل د

سا
م 

ني
  

  بهمن

  لاوّ 

  های شفاهی،چهارم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٤    ١٧

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 )وبالگ(نوشت وب( يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

  مناسب زمان داش� صورت در مدرسه

  حّل درک مطلبقرائت و ترجمۀ م� درس و   ٥    ١٨  دوم

  سوم

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعَلموا« 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

  شفاهی،های پنجم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٥    ٢٠

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 )وبالگ(نوشت وب يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

    مناسب زمان داش� صورت در مدرسه

   ٥و  ٤امتحان درس   -     ٢١  لاوّ   اسفند

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

  سوم
 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعَلموا« بخش قرائت  ٦    ٢٣

م پرسش و توضيح همراه   معلّ

  چهارم

  های شفاهی،ششم، پرسش درس تـمرينات حّل    ٦    ٢٤

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخش نتيجۀ گزارش

 )وبالگ(نوشت وب يا اعالنات تابلوی در آن نهادن و

    مناسب زمان داش� صورت در مدرسه

  تعطيل عيد نوروز  ----     ٢٥  لاوّ   فروردين

  تعطيل عيد نوروز  ----     ٢٦  دوم

  قرائت و ترجمۀ م� درس و حّل درک مطلب   ٧    ٢٧  سوم
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٢٨ 

 

 

   

 صداخوش آموزیدانش توّسط »اِْعَلموا« بخش قرائت  ٧    ٢٨  چهارم

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

برای آموزان و ايجاد انگيزه برای داوطلب شدن دانش

  اجرای ¡ايشی اين بخش در جلسۀ آينده

  های شفاهی،هفتم، پرسش درس تـمرينات حّل   ٧    ٢٩  لاوّ   ارديبهشت

  داوطلب آموزاندانش »پژوهش« بخِش  نتيجۀ گزارش

 )وبالگ(نوشت وب يا ،اعالنات تابلوی در آن نهادن و

    مناسب زمان داش� صورت در مدرسه

  ٧و  ٦آزمون درس   امتحان    ٣٠  دوم 

  مونه سؤال پايانی و رفع اشکالـحّل ن  دوره    ٣١  سوم

  مونه سؤال پايانی و رفع اشکالـحّل ن  دوره    ٣٢  چهارم
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٢٩ 

 

  چهارمبخش 

  بندیبارم

   و

  نـمونه سؤال امتحانی
مجّوز از آن ممنوع درج نـمونه سؤاالت کتاب معلّم توّسط هر انتشاراتی به جز انتشارات وابسته به سازمان پژوهش يا دارای 

  .است
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٣٠ 

 

   ١نوبت اوّل يازدهم پايۀ ادبيات و علوم انسانی رشتۀ )٢(، زبان قرآن عربی کتبی بندی امتحانبارم
 )چهارمدرس  م� و درک مطلب درس اّول تا پایاناز ( 

های مهارت
Oره زبانی

ش
 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

   هدر جمل از عربی به فارسی کلمه ترجمۀ دونوش�  ١
 .)شودمیخط کشيده  کلOتزير (

٠٫٥ 
٢  

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

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

 
  :ب

مهارت ترجمه 
  به فارسی

   ٥  »اِعلَموا«از م�، تـمرين و بخش  عربی به فارسی های کتاب ازجمله 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

امر، نهی، نفی، ماضی 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 دََخَل و َخرََج ساده
  )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(يا در قالب مصوَّر 

 )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 ناهOهنگ از نظر معنا ميان چند کلمه جمله

  )سه مورد
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  دارای اسلوب رشط ترجمۀ دقيق جملۀ  ١٢

  ٠٫٥  تشخيص فعل رشط و جواب آن  ١٣

فاعل مرفوع، مفعول منصوب، (تشخيص نقش کلمه و عالمت اعرابِی آن : اِعراب  ١٤
مبتدا مرفوع، خرب مرفوع، مضاٌف اليه مجرور، صفت، جار و مجرور يا مجرور به 

  )حرف جر
١  

  ١  تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه  ١٥

  ٠٫٢٥  عدد اصلی يا ترتيبی  ١٦

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

 . نوبت دوم مراجعه کنيد
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٣١ 

 

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

توضيحات ل به وصل كردن كلOت ستون اّو «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ١٧
   )مورد شش( »ستون دوم

جمله دارای جای خالی كه باید  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀیا ارائ
  .مناسب كامل شود ۀجای خالی با كلم

 )ایگزینه سهسؤال (مناسب  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

١٫٥ 

٣  
 نـمره

کلمۀ پرسشی  ششبا حتّی االمکان  سؤال ششاحی م� و طرّ  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

آموز بايد هر جمله را به توضيح يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانش
  .مناسبی آن وصل کند
هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و فهم را 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 هایجملهبه پاسخ کوتاه   ١٩
٠٫٥  

سازی با کلOت پراکنده حداکÅ شش تکّه از جمله(طرح سؤال از بخش حوار مانند   ٢٠ نـمره
  ٠٫٢٥  ... )ای و ، پر کردن جای خالی با کلOت ارائه شده ، دو گزينه) های کتابعبارت
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٣٢ 

 

  

  ١دومنوبت يازدهم رشته ادبيات و علوم انسانی  پايۀ )١(زبان قرآن  عربی کتبی بندی امتحانبارم
های مهارت

Oره زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف
  مهارت 

 شناسیواژه

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

٠٫٥ 
٢  

 ٠٫٥ ) هOنند تـمرينات کتابدو مورد ( و متضادمرتادف تعي� کلOت   ٢ نـمره
 ٠٫٥ )دو مورد( ٢تشخيص کلمۀ ناهOهنگ 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  »اِعلَموا«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، های ماضی ساده، ماضی نقلی، فعل دقيق ترجمۀ ٨
های و مصدر در جمالت ساده و با ريشه ، فعل دارای نون وقايهمستقبل مجهول،

  ای مانند دََخَل و َخرَجَ ساده
  )ارتباط دادن جمالت به تصاوير(يا در قالب مصوَّر 

 شش مورد

١ 

٧٫٥ 
 نـمره

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

  )چهار مورد(
٠٫٥ 

  ١  شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مکان ١٠

  ٠٫٥  )رشط يا ترجمۀ دقيق اسلوب رشط جوابيا  فعلتعي� (اسلوب رشط   ١١

  ٠٫٥  قواعد درس پنجمترجمۀ دقيق جملۀ بعد از اسم نکره و ساير   ١٢

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

  ١  ای از فعل مضارع دارای اين حروفيا سؤال سه گزينه

                                                                 
 .نوبت اّول نيز مصداق دارندبندی نوبت دوم در توضيحات پاورقی بارم  ١
  . نافذة، ِجدار، باب، َصدر: آموز در انتخاب دو گزينه رسگردان شود؛ مثالنبايد دانش. طرح اين سؤال دشوار است ٢

  نافذة مؤنث است بقيّه مذکّر؛ �: پاسخ

  .ق دارداز اعضای بدن است و با سه کلمۀ ديگر فر » سينه«در يک گروهند و » پنجره و در و ديوار«�: پاسخ

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

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

 

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

  حروفای از فعل مضارع دارای اين يا سؤال سه گزينه
١  

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

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

فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مبتدا (تشخيص نقش کلمه و عالمت اعرابِی آن : اِعراب  ١٦
  )مجرور به حرف جر مرفوع، خرب مرفوع، مضاٌف اليه مجرور، صفت، جار و مجرور يا

١  

  : د
مهارت درک و 

  فهم
 

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

  .مناسب كامل شود ۀخالی كه باید جای خالی 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

آموز بايد هر جمله را به توضيح يا ارائۀ شش جمله همراه با هشت کلمه که دانش
  .مناسبی آن وصل کند

 .هر شيوۀ ابتکاری ديگری که مهارت درک و فهم را بسنجد١٦و  ١٥يا در هر دو مورد 

١٫٥ 

  :  هـ
مهارت 

 مهـمکال

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

سازی با کلOت پراکنده حداکÅ شش تکّه از مانند جمله(طرح سؤال از بخش حوار   ٢٠ نـمره
  ... )ای  و ، پر کردن جای خالی با کلOت ارائه شده ، دو گزينه) های کتابعبارت

٠٫٢٥  

 

   

                                                                 
ماذا «: شود سؤال با توّجه به تصوير طرّاحی شود؛ مثالً با توّجه به تصوير ميزی که کيفی رويش است سؤال شودپيشنهاد می ١

گqيم؛ همه را درست می» .الحقيبة علی املنضدة«، ».املنضدة حقيبةعلی «، »الحقيبة«، »حقيبة«های و پاسخ» ِمنَضَدِة؟َعلَی الْ

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

 

طّراحی سؤاالت امتحانیتذکّرات برای   

 

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

 .مفهوم باشدو واژگانی آن درست و  از نظر ساختاری صورت سؤال شايسته است -٢

بندی تغییراتی اجرا نـOيد؛ در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بارم -٣

  .بندی بايد دقيقاً رعايت شوددوم بارم ولی در نوبت

  .استتنّوع  همراهترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه  ،بار اصلی سؤاالت امتحانی -٤

هاِی زبانی شوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میدر بسیاری از موارد سؤاالِت بخش -٥

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

  .بیاید

 :اندهای زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسبفونت -٦

 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT)ن طهOعث(، B Badr ، Traditional 

Arabic  ،Simplified Arabic   

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

معموًال برای امتحان ميان نوبت . طرح سؤال امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است -٨

 .بندی خاّصی سؤال طرح کندمند است که بر اساس بارماگر دبqی عالقه. 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

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

 ) نـمره مکامله ١نـمره روخوانی و  ٤حدوداً . (تشود که برای نـمرۀ شفاهی اسنـمره کاسته می

 شود؟ در مکامله مشابه اين سؤاالت مطرح می

؟ كِمن أين أنت؟ کم عمر مدرسة؟ کم مرة سافرت إلی مشهد؟ مدرسة؟ بَِم جئت إلی الْملاذا تأتـي إلی الْ

الباب؟ ملاذا ؟ کم الساعة؟ ماهو لون ك؟ أّي فاکهة تحّب؟ متی ترجع إلی بيتك؟ أين بيتكکيف حال

 الحقيبة؟ كمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلتدرُُس؟ ماذا تأکُُل لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط؟ أ دفرتٌ علی الْ

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

ی مانند َصبَـَر و اهای سادهو با ريشهمستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه و مصدر در جمالت ساده 
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٣٥ 

 

آموز بتواند به کمک آنها فعل قرائنی مانند اسم و ضمq بايد در جمله وجود داشته باشد تا دانش) فَِهمَ 

  .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

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

ً يف الْ اُکتُْب    )� اسمعوا   �اسمع. (کَالمي...  ، رجاًء،حبييبيا     . َفراغِ فِعالً ُمناِسبا

  .صفوفکُمإلَی  اذهبوا من فَضلکُم، ،زمالئييا      .              کَلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ تَرِجِم الْ

بخش كلOت ناهOهنگ چهار كلمه  اّما در. (شودارائه میگزينه  سه ای دو ياگزينهدر سؤاالت چند  - ١١

  .)شودداده می

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

توانند ماضی يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن که 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

شود و اگر از غq صحيح و ساÜ سؤالی طرح  نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و ساÜ طرّاحی

 .شد نبايد دارای تغيqاتی مانند اعالل حذف باشد

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

 .کتاب استاهداف 

در  جمله با توّجه به قرائن در خالی جای برای و اسم اشاره مناسب ضمq تشخيصطرح سؤال در مورد  - ١٦

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

 : نيست

يّا کاربرد هذه و مانند هذاِن و هذين، ؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی َك ضمq منفصل منصوب مانند إ

 .برای اشاره به اسم غq عاقل كتل

طبيعی است که حفظ م� دشوار . 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� به عنوان مثال پیشنهاد می. است
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٣٦ 

 

توان میدر ترجمه عربی به فارسی نیز . آموز از آنها در جای خالی استفاده کنددانشکلمه ارائه شود تا 

 .کردنيم نـمره از اين بخش طرّاحی 

 کلOِت  و تاب نيستنهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف ک در جمله، تشخيص محّل اعرابیدر  - ١٨

اّما تشخيص اينکه فاعل مرفوع است از اهداف است؛ مثًال  .باشد شده کامل گذاریاعراب باید جمله

تأييد است حيحَ : اين سؤال مورد   .َع�ِّ الصَّ

  �والدُ األَْ   �والِد األَْ   �والدَ األَْ .  أَصِدقاَءُهم... ساَعَد 

ً  جمله، کلOِت  اریِ گذاعرابطرح سؤال از  - ١٩  .است ممنوع مطلقا

 . الزم است نيست؛ اّما ذکر نوعِ مشتق جامد و مشتق الزمدر تشخيص مشتّقات ذکر  - ٢٠

ذکر اينکه ناِظر اسم  و ُمنتَظَر برای مثال و ُمنتَِظر و منظور در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر - ٢١

و از اهداف  شدهباشد، در کتاب درسی تدريس فاعل ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی مزيد می

 .استآموزشی 

واِعدِ  َحَسَب  الِْعباَرةَ  ٰهِذهِ  تَْرِجمْ «امتحانی  در اين بخش از سؤاالت - ٢٢ بهرت است که » النَِّکرَةِ  وَ  الَْمعِرَفةِ  قَ

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

 : توان عمل کرددر طرح سؤال مکامله به دو صورت می - ٢٣

الی در مکامله و ارائۀ کلOت با دادن يکی ارائۀ تصوير و طرح سؤال از تصوير و ديگری پر کردن جای خ

 دو کلمۀ اضافه
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٣٧ 

 

  و دوم اّول نوبت  ميان ،دهمياز  پايۀ )٢(زبان قرآن  عربی شفاهی بندی امتحانبارم
 رشتۀ ادبيات و علوم انسانی

 مرهـن  موضوع شOره مهارت ها 

   هایمهارت
  خواندن،

 گفsشنيدن و سخن

  )مخارج حروف درستتلّفظ نسبتاً با و  ،و خطا درنگبدون (خوانی روان ١
  و اجرای گروهی آن شعرحفظ يا 
 هام� برخی درس یاجرای نـOيشيا 

٤ 

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

باشد؛ ولی می) نـمره ٥از (و شفاهی ) نـمره 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،(تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی  .٢

حتّی االمکان مخارج  ،آموزان خواسته شودآيد؛ اّما بايد از دانشآموزان بر نـمیعهدۀ بسياری از دانش

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

 .و قرائت نـOز بايد با تلّفظ درست باشد ،دينی است

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

در » .اسمي سعيدٌ «: و نیازی نیست پاسخ دهد ،، کامالً درست است»سعيد«پاسخ دهد » ؟كما اسم«

پاسخ  و» أيَن أنَت؟«: آموزی سؤال شدبخش مكامله فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش

فِّ « :و نتوانست بگويد ،و درنگ کرد» ... .أنا يف «: داد قيقت نيمی از نـمره را گرفته در ح» .أنا يف الصَّ

 .چون سؤال را فهميده است است؛

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

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

 .شفاهی از آن استفاده کرد
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٣٨ 

 

آموزان آزمون روخوانی و مکامله به عمل آورد؛ توان از همۀ دانشبديهی است که در يک روز نـمی .٥

اهی و های شفخواند و مجموعه فّعاليّتآموز در طول سال تحصيلی میبنابراين هرآنچه را دانش

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

 .شفاهی اوست

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

رفی آزمون شفاهی پاسخگويی رسعت عمل داشته باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از ط

ا نرمش و مهربانی برگزار کند تا اضطراب دارد؛ لذا از دبq ارجمند درخواست می گردد اين بخش را ب

های آينده وجود داشته آموز خاطرۀ خوش از مکامله داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سالدانش

 .باشد

ها را  حفظ خواهيم ع� عبارتزان ¡یآموحفظ ع� مکاملات کاری بسيار دشوار است؛ لذا از دانش .٧

 .تواند با ذوق و سليقۀ خود و رشايط موجود تغيqاتی در م� ايجاد کندآموز میدانش. کنند
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پيشنهادی نـمونه سؤال  

  امتحان 
   نوبت اّول و دوم
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٤٠ 

 

فِّ ِمِه تَعالَی، اِمتِحاُن اللَُّغِة الْبِاسْ  ، فَرُع اْألَ الَْعَربيَِّة لِلصَّ ، ٍف َو نِصْ  دُروٍس  ثَالثَةِ  يفوَُّل، َفصُل اْألَ ، اَلْنسانيَّةِ ُعلوِم اْإل دَِب َوالْحادَي َعَرشَ

  :عائِيلُّ ُم الْوَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ :          ِمنطََقةاَلْ ..../ ١٠/ ....: دَقَيَقًة، اَلتاّريخ ٧٠: َوقُت اَلْ

  )هفت نـمره( مهارت ترجمه. الف
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه

  .کَلUِِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ  ١

﴿ ،   .اْألَراِذلِ  َعنِ  اَلابتعاد     ﴾الصالةَ أَقِمِ يا بُنَيَّ

٠٫٥  

َتِ{ الُْمَرتاِدفَتَِ{ َو الَْکلَِمتَِ{ الَْفراغِ الْيف الْ اُکتُْب   ٢ تَ{ِ کَلَِم   .ُمتَضادَّ

قُمغْ / ُمع� / داء أَعْ / ُمساِعد / أَِحبَّة    لَ

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

٠٫٥  

.....: واهأَفْ    .َمَت{ِ کَلِ ُمفرَد أَو جمَع الْ اُکتُْب   ٣ .... .... .... ..... .... .....: َجناح   ... ..... .... .... .... .......    ٠٫٥  

ِ الْ  ٤   .َمعنَیَغريبَـَة يف الَْکلَِمَة الَْع{ِّ

عْ . الف ة اَْألُ   �اَلنّاس   � باَلشَّ لْ  �مَّ           �ماَلسِّ

ّالل . ب طّي   �اَلشَّ   �َخبّاز اَلْ    �وانـيّ َحلْ اَلْ  �اَلرشُّ

٠٫٥  

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی . ب

  .ُجَمَل ِذِه الْهٰ  تَرِجمْ   ٥

  )١( ﴾مأَْمثالُکُ مٌ أُمَ  إالّ  هِ بَِجناَحيْ  يَطqُ  رٍ طائِ  ال وَ  اْألَرِْض  يف ةٍ دابَّ  نْ مِ  ام وَ ﴿. ١
    ... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ... .. .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 

والُ . ٢ والُ  وَ  تومان، أَلَْف  تِسع�َ بِ الرِّجايلُّ  اَلرسِّ   )١( .تومان أَلَْف  تِْسع�َ  وَ  ِبَخمَسةٍ  نِّساèُّ ال الرسِّ
   ... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .. ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .. 
ُه؛ کانَ  الَّذي يَُسبَّ  أَنْ  قَنبَـرٌ  أَرادَ . ٣   )١. (قَنربُ  يا َمهْالً :لَهُ 7 َعيلٌّ  اْإلمامُ  قالَ فَ َسبـَّ

 ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ...... ..... .... .... .... .... .... ......... .... .... .... ..... .... .... .... .. 
ْلَخَشبِ  نَّقارُ . ٤ َجرَةِ  ِجْذعَ  يَنُْقرُ  ا  )١( .الثّانيَةِ  يف َمرّاٍت  َعْرشَ  ِبـِمنقارِهِ  الشَّ

.. .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....... ... ... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .. 
ْت . ٥   )١( .يََمنِ الْوَ  الِْعراقِ  يف اْإليرانيّ�َ  َودُخولِ  التِّجارَةِ  َسبَبِ بِ ةٌ کَثqَ  فارِسيَّةٌ  فاظٌ أَلْ الَْعَربيَّةِ  إلَی نُِقلَ

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

  

٥  
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حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنتَِخِب الرتَّ

 .الُْوکَناِت  ِيف  نُْحنَ  الطَّیْرِ  إَلی َشَکْوتُ  إنْ  وَ . ١

 �  .گوش فرا دهند هاآشيانه در ،بربم هاشکايتم را پيش پرنده اگرو . الف

 �  .کنند شيون هاالنه در کنم، گاليه پرندگان به اگرو . ب

ُمَجـرَّب َجـرَّبَ  َمنْ . ٢   .النَّداَمه ِبهِ  َحلَّتْ  الْ

            �.شودهرکس آزموده را بيازمايد پشيOن می. الف

            �.بيندکه به سخن شخص با تجربه توّجه نکند زيان میکسی. ب

٠٫٥  

َجَمِة الْ فَراغاتِ  َألْ اِمْ   ٧     .فاِرسيَّةِ الرتَّ

   9 هللاِّ  رَسوُل . ُعيوبَكُم إلَيْكُم أَْهَدى َمنْ  إْخوانِكُم َخيْـرُ . ١

    ..............................................هايتان را به شO کسی است که عيب.............................................بهرتين 

هاتُ  اْآلباءُ  يُِحبُّ . ٢  اْألَعOلِ  إَلی دائِـOً يُرِشدوَنهُم َولِٰذلَِك  حاٍل، أَحَسنِ  يف أَوالِدِهم ُرؤيَةَ  َواْألُمَّ

Oءِ  اْسِتهالكِ  يف َواِالقْتِصادِ  الّرياَضِة،بِ اِالْهتOِمِ کَ الّصالَِحِة، ْلکَهَرباءِ  الْ   . َوا

حالت ببينند و به هم� خاطر ........................................پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در 

 ........................................ت دادن به مانند اهميّ  ........................................هميشه آنها را به کارهای درست 

  .آب و برق........................................روی در و ميانه

١٫٥  

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

  : کَلUِِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ  ٨

  .       َقليالًاصبِـر  َرجاًء،. ٣.   بَيتِها ِمنستخرج  هيَ . ٢.    غُرفَتي دخلْت أَنا. ١

  . ِبواِجباتِِهنَّ  عملْنما  الِباُت،طّ اَل. ٧.  بُِرسَعةٍ  يرجِعونَکانوا ُهم . ٦.  ُهنا تلْعبواال لِکُم، فَضْ  ِمنْ . ٤

    

١٫٥  

ِ الْ  ٩   .َفراغِ ُمناِسَب ِللَْل الِْفعْ َع{ِّ

 � َعبيال تَلْ     � َعبواال تَلْ        � َعْب ال تَلْ            .يف الّشارِعِ ...................الدُ، َرجاًء، يا أَوْ . ١

 � تَِمعُ تَسْ    � تَِمعونَ تَسْ       � تَِمعونَ يَسْ        .   إلَی کَالِم أُستاِذِهم ................... اَلطُّّالبُ . ٢

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

٠٫٧٥  

  ٠٫٥  .ـهُ ِجمْ ُجملَِة، ثُمَّ تَْر ِذِه الَْمکاِن يف هٰ َم الْـِن اسْ َعيِّ   ١٠
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٤٢ 

 

  .ُدِق يف الّساَعِة الثّالِثَِة َمساءً ُفنْ بََخ الْنا َمطْ شاَهدْ 

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

لْ    .َحاللِ ُب ِمَن الْ کَسْ عOِل الَْضُل اْألَ أَفْ.    هَيـنِ َوجْ َشـرُّ النّاِس ذو ا

١  

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

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

  .َسأََل يف ِصَغرِِه، أَجاَب يف کِبَـرِهِ  َمنْ 

١  

ِن الْ ِعبارََة َحَسَب قَواِعِد الِْذِه الْهٰ  ِجمْ تَْر   ١٣   .رِفَةَ َمعْ َمعرِفَِة َو النَِّکرَِة، ثُمَّ َعيـِّ

يْ  َجرَُة کانَتْ . ُت َشَجرَةً َرأَ   .َعجيبَـةً  اَلشَّ

٠٫٥  

  .تَـها َخطٌّ کَلUِِت الَّتي تَحْ رِِب الْأَعْ   ١٤

 لَتجةُ سظَّمنالْيونِسکو مجِدسةَ قابوسٍ يف  مقُب الْإمامِ وةـمقائ ـراثالت الْعالَمـي.  

١  

ِن اسْ   ١٥ ِو اسْ َم الَْعيـِّ ِو اسْ َم الْفاِعِل أَ   .ُمبالََغةِ َم الْ َمفعوِل أَ

ٌة ِمنْ َهجْ  داقَةِ  َمٌة قَويـَّ نوِب، اِغْ.      الِعِب فَريِق الصَّ   َمْصنوعٍ  کُلِّ  صانِعَ  یا.      لَنا ِفرْ يا غَّفاَر الذُّ

١  

  .َفراغِ َعَدداً ُمناِسباًيف الْاُکتُِب   ١٦

  . ............................يُساوي  ِسّت�َ ناقُِص  عونَ َسبْ 

٠٫٢٥  

  )نـمره دو(مهارت درک و فهم . د

َمـتانِ « .الُْمناِسَب  الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ   ١٧  »زائَِدتانِ  کَلِ

َهِب أَوِ  �        نَةُ ـُوکْاَلْ .١ ِة يف يَِد الْالْ زينٌَة ِمَن الذَّ  .َمرأَةِ ِفضَّ

 .ُسلوکُهُ کَالُمُه وَ لُـُه وَ َشکْ َك ِجبُـيُعْ  َمنْ  �        کَرامَةُ اَلْ .٢

 .ِعزَُّة النَّفِس َعظََمٌة وَ َرشٌَف وَ  �       َمرَمیاَلْ .٣

 .نِـهِ يش َعلَی بَطْ َحيَواٌن يَـمْ �                                 َمليحُ اَلْ .٤

ديِق أَِو الْ ُك تَْر  �         اَلرُّفاتُ  .٥  .ُمِحبِّ الصَّ

واُر  .٦   . بَيُت الطُّيورِ  �        اَلسِّ

 َحيَّةُ اَلْ .٧

     ـرُ هَجْ اَلْ .٨

١٫٥  

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٤٣ 

 

ْألَ  َرأِ النَّصَّ التّالـَي، ثُمَّ أَِجْب اِقْ   ١٨ ـةِ سْ َعِن ا َلِة التّاليَ   .ئِ

اسْ . أَنَا ِمهران ٌة ُن أُْرسَ َنحْ . والِدي فَّالٌح َووالَِدí طَبّاَخةٌ . ِم بِطرود يف مازَنَدرانأَعيُش يف قَريٍَة َصغqٍَة بِ

لْ يَوُم اَلْ. َسعيَدةٌ  ثُمَّ . بُُخ َحلَويّاٍت طَيِّبَةً هَي تَطْ . َل ساَعتَ�ِ َحلَويّاٍت قَبْ  أُّمي طَبََخْت . َخميِس َيوُم ا

ً  َرتِي النّاُس ِمنْ عِ، فَيَشْ بَيْ رُِضها لِلْتَعْ  لْ . َحلَويّاتِـها ِألَنَّها لَذيذٌة ِجّدا ِة َحَلويّاِت َعلَی الْأُّمي َوَضَعِت ا ِمنَضَد

غqَُة ِمهري کانَتْ . تِقبالِ يف غُرفَِة اِالسْ  ُعيوِن ِمنَضَدِة بَعيَدًة َعِن الَْعلَی الْ جائَِعًة، فََصِعَدتْ  أُختي الصَّ

تْ أُّمي کَثqاً، فََذَهبَتْ  خافَتْ . بُکاءِ بِالْ َوبََدأَتْ  فََسَقطَتْ    .ُس َسنَواٍت ُعمُر أُختي َخمْ . ها ِبَخqٍإلَيها َوشاَهَد

غqَِة؟ نْ بِيَُد الْ َکَرسَتْ َهِل انْ  .١  ............................................................................................  ِت الصَّ

لْ َمتَی َصنََعِت الْ .٢  ............................................................................................  َحلَويّاِت؟والَِدُة ا

 ............................................................................................  َحلَويّاِت؟والَِدُة الَْضَعِت الْأَيَن وَ  .٣

؟بِنْ ُم الَْما اسْ  .٤ غqَِة  ............................................................................................    ِت الصَّ

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

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

  

١٫٥  

  )نـمره ٠٫٥( مهـمهارت مکال. هـ 

ؤاِل التّالـيَعِن  أَِجْب   ١٩   .السُّ

    ......................................................................؟ َك َف حالُکَيْ 

٠٫٢٥  

ِِّب الْ  ٢٠ ً  تُْب َکلOِِت َو اکْرَت   .سؤاالً َو جواباً َصحيحا

.؟ / لOِذا / هََدَف الْ/ ما قَبَِل / بَِسبَِب التََّسلُِّل / َحکَُم الْ  /  
.....................................................................................................................................................................................................................................      

  .به دليل آفسايد -چرا داور گُل را نپذيرفت؟  - 

٠٫٢٥  

 

 

 

   

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٤٤ 

 

فِّ ِمِه تَعالَی، اِمتِحاُن اللَُّغِة الْبِاسْ  ْ فَرُع اْألَ  ،الثّانـيَفصُل ، اَلْحادَي َعَرشَ الَْعَربيَِّة لِلصَّ   دَقَيَقًة،  ٧٠: َوقُت ،  اَلْنسانيَّةِ ُعلوِم اْإل دَِب َوال

  :عائِيلُّ ُم الْوَُّل َو اِالسْ ُم اْألَ اَِالسْ :                            ُمَدرُِّس اَلْ :          ِمنطََقةاَلْ ..../ ٣/ ....: اَلتاّريخ

  )هفت نـمره( مهارت ترجمه. الف
  بارم  پرسش  رديف

  )دو نـمره(شناسی مهارت واژه

  .کَلUِِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ تَرِجِم الْ  ١

 و﴿الَّذين لسر نوا بِاِهللا وتيهِم ــآمؤي فوس كم أُوٰلئهنم دأَح نيقوا بفَري لَم و هم﴾أُجوره  

٠٫٥  

  ≠    .  =   الُْمناِسِب  َمکانِ الْ يف الُْمتَضادَّ  وَ  الُْمَرتاِدفَ  َضعِ   ٢

ـOل/  اَْألَْحياء/  اَلَْعداَوة   اَْألَْعَلی/   اَِالبْتِعاد/  اَلشِّ

.......=  اَلْيَسار .... .. ... .... .......≠  اَْألَْسَفل  ..... .... .. ... ..... ....  

٠٫٥  

....: حابأَصْ     .کَلَِمَت{ِ ُمفرَد أَو جمَع الْ اُکتُْب   ٣ .... .... ..... .... .... ....: صيَةَمعْ    .... .... .... ..... .... .... ....    ٠٫٥  

ِ الْ  ٤   .َمعنَیالَْغريبَـَة يف َکلَِمَة الَْع{ِّ

          �ـنَعيْ   �ه َوجْ   �م َصوْ  � لِسان . الف

َث     �کَبُـرَ   �َحکَی   �نَطََق . ب   �َحدَّ

٠٫٥  

  )نـمره هفت(مهارت ترجمه به فارسی . ب

  .ُجَمَل ِذِه الْهٰ  تَرِجمْ   ٥

ـةَ  يَْقبَُل  هوَ  هللاَ  أَنَّ  يَْعلَمـوا لَمْ  أَ ﴿. ١   )٠٫٧٥( ﴾ِعباِدهِ  َعنْ  التَّوبَ
    ... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ... .. .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .. 

٢ . îَکانَ  َرُجالً أَنَّ  يُْح  َqيوِب، کَث صلَِحها أن َوحاَولَ  أَعOلِهِ  َعَلی فَنَِدمَ  الُْع   )١( .يُ
   ... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .. ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .. 
ٍب  ِمنْ  وَ  تَْشبَعُ  ال نَْفٍس  ِمنْ  بَِك  أَعوذُ. ٣   )١. (يَنَْفعُ  ال ِعلْمٍ  ِمنْ  وَ  يَْخَشعُ  ال قَلْ
 ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ...... ..... .... .... .... .... .... ...... ..... .... .... .... ... .... .... .... .. 
نَةِ  يف آَذريَزديّ  اَْألُستاذُ. ٤ ِعرشينَ  السَّ  يَذَهْب  َولَمْ  الْکُتُِب، بائِعَ  صارَ  ثُمَّ  بَسيطاً، عاِمالً کانَ  ُعمرِهِ  ِمن الْ

 )١٫٢٥( .َحياتِهِ  يف الَْمدرََسةِ  إلَی
.. .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....... ... ... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .. 

ً َعزي وااِْرَحم. ٥ ، زا ً غَنيّ  وَ  ذَلَّ   )١( .الٍ ُجهّ  بَْ�َ  اعَ ض عالOًِ وَ  َر،افْتَقَ  ا
.... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ...... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... ....  

