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مقّدمه

کامالً  عربی  زبان  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  می باشد.  دینی  متون  و  قرآن  فهم  کلید  عربی  زبان  آموختن 
درآمیخته و سرشار از واژگان و تركیب هایی است که ریشٔه عربی دارد. از این رو، برای بهتر فهمیدن زبان 

فارسی، آشنایی با زبان عربی بایسته و شایسته است.
و  نامدار  کتاب های  و  شدند  عربی  زبان  تقویت  و  آموزش  پرچم دار  ایرانیان  ایران،  به  اسالم  ورود  با 

ارزشمندی در زمینه های گوناگون قواعد، لغت و غیره نگاشتند؛ همچون: 
سیبََویه، فَّراء، عبدالقادر ُجرجانی، ابوعلی فارسی و عبداللّٰه بن مقّفع.

نگاه ایرانیان در گذر تاریخ به زبان عربی به عنوان زبان قرآن بوده است و این نگاه همچنان ادامه دارد.
با هّمت و دوراندیشی خبرگان قانون اساسی به ویژه شهید آیت اللّٰه دكتر بهشتی و شهید باهنر اصل شانزدهم 

قانون اساسی به این مهم اختصاص یافت. 
هدف قانون گذار این بود که استقالل آموزش زبان عربی حفظ گردد و با درسی دیگر ادغام نشود. 

اصل شانزدهم: 

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کامالً با آن آمیخته است؛ 
این زبان باید پس از دورٔه ابتدایی تا پایان دورٔه متوّسطه در همٔه کالس ها و در همٔه رشته ها تدریس شود«. 

رویكرد کتاب درسی عبارت است از: 
»پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی و كمک به فهم بهتر زبان وادبیات فارسی«

برای محّقق شدِن رویکرد کتاب، از حجم قواعد کاسته شده و از قواعدی كه امكان نادیده گرفتن آنها در 
این فرایند آسیبی به رویکرد فهم عبارت و متن وارد نمی سازد، چشم پوشی شده است؛ به جای آن به متن و 

واژگان پرکاربرد و کلیدی توّجه بیشتری شده است. شعار کتاب های نونگاشت از سال 1392 چنین شد:
حاکمّیت بخشی درک مطلب، کاربرد واژگان، جمله سازی و متن محوری به جای قاعده محوری.

ضرورت، اهّمّیت و فلسفٔه وجودی درس عربی بدین شرح است:
1 کلیِد فهم قرآن و معارف اسالمی است.

و  واژگان  از  بسیاری  است.  الزم  آن  با  آشنایی  فارسی،  ادبیات  و  زبان  درست  یادگیری  برای   2

اصطالحات رایج در فارسی و درصد باالیی از اصطالحات ریاضیات، فلسفه و دیگر دانش ها ریشه های 
ب شده اند. عربی دارند. حّتی بسیاری از واژه های پارسی نیز معرَّ

3 زبان نخست جهان اسالم و مایٔه پیوند و همدلی میان مسلمانان جهان است. 
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4 از زبان های رسمی سازمان ملل مّتحد و زبان رسمی بیش از بیست کشور مسلمان است.

5 در بسیاری از دانشگاه های جهان كرسی دارد.

برنامٔه درسی زبان عربی انتظار دارد: 
دانش آموزان بتوانند در پایان دورٔه اّول متوّسطه به فهم عبارات كوتاه و ساده به كار رفته در متون دینی و 

ادبی و در پایان دورٔه دوم متوّسطه به فهم ساختارها و متونی با گستردگی بیشتر دست یابند. 
با توّجه به رویکرد فهم عبارت و متن، مهارت سخن گفتن در حّد نیاز و در حّد جمله های ساده و پرکاربرد حاصل 

می شود؛ از این رو به این مهارت نیز توّجه الزم شده و در کتاب درسی بخش »اربعینّیات« افزوده شده است.
وبگاه گروه عربی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوّسطٔه نظری:

www.arabic-dept.talif.sch.ir

توضیحات مشترک در تدريس همۀ دروس

»کتاب عربی، زبان قرآن« پایٔه هفتم ده درس است.
درس اّول در سه بخش تنظیم شده است. در این بخش ها سخنان حکیمانه و عبارت هایی دربارٔه »اسم های 
اشاره به مفرد، مثّنی و جمع« آمده كه در آن مثّنی و انواع جمع )سالم و مكّسر( نیز آموزش داده می شود. 

هریک از بخش های سه گانه در یک جلسه تدریس می شوند. 
در پایان درس اّول، دو صفحه خالصٔه قواعد آمده تا دانش آموز بتواند آموخته هایش را در بخش قواعد 

یک جا و در جدولی منظّم و مصّور ببیند.
درس دوم، پنج بخش دارد. در زمینٔه سخنان حکیمانه، امثال و حکم مانند درس اّول عمل شده است. 

دو حرف استفهام »َأ« و »هَل« و اسماء استفهام »َمن، ما، أیَن و کَم« آموزش داده می شود. 
در کنار »َمن«، ِلَمن و در کنار »ما«، ماذا نیز قرار گرفته است. 

در کنار »کَْم« عددهای اصلی یک تا دوازده آموزش داده می شود؛ اّما تطابق عدد و معدود از اهداف 
آموزشی کتاب نیست. عددهای »ثالثَة« تا »َعَشَرة« فقط در حالت مذکّر تدریس شده است، تا پیچیدگی های 
عدد و معدود موجب کندی روند آموزش نشود. کافی است دانش آموز عددها را حفظ باشد و نیازی نیست 

که فراگیر فرق »ثالث« و »ثالثة« را آموزش ببیند.
به صورت منظّم و  انتهای درس دوم، همٔه آموخته های دانش آموز در زمینٔه کلمات پرسشی یک جا  در 
مصّور چیده شده، تا او بتواند نگاهی گذرا به آموخته هایش کند و بداند تا اینجای کتاب باید چه چیزهایی را 

یاد گرفته باشد.
در درس سوم ضمایر منفصل و مّتصل یکجا بازآموزی می شود.
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ضمایر منفصل و مّتصل در درس های بعدی و در سال های آینده به منظور تثبیت آموخته ها مجّددًا به 
همراه فعل تکرار می شوند، تا یادگیری بهتر انجام شود.

تدریس  جلسه  یک  در  فقط  سوم،  درس  انتهای  در  الثّاِلِث«  رِس  الدَّ إلَی  »نَظَرةٌ  صفحات  مهم:  تذکّر 
می شود. مطالِب این بخش، جدید نیست. دانش آموز ضمایری را که تاکنون به صورت پراکنده دیده است، 
در اینجا یک جا می بیند. دانش آموز وظیفه دارد که در منزل برای حفظ ضمایر وقت بگذارد و در کالس 
صرفاً آزمون برگزار شود. پیش از این کار الزم است دبیر عربی، دانش آموز را راهنمایی کند که در صفحٔه 
اّول ضمیرهای منفصل و در صفحٔه دوم ضمیرهای مّتصل چیده شده اند و در صفحٔه سوم، این چیدمان به 

نحوی دیگر انجام شده و در صفحٔه سوم مطلب جدیدی وجود ندارد.
هرچند آموزش رسمی ضمیر از این درس آغاز می شود؛ اّما باید بدانیم که در درس اّول و دوم، تقریباً همٔه 

ضمیرها به صورت کلمات جدید آموزش داده شده اند. پس فهم مطالب این قسمت از کتاب دشوار نیست.
تاکنون متون ساده و کوتاه و مکالمه عالوه بر عبارات ساده، زینت بخش کتاب شده است. 

در دو درس اّول و دوم، شیؤه صحیح همین بود که عبارت های ساده و کوتاه عربی آموزش داده شود. از 
این درس به بعد، متن های کوتاه نیز در کتاب می آید و شیؤه کتاب به آرامی تغییر می کند.

پیش از »صفحٔه ورودی« درس چهارم، یک صفحٔه مصّور شامل فعل ماضی آمده است. هدف این است 
که دانش آموز بفهمد از اینجا به بعد، قرار است با فعل ماضی آشنا شود. این صفحه برای تدریس نیست.

این صفحه مرز نیمسال اّول و دوم و آغاز آموزش فعل ماضی است.
از درس چهارم به بعد، چند متن مکالمه به منظور تقویت مهارت سخن گفتن آمده است. 

از درس چهارم تا پایان درس هشتم، همٔه مبحث فعل ماضی آموزش داده می شود؛ درس نهم و دهم تمرین 
و تکرار آموخته های پیشین است.

در درس ششم، منفی کردن فعل ماضی نیز آموزش داده شده است. برای منفی کردن فعل ماضی به درسی 
مستقل نیازی نبود؛ زیرا برای منفی کردِن فعل ماضی کافی است که در ابتدای آن حرف »ما« بیاید و در ظاهِر 

فعل الزم نیست هیچ تغییری بدهیم.
درس دهم دربارٔه روزهای هفته، نام فصل ها و رنگ هاست.

متن درس هشتم و نهم شامل دو داستان می باشد که در انتهای داستان، نتیجٔه اخالقی آن به حدیث مزیّن 
شده است.

ویژگی های کتاب:
1 قاعده محور نبودِن کتاب به معنای نفی اهّمّیت قواعد نیست؛ لذا بخش »بدانیم« در کتاب تنظیم شده 

است؛ تا دانش آموز بتواند به کمک آن، عبارات و متون ساده را بهتر بفهمد و ترجمه کند. قواعدی كه در 
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بتواند  آن  به كمک  تا  را می خواند  قاعده  فراگیر  معنای جمالت است.  منظور فهم  به  آمده  »بدانیم«  بخش 
این  و  است  متن  و  عبارت  فهم  خدمت  در  قواعد  كند.  ترجمه  درست  و  بشنود  درست  بخواند،  درست 

موضوع در نگاشِت بارم بندی امتحانات نیز درنظر گرفته شده است.
2 عبارات درس اّول و دوم، ساده و کوتاه اند؛ زیرا فراگیر در آغاز راه است؛ اّما در درس سوم به بعد، 

افزون بر عبارت های ساده، متون کوتاه، اربعینّیات، قرآنّیات و داستان نیز آمده است. 
3 در این کتاب، مهارت سخن گفتن نیز اهّمّیت دارد؛ اّما هدف اصلی نیست و هدف ثانوی می باشد. 

مهارت شفاهی سخن گفتن به درس عربی جّذابیت می بخشد و آن را زبانی كاربردی نشان می دهد و موجب 
تقویت آموزش نیز می شود؛ زیرا سخن گفتن، بستر راستین یادگیری هر زبانی است. زبان عربی زبان نخست 
جهان اسالم و یکی از زبان های بین المللی است؛ لذا در این کتاب تا حدودی به این امر مهم نیز پرداخته شده 
است. در این بخش فقط پاره ای اصطالحات و جمله های پرکاربرد آمده است. برای تدریس این بخش می توانیم 
از فراگیران بخواهیم تا با حفِظ عبارات متن مکالمه در کالس به زبان عربی گفت وگو کنند. بدیهی است که حفظ 
عیِن عبارت های کتاب کاری دشوار است و از عهدهٔ همٔه دانش آموزان بر نمی آید. هنر معلّم این است که با 

استفاده از دانش آموزان مستعد و عالقه مند زمینه را برای یادگیرِی سایر دانش آموزان فراهم  کند.
تا درست  بخواند  را درست  متن  و  عبارت  بتواند  باید  دانش آموز  دارد.  ویژه ای  اهّمّیت  4 روخوانی 

ترجمه کند. از آنجا که یکی از مهارت های چهارگانٔه زبانی »خواندن« است؛ لذا این بخش تقویت می شود. 
دانش آموز باید آهنگ و اسلوب جمله را درست ادا کند. آهنگ بیاِن جمله های خبری، تعّجبی، پرسشی و 
امری با هم فرق دارد. برخی جمله ها حزن آلود و برخی شادند و شیؤه خواندن هر یک با دیگری تفاوت دارد. 
پس روان خوانی اوِج هنر یادگیرنده در درس عربی است که در سایٔه تسلّط نسبِی او به زبان به دست می آید. 

در بارم بندی بخشی از بیست نمره به مهارت شفاهی اختصاص داده شده است.
5 هر بخش با واژگان جدید آن شروع می شود. هدف از این کار، ساده سازی روند یاددهی و یادگیری 

است. در مقابل برخی از اسم ها جمع مکّسر آنها نوشته شده است؛ زیرا دانش آموزان در درس ها یا پایه های 
بعدی با شکِل جمع مکّسر آن روبه رو می شوند.

6 آنچه باید سرلوحٔه تدریس و ارزشیابی معلّم قرار بگیرد؛ این است که »ترجمه از فارسی به عربی و  ساختِن 

جمله از اهداف کتاب های عربی نيست.« در ارزشیابی کتبی و شفاهی فقط ترجمه از عربی به فارسی  مّد  نظر  است. 
7 هدف این کتاب آموزش معنای حدود 400 کلمه است. این واژه ها از پرکاربردترین کلمات در حوزٔه 

زبان عربی )قرآن، علوم و معارف اسالمی و زبان و ادبّیات فارسی( هستند و گزینش آنها هدفمند بوده است. 
با  دانش آموز  آمده اند. پس  دبستان  فارسی  و  قرآن  و  دینی  کتاب های  در  هفتم  عربی  واژه های  از  بسیاری 

بسیاری از آنها از قبل آشناست و همٔه این 400 کلمه دشوار نیستند.
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8 مبنای گزینش سخنان حکیمانه به کار رفته در کتاب عبارت اند از:

سادگی واژگان و ساختار؛ کاربری براساس نیازهای روز؛ تناسب با سطح درک و فهم دانش آموز.
باید بتواند در زندگی به هنگام نیاز به امثال و حکم خوانده شده استشهاد کند؛ مثالً دربارٔه  دانش آموز 

شخص پر حرف بی کردار این گونه استشهاد کند: الْمؤمُن قلیُل الکالم کثیُر الَعَمل.
این هدف تا پایان کتاب درسی از اهداف اصلی آن است؛ اّما نباید دانش آموزان را با اکراه به حفظ این 
عبارات ملزم کرد؛ بلکه شایسته است با تغییر نگرش، ایجاد عالقه و با هنر معلّمی دانش آموزان را عالقه مند 
تا این عبارات را حفظ کند و به هنگام لزوم از آنها استفاده کنند. سخنان بزرگان و امثال و حکم به  کرد 

گونه ای هستند که آدمی مایل است آنها را بیاموزد و بدان ها استشهاد کند.
9 در گزینش تصاویر، این اصول رعایت شده است: 

مسائل فرهنگی و تربیتی، تعادل در جنسّیت و ذکر شخصّیت ها، پرهیز از تنش آفرینی در جامعه، توّجه به 
امور مهّمی مانند ارزش های دینی، دفاع مقّدس، راهنمایی و رانندگی، احترام به محیط زیست، میهن دوستی، 

به روز بودن تصاویر، ایجاد جّذابّیت در کتاب، شاد بودن، علمی بودِن آنها.
10 تعداد صفحات هر درس کم است. حجم باالیی از کتاب تصویر است.

11 مطالب اساسِی هر درس در درس های بعدی و در سال های آینده تکرار می گردند؛ از دیرباز گفته اند: 

رُس حرف و الّتکراُر ألف.« و با تکرار و تمرین آموخته ها ملکٔه ذهن می شود. »الدَّ
12 شیوهٔ ارائٔه محتوا در نیمٔه نخسِت کتاب عبارت محور و در نیمٔه دوم متن محور است. انتظار می رود 

دانش آموز بتواند در پایاِن سال تحصیلی برخی عبارات و متون سادهٔ عربی را درست بخواند و معنای آن را بفهمد.
13 استفاده از کتاب کار در آموزش هر زبانی متداول است؛ ولی متأسفانه بسیاری از کتاب های کار عربی 

توّسط کسانی نوشته شده اند که تداعی و یادآور این شعرند:
کی تواند که شود هستی بخش ذاِت نایافته از هستی بخش 

آن کسی که خود مهارت و استادی کافی در این زبان را ندارد، چگونه می تواند یاوری برای آموزش آن 
باشد. برخی از مؤّسسات با هدف سودجویی، کتاب هایی را تهّیه می کنند و با شیوه هایی مختلف، آنها را روانٔه 
مدارس می کنند. در این کتاب ها اغلب اصول علمی آموزشی رعایت نمی شود و درس عربی به مجموعه ای 

از معّماها تبدیل می شود.

الگوی پيشنهادی برای تدریس
کتاب حاضر ده درس دارد و برای هریک روشی مناسب با اهداِف کتاب و برنامٔه درسی پیشنهاد شده تا 

معلّم بهتر بتواند به اهداف آموزشی تعیین شده برسد. 
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بی گمان معلّمان نیز روش هایی برای خود دارند، ولی این روش ها باید از وحدت رویه برخوردار باشند؛ 
البّته به گونه ای که استقالل معلّم و خاّلقّیت هایش محفوظ بماند؛ بنابراین، هدف کتاب معلّم که در واقع پل 
ارتباط بین مؤلّف و معلّم است؛ تعیین چارچوبی است که هم اهداف برنامٔه درسی محوریّت داشته باشد و هم 

معلّم بتواند در آن، توانمندی های فردی اش را به نمایش بگذارد. 
یکی از هدف های مهّم برگزاری جشنوارٔه الگوهای برتر تدریس، نیز کشف روش هایی است که در آن 

اهداف برنامٔه درسی با خاّلقّیت و ابتکار معلّم پیوند می خورد. 

محتوای هر درس: 
1 واژگان نو در آغاز درس 

2 سخنان حکیمانه، امثال و حکم یا متن

3 جمالتی مصّور در راستای فهم ساختار زبان )معّرفی کلید واژه ها(  

4 قواعد تحت عنوان »بدانیم«

5 تمرین ها )ارزشیابی(

6 اربعینّیات یا قرآنّیات

تحليل قسمت های شش گانۀ هر درس 
هدف از تحلیل قسمت های نام برده، بررسی محتوا، شرح قواعد، ارائٔه توضیحات جهت رفع ابهامات و 
پیشنهاد روش هایی است که معلّم به کمک آنها بتواند با تسلّط و آگاهی بیشتر به امر تدریس بپردازد. مؤلّفان 
در این قسمت، معلّم را با مراحل مختلف تدریس، مهارت های مورد نظر و چگونگی اجرای آن آشنا می کنند و 
الگویی را برای تدریس همٔه درس ها و بخش ها در اختیارش قرار می دهند؛ تا آموزش را برای وی ساده کنند.

1ـ قسمت اول: واژگان

دلیل تقدیم واژگان به همراه معنایشان، در آغاز هر درس این است که دانش آموز با سهولت و سرعت بیشتر 
در فرایند ترجمه فّعال باشد؛ بدین صورت که معلّم باید دانش آموز را گام به گام در ترجمه مشارکت دهد؛ تا توانایِی 

ترجمه را در او بپروراند و این امر در راستای فّعالّیت و مشارکت دانش آموز در فرایند یادگیری است. 

مراحل آموزش واژگان: 
1 معلّم در آغاز، کلمات را با صدای رسا می خواند و اگر توضیحاتی کوتاه، نکاتی جالب یا هم خانواده هایی 
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برای آنها سراغ دارد برای تقریب به ذهن برای دانش آموزان ذکر می کند. 
2 پس از خواندن معلّم، دانش آموزان کلمات را قرائت می کنند و این قرائت می تواند به تشخیص معلّم 

به همراه او یا بعد از وی و گروهی یا به صورت انفرادی باشد.

2ـ قسمت دوم: عبارات و متون

در این قسمت نیز باید سهم مشارکت معلّم و دانش آموز مشّخص شود و اینکه هر یک از معلّم و دانش آموز 
چه وظیفه ای دارند. 

1ـ مرحلۀ اّول )شنيدن(: اّولین وظیفه برعهدٔه معلّم است که با روخوانی و روان خوانی، مهارت شنيداری 
دانش آموزان را تقویت کند. معلّم می تواند قرائت متن درس را در گروه مجازی قرار دهد.

تا  به قرائت می پردازد  دانش آموز براساس روشی که معلّم پیشنهاد می دهد،  2ـ مرحلۀ دوم )خواندن(: 
مهارت گفتاری او تقویت گردد. معلّم می تواند از دانش آموز بخواهد متن یا عبارات درس را در قالب فایل 

صوتی در گروه مجازی ارسال کند.
دانش آموز باید پیش از قرائت، خودش را معّرفی کند. )نام و نام خانوادگی و نام کالس(

عبارت  هر  ترجمٔه  به  واژگان،  ترجمٔه  از  گرفتن  بهره  با  دانش آموزان  مقّدماتی(:  )ترجمۀ  مرحلۀ سوم  3ـ 
می پردازند و توانمندی خود را در ترجمه می آزمایند، تا نقاط ضعف و قّوت آنها مشّخص شود و مهارت درک 

و فهم آنها پیشرفت کند. 
4ـ مرحلۀ چهارم )ترجمۀ نهایی(: معلّم به عنوان راهنما، خطاها را اصالح می کند و ترجمٔه نهایی را می گوید.    
5 ـ مرحلۀ پنجم )کاربرد در موقعّيت مناسب(: در این مرحله معلّم از دانش آموزانش می خواهد تا بیان 
َجِر ِبال ثََمٍر.«  کنند که موقعّیِت کاربردی هریک از این عبارت ها چیست؟ مثالً عبارت »َالْعاِلُم ِبال َعَمٍل کَالشَّ
می تواند برای شخصی به کار رود که با وجود آگاهِی بیشتر از دیگران دربارهٔ زیان سیگار، سیگار می کشد.   

3ـ قسمت سوم: معّرفی قواعد درس 

1ـ مرحلۀ اّول: کليد واژه  
در این قسمت با کلید واژه و قاعدهٔ درس، در قالب مثال مصّور آشنا می شویم.

2ـ مرحلۀ دوم: تصاویر 
راستای  در  و  است  میهنی  و  دینی  اجتماعی،  اخالقی،  ارزشی،  فرهنگی،  پیام  دربرگیرندٔه  تصاویر 
با دّقت گزینش شده اند. تصاویری از دانشمندان، هنرمندان، رزمندگان،  ایرانی ـ اسالمی و  تقویت هویّت 
ورزشکاران و چهره های ماندگار، در بحران هویّت می تواند حّس خودباوری و سرافرازی را برای فرزندان 

میهن به ارمغان آورد.
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3ـ مرحلۀ سوم: عبارات حاوی قواعد 
این مرحله مهم ترین مرحلٔه این بخش از درس است و بار اصلی درس را به دوش می کشد و مؤلّفین در 
ساختار عبارت آن، دّقت و حّساسّیت زیادی به خرج داده اند. دّقت از این جهت که هم باید پیام و محتوای 

هر جمله را در نظر بگیرند و هم در دام فریبندٔه قواعد نیفتند. 
به جمله های ترجمه شده،  توّجه  با  معلّم  دانش آموزان جمله ها را می خوانند و ترجمه می کنند و  اجرا: 

قاعدٔه درس را می پرسد، تا دانش آموزی که احتماالً متوّجه قاعده نشده، بتواند درس را بیاموزد.

4ـ قسمت چهارم: بدانیم

توضیحات بخش  بیان شده است.  گویا  و  کوتاه  هر بخش،  قاعدٔه  و چارچوب  این قسمت ساختار  در 
»بدانیم« تا پایان کتاب برای فهم بهتر عبارت و متن است. این قسمت از درس، حالت خودآموز دارد و به 

ساده ترین نحو ممکن تنظیم شده است.

حفظ مطالب بخش »بدانیم« الزامی نیست؛ همچنین نیازی به گسترش مطالب و ارائٔه جزؤه مکّمل نیست.

مشارکت  به  تصاویر  شرح  و  مثال ها  توضیح  قرائت،  در  را  دانش آموزان  معلّم،  قسمت  این  در  اجرا: 
می گیرد. معلّم باید قواعد را به عنوان ابزاری برای رسیدن به مهارت ترجمه و درک و فهم در نظر بگیرد، 
نه هدف اصلی و علّت نام گذاری این بخش به »بدانیم« در واقع کم رنگ کردن نقش قواعد و پر رنگ کردن 
جایگاه ترجمه و درک و فهم در این کتاب است؛ لذا معلّم نیز باید بداند که در بیان قواعد به آنچه در کتاب 

آمده است، بسنده کند.

5 ـ قسمت پنجم: تمارين   

یادگیری در سه حوزٔه کاربرد واژگان، قواعد و ترجمه است و در  تثبیت  هدف اصلی در این قسمت، 
راستای اصل تسهیل آموزش عربی، سعی شده است:

نخست: تمارین درس ساده باشد، تا دانش آموز از حّل آن لّذت ببرد. 
دوم: تعداد آنها کم باشد، تا معلّم فرصتی برای تقویت دو مهارت زبانِی شنیدن و خواندن داشته باشد و 

دانش آموز نیز از حّل تمرینات خسته نشود.
اجرای این بخش بر عهدٔه دانش آموز است. معلّم بعد از پایان هر درس، حّل تمارین را به دانش آموزان 



13

واگذار می کند، تا دانش آموز به تمرین ها پاسخ داده و برای جلسٔه بعد برای پاسخ گویی در کالس آماده باشد.
معلّم می تواند بعد از پایان درس، توضیحی مختصر راجع به چگونگی حّل تمرین ارائه کند.

 در کتاب، فضای کافی برای حّل تمارین پیش بینی شده است، تا نوشتن صورِت تمرین ها زمان بسیاری 
را از دانش آموز نگیرد. حّل تمرین ها در کتاب صورت می گیرد، تا چشم فراگیر به امال و ِاعراب صحیح در 
کتاب درسی عادت کند و مشکلی در قرائت او نیز پدید نیاید؛ کمتر دانش آموزی است که بتواند متن عربی را 

بدون خطا بنویسد و اگر هم امکان پذیر باشد، وقت زیادی را از او می گیرد. 
درس عربی مانند درس انگلیسی نیست که الفبا فرق کند، تا دبیر در فکر تقویت مهارت نوشتار باشد. 

الفبای فارسی با مختصری تغییرات همان الفبای عربی است. 
کاف آخر در کلماتی مانند »اشتراک« در عربی به صورت »اشتراك« بدون سرکش است. 

کلمه ای مانند »علی« در عربی به صورت »علي« است. 
عددهای 4، 5، 6 نیز در نوشتار فارسی به صورت دیگری نوشته می شود. )4، 5 و 6(

به  و  »ة«  نقطه های  بدون  یعنی  جزیره  و  مدرسه  فاطمه،  به صورت  جزیرة  و  مدرسة  فاطمة،  مانند  کلماتی 
صورت »ه« نوشته می شوند. 

گاهی نیز مانند حکمة، مجالسة و صداقة به صورت حکمت، مجالست و صداقت با حرف کشیدٔه »ت« 
نوشته می شوند. 

گاهی حرف »ة« در  واژه هایی مانند مداواة و مداراة حذف شده و تبدیل به مداوا و مدارا می شود. 
صرف نظر از چنین اختالفات جزئی الفبای فارسی و عربی همانندِی فراوان دارد.
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اهداف کّلی

1 آموختن معنای 23 کلمه از عربی به فارسی

2 ترجمٔه پنج حکمت از پیامبر اسالم

3  آشنایی با اسم مذکّر و اسم مؤنّث

4 مطالعٔه آزاد »آشنایی با نام حروف الفبا و حروف شمسی و قمری«

5 دانستن معنای هذا و هذه و تشخیص اینکه هذا برای مذکّر و هذه برای مؤنّث است.

6 دانستن معنای ذلك و تلك و تشخیص اینکه ذلك برای مذکّر و تلك برای مؤنّث است.

7 تشخیص اسم مذکّر از مؤنّث

8 تشخیص اسم های مؤنّث با توّجه به عالمت »ة«

9 ترجمٔه جمله هایی ماننِد »هذا طاِلٌب.« به دو شکل »این دانش آموز است.« و »این دانش آموزی است.«

10 ترجمٔه جمله های سادٔه دارای اسم اشارٔه دور و نزدیک )مفرد مذکّر و مفرد مؤنّث( به فارسی

11 به کار بردن اسم اشاره در جمله، متناسب با مشاٌرالیه.

تحلیل درس

و  می خواند  درست  تلّفظ  با  معلّم  بار  یک  را  کلمات  دارد.  اصلی  واژٔه   23 درس  این  واژگان:  1ـ 
دانش آموزان تکرار می کنند.

یادگیری را  به برخی دیگر  یا توضیحی مفید راجع  برای برخی کلمات  بیان هم خانواده  با  معلّم می تواند 
تعمیق ببخشد. 

2ـ سخنان حکيمانه: از آنجا که دانش آموزان پایٔه هفتم برای نخستین بار است که با آموزش رسمی زبان 
عربی روبه رو می شوند؛ عبارت های کتاب ساده و روان اند. 

فعل ماضی در درس یک تا سه نیامده است. از میان سخنان حکیمانه، امثال و حکم هرچه ساده بوده در 

بخش اّولدرس اّول
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کتاب آمده است. یافتن سخنان حکمت آمیز برای سال اّول آموزش عربی، کاری بس دشوار است و البّته 
هرچه پایه باالتر می رود؛ کار برای مؤلّف ساده تر می شود؛ زیرا قدرت انتخاب دارد، ولی در پایٔه اّول از آنجا 
که دانش آموز هنوز ذخیرٔه واژگانی ندارد و با ساختار زبان عربی آشنا نیست؛ گردآوری احادیثی متناسب با 

آموخته های دانش آموز بسیار دشوار است.

ترجمۀ عبارات بخش اّول از درس اّول:
َجِر ِبال ثَـَمٍر.  از پیامبر اسالم  1 َالْعاِلُم ِبال َعَمٍل کَالشَّ

عالِم بی عمل ماننِد درخِت بی ثمر است. دانشمند بی کردار همچون درخِت بی بر )بی میوه( است.
علم بی کار پایبند بود سنایی غزنوی: علم با کار سودمند بود 

چو عمل در تو نیست، نادانی سعدی: علم، چندان که بیشتر خوانی 
ؤاِل ِنْصُف الِْعلِْم. از پیامبر اسالم  )ِبحاراألنوار، جلد 1، صفحٔه 224( 2 ُحْسُن السُّ

خوب، سؤال کردن نیمی از دانش است.خوبِی سؤال نصف علم است. خوْب پرسیدن، نیمی از دانش است.
ؤاَل.«  ؤاَل َعِلَم.« و »َمْن َعِلَم َأْحَسَن السُّ : »َمْن َأْحَسَن السُّ حضرت علی 

)تصنیف ُغَرُر الِحَكم و ُدَرُر الِْكلَم، صفحٔه 60(        
3 ُمجالََسُة الْـُعلَماِء ِعباَدةٌ. از پیامبر اسالم  

، جلد1، صفحٔه 204( )ِبحاراألنوار الجامعة ِلُدَرِر أخبار األئـّمة األطهار
هم نشینی با علما عبادت است. هم نشینی با دانشمندان پرستش است.         

4 طَلَُب الِْعلِْم فَریَضٌة. از پیامبر اسالم  )الکافي ط - اإلسالمیة جلد 1، صفحٔه 30(

طلِب علم، واجب است. جستِن دانش، واجب است.
طَلَُب َالِْعلِْم فَریَضٌة قاَل َأبو َعبِْداللِّٰه  قاَل َرسوُل اللِّٰه  :

طَلَُب الِْعلِْم فَریَضٌة َعلَى كُلِّ ُمْسِلٍم أال َوإنَّ اللَّٰه یُِحبُّ بُـغاَة الِْعلِْم.
پيغمبر  فرمود: طلب علم واجب است و در حدیث دیگر فرمود: طلب علم، بر هر مسلمانی واجب 

است. آگاه باش، بی گمان خدا جویندگان دانش را دوست دارد.
الِْعلِْم  »طَلَُب  به صورت  و  پیامبر اسالم   از  ُمْسِلَمٍة.«  َو  ُمْسِلٍم  کُلِّ  َعلَی  فَریَضٌة  الِْعلِْم  »طَلَُب  به صورت 

فَریَضٌة في کُلِّ حاٍل.« از امام صادق  نیز نقل شده است.
5 آفَُة الِْعلِْم النِّْسیاُن. از پیامبر اسالم 

آفِت علم، فراموشی است. آفِت دانش، فراموش کردن است. 
َث ِبِه َغیَر أهِلِه.  : آفَُة الِعلِم النِّسیاُن، َوإضاَعُتُه أْن تَُحدِّ رسوُل اللّٰه 
)ُسَنُن الّدارمي: 1 / 158 / 629  و الخصال، جلد 3، صفحٔه 416(
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: آفت علم، فراموشى است و ضایع كردن آن به این است كه براى نااهل، آن را بازگو كنى.               پیامبر خدا 
هر پنج حکمت دربارٔه ارزش علم است. 

دانش آموز ارزش علم را با خواندِن احادیثی از پیامبر اسالم  درک می کند. 
احادیث آغاز درس دربارهٔ ارزش علم است در این باره سخنان بسیاری وجود دارد. 1

در آغاز کتاب پیوندی زیبا با درس ادبّیات فارسی وجود دارد. 
ابتدای کتاب با تصویر شیخ اجل سعدی شیرازی و اختر چرِخ ادب پروین اعتصامی آغاز شده است. 

معلّم، ابتدا پنج جملٔه حکمت آمیز را می خواند؛ تا دانش آموز با نحؤه تلّفِظ درسِت کلمات آشنا شود.
ترجمٔه عبارت های درس را بر عهدٔه دانش آموز می گذاریم و او را در این راه کمک می کنیم؛ اّما نقش 

1ـ چند نمونهٔ بيشتر در این زمينه ارائه می شود.
1ـ درخت تو گر بار دانش بگیرد       به زیر آوری چرخ نیلوفری را )ناصرخسرو(

بود        ز دانش دل پیر بُرنا بود )فردوسی( نا  ا د هرکه  بود  نا  2ـ توا
3ـ ﴿َهْل یَْسَتِوي الَّذیَن یَْعلَموَن َوالَّذیَن ال یَْعلَموَن﴾ )سورٔه ُزَمر، آیٔه 9( آیا كسانی كه می دانند و نمی دانند برابرند؟

نیا َواآلِخَرِة َمَع الَجهِل. )ِبحاراألنوار، جلد 79، صفحٔه 170(  نیا َواآلِخَرِة َمَع الِعلِم َوَشرُّ الدُّ : َخیُر الدُّ 4ـ رسول الّلٰه 
 خیر دنیا و آخرت با دانش است و شّر دنیا و آخرت با نادانى. 

ریعة، صفحٔه 13( : طَلَُب الِعلِم فَریَضٌة َعلى كُلِّ ُمسِلٍم َأال إنَّ اللَّٰه یُِحبُّ بُغاَة الِعلِم. )ِمصباُح الشَّ 5 ـ رسول الّلٰه 
   طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.  

: َخیُر الِْعلِم ما نََفَع. بهترین دانش آن است كه سودمند باشد. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 354( 6 ـ حضرت علی 
: َالِعلُم قاِتُل الَجهِل. دانش، نابود كنندٔه نادانى است. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 56( 7ـ حضرت علی 

: َالِْعلُم کَنٌز َعظیٌم الیَفنٰی. علم، گنج بزرگی است که تمام نمی شود. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 66( 8  ـ حضرت علی 
َدةٌ، َوالِْفکُر ِمرآةٌ صافَیٌة. : َالِْعلُم َوراثٌَة کَریَمٌة، َواآْلداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ 9ـ حضرت علی 

علم، میراثی گرانبها و ادب، جامه ای فاخر و فکر، آیین های صاف است. )نهج البالغه، صفحٔه 469(
: ِعلُم الُْمناِفِق في ِلساِنِه َوِعلُْم الُْمؤِْمِن في َعَمِلِه. 10ـ حضرت علی 

دانش منافق در زبان او و دانش مؤمن در كردار اوست. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 463(
رِّ كُلِِّه. : َالِْعلُْم َرأُس الَْخْیِر كُلِِّه، َوالَْجْهُل َرأُس الشَّ 11ـ پيامبر 

 دانایى سرآمد همٔه خوبى ها و نادانى سرآمد همٔه بدى هاست. )ِبحاراألنوار، جلد 74، صفحٔه 175(
. : َالِْعلُْم َأْصُل كُلِّ َخْیٍر، َالَْجْهُل َأْصُل كُلِّ َشّرٍ 12ـ حضرت على 

 دانایى، ریشٔه هر خوبی و نادانى ریشٔه هر بدی است. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، ص48( 
: ُقْم َعن َمجِلِسـَك أِلبیَك َو ُمَعلِِّمَك َوإْن کُنَت أمیرًا. 13ـ حضرت علی 

به احترام پدر و معلّمت از جای برخیز، هرچند فرمانروا باشی. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 136(
: الِعلُم یُنِجُد الِفكَر. دانش، روشنى بخش اندیشه است.  )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 48( 14ـ حضرت على 
: ال َعَمَل كَالتَّحقیِق. هیچ کاری مانند پژوهش نیست. )ُغَرُر الِْحَکِم َو ُدَرُر الِْکلَِم، صفحٔه 768( 15ـ حضرت علی 
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اصلی بر عهدهٔ اوست و معلّم نقش راهنما و اصالح گر دارد. برای نوشتن جواب، جای کافی نهاده شده است.
در قرائت و حّل تمرینات دانش آموز نقش اصلی را دارد و نقش معلّم نقش مدیریّت آموزشی است. او 

راهبری و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.
3ـ معّرفی قواعد درس: این قسمت، خود سه مرحله دارد: 

مرحلٔه اّول: کلید واژه )ٰهذا، ٰهِذِه( 
مرحلٔه دوم: تصاویر )یک پسر و یک دختر(  

مرحلٔه سوم: عبارات کلیدی 
معلّم باید به طور ساده و بدون اشاره به احکام مبتدا و خبر، به تأثیر ویرگول و مکان قرار گرفتن آن در 

ترجمه اشاره کند.
 همان گونه که در مقّدمه بیان شد، در این قسمت معلّم و دانش آموز مشارکت فّعال دارند. 

4ـ بدانيم: در این بخش هرچه دانش آموز باید دربارٔه اسم های اشاره »هذا - هذه - ذلك - تلك« بداند 
در کتاب آمده است؛ لذا از توضیحات اضافه خودداری شود. شایسته است توّجه داشته باشیم که توضیحات 
و تعاریف این بخش تا پایان کتاب در ارزشیابی ها نباید مستقیم سؤال شوند. دانش آموز باید بتواند از این 
اطاّلعات در فهم معنای جمله بهره ببرد. پیشنهاد می شود دانش آموزانی که تواناترند )مثالً دارای صدای رسا 

و...( این بخش را برای دیگران بخوانند و بقّیه گوش فرا دهند.
در صفحٔه دوم، دانش آموز تصویر پروفسور توفیق موسیَوند1را می بیند که زیِر آن نوشته شده است: 

جُل طبیٌب ناجٌح.«  »هذا الرَّ

 

ایران است. او  1ـ پروفسور توفیق موسیوند زادٔه 1315 در روستای ورکانه همدان عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی 
دکترای پزشکی و فوق تخّصص جّراحی قلب از کانادا دارد. صاحب اختراعاتی بسیار است؛ مانند: بای پس قلبی ریوی، امکان تشخیص 
پزشکی از راه دور و تنظیم و معالجٔه قلب، تعیین DNA انسان توّسط اثر انگشت و 14 اختراع پزشکی دیگر، عالی ترین مقام علمی جهان 
از انجمن سلطنتی کانادا و بریتانیا و نیز عضو انجمن دانشمندان نیویورک دارد، بنیانگذار درمان پزشکی از راه دور و رئیس بخش قلب و 

ُعروق انستیتو تحقیقات قلب دانشگاه اتاوا است.
در سال 1381 در همایش بین المللی بوعلی سینا به ایران بازگشت. 

موسیوند جایزه ها و لوح های تقدیر از کشورهای مختلف دریافت کرده است.



18

سپس تصویر بزرگ بانوی ایرانی»دکتر آذِر اندامی«1 را می بیند که در زیر آن نوشته شده است: 
»هِذِه الَْمرأُة طَبیبٌة ناِجحٌة«.

پسندیده است که دبیر گرامی کوتاه و مختصر اشاره ای به این بزرگان داشته باشد؛ اّما در این کار زیاده روی 
نشود که مبادا هدف اصلی که آموزش زبان است تحت الشعاع واقع شود. 

همچنین به عدالت در استفاده از تصاویر مرد و زن نیز توّجه شده است؛ برای مثال؛ در کنار نام »سعدی 
شیرازی« نام »پروین اعتصامی« نیز آمده است.

در گزینش تصاویر، تالش شده تا افزون بر هدف اصلی که همان آموزش زبان عربی است، اهدافی ثانویه 
نیز وجود داشته باشد و آن افزایش معلومات عمومی دانش آموز و زیباسازی کتاب درسی است.

َجَرُة َعجیبٌَة.2« زیر آن نوشته شده است.  یکی از تصاویر درخِت عجیبی را نشان می دهد که جملٔه »هذه الشَّ
این تصویر زیبا دانش آموز را وادار به اندیشیدن در نشانه های الهی می کند. از طرفی دانش آموزان با دیدن 
چنین تصاویری بیشتر به درس جذب می شوند؛ زیرا تصاویر دیدنی و کمی شگفت برایشان جالب تر است تا 

تصاویری عادی. 

