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هدف از تأليف كتاب راهنامی معلّم، آگاهی يافنت از برنامۀ درسی، روش تدريس و ارزشيابی است. برنامه ریزاِن 

آموزشی و نويسندگان کتاب های درسی تالش می كنند تا رویکرد تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش های تدريس 

مناسب برنامۀ درسی را آشكار سازند؛ اّما گاهی نتيجه های به دست آمده از ارزشیابِی برنامه های درسی، فاصلۀ 

میان »برنامۀ قصدشده« و »برنامۀ اجرا شده« را نشان می دهد. یکی از راهكارهای حّل مشكل، استفاده از »کتاب 

راهنامی معلّم« است. وابستگی برخی از معلاّمن به شيوه های پيشني و كتابی كه سال ها آن را تدريس كرده اند، 

موجب می شود تا پذيرش كتاب نونگاشت با دشواری روبه رو گردد.

و در پی  اينها می پندارند  مانند  و  اشاره  اسم  انواع فعل، ضمري،  تنها رصِف  را  زبان عربی  آموزش  برخی هنوز 

مهارت های زبانِی شنيدن، خواندن و سخن گفنت نيستند؛ شايسته و بايسته است تا بينديشيم که هدف از آموزش 

عربی در ايران چيست و دانش آموز به چه اندازه از دانش زبانِی عربی در زندگی نياز دارد.

دانش آموز پايۀ دوازدهم تنها يک زنگ متعارف در طول هفته درس عربی دارد؛ بنابراين، منی توان توقّع داشت 

كه آموخته های او در بخش قواعد دو برابر دانش آموزان ساير رشته ها باشد؛ درس عربی درس اختصاصی در رشتۀ 

ادبيات و علوم انسانی است؛ لذا ساعت بيشرتی برای تدريس آن الزم است؛ اّما مؤلّفان در تعيني ساعت هفتگی 

درس نقشی نداشته اند. پس شيوۀ منطقی اين است كه تأليف كتاب با توّجه به ميزان ساعتی باشد كه در اختيار 

معلّم است.

اصول یاددهی ــ یادگیری در درس عربی پايۀ دوازدهم به گونه ای سامان داده می شود كه:

1 آموزش زبان عربی به صورت فّعال و با مشاركت گروهِی دانش آموزان اجرا شود؛ مثالً نقش اصلی را در ترجمۀ 

متون و عبارات، دانش آموز ايفا می کند و معلّم نقش راهنام و مدير آموزشی دارد؛ دبري می تواند برای ترجمۀ 

اّول، نيم ساعت فرصت بدهد؛ سپس در نقش يک مدير آموزشی، اشكاالت دانش آموزان را  گروهِی منت درس 

برطرف سازد.

٢ معلّم افزون بر ارزشیابی از دانش آموزان، نسبت به ارزشیابی از فّعالیت های خويش مبادرت ورزد. در حقيقت 

يکی از اهداف اصلی از برگزاری امتحانات همني مطلب است.

فهم  و  ترجمه  نقش  میان،  این  در  می گیرد.  زبانی صورت  مهارت های  پرورش  با هدف  عربی  زبان  آموزش   ٣

پايۀ دوازدهم، هدف آن است كه دانش آموز  عبارات و متون، برجسته تر می شود. در کتاب عربی، زبان قرآن 

درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد. »تعريب« از اهداف نيست؛ با توّجه به همني مطلب، 

بسياری از پرسش های دبريان پاسخ داده می شود. وقتی هدف، فهم منت است؛ بسياری از ظرايف قواعد نيازی 

به آموزش ندارند.

٤ در شیوه های نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شنیدن توّجه بیشرت می گردد. اصوالً مهارت شفاهی در 

مقّدمه



هر زبانی از مهم ترين اهداف است. وجود كنكور و امتحان هامهنگ نهايی موجب شده است تا اين بخش از 

آموزش زبان آسيب ببيند؛ زيرا دبري ترجيح می دهد بر مهارت حّل مترينات كتبی رسمايه گذاری كند و بهرت است 

قواعد ترجمه كه در سال های گذشته آموزش داده شده است، مترين و دوره شود.

٥ سنجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد: روان خوانی، ترجمۀ عبارات از عربی به فارسی، یادگیری 

عبارات و مصطلحات پر تكرار و مهّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن گفنت )به صورت پرسش و پاسخ میان 

دبیر و دانش آموز و یا در میان دانش آموزان( در مورد مهارت نوشنت از آنجا كه الفبای فارسی و عربی تقریباً 

یكی است؛ ارجاع به وجوه تـامیز و اختالفات امالیی كفایت می كند. اين بخش نيز مظلوم واقع شده است. كمرت 

دبريی به مسائل اماليی توّجه دارد؛ مثالً اينكه كلمۀ »آية« در فارسی به دو صورت »آيه« و »آيت« در دو معنای 

مختلف آمده است؛ »ُمداواة« و »ُمالقاة« به صورت »مداوا« و »مالقات« نوشته شده است؛ حرف ة در مداواة 

حذف و در مالقاة کشيده شده است. 

از توانایی درست خوانی و  باید  انسانی  ادبيات و علوم  روخوانی جایگاه ويژه ای دارد؛ معلّم به ويژه در رشتۀ 

روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه، آموزش دهد. اين كار تنها از  عهدۀ 

دبري متخّصص برمی آيد. تلّفظ صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و« آموزش داده می شود. حرف 

»ک« در عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. معموالً حرف »و« فراموش می شود. حال آنکه تلّفظ فارسی و 

 W در انگليسی و در عربی به صورت V عربی اين حرف نيز فرق دارد. در فارسی معيار، اين حرف به صورت

تلّفظ می شود. با توّجه به اينکه در نـامز خواندن، تلّفظ درست مخارج حروف اهميّت دارد؛ لذا دبري عربی به 

اين بخش توّجه دارد. طبيعی است كه برخی از دانش آموزان منی توانند كلامت را درست تلّفظ كنند و اين نشانۀ 

تنبلی و بی مباالتی آنان نيست. يک دبري با تجربه به اين مطلب توّجه الزم را دارد. دانش آموزانی هستند كه حتّی 

در تلّفظ درست زبان فارسی نيز اشكال دارند.

خوب است از الگوها و شيوه هايی کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در 

تفهیم فنون ترجمه، كارآمد است؛ مانند: تطبیق انواع فعل در دو زبان؛ مثالً گفته شود: »ما فََعَل« و »لَْم يَْفَعْل« 

معادل ماضی ساده در فارسی هستند.

نياز دانش آموز کشور عربی به قواعد با نياز يک دانش آموز ايرانی فرق دارد؛ قواعد کاربردی به عنوان اصلی 

اساسی مورد توّجه برنامه ریزان، مؤلّفان و معلاّمن قرار می گیرد. در يادگريی هر زبانی آموزش قواعد الزم است، 

توّجه به قواعد کاربردی و یافنت شاهد از منت، مورد تأكید است. در کتاب های درسی عربی هفتم تا دوازدهم 

بخشی از قواعد تأکيد شده است که در فهم منت بسيار مهم اند. برای فهم منت بخشی از قواعد، مهم تر و بخشی 

کم اهميّت ترند. به همني منظور، مباحث علم رَصف در کتاب، بيشرت از علم نحو است و در مطالب رصفی نيز 



رصفاً مهم ترين بخش ها آورده شده اند. آنچه دبري هميشه بايد بدان توّجه كند اين است كه هفته ای يک زنگ با 

دانش آموزان درس دارد و در صورتی كه يک جلسه به تعطيلی برخورد كند، به مّدت چهارده روز دانش آموزش را 

نـمی بيند؛ لذا در تدريس همواره بايد بر مهم ترين قواعد تكيه كند. مهم ترين بخش قواعد نيز شناخت فعل است. 

در این باره شايسته و بایسته است که سؤال تعريفی در امتحانات طرح نشود؛ در آموزش عربی طرح چنني سؤالی 

در امتحان درست نيست: )افعال ناقصه را تعريف کنيد.( سؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت ها خواسته 

شود: )كان اللُّه حكيامً./ كان الطّالب يكتب درسه.( هنگامی که دانش آموز بتواند اين جمله ها را به درستی ترجمه 

کند، به اين معناست که با فعل های ناقصه که يکی از آنها »كاَن« می باشد، آشنا شده است. البتّه می توان در 

تـمرينات كالسی چنني سؤاالتی را پرسيد، بی آنكه به آن نـمره داد.

در امر تدريس به اين موارد توّجه می كنيم:

1 از تدريس به صورت سخرنانی در آموزش زبان بپرهيزيم؛ زيرا دانش آموز بايد در يادگريی نقش اصلی را داشته 

باشد. ديده شده است دبري 90 دقيقه به زبان فارسی دربارۀ زبان عربی صحبت می كند.

٢ بر روش های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش تأكید شود؛ آنچه را که دانش آموز با راهناميی معلّم 

دريابد و خودش بدان پی بربد، آنگاه مترين کند، در ذهنش ملکه می شود. آموزشی كه فراگري در آن نقش ضعيفی 

دارد، به نتيجۀ مطلوب نـمی رسد.

٣ به آموخته های پیشین فراگريان توّجه شود؛ دبريی که از واژگان و قواعد پنج کتاب گذشته بی اطاّلع است در 

تدريس با دشواری و کندی مواجه می شود.

٤ قواعد عربی به دستور زبان فارسی پيوند بخورد و آموزش آن برای فهم بهرت بومی سازی شود؛ برای منونه، وقتی 

می خواهيم فعل مجهول )کُِتَب و يُْکتَُب( را آموزش دهيم بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته 

شد و نوشته می شود( را تفهيم كنيم. يا برای تفهيم معنای »قَْد أَفْلََح« و »کانوا يَْسَمعوَن« ابتدا بايد معنای ماضی 

نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی توضيح داد.

٥ برخی از قواعد، تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند؛ لذا بخشی از آنها حذف می شود؛ مانند: مبحث غريمنرصف، 

انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانش آموز ايرانی سودی ندارد و تنها موجب طرّاحی سؤاالت معاّمگونه می شود. 

قواعد در خدمت فهم عبارات و متون هستند؛ زيرا رویکرد کتاب های جدید عربی بر پایۀ مهارت های چهارگانۀ زبانی 

ِح  و منت محور است. به عبارت دیگر، شناخت هدف است نه ساخت؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس »ساخت« یا »َصحِّ

اْلَْخطاَء« یا »اعراب گذاری« باشد، در روش جدید وجود ندارد؛ بلکه دانش آموز با ساختارهای درست و اعراب گذاری 

شده روبه رو می شود.



فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اين گونه آمده است: 

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

باید پس از دورۀ ابتدایی تا پایان دورۀ متوّسطه در همۀ کالس ها و در همۀ رشته ها تدریس شود«.

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

»... آشنايی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانۀ زبانی، یعنی خواندن، گوش کردن، نوشنت و سخن گفنت 

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

و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد«.

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

ادبیّات  و  زبان  بهرت  به فهم  برای فهم عبارات و متون اسالمی و كمک  زبانی  رویكرد »پرورش مهارت های 
 

1

قاعده محوری. به جای  منت محوری  و  واژگان  کاربرد  مطلب،  درک  حاکمیّت بخشی  و  فارسی« 

كاسنت از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان نادیده گرفنت آنها در این فرایند آسیبی به رویکرد 
 

٢

فهم عبارت و منت وارد نـمی سازد؛ در عوض توّجه بیشرت به منت و واژگان پرکاربرد و کلیدی.

شايستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان

دانش آموزان بايد بتوانند در پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی، به فهم ساختارها و متونی با گسرتدگی 

بیشرت نسبت به سال های گذشته دست یابند. دانش آموز در طول شش سال متوّسطه، با احتساب جمع های مكّس 

نزديک به دو هزار واژه آموخته است؛ لذا او با استفاده از فرهنگ لغت، می تواند قرآن كريم، نهج البالغه، احاديث، 

ادعيه و متون سادۀ عربی را ترجمه كند. همچنني می تواند متون فارسِی دارای كلامت عربی را درست بفهمد. 

وی می تواند در حّد رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن بگويد. شايان ذكر است كه مكالـمه، هدف اصلی 

كتاب درسی نيست. دانش آموز رشتۀ ادبيات و علوم انسانی در بخش قواعد نسبت به دانش آموزان ساير رشته ها 

اطاّلعاتی بيشرت دارد؛ بديهی است با توّجه به اينكه از نظر زمانی هيچ فرقی ميان دانش آموزان رشتۀ ادبيات و 

علوم انسانی با رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی نيست؛ لذا اين اطاّلعات خيلی بيشرت منی باشد.

به بخشی از رهنمودهای مقام معظَّم رهربی دربارۀ درس عربی توّجه بفرماييد:

... عربی ای که ما در حوزه یاد می گیریم فلسفه ای دارد. فلسفه اش این است که ما بتوانیم در تعبیرات عربِی دشوار که 

یک عرب معمولی هم درست نـمی فهمد مراد را پیدا کنیم؛ یعنی به طور کامل بر قواعد و دستور زبان عربی مسلّط 

شویم؛ لذا مثالً آن کتابی را که طلبۀ ُمْغنی خوان ما می خواند؛ اغلب عربی دان های خوِد زبان عربی این معلومات را 

ندارند. مثالً فرض کنید نوشته: »لاَّم« در این معنا استفاده می شود. فالن کس گفته در فالن معنا هم استفاده می شود؛ 



به دنبالش استدالل او را ذکر می کند؛ این یعنی اجتهاد در زبان عربی؛ این مربوط به طلبۀ مغنی خوان یا سیوطی خوان 

ماست؛ یعنی طلبۀ سطح پایین ادبیات. 

ما باید عربی را آن چنان بیاموزانیم که دانش آموزان ولو هیچ قاعده ای را هم ندانند، اّما وقتی منت را می خوانند، 

معنایش را بفهمند و این کامالً ممکن است. 

ما کسانی را داریم که وقتی شام آیۀ قرآن را می خوانید، آنها معنایش را می فهمند؛ اّما اگر از آنها بپرسید فاعل و 

مفعول جمله را تعیین کنید؛ اصالً منی توانند، ولی معنا را می فهمند و برای شام ترجمه می کنند. 

من منی گویم اصالً قاعده نباشد؛ اّما دانش آموز چه نیازی به این قواعد دشوار دارد؟! 

... به جای همۀ اینها شام باید کاری کنید که دانش آموز منت خوانی عربی را یاد بگیرد ... 

هیچ احتیاجی نیست که این گونه عربی در مدارس ما تدریس شود؛ این یک رشتۀ تخّصصی استنباِط فقه و اصول 

از منابع عربی است. 

زبان عربی مثل  نباشند،  يا  باشند  بلد  را  آن  با  ما مکامله  باشد مردم  نيست که الزم  زبانی  زبان عربی،  امروزه 

انگليسی نيست که زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکامله با اين زبان آشنا بشويم.

عربی را ممكن است افراد با سه هدف ياد بگريند: 

... اين هم به نظر من  يكی اينكه مكاملۀ عربی را ياد بگريند ... هدف ديگر، فراگريی قواعد زبان عربی است 

نـمی تواند مقصود از تعليم عربی در آموزش و پرورش باشد ... هدف سومی هم كه مال عاّمۀ مردم است و آن 

فراگريی عربی به قصد فهميدن متون عربی رايج يعنی قرآن، حديث، نهج البالغه، دعا، دعای كميل، دعای ندبه، 

دعای ابوحمزه ثُـاملی و صحيفۀ سجاديّه است. همۀ مردم بايد عربی را با اين قصد ياد بگريند.

بيانات رهرب معظّم انقالب اسالمی در ديدار مديران و جمعی از كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش 

و پرورش. 1379/10/27

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب

)رعايت اين تأکيدات در کنکور، مسابقات علمی، امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی 

است. اين نوشته به منزلۀ ابالغ رسمی است.(

1 دانش آموز پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی در طول پنج سال گذشته با اين ساختارها آشنا شده 

است: 

)هرچند  بعيد  ماضی  معادل  استمراری،  ماضی  معادل  مستقبل،  نفی،  نهی،  امر،  مضارع،  ماضی،  فعل های   

دانش آموز در کتاب با فعل های غريصحيح و سامل مانند َوَصَل، کاَن و نََهی نيز مواجه شده است، ولی وجوه رصفی 

آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست. اگر در آزمون ها از فعل های معتل استفاده شود به رشط اينكه  تغيرياتش 



پيچيده نباشد، اشكالی ندارد.( و ترجمۀ فعل هايی که حروف »أْن ، لَْن ، کَي ، لَِکي ، َحتَّی« و »لَْم، لِـ ، ال« بر آنها 

وارد شده است، بدون ذکر اعراب اصلی و فرعی و در حّد شناخت آنها و دانسنت معنايشان. )نام اين حروف و 

فعل آنها در کتاب ذکر نشده است.( این بخش از قواعد، مهم ترين مطلبی است که دانش آموز آموخته است و 

در کالس درس پايۀ دوازدهم بايست تکرار و بازآموزی شود. تنها در زبان عربی نيست که يادگريی فعل بسيار 

اهميّت دارد، در ساير زبان ها نيز همني گونه است.

غرُي ُمَؤدٌَّب.«  ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤّخر در جمله؛ مانند: »أَخوکُنَّ الصَّ

 اسم اشاره )هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء، ذلك، تلك، أولئك( کلامت پرسشی )َهل، أَ، أَيَن، َمتَی، کَيَف، لاِمذا، 

ِباذا، ِمن أيَن، أَّي، َمن، َمن هَو، َمن هَي، ما، کَم( وزن و ريشۀ کلامت، نون وقايه. 

 عددهای اصلی »يک تا صد« و عددهای ترتيبی »يکم تا بيستم« آموزش داده شده و به برخی ويژگی های 

معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضاٌف اليه بودِن معدود سه تا ده؛ مفرد بودِن معدود يازده تا نود و 

نه. در معرّفی عدد معطوف، ویژگی و اِعراب معدود آن مّد نظر نیست؛ مثالً اين موارد هدف نيست: 

ثالثَة عرَش رجالً و ثالث عرشَة امرأًة )تطابق جزء دوم(؛ مفرد و مجرور بودن معدود بعد از مئة و ألف؛ مانند: 

مئُة رجٍل و أَلُف شهٍر؛ سنَة أَلٍف و ثالثـمئٍة و َسبعٍ و تسعون و عاَم أَلٍف و ثالثـمئٍة و َسبعٍة و تسعون )که کلمۀ 

سبع و سبعة در برخورد با عام و سنة تغيري می کنند.( عددی مانند مئُة مجلٍة و مجلٌّة )101 مجلّه(. اَلَْعَدُد الْحادَي 

َوالِْعرْشوَن بَْعَد الِْمئَِة )شامرۀ صد و بيست و يكم(

نه تنها در مبحث عدد، بلکه در متامی مباحث کتاب هميشه اين موضوع را در نظر داشته باشيم که تعريب از 

اهداف کتاب نيست؛ همني موضوع بسياری از ابهامات دبري را برطرف می کند و موجب می شود که از تدريس 

بسياری نکات منرصف شود.

اسم های معرب جزء  اِعراب  تشخيص  و  اسم های ظاهر  در  اِعرابـی  يا محّل  کلمه  نقش دستوری   تشخيص 

اهداف است. )فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، مجرور به حرف جّر، اسم و خرب افعال ناقصه و نايب 

فاعل در حالت اسم ظاهر.( طبيعی است که محل اعرابی در حّد کلامتی است که در کتاب زير آنها خط کشيده 

شده است؛ در غري این صورت، اگر دبريی بخواهد فراتر از کتاب، تدريس کند، به جايی خواهد رسيد که به شّدت 

دچار کمبود وقت خواهد شد و دانش آموز نيز آشفته و رسگردان می شود.

 تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول در جمله. 

 تشخيص معرب و مبنی در حّد آموخته های کتاب )نه در حالت پيرشفته(. بايد دقّت کنيم که مبحث معرب 

و مبنی در حّد آموخته های دانش آموز در پايۀ دهم مطرح شود نه بيشرت.

 تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه. 



در کتاِب درسی صفت مشبّهه، اسم زمان و اسم آلت آموزش داده نشده، همچنني اصطالح جامد در برابر مشتق 

نيز، تدريس نشده است؛ پس تشخيص اسم جامد از مشتق در سؤاالت طرح نـمی شود. همچنني اسم مکان از 

ثالثی مزيد مانند مجتمع از اهداف کتاب نبوده است. ترجمۀ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، 

اسم مبالغه از اهداف کتاب می باشد.

 در کتاب رشتۀ ادبيّات و علوم انسانی تشخيص نوع و صيغۀ فعل از اهداف آموزشی است؛ اّما الزم است 

)لِلُْمخاطَبنَي(.  به صورت  نه  است،  داده شده  آموزش  مخاطب(  مذکّر  )جمع  به صورت  فعل  كه صيغۀ  بدانيم 

دانش آموز شناسۀ »تُْم« را در »فََعلْـتُم« می شناسد و اين فعل ها را به دنبال آن درست ترجمه می کند: َخرَْجــتُم، 

تََخرَّْجــتُم، أَْخرَْجــتُم، اِْستَْخرَْجــتُم. آموزِش معانِی ابواب ثالثی مزيد هدف نيست؛ لذا اگر دبريی به معانی غالب 

باب ها اشاره كند الزم است به دانش آموز بگويد اين معانی كليّت ندارد.

 اسلوب رشط و ادوات آن )بدون توّجه به اعراب اصلی و فرعی جزم(. دبري می تواند اشاره کند که در فعل چه 

تغيرياتی پيش آمده است؛ اّما در امتحان از تغيريات، سؤالی طرح منی شود.

 شناخت دو نوع معرفه )معرَّف به ال و َعلَم( و ترجمۀ جملۀ بعد از نکره. ساير انواع معارف در کتاب ذکر 

نشده است؛ زيرا در فهم منت، کمرت تأثري دارند؛ مثالً اينکه دانش آموز نداند »الَّذي« يا »هذا« معرفه است، تأثريی 

در ترجمه برايش ندارد. يا دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه صدها ترکيب اضافی را مشاهده می کند و به راحتی 

ترجمه می کند، در حالی که منی داند در اين ترکيب ها جزء نخست معرفه به اضافه است و مشکلی در فهم منت 

برايش ايجاد نشده است؛ مثالً در اّولني صفحۀ کتاب هفتم، اين ترکيب ها آمده است: قيمُة الِْعلِم، حسُن السؤال، 

نصُف العلِم، مجالسُة العلامِء، طلُب العلِم، آفُة العلِم. اين شش ترکيب را دانش آموزی ترجمه می کند که تازه از 

دبستان وارد متوّسطه شده است و هيچ مشکلی نيز مواجه نشده است. چنني ترکيب هايی در کتاب های سه سال 

اّول متوّسطه فراوان است. پس اينکه در کتاب متوّسطۀ دوم فقط دو نوع معرفه آموزش داده شده است بر يک 

مبنای علمی قرار دارد.

٢ کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم در پنج درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در چهار جلسۀ 

آموزشی تدريس و ارزشيابی کرد. اگر دبريی بر اساس روش تدريس و ارزشيابی صحيح تدريس کند وقت اضافه 

نخواهد آورد؛ اّما دبريی که به دانش آموز بگويد منت را خودتان ترجمه کنيد و تـمرينات نيز بر عهدۀ دانش آموز 

است و تنها به تدريس قواعد کفايت کند قطعاً نه تنها وقت اضافه خواهد آورد، بلکه در امر تدريس شکست 

خواهد خورد و موجبات بيزاری دانش آموز از درس را خدای ناکرده فراهم خواهد آورد.

٣ نيازی به ارائۀ جزوۀ مکّمِل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب آمده است. قواعد کتاب به 

صورت خودآموز نوشته شده است. از دانش آموزی بخواهيد با صدای رسا بخش اِْعلَموا را در کالس بخواند. آنگاه 



هر جا الزم شد در هنگام خواندن، سؤاالتی را از ديگران بپرسيم. تعداد کمی از دانش آموزان جذب رشتۀ زبان و 

ادبيات عربی يا مرتجمی عربی خواهند شد. آن عده چهار سال در دانشگاه فرصت دارند و اين وظيفۀ دانشگاه 

است که دانشجوی اين رشته را توانـمند سازد و واحدهای درسی و رسفصل هايش را اصالح کند.

٤  تعريب، تشکيل )حركت گذاری( و اِعراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. امسال و در طول پنج سال 

گذشته در اين مورد، هيچ مترين و آموزشی وجود نداشته است. متام کتاب درسی کامالً اعراب گذاری شده است، تا 

دانش آموز دچار مشکل قرائت نشود. شايسته است طرّاحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کامالً حرکت گذاری 

کنند. دانش آموز نيازی به مهارت تشکيل ندارد. قرآن، احاديث، ادعيه و زيارت نامه ها حرکت گذاری شده اند و 

دانش آموز با يک منت عربی حرکت گذاری شده روبه روست. او نيازی به مکاتبات اداری نيز ندارد. يک دانش آموز 

ايرانی با متون دارای حرکات مواجه می شود. همني منت را بايد بخواند و ترجمه کند. 

٥ تحليل رصفی در چارچوب آموخته های دانش آموز است. 

چنني قواعدی در کتاب تدريس نشده است: 

نوع بناء، نوع ضمري، اسم موصول، جامد و مشتق، صفت مشبّهه، اسم زمان، اسم آلت، غري منرصف و... بنابراين، 

شايسته است به اين مورد در طرّاحی سؤاالت امتحانی و کنکور توّجه شود. طرح سؤال از بخش تحليل رصفی بايد 

حتامً به صورت دو گزينه ای باشد؛ مثالً طرح چنني سؤالی قطعاً نادرست و خالف اهداف آموزشی کتاب است: 

تحليل رصفی کلامت اين جمله را بنويسيد: »يستخرج الُعاّمُل النِّفَط ِمن باطِن الرِض«.

٦  تبديل »مذکّر به مؤنّث« يا »مخاطب به غريمخاطب« يا »جمع به غريجمع« و بالعکس و موارد مشابه و نيز 

ساخنت هرگونه جمله از اهداف کتاب نيست. نه اينکه اين مهارت خوب نيست؛ بلکه اين مهارت، مطابق اهداف 

کتاب نيست. برای دانشجوی رشتۀ عربی بسيار خوب است.

٧  معنای کلامت در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. در چند مترين کتاب معنای کلمه بريون از جمله 

خواسته شده است؛ اّما شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی است. کلامت بسياری 

هستند که تنها در جمله معنايشان آشکار می شود؛ مانند: عني )چشم، چشمه( و حديث )سخن، نو(

٨  روخوانی های دانش آموز و فّعاليت های او در بخش شفاهی در طول سال نـمرۀ شفاهی دانش آموز را در نـمرۀ 

ميان نوبت تشکيل می دهد. طبيعی است که دبري فرصت نـمی کند در يک روز از همۀ دانش آموزان امتحان شفاهی 

بگريد. بنابراين، در هامن آغاز سال تحصيلی اين تذکّر به دانش آموز الزم است که هرچه در طول سال می خواند 

بخشی از نـمرۀ شفاهی اوست.

٩  در کتاب درسی، جای کافی برای نوشنت ترجمه و حّل تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفرت تـمرين 

نيازی نداشته باشد. توّجه داشته باشيم که بسياری از تـمرينات به گونه ای هستند که اگر قرار باشد دانش آموز 



در دفرتی جداگانه آنها را بنويسد آزاردهنده است. صفحه آرايی کتاب به گونه ای تنظيم شده است که مشکلی 

برای نوشنت پيش نيايد. منت درس تنها بخشی از كتاب است كه جا برای نوشنت ندارد؛ لذا با چسباندن يک برگه به 

راحتی می توان مشکل را حل کرد.

10 تدريس مبحث حركت عني الفعل در ثالثی مجرّد، اختياری است و بستگی به زمان کالس و نظر دبري دارد؛ 

بنابراين در آزمون های نهايی و مسابقات علمی به ويژه در کنکور از آن سؤال طرح نخواهد شد.

از همکاران گرامی خواستاريم تا با رويکرد دفتـر تأليف کتاب های درسی همگام شوند؛ کتاب های درسی »عربی، 

زبان قرآن« مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می زند.

آگاهی از نظريّات شام موجب خرسندی ما می شود؛ می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام بگذاريد. 

www.arabic  ــ  dept.talif.sch.ir :نشانی وبگاه گروه عربی
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جدول زمان بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن« )3( پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی

فّعاليتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

معارفه و قرائت، ترجمۀ منت و حّل بخش درک مطلب11اّول

21دوم 
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس اّول31سوم

آزمون كتبی و شفاهی از درس اّول41چهارم

آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس دوم و حّل درک مطلب52اّول

62دوم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس دوم72سوم 

آزمون كتبی و شفاهی از درس دوم82چهارم

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس سوم و حّل درک مطلب93اّول

103دوم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس سوم113سوم 

آزمون كتبی و شفاهی از درس سوم123چهارم

دی

امتحانات13اّول
برگزاری امتحانات نوبت اّول 

)شايد هفتۀ دوم دی و كمرت از سه هفته برگزار شود(.

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات14دوم 

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات15سوم

قرائت و ترجمۀ منت درس چهارم و حّل درک مطلب164چهارم
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وم
 د

ال
س

يم
ن

بهمن

174اّول
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس چهارم و پرسش های شفاهی184دوم

آزمون كتبی و شفاهی از درس چهارم194سوم

قرائت و ترجمۀ منت درس پنجم و حّل درک مطلب205چهارم

اسفند

215اّول
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس پنجم و پرسش های شفاهی225دوم

آزمون كتبی و شفاهی از درس پنجم235سوم

آزمون كتبی و شفاهی از كّل كتابامتحان 24چهارم

برخی از دبريان تصّور می كنند دانش آموز بايد همۀ آموخته های پيشني را در آخرين سال تحصيلی 

به ياد داشته باشد؛ در حالی كه دبري با تجربه می داند كه حقيقت به گونه ای ديگر است. بسياری از 

دانش آموزان، آموخته های خود را فراموش می كنند. يادآوری و تـمرين الزم است. مهم ترين آموختۀ 

كالس  در  را  فعل  انواع  دوازدهم  پايۀ  دبري  است  شايسته  است؛  »فعل«  مبحث  گذشته  سال های 

يادآوری كند؛ حجم مطالب كتاب نيز اجازۀ اين يادآوری را به او می دهد. 

)انواع فعل: فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، 

اسلوب رشط داخل  التزامی و  نون وقايه، معادل های عربی مضارع  دارای  مستقبل، مجهول، فعل 

جمله های ساده و با ريشه های ساده ای؛ مانند: َخَرَج، َدَخَل، َصَبَ، َکَتَب و َنَظَر(

در هر زبانی اساسی ترين قاعده مربوط به فعل است. فعل ها ساختار اصلی دستور زبان هستند. 

اگر دانش آموز فعل را خوب ياد بگريد، يادگريی بقيۀ مطالب ساده تر است.

مترين های كتاب به گونه ای هستند كه يادآوری و تكرار آموخته های گذشته را در بردارد؛ برای 

مثال، تـمرين اّول درس دوم دقيقاً مربوط به آموخته های پيشني دانش آموز است. در اين تـمرين، از 

دانش آموز خواسته شده است كه انواع كلمه را تشخيص دهد. )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، 

اسم مبالغه، فعل ماضی، فعل مضارع، مصدر و...(
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پس  است،  پايۀ هشتم خوانده  در  را  فعل مضارع  و  پايۀ هفتم  در  را  ماضی  فعل  دانش آموز، 

طبيعی است اكنون كه در پايۀ دوازدهم است، آموخته هايش را تا حدودی از ياد برده باشد.

دبريی كه به بارم بندی و نـمونه سؤال پيشنهادی ارائه شده توّجه كند به سادگی پی می برد كه 

تكرار آموخته های پيشني در كالس الزم است؛ زيرا بدون آنها دانش آموز در امتحانات نوبت اّول و 

دوم موّفق نخواهد بود.

برنامۀ ارائه شده پيشنهادی است. الزامی به رعايت دقيق آن نيست. دبري مطابق رشايط مدرسه 

می تواند تغيرياتی در آن ايجاد كند. در هر هفته يكی از روزها دو بار تكرار می شود و در طول 

اين شش ماه يكی از روزها يک يا دو بار در تقويم نوشته شده است؛ پس طبيعی است كه در هر 

مدرسه ای جدول ارائه شده، بايد متناسب با اين موضوع اصالح شود.

دبیرخانۀ کشوری راهربی درس عربی

طرح درس روزانۀ درس عربی

مشّخصات کّلی

شامره طرح درس: 2
موضوع درس:

الوجه الّنافع و الوجه امُلّض

تاریخ اجرا: 

نوبت اّول

مّدت اجرا: 4جلسه 

90 دقیقه ای

کالس: دوازدهممجری: آمنه آقایی نعمتی
تعداد فراگیران: 

30

مکان:

 مدرسه هدی

الف( قبل از تدریس

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامۀ درسی مّلی

اهداف و پیامدهاسطح هدف

آشنایی با دو نوع حال )قيد حالت(هدف کّلی

اهداف مرحله ای

با یک منت تاریخی آشنا شود؛ آن را درست بخواند و درست ترجمه کند.

جمالت دارای قید حالت را در متون و عبارات، درست ترجمه کند.

با نحوۀ تحلیل رصفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود.
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هدف های 

آموزشی

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح

عنارص برنامۀ درسی مّلی

تعّقل، ایامن، علم، عمـل و اخالق

عنرص
عرصۀ ارتباط با

خلقتخلقخداخود

مهارتیبتواند منت را درست بخواند و ترجمه کند.
کار و 

عمل
٭

به  از عربی  را  واژگان جدید  معنای  بتواند 

فارسی ترجمه کند.
شناختی

تفّکر 

و 

تعّقل

٭

بتواند پیام منت را درک کند.

)...... إّنا ال ُنضیُع أجَر َمن أحَسَن عماًل.(
٭ایامنعاطفی

و  آیات  به  رضورت  هنگام  به  بتواند 

احادیث استشهاد کند.
مهارتی

کار و 

عمل
٭

تشخیص  جمله  در  را  حالت  قید  بتواند 

دهد.
شناختی

تفّکر 

و 

تعّقل

٭

و  رصفی  تحلیل  در  صحیح  گزینۀ  بتواند 

اعراب را تشخیص دهد.
شناختی

تفّکر 

و 

تعّقل

٭

درست  را  حالت  قید  دارای  جملۀ  بتواند 

ترجمه کند.
مهارتی

کار و 

عمل
٭

٭ایامنعاطفیبا مفهوم عدالت و عدم ظلم آشنا شود.

هر  در  زیان رسان  و  سودمند  وجه  دو  با 

اخرتاع علمی و فّناوری آشنا شود.
٭ایامنعاطفی

رئوس مطالب
آشنایی با دو وجه نافع و ُمّض علم   

آشنایی با قید حالت و کاربرد آن در ترجمۀ عبارات

مواد و رسانه های 

آموزشی
کتاب درسی، فایل پاورپوینت، پويامنايی های )انیمیشن های( درس
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پیش بینی رفتار 

ورودی

واژگان درس قبل را آموخته باشد. / اسم و فعل را در سال های قبل شناخته باشد. 

با قید حالت در ادبیات فارسی آشنا باشد.

ایجاد ارتباط 

اولّیه

اشارۀ كوتاه به مناسبت ها

5 حضور و غیاب، خوش آمدگویی و احوال پرسی از دانش آموزان
ن: 

زما
قه

قی
د

گروه بندی، مدل 

و ساختار کالسی
انتخاب دانش آموزان در گروه های ناهمگون و ناهمسان

روش  ایجاد و 

تداوم انگیزه

پرسش های تصادفی از منت درس و قواعد

ن: پخش انیمیشن های مربوط به درس
زما

ب
او

متن

پرسش از مطالب درس های پيشني )قواعد، ترجمه و حوار(ارزشیابی آغازین

 1
0:

ن 
زما

قه
قی

د

روش های 

تدریس
منت پژوهی و روش کار گروهی
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ب( فعالیت های مرحلۀ هنگام تدریس

توّجه دانش آموزان به هدف درس و ارتباط آن با ادبیات فارسیآماده سازی

 5
ن: 

زما

قه
قی

د

ارائۀ درس جدید

فعالیت های معّلم ــ دانش آموز: این فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می شود و تفکیک آن به معنای 

مجّزا بودن فعالیت های معّلم و دانش آموز است و به همین خاطر از خط چین استفاده شده است.

فعالیت های دانش آموزانفعالیت های معّلم

ارائۀ مفهوم پويامنايی )انیمیشن(پخش انیمیشن )جایزۀ نوبل(

ارائۀ شنیده ها در دو سطر به زبان عربیپخش فایل صوتی منت درس

ترجمۀ منت در گروه های کالسیارائۀ فرصت برای ترجمۀ منت 

تصحیح ترجمه
مشارکت در تصحیح و خواندن ترجمه های 

نوشته شده

ارائۀ قواعد و حّل مترين ها
مشارکت در بیان قواعد و حّل مترین در 

گروه های درسی 

مّدت زمان: 50 دقیقه

توّجه:

انجام آزمایش برای این درس در کالس، آزمایشگاه یا خانه صورت می گیرد و مشاهدۀ نتایج در کالس درس 

هفتۀ بعدی خواهد بود.

پرسش از مفاهیم درس با استفاده از فّناوری و پخش انیمیشن.

پخش فایل صوتی در دو مرحله )در مرحلۀ نخست، کتاب بسته است و در مرحلۀ دوم باز( اين كار جهت 

تقویت مهارت شنیداری است.

ارائۀ فرصت برای ترجمۀ منت در گروه های درسی و یافنت کلامت مرتادف و متضاد و جمع و مفرد در قالب 

جمله.

ارائۀ ترجمه توّسط گروه ها و تالش برای تصحیح آن.

ارائۀ قواعد »حال« و منونه هایی از تحلیل رصفی و اعراب و حلّ مترين ها در گروه های درسی.

برگزاری آزمون تکوینی 

فعاليت های 

خاّلقانۀ 

دانش آموزان

تحقیق در خصوص رویۀ سودمند و رویۀ زیان رسان ابتکارات و اخرتاعات علمی
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ج( فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی

الف( تکوینی )در جریان تدریس(

پرسش در طول زمان تدریس 

ب( ارزشیابی تراکمی 

آزمون پایانی درس2

پرسش و پاسخ هنگام جمع بندی مطالب

 1
5 

س
ری

تد
ل 

طو
ر 

 د
ن:

زما

قه
قي

د

جمع بندی

و ساخت دانش 

جدید

جمع بندی مطالب آموخته شده توّسط دبیر بعد از ارائۀ دانش آموزان

 1
0 

ن:
زما

قه
قی

د

تعیین تکالیف و 

اقدامات بعدی
 تکلیف تحقیق و حّل منونه سؤاالت چند گزينه ای؛ مرور درس در خانه

 3
ن: 

زما

قه
قی

د

کتاب درسیمعرّفی منابع

 5
ن: 

زما

قه
قی

د



بخش دوم

روش تدريس كتاب
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قـيـَمـُة ُکـلِّ اْمـِرٍئ ما ُيـْحـِسـُنـُه. أَمرُي اْلُمؤِمننَي َعلـيٌّ 

ارزش هر انسانی به آن چيزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

ترجمۀ جملۀ باال به چند صورت ديگر نيز انجام شده است.

روش تدريس درس اّول

اهداف درس

1 با يک شعر منسوب به حضت علی  آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

با نحوۀ خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت رسود دسته جمعی اجرا  2

كند.

3 معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

« را در جمالت زبان عربی تشخيص  ، لَْيَت، لََعلَّ ، ٰلِکنَّ ، َکأَنَّ ، أَنَّ کاربرد حروف مشّبهة بالفعل »إنَّ 4

دهد.

5 جمله های دارای حروف مشّبهة بالفعل را درست معنا كند.

6 كاربرد حرف الی نفی جنس را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد و آن را از ساير حروف 

»ال« مانند الی نهی و نفی و الی جواب تـمييز دهد.

7 جمله های دارای حرف الی نفی جنس را درست معنا كند.

8 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس را به ياد بياورد.

9 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ
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ِمَن اْلَشعاِر اْلَمنسوَبِة إَلی اْلماِم َعلـيٍّ  

واُء اَلّداُء َوالدَّ

ُتـْبـِصـُر َوما  فـيـَك  َتـْشُعـُرَدواُؤَك  َوال  ِمـنـَك  َوداُؤَك 

َصـغيـٌر ِجـرٌْم  أَنَّـَك  َتْزَعُم  اْلَكَبُأَ  اْلعالَُم  اْنَطَوى  َوفيَك 

اّطالعاتی برای دبري: وزن شعر باال َفعوُلن، َفعوُلن، َفَعل در بحر ُمَتقارِب است.

بيامری و دارو:

 دارويت در خودت است و نـمی بينی و بيامری ات ]نيز[ از خودت است و حس نـمی کنی.

آيا می پنداری که تو چيزی کوچک هستی؟! حال آنکه جهان بزرگ تر در تو در هم پيچيده است.