  

٥  
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٤٥ 

 

حيَحةَ   ٦ َجَمَة الصَّ   .اِنتَِخِب الرتَّ

فْ ﴿. ١  ﴾تُمونَ لَُم بِـO يَکَْس يف قُلوبِِهم َو ّهللاُ أَعْ واِهِهم ما لَيْ يَقولوَن بِأَ

 � .است آگاه راننددروغی که بر زبان میگويند و خدا به نيست می هايشانقلببا دهانشان آنچه را در . الف

 �  .کنند داناتر استپنهان میگويند و خدا به آنچه هايشان نيست میهايشان آنچه را در دلبا دهان. ب

الةِ  أَْهلَهُ  يَأُْمرُ  کانَ  وَ ﴿. ٢ کاةِ  وَ  بِالصَّ   ﴾الزَّ

            �.و خاندانش را به ¡از و زکات فرمان داده بود. الف

            �.داداش را به ¡از و زکات فرمان میو خانواده. ب

٠٫٥  

َجَمِة الْ َألْ اِمْ   ٧     .فاِرسيَّةِ فَراغاِت الرتَّ

  .هللاِ  َعلَی فَلْـیَتََوکَّْل   النّاِس، أَقَوی يَکونَ  أنْ  أَرادَ  َمنْ 

  .....................................مردم باشد، پس بر خداوند  ....................................هرکس بخواهد 

َمتْ  ما الَْمرْءُ  يَنْظُرُ  يَوْمَ ﴿ ً  كُنْتُ  يالَيتَني الْكافِرُ  يَقوُل  وَ  يَداهُ  قَدَّ ا را آنچه آدمی کهروزی ﴾تُرابا  ب

  .....................................   ....................................: گویدمی کافر و نگردمی است فرستاده پیش دستانش

  . اْلجارَ  يَْحَفظُ  وَ  اْألَسيـرَ  يَُفكُّ  َقوِمـِه، َسيِّدَ  کانَ  أَبـي إنَّ 

  .کردرا حفظ می ....................................و  ....................................پدرم رسور مردمش بود، اسq را 

١٫٥  

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

  .تَـها َخطٌّ فعاَل الَّتي تَحْ ِجِم اْألَ تَْر   ٨

  .ُمَدرَِّسکُم اُشکُروايا أَِعزّائـي، . ٢بَيتِکُم؟           ِمنْ  ال تخرجونَلَِم . ١

  .ِعراقِ إَلی الْ أُسافر سوفإنّـي . ٤.           َعَملِ ِمَن الْ رجعوا ماإنَّهُم . ٣

  

١  

نْ   ٩   .ُجَمِل التّاليَةِ فعاِل يف الْ نَوَع اْألَ  َعيـِّ

  .َذا الَعَملِ أَنتُم َستَنتَِفعوَن بِهٰ . ١

  .کَالمـي َمعْ َصديقي، َرجاًء، اِسْ يا . ٢

٠٫٥  

ْألَ  ـنْ َعيِّ   ١٠   .َم التَّفضيلِ َمکاِن، أَِو اسْ َم الُْمبالََغِة، أَِو اسْ َم الَْمفعوِل، أَِو اسْ َم الْفاِعِل، أَِو اسْ َم الْاِسْ : سUءِ نَوَع ا

  .ِسنيـنَ ُمحْ يُـِحبُّ الْ يا َمـنْ .      ِمهِ َم النّاِس إلَی ِعلَْجَمَع ِعلْ لَُم النّاِس َمنْ أَعْ 

المُ .          انـخوزست فـي سابور ُجندي إنَّ َمکتَبَـةَ    .رُ التOَّّ  َميْثَمُ  يا َعلَيَك  اَلسَّ

١  
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٤٦ 

 

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

  .إَلی أَهدافِهِ  کَثqاً يَِصْل  يُحاِولْ  َمنْ 

     � .رسدهايش میتالش کند به هدفهرکس بسيار . الف

     � .هايش خواهد رسيدکند به هدفکسی که بسيار سعی می. ب

٠٫٥  

َجَمِة َحَسَب الَْألِ الْاِمْ   ١٢   .تَهاَقواِعِد الَّتي قََرأْ َفراَغ يف الرتَّ

ومَ  اِْشتَـَريْتُ  ً  الْيَ يْتُـ قَدْ  کِتابا ..امروز کتابی را  .لقَبْ  ِمنْ  هُ َرأَ .... .... .... .... ...که قبالً آن را  ......... .... .... .... ..... ....... .   

٠٫٥  

  .تَهاَقواِعِد الَّتي قََرأْ يَتَِ{ َحَسَب الْهاتَِ{ اآلْ  ِجمْ تَْر   ١٣

  ﴾ِفقوا ِمOّ تُِحبّونَ بِـرَّ َحتَّی تُنْ تَنالوا الْ لَنْ ﴿

الَم هللاِّ  يُريدوَن أَنْ ﴿ لوا کَ   ﴾يُبَدِّ

١  

  .تَـهاَقواِعِد الَّتي قََرأْ يَتَِ{ َحَسَب الْهاتَِ{ اآلْ  ِجمْ تَْر   ١٤

  ﴾ُمؤِمنونَ ـيَتََوکَِّل الَْعلَی ّهللاِ َفـلْ﴿

نوا لَمْ  عراُب آَمنّا قُْل قالَِت اْألَ ﴿   ﴾تُؤِم

١  

َتِ{ َحَسَب الْهاتَِ{ الْ  ِجمْ تَْر   ١٥   .النّاِقَصةِ  فعالِ تَها يف َمعانِـي اْألَ َقواِعِد الَّتي قََرأْ ُجملَ

  .            کاَن َسعيٌد ساَعَد َصديَقهُ 

  .کان سعيٌد يُساِعُد َصديَقةُ 

١  

  )عرابِ عرابـيُّ َو عَالَمُة اإلْ َمَحلُّ اإلْ الْ(. تَـها َخطٌّ کَلUِِت الَّتي تَحْ رِِب الْأَعْ   ١٦

 بکْتيسردالْم درسِ قَواعلَ الدحِ یعاللَّو.  

١  

  )نـمره سه(و فهم مهارت درک . د

  )َکلَِمتاِن زائَِدتانِ ( .کَِلUِت التّاليَةِ َفراغِ کَلَِمًة ُمناِسبًَة ِمَن الْيف الْ َضعْ   ١٧
يرِ  َظلَِّة الْ/ جوٌع /  ِمئاتُ /  الرسَّ وابِّ / خائِِب الْ/ ِم    ةٌ َخِرضَ /  ظَالمِ /  الدَّ
للَُّغِة الْ .١ ...َعَربيَِّة يف ا .... .... .... .... .... لْ الْ ....  .فارِسيَّةِ صوِل الُْمَعرَّبَِة ذاِت اْألُ َکلOِِت ا

....أَستَفيُد ِمَن  .٢ .... ..... .... .... مِس أَوْ  ...... ِة الشَّ زوِل الْ أَماَم أَِشعَّ لْنُ ثَّ  .جِ َمطَِر أَِو ال

....ُمسافِريَن يُسافِروَن َعلَی َجOَعٌة ِمَن الْ َب اَلرَّکْإنَّ  .٣ ..... .... .... .... .... .. .   

َشُف قِطَعُة قOٍُش ت .٤ ....وَضُع َعلَی ـاَلرشَّ .... ... .... ....... .... .... .... ... .     

تاءِ غُصوُن اْألَ  .٥ ....بَديَعـٌة  شجاِر يف الشِّ .... .... ..... ....... .... .... .. .   

... نِهايَةُ النَّهاِر، َو  بِدايَةُ  »َغداةُ اَلْ« .٦ .... .... .... .... .... للَّيلِ  ....   .ا

١٫٥  
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٤٧ 

 

حيَح َو الْ  ١٨ ِن الصَّ   .َحقيَقةِ َخطَأَ َحَسَب الَْعيـِّ

١.  َ نٌَة  أَوْ يضاُء ٌة بَ لطَّباشqُ مادَّ ا وَّ وَر  َعَلیها يُكْتَُب بِ ُملَ بّ ثْ  ةِ السَّ    .لِهاَو ِم

ُه اَْألَ  .٢    .»Oءُ بَکْ«بکَُم َمن ال يَستَطيُع أَن يَتَکَلََّم، َو ُمؤَنَّثُـ

 .»َصOّءُ «يَرَی، َو ُمَؤنَّثُـُه َصمُّ َمن ال يَستَطيُع أَن اَْألَ  .٣

ً َعُب يف فَريِق کُرَِة الْيَلْ .٤  .ِمنَضَدِة أََحَد َعَرشَ الِعبا

لْ  .٥  .َمرَِض ِم ِمـن َعـالئِـِم الِْجسْ اِرتِفاُع َحـرارَِة ا

  .َعناِرصِ ُم ُمطالََعِة َخواصِّ الْحياِء ِعلُْم اْألَ ِعلْ .٦

  

١٫٥  

  )نـمره ٠٫٥( مهـمهارت مکال. هـ 

ؤاِل التّالـيَعِن  أَِجْب   ١٩   .السُّ

    ......................................................................ِر؟ بَحْ بَِم تُسافُِر يف الْ

٠٫٢٥  

ِِّب الْ  ٢٠ ً  تُْب َکلOِِت َو اکْرَت   .سؤاالً َو جواباً َصحيحا

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

  

٠٫٢٥  
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٤٨ 
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٤٩ 

 

  پنجمبخش 

  توضیحات مشرتک 

   عربی پايۀ يازدهم در تدريس

  های کتابدرسهمۀ 
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٥٠ 

 

؛ شايسته است دبq عربی پايۀ گذارددانش زبانی سودمندی را در اختيار دبq میمطالعۀ کتاب معلّم بررسی و 

. گرددابهامات با مطالعۀ کتاب برطرف میبسياری از . يازدهم کتاب معلّم را با صرب و با دّقت مطالعه کند

های احتOلی به پرسشبر اينکه  افزوناست تا بينی شدهپيش» افزايی برای دبq دانش«بخشی تحت عنوان 

پيدا آموزی سؤالی دشوار بپرسد در کتاب معلّم پاسخ آن که دانشتا در صورتیباشد  مکانی ،دهدمعلّم پاسخ می

ای مطالب رصفی، نحوی، واژگانی، بالغی و رس پارههمچن� کتاب معلّم منبعی برای رفع اختالف دبqان بر . شود

در کتاب راهنOی ... های تدريس، اهداف کتاب، حّل ¬رينات و ترجمۀ متون و اختالف بر رس روش. غqه است

  .گرددمعلّم حل می

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

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

نـOيندگانی از . در بررسی کتاب درسی افراد بسياری سهيم هستند ؛ت آن نيز هرچه بيشرت تقويت گرددنقاط قّو 

يم و تربيت اسالمی و دبqخانۀ کشوری درس ان تعل، متخّصص)دومبه ويژه متوّسطۀ (متوّسطۀ اّول و دوم  دبqان

  .... شناسانی از حوزه و دانشگاه وکار  های آموزشی،عربی، گروه

های نونگاشت عربی قواعد در کتاب. به معنای نفی قواعد نيست ؛ اّما اينمحوری استشيوۀ کتاب م�هرچند 

متون سادۀ عربی را درست  دوم متوّسطهدورۀ در پايان  بايد قادر باشدآموز دانش .در خدمت فهم م� هستند

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

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

رود بايد آموز هر سال که به پايۀ باالتر میدانش. دوازدهم تکرار خواهد شداين کار تا پايان پايۀ  .عربی است

  .معنای کلOت قبلی را بداند

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

   .های درسی عربی پيش� تشکّر گرددکتاب

تکرار عمدی  .استشی مانند آيات و احاديث و امثال در کتاب درسی يازدهم تکراری ارز  هایبرخی از عبارت   

  .است تا اين سخنان حکيOنه ملکۀ ذهنشان شود

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

  .و در راستی اهداف برنامۀ درسی مّلی هستند ؛ ابعاد تربیتی و فرهنگی نیز دارندکتاب
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کلOت بسياری را آموخته و تاحدودی با ساختار زبان عربی آشنا دورۀ اّول متوّسطه آموز در ازآنجاکه دانش

آموز با کلOت بسيار و نيز بسياری از اکنون دانش. است شدهتر ها طوالنیيازدهم م� پايۀشده؛ لذا در 

  .ساختارهای زبان عربی آشنا شده است

مه در کتاب گنجانده شده؛ ـآموزان و به استناد برنامۀ درسی مّلی مجّدداً مکالبنابه درخواست دبqان و دانش 

را آن  بخشد؛می گqايی و پويايیبه درس عربی مه بسرتی مناسب برای آموزش هر زبانی است و ـزيرا مکال

اد؛ دهزبانی پویا و كاربردی نشان می بسياری  .نيست آموزش عربیهدف اصلی آموزش همچنان مکالـمه  اّم

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

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

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

تواند مهارت دبq می. درس است و متون و ¬رينات کوتاه هستندکتاب درسی هفت . زمينۀ مکالـمه تقويت کند

  .آموزان را با توّجه به کم حجم بودن کتاب تقويت کندشفاهی دانش

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

گردد که با شيوۀ نوين نگاشت کتاب درسی هOهنگ میاز همکاران درخواست  .خواهند بودپيش از خود 

  .شوند

های اجتOعی و اين وبگاه با گروه عربی دفرت تأليف در تـOس توانند از طريق شبکهمعلOّن گرامی می   

  .باشند

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

ـۀ رشد    اسالمی معارفقرآن و مجلّ

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

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

  .نامه درون مجلّۀ معارف قرار دارددر حال حارض مقاالت عربی به صورت ويژه

 Oپيوند گروه عربی  وبگاهتوانيد درخواست کنيد تا در می ،فّعال داريد )وبالگ(نوشت وبهمچن� اگر ش

  .شود )لينک(
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دبqی  .باشد کرده مطالعه دقّت به يا تدريس را دهم تا هفتم هایپايه عربی هایکتاب دبq که است شايسته 

های پيش� را تدريس نکرده است، همچن� تر از دبqی است که کتابهای قبلی را تدريس کرده موفّقکه پايه

  .باشد گذرانده را کتاب اين توجيهی آموزشی دورۀ

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 مّلی اين است رویكرد  برنامۀ درسی عربی

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

رشتۀ ادبيات و  آموزرود دانشانتظار می. محوری استم� های عربی هفتم تا يازدهمکتابتأليف شيوۀ    

و آيات قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات متون سال تحصيلی بتواند در پايان پايۀ يازدهم  علوم انسانی

و  را بفهمد هادرست بخواند و معنای آندر حّد ساختارهای خوانده شده، را  عربی متون نظم و نÅ فارسی

ه است و هر هدف ديگری از اهداف فرعی ب» فهم م�«هدف اصلی آموزش زبان عربی در ايران  .ترجمه کند

ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی هOنند احاديث، دعاها و متون هدف اصلی، فهم م� به. آيدشOر می

  .ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است

 »درسی برنامۀ راهنOی«و  »مّلی درسی برنامۀ«باالدستی  با توّجه به مصّوبات اسناد های درسیهمۀ کتاب   

 راهنOی برنامۀ درسی عربی نيز. استدرسی  کتبتألیف  ترين سندمهم ،مّلی درسی برنامۀ .شده است نوشته

 . های درسی عربی استنقشۀ راه تأليف تـOم کتاب

، روايات و حديث، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن ،های عربی هفتم تا يازدهمکتابکلOت    

در  های درسی عربی کاربرد قرآنیدر گزينش واژگان کتاب .است رفتهات فارسی بسيار به کار زبان و ادبيّ 

  .اولويّت است

است و به استناد برنامۀ درسی مّلی مکالـOت کوتاهی در » سخن گف�«از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی 

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

بينيم که در کتاب درسی و نيز لذا می .سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيستتحّرک و فّعال میپر

  .بندی نقش پر رنگی ندارنددر بارم

   :كتاب دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی مهم تأکيدات

هر . س تنظیم شده استپايۀ يازدهم در هفت در  رشتۀ ادبيات و علوم انسانی کتاب عربی زبان قرآن .١

از . جلسۀ آموزشی دارد ٣٠سال تحصيلی حدود . توان در سه جلسۀ آموزشی تدريس کرددرس را می

دو هفتۀ دوم فروردين و ماه . جلسه است ٢٢مهر تا اسفند با حذف دو هفته امتحانات دی ماه 
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فروردين و ارديبهشت  روزه و دو ماه ٣٠های مهر تا بهمن از طرفی ماه. جلسه است ٦ارديبهشت نيز 

تر وقتی که به تقويم به عبارت ساده. شودجلسه ديگر افزوده می ٢روز يعنی  ١٢اند؛ لذا روزه ٣١نيز 

تعداد جلسات سال پس . بينيم که يکی از روزهای هفته پنج بار تکرار شده استکنيم، مینگاه می

جلسه  ٢١کتاب بر مبنای تدريس . جلسه است ٣٠ای دقيقه نودهای متعارف مبنای زنگ تحصيلی بر

 .باشدروزهای ديگر سال تحصيلی برای تعطيالت احتOلی و تکرار و ¬رين می .است

 : آموز پايۀ يازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده استدانش .٢

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

غqُ «ايی مانند هترجمۀ صفت مؤّخر در ترکيببرای    .»أَخوکُنَّ الصَّ

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

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

  »هيَ  هو، َمنْ  َمنْ «

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

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

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

   .مفرد هستند ٩٩تا  ١١عددهای . معدود سه تا ده به صورت مضاف اليه و جمع است

  عددهای ترتيبی يکم تا بيستم

   )نه ضمq(و تشخيص نایب فاعل به صورت اسم ظاهر  تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول

  .جايگاه نون وقايه

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

و تشخيص عالمت اعرابی رفع، نصب و  .هدف نيست) اصلی و فرعی(اّما تشخيص اِعراب  .حرف جرّ 

   )فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مبتدا و خرب مرفوع، مضاف اليه مجرور، نايب فاعل مرفوع(ها جّر اسم

و ذکر اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد و  »یبر غامفرد مذکّ«فعل مانند  ۀتشخيص نوع باب و صيغ

   .استاز اهداف آموزشی  آنها تشخيص

  :تشخيص چندم شخص فارسی هدف نيست؛ مثال چن� سؤالی مردود است

  تسرتجع� چندم شخص است؟
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 ۀترجم کمک به شناخت فعل و یحفظ کند برا »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 (

: ت ترجمه کندرا به دنبال آن درس يیهافعل چن�بشناسد و » ـتُمفََعلْ«را در » تُمْ «آموز بايد دانش   

   .ـتُمَرجْ تَخْ ـتُم و اِسْ َرجْ ـتُم، أَخْ تُم، تََخرَّجْ ـَخَرجْ 

تصّور برخی افراد از درس عربی اين است که عربی يعنی رصف فعل، اسم اشاره، اسم موصول، و    

  .در حالی که همۀ اينها بايد در داخل جمله باشد .کنندآموزان را ملزم به حفظ چن� مواردی میدانش

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

  .ذهن فراگq شود

اندرزهای لقOن حکيم . سورۀ لقOن است ١٩تا  ١٧م� درس اّول با عنوان مواعظ قَيَِّمة آراسته به آيات  .٣

 . بخشدجان آنان را صفا میبه فرزندش که برای جوانان اين مرز و بوم ارزشمند است و دل و 

 از مشتق جامداسم نيازی به تشخيص . دربارۀ شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است درس اّول قواعد .٤

. تأثqی در فهم م� ندارد ،راج جامد هستندتِخْ دانس� اينکه کلOتی مانند ِجدار، کِتابَة و اِسْ . نيست

 ،دانس� اينکه طَريق جامد است. نه در مدرسهجايگاه چن� مطالبی در دروس تخّصصی دانشگاه است 

حتّی در . کندآموز در فهم م� که هدف اصلی درس عربی است نـمیيا مشتق کمک چندانی به دانش

 .اين مورد ميان بزرگان زبان و ادبيات عرب اختالف نظر وجود دارد

شاعران ايرانی به . تلميع در ادبيات فارسی رايج است .موضوع م� درس دوم آرايۀ ادبی تلميع است .٥

ع از رسوده .اندفارسی و زبانی ديگر که معموًال عربی است شعر رسوده های حافظ لسان دو ملمَّ

هدف اين است که در کنار خواندن متون نظم . الغيب و شيخ اجّل سعدی در درس آمده است

و سازيم که زبان و ادبيات فارسی و عربی پيوندی آموز را با اين حقيقت رو به ر دلنش�، دانش

ناگسستنی دارند و رسايندگان شqين سخن ايرانی، زبان عربی را به عنوان زبان فرهنگ و ¬ّدن اسالمی 

بردند و اين نشانگر عالقه و های عربی بهره میهای پارسی از عبارتشناختند؛ از اين رو در رسودهمی

آموزان و دبqان به عمل هايی که از دانشدر نظرسنجی .به زبان عربی استتوانـمندی آنان در تسلّط 

 .اغلب افراد دوستدار چن� بخشی در کتاب درسی هستند. آمد ملّمعات رأی بااليی گرفت
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اسم فاعل و  .قواعد درس دوم دربارۀ شناخت و ترجمۀ اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه است

 .د هر دو آموزش داده شده استمفعول از ثالثی مجرّد و مزي

های خدا در رهنمودهای در آفريده تفکّر. های آفرينش خداوند استموضوع م� درس سوم شگفتی .٦

هايی شنيدنی در م� بزرگان دين همواره تأکيد شده، با توّجه به سّن پرجوش و خروش جوانی دانستنی

ُق هذا َخلْ﴿و » كمطر السم«م� . شودآمده است که موجب ايجاد عالقه و انگيزه نسبت به درس می

آموزان چن� متونی را دوست دارند و از سوی ديگر در روايات در پايۀ دهم نشان داد که دانش ﴾هللاِّ 

 .دينی ما به تفکّر در آيات خدا بسيار سفارش شده است

 .ر رفته استاين اسلوب به ويژه در احاديث بزرگان دين بسيار به کا .قواعد دربارۀ اسلوب رشط است

فعل رشط و جواب آن را . شودآشنا می »إذا و َمْن، ما، إنْ «آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات رشط دانش

تواند به جزم فعل رشط و جواب آن دبq می .آموزش جزم از اهداف نيستاّما . دهدتشخيص می

 .سؤال طرح شوداشاره کند؛ ولی اشاره به اين مطلب بدين معنا نيست که در امتحان نيز از آن 

آموزان و موضوعی که برای بيشرت دانش. م� درس چهارم دربارۀ تأثq زبان فارسی در عربی است  .٧

آموز هميشه دانش .ها خواستار چن� متنی در کتاب درسی بودنددبqان جالب بوده و در نظرسنجی

 دهی کرده است؟ربی نيز واژهستانی کرده؛ آيا به زبان عی از زبان عربی واژهسپرسد اينکه زبان فار می

بخشی در . های بسياری است که خواندن آن برای او شqين و جّذاب استاين م� پاسخ به پرسش

 . شودادامۀ م� درس آمده است که تنها برای مطالعه است و از آن سؤال امتحانی طرح نـمی

  . گان غq ايرانی استها تأليف نويسندگان ايرانی و برخی تأليف نويسند برخی از اين کتاب

 : های بسياری دربارۀ معّربات فارسی نگاشته شده است، از آن جملهکتاب

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

  .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

   .یةسالمشکاة اإل مکتبة مِ  .یوطيالسُّ  ینجالل الد. برَّ عَ اْلمُ  نَ القرآن مِ  يف عَ قَوَ   ماب يفذَّ هَ الْمُ 

که به  باشدمیاسم معرفه و نکره  درسِت  ۀترجم ۀبخش اّول دربار : قواعد درس چهارم دو بخش است

دليل اينکه به چهار نوع ديگر  .پرداخته است» اسم َعلَم«و » ال«معرفه به  یعنینوع معرفه  دو

  .معارف پرداخته نشده است اين است که اهميّت آنها به اندازۀ اين دو مورد نيست
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. باشدیم »ی، لَْن، کَي، لِکَي، لِـ ، َحتَّ أَنْ «ترجمه فعل مضارع همراه حروف پرکاربرد  ۀبخش دوم دربار  

  .فعل مضارعِ منصوب هدف نيست و اعراِب  یو فرع یآموزِش اعراب اصلبخش،  یندر ا

 .شودتواند به نصب فعل مضارع اشاره کند؛ اّما در امتحان از آن سؤالی طرح ¡یدبq می

اسالمی بر صداقت بسيار  - ی در فرهنگ ايران .م� درس پنجم داستانی در ستايش راستگويی است .٨

در م� درس داستان  .ها و روايات بسياری وجود داردتأکيد شده و در نکوهش دروغگويی داستان

. آموزان دلپسند و آراسته به سخنان بزرگان دين استاين داستان برای دانش. کوتاهی ذکر شده است

 . رشناسان مؤثّرتر استشيوۀ غq مستقيم به باور کا. اندرز مستقيم کمرت تأثq دارد

هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا آموز در قواعد درس پنجم با معادلدانش

مثالً . آنچه الزم است بدانيم اين است که آنچه در قواعد درس آمده است فرمول ثابت نيست .شودمی

ُت ماضی در اين جمله رََسبْ . شدممردود می اگر مطالعه نبود» .لَو ال املطالعُة لَرََسبتُ «در جملۀ 

  .بی آنکه مطابق فرمول درس باشد. استمراری ترجمه شده است

هدف از . داده شده است توضيحآموز گqی از سخنان بزرگان دين برای دانشبا بهره سخنآداب برخی 

در بيشرت متون و عبارات کتاب برنامۀ . های چهارگانۀ زبانی نيستتدريس کتاب پيِش رو تنها مهارت

اين هدف . اسالمی است -پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش غq مستقيم فرهنگ ايرانی 

 .مطابق برنامۀ درسی مّلی است

ن� چ .شودهايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا میآموز با معادلدانش

آموز فارسی زبان طرّاحی اصطالحاتی در دستور زبان عربی وجود ندارد و اين مبحث رصفاً برای دانش

  .شده است

انه که با ديدن . م� درس ششم اشاره به يک داستان تاريخی است .٩ داستان دخرت حاتم طائی به نام َسّف

دن اين داستان با حقايقی زيبا و آموز با خواندانش. شودجذب اسالم می 9رفتار واالی پيامرب اسالم 

و . آموزان به خواندن داستان عالقه دارنداصوالً دانش .شودافتخار آفرين در تاريخ اسالم آشنا می

 .آموز داردداستان واقعی اثر بيشرتی بر دانش

هايی آموز فعلهدف اين است که دانش. است» لَم، لِـ و ال«قواعد درس ششم دربارۀ معانی حروف 

آموزش جزم فعل مضارع . را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند» َمعْ يَسْ  لَمْ «ند مان

آموز اين رشته فقط دو ساعت در هفته درس عربی دانش .و اعراب اصلی و فرعی از اهداف نيست

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٥٧ 

 

تواند به جزم فعل مضارع اشاره دبq می .گqددارد؛ لذا امر تدريس با توّجه به زمان محدود صورت می

 .ز از آن سؤالی طرح شودبه اين معنا نيست که در امتحان نيکند؛ اّما اشاره کردن 

خواندِن . شوندگاهی به داليلی برخی دچار نااميدی می. م� درس هفتم دربارۀ اميد به زندگی است .١٠

ه دچار معلوليّت بودند ولی نااميد زندگِی بزرگانی چون سکّاکی، فارابی، آذريزدی و انيشت� و کسانی ک

موجب تقويت روحيّۀ خواننده شده و در نگرش » .معلوليّت، محدوديّت نيست«نشدند و ثابت کردند 

اين درس به . وجود افراد ناقص و کم توان در جامعه يک حقيقت است .و انديشۀ فرد تأثq گذار است

-های خود را نـمیگاهی جوانان قدر داشته. تآموز اثرگذار اسلحاظ عاطفی در انديشه و نگرش دانش

  .بَرداين م� آنان را به فکر فرو می. دانند

ا دانش. ی استدر زبان عرب» کاَن، صاَر، لَيَس، أَْصبَحَ « ی ناقصهاکاربرد فعل قواعد درس هفتم آموز ب

ا . شده استتشخيص اسم و خرب اين افعال نيز آموزش داده . شودمعانی مختلف اين کلOت آشنا می اّم

تشخيص اسم فقط در حالت اسم ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در حالت ضمq هدف 

  .نيست

بندی نيز تأکيد شده هاست به هم� دليل در بارمتر از بقيّـۀ فعلدر اين ميان فعل کاَن بسيار مهم

ها به ويژه فعل کاَن فعلآموز با معانی مختلف اين دانش. است که از اين فعل بيشرت سؤال طرح شود

  :شودآشنا می

ً  الطَّريقکاَن  •   .بسته بود راه. ُمْغلَقـا

 . گOن خدا آمرزنده و مهربان استبی ٢٤: ﴿إنَّ هللاَ كَاَن غَفوراً َرحيOً﴾ اَْألَْحزاب •

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

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

 .باشدمی» آموز شنيده بوددانش«به معنای » الطّالُِب قَد َسِمعَ 

 : باشد؛ مثالمی» 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 » يَصqُ «مضارع صاَر او بايد بداند که 

  . َس را بداندهمچن� معنای لَيْ 
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  .توان اشاره کرد که ليس مضارع نداردمی

 هرچه الزم بوده در کتاب آمده است يا سال. آموز نيستنيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل قواعد به دانش .١١

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

خواند آموز دبqستان مخترصی از قواعد الزم را میدانش. د يقيناً بيش از هزار صفحه خواهد شدقرار دا

يک نگاه ساده و گذرا به . مندی در دانشگاه هر آنچه را الزم است خواهد خواندو در صورت عالقه

آموز به دهد که قواعد همچون دريايی است و دانشدات کتاب النحو الوايف عبّاس حسن نشان میمجلّ

 .اش از آب آن خواهد نوشيداندازۀ تشنگی

کّل کتاب . گذاری از اهداف کتاب درسی نيستاِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب و رصفی تحليل .١٢

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

طرح سؤال امتحانی درس عربی  .گذاری کنندکامالً حرکتطرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را 

زمان . گذاری شده باشديک ¡ونه سؤال استاندارد بايد کامالً حرکت. مستلزم صرب و حوصله است

 .ريزان را بر آن داشت تا فقط مطالب مهم در کتاب گنجانده شودمحدود دو ساعت در هفته برنامه

من، تو، او، ما، شO، «سازی شده و بر اساس اّول متوّسطه بومی های دورۀآموزش فعل و ضمq در کتاب .١٣

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

، أنا، نَحنُ   .دوار حفظ کنآموزان اين افعال و ضOير 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

در کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانی شناخت . های درسی عربی عموميّت يافتاين شيوه در کتاب

 .ها هدف است؛ چيزی که در کتاب مشرتک هدف نيستصيغۀ فعل

و موارد مشابه از اهداف » جمع به غq جمع«يا » مخاطب به غq مخاطب«يا » مذکّر به مؤنّث«تبديل  .١٤

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

 .اين بدان معنا نيست که ع� کتاب سؤال داده شود

ن کتاب درسی معنای کلمه بqون در چند ¬ري. شودمعنای کلOت در امتحان داخل جمله خواسته می .١٥

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

شيوۀ صحيح . شودشد خوشبختانه به تدريج دارد منسوخ میسابق که کلمه بqون از جمله خواسته می

 .ارزشيابی از کلOت اين است که در جمله پرسيده شود
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آموز را های او در بخش مکامله در طول سال نـمرۀ شفاهی دانشآموز و فّعاليّتهای دانشانیروخو  .١٦

 .برگزاری امتحان شفاهی در يک روز امکان ندارد، مگر اينکه کالس کم جمعيّت باشد .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. که درست بخواندتواند معنای عبارت را بفهمد آموزی میدانش. گردد

 درس عربی است که در خوانی اوجِ هó دانش آموز 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 .١٧

ديده  .شودتنها م� درس است که جا ندارد و با نهادن يک برگه در کتاب مشکل حل می. نيازی نباشد

. خواهند کّل کتاب را در دفرت منتقل کنندآموزان میانه برخی همکاران از دانششده است که متأّسف

در ميان . شودآموز میاين کار واقعاً آزار دهنده است و نه تنها سودی ندارد بلکه موجب نفرت دانش

درسی چندان پر رنگ ديده نشده است؛ زيرا الفبای  کتابهای چهارگانۀ زبانی مهارت نوش� در مهارت

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

ولی در درس عربی اين . انگليسی ديکته اهميّت دارد؛ زيرا الفبای انگليسی کامالً با فارسی فرق دارد

 .Oن الفبای عربی استالفبای فارسی در اصل ه. طور نيست

شش کتاب درسی عربی  دفرت تأليف همگام شوند؛ رويکرداز همکاران ارجمند درخواست داريم تا با  .١٨

هرچه  .رساندای یکپارچه هستند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب میمجموعه

 .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 مجّرد و مزيد در کتابدانش .١٩

ا فعلشده روروبههای ثالثی مجرّد صحيح و ساÜ تـمرينات فقط با رصف فعل های مزيد و حتّی اند؛ اّم

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

ی، َعلَّمَ ، حاَوَل، َجرَیاِحَرتََق، ِاشَرتَی، أَصاَب، أَعطَی،  بدون ذکر اصطالحات  کتاب يازدهمدر ... و  داَر، َسمَّ

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 . آنها بيش از سه حرف است» ماضی سوم شخص مفرد«

های فعل .باشدآن از اهداف آموزشی نـمی باب نوع ذکر و مزيد و مجرّد ثالثی تشخيص نيست و
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معتّل، مهموز، مضاعف و هر گونه فعلی که تغيqات پيچيدۀ رصفی دارد از اهداف کتاب نيست؛ مثالً 

 تَِرشْ ِاسْ به کار رفته  و فعل استفعل نيز آموزش داده شده است؛ اّما نبايد از فعل  تَشارَ اِسْ در کتاب فعل 

ا  تَشاَرتْ اِسْ ؛ ولی اگر معنای طرح شودسؤال  را بخواهيم اشکالی ندارد؛ چون تغيqاتی در مقايسه ب

منظور از تغيqات پيچيده مواردی مانند حذف حرف علّه، ادغام و فّک ادغام، امالی . ندارد تَشارَ اِسْ 