1ـ آَذر َاندامی )1305 - 1363( پزشک و باکتری شناس ایرانی و از پژوهشگران انستیتو پاستور ایران بود. به سبب خدمات 
علمی و انسانی او، یکی از حفره های سّیارٔه ناهید، به نام وی »اندامی« نام گذاری شده است.

وی در سال 1305 در محلّٔه »ساغری سازان« رشت زاده شد. فرزند چهارم و تنها دختر خانواده بود. در سال 1325 به استخدام 
وزارت فرهنگ در آمد و معلّم شد. در سال 1337 موفّق به دریافت گواهینامٔه دکترای پزشکی شد و بالفاصله به گذراندن دورٔه تخّصصی 

زنان و زایمان اشتغال یافت. پس از پایان دوره به وزارت بهداری آن زمان منتقل شد و در نهایت به کار در انستیتو پاستور پرداخت.
گواهینامٔه  اخذ  به  موفّق  سال 1346  در  و  رفت  پاریس  به  انستیتو   پاستور  تحصیلی  بورس  از  استفاده  با  مّدتی  از  پس  او 
باکتریولوژی گردید. در سال 1353 موفّق به دریافت دانشنامٔه تخّصصی علوم آزمایشگاهی بالینی شد. در سال 1357 بازنشسته شد. 
چندین بار به کشورهای فرانسه و بلژیک سفر کرد و حاصل این سفرها مقاالت علمی بود که در مجاّلت معتبر به چاپ رسید. پس از 
بازنشستگی چون خانه نشینی را نمی پسندید، به بیمارستان باهر رفت و ریاست آزمایشگاه تشخیص طبّی آنجا را برعهده گرفت. پس از 
مّدتی در مطّب همسرش، به کار مداوای بیماری های زنان و زایمان مشغول شد. یک روز در مطب هنگام معاینٔه بیماری درگذشت.

در سال 1992، اتّحادیٔه بین  المللی ستاره شناسی )IAU( حفره ای به قطر سی کیلومتر را در جنوب سّیارٔه زهره به نام اندامی 
نام گذاری کرد. آذر اندامی تنها زن ایرانی بود که نامش به این شورا فرستاده شد. او بانویی فداکار و میهن دوست بود.

2ـ واژهٔ »عجیبة« در این جمله تلمیحی به این آیٔه مبارکٔه قرآن است: 
﴿َقالَْت یا َویْلَتي َأ َأِلُد َو َأنَا َعجوٌز َو هذا بَْعلي َشْیًخا إنَّ هذا لََشْيءٌ َعجیٌب﴾ )سورٔه هود، آیٔه 72(

مروارید سبز ارسنجان از جاذبه های گردشگری شهر ارسنجان است، این تک درخت روییده بر یک تخته سنگ بزرگ است که 
سنگ صبور نیز نام دارد. مروارید سبز در چهار کیلومتری شمال غرب ارسنجان است و به صورت درخت »بنه خودرو« روی صخره ای 
بزرگ با بلندای تقریبی شش متر قرار دارد. این درخت برای رساندن ریشه هایش به خاک میان صخره را در چندین جا شکافته و توانسته 
با گذر زمان خود را به زمین برساند. این درخت بیش از 500 سال عمر دارد و مردم ارسنجان آن را تک درخت نیز می نامند. شهرداری 

ارسنجان قصد داشت که این شگفتی طبیعی را به مرکز شهر منتقل کنند؛ اّما به دلیل احتمال آسیب این تصمیم پذیرفته نشد.



19

این شیوه در همه جای کتاب اجرا شده است؛ یعنی واژگان کتاب بر مبنای پرکاربردترین کلمات زبان عربی 
است که در قرآن، ادعیه و ادبّیات فارسی نیز کاربرد بسیار دارد.

تصویر دیگر نیز کوه »پَدری« یا »جم« در استان بوشهر است. »پَدری« کوهی در ابتدای راه شهرستان 
»َجم« به »بندر سیراف« است. بلندای قلّٔه این کوه از سطح دریا 1040 متر است و شکل آن تنها از چشم انداز 
جنوبی، مخروطی به نظر می رسد. بلندای این کوه از برخی قلّه های همسایٔه آن پایین تر می باشد. کوه »پدری« 

زیبایی خیره کننده ای دارد.
کلمٔه جبل از کلمات قرآنی است که شش بار در قرآن آمده است.

در این قسمت به جنبٔه کاربردی قواعد می پردازد. دانش آموز کاربرد قواعد در ترجمه را فرا می گیرد؛ تا 
بتواند به مهارت باالتر که درک و فهم است نائل گردد.  

بخش »بدانیم« برای روخوانی در کالس است و به گونه ای نوشته شده که نیازی به توضیح اضافی و ارائٔه 
جزوه نباشد. هرچه را دانش آموز نیاز دارد بداند، به او ارائه شده است. 

حفظ مطالِب این دو بخش الزامی نيست. 
دانش آموز باید بتواند مطالِب این دو قسمت را در ترجمٔه جمله ها به کار بگیرد. هدف تا پایاِن کتاب فقط 
این است که دانش آموز بتواند درست بخواند و درست ترجمه کند و جمله ای را که معلّم بر زبان می آورد 
درست بشنود و از آنجا که یکی از دو هدف آموزش درس عربی کمک به زبان و ادبّیات فارسی است باید 

بتواند به امالی او نیز کمک کند.

ترجمٔه کلمه و جمله از فارسی به عربی از اهداف آموزشی کتاب نیست.

5 ـ تمرین ها: هدف اصلی در این قسمت، تثبیت یادگیری در سه حوزهٔ واژگان، قواعد و ترجمه است و 
در راستای اصل تسهیل آموزش عربی تالش شده است تا:

نخست: تمارین درس ساده باشد، تا دانش آموز از حّل آنها لّذت ببرد. 
دوم: تعداِد آنها کم باشد، تا معلّم فرصتی برای تقویت دو مهارت زبانِی شنیدن و خواندن داشته باشد.

شایسته است دبیر ارجمند برگه ای برای قرائت دانش آموزان داشته باشد و هربار که یکی از دانش آموزان 
عبارتی یا تمرینی را می خواند در آن عالمت بگذارد، تا عدالت آموزشی در این باره اجرا شود. 
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دانش افزايی برای دبیر

1 جمِع »ِبنْت« می شود »بَـنات« که »جمع مؤنّث سالم« است و در مبادئ العربیة )جلد 4، صفحٔه 88(    
»ُملَحق به جمع مؤنّث سالم« گرفته شده است. 

2 جمِع »ثَـَمر« و »ثَـَمَرة« ، »ِثـمار« و جمِع »ثَـَمَرة« ، »ثَـَمرات« نیز می باشد.
3 جمِع »َشَجر« ، »َأْشجار« و جمِع »َشَجَرة« ، »َشَجرات« است.

4 »طاِلب« چند معنا دارد: خواستار، جوینده، دانش آموز دبیرستانی، دانشجو. 
کلمٔه ِتلمیذ نیز به معنای دانش آموز است؛ اّما در کتاب درسی سال اّول نیامده است.

5 همزٔه آغاِز »ِامَرَأة« همزٔه وصل است و زمانی که »الـ« می گیرد واجب است حذف شود. 
»الَْمْرَأة« به صورِت »االْمَرَأة« غلط است. این نکته دربارٔه کلمٔه » ِاْمـَرأ« نیز ِصدق می کند. 

معادل »ِامَرَأة« در گویش حجازی »ُحرَمة« و جمع آن »َحریم« است. 
6 »ناِجح« به معنای موفّق، پیروز و قبول است. کسی که در امتحان قبول شده نیز ناِجح نامیده می شود 

که در مقابِل آن »راِسب« به معنای مردود قرار دارد.
7 »َولَد« به معنای پسر و فرزند است. کلمٔه »ِابْن« با آن مترادف است.

8 از آنجا که در عربی فصیح حرف »پ« وجود ندارد؛ ناِم پروین به صورت بَروین نوشته می شود؛ اّما 
گاهی نیز حرف »پ« تبدیل به »ف« می شود؛ مثال: پیل: فیل. 

در عربی فصیح چهار حرف»گ چ پ ژ« وجود ندارد؛ اّما در عربی عامیانه سه حرف »گ چ ژ« وجود دارد. 1
9 حرف »ـك« در کلماتی مانند »ذِلَك« و »ِتلَْك« بدون سرکش است؛ اّما در زبان فارسی معموالً چنین نیست.

1ـ در گویش عامیانٔه اطراف خلیج فارس حرف قاف را گاف تلّفظ می کنند؛ مثال:
ُقْم: برخیز )گْوْم( أقوُل لَـَك: به تو می گویم )أگُْل لَـْك ، َأِگْل لَـْك( 

ال َأقِْدُر: نمی توانم )ما َأگْـَدْر( ِقْدر: دیگ )ِگـِدْر(
در عراق گاهی حرف »ک« را »چ« تلّفظ می کنند؛ مثال: 

»ِاْحـچي« یعنی »صحبت کن« که در اصل »ِاْحـِك« و معادل فصیِح آن »تََکلَّـْم« یا »کَلِّْم« می باشد. 
»َویْن ِچِنْت؟« یعنی »کجا بودی؟« که در اصل »َأیَْن کُنَْت؟« است. 

در مصر حرف »ج« را »گ« تلّفظ می کنند. جملٔه »َقلبي َمْجروٌح.« در گویش مصری »ألبـي َمگْروْح.« گفته می شود.
در گویش شامی )سوری-لبنانی( حرف »ج« را »ژ« تلّفظ می کنند؛ مثال: 

جمله ای را که در گویش حجازی و عراقی »جیْب َجواَزكْ.« تلّفظ می کنند و به معناِی »گذرنامه ات را بیاور.« می باشد در گویش 
شامی »ژیْب َژواَزكْ.« تلّفظ می کنند. 

معادل فصیح این جمله »َأْحِضْر َجواَزكَ.« می باشد.
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10 در قسمت نکته ها نام حروف الفبا درج شده تا دانش آموز بداند که نام حروف الفبا در فارسی و عربی 
اندکی متفاوت است.

11 حرِف »ي« در کلماتی مانند »فـي« و »َسعدّي« دارای دو نقطه است و صدای »یـ« دارد؛ اّما »ی« در 
اسم هایی مانند مصطفی و موسی دو نقطه ندارد و صدای الف دارد؛ زیرا این اسم ها مقصورند؛ یعنی الف 

مقصوره دارند.
12 حرف »هـ« در »هذا« و »هذه« حرف تنبیه )آگاهی( است. )هـ : حرف تنبیه + ذا : اسم اشاره( 
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بخش دومدرس اّول

اهداف کّلی

1 آموختن 22 کلمٔه جدید

2 ترجمٔه سه حکمت از پیامبر اسالم  و یک حکمت از حضرت علی 

3 آشنایی با اسم مثّنی

4 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای اسم های اشارٔه »هذاِن« و »هاتاِن«

5 معنای هذاِن و هاتاِن را بگوید و تشخیص دهد که هذاِن برای مذکّر و هاتاِن برای مؤنّث است

6 به هنگام ضرورت مانند نوشتن انشای فارسی به چهار سخن حکمت آمیِز خوانده شده استشهاد کند.

تحلیل درس

یافتن احادیثی که فعل و ضمیر نداشته و کلماتش آسان باشد و واژه ای مثّنی نیز در آن آمده باشد؛ کاری 
دشوار است. می توان گفت این پنج مورد ساده ترین سخنان حکمت آمیز می باشد که می شد یافت. 

ـُة َواألماُن. پیامبر اسالم    حَّ 1 ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن الـصِّ

تندرستی و امنّیت دو نعمت ناشناخته اند. دو نعمت مجهول اند: سالمتی و امنّیت.
این حدیث به دو صورت از پیغمبر  وارد شده است:

ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن اأْلَْمُن َوالْعافَیُة. )ِخصال، صفحٔه 70، ترجمٔه آقای کمره ای(
ُة َواأْلَماُن. )گنج حکمت یا احادیث منظوم، صفحٔه 196( حَّ ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن الصِّ

ِنْعَمَتاِن َمکُْفوَرتاِن اأْلَْمُن َوالْعافَیُة. )ِبحاراألنوار، جلد 78، صفحٔه 170(
2 ِرَضا اللِّٰه في ِرَضا الْواِلَدیِْن. پیامبر اسالم  )ِرضا به صورت ِرَضی نیز آمده است.( 

)َروَضُة الْواِعظیَن، جلد2، صفحٔه 368(
خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است. رضای خدا در رضای والدین است. 
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رضایت خدا در رضایت والدین است. خشنودی خدا در گرِو خشنودی پدر و مادر است.  
ِرَضا اللِّٰه َمَع ِرَضا الْواِلَدیِْن َوَسَخُط اللِّٰه َمَع َسَخِط الْواِلَدیِْن.     

هُْر یَوماِن؛ یَْوٌم لَـَك َویَْوٌم َعلَْیـَك. حضرت علی  )کَنُز الَْفواِئِد، جلد1، صفحٔه 61( 3 الدَّ

روزگار دو روز است: روزی به سوِد تو و روزی به زیاِن تو.
زمانه دو روز است: روزی به نفِع تو و روزی به ضرِر تو است.

هُْر یَْوَماِن یَْوٌم لََك َو یَْوٌم َعلَْیَك فَإِْن كاَن لََك فاَل تَبْطَْر َوإِْن كَاَن َعلَْیَك فَاْصِبْر فَِكالَهُما َعنَْك یَـْمضي. َالدَّ
4 َأَدُب الَْمْرِء َخْیـٌر ِمْن َذَهِبـِه. )نَثُر الآللـي، جلد1، صفحٔه 52(

ادب انسان بهتر از طالی اوست. ادب مرد به ز دولت اوست. ادب آدمی بهتر از دارایی اوست.
در تصویر اّول و دوم می توان حدیث »النَّظافَُة ِمَن اإلیـماِن.« را به دانش آموزان گوشزد کرد.

بدانیم 

در این قسمت »هذاِن« و »هاتاِن« توضیح داده شده اند؛ اّما از »هَذیِن« و »هاتَیِن« سخنی به عمل نیامده 
است؛ زیرا یاددهی و یادگیری را پیچیده و دشوار می سازد.

در ارزشیابی گذشته مرسوم بود که معلّم مفرِد کلمٔه »الطالبَـتاِن« را از دانش آموز می خواست و بسیاری 
از دانش آموزان پاسخ می دادند »الطالب«؛ در حالی که پاسخ »الطّاِلبَة« است. این کار در ارزشیابی کنونی 
موردنظر نیست؛ زیرا با هدف جدید آموزشی سازگار نیست. فراگیر باید معنای دو کلمٔه »الطّاِلبَة« و»الطّاِلبَـتاِن« 
را در جایگاه خودشان در جمله تشخیص دهد. او در سال اّول باید قدرت فهم و تشخیص کلمات و عبارات 
ساده را بیابد و چنین مواردی مربوط به آغاز آموزش نیست. معلّم این مورد را برای دانش آموز توضیح می دهد 
و حّتی در پرسش های کالسی نیز مطرح می کند؛ اّما در امتحان اصلی بهتر است از طرح سؤال خودداری کند. 

بدیهی است که در مدارس خاص که معّدل باال ثبت نام می شود، یا در تیزهوشان منعی نیست.
دانش آموز این گونه می آموزد: )گاهی »هذاِن« و »هاتاِن«، »این« ترجمه می شوند(. 

که  همین  کند.  بسنده  اندازه  همین  به  است  الزم  شود.  جزئّیات  وارد  معلّم  که  نیست  نیازی  اینجا  در 
دانش آموز ببیند در اشاره به دو نفر اسم اشاره نیز تبدیل به مثّنی می شود کافی است.

در درس انگلیسی نیز شبیه این مورد وجود دارد؛ مثال:
These boys are happy.

این پسران خوشحال اند.
ذکر نام عالمت های فتحه، کسره، ضّمه و تنوین برای یادآوری است و در درس قرآن دانش آموز قبالً با 

این عالئم آشنا شده است.
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تمرين ها

معلّم، نقش مدیر آموزشی است که  نقِش  تمرینات، دانش آموز نقش اصلی را دارد و  در قرائت و حّل 
راهبری و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.

تمرینات این درس نیز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز بتواند با حّل تمرین خود را بیازماید 
و آموخته هایش را تثبیت کند. 

تمرینات در حقیقت ادامٔه قرائت و ترجمه اند؛ اّما به شکلی جدید و تحت پوشش تـمرین. 
هدف در تمرین ها آشنایی با ترجمٔه جملٔه دارای اسم اشارٔه مثّنی است.

هدف، تقویت قدرت تشخیص است. در هیچ موردی ترجمٔه فارسی به عربی وجود ندارد. این امر باید 
در تدریس و ارزشیابی لحاظ شود.

دانش افزايی برای دبیر

1 کلمٔه»ِاْمـِرئ« به معنای »مرد« یا »انسان« است و سه حالت ِاعرابی دارد: 

و  می شود  حذف  معرفه شدن  هنگام  وجوباً  آن  همزٔه  )مجرور(.  ِامِرئٍ  )منصوب(،  ِامَرًأ  )مرفوع(،  ِامُرٌؤ 
»الَْمْرُء« می شود. از جنس خودش جمع ندارد. ِرجال به معنای مردان از جنس خودش نیست. 

2 »بَیت« مترادف با »َمنِزل« و »دار« است. دانش آموزان واژٔه »دار« را در این کتاب نمی خوانند؛ ولی 

واژٔه »َمنِزل« به همین معنا در کتاب به کار رفته و در فارسی نیز کاربرد دارد.
3 حرف »ِلـ« کاربردهای بسیاری دارد. آنچه دانش آموز باید بداند، دو مورد است: 

یکی اینکه »ِلـ« به معنای »برای« است و دیگری اینکه »ِلـ« برای بیان مالکّیت است. 
« و هر سه با »لَیَس«  منفی  در زبان عربی در ترجمٔه کلمٔه فارسی »دارم« گفته می شود: »ِعندي، لـي، لََديَّ

« البّته »ما ِعندي« نیز درست است.   می شوند؛ یعنی »ندارم« می شود: »لَیَس ِعندي، لَیَس لـي، لَیَس لََديَّ
« نیز  معادل »داشتم« در فارسی می شود. »کاَن لي، کاَن ِعندي، کاَن لََديَّ

4 کلمٔه »یَوم« 590 بار در 530 آیٔه شریفه به کار رفته است. بسیاری از واژگان کتاب درسی عربی اّول 

همین گونه اند. کلمات کتاب درسی از پرکاربردترین کلمات در زبان عربی است.
5 فرق »َورد« با »َورَدة« این است که »وردة« تاء وحدت دارد. »َورد« اسم جنس و واحد آن »َورَدة« است 

و تاء آخر آن تاء وحدت است. »وردة« یعنی »یک گُل«. کلمٔه »َوْرد« می تواند به معنای »گُل ها« نیز باشد.
»َشَجر« نیز اسم جنس به معنای درخت و واحد آن »َشَجَرة« به معنای »یک درخت« است.

کلماتی مانند نَجَمة، َزیتونة، بُرتُقالة، ُرّمانة و َوَرَقة نیز تاء وحدت دارند.
6 »ناِفَذة« و »ُشبّاك« هر دو به معنای »پنجره« و جمع شان »نَواِفذ« و »َشبابیك« است.
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اهداف کّلی

1 آموختن معنای 26 کلمٔه جدید از عربی به فارسی

2 ترجمٔه سخنانی حکمت آمیز

3 آشنایی با جمله های دارای اسم اشارٔه »ٰهؤُالِء« و » ُأولِٰئَك« و ترجمٔه آنها.

4 اسم »جمع مذکّر سالم«، »جمع مؤنّث سالم« و»جمع مکّسر« را تشخیص دهد.

5 معنای »هؤالء« و »أولئك« را بگوید و کاربرد دور و نزدیک آنها را تشخیص دهد.

6 جمله های سادٔه دارای اسم اشارٔه به جمع سالم و مکّسر را به فارسی ترجمه کند.

7 »جمع مکّسر« را از »جمع سالـم« تشخیص دهد.

8 جمع های مکّسر را در حّد کتاب درسی بیاموزد.

9 به هنگام ضرورت به پنج حکمت خوانده شده استشهاد کند.

تحلیل درس

»کَنـُز الْکُنوز« مجموعٔه پنج سخن زیبا و پر معناست.
1 تََفکُُّر ساَعٍة َخیٌر ِمْن ِعباَدِة َسبْعیَن َسَنًة. )ِبحاراألنوار، جلد 66، صفحٔه 293( در جوامع حدیثی به 

جای »سبعین«، »سّتین« نیز ذکر شده است.
یک ساعت اندیشیدن از پرستش هفتاد سال بهتر است. ساعتی تفکّر از هفتاد سال عبادت بهتر است.

2 َعداَوُة الْعاِقِل َخْیٌر ِمْن َصداَقـِة الْجاِهِل. )ُغَرُر الِحَكم و ُدَرُر الِْكلَم، جلد 1، صفحٔه 61(

دشمنِی دانا از دوستِی نادان بهتر است. دشمنِی عاقل از دوستِی جاهل بهتر است.
دشمنی ورزیدِن دانا از دوستی ورزیدِن نادان بهتر است.

بخش سومدرس اّول
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»َعداَوُة الْعاِقِل َخْیٌر ِمْن َصداَقـِة الْجاِهِل.« یادآور این شعر فارسی است:
دشمِن دانـا به از ناداِن دوست دوستی با مردِم دانا نكوست 
بر زمینت می زند نادان دوست دشـمـن دانـا بلندت می كند 

َغِر کَالنَّْقِش في الَْحَجِر. )کنزالفوائد، جلد1، صفحٔه 319( 3 الِْعلُْم في الصِّ

دانش در ُخردسالی مانند نقش در سنگ است. علم در کودکی مانند کنده کاری در سنگ است.
4 خیُر األموِر أوَسطُها. بهترین کارها میانه ترین آنهاست. 

به صورت »خیُر األموِر أوساطُها.« نیز به کار رفته است.
حدیث »خیر األمور أوسطها« در منابع شیعه و اهل سنت با اسناد ضعیف، مرفوع و مجهول نقل شده است و 

بر فرض صّحت، بدین معناست که در مواردی که تردید یا تعارض وجود دارد به حّد وسط بسنده شود.
حدیث در )ِبحاراألنوار، 16/292/76 ( به امام موسی کاظم  نیز نسبت داده شده است.   

5 الَْجهُل َموُت األحیاِء. نادانی مرگ زندگان است. حکمت یا ضرب المثلی عربی است.

جمله های آغازین با نمایش صحنه هایی از دفاع مقّدس، زینت بخش کتاب است.
در ادامه دو تصویر از دو تیم ورزشی آمده است. اهّمّیت ورزش نیز چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد.

کلمٔه »فائز« در ورزش معادل »ناِجح« است و از ریشٔه »فاَز ـ یَفوُز ـ فَْوزًا« است. 
فاَز ِباأْلمِر: در آن کار پیروز شد. 

فاَز ِمَن الَْمکروِه: از آن ناپسند رهایی یافت.

بدانیم

در اینجا دانش آموز با جمع سالـم )مذکّر و مؤنّث( و نحؤه به کارگیری اسم اشارٔه هؤالء و أولئك در جمله 
آشنا می گردد. 

هدف این است که دانش آموز بتواند این جمله ها را درست بخواند و درست به فارسی ترجمه کند و مذکّر 
یا مؤنّث بودن هریک را از دیگری تشخیص دهد؛ اّما الزم نیست که از فارسی به عربی تولید جمله کند؛ مثالً 

چنین سؤالی مردود است: ترجمٔه »این دانش آموزان خردمندند.« برای جمع مؤنّث چیست؟
مسلّماً چنین تمرینی موجب تثبیت یادگیری است؛ اّما در آغاز سال، زمانی نامناسب برای این کار است.
 .Those girls are happy .در انگلیسی نیز شبیه همین  نکته وجود دارد؛ مثال: آن دخترها خوشحال اند

شایان ذکر است اصطالح »جمع مذکّر سالم« و »جمع سالم مذکّر« هر دو درست است. 
در النحو الوافي جلد اّول صفحٔه 137 اصطالح »جمُع المذکّر السالم« به کار رفته است. از آنجا که هر دو 
اصطالح »جمُع المذکِّر الّسالم« و »الجمُع الّساِلُم ِللمذکَّر« درست است؛ در کتاب درسی همچون کتاب های 
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سال های گذشته اصطالح رایج »جمع مذکّر سالم« به کار رفته است. »جمع مؤنّث سالم« نیز همین طور.
آنچه دانش آموز در قاعدهٔ بخش سوم درس اّول می خواند، در حقیقت همان است که در بخش دوم خوانده 
است و مطلب جدیدی نیست. شاید دانش آموزان بدون تذکِّر این نکته نیز قادر به ترجمٔه آن باشند؛ زیرا فهم آن 

دشوار نیست؛ ولی اگر از آنها »ساختن« را بخواهیم، در ترجمٔه چنین مواردی دچار اشکال می شوند. 

تمرين ها

در قرائت و حّل تمرینات دانش آموز نقش اصلی را دارد و نقش معلّم نقش مدیر آموزشی است که راهبری 
و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.

در تمرینات مفاهیم آموزشی، در قالب ترجمٔه عربی به فارسی تثبیت می شود.
تشخیص انواع مفرد، مثّنی و جمع تقویت می شود.

اینکه در پرسش چند گزینه ای دانش آموز پاسخ را بنویسد یا پاسخ درست را عالمت بزند به انتخاب معلّم 
نهاده شده است.

در پایان سه بخش درس اّول برای اینکه دانش آموز آموخته هایش را به صورت خالصه مشاهده کند، دو 
جدول طّراحی شده است. این جدول ها برای مطالعٔه دانش آموز در منزل است.

اسم مفرد، مثّنی و جمع

مثالنشانهعدد و جنس

              مهندٌس-----مفرد مذکّر

               مهندسةة مفرد مؤنّث

   /اِن  و  ـَ یِن مثّنی 
مهندساِن  و مهندسـَنِي

مهندَستاِن و مهندَستنَِي

 ُمَهنِدسوَن و ُمَهنِدسیَنوَن  و  یَن جمع مذکّر سالـم

 ُمَهنِدساتات جمع مؤنّث سالـم

ـر کُتُب-----جمع مکسَّ
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اسم اشاره

      هذامفرد مذکّر نزديک

      هِذِهمفرد مؤنّث نزديک

  هذاِنمثّنی مذکّر نزديک

هاتاِنمثّنی مؤنّث نزديک

جمع)مذکّر و مؤنّث( نزديک

/
هؤالِء

 ذلِـَكمفرد مذکّر دور

          تِلْـَكمفرد مؤنّث دور

جمع)مذکّر و مؤنّث( دور

/
أُولِئَك

دانش افزايی برای دبیر

1 جمِع َحَجر می شود: أحُجر، َأحجار، ِحجار و ِحجاَرة

2 »َخیر« اسم تفضیل است که در اصل »َأخَیر« بوده و همزٔه آن افتاده است؛ مانند »َشّر« که کوتاه شدٔه 

»َأَشّر« است. 
جمع َخیر، خیار و أخیار است.

3 »َسنَة« به معنای سال مترادف »عام« است. جمع آن »َسَنوات« و »ِسنون، سنیَن« است. 

4 »کَنز« برگرفته از واژهٔ فارسِی »گنج« است که از آن فعل »کََنَز، یَکِنُز« و مشتّقاتی دیگر ساخته شده است.

5 واژٔه »مدینة« دو جمع مکّسر دارد: ُمُدن و َمداِئن

به  است  بهتر  نشود  اشتباه  اینکه  برای  پس  معناست؛  همین  به  نیز  »ِبـ«  و  است  »با«  معناِی  به  »َمَع«   6

دانش آموز این گونه بگوییم: 
»َمَع« یعنی »همراه با« و »ِبـ« یعنی »به وسیلٔه«؛ مثال: 

أنا أذَهُب َمَع صدیقي. أنا أذَهُب ِبـَسّیاَرتـي.
7 جمع »مکتبة«، »َمکَتبات« و »مکاِتب« هر دو است. 

»َمکَتب« به معنای »دفتر کار« است که جمعش »مکاِتب« می باشد.
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8 »واِقف: ایستاده« با »قاِئم: ایستاده« فرق دارد. »واقف« به معنای »توّقف کننده« و »قائم« به معنای 

»برپاخیزنده« است.
ب یعنی عربی شدٔه کلمٔه فارسی »بوستان« است.  9 »بُستان« ُمَعرَّ

از آنجا که در کلمٔه »بوستان« التقاء ساِکَنین شده؛ لذا حرف واو حذف شده است. 
»بُستان« جای پر از درخت است. در زبان فارسی ترکیب »بو + ستان« به معنای »جای پر از بوی خوش« 

و مترادف با »باغ« است.
س« و »ُمَعلِّم« مترادف اند؛ اّما امروزه واژٔه معلّم برای مدیر کاروان زیارتی نیز به کار می رود. 10 »ُمَدرِّ

در سوریه واژٔه »معلّم« برای احترام نهادن نیز به افراد اطالق می شود.
11 جاِلس و قاِعد به یک معنا هستند. در زبان گفتاری از قاِعد استفاده می شود. )قاعد هم فصیح است 

هم عامیانه؛ اّما جاِلس فقط فصیح است.(
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بخش اّولدرس دوم

اهداف کّلی

1 آموختن 22 کلمٔه جدید

، دو حدیث از حضرت علی  و یک سخن  2 ترجمٔه یک آیٔه شریفه، یک حدیث از پیامبر اسالم 

حکیمانٔه عربی
3 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای حروف استفهام »َهل« و »أ« و نحؤه پاسخ دهی به آنها

4 جمله های سادهٔ دارای حرف استفهام »هل و أ« را به فارسی ترجمه کند.

5 به هنگام ضرورت به پنج جملٔه آغازین درس استشهاد کند.

تحلیل درس

زینت بخش شروِع درس چهارم جمالتی است که به نام »جواهرالکالم« مزیّن شده است.
1 ﴿َهْل َجزاُء اإْلْحساِن إاّل اإْلْحساُن﴾ )سورٔه الرحمن، آیٔه 60(

آیا سزای نیکی جز نیکی است؟! 
یا آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!    

2 الْمؤِمُن َقلیُل الَْکالِم کَثیُر الَْعَمِل.  

از پیامبر  است که از امام موسی کاظم  نیز نقل شده است. )تَُحُف الُعقول، صفحٔه 397(
مؤمن، کم سخن و پرکار است.

َقلیُل الْکالِم، کثیُر الَْعَمِل َوالُْمناِفُق کَثیُر  َُّه یلِْقي الِْحکَمَة َوالُْمؤِْمُن  ِمنُْه فَإن فَاْدنُوا  َرَأیُتُم الُْمؤِْمَن َصموتاً  إذا 
الْکاَلِم، َقلیُل الَْعَمِل. اگر مؤمنی را ساکت و کم حرف دیدید، بدو نزدیک شوید که حکمت می افشاند. مؤمن 

کم حرف و پرکار است و منافق پُرحرف و کم کار.
3 ُسکوُت اللِّساِن َسالمُة اإلنْساِن. حضرت علی  )نَثُر الآللـي، جلد 1، صفحٔه 74(
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خاموشِی زبان تندرستِی انسان است. 
یا سکوِت زبان سالمتِی انسان است.

کوُت. حضرت علی  )ُغَرُر الِْحَکم، جلد 1، صفحٔه 381( 4 ُربَّ کاَلٍم َجوابُـُه السُّ

چه بسا سخنی که پاسخش خاموشی باشد. 
چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.

َهِب. )الوقُت ِمْن َذَهٍب.(، )الوقُت ِمن َذَهب إْن لَْم تُدِركُْه َذَهب(. 5 الَْوقُْت ِمَن الذَّ

وقت طالست. وقت از طالست. 

در درس دوم نیز همانند سه بخش درس اّول، شروع درس را سخنانی زّرین تشکیل می دهد؛ سپس با 
طرح جمالت ساده ای هدف آموزشی درس طّی جمالتی آموزش داده می شود.

پنج پرسش و پاسخ تنظیم شده است تا دانش آموز بتواند مهارت نسبی را در فهم جمله های پرسشی با هل 
و أ کسب کند. پاسخ دو جمله مثبت و سه تا منفی است.

بدانیم

با مطالعٔه مثال های ارائه شده عمالً آموزش دو حرف استفهام »هل« و »أ« انجام شده است. 
آموزش این دو حرف تحت عنوان »بدانیم« فقط رسمّیت دادن به آموزِش آن است؛ لذا به همان مثال ها 

بسنده شده است. 
می توان از دانش آموز این گونه پرسید:  

ترجمٔه این دو جمله تفاوِت اندکی با هم دارند. آیا می توانید این تفاوت را توضیح دهید؟
هذا الْـَولَُد، ناِجـٌح. این پسر، موفّق است.               

هذا، َولٌَد ناِجٌح. این، پسری موفّق است.   
برای پاسخ به این سؤال، باید از روش اکتشافی استفاده کرد. دانش آموز درمی یابد که در ترجمٔه »هذا 
الولد« باید بگوید »این پسر« زیرا بعد از هذا اسِم دارای ال آمده است؛ اّما در جملٔه »هذا، َولٌَد ناِجٌح.« بعد از 

هذا اسم دارای ال نیامده است؛ لذا ترجمه اش این است: »این، پسری موفّق است«.

تمرين ها

که  است  آموزشی  مدیر  نقش  معلّم  نقش  و  دارد  را  اصلی  نقش  دانش آموز  تمرینات،  حّل  و  قرائت  در 
راهبری و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.
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در تمرین اّول، از دانش آموز خواسته شده است که در یک کلمه به جمله های پرسشی پاسخ دهد. اگر 
دانش آموز در آزمون های شفاهی و کتبی نیز به همین گونه جواب داد، نمرٔه کامل می گیرد؛ اّما می توان پاسخ 

کامل را نیز نوشت تا تمرین تقویت گردد.
تمرین دوم، تقویت مهارت قرائت و ترجمه است.

تقویت شناخت معنای کلمه در قالب جدول کلمات متقاطع است که دارای رمز »الصالة  تمرین سوم، 
عمود الدین« می باشد.1

کلمات آموخته شده برای یادآوری در این جدول مورد سؤال واقع شده اند.

دانش افزايی برای دبیر

1 فرق »َهْل« و »َأ« در کتاب تدریس نشده است؛ زیرا دانستن آن، ضرورت ندارد.

فرق َهل با َأ :
الف( َهل در جملٔه دارای فعل منفی نمی آید. 

مثالً سؤال نمی شود: هل ال تَسَمُع؟ یا هل ما َسِمعَت؟ 
بلکه سؤال می شود: َأال تسمُع؟ یا َأما َسِمعَت؟ 

اّما حرف استفهام »َأ« بر سر فعل مثبت و منفی هر دو می آید. 
َأ جاَء الْمعلُّم؟  أما جاَء الْمعلُّم؟

2 »جاَء« و »أتَی« هر دو مترادف اند. )جاَء ـ یَجيُء ـ َمجیئاً( ؛ )أتَی ـ یَأتـي ـ إتیاناً( 

فعل امر از »جاَء یَجيُء« به صورت »ِجْئ« کاربرد محاوره ندارد؛ بلکه »تَعاَل« به معنای »بیا« می باشد.
ضمناً »جاَء ِبـ« و »َأتَی ِبـ« به معنای »آورد« است؛ مثال: ِجْئ ِبالِکتاِب. کتاب را بیاور. 

3 »َجزاء« از اضداد است دو معنای کیفر و پاداش هر دو را دارد.

4 »ُجلوس« مصدر ثالثی مجّرد از » َجلََس« است و در برابِر آن »قاَم« قرار دارد. 

»َقَعَد« و »َجلََس« مترادف اند.
5 »ُجندّي« برگرفته از واژهٔ فارسی »گُندی« است.

1ـ عن أبي جعفر  قال: 
الُة َعموُد الّدیِن، َمثَلُها كََمثَِل َعموِد الُْفسطاِط إذا ثَبَُت الَْعموُد ثَبَُتْت َأوتاُد اأْلَطناِب، َوإذا ماَل الَْعموُد َوانَْكَسَر لَْم یَثبُْت َوتٌَد َوال طَنٌب.  َالصَّ

امام باقر  فرمود: 
نماز ستون دین است، مثل آن همانند ستون خیمه است كه وقتى استوار باشد میخ ها و طناب ها پا برجاست، و هرگاه ستون آن كج 

و شكسته شود، هیچ كدام از آنها استوار نمى مانند. )ِبحاراألنوار، جلد 82، صفحٔه 218(
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6 »ُرّمان« اسم جنس به معنای انار و واحد آن ُرّمانة و جمع آن ُرّمانات است. 

ضمناً ُرّمانَة به معنای نارنجک نیز هست.
7 »سائق« راننده است که در عربستان َسّواق نیز گفته می شود.

8 همزٔه »ِامرئ« هنگام معرفه شدن به ال واجب است حذف شود. )الْـَمرء(

9 »َحقیبَة« سه معنا دارد: کیف، ساک و چمدان. 

در گویش عامیانٔه عربی »َشنطَة، َشنَتة، َجنطَة« گفته می شود که همان »چَنته« در فارسی است. 
در کتاب های درسی پیشین کلمٔه »َمْحَفظَة« می آمد؛ ولی امروزه در عربی کاربرد َحقیبة بیشتر است؛ مثالً 
ّواِر: چمدان های زائران؛ اّما »ِمْحَفظَة«  حقیبة الظَّْهر: کوله پشتی، َحقیبٌَة َمدَرسیَّة: کیف مدرسه، َحقاِئُب الزُّ

کیف پول است که »ُجْزدان« )جزءدان( نیز گفته می شود.
ما« شود؛  َـّ « به معنای »چه بسا« حرف جّر است و فقط بر سر نکره می آید؛ اّما اگر با »ما« بیاید و »ُرب 10 »ُربَّ

بر سر معرفه نیز می آید؛ مانند: 
ما میثٌم واِقٌف.« َـّ »ُرب

و در آیٔه ﴿ُربَـَما یََودُّ الَِّذیَن كََفُروْا لَْو كَانُوْا ُمْسِلِمیَن﴾)سورٔه الحجر، آیٔه 2( به تخفیف باء آمده است.
11 »َقریَة« به معنای روستا جمع آن »ُقَری« و مترادف با »ریف« است که جمع آن »أریاف« می باشد.

12 »ِلسان« دو معنا دارد: یکی »زبان« مانند »زبان عربی« و دیگری »زبان« یعنی همان »عضو گوشتی 
درون دهان«. 1

13 این کلمات همه به معنای »بله« هستند: نََعْم، بَلَی، إِي، َأَجل. 

در گویش حجازی »َأیَْوه« گفته می شود که مخّفف »إي َواللِّٰه« است.

«،»اللَُّغُة الفاِرسیَُّة« گفته می شود. کلمٔه »لَُغة« از ریشٔه یونان logo  گرفته شده است که در کلماتی  1ـ امروزه به جای »اللِّساُن الفاِرسيُّ
مانند مونولوگ و دیالوگ  نیز به کار می رود. )»مونو« یعنی »یک« و »دیا« یعنی »دو«( 

کلمات فَیلَسوف، ُجغرافي، موسیَقی نیز ریشه در زبان التین دارند. )فیلوسوفیا، ژئوگرافی، موزیکا(
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بخش دومدرس دوم

اهداف کّلی

1 دانستن معنای 21 واژٔه جدید این درس از عربی به فارسی 

2 ترجمٔه سه حکمت از پیامبر اسالم  و دو حکمت از حضرت علی 

3 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای اسم استفهام »َمْن« و نحؤه پاسخ گویی به آنها

4 تشخیص مفهوم جمله های پرسشی دارای اسم استفهام »َمْن« 

5 پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی مانند: »َمن هو؟«؛ »َمن هَي؟«؛ »َمن أنَت؟« و »َمن أنِت؟«

6 تشخیص معنای معنا و کاربرِد »ِلـَمْن«

7 به هنگام ضرورت مانند نوشتن انشای فارسی استشهاد به حکمت های خوانده شده 

تحلیل درس

پنج حدیث این درس »كُنوُز الِْحکَم« نامیده شده و به راستی که هر یک نوری از حکمت است.
1 َالنَّظافَُة ِمَن اإْلیـماِن، َواإْلیـماُن َوصاِحبُُه في الَْجنَِّة. رسوُل اللِّٰه  

)مستدرك الوسائل، جلد 16، صفحٔه 319(
پاکیزگی از ایمان است و ایمان و صاحِب آن در بهشت اند.