اَلّناُس أَْکفاٌء

أَْكـفاُء اْلبـاِء  ِجهـِة  ِمن  َحــّواُءاَلّنـاُس  َواْلـُأمُّ  آَدٌم  أَبـوُهـُم 

ُيْحِسُنُه  كاَن  ما  اْمِرٍئ  ُكلِّ  أَسمـاُءَوَقْدُر  اْلفـعـاِل  َعَلـى  َولِـلرِّجـاِل 

َبـَدالً ِبـِه  َتْطُلْب  َوال  ِبِعْلٍم  أَحياُءَفُفْز  اْلِعْلِم  َوأَهُل  َموَتـى  َفـالّناُس 

اّطالعاتی برای دبري: تنوين کلمۀ »آدٌم« به دليل رضورِت شعری است. 

مردم يکسان اند.

مردم از نظر پدر و مادر )پدران، نياکان( يکسان اند. پدرشان آدم و مادر]شان[ حّواست.

و ارزش هر آدمی به کاری است که آن را به خوبی انجام می داده است )می دهد(. 

فعِل »انجام می داده است« در متون فارسی به کار رفته و ماضی نقلی استمراری است. 

ناميده  آن  با  و  شده  شناخته  کارش  با  انسانی  )هر  دارند.  نام هايی  کارهايشان  با  انسان ها  و 

می شود.(

پس به کمک دانش رستگار شو و برای آن جايگزينی نخواه که مردم، ُمرده و اهل دانش زنده اند.



اَْلَفْخُر ِباْلَعفاِف

ِبـالنََّسْب َجهـاًل  اْلفاِخُر  َها  َولِـأَْبأَيُّ لِـُأمٍّ  الــّنـــاُس  إنَّـــَمــا 

ٍة ِفضَّ ِمن  ُخِلقوا  َتراُهم  َذَهْبَهْل  أَْم  ُنـحـاٍس  أَْم  َحديـٍد  أَْم 

طيَنـٍة ِمْن  ُخِلقوا  َتراُهم  َوَعَصْبَبْل  َوَعْظٍم  لَْحٍم  ِسوٰی  َهل 

ثاِبـٍت لِـَعـقـٍل  اْلَفْخُر  َوأََدْبإنَّـاَم  َوَعـــفــاٍف  َوَحــيـــاٍء 

وزن شعر فاِعالُتن، فاِعالُتن، فاِعُلن در بحر رَمل است.

رسافرازی )افتخار( به پاک دامنی

ای افتخارکننده به اصل و نسب از روی نادانی )ای که از روی نادانی به اصل و نسب افتخار 

می کنی(؛ مردم فقط از يک پدر و مادرند.

آيا آنان را می بينی که از نقره يا آهن يا مس يا طال آفريده شده اند؟!

بلکه آنان را می بينی که از ِگلی آفريده شده اند. آيا به جز گوشت و استخوان و پی )عصب( هستند؟

افتخار، فقط به ِخردی استوار )افتخار به عقلی ثابت(، رشم، پاک دامنی و ادب است.

اّطالعاتی برای دبري: سکوِن قافيه به دليل رضورِت شعری است. 

تصاوير به کار رفته عبارت اند از:

بورما ُمْنغوليا اَلّصني تايلند اَْلفليبني تاهيتي إْندونيسيا اَْلِهْند اَْليابان أْفغاِنستان فِيتنام ماليزيا کوريا

ويج اَلنَّْمسا أْلامنيا سويرسا اَْليونان َفرَْنسا ويلز إسَکتَلندا هولَندا ُهنغاريا روسيا تشيکيا  َويد النُّ اَلسُّ

إْسبانيا

تشييل  اَْلکوادور  بوليفيا  اَْلَرَْجنتني  اَْلبريو  اْلَبَقِر  ُرعاُة  اْلُحْمُر  اَْلُهنوُد  غواتيامال  اَْلْسکيمو  اَْلِمْکسيك 

اَْلَبازيل

عوديَّة  اَلسُّ اَْلکونغو  اَلّصومال  الّسوري  اَلّريُف  ِفَلسطني  إْفريقيا  َجنوب  کينيا  اَْلَمْغرِب  ِنغال  اَلسِّ َغنا 

نيِجريا إْثيوبيا ِمرص

تصوير بزرگ، پوشاک محّلِی زن و مرد مازندرانی است كه برخی تصاوير زير آن پنهان شده اند.
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 اَْلُمْعَجم 

اِْنَطوٰی: به هم پيچيده شد )مضارع: َيْنَطوي(

معانی ديگر: تا شد، تا خورد، خم شد، انعطاف پيدا كرد.

اِنَطوی عىل نفسه: در ]الک[ خود فرو رفت، غرق خود شد، به درون خود رفت، كناره گرفت، 

ُعزلت گزيد، به گوشه ای خزيد، مشغول خود شد.

: نگاه كرد. أَْبَصَ

معنای بيشرت برای دبري: أَْبرَصَُه: او را ديد، او را بينا كرد.

أَْبرَصَ الّطريُق: راه پيدا و آشكار شد. 

أَْبرَصَ الّرُجُل: آن مرد به شهر برصه آمد.

اَْلَبَدل: جانشني »جمع: اَْلَبدال«

معنای بيشرت برای دبري: جمع آن: أْبَدال به معنای عوض؛ »َبَدالً ِمنُه«: به جاى او؛ »َبَدُل االْشرِتاِك«: 

آبومنان، حّق اشرتاک، حّق مشاركت. بدل: جانشني، بخشنده، بزرگوار؛ رَُجٌل َبَدٌل: مردى بزرگوار. بدل 

اليجار: اجاره بها.

اَْلِجرْم: پيکر »جمع: اَْلَْجرام«

از جرم هاى  يىك  ستاره شناسی(:  )در  ُجروم  و  ُجرُم  و  أَْجرام  ِجرْم  دبري: جمع  برای  بيشرت  معنای 

آسامىن يا ستاره، جسم حيوان و ُجز آن. 

اَْلَحديد: آهن

معنای بيشرت برای دبري: َحديد جمع آن أَِحّداء و ِحداد ]حّد[: ُبرنده، قاِطع؛ »َسيٌف َحديٌد«: شمشري 

ُبرنده

اَْلَحديُد ِمَن الرجال: مرد تيز فهم يا زود خشم.

ة حَّ فاء، اَلصِّ اَلّداء: بيامری = اَْلَمرَض ≠ اَلشِّ

معنای بيشرت برای دبري: جمع آن أْدواء است. 

»داُء الَثْعَلب« )در پزشکی(: بيامرى موخوره كه باعث ريزش موى رس و ابروست. نام ديگر آن 

ة( است و هرگاه پوست بدن خورده يا ريخته شود به آن »داُء الَحيَّة« گويند؛ »داُء الفيل«  )الحاصَّ

)در پزشکی(: بيامرى واريس كه در پاى انسان پديد می آيد، رگ هاى ساق پا ورم می كند و پاى آدمى 
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مانند پاى فيل بزرگ و متورّم می شود؛ »داُء الذئب«: گرسنگى؛ »داُء الَكْلِب«: بيامرى هارى، گرسنگى 

سخت.

ـُ : گامن كرد. َزَعَم ـَ و 

معنای بيشرت برای دبري: زََعَم: زَْعاًم و زِْعاًم و ُزْعاًم و َمْزَعاًم: سخن درست يا بيهوده گفت و اغلب 

بر دروغ يا بيهوده اطالق می شود. 

- زَعاَمًة عىل الَقوِم: بر آن قوم فرمانروايی كرد.

- زَْعاًم ِباْلامِل: ضامن آن مال شد. 

ِسوٰی: ُجز

ِة: جز زباِن )منطق( زور نـمی فهمد. ال يعرُِف ِسوٰی ُلَغَة اْلقوَّ

اَلّطيـن، اَلّطيـَنة: ِگل، رسشت

معنای بيشرت برای دبري: طني: خاک رس، رس، ِگل، خاک کوزه گری، سفال، لجن، گل آلود کردن، تريه 

کردن، افرتا

ني َبلًَّة: مسئله را پيچيده و مشكل كرد. زاَد الّطنَي َبلَّة. َو زَاَد يف الطِّ

َ الحائَط: ديوار را ِگل كارى كرد. َطنيَّ

طاَن: َطْيناً الحائَط: ديوار را با ِگل سفيد كرد. 

طاَن الِكتاَب: نامه را با ِگل مهر زد. 

طاَنُه الّلُه َعىَل اْلَخرْي: خدا او را نيكو رسشت.

اَْلَعَصب: پی، عصب »جمع: اَْلَعصاب« 

معنای بيشرت برای دبري: سلسله رشته هاى اعصاب در بدن، گياه پيچک 

اَْلَعْظم: استخوان »جمع: اَْلِعظام«

معنای بيشرت برای دبري: َعْظم مصدر است.

جمع آن أعُظم و ِعَظام و ِعَظاَمة است. استخوان؛ »َعْظُم الّشِء«: بيشرتين هر چيزى.

اَللَّْحم: گوشت »جمع: اَللُّحوم«

معنای بيشرت برای دبري: جمع آن لِحام و ُلحوم و لِْحامن و ُلْحامن و أَْلُحم است.

ِمن جسم الحيوان: گوشت خالص؛ لَْحُم ُكلِّ يشٍء، باطن و مغز هر چيزى.

اَلنُّحاس: مس
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معنای بيشرت برای دبري:جرقۀ آتش كه در اثر كوبيدن روى مس يا آهن پديد آيد، دودى كه شعلۀ 

َبه: مخلوطى از مس و توتيا  آتش در آن نباشد، آتش، اصل مبلغ چيزى، طبيعت؛ النُّحاُس الَصَفر أو الشَّ

كه از آن برخى ابزار و آالت بسازند؛ مانند: دستۀ در و شري آب و ابزار موسيقى.

رِْس حيَح َو اْلَخَطَأ َحَسَب َنصِّ الدَّ َعيِّـِن الصَّ

× داروی ما در خودمان است و  ِبِه.  َنْشُعُر  َوَنْحُن  ِمّنا  َوداُؤنا  إلَيِه،  َننُظُر  َوَنْحُن  فينا  َدواُؤنا   1

منی بينيم و بيامری ما از ماست و آن را حس منی كنيم.

2 اَْلـَفْخُر لِْلَعقِل َواْلـَحياِء َواْلـَعفاِف َو اْلََدِب.  رسافرازی، به ِخرد، رشم، پاكدامنی و ادب است.

ـَْن اْلُجّهاِل ُيْشِبُه اْلَميَِّت. × جويندۀ دانش ميان نادان ها، هامنند ُمرده است.  3 طالُِب اْلـِعْلِم َبي

)مطابق منت غلط است؛ اّما می توان توجيه كرد كه اين عبارت درست است؛ پس بهرت است كه در 

امتحان طرح نشود(.

4 قـٖيـَمـُة ُکـلِّ اْمِرٍئ ِبـأَعاملِـِه اْلَحَسَنِة.  ارزش هر كسی )انسانی( به كارهای خوبش است.

5 اَلـتَّفاُخُر ِبـالنََّسِب َمـْحـمـوٌد. × فخرورزی به اصل و نسب پسنديده است.

اِْعـلَـمـوا

َمعاِنـي اْلُحروِف اْلُمَشبَّهِة ِباْلِفْعِل َو ال الّنافَيِة ِلْلِجْنِس

« آشنا شويد. ، لَـْيـَت، لَـَعـلَّ ، ٰلـِکـنَّ ، َکـأَنَّ ، أَنَّ با معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ

و  لَـْيـَت   ، ٰلـِکـنَّ  ، َکـأَنَّ  ، أَنَّ  ، »إنَّ پرکاربرد  دقيق حروف  معانی  با  ِباْلِفْعِل:  اْلُمَشبَّهُة  اْلُحروُف   1

« آشنا شويد: لَـَعـلَّ

: جملۀ پس از خود را تأکيد می کند و به معنای »قطعاً، هامنا، به درستی که، بی گامن« است؛   إنَّ

مثال:

﴿... إنَّ اهللَ ال ُيضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنيـَن﴾ اَلتَّوَبة: 120  بی گامن خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمی کند.

« حرف تأكيد است كه اسم را منصوب و خب را مرفوع می کند؛ مانند: »إّن زيداً قائٌم.« »إنَّ

آموزش اِعراب در کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانی از اهداف کتاب است.
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: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال:  أَنَّ

ٍء َقديٌر﴾ اَْلَبَقرَة: 259  گفت می دانم که خدا بر هر چيزی تواناست. ﴿... قاَل أَْعَلُم أَنَّ اهللَ َعىٰل ُكلِّ يَشْ

« حرف تأكيد است كه بر رس جملۀ اسمّيه )مبتدا و خب( می آيد و اسم را منصوب و خب را  »أَنَّ

مرفوع می کند؛ مانند: »َبَلَغني أَنَّ زيداً قاِئٌم«. به من خب رسيد كه زيد برخاسته است.

می توان به دانش آموز اين گونه گفت: 

« وسط جمله می آيد. « ابتدای جمله و »أَنَّ تفاوت إنَّ و أَنَّ این است که »إنَّ

: به معنای »گويی« و »مانند« است؛ مثال:   َکـأَنَّ

﴿َکـأَنَّـُهنَّ اْلياقوُت َواْلَمْرجاُن﴾ اَلرَّحٰمن: 58 آنان مانند ياقوت و مرجان اند.

َکأَنَّ إرضاَء َجميِع الّناِس غاَيٌة ال ُتْدَرُك. گويی خشنود ساخنت همۀ مردم، هدفی است که به دست 

نـمی آيد.

دانش آموز همني اندازه بداند کفايت می کند.

اّطالعات بيشرت برای دبري:

: از حروف مشبهة بالفعل است كه بر رس مبتدا و خب می آيد، اّوىل را منصوب و دومى را  َكأَنَّ

أََسٌد.«: زيد به سان شري  َزْيداً  مرفوع می کند. اين حرف گاهى به معناى تشبيه است؛ مانند: »َكأَنَّ 

است. و گاهى به معناى گامن می باشد؛ مانند: »َكأَنَّ َزيداً قاِئٌم.«: مثل اينكه زيد ايستاده است. و 

تاَء ُمْقِبٌل.«: مثل اينكه زمستان در پيش است. گاهى به معناى نزديک شدن است؛ مانند: »َكأَنَّ الشِّ

: به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملۀ قبل از خودش   ٰلـِکنَّ

است؛ مثال:

﴿... إنَّ اهللَ لَـذو َفضٍل َعَلی الّناِس َوٰلِکنَّ أَكَثـَر الّناِس ال َيْشُكروَن﴾ اَْلَبَقرَة: 243

بی گامن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشرت مردم سپاسگزاری نـمی کنند.

« است كه »الف« آن در رسم الخط حذف شده؛  اّطالعات بيشرت برای دبري:اصل اين كلمه »الِكنَّ

وىل تلّفظ می شود و اسم را منصوب و خب را مرفوع می کند و گاهى به معناى »استدراک« است؛ 

مانند: »َقاَم اْلقوُم ٰلكنَّ زيداً َجالٌس.«؛ و گاهى براى تأكيد می آيد؛ مانند: »لَْو زَارَنـي َزيٌد َلَْكرَْمُتُه؛ ٰلِكنَُّه 

لَْم َيِجْئ«.

 َلْيَت: به معنای »کاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »يا لَيَت« هم به کار می رود؛ مثال:

َبأ: 40 و کافر می گويد: ای کاش من خاک بودم! ﴿َوَيقوُل اْلکاِفُر يا لَْيَتـنـي ُکْنُت ُتراباً﴾ اَلنَّ



17بخش دوم: روش تدريس كتاب

اّطالعات بيشرت برای دبري: براى آرزويی كه اغلب ناممكن است به كار برده می شود؛ مانند: »لَْيَت 

باَب يعوُد َيوماً!«: اى كاش، جواىن روزی برگردد! و براى آرزوی ممكن نيز به كار می رود؛ مانند:  الشَّ

»لَيَت اْلَعليَل صحيٌح!«: اى كاش، بيامر خوب باشد! اين حرف اسم را منصوب و خب را مرفوع می کند. 

گاهى پس از »لَْيَت« حرف »ما« می آيد كه در اين صورت به عّلت اختصاص آن به اسم، جايز است 

عمل كند و هم به علت حمل بر حروف همسانش می تواند عمل نكند. و اگر »ياء متكّلم« به »ليت« 

نيز به ندرت گفته می شود: »لَْيتي«. در گويش  وصل شود، به صورت »لَْيَتني« در می آيد و گاهى 

عاميانه به صورت »يا ريْت!« گفته شده است.

: يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال:   َلـَعـلَّ

﴿إّنا َجَعْلناُه ُقرآناً َعَربّياً لََعلَّـُكم َتْعِقلوَن﴾ اَلزُّخُرف: 3 بی گامن ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم؛ 

اميد است شام خردورزی کنيد. )بی گامن ما آن را قرائتی عربی قرار داديم؛ اميد است شام خردورزی 

کنيد(. کلمۀ »قرآن« در اصل به معنای »خواندن« است. بعدها کتاب دينی مسلامنان »قرآن« شد و 

»قرآن« َعَلم ِباْلَغَلَبة شد؛ هرچند هنوز برخی در تجزيه و ترکيب، آن را معرَّف بأَل می دانند.

و  توّقع  معناى  و  می کند  مرفوع  را  خب  و  منصوب  را  اسم   » »لََعلَّ دبري:  برای  بيشرت  اّطالعات 

اميدوارى را می رساند؛ مثال:

»لََعلَّ اْلَحبيَب قادٌم!«: اميد است كه يار از راه برسد!

َة نازِلٌَة!«: ممكن است سختى نازل شود!  دَّ و معناى ترس از چيز ناپسند را می دهد؛ مانند »لََعلَّ الشِّ

.» گاهى الم اّول اين كلمه حذف و گفته می شود »َعلَّ

و اگر ياء متكّلم به آن وصل شود به هر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن می آيد؛ مانند: 

)لََعيّل و لََعلَّني(.

« و »لَْيَت« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود؛ مثال: فعل مضارع در جملۀ دارای »لََعلَّ

شايد حميد سفر کند! لََعلَّ َحميداً ُيساِفُر!  

کاش دوستم در مسابقه پريوز شود! لَْيَت َصديقي َيْنَجُح ِفـي اْلُمساَبَقِة!  

کاش من همۀ شهرهای کشورم را ببينم!  لَْيَتنـي ُأشاِهُد َجميَع ُمُدِن ِبالدي!  

فعل ماضی را در جملۀ دارای »لَْيَت« با توّجه به جايگاهش در منت می توان »ماضی استمراری« 

ترجمه کرد؛ مثال: لَْيَت نارِصاً اْبَتَعَد َعِن اْلَکَسِل! کاش نارص از تنبلی دوری می کرد!

هرچند ترجمۀ فعل ماضی پس از »لَْيَت« به صورت ماضی بعيد و ماضی التزامی نيز صحيح است؛ 
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اّما به منظور تسهيِل تکليف دانش آموز، ترجمۀ ماضی استمراری مطلوب است. اگر دانش آموز در 

برگۀ امتحانی به دو يكی از دو شكل ديگر ترجمه كرد، از او می پذيريم.

لَْيَت نارِصاً اْبَتَعَد َعِن اْلَکَسِل! 

کاش نارص از تنبلی دوری می کرد! کاش نارص از تنبلی دوری کرده بود! كاش نارص از تنبلی دوری 

كرده باشد!

تذّکر مهم: در ترجمۀ صحيِح فعِل بعد از لَْيَت و لََعلَّ بايد به سياق عبارت توّجه کرد.

ترجمه، هن و علم است و بايد ذوق و سليقۀ مرتجم همراه توانـمندی های زبانی، مانند شناخِت 

ويژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد. برخی انتظار دارند دقيقاً هر نوع فعلی در زبان فارسی هست 

هامن نيز در ساير زبان ها باشد؛ مثاًل متوّقع هستند که فعل های ماضی ساده، نقلی، استمراری، بعيد، 

التزامی، مستمر در زبان عربی نيز مانند زبان فارسی فرمول های مشّخصی داشته باشند. حال اينکه 

اين گونه نيست.

تصاوير صفحۀ 7 کتاب از راست به چپ: 

فوَمن در استان گيالن، َبهَنمري در استان مازندران، درياچۀ سد ِسْيِمره استان ايالم، کوه بيْستون 

استان کرمانشاه، بازار َگنجَعلی خان استان کرمان، بوکان در استان آذربايجان غربی، َفسا در استان 

نام  با  استان زنجان و مناد کاروان شرت  ُسلطانيه در  گنبد  استان هرمزگان،  بندرعّباس  فارس، ساحل 

»قزوین در مسیر جاّدۀ ابریشم«

این حروف بر رس جملۀ اسمّيه )مبتدا و خب( می آيند و هنگامی که بر اسم ظاهر وارد می شوند، 
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آن را به عنوان اسم خود، منصوب می کنند؛ ولی اِعراب خب را تغيري نـمی دهند.

َمـــهـــديٌّ فـــائِـــٌز يف ُمساَبَقِة ُکرَِة اْلِمنَضَدِة.

مبتدا، مرفوع   خب، مرفوع

لَْيَت َمـــهــدّيــاً فـــــــائِـــٌز يف ُمساَبَقِة ُکرَِة اْلِمنَضَدِة!

 اسم لَْيَت، منصوب    خب لَْيَت، مرفوع

« وأخواتها حروفاً مشبَّهة بالفعل. اّطالعاتی برای دبري: ِعلَُّة َتسميِة »إنَّ

َبه يف اليت: « وأخواتها الفعل شبها لفظياً ومعنوياً وتتمثَّل أوُجُه الشَّ تشبه »إنَّ

1 إنَّ جميع هذه الحروف عىل وزِن الفعِل.

2 هذه الحروُف مبنيٌَّة عىل الفتِح كام هو الحاُل يف الفعِل املايض.

 » « َشبَّْهُت، ومعنى »لكنَّ ْقُت ومعنى »كأنَّ « َحقَّ « و »أنَّ 3 يوَجُد فيها معنى الفعل، فمعنى »إنَّ

يُت. « َتَرجَّ اِْسَتْدَركُت، ومعنى »ليت« َتـَمنَّيُت، ومعنى »لعلَّ

َبُه؛ وإنَّني كام نقول: َعرََفني. 4 تتَّصل الضامئُر ِبهذه الحروف كام تتَّصل ِبالفعل. َفنقوُل: إنَُّه، كام نقول: رَضَ

بالضافة إىل أنَّ هذه الحروف ال تترصَّف، وبعُض الفعاِل ال يترصَّف أيضاً. كـ »ليس« و »عىس« و 

»ِنعَم« و »ِبئَس«.

5 هذه الحروف تختصُّ ِبالسامء، وكذلك الفعاُل مختصٌة ِبها أيضاً.

َفتعمُل هذه الحروُف يف الجملة االسميَّة ِمن نصب لالسم ورفع للخب، كام يفعل الفعُل ِمن رفعه 

لِلفاعل، ونصبه لِلمفعول به.

به کاربرد حروف مشّبهه در جمالت زیر دّقت کنيد:

1 إِنَّ أحَسَن الَحَسِن ُحسُن الُخلِق: به راستی که بهرتين نیکی ها، اخالق نیکوست.

2 وصلُت إلی هذه النتیجِة أَنَّ الطالَب النشیَط ناجٌح: به این نتیجه رسیدم که دانش آموز فّعال 

موّفق است.

3 فرحُت من لقاء صديقي؛ کأّن ُکنُت أَطیُر يف الّسامء: 

از دیدار دوستم چنان شاد شدم که گویی در آسامن پرواز می کردم.

4 لیتني کنُت معُکم فأفوَز معکم فوزاً عظیاًم! 

ای کاش، با شام بودم تا همراهتان به رستگاری بزرگی می رسيدم!

5 لعلَّ حبيبي یأيت! اميد است يارم بیاید!
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 . 6 أعرف أّن الکَل لذیٌذ؛ لکّن الرساَف يف الکِل ضارٌّ

می دانم که خوراک خوشمزه است؛ اّما زیاده روی در خوردن زيان رسان است.

انواع اسم حروف مشّبهه:

اسم ظاهر: إنَّ اهلَل حکيٌم. ضمیر مّتصل: إنَّه صاِدٌق.

انواع خب حروف مشّبهه:

شبه جمله: إنَّ اْلجاَر يف بيِتِه. جمله: إنَّ اهلَل َيغِفُر ُذنوَب الّتاِئبنَي.  مفرد: إّنَك فاِئٌز. 

« می آيد که مانع از عمل آن می شود و به آن »مای کاّفه«  « و »أَنَّ گاهی حرف »ما« بر رس »إِنَّ

می گویند که هدف از آن »منحرص کردن مفهوم خب برای مبتدا« است؛ مانند:

إمّنا الکسُل و النجاُح ضّدان. به إمِّنا و أمَّنا ادوات حرص گفته می شود.

 اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )1(: َترِجْم هاَتيـِن اْلَيَتيـِن اْلَکريـَمَتيـِن.

1 ﴿... َفٰهذا َيوُم اْلَبْعِث َوٰلِکنَُّکم ُکنُتم ال َتْعَلموَن﴾ اَلّروم: 56

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: این، روِز رستاخیز است، ولی شام خودتان منی دانستید. 

ّف: 4 2 ﴿إنَّ اهلَل ُيـِحبُّ الَّذيَن ُيقاِتلوَن يف َسبيِلـِه َصّفـاً َکأَنَّـُهم ُبْنياٌن َمرْصوٌص﴾ اَلصَّ

بی گامن خدا كسانی را كه صف در صف در راِه او می جنگند دوست می دارد؛ گويی كه ايشان 

ساختامنی استوارند.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، 

چنان که گویی بنایی ریخته شده از رُسب اند، جهاد می کنند. 

 اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )2(: َعيِّـِن اْسَم اْلُحروِف اْلُمَشبََّهِة َو َخَبـرَها؛ ُثمَّ اْذُکْر إعراَبـُهام.

بيَع َقصيـٌر ُهنا. بيِع َطويٌل فـي َبَلِدنا! ِلَنَّ الرَّ 1 لَْيَت َفْصَل الرَّ

ای کاش، فصل بهار در رسزمني ما )شهر ما، کشور ما( بلند )طوالنی( باشد! زيرا بهار در اينجا کوتاه است.

ٌد يف رِشاِء اْلِبضاَعِة؛ َوٰلِکنَّ الْبائِـَع عـازٌِم َعلٰی َبْيِعـها. 2 َکأَنَّ اْلُمشَتـرَي ُمَتـرَدِّ

گويی خريدار در خريِد کاال دو دل است؛ ولی فروشنده تصميم به فروش آن دارد.

3 اِْبَحْث َعْن َمعَنی »اْلَعّصارَِة« ِفـي اْلُمعَجِم؛ لََعلَّ اْلَکلَِمَة َمکتوَبٌة فيـِه!

در فرهنگ لغت دنبال معنای »عّصارة« بگرد؛ شايد اين کلمه در آن نوشته شده باشد!

اّولی: اسم حرف مشّبه بالفعل، منصوب / دومی: خب حرف مشّبه بالفعل، مرفوع 

 اَل الّنافَيُة لِْلِجْنِس
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تاکنون دانش آموزان با سه معنای حرف »ال« آشنا شده اند: 

1 ال، حرف جواب به معنای »نه« در پاسخ به »َهْل« و »أَ« مانند أَ أَنَت ِمن ُبجنورد؟ ال، أََنا ِمن بريَجند.

يک نكته ظريف در گزينش دو نام بجنورد و بريجند وجود دارد و آن اين است كه دانش آموزان 

در درس جغرافی اين دو نام را با هم اشتباه می گريند. به ويژہ  اينكه بجنورد مركز استان خراسان 

شاملی و بريجند مركز استان خراسان جنوبی است.

2 الی نفی مضارع مانند ال َيْذَهُب: نـمی رود. 

3 الی نهی مانند ال َتْذَهْب: نرو.

و به معنای »نبايد« بر رس فعل مضارع اّول و سوم شخص؛ مانند ال َيْذَهْب: نبايد برود.

در اين درس با معنای ديگری برای ال آشنا می شوند.

4 معنای چهارم »هيچ ... نيست« می باشد و الی نفی جنس ناميده و بر رس »اسم« وارد می شود؛ مثال: 

﴿... ال ِعْلَم لَنا إاّل ما َعلَّْمَتـنا ...﴾ اَْلَبَقرَة: 32       

جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم )برای ما نيست(.

  هيچ گنجی پربارتر از قناعت )ُخرسندی( نيست.  ال َکْنـَز أَْغَنی ِمَن اْلَقناَعِة. أَمرُي اْلُمؤِمننَي َعيلٌّ

)نهج البالغة(

کامل حديث اين است: ال رَشََف أَْعىَل ِمَن اْلِْسالِم َوال ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّْقَوى َوال َمْعِقَل أَْحَسُن ِمَن اْلَوَرِع 

َوال َشِفيَع أَْنَجُح ِمَن التَّْوَبِة َوال َكْنَز أَْغَنى ِمَن اْلَقَناَعِة َوال ماَل أَْذَهُب لِْلَفاَقِة ِمَن الرَِّض ِباْلُقوِت َوَمِن 

َعِة. َوالرَّْغَبُة ِمْفتاُح النََّصِب َوَمِطيَُّة التََّعِب  أَ َخْفَض الدَّ اْقَترَصَ َعىَل ُبْلَغِة اْلَكَفاِف َفَقِد اْنَتَظَم الرَّاَحَة َوَتَبوَّ

ُّ جاِمُع َمساِوِئ اْلُعُيوِب. ُنوِب َوالشَّ ِم يِف الذُّ َواْلِحرُْص َواْلِكْبُ َواْلَحَسُد َدواٍع إىَِل التََّقحُّ

اّطالعاتی برای دبري دربارۀ الی نفی جنس:

الی نفی جنس یکی از نواسخ است که مانند »إّن« عمل می کند؛ يعنی در عمل همچون »حروف 

مشّبهة بالفعل« بر جملۀ اسمّیه وارد شده، مبتدا را به عنوان اسم خود، نصب و خب را به عنوان 

خب خود، رفع می دهد و در معنا آشکارا بر نفی خب از همۀ افراد جنِس اسم بعد از آن داللت دارد؛ 

به عنوان مثال، »ال« در جملۀ »ال خادَم مائدٍة حارٌض«، الی نفی جنس است که در عمل، »خادَم« را 

به عنوان اسم خود، نصب و »حارٌض« را به عنوان خب خود رفع داده و در معنا بر نفی اّتصاف همۀ 

افراد جنس اسم )خادم مائده( به معنای خب )حارض نبودن( ترصیح دارد؛ به گونه ای که حّتی احتامل 

حارض بودن یک »خادم مائدة« نیز وجود ندارد. )ارائۀ چنني توضيحاتی برای دانش آموز الزم نيست.(
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پرسش

1 اسِم بعد از این ال چه حرکتی دارد؟

2 آیا اسِم پس از ال دارای ال است؟

3 آیا می توانیم بگوییم اسم پس از الی نفی جنس »بدون ال و مفتوح« است؟

آری. اسم پس از الی نفی جنس معموالً بدون ال و دارای فتحه است.
خب الی نفی جنس در صورتی که اسم ظاهر )آشکار( باشد، به هامن شکل مرفوع می ماند؛ مثال:1

اَْلَعْفُو ِعنَد اْلُقدرَِة َحَسٌن.

ال َشـــــــْيَء أَْحــــَســــُن ِمَن اْلَعْفِو ِعنَد اْلُقدرَِة.

اسم ال، نکره و مفتوح    خب ال مرفوع

خوب است بدانيد که خبـِر الی نفی جنس اغلب به صورت »جاّر و مجرور« می آيد؛ مثال:

ال رَُجَل يف اْلَحْفَلِة. ال ماَء يف اْلَبيِت. ال خاِئَن يف َفريِقنا. ال َشكَّ فيِه.

اّطالعاتی برای دبري: وجه تسميۀ الی نفی جنس: دليل اینکه اين حرف، الی نفی جنس نامیده 

شده این است که آشکارا بر نفی فراگیر حکم از جمیع افراد جنس اسم داللت دارد.

که  کرده اند  ذکر  را  نفی جنس رشایطی  الی  عمل  برای  نحوّيون  نفی جنس:  الی  عمل  رشایط 

عبارت اند از:

اّول: حرف نفی بودن »ال«؛ پس اگر »ال« اسم به معنای غیر یا حرف زائد باشد، عمل نـمی کند و 

به جملۀ اسمّیه اختصاص ندارد.

مثاًل »ال« در جملۀ »فعلُت الخیَر بال تردٍد.« به معنای »غیر« است و عمل نکرده و همچنین »ال« 

در آیۀ رشیفۀ ﴿...َما َمَنَعَک أاَلَّ َتْسُجَد...﴾ اَْلَعراف: 12؛ »چه چیز تو را بازداشت که سجده کنی؟«، به 

دلیل نداشنت معنای نفی، زائد بوده و بر جملۀ فعلیه )تسجد( وارد شده است.

دوم: جنس بودن منفی به »ال«؛ پس اگر منفی به »ال« جنس نباشد، »ال« در عمل مانند »إّن« 

نیست؛ بلکه در مورد آن دو احتامل هست:

أ( »ال« شبیه به لیس است؛ مانند »ال« در جملۀ »ال قلٌم مکسوراً.« که الی شبیه به لیس بوده و 

»قلٌم« را به عنوان اسم خود، رفع و »مکسوراً« را به عنوان خب خود نصب داده است؛ زیرا گوينده از 

. وال َبأَْس. 1ــ خوب است بدانيد که گاهی خب الی نفی جنس حذف می شود؛ مانند: ال إٰلَه ]َموجوٌد[ إاّل اهلُل. وال َشكَّ
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اسم »ال« قلٌم جنس را اراده نکرده است.

ب( عمل »ال« باطل و بعد از حرف عطف تکرار شده است؛ مانند: »ال« در عبارت »ال قلٌم مکسوٌر 

و ال کتاٌب ضائٌع.« که عمل نکرده و بعد از واو عاطفه تکرار شده است؛ پس »قلٌم« بنا بر مبتدا، و 

»مکسوٌر« بنا بر خب مرفوع است.

سوم: رصاحت داشنت نفی حکم از جنس؛ پس اگر در معنای »ال« احتامل »نفی واحد« وجود 

داشته باشد، »ال« عمل »إّن« را انجام منی دهد و با وجود رشایط عمل الی شبیه به لیس مانند لیس 

عمل می کند.

چهارم: عدم ورود حرف جر بر آن؛ از این رو »ال« در جملۀ »جئُت ِبال زاٍد.« به دلیل وارد شدن 

حرف جّر )ِبـ(، عامل نیست؛ زیرا الی نفی جنس مانند سایر انواع الی نافیه صدارت طلب است.

پنجم: نکره بودن اسم و خب، از این رو »ال« در »ال القوُم قومي.« از حروف شبیه به لیس شمرده 

نـمی شود. 

م شدن خب حّتی اگر شبه جمله )ظرف  ششم: عدم فاصله بین »ال« و اسم آن؛ به این بیان که مقدَّ

یا جار و مجرور( باشد جایز نیست؛ پس »ال« در مثال: ﴿ال فيها َغْوٌل َوال ُهْم َعْنها ُيْنزَُفوَن﴾ اَلّصاّفات: 

47 )نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی ]و فرسودگی[ می افتند. ترجمۀ استاد 

مهدی فوالدوند( عمل نکرده و تکرار شده است.

رِس؛ ُثمَّ َعيِّـِن اْسَم ال الّنافَيِة لِْلِجْنِس   اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )3(: َترِجْم ٰهِذِه اْلَحاديَث َحَسَب َقواِعِد الدَّ

َوَخَبَها.

1 ... ال َخـيْـَر يف قَـوٍل إاّل َمَع اْلـِفـْعـِل ... رَسوُل الّلِه 

هيچ خريی در گفتاری نيست، مگر اينكه همراه كردار باشد.

)الرسائر، ج 3، ص 615(

2 ... ال ِجـهـاَد کَـِجهـاِد النَّـْفـِس ... أمرُي اْلُمؤمنني عيّل 

هيچ جهادی مانند جهاد با نفس نيست. )هيچ جنگی مانند جنگ با خود نيست.(

)غرر الحکم، ج 1، ص 771(

3 ... ال لِـبـاَس أَْجـَمـُل ِمـَن اْلـعـافَيـِة ... أمرُي اْلُمؤمنني عيّل  

هيچ جامه ای )لباسی( زيباتر از تندرستی نيست.

)من ال یحرضه الفقیه، ج 4، ص 406(
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... ال َفـْقـَر َکـاْلـَجـْهـِل َو ال مرياَث َکـاْلََدِب ... أمرُي اْلُمؤمنني عيّل  

هيچ فقری مانند نادانی )جهل( و هيچ مرياثی )ارثی( مانند ادب نيست.

)مستدرك الوسائل، ج 11، ص 207(

 اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )4(: اِْمَلِ اْلَفراَغ يف ما َيلـي )آنچه می آيد(؛ ُثمَّ َعيِّـْن َنوَع »ال« فيِه.

1 ﴿... َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلموَن َوالَّذيَن ال َيْعَلموَن ...﴾ اَلزَُّمر: 9 الی نفی مضارع

آيا کسانی که می دانند و کسانی که نـمی دانند برابرند؟

ْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجداً َوقاِئاً َيْحَذُر اْلِخرََة َوَيْرُجوا رَْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي  کامل آيه: ﴿أَمَّ

ُر ُأوُلوا اْلَْلباِب﴾ ا َيَتَذکَّ الَّذيَن َيْعَلُموَن َوالَّذيَن ال َيْعَلُموَن إمِنَّ

ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: ]آیا آن کافر اهل عذاب بهرت است[ یا کسی که ساعات شب را در حال 

سجود و قیام، طاعت و خضوع دارد، از ]عذاب[ آخرت می ترسد و رحمت پروردگار خود را امیدوار 

است؟ بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که منی دانند یکسان اند؟ جز این نیست که تنها صاحبان 

خرد ناب متذّکر می شوند.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: ]آیا چنین کسی با ارزش است[ یا کسی که در ساعات شب 

به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش 

تنها خردمندان  یکسان اند؟!  منی دانند  که  کسانی  با  می دانند  که  کسانی  »آیا  بگو:  است؟  امیدوار 

متذّکر می شوند«.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: ]آیا چنین کسی بهرت است[ یا آن کسی که او در طول شب در 

سجده و قیام اطاعت ]خدا[ می کند ]و[ از آخرت می ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ بگو: 

»آیا کسانی که می دانند و کسانی که منی دانند یکسان اند؟« تنها خردمندان اند که پند پذیرند.

2 ﴿َوال َيـْحُزْنـَك َقوُلـُهم إنَّ اْلِعزََّة هلِلِ َجـميعـاً ...﴾ يوُنس: 65 الی نهی

گفتارشان تو را اندوهگني نسازد؛ زيرا ارجمندی، همه از آِن خداست.

ميُع اْلَعليُم﴾ کامل آيه: ﴿َوال َيْحُزْنَک َقْوُلُهْم إِنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه َجميعاً ُهَو السَّ

ترجمۀ آیت اهلل موسوی همدانی )ترجمۀ املیزان(: سخنانی که مشکین ]در افتخار و بالیدن 

به خدایانشان[ می گویند تو را ای پیامب غمگین نسازد که عزّت همه اش از خداست، و تنها شنوایی 

و دانایی از آن اوست.
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ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: و سخن منکران خاطرت را غمگین نسازد، که هر عزّت و اقتداری 

مخصوص خداست و او شنوا و داناست.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: سخن آنان تو را غمگین نکند؛ زیرا عزّت، همه از آِن خداست. 

او شنوای داناست.

3 ﴿ٰذلَِك اْلِکتاُب ال َرْيَب فيـِه ُهدًی لِْلُمتَّقيـَن﴾ اَْلَبَقرَة: 2 الی نفی جنس

آن کتاب هيچ شّکی در آن نيست؛ هدايتی برای پرهيزکاران است.

ترجمۀ استاد بهاءالدين خرّمشاهی: اين كتابی است كه شک در آن روا نيست ]كه[ راهنامی 

پرهيزگاران است.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: آن كتاب ]بلند مرتبه[ هيچ ترديدى در آن نيست، راهنامى 

پرهيزکاران است. 

4 ﴿ال إْکراَه فـي الّديـِن ...﴾ اَْلَبَقرَة: 256 در دين هيچ واداشتنی )ناخوشايندی( نيست. الی نفی 

جنس

ِباللَِّه فقد  َوُيْؤِمْن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْکُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  الرُّْشُد   َ َتَبنيَّ َقْد  يِن  الدِّ يِف  إِْکراَه  آيه: ﴿ال  کامل 

اسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقٰی الَ اْنِفصاَم لَها َواللَُّه َسميٌع َعليٌم﴾

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده 

است. پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایامن آورد، به یقین به دستاویزی استوار که آن را 

گسسنت نیست، چنگ زده است و خداوند شنواِی داناست.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: کار دین به اجبار نیست، تحقیقاً راه هدایت و ضاللت بر همه کس 

روشن گردیده، پس هرکه از راه کفر و رسکشی دیو رهزن برگردد و به راه ایامن به خدا گراید، بی گامن 

به رشتۀ محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست و خداوند ]به هر چه خلق گویند و 

کنند[ شنوا و داناست.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: در دين اكراهى نيست؛ چراكه راه از برياهه آشكار شده است. 