آموز اينکه دانش .باشدهای غq صحيح و ساÜ میای است که مربوط به فعلهمزه و هرگونه قاعده

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

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

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

آموز معنا را ياد بگqد و بهرت است دبq گرامی وقت خودش را در جحيّت آموزشی اين است که دانشار 

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

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

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

برخی دبqان به تقليد از کنکور و . آموز ياد بگqد و از ياد گرفتنش لّذت بربدخواهيم دانشکه ما می

 . باشده نه تنها مفيد نيست بلکه مّرض نيز میکنند کهايی مطرح میمسابقات پرسش

های رسارسی و مسابقات نيازمند ساعت جداگانه و کاری مستقل است که در کالس آمادگی برای آزمون

 .توان به آن پرداختدرس نـمی

ترين و کنند قطعی و غالب نيستند بلکه از معروفمعانی ابواب واقعاً آن طور که گروهی تصّور می

تبديل فعل الزم (معموالً معنای تعديه . اندبه هم� دليل در کتاب ذکر نشده. پرکاربردترين آنها هستند

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

: رستگار شد، أََرسعَ : فلَحَ أمندتر از ساير ابواب است؛ مانندحالی است که معنای باب إفعال قاعده

: َصدَ ، أَحْ برای فروش نهاد: بزرگ يافت، أُباعَ : أَکَربَ  وارد صبح شد، شد،: مسلOن شد، أَصبَحَ : شتافت، أَسلَمَ 

  شکایت را برطرف کرد: کَیوقت درو شد، أَشْ 

  :های باب استفعال اغلب معنای درخواست وجود ندارد مثالدر بسياری از فعل

   ).شد سنگ گل(       .الط�ُ  استحجر 

  ).يافتم بزرگ را مطلب(       .األمرَ  استعظمتُ 

  ).کردم خود جانش� را او(      . هُ استخلفتُ 

  ).داد نشان تجرأ زحمته ب کرد، تحميل خود بر را تجرأ(         استجرأَ 

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٦١ 

 

  ).شد راحت او پس کردم راحت را او(       فاسرتاحَ  هُ رحتُ أ

 ).گرفت آرام(   استقرَّ  يا قَرَّ  مانند مجرد معنای

شود؛ در های مدرسه از متون کتاب استفاده میدر طرّاحی سؤال درک مطلب در کنکور و در آزمون .٢٠

ای خارج از واژگان انتهای کتاب نداشته شود، بايد واژهصورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می

شايد در . يار سختی استطرح سؤال درک مطلب کار بس .باشد و يا اينکه ترجمۀ فارسی آنها ارائه شود

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

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

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

 . آموز آسان استدادن برای دانش

 .آموز نخوانده باشدصورت سؤال به زبان عربی است؛ اّما شايسته نيست واژگانی در آن باشد که دانش .٢١

کار عملی در درس نويسی ترجمۀ تصويری و داستان رسود، Oيش،ـنهای انتهای هر درس، پژوهش .٢٢

يا تعداد  اندآموزان خاص ثبت نام کردهمدارسی که وقت اضافه دارند يا دانش .شودحسوب میعربی م

 .آموز را فّعال کنندهايی دانشتوانند به عنوان فوق برنامه در چن� زمينه، میآموزانشان کم استدانش

هنوز آمادگی پژوهش «: گويندبرخی می. توان تأثq دادنـمرۀ اين بخش را در نوبت اّول يا مستمر می

توان به اين بهانه از جايی رشوع نکرد و نااميدانه برخورد اّما نـمی» در نظام آموزشی ايران وجود ندارد

 . گqی کردو تصميم

 .در هر آزمونی مرتادف و متضاد در محدودۀ تـمرينات سه کتاب متوّسطۀ اّول و کتاب حارض است .٢٣

تا به  آموزدرا می اين دو بخش آموزدانش .و عبارت استکمک به فهم م� » بدانیم« هدف از بخش .٢٤

قواعد در خدمت فهم عبارت و م�  واقع در .و ترجمه كند ، بفهمدبشنود، درست بخواندشان كمک

 .است

ا آموز بخواهيم بخش سخنی با دانشاز دانش .٢٥ آموز را بخواند و از والدينش نيز بخواهد بخش سخنی ب

  .اوليا را بخوانند

عبارات . کنندرسود و نـOيش اجرا. های کوتاه ترجمه کنندآموزان خواست تا داستاناز دانش توانمی .٢٦

فضا برای . آميز و ابتسامات و مطالب علمی کوتاه ترجمه کنندساده و کوتاه مانند سخنان حکمت

حقيقت . زدگِی تدريس عربی همگان را جذب گرامر کرده استکارهای شاد مناسب است ولی قاعده

. محور کاری دشوار استين است که آموزش قواعد در هر زبانی کاری ساده است ولی تدريس م�ا
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خوانی و مکالـمه بسيار سخت ارزشيابی از مطالب رصفی و نحوی آسان است ولی ارزشيابی از روان

 .است

 ترينبزرگ؛ لذا ت استو جّذابيّ  سازیسادههای کتاب مبنی بر بخشOمی ـسياست تألیف در ت .٢٧

هó  .تدريس کند آموزدانشترين روش به را به ساده کتاب ،هóمندیاست که با  اينمسئوليّت معلّم 

در امتحانات از طرّاحی سؤاالت  ؛نسبت به درس عربی است آموزدانشمند کردن عالقه معلّم،

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

اگر تدريس درس عربی و ساير دروس . سازندخصوصی زمينۀ انحراف از مسq آموزش را فراهم می

آشفتگی وضعيّت . گردندساده باشد و پيچيدگی وجود نداشته باشد؛ برخی سودجویان متّرضر می

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

های بسياری توّسط کارشناسان و مقاالت و سخóانی. سازدآموزان را نيز از درس عربی گريزان میدانش

 .صاحب نظران در مذّمت سؤاالت غq استاندارد وجود دارد

بايد بتواند جملۀ عربی را بخواند و ترجمه کند و  دانش آموز ؛تعريب از اهداف کتاب درسی نيست .٢٨

» ساخِ� جملۀ عربی«از او  اين دو پايهدر  .نیز داشته باشد درست از نادرست را ه قدرت تشخیصالبتّ 

زیرا ؛ مه یعنی پاسخگویی به کلOت پرسشی این استثنا وجود داردـمکال مهارتدر ( .می شودـخواسته ن

م و نظر به لزو  است ۀ سادهمه باید بتواند پاسخ کوتاه دهد که انتظار در حّد یک یا دو کلمـدر مکال

 ).های دشوار و فنّی زبان فعالً الزم نيستدهی به سؤال شفاهی، رعايت ظرافترسعت عمل در پاسخ

هرچند . پاسخ کامل مّد نظر نیست .بسنده شود کوتاهاستفهامی باید به پاسخ  ۀدر پاسخگویی به جمل .٢٩

 پاسخِ » ؟لOِذا تَدرُُس «در پاسخ به چنین سؤالی  مونه،ـبرای ن. آموز پاسخ بلند دهد بهرت استاگر دانش

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

لْ  أَنا أَدرُُس «: داده شود ـي ا  ».َحياةِ ِللنَّجاح فِ

از اين گف� نيز يکی های زبانی آمده و سخن، پرورش مهارتبرنامه درسی عربیاز آنجاکه در رويکرِد 

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

شود دبq برای امتحان مکالـمه يک آلبوم عکس در کاور يا سليفون تهيّه کند و در آن پيشنهاد می

کند ا در اندازه های بزرگ داشته باشد و يا در صورتی که در مدرسۀ هوشمند تدريس میتصاوير الزم ر 

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

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

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


٦٣ 

 

کاملۀ گروهی در کالس آموزانی که داوطلب اجرای رسود يا ¡ايش يا مهمچن� نـمرۀ شفاهی دانش. کند

 .توان از هم� مورد منظور کردشوند را میمی

دور افتادن از  وهای کار زمينۀ انحراف از مسq صحيح آموزش تجربه نشان داده است بيشرت کتاب .٣٠

نداش� کتاب کار بهرت از داش�  .فراهم می کنند را اهداف آموزشی و آسيب رساندن به روند آموزش

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

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

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

های گروه. مرينات کتاب کار را نيز حل کند در غq اين صورت کتاب درسی نبايد لطمه ببيندتواند تـ

 .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� .٣١

ها بايد در طّی خواندن متون و حفظ واژه. ها را حفظ کندن واژهآموز قبل از رشوع درس ايدانش

خواهند معنای آموزان میديده شده است برخی هOن آغاز تدريس از دانش .عبارات اتّفاق بيفتد

 .اين کار کامالً نادرست است. ها را حفظ کنندلغت

 :و امثال به کار رفته در کتاب چند مورد بوده است آيات، احاديثمبنای گزينش  .٣٢

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

آموز بايد بتواند در زندگی به هنگام نياز به دانش .آموز نوجوانتناسب با سطح درک و فهِم دانش

به اين حديث رشيف » احرتام به محيط زيست«ند؛ مثالً در بارۀ امثال و حکم خوانده شده استشهاد ک

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

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 هó با و عالقه نگرش، ایجاد تغییر با ته استبلکه شايس .نـمود

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

  .ای هستند که رسشت پاک مایل است آنها را بياموزد و به آنها استشهاد کندگونه

آفرينی، ، دوری از تنشیمسائل فرهنگی و تربيت: است برنامۀ درسی مّلیبر اساس  تصاويرگزينش  .٣٣

روز بودن تصاوير، دوستی، بههای دينی، احرتام به محيط زيست، ميهنارزش توّجه به امور مهّمی مانند

 ايجاد جّذابيّت در کتاب، شاد بودِن موضوعات، علمی بودِن آنها، زيبايی تصاوير
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آموختگی از ياد خواهند برد ولی خاطرات تلخ و ها را بعد از دانشآموزان بسياری از آموختهدانش .٣٤

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

  .ل خاطرات شqينی از کتاب، معلّم و مدرسه به جای ôاندمهم اين است پس از فراغت از تحصي
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  هر درس نهگانۀهای الگوی پیشنهادی جهت تدریس قسمت
  

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

گOن دبqان محرتم بی .بهرت بتواند به اهداف آموزشی برسد دبqبا اهداف کتاب و برنامه درسی پیشنهاد شده تا 

هدف کتاب معلّم که پل . ندها باید از وحدت رویه برخوردار باشهایی برای خود دارند ولی این روشنیز روش

محوریّت داشته باشد  مّلی درسی تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامۀمعلّم است؛  ارتباط بین مؤّلف و

  .ـOیش بگذاردهای فردی خود را به نهم معلّم بتواند در آن، توانـمندیو 

  

  ها در کّل کتاب درسی پايۀ يازدهمساختار درس

   :هشتگانۀ کتاب عربی، زبان قرآنهای قسمت

 صفحۀ ورود به درس .١

  م� درس .٢

   جديد م� درس واژگان .٣

 درک مطلب .٤

موا«قواعد درس تحت عنوان  .٥  »اِعلَ

  )در برخی دروس(مکامله  .٦

 اتتـمرين .٧

   هادر برخی درس) البحث العلمي( پژوهش .٨

  

  هر درس  هشتگانۀهای تحلیل قسمت

، بررسی دقیق ابعاد مختلف محتوا، معّرفی 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 حل مختلف تدریس، مهارتمرا 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 نـOید
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  : صفحۀ ورود به درس -١

عليهم السالم همراه با تصويری زيبا ای از قرآن مجيد يا حديثی از معصوم� يک صفحۀ مستقل مزيّن به آيه

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

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

  :  متون -٢

د و اینکه هر یک از آموز مشّخص شو باید سهم مشارکت معلّم و دانش یزن خوانی و ترجمۀ م�روان در بخش 

يکی از بهرتين . توان به کار بردهای مختلفی را برای اين بخش میروش. ای دارندآموز چه وظیفهمعلّم و دانش

کار  آموزان به فرض نيم ساعت وقت بدهيم تا خودشان م� را ترجمه کنند و اينها اين است که به دانشروش

آوری کند و فقط يک برگه را تصحيح های ترجمه را جمعرا به صورت گروهی انجام دهند و در پايان دبq برگه

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

ه پنج نفر باشد در مجموع شش برگه آموز داشته باشد و هر گرو اگر کالس درس سی دانش. رسیع بگويد

¡رۀ . ارزشيابی توصيفی در چن� مواردی بهرت است. الزم نيست که تصحيح از بيست ¡ره باشد. شودتصحيح می

  .حتOً نبايد برگۀ رسگروه تصحيح شود. آن يک نفر نشانگر ¡رۀ گروه است

  ):شنیدن(مرحلۀ اّول  -١

   .آموزان را تقویت کنددانش مهارت شنیداری، خوانیروان فه بر عهدۀ معلّم است که بااّولین وظی

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

  .کتاب گويا را گوش دهند

  ): خواندن( مرحلۀ دوم  -٢

 .تقویت گردد مهارت گفتاریپردازند تا ئت میدهد؛ به قرار 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 گرف� از ترجمۀ واژگان انتهای م� درس، به ترجمۀ هر عبارت می آموزان با کمکدانش

  . آنها ارتقا یابد مهارت درک وفهمص شود و مشخّ  آزمایند؛ تا نقاط ضعف و قّوت آنانجمه میخود را در تر 

  : 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 اش وجود داشت آن را اصالح کند، يا اينکه میکالسیکنيم که اگر اشکالی در ترجمۀ همرا مأمور می

ً از يکی از دانشآ آموزان هنگام ترجمۀ دانشدانش آموزان موز پاسخ دهنده بايد آماده باشند و معلّم تصادفا
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گاهی دبq در صورت . ها در جای خود سودمند هستندهر يک از اين شيوه. اشکاالت احتOلی ترجمه را بپرسد

روشی که در وهلۀ نخست شايد به نظر بيايد . تواند خودش بخواند و خودش نيز ترجمه کندبود وقت میکم

های اضطراری يا هر علّت آموز فّعال نيست ولی از روی ناچاری و به دلیل تعطيلینامناسب است و دانش

م . اردديگری که پيش آمده است رضورت دارد اصوًال روش تدريس به عوامل بسياری بستگی د در اين روش معلّ

تر در اين شيوه تدريس رسيع. آموز بپرسدها را از يک دانشبايد هر چند لحظه يک بار ترجمۀ برخی قسمت

  . شودانجام می

ای به صورت ناقص نوشت و تکثq توان ترجمۀ م� درس را در برگهدر مدارسی که امکانات مناسبی دارند می

اين روش فوق العاده رسيع . های چند نفره ترجمۀ ناقص را کامل کننددر گروه آموزان بخواهيمکرد و از دانش

  .شود ولی الزمۀ آن زحمت برای دبq و کادر مدرسه برای تکثq کاربرگ استانجام می

  ): ترجمۀ نهایی(مرحلۀ چهارم   -٤

کند و ترجمۀ نهایی را می آموز را اصالحخطاهای ترجمۀ دانش ،راهنOبه عنوان در ادامۀ روش مقّدماتی معلّم 

      .در حقيقت مرحلۀ مقّدماتی و نهايی بدون فاصله هستند .دهدارائه می

  ): پيام درس(مرحلۀ پنجم  -٥

ند ميان ادبيات فارسی و عربی برای پيو . خواهد تا پیام درس را بگويندآموزان میدر این مرحله معلّم از دانش

وند ميان درس ای نغز در زبان فارسی بيان کنند و يا برای پيرا با جملهان خواست تا پيام درس توان از آنمی

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

است تنظيم  بديهی. شودبخش است و پيوند مناسبی ميان ادبيات فارسی و عربی ايجاد میآموز لّذتبرای دانش

    .رودوقت الزم است وگرنه زمان از دست می

  

  : خالصۀ مراحل ترجمه

مراحل 

  ترجمه
  منقش معلّ   آموزنقش دانش  هدف

  مرحلۀ اّول

  
  خوانیروان  شنیدن  تقویت مهارت شنیدن 
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  مرحلۀ دوم

  
  خواندن  تقویت مهارت خواندن 

نظارت و 

  راهنOیی

  مرحلۀ سوم

  
  تقویت مهارت ترجمه 

عبارات ترجمۀ 

  )ماتیمقدّ (

نظارت و 

  راهنOیی

  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

ر فرایند ترجمه فّعال و رسعت بیشرتی د آسودگیآموز با که دانش استاین پس از م� ، معجم  قرار دادن دليل

م دانش دهد؛ تا توانایی ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای میآموز را در ترجمه مشارکت باشد؛ معلّ

 .شودپنج دقيقه تدريس می اين بخش تقريباً در .آموز در فرآیند یادگیری قرار داردت و مشارکت دانشفّعالیّ 

آموز همۀ کلOت جديد را ياد بگqد؛ گونه که پيشرت اشاره شد هدف اين نيست که در هOن آغاز دانشهOن

اند که هدف اين است که هOن اّول برخی همکاران چن� پنداشته .بلکه هدف اين است که با آنها آشنا شود

. گOن نادرست استها را حفظ کند؛ اين کار بیدقيقه معنای لغتآموز بخواهيم تا در عرض چند کار از دانش

پژوهی کرد؛ مثالً ارتباط کلOت را از نظر مراعات نظq، متضاد يا توان در صورت داش� زمان مناسب واژهمی

  . خانواده برخی کلOت ديدمرتادف و هم

لOت در املعجم با هم ارتباط معنايی پرسيم متضاد يا مرتادف فالن کلمه چيست؟ کدام کآموز میاز دانش

  .رودچون وقت کالس از دست می. روی کرددارند؟ در انجام اين کار نبايد زياده
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  .استفاده کرد ١توان از تشخيص کلمۀ ناهOهنگ، مرتادف و متضاد در طرّاحی آزمون از بخش کاربرد واژگان می

  : مراحل آموزش واژگان  

١. qکنندآموزان تلّفظ درست درس را گوش میدانش. کتاب گويا استفاده کند ازدر آغاز  تواندمی دب. 

معلّم به همراه او تواند به تشخیص این قرائت می. کنندآموزان تکرار میخواند و دانشسپس معلّم می .٢

  .یا به صورت انفرادی آموزان باشدو شامل گروهی از دانش

  

  

                                                                 
شمشیر و مانند آن رای اسب و ؛ برخی به استبارۀ ترادف در زبان عربی از دیرباز میان دانشمندان اختالف وجود داشتدر ١

  .انده را صفت دانستهاند و برخی از میان آنها تنها یکی را اسم و بقیّ را برشمرده های بسياریاسم

-برای دو معنای مختلف و گاهی دو لفظ مختلف برای یک معنا می گوناگوندر کالم عرب گاهی دو لفظ : گویدمی» سیبویه«

  .زندرا مثال می» انطَلَق« و » َهَب ذَ«آورند که برای مورد اخیر فعل 

اند، را به کار برده هکه دو طايفه برای یک معنا دو واژ دليل اصلی پیدایش مرتادف در یک زبان این است » سیوطی«از دیدگاه 

  . انداند، اين دو کلمه مرتادف گشتهها يکی شدهسپس پس از اينکه طايفه

. کنندهای دقیق خاص خودشان را بیان میا با اینکه تقریب معنایی دارند اما حالتهاّما ابن سکیت معتقد است که برخی واژه

  :»گزیدن«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 حیثO وَقَعالطَّ  مواقعُ : الُوکنة / الجبلِ  يف: الَوکر ./ یَبیُض فیهـو غیرها فَ عیدانِ ن الْمِ  یجُمُعه الطائرُ  يالّذ: ُعّش ال

  : گويدمی» فارس«و » راکب«ها از هم و ارائه شیوۀ درست به کارگیری آن در بارۀ فرق کردن واژه و در بارۀ جدا

مَرّ بِنا فارٌس علی : أّما إذا کان علی حOرٍ أَو بغٍل أَو فَرٍَس یُقال . کان علی بَعیرٍ، و الرّکب أصحاب اإلبل َمّر بِنا راکٌب، إذا: قالیُ «

  »...حOر أَو بغٍل أَو

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

  :گويدمثالً در مورد خواب و ترتیب آن چنین می. رددابرحذر می

  ».الطویل ومُ هو النَّ : الرُّقاد/  قظاناإلِنساُن بین النّائم و الیَ  هو أَن یکونَ : یالکََر /  النُّـعـاس: أّول النوم

  .های گوناگون آن اسم استرود که در اصل حالتو گاهی اوصاف یک اسم به عنوان مرتادف به کار می
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  قواعد: قسمت سوم -٤

  تصاویر 

ا  اسالمی -ايرانی های گوناگونی است و در راستای تقویت هویّت دربرگیرندۀ پیامتصاویر زيبای کتاب     و ب

  .گرددها بيشرت از م� میگاهی حّساسيّت تصاوير در نقد و بررسی .انددقّت فراوان گزینش شده

  : رسالت مهّم تصاویر

  .شودايرانی می - اسالمیهای ارزشی این تصاویر موجب تقویت هویّت پیام .١

 . کندت این تصاویر، انتقال مفاهیم درس را ترسیع و تسهیل میجّذابیّ  .٢

 :   فرمايندرانی مولوی در اين باره میشاعر گرانـOيۀ اي

  ها نتوان نـمودن با بياننچه يک ديدن کند ادراک آن    سالآ 

گاه آن. گیردگفتاری انجام می وآموزان جهت تقویت مهارت شنیداری توّسط دانش نخست روخوانی :اجرا

ظرافت،  داشته باشد؛ تا بتواند بامعلّم در این مرحله نقش ارشادی  که بهرت است شودبيان می ترجمۀ هر جمله

  .پیوندی قوی بین سه قسمت واژگان، م� و قواعد ایجاد کند

  »اعلموا«

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

آموز بتواند از اين اطّالعات در فهم هدف این است که دانش. و م� است پايان کتاب برای فهم بهرت عبارت

  .نيستمعنای جمله بهره بربد؛ لذا حفظ مطالب این بخش الزامی نیست و نیازی نیز به گسرتش آن 

  .ن نیازی به ارائۀ جزوۀ مکّمل نیستالزامی نیست؛ همچنی »اعلموا«حفظ مطالب بخش 

قواعد . گیردمشارکت می ها و رشح تصاویر بهتوضیح مثالآموزان را در قرائت، دانش معلّم در اين قسمت :اجرا

گذاری این بخش است نه هدف اصلی و علّت نام به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم

رنگ کردن جایگاه ترجمه و درک وفهم است؛ لذا معلّم کردن نقش قواعد و پر  رنگدر واقع کم» بدانیم«به 

محرتم نیز باید در بیان قواعد به آنچه در کتاب آمده است بسنده کند و از بیان توضیحات خارج از کتاب و 

  . جزوه دادن، خودداری کند

دهند خودشان هم به سؤاالت پاسخ می خوانند ون تعامل بیشرتی دارند خودشان میآموزادر این بخش دانش 

  .شوددر اين صورت يادگqی عمقی می. تواند نقش راهنO و مصّحح داشته باشدو معلّم می
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  تـUرین

 است ترجمه و واژگان، قواعد حوزۀ سه در یادگیری و تعميق تثبیت ،بخش از کتاب درسی این در اصلی هدف

سعی شده است . لّذت بربد هاآموز از حّل آندانش است شده تالشآموزش،  تلطيف و تسهيل اصل راستای در و

  .عباراتی انتخاب شود که حتّی االمکان کلOت تازه نداشته باشند يا کم داشته باشند

  .کندمعلّم راهنOيی می .آموز استبر عهدۀ دانشها حّل تـمرين

. آموز نگیرددانشتـOرین وقت زیادی را از  بینی شده است؛ تا نوش� مجّددِ Oرین 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

هایش به قرائت او نیز منتقل شود؛ لذا بهرت است حّل تـمرينات در کتاب صورت بگیرد؛ تا چشم در نوشته

پيشرت . و نیز پدید نیایدو اِعراب صحیح در کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت ا آموز به امالدانش

اشاره شد که الفبای ما عربی است لذا رضورتی که در آموزش انگليسی برای تقويت مهارت نوش� وجود دارد 

  .شوددر آموزش عربی آن رضورت حس نـمی

  :قالب کلّی تـUرین

  قالب و الگوها  تـمرین  ردیف

  واژه  ١

  معنای واژه -١

  و ناهOهنگ متضاد واژگان مرتادف، -٢

  شناخت و کاربرد واژگان در جمله -٣

  های معمولیآيه، حديث، جمله: به فارسی شامل ترجمۀ جمالت عربی  ترجمه  ٢

  قواعد  ٣

  :  ، شاملشناخت و کاربرد قواعد

اضافی و وصفی، وزن و  امر، فعل نهی، معادل فعل ماضی استمراری، ترکيبشناخت فعل 

خوانی، اسم اشاره به نزديک و دور، کلOت پرسشی، نفی ماضی و حروف اصلی، ساعت

  مضارع، مستقبل 

اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل، اسم (اعداد، فعل مجهول، مشتّقات 

، جار )مفعوٌل بهفعل، فاعل و (، جملۀ فعليّه )مبتدا و خرب(، نون وقايه، جملۀ اسميّه )مبالغه
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  و مجرور

های مختلف اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمۀ بعد از اسم نکره، ترجمۀ شکل

َکي، لِکَي، َحتَّی، لَنْ أَنْ «فعل مضارع دارای حروف  ، معانی افعال » ، ما، َمنْ ، لِـ ، ال، إِنْ لَمْ «و » ، 

   ناقصه با تکيه بر فعل کاَن  

٤  
درک 

  مطلب

  به سؤاالت عربیپاسخ  -١

  های بخش درک مطلب به پرسشانتخاب گزينۀ مناسب برای پاسخ  -٢

  داوطلب آموزانروحيّـۀ پژوهشی در دانشایجاد   پژوهش  ٥

        

م از الگوها و معلّشايسته است برای طرّاحی سؤاالت امتحانی است و ها، معیاری در ارزشیابیاین بخش  

ساخت  .های مختلف فعل خودداری کنداز طرح سؤاالت تعريب و ساخ� صیغه وجود بهره بربد وهای مقالب

   .از اهداف کتاب درسی نيست
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  :ساختار درس

  : دهم عبارت است ازساختار آموزشی کتاب عربی 

ه  ، جملۀ فعليّه )مبتدا و خرب(اعداد يک تا صد، ثالثی مجّرد و مزيد، ترجمۀ فعل مجهول، نون وقايه، جملۀ اسميّ

  .باشد، جار و مجرور می)، فاعل و مفعوٌل بهفعل(

  : يازدهم نيز عبارت است ازساختار آموزشی کتاب عربی  و

اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل، اسم مکان، اسلوب رشط و ادوات آن، معرفه و نکره، ترجمۀ 

، لِـ ، ال، لَمْ «و » ، کَي، لِکَي، َحتَّینْ ، لَأَنْ «های مختلف فعل مضارع دارای حروف بعد از اسم نکره، ترجمۀ شکل

   .  ، معانی افعال ناقصه با تکيه بر فعل کانَ » ، ما، َمنْ إِنْ 

  :پژوهش

پژوهش در درس عربی و انگليسی . شده است برگزيده داوطلب آموزهای کتاب در حّد توان دانشپژوهش

توان نـمی. در اينجا بايد مطابق واقعيّت باشدلذا برخورد معلّم . چون زبان آن فارسی نيست. بسيار سخت است

آموزان هرچند تعداد کمی از دانش. آموز توقّع داشت مانند دانشجوی رشتۀ زبان و ادبيات عرب باشداز دانش

  .توان به اين دليل کار پژوهشی را در مدارس تعطيل کردشوند ولی نـمیبرای اين کار داوطلب می

  شناسیواژه
ً اطّالعاتی برای دبq است که البتّه اگر دانش. برای طرح در کالس درس نيستمطالب اين بخش  آموزی رصفا

های هدف سهولت دسرتسی معلّم به پرسش. آموز مطرح کندتواند پاسخ آن را برای آن دانشسؤالی بپرسد می

  .آموزان استاحتOلی دانش
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  ششمبخش 

   يازدهممحتوای کتاب عربی پايۀ 

  هادرس آموزش چگونگیو 
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ْر اَ    وَُّل ُس األْ لدَّ

 

  اهداف رفتاری

  :آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م� َمواِعُظ قَيَِّمٌة را درست بخواند و ترجمه کند .١

 .معنای کلOت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند .٢

 .اجرا کندهايش کالسیشبيه 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 . دهدم� درس اّول هدف اصلی کتاب را تحت پوشش قرار می

  .بخش آغاز کتاب درسی استلقOن به همراه تفسq آن زينتسورۀ  ١٩تا  ١٧آيات . عربی فهم بهرت قرآن است

  :مs درسهUهنگی در ترجمۀ 

فاِت الطَّيِّبَِة َو اْألَ هُم داõِ لِٰذلَِك يُرِشدونَ اْألُمَّهاُت ُرؤيََة أَوالِدِهم يف أَحَسِن حاٍل، وَ يُِحبُّ اْآلباُء وَ  ً إَلی الصِّ عOِل ا

  .الّصالَِحةِ 

-دارند فرزندانشان را در بهرتين حالت ببينند، و به هم� خاطر هميشه آنها را به صفتپدران و مادران دوست 

  .کنندهای خوب و کارهای درست راهنOيی می

 فاِضِل، وَ رُِّب إلَی اْألَ التَّقَ  اِالبْتِعاِد َعِن اْألَراِذِل وَ  الُْفنوِن النّافَِعِة، وَ الَْمهاراِت وَ  تََعلُِّم الُْعلوِم وَ  اْألَخالِق الَْحَسنَِة، وَ کَ 

َرباِء، وَ اِالقْتِصاِد فِـي اْستِهالِك الOِْء وَ اْحِرتاِم الْقانوِن، وَ ُمطالََعِة الْکُتُِب، وَ اِالْهتOِِم بِـالّرياَضِة، وَ  ُحْسِن التَّغذيَِة، الْکَه

فاِت وَ وَ    ... .اْألَْعOِل غَيـِر ذٰلَِك ِمَن الصِّ
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ها و فنون سودمند، دوری کردن از فرومايگان و نزديک شدن به ها و مهارتيادگqی دانشمانند اخالق خوب، 

در  جويیرصفهون، نها، احرتام نهادن به قاکتاب به ورزش، مطالعۀ) اهميّت دادن(ن شايستگان، هّمت ورزيد

  .ها و کارهای ديگرو صفت) خوب خوردن(مرصف آب و برق، حسن تغذيه 

ْلَحکيمَ «ِن الْکَريِم نَرَی يف الُْقرآ وَ       ـِه َمواِعَظ قَيَِّمًة، وَ » لُقOَن ا ُم ِالبْنِ ـِه کُلُّ يَُقدِّ ٌج تَربَويٌّ لِـيَهتَدَي بِ ٰهذا نَـموذَ

باِب    :فََقْد جاَء يف الُْقرآِن الْکَريمِ . الشَّ

ای تربيتی اين ¡ونهکند و بينيم که لقOن حکيم پندهايی ارزشمند به پرسش تقديم میو در قرآن کريم می

   :در قرآن کريم آمده است. است تا همۀ جوانان با آن هدايت شوند

الَة َو أُْمْر بِالَْمعروِف َو انَْه َعِن الُْمنکَِر َو اْصِربْ َعلَی ِلَك ِمْن َعزِم اْألُموِر   ﴿يا بُنَـيَّ أَقِِم الصَّ   * ما أَصاَبَك إنَّ ذٰ

َك لِلنّاِس  ْر َخدَّ ُکلَّ ُمـْختاٍل َفخوٍر  َو ال تَُصعِّ   * َو ال َ¬ِش ِيف اْألَرِض َمَرحاً إنَّ هللاَ ال يُـِحبُّ 

  ١٩-١٧: َمْشيِـَك َو اغُْضْض ِمْن َصوتَِك إنَّ أَنکََر اْألَصواِت لَـَصوُت الْـَحمqِ﴾ لُقOن   َو اقِْصْد يف

 وارد تو بر که آسیبی بر و بازدار، ناپسند کار از و فرمان بده پسندیده کار به و برپادار را Oزـن ،مپرسک ای) ١٧

   .از کارهای مهم است این کن؛ زيرا يیشکیبا است آمده

 را فخرفروش خودپسندِ  خدا زيرا مرو راه با خودپسندی و شادمانه زمین در و ،روی برنگردان مردم از و) ١٨

  . داردمیـن دوست

  .است خران بانگگOن بی آوازها بدترین زيرا ،پاي� بياور را صدایت و ،ی کنرو میانه رفتنت راه در و) ١٩

  :فوالدوند مهدی استاد ترجمۀ

 وارد تو بر که آسیبی بر و بازدار، ناپسند کار از و وادار پسندیده کار به و برپادار را Oزـن من، پرسک ای) ١٧

  . است امور] در تو ارادۀ و[ عزم از] حاکی[ این. باش شکیبا است آمده

  . دارد¡ی دوست را الفزن خودپسندِ  خدا که مرو راه خرامان زمین در و برمتاب، ُرخ] نِخوت به[ مردم از و) ١٨

  .است خران بانگ آوازها بدترین که ساز، آهسته را صدایت و باش، رومیانه خود رف�ِ  راه در و) ١٩

  :شیرازی مکارم هللاّ  آیت ترجمۀ

 شکیبا رسدمی تو به که مصایبی برابر در و کن، منکر از نهی و معروف به امر و برپادار، را Oزـن ،پرسم) ١٧

   .است مهمّ  کارهای از این که باش

 را مغروری متکّرب  هیچ خداوند که مرو راه زمین بر مغرورانه و مگردان، روی مردم از اعتناییبی با ]پرسم) [١٨