َُّه ِمَن النَّظافَِة َو النَّظافَُة ِمَن اإْلیـماِن َو اإْلیـماُن َو صاِحبُُه ِفي الَْجنَِّة. کامل حدیث: تََخلَّلوا فَإن
وِء. رسوُل اللِّٰه  )مجموعة وّرام، جلد 2، صفحٔه 51( 2 الَْوْحَدُة َخْیـٌر ِمْن َجلیِس السُّ

تنهایی )تنها بودن( از همنشین بد بهتر است.
3 إنَّ ُحْسَن الَْعْهِد ِمَن اإْلیـماِن. رسوُل اللِّٰه  )شهاب األخبار، جلد 1، صفحٔه 356(

خوش پیمانی از ایمان است. خوش قولی نشانٔه ایمان است.
ْیطاِن. َاإْلماُم علـّي  )تَُحُف الُعقول، جلد1،  صفحٔه 43(  4 َالَْعَجلَُة ِمَن الشَّ
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شتابزدگی از شیطان است. عجله از شیطان است. شتابزدگی از اهریمن است.                 
5 ُربَّ کاَلٍم کَالُْحساِم.  َاإْلماُم علـّي  )ُغَرُر الِْحَكم جلد 4، صفحٔه 64 ؛ میزان الِحَکم، ح 17830(

چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد. )است(
در ادامٔه جمالت حکیمانه، چند جمله برای تفهیم قاعدٔه اسم استفهام »َمْن« و با استفاده از چهرٔه بزرگان 

کشور آمده است.
آن،  کنار  اّما در  استفهام است؛  اسم  آموزش  بی تردید  منظور اصلی  منظوره می باشد.  این جمالت دو 

معّرفی بزرگان و نام آوران موجب زیبایی دوچندان کتاب درسی می شود.

بدانیم

از آنجا که آموزش اسم استفهام عمالً با مثال های متنّوعی انجام شده؛ لذا در این قسمت به صورت کوتاه 
و مختصر بدان اشاره شده است.

مثال های »ِلَمْن« موجب تکمیل بحث اسم استفهام »َمْن؟« می شود. 
کلمٔه پرسشی »َمْن؟« در مکالمه نقش مهّمی دارد. 

بجاست که دبیر گرامی در این زمینه تمرینات شفاهی انجام دهد و از چند دانش آموز بپرسد: 
»َمْن أنَت؟« یا »َمن أنِت؟« 

و از دو دانش آموز بخواهد که این دو جمله را با هم مکالمه کنند. 
دربارٔه »ِلَمْن« از آنجا که ضمایر مّتصل تدریس شده است، فرصت مناسبی برای این کار است و در جای 

خود این تمرین شایسته می باشد.

تمرين ها

که  است  آموزشی  مدیر  نقش  معلّم،  نقش  و  دارد  را  اصلی  نقش  دانش آموز  تمرینات  حّل  و  قرائت  در 
راهبری و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.

تمرین اّول: برای تقویت تفهیم اسم استفهام »َمْن« و در کنار تبلیغ فرهنگی معّرفی بزرگان است. 



36

برای سادگی کار سؤال دوگزینه ای طّراحی شده است.1
تمرین دوم و سوم: ترجمٔه جمالت دارای اسم استفهام از عربی به فارسی با همان هدفی که در تمرین 
نخست وجود دارد. دلیل تغییر شکل تـمرین فقط رعایت تنّوع است وگرنه هدف در هر دو تـمرین یکی است.
تمرین سوم و چهارم: تقویت مهارت مکالمه و پاسخ گویی به سؤال های دارای کلمٔه پرسشی »َمن« است.
در تمرین اّول، سوم و چهارم نیز ترجمٔه عبارات الزم است. همچنین باید دلیل اینکه چرا گزینٔه اّول یا دوم 

درست است ذکر شود. حجم تمرین کم است تا دبیر فرصت الزم را برای بررسی داشته باشد.

دانش افزايی برای دبیر

1ـ َأخ: به معنای »برادر« است و به معنای »دوست« نیز می آید. 
گاهی به معنای »همانند« است. »هذا أخو هذا.« یعنی »این همانند این است.« 

جمع آن »ِإْخَوة و ِإْخوان« است.

1ـ یکی از تصاویر دربارٔه نویسندٔه کتاب »دا« به نام »سّیده زهرا حسینی« است. »دا« نام کتاب روایت خاطرات »سّیده زهرا حسینی« 
است که دربارٔه جنگ ایران و عراق و به کوشش »سّیده اعظم حسینی« نوشته شده و انتشارات سورٔه مهر آن را به چاپ رسانده است. وی 
اهل روستای »بردی پَهله« در استان ایالم است که خاطرات دورٔه جنگ را با بیانی زیبا به تصویر کشیده است. این کتاب در سال 1387 

منتشر شد و تاکنون به سه زبان انگلیسی، ُاردو و تُرکی استانبولی ترجمه شده است.
دا، در زبان کُردی فَهلَوی )جنوبی( و لَکی و لُری به معنای مادر است. زهرا حسینی با برگزیدن این نام تالش کرده تا به موضوع 
پایداری مادران ایرانی در طول جنگ تحمیلی بپردازد. این کتاب با هفتاد چاپ در کمتر از شش ماه رکورد تازه ای را در زمینٔه نشر کتاب در 
ایران به ثبت رساند. همچنین در کمتر از شش ماه بیش از پنجاه هزار نسخه از کتاب به فروش رفت. در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران این کتاب به چاپ یکصد و سی و هفتم رسید.
کتاب، خاطرات دو شهر بصره و خرمشهر است و سال های محاصرهٔ خرمشهر توّسط نیروهای عراقی بخش اصلی کتاب را تشکیل 
می دهد. حسینی در آن زمان دختر هفده ساله ای بوده و گوشه ای از تاریخ جنگ را بازگو می کند که غالباً به اشغال و فتح خرمشهر مربوط است.

تصویر دیگر مربوط به »حکیم عمر خّیام نیشابوری« است. او زادٔه 28 اردیبهشت 427 خورشیدی در نیشابور است. فیلسوف، 
ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در دورٔه سلجوقی است. آوازٔه وی بیشتر به دلیل نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی 
دارد. افزون بر آنکه رباعیات خیام را به اغلب زبان های زنده ترجمه کرده اند، ادوارد فیتزجرالد رباعیات او را به زبان انگلیسی ترجمه کرده 

که مایٔه نامدارِی بیشتر وی در مغرب زمین شده است.
یکی از برجسته ترین کارهای وی را می توان اصالِح گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دورٔه پادشاهی 

ملکشاه سلجوقی )426 - 490 هجری قمری( بود، دانست. وی در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود.
تصویر دیگر مربوط به مولوی شاعر گرانقدر ایرانی است. جالل الدین محّمد بلخی معروف به مولوی زادٔه 604، بلخ است. از 
نامدارترین سرایندگان ایرانی است که شهرت جهانی دارد و مثنوی او از پرفروش ترین کتاب های جهان است. آرامگاه او در شهر قونیه در 

ترکیه است.
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2ـ أنِت: تلّفظ آن شبیه »أنتـي« است که متأّسفانه اغلب نادرست تلّفظ می شود.
3ـ َجّوال: به معنای تلفن همراه است. َمْحمول و ِخلَیوّي نیز گفته می شود. جمع آن َجّواالت است.

. )دوست شد(  4ـ ُحّب: مصدر از فعل َحبَّ ـ یََحبُّ
ُه: او را دوست داشت. یََحبُّ کاربرد ندارد و یُِحبُّ به کار می رود. َحبَـّ

5 ـ َسماء: به معنای آسمان، مؤنّث و جمع آن َسماوات است. 
گفته شده اگر به معنای »سقف« باشد؛ مذکّر می شود. 

در قرآن به دو صورت مذکّر و مؤنّث آمده است.
مِّل: 18  ماُء ُمنَفِطٌر ِبـِه﴾ ُمزَّ ﴿َالسَّ

ماُء انَْفطََرْت﴾ انفطار: 1  ﴿إذا السَّ
ر »َسماء« و به معنای »آسمان کوچک« است. ناِم دخترانٔه »ُسَمیَّة« مصغَّ

6  ـ َسيِّد: جمع آن »ساَدة« و جمع الجمع آن »سادات« است؛ اّما »َسیَِّدة« به معنای »خانم« است و جمع 
آن »سیِّدات« می باشد.

7ـ َصدیق: به معنای »دوست« است؛ اّما »َحبیب« به معنای دوست از جنبٔه عاطفی است.
8  ـ لَِمْن: معادل واژٔه whose در انگلیسی و برای پرسش از مالکّیت است. 

یا  »ِال َمن«  و در عراق  میْن(  َحْگ  تلّفظ  )با  میْن«  »َحق  آن  به جای  امروزه  در محاورٔه کشور عربستان 
»مال َمْن« گفته می شود.

9ـ َمْن: اسم استفهام به معنای »چه کسی« یا »چه کسانی« است که گاهی اسم موصول و به معنای»کسی 
که« می آید یا از ادوات شرط می شود و به معنای »هر کس« می شود. اسِم بعد از آن مفرد مذکّر می آید؛ مثالً 
هنگامی که کسی در می زند و نمی دانیم مذکّر است یا مؤنث؛ سؤال می شود: »َمْن هَو؟« یا »َمْن یَطُْرُق الباَب؟« 
را  تلفن  گوشی  که  کس  آن  تلفنی  مکالمٔه  در  مثالً  می کنند.  تلّفظ  »مین«  را  »َمن«  حجازی  گویش  در 

برمی دارد خطاب به فرد پشت خط می گوید: 
»میْن َمعاَي؟« یعنی: »چه کسی با من است؟« )َمْن یََتَکلَُّم َمعي؟(

10ـ »هَو« و »هَي« فقط برای انسان نیست و برای شیء نیز کاربرد دارد.
11ـ »ُحسام« در فارسی به کسر حاء و »ِحسام« خوانده می شود و به معنای »شمشیر« است. 
»َسیف، صاِرم و َصمصام« نیز معنای »شمشیر« دارند. البّته »َسْیف« معروف تر از بقّیه است.

ب یعنی عربی شدهٔ »استاد« است.  12ـ »ُأستاذ« ُمَعرَّ
برخی »استاد« را از ریشٔه »ِاستاد« می دانند؛ زیرا در کالس در برابر شاگردان می ایستد. 

همان گونه که فارسی زبانان »ِاسِتواء« را »ُاسُتوا« تلّفظ کرده اند؛ »ِاستاد« را »ُاستاد« خوانده اند. 
جمع »استاد« در فارسی »اساتید« و در عربی اغلب »َأساِتَذة« است.
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اهداف کّلی

1 دانستن معنای 21 کلمٔه جدید این درس از عربی به فارسی
2 ترجمٔه دو حکمت از پیامبر اسالم  و سه حکمت از حضرت علی 

3 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای اسم استفهام »ما« و نحؤه پاسخ گویی به آنها
4 پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی دارای »ما« و »ماذا«
5 به هنگام ضرورت، استشهاد به احادیث خوانده شده.

تحلیل درس

پنج حدیث گهربار این درس »کَنُز النَّصیَحة« نامیده شده است.
1 أفْـَضُل الّناِس أنْـَفُعـُهم ِللّناِس. رسول اللّٰه  )َالُْمعَجُم اأْلَوَسُط، جلد 6، صفحٔه 58(

به صورت خیر الناس أنفعم للناس. نیز نقل شده و به حضرت علی  نسبت داده شده است.
بهتریِن مردم سودمندتریِن آنها برای مردم است. 

برترین مردم پرمنفعت ترینشان برای مردم است.          
2 الَْخیُر کَثیٌر َو فاِعلُُه َقلیٌل. رسول اللّٰه  )الخصال، جلد 2، صفحٔه 30(

خیر بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است. 
خیر زیاد است و انجام دهنده اش اندک است.

3 اإْلنساُن َعبُْد اإْلْحساِن. حضرت علی  )ُغَرُر الِحَكم و ُدَرُر الِْكلَم، حدیث 263(
انسان بندهٔ نیکی کردن است.                     

4 باَلُء اإْلنساِن في ِلساِنـِه.1 حضرت علی  )ُغَرُر الِحَكم و ُدَرُر الِْكلَم، جلد1، صفحٔه 312(

1ـ زبان سـرخ سـر سبز می دهـد بـر باد        بهوش باش که سر در سر زبان  نکنی
   زبان بریده به کنجی نشسته ُصمٌّ بُکم       به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم       )سعدی شیرازی(

بخش سومدرس دوم
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بالی انسان در زبانش است. به صورت بالء اإلنسان في اللسان نیز حالت ضرب المثل یافته است.                  
5 َسالَمُة الَْعْیِش في الُْمداراِة. حضرت علی  )ُغَرُر الِحَكم و ُدَرُر الِْكلَم، 5607(

سالمت زندگی در مدارا کردن است.
تا  است؛  آمده  جواب  و  سؤال  به صورت  »ما«  دارای  پرسشی  جملٔه  چهار  »کنزالنصیحة«  ادامٔه  در 
دانش آموز با چگونگی پرسش و پاسخ در این زمینه آشنا شود. او باید بتواند این مهارت شفاهی را به دست 

آورد که دربارٔه چیستِی شیء سؤال کند یا به سؤال از چیستی شیء پاسخی کوتاه دهد.
اهّمّیت قوانین راهنمایی و رانندگی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا در کتاب درسی در دو مورد به این موضوع 
پرداخته شده است. هر سال ده ها هزار نفر در راه های کشور کشته و زخمی می شوند. توّجه دادن دانش آموز 
به این موضوع هرچند گذرا و کوتاه وظیفه ای میهنی است. نویسندگان کتاب درسی مایل بودند متنی به این 
موضوع اختصاص دهند؛ اّما در کتاب »عربی، زبان قرآن« پایٔه هفتم، نظر به اینکه دانش آموز در آغاز راه 
است و هنوز با بسیاری از ساختارهای زبانی و واژه ها آشنا نیست؛ لذا این کار انجام نشد و در همین حد 

بسنده شد. در پایٔه نهم یک درس به این موضوع پرداخته شده است.
شایسته و بایسته است که دبیر بداند تفسیر این دو عالمت راهنمایی و رانندگی در زبان عربی در اصل 

این گونه است:
َوراُن إلَی الَْیساِر. َوراُن إلَی الَْیمیِن. َممنوٌع الدَّ َممنوٌع الدَّ

یعنی واژٔه »َممنوٌع« جلوتر می آید؛ اّما در کتاب درسی به صورت مبتدا و خبر آمده است.

بدانیم

هرچند چهار مثال برای تفهیم کلمٔه پرسشی »ما« در ادامٔه کنزالنصیحة آمده؛ اّما الزم است رسماً در این 
قسمت از درس دربارهٔ آن توضیح داده شود.

الزم نیست که معلّم دربارٔه »ماذا« موشکافی کند و وارد جزئّیات گردد. همین که دانش آموز بفهمد معنای 
»ماذا« چیست؛ کافی است.

استعمال کلمات »هَو« و »هَي« در »ما هَو« و »ما هَي« ضرورت ندارد و کلمٔه پرسشی بدون وجوِد »هَو« و 
»هَي« نیز رساست. »ما هَو« و »ماهَي« بیشتر در عربی امروزی کاربرد دارد و فرقی بین »ما هَو اسُمـَك؟« و 
»َمـا اْسُمـَك؟« نیست؛ جز اینکه در اّولی گونه ای تأکید وجود دارد. در کتاب درسی »ما هو« و »ما هي« برای 

ساده سازی آموزش در این درس تدریس نشده است.
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تمرين ها

در قرائت و حّل تمرینات دانش آموز نقش اصلی را دارد و نقش معلّم نقش مدیر آموزشی است که راهبری 
و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.

در تمرین اّول کاربرد کلمٔه پرسشی »ما« در قالب چهار تمرین متنّوع بررسی شده است. الزم نیست که 
با »ما هذا؟« همین که دانش آموز جواب دهد »َعمود« کافی است؛  پاسخ کامل داده شود. در پاسخ  حتماً 
هرچند پاسخ به صورِت »ذلك َعموٌد.« نیز خوب و پسندیده است؛ اّما حقیقت این است که در مکالمه پاسخ 

کوتاه مّد نظر است.
در تمرین دوم دانش آموز با ترجمٔه جمله های پرسشی و پاسخ آنها آشنا می شود.

در تمرین سوم همٔه واژه های متضادی را که تاکنون خوانده است یک جا می بیند. برای تسهیل آموزش، 
کلمات متضاد در تمرین آمده است و انتظار می رود که در امتحانات نیز همین روش انجام گیرد تا آموزش و 
ارزشیابی تسهیل شود و شیوه ای جز این پذیرفته نیست؛ یعنی شایسته نیست معلّم از دانش آموز بخواهد کلمٔه 

متضاد را از حافظٔه خودش استخراج کند؛ برای نمونه، چنین سؤالی پذیرفته نیست. 
متضاّد این کلمات را بنویسید: )َصْعب ≠ ... (   )غالـیة ≠ ... (

بدیهی است در مدارس خاّصی مانند تیزهوشان متضاد کلمات را از حفظ از فراگیر می توان خواست.
پاسخ ها  قبلی،  تمرین  ماننِد  نیز  بار  این  که  کلمه است  مؤنّث چند  یافتن  آموزشی،  تمرین چهارم: هدف 
در برابر چشم دانش آموز است تا  او در پاسخ دادن با مشکل روبه رو نشود. این تمرینات براساس آگاهی 
دانش آموزی متوّسط تنظیم شده است و دانش آموز بسیار قوی مّد نظر نیست. این تمرین در نوع خود، تمرین 

بسیار مناسبی برای یادگیری مذکّر و مؤنّث است که در مناسب ترین جا از کتاب درسی نوشته شده است.

دانش افزايی برای دبیر

1ـ ُأّم: به معنای مادر و جمع آن ُأمَّهات و ُأّمات است. 
َهاِتُكْم﴾ )سورٔه نجم، آیٔه 32(  ﴿َوإِْذ َأنُتْم َأِجنٌَّة ِفي بُطُوِن ُأمَّ

و آنگاه که شما جنین هایی در شکم های مادرانتان بودید. 
گفته اند: »ُأّمات« برای حیوانات به کار می رود.

2ـ َدَوران: مصدر از فعل »داَر« به معنای »چرخید« یَدوُر، َدْورًا و َدَوراناً است.
3ـ َعبْد: به معنای »بنده و برده« است. چند جمع مکّسر دارد: 

ِعباد، ُعبُد، أعبُد؛ اّما ِعباد از همه معروف تر است.
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4ـ َعيْش: مصدر از فعل عاَش به معنای زندگی کرد، یَعیُش، َعْیشاً، َمعیَشًة، َمعاشاً و عیَشًة است. 
در گویش مصری به معنای نان »ُخبْز« نیز می آید.

5 ـ ُمداراة: در فارسی حرف ة از انتهای آن حذف شده است؛ مانند »ُمداواة« که آن نیز مداوا شده است.
)داَری، یُداري، ُمداراًة(

6  ـ ِمنَضَدة: امروزه واژهٔ »طاِولَة« نیز به جای آن به کار می رود که معّرب ایتالیایی است. جمع آن »َمناِضد« است.
7ـ َیسار: با کلمٔه »ِشمال« مترادف است. در قرآن کریم »أصحاب یـمین« در برابِر »أصحاب ِشمال« آمده 

است. گاهی »َأیَْسر« و »یُْسرٰی« نیز به کار می رود.
ـُْمـَنی« نیز به کار رفته است.  ـَمين: به معنای »راست« است و به صورت »َأیْـَمن« و »ی 8  ـ ی

با ریشٔه ِعبری است مرکّب از »ِبن: پسر + یامین: راست«؛ یعنی: پسری که دست  نام  »ِبنْیامین« یک 
راست خانواده است.

9ـ »نِساء« جمعی است که مفرد از جنس خودش ندارد. 
»ِامَرأة« نیز مفردی است که جمع از جنس خودش ندارد. 

دو کلمٔه »ِنسَوة و ِنسوان« نیز به معنای »زنان« هستند.
10ـ »أفَضل« در صورتی که با »ِمْن« بیاید به معنای »بهتر« است. أنَت أفَضُل ِمنُه. تو از او بهتری. 

اگر دو طرف مقایسه مؤنّث باشند، باز هم وزن أفعل به کار می رود نه فُعلی؛ مثال: 
فاطمُة أفَضُل ِمْن زهراَء.
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بخش چهارمدرس دوم

اهداف کّلی

1 دانستن معنای 23 کلمٔه جدید از عربی به فارسی
2 ترجمٔه چهار حکمت از پیامبر اسالم  و یک حکمت از حضرت علی 

3 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای اسم استفهام »أیَْن« و نحؤه پاسخگویی به آنها
4 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای اسم استفهام »ِمْن أیَْن« و نحؤه پاسخگویی به آنها

5 پاسخ دهی مناسب به جمله های پرسشی دارای »أیَْن؟«
6 پاسخ دهی مناسب به جمله های پرسشی دارای »ِمن أیَْن؟«

7 به هنگام ضرورت استشهاد به حدیث های خوانده شده

تحلیل درس

پنج حکمت این درس »الِْحَکُم الّناِفَعُة« نامیده شده و به راستی که هر یک حکمتی سودآور است.
1 األْعماُل ِبالنِّّیاِت. رسول اللّٰه  )ِبحاُر األنوار، جلد 67، صفحٔه 211(

کارها به نّیت هاست. اعمال به نّیت است. کارها به نّیت بستگی دارد. 
ما األعماُل ِبالّنّیاِت.« است. یعنی کارها فقط به نّیت هاست(. َـّ )اصل این حدیث »ِإن

2 َعلَْیَك ِبـُمداراِة الّناِس. 
بر تو الزم است که با مردم مدارا کنی. باید با مردم مدارا کنی.

امام علی  در حدیثی زیبا ضمن سفارش به مدارا با مردم به سخنی از پیامبر  استناد فرموده است. 
 : بََك َسیُِّد اأْلّولیَن َواآلِخریَن ِبـَقوِلِه  ْفِح َعْن َزاّلِت اإلْخواِن؛ فَـَقْد أدَّ َعلَیَك ِبـُمداراِة الّناِس َوإكْراِم الُْعلَماِء َوالصَّ

ْن ظَـلََمَك َوِصْل َمْن َقطََعَك َوأْعِط َمْن َحَرَمَك. )أعالُم الّدین، صفحٔه 96(  ُاْعُف َعمَّ
3 ُحْسُن الُْخلُِق )الُْخلْق( ِنْصُف الّدیِن. رسوُل اللّٰه  
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)ِمشکاة األنوار فی غرر األخبار، جلد 1، صفحٔه 469(
خوش اخالقی، نیمی از دین است. 

4 الَْجنَُّة تَْحَت أقْداِم اأْلُمَّهاِت. رسول اللّٰه  )ُمسَتدرُك الوسائل، جلد 15، صفحٔه 180(
بهشت زیر پای مادران است. 

5 یَُد اللِّه َمَع الَْجماَعِة. )نهج البالغة، خطبٔه 127(1 
دست خدا با جماعت است. دست خدا با گروه است. 
)به صورت یَُد اللِّٰه َعلَی الَجماعِة. نیز به کار رفته است.(

بعد از پنج جملٔه »الِحَکُم النافِعُة« نُه جملٔه پرسشی در ارتباط با »أیَن« آمده است که در پاسخ به هر کدام 
از آنها یکی از جهت ها به کار رفته است. در اینجا دانش آموز همانند ترجمٔه حکمت های آغاز درس عمل 
می کند باید بخواند و ترجمه کند. احادیث، ارزشی و دارای بار معنایی هستند؛ اّما در بخش دوم جمالت بار 
آموزشی دارند و هدف پرورش مهارت های چهارگانٔه زبانی خواندن، شنیدن، سخن گفتن و نوشتن است. در 
« آمده است تا دانش آموز با تلّفظ عربی نام  یکی از عبارت ها نام »خلیج فارس« به صورت »الخلیُج الفاِرسیُّ
»خلیج فارس« آشنا شود. جمله های طّراحی شده در این قسمت از درس، دانش آموز را افزون بر آشنایی با 
کلمٔه پرسشی »أیَْن« با واژه هایی مانند: فَْوَق، تَْحَت، أماَم، َخلَْف )َوراَء(، َجنَْب، ِعـنَْد، َحْوَل، بَْیَن، في، َعلَی، 

َعلَی الَیمیِن، َعلَی الَیساِر، هُنا و هُناَك آشنا می سازد. 

بدانیم

دانش آموز به کمک جمله های درس به اندازٔه کافی با کلمٔه پرسشی »أیَن« و وابسته هایش آشنا شده است. 
این  یادگیری  به موضوع درس شده است.  به صورت کوتاه و مختصر اشاره ای  این قسمت از درس،  در 

قسمت از درس تنها با قرائت و ترجمٔه عبارات و با تمرینات شفاهی امکان پذیر است. 
امثال و حکم و احادیث بسیار کاربرد دارد. در کتاب های عربی، زبان قرآن  ـ   « در  ِب »َعلَیَك  اسم فعل 
پایه های هفتم و هشتم هرجا فعل امر الزم باشد می توان از اصطالح »علیَك ِبـ « استفاده کرد؛ زیرا فعل امر 
از اهداف کتاب پایٔه نهم است و استفاده از فعل امر در متون و عبارات گریز ناپذیر است. به کمک این »اسم 

فعل« مشکل حل می شود.

ْیطاُن َمَراِمَیُه َوَضَرَب ِبِه ِتیَهُه. َوَسَیْهِلُك ِفیَّ ِصنْفاِن: ُمِحبٌّ ُمْفِرٌط یَْذَهُب ِبِه الُْحبُّ إلَى َغْیِر  1ـ ثُمَّ َأنُْتم ِشراُر النَّاِس َو َمْن َرَمى ِبِه الشَّ
واَد اأْلَْعظََم، فَإنَّ یََد اللِّه  ، َوَخْیُر النَّاِس ِفیَّ حااًل النََّمُط اأْلَْوَسُط، فَالَْزموُه، َوالَْزُموا السَّ ، َوُمبِْغٌض ُمْفِرٌط یَْذَهُب ِبِه الْبُْغُض إِلَى َغْیِر الَْحقِّ الَْحقِّ
عاِر فَاقُْتلُوُه، َولَْو  ئِْب. َأال َمْن َدعا إلَى هَذا الشِّ اذَّ ِمَن الَْغَنِم ِللذِّ ْیطاِن كَما َأنَّ الشَّ اذَّ ِمَن النَّاِس ِللشَّ َّاكُْم َوالُْفْرَقَة، فَإنَّ الشَّ ]َعلَى[ َمَع الَْجَماَعِة، َوِإی

كَاَن تَْحَت ِعَماَمِتی هِذِه.
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برای یادگیری مبحث »أیَن« نُه مثال مصّور آمده است تا دانش آموز به کمک آنها با پرسش و پاسخ بتواند 
از جای کسی یا چیزی سؤال کند و پاسخ دهد.
کتاب به گونٔه خودآموز طّراحی شده است. 

دبیر می تواند جهت تسریع در یادگیری توضیحاتی کوتاه در این مورد ارائه دهد.

تمرين ها

معلّم، نقش مدیر آموزشی است که  تمرینات، دانش آموز نقش اصلی را دارد و نقش  در قرائت و حّل 
راهبری و راهنمایی می کند و اشکاالت احتمالی را برطرف می کند.

تمرین اّول: این تمرین در حقیقت به گونه ای غیرمستقیم تمرینی برای تقویت مكالمه است.
تمرین دوم: هدف تقویت مهارت ترجمه از عربی به فارسی است.

تمرین سوم: دانش آموز به کمک تصویر بزرگ باید به دو سؤال پاسخ دهد. به تصویر توّجه می کند و 
پاسخ سؤاالت را می یابد. در تمرین شمارٔه 1 پاسخ می تواند متنّوع باشد. 

البقرة أماَم الشجرة. یا البقرة تحت الشجرة. یا البقرة فی المزرعة.

دانش افزايی برای دبیر 

1ـ »َزراَفة« در فارسی با تشدید »ر« است، ولی در عربی تشدید ندارد. 
در زبان پهلوی آن را »شترگاوپلنگ« گفته اند.1

2ـ َأقدام: جمع »َقَدم« است و »َقَدم« گاهی به معنای »ِرْجل« است. 
در »کُرُة الَقَدم« به معنای »فوتبال« این کلمه وجود دارد.

َقَدم مذکّر و مؤنّث است.
3ـ أماَم: 2 به معنای جلو، روبه رو، مقابل و از »اسماء دائم االضافه« است. 

1ـ در پهلوى، زرافه را اشترگاوپلنگ مى گفته اند. )بُنَدِهش، صفحٔه 79؛ َمِكنزى( نام دیگر آن در فارسى، سنباوه و زرنافه است 
)قزوینى، صفحٔه 416؛ َمراغى، صفحٔه 215(. در نقاط مختلف قاّرٔه آفریقا، كه محدودٔه پراكندگی این جانور هست، آن را با نام هاى زرات، 
نام زرافه اختالف نظر است؛ از یک سو  نام این جانور باشد. دربارٔه ریشٔه  زیوتا، زرافا و ُسراف مى شناسند كه هریک از آنها شاید ریشٔه 
زرافه نام عربى این جانور و برگرفته از ریشٔه ُسرافی، در مصر قدیم به معناى گردن بلند، دانسته شده است، از دیگر سو آن را معّرب واژٔه 
فارسى زرناپه، سرناپا، زرناپا یا از ریشٔه هندى دانسته اند )جوهرى، ذیل »زرف«؛ َزَمْخَشرى، قسم 1، صفحٔه 453؛ نیز ← معلوف، صفحٔه 
115ـ116(. شاید ریشٔه نام گذاری زرافه، به معناى دیگر این كلمه در عربى، یعنى جمع یا جماعت، و این باور نادرست قدیمى برمی گردد كه 

زرافه را چندرگه از جمعى از جانوران وحشى مى دانستند )جوهرى، همانجا؛ ابن خلّكان، جلد 4، صفحٔه 400(.
2ـ در گویش های عربی به جای آن ُقّدام به کار می رود. )ُرْح قّدام یعنی برو جلو.(
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مؤنّث است و گاهی مذکّر می آید. 
ضّد آن »َخلَْف« یا »َوراَء« است. 

»أماَمـَك«کلمٔه تحذیر و تبصیر است به معنای »ِاْحَذْر«: برحذر باش. 
4ـ بََقَرة: گاو ماده است؛ اّما در اصل »بََقر« اسم جنس به معنای »گاو« است و واحدش »بََقَرة« است که 

به معنای »گاو ماده« کاربرد دارد. جمع »بََقر«، أبقار یا أبُقر است. 
»بََقرات« جمع بََقَرة است. »ثَْور« گاو نر است.

5ـ َسفينَة: به معنای »کشتی« جمع آن »ُسُفن و َسفاِئن« است. امروزه به آن »باِخَرة« نیز گفته میشود. 
»َمرکَب، جاریَة و فُلك« نیز به معنای »کشتی« به کار رفته است. 1

6ـ َفْوَق: ظرف مکان و دائم االضافه به معنای »باالی« است. با »َعلَی« فرق دارد.
»َعلَی« آن است که مثالً کتابی روی میزی و با آن ُمماس باشد؛ 

ولی در »فوَق« هم می تواند ُمماس باشد و هم می تواند بر فراز آن چیز باشد.
7ـ »َوراءَ« و »َخلَْف« مترادف اند و با »أماَم« متضادند.

8ـ »ُهناَك« به معنای »آنجا« و »هُنا« به معنای »اینجا« است.
9ـ َید: دست یا کف دست، واژٔه »یَد« مؤنّث است. 

الم الفعل در کلمٔه »یَد« محذوف و در اصل »یََدي« بوده است. مثّنای آن »یَداِن« می باشد. 
جمع آن »أیدي« و جمع الجمع آن »أیادي« است. »األیادي« بیشتر به معنای »نعمت ها« است.
10ـ تَْحَت: ظرف دائم االضافه است و گاهی مضاٌف الیه آن حذف می شود. )جاَء ِمْن تَْحُت.( 

متضاّد آن »فَْوَق« است.

ب( نیز به معنای ناوگان است. ُأسطول حربّی: ناوگان جنگی 1ـ ُأسطول )یونانی معرَّ
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اهداف کّلی

1 آموختن معنای 24 کلمٔه جدید از عربی به فارسی
2 ترجمٔه سه حکمت از پیامبر اسالم 

3 حفظ عددهای اصلی یک تا دوازده
4 حفظ تک تک عددهای یک تا دوازده در پاسخ به پرسش از تعداد

5 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای اسم استفهام »کَْم« و نحؤه پاسخگویی به آنها
6 پاسخ دهی کوتاه به جمله های پرسشی دارای »کَْم؟«

7 دانش آموز به هنگام ضرورت مانند نوشتن انشای فارسی به سخنان حکیمانه ای که در کتاب آموخته 
است، استناد کند.

تحلیل درس

ُة« نامیده شده و در هر یک به دلیل اینکه موضوع قاعدٔه درس  َـّ سه حکمت این درس »الَْمواِعُظ الَْعَددی
دربارٔه عددهای اصلی می باشد، عددی آمده است. 

عددهای یک تا دوازده تدریس شده است. 
این عددها به صورت عام )مذکّر( تدریس شده اند.

َـّـة  6 ِست 5 َخْمَسـة  4 َأْربَـَعة  3 ثاَلثَـة  2 ِاثْـناِن  1 واِحد 
12  ِاثْناَعَشَر 11 أَحَدَعَشرَ  10  َعَشَرة  9 ِتْسَعة  8 ثَـمانَیة  7 َسبَْعة 

»ثاَلثَة« آموزش داده  به صورت  بگیرد؛ مثالً عدد »سه«  باید صورت  به همین شکل  تدریس عددها فقط 
می شود و نباید شکل »ثاَلث« را توضیح داد. 

دانش آموز هیچ احتیاجی به دانستن فرق ثالث و ثالثة در سال نخست آموزش ندارد. 

بخش پنجمدرس دوم
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در تدریس یا ارزشيابی نباید کلماتی به کار برود که به استفاده از شکل ثالث، أربع، خمس ... و َعشر 
نياز پيدا شود.

مشاهده شده که دانش آموزی عددها را از حفظ است؛ اّما وقتی که می خواهد عدد سبعة را به عربی بگوید 
دچار مشکل می شود و از واِحد شروع می کند تا به سبعة برسد؛ لذا دبیر عربی شایسته است به این موضوع 

توّجه کند.
هرچند ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب نیست، ولی حفظ عددها از اهداف است.

همچنین مبحث تطابق عدد و معدود از اهداف کتاب درسی نیست. نباید به ویژگی های معدودگونه اشاره ای 
بشود. اینکه ترجمٔه »سه مرد« می شود »ثالثُة ِرجاٍل« و »سه زن« می شود »ثاَلُث ِنساٍء« از اهداف کتاب نیست. 
با آن روبه رو است و  در حقیقت چنین بحثی از سخت ترین مباحثی است که دانشجوی رشتٔه زبان عربی 
بدیهی است که دانستِن این مطلب برای دانش آموز در آغاز راه مطلقاً الزم نیست. شاعری عرب گفته است: 

إاّل تَفاصیُل الَعَدد                                         فـي النَّحِو ال یَقَهُرنـی 

بدانیم

شاید دبیری بخواهد اشاره ای کوتاه به حذف عالمت »ة« از عددهای ثالثة تا عشرة کند. اگر چنین کاری 
انجام داد، در این صورت نـمی تواند در امتحانات یا پرسش های کالسی که در کارنامه اثرگذار است از آن 

سؤال بدهد؛ زیرا این مطلب از اهداف کتاب نبوده است.
اگر دانش آموزی سؤال کرد، کافی است به او چنین پاسخ بدهیم:

ظاهِر عددها گاهی تغییراتی دارد که دانستِن علّت آنها ضرورت ندارد. 
گاهی حرف »ة« در ثاَلثَـة تا َعَشَرة حذف می شود. )ثاَلث، أْربَع، َخْمس ...(.

همین اندازه کافی است و الزم نیست از این مورد سؤال یا تمرینی طّراحی گردد.

تا نوزده را نیز خود  نه را از حفظ است؛ در حقیقت عددهای سیزده  تا  دانش آموزی که عددهای سه 
به خود می داند؛ زیرا 13 تا 19 همان 3 تا 9 است که در انتهای خود جزء »َعَشَر« را اضافه دارد. 

)ثاَلثَة َعَشَر، أربََعَة َعَشَر، َخمَسَة َعشَر ... ِتْسَعَة َعَشَر(
توّجه داشته باشیم که از عددهای 13 تا 19 هیچ تمرینی در کتاب وجود ندارد.

کلمٔه پرسشی »کَـْم« برای پرسش از عدد و مقدار به کار می رود؛ مثال: کَْم َرُجالً ِفـی الّشاِرِع؟ـ  َعَشَرُة ِرجاٍل.
همین اندازه که دانش آموز معنای »کَم« را می داند کافی است. 

ِاعراب کلمٔه بعد از »کَم« موردنظر نیست.
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در انتهای بخش پنجم از درس دوم همٔه کلمات پرسشی در یک جدول آمده است؛ تا دانش آموز دریابد 
هدف آموزشی اصلی این پنج درس چه مطالبی بود. 

هدف از طّراحی جدول تدریس مجّدد نیست، هدف یادآوری گذرا نسبت به آموخته هاست. 
طبیعی است که در هر کالسی دانش آموزان دیرآموز وجود دارند که درس ها را به خوبی یاد نـمی گیرند. 
برخی از دبیران متأّسفانه به تفاوت توانایِی دانش آموزان با یکدیگر توّجه ندارند و انتظار دارند همٔه دانش آموزان 

نـمرهٔ بیست یا نزدیک به بیست بگیرند. 
در تدریِس این جدول یقیناً مشاهده خواهید کرد که هنوز برخی از دانش آموزان در فهم آموخته ها مشکل دارند. 

می توان با کار گروهی و تقسیم دانش آموزان به چند گروه بر کار آنها نظارت کرد، تا مشکالت این گروه حل شود.
در تصویر سوم از سمت راست چنین سؤالی آمده است: کم غّواصاً فی هذه الصورة؟

توّجه داشته باشیم اینها شهدای غّواص در جنگ تحمیلی اند. اشارهای کوتاه به فداکاری آنها در کالس 
الزم است.

تمرين ها

تمرین اّول: آشنایی با جمله های پرسشی دارای اسم استفهام »کَْم« و »عددهای اصلی« است.
تمرین دوم: ترجمٔه جمالتی که در اجزای آن کلمٔه پرسشی »کَم« و نیز عدد به کار رفته است.

»او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید«.
»بی گمان تعداد ماه ها نزد خدا دوازده ماه است«.

چند روز تو در سفری؟ تقریباً نُه روز.

القرآنيات
ٌة َوِعشروَن نَبّیاً. 1 كَم َعَدُد اأْلنبیاِء فی القرآن؟ ـ ِستَّ

شمار )تعداِد( پیامبران در قرآن چند تاست؟ بیست و شش پیامبر.
2 كَم سوَرًة ِباْسِم الَْحَیواناِت فی القرآن؟ ـ َخمُس ُسَوٍر.

چند سوره در قرآن به نام جانوران )حیوانات( است؟ پنج سوره.

جداِت الْواِجبَِة فی آیاِت القرآن؟ ـ َأربَُع َسجداٍت. 3 كَم َعَدُد السَّ
شمار )تعداد( سجده های واجب در آیات قرآن چند تاست؟ ـ چهار سجده.

یادآوری بخشی از قواعد عدد برای دبير 
)هدف از این بخش، مطلقاً دانش آموز نیست(.
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عددها به دو گروه اصلی و ترتیبی تقسیم می شوند.

1( عدد اصلی:
همان عددهای یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، ... هستند. 

اعداد ) 1و2 (، ) 3 تا 10 (، ) 11 و 12 ( و ) 13 تا 19 ( قواعد ویژٔه خود را دارند.

الف( عددهای 1 و 2: عدد »یک« در زبان عربی به صورت »واحد« و »واحدة« و عدد »دو« به صورت 
»ِاثناِن، ِاثَنیِن، ِاثَنتاِن و ِاثَنَتیِن« می باشد. 

در زبان عربی نیازی به بیان عدد واِحد و ِاثنان نیست؛ زیرا خوِد لفظ مفرد و مثّنی بر 1 و 2 داللت دارد؛ 
اّما اگر بعد از اسمی از این دو عدد استفاده شود، برای تأکید می باشد و نقش آن، صفت است؛ پس در جنس 

و تعداد با اسم پیش از خود مطابقت دارد؛ مانند:
جاَءْت ِبنٌت واِحَدةٌ. جاَء َولٌَد واحٌد. 
جاَءْت ِبنتاِن اثَْنتاِن. جاَء َولَداِن اثْناِن. 

ب( عددهای 3 تا 10: )ثالثة، أربَعة، َخمسة، ِستَّة، َسبعة، ثَمانیة، ِتسعة، َعَشَرة( 
معدود این عددها جمع و مجرور است و از نظر مذکّر و مونث با معدودشان رابطٔه برعکس دارد. 

)عدد مذکّر با معدود مؤنّث و عدد مؤنّث با معدود مذکّر( 

اعراِب این عددها به نقش آنها در جمله بستگی دارد؛ مانند:
)فاعل(  جـاَء ثاَلثَـُة ِرجـاٍل. 

)مفعول(  رأیُت ثالثَة ِرجاٍل. 
)مجرور به حرف جر( َسلَّْمُت َعلٰی ثاَلثَِة ِرجاٍل. 

)فاعل(  جاَءْت ثاَلُث ِنساٍء. 
)مفعول(  رأیُت ثالَث ِنساٍء. 

)مجرور به حرف جر( َسلَّْمُت َعلٰی ثاَلِث ِنساٍء. 