پس هركه به طاغوت كفر ورزد و به خدا اميان آورد، يقيناً به محكم ترين دستاويز دست آويخته است 

كه هرگز نخواهد گسست و خداوند شنواى داناست.
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اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: َضْع يف اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة لِلتَّوضيحاِت الّتالَيِة ِمْن ُمعَجِم الدَّ  اَلتَّمريُن اْلَوَّ

ٌل لِْلَحرارَِة َواْلَکهَرباِء.  1 اَلـنُّحاُس ُعنرُصٌ ِفِلّزيٌّ َکاْلَحديِد ُمَوصِّ

مس، عنرصی فلزی مانند آهن است که رسانای گرما و برق می باشد.

. 2 اَْلـَعَصُب َخْيٌط أَْبَيُض يف اْلِجْسِم َيْجري فيِه اْلِحسُّ

عصب، رشته ای )نخی( سفيد در بدن است که حس در آن جاری می شود.

3 اَلـلَّْحُم ِقْسٌم ِمَن اْلِجْسِم َبنَي اْلِجْلِد َواْلَعْظِم. 

گوشت، بخشی از بدن است که ميان پوست و استخوان می باشد.

توضيح اينکه »ِجْلد« پوست انسان و جانور و »ِقْش« پوست درخت و گياه و ميوه است.

4 اَلـطيـُن ُتراٌب ُمْخَتِلٌط ِبـاْلامِء. ِگل، خاک آميخته با آب است.

توضيح اينکه »طينة« به معنای »رسشت« آمده و »ُتراب« و »ُترَبة« هر دو به معنای »خاک« است.

 اَلتَّمريُن الّثانـي: اِْسَتْخِرْج ِماّم َيلـي اْلَمطلوَب ِمنَك.

ُتْبِصُ َوما  فيَك  َتـْشُعُرَدواُؤَك  َوال  ِمنَك  َوداُؤَك 

1 اَْلُمبَتَدأَ َوإِْعراَبُه: دواء = مبتدأ ومرفوع / داء = مبتدأ ومرفوع )خوب است که به دانش آموز 

گفته شود امالی دواء و داء در اّتصال به ضمري تغيري کرده است؛ اّما در هيچ آزمونی سؤال از اين 

نکته طرح نـمی شود.(

َصغرٌي ِجرٌْم  أَنََّك  َتْزَعُم  اْلَكَبـُرأَ  اْلعاَلُم  اْنَطَوى  َوفيَك 

: اَْلَکَبـر؛ صفٌة لِـ »اْلعالَم« 2 اِْسَم التَّفضيِل َوَمَحلَُّه اْلِْعرابـيَّ

أَْكفاُء اْلباِء  ِجهِة  ِمن  َحّواُءاَلّناُس  َواْلُمُّ  آَدٌم  أَبوُهُم 

3 اَْلَخَبـَر َوإِْعراَبُه: أَْكفاُء = خٌب ومرفوٌع/ آدُم = خب ومرفوع/ حواُء = خب ومرفوع 

)از آنجا که در شعر عربی در قافيه تنوين نـمی آيد؛ لذا أَکفاٌء بدون تنوين است. خوب است که 

اين نکته به دانش آموز گفته شود؛ اّما در هيچ آزمونی سؤال از اين نکته طرح نـمی شود.(

ُيْحِسُنُه اْمِرٍئ ما كاَن  ُكلِّ  أَسامُءَوَقْدُر  اْلفعاِل  َعَل  َوِللرِّجاِل 
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: الرِّجال واْلفعال وأَسامُء َ 4 اَْلَجمَع اْلُمَکرسَّ

َبَداًل ِبِه  َتْطُلْب  َوال  ِبِعْلٍم  أَحياُءَفُفْز  اْلِعْلِم  َوأَهُل  َموَتـى  َفالّناُس 

5 ِفعَل النَّهِي: ال َتطُلْب )خوب است به دانش آموز گفته شود فعل نهی هامن مضارع مجزوم 

است.(

ِبالنََّسْب َجْهاًل  اْلفاِخُر  َها  َوِلَْبأَيُّ ِلُمٍّ  الّناُس  إنَّـاَم 

الفاِخر اسم فاعل از فعل ثالثی  اَْلفاِخر )خوب است به دانش آموز گفته شود  اْلفاِعِل:  اِْسَم   6

مجرّد َفَخَر، َيفَخُر است و به کلمۀ املفتِخر اشاره کنيم که ثالثی مزيد و از فعل افتخر، يفتخر است.(

ٍة ِفضَّ ِمن  ُخِلقوا  َتراُهم  َذَهْبَهْل  أَْم  ُنحاٍس  أَْم  َحديٍد  أَْم 

َفَعَل  با فعل معلوم  ُيْفَعُل  ُفِعَل  اينجا فعل مجهول  اْلَمجهوَل: ُخِلقوا )خوب است در  اَْلِفعَل   7

َيْفَعُل مقايسه شود.(

طيَنٍة ِمن  ُخِلقوا  َتراُهم  َوَعَصْبَبْل  َوَعْظٍم  َلْحٍم  ِسَوی  َهل 

َيرٰی  رَأٰی،  فعل  مضارِع  گفته شود  دانش آموز  به  است  )خوب  )َترٰی(  َتَری  اْلُمضاِرَع:  اَْلِفعَل   8

می شود.(

ثاِبٍت ِلـَعقٍل  اْلَفْخُر  َوأََدْبإنَّـاَم  َوَعفاٍف  َوَحياٍء 

9 اَْلجارَّ َواْلَمجروَر: لَِعْقٍل. )خوب است حروف جر برای دانش آموز يادآوری شود. دانش آموز تنها 

با هشت حرف جر آشنا شده است که عبارت اند از: ِمْن، يف، ِب، ِل، َعْن، إلٰی، َعلٰی، َکـ(

 اَلتَّـمريُن الّثاِلُث: اِْمَلِ اْلَفراَغ يف َترَجَمِة ما َيلـي؛ ُثمَّ َعيِّـْن َنوَع »ال« فيـِه.

ـوا الَّذيَن َيْدعـوَن ِمن دوِن اهللِ َفـَيُسبُّوا الّلَه ...﴾ اَْلَنعام: 108 الی نهی 1 ﴿َوال َتـُسـبُّ

و کسانی را که غرِي خدا را فرا می خوانند دشنام ندهيد؛ زيرا که به خدا دشنام دهند.

آيۀ کامل اين است: ﴿َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا الّلَه َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلٍم َکذلَِك َزيَّنَّا 

ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ إِلی َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم ِبا کاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  لُِکلِّ أُمَّ

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: و آنها که جز خدا را می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی 

دشمنی ]و[ به نادانی، خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر اّمتی کردارشان را آراستیم. آنگاه 
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بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت.

ترجمۀ استاد الهی ُقمشه ای: و ]شام مؤمنان[ به آنچه مشکان غیر از خدا می خوانند دشنام 

ندهید، تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را در 

نظرشان زینت داده ایم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان 

آگاه می گرداند.

َها الرَّسوُل ال َيْحزُْنَك الَّذيَن ُيسارِعوَن يف اْلُكْفِر...﴾ اَْلامِئَدة: 41 ال در ال َيْحُزْن الی نهی است. 2 ﴿يا أَيُّ

ای پيامب، کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را غمگني نسازند. )نبايد تو را غمگني بسازند.(

ْلـنا ما ال طاَقـَة لَنا ِبِه ...﴾ اَْلَبَقرَة: 286  الی نهی + الی نفی جنس 3 ﴿َربَّنا َوال ُتـَحمِّ

پروردگارا و آنچه را که هيچ طاقِت آن را نداريم، به ما تحميل نکن.

کامل آيه: ﴿ال ُيَکلُِّف اللَُّه َنْفساً إاِّل ُوْسَعها لَها ما َکَسَبْت َوَعَلْيها َما اْکَتَسَبْت َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا إِْن َنسينا 

ْلنا ما ال طاَقَة لَنا ِبِه  أَْو أَْخَطأْنا َربَّنا َوال َتْحِمْل َعَلْينا إرِْصاً َکام َحَمْلَتُه َعَلی الَّذيَن ِمْن َقْبِلنا َربَّنا َوال ُتَحمِّ

َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنا َوارَْحْمنا أَْنَت َمْوالنا َفاْنرُصْنا َعَلی اْلَقْوِم اْلکاِفريَن﴾

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نـمی کند. 

اوست.  زیان  به  آورده  دست  به  بدی[  ]از  آنچه  و  او،  سود  به  آورده  دست  به  خوبی[  ]از  آنچه 

پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانی بر ]دوش[ ما 

مگذار همچنان که بر ]دوِش[ کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم 

بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور، رسور ما تویی؛ پس ما را بر 

گروه کافران پیروز کن.

4 ال َيرَْحُم اهللُ َمن ال َيرَْحُم الّناَس. رَسوُل اهلِل   خدا رحم منی کند به کسی که به مردم رحم منی کند.

ال در هر دو فعل الی نفی است.

شايسته است دبري محرتم از دانش آموزان بخواهد به پيام تصاوير اشاره کنند.

 اَلتَّمريُن الّراِبُع: َتْرِجِم اْلَحاديَث النََّبويَّـَة؛ ُثمَّ َعيِّـِن اْلَمطلوَب ِمْنـَك.

ا هَو داٌء َوال َبَرَكَة فيـِه. )ناِئَب اْلفاِعَل َونوَع ال( 1 ُكـلُّ َطعاٍم ال ُيْذَكُر اْسُم اهلِل َعَلْيِه، َفـإمنَّ

هر خوراکی که نام خدا بر آن ياد نشود تنها بيامری است و هيچ برکتی در آن نيست.

نايب فاعل = اِْسُم / نوع ال در ال ُيْذَكُر الی نفی، و ال َبَرَكَة فيـِه الی نفی جنس است.

2 ال َتـْجَتِمُع َخصَلتاِن يف ُمؤِمٍن: اْلُبْخُل َواْلِکْذُب. )اَْلجارَّ َواْلَمجروَر، َواْلفاِعَل َوإِْعراَبُه َوَنوَع اْلِفْعِل(
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دو ويژگی در مؤمن )در مؤمنی( گرد هم نـمی آيند )جمع نـمی شوند(: خسيس بودن و دروغگويی.

)اَْلجارَّ َواْلَمجروَر = يف ُمؤِمٍن، َواْلفاِعَل = َخصَلتاِن َوإِْعراَبُه = مرفوع به الف َوَنوَع اْلِفْعِل = مضارع 

منفی(

3 ال َتْغَضْب؛ َفـإنَّ اْلَغَضَب َمْفَسَدٌة. )َنوَع اْلِفْعِل، َواْسَم اْلَحرِف اْلُمَشبَِّه ِباْلِفْعِل َوَخَبـرَُه َوإِْعراَبُهام(

خشمگني نشو؛ زيرا خشمگني شدن مايۀ تباهی است.

)َنوَع اْلِفْعِل = نهی يا مضارع مجزوم، َواْسَم اْلَحرِف اْلُمَشبَِّه ِباْلِفْعِل َوإعراَبُه = اْلَغَضَب، منصوٌب 

ِة( مَّ بالفتحة َوَخَبـرَُه َوإعراَبُه = َمْفَسَدٌة، مرفوٌع بالضَّ

ِر. )اَْلُمضاَف إلَيِه َوَنوَع ال( 4 ال َفْقَر أََشدُّ ِمَن اْلـَجْهِل َوال ِعباَدَة ِمْثُل التََّفکُّ

هيچ فقری سخت تر از نادانی و هيچ عبادتی مانند انديشيدن نيست.

ِر َوَنوَع ال = الی نفی جنس(  )اَْلُمضاَف إلَيِه = التََّفکُّ

 اَلتَّمريُن اْلخاِمُس: لِـلـتَّـْرَجـَمـِة.

1 َجَلَس: نشست

نشسته/  اَْلجالِس:  بنشينيد/  اِْجِلسوا:  بنشينيد/  اِْجِلْسَن:  ننشينيد/  َتْجِلسوا:  ال  نشستيم/  َجَلْسنا: 

اَْلَمْجِلس: جای نشسنت

2 أَْجَلَس: نشانيد

ُيْجِلسوا:  لَْم  نشاند/  خواهد  َسُيْجِلُس:  ننشان/  ُتْجِليس:  ال  می نشانند/  ُيْجِلسوَن:  بنشان/  أَْجِلْس: 

ننشانيدند/ ننشانيده اند/ اَْلْجالس: نشانيدن

3 َفِهَم: فهميد

َفِهَمْت: فهميد/ َقْد َفِهْمَت: فهميده ای/ لَْم أَْفَهْم: نفهميدم، نفهميده ام/ ال َيْفَهُم: منی فهمد/ اِْفَهْم: 

بفهم/ َسْوَف َيْفَهُم: خواهد فهميد

َم: فهامنيد 4 َفهَّ

م:  ْم: بايد بفهامند/ اَْلُمَفهِّ َم: نخواهد فهامنيد/ لُِيَفهِّ َم: فهامنيده شد/ لَْن ُيَفهِّ ْمُت: فهامنيدم/ ُفهِّ َفهَّ

ُم: خواهم فهامنيد فهامننده/َسْوَف ُأَفهِّ

5 َقَطَع: ُبريد

ُقِطَع: بريده شد/ کانوا َقَطعوا: بريده بودند/ کانا َيْقَطعاِن: می بريدند/ ال َتْقَطْع: نُبـر/ اَْلقاِطَعة: 
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ُبرنده/ اَْلَمْقطوع: بريده شده

6 اِْنَقَطَع: ُبريده شد

ما اْنَقَطَع: بريده نشد/ لَْم َيْنَقِطْع: بريده نشد، بريده نشده است/ َسـَيْنَقِطُع: بريده خواهد شد/ 

لَْن َيْنَقِطَع: بريده نخواهد شد/ لِـَيْنَقِطْع: بايد بريده شود/ ااَِلْنِقطاع: ُبريده شدن

7 َغَفَر: آمرزيد

لَْيَتـُه َيْغِفُر: ای کاش او بيامرزد/ لَْيَتُه َغَفَر: ای کاش او می آمرزيد/ َقْد َغَفَر: آمرزيده است/ ال ُيْغَفُر: 

آمرزيده نـمی شود/ اَْلَغّفار: بسيار آمرزنده/ اَْلَمْغفور: آمرزيده شده

8 اِْسَتْغَفَر: آمرزش خواست

اِْسَتْغَفرُْت: آمرزش خواستم/ َقِد اْسَتْغَفرُْتم: آمرزش خواسته ايد/ ااَِلْسِتْغفار: آمرزش خواسنت/ أَْسَتْغِفُر: 

آمرزش می خواهم/ اِْسَتْغِفْر: آمرزش بخواه/ ال َيْسَتْغِفروَن: آمرزش منی خواهند

ترجمۀ فعل بريون از جمله خالف اهداف آموزشی است. در اين مترين يک راهناميی به دانش آموز 

داده شده است تا درست ترجمه کند؛ اّما اين بخش از کتاب فقط يک مترين کالسی است و مطلقاً 

يک الگو برای طرح سؤال هامهنگ يا کنکور نيست. کلمه حتاًم بايد در جمله باشد و قرينه ای در 

جمله وجود داشته باشد تا دانش آموز به کمک آن بتواند فعل را درست ترجمه کند. اين کار مطابق 

اصول صحيح طّراحی سؤال است.

نيز اشاره کند. حجم کتاب به گونه ای  اين مترين، خوب است دبري به نوع فعل ها  هنگام حّل 

تنظيم شده است تا دبري محرتم در حّل مترينات دچار کمبود وقت نشود؛ لذا از اين بابت جای نگرانی 

نيست.

بازآموزی  گاهی  و  يادآوری  است.  کرده  فراموش  را  آموخته هايش  از  بسياری  دانش آموز  قطعاً 

آموخته ها الزم است. يک دبري باتجربه و دلسوز به خوبی از اين امر مهم آگاه است.

َواْسَم  اْلَمکاِن،  َواْسَم  اْلُمبالََغِة،  َواْسَم  اْلَمفعوِل،  َواْسَم  اْلفاِعِل،  اْسَم   ِ َعنيِّ الّساِدُس:  اَلتَّمريُن   

ْ َتْرَجَمَة اْلَکِلامِت اْلَحْمراِء. التَّفضيِل يف ٰهِذِه اْلِعباراِت؛ ُثمَّ َعنيِّ

1 ﴿ُسْبحاَن الَّذي أرَْسٰی ِبـَعْبِدِه َلياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إلَـی اْلَمْسِجِد اْلَقصٰی ...﴾ اَْلرْساء: 1

پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به سوی مسجد االقصٰی حرکت داد.

القصی«  »املسجد  به صورت  اّما  است؛  تفضيل  اسم  القصی  هرچند  مکان/ ضمناً  اسم  املسجد: 
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حالت »َعَلم ِباْلَغَلبة« شده است. رنگ اسم خاص گرفته است. مؤّنث آن ُقْصوٰی و ُقْصيا و جمع آن 

أَقايص )أقاٍص( است. اين توضيحات برای دانش آموز الزم نيست. فعل کافی است بداند أقصٰی اسم 

تفضيل و به معنای دورتر و دورترين است. البّته معنای أقصی در کتاب نيامده است و دانسنت معنای 

آن از اهداف کتاب نيست.

2 ﴿... َوجاِدلْـُهم ِبالَّتي هَي أَْحَسُن إنَّ َربََّك هَو أَْعَلُم ِبـَمْن َضلَّ َعْن َسبيِلـِه ...﴾ اَلنَّْحل: 125

و با آنان با ]شیوه ای[ که نيکوتر است بحث کن. )ستيز کن( قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که 

از راهش گم شده، داناتر )داناترين( است. أحسن و أعلم: اسم تفضيل

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به 

]شيوه اى [ كه نيكوتر است مجادله مناى. در حقيقت، پروردگار تو به ]حال[ كىس كه از راه او منحرف 

شده داناتر، و او به ]حال[ راه يافتگان ]نيز[ داناتر است.

3 ﴿... َيقولوَن ِبـأَْفواِهـِهم ما لَيَس يف ُقلوِبـِهم َواهللُ أَْعَلُم ِبـام َيـْکُتموَن﴾ آُل ِعمران: 167

با دهان هايشان )زبان هايشان( چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان 

می کنند داناتر است. أعلم: اسم تفضيل

4 ﴿َوما ُأَبرُِّئ َنْفيس إنَّ النَّْفَس َلـأَّمارٌَة ِبـالّسوِء إاّل ما رَِحَم َرّبـي ...﴾ يوُسف: 53

و نْفسم را بی گناه نـمی شامرم؛ زيرا نفس، بسيار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم 

رحم کند.

أّمارة: اسم مبالغه

5 ﴿َقْد أَْفَلَح اْلُمؤِمنوَن الَّذيَن * ُهم يف َصالِتـِهم خاِشعوَن﴾ اَْلُمؤِمنوَن: 1و 2

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ هامنان که در نـامزشان فروتن اند.

ُمؤِمن: اسم فاعل ثالثی مزيد/ خاشعون: اسم فاعل ثالثی مجرّد 

)ذکر ثالثی مجرّد و مزيد الزامی نيست.(

6 ﴿... قالوا ال ِعْلَم لَنا إنَّـَك أَنَت َعاّلُم اْلُغيوِب﴾ اَْلامِئَدة: 109

گفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو بسيار دانای نهان ها هستی. َعاّلم: اسم مبالغه

7 ﴿... َوأَْحِسنوا إنَّ اهللَ ُيـِحبُّ اْلُمْحِسنيـَن﴾ اَْلَبَقرَة: 195

و نيکی کنيد؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست می دارد. اْلُمْحِسنيـَن: اسم فاعل ثالثی مزيد )ذکر ثالثی 

مزيد الزامی نيست.(
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امَء َسقفاً َمـْحفوظاً ...﴾ اَْلَنبياء: 32 8 ﴿َوَجَعْلـَنا السَّ

و آسامن را سقفی نگه داشته شده قرار داديم. َمـْحفوظاً: اسم مفعول

خوب است بدانيم كه در فرهنگ های لغت عربی:

حرف اّول اصلِی فعل فاُء الفعل، حرف دوم اصلی عنُي الفعل و حرف سوم اصلی الُم الفعل 

نام دارد؛ مثال:

َيْذَهُب = َيْفَعُل

يــــــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــب

حرف مضارع   فاُء الفعل عنُي الفعل الُم الفعل

الف  يا  دارد،  فتحه  الفعل مضارع  يعنی عني  بود،  ) ــَـ (  فتحه  هرگاه مقابل فعل، عالمت 

است؛ مثال:

يعنی مضارِع آن َيْذَهـُب است. َذَهَب ـَ :  

يعنی مضارِع آن َينـاُم است. ناَم ـَ :  

ـ ( بود، يعنی عني الفعل مضارع ضّمه دارد، يا واو است؛  ـُ هرگاه مقابل فعل، عالمت ضّمه ) ـ

مثال:

يعنی مضارِع آن، َيْكُتـُب است. ـُ :   َكَتَب 

يعنی مضارِع آن َيقـوُل است. ـُ :   قاَل 

هرگاه مقابل فعل، عالمت کرسه ) ـِ ( بود، يعنی عني الفعل مضارع كرسه دارد، يا ي است؛ 

مثال:

يعنی مضارِع آن َيْجِلـُس است. َجَلَس ـِ :  

يعنی مضارِع آن َيسيـُر است. ساَر ـِ :  

اين مطلب فقط برای دانش افزايی است. هدف اين است که دانش آموز بتواند از فرهنگ لغت 

عربی درست استفاده کند؛ بنابراين در سؤاالت امتحان و در کنکور از آن سؤالی طرح نخواهد شد.

در منت باال به افعالی مانند ناَم، قاَل و ساَر اشاره شده است؛ اين اشاره به معنای لزوم تدريس 

معتاّلت نيست.
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رُْس الّثانـي اَلدَّ

ـْبـَعـَة ِبـمـا َتـْحـَت أَْفـالِكـهـا َعـلـٰى أَْن أَْعـصـَي اهلَل  َواهلِل، َلـْو ُأْعـطـيـُت اْلَقـالـيـَم الـسَّ

فـي َنـْمـَلـٍة أَْسـُلـُبـهـا ُجـْلـَب َشـعـيـرٍَة، مـا َفـَعـْلـُت.   

اَْلماُم َعلـيٌّ

 به خدا، اگر رسزمني های هفتگانه با هرچه زير آسامن هايشان هست به من داده می شد 

تا در مورد مورچه ای از خدا نافرماىن كنم و پوسِت جويی را از آن به زور بگريم، انجام منی دادم.

روش تدريس درس دوم

اهداف درس

1 با يک منت تاريخی آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2  معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

3 کاربرد حال )قيد حالت( را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای حال )قيد حالت( را درست معنا كند.

5 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس به ياد بياورد.

6 با نحؤه تحليل رصفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود.  

7 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.

اَْلَوْجُه الّناِفُع، َواْلَوْجُه اْلُمرِضُّ 

﴿إنَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلـحاِت إّنا ال ُنضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل﴾ اَْلَکْهف: 30

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: کسانی که ایامن آورده و کارهای شایسته کرده اند ]بدانند که[ ما 

پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است تباه منی کنیم.

َي »أَْلِفرِد نوِبل«. کاَن  َويد« َصبـيٌّ ُسمِّ َمْمَلَکِة »السُّ ُولَِد يف  َوَثالثنَي  َوَثالَثٍة  َوَثـامِنـِمَئٍة  أَْلٍف  يف عاِم 
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يِع ااِلْنِفجاِر، َولَْو ِبـاْلَحرارَِة اْلَقليَلِة. ِة »الّنيـرتوِغليرِسين« الّساِئِل الرسَّ والُِدُه َقْد أَقاَم َمْصَنعاً لِِصناَعِة مادَّ

در سال هزار و هشتصد و سی و سه در پادشاهی )کشور( سوئد پرسی متوّلد شد که آلفرد نوبل 

ناميده شد. پدر او کارخانه ای برای ساخنت )توليد( ماّدٔه نيرتوگليرسين برپا )تأسيس( کرده بود، مايع 

رسيع االنفجار گرچه با گرمای اندک. )مايعی که گرچه با گرمايی اندک زود منفجر می شد(.

»مملکة« از ريشٔه َمِلك به معنای »پادشاهی« است؛ مانند: اململکة العربية السعودية و اململكة 

الردنية الهاشمية و مملكة بريطانيا العظمى و مملكة النويج

مرتادف و متضاد از دانش آموز می پرسيم: عام = َسَنة / َصبّي = َولَد / والِد = أب / قليل ≠ َکثري

نوع فعل »کان قد أقام« را سؤال می کنيم./ در»َثالَثٍة َو َثالثنَي« مبحث جلوتر آمدن يکان را بر 

دهگان سؤال می کنيم تا يادآوری شود.

ُمْخَتَبـراً  َبنٰی  اْنِفجارَها.  لِـَيْمَنَع  ُمِجّداً،  َتْطويرِها  َعَلی  َوَعِمَل  ِة،  اْلامدَّ ِبـٰهِذِه  ُمْنُذ ِصَغرِِه  أَْلِفرِد  اِْهَتمَّ 

َصغرياً لِـُيْجرَي فيـِه َتجاِرَبـُه، َوٰلِکْن َمَع اْلََسِف اْنَفَجَر اْلُمْخَتـَبـُر َواْنَهَدَم َعلٰی رَأِْس أَخيـِه اْلَصَغِر َوَقَتَلـُه.

آلفرد از هنگام خردسالی اش به اين ماّده اهمّيت داد و تالشگرانه برای بهينه سازی اش کار کرد تا 

از انفجارش جلوگريی کند. ]او[ آزمايشگاهی کوچک ساخت تا تجربه هايش را در آن به اجرا بگذارد، 

ولی شوربختانه )متأّسفانه( آزمايشگاه منفجر شد و بر رس برادِر کوچک ترش ويران شد و او را به 

قتل رساند. )ُکشت(

خوب است بدانيم در محاورات روزمرّٔه عربی وزن انفعل، ينفعل، انفعال جايگزين فعل مجهول 

شده است؛ مانند:

 اِنَکَتب: نوشته شد،   اِنَقَتل: کشته شد،   انغلق: بسته شد،  انفتح: باز شد،   انظلم: ستم شد،     

انطبخ: پخته شد،  انشب: نوشيده شد

متضاّد ِصَغر )ِکَبـر( و أَصَغر )أَکَبـر( را از دانش آموز می پرسيم.

ة، َصغري، مختب، رَأس، أَخ، أَصَغر  جمع اين اسم ها را می پرسيم: مادَّ

)پاسخ: َمواّد، ِصغار، مختبات، ُرؤوس )در فارسی رئوس نوشته می شود.( إِْخَوة يا إِْخوان و أَصاِغر

فرق تلّفظ تجارِب و تجارُب را در فارسی و عربی بيان کنيم و چند منونٔه ديگر بياوريم؛ مانند: 

طة، مستخَدم َجنوب، َشامل، أَفعٰی، اِسِتواء، رَأُس اْلَجْدي، ُمَحوَّ

َة »الّديناميِت«  ٰهِذِه اْلحاِدَثُة لَْم ُتْضِعْف َعزَْمُه، َفَقْد واَصَل َعَمَلـُه َدؤوباً، َحتَّی اْسَتطاَع أَْن َيْخَتـِرَع مادَّ

الَّتي ال َتْنَفِجُر إاّل ِبـإراَدِة اْلنساِن.
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اين رويداد )حادثه( عزم او را ناتوان )ضعيف( نکرد، ]وی[ کارش را با پشتکار ادامه داد تا توانست 

که ماّدٔه ديناميت را که فقط به خواست )ارادٔه( انسان منفجر می شد، اخرتاع کند. )... ماّدٔه ديناميت 

را که جز به خواست )ارادٔه( انسان منفجر منی شد، اخرتاع کند(

مرتادف »استطاع« را از دانش آموز می پرسيم.

فرق »بش« و »إنسان« و »آدم« را می توانيم به عنوان اّطالعات عمومی به دانش آموزان بگوييم.

إنسان از ِنسيان يعنی فراموشی گرفته شده است. إنسان يعنی فراموشکار. برخی نيز بر اين باورند 

که أنسان از ُأنس است. چون به چيزهای نو انس می گريد. بش نيز به معنای »پيدا پوست« است. 

پوست دست و صورت را که کم موست »َبَشَة« گويند.  آَدم نيز به معنای »خاکی« و واژہ ای به 

زبان ِعْبـری است.

َبْعَد أَِن اْخرَتََع الّديناميَت، أَْقَبَل َعلٰی رِشاِئـِه ُرَؤساُء رَشِکاِت اْلِبناِء َواْلَمناِجِم َواْلُقّواُت اْلُمَسلََّحـُة َوُهم 

ُمشتاقوَن اِلْسِتْخداِمـِه، َفـاْنَتَشَ الّديناميُت يف َجميِع أَْنحاِء اْلعالَِم.

پس از اينکه ديناميت را اخرتاع کرد، رئيسان )مديران( رشکت های ساختامنی و معادن و نريوهای 

مسّلح در حالی که مشتاق به کارگريِی آن بودند، به خريد آن روی آوردند. در نتيجه ديناميت در همٔه 

جاهای )همه جای( جهان منتش شد. 

َقبََّل: بوسيد/        / أَقَبل: روی آورد، جلو آمد  از دانش آموز می پرسيم:  را  اين فعل ها  فرق معنای 

َنَجَح  َتَقبََّل: پذيرفت. هرچند ربطی به ظاهر ندارد، ولی معنای  َقِبَل: پذيرفت/ قاَبَل: روبه رو شد/ 

)قبول شد( را نيز يادآور می شويم. برخی از دانش آموزان َقِبَل را با َنَجَح اشتباه می گريند.

متضاّد رِشاء )َبْيع( و مرتادف عالَم )ُدنيا(  را سؤال می کنيم.

ة(  مفرد اين کلامت را می پرسيم: ُرَؤساء، رَشِکات، َمناِجِم، ُقّوات )رئيس، رَشَِکة، َمنَجم و قوَّ

قاَم أَلِفرِد ِبإنشاِء َعَشاِت اْلَمصاِنِع َواْلَمعاِمِل يف ِعْشيَن َدْولًَة، وََکَسَب ِمْن ٰذلَِك َثرَوًة َکبيـرًَة ِجّداً 

َحّتٰی أَْصَبَح ِمْن أَْغنٰی أَغنياِء اْلعالَِم.

آلفرد به ساخنت ده ها كارخانه و كارگاه در بيست كشور اقدام كرد و از آن، ثروِت بسيار بزرگی 

به دست آورد، تا اينكه از ثرومتندترين ثرومتندان جهان شد. )تا اينکه رسآمد ثرومتندان جهان شد(.

روش تدريس: يادآوری ترجمه »قاَم: ايستاد« و »قاَم ِبـ : اقدام كرد«/ به جمع َعَشَة و ِمَئة اشاره 

به مرتادف  اشاره  الكويت/  نيز دارد؛ مانند: دولُة  اينكه كلمه »دولَة« معنای »كشور«  تذّكر  شود./ 

أصَبَح = صاَر/ سؤال شود كلمه »أغنی« چه نوع كلمه ای است؟
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اْلَقَنواِت  َوَشقِّ  اْلَنفاِق  َحْفِر  يف  ْعَبـَة  الصَّ أَعاملَـُه  َلْت  َوَسهَّ ِة،  اْلامدَّ ٰهِذِه  ِمْن  اْلنساُن  اْسَتفاَد  َفَقِد 

راَعِة. ُرِق َوَحْفِر اْلَمناِجِم َوَتْحويِل اْلِجباِل َوالتِّالِل إلٰی ُسهوٍل صالَِحٍة لِلزِّ َوإنشاِء الطُّ

تونل ها  كندِن )حفر(  را در  كارهای دشوارش )سخت خود(  و  استفاده كرد  ماّده  اين  از  انسان 

قابل  به دشت های  تّپه ها  و  كوه ها  تبديل  و  معدن ها  و حفر  راه ها  ساخنت  و  كانال ها  و شكافنت 

كشاورزی آسان ساخت.

ْعَبـَة« كه در پائه نهم درباره اش خوانده بودند./ سؤال  روش تدريس: اشاره به ترجمٔه »أَعاملَـُه الصَّ

ُرِق، اْلَمناِجِم، اْلِجباِل، التِّالِل و ُسهوٍل/  شود مفرد اين كلامت چيست؟ أَعامَل، اْلَنفاِق، اْلَقَنواِت، الطُّ

« را در شعر آغاز كتاب از معروف الرصايف خوانده اند  اشاره به اينكه در كتاب عربی دهم فعل »َشقَّ

و اكنون با مصدر آن »َشّق« آشنا می شوند.

ِة َتْفجيـُر اْلَرِض يف َقناِة »َبَنام« ِبـِمقداٍر ِمَن  ْت ِبـواِسَطِة ٰهِذِه اْلامدَّ َوِمَن اْلَعامِل اْلَعظيَمِة الَّتي َتـمَّ

الّديناميِت َبَلَغ أَْرَبعيـَن ُطّناً.

و از كارهای بزرگی كه به كمک اين ماّده انجام شد، منفجر كردن زمني بود در كانال پاناما با 

مقداری ديناميت كه به چهل ُتن رسيد.

« و كاربرد معارص آن در مثال هايی مانند »َتمَّ  اشاره به دو معنای مختلف »َتمَّ روش تدريس: 

َتشغيُل اْلَمْعَمِل.« يعنی »راه اندازی كارگاه انجام شد.«/ اشاره به اينكه نبايد توّقع داشت كه اسامی 

)فرانسه(،  َفرَنسا  )كانادا(  َكَندا  )پاناما(،  َبَنام  مانند:  شود؛  تلّفظ  هم  مانند  زبان ها  همه  در  خاص 

ِنِدرْلَند  )اتريش(،  مَنْسا  مانند:  می كند؛  فرق  نام گذاری  حّتی  گاهی  اينكه  به  اشاره  و  )آملان(  أَْلامنيا 

بحر  )قزاقستان(،  كازاِخستان  )بلغارستان(،  ُبلغاريا  )مجارستان(،  ُهنغاريا  )لهستان(،  بولَند  )هلند(، 

قزوين )دريای مازندران يا كاسپني(/ اشاره به اينكه كلمه »ُطّن« به معنای »ُتن« در اصل فارسی يا 

عربی نيست و از زبان فرانسه يا انگليسی وارد عربی شده است.

ِة،  َوَبْعَد أَِن اْخَتـَرَع نوِبل الّديناميَت، اِزْداَدِت اْلُحروُب وََکُثَْت أََدواُت اْلَقْتِل َوالتَّْخريِب ِبٰهِذِه اْلامدَّ

َوإْن کاَن َغرَُضُه ِمِن اْخرِتاِعـِه ُمساَعَدَة اْلنساِن يف َمجاِل اْلعامِر َواْلِبناِء.

ابزار  اين ماّده  افزايش يافت و به كمک  اينكه نوبل ديناميت را اخرتاع كرد جنگ ها  از  و پس 

كشتار و ويرانگری بسيار شد؛ گرچه هدف او از اخرتاعش كمک كردن به انسان در زمينه آبادانی و 

ساخنت بود.
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روش تدريس: اشكالی ندارد كه دبري ماضی، مضارع و مصدر »اِزْداَد« را با دانش آموزان كار كند؛ 

«، معنای دوم  ولی سؤالی از آن در امتحان طرح نكند./ سؤال شود متضاّد »َكُثـَر« چيست؟ ج: »َقلَّ

»ِبناء« به معنای »ساخنت« چيست؟ ج: »ساختامن« كه با »ِعامرَة« مرتادف می شود.

برخی همكاران می پرسند: »آيا اشكالی دارد به دليل مؤّنث آمدِن دو فعل اِزْداَدْت و َکُثـرَْت در 

جمله )اِزْداَدِت اْلُحروُب وََکُثـرَْت أََدواُت اْلَقْتِل( در كالس اشاره شود؟« پاسخ: خري اشكالی ندارد؛ ولی 

نبايد در هيچ آزمونی حّتی در سؤال امتيازی و مسابقات از آن سؤالی داده شود؛ زيرا از اهداف 

آموزشی كتاب نيست.

توضيح داده می شود كه از آنجا كه فاعِل اين دو فعل »جمع غري انسان« است؛ لذا اجازه هست 

كه فعل به صورت »مفرد مؤّنث« بيايد.

ُحِف اْلَفرَنسيَِّة ِعْنَد َمْوِت أَخيـِه اْلَخِر ُعنواناً َخَطأً: »ماَت ألفرد نوبل تاِجُر اْلَموِت  َنَشَْت إْحَدی الصُّ

الَّذي أَْصَبَح َغنّياً ِمْن ِخالِل إيجاِد ُطُرٍق لِـَقْتِل اْلَمزيِد ِمَن الّناِس«.

يكی از روزنامه های فرانسوی هنگام مرگ برادر ديگرش عنوان اشتباهی را منتش كرد: » آلفرد 

نوبل بازرگان مرگ كه در خالل ايجاد راه هايی برای كشنت بيشرت مردم ثرومتند شد، ُمرد«.

ْعَبـَة« می پردازيم  روش تدريس: باز هم به ترجمه تركيب »أَخيـِه اْلَخِر« مانند ترجمه »أَعاملَـُه الصَّ

»ماَت«  فعل  »َمْوت« مصدر  كلمه  كه  می كنيم  اشاره  تثبيت شود./  و  تكرار  دانش آموز  آموخته  تا 

است./ مفرد ُطُرق و ُصُحف را می پرسيم./ فرق آِخر و آَخر را سؤال می كنيم.

ِبالّسوِء  الّناُس  َيْذُکرَُه  أَْن  َوخاَف  َوَبِقَي َحزيناً  اْلُعنواِن،  ِمْن ٰهَذا  اْلََمِل  َوِبـَخْيَبِة  ْنِب  ِبالذَّ َشَعَر نوِبل 

هيـرَِة ِباْسِم »جاِئزَِة نوِبل«. َوَمَنَح َثْرَوَتـُه لِـِشاِء  َسًة لِـَمْنِح اْلَجواِئِز الشَّ َبْعَد َموِتـِه. لِٰذلَِك َفَقْد َبنٰی ُمَؤسَّ

َح َخَطأَُه. َهبيَّـِة لَِکي ُيَصحِّ اْلَجواِئِز الذَّ

نوبل از اين عنوان، احساس گناه و نااميدی کرد و اندوهگني ماند و ترسيد که مردم پس از مرگش 

او را به بدی ياد کنند. بنابراين، سازمانی )مؤّسسه ای( را برای بخشيدن )اهدای( جايزه های معروف به 

»جايزٔه نوبل« بنيان نهاد. )ساخت( و دارايی اش )ثروتش( را برای خريدن جوايز طال )جايزه های طاليی( 

بخشيد تا خطايش را درست کند. )تصحيح کند(

روش تدريس: تذّکر دهيم که گاهی برخی فعل ها با حرف جّر خاّصی می آيند؛ مانند: »َشَعَر« 

که با حرف »ِبـ« می آيد؛ ولی نيازی به ترجمٔه آن در زبان فارسی نيست./ عنوان دو معنا دارد: يکی 
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هامن عنوان و دوم نشانی )آدرس(/ متضاّد حزين، َموت و رِشاء چيست؟ ج: َمرْسور يا َفِرح و َحياة و 

َبْيع/ يادآوری درسی که سال گذشته خوانده شد: دربارٔه حروفی مانند أَْن و لَِکي که دو شاهد مثال 

در اين درس دارد.

الِم  َدها، َوهَي َمجاالُت السَّ اْلَبَشيََّة يف َمجاالٍت َحدَّ ُتـْمَنُح ٰهِذِه اْلجاِئزَُة يف ُکلِّ َسَنٍة إلٰی َمْن ُيفيُد 

بِّ َواْلََدِب و ... . َواْلکيمياِء َواْلفيزياِء َوالطِّ

اين جايزه در هر سال به کسی که در زمينه هايی که آن را مشّخص کرده است )در زمينه های مشّخص( 

به بشّيت سود می رساَند، اهدا می شود و ]اين زمينه ها[ عبارت است از: زمينه های صلح، شيمی، فيزيک، 

پزشکی، ادبيات و ...

روش تدريس: يادآوری فعل مجهول با اشاره به فعل »مُتَْنُح«/ اشاره به اينکه کيمياء واژہ ای فارسی 

و فيزيک )PHYSICS( واژہ ای يونانی است و به همني بهانه به درس سال گذشته در زمينٔه دادوستد 

واژگانی ميان زبان های جهان اشاره شود./ اشاره به اينکه ضمري »هَي« در جمله، به معنای »عبارت 

است از« ترجمه می شود.

َوٰلِکْن َهْل ُتْعَطی اْلَجواِئُز اْلَيوَم لَِمْن هَو أَْهٌل لِٰذلَِك؟!

ولی آيا امروزه اين جوايز به کسی که شايستٔه آن است اهدا می شود؟!