  .ندارد دوست

 صداها ترینزشت که ]مزن فریاد هرگز و[ بکاه خود صدای از کن رعایت را اعتدال رف� راه در ]پرسم) [١٩

  . است خران صدای
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ـها، فَـَقْد قاَل النَّبـيُّ     الِة يف َوقتِ الةُ «: 9إنَّ ّهللاَ يُِحبُّ َمْن يُحافُِظ َعَلی الصَّ   » .إنَّ َعمودَ الّديِن الصَّ

قطعاً ستون دين نـOز : اندفرموده9ربپيام. قطعاً خدا کسی را که مراقب نـOز اّول وقتش باشد دوست دارد

  .است

دائِدِ صابِريَن ناهيـَن َعِن الُْمنکَِر، وَ َعلَيـنا أَْن نَکوَن ُمشتاقَ� إَلی اْألَعOِل الّصالَِحِة، وَ وَ    .َعلَی الَْمشاکِِل َوالشَّ

   .باشيمها ها و سختیو ما بايد مشتاق کارهای درست، بازدانده از زشتی و بردبار بر دشواری

ةِ إنَّ ذٰلَِك ِمَن افَ ُمِهمَّ واَضَع أَماَم أَساتَِذتِنا وَ نا أَ َعلَيوَ . ْألُموِر الْ   .ائِنا َو کُلِّ َمْن َحولَناأَقِربنا وَ زَُمالئِنا َوجqانِ وَ  ناأَصِدقائِ ْن نَتَ

ها، خويشاندان و شاگردیباشد و بر ما الزم است که در برابر استادان، دوستان، همزيرا اين از کارهای مهم می

   .هرکه پqامون ماست فروتنی کنيم

ـَجبّارِ «7فََقْد قاَل اْإلماُم الْکاِظُم  ِر الْ َقلِْب الُْمتَکَبـِّ َقلِْب الُْمتَواِضعِ، َو ال تَْعُمُر يف  ـِحکَْمُة تَْعُمُر يف    » .اَلْ

ب� بزرگو در قلب خودْ ) کندعمر می(شود حکمت در قلب فروتن ماندگار می: اندفرموده 7امام کاظم

  .شودستمگر ماندگار نـمی

َر َعلَی اْآلَخريَن؛ فَـإنَّ ّهللاَ . إنَّ هللاَ ال يُِحبُّ کُلَّ ُمْعَجٍب بِـنَْفِسهِ  ينَ إذَْن َعلَينا أَن ال نَتَکَبـَّ َکربِّ   . ال يُِحبُّ الُْمتَ

تر نبينيم؛ زيرا خدا د خود را  از ديگران بزرگبنابراين باي. داردگOن خداوند هيچ خودپسندی را دوست نـمیبی

  .داردبينان را دوست نـمیخودبزرگ

الَم َمن يَرْفَُع َصوتَـُه دوَن دَليلٍ  َه ّهللاُ کَ ْد َشبَّ ُمخاطَِب؛ فََق َع أَصواتَـنا فَوَق َصوِت الْ  َمنِطقـيٍّ بِـَصوِت َو َعلَينا أَْن ال نَرْفَ

  .الِْحOرِ 

صدای مخاطب باالتر نربيم؛ که خداوند صدای کسی را که بدون دليل منطقی صدايش را   و بايد صداûان را از

  . برد به صدای خر هOنند کرده استباال می

  ص ص ص غ غ:  پاسخ درک مطلب

 :واژگان

لذا معنای کلمه در . پذيرداز نظر علمی يادگqی واژگان جديد درس درون م� و عبارت انجام می: تذکّر مهم

اگر برای يادگqی بهرت و رسعت در کار تصميم داريم که معنای . شوددرس و نيز خارج از جمله سؤال نـمیآغاز 

توان چن� کاری را می. کلمه بپرسيم، از نـمره دادن خودداری کنيم؛ زيرا معنای کلمه بايد در جمله خواسته شود

مله يک ارزشيابی منسوخ است که متأّسفانه پرسيدن معنای کلOت بqون از ج. در قالب يک مسابقه انجام داد

 .در گذشته کاربرد غالب داشت و اين شيوه امروزه رخت بر بسته است
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  اِعلَموا

در کتاب درسی کلOتی مانند . بحث اسم تفضيل مبحثی پرکاربرد در قواعد هر زبانی از جمله زبان عربی است

  .اندوان اسم تفضيل آموزش داده شدهأعلَی، أغلَی، أََحّب، أََشّد و َخq و ّرش نيز به عن

qمطالبی 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 شود که اگر از فعل ثالثی مجّر نسبت به دیگری در جمله ذکر می چيز

به صورت  و مصدر فعل را شودمی قرار داده» أکÅ«یا » أشدّ «عل ثالثی مزید ساخته شود، قبل از آن فاگر از 

 .کنیممنصوب بعد از آن ذکر می

   .سعیدٍ  نمِ  أکربُ  حميدٌ : مجرد ثالثی

ً إِ  کÅُ أ نارصٌ : مزید ثالثی   .حامدٍ  نمِ  حسانا

  :مثال ؛شودمی ساخته مزید ثالثی مانند کند؛داللت  »زینت و رنگ عیب،« بر تفضیل اسم اگر

ً ر إعو  اشدّ  عینه: عیب   .است دوستش از ترلوچ او چشم: َصديقه من ارا

ً  أشدّ  الدم: رنگ   .است لب از تررسخ خون: الّشفة من إحمرارا

 زیبایی معنای به که »جOل« کلمه( است دیگری از زیباتر خانه این: اآلخر نمِ  جOالً أکÅ البیت هذا: زینت

  .)جOالً کÅأ/  أجمل: شودمی استفاده شکل دو هر به است

  

  :كدی شاپور در اخترب نفستوضيح دربارۀ کتابخانۀ گُنْ 

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 بزرگ این دانشگاه. بنيان نهاده شداست  آمده شOر 

  . کردند در این دانشگاه استادان ایرانی، هندی، یونانی و رومی تدریس می. است  خوانده شده جهان کهن

پی بردند و بر آن شدند که شکوه  کتابخانهاین  ارزشکردند، به  تّرصفبعد از اینکه اعراب مسلOن ایران را    

 هاپرستشگاهپزشکی و  ۀمدرسهای شهر از جمله بیOرستان، کتابخانه،  سازمان ۀهم آنان. نگاه دارندرا  آن پيش�

  .تصوير درس تخيّلی است. داشتندنگاه  برجا را
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  :هUهنگی در ترجمۀ حوار و چند توضيح

در بازار اهميّت  وگوو در بخش مکامله نيز بخش گفت. های هر زبان بخش مکامله استترين بخشيکی از مهم

  .ای داردويژه

  .پqاهن به قيمت پنجاه هزار تومان داريم. تومان أَلَْف  َخمس�َ  بِِسْعرِ  قَميص ِعنَدنا

رود و در زبان عربی دُکّان نيز به کار می. َجر و َمَحّل هر دو به معنای مغازه است؛ اّما َمعرَض ¡ايشگاه استَمتْ 

  .نيز به هم� معناست) جمع آن َحوانيت(حانوت . رسی دارددکان ريشۀ فا. جمع آن دَکاک� است

  .م و ُخصوم هر سه به معنای تخفيف هستندَخصْ  تَخفيض،

  .ر، قيَمة و ثَـَمن هر سه به معنای قيمت هستندِسعْ 

  

  هاتـمرين

تثبیت یادگیری در سه حوزۀ واژگان، تعميق و ، ¬ريناتهدف اصلی تذکّر مهم در اينجا اين است که بدانيم 

تسهیل آموزش عربی سعی شده است تا تـOرین درس ساده باشد و قواعد و ترجمه است و در راستای اصل 

آموز به سادگی سعی شده است صورت سؤال ساده و واضح باشد تا دانش. لّذت بربد هاآموز از حّل آندانش

آموزان داشته باشد و هر بار که ای مخصوص قرائت دانشد برگهشايسته است دبq ارجمن. متوّجه سؤال بشود

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

در کتاب درسی . برای حّل تـمرينات نيازی به دفرت پاکنويس نيست. آموزان به اندازۀ کافی ¬رين کننددانش

. نخورده استفاده کردتوان از کتابی دستدر امتحان شفاهی به راحتی می. بينی شده استجای جواب پيش

ند؛ اّما چن� ند خودآزمايی کنتواند روز امتحان نـمینپاسخ را در کتاب بنويس انآموز گويند اگر دانشبرخی می

   .ها را گرفتپاسخ راحتی می توان رویکش بهنيست با چيزی شبيه يک تکّه کاغذ يا خط

  .آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان داشته باشددانش شوداين کار موجب می

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

. را به پايان برساند ای طرّاحی شده است که معلّم بتواند در جلسۀ سوم ¬رينات درس اّولتـمرينات به گونه

ای مديريّت کند تا بتواند در يک جلسه آن را حل بايد زمان را به گونهتعداد¬رينات شش مورد است و دبq می

  .کند
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  :تـمرين اّول

کند و در جست و جوی بدين وسيله به معجم درس مراجعه می. هدف تقويت مهارت کاربرد واژگان است

  .را نگاهی بيندازدکلOت ناگزير بايد تک تک آنها 

   :تـمرين دوم

دشنام دادن و خشمگ� شدن مشکلی است که در بسياری از . م� به کار رفته داستانی دارای پيامی واالست

تأثq . تنصيحت مستقيم کمرت مؤثّر اس. کندآموز تغيq ايجاد میاين داستان در نگرش دانش. افراد وجود دارد

  . تچن� متونی در حسن خلق بسيار اس

  .است 7تصوير ذيل ¬رين مربوط به بارگاه امq مؤمنان حرضت علی

   :تـمرين سوم

ها را جمالت اين تـمرين. در اين سه تـمرين چند حديث نبوی برای تقويت مهارت ترجمه گزينش شده است

تـمرين گريزی به  در اين. ها به کار بردتوان در زندگی روزمرّه به عنوان شاهد مثال برای بسياری از موقعيّتمی

اين کار در کّل کتاب درسی انجام شده است و در کتاب پايۀ دوازدهم . های گذشته نيز وجود داردقواعد سال

  .پنج حديث به کار رفته همگی در راستای موضوع م� درس هستند .شودنيز همچنان اين کار انجام می

١. نسلُقِ  حالْخينِ نِصفا(     .الدأَ ودبتاَلْمـربلْخ(  

 .نيمی از دين است خوش اخالقی

 )لْمفعولَاو لَفاعاَلْ(     .هــنفْسـه عذَّب خلُقُمن ساَء  .٢

 .دهدخودش را عذاب می) بد شود(هرکس اخالقش بد باشد 

 )اَلْفعلَ الْماضي الْمجهولَ والْمفعولَ(  .الْأَخالقِ مکارِملأُتـمم  بعثْتإنـما  .٣

 .برانگيخته شدم) های اخالقبزرگواری(به خاطر مکارم اخالق  فقط

  )اَلْفعلَ الْماضي وفعلَ الْأَمرِ. (خلُقي سنـحــخلْقي، فَ حسنتاَللّٰهم کَما  .٤

 .خدايا هOن طور که آفرينشم را نيکو گردانيدی اخالقم را هم نيکو بگردان .٥

 )اسم التفضيلِ والْجار والْمجرور. (الْحسنِ من الْخلُقِ  في الْميزان  أَثقَلَلَيس شيٌء  .٦

 .تر از اخالق خوب نيستدر ترازوی اعOل چيزی سنگ�
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  :   چهارمتـمرين 

ها در راستای فرهنگ دينی مثال. وجوی اسم مکان و اسم مبالغه استدر جستآموز در اين تـمرين دانش 

  .است

  :  پنجمتـمرين 

آموزی که اين تـمرين سخت است؛ اّما دانش. کندآموز فعل را بqون از جمله ترجمه میدر اين تـمرين دانش 

او بايد افعال ماضی، مضارع، . سه سال فعل آموخته است بايد بتواند در سال پنجم انواع فعل را تشخيص دهد

هدف اصلی اين . تشخيص دهد را از اِذَهْب  را از هم تشخيص دهد؛ مثالً بايد بتواند أذَهُب ... امر و نهی و 

  .فراگq در درس سوم و چهارم کتاب عربی پايۀ دهم است های¬رين تکرار آموخته

  :ششمتـمرين 

ً دارای سهميه استهای سال گذشته است که در بارمهدف تکرار آموخته تشخيص محل  .بندی نيز مجّددا

  .آينده در پايۀ دوازدهم نيز تکرار خواهد شدهای بعد و سال اعرابی ¬رينی است که در درس
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  :ارزشيابی

م های چندآموزان بخواهيم تا در گروهاز دانش نفره ¬رينات درس را حل کنند، سپس رفع اشکال توّسط معلّ

  . انجام شود يا اينکه در منزل حل کنند و در کالس رفع اشکال گردد

  :وسايل کمک آموزشی

  :ز اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنندشایسته است دبqان محرتم ا

، فلش )پوسرت(اعالن آموزشی، اساليد،  ¡اهنگ، پاورپوینت، ١کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف

  کارت

  �ِعلميُّ بَحُث الْاَلْ �

  .اِالفْتِتاحِ  دُعاءِ  ِمنَ  تَفضيلٍ  أَْسOءِ  َخْمَسةَ  اِْستَْخِرجْ 

توان در امتحان نـمرۀ اين بخش را می. آموز به انجام فّعاليّت و تحقيق استتـمرين تشويق دانشهدف از اين 

اگر دبqی زمان کافی در اختيار . انجام اين بخش منوط به داش� وقت است. مستمر اّول و دوم حساب کرد

  .نداشت، در انجام دادن و ندادن اين قسمت از کتاب درسی مختار است

  :تتاحم� دعای اف

http://www.tebyan.net/Weblog/gh_mahdi/post.aspx?PostID=٢٦٩٤٨  

    

                                                                 
تر مقاصدشان به  وشانهو تیزه تندتراند که در رساندن  یافته يک توانايیاینفوگرافیک را به عنوان ... آموزگاران، خربنگاران و  ١

با تصویر سازی درست، افراد . يک جهش ديداری در آموزش است) اينفوگراف(اطّالع نگاشت  .رساند مخاطبان آنها را یاری می

  .سازی کنندالعات بهرت تصمیمیبانی اطّ تر و با پشتتوانند رسیع  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 بسيارها را )اينفوگراف(نگاشت 

  . ها است Oیشگر تصویری اطّالعات و دادهـاینفوگرافیک ن. كننديك ابزار كارا استفاده میبه عنوان  )اينفوگراف(اشت نگ

 )مولوی(مودن با بيان  ـها نتوان نیک دیدن کند ادراک آن       سال آنچه
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  )آموزنه برای دانش(  برای دبY افزايیدانش

 . ة استأَ كافَحرف جواب و جزاء يا مُ : إِذَنْ  .١

  .شوداين حرف هرگاه فعل مضارع را منصوب كند با نون نوشته مى

  .اشتباه بگqد )گوش( يا أُذُن )اجازه( إذْنرا  آموز إِذَنْ امکان دارد دانش

  انجام داد، اجازه دادن ۀ من آن كار را با اجاز : »ـيفعله بإذن«اعالم به اجازه ؛ : إذْن

لْ أُذُونَاُت  :جمع» َربيدِ الْذُْن إ«  پستى ۀحوال: َربيدِ ا

ِتهَْالكاً : ْستَْهلََك اِ  .٢    .كرد کاو را هال: ُه ] هلك[اْس

   .مرصف رسانيد و از ب� برده ب آن مال را: ْستَْهلََك الOْلَ اِ 

  .در آن كار با شتاب كوشيد: األمرِ  ْستَْهلََك يفاِ 

 مرصف انرژی: الطّاقَةِ  ُك ْستَهْالاِ مرصف داخلی ، : َمَحلّـيٌّ  ٌك ْستَهْالاِ 

  نظر از  به جز، رصف: »بَِغضِّ النَّظَِر َعن«پوشی، ناديده گرف�، کوتاه آمدن از چشم: النَّظَرِ  غَضُّ  .٣

  فتهکجوا� نوش:  »َشبَاٌب غَضٌّ «تازه، نرم ؛ : ِغضاض :جمع

كرد از، اغOض كرد از،  یپوشچشم پوشيد از، چشم) َبَرصِهِ ن أو مِ  بََرصِهِ أْو  هِ ْرفِ ن طَ أْو مِ ( طَرَفَهُ غَضَّ 

  كوتاه آمد از، رصف نظر كرد از

نگاه نكرد و : ن صوتِهِ وتَُه و مِ طَْرِفِه أو صَ  نطَرْفَُه و مِ ] ّض غَ[ّضاً و غَضاضاً و ِغضاضاً و غََضاَضًة غَ - غَضَّ 

  صدايش را برنياورد 

  از او روى گردانيد : الطَّرَف َعنْهُ  أَوالنَّظََر  غَضَّ 

پوشانيد : بََرصَهُ  غَضَّ    چشم خود را از نامحرم 

  ل كرد هاى او را تحمّ یناپسند: طَرْفَُه لُِفالنٍ  غَضَّ 

  از درخت جدا نكرد  شاخه را شكست وىل: الُْغْصَن  غَضَّ 

َء  غَضَّ    را كم كرد  آن: اليشَّ

  كرد  خوارو او را  کت فال� را كوچشخصيّ : ِمن فالن  غَضَّ 

 .گياه رسسبز و تازه و زيبا شد: غََضاَضًة و غُُضوَضًة النَّباُت َو غqَُُه  غَضَّ 

 َرويّ بَوّي اسم منسوب از تربيَة است؛ مانند عيسوی، موسوی، أُخْ تَرْ  .٤

ُ الَّذ٢٣حرش، .شده است یحخداست که در قرآن به آن ترص یهاار از نامجبّ  واژۀ ال إِلَه إِالَّ  ي، ﴿ُهَو هللاَّ

َملُِك  ُمْؤِمُن الُْمهَ  ُهَو الْ الُم الْ وُس السَّ ِ َعOَّ  یزُ الَْعز یِْمنُ الُْقدُّ ُ ُسبْحاَن هللاَّ َکربِّ   ﴾یُْرشِکُونَ الَْجبَّاُر الُْمتَ
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ى جربان و اى قهر و غلبه و نفوذ اراده و گاه به معناگرفته شده، گاه به معن »جرب«مادّۀ واژه که از  ینا

  .است اصالح

  : است نوشته لفظ جبار یمعنا یاندر ب ینالبحر مجمع

 یرصفت در مورد غ ینباشد، ا یمعظ یارو حکومت مقامش بس یکه در پادشاه یکس یعنیجبار «

 ینالبحر  مجمع .خدا را داشته باشند یرت غکه قصد مذمّ  ییجا رود مگر دریخداوند متعال به کار ¡

 تعاىل إالّ  یرههذا الوصف عىل غ یطلقامللك والسلطان، وال  الشأن يف الجبار العظیم یل و ق ٢٣٩: ص ٣: ج

   .عىل وجه الذم

واژه هنگامى که  ینبا غلبه و قدرت ا ستا یزىاصل جرب اصالح کردن چ«: یدگو راغب در مفردات مى

از صفات بزرگ او است که با نفوذ اراده و کOل قدرت به  یکى یانگردر مورد خداوند به کار رود ب

راغب . ت را داردى مذمّ ااو به کار رود معن یرپردازد، و هرگاه در مورد غ اصالح هر فسادى مى

  جرب مادّۀ القرآن، ئبغرا مفردات يف ،یاصفهان

عاى مقاما� که خواهد نقصان و کمبود خود را با ادّ  شود که مى  گفته مىبه کىس »راغب« ۀو به گفت

  .کند »جربان« یستآن ن یستۀشا

گردنکش و مفسد  ،افراد ظاÜ ۀدر ده مورد به کار رفته که نه مورد آن دربار  یدواژه در قرآن مج این 

  ٥٥٤: ، ص٢٣ :نه، ج¡و  یرتفس .باشد مى) مذکور یهآ(خداوند  ۀمورد آن دربار  یکاست، و تنها 

ترجمه منجد  »و غالب یرهچ یاربس« یاسم هرگاه در مورد خداوند استعOل شود هم به معنا ینا لذا

  ٥٧الطالب، ص 

 یهاد، واژهمحمّ  یی،رضا .است »شکسته یکننده و جربان کننده دلها یمترم یاربس« یو هم به معنا

  ٦٦قرآن، ستون 

اى و تqه یاى از اين حيوان اهلخر، االغ ، تqه: َحِمq و أَْحِمرَة و َحُمر و ُحُمور و ُحُمرَات جمع آن: ِحOر .٧

Oَُر الَوْحِيشّ  ِحOر َوْحش و حOُر الَوْحِش (دوم  ۀكه بر تq  وحشی است   .شوداطالق مى) و الِْح

زَّْر   گور خر: دِ ِحOُر ال

 .جمع آن ُخدود است. گونه: َخدّ  .٨

َر خَ  .٩ ً (ُه دَّ َصعَّ طور ه برگردانيد و گاهى ب بينیخودبزرگ از رویمردم و ه روى خود را از نگاه ب: ) تَْصِعqا
 .استطبيعى 

گ  .١٠ ج عربی شدۀ نـمودَ  .است) نـموده، نـمونه(نـَموذَ
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 . .استمبنى بر فتح  و» بشتاب«اسم فعل به معناى : َحيَّ  .١١

  .استفُلْقان جمعش  دم،سپيده :فَلَق .١٢

  شكاف در كوه، زم� هموار ميان دو بلندى، بامداد، بيان حقيقت، مخلوقات، دوزخ 

   .كه پاى را به آن بندند و تنبيه كنند کچوب فل: فْالقأ جمع آنفَلَق 

 ِÇَّى كه تُرش شده باشد: فَلَق ِمَن اللqش. 

 .Oن استـأَثْ  جمع آنها أَسعار، قِيَم و. ر، قيَمة و ثَـَمن تقريباً به یک معنا هستندِسعْ  .١٣

  .یشان استا ويژۀو از اصحاب  7یقَنَرب غالم حرضت عل .١٤

 یثقف یوسفاج بن بود و به دست حجّ  7یاز سپاه امام عل یپرچمدار قسمت یناو در جنگ صف

  .شد یدشه

 یهَقدر شهر بِ یتاو مدّ . یستدر دست ن نياکانش ۀدربار  یالعاتقنرب از نظر نََسب مجهول است و اطّ 

  . کرده است یزندگ) یسبزوار کنون یکیدر نزد(

  .»مو یدهژول یردانشمند پ« یعنی ءابوشعنا. اند شعناء گفتهرا ابو  یو  یۀکن

حسن  امام همچنین دربان او .بود7حرضت علی) حاجب( قنرب از اصحاب خاص، غالم و دربان

  .دکن یاد می7 ، او را در شOر اصحاب امام علیشیخ طوسی .بود 7مجتبی

آن حرضت هرگاه که . به حرضت علی داشت بسياری ۀنقل شده است که قنرب عالق 7امام صادق از

 حرضت علی متقابالً. کردمیاز او مراقبت  پی بربدآنکه امام بیشد، قنرب  شبانه از منزل خارج می

   .نیز به وی عنایت داشت7

تر را به دو لباس یکی به سه درهم و دیگری را به دو درهم خرید و لباس گران7 روزی حرضت علی

 .قنرب داد

  : سند داستان ¬رين دوم در درس اّول دربارۀ قنرب

 ۱۱۱ص ،مايلأ ید،؛ مف۴۲۴، ص۶۴نوار، جاأل بحار ی،مجلس

 . ق و ُخلُق هر دو درست هستندُخلْ .١٥

 .اين تلّفظ آمده است ازآنجاکه در قرآن ُخلُق آمده است لذا در کتاب درسی نيز
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األمُر ] سوأ[ائِيًَة و َمَساًء و َمَساَءًة و َمَسايًَة و َمَسائِيًَة و َمَسائِيًَّة َسَواًء و َسْوًءا و َسوَاَءًة و َسوَايًَة و َسوَ : ساءَ  .١٦

  .آن امر فال� را به ستوه آورد و غمگ� كرد: فالناً 

 ً ِه ظَنّا    .نسبت به او بدگOن شد: ساَء بِ

   .اخالق شد روش و بد بد: »ساَءْت ِسqتُهُ «شد؛  زشتآن چيز بد يا : ساَء اليشءُ 

 .كار ناهموار شد ۀزمين: ساَء الَْموقُف 
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xرُس الثّا   الدَّ

  

  اهداف رفتاری
  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .را درست قرائت و ترجمه کند ميعِ ِصناَعُة التَّلْ درس م� .١

 .درس را از عربی به فارسی ذکر کند جديد کلOتمعنای  .٢

 .درک کندپيام م� را  .٣

 .درست ترجمه کندی مجرّد و ثالثی مزيد تشخيص دهد و مفعول را از ثالثاسم فاعل و اسم  .٤

 .اسم مبالغه را بشناسد و درست ترجمه کند .٥

  

  :فرايند آموزش
ها مورد م� اين درس در نظرسنجی. است» ملّمع در ادبيات فارسی«در بارۀ ) ٢(م� درس دوم عربی زبان قرآن 

-ها نيز آمده بود و مورد استقبال دانشدهم درس مشرتک کليۀ رشته اين م� در کتاب. توافق اکÅ دبqان بود

  .به هم� دليل در کتاب يازدهم برای رشتۀ انسانی نيز تکرار شد. آموزان واقع شده بود

 

  :مs درس دومهUهنگی در ترجمۀ 

  الْفاِريسِّ  اْألََدِب  يف ١ِصناَعـُة الـتَّلميـعِ 

َعراُء اْإليرانيّونَ َقِد اْألَدعيَِة فَاْألَحاديِث وَ الُْقرآِن وَ  للَُّغَة الَْعَربيََّة لَُغةُ إنَّ ا نهَا الشُّ أَبياتاً  بَعُضهُم أَنَشدَ وَ  اْستَفادَ ِم

وها بِالْبِالْ َممزوَجةً  عِ َعَربيَِّة َسمَّ َعراءِ ُملَمَّ م حافٌِظ الّشqازيُّ وَ  يرانيّ�َ اإلْ  ؛ لِکَثqٍ ِمَن الشُّ عاٌت، ِمنهُ  ديٌّ الّشqازيُّ َسعُملَمَّ

زبان عربی زبان قرآن و احاديث و دعاهاست که بسياری از شاعران  .َموَلويِّ َمعروُف بِالَْجالُل الّديِن الرّوميُّ الْوَ 

ع ناميدهاند و برخی از آنان ابياتی آميخته به عربی را رسودهايرانی از آن استفاده کرده . انداند که آن را ملمَّ

                                                                 
ع/ درخشان کردن : ميعتَلْ ١ اين آرايه . زبانی ديگر استای شعر که بخشی فارسی و بخشی گونه(درخشان : ُمَلمَّ

  .)را تلميع گويند
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، سعدی شqازی و جالل الدين رومی معروف به شqازیايرانی ملّمع دارند، از آن جمله حافظ بسياری از شاعران 

  مولوی

  
ُع حاِفٍظ الّشYازيِّ لِساِن الَْغيِب    ُملَمَّ

  هاَمــِك الْقيإنّــي َرأَیُت دَْهراً ِمْن َهْجِر     از خـون دل نوشتـم نزدیـک دوست نامـــه

گونه مرصع دوم را اين( .قيامت ديدم ]مانند[من روزگار را از دوری تو  .نوشتم دوستای به از خون دل نامه

   ).امدیده طوالنی تمدّ  در را قیامت از تو شدن جدا سببه ب: اندنيز معنا کرده

ً  َك هجر  نمِ  القیامة) برصي( یتُ رأ إنّـي      .به مفعولٌ  نه است فیه مفعولٌ  دهر این و .دهرا

  ؟هلَیَْسْت دُموُع َعیني ٰهذي لَنا الَْعالمَ     صد عـالمـت دارم من از فِـراقـش در دیـده

  !ه نيست؟های چشمم نشانآيا اين اشک .من از دورِی او در چشمم صد نشانه دارم

موع زند و هٰ چن� خطايی از حافظ رس نـمی. ذا آمده استذي، هٰ ها به جای هٰ در اکÅ نسخه ذي صفت برای دُ

  .استاست لذا به صورت مؤنّث درست 

  هَمْن َجـرََّب الُْمَجـرَّب َحلَّْت بِِه النَّدامَ     هـر چنـد کــازمــودم از وی نـبــود سـودم

  .شودهرکس آزموده را بيازمايد پشيOن می .هرقدر آزمايش کردم از آن سودی نربدم

ا المَ فـي بُْعِدها َعذاٌب فـي قُرِبهَا     پـرسیـدم از طبـیـبی احواِل دوست گـفـتــ   هالسَّ

  .اش سالمت استاش عذاب و در نزديکیدر دوری :از طبیبی حال دوست را پرسيدم و گفت

  همــا َرأَیْـنـا ُحـبّــاً بِـال َمـالَمـــــ َوهللاّ     ـرد دوســت گردمگفتـم مـالمـت آیـد گر گِ 

  .ايمهسوگند به خدا عشقی بدون رسزنش نديد .گفتم مايۀ رسزنش است اگر گرد دوست بگردم

  هَحـتَّی یَـذوَق ِمنْـُه کَـْأساً ِمَن الکَرامَ     حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

  .کرامت بچشد جامِ از جان شqين آمد، تا  جامی به قيمِت  مانند خواستارِ حافظ 

                    

ُع َسعديٍّ الشYازيّ    ُملَمَّ

  تو قدِر آب چه دانـی که در کناِر فُراتـی    الْـَفـلَواِت  َسـِل الْـَمـصـاِنـَع َرکْـبـاً تَـهـیـُم فِـي

دانی که در کنار رود تو قدر آب چه می .بپرس و رسگردانند تشنهها سوارانی که در بيابانانبارهای آب دربارۀ از 

   !فرات هستی؟

  .)ان نعمتی بزرگ بودآبگqهايی بودند که مزۀ گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگاِن رسگردان در بياب َمصانِع(
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تـي و غَـداتـي    ام به تو روشن شبم به روی تو روزست و دیده   َو إْن َهَجرَْت َسواٌء َعـشـیـَّ

ترک کنی، شب و  ]مرا[و اگر  شبم از ديدار چهرۀ تو مانند روز روشن است و چشمم روشن به ديدارت است،

  .شودروزم يکسان می

انـدم امـیـد بـر ـَك آتـي    نـگـرفـتــم اگـر چـه دیـر بـمـ ـلبـي یَـقـول إنَّ   َمَضی الـزَّماُن َو قَ

  .آيیگويد حتOً تو میو قلبم می) سپری شد(زمان گذشت . اگرچه دير شد، اميد از دست ندادم

  حیاتی آِب  ـجـیـنِ اگر گِلی به حقیقت عَ     من آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

  .ایاگر تو گِل هستی به راستی با آب زندگی خمq شده. ممن انسانی به زيبايِی تو نديد

ُلـOِت     روی تـو بـاشــد تیـره امیـدم به صـبـحِ  شبـانِ  ُش َعیُن الَْحياِة يف الظـُّ   َو قَـْد تُـَفـتـَّ

  .شودوجو میها جستگاهی چشمۀ زندگی در تاريکی. های تاريک به چهرۀ مانند صبح تو استاميدم در شب

  نباتی تلخ بدیع است از آن دهانِ  جواِب     تُـَمـرُِّر َعـیْـشـي َو أَنـَت حـاِمـُل َشـْهــدٍ  فَـکَـمْ 

پاسخ تلخ از آن دهان شqين مانند نبات ! که تو حامل عسل هستیدر حالیکنی ام را تلخ میچه بسيار زندگی

  .نو و تازه است

لْ َوَجْدَت ر     روی تـو مـا را نه پـنـج روزۀ عمرست عـشـقِ    َت رُفـاتـيـُودِّ إْن َشَممْ ـائَِحـَة ا

وی عشق را ـرا ببويی، ب) اماستخوان پوسيده(اگر خاک قربم . عمر کوتاه ما برای عشق چهرۀ تو کافی نيست

  .يابیمی

ـلَّ َمـلـیـحٍ کَـمـا تُـِحـبُّ َو تَـرَْضـی   تو چه گویم که ماورای صفـاتـی محامـدِ     َوَصـْفـُت کُ

ستايش تو چگونه بر زبان برانم که . شوی وصف کردمگونه که دوست داری و خشنود میرا هOنهر با نـمکی 

  .ها هستیفراتر از صفت

  )دوست دارد و راضی است. (ها يُِحبُّ و يَرَضی آمده استدر بسياری از نسخه

  نجاتـی و هم کلیـدِ بالیـی  که هم کمنـدِ       وـأَخـاُف ِمـنْـَك َو أَْرجـو َو أَْستَـغـیـُث َو أَدْنــ

  .شوم؛ زيرا هم کمند بال و هم کليد رهايی هستیخوام و نزديک میترسم و به تو اميدوارم و کمک میاز تو می

تـي َهـَجـرونـي کَمـا تَـشـاُء ُعداتـي      ـنـدشم دوست فـتـادم به کامـۀ دلِ  ز چشمِ    أَِحـبـَّ

  .خواهندگونه که دشمنانم میترک کردند هOن دوستانم مرا. از چشم دوست به درون دل دشمن افتادم

  اِت نکََو إْن َشَکْوُت إَلی الطَّیِْر ُنْحَن ِيف الُْو       گیــردـفـراقـنـامـۀ سعـدی عجب که در تو ن