ج( عددهای 11 و 12: )أَحَد عشَر، إحدٰی َعشَرَة( و )ِاثناَعَشَر، ِاثَنی َعَشَر، ِاثَنتاَعشَرَة و ِاثَنَتی َعشَرَة( می باشد. 
حکم این دو عدد این است که معدودشان مفرد و منصوب است و از نظر مذکَّر و مونّث با معدودشان 

مطابقت دارند.
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هر دو جزء عدد 11 مبنی بر فتح می باشد؛ اّما در عدد 12 جزء اّول معرب به اعراب فرعی و جزء دوم مبنی 
بر فتح است؛ مانند:

)فاعل(  َذَهَب أَحَدَعَشَر طاِلباً. 
)مفعول(  َرأیُْت أَحَدَعَشَر طاِلباً. 

)مجرور به حرف جّر( َسلَّْمُت َعلٰی أَحَدَعَشَر طاِلباً. 
)فاعل(  َذَهَب اثناَعَشَر طاِلباً. 

)مفعول(  َرَأیُْت اثَنی َعَشَر طالباً. 
)مجرور به حرف جّر( َسلَّْمُت َعلٰی اثَْنی َعَشَر طاِلباً. 

)فاعل(  َذَهبَت اثَنتاَعشَرَة طاِلبًَة. 
)مفعول(  َرَأیُْت اثَنَتی َعشرَة طالبًَة. 

)مجرور به حرف جّر( َسلَّْمُت َعلٰی اثَْنَتی َعشَرَة طاِلبًَة. 

د( عددهای 13 تا 19: معدود این عددها مفرد و منصوب است؛ اّما از نظر مذکّر و مؤنّث، جزء اّولشان 
با معدود رابطٔه برعکس دارد؛ جزء دوم با معدودش مطابقت دارد و هر دو جزء مبنی بر فتح است؛ مانند:

)فاعل محاّلً مرفوع( َذَهَب َخمَسَة َعشَر طاِلباً. 
)فاعل محاّلً مرفوع( َذَهبَْت َخمَس َعشَرَة طاِلبًَة. 

)مفعول محاّلً منصوب( َرَأیُت َخمَسَة َعشَر طاِلباً. 
)مفعول محاّلً منصوب( َرَأیُت َخمَس َعشَرَة طاِلبًَة. 

)مجرور محاّلً  ( َسلَّْمُت َعلٰی َخمسَة َعَشَر طاِلباً. 
)مجرور محاّلً  ( َسلَّْمُت َعلٰی َخمَس َعشَرَة طاِلبًَة. 

2( عدد ترتيبی:
بر مرتبه داللت دارد و از نظر ِاعراب صفت برای اسِم ماقبِل خودش است. 

عددهای ترتیبی عبارت اند از:
ل، َالثّانی، َالثّاِلث، َالّراِبع، َالْخاِمس، َالّساِدس، َالّساِبـع، َالثّاِمن، َالّتاِسع، َالْعاِشر، َالْحادَی َعَشَر، َالثّانَی  َاأْلوَّ
َعَشَر،  َالّتاِسَع  َعَشَر،  َالثّاِمَن  َعَشَر،  َالّساِبـَع  َعَشَر،  َالّساِدَس  َعَشَر،  َالْخاِمَس  َعَشَر،  َالّراِبَع  َعَشَر،  َالثّاِلَث  َعَشَر، 
بعوَن،  َالسَّ ّتوَن،  َالسِّ َالَْخْمسوَن،  َاأْلربَعوَن،  َالثَّالثوَن،  َوالِْعشروَن ...،  َالثّانی  َوالِْعشروَن،  َالْحادی  َالِْعشروَن، 

َالثَّمانوَن، َالتِّسعوَن، َالِْمائَة
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ل می شود َاأْلُولٰی؛ اّما مؤنِّث بقّیه با افزودن »ة« ساخته می شود؛ مثال:  مؤنِّث َاأْلوَّ
َالثّانَیة، َالثّاِلثَة، َالّراِبَعة، َالْخاِمَسة، ...

مثال: 
ّواُر الثّاِلُث میداِن سوم: َالّساَحُة الثّاِلثَُة، َالدَّ

دانش افزايی برای دبیر

1 َالَّذی اسم موصول مفرد مذکّر است. 
)هذا الّذی، هذه الّتی، هذاِن اللّذاِن، هذیِن اللََّذیِن، هاتاِن اللَّتاِن، هاتَیِن اللَّتیِن، هؤالِء الَّذیَن، هؤالِء الاّلتـی( 

جالب است که در گویش های محلّی عربی به جای همٔه اینها یک کلمٔه »إلّـی« در همٔه حالت های ِاعرابی، 
همچنین در مذکّر و مؤنّث و در مفرد و مثّنی و جمع یکسان به کار می رود.

2 عدد یک و دو صفت برای معدود خود و تأکید به شمار می آیند. 
در حقیقت نبودِن آنها آسیبی به فهم معنا وارد نـمی سازد.

جاَء َرُجٌل واِحٌد. جاَءْت امَرَأةٌ واِحَدةٌ. جاَء َرُجالِن اثناِن. جاَءْت اْمَرَأتاِن اثَْنتاِن.
3 معدود عددهای سه تا ده جمع و مجرور است؛ مثال: 
ُة فاَّلحیَن. ِستُّ فاَّلحاٍت. َخْمَسُة أوالٍد. َخْمُس بَناٍت. ِستَّ

4 معدود 11 تا 99 مفرد و منصوب است. 
ْمَس َوالَْقَمَر َرَأیُْتُهْم لی ساِجدیَن﴾ )سورٔه یوسف،  ﴿إْذ قاَل یوُسُف أِلَبیِه یا َأبَِت إنّی َرَأیُْت َأَحَدَعَشَر كَْوكَبًا َوالشَّ

آیٔه 4(
بُرهان  انتشارات مدرسٔه  زبان عربی« چاپ  در  »اعداد  کتاب  به  معدود  و  بهتر بحث عدد  یادگیری  برای 

مراجعه کنید. در این کتاب دربارٔه اعداد اصلی و ترتیبی و متعلّقات آنها توضیحاتی مفّصل آمده است. 
5 بَْحر: دریا. جمع آن ِبحار، أبُحر و بُحور

6 ِبدایَـة: آغاز. متضاّد آن »ِنهایة« است. )ِبدایَـة = ابتداء(
7 ُمْصَحف: به معنای »کتاب« و منظور »قرآن کریم« است.

8 نار: آتش. جمع آن نیران است.
9 َوَجع: درد. مترادف با »َألَم«. جمع آن »أوجاع« است؛ مثال: 

أوجاع َمفصلیَّة: درد مفاصل، دردهای مفصلی
ََّم« در فصیح است.  در گویش های عربی به صورت َوَجع یَْوَجع )درد گرفت( به کار می رود و معادل »تَأَل

دو واژٔه »َالَْوَجع« و »َوَجَع« عربی فصیح است که در گویش های عربی نیز به همین گونه کاربرد دارد.
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10 َوْجه: صورت. جمع آن ُوجوه و أوُجه است.
11 ِسروال معّرب واژٔه فارسِی »َشروال« یا »شلوار« است.

12 در عربی فصیح چهار کلمه در چهار جایگاه ِاعرابی برای دوازده وجود دارد: 
)ِاثناَعَشَر، ِاثَنی َعَشَر، ِاثَنتاَعشَرَة، ِاثَنَتی َعشَرَة( 

در گویش محلّی عربی فقط یک کلمٔه »ِاثَنَعش« وجود دارد. 
در مورد کلمٔه »یازده« نیز همین گونه است و فقط یک کلمٔه »َدَعش« )به لهجٔه ِعراقی( وجود دارد که 

َعش« در دیگر لهجه ها به کار می رود. به صورت »ایَدَعش«، »إحَدَعش« و »ِادَّ



53

اهداف کّلی

1 دانستن معنای هجده کلمٔه جدید از عربی به فارسی 
2 آموزش مکالمه )سالم، احوالپرسی و خداحافظی( 

3 آشنایِی یکجا با ضمیرهای منفصل و مّتصل
4 آشنایی با ترجمٔه جمله های دارای ضمیر

5 مقایسٔه ضمیرهای فارسی با ضمیرهای عربی و تشخیص تفاوِت آنها 
6 بیان معنای جمله های سادٔه دارای ضمیر

7 به کار بردِن ضمیر مناسب با جمله 

تحلیل درس

از درس سوم آموزش مکالمٔه عربی آغاز شده است. در بخش های سه گانٔه درس اّول و بخش های پنجگانٔه 
درس دوم این کار امکان پذیر نبود؛ زیرا دانش آموز در آغاز راه است و واژگاِن چندانی از زبان عربی و ساختاِر 
آن نـمی داند؛ اّما از درس سوم به بعد کمکم دانش آموز با مکالمٔه عربی آشنا می شود. مکالمه از اهداف اصلی 

کتاب درسی نیست. هدفی ثانویه می باشد. مکالمه بستری زیبا و جّذاب برای یادگیری درس عربی است.
ـ خوش آمدید.  ـ َأهالً َو َسهالً ِبکُم. 
ـ صبح به خیر.  ـ َصباَح الَخیر. 

توضیح: َصباُح الَْخیِر با رفع صباح نیز درست است. 
ـ صبح به خیر. )به صورت َصباُح الَخیر نیز درست است.( ـ َصباَح الّنور. 

ـ حال شما چطور است؟  ـ کَیَف حالَُك؟ 
ـ خوبم. شما چطوری؟  ـ أنا ِبَخیر َوکَیَف أنَت؟ 

ـ خوبم. شما اهل کجایی؟  ـ أنا ِبَخیر. ِمْن أیَْن أنَت؟ 

درس سوم
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ـ من ایرانی ام و شما اهل کجایی؟ ـ أنا ِمْن إیراَن و ِمن أیَْن أنَت؟ 
ـ من ِعراقی ام. آیا شما اهل مشهدی؟   ـ أنا ِمَن الِعراق. َهْل أنَت ِمْن مشهد؟ 

ـ نه من مازندرانی ام.  ـ ال؛ أنا ِمن مازندراَن. 
ـ و من اهل بصره ام.   ـ و أنا ِمَن الْبَصرِة. 

ـ نام شما چیست؟ ـ َما اْسُمَك؟ 
ـ نام من سمیر است و نام شما چیست؟  ـ ِاْسمی سمیٌر و َما اْسُمَك؟ 

ـ نام من حمید است.  ـ ِاسمی حمیٌد. 
ـ خانواده ات کجا هستند؟  ـ أیَْن ُأْسَرتُـَك؟ 

ـ آنها آنجا نشسته اند. آن پدرم و آن مادرم است.  ـ هُْم جاِلسوَن هُناَك. ذِلَك َأبـی َو ِتلَْك ُأّمـی. 
ـ آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است. تـی.   ذِلَك َجّدی و ِتلَْك َجدَّ

ـ أیَن فُنُدُقُكم؟ ـ فی ِنهایَـِة هَذا الّشاِرِع.   ـ هتلتان كجاست؟ در انتهای این خیابان است.
ـ چند روز در كربال هستید؟ سه روز. ـ كَم یَوماً أنُتم فی كربالء؟ـ ثاَلثَُة َأیّاٍم. 

ـ آن پسر کیست؟  ـ َمْن هَذا الَْولَُد؟ 
ـ او برادرم است. ـ هَو أخی. 
ـ نام او چیست؟  ـ َما اْسُمُه؟ 

ـ نام او جعفر است. ـ ِاْسُمُه جعفٌر. 
ـ خداحافظ.   ـ فی َأماِن اللِّٰه. 

ـ به امید دیدار. به سالمت. المِة.  ـ إلَی اللِّقاِء. َمَع السَّ
در مکالمٔه باال افزون بر مفاهیم جدید، آنچه را دانش آموز در هشت بخش درس اّول و دوم و در بحث 

حروف و اسماء استفهام خوانده است در اینجا دوره می کند. 
سالم کردن، احوالپرسی، پرسش از اصلّیت، نحؤه آشنایی و پرسیدن نام، خداحافظی کردن و نگاهی به 

ضمیرهای آموخته شده در هشت بخش درس اّول و دوم اهداف آموزشی این متن را تشکیل می دهد. 
در این مکالمه سعی بر این بوده است که به درازا نکشد.

بدانیم

هدف آموزشی درس سوم نگاهی یکجا به ضمیرهای منفصل و مّتصل است. 
تذکّر مهم: شایسته است دبیر بداند بیشتِر ضمیرها در هشت بخش درس اّول و دوم آموزش داده شده اند 

و آنچه در انتهای درس سوم آمده است، مطلبی جدید نیست. 
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ضمیرهای منفصل و مّتصل در دو چینش بومی سازی و چینِش صرف سّنتی آموزش داده شده اند.
پرسش: آیا حفظ ضمایر الزم است؟

پاسخ: حفظ این ضمایر به هر دو شکل بدون اشکال است.
ورود به بحث ضمیر از راه آموخته های دانش آموز در درس فارسی امکان پذیر است. 

فراگیر ضمیرهای »من، تو، او، ما، شما و ایشان« را می شناسد؛ لذا مقایسه ای میان ضمیرهای فارسی و 
عربی صورت گرفته است؛ تا با دّقت در آنها بتواند به آموخته های پراکنده اش نظم بدهد. 

این جدول موجب می شود تا نیاز به توضیحات کمتر شود. 
معلّم آنچه را می خواهد توضیح دهد، جدول خود به خود آموزش می دهد و به اندازٔه کافی گویاست.

عـربـیفارسی

أنَـامن

أنِت أنَتتو

هـَی هـَواو

نَْحُنما

أنتاُم/أنتُـنَّ أنتُْم شام

ُهام/ ُهنَّ  ُهْم ایشان

عربیفارسی

ـِیـَم

ـِك ـَك ـَت

ـها  ـُه ـَش

ـناـاِمن

 کُام / ـُکنَّ  ـُکم ـِتان

 ُهام / ـُهنَّ ـُهم ـِشان
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این جدول موجب می شود تا معلّم کمتر توضیح بدهد. خود جدول کامالً رسا و گویاست و دانش آموز 
با نگاه کردن، مطالعه و بررسی آن متوّجه می شود ضمیرهای مّتصل در فارسی و عربی به چه صورت است. 

الزم است برای تفهیم مطالب جدول ضمایر، یک اسم را به این کلمات مّتصل کرد؛ مثال: 
کتابم: ِکتابـی / کتابت: ِکتابَُك، ِکتابُِك

ضمیر مّتصل عربی را در فارسی به هر دو صورت ضمیر منفصل یا مّتصل می توان معنا کرد؛ مانند:
﴿هذا َأخـی﴾ یعنی »این برادرم است.« یا »این برادِر من است.«

این سؤالی است که در ذهن دانش آموز پدید می آید و این بخش پاسخگوی سؤالی مقّدر است.
« می آید.  « به صورت »ـِه، ـِهما، ـِهْم، ـِهنَّ گاهی ضمیرهای »ـُه، ـُهما، ـُهْم، ـُهنَّ

همین اندازه دانش آموز بداند کافی است و تأکیدی نیست علّت را بداند.
اّما اگر فراگیر پرسید پاسخ می دهیم علّت این است: 

ِهْم،  ِهما،ـ  « کسره یا »یْـ« ساکن بیاید، این ضمایر به صورت »ـِه،ـ  ُهنَّ ُهْم،ـ  ُهما،ـ  »هرگاه قبل از ضمایر»ـُه،ـ 
« می شوند؛ مانند: فیِه، إلَْیـِه، َعلَْیـِهم، ِبـِه، کتاِبـِه«. ـِهنَّ

این ضمایر را مّتصل می نامند؛ زیرا به آِخر کلمه می پیوندد؛ مثال: ِمنْــُه، ِکتابُــُه، َأخـوُه
خوب است پس از اینکه دانش آموز جدول را بررسی کرد، از او پرسیده شود: 

»چرا برخی از ضمیرهای فارسی، چند معادل در عربی دارند«؟
پاسخ این است:

»در زبان عربی مذکّر و مؤنّث و مثّنی وجود دارد که در زبان فارسی نیست؛ به همین دلیل مثالً ضمیر 
»شما« در فارسی سه معادل أنتما، أنتم و أنتّن دارد«. 

همچنین سؤال شود: 
»چرا برای دو ضمیر أنا و نحن تصویر نیامده است«؟ 

پاسخ این است:
»زیرا أنا و نحن مذکّر و مؤنّث ندارد و مانند فارسی است«.

برخی از دانش آموزان در پایه های باالتر گمان می کنند هَو و هَی تنها برای انسان است؛ در حالی که دو 
ضمیر »هَو« و »هَی« به معنای »او« برای غیر انسان نیز می تواند به کار برود. 

در چنین حالتی این دو ضمیر به معناِی »آن« می باشند؛ مثال: 
ما هَی ؟ ـ هَی َمَجلٌَّة. ما هَو ؟ ـ هَو ِکتاٌب. 
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تمرین ها

تمرین اّول: هدف تقویت قدرت درک مطلب است. پاسخ ها به ترتیب عبارت اند از: غ ص ص غ غ
تمرین دوم: هدف تقویت توان مکالمه با بهره گیری از قواعد اصلی درس، یعنی بازآموزی ضمایر است.

پاسخ های پیشنهادی:
  . . یا أنا طهرانیٌّ 1 أنا ِبَخیٍر. ِبَخیٍر. أنا ِبَخیٍر َوالحمُد للّٰه. 2ـ أنا ِمن إیران. یا أنا ِمن طهران. یا أنا إیرانیٌّ

3ـ ِاسمی حمیٌد. یا ِاسمی حمیَدُة. 4ـ بَیتی فی طهران. یا بیتی فی شارع آزادی یا ... .
ذکر حمید یا حمیدة نیز درست است؛ اّما برای تمرین بر ضمیر خوب است پاسخ کامل داده شود. هرچند 

در امتحان، پاسِخ بلند یا کوتاه هر دو درست به شمار می آید.

بخش »القرآنّیات« 
این بخش برای پیوند میان درس عربی با درس قرآن است.

1 سرور )بانوی( آیات قرآن چیست؟ آیة الکرسی است.
2 کدام سوره به نام یکی از فلّزات است؟ سورٔه حدید. 

در »أحُد الفلزات« به شکِل مفرد فلزات یعنی »فلز« توّجه می شود که مذکّر است؛ بنابراین، »أحد« به کار 
می رود نه »إحدٰی«.

3 سوره ای که به نام یک بانوست چیست؟ )کدام است؟( سورٔه مریم.

دانش افزایی برای دبیر

1 »مریم« واژه ای به زبان ِعبْری به معنای »دریای تلخ« است. »َمر: تلخ + یَم: دریا« 
مریم در زبان های دیگر دگرگونی یافته است: ِمری، ماری، ماریا، ماریام.

2 ضمیر در دستور زبان، کلمه ای است که به جای اسم قرار می گیرد و داللت بر شخص یا شی ء می کند. 
»ضمیر« معنای »وجدان« و »باطن انسان« دارد؛ مثالً: 

»ما ِعنَدك ضمیر.« ؛ یعنی »وجدان نداری«.
3 أب: پدر. جمع آن »آباء« است. 

گاهی به جای »یا أبـی« شکِل »یا َأبَِت« می آید. 
»أب« از اسماء خمسه است که در حالِت رفع »أبـو« در حالت نصب »أبا« و در حالت جّر »أبـی« می گردد. 

اصل این کلمه »أبَـٌو« است که »واو« آن بنابر تخفیف حذف شده است.
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4 ُأسَرة: خانواده. با »عائلة« هم معناست. جمِع آن »ُأَسر« است.
5 ِحوار: گفت وگو. جمع آن »ِحوارات« است. 

»ِحوار« بر وزن »ِفعال« مصدر دوم باب »مفاَعلَة« می باشد. 
)حاَوَر، یُحاِوُر، ُمحاَوَرًة و ِحوارًا(

6 »هُنا« و »هُناَك« در گویش محلّی ِعراق »ِاهْنا« یا »ِاهناِن« و »ِاهناْك« و در سوریه »هون« و »هونیْك« و 
در عربستان »هینا« و »هیناْك« گفته می شود.

7 »َسمیر« نامی پسرانه به معنای »افسانه گوی شب« است. »َسمیرة« مؤنّث است؛ اّما »سمیرا« بر خالف 
پنداشِت برخی ربطی به »سمیر« ندارد و مخّفف »ِسمیرامیس« است. 

برخی عقیده دارند که سمیرامیس شکل یونانی شدهٔ نام اکدی »شّمور-آمات« است که معنای »هدیه دریا« دارد.
8 پیامبر اکرم  آیة الکرسی را سّید آیات قرآن کریم دانسته است. 

ائـّمٔه معصومین  در روایات به طور گسترده و در زمان ها و جاهای گوناگون به تالوت آن سفارش 
کرده اند و آن را همواره مانند تابلویی زیبا فراروی آدمی نهاده اند. 

همٔه سوره های قرآن کریم، دارای نام اند؛ مانند: بقره، یوسف، مائده؛ اّما غالباً آیات سوره ها اسم خاّصی 
ندارند و تنها با شماره از آنها یاد می شود؛ مانند: آیٔه پنجم سورٔه رحمان. 

برخی از آیه ها به دلیل نوع ویژگی، نام ویژه ای دارند؛ مانند: آیٔه نور، ملک، شهادت، ِدین و از آن جمله: 
آیٔه 255 سورٔه بقره که با نام آیة الکرسی خوانده می شود.

آیةالکرسی نام یک آیه است که با ﴿َاللُّٰه ال إلَٰه إاّل هَُو الَْحیُّ الَْقّیوم﴾ آغاز و با ﴿هَُو الَْعلیُّ الَْعظیم﴾ پایان می یابد و دو 
آیه پس از آن جزء آیةالکرسی نیست، هرچند در برخی از موارد به خواندن آنها همراه آیةالکرسی تأکید شده است. 

در روایت چنین آمده که آیةالکرسی پنجاه کلمه و در هر کلمه پنجاه برکت است و در آیٔه نامبرده تا »العلیُّ 
العظیم« پنجاه کلمه است. همچنین استفاده از نامگذارِی آیةالکرسی به جای آیات الکرسی، نشان می دهد که 
تنها یک آیه است و از سوی دیگر لفظ »الکرسّی« نیز تنها در آیٔه نخست آمده است، ضمناً در مواردی که 

منظور، خواندن هر سه آیه بوده است، گفته اند: 
»آیةالکرسی و دو آیٔه بعد از آن را بخوانید.« 

بنابراین، آیةالکرسی تنها یک آیه است و در میان آیات، نام مخصوص به خود دارد.
9 کَیَف: چطور، چگونه. 

برای استفهام حقیقی به کار می رود؛ مثال: کَیَف ناِصٌر؟ 
و برای استفهام غیرحقیقی به کار می رود. ﴿کَیَف تَکُفروَن ِباللِّٰه﴾ 

هرگاه بعد از كَیَف اسم باشد، آن اسم خبر و مرفوع است؛ مثال: کَیَف حاِمٌد؟
و اگر بعد از آن فعل باشد؛ حال است؛ مثال: کَیَف جاَء قاِسٌم؟
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اهداف کّلی

1 دانستن معنای 28 کلمٔه جدید از عربی به فارسی
2 آموزش معادِل عربی دو جملٔه اّول شخص مفرد »من انجام دادم« و دوم شخص مفرد »تو انجام دادی«
مؤنّث  »مفرد  و  مخاطب«  مذکّر  »مفرد  و  »متکلّم وحده«  ماضی  فعل  دارای  سادٔه  ترجمٔه جمله های   3

مخاطب« از عربی به فارسی
4 آشنایی با فعل ماضی صیغه های فََعلُْت، فََعلَْت و فََعلِْت

5 مقایسه و تشخیص فرق دو فعل فََعلَْت و فََعلِْت
6 آموزش سادٔه مکالمه در حّد کاربرد حروف و اسماء استفهام »َهْل، َأ، ماذا و ِلماذا«

تحلیل درس

فـی الـّسـوِق: در بازار
ـ أیَْن َذَهبِْت یا ُأمَّ َحمیٍد؟ کجا رفتی، ای مادر حمید.

توضیح: یا ُأّم حمید می تواند در ابتدا و در انتهای جمله بیاید. شاهد مثال: 
﴿أ أنَت فََعلَت هذا ِبآِلَهِتنا یا إبراهیم﴾ 

ـ َذَهبُْت إلَی سوِق النََّجِف. به بازار نجف رفتم.
ـ َهِل اْشَتـَریِْت َشیئاً؟ آیا چیزی خریدی؟ 

ـ نََعْم. ِاْشَتـَریُْت َمالِبَس ِنسائیًَّة. بله؛ لباس های زنانه خریدم.
ِلْلوالد(،  )َالَْمالِبُس  الِوالدیة  َالَْمالِبُس  ِللبَنات(،  )َالَْمالِبُس  البناتیة  َالَْمالِبُس  جالیَّة،  الرِّ َالَْمالِبُس  توضیح: 

غار بیاِن الصِّ َّة، َالَْمالِبُس ِللطفال، َالَْمالِبُس ِللصِّ َتوی َالَْمالِبُس الشَّ
ـ َأ َذَهبِْت َوْحَدِك؟ آیا به تنهایی رفتی؟ 

ـ ال. َذَهبُْت َمَع َصدیقاتـی. نه همراِه دوستانم رفتم.

درس چهارم
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ـ کَیَف کانَت قیَمُة الَْمالِبِس؟ َرخیَصًة َأْم غالَیـًة؟ قیمِت لباس ها چطور بود؟ ارزان یا گران؟
توضیح: »غالی« در حالت رفع و جر »غاٍل« و در حالت نصب »غالیاً« می شود؛ اّما شرح این قاعده در 

پایٔه هفتم درست نیست. 
ـ ِمثَل إیران. ال فَرَق. لِکِن اْشَتـَریْـُت. مانند ایران. هیچ فرقی نیست. )فرقی نیست(. ولی خریدم.

ـ فَِلماَذا اْشَتـَریْـِت؟! پس چرا خریدی؟! 
ِة. برای هدیه خریدم. َـّ ـ ِاْشَتـَریْـُت ِللَْهدی

ـ ماَذا اْشَتـَریْـِت؟ چه )چه چیزی؟ چه چیزهایی( خریدی؟ 
ـ فُْستاناً َو َعباَءًة. پیراهنی و چادری. )پیراهنی زنانه و چادری/ یک پیراهن و یک چادر/ پیراهن و چادر(
ـ َمالِبُس َجمیلٌَة. فی َأماِن اللِّٰه. لباس هایی زیباست. )لباس های زیبایی است.( خداحافظ )در پناه خدا/ 

در امان خدا/ در پناه خدا باشید!/ در امان خدا باشید!( 
الَمـِة. بسیار سپاسگزارم. )خیلی ممنون/ بسیار متشّکرم( به سالمت. ـ ُشکْرًا َجزیالً. َمَع السَّ

متن دوم نیز همان ترجمه را با تفاوتی اندک دارد.
...

پیراهن مردانه و یک شلوار/  پیراهن و یک شلوار/ یک  پیراهنی و شلواری )یک  و ِسْرواالً.  ـ َقمیصاً 
پیراهن و شلوار/ پیراهن مردانه و شلوار(

بدانیم

هدف، آموزش معادل دو جملٔه فارسی است که در جدول زیر آمده است.

  من انجام دادمأنا فَـَعـلُت

 أنَت فََعلَت

 أنِت فََعلِْت

تو انجام دادی

هدف  کند؛  ترجمه  فارسی  به  عربی  از  را  باال  صیغه های  دارای  جمله های  بتواند  دانش آموز  که  همین 
آموزشی درس برآورده شده است. مثال های مصّور آغاز درس، این وظیفه را به خوبی انجام می دهند. الزم 
است همواره در ارزشیابی بدانیم که تعریب )ترجمه از فارسی به عربی( هدف آموزشی نیست. سؤال ترجمه 

در ارزشیابی، تنها از عربی به فارسی است.
دانش آموزان گاهی می پندارند آوردن ضمیر به همراه فعل الزامی است. علّت این گمان نادرست این است 
که در کتاب درسی همواره ضمیر و فعل ماضی را در یک صیغه کنار هم می بینند. الزم است حال که در 
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آغاز راه هستند؛ این نکته به آنان تذکّر داده شود. گاهی نیز می پندارند هماهنگِی ضمیر مّتصل با فعل از نظر 
شخص و عدد، الزم است، در حالی که چنین نیست؛ مثال: أنا َذَهبُْت إلَی بَیْـِتـَك.

اگر دانش آموزی فرق اسِم دارای ال و بی ال را پرسید، کافی است که دانش آموز مختصر و مفید بداند: 
»َقلٌَم« ناشناس است؛ یعنی »یک خودکار«، »یک خودکاری« یا »خودکاری« ولی »الَقلَُم« شناخته شده 

است؛ یعنی »خودکار«.
هدف ورود به مبحث معرفه و نکره نیست. دانش آموز پایٔه هفتم در درس انگلیسی نیز با چنین قاعده ای 

روبه رو می شود و در آنجا نیز با a book و the book آشنا می شود. 
فهم معنای »ال« همانند فهم معنای »the« در زبان انگلیسی است. 

هرگاه اسمی در متنی برای نخستین بار بیاید نکره است؛ اّما بار دوم همان اسم معرفه است و از نکره بودن 
ُجُل کاَن َوحیدًا فی الْغابَةِ... ماِن کاَن َرُجٌل فی غابةٍ. الرَّ خارج می شود؛ مثال: فی َقدیِم الزَّ

. سربازی برگشت.  َرَجَع ُجنْدیٌّ
. سرباز برگشت. یا آن سرباز برگشت. َرَجَع الُْجنْدیُّ

َجلََسْت باِئَعٌة. فروشنده ای نشست. 
َجلََست الباِئَعُة. فروشنده نشست. یا آن فروشنده نشست. 

در صیغٔه »فََعلَْت« و »فََعلِْت« دانش آموز یاد می گیرد که فعلَت برای مذکّر و فعلِت برای مؤنّث است. الزم 
است به او یادآور شویم که در فعلُت چنین چیزی نیست و فعلُت مشترک میان مذکّر و مؤنّث است؛ اّما در 

جایی که بعد از »أنا« اسم بیاید، فرق دارد؛ مثال:
)قاَل سعیٌد: أنا حاِضٌر.( )قالَْت َسعیَدُة: أنا حاِضَرةٌ.(

متأّسفانه اغلب تلّفظ »أنِت« و »فعلِت« و ضمیر مّتصل »ِك« اشتباه بر زبان آورده می شود. 
این سه کلمه أنِت و فََعلِْت و ِك نوشته می شوند؛ اّما أنتی و فََعلْتی و کی تلّفظ می شوند. 

حّتی بسیار دیده شده است که در کشورهای عربی به اشتباه نیز أنتی و فََعلْتی و کی می نویسند.
أنا کتبُت رسالًة ِلصدیقی. من نامه ای به دوستم )برای دوستم( نوشتم.

أنا رفعُت علَم إیران. من پرچِم ایران را برافراشتم. )برداشتم، بلند کردم، باال بردم(.
أنَت أخذَت کتاباً مفیدًا. 

تو کتابی سودمند برداشتی. تو کتاب سودمندی برداشتی. تو کتابی مفید گرفتی. تو کتاب مفیدی بُردی.
أنِت قرأِت کتاباً علمّیاً. تو کتابی علمی خواندی.

در تدریس این درس می توان این مطلب را افزود:
ُتها« برای مؤنّث و هر دو به معنای »ای« هستند و گاهی حرِف »یا« در جمله  َـّ ها« برای مذکّر و »یا أی ُـّ »یا أی

حذف می شود؛ مثال: 
َُّتها الِْبنُْت. ُّها الَْولَُد َو أی َُّتها الِْبنُْت. أی ُّها الَْولَُد َو یا أی یا أی
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تمرین ها

تمرین اّول: تقویت مهارت ترجمٔه جمله های دارای فعل ماضی متکلّم وحده و مفرد مذکّر مخاطب و مفرد 
مؤنّث مخاطب با یادآوری پاره ای از مفاهیم درس های قبلی است. 

این تمرین تلفیقی از اهداف آموزشی این درس و دروس پیشین است.
1 أیها المسافر، أ ذهبَت إلی الفندق؟ ـ ال؛ ذهبُت إلی السوق. 

ای مسافر، آیا به هتل رفتی؟ ـ نه؛ به بازار رفتم.
2 ِمن أین أخذَت قمیصك؟ ـ أخذتُُه ِمن هناك. از کجا پیراهنت را گرفتی؟ آن را از آنجا گرفتم.

3 ماذا غسلِت؟ غسلُت وجهی و یدی للوضوء. چه چیزی را شستی؟ صورت و دستم را برای وضو شستم.
4 ماذا اشتریِت؟ ـ اشتریُت فستاناً و عباءًة. 

چه چیزی )چه( خریدی؟ پیراهنی و چادری خریدم. )پیراهنی زنانه و چادری خریدم(.
فعل ها عبارت اند از: 

ذهبَت، ذهبُت، أخذَت، أخذُت، غسلِت، غسلُت، اشتریِت، اشتریُت
تمرین دوم: هدف تقویت شناخت فعل ماضی متکلّم وحده و مفرد مذکّر مخاطب و مفرد مؤنّث مخاطب است.

1 کم تّفاحًة أکلَت؟ أکلُت تّفاحتیِن. چند سیب خوردی؟ دو سیب خوردم. )توضیح اینکه تُّفاح مطلق 
سیب در معنای عمومی است؛ اّما تُّفاَحة یک سیب است و حرف »ة« در انتهایش تاء وحدت به معنای یک 

است. مثّنٰی و جمِع آن تفاَحَتیِن و تُّفاحات است. هرچند مطابق قاعده باید جمِع آن »تَفافیح« باشد.
َتَك؟ آیا تو هدیه ات را گرفتی؟ )بردی؟ برداشتی( َـّ 2 أ أنَت أَخذَت هدی

3 أنِت َذکَرِت صدیَقَتِك. تو دوستت را یاد کردی.
4 أ أنَت َرفَعَت الَعلَم؟ آیا تو پرچم را باال بُردی؟
5 أنا َغَسلُْت َمالِبسی. من لباس هایم را شستم.

أربعینّیات )گفت وگوهای اربعینی(

رطیِّ ِحواراٌت فی َمسیَرِة اْلَربَعیَن الُْحَسینیِّ ِعنَد الشُّ
گفت وگوهایی در راهپیمایی اربعین حسینی نزد پلیس

ـ گذرنامه ات کجاست. ـ این گذرنامه ام است. ـ َأیَن َجواُزَك؟ ـ ٰهذا َجوازی. 
ـ آیا ویزا )روادید( داری؟ ـ بله؛ دارم.  ـ َهل ِعنَدَك تَأشیَرةٌ )فیزا(؟ ـ نََعم؛ ِعندی. 

چند روز اینجا در کاظمین ماندی؟ ـ یک روز. ـ کَم یَوماً بَقیَت هُنا فی الْکاِظمیَِّة؟ـ یَوماً واِحدًا. 
توضیح: ایرانیان شهر »کاظمّیة« را »کاظمین« می نامند. کاظمین یا کاظمیه )به زبان عربی: الكاظمّیة( از 
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محلّه های شمالی شهر بغداد در غرب رود دجله است. 
مسجد و آرامگاه امام موسی کاظم  امام هفتم و امام محّمدتقی  امام نهم در این محلّه می باشد و 

ریشٔه نام گذاری این منطقه به کاظمیه همین است.
ـ نَحُن اثْناَعَشَر زاِئرًا.   ـ کَم َعَدُدکُم؟ 

ـ ما دوازده زائریم. ـ تعداد شما چقدر است؟  

دانش آموزان می توانند در گروه های دو نفره این مکالمه را در کالس اجرا کنند. 
حفظ عیِن عبارت ها الزم نیست. 

دانش آموزان می توانند متن مکالمه را کم یا زیاد کنند.
دانش آموزان می توانند متِن مکالمه را در فایلی ضبط کنند و در گروه مجازِی مدرسه، مانند شبکٔه »شاد« 

ارسال کنند. 
ارسال از راه شبکٔه آموزشی »شاد« موجِب صرفه جویی در زمان کالس است. 

فّعالّیِت خود را در  نـمی دهد که همٔه دانش آموزان  به دبیر اجازه  بدیهی است که زماِن محدود کالس، 
کالس به نـمایش بگذارند.

دانش افزایی برای دبیر
1 »َذَهَب« و »راَح« مترادف اند. 1

2 »َأَخَذ« سه معنا دارد: گرفت، برداشت و بُرد؛ مثال: 
ُخذنـی َمَعـَك: مرا با خودت ببر. 

ُخْذ ِبـَیدی: دستم را بگیر. 
ُخْذ َحقیبََتـَك: کیفت را بردار.

فعل امر »ُخْذ« در گویش های محلّی حوزٔه خلیج فارس »ُاُخْذ« و »ِاِخْذ« گفته می شود.
3 »ِاشَترٰی: خرید« در مقابل »باَع: فروخت« است. 

مصدر آن »ِاشِتراء« است که اغلب »ِشراء« جایگزینش می شود.
4 »ِسروال« معّرب واژٔه فارسی »َشلوار« یا »َشروال« است. 

1ـ خوب است بدانیم که در محاورات عامیانٔه عراق و عربستان »راح« به کار می رود؛ مثال: َأیَْن تَْذَهُب؟ = ِویِْن تْروْح؟ 
در برخی کشورها مانند امارات مّتحدٔه عربی »ساْر« به کار می برند؛ مثال: َأیَْن تَْذَهُب؟ = ِویِْن تْسیْر؟
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»بَـنْطَلون« نیز به معنای »شلوار« است که معّرب واژٔه ایتالیایی آن می باشد؛ اّما از آنجا که »ِسروال« ریشٔه 
قرآنی دارد؛ ترجیح داده شد در کتاب درسی واژٔه »ِسروال« بیاید. 

البّته در قرآن »َسرابیل« آمده که جمع »ِسربال« است.
﴿َسرابیلُُهم ِمن َقِطراٍن َوتَْغشٰى ُوجوَهُهُم الّناُر﴾ )سورٔه ابراهیم: آیٔه (50

جامه هایشان از قطران )روغن تند بدبوی قابل آتش گرفتن( است و آتش، چهره هایشان را فرو پوشانده است.
5 جمع »سوق«، »أسواق« است؛ اّما »َسوق« به معنای »راندن« و »رانندگی کردن« است.

کلمٔه ُسوق sooq به معنای بازار را برخی اشتباهاً َسوق sawq تلّفظ می کنند. سوق در عامیانٔه اطراف 
خلیج فارس سوگ گفته می شود.

6 کلمٔه »َعباَءة« در محاورات روزمّره »َعبایة« تلّفظ می شود.
7 »َعلَم« و »رایة« مترادف اند.

8 جمع »فُستان«، »فَساتین« است و معّرب فارسی است.
9 جمع »َقمیص«، »ُقْمصان« یا »أقِْمَصة« است.

10 »َمالِبس«، »ِثیاب« جمِع »ثَوب« و »َأْزیاء« جمِع »زی« مترادف اند. 
»َمالِبس« جمع »َملبَس« است. کلمٔه مالبس اغلب در حالِت جمع مکّسر کاربرد دارد.

11 »ُشرطّی« مأمور پلیس و »ُشرطة« مرکز پلیس است. 
»ُشرطی« اسم منسوب به »َشریط« به معنای »نوار« است. 

در روزگار خلیفه »عبدالملک مروان« باالی دست مأمور امنیتی نواری نهاده می شد، تا آنها را از بقّیٔه 
مردم متمایز کند. نام »ُشرطّی« از این ریشه آمده است.

12 »ِلماذا« در گویش محلّی عراق و عربستان »لِیش« )ِلـ + َأیِّ + َشیٍء( گفته می شود.
13 »بَِقَی« به معنای »جا ماند« نیز می باشد.

14 »ُشکرًا« در محاورات به صورت »َمشکور« نیز به کار می رود. 
در گویش عراقی »َممنونَْك« کاربرد دارد که هرچند »َممنون« واژه ای عربی است؛ اّما به نظر می آید تحت 

تأثیر زائران ایرانی این واژه در عراق به کار می رود.
15 واژٔه »ِعنَد« سه معنا می تواند داشته باشد: 

نزِد، هنگاِم، داشتن؛ مثالً »ِعنَدك جواز؟« یعنی »آیا گذرنامه داری؟«
»ذکریا«  می باشد  ریشه  این  از  اینکه  گمان  به  را  »زکریا«  ناِم  اشتباهاً  برخی  کرد«  »یاد  یعنی  »َذکََر«   16

نوشته اند؛ در حالی که »زکریا« عبری است. یعنی »زکر یَهوه« )خدا او را یاد کرد(
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درس پنجم

اهداف کّلی

1 دانستن معنای 27 کلمٔه جدید درس از عربی به فارسی 
2 یادگیرِی معادِل عربی جملٔه »او انجام داد« در دو حالت مذکّر و مؤنّث

3 آشنایی با فعل ماضی صیغه های »فََعَل« و »فََعلَْت«
4 انجام مکالمه ای ساده در فضای راهپیمایی اربعین

تحلیل درس

متن درس مکالمه  متن های طوالنی تری زینت بخش کتاب می شوند.  قبلی  متن دروس  نسبت  به  اکنون 
است که عالوه بر مهارت »سخن گفتن« اهداف آموزشی درس را نیز پشتیبانی می کند.