روش تدريس: اگر به مجهول بودن فعل »ُتْعطٰی« اشاره کرديم بايد مراقب باشيم که آن را گسرتش 

از اهداف آموزشی کتاب نيست./ اشاره به معانی مختلف کلمٔه  ندهيم؛ زيرا فعِل معتل است و 

»أَْهل« به معنای خانواده و شايسته و ... 

. َوَعَلی اْلنساِن اْلعاِقِل أَْن  لِـُکلِّ اْخِتـراٍع ِعْلمـيٍّ َواْبِتکاٍر ِفـي التِّقنيَِّة َوْجهاِن: َوْجٌه ناِفٌع، َوَوْجٌه ُمِضٌّ

َيْسَتفيَد ِمَن اْلَوْجِه الّناِفِع.

هر اخرتاع علمی و نوآوری در فّناوری دو رويه دارد: رويه ای سودمند و رويه ای زيان رسان، و بر 

انسان خردمند واجب است که از روئه سودمند بهره ببد. )استفاده کند( 

تذّکر: مراقب باشيم که دانش آموز کلمٔه فارسی »رويه« بر وزن »مويه« را در بخش ُمعَجم »َروّيه« 

نخواند.

روش تدريس: اشاره به چند معنای ِل که سال گذشته خوانده شد و معانی حرف »َعلٰی« که در 

اينجا معنای الزام دارد./ اشاره به کلمٔه »ِتْقنيَّة« که معرَّب »تکنيک« است./ اشاره به متضاّد »ناِفع«.
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 اَْلُمْعَجم 

أَْجرٰی : اجرا کرد )مضارع: ُيْجري(  »لِـُيْجرَي : تا اجرا كند« 

أَْجَرى املاَء: آب را روان ساخت.   

أَْجَرى الِقَصاَص: حكم قصاص را جارى كرد. 

أَْجَرى المَر: به آن كار اقدام كرد. 

أَْجَرى ذلك البنامج: به آن برنامه پرداخت. 

أَْجَرى تجرَبًة : تجربه به دست آورد و از آن استفاده کرد.

 أَْجَرى تحقيقاً: به تحقيق پرداخت.

 أَْجَرى الكلمَة: كلمه را رصف كرد و رصف عبارت از تنوين دادن به كلمه و جّر آن با كرسه است.

أَْضَعَف : ضعيف کرد 

اشاره به معنای َضُعَف )ضعيف شد(/ أَْضَعَفُه : او را سست و ناتوان كرد، آن چيز را دو برابر كرد.

اَْلِْعامر : آباد كردن )أَْعَمَر، ُيْعِمُر(

إعادُة العامر: بازسازی، سازندگی، آبادسازی، مرّمت.

إعامر البالد: آباد كردن كشور، سازندگی كشور، بازسازی كشور.  

أَفاَد : سود رساند )مضارع: ُيفيُد(

أََفاَد فالٌن املاَل : فالىن آن مال را به دست آورد، كسب كرد.

أََفاَد فالناً ماالً أو علاًم : به فالىن مال داد يا دانش آموخت. 

أََفاَد منه علاًم أو ماالً : از فالىن دانشی آموخت يا مالی اندوخت. 

أََفاَدُه بكذا : چيزى را به او اعالم كرد. 

أَْقَبَل َعلٰی : به ... روی آورد

أَْقَبَل عىل الشء : به آن چيز روى آورد و مالزم آن شد.

أَْقَبَل اليوُم : فرا رسيدن روز نزديک شد. 

أَْقَبَل إليِه : به نزد او آمد.

أَْقَبَل عليِه : به او روی آورد. اين تعبري متناقض )أْدَبَر َعْنُه(: از او روى برگردانيد است. 

أَْقَبَل فالناً الشَء : آن چيز را در برابر فالىن نهاد.

أَْقَبَل القوُم : باد صبا بر آن قوم وزيد. 
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أَْقَبَلِت الرُض بالنباِت : زمني گياه برآورد.

نيا : زمانه يا دنيا به او روى آورد و بخت لبخند زد.  أَْقَبَل عليه الدهُر أو الدُّ

أَْقَبَل الّزرُع و نحُوُه : زمني و مانند آن غّلٔه بسيار داد.

اَْلَْنحاء : سمت ها، سوها »مفرد: اَلنَّْحو«

»َنْحو« جمع آن: أَْنحاء است. به معنای جانب، جهت، راه و روش؛ »َعىَل نحٍو ما«: به هر صورت ؛ 

»عىل هذا الّنحو«: بدين روش، مانند، مقدار ؛ »ِعْلُم النَّْحِو« جمع آن: أَْنَحاء و ُنُحّو : علم جمله شناىس 

و اعراب كلامت عرىب.

اَْلَْنفاق : تونل ها »مفرد: اَلنََّفق«

النََّفُق: َممّر يخرتق الحواجَز كالجبال أو البحار له مدخٌل و مخرج.

مرتو النفاق: قطار يعمل بالكهرباء وأغلب سريه يف أنفاق تحت الرض.

أو قذيفة  ياح عىل طائرة  الرِّ أثر ضغط  لتقدير  فيه  الهواء  النَّفق الهوايّئ: تجويف نفقّي يتّم دفع 

موّجهة.

 اِْنَهَدَم : ويران شد

يول. انهدمت مشاريعه  م : انهدمت املبان بفعل السُّ انهدَم البناُء ُمطاوع هَدَم : انتقض، سقط وتهدَّ

فوق رأسه.

 ) اِْهَتمَّ : اهتامم ورزيد )مضارع: َيْهَتمُّ

اهتمَّ فالٌن باليتامى : انشغل واعتنى بهم 

ال ُيعريه اهتامًما : ال يبايل به 

يًَّة ْعِر أْكَثَ : ُيولِّيِه أََهمِّ َيْهَتمُّ ِبالشِّ

اِْهَتمَّ لُِمَصاِبِه : اِْغَتمَّ ، َحزِنَ 

اِْهَتمَّ بالَمر : ُعني بالقيام به 

اَْلَْهل : شايسته

أَْهل : ج أَْهُلون و أََهاٍل و آَهال و أَْهاَلت و أََهاَلت : فاميل و خويشاوندان ؛ »أْهُل الرَُّجِل«: همرس 

كارشناسان،   : اْلِخْبة«  »أهُل  ؛  امر  اولياء  الَمِر«:  »أهُل  ؛  خانه  در  ساكن  افراد  البيت«:  »أهُل  مرد؛ 

متخصصني، آزمودگان؛ »أهُل الِوَجاهِة«: بزرگان و صاحب نظران؛ »أْهُل اْلَمْذَهِب«: هم كيشان ؛ »أْهُل 

الوَبر« : چادرنشينان ؛ »أْهُل املََدر أِو الَحَض« : شهرنشينان؛ »أْهٌل لِكذا«: شايستٔه آن چيز است. 
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اَلتِّْقنيَّة : فّناوری )تكنيک(

معرّب واژٔہ تكنيک است. واژہ ای فرانسوی است. كلمٔه ديگری شبيه آن است:

َقنَّى : َتْقِنَيًة ]قنو[ القناَة : كانال يا قنات كند.

اَلتِّالل : تّپه ها »مفرد: اَلتَّّل«

مرتادف َرْبَوة؛ در مقابل آن َسْهل به معنای دشت است.

) َتـمَّ ـِ : انجام شد ، كامل شد )مضارع: َيِتمُّ

در عربی معارص و در مكاتبات اداری، كاربرد بسيار دارد.

َتمَّ َتدشيُنُه: به بهره  برداری رسيد افتتاح شد، رشوع به كار كرد، بازگشايی شد، آغاز به كار كرد.

َتمَّ َعرُضُه: به منايش در آمد، منايش داده شد، به متاشا گذاشته شد، در معرض ديد نهاده شد.

َتمَّ التوقيُع عىل: به امضا رسيد، امضا شد، به تأييد رسيد، مورد توافق واقع شد.

َتمَّ إحباُط املؤامرة: توطئه خنثی شد، توطئه بی  اثر شد، توطئه نافرجام ماند، توطئه كشف شد، 

توطئه نقش بر آب شد.

َتمَّ إجراُء االنتخاباِت البملانيِة: انتخابات مجلس شورا برگزار شد.

َد : مشّخص كرد َحدَّ

َد الرَض : براى زمني مرز و حدودى تعيني كرد.  َحدَّ

رُع : ِكشت به دليل تأخري باران دير روييد.  َد الزَّ َحدَّ

َد الْمَر : آن امر را شناسانيد. َحدَّ

َد َبرَصُه : با دّقت نگريست. َحدَّ

نَي : چاقو را تيز كرد.    َد السكِّ َحدَّ

َد عليه : بر او خشم گرفت. َحدَّ

َد إليه و لُه : قصد آن را كرد.   َحدَّ

ؤوب : با پشتكار اَلدَّ

َدُؤوب: جّدی، پيگري، مستمر، شبانه روزی، خستگی ناپذير، پی درپی، بی وقفه

َعَمٌل َدُؤوٌب:  كار خستگی ناپذير، كار پيگري، كار شبانه روزی، فعاليت مستمر )بی وقفه( َدُؤوب 

مرتادف »الداِئب« است.

َب  َل : آسان كرد ≠ َصعَّ َسهَّ
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َل الَمَر له و عليه : آن كار را بر او آسان كرد.  َسهَّ

َل املوضَع : آن جای را هموار كرد. َسهَّ

ْهل«  هول : دشتها »مفرد: اَلسَّ اَلسُّ

َسْهل : آسان . اين واژہ ضّد )الَعِسري و الَخِشن( است؛ »َسْهُل الُخْلِق«: نرم خوى و مهربان 

َسْهل جمع آن ُسُهول و ُسُهولَة : زمني دراز و هموار؛ »أرٌْض َسْهٌل«: زمينى كه سطح آن هموار باشد؛ 

»َسْهُل الَوْجِه«: آن كه داراى چهره اى الغر و كم گوشت باشد.

عيـر : جو اَلشَّ

گياه جو در همٔه كشورهاى معتدل كشت مى شود؛ ولی مركز اصىل آن، قارّٔه آسياست و آذوقٔه 

ستوران است. 

از جو آرد مى سازند؛ وىل آرد آن مرغوب نيست و نيز از جو »برية« يا »آبجو« مى سازند كه به آن 

»الِجَعة« نيز گويند. 

) ، َيُشقُّ ّق : شكافنت )َشقَّ اَلشَّ

َشقَّ الشَء : آن چيز را شكافت و پراكنده كرد.

ِة : زمني را شخم زد.  كَّ َشقَّ الَرَْض ِبالسِّ

َشقَّ َشارعاً أْو َطريقاً : خيابان يا راهى باز كرد.

َشقَّ الصبُح : صبح دميد و بامداد شد. 

َشقَّ الَفرَُس : اسب در راه رفنت به سويى گرايش يافت.

َشقَّ عىل املَريِض : بيامر را از دست داد.

اَعِة : نافرمان شد. َشقَّ َعَصا الطَّ

ال ُيَشقُّ ُغبارُه : به َگرد پايش هم منی رسد. 

َشقَّ النَّْبُت : گياه از زمني روييد.

َشقَّ َناُب اْلَبِعرِي : دندان شرت درآمد. 

َشقَّ اْلَبُق : برق به درازا ميان آسامن پديدار شد.

َشقَّ الَْمُر : آن كار سخت شد. 

َشقَّ الَمُر عليه: آن كار بر او سخت شد و وی را به زحمت انداخت. 



43بخش دوم: روش تدريس كتاب

راَعِة : قابل كشت اَلّصاِلَحُة ِللزِّ

صالح لالستعامل : قابل استفاده، مرصف کردنی، به کار بردنی

صالح للكل : خوردنی، چيز خوردنی، خوراکی

صالح للطريان : مناسب پرواز

صالح للمالحة : قابل کشتريانی

صالح للتقديم : قابل ارائه، قابل تحويل، آماده ارائه

غري صالح للكل : نخوردنی، غريقابل خوردن 

ْبيان«  بـّي : كودک ، پرس »جمع: اَلصِّ اَلصَّ

جمع آن: ُصْبيان و ِصْبيان و ُصْبَوان و ِصْبَوان و أَْصِبَية و ِصْبَية و َصْبَية و ُصْبَية و ِصْبَوة و أَْصٍب 

]صبو[: نوجوان، نوباوه، كودک، پرس/ َصَبوّي: بچگانه

َح : تصحيح كرد َصحَّ

َح املريَض : بيامرى مريض را برطرف كرد.   َصحَّ

َح الِكَتاَب : كتاب را تصحيح كرد. َصحَّ

اَلُطّن : ُتن »جمع: اَْلَْطنان«

اين كلمه معرّب از فرانسه يا انگليسی به معنای هزار كيلوست و عالوه بر أطنان به صورت ِطنان 

نيز جمع بسته شده است.

اَْلفيزياء : فيزيک

فيزياوّي نيز به معنای فيزيكدان است.

اَْلَمجال : زمينه »جمع: اَْلَمجاالت« 

جمع آن: َمَجاالت ]جول[: محّل و جوالنگاه، زمني پردامنه 

« : محيط زندگى، باغ و ميدان؛ »َمَجاُل اْلَعَمل«: زمينٔه كارى  »َمَجاٌل َحَيِويٌّ

َح لَُه اْلَمَجال« : به او آزادى كار يا گفتار داد.  »َفسَّ

»ما َترََك َمَجااًل للّشّك«: جايی براى شک كردن نگذاشت. 

»ال َمَجاَل للطعن فيِه«: اعرتاض پذير نيست. 

»يف هذا املََجال«: در اين زمينه، در اين مورد

ـُ : پخش كرد َنَشَ 
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َنَشَ : َنْشاً الثوَب : جامه را گسرتد، بر خالف آن را تا كرد.

َنَشَ الَخَبَ : خب را پخش كرد. 

َنَشَ الشَء : آن چيز را پخش و پراكنده كرد.

َنَشَ الَخَشَب : چوب را ارّه كرد. 

َنَشَ نشاً و ُنُشوراً الّلُه املوىت : خداوند مردگان را زنده كرد.

َنَشَ املوىت : مردگان زنده شدند. 

جُر : درخت برگ در آورد. َنَشَ ُنُشوراً الشَّ

َنَشَْت أَوراُق الّشجر : برگهاى درخت كشيده و پهن شدند. 

َنَشَِت الرُض : بهار آمد و زمني سبز شد.

َنَشَِت الّريُح : باد در روز ابرى وزيد.

َنَشَ عن املجنوِن أو املريض : ديوانه و يا بيامر را با افسون و دعا تعويذ و درمان كرد.

َحـْوَل النَّـصِّ

رِْس.  أ. َضْع ِفـي اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة َحَسَب َنصِّ الدَّ

1 بَْعَد اْخرِتاِع الّديناميِت، اِزْداَدِت الُْحروُب وَکَثُـرَْت َوسائُِل الَْقتِْل َوالتَّْخريِب ِبـٰهِذِه الاْمدَِّة.

2 أَقبََل َعلٰی رِشاِء الّديناميِت ُرَؤساُء رَشِکاِت الِْبناِء َو الَْمناِجم َوالُْقّواُت الُْمَسلََّحُة.

کاَن والُِد نوِبل قَْد أَقاَم َمْصَنعاً لِـِصناَعـِة مادَِّة »الّنيـتـروِغليرِسين«. 3

4 بَنٰی نوِبل ُمْختَبَـراً َولِٰکنَُّه انَْفَجَر َو انَْهَدَم، َوتََسبََّب ِبـَمْقتَِل أَخيِه اْلَصَغِر .

َدٍة. 5 تُـْمَنُح جائِزَُة نوِبل يف کُلِّ َسَنٍة إلٰی َمْن يُفيـُد الْبََشيََّة يف َمجاالٍت ُمَحدَّ

6 قاَم أَلِفرِد ِبـإنشاِء َعَشاِت الَْمصانِعِ َوالَْمعاِمِل يف ِعْشيَن َدْولًَة.

رِْس. حيَح َواْلَخَطَأ َحَسَب َنصِّ الدَّ  ب. َعيِّـِن الصَّ

ْعَبِة َکـَحْفِر اْلَنفاِق َوَشقِّ اْلَقَنواِت. × يناميِت َتأثرٌي يف َتْسهيِل اْلَعامِل الصَّ 1 لَْم َيُکْن اِلْخرِتاِع الدِّ

تأثريی  كانال ها  شكافنت  و  تونل ها  حفر  مانند  سخت  كارهای  آسان سازی  در  ديناميت،  اخرتاع 

نداشت. )لَم َيُكْن لِـ معادل معنای »نداشت« است.(

 .»َسَة »جاِئزَِة نوِبل 2 خاَف نوِبل أَْن َيْذُکرَُه الّناُس ِبـالّسوِء َبْعَد َموِتِه؛ لِٰذلَِك َفَقْد َبنٰی ُمَؤسَّ

نوبل ترسيد كه مردم، پس از مرگش او را به بدی ياد كنند؛ بنابراين سازمان »جايزه نوبل« را بنيان نهاد.
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َنواِت اْلامضَيِة كانوا ُكلُّـُهم أَْهاًل لِٰذلَِك. ×  3 اَلَّذيَن َحَصلوا َعلٰی َجواِئِز نوِبل ِخالَل السَّ

)سؤال بحث برانگيز است. پس در امتحانات طرح منی شود(.
 كسانی كه در خالل سال های گذشته جوايز نوبل به دست آوردند، همگی شايستٔه آن بودند.1

 . 4 لِـُکلِّ اْخِتـراٍع ِعْلمـيٍّ َواْبِتکاٍر ِفـي التِّقنيَِّة َوْجٌه ناِفٌع، َوَوْجٌه ُمِضٌّ

هر اخرتاع  علمی و نوآوری در تكنيک يک روئه سودمند و يک روئه زيان رسان دارد.

 .5 إنَّ اْلُمخَتـَرعاِت اْلَحديَثَة ساَعَدِت اْلَبَشَ لِـَتْسهيِل أُموِر اْلَحياِة

اخرتاعات نوين، بش را برای آسان سازی كارهای زندگی كمک كرده است.

6 کاَن َغرَُض نوِبل ِمِن اْخِتـراِع الّديناميِت إشاَعـَة اْلـُحروِب.  ×

هدف نوبل از اخرتاع ديناميت گسرتش جنگ ها بود.

  اِْعـَلـمـوا  

اَْلحال )قيد حالت(

را  دانش آموزی  است  بهرت  بخواند.  را  )اعلموا(  بخش  رسا  با صدای  می خواهيم  دانش آموزی  از 

بايد فعال  ايراد بگريند كه همه دانش آموزان  انتخاب كنيم كه صدايش مناسب باشد. شايد برخی 

باشند. پاسخ اين است كه مترين به اندازٔه كافی در كتاب هست. در بخش مترينات از همه پرسيده 

باشد:  برگزيده شوند كه صدايشان مناسب  بايد كسانی  اّما بخش قواعد حّساس است و  می شود؛ 

خواب آور نباشد، رسا باشد و روان بخوانند.

با خواندن هر قسمت از )اعلموا( از آنها می پرسيم آيا متوّجه قواعد درس شدند؟ سپس به سؤاالت 

احتاملی آنان پاسخ می دهيم. 

آيا ترجمٔه اين سه جمله يکسان است؟

ج( رَأَْيُت اْلَولََد، َمرْسوراً.      ب( رَأَْيُت اْلَولََد اْلَمرْسوَر.  الف( رَأَْيُت َولَداً َمرْسوراً. 

پرس را خوشحال ديدم.      پرِس خوشحال را ديدم.  پرِس خوشحالی را ديدم. 

از دانش آموزان می پرسيم: نقش کلامت »خوشحال« در دستور زبان فارسی چيست؟ با توّجه به 

1. می توان به برندۂ جايزۂ صلح نوبل بانو »آنگ سان سوچی« رهب ميامنار اشاره کرد که در کشتار مسلامنان بی گناه و بی پناه روهینگيا 

سکوت کرد و به شّدت توّسط آزادانديشان محکوم شده است.
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اينكه اين دانش آموزان در رشتٔه ادبيات و علوم انسانی درس می خوانند، پيوند ميان قواعد دستوری 

برايشان سودمند است. سپس می پرسيم: 

»َمرْسوراً« در جملٔه »الف« و »اَْلَمرْسوَر« در جملٔه »ب« چه نقشی دارند؟ 

آيا »َمرْسوراً« در جملٔه »ج« نيز هامن نقش را دارد؟

در جملٔه اّول کلمٔه »َمرْسوراً« صفِت »َولَداً« و در جملٔه دوم »اْلَمرْسوَر« صفِت »اَْلَولََد« و در جملٔه 

سوم »َمرْسوراً« حالِت »اَْلَولََد« است.

َذَهَبِت اْلِبْنُت، َفـرَِحـًة. َذَهَبِت اْلِبْنُت اْلَفرَِحـُة. 

     موصوف    صفت                                          قيد حالت )اَْلحال(

در آغاز بايد مطمنئ شويم دانش آموزان مفهوم قيد حالت را در دستور زبان فارسی می دانند.1 حّتی 

می توان اشاره ای کوتاه و گذرا به قيد حالت در زبان انگليسی کرد. می توان از يكی از دانش آموزان 

اين  توضيح دهد.  كاماًل مخترص در كالس  البّته  قيد حالت  درباره  را  آموخته های خود  تا  خواست 

توضيح در حّد تعريف قيد حالت و نشانه های آن همراه با ذكر چند مثال باشد.

برخی از کلامت در جمله، حالِت يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می دهند. 

به چنني کلامتی در فارسی »قيد حالت« و در عربی »حال« می گوييم.

قيد حالت به شکل »اسمی نکره و منصوب« يا »جمله« می آيد و حالِت مرجِع خودش 2 را که 

معرفه )دارای »ال« يا »َعَلم«( است بيان می کند.    اِْشَتَغَل َمـنـصـوٌر ِفـي اْلَمزرََعِة َنـشـيـطـاً. 

    مرجع حال                حال )قيد حالت( 

توّجه داشته باشيم که دانش آموز از انواع معرفه تنها دو نوع آن را خوانده است.

از اهداف  از نظر عدد و جنس،  با مرجعش  تشخيِص مرجِع قيد حالت و مطابقت قيد حالت 

آموزشی کتاب درسی نيست. 

)تدريس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست3(.

1. قید کلمه ای است که چگونگی انجام یافنت فعل یا مفهوم صفتی یا معنای کلمهٔ دیگری را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت  و... مقّید 

می سازد. وقتی می گوییم: »آرش بازی کرد.« شنونده می پرسد: چگونه بازی کرد؟ در پاسخ می گوییم: آرش، خوب بازی کرد. پس کلمهٔ »خوب« 

چگونگِی انجام یافنت فعل را نشان می دهد.

از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست. )تدريس  از نظر عدد و جنس،  با مرجعش  2. تشخيِص مرجِع قيد حالت و مطابقت قيد حالت 

»صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست(.

3. نظر آقای محّمدعلی اسالمی دبري عربی استان گلستان دربارٔه تشخيص صاحب حال:
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مباحث  دانشگاه  در  عالقه مند  دانش آموز  ندارد.  رضورت  دانش آموز  برای  تخّصصی  مباحث 

تخّصصی را فراخور رشته خويش خواهد خواند و دانشگاه موّظف است كه رسفصل های دروس را با 

آموخته های دانش آموز هامهنگ كند.

قيد حالت در زبان عربی بسياری از اوقات در انتهای جمله می آيد؛ مانند: 

َوَقَف اْلُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي اْلَمْصَنِع ُمبَتِساًم. 

الاّلِعبوَن اْليرانّيوَن رََجعوا ِمَن اْلُمساَبَقِة ُمبَتِسميـَن. 

هاتاِن اْلِبنتاِن قاَمـتا ِبـَجْولٍَة ِعْلميَّـٍة ِفـي اْلنِتـرِنت ُمبَتِسَمَتيـِن. )َجولَة: گشت و گذار، سفر، گردش و ديدار(

اّما الزم است به دانش آموز تذّکر داد که هميشه چنني نيست؛ مثاًل سه جملٔه باال را می توان بدين 

صورت آورد:

َوَقَف اْلُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي اْلَمْصَنِع ُمْبَتِساًم لِـَنجاِحِه يف َعَمِلِه.

اَلاّلِعبوَن اْليرانّيوَن رََجعوا ِمَن اْلُمساَبَقِة ُمْبَتِسمنَي ؛ ِلَنَُّهم َحَصلوا َعَلی ما ُيريدوِن.

هاتاِن اْلِبنتاِن قاَمتا ِبَجْولٍَة ِعْلميٍَّة يف اْلنرِتِنت ُمْبَتِسَمَتيـِن َقْبَل لََحظاٍت.

دانش آموز بايد بتواند از طريق معنای عبارت و قرائن آن »حال« را درست تشخيص بدهد.

بهرت است که از مطرح کردن صاحب حال رصف نظر کنیم. صاحب حال مباحث جانبی به دنبال دارد و موجب بحث های بیهوده در کالس 

می گردد. مثاًل در جملهٔ:

محّمٌد ذهَب إىل املدرسة مرسوراً.

وقتی می گوییم صاحب حال ضمري مسترت »هو« است، ناخودآگاه این سؤال به ذهن دانش آموز خطور می کند که:

چرا »محّمد« صاحب حال نیست؟

آيا مگر در جملٔه »محّمٌد ذهَب إىل املدرسة مرسوراً.« حالت »محّمد« بیان نشده است؟ و ...

اگر هم بتوانیم جواب صحیح را برای دانش آموز توجیه کنیم هیچ ارزش معنایی نخواهد داشت؛ زيرا »هو« در واقع هامن )محّمد( است.

در کل دانش آموزان با توّجه به مفهوم جمله می توانند صاحب حال را مشّخص کنند و بحث صاحب حال منی تواند خروجی معناداری داشته 

باشد.

 منونه هایی از سؤال های طرح شده دربارٔه صاحب حال در کتاب های پيشني عربی:

1. عّین صاحب الحال يختلف مع الخری.

2. عّین صاحب الحال جمع تكسري.

3.عّین صاحب الحال ليس فاعاًل.

4. عّین صاحب الحال ضمرياً مسترتاً.

اين گونه سؤاالت چه بار علمی و معنایی برای دانش آموز دارند؟!

همین گونه مطالب و قواعد است که دانش آموزان را از عربی گریزان می کند.
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 اِْخَتِبـْر َنْفَسـَك. َعيِّـِن »اْلحاَل« ِفـي اْلُجَمِل الّتالَيِة.

َرْيـِن( َرْيـِن َوَرِکبـا الّطاِئرََة. )ُمَتأَخِّ 1 َوَصَل اْلُمساِفراِن إلَی اْلَمطاِر ُمَتأَخِّ

مسافران با تأخري به فرودگاه رسيدند و سوار هواپيام شدند.

ـها. )راضَيًة( 2 َتْجَتِهُد الّطالَِبُة يف أَداِء واِجباِتها راضَيًة َوُتساِعُد أُمَّ

دخرِت دانش آموز در انجام تکليف هايش با خشنودی تالش می کند و به مادرش کمک می کند.

ُع اْلُمَتَفرِّجوَن َفريَقـُهُم اْلفاِئَز َفِرحيـَن اْلَيوَم. )َفِرحيـَن( 3 ُيَشجِّ

امروز متاشاگران با خوشحالی تيم برنده شان را تشويق می کنند.

َتـيـِن( َتـيـِن. )ُمِجدَّ 4 اَلّطالَِبتـاِن َتـْقـرَآِن ُدروَسـُهام ُمِجدَّ

دو دخرت دانش آموز با جّدّيت درس هايشان را می خوانند.

همني جا می توان به دانش آموز يادآوری کرد که يکی از حالت های قيد حالت پيشوند »با« است. 

در اين مترين، ترجمٔه عبارت از دانش آموز خواسته نشده است؛ اّما اگر دبري وقت دارد، خوب است 

كه عبارت های داده شده ترجمه شوند.

گاهی قيد حالت در زبان عربی به صورت جملٔه اسمّيه همراه با حرف »واو حالّيه« و به دنبال 

آن يک ضمري می آيد؛ مثال:

َجرََتيـِن.الف. رَأَْيُت اْلَفاّلَح َو هَو َيْجَمُع اْلَمحصوَل. ب. ُأشاِهُد قاِساًم َو هَو جاِلٌس َبْيـَن الشَّ

قاسم را می بينم، در حالی که ميان دو درخت نشسته است.کشاورز را ديدم، در حالی که محصول را جمع می کرد.

در جملٔه الف قيد حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. 

)ماضی + مضارع = فعل دوم ماضی استمراری(

بيشرت از اين الزم نيست دانش آموز با مبحث »حال« يا قيد حالت آشنا شود.

مبحث حال در كتاب های رصف و نحو عربی، قواعد پيچيده ای دارد؛ ورود به اين مباحث، دبري 

را دچار دردرس می كند و هرچه جلوتر برود بيشرت دچار مشكل می شود؛ بنابراين، به همني اندازه از 

قواعد كفايت شود.

 اِْخَتِبـْر َنْفَسـَك. َترِْجِم اْلياِت اْلَکريـَمَة ، ُثمَّ َعيِّـِن »اْلحاَل«.

تذّكر: نيازی به تشخيص صاحب حال نيست.



49بخش دوم: روش تدريس كتاب

1 ﴿... َوُخـِلـَق اْلنساُن َضعيفـاً﴾  اَلنِّساء: 28

و انسان، ناتوان آفريده شده است. )َضعيفـاً(

2 ﴿َوال َتِهنوا َوال َتـْحزَنوا َوأَنُتُم اْلَْعـَلـْوَن ...﴾ آُل ِعمران: 139

و سست نشويد و اندوهگني نباشيد در حالی که شام برتريد. )أَنُتُم اْلَْعـَلـْوَن(

يَن ...﴾  اَْلَبَقرَة: 213 ـًة واِحَدًة َفـَبَعَث اللُه النَّبّييـَن ُمَبشِّ 3 ﴿کاَن الّناُس أُمَّ

يَن( مردم اّمتی يگانه بودند و خداوند پيامبان را مژده دهنده فرستاد. )ُمَبشِّ

4 ﴿يا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّـُة * ارِْجعـي  إِلـٰی َربِّـِك راضَيـًة َمرْضيَّـًة﴾ اَْلَفْجر: 27 و 28

ای نفس آرام، با خشنودی و خدا پسنديدگی به سوی پروردگارت بازگرد. )راضَيـًة َمرْضيَّـًة(

ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند: ای نفس مطمئّنه، خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد.

ترجمٔه استاد الهی قمشه ای: ]آن هنگام به اهل ایامن خطاب لطف رسد که[ ای نفس ]قدسی[ 

مطمنئ و دالرام به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود به ]نعمت های ابدی[ او و او راضی از 

توست.

ترجمٔه آیت اهلل مکارم شیرازی: تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم 

تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.

کاَة َوُهْم راِکعوَن﴾  الَة َوُيْؤتوَن الزَّ ُکُم اهلُل َو رَُسوُلُه َوالَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيموَن الصَّ ا َوليُّ ﴿إمنَّ 5

اَْلامِئَدة: 55

رسپرست شام تنها خدا و پيامبش و کسانی هستند که اميان آورده اند، کسانی که در حالی که در 

رکوع هستند، مناز را بر پای می دارند و زکات می دهند. )ُهْم راِکعوَن(

ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند: ولّی شام، تنها خدا و پیامب اوست و کسانی که ایامن آورده انـد: 

هامن کسانی که مناز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

ترجمٔه استاد الهی قمشه ای: ولّی امر و یاور شام تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که مناز 

به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می دهند.

ترجمٔه آیت اهلل مکارم شیرازی: رسپرست و ولّی شام، تنها خداست و پیامب او و آنها که ایامن 

آورده اند هامن ها که مناز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

ترجمٔه آیت اهلل مشکینی: جز این نیست که رسپرست و ولّی امر شام خدا و فرستاده اوست و 

کسانی که ایامن آورده اند آنها که مناز را برپا می دارند و در حالی که در رکوع اند زکات می دهند.
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اَلـتَّـمـاريـن

رِس َعْن َكِلَمٍة ُمناِسَبٍة لِلتَّوضيحاِت الّتالَيِة. ُل: اِْبَحْث يف ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

ناَعِة اْلَحديَثِة.  1 ُأْسلوٌب أَْو َفنٌّ يف إْنجاِز َعَمٍل، أَْو َطريٌق َيْخَتصُّ ِبـِمْهَنٍة، أَْو ِعْلُم الصِّ

شيوه يا هنی در انجام کاری يا راهی که ويژۂ شغلی است يا دانش صنعت نوين. )اَلتِّْقنيَّة(

2 َمَمرٌّ َتْحَت اْلَرِض أَْو ِفـي اْلَجَبِل، طوُلُه أَْكَثـُر ِمْن َعرِْضِه، لَُه َمْدَخٌل َو َمْخَرٌج.

گذرگاهی زير زمني يا در کوه که درازايش بيشرت از پهنايش است و جای درون آمدن و بريون رفنت 

دارد. )اَلنََّفق(

3 ِمنَطَقـٌة ُمرَتِفَعـٌة َفـوَق َسطِح اْلَرِض، أَْصـَغـُر ِمـَن اْلـَجـَبـِل.

منطقه ای بلند بر فراز سطح زمني که از کوه کوچک تر است. )اَلتَّّل(

ِة َوالنُّحاِس َوَنْحِوها ِفـي اْلَرِض. َهِب َواْلِفضَّ 4 َمكاُن الذَّ

جای طال، نقره، مس و مانند اينها در زمني. )اَْلَمنَجم(

5 اَلَّذي َيْسعٰی يف إنجاِز َعَمِلِه، َوال َيْشُعُر ِبـالتََّعِب.

ؤوب( کسی که برای انجام کارش تالش می کند و احساس خستگی منی کند. )اَلدَّ

6 َوْزٌن ُيـعـاِدُل أَْلـَف كيـلـوغـراٍم.

ّن( وزنی که با هزار کيلوگرم برابری می کند. )اَلطُّ

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِْقَرأِ النَّصَّ الّتالـَي؛ ُثمَّ َعيِّـْن َتْرَجَمَة اْلَکِلامِت اْلَحْمراِء، َو َعيِّـِن اْلَمطلوَب ِمْنـَك.

اَْلُخطَبُة اْلِمَئتاِن َوالّراِبَعُة َواْلِعْشوَن ِمْن َنْهِج اْلَبالَغِة

ْبَعَة ِبا َتْحَت أَْفالِكها َعىَل أَْن أَْعيَص اهلَل يف  ... َواهللِ، َلْو ُأْعطيُت )اگر به من داده می شد( اْلَقاليَم السَّ

مَنَْلٍة أَْسُلُبـها از او )به زور بگريم( ُجْلَب َشعيـرٍَة، )پوست جويی( ما َفَعْلُت. َوإنَّ ُدْنياُكـم ِعْندي لَـأَْهَوُن 

)پست تر( ِمْن َورََقٍة يف َفِم َجراَدٍة َتْقَضُمـها. )ملخی که( آن را )می جود( ما لِـَعلـيٍّ َو لِـَنعيٍم )نعمتی( 

ٍة ال َتْبقـٰى؟! َنعوُذ ِباهللِ ِمْن ُسباِت الَْعْقِل )به خواب رفنت خرد( َوُقْبحِ الزَّلَِل )زشتی لغزش(  َيْفنـٰى َولَـذَّ

َوِبِه َنْسَتعيـُن. )ياری می جوييم(

خطبهٔ دويست و بيست و چهارِم نهج البالغه

به خدا اگر رسزمني های هفتگانه با هرچه زير آسامن هايشان هست به من داده می شد تا از خدا 

نافرمانـى كنم و پوسِت جويی را از مورچه ای به زور بگيـرم، انجام نـمی دادم؛ و بی گامن دنيايتان نزِد من 
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از برگى در دهاِن ملخى که آن را می َجَود، پست تر است. عىل را چه کار با نعمتى كه نابود می شود 

و لّذتـى كه نـمى ماند؟! از به خواب رفتـِن ِخرد و زشتِی لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری 

می جوييم.

1 إْعراَب ٰهِذِه اْلَکِلامِت؟  

َنـْمَلـٍة: مجرور بحرف جر ُجْلَب: مفعوٌل ِبه اَْلَعْقِل: مضاٌف إليه َجراَدٍة: مضاٌف إليه

2 َنْوَع ِفْعِل »َفَعْلُت« وصيَغَتُه: فعٌل ماٍض، متکّلٌم وحدُه   

3 َنْوَع ِفْعِل »َتْقَضُم« و صيَغَتُه: فعٌل مضارٌع، مفرٌد مؤّنٌث غائٌب  

: أقاليم )إقليم( و أَفالك )فلك(    4 َجْمَعيـِن لِلتَّْکسيـِر ِفـي النَّصِّ

: أُعطيتُ    5 اَْلِفْعَل اْلَمجهوَل ِفـي النَّصِّ

: تسعة )تسعُة أَفعاٍل(    6 َعَدَد اْلَْفعاِل ِفـي النَّصِّ

ـُ : أََخَذ ِمْنُه َقْهراً )به زور گرفت(  اَْلُجْلب: ِقْشُ النَّباِت َو َخَشُبُه )پوستٔه گياه و ساقٔه آن(   َسَلَب 

عريَة: َحبَُّة َنباٍت )دانٔه گياهی؛ جو( اَْلَْهَوُن: اَْلَحَقر )پست تر(  اَْلَجراد: َحَشٌَة ُمِضٌَّة َتأُکُل اْلَمحاصيَل  اَلشَّ

راعيََّة َو النَّباتاِت )حشه ای زيان رساننده که محصوالت کشاورزی و گياهان را می خورد.(  َقَضَم ـَ :  الزِّ

بات:  َکرَسَ ِبأَطراِف أَسناِنِه )با اطراف دندان هايش شکست( اَلنَّعيم: اَْلامل، اَْلَجنَّة )دارايی، بهشت( اَلسُّ

اَلنَّْوُم اْلَخفيُف )خواب سبک( اِْسَتعاَن: َطَلَب اْلُمساَعَدَة )ياری خواست(

 اَلتَّْمريُن الّثاِلُث: َضْع ِفـي الّداِئرَِة اْلَعَدَد اْلُمناِسَب. »َکِلَمـٌة واِحَدٌة زاِئَدٌة«

1 اَْلـَقناُة: َنـْهـٌر واِسـٌع أَْو َضـيِّـٌق لِـَحَرَکـِة اْلـميـاِه ِمْن َمکاٍن إلٰی آَخَر. 

کانال: رودی پهناور يا تنگ برای حرکت آب ها از جايی به جای ديگر.

بيعيَِّة َوالّطاَقـِة.  واِهِر الطَّ 2 اَْلفيزياُء: ِعْلٌم َيْبَحُث َعْن َخصاِئِص اْلَموادِّ َوالظَّ

فيزيک: دانشی که دربارٔه ويژگی های مواد و پديده های طبيعی و انرژی جست وجو می کند.

ی ِبٰذلَِك َوإْن زالَْت َعْنـُه الرُّطوَبُة.  3 اَلّطـيـن: ُتراٌب ُمخَتِلٌط ِباْلامِء، َوَقْد ُيَسمَّ

ِگل: خاکی آميخته با آب و گاهی به همني نام ناميده می شود، گرچه رطوبت از آن زائل شود. 

4 اَلـتِّـالُل: گزينٔه اضافی )تّپه ها(

ّياراِت لِلنَّجاِة ِمَن اْلَخَطِر.  5 ِحزاُم اْلَماِن: رَشيٌط َيسَتعِمُلـُه ُرّکاُب الّطاِئراِت َوالسَّ

کمربند امينی: نواری که رسنشينان هواپيامها و خودروها برای رهايی از خطر به کار می برند.
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راعيََّة َتْسَتطيُع أَْن َتْقِفَز ِمْتـراً واِحداً.  اَْلَجراَدُة: َحَشٌَة َتْأُکُل اْلَمحاصيَل الزِّ 6

ملخ: حشه ای که محصوالت کشاورزی را می خورد و می تواند که يک مرت بپرد. )ترجمٔه حرف »که« 

در اين عبارت الزامی نيست(.

 اَلتَّْمريُن الّراِبُع: لِلتَّـْرَجَمِة. )َهْل َتْعَلُم أَنَّ ... ؟(

1 َهْل َتْعَلُم أَنَّ اْلُمغوَل اْسَتطاعوا أَْن َيْهُجموا َعَلی الّصيـِن َعلٰی رَْغِم ِبناِء سوٍر َعظيٍم َحْولَـها؟!

آيا می دانی كه مغول ها با وجوِد ساخنت ديوار بزرگی دور چني توانستند به آن حمله كنند؟!

آيا می دانی كه مغول ها توانستند به چني حمله كنند؛ با وجوِد ساخت ديوار بزرگی دور آن؟!

َظ »گ« َو »چ« َو »پ« َو »ژ« َموجوٌد ِفـي اللَّهجاِت اْلَعَربيَِّة الّدارَِجِة َكثيـراً؟!   2 َهْل َتْعَلُم أَنَّ َتَلفُّ

آيا می دانی كه تلّفظ »گ« ، »چ« ، »پ« َو »ژ« در لهجه های عاميانٔه عربی، بسيار وجود دارد؟!