ها شيون گاليه کنم، در النهاگر به پرندگان  گذارد؛ حال آنکهشگفت است که نامۀ جدايی سعدی در تو اثر نـمی

  !کنند
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   :مطلب بخش درک

اين بخش يک هدف اّوليّه دارد که هOنگونه که از نامش پيداست درک معنای عبارت و م� است، اّما همچنان 

ها را با صدای بلند بخواند و پاسخ درست و نادرست را آموز عبارتبايد دانش. هدف مهّم قرائت مّد نظر است

  . مشّخص کند

  .گونه استهم� در اين درس نيز. دهم درک مطلب آمده استياز های کتاب عربی فاصله پس از همۀ درسبال 

   غ ص ص غ غ : پاسخ درک مطلب

  »اعلموا«

موا«در بخش  اسم فاعل و اسم مفعول از ثالثی مجرّد و مزيد و اسم مبالغه آموزش داده شده مبحث » اِعلَ

و در زبان و ادبيات  در احاديث و روايات. آمده است اين مشتّقاتدر اينجا فقط آشنايی با نحوۀ ترجمۀ . است

   .آموز بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شودبسيار به کار رفته است؛ لذا دانش مشتّقاتیچن� فارسی 

هرچند ساخ� . تواند آنها را هم بسازدآموز معنای اين مشتقات و نوع آنها را خوب بشناسد میکه دانشوقتی

  .به دست خواهد آمدهدف نيست؛ اّما 

  :آيد؛ مثالمی »لفاعِ « وزن بر شود ساخته دمجّر  ثالثی از اگر که است مشتق هایاسم از یکی فاعل اسم

  ناِرص = کاتِب و نََرصَ = کَتََب 

  :اين گونه است شود، ساخته مزید ثالثی فعل از و اگر

  .تَِظرُ ؛ مانند يَنْ شودمی ساخته مضارع فعل از. ١

  تَِظرـنْ )مُ = (تَِظُر ؛ يَنْ آیدمی )مُ ( مضموم میم مضارع، حرف جای به. ٢

  ـر)ِظ (تَـُمنْ  .شودمی مکسور آن آخر قبل ما حرف. ٣

َعلِّم = یَُعلِّمُ     ُمستَخِدم  = ِدمُ تَخْ يَسْ     ُمشاِهد= يُشاِهُد    ُم
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  هاتـمرين

بتواند خود را بيازمايد و آموز با حّل تـمرين اند؛ تا دانشنيز مانند درس اّول کوتاه و سادهتـمرينات 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 بگqد¬رينات بايد در کالس به صورت گروهی حل شود تا دانش

  . کندو دبq رفع اشکال میخوانند های خود را میپاسخ

  .در همۀ کتاب حداکÅ شش ¬رين طرّاحی شده است

  :ـمرين اّولت

  .هدف، تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است

  :ـمرين دومت

  .هدف، هOنند تـمرين دوم تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است؛ اّما شيوۀ اجرا متنّوع شده است

  :سومتـمرين 

نيز تکرار  پيش�های و در خالل آن آموخته ،قواعد است آموز در بخِش های دانشتقويت آموخته ،مرينـتاين 

  .؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی نيز هم� استها از قرآن و حديث برگزيده شدهعبارت. شده است

  :چهارمتـمرين 

  .ينات اصلی استمرـمتضاد و مرتادف در هر زبانی از ت. هدف تقويت کاربرد واژگان است

  :پنجممرين ـت

  .های بخش قواعد درس استتثبيت آموخته سوممرين ـمجّدداً مانند ت ،هدف
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  :)پژوهش(البحث العلمی 

 ،یـان کافـد در صورت داش� زمـتوانمند میای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبq عالقهـدر انته

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

  

  :ارزشيابی

زند تا همه بخوانند و خواند عالمت میای را میآموزی جملهدر اختيار دارد و هر بار که دانش یدبq ليست

آموزان رچند گاهی دبq برای تسهيل آموزش از برخی دانشه. ها رعايت شودعدالت آموزشی در حّل ¬رين

آموزان و ايجاد شنادموجب ناراحتی ساير  ،کند؛ اّما بايد توّجه داشت که افراط در اين کارمستعد استفاده می

  .شودآموز فّعال میحّس ناخوشايند نسبت به دانش

  

  :وسايل کمک آموزشی

  کارت، فلش)پوسرت(اعالن اساليد، آموزشی،  ¡اهنگکتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف، پاورپوینت، 
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  )آموزنه برای دانش(  برای دبY افزايیدانش

 :»أَلََّف «معانی و کاربرهای مختلف  .١

   .پيوند داد همه ب را چيزى هایبخش:  ءَ اليشَّ  أَلََّف 

   .رسانيد هزار يک به را چيزى شOرۀ:  األَلَْف  أَلََّف 

   .كرد تأليف و گردآورى را كتاب:  تابَ كِ الْ أَلََّف 

   .داد تشكيل را دولت:  الحكومةَ  أَلََّف 

 .ساخت برقرار دوستى شانميان:  مبينَهُ  أَلََّف 

 :تارًَة يعنی يک بار و کاربردهای گوناگون دارد .٢

  باريک  و زمان: اتتار  جمع آن .١

ً طَ  وأَ ( تَارةً  و اهذ تارةً  فعلتُ «    .دادم انجام را كار آن گاهى و كار اين گاهى: »ذاك) ورا

 .بيگاه و گاه گهگاه،: »تارةٍ  بعد تارةً «

ة در کتاب درسی به معنای زنگ مدرسه به کار رفته است .٢  . الحصة الثانية يعنی زنگ دوم. ِحصَّ

  : معانی مختلف حصة عبارت است از

  . بورسيه نصيب،   قسمت، بهره، سهم، سهميه،

ة  ةبورس تحصيلی؛ : ِدراسيَّة) منحة(حصَّ  آن دارندۀ براى سهم سود: الّربح يف ِحصَّ

َخَجل گفته می. مصدر ِخجالت در زبان فارسی کاربرد دارد .٣  .شوددر عربی 

 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 يَکَد ...  كادَ  ما/  كه بود نزديک

 اينكه دمجّر  به ،... كه بود نگذشته چيزی

  :پارسی کهن نام یک یابیریشه .٥

. است »ماندن« معنای به َمئی� اوستایی واژۀ ریشۀ از و پارسی نامی بسياری، پنداشت برخالف میثم

. هستند خانوادههم واژگان میثم و) پورسینا زادگاه( ُخرمی� ،)میهن خو( ُخم� ماندن، میهOن، میهن،

. نیست گونهولی اين. است عربی نامش و بود عرب میثم کنندگOن می افراد بیشرت. بود ایرانی میثم

 .)ماندمی آنکه( یعنی میثم .بوده) اصفهان( اسپهان مردمان از شاید. است فارسی نامش و ایرانی میثم

 شدهمی خوانش صدا این گذشته در ولی شودمیـن یافت) ث( صدای کنونی پارسی زبان در هرچند

  )نیرومند نر سگ دارندۀ( تهمورث و) میرا زندۀ( کیومرث مانند است؛
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 و كرد آزادش و خرید زن آن از را او7 عىل املؤمنین امیر ،بود اسد بنى قبیلۀ از ز� غالم رOّ ـت میثم

 نامى كه داده خرب من به9 خدا فرستادۀ: فرمود حرضت. ساÜ: گفت چیست؟ نامت: فرمود وى به

 درست9 پیغمربش و خدا: كرد عرض میثم. است میثم اندنامیده آن به راو ت عجم در پدرت كه

. كن رها را ساÜ و نامیده آن به راو ت9 خدا رسول كه نامت هOن به برگرد :فرمود حرضت اند،گفته

 كه ساىل آن در ؛است شده نقل اینكه تا گذاشت ساÜ ا� را اشكنیه و برگشت میثم اسم هOن به پس

  : فرمود او به سلمه ام و شد وارد سلمه ام بر آورد جا به حج شد كشته

  . كردمى سفارش7 عىل به تو دربارۀ شب دل در كه شنیدم9 خدا رسول از بسیار سوگند خدا به

  .مدرسه انتشارات. هاواژه و هانام دانشنامۀ از برگرفته]. ١٠٩ ص ،٢ ج داة،الهُ  إثباتُ [

 معناىه ب و حدتو  براى تاء و رودمى كاره ب يكسان ثمؤنّ  و رمذكّ در دابَّة .است ابّ دَو  جمع آن: ةدَابَّ  .٦

 .شودمى گفته بارى و سوارى ارپايانچ به بيشرت و رود راه زم� روى بر كه است حيوا� هر

 إناء جمع آن آنيَة و جمع الجمع آن أَوانـي است؛ به معنای ظرف، تُنگ آب، جام .٧

يَّا .٨  ؛شود شناخته ضمq ¬ييز تا شودمى وصل آن به نصب ضOير همۀ كه است منصوب منفصل ضمq: إ

يّانَا« مانند يّاكُم ، إ يَّاهُ  ، إ يَّاَك « ؛»...  إ يّاَك « كنم؛مى نهی چيزى از را تو» أنْ  إ  .باش برحذر چيزى از» ِمنْ  إ

زادٔه ) (.است یشابورین یّامخَ  یمابوالفتح ُعَمر بن ابراه الدین یاثغ او نام کامل( یشابورین یّامُعَمر خَ  .٩

دان، یاضير یلسوف،ف) یشابوردر ن ۵۱۰آذر  ۱۲ ه به تاريخدرگذشت یشابوردر ن ۴۲۷ یبهشتارد ۲۸

 . است يانسلجوقروزگار در  یرانیا رساییشناس و رباع ستاره

 یو  آوازۀ یاست، ول بوده» الحق حّجة«اوست و لقبش  یادب یگاهبرتر از جا یامخ یعلم یگاهگرچه پا

برگردان  دهزن یها زبان یشرتِ را به ب یامخ یاترباع. دارد یاست که شهرت جهان یاتشرباع به یشرتب

در  یو  یشرتب نامَوری مايۀبرگردانده که  سییاو را به زبان انگل یاترباع یتزجرالداند، ادوارد ف ¡وده

   .است شده ینمغرب زم

ایران در  شOری گاه توان رسوسامان دادن و رسپرستی محاسبات ترین کارهای وی را می کی از برجستهي

بود، دانست؛ محاسبات  شاه سلجوقی ملک ، که در دورٔه پادشاهیامللک خواجه نظام زمان وزارت

  .تی به مراتب باالتر از تقویم میالدی داردمنسوب به خیام در این زمینه، هنوز معترب است و دقّ

در بعلبک،  یدیخورش ۹۲۵اسفند  ۸زادٔه ( ییبها یخمعروف به ش یعامل یند بن حسمحمّ  ینبهاءالد .١٠

شاعر،  یاضیدان،، رشناسستارهعارف،  یه،فق یم،حک) در اصفهان یدیخورش ۱۰۰۰ یورشهر ۸درگذشته 
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 و یئتکه در فلسفه، منطق، ه ی؛هجر  یازدهمدهم و  سدۀو دانشمند نامدار  تاريخدان یب،اد

اخالق،  یاضی،ر یث،حد یاست،او در س کتاب و رساله از ۹۵در حدود . داشت دانش بسيار یاضیاتر

 . مانده است یبر جا یزیکو هó و ف ینجوم، عرفان، فقه، مهندس

 ینام و  بوده یکه مصادف با سال نجوم م ۲۰۰۹سال  یونسکو ی،شناس به علم ستاره یبه پاس خدمات و 

   .ثبت کرد یرانمفاخر ا یسترا در ل

؛ برابر .ق ۱۶۸ یا ۱۶۷ -  ۹۵) (يرجوخ بنُ  بُردٍ  بنُ  بَّشارُ : یبه عرب( یتخارستان یرجوخبَّشار پرس بُرْد پرس  .١١

 رسود یشعر م یبه زبان عرب یو . بود یاناسو عبّ  یانامو یها تبار دوره یرانیشاعر ا.) م ۷۸۴ - . م ۷۱۴با 

  . ق بودزدَ َر همچون فَ  ینهزم یندر ا یشخو هOوردانِ  داشت و رسآمدِ  یاریبس یکار درخشندگ ینو در ا

ا و ،ظ پس از مرگجاحِ  یژهبه و دشمنانش اندام و  و درشت یو درشتخو  یچون زشرتو  هایی یژگیاو را ب

ها به بند بود که به دست عرب) یدر افغانستان امروز (ار از تخارستان پدر بشّ  .کردند یاد یوانهد

از مادر زاده  اینناب یو . شهر زاده شد ینهم یکیار در نزدبشّ . شده و به برصه آورده شده بود یدهکش

او . یوستپ یّهشعوب جنبش به یپرداخت و پس از چند یبه رسودن شعر به زبان عرب یاز کودک. شد

او در برصه بزرگ شد و در  .را ستوده بود یبوده و خالد برمک یونددرپ یانبرمک اندانبا خ ینهمچن

داشت  یزرتشت یباورها شارب .یمودرا پ یرشفتپ یها هبه بغداد رفت و پلّ  یقیزمان خالفت منصور دوان

 دليلبه  یاسعبّ  یفۀخل یبه فرمان املهد یرو  یناز هم. و دشمن رسسخت عرب بود یرانیگریا یفتۀو ش

 یانهرا آن قدر تاز یمردم برصه و  یدگاندر برابر د یقیاو گفته بود و به گناه زند ۀار دربار که بشّ  یهجو 

را در آب خفه  یو  یفهکه به فرمان خل اند هگزارش کرد یبرخ. زدند که بر اثر آن شکنجه جان سپرد

  .اند کرده

 الثانی یجOد ۵ –، بلخ ۶۰۴ االّول یعرب ۶ ( یو روم یمعروف به موالنا، مولو  ید بلخمحمّ  ینالد جالل .١٢

 ترينرسشناساز ) یشمس یهجر  ۶۵۲ ید ۴ – ۵۸۶مهر  ۱۵) (یه در ترکيهقون ی،قمر  یهجر  ۶۷۲

 یبکر  یبیخط ینیحس ینمحمد ابن محمد ابن حس« ینام کامل و . است یگو  یپارسیرانی شاعران ا

در . داشت» موالنا خداوندگار«و » خداوندگار« ،»ینالد جالل«القاب  زندگیبوده و در دوران  »یبلخ

 یو  یبرا »یروم یمال «و  »یروم یمولو «، »موالنا« ،»یمولو «القاب ) نهم سدۀاز  شايد(بعد  هایسده

تخلّ یاست و از برخ به کار رفته زبان . اند دانسته» خاُمش«و » َخموش« ،» خاموش«ص او را از اشعارش 

  .بود یپارس یو  یمادر 
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 نگاشتبود و در زمان ) یبزرگ، افغانستان کنون یرانخراسان در ا( یانبلخ خوارزمشاهزادۀ  یمولو 

است  یانعموم جهان یبرا ینکه آثار مولو با آ . زیست یروم م یاردر د یهدر قون) یهمچون مثنو (آثارش 

انان یپارس یول  یاو فارس یتدانند، چرا که حدود شصت تا هفتاد هزار ب یم یشرتخود را از او ب بهرۀ زب

یر غ یاو به شاگردانش که آن را ثبت کردند و به فارس یمتعال( یراتها و تقر ها و نامه است و خطبه

ی، ترکیونانی و  یبه زبانها یتو کمرت از پنجاه ب یعرب یتو تنها حدود هزار ب ؛)و روزانه است ادبی

  .دارد یع در شعر فارسملمّ  صورتبه  بيشرت

  است یگرعشق را خود صد زبان د    تر استخوش یگو گرچه تاز  پارسی

 - ۷۶۲ یا ۷۴۷در اهواز،  یقمر  یهجر  ۱۹۶ - ۱۳۳( یاس اهواز ؤ نُ  به ابو معروف یَحکَم یحسن بن هان .١٣

او در شهر . عرب بود عاشقانۀابونواس از بزرگان شعر . بود تبار عرب یرانیشاعر ا) یالدیم ۸۱۵ یا ۸۱۳

 همۀاستاد  وی. برند ینام م یعرب یکن شاعران کالسیتر از بزرگ یکیعنوان  از او به. آمد یااهواز به دن

و  یگسار  باده های یفبه خاطر تصن یشرتشده بود، اما شهرتش ب یشزمان خو یشعر عرب یها شاخه

. انددادهلقب  ةالخمر  را شاعر یو . است یدر مورد شاهدباز  یشو شعرها) یّاتَخمر(رشاب  یشستا

 یباورها یو . است یدهبار در مرص به چاپ رس ینامروزه در دست است و چند یششعرها یواند

کرد تا  یزندگ نشین یهاعراب باد یانسال در م یکاو به مدت  یتروا یکبر اساس . داشت یشعوب

به  یعباس یگوناگون در زمان خلفا یلبارها به دال ابونواس .خالص، کامل شود یشناختش از زبان عرب

تنديسی از او در . اش بعدها دست برداشتاز گذشتۀ زشت و تفکّرات نادرست اخالقی .زندان افتاد

 .بغداد است

زادگاه او را شهر بُست . است یمر ق یچهارم هجر  ۀاز شاعران سد ید بُستبن محمّ  یابوالفتح عل .١٤

. است مانده یجا رب از او شعر یواندو د. ط کامل داشتتسلّ یاو به زبان عرب. دانند یم یستانس

 . اندنوشتهق  ۴۰۱را به سال  یو  درگذشت

و  یشهاز اند یا مونهـعنوان ن شعر را به ینآن، ا یو اثر جهان یرانیاز فرهنگ ا ییOـکتاب دورن یسندۀنو

  .است آورده یشخو ۀدر نوشت یستانیشاعر س ینقلم ا

  سود آن کند که فرمان کرد یحتکه از نص    من گوش دار و فرمان کن یحتنص یکی

  در ـردد مـوده گـتـردن، سـدارا کـه از مـک    مه مدارا کنـو ه یراـبه صلح گ هـمـه
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رُس الثّالِثُ    الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

َمْخلوقاِت  َعجائُِب  « م� درس .١  .را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند »الْ

 )تفکّر در آفرينش خدا(پيام م� را درست درک کند  .٢

 . جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند کلOتمعنای  .٣

 .استشهاد کند آيات و احاديث درسهنگام رضورت به به  .٤

 .را بشناسد» و ما ، َمنْ إنْ «ادوات رشط  .٥

 .آن را درست تشخيص دهد جوابفعل رشط و  .٦

 .خرب را در جملۀ اسلوب رشط به صورت جملۀ اسميّه تشخيص دهد .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

 .حيط ورزشی آشنا شودبا يک م� مکامله در م .١٠

 

  :فرایند آموزش درس

اين کار . در اين زمينه پيش از رشوع درس استفاده کرد موضوعات درسهايی در مورد ¡اهنگتوان از می

های شگفتیآموزان در مورد توان از خود دانشدر غq اين صورت می. بستگی به وقت و امکانات مدرسه دارد

  . پرسيد آفرينش

آموزان به چن� متونی عالقۀ بسيار هOنند درس باران ماهی در پايۀ دهم بسيار جّذاب است و دانشم� درس 

  .های به عمل آمده رتبۀ بااليی را کسب کرده استموضوع اين درس در نظرسنجی .دهندنشان می
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   :مs درسهUهنگی در ترجمۀ 

ـخالِقِ  ِق َو ال تََفكَّروا يف الْ ـَخلْ   9رَسوُل ّهللاِ . تََفكَّروا يف الْ

  .در آفرينش بينديشيد و در آفريدگار نينديشيد

، يُشاِهْد قُْدرََة هللاِّ    .َمْن يَتََفکَّْر يف َخلِْق ّهللاِ

    .بيندهرکس در آفرينش خدا بينديشد، توانـمندِی خدا را می

أَصَغُر طائٍِر َعلَی اْألَرِض، طوُلُه َخمَسُة َسنتيِمرتاٍت، يَطqُ إلَی اْألَعلَی َو اْألَسَفِل، َو إلَی الْيَـمِ� َو  هوَ  :اَلطّائُِر الطَّنّانُ 

َخلِْف  Oِل، َو إلَی اْألَماِم َو الْ َب . الشِّ يعاِن يُـثـqاِن التََّعجُّ َي طَنّاناً؛ . َو انِْطالقُـُه َو تََوقُُّفـُه الرسَّ ُه يُْحِدُث طَنيناً ُسمِّ ِألَنـَّ

ُه يَُحرِّ  ُك َجناَحيْـِه ثَـOنَ� َمرًَّة بِـَسبَِب ُرسَعِة َحَرکَِة َجناَحيْـِه، فَإِْن تُحاِوْل رُؤيََة َجناَحيْـِه ال تَْقِدْر، أَ تَْدري لOِذا؟ ِألَنـَّ

واِحَدةِ    .تَقريباً يف الثّانيَِة الْ

ترين پرنده روی زم� است، طول آن پنج سانتيمرت است، به کوچک )پرخوار، مرغ زّرينمرغ مگس(مرغ مگس  

مايۀ . (انگيزندکند و حرکت و توقّف رسيعش تعّجب بر میباال و پاي� و راست و چپ و جلو و پشت پرواز می

يی به دليل رسعت حرکت بالناميده شده است) اندازطن�(طَنّان ) شوندشگفتی می -هايش پديد می؛ زيرا صدا

هايش را تقريباً هشتاد بار در دانی چرا؟ زيرا بالتوانی، آيا میهايش را ببينی نـمیآورَد، و اگر سعی کنی بال

  .دهدثانيه حرکت می

 ِمنْـُه لَُه طَريَقٌة غَريبٌَة يف تَنْظيِف أَْسنانِـِه، فَـبَْعَد أَن يَتَناَوَل طَعاَمـُه، يَْسَرتيُح َعلَی الّشاِطِئ، فَـيَْقتَـرِبُ : اَلتِّمساحُ 

اْسِم الزَّقزاِق، فَـيَْفتَُح التِّمساُح فََمـُه،  ـنَْقِر بَقايَا الطَّعاِم ِمنْ ِه، َو يَبَْدأُ بِفَـيَْدُخُل ذٰلَِك الطّائُِر فينَوٌع ِمَن الطُّيوِر بِ

  .فَِمـِه، َو بَْعَد أَْن يَنْتَهَي ِمن َعَملِـِه، يَْخُرُج بِـَسالَمةٍ 

خورَد، کنار ساحل اسرتاحت هايش دارد، بعد از اينکه غذايش را میر تـميز کردن دنداند عجيبیروِش : اَلتِّمساحُ 

کند و آن پرنده در آن ح دهانش را باز می¬سا .شودنزديک می ای از پرندگان به نام زَقزاق به آنو گونه کند،می

و بعد از اينکه کارش ¬ام شد به  های غذا از دهانش،کند به نوک زدن به باقيOندهو رشوع می شود،وارد می

 qآيدن میو سالمت ب.  

ـها َيشٌء قاِطٌع، َو قََسَمها إلَی نِصَفِ�، : دوَدُة اْألَرِض  أََحُدُهO بِال َرأٍس َواْآلَخُر بِال ذَيٍل، فَإنَّ ٰهَذيِن النِّصَفِ� إذا أَصابَ

  .يَنْمواِن، لِيَکوَن کُلُّ واِحٍد ِمنـهOُ دودًة کاِملَةً 

چيزی تيز به آن برخورد کند و آن را به دو نيمه تقسيم کند، يکی بدوِن رس و ديگری ) هرگاه(اگر : کِرم خاکی

  .کنند، تا هر يک از آنها کِرمی کامل شودمیبدون دُم، اين دو نيمه رشد 
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َمُك الطّائِرُ  Oِء، َحيُث يَـُمدُّ : اَلسَّ ـِه الَْقويِّ َو يَطqُ فَوَق َسطحِ الْ  َنوٌع ِمَن اْألَسOِك يَْقِفُز ِمَن الOِْء ِبـَحَرکٍَة ِمْن ذَيلِ

ـَجناَحيـنِ  بqََة الَّتي تَعَمُل کَ ِللِْفراِر ِمن أَعداِءهِ يَْفَعُل ذٰلِ . َزعانَِفـُه الْکَ َمُك َخمساً َو أَربَعَ� ثانيًة، ثُمَّ . َك  يَطqُ ٰهَذا السَّ

  .يَنِزُل إلَی الOِْء َو يَدُخُل فيهِ 

و بر فراز سطح آب پرواز ) پردمی(جهد با حرکت دِم نqومندش میای از ماهيان است که گونه: ماهِی پرنده

اين کار را برای فرار از ) کنددراز می. (کِشدمی دو بال هستند که مانند های بزرگش راباله کهطوریکند، می

آيد و وارِد آن کند، سپس به سمت آب پاي� میاين ماهی چهل و پنج ثانيه پرواز می. دهددشمنانش انجام می

  .شودمی

َجرَِة بِـِمنقارِِه َعْرشَ َمرّا: نَّقاُر الَْخَشِب  َعُة ال تَُرضُّ ِدماغَـُه طائٌِر يَنُْقُر ِجْذَع الشَّ ، َو ٰهِذِه الرسُّ ٍت يف الثّانيَِة َعَلی اْألَقَلِّ

باِت  َ غqَ بَِسبَِب ُوجوِد َعْضَويِن يف َرأِْسِه ِلـَدفْعِ الرضَّ   : الصَّ

ْلُجمُجَمِة َو الِْمنقاِر،  ُل نَسيٌج َبَ� ا   اَْألَوَّ

ـهِ َو الثّانـي لِساُن الطّائِِر الَّذي يَدوُر داِخَل    .ُجمُجَمتِ

زند، و اين رسعت به دليل ی است که تنۀ درخت را با نوکش دست کم ده بار در ثانيه میاپرنده: دارکوب 

  .زندها در رسش، به مغز کوچکش آسيب نـمیبرای دفع رضبه) دو عضو(وجود دو اندام 

  .چرخداش میاّولی بافِت ميان جمجمه و نوک و دومی زبان پرنده که دروِن جمجمه

نجاُب الطّائِرُ    لَُه ِغشاٌء خاصٌّ کَـالِْمظَلَِّة يَفتَُحُه حَ� يَْقِفُز ِمن َشَجرٍَة إَلی َشَجرٍَة أَْخرَی، : اَلسِّ

  .َو يَستَطيُع أَن يَطqَ أَکثَـَر ِمْن ِمئٍَة َو َخمسَ� قََدماً يف قَفزٍَة واِحَدةٍ 

جهد آن را باز که از درختی به درخت ديگر میه هنگامیای مانند چرت است کدارای پردۀ ويژه: سنجاب پرنده

  .تواند بيشرت از صد و پنجاه پا در يک جهش پرواز کندکند، و میمی

حراءِ  ، تََضُع ٰهِذِه : َحيَُّة الصَّ ِة الَْحرِّ ُة يف ُمنتََصِف النَّهاِر َو ِعنَدما تَْحرُُق الرِّماُل أَقْداَم َمن يَسqُ َعلَيها ِمن ِشدَّ الَْحيَّ

qٌ َعلَيها تَصيُدهُ . ذَنَبَـها يف الرَّمِل، ثُمَّ تَِقُف کَالَْعصا   .فَـإذا َوقََف طَ

-کنند از شّدت گرما میها پاهای کسانی را که روی آنها حرکت میکه شندر نيمۀ روز و هنگامی: مار بيابان

ای روی آن بايستد آن را و اگر پرنده. يستدادهد، سپس مانند عصا میسوزانند، اين مار دُمش را در شن قرار می

  .کندصيد می

ْألَ  أَِجْب � ْر َعِن ا َيِة َحَسَب َنصِّ الدَّ َلِة التّال   .ِس سئِ

نجاُب الطّائُِر حَ� يَقِفُز ِمن َشَجَرٍة إلَی َشَجرٍَة؟  .١  بَِم يَطqُ السِّ

نجاُب الطّائِرُ  ِة يا ِمظَلَِّة يا بِالْبِالْيَطqُ يا . ِمظَلَّةِ بِالْ يَطqُ السِّ  ...ِمظَلَّ
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يا يُساِعُدهُ . التِّمساَح فـي تَنظيِف أَسنانِـهِ يُساِعُد الزَّقزاُق  أَيُّ طائٍِر يُساِعُد التِّمساَح فـي تَنظيِف أَسنانِـِه؟ .٢

       .هر پاسخ درست ديگریيا الزَّقزاُق يا . الزَّقزاقُ 

يَ  ِم؟اِالسْ  َذاُسّمَي الطّائُِر الطَّنّاُن بِـهٰ  لOِذا .٣ هُ  طَنّاناً؛ ُسمِّ ً  يُْحِدثُ  ِألَنـَّ يا . َجناَحيْـهِ  َحَرکَةِ  ُرسَعةِ  بِـَسبَبِ  طَنينا

    .هر پاسخ درست ديگری

حراِء الطَّيْ  .٤ ُة الصَّ لْ َمتَی تَصيُد َحيـَّ ـها يف الرَّمِل، ثُمَّ تَِقُف کَالْـَر؟ تََضُع ا يها فَـإذا َوقََف طqٌَ . َعصاَحيَُّة ذَنَبَ َعلَ

يها تَصيُدهُ يا  .تَصيُدهُ       .هر پاسخ درست ديگری يا. إذا َوقََف طqٌَ َعلَ

مَ  .٥ مَ يَطqُ هٰ  الطّائُِر؟ ُك کَـم ثانيَـًة يَطيـُر السَّ  .يا هر پاسخ درست ديگری. َخمساً َو أَربَعَ� ثانيةً  ُك َذا السَّ

  .يا هر پاسخ درست ديگری. رِض أَصَغُر طائٍِر َعلَی اْأل اَلطّائُِر الطَّنّاُن  رِض؟ما هَو أَصَغُر طائٍِر َعلَی األْ  .٦

          

  

  اِعلَموا

ا نحوۀ ترجمۀ . اسلوب رشط و ادوات آن مطرح شده استمبحث » اِعَلموا«در بخش  در اينجا فقط آشنايی ب

کار رفته است؛ لذا در احاديث و روايات چن� ساختاری بسيار به . جمالت دارای اسلوب رشط آمده است

های آشنايی با ساختارهای يکی از راه آشنايی با اسلوب رشط .آموز بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شوددانش

  .پربسامد زبان عربی است

  :آموزاطّالعاتی برای دبq نه برای دانش

  :  مضارع فعل جزم عوامل

  : مجزوم مضارع فعل

  .        کندآن را مجزوم می بيايد، مضارع فعلرس  بر جزم ادوات از یکی هرگاه

  : جازمه ادوات

 يذَهْب  لَم: يذهُب : مثال ؛غايب امر الم ،نهی الی-  لOَّ  -  لَمْ  حروف. کندمجزوم می را يک فعل که ادواتی) الف

 »حينيّه« آن به و نيست جازمه بيايد ماضی فعل رس بر اگر. است نرفتهيعنی هنوز  يذَهْب  و لOَّ  نرفتيعنی 

 بر» ثمَّ  َو ، ، فَـ« هرگاه. برود بايديعنی  لِيَْذَهْب يعنی نرو؛  تذَهْب  ال؛ رفت كه يعنی هنگامی َهَب ذَ لOَّ  .گويند

     .َولْيذَهْب  :شو؛ مثالمی ساكن بيايد، الم اين رس
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 آنها. آيندمی رشط جواب و رشط فعل رس بر ،نْ إِ  مانند: رشط اسOء. کندمجزوم می را فعل دو که ادواتی) ب

ی، َحيثO، کَيْ ، ما، أَّي، َمتَی، أَينOَ، َمهْ َمنْ : اند ازاين ادوات عبارت   ماَفO، إِذOْ، أَيّاَن، أَنـَّ

، يَكْسْل  َمنْ : مثال چند   .ْجلِْس أَ  جلِْس تَ  حيثO ،نـيتجدْ  تَطلُبْنِي َمهO يَْخَرسْ

  .شوندمی داخل جمله دو رس بر رشط نْ إِ  مانند رشط اسOء:  نكته

   .شوندمی مجزوم باشد، مضارع فعل ،دو هر هرگاه

   .است مجزوم محّالً دومی و مجزوم اّولی ماضی باشد، دومی و مضارع اّولی اگر 

  .است صحيح رفع و جزمهر دو حالِت  دومی و مجزوم محّالً اّولی باشد، مضارع دومی ماضی و اّولی اگر 

لَمْ  ذْماإِ : مثال مْ  تَتَعَّ   .کنیهرگاه بياموزی پيرشفت می .تَتََقدَّ

َ  َك َعِملِ  يف َت دْ هَ تَ جْ ا َمتَی .رْتَُك زُ  فََقدْ  تَزُرْنـي نْ إِ    .تَظْفَرُ  يا. َفرْ ظْ ت

 غیر رشط ادواتهمۀ  و هستند رشط حرف دو این و ،هستند رشط اسم »ماإِذْ« و »إِنْ «جز  به رشط ادوات همۀ

  .است بَر عْ مُ  اسم» أَيّ « و اندمبنی» أَيّ « از

  جزم و نصب رفع،: مضارع فعل در اعراب

های يفعُل، صيغه( چهارگانه افعال در رفع نشانۀ .است مرفوع هميشه ،باشد جزم و نصب عوامل از خالی اگر

يفعالِن، يفعلوَن، تفعالِن، تفعلوَن،  :است؛ مانند نون گانهپنج افعال در واست،  ـُ  هضمّ  )و نفعُل  تفعُل، أَفعُل 