لَِعَب یاِسٌر َمَع أْصِدقاِئِه ِفي الَْمدَرَسِة. َرَجَع یاِسٌر إلَی الْبَْیِت بَْعَد الظُّهِر. هَو طََرَق باَب الَْمنِْزِل. َسِمَعْت ُأمُُّه 
َصْوَت الْباِب؛ ثُـمَّ َذَهبَْت َوفَـَتَحِت الْباَب َوَسأَلَْتـُه: 

یاسر همراه دوستانش در مدرسه بازی کرد. یاسر بعد از ظهر به خانه برگشت. او به در خانه زد. )در خانه 
را کوبید.( مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد و از او پرسید:

: »کَْیَف حالَُك؟« الَْوَلُد: »أنا ِبَخْیـٍر«.  َاْلُمُّ
مادر: حالت چطور است؟ پسر: من خوبم.

: »ما واِجباتَُك؟«  َاْلُمُّ
مادر: تکالیفت چیست؟

َهبیَِّة«. یاِسٌر: »ِحْفُظ هِذِه الُجَمالِت الذَّ
یاسر: حفظ این جمله های طالیی. )از بر کردِن این جمله های زّرین(

»إذا َملََك اْلَراِذُل َهلََك الَفاِضُل«. 
هرگاه فرومایگان فرمان روا شدند )شوند(؛ شایستگان )برترها( هالک شدند )می شوند(
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»َمْن َزَرَع الْـُعْدواَن؛ َحَصَد الْـُخْسراَن«. 
هرکس دشمنی کاشت )بکارد(؛ زیان درو کرد. )درو می کند، برداشت کرد، برداشت می کند(

ْجِربَـُة فَْوَق الِْعلِْم«.  »التَّ
تجربه برتر از علم است. تجربه برتر از دانش است. تجربه بر فراز علم است. تجربه از علم باالتر است. 

ترجمٔه تحت اللفظ این است: تجربه باالی علم است.
»َخْیـُر الّناِس أنْـَفـُعـُهْم ِللّناِس«. 

بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است.
»الُْمْسِلُم، َمْن َسِلَم الّناُس ِمْن ِلساِنـِه َو یَِدِه«. 

مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند. )در امان باشند.(
ر َقصیٌر.«  »ِلساُن الُْمَقصِّ
زبان مقّصر کوتاه است.

تذکّر: هر پنج جمله روی شمش طال طّراحی شده است.
پیش از شروع قواعد »بدانیم« دو جملٔه مصّور طّراحی شده اند، تا با توّجه به آنها قاعدهٔ درس آموزش داده شود.
تذکّر: در پاورقی، قاعدٔه »التقاء ساکَنین« بیان شده است. ذکر این قاعده برای شناخت فعل ماضی مفرد 

مؤنّث غایب است و نیاز نیست که در ارزشیابی چنین سؤالی طرح شود:
رَس = ؟ َالِْبنُت کََتبَْت + الدَّ

»َکَتبَِت« در اصل  بداند که  برخورد کرد،  رَس.«  الدَّ َکَتبَِت  »َالِْبنُت  به جملٔه  اگر  این است که  بلکه هدف 
»َکَتبَْت« بوده است و حرکِت کسره عارضی می باشد.

ذکر صیغه به صورت »سوم شخص مفرد« یا »مفرد مذکّر غایب« و »مفرد مؤنّث غایب« برای فهم بهتر 
معنای فعل  های »فََعَل« و »فََعلَْت« است؛ اّما دیده شده که برخی دبیران، فرع را اصل کرده اند و بیشتر هّمت 
خود را در آموزش بر سر یادگیرِی صیغه صرف کرده اند. به همین دلیل در کتاب های عربی سال های 1392 تا 
1400 صیغه ذکر نشد، تا به تدریج این شیوه کنار نهاده شود. یکی از مشکالت آموزش درس عربی این است 

که برخی مایل اند درس عربی را همانند درس ریاضی تدریس کنند.
فعلی را که دبیر عربی در کالس باید کار کند »فعل ماضی ثالثی مجّرد صحیح و سالم« است و در این میان 

فعل هایی مانند بَـِقَي، ِاشَترٰی، أعطٰی، َرأٰی 1، قاَل و کاَن از اهداف آموزشی نیستند. 
صرف فعل های صحیح و سالم از اهداف آموزشی است و صرف فعل های معتّل، مضاعف و مهموز از 

اهداف کتاب درسی نیست.

1ـ فعل هایی مانند ِاشَترٰی، أعطٰی و َرأٰی به صورت ِاشَتَری، أعطَی و َرَأی نیز نوشته می شود؛ اّما مصلحِت آموزش عربی به غیر عرب زبان 
آن بود که به صورِت الف مقصوره نوشته شود.
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کتاب »صحیح و معتل« چاپ انتشارات مدرسٔه برهان، پاسخگوی دبیران عربی در زمینٔه سؤاالِت مختلف 
دربارٔه افعال است. 

در این کتاب راجع به نَحت، ِابدال، قلب، اعالل و بسیاری از ویژگی های خاّص افعال بحث شده است.
هر کدام از دو جملٔه زیر را به دو صورت می توان ترجمه کرد و هر دو هم درست است.

الف( هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند؛ برترها هالک می شوند. 1  إذا َملَـَك اْلَراِذُل؛ َهلََك اْلَفاِضُل. 
ب( هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند؛ برترها هالک شدند.  

الف( هرکس دشمنی بکارد؛ زیان درو می کند. 2 َمـْن َزَرَع الْـُعْدواَن؛ َحَصَد الْـُخْسراَن.  
ب(هرکس دشمنی کاشت؛ زیان درو کرد.  

هرچند بهتر است که فعل ماضی را مضارع معنا کرد؛ اّما ترجمٔه ماضی نیز در برخی جمله ها گاهی غلط نیست. 
از طرفی دانش آموز در سال نخسِت آموزش قرار دارد و پرداختن به ظرایف زبانی در این مرحله الزم نیست. 

همین اندازه که فراگیر بداند هر دو ترجمه درست است و داوری را در گزینش ترجمٔه بهتر بر عهدٔه او 
بگذاریم کافی است.

در اینجا ورود به بحث ادوات شرط، مطلقاً از اهداف کتاب نیست.
در پایٔه هشتم به ویژه و در پایه های بعدی بازآموزی فعل ماضی در کنار فعل مضارع قرار خواهد گرفت، 

تا دانش آموز به تدریج آنها را حفظ شود.

تمرین ها

تمرین اّول:
هدف تقویت مهارت شناخت واژگان با استفاده از تمرین مترادف و متضاد است. 

در یادگیری هر زبانی یکی از شیوه ها شناخت مترادف ها و متضادهاست.
أفَضل = َخیر  أراِذل ≠ أفاِضل  جاِهل ≠ عاِلم  ُعدوان ≠ َصداقة 
َخلْف = َوراء ُعدوان = َعداَوة  َرخیَصة ≠ غالَیة  ِبدایَـة ≠ ِنهایَـة 

تمرین دوم:
همانند تمرین اّول، هدف تقویِت مهارت شناخت واژگان است. 

تشخیص کلمٔه ناهماهنگ موجب می شود دانش آموز بتواند بهتر معنای کلمات را بیاموزد و این روش 
یکی از بهترین روش های یادگیری و جایگزین مناسبی برای حفظ طوطی وار است.

َقمیص فُستان َجّوال ِسروال یَد ماء َوْجه ِلسان  َعلَم ُأخت َأخ ُأمّ 
 أنا هَي هَو ثُـمَّ   َخَرَج َدَخَل َهلََك تَْحَت َقصیر ناِفَذة باب ُغرفَة 
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تمرین سوم:
هدف، تقویِت مهارِت ترجمٔه جمالتی است که در آنها قاعدٔه این درس و درس قبلی به کار رفته است.

﴿الحمد للّٰه الّذي خلق السماوات والرض﴾ 
ستایش خدایی را که )برای خدایی که( آسمان ها و زمین را آفرید. )خلق کرد(

هو بحث عن الکتب. 
او کتاب ها را جست وجو کرد. او دنبال کتاب ها گشت. تصویر خواجه نصیرالدین توسی باالی جمله قرار دارد.
توضیح: وی »رصدخانٔه مراغه« را بنیان نهاد و در کنارش کتابخانه ای پدید آورد که نزدیک به چهل 
هزار جلد کتاب در آن بود. او با پرورش شاگردانی مانند »قطب الدین شیرازی« و گردآوری دانشمندان ایرانی 

عامل انتقال تمّدن و دانش ایران پیش از مغول به آیندگان شد.
هي وصلْت إلی بیتها. او به خانه اش رسید

أنا قربُت ِمن القریة. من به روستا )ِده( نزدیک شدم.
سي. من از معلّمم سؤال کردم. )پرسیدم(. أنا َسأَلُت مدرِّ

دانش افزایی برای دبیر

1 امالی شهر »توس« در اصل با »ت« است که تحت تأثیر عربی با »ط« نوشته شده است. 
در زبان عربی بسیاری نام های غیر عربی دارای »ت« را با »ط« نوشته اند و دلیلی ندارد که ما هم در فارسی 

چنین کنیم؛ مثال: طاجیکستان، إیطالیا، طوکیو، طهران
نام »توسی« در خواجه نصیر الدین توسی با »ت« درست است؛ اّما در عربی به صورت »طوسّي« معّرب

 شده است. حرف »ط« ویژٔه کلمات دارای ریشٔه عربی است1 و نام شهر توس، نامی فارسی است.
 در فرهنگستان هر دو امالی کلماتی مانند توس پذیرفته است.

1ـ نوشتن واژه هایی مانند: تهران، توس، استهبان، تپش، اتاق، بلیت، تپانچه، تایر، تهماسب، تهمورث و... با »ط« درست نیست. 
تایر انگلیسی، بلیت فرانسه و اتاق ترکی است و سایر کلمات فارسی اند و هیچ یک ریشٔه عربی ندارند؛ لذا نباید با »ط« نوشته شوند. در 

فرهنگستان هر دو امالی چنین کلماتی پذیرفته است.
نوشتٔه زیر، دربارٔه ریشٔه کلمات است و تا اندازه ای شما را در فهم ریشٔه واژگان یاری می کند.

همٔه زبان های جهان با هم داد و ستد واژگانی داشته اند، دارند و خواهند داشت. حّتی زبان های ُمرده نیز داد و ستد واژگانی داشته اند.
تشخیص ریشٔه عربی یا فارسی کلمات هرچند برای کسی که به دو زبان چیره نیست کار دشواری است، ولی راه های ساده ای هم وجود 

دارد که دانستن آنها جالب است.
از میان 32 حرف الفبای فارسی برخی حروف تنها ویژٔه واژه های عربی اند.

مرد(،  گاو  یا  دانا  مرد  )کیومرث:  جز  ندارد؛  فارسی  ریشٔه  و  است  عربی  بی گمان  است  »ث«  دارای  که  واژه ای  هر  )ث(:  حرف 
)تَهمورث: دارندٔه سگ نر قوی( و واژگان التین مانند بلوتوث یا نام هایی مانند ادوارد ثورندایک و ... که بسی آشکار است نام های التین 

فارسی. یا  عربی  نه  هستند 
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حرف )ح(: هر واژه ای که دارای حرف »ح« است بی گمان عربی است و ریشٔه فارسی ندارد؛ غیر از کلمٔه حوله که درست آن هوله است 
و به گمان نزدیک به یقین ریشٔه ترکی دارد و به معنای )پُرزدار( است. )خاو یا هو: پُرز + له یا لی یا لو: پسوند اتّصاف(. عرب به هوله )حوله( 

می گوید: ِمنَشفة در سعودی، خاولي یا خاولیة و بَشکیر در عراق؛ ِبشکیر یا فوطة در سوریه. 
حرف )ذ(: هرچند در فارسی کهن تلّفظ این حرف مانند تلفظ عربی آن وجود داشته؛ اّما امروزه ایرانیان این حرف را ذال )th( تلّفظ 
نـمی کنند بلکه زاء تلّفظ می کنند. بیش از 95 درصد واژه های دارای ذال ریشٔه عربی دارند؛ مگر واژه هایی مانند گذر، گذراندن، گذشتن، 
پذیرش، پذیرفتن، آذین، گنبذ )امروزه گنبد خوانده می شود.( »ذانستن« که امروزه »دانستن« تلّفظ می شود؛ اّما کُردها، لَک ها، تاِلشی ها و 

برخی دیگر از اقوام ایرانی »ذانستن« را هنوز »زانستن« تلّفظ می کنند.
ترجمٔه فعل »می دانم« به چند زبان ایرانی:

 تالشی: )ُزنُـمzonom( کردی: )َازاِنـم، زاِنـم یا َدزاِنم( لکی: )َمزاِنم(
حرف )ص(: هر کلمه ای که صاد دارد بی شک عربی است؛ مگر عدد »شصت« و عدد »صد« که عمدًا غلط نوشته شده اند؛ تا با انگشت 

»شست« و »سد« روی رودخانه اشتباه نشوند.
صندلی نیز بی جهت با صاد نوشته شده و البّته عربی شدٔه چَنَدل است. عرب به صندلی می گوید »کُرسی، َمقَعد« و در گویش محلّی عراق 

و سوریه »ِاسَکملي«.
»صابون« هم در اصل واژه ای فارسی است و درست آن »سابون« است و این واژه از فارسی به بیشتر زبان های جهان رفته مثالً Soap در 
ب صابون با صاد می نویسیم. اصفهان نیز معّرب یعنی عربی شدٔه َاسپَـدانَـه ،ِاسپَهان  انگلیسی همان سابون است. ما سابون را به صورت معَرّ

یا سپاهان است.
حروف )ض،ظ ،ع(: بدون استثنا تنها ویژٔه واژه ه ای دارای ریشٔه عربی است و در فارسی چنین مخارجی از حروف وجود ندارد. 

به ویژه ضاد تا جایی که عرب ها به »الناطقین بالضاد« معروف اند؛ زیرا این مخرج ویژهٔ عرب است نه دیگر مردمان نژاد سامی.
حرف )ط(: جنجالی ترین حرف در امالی کلمات است. مخرج طاء تنها ویژٔه واژه های عربی است و در فارسی ط نداریم و واژه هایی که 

با ط نوشته می شوند، یا عربی اند، یا اگر عربی نیستند غلط امالیی رایج اند.
حرف )ق(: در مرتبٔه دوم حروف جنجالی است. حرف قاف اغلب ویژٔه واژه های عربی است. واژه های عربی، دارای ریشٔه اغلب سه 
م، انقسام، َقَسم، قسمت، اقسام، مقسوم، قّسام، منقسم  حرفی و گاهی چهار حرفی و دارای وزن و هم خانواده اند؛ مانند: قاسم، تقسیم، مقِسّ

و تشخیص واژٔه عربی االصل دارای قاف کار ساده ای است؛ اّما دیگر کلمات قاف دار یا ترکی اند، یا مغولی؛ مثال: 
َقره قُروت: کشک سیاه، قره قویونلو: صاحبان گوسفند سیاه، قره گوزلو: دارندهٔ چشم سیاه یا درشت، ِقِزل آال: ماهی طالیی

کلماتی مانند ُقلُدر نیز مغولی اند. کلمٔه قوری نیز روسی است. قوری، کتری، سماور، استکان همه واژه های روسی اند و در زمان قاجاریّه 
وارد ایران شده اند. کلماتی مانند »قند، قهرمان و قباد« معّرب »کند، کهرمان و کَواذ« هستند. کلمٔه کندو با کند )قند( هم ریشه است. شهر 
کرماشان یا کرمانشاه را در گذشته عرب ِقرماسان یا َقرَمسین تلّفظ می کرده است. امروزه ما کرمانشاه )کرماشان( را ِقرماسان یا َقرَمسین تلّفظ 

نـمی کنیم؛ اّما کواذ را قباد می گوییم و این تأثیر زبان عربی بر فارسی است.
حروف چهارگانٔه )گ، چ، پ، ژ( نیز در عربی فصیح یعنی نوشتاری وجود ندارد و هر کلمه ای که یکی از این چهار حرف دارد؛ حتماً 

عربی نیست و به احتمال بسیار ریشٔه فارسی دارد؛ مانند منیژه، مژگان، ژاله ،پروین، پرنده، گیو، گودرز، منوچهر، پریچهر و ... 
گاهی نیز امکان دارد از دیگر زبان ها باشد؛ مانند: پینگ پونگ که چینی است یا چاخان و خپل که مغولی اند. 

پارتی party کلمه ای انگلیسی است و آپارتمان واژه ای فرانسوی است.
شاید این سؤال به ذهن متبادر شود که سایر حروف مانند الف ب ت ج د ر ز س ش ف ک ل م ن و ه ی چگونه اند؟ 

پاسخ این است که اینها حروف مشترک در سراسر زبان های جهان اند. هرچند برخی اقوام بعضی حروف را ندارند و به گونه دیگر ادا 
می کنند. مانند حرف »ر« که در فرانسه »غ« گفته می شود.



70

2 »َسأََل« فقط به معنای »سؤال کرد« نیست؛ بلکه به معنای »درخواست کرد« نیز می باشد. 
گاهی اشتباهاً در ترجمٔه فارسی به عربی حرف جّر ِمْن می آورند؛ مثالً »از تو می پرسم« را »أسأَُل ِمنْـَك« 

ترجمه می کنند؛ در حالی که »أسألُـَك« درست است و حرف جّر ِمن زائد است. 
در انگلیسی نیز چنین است؛ مثالً: I ask you. یعنی: از تو می پرسم. یا از تو درخواست می کنم.

3 در »یا أیّها« منادا »أّی« است.
4 »إذا: هرگاه، اگر«

در قرآن »إذا« به معنای »هرگاه« است؛ ولی در گفت وگوهای روزمّرهٔ عربی »إذا« به معنای »اگر« است.
5 بََحَث َعن ... » ... را جست وجو کرد«، » دنباِل ... گشت« 

حرف جّر »َعن« در ترجمٔه فارسی حذف می شود.
6 »َحَصَد: درو کرد«

مضارع آن به دو صورت صحیح است: یَحِصُد و یَحُصُد. مصدر آن نیز ِحصاد، َحصاد و َحْصد است.
7 »َقُرَب ِمن: نزدیک شد به«

در این فعل حرف جّر »ِمن« ترجمه نـمی شود. »َقُربُْت ِمنُه« یعنی: به او نزدیک شدم.
8 »َهلََك« و »ماَت« هر دو به معنای »ُمرد« هستند؛ اّما یک فرق دارند؛ َهلََك یعنی: ماَت َمیَتَة سوٍء.

9 »یوَجُد« یعنی »وجود دارد« و مجهوِل »یَِجُد« است. معنای تحت اللفظِی آن می شود: »یافته می شود.«
10 »َرَجَع« و »عاَد« مترادف اند.

11 دانش آموز تحت تأثیر فارسی، فعِل َصِعَد را امکان دارد با حرف جّر ِمْن بشناسد؛ اّما این گونه نیست. 
صِعد الجبَل/ صِعد إلى الجبل/ صِعد على الجبل/ صِعد فی الجبل: ارتقى، عال من أسفل إلى أعلى.
ّویکُم! 12 »ساَعَدکُُم اللّٰه« یعنی »خدا قّوت« و به این صورت ها نیز می آید: اللّٰه یُساِعُدکُم، اللّٰه یُـقَّ

13 واژهٔ »واِجبات« را اغلب جمع »واِجب« می دانند؛ اّما »واِجبات« در اصل جمع »واجب« نیست؛ بلكه جمِع 
»واِجبة« است؛ البّته این یک بحث ریشه یابی واژگانی است و این چیزی نیست که در صرف و نحو گفته شود.

دلیل:
مى خواهیم براى »كوه« صفت بیاوریم؛ مى گوییم »َالَْجبَُل الّشاِهُق« یا »َالَْجبَُل الّراسي«.

اگر براى جمِع آنها صفت بیاوریم مى گوییم: 
»الجبال الشاهقة« یا »الجبال الراسیة« یا »الشاهقات« و »الراسیات«. 

البته مى دانید مفرد جبال، جبل و غیرعاقل است.
ولى با گذِر زمان این صفت را ـ كه جمع است و موصوف مذكّرش را از دست داده ـ به تنهایی به عنوان 
كنایه از موصوف به كار برده ایم و می گوییم: »ُانظُْر إلى الراسیات.« یا »ُانظُْر إلَی الشاهقات.« و منظورمان 
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یقیناً از »الشاهقات« و »الراسیات« کوه ها می باشد.
اکنون آیا مى توانیم بگوییم راسیات جمع راسي است، به این دلیل که مفرد جبال جبل و مذكر است؟!

بنابر توضیح باال، مفرد راسیات و شاهقات راسیة یا شاهقة است نه راسی و شاهق؛ ولى چون موصوفش 
را از دست داده، به نظر می رسد جمع راسي و شاهق است.

مثل كلمٔه الماشیة به معنای چارپایان.
ماشیة مفرد و صفِت جانشیِن موصوف است؛ »َالْماشیة« یعنى »النعام الماشیة« سپس »النعام« حذف شده 

و صفت جانشین موصوف شده است. 
یا ماننِد »َالْماّرة« به معنای »رهگذران« که در اصل »الناس المارة« بوده است؛ سپس »الناس« حذف شد 

و »المارة« تنها ماند. 
ولى با نگاه نخست به ذهن این گونه خطور مى كند كه این كلمات جمع اند؛ در حالى كه مفردند و صفت 

جانشین موصوف اند.

األربعینّیات
ِحوارات فی مسیرة الربعین الحسینی. گفت وگوهایی در راهپیمایی اربعین حسینی

طَریُق كربالَء. راه كربال.
أهالً وسهالً بکم. خوش آمدید.

مرحباً ِبکُم با أهال وسهال بکم مترادف است. البّته مرحبا به معنای »سالم« نیز هست.
در گویش محلّی عراق »هله« و »هله بیکُم« کاربرد دارد.

شکرًا جزیالً. ساعدکم اللّٰه! بسیار سپاسگزارم. خدا قّوت!
در گویش عراقی »هْوایه ممنونك« کاربرد دارد. »هْوایه« یا »ِاهْوایه، واِید« کلمه ای عامیانه است.

أی طریق أقرب إلی کربالء؟ کدام راه به کربال نزدیک تر است؟
در گویش عراقی به جای »أيُّ طَریٍق« می گویند: »یا طریْق؟«

ذلك الطریق أقرب. آن راه نزدیک تر است.
در گویش عراقی به جای »ٰذِلَك« می گویند: »ذاْك؟«

هل یوجد موکب قریب من هنا؟ آیا موکبی نزدیک به اینجا هست؟
در گویش عراقی به جای »َهل یوَجُد« می گویند: »أکو؟« منفِی »َأکو« نیز »ماکو« است.

أکو: هست ماکو: نیست.
نعم؛ یوجد. هُناَك موکب. بله؛ هست. آنجا یک موکب هست.
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جملٔه باال در گویش محلّی عراق می شود: إی؛ َأکو. ِاهْناْك موِکْب.
در گویش محلّی عراق و دیگر کشورهای حوزٔه خلیج فارس اغلب حرف قاف را گاف تلّفظ می کنند؛ 

مثال:
ُقْم: برخیز )گوْم( َأقوُل لََك: به تو می گویم )َأگُْل لَْك، َأِگْل لَْك( ُاقُْعْد: بنشین )ُاگُْعْد، ِاگِْعْد(

در گویش های محلّی، اغلب ِاعراب کلمات از بین می رود و انتهای کلمات ساکن است؛ همچنین عالمت 
جمع مذکّر اغلب »ین« است؛ مثال:

ّواْر گاْعدیْن ِبـالْموِکْب. ّواُر جاِلسوَن )قاِعدوَن( فی الَْموِکِب. = ِالزُّ َالزُّ
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اهداف کّلی

1 دانستن معنای 26 کلمٔه جدید از عربی به فارسی

2 شناخت فعل ماضی صیغٔه »فََعلْنا«

3 یادگیرِی سادٔه مکالمه از طریق ارائٔه متنی دارای افعال ماضی متکلّم مع الغیر

4 آموزش معادِل عربی جملٔه »ما انجام دادیم«

5 آشنایی با چگونگی منفی ساختن فعل ماضی با حرف »ما«.

تحلیل درس
آغاز درس مکالمه ای تلفنی در مرز مهران در استان ایالم است. 1

هدف آموزشی این متن، تقویِت مهارت سخن گفتن است.

فی الُْحدوِد ِللُْحضوِر فی الَْمسیَرِة اْلربَعیَن الُْحَسینیِّ
در مرز برای حاضر شدن )حضور( در راهپیمایی اربعین حسینی

الُم. َمْن أنِت؟ الُم َعلَیَك یا َعزیزی. ُمحِسن : َعلَْیـِك السَّ ة : ألو. َالسَّ الَجدَّ
مادربزرگ: الو. سالم بر تو ای عزیزم. محسن: سالم بر شما. شما کیستی؟

توضیح اینکه به خاطر احترام در فارسی به جای »تو« ضمیر »شما« را به کار می بریم. در زبان عربی چنین 
نیست؛ برای احترام به جای »َمْن أنَت؟« می گویند »َمْن َحضَرتَُك؟«

تََك؟! ـ َعْفوًا؛ ما َعَرفُْت َصوتَِك. کَیَف حالُِك؟ - کَْیَف ما َعَرفَْت َجدَّ
چطور مادربزرگت را نشناختی؟! ببخشید؛ صدایت را نشناختم. حالت چطور است؟

نا ِبـَخْیـٍر. - أنَا ِبَخیٍر َو کَْیَف حالُکُم؟ ـ ُکلُـّ

1ـ خوب است بدانید برای سفر به کربال چند مسیر وجود دارد: 
َشلَْمچه و چَّذابه در استان خوزستان، مرز ِمهران در استان ایالم و مرز ُخسروی در استان کرمانشاه. این گفت وگو در مرز مهران است.

درس ششم
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من خوبم و حال شما چطور است؟ همٔه ما خوبیم.
- أیَْن أنُتُم اْلَن؟ ـ َوَصلْنا إلٰی َمدینِة ِمْهران فی الُْحدوِد.

حاال شما کجایید؟ به شهر مهران در مرز رسیدیم. 
)َالُْحدود به معنای مرز یا مرزهاست و ترکیِب الُْحدوِد اْلیرانیَِّة یک ترکیب وصفی است؛ اّما در ترجمه به 

فارسی باید ترکیب اضافی ترجمه شود.(
. : هُما جاِلساِن َعلَی الْکُْرسيِّ : أیَْن الْواِلُد َو الْواِلَدُة؟ 

ـ پدر و مادر کجا هستند؟ ـ آنها روی صندلی نشسته اند. 
)توضیح: واژه »َمقَعد« نیز به معنای »صندلی« است و اغلب منظور صندلِی ثابت در هواپیما، کشتی و 

اتوبوس و مانند آنهاست. جمِع »کُرسّی« نیز »کَراسّی« است.(
: َهْل هُما ِبَخْیـٍر؟ : نََعْم. َالَْحْمُد ِللِّٰه.

ـ آیا آنها خوب اند؟ ـ بله؛ خدا را سپاس. 
)الحمد للّٰه را می توان ترجمه نکرد؛ چون در فارسی به همین صورت بسیار رایج است.(

: کَیَف الَْجوُّ هُناَك؟ : َالَْجوُّ باِرٌد َقلیالً.
ـ آنجا هوا چطور است؟ ـ هوا کمی سرد است.

: ماذا لَِبْسَت یا َعزیزي؟
: ماذا لَِبَس َأبوَك َولَِبَسْت ُأمَُّك؟ : لَِبْسنا َمالِبَس ُمناِسبًَة.

- چه پوشیده ای ای عزیزم؟ پدرت چه پوشیده و مادرت چه پوشیده است؟ 
ـ لباس های مناسبی پوشیده ایم.

الَمِة. : ُشکْرًا َجزیالً. إلَی اللِّقاِء. : َحِفظَکُُم اللُّٰه. َمَع السَّ
ـ خدا شما را حفظ کند! )خدا شما را نگاه دارد!( ـ بسیار سپاسگزارم. به امید دیدار.

در اینجا فعل ماضِی »َحِفَظ« معنای دعا دارد.

بدانیم

هدف، آموزِش صیغٔه متکلّم مع الغیر »فََعلْنا« است. دانش آموز باید یاد بگیرد که در صیغٔه »فعلنا« مثّنی و 
جمع و مذکّر و مؤنّث یکسان است.

دیده شده است که در برخی مسابقات علمی، معنای فعل هایی مانند »َعَرفَـنا« و »َضَربَـنا« از دانش آموز 
خواسته می شود و اغلب دانش آموزان دچار خطا می شوند و به حرکِت حرِف »ف« در »َعَرفَنا« توّجه نـمی کنند 
و آن را با »َعَرفْـنا« اشتباه می گیرند. در صورت صالحدید، دبیر می تواند این مورد را برای دانش آموزان 
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شرح دهد. بدیهی است طرح چنین سؤالی در مدارس عادی در امتحان کار درستی نیست؛ چون موجب 
می شود بیشتر دانش آموزان دچار خطا شوند.

منفی کردن فعل ماضی با حرف »ما« انجام می شود. 
مانند  نـمی آید.  پیش  ماضی  فعل  در  تغییری  هیچ  زیرا  نیست؛  دانش آموز دشوار  برای  مطلب  این  فهم 

بسیاری آموخته های دیگر در درس عربی، تکرار و تمرین است که یادگیری را تقویت و تثبیت می کند.
راه  که  گفت  آنان  به  می توان  بگیرند.  اشتباه  استفهام  مای  با  را  نفی  مای  دارد  احتمال  دانش آموزان 
تشخیص، توّجه به قرارگیرِی کلمات در متن است و اگر جمله سؤالی باشد عالمت سؤال دارد. پرهیز از طرح 
سؤال امتحانی در مدارس عادی در این زمینه در امتحانات اصلی توصیه می شود؛ مثال: ما َذَهَب. ما َذَهَب؟

البّته شرح این نکته بدون اشکال است.

تمرین ها

تمرین اّول: 
ترجمٔه جمله های دارای فعل ماضی که سه جملٔه نخست آیات شریفٔه کالم اللّٰه مجید است. هدف آموزشی، 

ترجمٔه جمله های دارای فعل ماضی است.
1 ﴿َضَربْنا ِللّناِس فی هذا القرآِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل﴾ )سورهٔ الّروم، آیٔه 58( در این قرآن از هر مثلی زده ایم. )آورده ایم(

2 ﴿أ أنَت فََعلَْت هذا ِبآِلَهِتنا یا إبراهیم﴾ )سورهٔ اْلنبیاء، آیٔه 62( ای ابراهیم، آیا تو این كار را با خدایانمان كردی؟

3 ﴿َضَرَب لَنا َمثاَلً َو نَِسَي َخلَْقُه﴾ )سورهٔ یٰس، آیٔه 78( برای ما مثالی زد و آفرینش خودش را فراموش كرد.

4 قال الطفل: أنا ما حزنُت. كودک گفت: من اندوهگین نشدم. )ناراحت نشدم/ غّصه نخوردم.(

5 نحن ما عبرنا الحدود. ما از مرز )مرزها( عبور نكردیم.

تمرین دوم: 
این تمرین برای بار نخست در کتاب طّراحی شده است. تمریِن جورکردنی همیشه مورد عالقٔه دانش آموزان 

بوده است؛ زیرا تمرینی ساده و لّذتبخش است. 
حّل این تمرین باید همراه با ترجمٔه آن باشد؛ تا دبیر مطمئن شود حّل آن تصادفی و بدون اندیشه نبوده است.
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بالف

الُْفْستاُن

الِْعلُْم

نیا الدُّ

الُة الصَّ

النِّْسیاُن

ؤاُل السُّ

َمزَرَعُة اآلِخرَِة

کَْنـٌز

ِمْن َمالِبِس النِّساِء

آفَـُة الِْعلِْم

 ِمفتاُح الِْعلِْم

یِن َعموُد الدِّ

الُفستاُن ِمن َمالِبِس النِّساِء. فستان )پیراهن( از لباس های بانوان است.
الِعلُم کنٌز. دانش گنج است.

نیا َمزَرَعُة الِخَرِة. جهان کشتزار آخرت است. یا دنیا مزرعٔه آخرت است. الدُّ
الُة َعموُد الّدیِن. نـماز ستون دین است. الصَّ

النِّسیاُن آفَُة الِْعلِْم. فراموشی، آفت دانش است. فراموشی، آسیِب علم است. فراموشی، آفِت علم است.
ؤاُل ِمفتاُح الِْعلِم. پرسیدن، کلید دانش است. السُّ

تمرین سوم: 
دوره ای است بر آموخته های فعل ماضی و ضمیرها همراه با تکرار برخی واژگان پرکاربرد در جمالت.

هدف آموزشی این تمرین تقویت مهارت خواندن و شنیدن و ترجمٔه عربی به فارسی است. نقش تصویر در 
این دو صفحه مهم است و برای تلطیف، تسهیل و تعمیق آموزش طّراحی شده است.

أنا َحِزنُت قلیالً. من كمی اندوهگین شدم.  
ََّك َشریٌف. تو او را یاری كردی؛ زیرا تو شریف هستی. أنَت نََصرتَُه؛ ِلَ ن

هَو َوَقَع َعلَی الرِض. او روی زمین افتاد. »َوَقَع« و »َسَقَط« به معنای »افتاد« هستند. 
أنِت لَِبسِت َعباَءًة َجمیلَـًة. تو لباسی زیبا پوشیدی.

هَي نَِسَیْت َشیئاً. او چیزی را فراموش کرد. )یادش رفت( »نَِسَي« گاهی به معنای »جا گذاشت« نیز هست. 
نَِسیُت َحقیبَـتی ِبالْحاِفلَِة. به عامیانه: أنا ناسي َشنطَتی ِبالْباْص. یعنی كیفم را در اتوبوس جا گذاشته ام.

توضیح اینكه تلّفظ حرف سین در فعل »نَِسیُت« دّقت الزم دارد؛ برخی سین را مكسور تلّفظ می كنند؛ 
چون زیِر آن كسره می بینند؛ در حالی كه تلّفظ درسِت آن )nasito( است.

ـ « به فارسی ترجمه نـمی شود.  نَحُن َشَعْرنا ِبااِلفِتخار. ما احساس افتخار كردیم. حرف جّر »ِب« در »َشَعَر ِب
) »ُشعور« به معنای »احساس« است كه با معنای رایِج فارسی آن فرق دارد. )َشَعَر ِبـ = َأَحسَّ

نَحُن َوَقْفنا ِلَْخِذ الَْجواِئِز. ما برای گرفتِن جایزه ها ایستادیم. 
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َوَقَف یعنی از حركت ایستاد؛ اّما قاَم یعنی نشسته بود و از حالت نشستن برخاست و ایستاد و با هم فرق دارد.

نَحُن َعبَْرنَا الَْجبََل. ما از كوه عبور كردیم. )گذر كردیم. گذشتیم. رد شدیم( َعبَـَر نیاز به حرف جّر ِمْن ندارد.
تلّفظ درسِت )َعبَـْرنَا الَْجبَـَل( چنین است: )َعبَـْرَن لَْجبََل(

نَحُن فَِرْحنا كَثیرًا. ما خیلی خوشحال شدیم. )شاد شدیم( فَِرَح ≠ َحِزَن
نَحُن َقطَْعَنا الَْخَشَب. ما چوب را بُریدیم. )قطع كردیم( 

تلّفظ درسِت )َقطَْعَنا الَْخَشَب( چنین است: )َقطَْعَن لَْخَشَب(
َالُْقرآنّیات

ُل نَبّیٍ َعِمَل فی َمركَِز الُْحكوَمِة؟ َسیُِّدنا یوُسُف علیه السالم. 1 َمن َأوَّ

. نخستین پیامبری كه در مركز حكومت كار كرد كیست؟ سروِر ما )آقای ما( یوسف 
وَرُة الَّتی ِباْسِم فاِكَهٍة؟ سوَرُة الّتیِن. »ما هي؟« و »ما؟« به یک معنا هستند. 2 ما هَی السُّ

سوره ای كه به نام میوه ای است چیست؟ )كدام است؟( سورٔه انجیر.
. لقِب كدام پیامبر ذبیح اللّٰه است؟ پیامبر خدا اسماعیل  3 لََقُب َأيِّ نَبّيٍ َذبیُح اللِّٰه؟ نَبیُّ اللِّٰه إسماعیُل  

دانش افزایی برای دبیر

1 »جائزة« از ریشٔه »جاَز« است. »جاَز الَْمكاَن.« و »جاَز ِبالَْمكاِن.« یعنی »از آن جا گذشت.« 

گفته شده است: یکی از فرماندهان سپاه اسالم در جنگی به رودخانه ای برخورد كرد كه سربازانش باید 
از آن می گذشتند. او به سربازانش گفت: »َمن جاَز النَّهَر فَلَُه جاِئَزةٌ«. )جاِئَزة اسم فاعل از فعل جاَز است.( 

یعنی: »هركس از رود بگذرد، پاداِش گذشتن دارد«.
2 »عبور« یعنی رد شدن از این طرف به آن طرف مانند اینكه از این طرف رود به آن طرف برویم؛ ولی 

»ُمرور« یعنی در همان یک طرف رود به موازات ساحل حركت كنیم.
3 »یوسف« نامی ِعبری است به معنای »می افزاید« است. جوزف، جو در نام های غربی همان »یوسف« 

)Joseph/Jo/Joe( .است
4 »إسماعیل« نامی ِعبری به معنای »خدا شنید« است. )إسماع + ئیل = إسماعیل: َسِمَع اللّه( ساموئل، 

)Samouel/Sam/Samm/Sammy( .سام، َسم در نام های غربی همان اسماعیل است
5 »آِلَهة« جمع »إلٰه« است. در رسم الخّط اّولّیٔه قرآن حروف کشیدٔه واو و الف و یاء )و-ا-ي( نمایش 

داده نـمی شد. بعدها این سه حرف افزوده شد. برخی واژه ها به دلیل معروف بودن با همان رسم الخّط كهن 
نوشته می شوند و حرف الف در آنها نوشته نـمی شود؛ مانند: ٰهذا، رحٰمن، إلٰه، ٰذلك

6 بَِقَي: ماند. به معنای »جاماند« نیز می باشد. 
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َأَحُد الُْحّجاِج بَِقَي في ُأُحٍد. یکی از حاجی ها در ُاُحد جا مانده است.
7 »ُحدود« جمع »َحّد« است. هرچند جمع است؛ ولی می شود آن را »مرز« ترجمه کرد.

8 لَِبَس، یَلبَُس، لُبساً الثَّوَب: جامه را پوشید. )امکان دارد با این فعل اشتباه شود: لَبََس، یَلِبُس، لَبساً 

َعلَیِه المُر: کار را بر او درهم و برهم و با مشتبه کردنش به چیز دیگری پوشانیده ساخت(. 
﴿ال تَلِبُسوا الَْحقَّ ِبالْباِطِل﴾ حق را با باطل درهم نیامیزید. )سورٔه بقره: 42(

9 »َحِفَظ« فعل ماضی به معنای »حفظ کرد« است. گاهی فعل ماضی و مضارع معنای دعا دارد؛ مثال:

اللُّٰه یَحَفظُك! َحِفظَك اللُّٰه! خدا شما را حفظ کند!
حرف نفی »ما« فقط بر سر ماضی نـمی آید؛ بر سر مضارع نیز می آید؛ مثال: ﴿ما یَنِطُق َعِن الَْهوٰی﴾

10 از آنجا که زیر حرف سین در »نَِسَي« کسره وجود دارد؛ برخی آن را اشتباه تلّفظ می کنند. در »ِهَي« و 

کلمات مشابه نیز گاهی چنین چیزی رخ می دهد. علّت این اشتباه این است که در زبان فارسی اگر زیر حرفی 
کلمٔه  تلّفظ می گردد ولی در عربی چنین نیست. ضمناً  بیاید؛ آن کسره،  یاء کشیده  کسره باشد و بعد از آن 

»نَِسَي« افزون بر معنای »فراموش کرد« به معنای »جا گذاشت« نیز می باشد؛ مثال: 
نَِسیُت َحقیَبتي فی الطّاِئـَرِة. کیفم را در هواپیما جا گذاشتم.



79

اهداف کّلی

1 آموختن معنای 13 کلمٔه جدید از عربی به فارسی

2 روان خوانی یک متن عربی

3 آموزش معادل های سه گانٔه جملٔه »شما انجام دادید« در زبان عربی

« و »فََعلُْتما«. 4 آشنایی با صیغه های »فََعلُْتم«، »فََعلُْتنَّ

تحلیل درس

َالُْسـَرُة الّناِجَحُة: خانوادٔه موفّق
یُِّد زاِرعّی فاَّلٌح وَزْوَجُتُه فاَّلحٌة. هُما ساِکناِن َمَع أوالِدِهما فی َقرَیٍة.  َالسَّ

آقای زارعی کشاورز و همسرش ]نیز[ کشاورز است. آنها با فرزندانشان در روستایی ساکن اند. 
عاِرٌف أکْبَُر ِمَن الََخَویِْن َوُسمیَُّة أکْبَُر ِمَن الُْخَتْیِن. هُْم ُأْسَرةٌ ناِجَحٌة. 