مثاًل در كشورهای حاشئه خليج فارس اغلب، مخرج قاف به گاف تبديل می شود؛ مانند: 

»أُگل لَْك: أَقوُل لََك« ؛ »گوْم : ُقْم« ؛ »ما أَْگَدْر: ما أَْقِدُر« ؛ »َگْلبي: َقْلبي«

در سورّيه و لبنان حرف »ج« به صورت »ژ« تلّفظ می شود؛ مثال: 

»ژيْب َژوازَْك: اِْجِلْب َجوازََك؛ ِجْئ ِبـَجوازَِك »گذرنامه ات را بياور« ؛ »َژَبل: َجَبل«

در مرص حرف »ج« را »گ« تلّفظ می كنند؛ مثال: »َموگود: َموجود« ؛ »َگميل: َجميل« ؛ »َرِگل: رَُجل«

در عراق گاهی حرف »ک« را »چ« تلّفظ می كنند؛ مثال: 

»إْحچي: اِْحِك )صحبت كن( ؛ »َچِلب: َكْلب« ؛ ِوْين ِچِنْت: أَْيَن ُكْنَت« ؛ »لَِتْبچـي: ال َتْبِك« )گريه نكن(

همچنني در بغداد تلّفظ »پ« وجود دارد.

ْيِت ِمْن َكِبِدِه لِـِصناَعـِة َموادِّ التَّْجميِل؟! 3 َهْل َتْعَلُم أَنَّ اْلحوَت ُيـصاُد اِلْسِتْخراِج الزَّ

آيا می دانی كه نهنگ برای در آوردِن روغن از جگرش برای ساخنِت مواّد آرايشی صيد می شود؟!

آيا می دانی كه نهنگ برای استخراج روغن از كبدش برای ساخت مواّد آرايشی صيد می شود؟!

َيـراِن؟!  4 َهْل َتْعَلُم أَنَّ اْلُخّفاَش هَو اْلَحَيواُن اللَّبوُن اْلَوحيُد الَّذي َيـْقِدُر َعَلی الطَّ

آيا می دانی كه خّفاش تنها جاندار پستانداری است كه می تواند پرواز كند؟!

آيا می دانی كه خّفاش تنها جانور )حيوان( پستانداری است كه قادر به پرواز است؟!

5 َهْل َتْعَلُم أَنَّ َعَدَد النَّْمِل ِفـي اْلعالَِم َيفوُق َعَدَد اْلَبَشِ ِبـَمليوِن َمرٍَّة َتقريباً؟!

از  بار بيشرت  آيا می دانی كه شامر )تعداد( مورچگان در جهان نزديک به )تقريباً( يک ميليون 
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شامر آدميان است؟!

6 َهْل َتْعَلُم أَنَّ طيسفون اْلواِقَعـَة ُقرَْب َبغداد كاَنْت عاِصَمَة الّساسانّييـَن؟!

آيا می دانی كه تيسفون، واقع در نزديكی بغداد پايتخت ساسانيان بود؟!

7 َهْل َتْعَلُم أَنَّ ُدبَّ اْلباندا ِعْنَد اْلِوالَدِة أَْصَغُر َحْجمـاً ِمَن اْلـَفأِْر؟!

آيا می دانی كه اندازٔه خرس پاندا هنگام زاده شدن كوچک تر از موش است؟!

راَفَة َبْکامُء لَْيَسْت لَـها أَْحباٌل َصوتيَّـٌة؟! 8 َهْل َتْعَلُم أَنَّ الزَّ

آيا می دانی كه زرافه الل است و تارهای صوتی ندارد؟! 

)در اينجا به جای لَْيَسْت فعل به صورت لَْيَس نيز درست است؛ زيرا ميان فعل »لَْيَس« و »أَْحبال« 

فاصله افتاده است./ أَْحباٌل َصوتيَّـٌة و ِحباٌل َصوتيَّـٌة و أَوتاٌر َصوتيَّـٌة هر سه درست اند.(

الِم؟! يتوِن رَْمُز السَّ 9 َهْل َتْعَلُم أَنَّ َورََقَة الزَّ

آيا می دانی كه برگ زيتون مناد صلح است؟!

نوح  داستان  به  موضوع  اين  است؛  صلح  مناد  سفيد  پرنده ای  نوک  در  زيتون  درخت  برگ 

برمی گردد. نوح در كشتی توفان زده بود كه ديد پرنده ای كه برگ زيتونی به نوک گرفته بود به سمت 

كشتی می آيد؛ از ديدن اين صحنه خوشحال شد و دانست خشم خدا به پايان رسيده است و اين برگ 

نشان می دهد جزيره ای رس از آب در آورده است. اين داستان مناد صلح شد.

پس از جنگ جهاىن دوم، پيكاسو از طرح هامن كبوتر سفيد براى نشان دادن صلح و دوستى به 

عنوان نشان كنگرٔه جهاىن صلح در پاريس در سال 19۴9 بهره برد.

در اساطیر یونانی، »آتنا« با »پوزئیدون« خدای دریا برای در اختیار داشنت آتن به رقابت پرداختند. 

خدای دریا با پرتاب نیزٔه سه شاخٔه خود به آکروپلیس که آب دریا از آن فوران کرد، اّدعای در اختیار 

گرفنت آن را كرد، ولی آتنا با کاشنت درخت زیتون برای نخستني بار خوبی را در کنار گرفت و صلح را 

پیشنهاد کرد. دادگاه خدایان و الهه ها به سود آتنا حکم دادند؛ زيرا او هدیه ای بهرت به زمین داده بود.

تاج گل های زیتون همچنین توسط عروس ها پوشیده و به برندگان املپیک اهدا می شد.

شاخٔه زیتون در پرچم سازمان ملل مّتحد نیز به عنوان مناد صلح استفاده شده است.
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. فـيِّ َو اْلعراِب لِـام ُأشيـَر إلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ  اَلتَّمريُن اْلخاِمُس: َعيِّـِن الصَّ

}اَْلُعاّمُل اْلُمجَتِهدوَن َيْشَتِغلوَن ِفـي اْلَمْصَنِع.{   }َنَجَحِت الّطالِباُت ِفـي ااِلْمِتحاِن.{

1. اَلُْعاّمُل
ِة  أ. اِْسٌم، َجْمُع تَْكسريٍ، اِْسُم فاِعٍل، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب مَّ ُمبْتََدأٌ َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

ـٌر َوُمْفرَُدُه »الْعاِمُل«  ِة ب. اِْسُم ُمبالََغـٍة، َجْمٌع ُمَکسَّ مَّ فاِعٌل َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

2. اَْلُمجَتِهدوَن
ٌر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب ِصَفٌة َوَمرْفوَعٌة ِبالتََّبعيَِّة لَِموصوِفها أ. اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَذكَّ

ـٌر، َنِكرٌَة، ، َمْبنـيٌّ ُمضاٌف إلَيِه َو َمْجروٌر ِبـ »و« يف »ـون« ب. اِْسُم َمْفعـوٍل، ُمَثّنـی، ُمَذكَّ

3. يَْشتَِغلوَن

َخبَـٌر َوَمبْنـيٌّ أ. ِفْعٌل، َجْمٌع ُمَذکٌَّر غائٌِب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب اِفِتعال، َمْعلوٌم، الزٌِم

فاِعٌل ب. ِفْعٌل ُمضاِرٌع، َجْمٌع ُمَذکٌَّر ُمخاطٌَب، َمْجهوٌل، ثاُلثـيٌّ ُمَجرٌَّد، ُمتََعـدٍّ

۴. اَلَْمْصَنعِ
ُمضاٌف إلَيِه َوَمْجروٌر أ. اِْسُم َمْفعـوٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، َمبْنـيٌّ

َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف الَْمْصَنعِ: جارٌّ َومْجروٌر( ب. اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة، ُمْعرٌَب 

5. نََجَحْت
 أ. ِفْعٌل ماٍض، ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر ُمخاطٌَب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب إفْعال، َمْجهوٌل

 ب. ِفْعٌل ماٍض، ُمْفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب، ثاُلثـيٌّ ُمَجرٌَّد، َمْعلوٌم، الزٌِم

6. اَلطّالِباُت
ِة أ. َمْصَدٌر، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبـأَل مَّ ُمبْتََدأٌ َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

ِة ب. اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمؤَنٌَّث سالٌِم، َمْعرِفٌَة مَّ فاِعٌل َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

7. ااَِلْمِتحاِن

ُمَعرٌَّف  ُمَذكٌَّر،  ُمْفرٌَد،  اِفِْتعاٍل،  باِب  ِمْن  َمْصَدٌر  أ. 

ِبأَل

)َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف ااِلْمِتحاِن: جارٌّ َومْجروٌر

بَـعـيَّـِة لَِمـوصـوِفـهـا ب. اِْسُم تَْفضيـٍل، ُمْفرٌَد، َمْعرِفَـٌة ِبـالَْعلَميَِّة ِصَفـٌة َوَمْجرورٌَة ِبـالتَـّ

موارد خطا در تـمرين باال مشّخص شده اند.

تذّكر مهم اين است كه مطلقاً طرح سؤال به صورت تشيحی غلط است. اينكه جمله داده شود 

اينكه جای خالی داده  يا  از دانش آموز بخواهيم كه خودش جدول تجزيه و تركيب را بنويسد.  و 

شود و از دانش آموز بخواهيم كه كلامت مناسبی در جای خالی بگذارد. طرح سؤال رصفاً در قالب 

دو  گزينه ای است.
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« و در  فـيُّ الصَّ از جمله در زبان عربی »التَّحليُل  بيان ويژگی های دستورِی کلمه بريون  به   

فارسی »تجزيه« می گويند.

 و به ذکر نقش دستورِی کلمه، يعنی جايگاِه آن در جمله و عالمِت انتهای کلمه در زبان عربی 

»اِعراب« می گويند. 

 در زبان فارسی به نقش دستورِی کلمه »ترکيب« می گويند. 

 اَلتَّمريُن الّساِدُس: لِـلـتَّـْرَجـَمـِة.

َقْد ُکِتَب التَّمريُن: مترين نوشته شده است. 

)حرِف »قد« ماضی را به زمان حال نزديک می کند. پس می توان گفت معادل ماضی نقلی در 

زبان فارسی می شود. دانش آموزان با حرف »لاَّم« بر رس ماضی آشنا نشده اند. خوب است بدانيد 

»لاَّم َيکُتْب: هنوز ننوشته است« معادل ماضی نقلی منفی است. توّجه داشته باشيم که در کتاب 

آموزش داده نشده است(. 

لَِم ال َتْکُتبيـَن َدرَْسِك؟ چرا درَست را نـمی نويسی؟ 

)به دانش آموز تذکر دهيم که »لَِم؟« را با »لَْم« اشتباه نگريد.(          لَْم َتْکُتبي َشيئاً: چيزی ننوشتی. 

)به دانش آموز تذّکر دهيم که فعِل »لَْم َتْکُتبي« با فعل »ما َکَتْبِت« هم معناست.(      

َجِر: نبايد روی درخت بنويسد.  الَيْکُتْب َعَلی الشَّ

)به دانش آموز فعِل »ال َيْکُتُب« را متذّکر شويم و از او بخواهيم فرق اين دو فعل را توضيح دهد.(

ديقاِن َتکاَتبا: آن دو دوست به هم نامه نگاری کردند. دوستان به هم نامه نگاری کردند.  اَلصَّ

در  که  آنجا  از  شود.  واقع  جمله  در  امتحانی  سؤاالت  در  حتاًم  لذا  دارد؛  وجه  دو  َتکاَتبا  فعل 

مسابقات و کنکور از چنني فعل هايی استفاده می شود؛ بنابراين، چاره ای نيست و بايد به اين فعل ها 

اشاره کرد. 

پيشنهاد می شود به دانش آموز بگوييم: در زبان فارسی نيز چنني حالت هايی وجود دارد؛ مثاًل فعل 

»می خنديد« دو وجه دارد: 

»او می خنديد« سوم شخص مفرد ماضی استمراری        

»شام می خنديد« دوم شخص مضارع اِخباری

»بدويد« در»بايد بدويد«دوم شخص مضارع اخباری  
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»بدويد«  در»به سوی خّط پايان، بدويد«فعل امر 

رَجاًء، َتکاَتبا: لطفاً، با هم نامه نگاری کنيد.            

َتکاَتَب الزَّميالِن: آن دو هم کالسی با هم نامه نگاری کردند. 

أَنُتام َتکاَتْبُتـام: شام )دو تن( با هم نامه نگاری کرديد.

ريَِّة: از مواّد قندی منع شدم.  کَّ ُمِنْعُت َعِن اْلَموادِّ السُّ

ر واژہ ای فارسی است که در بسياری از زبان های جهان از جمله زبان عربی وارد  ُسکَّ توضيح: 

شده است؛ مانند: 

رفته  اسپانيايی  به  عربی  از  اصل  در  که   )Azúcar(اَُذَکر اسپانيايی:   ،)Zucker( زوَکه  آملانی: 

ــُر )zucchero(، فرانسه )Sucre(، یونانی: زا َخری )Ζα´χαρη(، ژاپنی:  است، ايتاليايی: زوکِّ

)Sugar( انگليسی: شوِگر ،)Cukier( لهستانی: زوِکر ،)シュガー( زيدا

ال َتـْمَنْعنا َعِن اْلُخروِج: مانع خروج ما نشو؛ مانع بريون رفنِت ما نشو؛ ما را از خارج شدن منع نکن.

امکان دارد دانش آموز فعل »ال مَتَنْعنا« را مفرد مؤّنث غايب به شامر آورد؛ در اين صورت چون 

قرينه ای وجود ندارد، پاسخ او درست است.

اِْمَنعوا َحْمَل اْلَجّواِل: ُبردِن گوشِی همراه را ممنوع کنيد.

ريِق: مانعی را در راه ديديم.  شاَهْدنا ماِنعاً ِبالطَّ

کاَن اْلحارُِس َقِد اْمَتَنَع َعِن النَّْوِم: نگهبان از خوابيدن خودداری کرده بود. 

ال َتـْمَتِنعوا َعِن اْلُمطالََعِة: از مطالعه کردن خودداری نکنيد. 

لَْن َنـْمَتِنَع َعِن اْلُخروِج: از خارج شدنخودداری نخواهيم  کرد. 

لَْيَتـنا اْمَتَنْعـنا َعْنـُه! ای کاش از آن خودداری می کرديم! 

ِبواِجباِتُکم؟ چرا بهتکاليفتان عمل نکرديد؟  َعِمْلُتم  لَِم ما 

أَ َتْعَملوَن يف اْلَمصَنِع؟ آيا در کارخانه کار می کنيد؟ 

اَْلُعاّمُل َمشغولوَن ِباْلَعَمِل: کارگران مشغول کار هستند. 

ٌل اْلَيوَم: امروز کارگاه تعطيل است. اَْلَمْعَمُل ُمَعطَّ

إٰلهي، عاِمْلنا ِبَفْضِلَك: ای خداِی من، با لطفت با ما رفتار کن. 

إٰلهي، ال ُتعاِمْلنا ِبـَعْدلَِك: ای خداِی من، با دادگری ات با ما رفتار نکن.



57بخش دوم: روش تدريس كتاب

کانوا ُيعاِملوَننا َجيِّداً: با ما به خوبی رفتار می کردند.

ُمَعلُِّمنا َجيُِّد اْلُمعاَمَلِة َمَعنا: معّلِم ما با ما خوش رفتار است.

َقْد َذَکَر اْلُمؤِمُن َربَُّه: مؤمن پروردگارش را ياد کرده است. 

َقْد َيْذُکُر اْلُستاُذ َتالميَذُه اْلُقَدماَء: استاد شاگردان قدميی اش را گاهی ياد می کند.

ُذِکرَْت ِبـاْلَخْيـِر: به نيکی ياد شدی. 

لَيَت أَِحبَّتـي َيْذُکروَننـي! ای کاش يارانم )دوستانم( مرا ياد کنند!

رانـي: پدربزرگ و مادربزرگم مرا ياد کردند.  تـي َتَذکَّ َجّدي َو َجدَّ

تـي« را به صورت منادا بخواند و فعل  َو َجدَّ احتامل ضعيفی وجود دارد که دانش آموز »َجّدي 

را« را »امر مثّنای مخاطب« بپندارد؛ در اين صورت پاسخ او را درست محسوب می کنيم. »َتَذکَّ

رانـي: ای پدر بزرگ و ای مادربزرگم، مرا ياد کنيد.  تـي َتَذکَّ َجّدي َو َجدَّ

را زَُمالَءنا: لطفاً، هم کالسی هاميان را ياد کنيد. رَجاًء، َتَذکَّ

رَُك يا زَميلـي: ای هم کالسِی من، تو را به ياد نـمی آورم.   ال أََتَذکَّ

ُرنا اْلُمَدرُِّس: معّلم، ما را به ياد خواهد آورد. َسـَيَتَذکَّ

هدف اين مترين چيست؟ پاسخ: دانش آموز انواع مختلف فعل ماضی، مضارع، مستقبل، نهی و نفی 

را در ساخت های گوناگون ببيند. در بارم بندی ترجمٔه انواع فعل نيز وجود دارد؛ لذا الزم است که فراگري 

با اين سبک از سؤاالت در کتاب آشنا شده باشد. از آنجا كه عربی برای رشتٔه ادبيات و علوم انسانی درس 

اختصاصی است؛ لذا شايسته است كه دبري عربی بر مبحث فعل بيشرت تأکيد كند. حجم مناسب كتاب 

نيز به او اجازٔه اين كار را می دهد و از اين نظر جای نگرانی نيست.
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وا ِمْن َحْولَِك   آيۀ كامل اين است: ﴿فَِبام رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْم َولَْو کُْنَت فَظّاً َغليَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ
فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوشاِورُْهْم ِف اْلَْمِر فَِإذا َعزَْمَت فَتَوَکَّْل َعلَی اللَِّه إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمتَوَکِّلنَي﴾

و  تندخو  اگر  و  گشتی  مهربان  خلق  با  که  بود  خدا  مرحمت  به  قمشه ای:  الهی  استاد  ترجمۀ 

سخت دل بودی، مردم از گِرد تو متفرّق می شدند، پس از ]بدِی[ آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش 

کن و ]برای دلجویی آنها[ در کاِر ]جنگ[ با آنها مشورت منا، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکّل به 

خدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتامد کنند دوست دارد.

اگر  و  كردی  نرم خويی  آنان  با  الهی  رحمت  لطف  به  خرّمشاهی:  بهاءالدين  استاد  ترجمۀ 

درشت خوی سخت دل بودی، بی شک از پريامون تو پراكنده می شدند؛ پس از ايشان درگذر و برايشان 

آمرزش بخواه و در ]اين [ كار با آنان مشورت كن و چون عزمت را جزم كردی بر خداوند توكّل كن 

كه خدا اهل توكّل را دوست دارد.

ترجمۀ استاد سّيد جالل الّدين مجتبوی: ]اى پيامرب[ به ِمهر و بخشايىش از خداست كه براى ايشان 

نرم شدى و اگر درشت خوى سخت دل بودى، از گرد تو پراكنده مى شدند. پس، از آنان درگذر و براى 

ايشان آمرزش بخواه و با آنان در كار ]جنگ [ مشورت كن و چون بر ]كارى [ دل بنهادى بر خداى 

توكّل كن كه خدا توكّل كنندگان را دوست دارد.

ترجمۀ استاد عبداملحّمد آيتی: به سبب رحمت خداست كه تو با آنها اين چنني خوش خو و مهربان 

هستى. اگر تندخو و سخت دل مى بودى، از گرد تو پراكنده مى شدند. پس بر آنها ببخشاى و برايشان 

آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كارى كنى بر خداى توكّل كن كه خدا 

توكّل كنندگان را دوست دارد.

ْرُس الّثالُِث اَلدَّ

َفـِبام َرْحَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهم َولَْو كُْنَت َفظّـاً َغليَظ الَْقلِْب َلنَْفّضوا ِمْن َحْولَِك ... 

آُل ِعمراَن: 159

پس به ]برکِت[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خو شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی، 

بی گامن از اطرافت پراکنده می شدند.
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روش تدريس درس سوم

اهداف درس

1 با سه منت كوتاه تاريخی آشنا شود و آنها را درست قرائت و ترجمه كند.

2 معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

3 کاربرد اسلوب استثنا را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای مستثنی را درست معنا كند.

5 جمله های دارای حرص را درست معنا كند.

6 اسلوب استثنا را از اسلوب حرص تشخيص دهد.

7 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس را به ياد بياورد.

8 پيام سه منت درس را درست درک و بيان كند.

ثاَلُث ِقَصٍص َقصيـرٍَة )ِبـَتَصٍُّف(

در آغاز بايد بدانيم اين داستان ها با دخل و ترصّف نوشته شده است.

1 اِْحِتـراُم اْلَطفاِل

؛ ثُمَّ  . َوبَْعَد لََحظاٍت جاَء ابُْنـُه َوَسلََّم َعلَی النَّبـيِّ ذاَت يَوٍم کاَن رَُجٌل جالِساً ِعنَد رَسوِل اللِّه

راَح نَْحَو والِِدِه، فَـَقبَّلَـُه اْلَُب َوأَْجلََسـُه ِعنَدُه. 

روزی مردی نزد فرستادۀ )پيامرب( خدا  نشسته بود و پس از چند لحظه پرسش آمد و به 

پيامرب سالم كرد؛ سپس به سوی پدرش رفت و پدر، او را بوسيد و وی را نزد خودش نشانيد.

از دانش آموز می پرسيم: مرتادف اِبْن و أب و راَح چيست؟ ج: َولَد و والِد و َذَهَب. متضاّد جالِس 

و أَْجلََس چيست؟ ج: واِقف و أَْوقََف يا َوقََّف. فرق قَبََّل و قَِبَل و أَقْبََل و قابََل چيست؟ )البتّه قابََل در 

كتاب نيست؛ ولی مصدر آن يعنی مقابلة در فارسی كاربرد دارد.(

حتّی می توانيم به دانش آموزان بگوييم در محاورات عربی راَح به جای َذَهَب كاربرد دارد و مثال 

بزنيم: ُرْح يعنی برو. حتّی می توانيم مثال بزنيم كه در عربی عاميانه به جای قَبََّل، يَُقبُِّل گفته می شود: 

باس، يبوس كه از واژۀ بوسه در فارسی گرفته شده است.

؛ ثُمَّ راَحْت  فَِرَح رَسوُل اللِّه  ِمْن َعَملِـِه. َوبَْعَد قَليٍل جاَءْت ِبْنتُـُه، َوَسلََّمْت َعلَی النَّبـيِّ 
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ا الْوالُِد فَلَْم يَُقبِّلْـها َولَْم يُْجلِْسـها ِعْنَدُه. فَـانْزََعَج رَسوُل اللِّه  حنَي رَآُه لَْم يَُقبِّْل إالَّ  نَْحَو والِِدها. أَمَّ

ابَْنـُه، َوقاَل: »لَِم تَُفرُِّق بَيْـَن أَطْفالِـَك؟!« 

فرستادۀ خدا  از كارش خوشحال شد و پس از اندكی دخرتش آمد و به پيامرب سالم كرد؛ 

سپس به سوی پدرش رفت؛ ولی ]پدر[ او را نبوسيد و نزد خودش ننشانيد. پس فرستادۀ خدا  

هنگامی كه او را ديد كه فقط پرسش را بوسيد؛ )جز پرسش را نبوسيد( آزرده شد )ناراحت شد( و 

گفت: 

چرا ميان كودكانت فرق می گذاری؟!

به دانش آموز تذكّر می دهيم كه:

لَْم را با لَِم؟ اشتباه نگريد./ می پرسيم مرتادف نَْحَو چيست؟ پاسخ: إلٰی/ معنای رَآُه را می پرسيم. 

پاسخ: َرأٰی + هـُ

نَِدَم الرَُّجُل َوأََخَذ يََد ِبْنِتِه َوقَبَّلَها، َوأَْجلََسها ِعنَدُه.

مرد پشيامن شد و دست دخرتش را گرفت و او را بوسيد و وی را نزد خودش نشاند.

ْيامُء ِبْنُت َحليَمَة 2 اَلشَّ

يْامُء. كانَْت لِـرَسوِل اللِّه  أُْخٌت ِمَن الرَّضاَعِة اْسُمـَها الشَّ

فرستادۀ خدا  خواهری شريی )رَضاعی( داشت كه نام او شيام بود. )خواهری شريی به نام 

شيام داشت(.

قطعاً برخی دانش آموزان معنای خواهر شريی يا رَضاعی را نـمی دانند؛ يا تلّفظ آن را به صورت 

بنابراين توضيحاتی مخترص در اين مورد الزم  يا امالی درست آن را نـمی دانند؛  رِضاعی شنيده اند 

است.

ياْمُء تَْحُضُن النَّبـيَّ  َصغيـراً َوتاُلِعبُـُه َوتَقوُل: کانَِت الشَّ

شيام پيامرب  را درحالی كه خردسال بود در آغوش می گرفت و با او بازی می كرد و می گفت:

در اينجا به دانش آموز تذكّر می دهيم كه ترجمه اين است؛ اّما زيبا نيست و مطابق زبان مقصد 

تغيرياتی را در آن انجام می دهيم و به اين صورت ترجمه می كنيم: )شيام پيامرب  را در خردسالی 

در آغوش می گرفت و با او بازی می كرد و می گفت:(

َحتّٰی أَراُه ياِفعاً َوأَْمرَدا دا    نا أبِْق لَنا ُمَحمَّ يا َربَـّ

ای پروردگار ما، محّمد را برای ما نگه دار تا او را در حالی كه نوجوانی كم سّن و سال است ببينم.
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َنِة  السَّ ف  ُحَنيْـن  َغْزَوِة  َوف  اْلَيّاُم  فَـَمرَِّت  الطُّفولَِة؛  ِفـي  ِبـها  التََّعلُِّق  َشديَد  النَّبـيُّ  َوكاَن 

النَّبيِّ   الُْمْسلِميـَن؛ فَـقالَْت لَُهم: »إنّـي َلُخُت  ِبيَِد  يْامُء أَسيـرًَة  الِْهْجرَِة َوقََعِت الشَّ الثّاِمَنِة بَْعَد 

ِمَن الرَّضاَعِة ...«؛

و پيامرب  در كودكی به او بسيار وابسته بود. روزها گذشت و در غزوۀ )جنگ( حنني در 

سال هشتم هجری، شيام به دست مسلامنان اسري شد و به آنها گفت: من خواهر شريی پيامرب  

هستم ...

پرسش: منظور از غزوه و رسيه چيست و پيامرب چند غزوه و رسيه داشت؟

پاسخ: پيامرب گرامی  در زندگی خود در مدينه با مرشكان و يهودان و شورشيان بيست و هفت 

»غزوه« داشت. در اصطالح سريه نويسان مسلامن به آن دسته از نربدهايی غزوه می گويند كه فرماندهی 

سپاه اسالم را پيامرب  خودش برعهده داشت و شخصاً همراه سپاهيان حركت می كرد و با آنان نيز 

صورت گرفت.  به مدينه باز می گشت. عالوه بر غزوات، پنجاه و پنج »رَسيَّة« نيز به امر آن حرضت

مقصود از رسيه جنگ هايی است كه در آنها بخشی از سپاه اسالم برای رسكوبی شورشيان و توطئه گران 

از مدينه حركت می كرد و فرماندهی لشكر به  يكی از افراد برجستۀ سپاه اسالم واگذار می شد.

منبع: فروغ واليت، آيت اهلل سبحانی، ص61

ثُمَّ  رِداَءُه؛  لَها  َوبََسَط  َوأَكْرََمـها  فَـَعرَفَـها   ، اللِّه  رَسوِل  ِعنَد  فَـأََخذوها  قَْولَـها،  قوا  يَُصدِّ فَـلَْم   

ياْمُء  أَْجلََسها َعلَيِه، َوَخيَّـرَها بَيْـَن اْلِقاَمِة َمَعـُه ُمَعزَّزًَة أَِو الَْعوَدِة إلَی قَوِمـها سالَِمًة راضيًَة، فَـاْختارَِت الشَّ

، َوأَرَْسلَـها إلَی قَوِمـها ِبـإعزاٍز. قَوَمـها، فَـأَْعتََقـها رَسوُل اللِّه 

ولی سخنش را نپذيرفتند و او را نزد فرستادۀ خدا  بردند، پس او را شناخت و وی را گرامی 

داشت و باالپوش بلندش را برايش پهن كرد. )گسرتاند(؛ سپس او را بر آن نشاند و وی را ميان ماندن 

داد. )مخرّي  اختيار  با سالمت و خشنودی  به سوی مردمش )قومش(  يا برگشت  با عزّت  او  همراه 

كرد( شيام مردمش )قومش( را برگزيد، پس فرستادۀ خدا  او را آزاد كرد و با عزّت وی را به نزد 

مردمش )قومش( فرستاد.

از دانش آموز می پرسيم: أَخَذ چند معنا دارد؟ ج: بُرد، گرفت، برداشت، رشوع كرد.

أََخَذ يُنادي: رشوع کرد به صدا زدن.  أََخَذ ـُ : رشوع کرد  

أََخَذ ـُ : گرفت ، برداشت ، بُرد )مضارع: يَأُْخـُذ/ امر: ُخْذ(
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أََخَذ الْوالُِد ِطْفلَُه َمَعَه: پدر، کودکش را همراه خودش بُرد.

أََخَذ الَْولَُد الِْکتاَب ِمْن َصديِقِه: آن پرس، کتاب را از دوستش گرفت.

أََخْذُت الِْکتاَب ِمْن أََحِد رُفوِف الَْمکتَبَِة: کتاب را از يکی از قفسه های کتابخانه برداشتم.

فَأَْسلََمْت َودافََعْت َعْن أَخيها َوَدَعْت قَوَمها إلَی اْلسالِم َوبَيََّنْت أَخالَق النَّبـيِّ  لَُهم فَأَْسلَموا.

پس مسلامن شد و از برادرش دفاع كرد و مردمش را به اسالم فراخواند )دعوت كرد( و اخالق 

پيامرب  را برايشان بيان كرد و ]آنها نيز[ مسلامن شدند.

بپرسيم دو معنای أْسلََم كدام است؟ پاسخ: أَْسلَم: تسليم شد، مسلامن شد./ بپرسيم أخالق جمع 

چيست؟ پاسخ: ُخلُق يا ُخلْق/ بپرسيم فعل »َدَعْت« چه فعلی است؟ زيرا دانش آموز با معتاّلت آشنا 

نيست. کوتاه و مخترص اشاره می کنيم که فعل مفرد مذکّر غايب »َدعا« در مفرد مؤنّث غايب به 

صورت »َدَعْت« می آيد و حرف سوم اصلِی آن حذف می شود.

﴿َفـِبام َرْحـَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهم َولَْو كُْنَت َفظّاً َغليَظ الَْقلِْب لَـانَْفّضوا ِمْن َحْولِـَك﴾ آُل ِعمران: 159

هنگامی كه پيامرب  چشم به جهان گشود، در جست  و جوی دایه  برای این كودک، زنی به  نام 

  ، »حلیمه« از قبیله »بني  سعد بن بکر« را يافتند. با درخواست از حلیمه برای شیر دادن به محّمد 

او در جایگاه اصلی ترین شخصیّت دوران شیرخوارگی پيامرب  قرار گرفت و نزديک به دو سال 

به كودک شري داد. شوهر حلیمه، »حارث بن عبدالعزّی بن رفاعة« بود و نسبش به »بکر بن هوازن« 

می رسید. برادر رضاعی آن حرضت، عبداللّه و خواهرانش انیسه و شیامء نام داشتند که این سه نفر 

از فرزندان حلیمه سعدیه بودند. شیام به کمک مادرش از كودک نگهداری می كرد.

جریان اسارت شیام:

نقل است در پی آگاه شدن رسول خدا  از استقرار قبیلۀ »هوازن« به فرماندهی »مالک بن 

عوف نرصی«، در منطقۀ ُحنین که گروه بسیاری را نیز به همراه زنان و فرزندان آورده بود، ایشان 

دستور داد که لشکری بزرگ )دوازده هزار نفر( تجهیز شود و به سمت آنها حرکت کند. با رسیدن 

مسلامنان به منطقه و هجوم جنگجویان هوازن که در درّه کمین کرده بودند، وضع بسیار سخت و 

ناگوار شد؛ به گونه ای که بیشرت مسلامنان از اطراف رسول خدا  پراکنده شدند و تنها نُه یا ده 

نفر از بنی هاشم ماندند؛ ولی رسانجام مسلامنان پريوز شدند. »علی بن ابی طالب«  نیز در پیکار 

با پرچم دار هوازن، او را كشت و این امر باعث ترس دشمنان اسالم شد. نتیجۀ این جنگ برای قبیلۀ 
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هوازن این بود که بسیاری از آنان کشته و افراد زیادی هم اسیر شدند که شامر آنها به هزار تن 

می رسید. همچنین غنیمت های فراوانی به دست آمد که به جز آنچه ربوده شده بود، به دوازده هزار 

شرت می رسید.

در میان لشکر دشمن، مردی به نام »بجاد« از قبیلۀ بنی  سعد، مرد مسلامنی را که به آن قبیله 

رفته بود، کشته و تّکه تّکه کرده سپس جسدش را سوزانده بود. وقتی بجاد به جرم سنگین خود 

پی برد، گريخت. رسول خدا  به سپاهیانش فرمان داد با هر وسیلۀ ممکن بجاد را دستگیر کنند. 

آنها نیز هنگام تعقیب دشمن، او را به همراه گروهی از قبیله اش دستگیر کردند.

در بین این اسیران، شیام خواهر رضاعی رسول خدا  نیز دیده می شد. او وقتی دید مسلامنان 

آنها را با تندی و خشونت به سوی اردوگاه می برند، صدا زد: »ای مردم، قدری آرام تر؛ به خدا من 

خواهر رضاعی صاحب و بزرگ شام هستم«

نزد  با هامن حالت  را  آنـها  بـاور نکردند و  را  نـمی شناختند، سخنش  را  او  ولی مسلامنان که 

رسول خدا  بردند. هنگامی که به پيشگاه آن حرضت رسیدند، شیام به رسول خدا  گفت: 

ای رسول خدا، من خواهر رضاعی شام هستم.

اّدعا داری؟ پاسخ داد: آری، روزی من شام را روی زانوی خود  حرضت فرمود: نشانه ای بر این 

نشانده بودم و شام پشت مرا دندان گرفتی.

پیامرب سخنش را تصدیق کرد، برخاست و ردايش را پهن کرد و شیام را بر آن نشاند و به او 

خوشامد گفت. در این هنگام چشامن شیام پر از اشک شد. سپس پیامرب  دربارۀ پدر و مادر 

شیام پرسيد و او گفت که مّدت ها پیش، هر دو چشم از جهان فرو بسته اند.

بعد از شنیدن این پاسخ رسول اللّه  فرمودند: اگر بخواهی پیش ما مبانی، محبوب و گرامی 

اقوام و خویشاوندان خود  نزد  و  بروی  برگردی، می توانی  باشی  داشته  اگر دوست  و  بود  خواهی 

زندگی کنی.

شیام پیشنهاد دوم آن حرضت را پذیرفت. رسول خدا  نیز، چنانچه بنی سعد نقل می کنند، 

غالمی به نام »مکحول« به همراه کنیزی به او داد که شیام آن دو را به ازدواج یکدیگر در آورد و 

همچنان نسل ایشان در این قبیله باقی است.

در نقلی آمده است که شیام با رسول خدا  دربارۀ اسیران چنني گفت: به راستی که اینان 

خاله ها و خواهران تواَند.
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رسول خدا  نیز فرمود: ما کان يل و لِبَني  هاشٍم فقد َوَهبْتُُه لك؛ آنچه از آِن من و بنی هاشم 

است را به تو بخشیدم.

بدین ترتیب مسلامنان نیز مانند رسول گرامی اسالم  همۀ اسیران را به شیام بخشیدند. 

منبع: مجموعه کتاب های »زنان اسوه« در بردارندۀ رشح زندگی برخی از زنان تأثیرگذار در تاریخ 

اسالم، مؤسسه فرهنگی هرنی مشعر.

3 اَلَْعجوُز 1 الُْمْحِسُن )پريمرد نيکوکار(

َب َوقاَل:  شاَهَد »کرِْسٰی أَنورِشواُن« يَْوماً فاَّلحاً َعجوزاً يَْغرُِس فَسيلََة َجْوٍز؛ فَـتََعجَّ

روزی خرسو انوشريوان2 کشاورز پريی را ديد که نهال گردويی3 می کاشت؛ شگفت زده شد و گفت:

َب« را بگويد:  روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: مضارع، امر و مصدر فعل »شاَهَد و تََعجَّ

)شاَهَد، يُشاِهُد، شاِهْد، ُمشاَهَدة و ...( مرتادف شاَهَد را بگويد. پاسخ: َرأَی./ مرتادف فاَّلح چيست؟ 

پاسخ: ُمزاِرع و زاِرع./ مضارع قاَل را بگويد. البتّه نه اينکه در امتحان نيز مضارع قاَل را بخواهيم. 

برای تـمرين، در کالس اشکال ندارد. درست است که فعل »قاَل« از پرکاربردترين فعل های عربی 

است و بيشرت دانش آموزان به راحتی مضارعش را می توانند بيان کنند؛ ولی در صورتی که مجّوز اين 

کار صادر شود؛ چنني سؤالی هم طرح خواهد شد: مضارع جاز، زاَد، خاَف، َعفا، نََهی چيست؟ 

ها ال تُثِْمُر عاَدًة إاّل بَْعَد َعرْشِ  تَأُْمُل أَْن تَعيَش َحتَّی تَأْکَُل ِمْن ثَـَمرِها؟! أاَل تَْعلَُم أَنَـّ »أَيَُّها الَْفاّلُح، أَ 

َسَنواٍت«؟!

ای کشاورز، آيا اميد داری که زندگی کنی )زنده باشی( تا از ميوه اش بخوری؟! آيا نـمی دانی که 

]درخت گردو[ معموالً ميوه نـمی دهد مگر پس از ده سال؟! )تنها پس از ده سال ميوه می دهد.(

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: جمع ثَـَمر و َسَنة چيست؟ حتّی می توانيد بپرسيد جمع 

َعرْش چيست؟ اّما هوشيار باشيم که در هيچ آزمونی جمع آن را منی خواهيم.

لَِکي يَأْکَُل ِمْن  فَقاَل الَْعجوُز: َغرََس اْلَخروَن أَْشجاراً، فََنْحُن أَکَلْنا ِمْن ِثارِها، َونَْحُن نَْغرُِس أَْشجاراً 

1ـ واژۀ »َعجوز« به پريمرد و پريزن هر دو گفته می شود. وزن »َفعول« ميان مذّکر و مؤّنث مشرتک است.

2ـ خوب است بدانيم که خرسو در اصل آميزه ای است از »هو + رِسو«؛ »هو« واژه ای پهلوی به معنای »خوب« است که در زبان کردی 

جنوبی به صورت »خو« هنوز به کار می رود. واژۀ »رسو« در »خورسو« به معنای »آواز و آوازه« است که نـمونه اش در گويش لَکی »فال چهل 

رِسو« به معنای »چهل آواز« یا چهل بیت است. »خرسو« در عربی به صورت »ِکرْسٰی« معرَّب شده است. »خرسو« لقب شاهان ساسانی بود 

و به معنای »شاه نکونام« است. ِكرْسَی يا َکرسی جمع آن أََكارِسَة و أََكارِس و َكَسارِسَة و ُكُسور است. »انوشريوان« نيز آميزه ای از »اَ + نوَشه 

+ روان« است. » اَ « يعنی »بی« ؛ »نوشه« يعنی »مرگ« و »روان« به معنای »جان« است. پس »انوشريوان«، يعنی »دارای روان بی مرگ«.

3ـ در زبان فارسی گردو، ِگرَدکان و َگوز به يک معناست. واژۀ »َگْوز« از فارسی به عربی رفته و »َجْوز« شده است.
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ثِـامرِها اْلَخروَن.1 فَقاَل أَنورِشواُن: »أَْحَسْنَت يا َشيُخ!« َوأََمَر أَْن يُْعطٰی لِـلَْفاّلِح أَلَْف ديناٍر. 

پس پريمرد گفت: ديگران درختانی را کاشتند و ما از ميوه هايش خورديم و ما درختانی را می کاريم 

تا ديگران از ميوه هايش بخورند. پس انوشريوان گفت: آفرين بر تو ای شيخ. )ای پريمرد، ای بزرگ( و 

دستور داد که هزار دينار به کشاورز داده شود.

اين  ثِـامر و جمع  و  أَشجار  اين کلامت چيست؟  دانش آموز می پرسيم: مفرد  از  تدريس:  روش 

کلامت چيست؟ َشيخ، أَلْف و دينار.

پاسخ: َشَجر، َثَر، ُشيوخ، آالف و َدنانري

 اّما هرچه تـمرين می کنيم در امتحان طرح منی کنيم. امتحان مطابق بارم بندی مصّوب است. )در 

اينجا الفاّلح را می شد بدون حرف جر و مرفوع آورد؛ زيرا أَْعطی دو مفعولی است. در اين جمله، جار 

و مجرور نايب فاعل واقع شده است رجوع كنيد به رشح ابن عقيل، صفحۀ 511(.