  )تفعل�َ 

 أَنْ  :است؛ مانند ـَ  فتحه نصب نشانۀ و شود،می منصوب چهارگانه افعال در ،بيايد آن رس بر ناصبه حروف اگر

  .يفعال أَنْ : ؛ ماننداست نون حذف گانهپنج هایفعل در ويفعَل، 

Ü : است؛ مانند ـْ  سكون جزم نشانۀ و شود،می مجزوم چهارگانه افعال در ،بيايد آن رس بر جازمه حروف اگر

  . يفعْل  Ü: ؛ مثالاست نون حذف گانهپنج افعال در و، يفعْل 

 مانند ؛است تقديری و شودنـمی ظاهر چهارگانه هایصيغه در رفع عالمت؛ باشد الالم معتّل  مضارع فعلاّما اگر 

  . يَْخَشی و ييَرْمِ  و ويَْدعُ 

 نْ أَ : مانند ؛گqدمی فتحه آن آخر حرف يمِ يَْر  و ُعويَدْ : مانند؛ باشد شده ختم) ياء( و) واو( به اگر نصب حالت در

 نْ أَ : مانند ؛است تقديری و شودنـمی ظاهر نصب عالمت ؛باشد شده ختم الف به اگر اامّ  ؛يَرِْميَ  نْ أَ  و يدُعوَ 

  . يَخَشی

ما  حرف و ،شودمی حذف آن آخر از هعلّ حرف ،چهارگانه هایهصيغ در الالم معتل مضارع فعل جزم حالت در

 اصل در كه يَْخَش  لَمْ  و يَرْمِ  لَمْ  و يَْدعُ  لَمْ : مانند ؛ماندمی باقی خود پيش� حركت هOن بر هعلّ حرف آخر قبل

  ؛است بوده يَْخَشی و ييَرْمِ  ُعو،دْ يَ 
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١٠٥ 

 

  :فاء به رشط جواب اقرتان 

 در این و باشد همراه جواب فاء که است الزم ؛باشد نداشته را بودن رشط جملۀ صالحیت بعدی جملۀ هرگاه

  :است زیر موارد

 »سوف« یا »سین« تنفیس حرف یا »دْ قَ« حرف به مقرون ماضی فعِل آن که باشد ایهفعلیّ  جمله ،جزاء هرگاه -١

  .باشد

  .باشد هاسمیّ  جملۀ جزاء هرگاه -٢

  .باشد »ما« یا »لن« به منفی فعِل آن که باشد ایهفعلیّ جملۀ  جزاء هرگاه -٣

  .است جامد یا طلبی فعِل آن کهباشد  ایهفعلیّ جملۀ  جزاء هرگاه -٤

  : بالطلب الجزم

 از بعد مسببيّۀ مضارع فعل و ،طلب موارد سایر یا ،استفهام یا نهی یا امر :مانند ؛باشد هطلبیّ  ممقدّ  جمله هرگاه

 ممقدّ  طلبيّه جملۀ ه دليلب مضارع فعل صورت این در شود آن از جزاء قصد و باشد هسببیّ  فاء از دمجّر  آن

  )مجزوم مضارع فعل( .حوالِ فْ تُ  هللا إِالّ  لهإ ال قولوا: مانند ؛بود خواهد مجزوم

   شود؟ خود از بعد ما فعلِ  جزم باعث تواندمی طلبی جملۀ هنگامی چه

ّال  لهإ ال قولوا: مانند ؛باشد شده آورده طلبی جملۀ معلول عنوان به - ٢   .باشد فاء بدون اگر -١   .حوالِ فْ تُ  هللا إِ

  :حوار

دليل گزينش اين م� نيز هم� . ندمندآموزان به ورزش عالقهدانش. ورزشی است یدر محيط سوم مکاملۀ درس

. تواند در ايجاد انگيزه و عالقه نسبت به درس زبان عربی تأثqگذار باشداين م� می. است آنانمندی عالقه

-ها هميشه دانشدر نظرسنجی .آموزان جالب استبرای دانشآشنايی با چند اصطالح ورزشی به زبان عربی 

  .اندآموزان نـمرۀ بااليی را به اين قسمت داده

  

  هاتـمرین

   :مرين اّولـت

معلّم بايد سؤالی . طرح چن� سؤالی وقتگq و دشوار است. تقويت کاربرد واژگان و درک مطلب است ،هدف

  .باشدآموز خوانده طرح کند که کلOتش را دانش

َلْ خَ ِمظَلَّة، نَّقاُر الْاَلْ :ها عبارتند ازپاسخ   َجناحَحيَّة و اَلَْشِب، ا
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   :دوممرين ـت

  . تقويت مهارت ترجمه است ،هدف

  . های پيش� نيز وجود دارددر خالل ترجمه نگاهی به آموخته

ن مبحث را در پيش گرفته های آفرينش است؛ لذا اين تـمرين نيز ادامۀ هOشگفتیاز آنجا که م� درس دربارۀ 

  .تواند در ايجاد عالقه بسيار تأثqگذار باشداطّالعات عمومی اين بخش از تـمرينات می. است

در اين تـمرين مجّدداً به اين بحث پرداخته . اندآموزان با مبحث الزم و متعّدی آشنا شدهدر سال گذشته دانش

  .شده است

   :سوممرين ـت

  .شناسی استهدف، تقويت مهارت واژه

  : چهارممرين ـت

  . آموز در بخش قواعد درس استهای دانشهدف تقويت آموخته

تـمريناتی برای مبحث اسلوب رشط تنظيم شده بود، اّما در اين تـمرين به منظور » اِعلَموا«هرچند در بخش 

  .ها مجّدداً اين تـمرين طرّاحی شده استتثبيت آموخته

  :البحث العلمي

  .تبي� اهميّت درختکاری و احرتام به محيط زيست استهدف بخش پژوهش 

آموزان های دانشبرای اين منظور به اسم مدرسه و برای ثبت فّعاليّت )وبالگ(نوشت وبشود يک پيشنهاد می

  .ساخته شود

  :ارزشيابی

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

ا استفاده از کتاِب ا میم� درس ر  های موجود در اينرتنت در مورد اين پديدۀ طبيعی در Oهنگـنگويا و  توان ب

  . کالس درس اجرا کرد

  :وسايل کمک آموزشی

، )اینفوگراف(اطّالع نگاشت ، )پاورپوینت(نگار پردهافزار، مچنان استفاده از کتاِب گویا، نرمدر این درس نیز ه

  .شودتوصيه می تصويرو  )پوسرت(اعالن ، )کليپ( آموزشی ¡اهنگ
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  )آموزنه دانش(برای دبیر  افزايیدانش

 .کندپيدا می س شباهتدر فارسی است و معنای آن با الی نفی جن» نيست... هيچ «معادل » ما ِمنْ « .١

 هلو، طرفپسوئيت، : به اين معانی نيز هست» بال«عالوه بر معنای  »َجناح« .٢

برای سادگی خوانش حذف شده است؛ مانند » تَـ«در اصل ال تَتََفکَّروا  بوده و يک حرف  »ال تََفکَّروا« .٣

وا تَِصموا ِبَحبْ و اعْ ﴿و  ﴾َمالئِکَُة َو الرّوحُ الْ) تَتَنَزَّلُ (تَنَزَُّل ﴿  ﴾)ال تَتََفرَّقوا(ِل ِهللا َو ال تََفرَّقُ

 .است) north(ی به معنای جهت ُشOل در فارس »َشOل«يعنی سمت چپ و  »ِشOل« .٤

 و فOََنِ ( آن مثنّاى و) فوهٌ ( اصل در كلمه اين .و به معنای دهان است أفOْم و أَفواه جمع آن »فَمُ « .٥

 .بزرگ رسشيشه يا بُطرى دهانۀ: »رَةِ الْقارو فَمُ « ؛است) فََميَانِ  و فََموَانِ 

 نيز طةابِه ِمظلَّة و يَةواق ِمظَلَّة را آن كه نجات چرت سايبان، بزرگ، چادر چرت،: َمظَالّ  جمع آن ةِمظَلَّ .٦

 .ىهواي نqوى چرتبازان گروه: »ِمظَّالتالْ جُنُودُ « گويند؛

 چه همواره و شودمى تأكيد مذكر با و است ىمثنّ  معنايش و مفرد آن لفظ كه است اسمى]: كلو: [كِال .٧

 اسم به هرگاه. شودمى باشد داشته نفر دو بر داللت كه معرفه كلمۀ يک بر اضافه معنا يا ،لفظ نظر از

 كِال َرأَيْتُ « :مانند ؛شودمى تقديرى شاعراب و ،ماندمى شخود تحال به آن الف ،شود اضافه ظاهر

 و» كَِالُهO الرَُّجالنِ  اءَ ج« :مانند ؛بود خواهد مثنّى اعراب شاعراب ،شود اضافه ضمqى به اگر و» الرَُّجلَ�ِ 

ْيهO الرَُّجلَ�ِ  َرأَيْتُ «  ؛مانند است جايز بودن مفرد در لفظ مراعات ،شود اعاده آن بر ضمq اگر و» كِلَ

 و» اقام كِالُهO« :مانند ؛است جايز نيز معنا مراعات اامّ  است، افصح اين و» قائِمٌ  كَِالُهO َعْمروٌ  وَ  َزيْدٌ «

 لفظ مراعات» اِحبهِ لِص ُمِحبٌّ  كَِالُهO« جملۀ در و رودمى كارهب كمرت كه» Oنِ ـقَائِ  كَِالُهOَ  عمٌرو وَ  َزيْدٌ «

 .باشدمى» ِمنهO كُلُّ « معناى به زيرا ؛شودمى

ً : أَْعَجَب   .٨    .واداشت شگفتى به را او:  هُ  إْعَجابا

ً  ءُ أَْعَجَب اليشَّ   .كرد شادمان و درآورد شگفتى به را فال� چيز آن: فالنا

    بزرگ ماهىبه معنای نهنگ،  .است ِحوتَه و أَْحَوات و ِحيتان جمع آن ُحوت .٩
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رُس الرّابِعُ    الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين درس بايد بتوانددانش

 .م� درس را درست قرائت و ترجمه کند .١

ستانی ميان دهی و واژهآموز بداند واژههدف درس اين است که دانش( .م� را درک کند و هدف پيام .٢

 .)گqی از واژگان نارسه استپيام درس دوری از تعّصبات قومی در بهره. استای طبيعی ها پديدهزبان

 . جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند کلOتمعنای  .٣

 .استشهاد کند درس کمآيات و حِ هنگام رضورت به به  .٤

ل(اسم معرفه  .٥  .و اسم نکره را از هم تشخيص دهد) دو نوع َعلَم و ُمَعرَّف بِأَ

 .به ال را در جمله درست ترجمه کنداسم معرفه  .٦

 .اسم نکره را در جمله درست ترجمه کند .٧

را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله درست ترجمه » و َحتَّی کَي، لِکَيْ  ، لَنْ أَنْ «حروف  .٨

 . کند

 .را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند) َعَل يَفْ  لَنْ (معادل مستقبل منفی  .٩

  

  :يند آموزشافر 

ها باالترين امتياز را به دست در نظرسنجی. های درسی عربی زبان قرآن استترين متون کتاباين م� از جّذاب

  اند؟هايی از فارسی نيز در زبان عربی راه يافتهآيا واژه: پرسندآموزان با ناراحتی میبسياری از دانش. آورد

به ويژه . ای کامالً طبيعی در رسارس جهان استيدهدادوستد واژگانی پد. اين م� پاسخی به پرسش آنان است

  .تر استميان مردمان همسايه طبيعی
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١٠٩ 

 

. دارند یفارس یشۀا رامّ  ؛شوند یعرب استفاده م یاتو ادب زبانکه در  شود یگفته م یبه کلOت معرَّبات فارسی

 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 یبویهس .کنند یانب یآن را به هOن شکل اصل یادرآورند؛  یرا به شکل عرب یعربیر غ

ً  یةِ األعجم بالکلمةِ  م العربُ تتکلَّ ً طَ م، وَ هِ کالمِ  یةِ أبنبِ هاقونَ لحَ یَ  م تارةً هُ ، فَمطلقا  یدر زبان عرب. »هابِ یلحقونهاال  ورا

 ،اندازهاز  َهنَدَسة: مانندباشند؛  یم یرانیا یهااز زبان یاو  یاز فارس دخيلد که نوجود دار  بسياریکلOت 

  .و بَنَفَسج از بنفشه ،یشجاموس از گاوم

 یابییشهبه ر) linguistics( یشناس و در زبان) etymology) (یمولوژیات(واژگان  شناسی یشهدر ر

 یگربه زبان د زبان یکاز  یو کتب یشفاه را در انتقالِ  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

فارسی آميخته به يا  یعرب زبانو تا انقالب مرشوطه متون مهم به  ،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

و جواليقی، ادّي شq    ،آمده است ،اندیافتهراه  یبه عرب یزبان فارس که از یعرب صدها واژۀ های لغتکتاب در

  .اندعلوف به بسياری از آنها اشاره کردهو لويس مَ 

: نویسد یم ۱۶۸ صفحۀ »اإلسالم يف یايسوالفکر الس یاسةالس خالصات يف«در کتاب  یالعلو  دکرت هادی

 یالت،عرب تشک«: گوید یم ۱۶۹ ۀدر صفح ».بودند یصل فارسااز  یشرتعرب ب یایم در دنمتقدّ  یسندگاننو«

  . »فرا گرفتند یانرا از ساسان یگراز قواعد د بسياریو  یکشاورز  یات،مال، اداره ی،سامانده

  : نویسد یم) ۲۳–۲۲( ۀصفح یشابوریالن یالثعالب) یةفقه اللغة و رس العرب(در کتاب 

از همدان،  یهبن خالواو  عرب یاتدانشمندان ادب ینترزرگب 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(ع عبدهللا بن املقفَّ ). ةیّ العرب رسُّ للغة و ا قهُ فِ (کتاب  نويسندۀ یعالبالثَّ

 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 یةالقرون الخال
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١١٠ 

 

ار بشّ  ،عOنالنُّ  یفةحنبو ا ،مسلم یحکتاب صح یسندۀسلم، نوإمام مُ  ،یخار بُ  ،یطرب  یناملفّرس  یخش ،)وأرسار البالغة

  ...و  ردبن بُ 

ها از جمله به زبان ديگررا با خود به  یاز واژگان عرب رییاو 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

  .اندهای بسياری دربارۀ معرَّبات فارسی نوشته شدهکتاب
  

  :مs درس هفتمهUهنگی در ترجمۀ 

للَُّغَة الُْمفرَداُت الْاَلْ َربيََّة ُمنُذ الْفارِسيَُّة دََخلَِت ا ، فََقدْ َعِرص الَْع ْت  جاِهيلِّ ِب إلَی الْ نُِقلَ َعَربيَِّة أَلفاٌظ فارِسيٌَّة کَثيـرٌَة بِـَسبَ

   .ـيََمنِ الِْعراِق وَ يرانيَّ� يف الْدُخوِل اإلْ التِّجارَِة وَ 

واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شدند، کلOت 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 کانَتْ بَضائِعِ ُمفرَداُت تَرتَبُِط بِـبَعِض الْاَلْ َك تِل کانَتْ وَ 

  .و اين واژگان در ارتباط با کاالهايی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابريشم

يرانَ َعَربيَِّة بَعَد انْ فارِسيَِّة إَلی الْتَدَّ النَّقُل ِمَن الْاشْ وَ  ولَِة اإلْ  ِضOِم إ   .سالميَّةِ إلَی الدَّ

  .ل از فارسی به عربی پس از پيوس� ايران به دولت اسالمی شّدت گرفتو انتقا

َغِة الَْعبّايسِّ اْز َعِرص الْيف الْوَ   فوذُ اللُّ ولَِة الْاإلْ  َك فارِسيَِّة حَ� شاَر دادَ نُ َعبّاسيَِّة َعلَی يَِد أَمثاِل أò يرانيّوَن يف قياِم الدَّ

  .َك آِل بَرمَ ُخراسانـيِّ وَ ُمسلٍِم الْ

در عرص عبّاسی هنگامی که ايرانيان در برپايی دولت عبّاسی به دست امثال ابومسلم خراسانی و خاندان  و

   .نفوِذ زبان فارسی افزايش يافت برمک رشکت کردند

عِ دَوْ ِن الْکاَن ِالبْ وَ  َقَل َعَدداً ِمَن الُْمَقفَّ َکليلَة َو ِدمنَةإَلی الْفارِسيَِّة کُتُِب الٌْر َعظيٌم يف هَذا التَّأثqِ، فََقد نَ   .َعَربيَِّة، ِمثُل 

های فارسی مانند کليله  دمنه را به تعدادی از کتاب ]او[و ابن مقّفع نقش بزرگی در اين اثرگذاری داشت، 

  .عربی برگرداند

  .َعَربيَّةِ لْرَداٍت کَثqًَة بِاللَُّغِة اقاموِس يَُضمُّ ُمفْ ِم الْهوٌر بِاسْ َجٌم َمشْ فqوزآباديِّ ُمعْ لِلْ وَ 

  .و فqوزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسياری را به زبان عربی در بر دارد

َغِة الْ قَدْ وَ  َن ُعلOَُء اللُّ    .َذا التَّأثيـِر يف ِدراساتِـِهمفارِسيَِّة أَبعادَ هٰ الَْعَربيَِّة وَ بَيـَّ
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  .اندای اين اثرگذاری را در مطالعاتشان آشکار ساختههو دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبه

ً يَُضمُّ الْ فَـَقدْ  ّتونجـيُّ کِتابا کتوُر ال َة الْکَلOِِت الْأَلََّف الدُّ َة َسOُّه فارِسيَّ بَ ْعَجمَ «ُمَعرَّ للَُّغِة  ُم الُْمَعرَّباِت الْفارِسيَِّة يف ا

  .»الَْعَربيَّةِ 

فرهنگ معّربات «آن را  ]و[گرفت کلOت 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 دََخلَِت اللَُّغَة الْکَلOُِت الْأَمَّ َّqقاً لِـأَلِسنَتِِهمَعَرُب َوفْنَطََقهَا الْأَصواتُها َو أَوزاُنها، وَ  تََغ.  

ها آن را مطابق زبان خودشان های فارسی که وارد زبان عربی شد دگرگون شد و عربّما صدا و وزن آن واژها

  .تلّفظ کردند

لُوا الْ فََقدْ  ِتِهم إلَی ُحروٍف قَريبٍَة ِمن َمخاِرِجها؛ ِمثْ» گ، چ، پ«فارِسيََّة ُحروَف الْبَدَّ   :  ُل الَّتي ال توَجُد يف لَُغ

  ...َرشَشف و  �چادُرَشب  ِمهَرجان،  �هرگانمِ   فِردَوس،  �پَرديس

  :هايشان تبديل کردند؛ مثالرا که در زبانشان نبود به حروفی نزديک به مخرج» گ، چ، پ«حروف فارسِی 

  ...َرشَشف و  �چادُرَشب  ِمهَرجان،  �ِمهرگان  فِردَوس،  �پَرديس

ةَ ...يف آيَِة ﴿» يَکْنِزونَ «ِمثُل  ؛اِشتَّقوا ِمنها کَلOٍِت أُخرَیوَ  َهَب َو الِْفضَّ   . الْفارِسيَّةِ » گَنج«﴾ ِمن کَلَِمِة ...يَکنِزوَن الذَّ

ةَ ...﴿ در آيۀ» يَکْنِزونَ «و واژگان ديگری از آن برگرفتند؛ مانند َهَب َو الِْفضَّ   .از کلمۀ فارسِی گنج ﴾...يَکنِزوَن الذَّ

أَنَّ تَبنَعْ  َعلَينا أَنْ  ـي الُْمفرَداِت بَيْ ادَُل الْلََم     .بَيانِ الْسلوِب وَ َعلُـها غَنيًَّة يف اْألُ عالَِم أَمٌر طَبيعـيٌّ يَجْ ـَن اللُّغاِت فِ

  .سازدهای جهان امری طبيعی است که آنها را در شيوه و گفتار غنی میبايد بدانيم که تبادل واژگان ميان زبان

للَُّغِة الْال نَستَطيُع أَن نَِجَد لَُغًة بِوَ  َغِة الْدوِن کَلOٍِت دَخيلٍَة؛ کاَن تَأثqُ ا ِة َعلَی اللُّ ِة قَبَل اإلْ فارِسيَّ سالِم أَکÅََ ِمن َعَربيَّ

   .سالمِ تَأثqِها بَعَد اإلْ 

تأثq زبان فارسی بر زبان عربی پيش از اسالم بيشرت از . توانيم که زبانی بدون کلOت دخيل پيدا کنيمو نـمی

 ِqآن پس از اسالم بوده استتأث.  

للَُّغِة الُْمفرَداُت الْدادَِت الْسالِم فََقِد اْزَد ظُهوِر اإلْ أَّما بَعْ وَ    .عاِمِل الّدينيِّ فارِسيَِّة بِـَسبَِب الَْعَربيَُّة يف ا

  .اّما پس از پيدايش اسالم واژگان عربی در زبان فارسی به دليل عامل دينی بيشرت شد
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  اِعلَموا

ترين معرفه از شش نوع معارف معرفه به ال است مهم. قواعد درس دربارۀ اسم معرفه و نکره استل بخش اوّ 

  . در اين کتاب فقط دو نوع معرفه تدريس شده است. باشدکه بسيار پرکاربرد می

و قرار نيست هرچه در زمينۀ رصف . مند در دانشگاه و حوزه اين بحث را کامل خواهند کردآموزان عالقهدانش

  .آموز در طول دبqستان بياموزدهای زبانی وجود دارد را دانشنحو و دانش

  :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 

  کورش، داريوش، پروين، شهرزاداسم خاص مانند  .١

 ؛های اشاره این، آن، همین و هOن وصف شده باشدصفت ۀبه اشاره، یعنی اسمی که به وسیل معرفه .٢

 .، همین خانهخانه، این کتاب، هOن کتابآن : مثال

. کيف را به صاحبش رساندم. کيفی را پيدا کردم: مثاله قبال در کالم آمده باشد؛ اسمی ک :عهد ذکری .٣

 .يعنی کيف مذکور را رساندم

 خانه، )یعنی پیامرب اسالم: (پیغمرب فرمود مانند ؛ص استاسمی که در ذهن مخاطب مشخّ عهد ذهنی،  .٤

 .)اطّالع داریکه تو  را اییعنی خانه( .را خریدم

 . ... ا ،مانند من، تو ؛هاستمعرفه ءجز ضمیر  .٥

 ، اقامت درکاوه، دوستی با ديروز، درس ما شهر: مثال اسم مضاف به معرفه يا دارای متّمم معرفه؛ .٦

 .شqاز

انسان و حیوان، یعنی نوع انسان و  مانند ؛اسمی که بر جنس یا نوع داللت کندیعنی  ؛معرفه جنسی .٧

 .حیواننوع 

اینکه ندارد، مگر  نيزگاهی  »هOن«و » هم�«، » آن«، » اين«، » را« لفظی دارد مانند ۀگاهی اسم معرفه نشان

 .به شOر آوريمهای نکره، از دالیل معرفه بودن آن خالی بودن اسم را از نشانه

 :اسم نکره

  کتابی، شهرهايی مانند است؛ نامشّخصی است که در نزد مخاطب مبهم و اسم نکره یا ناشناخته اسم

 ؛فالن، هر، چنین و چنان اشاره کردچند،  و صفات مبهمی از قبیل »یک«و  »ی«توان به از نشانه های نکره می

 .....، هر شبی وروزی، یک کوچهچه مردی، هیچ زنی، فالن : مثال
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 :نکته

   .»ديدم پدرش بوده دیروز ک را مردی« در جملۀ» مردی« مانند نکره نيست؛ ۀنشان» ی«گاهی 

   ».ديدم پدرش بوده دیروز ک را آن مردی« :گونه تفسq کردتوان ايناين جمله را می

 .نکرهنشانۀ نه  شOر آوريم بهرا موصول  »ی«بهرت است که این 

َکيْ ، کَيْ ، لَنْ أَنْ «های دارای حروف آشنايی با ترجمۀ فعل چهارم،قواعد درس بخش دوم  هدِف  . است» و َحتَّی ، لِ

دروغ ( ِذَب را مستقبل منفیأَکْ لَنْ . جمله بداند دررا  »ِذبَ أَکْ لَنْ «هايی مانند آموز بايد معنای فعلدانش

ذْ  أُريُد أَنْ « .معنا کند )نخواهم گفت معنا کند و بداند که معادل مضارع التزامی در » خواهم بروممی«را » َهَب أَ

  .فارسی است

  . اّما منصوب کردن از اهداف نيست

های مضارع دارای اين حروف را رشح دهد و خودش نيز آموز بخواهد تغيqات فعلتواند از دانشدبq می

  . اشارۀ او به اين معنا نيست که در امتحانات از اين موضوع سؤال طرح کند اّما. اشاراتی داشته باشد

  . نيستساخت فعل مضارع منصوب از اهداف کتاب 

  :اشکال داردها برای ¡ونه اين سؤال

  .های مضارع يسمع، تسمعون و يسمعن حرف لَن اضافه کنيد و آنها را بازنويسی کنيدبر رس فعل

  : های داده شده تعي� کنيدفعلاعراب اصلی و فرعی را در 

  يسمُع، لکي يسمَع، لن يسمعوا

  

ْألَ  أَِجْب  صِّ َعِن ا ِة التّاليَِة ُمستَعيناً بِالنـَّ   .سئِلَ

ِة بَْعَد ظُهوِر اْإلسالمِ  لOِذَا .١  ؟ ازْداَدِت الُْمفرَداُت الَْعَربيَُّة يف اللَُّغِة الْفارِسيَّ

   .عاِمِل الّدينيِّ فارِسيَِّة ِبـَسبَِب الَْعَربيَُّة يف اللَُّغِة الُْمفرَداُت الْدادَِت الْفََقِد اْز 

قْ َد أَيِّ حاِدٍث تاريخيٍّ اشْ بَعْ  .٢  َعَربيَِّة؟ فارِسيَِّة إَلی الَْکلOِِت الُْل الْتَدَّ نَ

ولَةِ َعَربيَِّة بَعَد انْ فارِسيَِّة إلَی الْتَدَّ النَّقُل ِمَن الْشْ اِ  يران إلَی الدَّ    .سالميَّةِ اإلْ  ِضOِم إ

للَُّغِة الَْعَربيَّةِ  ُمْعَجمِ «هَو ُمَؤلُِّف  َمنْ  .٣  ؟ »الُْمَعرَّباِت الْفارِسيَِّة يف ا

کتوُر التّونجـيُّ       الدُّ

لْ  .٤ ـُة يف اللَُّغِة الُْمفرَداُت الَْمتَی دََخلَِت ا ِة؟ فارِسيَّ  َعَربيـَّ

للَُّغَة الُْمفرَداُت الْاَلْ َخلَِت ا َة ُمنُذ الْفارِسيَُّة دَ    .جاِهيلِّ َعِرص الَْعَربيَّ
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ِت  .٥ ُة إَلی الْالْ الُْمفرَداتُ بِأَيِّ َسبٍَب نُِقلَ  َعَربيَِّة؟ فارِسيـَّ

 .ـيََمنِ الِْعراِق وَ يرانيَّ� يف الْدُخوِل اإلْ َسبَِب التِّجارَِة وَ بِ

 بَياِن؟ سلوِب َو الَْعُل اللَُّغَة غَنيًَّة يف اْألُ أَيُّ َيشٍء يَجْ  .٦

للُّغاِت فِـي الُْمفرَداِت بَيْ نَّ تَبادَُل الْإِ  ـها غَنيًَّة يف اْألُ عالَِم أَمٌر طَبيعـيٌّ يَجْ ـَن ا    بَياِن الْسلوِب وَ َعلُ

  

  

  

  هاتـمرين

  

  : تـمرين اّول

های گوناگونی اين تـمرين در کتاب درسی به صورت. آموز در درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

درستی و نادرستی هر عبارت کند و خواند و ترجمه میها را میآموز عبارتدر اينجا دانش. استطرّاحی شده 

  .تواند بخشی از نـمرۀ شفاهی او را تشکيل دهداين کار می. کندرا بر اساس حقيقت و واقعيّت معلوم می

  ص ص غ ص غ: های ¬رين اّولپاسخ پرسش

  

  : دوم تـمرين

متأّسفانه هر اندازه اين تـمرين زيباست، در . دادن ادبيات فارسی و عربی استهدِف اين تـمرين پيوند 

شوند، تا چه برسد ای است که حتّی افراد صاحب نظر نيز دچار اختالف میسؤاالت کنکور طرح سؤال به گونه

آموزان با اين از طرفی الزم است دانش. توان از طرح اين تـمرين به اين دليل گريختاّما نـمی. آموزبه دانش

 .سبک سؤال آشنا شوند

  

  : سوم تـمرين

آنچه را . آموز استهای پيشيـن دانشهدف دوم، تثبيت آموخته. هدف اصلی، تقويت مهارت ترجمه است

کلOت پرسشی . تدريج ملکۀ ذهنش شودهای گذشته آموخته است بايد آن قدر ببيند تا بهآموز در سالدانش

 .تـمرين در تقويت مهارت سخن گف� نيز مؤثّر استاين . پرکاربرد هستند
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  : چهارمتـمرين 

هدف پنهان اين ¬رين معرّفی . آموز در بخش قواعد معرفه و نکره استهای دانشهدف، تقويت آموخته

همۀ آثار تاريخی به کار رفته در تـمرين معروف هستند جز . های ايران و آشنايی با شهرهای کشور استديدنی

در مازندران  جویبار شهرستان توابع از روستای کردکال. کُردکال که از آثار تاريخی روزگار قاجاريان استتکيۀ 

  .است

 وجود کشور در میمنظّ  ارتش زمان آن در که کشور ادارۀ و کنرتل برای شاهان قاجار، آغاز دورۀ در :اندگفته

  .بردندبهره می مختلف قبایل از نداشت

 کردهای طايفۀ ُمدانلو از گروهی عهدۀبر ) بابلرس جویبار،( ساری شOل منطقه حفظ تمسئولیّ  زمان آن در

 خانقلیچ« فرماندهی به ُمدانلوها. کردند می زندگی) امروزی مهاباد(» کریمُ  ساوجبالغ« منطقۀ در که شد نهاده

خان قليچ. برعهده گرفتند را منطقه این پاسداری مسئولیت ،)کرد خانقلیچ پدر کرد، خانحسن دمحمّ  یا( »کرد

  .بنابر وصيّت خودش در صحن رضوی در مشهد دفن شد

اين بنای بسيار زيبا امروزه در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار . از آثار ملی دورۀ قاجاری است تکيۀ کردکُال

  .گqدمی

  

   :پنجم£رين 

و  پايۀ دهم آموزش داده شده استاين مطلب در کتاب . هدف، تقويت مهارت شناخت افعال ثالثی مزيد است

ترين مبحث مهم. اين مبحث بسيار مهم است. ها تکرار شده استدر اينجا مجّدداً برای تثبيت و تعميق آموخته

  .است» فعل«هر زبانی 

  

   :ششم£رين 

 های پيش� از اهداف ¬رينات کتابتکرار آموخته. های گذشته استهای سالتکرار آموختههدف اين ¬رين 

  .درسی است

ای ويرانگر تواند نتيجهای است؛ اّما اجرای نادرست میحفظ آيات و احاديث به عنوان شاهد مثال کار پسنديده

توان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد به طوری که افرادی که را می ارزشمند اين کار. به بار آورد

  .مره متّرضر نشوندـاند از نظر نداوطلب نشده
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  :البحث العلمي

  . پژوهش دربارۀ معّربات مبحثی جالب و با ارزش است

  .توانند نتيجۀ پژوهِش خود را در کالس مطرح کنندآموزان میدانش

  

  :ارزشيابی

  . توان اجرا کرددر مورد ارزشيابی از اين درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می

  . بهرتين کار ¬رين شفاهی است

  :وسايل کمک آموزشی

  .هرچه در دروس پیشین در بارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق دارد
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  )آموزنه برای دانش(افزايی برای دبY دانش    

 دَادَ ِاْز = تَادَ ِاْز = تَيَـَد ِاْز . از باب افتعال است» دادَ اِْز « .١

ءَ  .٢    .دادپيوند  همبه را چيزى هایبخش: أَلََّف اليشَّ

   .رسانيد هزار يک به را چيزى شOرۀ: األَلَْف أَلََّف 

   .كرد گردآورى را كتاب: الكتابَ أَلََّف 

   .داد تشكيل را دولت: الحكومةَ أَلََّف 

 .كرد برقرار دوستى آنها شانميان: بينَهمأَلََّف 

ِمشکی اشاره به رنگ . است» کُمشْ «يا با خوانش امروزی » کِمشْ «واژۀ فارسی » كِمسْ «ريشۀ واژۀ  .٣

 .ک استهم� کلمۀ ِمشْ 

 آن بر يا آن در كهجايی  چراغ، :ِمْشكَاة. به معنای چراغدان احتOالً ريشۀ غq عربی دارد» کاةِمشْ « .٤

 .بسته پنجرۀ يا ،دريچه هر كنند، نصب چراغ

 َحَرجَ  ال« گناه؛ ُحرمت، كنند، حمل آن بر را مرده كه تابوت درخت؛ پر و تنگ جاى ،در استمص: َحَرج .٥