عارف از برادرها و سمّیه از خواهرها بزرگ تر است. آنها خانواده ای موفّق اند. 
ّماِن َوالتُّّفاِح. بَیُتـُهْم نَظیٌف َوبُستانُُهم َمْملوءٌ ِبأْشجاِر الْبُرتُـقاِل َوالِْعَنِب َوالرُّ

خانٔهشان پاکیزه و باغشان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.
امکان دارد  آیا  بیاید که  پیش  مناطق کشور سؤال  برخی  برخی دانش آموزان در  برای  نکتۀ )1(: شاید 

درختان پرتقال، انگور، انار و سیب یکجا باشند. پاسخ این است که آری امکان دارد.
نکتۀ )2(: أوالد سه معنا دارد: فرزندان، بّچه ها، پسران. در این متن به معنای فرزندان است.

یُِّد زاِرعّی« بدون حرف تعریِف »ال« است؟ نکتۀ )3(: شاید برای دبیر سؤال پیش بیاید که چرا زارعی در »َالسَّ
پاسخ این است که »زارعی« اسم َعلَم است و در اصِل زبان همین طور بدون ال است و نـمی توان به آن ال 

داد، مگر اینکه در شناسنامٔه آن شخص واقعاً ال داشته باشد.

درس هفتم
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ِحواٌر بَیْـَن الْوالِِد َواأْلَْوالِد: گفت وگویی میاِن پدر و پسران
ِة َمَع صاِدٍق َوحاِمٍد. الواِلد: أیَْن َذَهبَْت یا عاِرُف؟ عارف: إلٰی بَْیِت الَْجدِّ َوالَْجدَّ

پدر: ای عارف کجا رفتی؟ عارف: به خانٔه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد.
ّیاَرِة. الواِلد: کَْیَف َرَجْعُتما یا صاِدُق َویا حاِمُد؟ الََخواِن: ِبالسَّ

پدر: ای صادق و حامد، چگونه بازگشتید؟ دو برادر: با خودرو.
نا. ُّها الَْوالُد؟ اِلْخَوة: ِلُمساَعَدِة َجدِّ الواِلد: ِلماذا َذَهبُْتْم أی

پدر: ای پسرها، چرا رفتید؟ برادرها: برای کمک به پدربزرگمان. 

ِحواٌر بَیْـَن الْوالَِدة َوالْبَناِت: گفت وگویی میان مادر و دختران.
ِة َمَع َشْیماَء َونَْرِجَس. الواِلَدة: أیَْن َذَهبِْت یا ُسَمیَُّة؟ ُسَمّیة: إلٰی بَْیِت الَْجدِّ َوالَْجدَّ

مادر: ای سمّیه، کجا رفتی؟ سمیه: به خانٔه پدربزرگ و مادربزرگ همراِه شیما و نرگس.
ّیاَرِة. الواِلَدة: کَْیَف َرَجْعُتما یا َشْیماُء َویا نَْرِجُس؟ الُْختاِن: ِبالسَّ

مادر: ای شیما و نرگس، چگونه برگشتید؟ دو خواهر: با خودرو.
ِتنا. ُتها البَناُت؟ الََخوات: ِلُمساَعَدِة َجدَّ َـّ الواِلَدة: ِلماذا َذَهبُْتـنَّ أی

مادر: ای دخترها، چرا رفتید؟ خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان.

بدانیم

پیش از آغاز شرح قاعدٔه فعل ماضی متکلّم مع الغیر، چهار جملٔه مصّور برای فهم بهتر این فعل طّراحی 
دبیر  آنگاه  می کنند؛  ترجمه  و  می خوانند  رسا  صدای  با  دانش آموز  چهار  را  جمله  چهار  این  است.  شده 

دربارهٔشان توضیح می دهد.
متن بخش »بدانیم« را نیز دانش آموز می خواند. در پایان، دبیر از دانش آموزان می پرسد که آیا سؤالی 

دارند؟ و به سؤال های احتمالی پاسخ می دهد. 
توّجه داشته باشیم که ارجاِع دانش آموزان به تصاویر مهم است. دستی که در حاِل اشاره کردن است، 
حالِت خطاب را بیان می کند. مفاهیمی مانند »جمع مذکّر مخاطب« را با استفاده از تصویر و ترجمٔه فارسی 

به سادگی می توان توضیح داد.
پرسش: چرا ابتدا با صیغٔه »فََعلُْتم« آغاز شده است؟

پاسخ: زیرا صیغٔه »فعلتم« اصل است و حالت عمومّیت دارد.
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تمرین ها

تمرین اّول: هدف، تقویِت مهارِت درک مطلب است. پاسخ ها: غ غ ص غ ص
تمرین دوم: هدف تقویت مهارِت روان خوانی و ترجمه و شناخت فعل ماضی است.

1 یا ِبنتاِن، کَیَف َقَرأتُـما َدرَسکُما؟ ای دخترها، چگونه درستان را خواندید؟ )َقَرأتُـما(

2 یا ُأستاُذ، َهل َسَمْحَت لی ِبالَْکالِم؟ ای استاد، آیا به من اجازٔه سخن گفتن دادی؟ )َسَمْحَت(

) ؟ ای خانم ها، آیا صدای کودکانتان را شنیدید؟ )َسِمْعُتـنَّ یِّداُت، َأ َسِمْعُتـنَّ َصوَت َأطفاِلکُنَّ َُّتَها السَّ 3 َأی

. ای دانش آموزان »دانشجویان«، چرا  فوِف؟ - ِلَنَّ الَْجوَّ حارٌّ َُّها الطُّاّلُب، ِلماذا فَتَْحُتم َأبواَب الصُّ 4 َأی

»برای چه« درهای کالس ها را باز کردید؟ »گشودید« - برای اینكه )زیرا( هوا گرم است. )فَتَْحُتم( 

تمرین سوم: هدف، تقویت شناخت و ترجمٔه ضمیر و فعل ماضی مثبت و منفی است.
تمرین چهارم: هدف تقویت شناخت فعل ماضی و ضمیر است. از آنجا که این درس اربعینّیات یا قرآنّیات 

ندارد؛ لذا تعداد تمرینات به چهار دسته رسیده است.
. معلّم به من اجازٔه بیرون رفتن )خروج( از کالس را داد. فِّ 1 َالُْمَعلَِّمُة )َسَمَحْت( لي ِبالُْخروِج ِمَن الصَّ

من و دوستم در مسابقه موفّق شدیم. 2  أنا َوَصدیقي )نََجْحنا( في الُْمسابََقِة  

ای دو خواهر، )ای خواهرها(، آیا احساس افتخار نکردید؟ َُّتَها اْلُختاِن، َأ ما )َشَعرتُـما( بااِلفِْتخاِر؟  3 َأی

او از موفّقّیِت دوستش خوشحال شد. )شاد شد( 4 هَو )فَِرَح( ِمْن نَجاِح َصدیِقِه.   

ای دوستان، چه چیزی را ساختید؟ َُّها اْلَصِدقاُء، ماذا )َصَنْعُتم(؟   5 َأی

مادر حمید گفت: من چشم به راهم. )منتظرم( 6 قالَْت ُأمُّ َحمیٍد: َأنَا )ُمنَتِظَرةٌ (.   

دانش ا فزایی برای دبیر

1 »ُسَمیَّة« مادر »َعّمار بن یاِسر« نخستین زن شهید صدر اسالم است. 

ر »َسماء« به معنای »آسماِن کوچک« است.  نام »سمیة« مصغَّ
2 »َشْیماء« در زبان فارسی »شیما« هموزن با »سیما« تلّفظ می شود. 

»شیماء« به معنای »دختر خالدار«، خواهر َرضاعی پیامبر  دختر »حلیمٔه سعدیّه« است.
3 بََدَأ، یَبَدُأ، بَْدءًا: آغاز کرد. بََدَأ به معنای »آغاز شد« نیز است؛ ولی »ِابَتَدَأ« یک معنا دارد: )آغاز شد(

4 »َجمَع« یعنی »جمع کرد« ولی »ِاجَتَمَع« به معنای »جمع شد« است.

5 فاَّلح، زاِرع و ُمزاِرع هر سه به معنای کشاورزند.
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6 فعل »َسَمَح« کلمه ای پر کاربرد است. 

ِاْسَمْح لي: به من اجازه بده. َمسموح: ُمجاز. لَْو َسَمْحَت: اگر اجازه می دادید.
7 در متن درس با دو واژٔه »الَخَویِن« و »الُخَتیِن« روبه رو شدید. 

شاید گفته شود بهتر بود که این دو کلمه در درس به صورت »َأَخویِه« و »ُأخَتیها« می آمد؛ اّما از آنجا که 
حرف نون مثّنی به دلیل مضاف واقع شدن از این دو کلمه حذف می شود؛ لذا این دو واژه به منظور تسهیل، 
در حالت غیرمضاف به کار رفته اند، تا از طرح سؤاالتی که پاسخ به آنها در حّد نخستین پایٔه آموزش است، 

جلوگیری شود.
8 »َمملوء« به معنای »پُر« در فارسی به صورِت »َمْملُّو« به کار می رود. 

در زبان عربی اغلب معادِل واژٔه »پُر« واژٔه »َمليء« است.
9 واژٔه »کیمیاء« در زبان عربی در اصل واژه ای فارسی و به قولی یونانی است که وارد عربی و بسیاری 

از زبان های دیگر شده است. در انگلیسی »chemistry« و در فرانسوی »chimie« همان واژٔه »کیمیا« 
در فارسی است. 

کیمیا در باور پیشینیان، ماّده ای فرضی بود که به وسیلٔه آن می شد هر فلز پَست ماننِد »ِمس« را تبدیل به 
»طال« کرد؛ ِاکسیر.

10 دربارٔه فرق فاکهة، نَخل و ُرّمان در آیٔه ﴿فیِهما فاِکَهٌة َونَخٌل َوُرّماٌن﴾ ﴿سورٔه الرحمن، آیٔه 68( چنین 

گفته اند: 
»فاکهة« به معنای میوه یا درخت میوه، عام است و خرما و انار را هم در بر می گیرد. اگر این دو، یا درخِت 

این دو را جداگانه ذکر کرده، به خاطر اهّمّیتی بوده که این دو داشته اند. 
در اهّمّیتشان گفته اند: »خرما هم میوه است و هم طعام. انار هم میوه است و هم دوا. بدین جهت این دو، 

بر سایر میوه ها فضیلت و اهّمّیت یافته و شایسته شده اند که جداگانه ذکر گردند.« 
) إرشاد الذهان، صفحٔه 539، االصفي، جلد 2، صفحٔه 1248(

11 »بَنات« و »َأَخوات« جمع مؤنّث سالم به شمار می روند. 

در اصطالح گفته می شود بَنات از ُملَحقات جمع مؤنّث سالم است. 
بهتر است از طرح چنین سؤاالتی که حّتی میان کارشناسان اختالف هست خودداری شود. 

بَنات جمع ِابَنة یا ِبنت است. 
) ِابْن = مذکّر / ِابَْنة = مؤنّث(، )ِابَْنة + ات = ِابْنات ← بَنات(
)َأخو = مذکّر / َأخَوة = مؤنّث ← ُأخت(، )َأخَوة ← ُأخت(
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اهداف کّلی

1 آموختن معنای بیست کلمٔه جدید از عربی به فارسی

2 روان خوانی یک متن عربی

3 آموزش معادله ای چهارگانٔه جملٔه »آنها انجام دادند« در زبان عربی

4 آشنایی با صیغه های »فََعلوا«، »فََعلَْن«، »فََعال« و »فََعلَتا«

آموزشی درس، در  پیام  کنار  را در  الظّاِهر.«  زینِة  ِمن  َخیٌر  الباِطن  »زینُة  5 دانش آموز کاربرد حدیث 

زندگی تشخیص دهد و به این حدیث در جایگاه مناسب استشهاد کند.

تحلیل درس

در این درس به نسبت درس های پیشین، متن طوالنی تر شده است. این کار در دروس نخستین امکان پذیر 
نبود؛ زیرا دانش آموز در آغاز راه یادگیری زبان عربی است و هنوز توانمندِی زبانِی چندانی ندارد. برای 
پایٔه هشتم آوردِن متِن نسبتاً طوالنی آسان تر می شود؛ زیرا دانش آموز در پایٔه هشتم پیش زمینه های بسیاری 
دارد. او کلمات بسیاری را در ذخیرهٔ واژگانی خود از حفظ دارد و با ساختارهای بسیاری در پایٔه هفتم 

آشنا شده است.
داستان »زینة الباطن« با الهام از حدیث حضرت علی  پیام ارزشمندی را به دانش آموز ابالغ می نـماید. 

داستان تخّیلی »سنْگ ماهی مهربان« در زندگی روزمّرٔه ما بارها روی می دهد. 
پیام درس ارزش باالیی دارد. افزون بر اینکه دانش آموز متنی را می خواند یک درس زندگی نیز می آموزد 

که زیوِر درون از زیوِر برون بهتر است و چه بسا افرادی که ظاهر و باطنشان با هم فرق دارد.

درس هشتم
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زینَـُة الْباِطِن )زینت باطن، آرایش درون، زیوِر باطن(

ُة.  َـّ َمَکُة الَْحَجری کانَْت فی بَْحٍر کَبیٍر َسَمکٌة َقبیَحٌة اسُمَها السَّ
در دریایی بزرگ، ماهِی زشتی وجود داشت که نامش سنگ ماهی بود.

با توّجه به اینکه همزٔه وصل خوانده نـمی شود، لذا خواندِن این بخش از جملٔه باال برای برخی دانش آموزان 
دشوار است. 

َُّة( َمَکُة الَْحَجری )... َقبیَحٌة اْسُمَها السَّ
خواندِن درست به این گونه است:

َُّة( )... َقبیَحُتـِن ْسُمَه ْسَسَمَکُة لَْحَجری
َوکانَِت اْلْسماكُ خاِئفاٍت ِمنْها. هَی َذَهبَْت إلٰی َسَمَکَتیِن. و ماهی ها از او هراسان بودند. او به سوی دو 

ماهی رفت. 
کتاب  ساختار  با  آموزشی  نظر  از  هفتم  پایٔه  در  تَخاُف«  »کانَْت  مانند  فعلی  آوردِن  که  آنجا  از  توضیح: 

هماهنگ نیست؛ لذا به جایش »خاِئـفات« آمده است.
َمَکتاِن خافَتا َوَهَربَتا. آن دو ماهی )ماهی ها( ترسیدند و فرار کردند. )گریختند( َالسَّ

هَی کانَْت َوحیَدًة داِئـماً. او همیشه تنها بود.
ّیادیَن جاؤوا فََقَذفوا َشبََکـًة کَبیَرًة فی الْبَْحِر. في یَوٍم ِمَن اْلیّاِم، َخْمَسٌة ِمَن الصَّ

در روزی از روزها، پنج تن از ماهی گیرها )صّیادها( آمدند و توری بزرگ )توِر بزرگی( را در دریا انداختند.
بََکِة. ما جاَء أَحٌد ِللُْمساَعَدِة. ماهی ها در تور افتادند. کسی برای کمک نیامد. َاْلْسماكُ َوَقْعَن1  في الشَّ

َُّة َسِمَعْت أصواَت السماك. سنْگ ماهی صداهای ماهیان را شنید. السمکة الحجری
1ـ توضیح اینکه برای السماك دو فعل َوَقْعَن و َوَقَعْت هر دو درست است. 

در کتاب به تقلید از کلیله و دمنه شکل وقعن به کار رفته است. 
ما ِللِجماِل َمْشیها َوئیدا ...... أَجندال یَحِملَْن أم َحدیدا

یعنی چه شده این شتران آرام راه مى روند؟! آیا بارشان سنگ است یا آهن؟!
شاعر در آغاز گفت: »مشیها« سپس گفت: »یحملن«.

این یک اسلوب عربى اصیل می باشد و در قرآن موجود است.
یِّئَاِت ۚ ٰذِلَك ِذكْرٰى ِللّذاِكریَن﴾ )سورٔه هود آیٔه 114( الَة طََرفَـِی النَّهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللَّْیِل ۚ إنَّ الَْحَسَناِت یُـْذِهبَن السَّ ﴿َوَأِقِم الصَّ

به کلمٔه »حسنات« دقت کنید که برایش فعل »یُـْذِهبَن« آمده است.
هذا الرجز للّزباء، قالته لما نظرت إلى الجمال التی جاء بها قصیر بن سعد صاحب جذیمة ...، 

ویرى الكوفیون: أّن الفاعل )مشیها( تقدم على عامله »وئیدا« ... و »وئیدا« وردت منصوبة، حال ..
ویرى البصریون: أّن »مشیها« مبتدأ، حذف خبره، وبقی معمول الخبر، والتقدیر:

مشیها یكون وئیدا، أو یوجد وئیدا ...
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ّیادیَن ِبـسرَعٍة. الْسماكُ َخَرْجَن  بََکِة َوَحِزنَْت فَـَذَهبَْت ِلَنجاِة الْسماكِ. َقطََعْت َشبََکَة الصَّ فََنظََرْت إلَی الشَّ
َوَهَربَْن َجمیعاً. پس )و( به تور نگاه کرد و غمگین شد و برای نجات )رهایی( ماهی ها رفت. به سرعت تور 

صّیادها را برید. )قطع کرد( و ماهی ها خارج شدند و همگی فرار کردند.
ََّة  َمَکَة الَحَجری ّیادوَن أَخذوها.کانَت اْلْسماُك َحزیناٍت؛ ِلنَّ السَّ بَکِة َو الصَّ َُّة فی الشَّ َمَکُة الَْحَجری فَـَوَقَعت السَّ

 . بََکِة ِلَنجاِتِهنَّ َوَقَعْت فی الشَّ
پس )و( سنْگ ماهی در تور افتاد و صّیادها )ماهیگیرها( او را گرفتند. ماهی ها ناراحت )غمگین( بودند؛ 

زیرا سنْگ ماهی برای نجات آنها در تور افتاد. 
َّها کانَْت َقبیَحًة ِجّدًا  َمَکَة َولِٰکنَّـُهم َقَذفوها فی الْماء؛ ِلن ـّیادیَن. هُْم أَخذوا السَّ الَْسماُك نَظَْرَن إلی َسفینِة الصَّ

فَخافوا ِمنْها. الْسماكُ فَِرْحـَن ِلَنجاِتها َو نَظَْرَن إِلَیها ِبابِْتساٍم َو َعِلْمَن َأنَّ َجماَل الْباِطِن َأفَْضُل ِمْن َجماِل الظّاِهِر.
ماهی ها به کشتی صّیادها )ماهی گیرها( نگاه کردند. آنها ماهی را گرفتند ولی در آب انداختند؛ زیرا خیلی 
زشت بود و از او ترسیدند. ماهی ها برای نجات او خوشحال شدند و دانستند )پی بردند( که زیبایی درون 

)باطن( برتر )بهتر( از زیبایی آشکار )ظاهر( است.

: »زیَنُة الْباِطِن َخْیٌر ِمْن زیَنِة الظّاِهِر«. قاَل اْلماُم َعلیٌّ 
امام علی  گفته است: )فرموده است( زینت باطن بهتر از زینت ظاهر است. یا زیوِر درون برتر از زیوِر 

بُرون است. یا زینت درون بهتر از زینت آشکار است.

در پایان قرائت و ترجمٔه متن درس، می توان پیام درس را از دانش آموزان پرسید و از آنان خواست که 
اگر بیت یا ضرب المثلی دربارٔه پیام درس به یاد دارند، بگویند یا تحقیق کنند و برای جلسٔه آینده بیاورند. این 

فّعالّیت را می توان در حّد آوردن یک عبارت تعیین کرد.

ومنهم من قرأ »مشیها« بالجر، وأعربه بدل اشتمال من الجمال، ومنهم من قال:
مشیها مبتدأ. وئیدا: حال سدت مسّد الخبر. ]الهمع/ 1/ 159، والشموني/ 2/ 46، وشرح أبیات مغني اللبیب/ 7 /

اٌب﴾ سورٔه ص، آیٔه 19 ﴿َوالطَّْیَر َمْحُشوَرًة ۖ كُلٌّ لَُه َأوَّ

َُّه ِبُكلِّ َشْیٍء بَِصیٌر ﴾ سورٔه الملك، آیٔه 19 ُن ۚ إِن ْحَمٰ ﴿َأَولَْم یََرْوا إِلَى الطَّْیِر فَْوَقُهْم َصافَّاٍت َویَْقِبْضَن ۚ َما یُْمِسُكُهنَّ إِالَّ الرَّ
»الطیر محشورة« مفرد مؤنث می باشد؛ ولی در آیٔه دوم »صافات« و »یقبضن« جمع مؤنث است.

﴿َویَْسأَلُونََك َعِن الِْجباِل فَُقْل َینِْسُفها َربّی نَْسًفا﴾ سورٔه طٰٰه، آیٔه 105

ْرنا َمَع داووَد الِْجباَل یَُسبِّْحَن َوالطَّْیَر ۚ َوكُّنا فَاِعلیَن﴾ سورٔه األنبیاء، آیٔه 79 ْمَناَها ُسلَْیماَن ۚ َوكُـالًّ آتَْینا ُحْكًما َوِعلًْما ۚ َوَسخَّ ﴿فََفهَّ
در آیٔه اول، ضمیر »الجبال« مفرد مؤنث و در آیٔه دوم جمع مؤنث است.
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بدانیم

پیش از آغاز رسمی قاعدٔه درس، چهار جملٔه مصّور آمده است تا دانش آموز تحت نظر معلّم با قرائت و 
ترجمٔه آنها بتواند موضوع درس را متوّجه شود. 

یعنی صیغه های  زبان عربی  در  دادند«  انجام  »آنها  معادل های چهارگانٔه جملٔه  آموزِش  این درس  هدف 
»فََعلوا«، »فََعلَْن«، »فََعال« و »فََعلَتا« می باشد.

ارجاع به تصاویر مهم است. تصاویر برای زیبایی نیست. بی توّجهی به آنها موجب نقص آموزش است.
حروف قرمز صرفاً شناسه اند. منظور نـمایِش ضمایر مّتصل فاعلی نیست. 

بدیهی است که در »فعلوا« واو و در »فعلتا« الف ضمیر فاعلی اند؛ اّما در »فََعلوا« واو و الف و در »فعلتا« 
تاء و الف رنگی شده اند.

تمرین ها

تمرین اّول: با توّجه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.
 نادرست درست    ُة َوحیَدًة.  َـّ َمَکُة الَْحَجری 1 کانَت ِتلَك السَّ
 نادرست درست    ُة َذَهبَْت ِلَنجاِة الَْسـماِك.  َـّ َمَکُة الَحَجری 2 السَّ

نادرست      درست ُة َصغیَرًة َو َجمیلًة.  َـّ َمَکـُة الَْحَجری 3 کانَت السَّ
نادرست      درست َِّة.  َمَکِة الَْحَجری ّیـادوَن ما خافوا ِمَن السَّ 4 الصَّ

تمرین دوم: هدف این تمرین مانند تمرین اّول، تقویت قدرت درک مطلب دانش آموز است. 
یک هدف مهم کتاب درسی چنین تمریناتی است و در سال های آینده سؤال های درک مطلب به همین 
شیوه طّراحی می گردند. هدف این تمرین تقویت مهارت دانش آموز در متن خوانی و پاسخ به پرسش هاست. 
معلّمان گرامی به پاسخ کوتاه بسنده کنند و در ارزشیابی شفاهی و کتبی به ویژه  در شفاهی به همین گونه عمل کنند.

فیَنِة؟  1 کَم َصّیادًا کاَن فی السَّ
َخمَسة. یا َخمَسة َصّیادین. 

بََکَة فی الْماِء؟  2 َمن َقَذَف الشَّ
بََکَة فی الْماِء. ّیادوَن. یا الصّیادون َقَذفوا الشَّ َالصَّ

َُّة؟  َمَکُة الَْحَجری 3 أیَن َوَقَعِت السَّ
بََکة. ُة فی الشَّ َـّ َمَکُة الَْحَجری بََکة. یا َوَقَعِت السَّ فی الشَّ
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4 َهل زیَنُة الظّاِهِر َخیٌر ِمن زیَنِة الْباِطِن؟ 
ال. یا ال؛ لَیَسْت زیَنـُة الظّاِهِر َخیرًا ِمن زیَنـِة الْباِطِن. 

بدیهی است که دانش آموز دربارهٔ اعراب کلمات هیچ چیز نمی داند و نباید از او اعراب صحیح را خواست.
تمرین سوم: هدف، تقویِت آموخته های دانش آموز در شناخت اسم، ضمیر و فعل ماضی مثبت و منفی است.

تمرین چهارم:  هدف، تقویت آموخته های دانش آموز در شناخت اسم اشاره، ضمیر و فعل ماضی است. 
در حقیقت هدِف تمرین چهارم با تمرین سوم یکی است و صرفاً در طّراحی سؤال تنّوع صورت گرفته است.

ّیادوَن )َقَذفوا( َشبََکـًة فی الْبَحِر.  1 ٰهؤُالِء الصَّ
این ماهی گیرها )این صّیادها( توری در دریا انداختند.

. ِتِهنَّ 2 ُأولِٰئَك الْبَناُت )َذَهبَْن( ِلُمساَعَدِة َجدَّ
آن دختران )آن دخترها( برای کمک به مادربزرگشان رفتند.

3 ٰهذاِن الَْولَداِن )َوَقفا( ِلَْخِذ الَْهدایا. 
این پسرها )این دو پسر/ این بّچه ها/ این دو بّچه( برای گرفتِن )برداشتِن/ بُردِن( هدیه ها )هدایا( ایستادند.

4 هاتاِن الَْمرَأتاِن )َرفََعتا( َعلََم إیراَن. 
این زنان )این دو زن( پرچِم ایران را باال بردند.

ها. 5 کانَْت َزهراء )ذاِهبًَة( إلٰی َصفِّ
زهرا به کالسش رفته بود. 

ذاِهب در اینجا یعنی رفته، رونده. 
دانش آموز باید بداند وقتی اسمی دربارٔه یک مؤنّث است، عالمت تأنیث »ة« می گیرد؛ مثالً: 

قالَْت زهراُء: أنا إیرانیَّـٌة. 
یا یک دختر در معّرفی خودش عالمت تأنیث را باید بیاورد؛ مثال: 

فِّ الّساِبِع. أنا طاِلبَُة الصَّ

دانش افزایی برای دبیر

َسَمَکة  جمع  و  أسماك  َسمك  جمع  است.  َسَمکة  آن  واحد  و  ماهی  معنای  به  جنس  اسم  َسَمك:   1
َسَمکات است. جمع َسَمـك به صورت ِسماك و ُسموك نیز درست است؛ اّما أسماك معروف تر و رایج است.

جمِع َسَمَکة، َسَمکات است؛ مانند َصَدَقة و َحَسَنة که جمع آنها َصَدقات و َحَسنات است. 
در کلیله و دمنه داستان »السمکات الثالث« معروف است. 

در گفتار معاصر عربی نیز »َسَمکات« کاربرد دارد.
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َسَمك اسم جنس جمعی به معنای ماهی ها نیز می باشد.
اّما َسَمَکة واحد َسَمك است. 

جمع َسَمك َأسماك است و خود واژهٔ َسَمك مفهوم جمع دارد تاء وحدت که بگیرد به معنای یک ماهی می شود.
برخی در معجم دنبال »سمکات« می گردند و آن را نـمی بینند و نـمی دانند که جمع قیاسی در معجم معموالً نـمی آید. 

2 حرف نفی »ما« بر سر مضارع نیز می آید؛ مانند این آیات قرآن:
﴿وما یَـنِطُق َعن الَهوٰی﴾ )سورٔه نجم، آیٔه 3( 

ْعَر َوما یَنبَغی لَُه﴾ )سورٔه یس، آیٔه 69(  ﴿َوما َعلَّمناُه الشِّ

ریَن َوُمنِذریَن﴾ )سورٔه أنعام، آیٔه 48( ﴿َوما نُْرِسُل الُْمْرَسلیَن إاّل ُمبَِشّ

3 حرف »فَـ« چند معنا دارد:
حرف عطف است برای ترتیب مّتصل: ﴿الَّذی َخلََقَك فََسّواَك فََعَدلََك﴾ )سورٔه االنفطار، آیٔه 7( 

کسی که تو را آفرید و راست و بی عیب کرد.
ُه فَقاَل َربِّ إنَّ ابْني ِمْن َأهْلـي ...﴾ )سورٔه هود، آیٔه 45(  َـّ ترتیب ذکری است. ﴿َونادٰی نوٌح َرب

و نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: پروردگارا، پسرم از خانواده ام است.
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اهداف کّلی

1 آموختن معنای نوزده کلمۀ جديد از عربی به فارسی
2 روان خوانی يک متن به زبان عربی

3 دوره ای بر آموخته های پیشین
4 استشهاد به حديث نبوی »َرِحَم اللُّٰه اْمـَرًأ َعِمَل َعَمًل فَـأَْتـَقـَنـُه.« در زندگی و عمل به آن

5 فهمیدن پیام متن درس

تحليل درس

داستان درس با الهام از سخن پیغمبر اسلم   پیام ارزشمندی را به دانش آموز انتقال می دهد.
کاَن نَّجاٌر َوصاِحُب َمصَنٍع َصديَقیـِن. نّجاری و صاحب کارخانه ای ]با هم[ دوست بودند.

في يَوٍم ِمَن األيّاِم قاَل النَّـّجاُر ِلصاِحِب الَْمْصَنِع: در روزی از روزها، نّجار به صاحب کارخانه گفت:
»أنا ِبحاجٍة إلَی التَّقاُعِد.« من به بازنشستگی نیاز دارم.

َأجاَب صاِحُب الَْمصَنِع: »َولِکنَّـَك ماِهٌر في َعَمِلَك َو نحُن ِبحاجٍة إلَیَك يا َصديقي«. 
صاحب کارخانه جواب داد: ولی تو در کارت ماهری و ما به تو احتیاج داريم ای دوست من.

بَیٍت َخَشبٍيّ کَـآِخـِر  ِمنُْه ُصنْـَع  تَقاُعَدُه َو طَـلََب  َقِبَل  لَـّما َرَأی صاِحُب الَْمْصَنِع إْصراَرُه؛  َقِبَل.  النَّّجاُر ما 
َعَمِلـِه في الَْمْصَنِع. 

نّجار نپذيرفت )قبول نکرد(. وقتی که صاحب کارخانه پافشاری اش )اصرارش( را ديد، بازنشستگی اش 
را پذيرفت. )قبول کرد( و از او خواست به عنوان آخرين کار در کارخانه خانه ای چوبی بسازد.

َذَهَب النَّّجاُر إلَی الّسوِق ِلِشراِء الَْوساِئِل ِلـُصنِْع الْبَیِت الَْخَشبيِّ الَْجديِد. 
نّجار برای خريدِن وسايل برای ساختِن خانۀ چوبِی جديد به بازار رفت.

هَو اْشَتـرٰی َوساِئَل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسبٍة. او وسايل ارزان و غیرمناسب خريد.

درس نهم
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َو بََدَأ ِبالَْعَمِل؛ لِٰکنَُّه ماکاَن ُمِجّدًا َو ما کانَْت أْخشاُب الْبَْیِت َمرغوبَـًة.
و آغاز به کار کرد ولی باپشتکار )پر تلش، جّدی( نبود و چوب های خانه مرغوب نبود.

بَْعَد َشْهَريِْن َذَهَب ِعنَْد صاحِب الَْمصَنِع َو قاَل لَُه: »هذا آِخُر َعَملي«.
پس از دو ماه نزد صاحِب کارخانه رفت و به او گفت: »اين آخرين کاِر من است«.

 جاَء صاِحُب الَْمْصَنِع َو أْعطاُه ِمْفتاحاً َذَهبّیاً َو قاَل لَـُه: 
صاحب کارخانه آمد و کلیدی طليی به او داد و به وی گفت: 

ََّك َعِملَْت ِعنْدي َسَنواٍت کَثیـَرًة«.  ٌة لََك؛ أِلن َـّ »هذا ِمْفتاُح بَیِتَك. هذا الْبَْیُت َهدي
اين کلید خانه ات است. اين خانه هديه ای به تو است؛ زيرا تو سال های بسیاری نزد من کار کردی.

نَِدَم النَّّجاُر ِمْن َعَمِلِه َو قاَل في نَـْفِسِه: »يالَْیـَتـني َصَنْعُت هذا اْلَبْیَت َجیِّدًا!«
نّجار از کارش پشیمان شد و با خودش گفت: ای کاش، اين خانه را خوب می ساختم. )خوب ساخته 
بودم(. در اينجا نبايد به نون وقايه در »يالَیَتني!« يا معنای خاّص »َصَنعُت« که ماضی استمراری يا ماضی بعید 
است، اشاره کرد. صرفاً بايد به معنای آن در ُمعَجم بسنده کرد. »يالَیَتني َصَنْعُت« را فقط به عنوان يک واژۀ 

جديد بايد ديد.
»َرِحَم اللُّٰه اْمـَرًأ َعِمَل َعَملً فَـأَْتـَقـَنـُه!« فرستادۀ خدا  فرمود )گفت(:  قاَل َرسوُل اللِّٰه 

خدا انسانی را رحمت کند که کاری را انجام دهد و آن را درست و محکم انجام دهد.
... خدا انسانی را رحمت کند که کاری را انجام داد و آن را درست و محکم انجام داد.

... خدا انسانی را رحمت کند که کاری را که انجام می دهد، آن را درست و استوار انجام دهد.
در اين درس نیز بخش »بدانیم« وجود ندارد؛ زيرا نزديک پايان کتاب است و هدف اين است که در هفته های 

پايانی سال مبحث جديدی تدريس نشود. هدف اين درس، متن خوانی و دورۀ مباحث مهّم کتاب است.

تمرين ها

تمرين اّول: با توّجه به متِن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟
1 َقِبَل صاِحُب الَْمْصَنع تَقاُعـَد النَّـّجار؛ أِلَنّـُه کاَن َضعیفاً.        نادرست  
.                    نادرست   2 کاَن النَّـّجاُر ُمـِجـّدًا في ُصنْـِع الْبَْیِت الَْخَشبيِّ

ًَّة ِللنَّـّجاِر.                                       درست     3 کاَن الْبَْیُت الَْخَشبيُّ َهدي
4 ما نَِدَم النَّـّجاُر ِمْن َعَمِلِه.                                               نادرست    

5 کاَن النَّـّجاُر ماِهـرًا.                                                          درست   
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هدف آموزشی تـمرين، تقويت درک مطلب است. پنج دانش آموز جمله ها را می خوانند؛ سپس ترجمه 
می کنند و در پايان درستی يا نادرستِی آن را مشّخص می کنند.

تمرين دوم: هدِف آن و شیوۀ انجام کار، هماننِد تمرين اّول است. فرقش اين است که در تمرين اّول، بايد 
درستی يا نادرستی جمله را معلوم کرد؛ ولی در تمرين دوم در يک يا دو کلمه پاسخ داد. بديهی است که پاسخ 
کامل برای تمرين بهتر است؛ اّما در امتحان کتبی و شفاهی به ويژه در شفاهی بايد پاسخ کوتاه را پذيرفت؛ زيرا 

پاسخ کوتاه نه تنها صحیح است، بلکه به واقعّیت نزديکتر است.
1 بَعَد کَم َشهٍر َذَهَب النَّّجاُر ِعنَد صاِحِب الَْمصَنِع؟ 

دانش آموز می تواند در متِن درس اين جمله را به عنوان جواب بگويد: »بَْعَد َشْهَريِْن َذَهَب ِعنَْد صاحِب 
الَْمصَنِع.« يا پاسخ دهد: »بَْعَد َشْهَريِْن« در اينجا معلّم می تواند به فراگیر بگويد در »بَْعَد َشْهَريِْن« به معنای »دو 

ماه« نیازی به عدد »ِاْثَنیِن« نیست؛ زيرا خوِد کلمۀ »َشهَريِن« به معنای »دو ماه« است.
2 َهل کاَن صاِحُب الَْمصَنِع ِبحاَجٍة إلَی النَّّجاِر؟ 

پاسخ »نَـَعم« کافی است؛ اّما می توان پاسخ بلند نیز نوشت: 
نََعم؛ کاَن صاِحُب اْلَمصَنِع ِبحاَجٍة إلَی النَّّجاِر. 

در اينجا بايد به دانش آموز آموزش داد که کافی است کلمۀ »َهْل« را بردارد و به جايش »نَـَعم« يا »ال« 
بگذارد و بقّیۀ جمله را رونويسی کند.

َهبيَّ إلَی النَّّجاِر؟  3 َمن َأعطَی الِْمفتاَح الذَّ
َهبيَّ إلَی النَّّجاِر.  صاِحُب اْلَمصَنِع. همین پاسِخ کوتاه، کافی است. يا صاِحُب الَْمصَنِع َأعطَی الِْمفتاَح الذَّ

امکان دارد دانش آموز اين جمله را از دروِن متن به عنوان پاسخ ارائه دهد: 
جاَء صاِحُب الَْمْصَنِع َو أْعطاُه ِمْفتاحاً َذَهبّیاً. در اين صورت اين پاسخ نیز درست است.

4 َأيَن َذَهَب النَّّجاُر ِلِشراِء الَْوساِئِل؟ إلَی الّسوِق. يا َذَهَب النَّّجاُر إلَی الّسوِق ِلِشراِء الَْوساِئِل.
5 ماَذا اْشَتَری النَّّجاُر ِلُصنِع الْبَیِت؟ 

َوساِئَل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسبٍة. يا َوساِئَل َرخیصًة. يا هَو اْشَتـرٰی َوساِئَل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسبٍة. 
َهبيُّ ِللنَّّجاِر. ؟ ِللنَّّجاِر. يا کاَن الِْمفتاُح الذَّ َهبيُّ 6 ِلَمن کاَن الِْمفتاُح الذَّ

تمرين سوم: کلمۀ خواسته شده را در هر مجموعه مشّخص کنید.
در پاسخگويی به سؤال های اين تمرين بايد دلیل را از دانش آموز بخواهیم، تا معلوم شود تصادفی به پاسخ 

نرسیده است. اين تمرين راهی مناسب برای ممارست در يادگیری واژگان کتاب است.
َأخشاب    َصّیاديَن    َوساِئل    تَقاُعد  2 جمع مذکّـر: 

جمع مکّسر َخَشب ، جمع مذکّر َصّیاد، جمع مکّسر َوسیلَة، مفرد مذکّر 
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2 جمع مـؤّنث:  َأوقات   َأصوات   َحزينات   َأبیات 
جمِع وقت )جمع مکّسر(، جمِع َصوت )جمع مکّسر(، جمع َحزيَنة )جمع مؤنّث(، جمِع بَیت )جمع مکّسر( 

3 جمع مکّسر:  فُستان   َحديَقتاِن   َحقیبَة   َأوالد  
فُستان مفرد مذکّر، حديقتاِن مثّنای مؤنّث، َحقیبَة مفرد مؤنّث، أوالد جمِع مکّسِر َولَد

4 مفرد مذکّر:  بَیت   َسَمَکة     َصديَقة   َسفیَنة 
بَیت مفرد مذکّر است و بقّیۀ کلمات مفرد مؤنّث اند.  

َّة   تَیِن   ِمفتاح   َهدي 5 مفرد مؤّنث:  َمصَنع   ُمِجدَّ
مصنع مفرد مذکّر، مجّدتیِن مثّنای مؤنّث، مفتاح مفرد مذکّر هستند؛ ولی هدية مفرد مؤنّث است. 

6 مثّنی مذکّر:  ُخسران   بُستان   فَّلحاِن   ِنسیان 
فَّلحاِن مثّنای فَّلح است و با برداشتن نشانۀ مثّنی که علمتی »اِن« است به مفرد مذکّر تبديل می شود؛ 
درحالی که با سه کلمۀ ديگر نـمی توان چنین کرد؛ زيرا الف و نون در آخر آنها نشانۀ مثّنی نیست و با برداشتِن 

الف و نون تبديل به ُخسر، بُست و ِنسي می شوند که بی معنا هستند.
7 مثّنی مؤّنث:  ُأخَتیـِن   ِلسان   َمواِعظ   يَـمین 

ـَیِن « در انتهای آن دارد. ِلسان و يَـمین هر دو مفرد مذکّر و مواعظ  ُأخَتیِن يعنی دو خواهر و نشانۀ مثّنای » 
جمع مکّسر َموِعظَة است.

تمرين چهارم: جمله های زير را به فارسی ترجمه کنید، سپس زير فعل ها خط بکشید.

آيا شما آن دختران را شناختید؟ 1ـ َأ َأنُتـنَّ َعَرْفـُتـنَّ أولِٰئَك الْبَنات؟

من از موفّقّیت )قبولی( دوستانم خوشحال شدم.2ـ أنَا فَِرْحُت ِمن نَجاِح َأصِدقائـي.

آنها )ايشان( به تابلِو زيبا نگاه کردند. ٣ـ هُنَّ نَظَْرَن إلَی اللَّوَحِة الَْجمیلَـِة.