َجرَِة«! َع إثْـامَر ٰهِذِه الشَّ فَـقاَل الَْفاّلُح الَْعجوُز فَرِحاً: »ما أرَْسَ

کشاورز پري با خوشحالی گفت: ميوه دادِن اين درخت چقدر رسيع است!

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: نقش کلمۀ »فَرِحاً: با خوشحالی« چيست؟ اشکالی ندارد 

که از خوانده های دانش آموز در بخش قواعد سؤال کنيم؛ مشکل اينجاست که احتامل خطای معلّم 

انواع  بپرسد که دانش آموز نخوانده است؛ مثالً دانش آموز  بسيار است. يعنی احتامل دارد سؤالی 

فاعل و خرب را نخوانده است. فاعل را فقط در حالت اسم ظاهر ديده است.

فَـأَْعَجَب أَنورِشواَن کَالُمـُه َوأََمَر َمرًَّة ثانيًَة أَْن يُْعطٰی لَـُه أَلَْف ديناٍر آَخَر.

سخِن او انوشريوان را به شگفتی آورْد. )انوشريوان از سخن او خوشش آمد.( و دوباره دستور داد 

هزار دينار ديگر به او داده شود.

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: نقش کلمۀ انوشريوان در جمله چيست؟ فاعل است يا مفعول؟

ما ِمن رَُجٍل يَْغرُِس َغرْساً إاّل كَتََب اهلُل لَُه ِمَن اْلَْجِر قَْدَر ما يَْخرُُج ِمْن َثَِر ذٰلَِك الَْغرِْس. رَسوُل اللِّه

هيچ کسی نيست که نهالی را بکارد، مگر اينکه خدا به اندازۀ آنچه از ثـمر )ميوۀ( آن درخت 

بريون آيد، برايش پاداش بنويسد.

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: آيا اصطالِح »ما ِمْن« را قبالً هم ديده است؛ آن را چه 

ترجمه می کند؟

1ـ دگران کاشتند و ما خورديم     ما بکاريم و ديگران بخورند
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 اَلُْمْعَجم 

أَبْـِق : نگه دار )أَبْقٰی ، يُبْقي(

نبايد در طرح سؤال امتحان از چنني  از آنجا که دانش آموز با مبحث معتاّلت آشنا نيست؛ لذا 

فعل هايی به صورت مستقيم پرسش داد: 

اِْهِد، أَرِْض، ِق، اِنَْه، اِْخَش. 

طبيعی است که اگر در جمله ای از جمالت کتاب چنني فعل هايی وجود دارد طرح سؤال بی اشکال 

است؛ اّما تغيري شکل دادن آن کاری نادرست است. تغيري شکل برای فعل های صحيح و سامل است. 

يا اگر که صحيح و سامل نيست دست کم تغيرياتش زياد نيست، يا مانند: قاَل، يَقوُل پرکاربرد است.

اِْختاَر )مضارع: يَْختاُر(: برگزيد = اِنْتََخَب 

اِْختارَُه اللُّه إىل ِجوارِه : به رحمت خدا رفت، ُمرد.

َ مرادفات كلمة اِختار: أَنَْقى )اليشء(، آثََر، اِْجتَبٰی،  اِْصطََفى، اِنْتََخَب، اِنْتََقی، تََخريَّ

أَْعَتَق : آزاد كرد

أَْعتََق العبَد: آن بنده را آزاد كرد. 

َح و ... َح، َسيََّب، َعتََق، فََرَج عن، رَسَ َر، رَسَّ مرادفات كلمة أَْعتَق: أَطْلََق، أَفَْرَج عن، َحرَّ

، اِْحتََجَز، اِْعتََقَل، َحبََس، َحَجَر، َسَجَن، قَيََّد، كَبََّل و ... أضداد كلمة أَْعتَق: أرََسَ

اَْلَْمرَد : پرس نوجواىن كه سبيلش درآمده، ولی هنوز ريش در نياورده است.

مؤنّث: َمرْداء، جمع: ُمرْد؛ »فَرٌَس أْمرَُد«: اسبی كه پشت پايش ىب مو باشد.

أََمَل ـُ : اميد داشت

أمل ف: اميدوار شد كه، اميدوار شد به،  اميد بست به.

أضداد كلمة أََمل )فعل(: خاَب، قََنَط، يَِئَس مرادفات كلمة أََمَل: رَجا، تَـَمّنٰى و ... 

اِنَْزَعَج : آزرده شد

معموالً اين فعل را اين گونه معنا می کنند: نگران شد، رسگردان شد، آن چيز كنده شد.

اّما کاربرد متداول در عربی معارص به معنای »آزرده شد، ناراحت شد.« است.

) اِنَْفضَّ : پراكنده شد )مضارع: يَْنَفضُّ

: انِْفضاضاً ]فّض[: شكسته شد، پراكنده شد  اِنَْفضَّ
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موُع : اشک ها رسازير و ريخته شدند. مرادفاِن لِكلمِة اِنَْفّض: تََشتََّت َو تََفرََّق، مرادف  ِت الدُّ اِنَْفضَّ

كلمة اِنَْفّض: تََفرََّق 

اَلَْجْوز : گردو

َجوز: درخت گردو، ميوۀ گردو؛ »جوُز الِهند«: درخت نارگيل كه از آن نارگيل به دست آيد و در 

گرمسري كِشت مى شود. ريشۀ کلمۀ َجوز فارسی است. جوز از واژۀ گَوز گرفته شده است. 

»َجوُز اليشء« جمع: أَجواز: ميان و بيشرتين هر چيزى. 

»قَطَعوا َجْوَز الفالة.«: از ميان بيابان گذشتند؛ »َمىض َجْوُز اللَيل.«: بيشرت شب گذشت. 

َحَضَن ـُ : در آغوش گرفت

: كودک را در دامن خود نهاد، او را به سينۀ خود چسبانيد، او را  َحَضَن: َحْضناً و ِحَضانًَة الصبيَّ

پرورش داد. 

َحَضَنُه عن اليشِء: او را از آن چيز دور كرد. 

الطرُي بيَضُه و عىل بَيِضِه: پرنده روى تخم هايش قرار  َحَضَن َحضناً و ِحَضانًَة و ِحَضاناً و ُحُضوناً 

گرفت تا جوجه پديد آورد. خود کلمۀ ِحْضن به معنای آغوش است.

جمعِ آن أَْحَضان و ُحُضون است. ِحضن از زير بغل تا تهيگاه است و گفته مى شود سينه و دو 

بازو و ما بني آنهاست، كنار چيزى، ناحيه، آن مقدار چيزى كه در زير بغل بگنجد؛ »أْعطَاُه ِحْضناً من 

َش الطائُِر ف ِحْضِن الجبل.«: پرنده  التّمِر«: به اندازۀ يک بغل خرما به او داد، پايه و دامنۀ كوه ؛ »َعشَّ

در دامنۀ كوه النه ساخت. 

َخيَّـَر : اختيار داد

ُه: أَْجرَبُه، أَلْزََمُه ، أَكْرََهُه  أضداد كلمة َخريَّ

داَفَع : دفاع كرد

﴿إِنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ...﴾ الحج: 38

َدَعْت : مؤنِّث »َدعـا« )دعوت کرد(

هر چند فعل »َدعـا، يَدعـو« معتّل است و از اهداف کتاب نيست؛ اّما از آنجا که فعلی پرکاربرد 

است؛ بنابراين، شايسته است دبري عربی تا اندازه ای درباره اش در کالس درس صحبت کند.

معانی فعل »َدعـا«: دعا کرد، دعوت کرد، فراخواند و ...
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دعا بـ : ناميد به، نام گذاشت به، خواند به )ناميد(

دعا لـ : خواستاِر ... شد، تقاضای ... كرد، درخواسِت ... كرد، برای ... فراخواند، دعوت به ... كرد.

دعا إلی : مايۀ ... شد، وادار به ... كرد، باعِث ... شد، سبِب .. شد، عامِل ... شد، انگيزۀ ... شد، ... 

را طلبيد، ... را اقتضا كرد، ... را موجب شد، فراخواند به ... ، توصيه كرد به ... ، سفارش كرد به ... .

َدعا : ُدَعاًء و َدْعَوى ]دعو[ ُه: او را صدا زد، به سوى او متايل منود، از او كمک خواست. 

َدعا املَيَِّت : بر مرده شيون كرد.  َدعاُه فالناً و بُفالٍن : او را به آن اسم ناميد.  

َدعا إليه : از او خواست.  َدعا عليِه : براى او رّش خواست.   

َدعا بِه : او را احضار كرد.  َدعاُه إىل المر : براى آن كار وی را فرستاد.  

َدعا َدْعَوًة و َمْدَعاًة فالناً : فالىن را دعوت كرد. َدعا ُدَعاًء لُه : برايش آرزوى خري كرد.   

َدعا إلی االجتامِع : خواستار تشكيل جلسه شد، به جلسه دعوت كرد )فرا خواند(، خواهان تشكيل 

جلسه شد.

َدعا إلی إيفاِد ُمَمثٍِّل : خواستار اعزام يک مناينده شد.  

َدعا إلی َعقِد ُمؤمَتٍَر : خواستار تشكيل هاميش شد.

َدعا الَقراَر الطراف إلی : قطعنامه، همۀ طرف ها را به ... فراخواند. 

َدعا إلی املحافظة عىل النِّظاِم:  خواستار رعايت نظم شد.

َدعا لَِعقِد َجلسٍة اسِتثنائيٍة : خواستار برپايی جلسه ای فوق العاده شد.

راَح ـُ : رفت = َذَهَب

امروزه فعل »َذَهَب« در گفتار روزمرّه و عاميانۀ عربی کاربرد ندارد و همگان از »راح، يروح« 

استفاده می کنند.

راَح يفعل كذا : رشوع به ... كرد، را رشوع كرد، را آغاز كرد، را از رس گرفت.

شايد بتوان به جز فعل َذَهَب اين فعل ها را نيز تا اندازه ای نزديک به معنای راَح دانست:

رََحَل )کوچ کرد(، َساَر )به راه افتاد(، َمىَش )راه رفت(، َمىَض )گذشت(، اِنْطَلََق )روانه شد(، َمرَّ )رد شد(

اَلرِّداء : روپوش بلند و گشاد روی ديگر جامه ها

جمع: أَرِْديَة ]ردي[ آنچه روى جامه ها پوشند؛ مانند: َعبا و ُجبّه. حاميل كه زنان معموالً بندند. 

»رَِداُء الشمِس«: روشنايی خورشيد؛ »رِداُء الشباب«: زيبايی و نوباوگى جواىن.

يوخ« يخ : پيـرمرد، پيشوا »جمع: اَلشُّ اَلشَّ
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جمع: ُشيُوخ و ِشيُوخ و أَْشيَاخ و ِشيَخة و ِشيََخة و ِشيَخان و َمْشيََخة و َمِشيَخة و جمع الجمع: 

َمَشاِيخ و أََشاِييخ : ساملند، پريمرد، استاد، دانشمند، بزرگ قوم يا بر هر بزرگى كه از نظر دانش و فضل 

و كامل مقام شامخى داشته باشند. 

و نزد عشاير جبال لبنان و مجاور آنها لقبى است بر بزرگان و اعيان و ارشاف قوم؛ »َشيُْخ الّنار«: 

ابليس، شيطان؛ »َمجلُِس الشيُوخ«: مجلس اعيان، مجلس سنا. 

اَلَْعجوز : پيـرمرد، پيـرزن »جمع: اَلَْعجائِز«

َعُجوز : زن ساملند، جمع: ُعُجز و َعَجائِز: مى كهنه، بالى سخت، مرگ، كشتى، راه، ديگ، آتش، 

كامن، نخل، ماده شرت

»رَُجٌل َعُجوٌز«: مردى ناتوان 

»أَيَّاُم الَعُجوُز« : رسماى پريزن كه از ششم تا دوازدهم اسفند ماه هر سال است و در زبان متداول 

به آن »املُْستَقرضات« گويند.

اَلَْعوَدة : برگشنت = اَلرُّجوع

از رسگرفنت،  پی گرفنت،  به،  دنبال كردن، عودت  پیگريی،  به،  دادن  ادامه  از رسگريی،   : إلی  َعوَدُة 

بازگشت به، رجوع به

َعوَدُة عن : عقب كشيدن از، لغو كردن، عدول كردن، برگشنت از، عقب نشينی از، انرصاف دادن از

ِسَمة َعودة : مجّوز بازگشت، ويزای برگشت َعوَدُة عىل : مطالبه، تقاضای، جلب     

عودُة املنفيّنَي : بازگشت تبعيدشدگان         عودة التوتّر الدويل : بازگشت تشّنج به عرصۀ بني املللی

لِْنَت : نرم شدی )ماضی: الَن ـِ  ، مضارع: يَليـُن(

می توان به دانش آموز گفت کلمۀ »ُملَيِّـن« در فارسی به معنای »نرم کنندۀ شکم« از همني ريشه 

است.

الن : لِيناً و لَيَاناً و لِيَنًة ]لني[: نرم شد. َخُشَن متضاد آن است. 

) َمرَّ ـُ : گذر كرد  )مضارع: يَـُمرُّ

َمرَّ : َمرّاً و ُمُروراً و َمَمرّاً ]مّر[: گذشت و رفت. 

»َمرَّ ذكرُه« : از نامربده ياد شد. 

»َمرَّ بسالم« : به سالمت رفت. 

كام َمرَّ بنا: همچنان كه از سوى ما گذشت.
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َمرَُّه  و َمرَّ به أو عليه : از آن گذشت. 

َمرَّ البعرَي : تنگ را بر شرت سخت بست. 

عىل َمرِّ الزمان : در گذر زمان، با گذشت زمان، در گذر تاريخ، در بسرت تاريخ 

َحـْوَل الـنَّـصِّ

. أَ. أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة ُمْسَتعيناً ِبـالنَّصِّ

ياْمُء لِلُْمْسلِمنَي حنَي َوقََعْت ِفـي اْلَْسـِر؟ قالَْت: إنّـي َلُخُت النَّبيِّ ِمَن الرَّضاَعِة. 1 ما قالَِت الشَّ

2 كَْم ديناراً أََمَر أَنورِشواُن أَْن يُْعطٰی لِـلَْفاّلِح؟ أََمَر أَْن يُعطٰی لِلَْفاّلِح أَلَْف ديناٍر.  

3 ِمْن أَيِّ َشٍء انْزََعَج رَسوُل اللِّه  ؟ انْزََعَج رَسوُل اللِّه  حنَي َرأَی الرَُّجَل لَْم يَُقبِّْل إالَّ ابَْنُه.

4 ماذا كاَن يَْغرُِس الَْفاّلُح الَْعجوُز؟ كاَن الَْفاّلُح الَْعجوُز يَْغرُِس فَسيلََة َجْوٍز.  

5 َمْن قَبََّل الْوالُِد ِفـي الِْبدايَِة؟ قَبََّل الْوالُِد ابَْنـُه ِفـي الِْبدايَِة.  

يمـاُء؟ إنَّها أُخُت النَّبيِّ  ِمَن الرَّضاَعِة. 6 َمـْن هـَي الشَّ

 ×                             .حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَْحقيَقِة ب. َعيِّـِن الصَّ

   .1 لَـْو كـاَن النَّبـيُّ فَظّـاً، اَلنَْفضَّ الّناُس ِمْن َحْولِـِه

اگر پيامرب تندخو بود، مردم از پريامونش پراکنده می شدند.

 .2 ااَِلْهِتامُم ِبـَغرِْس اْلَشجاِر واِجٌب َعلٰی کُلِّ فَرٍْد ِمـّنـا

هّمت ورزيدن به کاشت درختان بر هر فردی از ما بايسته است.

3 كـاَن أَنورِشواُن أََحَد ُملـوِك إيران قَبَْل ِمـئَـِة َسَنـٍة. ×

انوشريوان يکی از پادشاهان ايران صد سال پيش بود.

 .ياْمُء قَبيلَتَـها إِلَی اْلِْسالِم بَْعَد إِْعتاِقـها 4 َدَعِت الشَّ

شيام قبيله اش را پس از آزادی اش به اسالم دعوت کرد.

5 تُـثْـِمـُر َشَجرَُة الَْجوِز بَْعَد َسَنتَيـِن عـاَدًة. ×

درخت گردو معموالً پس از دو سال ميوه می دهد.

 .6 كـاَن النَّبـيُّ  يُـِحبُّ اْلَطفـاَل

پيامرب کودکان را دوست می داشت.
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اِْعـلَـمـوا  

أُسلوُب اِلْسِتثناِء 

به اين جمله دقّت کنيد. 

»َحرَضَ الزَُّمالُء ف صالَِة ااِلْمِتحاِن إاّل حاِمداً«. هم شاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حارض 

شدند.

 کلمۀ »حاِمداً« در جملۀ باال ُمستَثنٰی، »الزَُّمالُء« مستثنی ِمنه1 و »إاِّل« ادات استثناء ناميده 

می شوند. 

 مستثنٰی يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«. مستثنٰی معموالً منصوب است. )يعنی عالمت ـَ يا ـً 

دارد و در جمع مذکّر سامل دارای نشانۀ ـيْـَن و در مثّنی دارای نشانۀ ـَيْـِن است.( 

 به کلمه ای که مستثنٰی از آن جدا شده است، مستثنٰی ِمنه گفته می شود.

مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »اَلزَُّمالُء َحرَضوا ف صالَِة ااِلْمِتحاِن إاِّل حاِمداً.« 

مستثنٰی ِمنه »واو« در »حرضوا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمنه است. 

برای دانش آموز منطقی نيست که  ابهام مطلب است.  از رسدرگمی و  اين کار جلوگريی  از  هدف 

بگوييم »و« در »حرضوا« مستثنٰی منه است و هنگامی که سؤال کند منظور از »و« چيست؟ پاسخ 

دهيم هامن »الزمالء« است.

حاِمداً.إاّلف صالَِة ااِلْمِتحاِنالزَُّمالُءَحرَضَ

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

حاِمداً.إاّلف صالَِة ااِلْمِتحاِنَحرَضواالزَُّمالُء

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

مثال ديگر: کُـلُّ َشـيٍء يَـْنـُقـُص ِبـاْلنـفـاِق إالَّ  الْـِعـلْـَم. 

               مستثنٰی ِمنه                    ادات استثناء  مستثنٰی 

1ـ مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند: »اَلزَُّمالُء َنَجحوا ف ااِلْمِتحاِن إاِّل ِهشاماً.« مستثنٰی ِمنه »واو« در »َنَجحوا« نيست؛ بلکه 

مرجِع اين »واو« يعنی »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمْنه است.
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اطّالعاتی دربارۀ استثناء برای دبري: )نه برای دانش آموز(

استثناء مصدر باب استفعال از ماّدۀ »ثني« و در لغت به معنای باز داشنت و کنار زدن آمده است.

مستثنٰی بعد از ادات استثناء و به دو شکل است:

بوا  1 اسم: مستثنٰی در این شکل، وقوع بیشرتی داشته و غالباً منصوب است؛ مانند: ﴿...فرََشِ

ِمنُه إاّل قَلیالً ِمنُهم...﴾ بقره: 249؛ »پس جز عّدۀ کمی همگی از آن آب نوشیدند.« در اینجا »قلیالً« 

مستثنٰی و به شکل اسم واقع شده است. 

2 جمله: در مواردی مستثنٰی بعد از ادات استثناء به شکل جمله واقع شده و به حسب جايگاه 

آن اعراب داده می شود؛ مانند: »َو ُهم ال یُنِفقوَن إاّل َو ُهم کارِهوَن«؛ »و انفاق نـمی کنند مگر با 

ناپسندی« در این آیۀ رشیفه جملۀ »و ُهم کارِهون« مستثنٰی و جملۀ حالیه واقع شده است.

وجود ارتباط و عالقۀ بعضیّت بین مستثنٰی و مستثنٰی  منه و عدم آن بر دو قسم است:  

1 مّتصل: در استثناء متّصل، مستثنٰی بعِض مستثنی منه است و در واقع بین آن دو عالقۀ بعضیّت 

افراد  از  فردی  و  مستثنٰی  »شجرة«  مثال،  این  در  إاّل شجرة«؛  الشجاَر  »َسَقیُْت  مانند:  دارد؛  وجود 

مستثنی منه )الشجار( است. 

2 منقطع: در استثناء منقطع، میان مستثنٰی و مستثنٰی  منه ارتباط و عالقۀ بعضیّت وجود ندارد؛ 

مستثنٰی  منه  بعِض  و  است  مستثنٰی  »مواشیهم«  مثال،  این  در  مواشیهم«؛  إاّل  الْقوُم  مانند: »حرض 

)القوم( به حساب نـمی آید.

ذکر مستثنی منه در جمله و عدم آن:

1 تاّم: اگر مستثنیٰ منه در جمله ذکر شود، استثناء را تاّم گویند؛ مانند: »جاء الْقوُم إاّل زیداً«. 

در این مثال مستثنیٰ منه )القوم( در کالم ذکر شده بنابراين استثناء، تاّم است. 

غ: اگر مستثنیٰ منه در جمله ذکر نشود، استثناء را مفّرغ گویند: مانند: »ما قاَم إاّل زیٌد«.  2 ُمَفرَّ

در این مثال مستثنی منه، اسم محذوف »أحٌد« و تقدیِر عبارت »ما قام أحٌد إاّل زیٌد.« است.

 اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الِْعباراِت الّتالَيَة؛ ثُمَّ َعيِّـِن الُْمسَتثنٰی َو إعرابَُه، َو الُْمسَتثنٰی ِمنُه.

ٍء / مستثنی: وجَه: منصوب( ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهـُه ...﴾اَلَْقَصص: 88  )مستثنی منه: کُلُّ َشْ ﴿...کُلُّ َشْ 1

آيۀ کامل اين است: ﴿َو ال تَْدُع َمَع اللِّه إِلهاً آَخَر ال إِلَه إاِّل ُهَو کُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إاِّل َوْجَهُه لَُه الُْحْکُم َو 

إِلَيِْه تُرَْجُعوَن﴾ و همراِه خداوند خدايی ديگر را فرا نخوان. هيچ خدايی جز او نيست. همه چيز جز 
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چهرۀ او نابود شدنی است. فرمانروايی  از آِن اوست و به سوی او باز گردانده می شويد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او 

همه چیز نابود شونده است. فرمان از آِن اوست. و به سوی او بازگردانیده می شوید.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست. 

همه چیز جز ذات )پاک( او فانی می شود حاکمیت تنها از آِن اوست و همه به سوی او بازگردانده 

می شوید.

﴿فََسَجَد الَْمالئَِکُة کُلُُّهم أَْجَمعوَن  إاّل إبليَس اْستَْکرَبَ وَکاَن ِمَن الْکاِفريَن﴾  ص: 73 و 74  2

)مستثنی منه: الَْمالئَِکُة/ مستثنی: إبليَس: منصوب( 

پس همۀ فرشتگان باهم سجده کردند؛ به جز شيطان که خود را بزرگ يافت و از کافران شد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: پس همۀ فرشتگان یکرسه سجده کردند؛ مگر ابلیس ]که[ تکرّب منود 

و از کافران شد.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: پس متام فرشتگان بدون استثنا سجده کردند؛ مگر شیطان که غرور 

و تکرّب ورزید و از زمرۀ کافران گردید.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: در آن هنگام همۀ فرشتگان سجده کردند؛ جز ابلیس که تکرّب 

ورزید و از کافران بود.

کُلُُّهم أَجَمعوَن.« کدام را در کنکور مستثنی منه می گیرند؟  الَْمالئِکُة  در جملۀ »فََسَجَد  پرسش: 

املالئکة؟ کلّهم؟ یا أجمعون؟

پاسخ: مالئکه است چون کلّهم و أجمعون به الَْمالئِکُة برمی گردد نه چیزی دیگر؛ زیرا کلّهم و 

أجمعون الفاظی مبهم اند و بدون مرجع معنای کاملی ندارند و همۀ تفاسیر همني نظر را دارند؛ 

اختالف بر رس »إاّل إبلیس« است که آیا از »مالئکة« است یا نه؟ و آیا استثنای منقطع است یا متّصل؟

ْت َعْن َمحارِِم  : َعيْـٌن َسِهرَْت ف َسبيِل اهلِل، َوَعيْـٌن ُغضَّ 3 كُلُّ َعنْيٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة إاّل ثاَلَث أَعنُيٍ

اهلِل، َوَعنْيٌ فاَضْت ِمْن َخْشيَِة اهلِل. رَسوُل اللِّه  )مستثنی منه: كُلُّ َعيْـٍن / مستثنی: ثالَث أَعيُـٍن: 

ثالَث: منصوب( تَُحُف الُعقول: ص 9

هر چشمی روز رستاخيز گريان است، به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بيدار مانده و 

چشمی که از محارم بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لربيز شده است.
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اين حديث به شکل های مختلف از ساير معصومان  :نيز نقل شده است:

امام باقر  : كُلُّ َعنْيٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة َغرْيَ ثاَلٍث َعنْيٌ َسِهرَْت ِف َسبيِل اللَِّه َوَعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة 

ْت َعْن َمحارِِم اللَِّه.  ِمشکاُة النوار ، ج 1 ، ص 155 اللَِّه َوَعنْيٌ ُغضَّ

ْت َعْن  : كُلُّ َعنْيٍ بَاكِيٌَة يَْوَم الِْقيَاَمِة إاِّل ثثاَلَثََة أَْعنُيٍ َعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اللَِّه َوَعنْيٌ ُغضَّ قاَل النَِّبيُّ

َمَحارِِم اللَِّه َوَعنْيٌ بَاتَْت َساِهرًَة ِف َسِبيِل اللَِّه. مکارم الخالق ، ج 1 ، ص 315

4 کُلُّ وعاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيِه إاّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَُّه يَتَِّسُع. اَْلماُم َعلـيٌّ  )مستثنی منه: کُلُّ 

وعاٍء / مستثنی: ِوعاَء: منصوب( نهج البالغة ، ج 1 ، ص 505 اين حديث به صورت )کُلُّ وعاٍء يَضيُق 

ِبـام ُجِعَل فيِه إاّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَُّه يَتَِّسُع ِبِه( نيز آمده است.

هر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می شود، به جز ظرف دانش؛ زيرا به کمک آن فراخ 

می شود.

5 کُلُّ َشٍء يَرُْخُص إذا کَثُـَر إالَّ اْلََدَب؛ فَـإنَُّه إذا کَثُـَر َغال. َمثٌَل َعَربـيٌّ )مستثنی منه: کُلُّ َشٍء / 

مستثنی: اْلََدَب: منصوب( 

هر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود ارزان می شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پربها می شود.

ـرَْك:  الشِّ منه:  مستثنی   + نـوَب  الـذُّ منه:  )مستثنی  ِبـاللِّه.  ـرَْك  الشِّ إالَّ  نوَب  الـذُّ اللُّه  يَـْغـِفـُر   6

منصوب(

خداوند گناهان را می آمرزد؛ به جز رشک به خدا را.

أُْسلوُب الَْحْصـِر

در کتاب درسی فقط يک شيوۀ حرص، يعنی حرص با إاّل آموزش داده شده است.

 »إاّل« در »اسلوب حرص« برای استثناء نـمی آيد؛ بلکه برای »اختصاص و حرص« است.

در اسلوب حرص يافنت مستثنی و مستثنی منه از اهداف آموزشی و ارزشيابی نيست.

دبري می تواند مستثنی و مستثنی منه را در اسلوب حرص بيابد؛ ولی طرح سؤال امتحانی از آن 

جايز نيست.

هدف فقط ترجمۀ صحيح عبارت است. 

با جست وجو در قرآن مجيد در می يابيد که در آن، آيات بسياری در اسلوب حرص آمده است.
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 »حرص« يعنی اختصاص دادِن چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: 

»ما فاَز إالَّ الّصاِدُق.« يعنی الف: »کسی جز راستگو موفّق نشد.« يا ب: »تنها راستگو موفّق شد.« 

در اين جمله موفّقيت را به شخص راستگو منحرص کرده و از دروغگو سلب کرده ايم. 

ضمناً هر دو ترجمۀ الف و ب را از دانش آموز درست می گرييم؛ اّما بر ترجمۀ ب تأکيد می کنيم 

که زيباتر است؛ ولی در امتحانات اگر دانش آموز ترجمۀ الف را نوشت صحيح است؛ زيرا هر دو 

درست اند.

حرص به معنای محصور کردن است. در زبان عربی، اسباب و الفاظی برای افادۀ معنای حرص 

ا در »إمّنا العامل  وجود دارد که به آنها ادوات حرص گفته می شود؛ مانند:  إمّنا و إاّل ؛ برای مثال، إمنَّ

بالنیّات« افادۀ حرص می کند.

 اين اسلوب هنگامی است که پيش از »إاّل« جملۀ منفی آمده و مستثنٰی ِمنه ذکر نشده باشد؛ 

مثال: 

تنها کاظم قصيده را حفظ کرد.       

کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.    
ما َحِفَظ الَْقصيَدَة إاّل کاِظٌم.

در جملۀ باال »حفظ قصيده« تنها به کاظم اختصاص دارد و فقط در او حرص شده است.

 در اسلوب حرص می توانيم عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم. 

        در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.

    در کتابخانه، کسی جز کاظم را نديدم.
ما شاَهْدُت ِفـي الَْمْکتَبَـِة إاّل کاِظامً.

برای محصور کردن و به کار بردن اختصاص از اسلوب حرص استفاده می شود:

1 تقدیم: یکی از روش های تأکید، مقّدم کردن جزئی از جمله مانند مفعول بر اجزای دیگر آن 

است: 

مفعول را که معموالً بعد از فعل و فاعل می آید در ابتدای جمله می آوريم؛ مثال: ﴿إیّاَك نَعبُُد﴾ 

فقط )تنها( تو را عبادت می کنیم.

تقدیم جار و مجرور: ﴿علی اهلِل تَوَکَّلْنا﴾ فقط به خدا توکّل کرديم.

ام یَتََذکَُّر أولوا اللباِب. فقط خردمندانند که پند می پذیرند. ام: به معنای »فقط«؛ مثال: إنَـّ 2 إنَـّ
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 اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك. تَرِْجِم الِْعباراِت الّتالَيَة؛ ثُمَّ َميِّـْز أُسلوَب الَْحِص ِمْن أُسلوِب اِلْسِتثناِء.

نْيا إاّل لَِعٌب َولَْهٌو ...﴾ اَْلَنعام: 32  أُسلوَب الَْحرِص ﴿َوَما الْـَحياُة الدُّ 1

و زندگی دنيا جز بازی و رسگرمی نيست.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: و زندگی دنیا جز بازی و رسگرمی نیست.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: و زندگی دنیا جز بازی و هورسانی هیچ نیست.

ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: و زندگی دنیوی جز بازیچه و رسگرمی نیست.

أَفاَل  يَتَُّقوَن  لِلَّذيَن  َخرْيٌ  اْلِخرَُة  اُر  لَلدَّ َو  لَْهٌو  َو  لَِعٌب  إاِّل  نْيا  الدُّ الَْحياُة  َما  است: ﴿َو  اين  کامل  آيۀ 

تَْعِقلُوَن﴾

﴿... ال يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اهلِل إالَّ الَْقْوُم الْكاِفروَن﴾ يوُسف: 87  أُسلوَب الَْحرِص 2

جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد نـمی شوند.

ُسوا ِمْن يُوُسَف َو أَخيِه َو ال تَيْأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه إِنَُّه ال  آيۀ کامل اين است: ﴿يا بَِنيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّ

يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اللَِّه إاِلَّ الَْقْوُم الْکاِفُروَن﴾

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: ای پرسان من، بروید و از یوسف و برادرش جست وجو کنید و از 

رحمت خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نـمی شود.

ترجمۀ استاد بهاءالّدين خرّمشاهی: ای فرزندان، برويد و در پی يوسف و برادرش بگرديد و از 

رحمت الهی نوميد مباشيد؛ چرا كه جز خدانشناسان كسی از رحمت الهی نوميد نـمی گردد.

رْبِ﴾  الِحاِت َوتَواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتَواَصْوا ِبالصَّ ﴿إِنَّ اْلِنْساَن لَفي  ُخرْسٍ * إاِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ 3

العص: 2 و 3  )اَْلنسان: مستثنی منه/ الَّذين آمنوا: مستثنی(

بی گامن انسان در زیان است؛ مگر کسانی که ايـامن آورده و کارهای شایسته کرده و يکدیگر را 

به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند. 

ما طالَْعـُت أَْمِس کُتَبي إاّل کِتاَب الَْعَربيَِّة. 4

ديروز کتاب هايم به جز کتاب عربی را مطالعه نکردم.

در اين جمله، مستثنٰی منه محذوف نيست؛ لذا آن را اسلوب حرص محسوب نـمی کنيم. چنني 

عبارتی در قرآن و متون کهن رايج نيست؛ در محاورات جديد عربی کاربرد دارد. )کُتُبي: مستثنی 

منه/ کتاب: مستثنی(
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5 اِْشتَـَريْـُت أَنواَع الْفاکَِهِة إاّل أَناناَس. )اسلوب استثنا( انواع ميوه به جز آناناس را خريده ام.

أَنواَع الْفاکَِهِة: مستثنی منه/ أَناناَس: مستثنی  

6 قََرأُْت الِْکتاَب إالَّ َمصاِدرَُه. )اسلوب استثنا( آن کتاب را خواندم به جز منابعِ آن را.

الکتاب: مستثنی منه/ مصادر: مستثنی

اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: اِبَْحْث َعْن كَلَِمٍة ُمناِسبٍَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ف ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

1 َصـبـيٌّ قَـبْـَل ِسـنِّ الْـبُـلـوِغ. كودكی )پرسی( پيش از سّن بلوغ:  اَلْياِفع / اَْلَْمرَد

ِة. او را آزاد ساخت و از بردگی خارج كرد: أَعتََق 2 َجَعلَـُه ُحرّاً َوأَْخرََجـُه ِمَن الُْعبوديَـّ

. مرد يا زن بزرگسال: اَلَْعجوز ـنِّ 3 اَلـرَُّجُل أَِو الْـَمْرأَُة الْـَکبيـرَُة ِفـي الـسِّ

4 ِقطَعٌة ِمْن قاُمٍش يُلْبَُس فَْوَق الَْمالِبِس، كَـالَْعباَءِة. 

تّكه ای از پارچه كه روی جامه ها پوشيده می شود؛ مانند عبا: اَلرِّداء )باالپوش، روپوش(

5 ثَـَمرٌَة ِقرْشُها ُصلٌْب َوَغرُي صالٍِح لِْلَكِْل، يُْكرَسُ لِـتَناُولِـها. 

ميوه ای كه پوستش سفت و غريقابل خوردن است و برای خوردنش شكسته می شود: اَلَْجْوز

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي1 ؛ ثُمَّ َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَْحْمراِء.

هوَن، َوَجـامَعـٌة يَْدعوَن  َدَخَل رَسوُل اهلِل  ف َمْسِجٍد. کاَن ف الَْمْسِجِد َجـامَعتـاِن. َجـامَعـٌة يََتَفقَّ

اهلَل َو يَْسأَلونَُه. پيامرب خدا وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند. گروهی »دانش فرا می گرفتند« 

و گروهی به درگاِه خدا دعا می کردند و از او »درخواست می کردند«.

فَـقاَل: ِکـاَل الْـَجامَعتَيـِن إلَی َخيْـٍر. أَّما ٰهؤالِء فَـيَْدعوَن اهلَل؛

پس ]ايشان[ فرمودند: »هر دو« گروه در راه خوبی هستند. اّما اينها به درگاِه خدا دعا می کنند؛

هوَن الْـجاِهَل. ٰهؤالِء أَفَْضُل. ِبالتَّعليِم أُْرِسلُْت. َوأَّما ٰهؤالِء فَـيَتََعلَّموَن َويَُفقِّ

دادن  ياد  برای  ]من[  برترند.  اينان  می کنند«.  »دانا  را  نادان  و  می گريند  فرا  دانش  اينان  اّما  و 

»برانگيخته شده ام«.  

ثُمَّ َقَعَد َمَعـُهم. سپس با آنها »نشست«.  

1ـ ِبحاُر اْلنواِر، ج  1، ص 206 / ُمنَیُة اْلُمريِد، ص 106 )ِبـَترَصٍُّف(
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. َواْلَن أَِجْب َعاّم يَلـي َحَسَب النَّصِّ

1 لاِمذا جاَءْت کَلَِمُة »َمْسِجٍد« ف الَْمرَِّة اْلُولٰی ِبدوِن أَل َوف الَْمرَِّة الثّانيَِة َمَع أَل؟ زيرا كلمۀ مسجد 

بار اّول ناشناس بود، يا به اصطالح نكره بود و بار دوم، شناخته شده، يعنی به اصطالح معرفه است.

ما هَو نَْوُع ٰهِذِه الَْکلِامِت؟ اَلتَّْعليم: مصدر )مصدر از باب تفعيل( اَلْجاِهل: اسم فاعل اَْلَفَْضل:  2

اسم تفضيل

3 اُکْتُْب نَْوَع ٰهَذيِن الِْفْعلَيـِن َوصيَغتَـُهام َوبابَـُهام. 

ل  أُرِْسلُْت: فعٌل ماٍض/ متكلّم وحده/ من  هوَن: فعٌل مضارٌع/ جمٌع مذكٌّر غائٌب/ ِمن باب تفعُّ يَتََفقَّ

باب إفعال

: 4 أَْعرِِب الَْکلاِمِت الَّتي تَْحتَـها َخطٌّ

اهلِل: مضاٌف إليه ومجرور اهلَل: مفعول و منصوب َخيْـٍر: مجرور بحرف جّر

اَلْجاِهَل: مفعول ومنصوب أَفَْضُل: خرب و مرفوع

. قََعَد/ أُرِْسلُْت/ أَفَضُل 5 اُکْتُْب ُمرَتاِدَف »َجلََس« َو »بُِعثُْت« َو »أَْحَسُن« ِفـي النَّصِّ

6 اُکْتُْب َجْمَع التَّکسريِ لِٰهِذِه اْلَسامِء: »رَسول« َو »جاِهل« َو »أَفَضل« َو »تَعليم«: رُُسل، ُجّهال، 

أَفاِضل، تَعاليم

بَِب.  اَلتَّْمريُن الّثالُِث: َعيِّـِن الَْکلَِمَة الَْغريبََة ف کُلِّ َمجموَعٍة َمَع بَياِن السَّ

1 اَلْياِفع  اَلّشاّب  اَْلَْمرَد  اَلَْعجوز  اَلِْوعاء جوان كم سن/ جوان/ نوجوان/ پري/ ظرف

ْوال  اعتبار مالی/ روپوش بلند/ پرياهن  اَلَْقميص  اَلرسِّ 2 اَلرَّصيد  اَلرِّداء   اَلُْفستان  

زنانه/ پرياهن/ شلوار )فستان و رسوال ريشۀ فارسی و قميص ريشۀ يونانی دارند.(

ئاب  اَْلُُسود  اسب ها/ كوتاه/ سگ ها/ گرگ ها/ شريها 3 اَْلَفراس  اَلَْقصيـر اَلِْکالب  اَلذِّ

اَْلََخوات  برادران/ مادران/ نياكان/ چاه ها/    اَْلَْجداد   اَْلبار هات   اَْلُمَّ اَْلْخَوة    4

خواهران

توضيح اينكه امكان دارد دانش آموز كلمۀ آبار جمع ِبئـر را با آباء جمع أَب اشتباه بگريد.

برخی دانش آموزان ضعيف، معنای كلمۀ »إخَوة« را چون نشانۀ »ة« دارد »خواهران« و كلمۀ 

»أَخوات« را چون با »أَخ« آغاز شده است، به اشتباه »برادران« معنا می كنند. 

َمر   اَلثَـّ 5 اَلِْقرْش  اَلَْفّظ  اَلِْجْذع  اَلُْغْصن  
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پوست )پوست ميوه و درخت(/ تندخو/ تنه/ شاخه/ ميوه

6 اَلُْفستُق  اَلَْجْوز  اَلنَّْوم  اَلِْعَنب  اَلتُّّفاح  

پسته/ گردو/ خواب/ انگور/ سيب )ضمناً فستق و جوز ريشۀ فارسی دارند.( فستق: پسته و جوز: 

گَْوز

 اَلتَّمريُن الّراِبُع: َضعِ الُْمتَـراِدفاِت َو الُْمتَضاّداِت ف َمکانِـَها الُْمناِسِب. 

اء  ≠ اَْلَبْيع   َغال  ≠ رَُخَص    أَْعطٰی  ≠  أََخَذ   اِتََّسَع  ≠ ضاَقاَلرشِّ

امل ≠ اَْلَيمني    بـّي =  اَْلَولَد   اَلّداء  =  اَْلَمرَض   َقَدَر  =  اِْسَتطاَع   اَلشِّ اَلصَّ

نيـَن   راَح  = َذَهَب    صاَر  =  أَْصَبَح   اَلرَّْوح  = اَلرَّْحَمة   اَْلَعوام  = اَلسِّ

 اَلتَّْمريُن الْخاِمُس: 

أ. تَرِْجِم اْلَفعاَل.