ثْ حَ « نيست؛ گناهى تو بر: »عليك  بر و بگو سخن بخواهى كه هرقدر دريا از:  »َحَرج ال وَ  بَحرِ الْ نعَ  دِّ

 .نيست اعرتاىض و حرج تو
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رُس الْ   خاِمُس الدَّ

  

  اهداف رفتاری

  : آموز در پايان اين بخش بايد بتوانددانش

 .درس را درست بخواند و ترجمه کند م� .١

 .درک کندپيام م� را  .٢

 .درس را از عربی به فارسی ذکر کندمعنای واژگان جدید این  .٣

 .درس استشهاد کند به هنگام رضورت به آيات و احاديث .٤

 .جملۀ بعد از اسم نکره را درست معنا کند .٥

 .را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند» استمراری ماضی=  مضارع+  ماضی«ترکيب  .٦

 .را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند »لتزامیمضارع ا= مضارع + مضارع «ترکيب  .٧

 .را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند »ماضی بعيد، يا ماضی ساده= ماضی + ماضی «ترکيب  .٨

 .های مشابه خريدی انجام دهدکارت يا در موقعيّتدر مخابرات يک سيم .٩

  

  :يند آموزشافر 

در م� . برندآموزان از داستان لّذت میدانش. استم� درس دربارۀ ارزش راستگويی و نکوهش دروغگويی 

  .درس، داستانی جالب گنجانده شده تا پيام درس به درستی منتقل شود

  
  :پنجممs درس هUهنگی در ترجمۀ 

يِّئَـِة وَ يُْحîَ أَنَّ َرُجالً کاَن کَثqَ الَْمعايص وَ    .يُصلَِحها، فOََ اْستَطاعَ حاَوَل أن الُْعيوِب، فَنَِدَم َعلَی أَعOلِِه السَّ

از کارهای بدش پشيOن شد و تالش کرد آنها را  .شود که مردی بسيار گناهکار و پر از عيب بودحکايت می

  .اصالح کند، ولی نتوانست
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ًة تَـْمنَُعُه َعِن ارْتِکاِب الَْمعايص،  َب ِمنُه َموِعظَ ْدِق، وَ فََذَهَب إَىل َرُجٍل فاِضٍل صالِحٍ، َو طَلَ َصَحُه بِالْتِزاِم الصِّ أََخَذ فَنَ

   .ِمنُه َعهداً َعَىل ذٰلَِك 

او را . و از او اندرزی خواست که وی را از ارتکاب گناهان باز دارد و درستکار رفت دانشمندپس به سوی مردی 

  .از اين موضوع از او گرفت) پيOنی(به پايبندی به راستگويی پند داد و قولی 

، فَکُلOَّ أَ  َعهِد، َحتَّی ال يَکِْذَب َعَلی الرَُّجِل الْفاِضِل أَن يَرْتَِکَب َذنْباً، اْمتَنََع َعنُْه لَِوفائِِه بِالْ بِـُمروِر اْأليّاِم وَ رادَ الرَُّجُل 

ْدقِ    .تََخلََّص ِمن َرشِّ ُذنوبِِه َو ُعيوِبِه ِاللْتِزاِمـِه بِالصِّ

، به خاطر وفای به عهد از آن خودداری کرد، تا به مرد دانشمند و هرگاه آن مرد خواست که گناهی مرتکب شود

 .هايش رها شددروغ نگويد و با گذشت روزها به خاطر پايبندی به راستگويی از ّرش گناهان و عيب

ِر َو تَظاَهَر   ً کاَن کَّذاباً، َو يف أََحِد اْألَيّاِم کاَن يَسبَُح يف الْبَح اَلنَّْجَدَة، : ِق َو نادَی أَصحابَهُ الَْغَر بَِو يُْحَکی أَنَّ شابّا

  ... اَلنَّجَدةَ 

کرد و تظاهر به شود که جوانی بسيار دروغگو بود، و در يکی از روزها داشت در دريا شنا میو حکايت می

  ...کمک، کمک : غرق شدن کرد و دوستانش را صدا زد

» کرددر دريا شنا می«و » کرددر دريا شنا می داشت«: در فارسی دو معنا دارد. کاَن يَسبَُح يف الْبَحرِ : توضيح

  . يعنی هم به صورت ماضی استمراری درست است و هم ماضی ملموس يا در جريان

عَ    .َوَصلوا إلَيِه َضِحَك َعلَيـِهمُه إلَيِه لِـيُنِقذوُه، َو ِعنَدما أَصحابُ  فَأَْرسَ

   .که نزد او رسيدند، به آنها خنديدهنگامیپس دوستانش برای اينکه او را نجات دهند به سويش شتافتند، و 

هُم کَرََّر ٰهَذا الَْعَمَل ثَالَث َمرّاٍت، َو يف الَْمرَِّة الرّابَِعِة ارْتََفَع الَْموُج َو کادَ الّشابُّ يَْغرَُق، فَـأََخَذ  يُنادي أَصحابَـُه، َولِٰکنـَّ

ـُه يَکِْذُب ِمن َجديدٍ  نَّ   .ظَنّوا أَ

موج باال رفت و نزديک بود آن جوان غرق شود، پس رشوع کرد به  رار کرد، و بار چهارماين کار را سه بار تک

  .گويددروغ می) از نو(صدا زدن دوستانش، ولی آنها گOن کردند که او دوباره 

َع إلَيِه أََحُد النّاِس َو أَنَقَذُه، فَقاَل الّشابُّ ِألَصِدقائِهِ    : فَلَْم يَلْتَِفتوا إلَيِه َحتَّی أَْرسَ

پس به او توّجه نکردند، تا اينکه يکی از مردم به سوی او شتافت و وی را نجات داد، آن جوان به دوستانش 

  :گفت

وِم أَبَداً، وَ « ما عادَ ٰهَذا الّشابُّ إلَی الِْکْذِب َمرًَّة شاَهْدُت نَتيَجَة َعَملـي، فَـِکْذبـي کادَ يَقتُلُنـي، فَـلَْن أَکِْذَب بَعَد الْيَ

  .یأُخَر 

جوان بار  نتيجۀ کارم را ديدم، دروغ گفتنم نزديک بود مرا بکُشد، پس از امروز هرگز دروغ نخواهم گفت؛ و اين

  .ديگر به دروغ گف� بازنگشت
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  ١١٩: ﴿يا أَيُّهَا الَّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا هللاَ َو کونوا َمَع الّصاِدقَ�﴾ اَلتَّوَبة: قاَل ّهللاُ تَعالَی 

  .ايد از خدا پروا کنيد و همراه با راستگويان باشيدای کسانی که اûان آورده: گفته است خدای بلندمرتبه

دُق َمَع ّهللاِ يَتََجلَّی بِـإخالِص اْألَعOِل لَُه؛ وَ   دُق َمَع النّاِس هَو أَن ال نَکِْذَب اَلصِّ    .َعَلی اْآلَخرينَ الصِّ

يابد؛ و راستگويی با مردم اين است که به ديگران دروغ او تجّلی می برایراستگويی با خدا در اخالص اعOل 

  .نگوييم

ٌق، وَ «: 9َو قاَل النَّبـيُّ  َث أَخاَك َحديثاً، هَو لََك ُمَصدِّ أَْن تَُحدِّ   .»أَنَت لَُه کاِذبٌ کَبُـرَْت خيانًَة 

در حالی خيانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگويی، او سخنت را باور کند، : فرموده است 9و پيامرب

  ).ایبه او دروغ گفته  در حالی که تو ،او سخنت را باور کرده. (گويیتو به او دروغ می که

َعلـيٌّ وَ    . »َصَفحاِت َوْجِهـهِ وَ ما أَْضَمَر أََحٌد َشيئاً إّال َظهََر يف فَلَتاِت لِسانِـِه «: 7قاَل اْإلماُم 

اش های زبان و همه جای چهرهکسی چيزی را پنهان نکرد، مگر اينکه در لغزش: فرموده است7و امام علی

  .آشکار شود

ـُه أَْو يُنِکرَهُ    .إذَْن ال يَْستَطيُع الْکَّذاُب أَْن يُخفَي کِْذبَ

  .انکار کند  يد ياتواند دروغش را پنهان نـOدروغگو نـمی ]شخص بسيار[بنابراين، 

كَثـرَِة الْـَحجِّ َو الَْمْعروِف َو طَنْطَنَتِـِهم ال تَنظُروا إَىل كَثـرَِة َصالتِـِهم َو َصوِمـِهم وَ «: 9! ما أَْجَمَل کَالَم النَّبـيِّ 

ْلَحديِث وَ  ِکِن انْظُروا إَىل ِصْدِق ا   .»أَداِء اْألماَنةِ بِـاللَّيِل َولٰ

به بسيارِی نـOز و روزه و بسیارِی حّج و کار نيک و بانگ شبانۀ آنها نگاه « !چه زيباست9سخن پيامرب

  .»نکنيد؛ بلکه به راستگويی و امانتداری نگاه کنيد
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  اِعلَموا

  .جملۀ بعد از اسم نکره استآشنايی با ترجمۀ  ،قواعد درسبخش دوم  هدِف 

  . آموز چندين بار با چن� جمالتی آشنا شده استتاکنون دانش

معادل ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع «های گوناگونی از آموزان با شکلقواعد اين درس، دانش در

گونـه وجود ندارد؛ اين مبحـث بـرای چن� مبحثی در رصف و نحو عربی به ايـن. شونـدآشنـا می »التزامـی

  .خواهد زبان عربی را بياموزدآموزی است که میدانش

  ص غ صص غ : پاسخ درک مطلب

  

  :حوار

يکی از موضوعات اصلی در سفرهای خارج از » کارتخريد سيم«امروزه . است» کارتخريد سيم«ملۀ درس مکا

در اين درس . است در آموزش مکامله در هر زبانی هم� موضوعوگوهای پرکاربرد گفت کشور است و يکی از

  .در سفرها برايش سودمند خواهد بودشود که قطعاً آموز با چند کلمه و اصطالح مهم آشنا میدانش

  

  هاتـمرين

  . کندآموز قرائت و حل میهای هفت درس کتاب را دانشهمۀ تـمرين

کند در آن خواند و حل میآموزی ¬رينی را میداشته باشد و هر بار که دانش یشود دبq ليستپيشنهاد می

فّعال  آموزان در حّل ¬ريناتبقيّۀ دانشتوّسط چند نفر صورت بگqد و رصفاً عالمت بزند تا مبادا حّل ¬رينات 

  . نباشند

  .توان نهادآموزان کمتر را برعهدۀ دانشتوان ¬رينات سادهمی

  

  : تـمرين اّول

اين تـمرين در کتاب درسی متنّوع . آموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

گردد ای میکند سپس به دنبال کلمهخواند و ترجمه میرا می جمالتآموز در اينجا دانش. است طرّاحی شده

بخش اين کار . خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کنداز فراگq می. نامۀ آغازين درس آمده استکه در واژه

  کََر، کَرََّر و کَبُـرَ أَنْ َمرَ، رَُق، أَضْ کادَ يَغْ : هاپاسخ .دهدنـمرۀ شفاهی او را تشکيل میاز 
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  : دومتـمرين 

اين ¬رين به . آموز به هم� منظور استهای پيش� دانشتقويت مهارت ترجمه و کاربست آموخته ،هدف

آموز آنچه را دانش. های بخش قواعِد سال گذشته را نيز يادآوری کندشکلی طرّاحی شده است تا بتواند آموخته

اين تکرار در کتاب پايۀ دوازدهم . خوانده مجّدداً در جاهای مختلف کتاب تکرار شده استهای گذشته در سال

همچن� احاديث  .های پيش� نهاده شده استبرای آموخته یبندی نيز بخشدر بارم. نيز صورت خواهد گرفت

  .اين ¬رين ناظر بر پيام اصلی م� درس است

  : سومتـمرين 

  . استشناسی هدف تقويت مهارت واژه

 ، املرح، الطنّان، الصالة و اإلضاعةالغازالفنون، : هاپاسخ

  : چهارمتـمرين 

تـمرين  كآموز در اخترب نفسآنچه را دانش. های بخش قواعِد هم� درس استهدف اين تـمرين تثبيت آموخته

  .کرده است مجّدداً تـمرين خواهد کرد تا به تدريج اين آموخته ملکۀ ذهنش شود

  العلمیالبحث 

  .پژوهش درس در ارتباط با موضوع اصلی م� درس است

در آنجا احاديثی در ارتباط . بخش البحث العلمي مراجعه کنيد) مشرتک(لطفا به کتاب معلّم عربی پايۀ يازدهم 

  .با موضوع پژوهش اين درس گلچ� شده است

    .است در اين درس با درس قبلی يکسان های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشیروش
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  )آموزنه برای دانش(برای دبY  افزايیدانش

چي و اِحْ : در عاميانۀ عراق(ِک اِحْ . باشدمی» حرف زد«َحکَی در گويش محلّی عراق و سوريه به معنای  .١

 .»صحبت کن«يعنی ) کياِحْ : در عاميانۀ سوريه

 ماندۀ حسابباقی: رَصيُد ِحساب. اعتبار مالی، پشتوانۀ مالی، موجودی: رَصيد .٢

برند؛ ولی در النحو کنند و در معادل فارسِی آن کلمۀ هرگز را به کار میرا معموالً نفی ابد معنا می لَنْ  .٣

 :الوايف عباس حسن اين گونه نيست

 یفإذا دخل عىل املضارع نف.  بقرينة خارجة عنهيد إالّ بفيد النفي بغq دوام وال تأيُ  وهو حرٌف » لَنْ «

ً  -معناه يف الزمن املستقبل املحض  ً  - غالبا ً قمؤ نفيا ن ن غq أن يدوم ويستمر، فمَ يقرص أو يطول مِ  تا

ً : يقول يف قابل  - أو غqه - O يريد نفي السفر ـفإنَّ  ا،أو نحو هذ لن أسافر أو لن أرشب، أو لن أقرأ غدا

ريد النفي الدائم املستمر يف املستقبل، ة معينة، يعود بعدها إىل السفر ونحوه، إن شاء، وال ياألزمنة مدَّ 

  .عىل الدوام واالستمرار لُّ تدُ  »لن«مع الحرف  جدْت قرينةٌ  إْن وُ إالّ 

ً بِ ختصٌّ ه مُ أنَّ  ر أحكامهأشهَ  ؛ ولهذا كان نفيه املضارع، ينصبه بنفسه، ويخلص زمنه للمستقبل املحض غالبا

 ً ً  ملعنى املضارع مقصورا ﴿لَْن تَنَالُوا الِْربَّ َحتَّى تُنِْفُقوا ِمOَّ : نحو قوله تعاىل - مكO تقدَّ -  عىل املستقبل غالبا

 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

 .پيام درس را درک کند .٢

 .درس استشهاد کند هایهنگام رضورت به حکمتبه  .٣

 .س  را از عربی به فارسی بیان کندجدید این در  کلOتمعنای  .٤

 .حروف لَم، ِل و ال را بشناسد و فعل مضارع دارای اين حروف را در جمله درست ترجمه کند .٥

 .انواع حرف لِـ را در جمله از هم تشخيص دهد و درست ترجمه کند .٦

  

  :يند آموزشفرا

  . ماجرای اسارت سّفانه دخرت حاتم طائی در جنگ طیء. م� درس دربارۀ يک رويداد تاريخی است

 

  :مs درس ششمهUهنگی در ترجمۀ 

  به سه تن رحم کنيد. اِْرَحموا ثَالثاً
ـهِ يُْرضَ ابْنَـَة حاتٍِم الطّائـيِّ الَّذي » َسّفانَةَ «أََرسَ الُْمْسلِموَن يف غَزَوِة طَْيء  ُل  ُب بِ    يف الْکَرَِم، الَْمثَ

   .شود اسq کردندبه او مثل زده می مسلOنان در جنگ طیء سّفانه دخرت حاتم طائی را که در بخشش

 Oَّ9هللاِّ َمَع اْألَْرسَی إَلی رَسوِل  ذََهبَتْ َو ل .  

   .مراه اسqان نزد فرستادۀ خدا رفتکه هو هنگامی
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َر وَ اْألَ  كُّ َقوِمـِه، يَفُ إنَّ أَبـي کاَن َسيَِّد : لَهُ  قالَتْ  لْ يَحْ سيـ روِب، َمکْيَُفرُِّج َعِن الَْض وَ ِعْر الْهَل وَ ِمي اْألَ يَحْ جاَر وَ َفُظ ا

الَم، وَ يَنْ ِمسکَ�، وَ ِعُم الَْويُطْ  عيَف َعلَی َشدائِ ُرشُ السَّ هِر، وَ يُعُ� الضَّ ً ِد الدَّ نَـُة أَنا ابْ ، ١ما أَتاُه أََحٌد يف حاَجـٍة فَـرَدَُّه خائِبا

  .حاتٍِم الطّائـيِّ 

از خانواده و و کرد، کرد، همسايه را حفظ میقطعاً پدرم رسور قوم خودش بود، اسq را آزاد می: به او گفت

-صلح را پخش میو داد، غذا می کرد، و به درماندهو اندوه غمگ� را برطرف می کرد،حOيت می) آبرو(ناموس 

آمد که نااميد برگردد، من میـکرد و کسی برای نيازی نزد او نهای روزگار ياری میریناتوان را بر گرفتاو کرد، 

  .دخرت حاتم طائی هستم

نَّ أَباها کاَن : 9 فَـقاَل النَّبـيُّ  نَ� َحّقاً؛ اُتُْرکوها فَـإِ ْلُمؤِم يُِحبُّ َمکارَِم  ّهللاُ يُِحبُّ َمکارَِم اْألَخالِق؛ وَ ٰهِذِه ِصفاُت ا

 بََ� ُجّهالٍ «: ثُمَّ قالَ  .اْألَخالقِ 
َ
 ضاع

ً
َر، َو �ِ�ا

َ
تَق

ْ
 ا�

ً
نيّا

َ
، َو غ

�
ل

َ
 ذ

ً
  ».اِرَْ$وا َعز!زا

اخالق را  هایزيرا پدرش بزرگواری ؛او را رها کنيد. است های مؤمنانصفتراستی اين به: فرمود9پس پيامرب 

و  ،که خوار شد ارجمندیرحم کنيد به : سپس فرمود. های اخالق را دوست دارددوست داشت؛ و خدا بزرگواری

  .ها تباه شدو دانايی که ميان نادان ،شد ندارندی که ثرو¬

َقـهَا النَّبـيُّ    . َقوِمـِه بَْعَد َوفاِة أَبيـهِ  هَو رَئيُس وَ » َعديٍّ بِْن حاتِمٍ «أَخيها  ْت إَلیعادَ 9 فَـلOَّ أَطْلَ

مرگ پدرش رئيس قبيله بود،  به سوی برادرش عدی بن حاتم که پس از ،او را رها کرد9که پيامرب پس هنگامی

   .بازگشت

   .ای برادرم: و به او گفت. يا أَخي: فَـقالَْت لَـهُ 

   .هايی را ديدم که از آنها خوشم آمدمن از اين مرد ويژگی. ْن ٰهَذا الرَُّجِل تُْعِجبُـنـيإنّـي َرأَيُْت ِخصاالً مِ 

ِqَو يَْعرُِف قَْدَر الْکَب ،َqغ يْتُـُه يُِحبُّ الَْفقqَ، َو يَُفكُّ اْألَسqَ، َو يَْرَحُم الصَّ   . أَْجَوَد َو ال أَکْرََم ِمنْـهُ ، َو ما َرأَيُْت َرأَ

و دانست کرد، قدر بزرگ را میکرد، به کوچک رحم می، اسq را آزاد میداشتمیاو را ديدم که فقq را دوست 

   .تر و بزرگوارتر از او نديدمبخشنده

ْضلُـهُ فَـإِذا يَکوُن نَ     .دارای فضيلت است ]در اûان به او[پس اگر پيامرب است سبقت گqنده . بيّاً فَـلِلّسابِِق فَ

  .ارجمندی پادشاهی او هستی ]سايۀ[و اگر پادشاه است که پيوسته در  .َو إذا يَکوُن َملِکاً فَـال تَزاُل يف ِعزِّ ُملِْکـهِ 

َأْسلََم َو أَْسلََمْت سَ 9ی رَسوِل ِهللا َعديٌّ إلَ  فَـجاءَ     .ّفانَةُ فَـ

  .سلOن شد و سّفانه نيز مسلOن شدپس َعدی به سوی فرستادۀ خدا آمد و م

                                                                 
  )برگرداندَ . (ای نيامد که او را نااميد برگردانده باشدهيچ کس نزد او با خواسته ١
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 َ فتَـُر الْخاِمُس ِمنَ ا   »َموالنا َجالِل الّديِن الرّوميِّ «لِـ  َمعنَويِّ الْ َمثنَويِّ الْ لدَّ

  )دفرت پنجم مثنوی معنوی موالنا جالل الدين رومی(

  َمـْن کاَن غَنيّــاً فَــافْـتََقـرجـان     د بـرـگفت پیـغـمـبـر که رحم آری

  )فرمود که رحم کنيد بر جان کسی که ثرو¬ند بود و فقq شد) ص(پيغمرب (

ــذي کـاَن َعـزيـزاً فَــاْحـتُ  ُمَضـرأَْو َصـفـيّــاً     ــر ـقِ َو الَّ   عالِـمــاً َبْ{َ الْ

  )و کسی که صاحب عزّت بود و خوار شد يا برگزيدۀ دانايی که ب� گروه نادانان است(

  ز کوه آرید ار ز سنگید و رحمْ     مبـر که با این سه گروهـگفت پیغ

  دینار شد ن توانگر هم که بیاو     ی خـوار شــدآنِک او بعد از رئیس

  مـبـتـلـٰی گـردد میـان ابلـهــان    انن سوم آن عالِمی کــاندر جهاو 

  

  غ ص غ ص غ :های بخش درک مطلبپاسخ

  :اعلموا

های مضارعِ دارای اين آموز با ترجمۀ فعلدانش. است» لَم، لِـ و ال«آشنايی با حروف قواعد درس ششم  هدِف 

م يفعْل . شودحروف آشنا می و ال  لِيفعْل . معادل ماضی ساده يا ماضی نقلی در فارسی است بايد بداند که لَ

تواند به جزم فعل مضارع اشاره کند، معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی است؛ دبq می يفعْل 

 سپس. را کشف کند... ، يفعلوَن و Ü يفعلوا و خواهد فرق يفعُل و ليفعْل آموزان میبرای اين کار از دانش

شود و در امتحان ارزيابی از اين اين کار رصفاً برای فهم بهرت انجام می. دهدخودش راهنOيی بيشرت انجام می

  :آيد؛ مثالً چن� سؤاالتی خارج از اهداف استمطلب به عمل ¡ی

  .های زير حرف Ü اضافه کنيد و تغيqات الزم را انجام دهيدبر رس فعل

  يقرأُ، يسرتجعوَن، ييأسنَ 

  .ها را مشّخص کنيداعراب رفع و جزم و اصلی يا فرعی بودن اين فعل نوع

  ، ليعملوايُحِسُن، ال يذهْب 

آموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد و درست ترجمه دانش. ساخ� فعل و تعريب از اهداف نيست

هدف درس . هد شداين امر بالعرض حاصل خوا. کند خود به خود به مهارت ساخ� نيز دست خواهد يافت

  .لذا تعريب از اهداف کتاب نيست. عربی فهم م� است

  .آموز بايد انواع ِل و ال را در جمالت واضح تشخيص دهددانش
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  هاتـمرين
  : تـمرين اّول

خواهيم هر جمله را از فراگq می. آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

در اين ¬رين فراگq در پی ياف� پاسخ در . دهداين کار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل می .بخواند و ترجمه کند

نامۀ او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه. آيدواژگان درس بر می

. دهيم تا اين ¬رين را حل کنندمیآموزان فرصت برای اين کار حدود دو دقيقه به دانش. آغازيِن درس بيابد

نيازی به نوش� ترجمه نيست؛ . خواهيم جوابشان را بخوانند و هر جمله را ترجمه کنندسپس از پنج نفر می

  .های اين ¬رين هOن عبارات م� درس هستندزيرا عبارت

َلْ  :َهَدفِهِ  يف ِللنَّجاحِ  لَـهُ  َرجاءَ  ال اَلَّذي  .١       خائِبا

ً  أَْصبَحَ   .٢ را ـهُ  ثَرَوةَ  ال وَ  فَقـي       تََقرَ اِفْ  :لَ

ذي  .٣           روبَمکْاَلْ :کَثيـرٌ  ُحـزنُـهُ  اَلـَّ

          لهْ اَْألَ  :اْألَقِرباءُ  وَ  اَْألَُرسةُ   .٤

            َعمَ أَطْ  :الطَّعامَ  أَْعطاهُ   .٥

  : و سوم دومتـمرين 

درس ششم در راستای هم� هدف فهِم آيات قرآن از اهداف اصلی آموزش عربی در ايران است؛ ¬رين دوم 

  .کنداين ¬رين بازآموزی و يادآوری می در ،آموز در بخش قواعد خوانده استاست؛ آنچه را دانش

  : چهارم و پنجمتـمرين 

در . ترين بخش هر زبانی فعل استمهم. هدف اين ¬رين تقويت مهارت شناخت انواع فعل در جمله است

  .¬رين نهاده شده استکتاب درسی به اندازۀ کافی اين 

  : ششمتـمرين 

-های گذشته ¬ريناِت اين چنينی همواره برای دانشدر سال. اين ¬رين از زيباترين ¬رينات کتاب درسی است

اين ¬رين پيوندی ميان ادبيات فارسی و عربی است؛ متأّسفانه طرح ضعيف سؤال در . آموز جّذاب بوده است

طرح سؤال از اين قسمت بسيار . ده است به اين مطلب آسيب وارد شودمسابقات و آزمون رسارسی موجب ش
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الزمۀ . به رشط اينکه طرّاح درست سؤال طرح کند. آموز لذبت بخش استوقتگq و دشوار است و برای دانش

  .توانايی طرح سؤال تسلّط باالی دبq به ادبيات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب بياورد

   :علميالبحث ال

به یاد داشته باشيم درس عربی با همۀ دروس ديگر . آموزان استهای پژوهشی در دانشهدف تقويت فّعاليت

توان در بخش پژوهش توقّع داشت هOنند ساير دروس زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا ¡ی. فرق اساسی دارد 

. عربی هدف اصلی فهم م� است حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است چون در درس. عمل شود

آموز فکر کند شود دانشاند موجب میآشنايی با کسانی که به زبان و ادبيات فارسی و عربی خدمت کرده

   اکنون وظيفۀ او در برابر فرهنگش چيست؟

دانس� اين نکته برای . های بسياری از جمله زبان عربی ترجمه شده استشعر عمر خيّام نيشابوری به زبان

  .احمد رامی اشعار خيّام را به نيکويی به زبان عربی برگردانده است. آموز بسيار جالب استدانش

که در اصل ترک  بود مرصی مرتجم و نویس ترانه شاعر،) ۱۹۸۱ ژوئن ۵ درگذشت ،۱۸۹۲اوت ۹ زاده( رامی احمد

 نیشابوری خیام ایرانی شاعر رباعیات و شکسپیر ¡ایشنامۀ چند از هایی برگردان دربردارندۀ وی کارهای. بود

 عربی ترانۀ پیشربد در واال موضوعات بیان برای ساده زبان از گیری بهره با چشمگیری نقش همچنین رامی. بود

  .نهادند نام »جوانی رسای چامه« را او عربی رسایی ترانه در وی چشمگیر های کوشش پاسداشت برای. کرد بازی

  

   :ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

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 هOنند دروس قبلی است
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  )آموزنه برای دانش(برای دبY  افزايیدانش

 ْهُل أَ « خويشاوندان؛ و فاميل به معنای .است أََهَالت و أَْهَالت و آَهال و أََهالٍ  و أَْهلُون جمع آن: أَْهل .١

ْلِخْربة ُل هْ أَ « امر؛ اولياء: »األَمرِ  ُل هْ أَ « خانه؛ در ساكن افراد: »البيت ُل هْ أَ « مرد؛ همرس: »الرَُّجلِ  : »ا

: »الَْمْذَهبِ  ُل هْ أَ « نظران؛صاحب و بزرگان: »الِوَجاهةِ  ُل هْ أَ « آزمودگان؛ ص�،متخصّ  كارشناسان،

لْ  وِ أَ  َمَدرالْ ُل هْ أَ « چادرنشينان؛: »الوبَر ُل هْ أَ « همكيشان؛  آن شايستۀ: »لِكذا ٌل هْ أَ « شهرنشينان؛: »َحَرض ا

  .است چيز

 نااميد، ناکام، نافرجام، دلرسد: خائِب .٢

ً : رَدَّ  .٣ ً  و رَدّا ً  و َمرَدّا   .برگردانيد را او بازداشت، را وی كار آن از: ذاكَ نعَ  هُ ] ردّ [ رِدَّيَْدى و َمرُْدودا

ً  رَدَّ     .برگردانيد را آن و گرفت را يورش جلوى:  ُهجوما

   .برگردانيد رسزمينشان به را آنها:  ْعَقابِهمأَ  َىل عَ  رَدَُّهم

   .گردانيد باز اشخانه به را او:  يتِهِ بَ  ىلإ هُ رَدَّ 

ءَ  عليه رَدَّ     .نپذيرفت او از را چيز آن:  اليشَّ

ً  ليهِ إ رَدَّ    .فرستاد پاسخ برايش:  جوابا

   .درآورد ديگر اىگونه به را چيز آن:  ءَ اليشَّ  رَدَّ 

ً  رَدَّ     .داد نسبت اشتباه به را فال�:  فالنا

تُّهَْمةَ  رَدَّ  تهام:  ال    .رد کرد را ا

ً  َعليَك  َذاهٰ  يَرُدُّ  ما« بست؛ را درب:  بابَ الْ رَدَّ     .رساندمىـن سودى توه ب چيز اين:  »َشيئا

اً رَدَّ  ً  و رَدّ ً  و رِدِّيَدى و َمرُْدوداً و َمرَّدا   .كرد تكرار را سخن:  ولَ قَ الْ تَرْدَادا

د، نخوْر : »يَأْكُل لَمْ « :مانند است؛ ماىض به آن معناى تغيq و مضارع فعل نفى براى جزم حرف: لَمْ  .٤

 تقرير معناى و ،شودمى مثبت ه شکلب نفى و آيدمی آن از قبل استفهام همزۀ گاهى و است، نخورده

 يا »ـفَ« حرف لَمْ  و همزه ميان گاهى و ؟نگفتم توه ب آيا :»لََك  أَقُْل  لَمْ  أَ «: مانند ؛رساندمى را توبيخ و

ُقْل  لَمْ  وَ  أَ « و» لََك  قُْل أَ  فَلَمْ  أَ «: مانندآيد، می »وَ «  .»لَك ا

 پنجگانه هاىاسم اعراب مانند آن عراباِ  و ،است دارنده معناى به اسم: َذُوون جمع آن ذََوانِ  مثنَّاهُ : ذُو .٥

 خويشاوندان: »الُقْر� ذُو« منزلت؛ صاحب ت،اهميّ  با: »َشأنٍ  ذُو« خردمند؛ باهوش،: »َعْقلٍ  ذُو« است؛

ُوو« پولدار؛ توانگر،:  »مالٍ  ذو« ؛نزديک ّشأنِ  ذَ  خويشان: »امِ األَْرح وَذو « امر؛ اولياء نفوذ، با اشخاص:  »ال

ُوون« نزديكان؛ و   .منـي در مىـقدي پادشاهان نام:  »الذَّ
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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

 .س را از عربی به فارسی بیان کندجدید این در  کلOتمعنای  .٤

 .به ويژه فعل مهّم کان در جمله آشنا شود» کاَن، صاَر، لَيَس و أَصبَحَ «با معانی افعال پرکاربرد ناقصه  .٥

  

  :يند آموزشافر 

آموزان نقص جسمی، يا مشکالت اين واقعيّت که درصدی از دانش. م� درس هفتم آموزش اميد به زندگی است

م� درس هفتم به زندگی چند تن پرداخته است، که با وجود سختی . بسيار در زندگی دارند، انکارناپذير است

آموزان دهد، تواند بستگی به وقِت کالس در اين زمينه آگاهی الزم را به دانشدبq می. انددر زندگی موفّق شده

  .شناسند، نام بربندهای ديگری را میونهو از آنان بخواهد، تا اگر نـم
  

  :مs درس هفتمهUهنگی در ترجمۀ 

» ً َب شیئا   9رَسوُل ّهللاِ » .َجدَّ َوَجدَ وَ  َمن طَلَ

  .) هرکس چيزی را خواست و کوشيد، يافت. (يابدهرکس چيزی را بخواهد و بکوشد، می

خِص الَّذي    . قُُدراتِهِ يَعتَِمُد َعلَی نَفِسِه وَ يَتََوکَُّل َعلَی ّهللاِ وَ ال ُمشِکلََة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة الشَّ

هايش کند و به خودش و توانـمندیهيچ مشکلی نيست که قادر به شکسِت شخصی باشد که به خدا توکّل می

  .کندتکيه می

قَ�  ِجهوَن َمشاکَِل کَثيـرًَة يف کَثqٌ ِمَن النّاِجحَ� أَثاروا إعجاَب اْآلَخريَن؛ َمَع أَنَّهُم کانوا ُمَعوَّ أْو فَُقراَء أَو کانوا يُوا