ِتـها. او به خانۀ مادربزرگش نرفت. ٤ـ هَي ما َذَهبَْت إلٰی بَیِت َجدَّ

شما )شما دو نفر( دو صندلِی چوبی ساختید. ٥   ـ أنُتما َصَنْعـُتما کُرسیَّیـِن َخَشبیَّیـِن.

تو برای صیِد ماهی ها )ماهیگیری، صیِد ماهی( توری را انداختی. ٦ـ أنَت َقَذفَْت َشبََکًة ِلـَصیِد اأْلَسماِك.

هوا سرد است و )پس( لباس هايی مناسب )لباس های مناسبی( پوشیديم.٧ـ َالَْجوُّ باِردٌ، فَـــلَِبْسنا َملِبَس ُمناِسبَـًة.
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دانش افزايی برای دبير

1 َأتَقَن: تكمیل كرد، محكم كرد، استوار نمود، استحكام بخشید.
2 َأجاَب: جواب داد )يُجیُب، إجابَـًة( أجاَب سؤالَُه. َعن سؤاِلـِه و إلٰی سؤاِلـِه: به پرسش او پاسخ گفت.

در عامیانه »جاَوب« به همین معناست.
3 »آِخر« که مؤنّثش »آِخَرة« است؛ يعنی »پايان« و در فارسی، اغلب »آَخر« گفته می شود؛ اّما واژۀ »آَخر« 

که مؤنّثش »ُأخرٰی« است در عربی به معنای »ديگر« می باشد.
4 َأعطٰی )داد، بخشید( يُْعطي، ِإْعطاء، فعل امر آن أْعِط است. 

ِإعطاء، إيتاء، َمنْح و ِهبَة مترادف اند. 
أعطٰی در گويش های عامیانه و گاهی در فصیح به صورت أنطٰی به کار می رود. )أنطَیناَك = أعطَیناَك(

مثلً در گويش ِعراقی »إنطیني« يعنی »َأعِطني«
5 َسَنة و عام مترادف اند. جمع َسَنة افزون بر َسَنوات به صورت ِسنین )ِسنوَن( نیز به کار می رود.

6 لَّما، ِعنَدما و حیَنما مترادف اند.
ِّْس« و در شامی »ْمنیْح«  7 »َجیِّدًا« به معنای »خوب« است. در گويش عراقی »ْزِيْن« و در حجازی »کَْوي

معادل »َجیِّدًا« است.
خوانده  »َرآ«  به صورِت  می شود  نوشته  نیز  »َرَأی«  که  »َرأٰی«  فعل  مترادف اند.  »شاَهَد«  و  »َرأٰی«   8
می شود. در گويش عراقی و حجازی »شاف« به همین معناست. مضارع »َرَأی« می شود: »يَرٰی«. فعِل امِر 

آن يعنی »َر« در صورتی کاربرد دارد که با هاء َسکْت »َرْه« يا ضمیر مّتصل به کار برود که آن هم نادر است.
9 »لَیَس« به معنای »نیست« مضارع ندارد. 

در گويش عراقی و حجازی »مو« معادل آن است. لَْیَس َموجودًا. ← مو موجود. 
در گويش شامی »ُمش« به کار می رود؛ مثال: لَْیَس ُمْمِکناً: ُمْش ُمْمِکْن.
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اهداف کّلی

1 آشنايی با معنای عربی به فارسی 23 واژه جديد
2 روان خوانی يک متن کوتاه به زبان عربی

3 آموزش نام روزهای هفته
4 آموزش نام چهار فصل سال

5 آموزش نام رنگ های معروف بر وزن َأفَعل
6 تکرار آموخته های پیشین

تحليل درس

َاأْليّاُم َوالُْفصوُل َواأللواُن: روزها، فصل ها و رنگ ها
س:      ما َأيّاُم اأْلُْسبوِع؟ َالْـُمَدرِّ

معلّم: روزهای هفته چیست؟ 
توضيح: جملٔه »ما هَي أيّاُم اأْلُْسبوِع؟« نیز درست است. جمِع آن »َأسابیع« است.

لثـاء، اأْلرِبـعاء، الَْخمیس، الُْجُمَعة. بْـت، اأْلَحـد، اْلثَنـْیـن، الثُـّ َالطّاِلُب:          يَْوُم السَّ
دانش آموز: روز شنبه، يکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه

توضيح: برای جمع روزهای هفته می توانیم در ابتداِی آنها واژٔه »َأيّام« بیاوريم؛ مانند: »أيّاُم اْلثَْنیـِن«.
َنِة؟ س:      َوما فُصوُل السَّ َالْـُمَدرِّ

َنِة؟« نیز درست است. معلّم: و فصل های سال چیست؟ »َوما هَي فُصوُل السَّ
تاُء.                یُف َوالَْخريُف َوالشِّ بیُع َوالصَّ َالطّاِلب:               الرَّ

دانش آموز: بهار، تابستان، پايیز و زمستان

درس دهم 



9٥

توضيح: در زبان عربی به جای ويرگول حرف »و« می آيد.
نَْحُن في أيِّ يَـْوٍم َوفَْصٍل؟ س:  َالْـُمَدرِّ

معلّم: ما در کدام روز و فصل هستیم؟
بیِع. الَْیـوُم يَوُم اأْلْرِبعاِء َوالَْفصُل فَْصُل الرَّ َالطّاِلب: 

دانش آموز: امروز روز چهارشنبه است و فصل، فصل بهار می باشد.
کَیَف الَْجوُّ في کُـلِّ فَْصٍل؟ س:  َالْـُمَدرِّ

معلّم: در هر فصل هوا چطور است؟
بیِع ُمعَتِدٌل. َوهَو فَْصُل الَْجماِل َوالَْحیاِة الَجديَدِة.  الَجـوُّ في الرَّ َالطّاِلب: 

یُف حارٌّ َوفَْصُل الَْفـواِکِه اللَّذيَذِة  َوالصَّ   
تاُء باِرٌد. َوالَْخريُف ال حارٌّ وال باِرٌد َوفَْصُل ُسقوِط أوراِق األْشجاِر َوالشِّ   

دانش آموز: هوا در بهار میانه )معتدل( است و  بهار فصل زيبايی و زندگِی نوين )جديد( می باشد.
و تابستان گرم است و فصِل میوه های خوشمزه )لذيذ( می باشد.

و پايیز نه گرم است و نه سرد و فصِل افتادِن )سقوِط( برگ های درختان می باشد و زمستان سرد است.
َما اأْلَلواُن؟ س:  َالْـُمَدرِّ

معلّم: رنگ ها چیستند؟ )کدامند(
َاأْلْسَوُد َواأْلبَْیُض َواأْلْحَمُر َواألْخَضُر َواأْلْزَرُق َواأْلْصَفُر. َالطّاِلب: 

دانش آموز: سیاه، سفید، ُسرخ، سبز، آبی و زرد
َواأْلْزَرُق  َواألْخَضُر  َواأْلْحَمُر  َواأْلبَْیُض  )َاأْلْسَوُد  کلمات  مؤنّث  دارند  دوست  دبیران  برخی  توضيح: 
فراء. رقاء و الصَّ وداء، البَیضاء، الَحمراء، الَخضراء، الـزَّ َواأْلْصَفُر( را برای دانش آموز ذکر کنند و بگويند: السَّ

در اين صورت نبايد در امتحان آنها را از دانش آموز بخواهند؛ زيرا از اهداف کتاب نیست.
َما الِْمثاُل ِلهِذِه األلْواِن؟ س:  َالْـُمَدرِّ

معلّم: مثال برای اين رنگ ها چیست؟
َجُر أْخَضُر َوالْبَْحُر أْزَرُق َوالَْمـوُز أْصَفُر. ّماُن أْحَمُر َوالشَّ حاُب أبَْیُض َوالرُّ َالُْغراُب أْسَوُد َوالسَّ َالطّاِلب: 

دانش آموز: کلغ، سیاه است و ابر سفید و انار سرخ و درخت سبز و دريا آبی و موز زرد.
َِّة اْل ْسلمیَِّة اْليرانیَِّة؟ ما َألْواُن َعلَِم الُْجْمهوري س:  َالْـُمَدرِّ

معلّم: رنگ های پرچِم جمهوری اسلمی ايران چیست؟
توضيح: دو واژٔه »َعلَم« جمِع آن »َأعلم« و »رايَـة« جمِع آن »رايات« مترادف اند. 

إيراَن  َُّة  »ُجْمهوري به شکل  اْليرانیَُّة«  ْسلمیَُّة  اْلِ َُّة  »الُْجْمهوري بر  ايران« علوه  ترجمۀ »جمهوری اسلمی 
ْسلمیَُّة« نیز درست است. اْلِ
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َاأْلْخَضُر َواأْلبْـَیُض َواأْلْحَمُر. دانش آموز: سبز، سفید و سرخ َالطّاِلب: 
اين درس قاعدۀ جديدی ندارد؛ اّما فعل ماضی، ضمیر، اسم اشاره و اسم مثّنی و جمع در تمريناتش تکرار 

شده است. در سال های آينده اين تکرار همچنان ادامه دارد؛ زيرا از ديرباز گفته اند: 
رُس َحرٌف، َوالتَّکراُر َألٌْف«. »َالدَّ

برای يادگیرِی روزهای هفته و نام فصل ها و نام رنگ ها کلیپ هايی وجود دارد.
رنگ های »أْسَود، أْحَمر، أْزَرق، أْخَضر، أبَْیض و أْصَفر« مذکّرند و شکل مؤنّث آنها چنین است:

َسْوداء، َحْمراء، َزْرقاء، َخْضراء، بَْیضاء و َصْفراء.  
دانستِن علّت اين تغییر در کتاب عربی سال اّول فعلً ضرورت ندارد. نیازی نیست دانش آموز بداند کلمات 

بر وزن فَعلء مؤنّث اند؛ اّما اگر سؤال کرد، می توانید از اين مثال ها برای تفهیِم بهتر استفاده کنید:
ٰهَذا الَْجبَُل اأْلَخَضُر َجمیٌل.  ٰهِذِه الَْجزيَرُة َخضراُء.

آن گاه توضیح دهید که َجبَل مذکّر است؛ زيرا نشانٔه »ة« ندارد و با اسم اشارٔه »هذا« به آن اشاره شده و 
صفتش »أخَضر« است که شکل رنگ سبز کلمه می باشد.

اّما »جزيرة« مؤنّث است؛ زيرا نشانٔه »ة« دارد و با اسم اشارٔه »هذه« به آن اشاره شده و صفتش »خضراء« 
است که شکل مؤنِّث رنگ سبز می باشد.

اين تمرين برای اين قاعده مناسب است:
 اکنون شما جملٔه زير را ترجمه کنید.

ْرقاُء َو الَْقْريَُة الَْخْضراُء َجمیلَتاِن. ماُء الزَّ َالسَّ
هدف آموزشی درس اين است که دانش آموز بتواند نام روزهای هفته را به زبان عربی و به ترتیب از حفظ 
بگويد. همچنین نام چهار فصل سال و شش رنگ اصلی را مانند روزهای هفته از حفظ بیان کند؛ درست 

است که »ساختن« از اهداف کتاب نیست؛ اّما اين پاسخ را به معنای »ساختن« تلّقی نکنید.
در مکالمه نیز می توان چنین سؤاالتی از دانش آموز پرسید:

ما لوُن السماِء؟ ما لوُن الرّماِن؟ ما لوُن البحِر؟
ِل في اأْلُسبوِع؟ َهِل الَْیوُم أرِبعاُء؟ في أيِّ يَوٍم نحن؟ َما اْسُم الْیوِم اأْلوَّ

؟ َأيُّ فصٍل باِرٌد؟ أيُّ فصٍل حارٌّ
روان خوانی نیز مانند همیشه از اهداف اصلی همٔه درس های کتاب است.
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تمرين ها

تمرين اّول
1 َأْمِس کاَن يَْوَم الثُّلثاِء. فَالَیْوُم يَْوُم ..................        الَْخمیِس        اأْلْرِبعاِء 

ديروز روز سه شنبه بود. پس، امروز روز چهارشنبه است.
بِْت َوَغدًا يَْوُم ..................                  األََحـِد         اْلثـَنـْیِن  2 َالَْیوُم يَوُم السَّ

امروز روِز شنبه و فردا روز يکشنبه است.
بیِع            الَْخريِف  ُل الُْفصوِل فَْصُل  ..................                           الرَّ 3 َأوَّ

اّوِل فصل های سال، فصِل بهار است.
تاُء فَْصٌل ..................                                      حاّر              باِرٌد  4 َالشِّ

زمستان فصلی سرد است. )زمستان فصِل سردی است.(

تمرين دوم
رنِگ ابر سفید است. حاِب أبَْیُض.  1 لَْوُن السَّ

رنِگ برگ ها سبز است. 2 لَوُن اأْلْوراِق َأخَضُر. 
رنِگ کلغ سیاه است. 3 لَْوُن الُْغراِب أْسَوُد. 
رنِگ انار سرخ است. ّماِن َأْحَمُر.  4 لَْوُن الرُّ

رنِگ آسمان آبی است.  ماِء أْزَرُق.  5 لَْوُن السَّ
رنِگ موز زرد است. 6 لَْوُن الَْموِز أْصَفُر. 

تمرين سوم: ضمیر مناسب را برای موارد خواسته شده مشّخص کنید.
جاُل« جمِع مذکّر است؛ پس ضمیر »هُم« مناسبش است. »ٰهؤاُلِء الرِّ جاُل. = هُم   1 ٰهؤُالِء الرِّ

ُجُل« مفرد مذکّر است؛ پس ضمیر مناسبش »هَو« می باشد. »ٰهَذا الرَّ ُجُل. = هوَ  2 ٰهَذا الرَّ
« می باشد. »أُولِٰئَك الْبَناُت« جمِع مؤنّث است؛ پس ضمیر مناسبش »هُنَّ 3 ُأولِٰئَك الْبَناُت. = هُنَّ 

»يا َولَداِن« مثّنای مذکّر در حالت خطاب است و حرف »يا« به معنای »ای«  4 يا َولَداِن. = َأنُتما 
بر سِر آن است؛ پس ضمیر مناسبش »أنُتما« میباشد.

مناسبش  ضمیر  پس  است؛  خطاب  حالِت  در  مؤنّث  جمع  النِّساُء«  َُّتَها  »َأي َُّتَها النِّساُء. = َأنُتنَّ  5 َأي
« می باشد. »أنُتنَّ

»يا ِبنتاِن« مثّنای مؤنّث در حالت خطاب همراه حرف ندای »يا« است؛ پس  6 يا ِبنتاِن. = َأنُتما 
ضمیر مناسبش »أنُتما« می باشد.
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7 ِتلَْك الَْمرَأُة. = هَي          »ِتلَْك الَْمرَأُة« مفرد مؤنّث است؛ پس ضمیر مناسبش »هَي« می باشد.
8 يا ِبنُت. = َأنِت                »يا ِبنُت« مفرد مؤنّث درحالت خطاب همراه حرف ندای »يا« است؛ پس 

ضمیر مناسبش »أنِت« می باشد.
ُّها« است؛ پس ضمیر  جاُل« جمع مذکّر درحالت خطاب همراه »َأي َُّها الرِّ جاُل. = َأنُتم            »َأي َُّها الرِّ 9 َأي

مناسبش »أنُتم« می باشد.
10 يا َولَُد. = َأنَت             »يا َولَُد« مفرد مذکّر درحالت خطاب همراه حرف ندای »يا« است؛ پس ضمیر 

مناسبش »أنَت« می باشد.

تمرين چهارم: شناسه های مناسب در نقطه چین بگذاريد. )َت ، ِت ، ْت ، ُت ، ا ، تا ، وا ، َن ، تُـما ، تُم، تُنَّ ، نا(
1 أنِت َصَنْعــِت َحقیبَـًة.  

2 أنَـا نَِدْمـُت ِمن َأعمالـي. 

3 هَي َسِلَمــْت ِمَن الَْخطَِر.   

4 هُم َسَمحـوا لـي ِبـالَْکلِم.  

5 َأ َأنُتما کََتبْــُتما واِجباِتکُما؟  

َتـُه َأمِس.   َـّ 6 نَحُن َقِبلْــنا َهدي

7 َأ َأنَت مـا َحَصْدَت الَْمحصوَل؟  

8 هُـنَّ بََحثْــَن َعِن اللَّوِن اأْلَصَفِر.  

9 َأنُتـنَّ مـا َرَجـْعــُتنَّ ِمَن الْبُستـاِن.  

10 َأنُتم ما َصِعْدتُم ٰذِلَك الَْجبََل اأْلَخَضَر. 

11 ٰهذاِن َولَداِن. هُما َرفَعـا الَْعلََم اأْلَحَمَر.

12 هاتاِن ِبنتاِن. هُما َذَهبَتا ِعنَد ُمَعلَِّمِتِهما.

جدول خالصۀ درس 4 تا 10
پائه  انتهای کتاب »عربی، زبان قرآن«  ضمیرهای منفصل و مّتصل و فعل های ماضی در دو چینش در 
هفتم نهاده شده است. جدول ها به اندازهٔ کافی رسا و گويا هستند. اين جدول ها برای مطالعٔه دانش آموزند. 

هدف اين است که آنچه را دانش آموز تاکنون خوانده است، يکجا ببیند.
چینش اّول فعل و ضمیر بر اساس روش بومی سازی است. 

چینش دوم بر اساس روش موجود در کتب صرف است. 
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روش سومی نیز در چینش فعل و ضمیر وجود دارد؛ به اين صورت:
/ أنا / نَحُن / أنَت و أنِت/ أنُتما و أنُتما/ َأنُتم و أنُتنَّ هو و هَي/ هُما و هُما/ هُم و هُنَّ

در روش سوم پس از مذکّر، مؤنّث ذکر می شود. به عبارِت ديگر مذکّر و مؤنّث در کنار هم صرف می شوند. 
کتاب های عربی دهٔه 80 کشور براساس روش سوم بود.

حال سؤال اين است کدام روش بهتر است؟
پاسخ اين است که روشی بهتر است که دانش آموز ايرانی بهتر بیاموزد.

روش بومی سازی آموزِش فعل و ضمیر موفّق تر از روش مرسوم در کتب صرفی است؛ اّما اشکالی ندارد 
که در پايان سال، پس از يادگیری روش بومی سازی، روش مرسوم در کتب صرف معّرفی شود.

مهم اين است که دانش آموز ساده تر و بهتر مطلب را بیاموزد.

دانش افزايی برای دبير

بْت« دو واژۀ »أْسبُت« و »ُسبوت« است.  1 جمِع »َالسَّ
بِت« نیز به معنای »روزهای شنبه« يا »شنبه ها« می باشد. »أيّاُم السَّ

واژۀ »َسبْت« در عربی و »شنبه« در فارسی هر دو از واژۀ »َشپَت« به معنای »استراحت« در زبان ِعبْری 
برگرفته شده است؛ زيرا شنبه روز استراحت و تعطیل نزد قوم يهود بوده است. »َشپَت« در گذر زمان نون 

ِوقايه گرفته است؛ مانند تُباکو )Tobacco( که »تَنباکو« شده است.
2 جمِع »أَحد« دو واژۀ »آحاد« و »ُأحود« است؛ اّما برخی بر اين باورند که »َاأْلحد: يکشنبه« جمع ندارد. 

َأَحد: چند معنا دارد. يک، يکتا، يگانه يکی از، بی مانند.
»َأَحُد الّناِس: يکی از مردم« 

اصل آن »َوَحد« بوده که واِو آن به همزه بََدل شده است.    
مؤنِّث »َأَحد« واژۀ »إحدٰی« می باشد؛ اّما »َأَحد« گاهی بر مؤنّث نیز داللت دارد؛ مثال:    
﴿لَسُتنَّ کَأَحٍد ِمَن النِّساِء﴾ خطاب به زنان پیامبر اسلم  مانند کسی از زنان نیستید.   
مؤنّث »َأَحد« يعنی »إحدٰی« در عدد نیز کاربرد دارد؛ مثال: ِإحدٰی َوِعشروَن، ِإحدٰی َعشَرَة.   

ثْـَنین« يعنی »دوشنبه« که همزه اش قطع است. جمِع  3 »َااِلثَْنین« يعنی »دو« که همزٔه آن وصل است و »َاْلِ
مکّسر آن »أثانین« می باشد و »َأثناء« نیز به کار رفته است.

ثْـَنیِن« کاربرد دارد. ثْـَنیِن« و »أيّاُم َاْلِ معموالً مثّنی و جمِع آن به صورِت »يَوما َاْلِ
4 »َالثُّلثاء« مذکّر و مؤنّث است و جمِع آن »َالثُّلثاوات« و »َاأْلَثاِلث« می باشد.
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5 چهارشنبه سه تلّفظ دارد: »َاأْلَْرِبعاء واأْلَْربَعاء واأْلَْربُعاء«. 
مثّنايش به صورت »َأرِبعاواِن« و جمعش »َأِربعاوات« به کار رفته است. معموالً جمع آن به صورت »أيّاُم 

اأْلَرِبعاِء« به کار می رود.
6 جمِع »َالَْخمیس« به چند صورت به کار رفته است: )َأخِمسة، ُخمسان، َأْخماس، ُخمس و َأخِمساء( 

معموالً جمع آن به صورت »أيّاُم الَْخمیِس« به کار می رود.
7 »َالُْجُمَعة« و »َالُْجْمَعة« هر دو درست است. جمع آن »ُجَمع« و »ُجُمعات« می باشد که در کتاب به کار نرفته 

است. معموالً جمع آن به صورت »أيّاُم الُْجُمَعِة« به کار می رود. روز جمعه را در زبان پارسی »آدينه« می گويند.
8 با نام ديگر رنگ ها آشنا شويد:

ِفّضّي:  )نخودی(/  ِکِرم  ُحمُّصّي:  بنفش/  بَـَنْفَسجّي:  نارنجی/  بُرتُقالـّي:  بور/  َشْقراء(:  )مؤنّث:  َأشَقر 
نقره ای/ کُْحلـّي: ُسرمه ای/ بُّنـّي: قهوه ای )در لهجٔه محلّی عراق: َجوزي(/ َوردّي، َزهرّي: صورتی )برخی 
بین َوردّي و َزهرّي فرق می گذارند.1/ َرمادّي: خاکستری/ َرصاصّي: نوک مدادی/ َأحَمر غاِمق: زرشکی/ 
شیری/  َحلیبّي:  مغزپسته ای/  فُسُتقّي:  بلوطی/  کَسَتنائـّي:  ارغوانی/  ُأرُجوانـّي:  الجوردی/  الَزَوردّي: 

تُرابـّي: خاکی/ بَیج: ِبژ/ َذَهبـّي: طليی
لَون قاِتم، لَون غاِمق: رنگ تیره، پر رنگ2/ لَون فاِتح: رنگ روشن

»الْباِرَحة  »الْباِرَحة« و  به گويش محلّی عربی می شود:  و  »َأْمِس«  به عربی فصیح می شود:  9 »ديروز« 
ِباللَّیل« يعنی »ديشب«.

10 ترجمۀ »فردا« به عربی فصیح »َغدًا« است؛ اّما به گويش ِعراق »باِچر«3 و به گويش عربستان »بُکْرٰی« و 
به گويش شامی »بَّکیـر« می شود. 

11 معادل »امروز« در عربی »َالَْیوم« است که به معنای »روز« نیز می تواند باشد و تشخیص معنای آن تنها 
در جمله امکان پذير است. در گويش مصری »َالنَّهارَده« به معنای »امروز« است. واژٔه »نَهار« به معنای »روز 

هنگام« است و نبايد کلمۀ »ناهار« به معنای »خوراِک نیم روز« در فارسی را با »نَهار« در عربی اشتباه کرد.
12 »ُغراب« چند جمع مکّسر دارد: »ِغْربان، ُغْرب، ِغْربان، َأْغِربَة« و جمع الجمِع آن »َغرابین« است.

رقة  ، فَهَو عبارةٌ َعن األلواِن المنحصرِة بین األحمِر الْمائِل ِللزُّ هريُّ يَخَتلُف َعن اللَّوِن الَْورديِّ هْري )ِبالنجلیزية: pink(  اللَّوُن الزَّ 1ــ الزَّ
)األُرُجوانـي( واألحمر ذو السطوع العالي والتشبع ما بین المنخفض والمعتدل.

2ــ در گويش عراقی رنگ تیره يا پر رنگ را »طَوخ« می گويند. 
»طَوخ« را برای »چای پررنگ« نیز به کار می برند؛ مثال: »چاي طَوخ«.

3ــ »باِچر« دگرگون شدۀ »باِکر« است.
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ابتسامات

يکی از راه های تقويت متن خوانی دانش آموزان، قرائت متون کوتاه است؛ متونی مانند: 
لطیفه، آيا می دانید که ... ، داستان کوتاه، شعر ساده، کاريکاتور

گاهی زيباترين لطیفه را شخصی بیان می کند؛ اّما لبخندی بر لبان کسی ظاهر نـمی شود؛ زيرا لطیفه گفتن 
زمان و مکان مناسب می خواهد و گويندۀ آن نیز بايد در آن لحظه خندان باشد.

يافتن متون مناسب برای پايۀ هفتم بسیار دشوار است؛ هرچه پايه باالتر برود کار ساده تر می شود.
لطیفه از جّذاب ترين متونی است که می توان در اختیار دانش آموز نهاد تا مهارت متن خوانی اش تقويت 

شود.
لطيفۀ اّول: 1

ُل: َأ َرَأيَْت ِتلَْك النَّـْملََة فَْوَق الَْجبَِل؟           األَوَّ
الثّاني: ال؛ ما َرَأيُْت. لِکّني َسِمْعُت َصوَت َأقْداِمها. 

لطيفۀ دوم: 2 
َمَکـَة َجیِّدًا؟              الطِّْفلَُة: ال؛ ما َغَسلُتها. الْواِلَدُة: َهْل َغَسلِْت السَّ

َمَکـَة في الْماِء کُلَّ ُعْمِرها. الْواِلَدُة :ِلماذا ما َغَسلِْتها؟!                           الطِّْفلَُة: أِلَنَّ السَّ
لطيفۀ سوم: 3 )ِحواٌر في الَْمطبَِخ(

يا واِلدي، َأنا َرَأيُْت ساِرقاً في التِّلِْفْزيون.  الطِّْفُل:  
ماذا فََعلَْت يا َولَدي؟ الْواِلُد:   

َضَربْـُتُه ِبالَْخَشِب. الطِّْفُل:  

1ــ اّولی: آيا آن مورچه را باالی کوه ديدی؟          
دومی: نه؛ نديدم؛ ولی صدای پاهايش را شنیدم.

2ــ مادر: آيا ماهی را خوب شستی؟          دختر کوچک: نه؛ نُشستم. 
مادر: چرا آن را نُشستی؟                    دختر کوچک: چون ماهی همۀ عمرش را در آب بوده است. 

3ــ گفت و گويی در آشپزخانه
کودک: بابا، من دزدی را در تلويزيون ديدم.

پدر: چه کار کردی ای پسرم؟
کودک: با چوب او را زدم.
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لطيفۀ چهارم: 1
غیُر: َمْن هَو »کوُرش«؟         األَُخ الَْکبیُر: هَو شاِعٌر.                   اأْلُّم: ال؛ هَو َمِلٌك.  األَُخ الصَّ

َّها في خوِزستان. َّها في بوِشهر.            اأْلُّم: ال؛ِ إن غیُر: َأيَْن َمديَنُة»ِدْزفول«؟      األَُخ الَْکبیُر: إن األَُخ الصَّ
َألِْف  ِمْن  َأکْثَُر  ال؛  اأْلُّم:  غیُر: کَْم َعَدُد ُمُدِن إيران؟      األَُخ الَْکبیُر: تَقريباً َسبْعوَن َمديَنًة.  األَُخ الصَّ

َمديَنٍة.
ماُء َزْرقاُء َحقیَقًة؟  األَُخ الَْکبیُر: نََعم.             اأْلُّم: ال؛ لَیَسْت َزْرقاَء في الَْحقیَقِة. غیُر: َهِل السَّ األَُخ الصَّ
. .     اأْلُّم: ال؛ ٰهِذِه صوَرُة الّرازيِّ غیُر: ِلَمْن ٰهِذِه الّصوَرُة؟     األَُخ الَْکبیُر: ٰهِذِه صوَرُة ِفرَدوسّيٍ األَُخ الصَّ

غیُر: ماذا في الَْقَمِر؟         األَُخ الَْکبیُر: فیِه )؟( األَُخ الصَّ
غیِر. کوَت ِمَن الَْولَِد الصَّ حیَنِئٍذ َقطََعت األُمُّ الِْحواَر بَیَن األََخَويِن َو طَلَبَت السُّ

لِٰکنَّ الَْولََد الَْکبیَر قاَل ِلواِلَدِتـِه: »َعْفوًا؛ يا ُأّمي، َدعیِه يَسأَلني. ِلَکي يََتَعلَّم«.

1ــ پسر کوچک: »کورش کیست؟«               
پسر بزرگ: او شاعر است.                      

مادر: نه؛ او پادشاه است. 
پسر کوچک: شهر دزفول کجاست؟                         

پسر بزرگ: در بوشهر است.                   
مادر: نه؛ در خوزستان است.

پسر کوچک: تعداد شهرهای ايران چند تاست؟        
پسر بزرگ: تقريباً هفتاد شهر.                     

مادر: نه؛ بیشتر از هزار شهر است.
پسر کوچک: آيا آسمان به راستی آبی است؟                  

پسر بزرگ: بله.                                   
مادر: نه؛ به راستی آبی نیست.

پسر کوچک: اين عکس کیست؟                      
پسر بزرگ: اين عکس فردوسی است.           

مادر: نه؛ اين عکس رازی است.
پسر کوچک: در ماه چه چیزی وجود دارد؟       

پسر بزرگ: در آن ... .
مادر گفت و گوی بین دو برادر را قطع کرد و از پسر کوچک خواست که ساکت شود.

ولی پسر بزرگ }با تعّجب{ به مادرش گفت: »ببخشید؛ مادرم، به او اجازه بده از من سؤال کند تا ياد بگیرد«.
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اهداف كّلی برنامۀ درسی عربی در حوزۀ عناِصر و عرصه ها

خلقتخلقخداخودعناِصر/ عرصه ها

تدبّر، پندآموزی، تعّقل )تفّكر(
درست انديشی، نیروی حّل 

مسئله در مسائل واژگانی 
و زبانی و تقويت تفهیم 

و تفّهم

باور اينكه يكی از اسباب 
نزول قرآن به زبان عربی 
تعّقل است. ﴿إنّا أنَزلناُه 

ُقرآناً َعَربیاً لََعلَُّكم تَعِقلوَن﴾1 

تقويت فهم متن و آثار 
مؤلّفان كهن و امروزی و 

آثار ادبی مزيّن به واژگان، 
اصطلحات و تركیبات 

عربی

نگاه مسئوالنه به طبیعت

علقه به زبان عربی و باور ايمان
اينكه زبانی غنی است و 
درک بهتر قرآن و متون 

دينی و زبان و ادبیات 
فارسی در سايۀ يادگیری 

زبان عربی فراهم می شود.

دوست داشتن زبان عربی 
َُّه  به عنوان زبان قرآن ﴿َو إن
لََتنْزيُل َربِّ الْعالَمیَن نََزَل ِبِه 

الّروُح اأْلَمیُن َعلٰی َقلِْبَك 
ِلَتكوَن ِمَن الُْمنَْذريَن ِبِلساٍن 

َعَربّيٍ ُمبیٍن﴾2

ايجاد علقه به زبان عربی 
به عنوان زبان نخست 
جهان اسلم و يكی از 
هفت زبان بین المللی و 

زبانی دارای ادبّیات زيبا و 
ارزشمند

علقه مندسازی فراگیران 
به آثار كهن ادبی ايرانیان 

كه به زبان عربی نوشته شده 
است.

كمک به فهم بهتر زبان علم
و ادبیات فارسی از راه 

يادگیری زبان عربی و 
آگاهی از نقش مهّم زبان 

عربی در زندگی يک 
شهروند ايرانی در انجام 

تكالیف دينی

يادگیری زبان عربی به 
منظور آشنايی بهتر با زبان 
وحی و درک عمیق قرآن 

و متون دينی، احاديث، 
ادعیه و روايات 

آگاهی از جايگاه زبان 
عربی در ارتباط با ساير 

كشورهای مسلمان به 
ويژه اينكه زبان رسمی 

22 كشور مسلمان عربی 
است.

شناخت زيبايی و 
توانـمندی زبان عربی به 

عنوان يكی از ساخته های 
شگفت انگیز خلقت 

تقويت مهارت سخن گفتن عمل
در حّد عبارات ساده، 

پركاربرد و ضروری به ويژه 
در سفرهای زيارتی

تواناسازی مهارت 
روان خوانی قرآن، ادعیه، 
احاديث، روايات و متون 

اسلمی و متون فارسی 
مزيّن به كلمات، عبارات و 

مصطلحات عربی 

تقويت مهارت زبانی شنیدن 
و سخن گفتن برای ايجاد 

ارتباط با مسلمانان و نیز در 
نقش زبان بین المللی

مشاهدۀ آثار فرهنگ و 
تـمّدن اسلمی مانند مراقد 

و اماكن متبّركه 
و توانايی بهره بری بهینۀ 

زبانی

ارزش گذاری به عربی اخلق
به عنوان زبان نخست 

جهان اسلم و زبانی كه 
فارسی با آن درآمیخته 

است و ترويج حسنات با 
گزينش عبارات و متون 

مناسب عربی

تلش در جهت انجام 
كارهايی كه خشنودی خدا 

در آن است
 به وسیلۀ گزينش عبارات و 

متون مناسب 

ارزش نهادن به تواناسازی 
فرد در كسب مهارت های 

چهارگانۀ زبانی

باور اينكه فارسی زبانی 
توانمند است كه با 

بهره گیری از واژگان عربی 
تواناتر شده و در ساير 
زبان ها از جمله عربی 
نیز پديدۀ واژه ستانی و 
واژه دهی وجود دارد.

1ــ سورٔه يوسف آئه 2
2ــ سورٔه شعراء آيات 192 تا 195
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شبکۀ مفهومی کتاب های عربی، زبان قرآن دورۀ اّول متوّسطه

پايه
نهمهشتمهفتم

موضوع
آموزش نزديک به 400 واژه و واژگان

اصطلح پرکاربرد و ساده
آموزش نزديک به 200 واژه و 

اصطلح پرکاربرد و ساده، 
در کنار تکرار بسیاری از واژگان 

پايۀ هفتم

آموزش نزديک به 220 واژه و 
اصطلح پرکاربرد و ساده، 

در کنار تکرار بسیاری از واژگان پايۀ 
هفتم و هشتم

1ـ واژه هايی مانند کاِتب، َمکتوب، َمکَتبَة، َمکَتب و ُمکاتَبَة که يک مدخل واژگانی مشترک دارند؛ در شمارش واژگان چند واژه به شمار 
می آيند؛ حّتی در صورتی که قواعد مربوط به آنها را دانش آموز فراگرفته باشد. 

2ـ از آنجا که ترجمۀ فارسی به عربی مّدنظر در تألیف و بارم بندی نیست؛ اين تعداد واژه مناسب است. 
٣ـ تعداد کّل واژگان سه پايۀ متوّسطۀ اّول نزديک به 820 واژه است.

٤ـ واژگان مشترک دو زبان به عنوان واژگان جديد محسوب نـمی شوند؛ مانند: 
کتاب، دفتر، قلم، مدرسه، معلّم، مسجد، داخل، خارج و ... .  

٥ـ واژگانی مانند عاِمل که در هر دو زبان به کار می رود؛ ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنای »کارگر« می آيد واژگان 
جديد به شمار می آيد.

٦ـ در گزينش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن، متون اسلمی و زبان و ادبّیات فارسی توّجه الزم می شود.
٧ـ واژه های ساده ای مانند )َو، فَـ ، ِلـ ، ِبـ ، في، ِمن، ال و ...( که پیش از اين در دورۀ دبستان در کتاب هايی مانند قرآن خوانده شده اند؛ 

در شمارش واژگان محسوب می شوند. 
8  ـ در گزينش واژگان از به کارگیری واژگان کم کاربرد خودداری می شود. 

ـ واژه های استفاده شده به اندازۀ کافی در دروس مختلف يک پايه و نیز در پايه های بعد تکرار می شوند، تا ملکۀ ذهن دانش آموز شود. 9

قواعد

- اسم اشاره 1
 -اسم از نظر عدد و جنس2

 -ادوات استفهام٣
 - ضماير منفصل و مّتصل٤

- فعل ماضی٥
- اعداد اصلی يک تا دوازده ٦

- فعل مضارع و منفی آن٧
- فعل مستقبل8
- وزن و ريشه9

 -بقّیۀ ادوات استفهام )ِلماذا، َمَتی، 
کَیَف(10

- اعداد ترتیبی يکم تا دوازدهم11
- معادل داشتن )عند(

- وزن و حروف اصلی
- فعل امر 

- فعل نهی 12
- معادل ماضی استمراری در عربی

- ترکیب اضافی و وصفی1٣
- ساعتخوانی

متون

- رنگ های اصلی،
- روزهای هفته،

- فصل ها 
- داستان کوتاه

- آيات قرآن و احاديث
- متون دينی

- داستان کوتاه،
- آيات قرآن و احاديث

- متون دينی

- شعر
- داستان کوتاه

- در سفر
- آيات قرآن و احاديث

- متون دينی

1ــ اسم اشاره به نزديک و دور همراه مشاٌرالیه تدريس می شود. اسم اشاره مثنّای دور تدريس نـمی شود.
2ــ مفرد، مثّنی و جمع مذكّر سالم، جمع مؤنّث سالم، جمع مكّسر )اوزان پركاربرد( و در بحث جنس تنها به »تاء تأنیث« اشاره می شود.

3ــ َهل، أيَن، َمْن، ما )بقّیۀ کلمات پرسشی در پايۀ هشتم تدريس می شود.(
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4ــ شناخت و تشخیص ضماير کافی است. توانايی به کارگیری آنها هدف آموزشی نیست. 
5ــ هدف شناخت و تشخیص فعل ماضی است و ساخِت آن مّدنظر نیست.

6ــ آموزش اعداد اصلی و ترتیبی در قالب واژه های جديد بدون توّجه به قواعد عدد و معدود است. ذکر ويژگی های معدود 3 تا 10 يا 13 تا 
19 و عددهای اصلی فقط به صورت معروف )مذکّر( در تـمرين و به دنبال آن در ارزشیابی می آيد.

7ــ هدف شناخت و تشخیص فعل مضارع است و ساخت آن مّدنظر نیست.
8  ــ تشخیص معنای َسـ و َسوَف. آموزش تفاوت اين دو حرف با هم از اهداف کتاب نیست.

9ــ »ساخت« در بحث وزن، از اهداف آموزشی است؛ زيرا قاعدۀ وزن ساده است و به ويژه در املی فارسی و دانستن معانی کلمات عربی 
نیز اهّمّیت دارد.

10ــ کلمۀ پرسشی »کَم» در پايۀ هفتم در کنار بحث اعداد يک تا دوازده تدريس شده است.
11ــ اعداد ترتیبی با همان تأکید در اعداد اصلی تدريس می شود. آموزِش آن بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و درحّد واژگان جديد است.