1. َتْقَتِْحَن: پيشنهاد 

میدهيد  

َرجاًء، اِْقَتِْحَن: لطفاً پيشنهاد 

بدهيد

 َلمْ َیْنَفِتْح: گشوده نشد7. اِْنَفَتَح: گشوده شد  

ل َنَتظاَهُر: وانـمود 8. َتظاَهَر: وانـمود کرد  ل َتْبَتِعْد: دور نشو2. َتْبَتِعُد: دور میشوی  

نـمی كنيم

ُع: میشتابی   ْع: بشتاب3. ُتْسِ َل: توّکل کرد  أَْسِ ُل: توّكل خواهيم 9. َتَوکَّ َسَنَتَوکَّ

كرد

َعلِّْمنـي: به من آموزش بده10. َعلِّْم: آموزش بده  أَْعَتِذُر: پوزش میخواهم4. َيْعَتِذُر: پوزش میخواهد

َلْن َيرِْجَع: برنخواهد گشت11. َيرِْجُع: بر میگردد  ل ُيقاِتْل: نبايد بجنگد5. قاَتَل: جنگيد  

ِلَيْنَجْح: بايد موّفق شود12. َيْنَجُح: موّفق میشود  ما اْسَتْهَلْکنا: مرصف نكرديم6. اِْسَتْهَلَك: مرصف کرد  

اين بخش  در  بيشرت دبري  آموزش فعل است. هرچه  آموزش درس عربی همني  مهم ترين بخش 

فّعاليت داشته باشد، اثربخش تر خواهد بود. اگر دانش آموز فعل و ضمري را خوب ياد بگريد؛ يادگريی 

زبان عربی برايش بسيار آسان خواهد شد؛ زيرا بقيۀ موارد، واژگان است كه بايد بياموزد.
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ب. تَرِْجِم اْلَسامَء.

اَِلْحِتفالت: جشنها7. اِْحَتَفَل: جشن گرفت اَْلَکاِبر: بزرگتران )جمع أكرَب(1. َکُبـَر: بزرگ شد

اَْلُمْسَتِمعنَي: شنوندگان8. اِْسَتَمَع: گوش فرا داد  اَلّناِدموَن: پشيامنها2. َنِدَم: پشيامن شد  

اَْلَغّفار: بسيار آمرزنده9. َغَفَر: آمرزيد  اَْلَمْعَمل: كارگاه، محّل كار3. َعِمَل: کار کرد  

: ياری کرد اَْلَمالِعب: مكانهای بازی10. َلِعَب: بازی کرد  اَْلَمْنصورات: ياری شدگان )مؤّنث(4. َنَصَ

َع: تشويق کرد   َعة: بانوی تشويق كننده5. َشجَّ ْغرٰی:كوچکتر،11. َصُغـَر: کوچک شد  اَْلُمَشجِّ  اَلصُّ
 کوچک ترين

اَلتَّْدريس: درس دادن12. َدرََّس: درس داد  اَْلُمَعيَّـن: مشّخص شده6. َعيَّـَن: مشّخص کرد  

در هر دو مترين الف و ب كلمه بريون از جمله است؛ ظاهراً خالف اهداف كتاب درسی است؛ 

اّما برای هر كلمه يک منونه وجود دارد؛ لذا دانش آموز در ترجمه به مشكل برنـمی خورد. اين شيوه 

از طرّاحی سؤال موجب عالقه مندی دانش آموز می شود. به ياد داشته باشيم که يکی از اهداف مهّم 

امتحانات تثبيت يادگريی و ادامۀ آن است. مترين برای اين است كه دانش آموز ياد بگريد.

در ارزشيابی نوين گفته می شود: ارزشيابی ادامه و مکّمل آموزش است. 

و  غرياستاندارد  سؤاالت  كنكور  بهانۀ  به  كار  كتاب های  در  به ويژه  كه  است  شده  ديده  بسيار 

غريمنطقی طرح می شود؛ لذا نبايد سؤال کنکور را هدف قرار داد. دبريی که بخواهد با سبک کنکور 

در کالس آزمون به عمل آورد نتيجه اش ايجاد انزجار و نفرت در دانش آموز و افت تحصيلی است. 

وقت کالس )مهر تا پايان اسفند( برای تدريس اين کتاب است نه برای آشنايی با سؤاالت کنکور.
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ْرُس الّراِبُع اَلدَّ

﴿ٰهَذا َخلُْق اهللِ َفأَروين ماذا َخلََق الَّذيَن ِمْن دونِِه ...﴾    لُقامن: 11 

اين آفرينش خداست. به من نشان دهيد كسانی كه غري از اويند، چه آفريده اند؟

كامل آيه اين است: ﴿هذا َخلُْق اهلَِل فَأَُروين  ماذا َخلََق الَّذيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّالُِموَن ف  َضالٍل ُمبنٍي﴾ 

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: این، خلق خداست. ]اینک[ به من نشان دهید کسانی که غیر از 

اویند چه آفریده اند؟ ]هیچ[ بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: این آفرینش خداست؛ اّما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه 

چیز را آفریده اند؟! ولی ظاملان در گمراهی آشکارند.

چه  هستند  او  غري  كه  آنها  بناميانيد  من  به  پس  خداست.  آفرينش  اين  آيتی:  استاد  ترجمۀ 

آفريده اند؟ بلكه ظاملان در گمراهى آشكارى هستند.

به من نشان دهيد كسانی كه  آفرينش خداست، پس  اين  بهاءالدين خرّمشاهی:  استاد  ترجمۀ 

]مّدعی و[ در برابر او هستند چه چيزی آفريده اند؟ آری ستمكاران ]مرشک [ در گمراهی آشكارند.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرامپور: اين آفرينش خداست. ]اينک[ به من نشان دهيد آنها كه غري 

اويند چه آفريده اند؟ ]هيچ[ بلكه ستمگران در گمراهِى آشكارند.

روش تدريس درس چهارم

اهداف درس

1 با يک منت دربارۀ محيط زيست آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2 معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

3 دو نوع مفعول مطلق )تأكيدی و نوعی( را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای مفعول مطلق را درست معنا كند.

5 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس را به ياد بياورد.

6 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.
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نِظاُم الطَّبيَعِة

ما أَْجَمَل الطَّبيَعَة تَوازُناً! َخلََق اهلُل لَها نِظاماً يَْحُکُم َجميَع الَْمْوجوداِت ِمْن نَباٍت َوَحيَواٍن وَکائِناٍت 

ُق التَّواُزُن َوااِلْسِتقراُر فيها. أُْخرٰی يَعيُش بَْعُضها َعلٰی بَْعٍض؛ فَیَتََحقَّ

تعادل طبيعت چه زيباست! خداوند نظمی برايش آفريده است كه بر همۀ باشندگان )موجودات( 

از گياه و جانور و موجودات ديگر كه از يكديگر تغذيه می كنند، فرمان می رانَد؛ در نتيجه تعادل و 

آرامش )ثبات( در آن تحّقق می يابد. 

عاَش َعلی: تغذیه کرد، ] با چیزی[زندگی اش را سپری کرد.

كلمۀ »نِظام« چند معنا دارد؛ بهرتين آن در اين عبارت »نظم« است. نظم مصدر از »نَظََم« است: 
نَظََم، يَنِظم، نَظاْمً و نِظاماً. 1

اگر دبري بخواهد وزن »ما أفَعَل« را به عنوان اسلوب تعّجب در كالس درس بدهد، اشكالی ندارد، 

به رشط اينكه وارد جزئيات نشود. در هر شش كتاب عربی متوّسطۀ اّول و دوم دو كلمه از اسلوب 

تعّجب آمده است؛ لذا گسرتش مبحث تعّجب هيچ رضورتی ندارد. كلمه دوم »ما أَظلََم« است كه 

چند سطر بعد می آيد.

داِت نِظاِم الطَّبيَعِة: َوأَيُّ َخلٍَل ف نِظاِمـها يَُؤّدي إلٰی تَخريِبـها َوَمْوِت َمْن فيـها. َوِمْن ُمَهدِّ

و هرگونه ناهامهنگی )شكافی، نقصی( در نظم آن به ويران سازی اش و مرگ هركس در آن است 

منجر می شود و از جمله تهديد كنندگان نظم طبيعت ]اينها هستند[ : 

ُث الَْهواِء الَّذي يَُسبُِّب أَمطاراً َحمضيًَّة.«  »تَلَوُّ

آلودگی هوا كه موجِب باران های اسيدی می شود. 

در اينجا می توانيم به كلمۀ »لوث« در فارسی اشاره كنيم كه ريشۀ همني واژۀ تلّوث در عربی 

است؛ مانند: لوث وجود دشمن

ِة.«   َو »اْلکْثاُر ِفـي اْسِتخداِم الُْمبيداِت الزِّراعيَّـِة َو اْلَْسِمَدِة الْکيمياويَـّ

1ـ نِظام جمع آن نُظُم: نخ كه با آن دانه هاى مرواريد و مانند آن را به رشته كشند. 

نِظام ج نُظُم و انِْظَمة و أناِظيم: روش و شيوۀ كار ؛ »ما زاَل عىل نِظَاٍم واحٍد«: همچنان بر يک روش و ترتيب است، نظم و ترتيب، اسلوب و 

سازمان، روش و سيستم؛ »الّنظاُم االقتصادّي الحّر«: سيستم اقتصاد آزاد، »الّنظاُم الدميوقراِطي« نظام دموكراىس. 

نِظام من الرَّْمل : آنچه از ماسه و رمل كه سخت شده باشد.

نِظام من الَجراد و الّنخل و نحوها : صف ملخ و نخل و مانند آنها ؛ »نِظاُم الَْمر« : قوام امر.
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و زياده روی در به كارگريی حرشه كش های كشاورزی و كودهای شيميايی. 1

ناعيَّـِة َوالَْمنزِليَّـِة«.  َو »إيجاُد النُّفاياِت الصِّ

و ايجاد پسامندهای )زباله های( صنعتی و خانگی.

فَـيَِتمُّ التَّواُزُن ِفـي الطَّبيَعِة ِمْن ِخالِل ُوجوِد َرواِبَط ُمتَداِخلٍَة بَيْـَن الْکائِناِت الَْحيَّـِة َوبيئَِتـها تَداُخالً 

کاِمالً؛ َولِٰكْن ما أَظْلََم اْلنساَن لِلطَّبيَعِة ف نَشاطاتِـِه الَّتي تَُؤّدي إلَی اْخِتالِل ٰهَذا التَّواُزِن!

تعادل در طبيعت از راه وجود روابط كامالً در هم تنيده ميان موجودات زنده و محيط آنها انجام 

می شود؛ ولی انسان در فّعاليت هايش كه منجر به بهم خوردِن )اختالل( اين تعادل می شود، چقدر 

نسبت به طبيعت ستمگر است!

پرسش: نقش كلمۀ »تَداُخالً« چيست؟ پاسخ: مفعول مطلق برای »ُمتَداِخلَة« است. 

از آنجا كه معموالً مفعول مطلق از فعل می آيد؛ لذا چنني سؤالی ايجاد می شود.

بَِة لِـلْبيئَِة: َة ِقراَءًة َدقيَقًة لَِكـي نَطَّلَِع َعلٰی أَفْعاِل اْلنساِن الُْمَخرِّ َواْلَن لِـَنْقَرأْ ٰهِذِه الِْقصَّ

و اينک بايد اين داستان را با دقّت بخوانيم تا از كارهای ويرانگِر انسان نسبت به محيط زيست 

آگاه )مطّلع( شويم.

يُْحکٰی أَنَّ ُمزارِعاً کانَْت لَـُه َمزَرَعٌة کَبريٌَة فيـها َخرْضاواٌت َوأَشجاٌر کَثيـرٌَة. وَکاَن يَُربّـي ف َمزَرَعِتـِه 

أَنواَع الطُّيوِر، ذاَت يَوٍم الَحَظ الُْمزاِرُع أَنَّ َعَدَد أَفراِخ الطُّيوِر يَْنُقُص تَدريجيّاً.

حكايت می شود كه كشاورزی كشتزار بزرگی داشت كه در آن سبزيجات و درختان بسياری بود 

و در كشتزارش گونه های پرندگان پرورش می داد، يک روز كشاورز مالحظه كرد كه شامِر )تعداد( 

پرندگان، اندک اندک )به تدريج( كم می شود. )رو به كاهش است.(

اشكالی ندارد دبري به مجهول بودِن فعل »يُْحكٰی« اشاره كند و بگويد كه مجهوِل »يَْحيك« است؛ 

اّما از آنجا كه اين فعل معتّل است و از اهداف آموزشی كتاب نيست؛ لذا نبايد اين بحث گسرتش 

يابد و مستقيم در امتحان از آن سؤال طرّاحی كرد./ معموالً واژۀ »َخرْضاوات« در محاورات عربی 

»ُخرْضَوات« گفته می شود. 

اهداف  از  »يُْحكٰی«  فعِل  مانند  اّما  است؛  اشكال  بدون  تَْربيَـة«  يُربّـي،  »َربّـٰی،  به  گذرا  اشارۀ 

1ـ ریشۀ واژۀ كيمياء از زبان های باستانی است، و احتامالً خاستگاه آن ايران، بین النهرین، هند يا يونان است.

نام دانش شیمی در همۀ زبان ها برگرفته از »كيميا«  است. دانش کیمیا از ایران برآمد و به وسيلۀ عرب ها به اروپا نيز راه یافت. خود واژۀ 

شیمی در فارسی هم فرانسوی شدۀ واژۀ کیمیاست.
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آموزشی نيست؛ لذا نبايد گسرتش يابد. بسياری از دانش آموزان در ترجمۀ »كاَن لِـ « دچار اشكال 

می شوند؛ بنابراين، شايسته است دبري به اين مطلب اشارۀ كافی داشته باشد.

بََدأَ الُْمزاِرُع يَُفکُِّر ف َسبَِب ٰذلَِك َويُراِقُب الَْمزَرَعَة لَيالً َونَهاراً؛ فَـالَحَظ أَنَّ َعَدداً ِمَن الْبوماِت تَْسُکُن 

َر الُْمزاِرُع التََّخلَُّص ِمْنها، َو ٰهَکذا فََعَل. قُرَْب الَْمزَرَعِة، فَـتَْهُجُم َعلَی اْلَفراِخ َوتأْکُلُـها. فَـَقرَّ

كشاورز رشوع كرد به فكر كردن در مورد دليل اين ]موضوع[ و از كشتزار شب و روز مراقبت 

می كرد؛ و مالحظه كرد كه شامری )تعدادی( از جغدها نزديک كشتزار زندگی می كنند و به جوجه ها 

حمله می كنند و آنها را می خورند. كشاورز تصميم گرفت كه از آنها رها شود. )خالص شود( و اين 

گونه انجام داد. )همني كار را كرد.( 

َوبَْعَد ُشهوٍر شاَهَد الُْمزاِرُع أَنَّ الَْخرْضاواِت ِبالَْمزَرَعِة تَتََعرَُّض لِْلَکِْل َو التَّلَِف؛ َولاَّم راقََب اْلَمَر ُمراقَبًَة 

َشديَدًة، الَحَظ أَنَّ َمجموَعًة کَبيـرًَة ِمْن ِفئْـراِن الَْحْقِل تَْهُجُم َعلَی الَْخرْضاواِت َوتَأْکُلُـها. 

و پس از چنـد ماه كشاورز ديـد كه سبزيجات در كشتزار، دستخوِش )در معرِض( خوردن و از بيـن 

رفنت قرار می گريند و هنگامی كه به شّدت مراقب موضوع بود، مالحظه كرد كه مجموعۀ بزرگی از 

موش های دشت به سبزيجات حمله می كنند و آنها را می خورند.

اشكالی ندارد كه دبري به مرجع ضمري »ها« در »تَأكُلُها« اشاره كند و بگويد با جمع غري انسان 

برخورد مفرد مؤنث شده است؛ ولی در ترجمه به فارسی ضمري »ها« را به جای »او« يا » ـَش« 

به صورت »آنها« يا » ـِشان« ترجمه می كنيم. اين توضيح برای فهم بهرت است و مستقيامً نبايد سؤالی 

از آن طرح شود. دانش آموز اگر اين قاعده را نداند در ترجمه به اشكال بر می خورَد؛ لذا توضيح اين 

مورد اشكالی ندارد.

أََخَذ الُْمزاِرُع يَُفکُِّر: »لاِمَذا ازْداَد َعَدُد ِفئْـراِن الَْحْقِل ازْدياداً كَبيـراً«؟! 

كشاورز رشوع به انديشيدن كرد: چرا شامِر )تعداِد( موش های دشت بسيار افزايش يافته است؟!

اين نخستني بار است كه دانش آموز با معنای چهارم فعل »أََخَذ« آشنا می شود؛ بنابراين اشاره به 

معنای »رشوع كرد« و دادن مترينات اضافی كاری پسنديده است.

فَـَذَهَب إلٰی َخبيـِر الزِّراَعِة َواْستَشارَُه. فَـقاَل لَـُه الَْخبيـُر: 

پس نزد كارشناس كشاورزی رفت و از او مشورت خواست و كارشناس به او گفت:

»کَيَْف يَکوُن ٰذلَِك، َوُهناَك بوماٌت کَثيـرٌَة ف ِمنطََقِتـُکم«؟! 

چگونه اين امكان دارد؟ در حالی كه جغدهای بسياری در منطقۀ شام وجود دارند؟!
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ترجمۀ اين جمله برای دانش آموز سخت است. »کَيَْف يَکوُن ذٰلَِك« به صورت كلمه كلمه می شود: 

»اين« ترجمه  اوقات  تذكّر دهيم كه كلمۀ »ذلك« بسياری  به دانش آموز  بايد  »آن چگونه است؟« 

می شود. مثالً كسی چيزی می گويد و شنونده در پاسخ می گويد: »أنا أعرف ذلك.« يعنی » من اين را 

می دانم.« همچنني كلمۀ »هناك« نيز توضيح الزم دارد. بايد به دانش آموز گفت »هناك« دو معنا دارد: 

 »There is« يكی »آنجا« و دومی »وجود دارد«. در حقيقت »هناك« گرته برداری از كلمۀ انگليسی

و »There are« است. كلمۀ there به معنای »آنجا« است.

قاَل لَـُه الُْمزاِرُع: »إنّـي تََخلَّْصُت ِمَن الْبوماِت ِبـَقتِْل الَْکثيـِر ِمْنـها«.

کشاورز به او گفت: من بی گامن از جغدها با کشنِت بسياری از آنها خالص شدم. 

)کشاورز به او گفت: من بی گامن با کشنِت بسياری از جغدها از آنها خالص شدم(. 

يَْت َعلٰی نِظاِم الطَّبيَعِة تََعّدَي الظّالِمنَي،  َك تََعدَّ قاَل الَْخبيـُر: »يا لَـُه ِمْن َعَمٍل ُمَخرٍِّب لِـلطَّبيَعِة! إنَـّ

فَـالْبوماُت کانَْت تَتََغّذٰی َعلٰی ِفئْـراِن الَْحْقِل إضافَـًة إلَی اْلَفراِخ.

طبيعت  نظم  به  ستمگرانه  تو  بی گامن  طبيعت!  به  نسبت  ويرانگری  کار  چه  گفت:  كارشناس 

دست درازی کردی؛ زيرا جغدها افزون بر )عالوه بر( جوجه ها از موش های دشت نيز تغذيه می کردند.

می توانيم به اسلوب تعّجب »يا لَُه ِمْن ... !« اشاره کنيم و مثال های بيشرتی بياوريم، مثال: 

يا له من يوم جميل! يا له من عالٍَم رائعٍ! يا لَها ِمن أُمٍّ َحنوٍن! يا لَها ِمن ليلٍة مثاليٍَّة!

الْبوماِت ازْداَد َعَدُد ِفْئاِن الَْحْقِل. کاَن الْواِجُب َعلَيَك تَصحيَح ٰهَذا الَْخطَأِ  َوبَْعَد التََّخلُِّص ِمْن أَکَْثِ 

ِبالِْحفاِظ َعلٰی طُيورَِك ال ِبَقتِْل الْبوماِت؛ فَِإِن اْستََمرَِّت الْحالَُة ٰهَکذا، فََستُشاِهُد َمشاکَِل َجديَدًة ِف الْبيئَِة 

الَّتي تَعيُش فيها ُمشاَهَدًة ُمْؤلَِمًة«.

و پس از رها شدن )خالص شدن( از بيشرتِ جغدها شامِر )تعداِد( موش های دشت افزايش يافت. 

بر تو واجب بود که اين خطا را با مراقبت از جوجه هايت ـ نه با کشنِت جغدها ـ تصحيح می کردی؛ 

زيرا اگر ]اين[ حالت اين چنني ادامه يابد، مشکالت تازه ای در محيِط زيستی که در آن زندگی می کنی 

به گونه ای دردناک مشاهده خواهی کرد.

در  مضارع  به صورت  که  می کنيم  اشاره  اْستََمرَِّت«  »فَـِإِن  در   » »اِستََمـرَّ ماضِی  فعل  ترجمۀ  به 

فارسی آمده است.

توّجه دانش آموز را به نحوۀ ترجمۀ »ُمشاَهَدًة ُمْؤلَِمًة« و نوع آن ارجاع می دهيم.
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امَح لِلْبوماِت ِبـُدخوِل َمزَرَعِتـِه. فَـازْداَد َعَدُدها َمرًَّة  َر الُْمزاِرُع الِْحفاَظ َعلَی اْلَفْراِخ َوالسَّ َوٰهَکذا قَرَّ

أُْخرٰی، َوأَکَلَْت ِفئْـراَن الَْحْقِل، َوعاَدِت الْبيئَُة إلٰی حالَِتـَها الطَّبيعيَِّة.

از جوجه ها مراقبت کند و به جغدها اجازه دهد وارد  اين چنني کشاورز تصميم گرفت که   و 

مزرعه شوند. در نتيجه بار ديگر شامِر آنها افزايش يافت و موش های دشت را خوردند و محيط 

زيست به حالت طبيعی اش بازگشت. 
 

 اَلُْمْعَجم 

أَرونـي : نشانم دهيد؛ به من نشان دهيد »أَروا + نون وقاية + ي«

أرٰی: نشان داد. مضارع: يُِري/ مصدر: إِراَءة؟ امر: أَِر. فعل »أَرِنـي« در عاميانۀ عراق »راويني« و 

در سعودي »َوّريني« و در سوريه »فَرجيني« يا »ورجيني« گفته می شود. نبايد اين فعل را با تغيريات 

در امتحان طرح كرد؛ زيرا مهموز و معتل است.

اَِلْسِتقرار : آرامش و ثبات

: اْسِتْقرَاراً ]قّر[ باملكان: در آن مكان ماندگار شد، اقامت كرد. اِْستََقرَّ

اِطَّلََع : آگاهی يافت »مضارع: يَطَّلُِع«

لَـَع( در اصل اِطْـتَـلَـَع بر وزن اِفْـتَـَعـَل بوده كه تغيري كرده است: )اِطْـتَـلَـَع ← اِطْـطَـلَـَع  ← اِطَـّ

اَْلَفراخ : جوجه ها »مفرد: اَلَْفْرخ« = اَلِْفراخ 

فَْرخ: ج ِفرَاخ و أَفْرَاخ و أَفُْرخ و أَفْرَِخة و ِفرَْخان و فُُروخ: جوجۀ پرنده، هر كوچىك از گياه يا حيوان، 

جر: جوانه هاى درخت؛ »فَْرُخ الرأس«:  مرد خوار و ناتوان كه از هر جا رانده شده است. فَْرخ ِمَن الشَّ

مغز رس.

اَلْبيَئة : محيط زيست

»الْبيئَُة  است؛  خود  محيط  فرزند  انسان  ِبيئَِتِه.«:  ابُْن  »اْلِنَْساُن  محيط؛  ]بوأ[:  ِبيئات  ج  ِبيئَة: 

االْجِتاَمِعيَُّة«: محيط اجتامعى، جامعۀ مردم، حالت؛ »إنَُّه َحَسُن الْبيئَِة.«: او در حالت خوىش است.

ُث البيئة: آلودگی  تََكيُّف َمَع الْبيئة: سازگاری با محيط، همرنگ محيط شدن، انطباق با محيط تَلَوُّ

محيط زيست

تَهايؤ مع البيئة: سازگار شدن با محيط، همرنگ محيط شدن، منطبق شدن با خارج، تطابق با 

خارج )محيط(، به شكل محيط درآمدن
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ِحاميُة البيئة: حاميت از محيط زيست، طرفداری از محيط زيست.

تََعرََّض : در معرض قرار گرفت.

تَعرََّض لِلخطر: دستخوش خطر قرار گرفت، در معرض خطر قرار گرفت، به مخاطره افتاد، به خطر 

افتاد

تَعرََّض لِعائٍق َجسيٍم: به يک مانع بزرگ برخورد كرد.

تََعرََّض ملحاولة االغتيال: مورد سوء قصد قرار گرفت، در معرض سوء قصد قرار گرفت.

اَلتَّلَوُّث : آلودگی؛ تَلَوََّث ثوبُُه ِبالطنِّي: جامه اش گل آلود شد. 

اَلَْحْقل : كشتزار »جمع: اَلُْحقول« 

َحْقل: ج ُحُقول: كشتزار تا زمانی كه رس سبز باشد، رسزمني حاصلخيز كه در آن كشت كنند. 

َحْقل من َصفحة الكتَاب: پاورقى يا رشح در حاشيۀ كتاب؛ »َحْقُل الزَّيِت« يا »َحْقُل النَّْفِط«: چاه 

زيرزمينى نفت يا منطقه اى از زمني كه در آن نفت اكتشاف شود؛ »ُحقول التّجارِب«: جايگاه هاى 

آزمايش؛ »ُحُقول البرتوِل«: منابع زير زمينى نفت 

اَلَْحْمضيَّة : اسيدی َحْمض: ج ُحُموض: گياه شور و تلخ، اسيد ؛ »الَحْمض النرْتِيك«: اسيد نیرتيك

اَلَْخْضاوات : سبزيجات در تداول عاّمه »ُخرْضَوات« گفته می شود. 

َربّـٰی : پرورش داد )مضارع: يَُربّـي(

اشكال  دچار  تعزيت  و  تسليت  تربيت،  مانند:  كلامتی  امالی  در  برخی  است.  تربية  آن  مصدر 

می شوند و تصّور می كنند مشّدد هستند. تذكّر اين مطلب خوب است. در كلامتی مانند: تزكيه و 

تصفيه نيز اين اشكال وجود دارد. از آنجا كه دانش آموزان، عربی می خوانند تا در درس ادبيات به 

آنها كمک كنند، بازگو كردن چنني اطاّلعاتی برای آنان سودمند است.

امُح لِـ : اجازه دادن به )َسَمَح ـَ( اَلسَّ

سامح: اجازه دادن، جايز شمردن، مباح كردن، مجاز كردن، بخشيدن، عفو كردن، درگذشنت

اَلِْفْئـراِن : موش ها »واحد آن: اَلَْفأْرَة«

فَأْر: ج ِفْئَان و ِفَئَة ]فأر[، للمذكّر و املؤنّث: موش، اين كلمه در مذكر و مؤنث كاربُرد يكسان دارد.

َر : تصميم گرفت َقرَّ

َر: تصويب كرد، رأی داد، درصدد برآمد، تصميم گرفت، مصّمم شد، مقّرر كرد قَرَّ
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َر: تَْقِريراً ]قّر[ ُه ف املكان أو عىل العمل: او را در كار و مكان خود تثبيت كرد، قَرَّرَُه ِبالَِمر: او  قَرَّ

را به آن امر وادار به اعرتاف كرد. 

َر إنهاء:  : او را به پريوى از حق واداشت. قرََّر بالجامع: با اجامع آرا تصويب كرد. قرَّ قَرَّرَُه َعىَل الَْحقِّ

تصميم به پايان دادن به ... گرفت.

ُمْؤلِم : دردآور آلََم، يُْؤلُِم، إيالماً. اسم فاعِل آن »ُمْؤلِم« است. آلََمـُه: او را به درد آورد.

ُهناَك : آنجا، وجود دارد

 ).There are( و ).There is( .هناك« به معنای »وجود دارد« گرته برداری از زبان انگليسی است«

كلمۀ )There( به معنای »آنجا« است. »هناك« در متون كهن عربی چنني كاربردی ندارد.

مل تكن هناك إصاباٌت: تلفاتی در بر نداشت، بدون تلفات بود.

هناك َسبٌَب لِلَْقلَِق عىل: اين نگرانی هست كه .... ، بيم آن می رود كه ...

: اين احساس قوی وجود دارد كه ... ، قوياً احساس می شود كه ... هناك ُشعوٌر قَويٌّ ِبأَنَّ

يا لَـُه ِمْن َعَمٍل ُمَخرٍِّب! : چه كار ويرانگری!

اسلوب تعّجب است. می توان در كالس به اين اسلوب اشاره كرد و مثال بيشرت آورد؛ مانند: 

يا لَُه ِمْن َولٍَد ُمَؤدٍَّب! يا لَها ِمْن ِبْنٍت ُمَؤدَّبٍَة!

َحـْوَل الـنَّـصِّ

رِس. حيَح َوالَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ أ( َعيِّـِن الصَّ

 .1 اَلرَّواِبُط الُْمتَداِخلَُة بنَْيَ الْكائِناِت الَْحيَِّة َوبيئَِتها تَُؤّدي إلَی اْخِتالِل التَّواُزِن ِفـي الطَّبيَعِة

روابط در هم تنيده ميان موجودات زنده و محيط آنها منجر به برهم خوردن تعادل در طبيعت 

می شود.

 . 2 كـاَن الْـَفـاّلُح يَـْمـلِـُك َمـزَرَعـًة فـي َشمـاِل إيـران يَـْزَرُع فـيـَها الـرُّزَّ

كشاورز، مالک كشتزاری در شامل ايران بود كه در آن برنج می كاشت.

 .3 ظَـنَّ الْـُمزاِرُع أَنَّ الْـبومـاِت هَي الَّتي تَـأْكُـُل أَفْـراَخ الـطُّيـوِر

كشاورز گامن كرد كه اين جغدها هستند كه جوجه های پرندگان را می خورند.

 .خـوِل إلٰی َمـزَرَعـِتـِه 4 اَلـزّاِرُع لَـْم يَـْسـَمـْح لِـلثَّعالِِب ِبـالدُّ

كشاورز به روباه ها اجازه ورود به كشتزارش را نداد.
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  .ي الطُّيـوَر َوالْبوماِت ف َمـْزَرَعـِتـِه 5 کـاَن الُْمزاِرُع يُـَربِـّ

كشاورز در كشتزارش پرنده و جغد پرورش می داد.

  .6 ِفـي النِّهايَِة حافََظ الُْمزاِرُع َعلَی الطُّيوِر َوأَفْـراِخـها

در پايان، كشاورز مراقب پرنده ها و جوجه هايشان شد.

 .ناعيَُّة تَْهديداً لِـِنظاِم الطَّبيَعِة 7 تُـَعدُّ النُّفاياُت الصِّ

پسامندهای صنعتی تهديدی برای نظم )نظام( طبيعت به شامر می رود.

حيَحَة لِلَْفراغِ. ب( اِنَْتِخِب الْكَلَِمَة الصَّ

1 بَْعَد )ِسننَي  ُشهوٍر( شاَهَد الُْمزاِرُع أَنَّ الَْخرْضاواِت ِبالَْمْزَرَعِة تَتََعرَُّض لِْلَکِْل َوالتَّلَِف.

كشاورز پس از چند ماه، ديد كه سبزيجاِت كشتزار در معرض خوردن و تلف شدن قرار می گريد.

2 كانَْت َمْجموَعٌة کَبيـرٌَة ِمَن )الثَّعالِِب  الِْفئاِن( تَـْهُجُم َعلَی الَْخرْضاواِت َو تَـأْکُلُـها.

گروه بزرگی از موش ها به سبزيجات حمله می كردند و آنها را می خوردند. )در اينجا می توان به 

مرجع ضمري »ها« اشاره كرد كه در زبان عربی با »جمع غري انسان« برخورد »مفرد مؤنّث« می شود(.

ُق إِيجاَد )النُّفايَِة  التَّواُزِن ( ِفـي الطَّبيَعِة. 3 َعيُْش الَْحيَواناِت بَْعِضها َعلٰی بَْعٍض يَُحقِّ

زندگی جانداران از يكديگر )تغذيه جانوران از همديگر( تعادل طبيعت را محّقق می سازد.

( َمْن فيـها. 4 أَيُّ َخلٍَل فـي نِظاِم الطَّبيَعِة يَُؤّدي إلٰی تَْخريِبـها َو )َمْوِت  َحياِة 

هرگونه آسيبی در نظم )نظام( طبيعت، به ويران سازِی آن و مرِگ هركه در آن است منجر می شود. 

( نِظاَم الطَّبيَعِة. ُد  ُد  ال يُـَهدِّ ناعيَّـِة َوالَْمْنزِليَّـِة )يُـَهدِّ 5 إيجاُد النُّفاياِت الصِّ

ايجاد پسامندهای صنعتی و خانگی، نظم )نظام( طبيعت را تهديد می كند. 

ُل اْلنْساِن ف أُموِر الطَّبيَعِة يَُؤّدي إلٰی )تَنظيِم  اِْخِتالِل( تَوازُنِـها. 6 تََدخُّ

دخالت انسان در امور طبيعت، به برهم خوردن تعادِل آن منجر می شود. 

َد الُْمزاِرُع الطَّبيَعَة فـي َمْزَرَعِتـِه ِبـ )ِحْفِظ قَتِْل( بوماتِـها. 7 َهدَّ

كشاورز، طبيعت را در كشتزارش با كشنِت جغدهای آن تهديد كرد.
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اِْعـلَـموا

اَلَْمفعوُل الُْمطلَُق

از دانش آموزی می خواهيم اين منت را با صدای رسا در كالس بخواند.

به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقّت کنيد.

از خدا آمرزش خواستم. 1 اِْستَْغَفرُْت اهلَل. 

از خدا بی گامن آمرزش خواستم. 2 اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاراً. 

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3 اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاراً صاِدقاً. 

از خدا ماننِد درستکاران )شايستگان( آمرزش خواستم. 4 اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاَر الّصالِحنَي. 

سپس از او اين چند سؤال را می پرسيم؛ يا اينكه اجازه می دهيم هامن دانش آموز منت قواعد را 

قرائت كند و از جمع كالس پاسخ را جويا می شويم.

چه رابطه ای ميان دو کلمۀ »اِْستَْغَفرُْت« و » اْسِتْغفار« در جمالت باالست؟

مصدر »اِْسِتْغفار« در جملۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله ها افزوده است؟

نقش کلمۀ »اِْسِتْغفار« در جمالت دوم، سوم و چهارم »مفعول مطلق« است.

اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً.

                                             مفعول مطلق تأکيدی

ترجمۀ جملۀ باال را از دانش آموز می پرسيم.

اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعِل »اِْستَْغَفرُْت« تأکيد کرده است. 

به مصدر »اِْسِتْغفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ فارسِی 

آن از قيدهای تأکيدی مانند »بی گامن« ، »حتامً« و »قطعاً« و ... استفاده می کنيم. 

اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسـِتـْغـفــاراً.

مفعول مطلق تأکيدی  

دو کلمۀ »صاِدقاً« و »الّصالِحنَي« در جمالت سوم و چهارم چه نقشی دارند؟

هر سؤالی كه مطرح می شود پاسخش را هامن لحظه می خواهيم و بهرت است دانش آموز جواب 
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را بنويسد.

گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضاٌف اليه است، نوِع انجام 

گرفنِت فعل را بيان می کند؛ مانند »اِْسِتْغفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول مطلق نوعی« 

گفته می شود.

احتامل دارد دانش آموز مفهوم صفت و مضاٌف اليه را كه در پايه دهم خوانده است فراموش كرده 

باشد؛ لذا يک يادآوری در اين مورد، الزم است تا دانش آموز مفهوم صفت و مضاٌف اليه را بداند. 

اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسـِتـْغـفـاَر الـّصـالِـحـيـَن. اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسـِتـْغـفــاراً صـاِدقــاً.

صفت مفعول مطلق نوعی           مضاٌف اليه         مفعول مطلق نوعی   

در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که مضاف واقع شده است( از قيد »ماننِد« استفاده می کنيم؛ مثال: 

اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاَر الّصالِحنَي. ماننِد درستکاران )شايستگان( از خدا آمرزش خواستم.

در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که موصوف واقع شده است( می توانيم صفت را به صورت 

قيد ترجمه کنيم و نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 1 مثال: 

تَْجتَِهُد اْلُمُّ لِـرَتبيَِة أَْوالِدها اْجِتهاداً بالِغاً. مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تالش می کند.

اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاراً صاِدقاً. از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

آنچه كه در اينجا مهم است ترجمۀ درست عبارت و منت دارای مفعول مطلق است. 

اگر در كتاب درسی تـمريناتی در يافنت مفعول مطلق و دو نوع آن در كتاب وجود دارد برای اين 

است كه دانش آموز بهرت بتواند ترجمه كند.

خالصه قواعد مفعول مطلق

مفعول مطلق مصدری از ريشۀ فعِل جمله است. مفعول مطلق دو نوع است: تأکيدی و نوعی.

مفعول مطلق تأکيدی مصدری از ريشۀ فعِل جمله است که بر انجاِم فعل تأکيد می کند 

و صفت يا مضاٌف اليه ندارد.

مفعول مطلق نوعی مصدری از ريشۀ فعِل جمله است که نوع و چگونگی انجاِم فعل را 

بيان می کند و صفت يا مضاٌف اليه دارد.

1ـ ترجمه هرن و ذوق در کنار توانـمندی های گوناگون زبانی است و ترجمۀ صحيح به سياِق عبارت و نکات بسياری بستگی دارد. آنچه در 

کتاب در زمينۀ ترجمه می آيد، فقط يک راهناميی است.
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حيَحَة، ثُمَّ َعيِّـِن الَْمفعوَل الُْمطْلََق، َو اْذکُْر نَوَعُه. َجَمَة الصَّ  اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. اِنَْتِخِب التَّ

1 ﴿فَـاْصِبـْر َصبْـراً َجـميالً﴾ اَلَْمعاِرج: 5 به زيبايی صرب کن.  مفعول مطلق نوعی

2 ﴿... اُذْکُُروا اهلَل ِذکْراً کَثرياً﴾ اَْلَحزاب: 41 خدا را بسيار ياد کنيد.  مفعول مطلق نوعی

3 ﴿...کَلََّم اهلُل موسی تَـکليامً﴾ اَلنِّساء: 164 خدا با موسی قطعاً سخن گفت. مفعول مطلق تأكيدی

كامل اين آيه عبارت است از: 

﴿َورُُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َورُُسالً لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَيَْك وَكَلََّم اهلُل ُموىَسٰ تَْكلِيامً﴾ 

»رُُسالً«: مفعول برای فعل محذوفی مانند )أَرَْسلَْنا( است. »تَْکلِیامً«: مفعول مطلق و برای تأکید 

است. این آیه همچون دیگر آیات سورۀ نساء در مدینه بر پیامرب اسالم  نازل گردیده است. شايد 

دليل كليم خدا بودِن حرضت موسی  دشوارِی رسالتش در رويارويی با فرعون و فرعونيان باشد.

﴿... َونُزَِّل الَْمالئَِکُة تَنـزيالً﴾ اَلُْفرقان: 25 و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند. مفعول مطلق تأكيدی 4

اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: َعيِّـْن كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

1 أَرٌْض واِسَعـٌة َخرْضاُء تُـْزَرُع فيـها أَنواُع الَْمحاصيِل. »اَلَْحْقل« 

زمني پهناور سبزی كه در آن گونه های فراورده ها )انواع محصوالت( كشت می  شود. »دشت«

2 طَلََب آراَء اْلَخريـَن َحـْوَل قَضيَّـٍة لِـيَنتَِخَب أَْحَسَنـها. پاسخ »اِْستَشاَر«: مشورت خواست« است؛ 

« می بود. اِطَّلََع 1 در  اّما اين کلمه در معجم نيست. در سؤال بايد به جای »ف املعجم« ، »ف النَّصِّ

معجم است.

نظرات ديگران را دربارۀ قضيّه ای خواست تا بهرتينش را برگزيند.

ٌص ِبـأُمـوِر ِمـْهـَنـٍة أَْو َعـَمـٍل أَْو بَـرنـاَمـٍج. »اَلَْخبري« 3 عـالِـٌم ُمتََخصِّ

دانای متخّصص در امور پيشه ای يا كاری يا برنامه ای )نرم افزاری(. »كارشناس«

امد« ـعـيـِف. »اَلسَّ راِب الـضَّ ٌة َوطَبيعـيَّـٌة لِـتَـقـويَـِة الـتُـّ 4 َمـوادُّ کيمياويَـّ

مواّد شيميايی و طبيعی برای توامنندسازی خاک ناتوان. )تقويت خاک ضعيف( »كود«

1ـ اِطَّلََع الرْساَر أو عىل الرْساِر: اِكْتَشَفها، تََعرَّفَها، َعلَِمها ما كاَن لِيَطَّلَِع أََحٌد عىل رِسِِّه لَِو اْحتََفَظ ِبِه لَِنْفِسِه.