   :ِمْن ٰهؤالءِ َحياتِِهم، وَ 
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اند، يا در زندگيشان با ، يا فقq بودهاند؛ با وجود اينکه معلولبسياری از افراد موفّق موجب شگفتِی ديگران شده

  :، از آن جملهاندرو بودهمشکالت بسيار روبه

ِعرشيَن ِمن ُعمرِِه کاَن عاِمالً بَسيطاً، ثُمَّ صاَر وَ  ريَزديّ َمهدّي آذَ اَْألُستاذُ  نَِة الْ ُر کاتٍِب لِـِقَصِص اْألَطفاِل، يف السَّ هَو أَشهَ

  . لَْم يَذَهْب إلَی الَْمدرََسِة يف َحياتِهِ بائَِع الْکُتُِب، وَ 

های کودکان، در سّن بيست سالگی کارگری ساده بود، سپس استاد مهدی آذريزدی نامدارترين نويسندۀ داستان

        .اش به مدرسه نرفته بودزندگی ]طولِ [کتابفروش شد، و در 

َتْها طِ بِ ِعنَدما بَلََغْت ِمَن الُْعمِر تِسَعَة َعَرشَ َشهراً، أُصيبَتْ  هيل{ کيلِر َّqی َص   .فلًَة َعمياَء َصOَّء بَکOْءَ ُحمَّ

  .که به نوزده ماهگی رسيد، دچار تبی شد که او را کودکی نابينا، ناشنوا و الل گردانيدامیِهلِن کِلِر هنگ

ق�َ َسلَأَْر فَ َسٍة اْجتOِعيٍَّة لِلُْمَعوَّ   . ها والِداها إلَی ُمؤَسَّ

  .پدر و مادرش او را به مؤّسسۀ اجتOعی معلوالن فرستادند

للَّْمِس وَ التَّکَلَُّم عَ ها ُحروَف الِْهجاِء وَ تَُعلِّمَ  أَنْ » هيل�«اِْستَطاَعْت ُمَعلَِّمُة  مِّ ْن طَريِق ا   .الشَّ

توانست که از راِه لـمس و بويايی حروف الفبا و سخن گف� به او ياد دهد   .معلِّم هلن 

ِعْرشيَن ِمن ُعمرِها، أَصبََحْت َمعروفًة يف الْعالَِم، وَ  هاداِت اْلجاِمعيَّةِ َحَصلَْت َعلَی عَ َو لOَّ َبلََغِت الْ   . َدٍد ِمَن الشَّ

  .که به بيست سالگی رسيد، در جهان رسشناس شد، و تعدادی مدارک دانشگاهی به دست آوردو وقتی

ُمختَلَِفةِ وَ  َة ُمحاَرضاٍت وَ وَ . أَخqاً اْستَطاَعْت أَْن تُسافَِر إلَی الْبُلداِن الْ   . أَْصبََحْت أُعجوبََة َعِرصهاأَلَْقْت ِعدَّ

) انگيزشگفت(و رسانجام توانست که به کشورهای گوناگون سفر کند، و چند سخóانی ايراد کرد و مايۀ شگفتِی 

  .روزگارش شد

  .ثَـOنيََة َعَرشَ کِتاباً تُرِجَمْت إلَی َخمسَ� لَُغةً » هيل�«أَلََّفْت 

  .زبان ترجمه شدند پنجاههلن هجده کتاب تأليف کرد که به 

َبويّ  دوِن يََديِْن، َو ُرغَْم ٰهذا فَهَي تَکْ َمهتاب نَ ْلِحزاِم اْألَسَوِد يف بَُح، وَ تَسْ ُسُم وَ تَْر تُُب وَ بِنٌْت ُولَِدْت بِ َحَصلَْت َعلَی ا

 ً   .التِّکواندو َوأَلََّفْت کِتابا

کند، و کمربند کِشد و شنا مینويسد، نّقاشی میمهتاب نبوی دخرتی بدون دست است، و با وجود اين، می

   .شکی در تکواندو گرفت و کتابی را تأليف کردم

ماغيِّ ُولَِد يف أَُرسٍة فَقqٍَة َو  کريستي بِراون لَِل الدِّ qِ وَ لَم يَکُْن قاِدراً ، وَ کاَن ُمصاباً بِـالشَّ هُ فَ. کَالمِ الَْعَلی السَّ   .ساَعَدتُْه أَمُّ

. بود، و قادر به حرکت و سخن گف� نبود دچار فلج مغزیای فقq به دنيا آمد، و کريستی براون در خانواده

  .بنابراين، مادرش او را کمک کرد
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 َqوٍم ِمَن اْألَيّاِم أََخَذ کريستي قِطَعَة طَباش ُيَرسیبَِقَدمِ  يف يَ ْلُمتََحرُِّك ِمنْ وَ  ِه الْ ِه اْألَ  هَي الُْعضُو الَْوحيُد ا ربََعِة بَِ� أَطرافِ

 ً   . َورََسَم َشيئا

کريستی با پای چپش که تنها انداِم تحّرک از ب� دست و پايش بود تکّۀ گچی را برداشت و در روزی از روزها 

  .چيزی را نّقاشی کرد

ً اِجتَهََد کريستي کَثqاً، وَ . ُهنَا ابْتََدأَْت َحياتُُه الَْجديَدةُ  ِمنْ وَ    .»َي الْيَُرسیقََدم«ِم أَلََّف کِتاباً بِاسْ َوشاِعراً وَ  أَصبََح رَّساما

» پای چپم«کريستی بسيار تالش کرد، و نّقاش و شاعر شد و کتابی به نام . جا زندگِی نوينش آغاز شدهم�و از 

  .تأليف کرد

Oً َحَصَل َعَلی جائِزَِة أوسکار   .فَأَصبََح الِْکتاُب يف ما بَعُد فِلْ

  .اين کتاب بعدها فيلمی شد که موفّق به دريافت جايزۀ اسکار شد

  

  :اعلموا

  . آموز معانی افعال ناقصه را در جمله درست تشخيص دهدکه دانش هدف اين است

  .کاَن، صاَر، لَيَس و أَصبَحَ : خواند عبارتند ازآموز میای که دانشافعال ناقصه

معانی و کاربردهای گوناگون فعل کاَن در درس آموزش داده شده . مطلب اصلی درس بر رس فعل کان است

اين فعل در ترکيب با افعال ديگر معادل ماضی . د سه فعل ديگر کمرت دارنداهميّتی که فعل کاَن دار . است

شود و به معنای وجود خارج می) ربطی(گاهی نيز کاَن از حالت فعل ناقص . شودبعيد و ماضی استمراری می

است، همۀ » داش�«فعل کاَن بر رس حرف جّر که معادل مفهوم » است«و » بود«کان به معنای . داش� است

  .شوداين موارد موجب کاربرد دقيق و چند منظورۀ کاَن می

آموز بخواهد فرق آورد اشاره کند؛ مثالً از دانشتواند به تغيqی که فعل ناقص در اسم و خرب پديد میدبq می

  :اين جمالت را بيان کند

ً . سعيٌد حارضٌ    .کاَن سعيٌد حارضا

  .َجميالً بََح الرَّبيُع أَصْ . اَلرَّبيُع َجميٌل 

کند؛ ولی اين توضيح به اين معنا نيست که آموز بگويد فعل ناقص معموًال اعراب خرب را منصوب میو به دانش

. در امتحان نيز از آن سؤال طرح کند و يا سؤال امتيازی بدهد و هرکس توانست پاسخ دهد ¡رۀ اضافه بگqد

  . شودطرح نـمی بديهی است که در هيچ آزمونی و کتاب کاری چن� سؤاالتی
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آن کس که . آموز آموزش دادهدف اين نيست که هرچه در رصف و نحو است در دورۀ دبqستان به دانش

دو . عربی ادامه تحصيل خواهد داد زبانمند است در دانشگاه در رشتۀ زبان و ادبيّات عرب يا مرتجمی عالقه

های شفاهی را در صورتی که يت مهارتساعت در هفته زمان محدودی است و دبq فرصت کافی برای تقو

حجم زياد کتاب موجب خواهد شد دبq نگران زمان به پايان رساندن  .کتاب پر حجم باشد از دست خواهد داد

  .حجم باشدکتاب باشد، به هم� منظور سعی شده است کتاب درسی کم

  درک مطلب

ْر �   ِئلَِة التّاليَِة َحَسَب َنصِّ الدَّ   .ِس أَِجْب َعِن اْألَس

؟ .١ خِص الَّذي : پاسخ أَيُّ ُمشِکلٍَة قاِدرٌَة َعلَی َهزيـَمِة الُْمتََوکِِّل َعلَی ّهللاِ ال ُمشِکلََة قاِدرٌَة َعلَی َهزيـَمِة الشَّ

  . يَتََوکَُّل َعلَی هللاِّ 

َفـْت  .٢ ً » هيل�«أَلََّفْت  ؟»هيـلـيـن کيـِلـر«کَــْم کِـتـابــاً أَلـَّ   ثَـOنيََة َعَرشَ کِتابا

 .یيُْرسَ قََدمي الْ َمـا اْسـُم کِـتـاِب کريستي بِراون؟ .٣

 .ها و پاسخ سؤاالت مشابِه آن در کتاب درسی دقيقاً در م� وجود دارداين پاسخ

  

  هاـمرينت
  : تـمرين اّول

. خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کنداز فراگq می. آموز در درک مطلب استهدف تقويت توانايی دانش

  . دهدکار نـمرۀ شفاهی او را تشکيل میاين 

های درست و نادرست بر کند، سپس در پی ياف� گزينهخواند و ترجمه میها را میدر اين ¬رين فراگq جمله

  .کنداين کار مهارت درک و فهم او را تقويت می. آيدمی

١.  َ نٌَة  أَوْ يضاُء ٌة بَ لطَّباشqُ مادَّ ا وَّ وَر ال َعَلیها يُكْتَُب بِ ُملَ بّ ثْ  ةِ سَّ  صحيح :لِهاَو ِم

ُه اَْألَ  .٢  صحيح :»Oءُ بَکْ«بکَُم َمن ال يَستَطيُع أَن يَتَکَلََّم، َو ُمؤَنَّثُـ

 غلط :»َصOّءُ «َصمُّ َمن ال يَستَطيُع أَن يَرَی، َو ُمَؤنَّثُـُه اَْألَ  .٣

لْ  .٤  صحيح :َمرَِض ِم ِمـن َعـالئِـِم الِْجسْ اِرتِفاُع َحـرارَِة ا

قوَی ِمنْ ِقطِّ َشمُّ الْ .٥ ه . (غلط پاسخ به اين سؤال نيازمند داش� اطّالعات عمومی است :بِ کَلَْشمِّ الْ أَ البتّ

   .)آموز پايۀ يازدهم دشوار نيسترسال برای دانش
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  : دوم و چهارمتـمرين 

. انواع فعل است های فراگq در بخش قواعدِ اين ¬رين بر اساس آموخته. تقويت مهارت ترجمه است ،هدف

هر اندازه دبq بتواند در اين زمينه در کالس کار . ترين بخش قواعد زبان عربی استت و ترجمۀ فعل مهمشناخ

  .مهارت شناخت فعل بسيار اهميّت دارد. کند کم است

  . های دهم و يازدهم نيز لحاظ شده استبندی پايهاين موضوع در بارم

ا توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل هرچند تبديل و ساخ� ساخت های مختلف فعل مطلوب ما  نيست؛ اّم

آموز بتواند فعل نيز شود تا دانشتشخيص نوع فعل و ترجمۀ درست آن به تدريج موجب می. مّد نظر است

شيوۀ درست آموزش نيز هم� است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و درست بخواند،سپس درست . بسازد

م از او ساخ� را بخواهد ساخ� نيز حاصل مییبفهمد و درست ترجمه کند، آنگاه ب به خاطر . شودآنکه معلّ

اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه . شودارزش باالی يادگqی فعل مدام مشابه اين ¬رينات در کتاب تکرار می

  .خواهد يافت

  : سومتـمرين 

يازدهم تکرار شده و در کتاب پايۀ دوازدهم اين تـمرين در کّل کتاب . های پيش� استتثبيت آموختههدف، 

 ،هايش تعميق يابدکم دانستهآموز کمتوان اميدوار بود دانشبا تکرار و تـمرين می. نيز مجّدداً تکرار خواهد شد

  .فراموش نشودهايش آموخته ،و با گذشت زمان

است؛ اّما نبايد آنها را به اين کار حفظ آيات و احاديث و به کارگqی آنها در جايگاه مناسب از اهداف کتاب 

آموز احساس نياز کند و در پی حفظ دبq توا¡ند با ايجاد عالقه و انگيزه موجب خواهد شد دانش. مجبور کرد

  .آنها برآيد

   :تـمرين پنجم

  .است» اِعلَموا«های بخش هدِف اين تـمرين تکرار آموخته

   :تـمرين ششم

است؛ اّما تنّوع به کار رفته » اِعلَموا«های بخش مانند تـمرين پنجم تکرار آموختههرچند هدِف اين تـمرين نيز 

  .آموز خسته نشودشود تا دانشموجب می

  

   :البحث العلمي

تواند در منابع جست و جو مند میآموز عالقهدانش. آموزان استهای پژوهشی در دانشهدف تقويت فّعاليت

به یاد داشته باشيم درس عربی . انجام اين بخش داوطلبانه است. ی بنويسدکند و در باررۀ پژوهش درس مطالب
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توان در بخش پژوهش توقّع داشت زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا ¡ی. با همۀ دروس ديگر فرق اساسی دارد 

حتّی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف اصلی . هOنند ساير دروس عمل شود

انجام . شايد چند سطر پژوهش از چند صفحه باالتر باشد. حجم پژوهش چندان مّد نظر نيست. م م� استفه

  .اين بخش در کالس در صورت داش� فرصت زمانی است

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. روشندفدهند و به افراد میمی

  .العلمي کمک کند

الع ياف� از سختی. شودموضوع پژوهش موجب اميد به زندگی می شود افراد در باعث می ای زندگی افرادهاطّ

  .برابر نامالûات زندگی تحّمل بيشرتی داشته باشند

  

   :آموزشیارزشيابی و وسايل کمک 

های کوتاهی تهيّه کرد و م� درس را به کمک آنها بهرت ¡اهنگيا  )پاورپوينت(نگار توان در اين مورد پردهمی

  . آموزش داد

  .روش کار يکی است. ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هOنند دروس قبلی است
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  )آموزنه برای دانش(برای دبY  افزايیدانش

طْراُف أَ «خويشاوندان آن مرد؛ : »ُجلِ أطْراُف الرَّ «دو دست و دو پاى و رس؛ :  »أَطْرَاُف البدنِ «: أَطْراف .١

های قرارداد؛ طرف: أَطراف ُمتَعاقَِدة .مردم ناشناس بر خالف رسشناسان، ارشاف و بزرگان آنها: »النّاِس 

دُ اْألَ مقامات ذی صالح: های درگq؛ أَطراف َمعنيَّةطرف: أطراف ُمتَناِزَعة  چند جانبه؛ : طراِف ؛ ُمتََعدِّ

دسته از چيزى؛  کمرد بزرگوار، انتهاى هر چيزى، ناحيه، ي: أَطَاِريف جمع الجمعأَطْرَاف و  جمع: طَرَف

كَاَن «از سوى فال�، : »ِمْن طََرِف فالن«. را براى او گفت اشحوادث زندگى: »هِ صَّ َعلَيِه طَرْفاً ِمْن َحياتِ قَ«

دو طرف : »الطَّرَفَانِ «هر دو نفر با هم در جهت مخالف يكديگر بودند؛ : »َعَىل طَرَيف نقيٍض يَّاُه إ َو 

 ... وسيع و پُردامنه: »ُمَرتَاِمي اْألَطْراِف «شهر؛  ۀحوم: »ةِ طْرَاُف الَْمِدينَ أَ «قرارداد و يا دو طرف دعوى؛ 

 تدابq احتياطی برای سالمتی جامعه :نِ مْ کمربند نجات؛ حزاُم اْألَ : مانِ کمربند؛ حزاُم اْألَ : ِحزام .٢

ی .٣ ی اِالنْ : ُحمَّ اباِت تب؛ ُحمَّ  تب و تاب انتخابات: تِخ

َ . کبر خالف ميل خود آمد، خا: » ُرغِْمهِ َىل عَ أَتَـی «ستم، خوارى، ناپسندى؛ : ُرغْم .٤ مرتادف الرُّغْم : لرَّغْما

، و »نبِالرَّغِْم عَ «، و »نالرَّغِْم مِ ن و بِِم مِ عىل الرَّغْ«، و »َرغOًْ َعن«، و »و َرغَْم أَنأَرغَْم كذا «است؛ 

 .چيزى ۀبر خالف ميل و خواست: »ن أنبِالرَّغِْم مِ «

كىس، سوگند، كشته شدن در  به زيانيا  به سود،گواهى دادن : و َعلَيهأَ ُه است از َشِهَد لَ درمص: َشهَادة .٥

، تصديق يا گواهى پزشî براى بيOر، راه خدا، جهان و كهكشان آشكار كه در برابر جهان ناآشكار است

  تحصيىل  ۀگواهينام

َشهَادَُة ُحْسِن «؛ هقبول شد آموزانبراى دانش يیابتدا ۀپايان تحصيالت دور  ۀگواهينام: االبْتَِدائِيّة َشهَادةُ 

لُوكِ   .بد ۀخوب و نداش� پيشين ۀگواهى سابق: »السُّ

مداد : نوَّ لَطباشq مُ / گچ نشان گذاردن با ،کشيدنگچ خط  با ،عالمت سفيد کردن ،نشان ،گچ: باشqطَ   .٦

ب تباشq معّر  طَباشq. تباشq، گچ تخته: طَبَاِشq جمع: طَبُْشورَة/ ی کردناشنقّ  ،مداد ابرو ی،موم یرنگ

 .است فارىس

: »يلٌة رَْوَحةٌ لَ«روزى خوش؛ : »وٌم رَْوحٌ يَ «شادما�، راحت، رحمت، عدالت، يارى كردن، نسيم باد؛ : حرَوْ  .٧

 شبى خوش
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  :های شOپاسخ پرسش

 ای است؟ چه نوع کلمه» کم صار املبلغ؟«مبلغ در : پرسش .١

 .مصدر ميمی است: پاسخ

  است؟ رفته کاربه تلکO اشارۀ اسم الشجرة برای عرافا سورۀ ٢٢ آیۀ در چرا .٢

 در چون و شودمی برده کارهب له مشارٌ  برای یعنی ؛است خطاب حرف كتل اشارۀ اسم در کاف: پاسخ

  : بيشرت مثال؛ است شده اشاره درخت برای تلکO ،هستند »ءوحوا آدم« نفر دو له مشارٌ  آیه این

   ٣٢: يوسف﴾ فيهِ   ُلْمتُنَّني الَّذي فَذلِکُنَّ  قالَتْ ﴿

  . است زنان برای اشاره کُنَّ 

 )تلکنَّ  تلکم، تلکO، ذلکO، تلك، ذلَك،(

  چیست؟ خرب نوع﴾ الحاکمین بِأْحکَمِ  هللاُ  األیس﴿ مانند باشد، همراه زائده بای با ناقصه افعال خرب اگر .٣

 .است مفرد: پاسخ  مفرد: ب    جمله شبه: الف

   است؟ ایجمله نوع چه کنیم حساب جمله نوع نظر از را﴾ علیOً هللاُّ  کان﴿ جملۀ بخواهیم اگر .٤

   فعلیه: ب اسمیه: الف

 بر داللت و هستند ربط ادوات ناقصه افعال زیرا گویند؛می اسمیه برخی. دارد وجود اختالف: پاسخ

 .است شده رشوع فعل با چون دانند؛می فعلیه برخی و ندارند حدث

ّال (يا ) ال أَنْ (ادغام درست است يا فّک ادغام؟ » ال+  أَنْ «در : پرسش .٥   )أَ

 َشيْئًا آتَيْتُُموُهنَّ  ِمOَّ  تَأُْخُذوا أَنْ  لَكُمْ  يَِحلُّ  َوَال ﴿يک بار به صورِت  :در قرآن به دو شکل آمده است: پاسخ

   ٢٢٩ :بقره ﴾َعلَيِْهOَ  ُجنَاحَ  فَالَ  هللاَِّ  ُحُدودَ  يُِقيOَ  أَالَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  هللاَِّ  ُحُدودَ  يُِقيOَ  أَالَّ  يََخافَا أَنْ  إِالَّ 

 فَأَرِْسْل  َربِّكُمْ  ِمنْ  بِبَيِّنَةٍ  ِجئْتُكُمْ  قَدْ  الَْحقَّ  إِالَّ  هللاَِّ  َعَىل  أَقُولَ  الَ  أَنْ  َعَىل  َحِقيٌق ﴿ :آیه این مانند دیگر و بار

ائِيَل  بَنِي َمِعيَ  ْرسَ  ١٠٥: اعراف﴾  إِ

 مجرور و جار یک آیا ،دارد فعل معنای »كعلی« اینکه به توّجه با »هللاِّ  بذکرك علی« جملۀ در: پرسش .٦

  تا؟ دو یا داریم

 ومجرور جار از منقول فعل اسم »كعلی« و ،مرتجل و منقول :است نوع دو عربی در فعل اسم: پاسخ

 .شودمیـن خارج این و از ،است مجرور و جار باشد هرچه ،ندارد و متعلّق ،است

 .يک نر و يک ماده: دو تا: يعنی چند تا؟ پاسخ ﴾نَ�ِ َزوَجِ� اثْ ﴿: پرسش .٧

   .أُسبوَع�ِ  به عربی چيست؟ کُّل » يک هفته در ميان«ترجمۀ  .٨
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 .أُسبوَع�ِ  ُکّل  بَيِت َعّمي إلَی َهُب أَذْ:  روممی خانۀ عمويم به میان در هفته یک

 چيست؟ »هن« ضمیرمرجع  »جرهنأ  للعبد یجري سبع«در جملۀ : پرسش .٩

 .گردد، که به قرينه حذف شده استبه معدود محذوف برمی: پاسخ

 ی را چگونه تشخيص دهيم؟فعل الزم و متعدّ : پرسش .١٠

 یا الزم فعل شناخت برای عربی زبان در. است سOعی زبان اهل میان در فعل بودنِ  یمتعدّ  و الزم

  : است گفته زبانان عرب برای اشهالفیّ  در مالک ابن یمتعدّ 

  عمل نحو به مصدر غیر ها. .. تصل أن املعدی الفعل عالمة

 آن آخر به) برنگردد مصدر به هاء این اینکه برشط( ضمیر هاء بايد ،یمتعدّ  فعل شناخت برای یعنی

  ).نوشتم را آن( .تُهُ کَتَبْ  :مانند است؛ یمتعدّ  داشته باشد، معنا فعل اگر کردن، وصل از پس و ،کنید وصل

  .است الزم بنابراين،) .نادرست است معنا( .تُهُ ذََهبْ  :مانند ؛شودمی شمرده الزم نداشته باشد، معنا اگر و

 قاعده این از تواندنـمی و ،ندارد امکان الزم از یمتعدّ  فعل شناخت عرب غیر یکبرای  با اين قاعده

  .دهد تشخیص الزم از را یمتعدّ  فعل و ،بکند استفاده

 چه«: کنيماز فعل سؤال می .دارد وجود قاعده یک یمتعدّ  فعل تشخیص برای نیز فارسی زبان در

چه چيزی را «يا » چه کسی را رفت؟«: پرسيممی »رفت«؛ مثال برای فعِل »؟را کسی چه یا ؟را چیزی

  .و پاسخی وجود ندارد و پرسش بی معناست »رفت؟

» نوشت«اين سؤال معنا دارد، پس فعِل و » چه چيزی را نوشت؟«: پرسيممی» نوشت«برای فعل 

  .متعّدی است

 فارسی زبان خواهندمی و نیستند ی زبانفارس که کسانی برای نه ،است زبان اهل خود برایشيوه  اين

  .بگیرند یاد

 معنا از و ،بربد کارهب عربی یمتعدّ  فعل شناخت برای را فارسی قاعدۀ تواندمی عربی زبان يادگیرندۀ

 صادق عربی افعال از بسیاری بر قاعده این ولی. الزم نه ،است یمتعدّ  فعل این که دهد تشخیص

 و ،آیندمی متعدی هم و الزم هم یعنی هستند، وجهی دو که داریم عربی در افعالی زیرا ؛نیست

 فارسی در که هايی وجود دارندفعل و .رجع جاء، وقف، مانند شود؛می حاصل جمله از آنها شناخِت 

 در ولی ».کرد رتشکّ او از« و» .پرسید او از« در دو جملۀ )کردن رتشکّ ،پرسیدن( :مانند گqند؛متّمم می

   .شکرتهو  سألته :مانند هستند، یمتعدّ  عربی

 یمتعدّ  فعل از ¬رین در باید درسی کتب در و است سOعی الزماز  یمتعدّ فعل  تشخیص ،بنابراین

 ولی هستند یمتعدّ  هايی داريم کهفعل زیرا باشد؛ وجود داشته جمله در مفعولش که کنیم سؤال
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 ما همچنین و ،است مشکل آموزدانش برای اینها شناخت و ،است شده حذف هدفی برای مفعولشان

جملۀ سؤال  در مفعول بدون یمتعدّ  افعال که صورتی در ،کنیم سؤال الزم فعل از مرینـت در توانیممی

  . برود مفعول بدون یمتعدّ  فعل رساغ آموزدانش دارد امکان زیرا ؛نباشدشده 

 آيا تکرار حرف عطف اشکال دارد؟: پرسش .١١

 لیهإ ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم حیاکمفأ﴿اشکالی ندارد؛ در قرآن تکرار به کار رفته است؛ مانند: پاسخ .١٢

 ﴾ترجعون

ً «، يا »کم طالباً ذََهَب؟«کدام درست است؟ » ؟...کم طالباً «در جملۀ : پرسش .١٣  »ذََهبوا؟ کم طالبا

 .هرچند هر دو درست است؛ ولی مفرد بهرت است: پاسخ .١٤

 به محذوف مبتدای برای خرب عنوان به است جایز رشط جواب ،باشد ماضی رشط فعل اگر: پرسش .١٥

 ؟شد خواهد محسوب اسمیه جملۀ ،رشط جواِب آيا  ،صورت این در ،بیاید مرفوع صورت

 نهَ وَ  مضارعٍ بعدَ  هُ فعُ َر  وَ         نسَ حَ  زاجَ الْ کفعُ َر  ماٍض  بعدَ : گويدآری؛ ابن مالک می: پاسخ .١٦

 نحت چيست؟: پرسش .١٧

گويی از کلOت آن تراشيده شده است و کلمۀ کوتاه شده را  است؛ جملهنحت کوتاه کردن يک : پاسخ

  :نامند؛ مانندمی) تراشيده شده(َمنحوت 

  .بَسَمَل =  الرحیم الرحمن هللا بسم قالَ 

َل . = هللا إال إله ال قالَ    .َهلَّ

  .َدلَ َحمْ . = قال الحمد "ِ 

  .َسبّحَ . = هللا سبحانقاَل 

  .َحوقََل . = با" إال قّوة ال و حول ال قالَ 

  . األقلِّ َىل اثنت� عَ  رتكيبِ بِ جديدةٍ  كلمةٍ  يف اللغة، توليدُ  تُ اَلنَّحْ 

  .    »النحت«فه وسOّه ح� عرَّ » الخليل بن أحمد«النحت  بابَ  طََرَق ن مَ  لُ أوَّ 

تعبشَم الرجُل وتعبقَس، ورجل : يَّ عىل، وهذا يشبه قولهمحَ : ن الحيعلة؛ أي من قولكوقد أكÅت مِ 

  .ن النحتفهذا مِ … عالًن كلمت� واشتقوا فِ ن عبد قيس، فأخذوا مِ ن عبد شمس أو مِ إذا كان مِ : عبشميّ 

  :سيبويه يف كتابه ح� كتباللغة والنحو كَ وعرفه كذلك أõةُ 

، وقد يجعلون للنّسب يف اإلضافة …حيَّ عىل الصالة: شيئ�، يدلّك عىل ذلك فَِمنتي لألمر َل الَّوأما َحيَّهَ «

: ، فمن ذلك…منزلة جعفر ويجعلونه من حروف األول واألخq وال يخرجونه من حروفهO ليعرفـاسOً بِ

  .»عبشمّي وعبدريّ 
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١٤٠ 

 

  :يف قوله »عمر بن أò ربيعة« الّشاعرعند  دَ َر كO وَ 

  فيا حبّذا ذاك الحديث املُبَْسَمُل     ملْت ليىل غداة لقيتهالقد بس

 »جلمود«ومن األمثلة  .»ما شاء هللا«ن قول مِ  أي يكÅ »فالن كثq املشألة«ومن أقوال العرب قولهم 

  .ينَ أما عند املتأخر .نحتت من جلد وجمد »امرئ القيس«الواردة يف شعر 

  ب� النحت والرتكيب

ب املزجي يف أن الرتكيب يحتفظ بالعنارص املكونة له دون نقصان عىل ح� أن يختلف النحت عن الرتكي

  :مثال؛ الكلOت املنحوتة تصهر يف بعضها البعض

  :؛ مثالالسل& وبرماè من أمثلة الرتكيب املزجي الحتفاظها ôركباتها دون نقصان

 »كهروطيسية«كذلك  .يف كلمة واحدة »الزمان واملكان«من أمثلة النحت النصهار كلمتي  »زمكان«

  .منحوتة من كهرباء ومغناطيسية

  :للنحت ثالثة رضوب يف اللغة العربية

هشمي بَ  ،)للنسبة إىل العبادلة األرشاف(بديل عَ  ،)بدشمسللنسبة إىل عُ ( ميّ بْشَ مثل عَ : النحت النسبي. ١

  .)ن وخوارزمإىل طربستا(ب إىل البلدان مثل طربخزّي نسَ وقد يُ ) إىل بني هاشم(

) سبحان هللا( َل بْحَ وسَ ) قال بسم هللا الرحمن الرحيم( َل ْسمَ بَ ينحت من الفعل كَ: عيلالنحت الفِ . ٢

  .ومصادرها البسملة والسبحلة والحوقلة ).ال حول وال قوة إال با"(وحوقل 

  ).وفقع فرق(وافرنقعوا ) جمد وجلد(وينحت من اسم وصفة مثل جلمود ): الوصفي(النحت االسمي . ٣

 ً ً  واستحدث اللغويون املعارصون نحتا وهو النحت الجاد ملواكبة  Ü تعرفه العربية من قبُل  جديدا

  .جوهوهو عىل أربعة وُ  .املصطلحات العلمية الحديثة

 ،)يزيل املغنطة(يزغنط  ،)ثال' أضالع(لعي لضِ ،ثُ )فوق بنفسجي(مثل فوبنفسجي : نحت السوابق. ١

  ).ب� األسنان(بَيِْسنّي  ،)خارق للطبيعة(وطبيعي فَ ).ينزع الكربون(ر ينزكَ

فتصبح مثال يف سياق ) فتح(وفتـ ) وجع(ووجـ ) قطع(وقطـ ) استئصال(مثل صلـ  :نحت اللواحق. ٢

وهلم ) قطع الكلية(وقطكل ) فتح الكلية(وفتكل ) وجع الكلية(ووجعل ) استئصل الكلية(صلكل  :الكلية

  .جرا

ْ¡ة، الكَُريْضة ، )بر بحر جو(وبرماجي ) زمان مكان(وزمكان ) زل جده(هزجد : نحت املركبات. ٣ الرسَّ

  ).التاريخ قبَل (قَبْتاريخّي  ،)الكريّة البيضاء(

بالفتح، أما بالضم ) عرش غرامات(وَعرشغ ) عرش أمتار(وَعرشم ) عرش ألتار(مثل َعرشل : نحت املقادير. ٤

  ).عرش املرت(ُعرشم ) عرش اللرت(ُعرشل 
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  ).حركة أمل) (حركة حOس) (سبا) (واس) (وفا) (الناتو) (إف إم( :ستهاليلالنحت اال  يضاهناك أ

 »طه حس�«يف وصف مريدي  »أنور الجندي«وقد استجد يف العربية كذلك نحت التهكم ومن أمثلته ما قاله 

) فصيح عامية(وفصعمية ) مرسحية رواية( »مرسواية«وكتاب توفيق الحكيم  »نةحاسِ طَ «حيث دعاهم 

فالن يربقل علينا أي يعد وال يفعل والربقلة من برق  »أبو منصور األزهري«وقال  ).متفائل متشائم(ومتشائل 

 .وقال

 ها هستند؟ملحقات به مثنّی کدام: پرسش .١٨

  :مثال؛ کندیم چيز یاداللت بر دو شخص  یاسم مثنّ : پاسخ

  ).یگرکتاب د یککتاب و  یک(دوکتاب : کتابانِ 

  .است یدماه و خورش رانِ مَ بلکه منظور از قَ. یستن یگرماه د یکماه و  یک ایبه معن» قمرانِ « اّما

  :شودیگفته م »یملحقات به مثنّ « یدر زبان عرب هااسمنوع  ینا به

  مّ ب و اُأل األَ :  الوالدانِ  - 

  ینالحسن و الحس:  الَحَسنانِ  - 
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