12ــ در آموزش فعل های امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدريس می شود.
13ــ درحّد فهم معنا و بدون رويکرد قاعده ای است. در ترکیب وصفی و اضافی ساخِت اين ترکیب ها مّدنظر نیست.
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بارم بندی امتحان کتبی نوبت اّول درس عربی، زبان قرآن ـ پايۀ هفتم 
دورۀ اّول متوّسطه

نوبت اّول )از درس اّول تا پايان درس سوم(

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه

٤ترجمٔه جمله های عربی به فارسی 1

5 نمره 0/5تكمیل ترجمٔه ناقص در يک يا دو جملٔه کوتاه )دو كلمه(2

0/5برگزيدِن ترجمۀ درست )پرسش چند گزينه ای(٣

مهارت واژه شناسی

0/5نوشتن نام هر تصوير به زبان عربی )دو تصوير(٤

2 نمره
0/5مترادف و متضاد )دو مورد( ٥

0/5نوشتن معنای کلمه در جمله )دو مورد(٦

0/5تشخیص كلمۀ ناهماهنگ در میان چهار كلمه )دو مورد(٧

مهارت کاربرد قواعد

شناخت و تشخیص اسم های مثّنی، جمع مذکّر سالم، جمع مؤنّث سالم و 8
1/5جمع مکّسر

6/5 نمره
1شناخت و تشخیص اسم اشارٔه مفرد، مثّنی و جمع 9

2شناخت و تشخیص ضمیر منفصل و متصل10

11
به جمله های دارای کلمٔه  يا دو کلمه ای  پاسخ کوتاه يک   )بخش مکالمه( 

پرسشی.
شامل چهار جملۀ پرسشی با »َهْل يا َأ، أيَن يا ِمن َأيَن، َمْن، ما، ماذا و کَْم«

2

مهارت درک و فهم

0/5پر کردن جاهای خالی با کلمات مناسب )پرسش چند گزينه ای(12

1/5 نمره
1٣

پرسش جوركردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن واژه های ستون اّول به 
ستون دوم« يا ارائٔه سه واژه كه يكی اضافه است و دو جملٔه دارای جای 

خالی كه بايد جای خالی با كلمۀ مناسب كامل شود.
0/5

1٤
درک مطلب )ارائٔه متن و طّراحی دو پرسش( 

يا ارائٔه دو جمله و تعیین درستی و نادرستِی آنها بر اساس مفهوم هر جمله
يا تلفیقی از هر دو حالت

0/5

1515جمع نمره

بارم بندی امتحانات کتبی و شفاهی نوبت اّول و دوم 
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بارم بندی امتحان کتبی نوبت دوم درس »عربی، زبان قرآن« ـ پايۀ هفتم
دورۀ اّول متوّسطه

نوبت دوم )همۀ کتاب(

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت های زبانی

مهارت ترجمه

4ترجمٔه جمله های عربی به فارسی 1

5 نمره 0/5تكمیل ترجمٔه ناقص در يک يا دو جملۀ کوتاه )دو كلمه(2

0/5برگزيدِن ترجمٔه درست )پرسش دو گزينه ای(3

مهارت واژه شناسی

0/5نوشتن نام هر تصوير به زبان عربی )دو تصوير(4

2 نمره
0/5مترادف و متضاد )دو مورد( 5

0/5نوشتن معنای کلمه در جمله )دو مورد(6

0/5تشخیص كلمٔه ناهماهنگ در میان چهار كلمه )دو مورد(7

مهارت کاربرد قواعد

1/5ترجمٔه فعل ماضی در جمله8

6/5 نمره

1/5تشخیص فعل ماضی مناسب در جمله )پرسش چهار گزينه ای(9

ترجمٔه فعل ماضی )در جمله يا با توّجه به فعلی که ترجمه اش ارائه 10
1شده است.(

0/5شناخت و كاربرد ضمیر در جمله11

0/5شناخت و کاربرد اسم اشاره در جمله12

0/5شناخت و کاربرد اسم های مفرد، مثّنی و جمع13

14
 )بخش مکالمه( پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای به جمله های دارای 

حروف و اسماء استفهام، شامل: چهار جملۀ پرسشی با »َهْل يا َأ، 
َأيَن يا ِمن َأيَن، َمْن، ما، ماذا و کَْم« 

1

مهارت درک و فهم

0/5پرکردن جاهای خالی با کلمات مناسب )سؤال چندگزينه ای(15

1/5 نمره
16

پرسش جور كردنی از كاربرد واژگان »وصل كردن كلمات ستون 
اّول به ستون دوم« 

يا ارائٔه سه كلمه كه يكی اضافه است و دو جملٔه دارای جای خالی 
كه بايد جای خالی با كلمٔه مناسب كامل شود.

0/5

17
)درک مطلب( شامل: ارائٔه متن و طّراحِی دو پرسش 

يا ارائٔه دو جمله و تعیین درستی و نادرستِی آنها بر اساس مفهوم 
يا تلفیقی از هر دو حالت

0/5

1515جمع نمره



108

 تذّکرات مهم: )برای طرح سؤال در امتحان پايانِی نوبت اّول و 
دوم  و ميان نوبت(

1 طّراح مجاز است تا يک نمره در بارم بندی مصّوب در پايۀ هفتم تغییراتی انجام دهد.
2 در بسیاری از موارد، پرسش های بخش های گوناگون با هم تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های 

زبانی امکان ندارد؛ مثلً در بخش مهارِت ترجمه، الزم است دانش آموز قواعد را بداند.
3 در طّراحی سؤال مترادف و متضاد در مدارس عادی نبايد از دانش آموز خواست مترادف يا متضاّد 

کلمه ای را از حفظ بنويسد؛ بلکه همانند تمرينات موجود در کتاب سؤال داده می شود.
4 اين فونت ها برای تايپ سؤاالت امتحان مناسب اند:

KFGQPC Uthman Taha Naskh ، Simplified Arabic ،Traditional Arabic ، Adobe Arabic

5 در بخش قواعد، از »ساختن« و »تبديل کردن« خودداری شود؛ برای نـمونه، طرح چنین سؤالی از 
ُجُل طَبیٌب.« را با »طَبیبات« بازنويسی کنید.  اهداف آموزشی کتاب نیست: جملۀ »هَذا الـرَّ

يا جملۀ »ذِلَك الَْولَُد كََتَب َدرَسُه.« ارائه گردد؛ سپس زير »ذِلَك الَْولَُد كََتَب« نقطه چین داده شود و به جای 
درَسُه، درَسها داده شود تا دانش آموز جمله را بازنويسی كند و به پاسخ »تلك الِْبنُت كََتبَْت َدرَسها.« برسد. 

6 در بخش قواعد سؤاالت تعريفی مانند تعريف اسم اشاره يا فعل ماضی طرح نـمی شود.
7 بارم بندی امتحان پايان سال »خرداد، شهريور ...« مانند هم است.

8 تعیین دقیق اينکه در امتحان پايان سال، چند نمره از مطالِب نوبت اّول بیايد، در درس عربی امکان پذير 
نیست؛ زيرا مطالب کتاب در هر دو بخش واژگان و قواعد در هم تنیده است؛ با اين وجود توصیه می شود 
حّتی االمکان پنج نمره به محتوای نوبت اّول )درس اّول، دوم و سوم( و ده نمره به محتوای نوبت دوم )درس 

چهارم تا دهم( اختصاص داده شود.
9 جمع نـمرۀ امتحان از پانزده است و در خود برگۀ امتحانی میزان كسب نـمرۀ شفاهی )روان خوانی و 
مكالمه( مشّخص شود. اگر تعداد سؤاالت امتحان شانزده مورد است؛ مورد هفدهم درج نـمرۀ روان خوانی و 
مورد هجدهم درج نـمرۀ مكالمه است. )در امتحان نهايی استانی يا كشوری مطابق قانون حوزه عمل می شود.(
10 از طرح سؤال معّماگونه، وجه اختلف، شاّذ و خارج از اهداف آموزشی در امتحان خودداری شود، مثال: 

مفرد علماء، ملئكة، أحاديث چیست؟  پاسخ: علیم، َمألك يا ملك، أحدوثة
بنات، َأَخوات، نّیات، أّمهات، سماوات و سبعین چه نوع جمعی هستند؟

َهة« باشد. مفرد »ُأمَّهات« چیست؟ و پاسخ مورد انتظار شما »ُأمَّ
طرح سؤال از تطابق عدد و معدود. 

اشاره به جمع غیر عاقل با هذه و تلك؛ مانند اين سؤال: در جای خالی اسم اشارۀ مناسب بگذاريد.
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َرَأيُْت .......... اأْلَشجاَر في الَْحديَقِة.   )ِتلَْك/ ُأولٰئَك/ هاتاِن(
دانش آموز در پاسخ به سؤال باال به اشتباه گزينۀ »ُأولئَك« را برمی گزيند؛ زيرا قاعده اش را نخوانده است 

و اين طرح سؤال غلط فاحش است.

بارم بندی امتحان شفاهی »عربی، زبان قرآن«ـ  پايۀ هفتم
دورۀ اّول متوّسطه

نوبت اّول و دوم

جمعنمرهموضوعشمارهمهارت ها 

مهارت های خواندن،
شنیدن و سخن گفتن

4روان خوانی )خواندن بدون مکث و خطا و تلّفظ درست(1

5 نمره
مكالمۀ ساده درحّد کتاب درسی به صورت پاسخ كوتاه به جمله های پرسشی 2

دارای ما، ماذا، َمْن، ِلَمْن، أيَن، ِمْن أيَن، کَْم، َهْل، َأ
1

٥جمع نمره  

تذکّرات
1 تلّفظ درست مخارج حروف ويژۀ زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و( کاری دشوار 
است که از عهدۀ بسیاری از دانش آموزان بر نـمی آيد؛ لذا درخواست می شود از سخت گیری در اين زمینه 
خودداری شود و فقط از دانش آموزان خواسته شود که تلش کنند حّتی المقدور حروف خاص را درست 

بر زبان آورند. 
2 در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه يک يا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثلً در پاسخ سؤاِل »َأ أنت 
ِمن إيران؟« جواِب »نََعم«؛ درست است و پاسِخ کامل »نعم؛ أنا ِمن إيران.« ضروری نیست. در بخش مكالمه فهم 

سؤال نیمی از نمره را دارد.
3 يکی از موارد امتحان شفاهی می تواند اين باشد که از دانش آموز بخواهیم خودش را به زبان عربی 
در دو دقیقه معّرفی کند. سؤاالت بخش مكالمه بايد بسیار ساده باشد. تنها جايی كه از دانش آموز مهارِت 
»ساختن« خواسته شده است همین بخش مكالمه است. پرسش های اين بخش بايد ساده باشند؛ زيرا فراگیر 

در آغاز راه يادگیری است. نـمونه سؤاالتی كه می توان پرسید عبارت اند از: 
َأ أنت من مصر؟/ أ أنت كاظم؟/ ما اسُمك؟ َمن أنت؟/ ِلَمْن هذه الحقیبُة؟/ كم قلماً هنا؟ كیف حالك؟
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نمونه سؤال استاندارد امتحان نوبت اّول و نوبت دوم 
کتاب »عربی، زبان قرآن« پايۀ هفتم

باسمه تعالٰی - امتحان نوبت اّول »عربی، زبان قرآن« پائه هفتم از سه درس -     تاريخ:  ... / ... / ... مدرسه:                                                            
 منطقه:                  کلس:                  نام دبیر:                  وقت: 70 دقیقه - نام و نام خانوادگی:

الف( مهارت ترجمه
1( جمله های زير را به فارسی ترجمه کنید. 4

1 ﴿َهْل َجزاُء اْلحساِن إالَّ اْلحساُن﴾ )0/5( ....................................................

یطاِن. )0/25 نمره( .......................................................... 2 َالَْعَجلَُة ِمَن الشَّ

3 َالنَّظافَُة ِمَن اْليـماِن، َو اْليـماُن َو صاِحبُُه في الَْجنَِّة. )0/75 نمره(  ..............................

4 هاتاِن الِْبنْتاِن نَظیَفتاِن. )0/5( ...............................................................

5 َالَْجْهُل َمْوُت اأْلْحـیاِء. )0/5(..............................................................

6 ٰهؤالِء الّلِعبوَن فاِئزوَن. )0/5(.............................................................

ـّیاراُت؟ )0/5(................................................................ 7 ِلـَمْن ٰهِذِه السَّ

وراُن إلَی الَْیساِر َممنوٌع. )0/5(.......................................................... 8 َالدَّ

2( ترجمٔه ناقص را کامل کنید. )0/5(
ِل.  اين دانش آموزی ...................... در کلِس اّول است. فِّ اأْلوَّ 1 ٰهذا طاِلٌب ناِجٌح في الصَّ
1 ٰهذاِن الّزاِرعـاِن، ُمجَتِهداِن .اين   ................................................ تلش گرند.

3( ترجمٔه درست را انتخاب کنید. )0/5(

1ـ َأيُّ سوَرٍة في الُْقرآِن ِباْسِم اْمَرَأٍة  
      .الف( يک سوره در قرآن به اسم زنی است
ب( کدام سوره در قرآن به نام زنی است؟

2ـ َأفَْضُل الّناِس َأنْـَفُعـُهْم ِللّناِس.
        .الف( داناترين مردم، مردِم پرمنفعت اند

 .ب( برترين مردم سودمندترينشان برای مردم است
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ب( واژه شناسی
ّمان، َالِْمفتاح، َالْبََقَرة، َالِْعَنب« )دو کلمه اضافه است.( )0/5( 4( نام هر تصوير را به عربی زير آن بنويسيد. »َالرُّ

5( کلمات متضاد را کنار هم بنويسيد. »دو کلمه اضافه است.« )غالَیة، َقلیل، َقريب، َرخیَصة، کَثیر، ساِئق( )0/5(
............. ≠.............                           .............≠.............

6( معنای کلمه های مشّخص شده را بنويسيد. )0/5(    
2 أنِت کاِتبَُة الِْقَصِص.  1 بَیُتنا في ٰهَذا الّشاِرع.  

7( کلمۀ ناهماهنگ را معلوم کنيد. )0/5(
                ِبنْت   َولٌَد   َرُجل  1 َحَجر

 َجّد  ألْف   ُأّم   2 َأب

ج( کاربرد قواعد
8( در هر جمله اسم مثنّی، جمع مذکّر سالم، جمع مؤّنث سالم و جمع مکّسر پيدا کنيد. )1/5(

ديقاُت ِفـي الُْغرفَِة.  4 َالصَّ 3 ﴿إنَّ اللَّٰه َمَع الّصاِبريَن﴾    جاُل ِفـي الَْمکَتبَِة.   2 َالرِّ 1 ِفـي الْبَحِر َسفیَنتاِن.  
سوَن في الَْمدرَسِة. 6 َالُْمَدرِّ   . فِّ ديقاِن في الصَّ 5 الصَّ

9( در جاهای خالی »اسم اشاره« مناسب بنويسيد. )1(
1  إنَّ .............. الّشاِعَرَة إيرانیٌَّة. )اشاره به نزديک(

 ٰهِذِه   ٰهذا   ِتلَْك    ٰذِلَك
2 إنَّ .............. الّلِعباِت فاِئزاٌت. )اشاره به دور(

 ِتلَْك  هاتاِن  أولِٰئَك  ٰهؤُالِء
3 إنَّ .............. الُْمجاِهديَن ناِجحوَن.
  ِتلَْك  ٰذِلَك  ٰهذاِن  ٰهؤُالِء
4 ..............     الْکُرسّیاِن َخَشبّیاِن.
 ُأولِٰئَك  ٰهؤُالِء  هاتاِن  ٰهذاِن
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، أنُتما، ُهم، أنَا، ـها، ـُهما( کامل کنيد. )2( 10( جاهای خالی را با ضمير مناسب )أنَت، هَو، أنُتنَّ
1 ٰهذاِن فَّلحاِن. هُناَك َمزَرَعُتـ ............... . اينـها دو کشاورزنـد. آنجا کشتزارشان اسـت.
انِْتظاِرکُم. پسرها اينجا هستند. آنها در انتظارتان هستند. ـِ 2 َاأْلَوالُد هُـنـا. .................. ب

ُجُل؟ ............... ِمن يزد.    اين مرد، اهل كجاست؟ او اهل يزد است.          3 ِمْن َأيَن هَذا الرَّ
4 يا َضـیـفـي، ............... نـوُر َعـیـنـي.      ای میهمانـم، تو نور چشِم منی. »مذکّر«

5 هَي مريم َو ٰهـِذِه ُأخُتـ .................... .    او مريم است و اين خواهرش است.
6 ................... واِقـٌف َأمـاَم َصـديـقـي. من روبه روی دوستم ايستاده ام.

7 .................... واِقفاٌت َوَسَط الَْحديقة. شمـا در بـاغ ايـسـتـاده ايـد.
8 يا ِبنتـاِن، ....................... َعزيَزتـاِن. ای دخترها، شما عزيزيد.

11( دو سؤال زير از شماست؛ به آنها پاسخ کوتاه دهيد. »پاسخ در يک يا دو کلمه« )0/5(
1 َأ َأنَت ِمْن باکستان؟   ...........................................................   

2 َما اْسُمك؟    .................................................................
12( با توّجه به تصوير به هر سؤال پاسخ کوتاه دهيد. »پاسخ در يک يا دو کلمه«  )1/5(

ُجُل؟                              کَْم َعَدُد الَْحقاِئِب؟                         ما ُشغلُـُه؟            َأيَْن الرَّ
.............................................................................

د( درک و فهم
13( با توّجه به معنا و مفهوِم جمله در جاهای خالی کلمۀ مناسب قرار دهيد. )0/5(

َنِة .............. .                ثَلثٌَة   َأربََعٌة   1 َعَدُد فُصوِل السَّ
ّف  الْبَْحر  2 إنَّ .............. َمکاُن ُجلوِس الطُّّلِب.      الصَّ

14( هر کلمه از ستون »الف« را به کلمۀ مناسب آن در ستون »ب« وصل کنيد. )يک کلمه اضافه است.()0/5(
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ب(الف(

ِسرواٌلَعَدٌد بَْعَد َسبْعٍة
ثَـمانیٌةَعموُد الّديِن

لُة الصَّ

15( درستی يا نادرستی جمله های زير را براساس حقيقت بنويسيد. )0/5(
1 َالُفنُدُق مکاٌن اِلسِتراَحِة الُْمساِفريَن.                    

َنِة أَحَد َعَشَر َشْهرًا. 2 َعَدُد ُشهوِر السَّ

16( روان خوانی )4 نمره(

17( مکالمه )1 نمره(

آشنايی با چند شيوۀ ديگر در طرح سؤال
در بخش شناخت و تشخیص اسم مفرد، مثّنی و جمع اين گونه نیز می توان سؤال طرح کرد.

در جاهای خالی اسم مفرد، مثّنی يا جمع مناسب قرار دهيد. 

هاتاِن الْـ .............. کَبیَرتاِن.
    َولَداِن      ِرجال    َقريَـتاِن   ِمنَضَدُة

إنَّ ٰهؤالِء الّلِعبیَن .............. .
  ُمنَتِظَرتاِن   ُمنَتِظراِن   ُمنَتِظروَن   ٌُمنَتِظرة

کدام گزينه »مفرد و جمع« است؟ 
  طاِلبٌَة و طالبَـیِن   مؤِمٌن و مؤِمَنتاِن   بُْستان و بَساتین

در بخش پاسخ يک يا دو کلمه ای به جمله های پرسشی می توان اين گونه سؤال طرح کرد.

در جای خالی کلمۀ پرسشی مناسب بنويسيد. )َهْل، َمْن، ِلَمْن، ماذا، کَْم، َأيَْن(
.............. هذا َقلَُمـَك؟  - ال. هذا َقلَُم َأخـي.  

.............. ِتلْـَك الّصوَرُة؟  - ِتلْـَك صورُة عاِلَمـٍة إِيرانیَّـٍة.
.............. يَوماً في األُسبوع؟ - َسبَعُة َأيّاٍم.
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سؤال ضمیر را می توان اين گونه نیز نوشت:
در جای خالی ضمير منفصل مناسب بنويسيد.

بوَن. ِل. .............. ُمؤَدَّ فِّ اأْلَوَّ حمیٌد و سعیٌد َو کَريٌم طُّلُب الصَّ
باٌت. ِل. .............. ُمؤَدَّ فِّ اأْلَوَّ حمیدُة و سعیدُة َو کَريمُة طاِلباُت الصَّ

فِّ الثّانـي؟ يا مصطفی، َأ .............. طاِلُب الصَّ
فِّ الثّانـي؟ يا زينب، َأ .............. طاِلبَُة الصَّ

در بخش »عدد« می توان اين گونه سؤال طرح کرد:
َخمَسة + ثَلثَة = ؟      َعَشَرة - أربََعة = ؟   ثَلثة × ثَلثَة = ؟

در مدارسی مانند تيزهوشان می توان چنين سؤاالتی مطرح کرد:
1 أيَن َمرَقُد بروين إعتصامي؟ )اگر دانش آموز نـمی داند آرامگاه او در قم است، نمره کسر نـمی شود و 

از دانش آموزی ديگر می پرسیم.(
2 َما اْسُم َصديِقَك الَّذي جاِلٌس َعلٰی يَـمیِنَك؟ )َخلَْفَك/ أماَمَك(

3 َهل َسعديٌّ شاِعٌر ِمْن ِکرمانشاه؟
4 َما اْسُم أکبَِر َجبٍَل في إيران؟

5 کَم َصّفاً في َمدَرَسِتك؟
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باسمه تعالٰی - امتحان نوبت دوم »عربی، زبان قرآن« پايۀ هفتم از سه درس -     تاريخ:  ... / ... / ... مدرسه:                                                            
 منطقه:                  کلس:                  نام دبیر:                  وقت: 70 دقیقه - نام و نام خانوادگی:

الف( ترجمه
1( جمله های زير را به فارسی ترجمه کنيد.

1 ُحبُّ الَْوطَِن ِمَن اْليماِن. )0/5نمره(   ........................................................ 

لَمة. )0/5نمره( .....................................................  َمَع السَّ اللُّٰه،  2 َحِفظَُكُم 
3 يَُد اللِّٰه، َمَع الَْجماَعـِة. )0/5نمره( ...........................................................

ِر َقصیـٌر. )0/5نمره(  ..........................................................  4 ِلساُن الُْمَقصِّ
5 ُشکرًا َجزيلً، ساَعَدکُُم اللُّٰه! )0/5نمره(  ...................................................... 
6 َهْل ِعنَدَك تَأشیـَرةٌ ؟ )0/5نمره(  ............................................................. 
7 َعلَیکُنَّ ِبـُمداراِة الّناِس. )0/5نمره( .......................................................... 
8 نَْحُن َرفَْعنا َعلََم إيران. )0/5نمره(  ........................................................... 

2( ترجمۀ ناقص را کامل کنيد.  )0/5(
. ..........................  در راهپیمايِی اربعیِن حسینی. 1 ِحواراٌت في َمسیَرِة اأْلربَعیَن الُْحَسینيِّ
2 َهل يـوَجـُد َموِکٌب َقريٌب ِمـن هُنـا؟    آيا موکبی ............................به اينجا وجود دارد؟ 

3( ترجمۀ درست را انتخاب کنيد. )0/5 نمره(
1 إذا َملََك اأْلَراِذُل، َهلََك اأْلَفـاِضـُل.  

    .الف( اگر پست ها مالِک چیزی شوند، دانايان محروم می شوند
 .ب( هرگاه پست ترين ها فرمان روا شوند، برترين ها هلک می شوند

بیِع.   2 نَحُن في يَوِم اأْلَرِبعاِء، َو فَصِل الرَّ
 .الف( ما در روز چهارشنبه و فصل بهاريم
 .ب( ما در روز سه شنبه و فصل پايیزيم 

ب( واژه شناسی
4( نام هر تصوير را به عربی زير آن بنويسيد. )دو کلمه اضافه است.( )0/5( 

فیَنة« »الَْقمیص، التُّـّفاح، الّناِفَذة، السَّ
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5( کلمات متضاد را کنار هم بنويسيد. »دو کلمه اضافه است.« )0/5(
)َغدًا، َأبَْیض، ِبدايَة، َموت، َأْسَود، َحیاة(

................. ≠ .................           ................. ≠ .................
6( معنای کلمه های مشّخص شده را بنويسيد. )0/5(

أهلً َو َسهلً! کَم يَوماً بَِقیَت هُنا ِفـي الْکاِظمیَِّة؟
7( کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا را معلوم کنيد. )0/5(

  َسبَْعة     ِستَّة   َخمیس  َأَربََعة 1 ثَلثَة
 َأماَم  َخلَْف  فَْوَق   َسِلَم  2 تَْحَت

ج( کاربرد قواعد
8( فقط فعل های ماضی را در جمله های زير ترجمه کنيد. )1/5(

ّواُر اْليرانّیوَن َذَهبوا إلٰی ساَمّراء. 1 َالزُّ

2 َالَْفّلحاِن َحَصدا َمحصوَل الَْمزَرَعِة.
3 َالِْبنتاِن بََحثَتا َعْن فُستاٍن ُمناِسٍب.

4 يا ُأختي، ِلماذا ما َأکَلِْت فاِکَهًة؟
5 َالّلِعباُت َرَجْعَن إلَی الُْمسابََقِة.

ُجُل، َهْل نَِسیَت َشیئاً؟ ُّها الرَّ 6 أي

9( در جای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهيد. )1/5(
1 إنَّ الُْمساِفريَن .............. إلٰی َمقَصِدِهم.
 َوَصلْـَن   َوَصلَـتا   َوَصلـوا  َوَصل

2 يا بَنـاُت، َأ ..............  ِفـي الُْمسابََقِة؟
 َّنََجْحُتن   نََجْحُتم   نََجْحُتما   نََجْحَن

بََکِة.   َمَکُة ..............  ِفـي الشَّ 3 ِتلَْك السَّ
 َوَقَعْت   َوَقَع   َوَقَعتا   َوَقْعِت
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4 أنُتما ..............  ِبـُمساَعَدِة الّنـاِس.
 بََدْأتُم   بََدْأتُـما   بََدَأتا   َّبََدْأتُن

5 ٰهَذا الُْجنـديُّ ..............  النَّهَر.  
 َعبَـْرِت   َعبَـْرَت   َعبَـَر   َعبَـَرْت

6 نَحُن ..............  َجبََل الُْمرتَِفَع.   
 ََّصِعْدتُن   َصِعْدَن   َصِعْدُت   َصِعْدنا

10( با توّجه به مثال ترجمه کنيد. )1(
َغَسَل: شست ←  َغَسلوا: ...............    َوَجَد: پیدا کرد ← َوَجْدِت: ...............
َزَرَع: کاشت ←  َزَرْعُت: ...............     َرفََع: باال بُـرد ← َرفَْعُت: .................

11( در جای خالی ضمير مناسب قرار دهيد. )0/5(
   هُما   1 .................... َعبَـرا الّشاِرَع ِبِدقٍَّة.          َأنُتما
 ها        2 ٰهِذِه ُأْختي. ِاسُمـ .... َخديَجُة.                                ُه

12( در جاهای خالی اسم اشارۀ مناسب قرار دهيد. )0/5(
 هاتاِن   ٰهَذا   1 .................... الُْجنوُد َذَهبوا إلَی الُْحدوِد.       ُأولٰئَك
 ٰهذاِن  ٰذِلَك   ـنا.        ٰهِذِه 2 .................... الّلِعُب الْفاِئُز ِمـْن َصفِّ

13( کلمۀ جمِع خواسته شده را معلوم کنيد.  )0/5(                
1 جمع مکّسر:           }ُرجوع، آِلَهة، ُخروج، َموِکب{                  

2 جمع مؤنّث سالـم:  }أبیات، َسّیاَرتَیِن، َخّیاطات، أوقات{

14( با توّجه به تصوير به هر پرسش، پاسخ کوتاه دهيد. »در يک يا دو کلمه«  )1(

يُء؟ ما ٰهَذا الشَّ َمْن ٰهِذِه الّشاِعَرُة؟
.............................

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

..............
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ما لَوُن الُْغراِب؟ کَْم َقلَماً هُنا؟
........................
........................

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

د( درک و فهم
15( با توّجه به معنا و مفهوِم جمله درجای خالی کلمۀ مناسب قرار دهيد. )0/5(

 أخَضُر   َأْزَرُق     ماِء  ......................... . َأْصَفُر 1 لَْوُن السَّ
 َأَحَدَعَشر    ِاثْناَعَشَر    َنِة .......................َشْهرًا . ثَـمانَیُة 2 َعَدُد ُشهوِر السَّ

16( هر کلمه از ستون »الف« را به کلمۀ مناسب آن در ستون »ب« وصل کنيد. )دو کلمه اضافه است.( )0/5(

بالف

ِء. َغِر کَالنَّقِش يف ٰهَذا الشَّ اَلِْعلُْم ِفـي الصِّ

رُبَّ کَالٍم َجوابُـُه ٰهذا.

اَلرُّّمان

َفِر َجواُز السَّ

اَلَْحَجر

کوت اَلسُّ

17( پس از خواندن اين متن، درستی يا نادرستیِ عبارت های زير آن را معلوم کنيد. )0/5(
کاَن نَّجاٌر َو صاِحُب َمصَنٍع َصديَقیـِن. في يَوٍم ِمَن األيّاِم قاَل النَّـّجاُر ِلصاِحِب الَْمْصَنِع: »أنا ِبحاجٍة إلَی التَّقاُعِد.« 

َأجاَب صاِحُب الَْمصَنِع: »َولِکنَّـَك ماِهٌر في َعَمِلَك َو نحُن ِبحاجٍة إلَیَك يا َصديقي«. 
النَّّجاُر ما َقِبَل. لَـّما َرَأی صاِحُب الَْمْصَنِع إْصراَرهُ؛ َقِبَل َو طَلََب ِمنُْه ُصنْـَع بَیٍت َخَشبّيٍ کَـآِخـِر َعَمِلـِه في الَْمْصَنِع. 

َذَهَب النَّّجاُر إلَی الّسوِق ِلِشراِء الَْوساِئِل ِلـُصنِْع الْبَیِت الَْخَشبيِّ الَْجديِد. 
هَو اْشَترٰی َوساِئَل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسبٍة. َو بََدَأ ِبالَْعَمِل؛ لِٰکنَُّه ماکاَن ُمِجّدًا َو ما کانَْت أْخشاُب الْبَْیِت َمرغوبَـًة.

بَْعَد َشْهَريِْن َذَهَب ِعنَْد صاحِب الَْمصَنِع َو قاَل لَُه: »هذا آِخُر َعَملي.«
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جاَء صاِحُب الَْمْصَنِع َو أْعطاُه ِمْفتاحاً َذَهبّیاً َو قاَل لَـُه: 
ََّك َعِملَْت ِعنْدي َسَنواٍت کَثیـَرًة.«  ٌة لََك؛ أِلن َـّ »هذا ِمْفتاُح بَیِتَك. هذا الْبَْیُت َهدي

نَِدَم النَّّجاُر ِمْن َعَمِلِه َو قاَل في نَْفِسِه: »يالَْیـَتـني َصَنْعُت هذا الْبَْیَت َجیِّدًا!«

1 َمن کاَن ِبحاجٍة إلَی التَّقاُعِد؟
2 بَعَد کَْم َشهٍر َذَهَب النَّّجاُر ِعنَد صاِحِب الَْمصَنِع؟

18( روان خوانی: )4(

19( مکالمه )1(

چند نمونه سؤال ديگر برای طرح سؤال در امتحان پايان سال:
در جاهای خالی کلمه های مناسب بنويسيد.

یف – الَْخريف - .......... بیع – الصَّ بْت – األََحد – .........– الثُّلثاء – األَرِبعاء         الرَّ السَّ
در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهيد.

  َأَخَذتا   ََّتیِن.             َأَخذا 1 هاتاِن الِْبنْتاِن ، .................... َهدي
 َسأَلُْت   2 نَْحُن .................... ُمَعلَِّمنا َحوَل التَّمريِن.         َسأَلْنا
 َقَرْأتُّن    3 َهْل .................... ُدروَسکُْم؟                           َقَرْأتُم

  َزَرْعَت    ُّها الَْفّلُح ، َهْل .................... في الَْمزَرَعِة؟     َزَرْعِت 4 َأي
 َغَسلُْت   5 َأنا .................... َملِبسي.                             َغَسلَْت

در جاهای خالی کلمۀ پرسشی مناسب بنويسيد.  )َمن، ما، کَم، َهْل، أيَن(
- َسبَعُة َأيّاٍم. 1 ....................  يَْوماً في األُسبوِع؟   

- ِاْسمي عیسی. 2 ....................  اْسُمـَك يا أخي؟  
پس از خواندن متن زير، جمله های درست و نادرست را مشّخص کنيد.

َُّة َو اأْلْسماُك خاِئفاٌت ِمنْها. هَي کانَْت َوحیدًة  َمَکُة الَْحَجري کانَْت فـي بَْحٍر کَبیٍر َسَمکٌة کَبیَرةٌ َقبیَحٌة ِاسُمها السَّ
بََکِة.  ّیاديَن جاؤوا َو َقَذفوا َشبََکـًة کَبیَرًة في الْبَْحِر. َوَقَعت اأْلْسماُك في الشَّ داِئـماً. في يَوٍم ِمَن اأْليّاِم، َجْمٌع ِمَن الصَّ
َمَکُة الَْحَجريُة إلَی  َأَحٌد ِلُمساَعَدِة اأْلَسماِك. هَي َسِمَعْت أصواَت اأْلْسماكِ. »النَّجدة.« نَظََرت السَّ ما جاَء 
ْسِتمراٍر  بَکَة ِباِ بََکِة. هَي َحِزنَْت. فََذَهبَْت ِلَنجاِة األْسماكِ. کاَن الَْوقُْت َقلیلً. فََذَهبَْت ِبُسـرَعٍة َو َقطََعت الشَّ الشَّ
کانَت  أَخذوها.  ّیادوَن  الصَّ َو  بَکة  الشَّ في  ُة  َـّ الَْحَجري َمَکُة  السَّ فَـَوَقَعت  َجمیعاً.  َهَربَْن  َو  َخَرْجَن.  األْسماُك  َو 
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أَخذوا  هُْم  ـّیاديَن.  الصَّ َسفینِة  إلی  نَظَْرَن  األَْسماُك  َرحیمًة.  کانَْت  ََّة  الَحَجري َمَکَة  السَّ أِلنَّ  َحزيناٍت.  اأْلْسماُك 
َّها کانَْت َقبیَحًة ِجّدًا فَخافوا ِمنْها. األْسماُك فَِرْحـَن ِلَنجاِة  َة. َولِکنَّـُهم َقَذفوها في الْماء أِلَ   ن َـّ َمَکـَة الَْحَجري السَّ

. َّها َصديقٌة َرحیَمٌة َو َعِلْمَن ِبأنَّ الظاِهَر لَْیَس ُمِهّماً. بَل الْباِطُن ُمِهمٌّ ِة َو فَِهْمَن ِبأَن َـّ َمَکِة الَْحَجري السَّ
1 َقَذَف َصّیاٌد َشبََکَتـُه ِفـي الْماِء.

ُة َوحیَدًة.  َـّ َمَکـُة الَْحَجري 2 کانَت السَّ
َُّة َذَهبَْت ِلَنجاِة األَْسماك. َمَکُة الَحَجري 3 السَّ
َُّة َصغیـَرًة َو َجمیلًة. َمَکُة الَْحَجري 4 کانَت السَّ
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طرح درس روزانه - كتاب »عربی، زبان قرآن« پايۀ هفتم
تاريخ: ... / ... / ...                                 نام دبيرستان:                                                                                         

درس اّول
)بخش اّول( 

موضوع درس:
مذكّر و مؤنث و اسم اشاره  

صفحه: 
9 تا  15

مّدت: 
80 دقیقه   

دبير: 
...

الف( بخش نظری: اهداف 

1- کلمات جديد     2- قاعدۀ اسم مذكّر و مؤنّث       3- اسم اشاره                                                                                   مطالب1

هدف های كّلی2

در حوزۀ 
شناخت

1- دانستن معنای 23 کلمه
2- شناخت اسم مذكّر و مؤنّث 

3- آشنايی با اسمهای اشاره

در حوزۀ 
باور و گرايش

1- ايجاد علقه به زبان عربی به عنوان زبان قرآن   
2- نشان دادن جايگاه واالی دانش و دانشمند  

در حوزۀ 
رفتار

1- تلش برای علمآموزی
2- احترام به دانش و دانشمندان

3- روان خوانی 

3

هدف های درس

دانش آموز در فرايند آموزش بايد به اهداف زير برسد:
1- 23 واژۀ درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.

2- ترجمۀ احاديثی از پیامبر اسلم ملسو هيلع هللا ىلص و در صورتی که دانش آموزان مستعد باشند حفظ 
اين احاديث و به کارگیری آنها در درس انشای فارسی و به هنگام جستن شاهد مثال در 

ارزش علم.
3- آشنايی با اسم مذکّر و اسم مؤنّث درحّد اينکه اسم مؤنّث نشانۀ »ة« دارد و از نشانه های 

»ٰی« و »اء« صرف نظر می شود.      
4- آشنايی با اسم اشاره و ترجمۀ جمله ها و ترکیب های دارای اسم های اشاره هذا، هذه، 

ذلك و تلك. 
)پیش از آن بايد اسم اشارۀ اين و آن را در فارسی بشناسد.(

5- ايجاد مهارت روان خوانی.
6- جمله های دارای اسم اشاره مانند »هذا، طاِلٌب.« را درست ترجمه کند: 

اين دانش آموز است. اين دانش آموزی است.

4
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ب( بخش عملی: مراحل تدريس
زمانشرحمرحله ها

14- سلم و احوالپرسی 2- انجام حضور و غیاب 3- ذکر مناسبت ايّام معارفه1
4پرسش های ارزشیابی ورودی از پیش آماده شده را به صورت شفاهی از دانش آموزان می پرسیم. ارزشيابی رفتار ورودی2
الف( با استفاده از تصاوير سعدی و پروين اعتصامی از دانش آموزان می پرسيم: ايجاد انگيزه3

   1- آيا اين دو شاعر را می شناسند؟
   2- چرا اين دو شاعر در تاريخ ادبیات ايران نامدارند؟ 

   3- ترجمٔه هذا، هذه، ذلك و تلك چیست و برای چه چیزی به کار می روند؟ 
   5- معادل هذا، هذه، ذلك و تلك در دستور زبان فارسی چه نامیده می شوند؟  

ب( سپس دانش آموزان جمالت زير هر تصوير را با توّجه به تصاوير ترجمه می کنند و 
دبير بر کار روخوانی و ترجمه نظارت می کند.

7

شروع تدريس5
و 

 ارائه درس 

الف( كلمات جديد و احاديث آغازين درس: 
  1- كلمات درس را معلّم می خواند و دانش آموز تکرار می کند.

  2- دانش آموزان، جملت درس را می خوانند و با کمک ُمعَجم و تحت نظر دبیر 
ترجمه می کنند. 

ب( بدانيم:
1- می توان از دانش آموزان خواست در پنج دقیقه سکوت بخش »بدانیم« را بخوانند 

و آن گاه دبیر به پرسش هايی که برايشان پیش آمده است، پاسخ دهد.
2- می توان از دانش آموزی دارای صدای رسا خواست تا بخش »بدانیم« را بخواند 

و دبیر گاهی قرائت او را قطع کند و توضیحاتی بیفزايد.
3- خوِد معلّم می تواند اين بخش را بخواند و توضیح بیشتر بدهد و هرجا دانش آموز 

دچار ابهام شد پاسخ دهد.
4- دانش آموز تـمرين های درس را می خواند و پاسخ می دهد. دبیر، ناظر بر کار اوست. 

45

5خلصه درس را به شکل نمودار، روی تخته رسم می کنیم.خالصۀ درس6
ارزشيابی7

 پس از تدريس
اين پرسش ها را به صورت شفاهی از دانش آموزان می پرسیم: 

2- فرق دو واژۀ »کبیر« و »کبیرة« چیست؟ 
3- فرق »هذا و هذه«، »ذلك و تلك« ، »هذا و ذلك« و »هذه و تلك« چیست؟ 

4- برای اشاره به جبل و جزيرة از چه اسم اشاره ای استفاده می شود؟  

5

1- يافتن آيات و احاديث ديگر دربارۀ ارزش دانش و دانشمند.  فّعالّيت خالّقانه9
2- يافتن اسم اشاره در چند آيه از دو کتاب درسی قرآن و دينی

3- يافتن چند نام پسرانه و دخترانه مانند حمید و حمیدة، سعید و سعیدة 

3

7پاسخ به پرسش هايی که در فضای مجازی مانند شبکۀ »شاد« نهاده می شود. تکليف8

80جمع دقیقه
فرض بر اين است که زنگ کلس 90 دقیقه است و 80 دقیقه برای تدريس نهاده می شود.

هر بخش از درس اّول برای تدريس در يک جلسۀ نود دقیقه ای می باشد.
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طرح درس ساالنۀ پيشنهادی عربی، زبان قرآن پايۀ هفتم

فّعالّيتجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
نيم

معارفه، تدريس درس اّول. بخش اّول1اّولمهر

پرسش شفاهی، نگاهی به درس اّول، تدريس درس اّول. بخش دوم2دوم 

پرسش شفاهی، نگاهی به بخش اّول و دوم و تدريس بخش سوم3سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به بخش اّول تا سوم از درس اّول 4چهارم

آزمون کتبی و شفاهی از درس اّول5اّولآبان

پرسش شفاهی، تدريس درس دوم. بخش اّول6دوم 

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس دوم. بخش دوم7سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس دوم. بخش سوم8چهارم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس دوم. بخش چهارم9اولآذر

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس دوم. بخش پنجم10دوم 

آزمون کتبی و شفاهی از هشت بخش درس اّول و دوم11سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس سوم12چهارم

پرسش شفاهی، دوره ای بر ضماير منفصل و مّتصل13اّولدی

برگزاری امتحانات نوبت اّول )از جمله امتحان عربی از سه درس(14دوم 

برگزاری امتحانات نوبت اّول15سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس چهارم16چهارم
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وم 
ل د

سا
نيم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس پنجم17اّولبهمن

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس ششم18دوم

آزمون کتبی و شفاهی از درس چهارم، پنجم و ششم19سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس هفتم20چهارم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس هشتم21اّولاسفند

آزمون کتبی و شفاهی از درس هفتم و هشتم22دوم

دورۀ ضمیر و فعل ماضی23سوم

تعطیلی احتمالی يا دورۀ ضمیر و فعل ماضی24چهارم

تعطیل عید نوروز25اولفروردين

تعطیل عید نوروز26دوم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس نهم27سوم

پرسش شفاهی، نگاهی به گذشته، تدريس درس دهم28چهارم

آزمون کتبی و شفاهی از درس نهم و دهم29اّولارديبهشت

دورۀ ضمیر و فعل ماضی، رفع اشکال و حّل نمونه سؤال نوبت دوم30دوم 

دورۀ ضمیر و فعل ماضی و حّل نمونه سؤال نوبت دوم31سوم

آزمون شفاهی )قرائت و مکالمه(32چهارم
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