اِطَّلََع عىل َسرْيِِه: أرَْشََف، الكهف: 18 ﴿لَِو اطَّلَْعَت َعلَيِْهْم لََولَّيَْت ِمْنُهْم ِفراراً﴾

اِطَّلََع عىل ُعلوِم َعرْصِِه: تََعرَّفَها ِبـإْمعاٍن َوِدقٍَّة.
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5 َحيَواٌن َصغرٌي يَعيُش تَْحَت اْلَرِض يَْنُقُل داَء الطّاعوِن؛ َوالِْقطُّ ِمْن أَعدائِـِه. »اَلَْفأر«

جانداری كوچک كه زير زمني زندگی می كند؛ بيامرِی طاعون را منتقل می سازد و گربه از دشمنانش 

است. »موش«

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي؛ ثُمَّ َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَْحْمراِء، َواکْتُِب الَْمطلوَب ِمْنَك.

اَلِْکتاُب الْخاِمُس َواْلَْربَعوَن ِمْن نَْهجِ الَْبالَغِة

إلٰی ُعثامَن بِْن ُحَنيٍف عاِمِل أَمريِ الُْمؤِمننَي َعيلٍّ  َعلَی الَْبْصَِة

أَّما بَْعُد، یا ابَْن ُحَنیٍف فََقْد بَلََغني أَنَّ رَُجالً ِمْن ِفْتیِة أَْهِل الْبَرْصَِة َدعاَك إلٰی َمأُْدبٍَة فَأرَْسَْعَت إلَیها؛ ... 

. ... أال َوإنَّ لِـُكـلِّ َمأْموٍم إماماً  أَنََّك تُـجیُب إلٰی طَعاِم قَْوٍم عائِلُـُهم َمْجُفوٌّ َوَغنیُّـُهم َمْدُعوٌّ َوما ظََنْنُت 

یَْقَتدي ِبِه َویَْسَتيض ُء ِبـنوِر ِعلِْمـِه. أال َوإنَّ إماَمُكم قَِد اكْتَفٰی ِمْن ُدنْیاُه ِبـِطْمَریِه َوِمْن طُْعِمـِه ِبـُقرَْصیـِه. 

ٍة َوَسداٍد. ُکم التَْقِدروَن َعلٰی ٰذلَِك َولِٰكْن أَعینونـي ِبـَوَرٍع َواْجِتهاٍد َوِعفَّ أال َوإنَـّ

نامۀ چهل و پنجم نهج البالغه به عثامن بن ُحَنيف استاندار امري املؤمنني علی  در برصه

اّما پس ]از ياد خدا و پيامرب[ اى پرس ُحَنيف، به من ]خرب[ رسيد كه مردى از مردان1 برصه، تو را 

به مهامىِن خويش فرا خواند و تو به رسعت به سوى آن شتافتى. 

گامن منى كردم مهامنـِى مردمى را بپذيرى كه تهيدستشان رانده و ثرومتندشان دعوت شده  است.

آگاه باشيد که هر رهروی پيشوايی دارد كه از او پريوى مى كند و از نور دانشش روشنى می جويد. 

آگاه باشيد، امامتان از دنيايش به دو جامۀ کهنه و از خوراکش به دو قرص نان بسنده کرده است. 

آگاه باشيد که قطعاً شام نـمی توانيد چنني کنيد؛ ولی با پارسايی و تالش و پاكدامنى و درستی، 

مرا يارى دهيد.

: نون ف بَلََغني  1 َعيِّـْن نوَن الِْوقايَِة ِفـي النَّصِّ

: 2 أَْعرِِب الَْکلِامِت الَّتي تَْحتَها َخطٌّ

أَّما بَْعُد، یا ابَْن ُحـَنـیـٍف، فََقْد بَلََغني أَنَّ رَُجـالً ِمْن ِفــتْــیــِة أَْهِل الْــبَـْصــرَِة َدعاَك إلٰی َمأُْدبَــٍة 

،منصوب   مجروٌر ِبحرِف جرٍّ    مضاٌف إليه، مجرور     مجروٌر ِبحرِف جرٍّ  مضاٌف إليه، مجروٌر       اِْسُم أَنَّ
فَـأرَْسَْعَت إلَیــها. 

3 َعيِّـْن ِمَن النَّصِّ کَلَِمًة َعلٰی َوْزِن »أَفَْعلَْت« َو اْلُْخرٰی َعلٰی َوْزِن »اِفِْتعال«: أرَْسَْعَت و اِْجِتهاد

، جمٌع مذکٌّر مخاطٌب 4 َعيِّـْن نَوَع ِفْعِل »ال تَْقِدروَن« و صيَغتَـُه: مضارٌع منفيٌّ

1ـ »ِفتْيَة« جمعِ »فَتٰی« در اصل به معنای »جوانان« است. در اين منت اشاره به يکی از مردان رسشناِس رسمايه دار است.
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تذکّر: از طرح صيغه به صورت منسوخ »للمخاطبني« که در کتاب های پيشني بود، خودداری شود.

اَلَْمُْدبَة: مائَِدُة الّضيافَـِة )سفرۀ مهامنی(   باب »ُمفرَُدُه: اَلَْفتٰی« )جوانان(  اَلِْفْتَية: اَلشَّ

اَلَْمـْجُفّو: اَلْـَمـطـرود )رانده شده(   اَلْعـائِل: اَلَْفقيـر )تهيدست( 

اَلَْمْموم: اَلتّاِبع، اَلَّذي َخلَْف اْلماِم )رهرو(  اَلَْمْدُعـّو: اَلَّذي قَْد َدَعْوناُه )دعوت شده( 

ْوَء )روشنی ُجست(  اِْسَتضاَء: طَلََب الضَّ اِقَتدٰی: تَـِبـَع )پريوی کرد( 

اَلطِّْمر: اَللِّباُس الَْعتيُق »َجْمُعُه: اَْلَطاْمر« )جامۀ کهنه( اِكَْتفـٰی ِبِه: َجَعلَـُه کافيـاً )آن را کافی ساخت( 

کِل )قرص نان( اَلُْقرْص: ِقطَعٌة ِمَن الُْخبِز َو نَْحِوِه دائِريُّ الشَّ اَلطُّْعم: اَلطَّعام )خوراک( 

أَعینونـي: اُنرُْصونـي )مرا ياری کنيد( واب )درستی(  داد: اَلصَّ اَلسَّ

 اَلتَّمريُن الّثالُِث: تَرِْجِم الَْکلاِمِت التّاليََة.

اِْسُم الْفاِعِلاَلَْمْصَدراَْلَْمُر َوالنَّْهُياَلُْمضاِرُع َوالُْمسَتقَبُلاَلاْميض

.1
قَْد أَرَْسَل:

فرستاده است

َسْوَف يُرِْسُل:

خواهد فرستاد

أَرِْسلوا:

بفرستيد

اَْلرْسال:

فرستادن

اَلُْمرِْسلوَن:

فرستندگان

.2
اِنْتَبَـَه:

آگاه شد

َسـتَْنتَِبهوَن:

آگاه خواهيد شد

اِنْتَِبهوا:

آگاه شويد

ااَِلنِْتباه:

آگاه شدن

اَلُْمنتَِبهيـَن:

آگاه شدگان

.3
اِنَْسَحبْـتُم:

عقب نشينی کرديد

ال يَْنَسِحُب:

عقب نشينی منی کند

ال تَْنَسِحْب:

عقب نشينی نکن

ااَِلنِْسحاب:

عقب نشينی کردن

اَلُْمْنَسِحب:

عقب نشينی کننده

.4
َما اْستَـرَْجَع:

پس نگرفت

يَْستَـرِْجُع:

پس می گريد

ال تَْستَـرِْجعي:

پس نگري

ااَِلْسِتـرْجاع:

پس گرفنت

اَلُْمْستَـرِجع:

پس گرينده

.5
ما جاَدَل:

بحث نکرد

لَْم يُجاِدْل: بحث نکرد، 

بحث نکرده است

ال تُجاِدلوا:

بحث نکنيد

اَلُْمجاَدلَة:

بحث کردن

اَلُْمجاِدالِن: دو 

بحث کننده، 

بحث کنندگان

.6
تََذکََّر:

به ياد آورد

يَتََذکَّراِن:

به ياد می آورند

تََذکَّْر:

به ياد بياور

اَلتََّذکُّر:

به ياد آوردن

اَلُْمتََذکِّراُت:

به ياد آورندگان

.7
تَنارَصوا:

همياری کردند

تَتَنارَصوَن:

همياری می کنيد

رَجاًء تَنارَصوا:

لطفاً همياری کنيد

اَلتَّنارُص:

همياری کردن

يِن: اَلُْمتَنارِصَ

همياری کنندگان

.8
َل: قَْد َسجَّ

ضبط کرده است

ليـَن: تَُسجِّ

ضبط می کنی

ْل: َسجِّ

ضبط کن

اَلتَّْسجيل:

ضبط کردن

لَُة: ضبط کننده،  اَلُْمَسجِّ

دستگاه ضبط صوت
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يادآوری انواع فعل و متريِن بيشرت در اين مترين، شايسته و بايسته است. مهم ترين مبحث در 

يادگريی زبان عربی، مبحث انواع فعل است؛ بنابراين، الزم است در متريناِت مشابِه اين مترين، رسعت 

کار پايني بيايد تا به تدريج اين بخش از قواعد، ملکۀ ذهِن دانش آموز شود.

مثالً در قَد أَرَْسَل می توانيد اضافه کنيد »قَْد يُرِْسُل« يعنی چه؟ )گاهی می فرستد(/ در »أَرِْسلوا: 

بفرستيد« سؤال شود »أَرَْسلوا« يعنی چه؟ در »اَلُْمرِْسل« پرسيده شود »اَلُْمرَْسل« به چه معناست؟ در 

»لَْم يُجاِدْل« تذکّر داده شود که هرچند ظاهِر فعل مضارع است؛ ولی به معنای ماضی است. حتّی 

برای فهم بهرت می توانيم به فعل انگليسی »He didn’t go« اشاره کنيم که ظاهر فعِل »go« زمان 

حال است؛ اّما فعل به معنای »نرفت« گذشته است.

 اَلتَّمريُن الّراِبُع: اُكْتُِب الَْعَمليّاِت الِْحسابيََّة التّاليََة کَالِْمثاِل:

 9+4 =13 . تِْسَعٌة زائُِد أَْربََعٍة يُساوي ثاَلثََة َعرَشَ

1 َسبَْعٌة ف َخْمَسٍة يُساوي َخْمَسًة َوثاَلثنَي. 35= 5×7

2 أَْربَعوَن تَقسيٌم َعلٰی أَْربََعٍة يُـساوي َعرَشًَة. 10= 4 :40

3 ِستٌَّة َوتِْسعوَن ناِقُص ِستََّة َعرَشَ يُساوي ثَـامنيـَن. 80 = 16- 96 

4 ثَـامنيٌَة َوِستّوَن ناِقُص أََحَدَعرَشَ يُساوي َسبَْعًة َوَخْمسنَي 57 = 11- 68 

5 واِحٌد َوِعرْشوَن زائُِد اثَْنيـِن َوِستّيـَن يُساوي ثاَلثًَة َوثَـامننَي. 83= 21+62

. ْ إعراَب الَْکلِامِت الَّتي أُشرَي إلَيها ِبَخطٍّ  اَلتَّمريُن الْخاِمُس: َعنيِّ

1 إنَّ اللَّه غاِفُر ُذنوِب التّائِبيـَن. 

، مرفوع/ مضاٌف إليه مجرور/ مضاٌف إليه مجرور( اين طور نيز می توان  ، منصوب/ خرب إنَّ )اسم إنَّ

پاسخ داد: 

إليه  بالکرسة/ مضاٌف  إليه مجرور  بالضمة/ مضاٌف  ، مرفوع  إنَّ بالفتحة/ خرب  ، منصوب  إنَّ )اسم 

مجرور بالياء(

ْجِن ِمَن اللِّساِن.  2 ال َشَء أََحقُّ ِبالسِّ

)اسم ال الّنافية للجنس/ خرب ال الّنافية للجنس/ مجرور بحرف جّر( اين طور نيز می توان پاسخ داد: 

)اسم ال الّنافية للجنس، مفتوح/ خرب ال الّنافية للجنس، مرفوع بالضمة/ مجرور بالکرسة ِبواِسطَِة 

حرف الجّر(
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3 اَلَْحياُة ُمستَِمرٌَّة َسواٌء َضِحْکـَت أَْم بََکيْـَت. 

)مبتدأ، مرفوع/ خرب، مرفوع( اين طور نيز می توان پاسخ داد: )مبتدأ، مرفوع بالضمة/ خرب، مرفوع 

بالضمة(

4 َمْن لَْم يَُؤدِّبْـُه الْوالِداِن َصغيـراً يَُؤدِّبْـُه الزََّمـُن. 

)فاعل، مرفـوع / حال، منصـوب/ فاعل، مرفـوع( اين طور نيـز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع 

باللف/ حال، منصوب بالفتحة/ فاعل، مرفوع بالضمة(

5 يَْهتَمُّ الُْمواِطُن الَْفهيُم ِبـَنظافَـِة الْبيئَِة اْهِتامماً بالِغاً. 

)فاعل، مرفوع/ مضاٌف إليه مجرور/ مفعول مطلق نوعي، منصوب/ صفة، منصوب بالتبعية( اين 

طور نيز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع بالضمة/ مضاٌف إليه مجرور بالکرسة/ مفعول مطلق نوعي، 

منصوب بالفتحة/ صفة، منصوب بالفتحة، منصوٌب بالتبعية(

ُه ال يوَجُد أََحٌد کاِمٌل إالَّ اللَّه.  ٍة أَْو َعيٍب فيِه؛ ِلَنَـّ ديُق ِبـَسبَِب زَلَـّ 6 ال يُتْـر َُك الصَّ

اين طور  بالتبعية/ مستثنی، منصوب(  إليه، مجرور/ صفة، مرفوع  )نايب فاعل، مرفوع/ مضاف 

نيز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع بالضمة/ مضاف إليه، مجرور بالکرسة/ صفة، مرفوعة بالضّمة/ 

مستثنی، منصوب بالفتحة(

ا الُْمتَفائُِل فَـيَـَری الُْفرَصَة ف کُلِّ ُصعوبٍَة.  عوبََة ف کُلِّ فُرَصٍة؛ أَمَّ 7 يََری الُْمتَشائُِم الصَّ

)فاعل، مرفوع/ مفعول، منصوب/ مفعول، منصوب( اين طور نيز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع 

بالضمة/ مفعول، منصوب بالفتحة/ مفعول، منصوب بالفتحة( متشائم: بدبني/ متفائل: خوشبني

. َجَمِة؛ ثُمَّ أَْعرِْب ما أُشريَ إلَيِه ِبَخطٍّ  اَلتَّمريُن الّساِدُس: أَکِْمْل َفراغاِت التَّ

)مجرور  ـها  ُعشِّ َعِن  ُمْفرَتِِسـها  لِـطَرِْد  ِحيٍَل  إلَی  تَلَْجأُ  قَْد  الطُّيوِر  بالضمة(  مرفوع  )مبتدأ،  بَْعُض 

بواسطٔه حرف جّر(، َوِمْن ٰهِذِه الِْحيَِل أَنَّ أََحَد الطُّيوِر حيـَن يَرٰی َحيَواناً )مفعول، منصوب بالفتحة( 

ـِه، يَتَظاَهُر أَماَمـُه ِبـأَنَّ َجناَحـُه َمْکسوٌر، فَـيَتْبَُع الَْحيَواُن )فاعل، مرفوع بالضمة(  ُمْفتَـرِساً قَريباً ِمْن ُعشِّ

الُْمْفتَـرُِس )صفة، مرفوع بالضمة( ٰهِذِه الَْفريَسَة، َويَبْتَِعُد َعِن الُْعشِّ کَثيـراً. َوِعنَدما يَتَأَکَُّد الطّائُِر ِمْن 

ــِه )مجرور بواسطٔه حرف جّر( َوإِنقاِذ َحياِة  ِخداِع )مجرور بواسطٔه حرف جّر( الَْعدوِّ َوابِْتعاِدِه ِمْن ُعشِّ

)مضاٌف إليه، مجرور( ِفراِخـِه ِمَن الَْمْوِت يَطيـُر بَْغتَـًة.

برخی پرندگان برای »دور کردن« شکارچی شان از النه شان به چاره انديشی پناه می برند. )چاره جويی 
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می کنند( از جملـۀ اين چاره انديشی ها اين است که هنگامی که يکی از اين پرنده ها جانـوری درنـده 

نتيجه جانوِر  نزديـک النـه اش »می بيند«، روبه رويش وامنود می کند که »بالش« شکسته است، در 

درنده او را تعقيب می کند و از النه، بسيار »دور می شود« و وقتی پرنده از نرينگ زدن به دشمن و 

دور کردنش از النه اش و نجات دادِن زندگِی جوجه هايش مطمنئ می شود، ناگهان »پرواز می کند«.
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ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: پروردگارا، مرا برپادارندۀ مناز قرار ده و از اوالد من ]نیز منازگزاران قرار 

ده[، و ای پروردگار، دعای مرا اجابت منا.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: پروردگارا، مرا برپا کنندۀ مناز قرار ده و از فرزندانم ]نیز چنین 

فرما[، پروردگارا، دعای مرا بپذیر.

نیز.  من  فرزندان  از  و  ده  قرار  مناز  برپادارندۀ  مرا  پروردگارا،  فولدوند:  مهدی  استاد  ترجمۀ 

پروردگارا، و دعای مرا بپذیر.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرامپور: پروردگارا، مرا به پا دارندۀ مناز كن و فرزندان مرا نيز. پروردگارا، 

و دعاى مرا بپذير.

ترجمۀ استاد بهاءالّدين خرّمشاهی: پروردگارا، من و نيز زاد و رودم را منازگزار بگردان و پروردگارا 

دعای مرا بپذير.

روش تدريس درس پنجم

اهداف درس

1 با يک شعر معروف عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت رسود دسته جمعی اجرا 

كند.

2 معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

3 منادا را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای منادا را درست معنا كند.

5 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس را به ياد بياورد.

6 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.

ْرُس الْخاِمُس اَلدَّ

إبراهيم: 40  الِة َوِمْن ُذّريَّتي َربَّنا َوتََقبَّْل ُدعاِء﴾   ﴿َربِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ نـامز قرار بده؛ پروردگارا، دعايم را بپذير.
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يـا إلٰـهـي

َعواِت يا ُمجيَب الدَّ يـا إلٰـهـي ، يـا إلٰـهــي    

وَکَـثيـَر الْبَـرَکـاِت اِْجَعِل الْـيَـْوَم َسـعيـداً    

ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندۀ دعاها؛ امروز را خوش اقبال و پُر برکت بگردان. )قرار بده(

َو فَمـي ِبالْبََسامِت ْدَر انرِْشاحـاً  َو اْمَلِ الصَّ   

َو أَداِء الْـواِجـبـاِت َو أَِعّنـي فـي ُدروسـي    

و سينه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پُر کن و مرا در درس هايم و انجام تکاليف ياری کن.

ِبـالُْعلوِم الّناِفعاِت َوأَنِـْر َعْقلـي َوقَلْبـي     

َونَصيبي ف الَْحياِة َواْجَعِل التَّْوفيَق َحظّي    

و ِخردم و دلـم را با دانش های سودمند روشن کن )نورانی کن(.

و موفّقيت را بخت و بهرۀ من در زندگی قرار بده.

شاِمالً کُلَّ الِْجهـاِت نيَـا َسـالمـاً   َواْمـَلِ الدُّ   

ِمْن رُشوِر الْحاِدثاِت َواْحِمني َواْحِم ِبالدي     

و دنيا را از صلحی فراگري در همۀ جهت ها پُر کن. 

و مرا و کشورم را )رسزمينم را( از پيشامدهای بد نگهداری کن.

اين شعر در کتاب های درسی کشورهای عربی آمده است.

اين رسوده در بحر رمل است. )فاِعالتُن، فاِعالتُن(

 اَلُْمْعَجم 

اِْحِمني : از من نگهداری كن )َحمٰی ـِ ، يَْحمي / اِْحِم + نون وقاية + ي(

َحَمى: َحْمياً و ِحْميًَة و ِحاَميًَة و َمْحِميًَة ]حمي[ اليشَء من الناس: آن چيز را از مردم منع كرد. 

َحَمى ِحْميًَة املَِريَض ما يرَُضُّه و عاّم يرَُضّه: بيامر را از آنچه كه باعث زيان اوست منع كرد.

أَِعّنـي : مرا ياری كن )أَعاَن ، يُعيـُن / أَِعْن + نون وقاية + ي( 

أََعاَن: إَعانًَة ]عون[ ُه عىل اليشِء: او را يارى كرد. 

أَنِـْر : روشن كن )أَناَر ، يُنيـُر(
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أَنَاَر الّشَجُر: درخت شكوفه داد.  أَنَاَر: إنَارًَة ]نور[ اليشُء: آن چيز روشن و زيبا شد، آشكار شد.  

أَنَاَر امَلْسأَلَة: مسئله را توضيح داد. أَنَاَر اهلُل بُرَهانَُه: خداوند حّجت خود را بر او آشكار كرد. 

أَنَاَر البيَت: خانه را روشن كرد.  

اَِلنِْشاح : شادمانی، فراخی 

َح« است.  َح: اِنرِْشَاحاً ]رشح[: مطاوع »رَشَ اِنرَْشَ

َح صدرُُه أو َخاِطرُُه: آسوده خاطر و شادمان شد. اِنرَْشَ

اَلَْحّظ : بخت »جمع: اَلُْحظوظ«

َحّظ : شانس، اقبال، بهره، سهم، قسمت، بخت، قدر )قسمت(، نصيب.

: شانس آورد، شانس به او روی آورد، شانس با او يار بود. حالََفُه الَْحظُّ

: خوش شانس، خوش اقبال، خوشبخت. : خوشبختانه.             َحَسُن الَحظِّ ِمْن ُحسِن الَحظِّ

ِمْن سوِء الَحّظ: بدبختانه، شوربختانه، از بخت بد    سوُء الَْحّظ: بدبختی، بدشانسی

ء )قليل، منكود( الَْحّظ: كم شانس، بدبيار، بد اقبال.    لِسوِء الَْحّظ: بدبختانه، از شانس بد، از بد حادثه َسِّ

َحظ: ج ُحظُوظ و ِحظَاظ و أَُحّظ: نصيب و قسمت از هر چيز خوىب، و گاهى بر نصيب از رش نيز 

اطالق می شود، شانس، بخت، سعادت و آسايش؛ »ذُو َحظٍّ ِمْن«: داراى بخت و اقبال؛ »كاَن ِمن ُحسِن 

َحظِّه أن«: از خوشبختى كه داشت؛ »ليس أْحَسَن ِمنُه َحظّاً«: از او خوش شانس تر نيست، از آن سعادمتندتر 

نيست.

ْعَوة« َعوات : دعاها، دعوت ها، صدازدن ها، فراخواندن ها »مفرد: اَلدَّ اَلدَّ

ْعَوة: كارت دعوت، دعوتنامه. ِبطاقَُة الدَّ اِعتََذَر َعن قبوِل دعوة: دعوت ... را نپذيرفت. 

تَلْبيَُة دعوٍة رسميٍة: پذيرفنت دعوت رسمی، پاسخ مثبت دادن به دعوت رسمی 

ْعَوة: دعوت را پذيرفت ، پاسخ مثبت داد لَبَّی الدَّ

ْعَوة: دعوتنامه فرستادن، دعوت كردن، ارسال دعوتنامه  توجيه الدَّ

دعوة الجامهري: فراخوان همگانی، دعوت از مردم

ْعَوة: ميزبان، دعوت كننده، صاحب مجلس    صاِحُب الدَّ

ْعَوة: دعوتنامه كتاُب الدَّ

اَلُْمجيب : پاسخ دهنده

اسم فاعل از أجاَب، يُجيُب است. اسم مفعول آن ُمجاب است.
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حيَح َوالَْخطَأَ يف ما أَراَدُه الّشاِعُر.  َعيِّـِن الصَّ

. َنِة. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ 1 اَلنَّجاُح ف اْمِتحاناِت آِخِر السَّ

. اِْجَعِل الْيَْوَم َسعيداً   وَکَثرَي الرَْبَکاِت عاَدُة وَكَثْـرَُة الْبَـرَكاِت. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ  2 اَلسَّ

. 3 رِشاُء بَيٍت َجديٍد وَكَبيـٍر. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. َوأَنِْر َعْقيل َوقَلْبي  ِبالُْعلوِم الّناِفعاِت 4 إنارَُة الَْقلِْب َوالْـَعْقِل. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. َوأَِعّني ف ُدروس   َوأَداِء الْواِجباِت روِس. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ 5 اَْلعانَُة ف الدُّ

ْدَر انرِْشاحاً. . َواْمَلِ الصَّ ْدِر. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ 6 اِنرِْشاُح الـصَّ

. 7 ِشفاُء الَْمرْضٰی. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. 8 كَثْـرَُة اْلَمواِل. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. 9 طوُل الْـُعمِر. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

اِْعـلَـمـوا

أُسلوُب النِّداِء

زمانی که بخواهیم فردی را خطاب قرار دهيم و صدا بزنیم از اسلوب ندا استفاده می کنیم.

به دانش آموزان چند جملۀ فارسی مانند جمالت زير ارائه می کنيم و از آنها می خواهيم تا منادا 

را بيابند.

سعديا، مرد نکونام نـمريد هرگز. ای ساربان، آهسته ران کاراِم جانم می رود.

سعدی و ساربان در دو جملۀ باال »منادا« ناميده می شوند. منادا در لغت يعنی »صدا زده شده«.

ابتدا بايد اشاره ای گذرا به منادا در دستور زبان فارسی داشته باشيم. حجم مناسب کتاب اجازۀ 
چنني کاری را به معلّم می دهد.1

1ـ در زبان فارسی عالمت ندا به سه شکل دیده می شود:

الف( »ای« که پيش از اسم می آید؛ مانند: ای خدا، اين وصل را هجران مکن. 

ب( »یا« که پيش از اسم می آید؛ مانند: یا حسني. اين حرف از عربی به فارسی راه يافته است. 

پ( الف که پس از اسم می آید؛ مانند: حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار          تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

اسمی که پس یا پيش از نشانۀ ندا می آید، منادا نامیده می شود؛ مانند: ای خدا، يا حسني، حافظا 

منادا معموالً با حروف ندا همراه است؛ )ای، یا، آی، الف( مانند: ای ايران، ای مرز پر گهر.

گاهی منادا بدون حرف ندا می آید؛ مانند: سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی          عشق محّمد بس است و آل محّمد

یکی از موضوعاتی که در شامرش جمله به حساب می آید، »منادا« است.
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از دانش آموز بخواهید جمالت عربی زير را بخواند و ترجمه کند؛ آنگاه منادا را بيابد.

يا طالُِب ، تَعاَل. يا حاِمُد ، كَلِّْمنـي. يا َسيَِّد الّساداِت. 

َعواِت.  يا تِلميَذُة ، تَعالَـي.يا فاِطَمُة ، اِْجتَِهدي. يا ُمجيَب الدَّ

از او می پرسيم حرف ندا در جمالت باال کدام است؟ 
مهم ترين حرف ندا در زبان عربی »يا« است. نيازی به طرح ساير حروف ندا نيست. 1

در خالل قرائت قواعد توّسط دانش آموز در کالس می توانيم سؤال های متعّددی دربارۀ اسلوب 

ندا در فارسی و عربی طرح کنيم.

 گاهی حرف ندا حذف می شود و اين را از مفهوم و قرائن عبارت يا منت می توان فهميد؛ مانند: 

نْيا َحَسَنًة ...﴾ اَلَْبَقرَة: 201 »َربَّنا« در اين آيه که در اصل »يا َربَّنا« بوده است. ﴿... َربَّنا آتِنا ِفـي الدُّ

برای فهم مطلب باال از دانش آموز می خواهيم مثال هايی از نظم و نث فارسی بيان کند.

 به دانش آموز می گوييم به دو جملۀ زير توّجه کنيد. 

يا أَيَُّها اْلَولُد الُْمَؤدَّبوَن، حاِفظوا َعلٰی نَظافَِة الطَّبيَعِة. 

يا أَيّتَُها الَْبناُت الُْمَؤدَّباُت، حاِفظَْن َعلٰی نَظافَِة الطَّبيَعِة.

از او می پرسيم: 

چرا در جملۀ نخست بعد از حرف ندای »يا« کلمۀ »أَيَُّها« و در جملۀ دوم »أَيّتَُها« به کار رفته 

است؟

»أَيُّها« برای مذکّر و »أَيَّتُها« برای مؤنّث است. این مطلب را دانش آموز بارها در کتاب های درسی 

از متوّسطۀ اّول ديده است. در اينجا اشارۀ مستقيم شده است؛ وگرنه مطلب چندان جديد نيست.

ْعبـيُّ لِلِْحفاِظ َعلَی الْبيئَِة. يعنی جشنوارۀ  عبارت عربی روی تصوير عبارت است از: اَلِْمْهرَجاُن الشَّ

ملّی حفاظت از محيط زيست.

مهرجان معرَّب كلمۀ فارسی مهرگان است.

 مطابق آموزش کتاب درسی يکی از اساليب ندا »يا أَيُّها« و »يا أَيّتُها« است. هدف کتاب درسی 

تسهيل آموزش است. بسياری از مطالب اسلوب ندا در فهم منت تأثري کمی دارند؛ ورود به مباحث 

1ـ حروف ندا در عربی عبارت اند از: أَ ، يا ، أَيا ، َهيا ، آ ، أَْي ، وا
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پيچيدۀ انواع منادا و اعراب آنها موجب می شود برای آموزش مبحث مهم فعل دچار کمبود وقت 

شويم. دبري، تنها دو ساعت آموزشی )معادل يک زنگ( در هفته با دانش آموز درس دارد و وقتی که 

تعطيل رسمی يا اضطراری پيش بيايد، معلّم بعد از چهارده روز دانش آموزش را می بيند؛ بنابراين، 

شايسته است دبري با توّجه به فرصت زمانی اندک به مطالب مهم بپردازد.

مطابق آموزش کتاب درسی در »يا أَيَُّها اْلَولُد« و »يا أَيُّتَها الَْبناُت« ، »يا« حرف ندا و »أَيَُّها اْلَوالُد« 

و »أَيّتَُها الْبَناُت« گروه منادايی هستند. اين نامگذاری برای دانش آموز منطقی و قابل فهم است. دبري 

برای تفهيم آن زمان از دست منی دهد.

دانش آموزان در کتاب های پيشني ديده اند که در اين حالت »أَيُّها« و »أَيّتُها« ترجمه نـمی شوند.

نيازی به طرح مباحث پيچيدۀ قواعد در اسلوب ندا مانند: يا أيها الناُس و يا أيها العالُِم نيست. 

اينکه منادا در اين دو جمله کدام است و چه اعرابی دارد. به احتامل قوی اگر از دانش آموز بپرسيم 

منادا در يا أيها الناُس و يا أيها العالُِم کدام است؟ اشتباه پاسخ خواهد داد. او ناس و عامل را منادا 

می داند و توجيه اينکه »أّي« مناداست و ناس و عامل چه نقشی دارند رضورتی ندارد. در اينجا از 

اصطالح »گروه منادايی« استفاده می شود.

 حرف ندای »يا« بر رِس اسم بدون اَل می آيد؛ مثال: يا َولَُد، يا ِبْنُت، يا َمْن يَرَْحُم الَْمساکيـَن. 

اّما اگر منادٰی »ال« داشته باشد، با »أَيُّها« و »أَيَّتُها« به کار می رود؛ مثال: 

أَيَُّها الَْولَُد، أَيَّتَُها الِْبْنُت )يا أَيَُّها الَْولَُد، يا أَيَّتَُها الِْبْنُت(

به نظر می رسد اين مطلب ساده است؛ اّما دبري با تجربه می داند که برخی دانش آموزان در اين 

بخش اشكال دارند؛ بنابراين، آموزش آن الزم است.

( و هيچ فرقی با هم   لفظ جاللۀ »اهلل« به دو صورت منادا واقع می شود: )يا اهلُل( و )اَللُّٰهمَّ

ندارند. 

يا قَْوِم = يا قَومـي  گاهی در منادا ضمري »ي« حذف می شود؛ مانند: يا رَبِّ = يا َربّـي 

شاهد مثال قرآنی و دعايی در اينجا بسيار است؛ پس توضيح اين مطلب الزم است.

﴿َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل ٰهَذا بَلَداً آِمناً...﴾ البقرة: 126

﴿َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ أَِريِن كَيَْف تُْحِيي الَْمْوَتٰ...﴾ البقرة: 260

﴿إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمرَاَن رَبِّ إِينِّ نََذرُْت لََك َما ِف بَطِْني ُمَحرَّراً...﴾ آل عمران: 35
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﴿فَلاَمَّ َوَضَعتَْها قَالَْت رَبِّ إِينِّ َوَضْعتَُها أُنْثَٰى...﴾ آل عمران: 36

يًَّة طَيِّبًَة...﴾ آل عمران: 38 ﴿...قَاَل رَبِّ َهْب يِل ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ

ٰ يَُكوُن يِل ُغاَلٌم َوقَْد بَلََغِنَي الِْكرَبُ َواْمَرأَِت َعاِقٌر...﴾ آل عمران: 40 ﴿قَاَل رَبِّ أىَنَّ

﴿قَاَل رَبِّ اْجَعْل يِل آيًَة...﴾ آل عمران: 41

...﴾ آل عمران: 47 ٰ يَُكوُن يِل َولٌَد َولَْم مَيَْسْسِني برََشٌ ﴿قَالَْت رَبِّ أىَنَّ

﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ اَل أَْملُِك إاِلَّ نَْفِس َوأَِخي﴾ املائدة: 25

﴿قَاَل رَبِّ أَِريِن أَنْظُْر إِلَيَْك﴾ العراف: 143

﴿قَاَل رَبِّ اْغِفْر يِل َوِلَِخي َوأَْدِخلَْنا ِف رَْحَمِتَك﴾ العراف: 151

يَّاَي﴾ العراف: 155 ﴿قَاَل رَبِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَْكتَُهْم ِمْن قَبُْل َوإِ

﴿َونَاَدٰى نُوٌح َربَُّه فََقاَل رَبِّ إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهيِل...﴾ هود: 45

﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ أَُعوُذ ِبَك أَْن أَْسأَلََك َما لَيَْس يِل ِبِه ِعلٌْم...﴾ هود: 47

ْجُن أََحبُّ إِيَلَّ ِمامَّ يَْدُعونَِني إِلَيِْه...﴾ يوسف: 33 ﴿قَاَل رَبِّ السِّ

﴿رَبِّ قَْد آتَيْتَِني ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمتَِني ِمْن تَأِْويِل اْلََحاِديِث...﴾ يوسف: 101

﴿َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل ٰهَذا الْبَلََد آِمناً...﴾ ابراهيم: 35

﴿رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً ِمَن النَّاِس فََمْن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي...﴾ إبراهيم: 36

يَِّتي َربََّنا َوتََقبَّْل ُدَعاِء﴾ إبراهيم: 40 اَلِة َوِمْن ُذرِّ ﴿رَبِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ

﴿قَاَل رَبِّ فَأَنِْظْريِن إِىَلٰ يَْوِم يُبَْعثُوَن﴾ الِحْجر: 36

﴿قَاَل رَبِّ مِبَا أَْغَويْتَِني َلَُزيَِّننَّ لَُهْم ِف اْلَرِْض...﴾ الِحْجر: 39

﴿...َوقُْل رَبِّ ارَْحْمُهاَم كَاَم َربَّيَايِن َصِغرياً...﴾ اإلساء: 24

﴿َوقُْل رَبِّ أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق﴾ اإلساء: 80

﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َواْشتََعَل الرَّأُْس َشيْباً...﴾ مريم: 4

ٰ يَُكوُن يِل ُغاَلٌم وَكَانَِت اْمَرأَِت َعاِقراً...﴾ مريم: 8 ﴿قَاَل رَبِّ أىَنَّ

﴿قَاَل رَبِّ اْجَعْل يِل آيًَة...﴾ مريم: 10

ْح يِل َصْدِري﴾ طٰٰه: 25 ﴿قَاَل رَبِّ ارْشَ
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 اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الُْجَمَل الّتالَيَة؛ ثُمَّ َعيِّـِن الُْمنادٰی.

﴿قُْل يا أَيَُّها الْکاِفروَن * ال أَْعبُُد ما تَْعبُدوَن * َوال أَنْتُم عاِبدوَن ما أَْعبُُد﴾ اَلْکاِفروَن: 1 إلی 3  1

است.  صفت  »الكافرون«  و  منادا  »أَّي«  الْكاِفروَن«،  أيَُّها  »يا  در  كه  شود  اشاره  نيست  نيازی 

دانش آموز مطابق آموزش كتاب »يا أيَُّها الْكاِفروَن« را »گروه منادايی« می داند.

بگو ای کافران، آنچه را می پرستيد منی پرستم و شام ]نيز[ پرستندۀ )پرستندگاِن( آنچه می پرستم 

نيستيد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: بگو: ای کافران، آنچه می پرستید، منی پرستم و آنچه می پرستم، شام 

منی پرستید.

هم  شام  و  منی پرستم  را  شام  معبود  من  کافران،  ای  بگو  خرّمشاهی:  بهاءالدين  استاد  ترجمۀ 

پرستندگان معبود من نيستيد.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: بگو: ای کافران،آنچه را شام می پرستید من منی پرستم و نه شام 

آنچه را من می پرستم می پرستید.

نا َوتََقبَّْل ُدعـاِء﴾ إبراهيم: 40 الِة َوِمْن ُذّريَّتـي َربَـّ 2 ﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ نـامز قرار بده؛ پروردگارا دعايم را بپذير. 

در اينجا شايسته است به حذف ضمري متکلّم »ي« از »دعاِء« اشاره شود؛ زيرا چنني حذفی در 

قرآن بسيار است. اين حذف حتّی در غري ضمري »ي« نيز صورت گرفته است؛ مانند: 

هاَدِة الَْکبرُي الُْمتَعاِل﴾ در اينجا واژۀ »الُْمتَعاِل« در اصل »الُْمتَعايل« و مانند:  ﴿عالُِم الَْغيِْب َوالشَّ

اِع إِذا َدعاِن فَلْيَْستَجيبُوا يل  َولْيُْؤِمُنوا يب  لََعلَُّهْم  ﴿َوإِذا َسأَلََک ِعبادي َعنِّي فَِإينِّ قَريٌب أُجيُب َدْعَوَة الدَّ

اعي« و »َدعانـي« هستند. اِع« و »َدعاِن« در اصل »الدَّ يَرُْشُدوَن﴾ البقرة: 186 در اين آيه دو واژۀ »الدَّ

َك الْـَکـريـِم﴾ اَِلنِْفطار: 6 َهـا اْلنسـاُن مـا َغـرََّك ِبـَربِـّ ﴿يا أَيُـّ 3

ای انسان، چه چيزی تو را در برابر پروردگار بزرگوارت فريب داد؟ )فريب داده است(

به  ]که  بزرگوارت مغرور منود  پروردگار  به  را  تو  انسان، چه چیز  ای  آیت اهلل مشکینی:  ترجمۀ 

ربوبیّت او کفر و به کرم او کفران ورزیدی[؟

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته 

است؟!
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ترجمۀ آیت ااهلل موسوی همدانی )ترجمۀ تفسري  املیزان(: ای انسان، چیست که تو را به پروردگار 

کریمت مغرور کرده است؟

ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور  ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: 

گشتی ]و نافرمانی او کردی[؟

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: ای انسان، چه چیز تو را دربارۀ پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته 

است؟

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: اى انسان، چيست كه تو را در برابر پروردگار كرميت مغرور 

ساخته است؟

« را مرتجامن قرآن اغلب »مغرور کرد« نوشته اند.  معنای فعِل »َغـرَّ

« در فرهنگ های لغت توّجه کنيد. به معانی گوناگون »َغـرَّ

: َغرّاً و ِغرَاراً ]غّر[: ناآزموده شد، بزرگ شد.  َغرَّ

َغرَّ الرَُّجُل: خوراک مرغ خورد.

َغرَّ الرّاعي: شرتبان شرتانش را چرانيد. 

َغرَّ الطَّائُِر فَرَخُه: پرنده با نوکش جوجه اش را خوراک داد. 

َغرَّ املَاُء: آب به زمني فرو رفت. 

َغرَّ املاَء: آب را ريخت. 

َغرَّ َغرّاً و ِغرًَّة و ُغرُوراً ـُه : او را فريب داد و خوراک باطل خورانيد. 

ُء: آن چيز سپيد شد.  ، َغَرراً و ُغرًَّة و َغرَارًة اليشَّ َغرَّ

َغرَّ الَوْجُه: چهره، زيبا و سفيد شد.

نا َسِمْعنا ُمنادياً يُنادي لِْليـامِن ...﴾ آُل ِعمران: 193 نا إنَـّ 4 ﴿َربَـّ

پروردگارا، بی گامن ما ]صدای[ ندا دهنده را که به سوی اميان ندا می داد، شنيديم.

پروردگارا، ما شنیدیم که دعوت گری به ایامن فرا می خواند. ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: 

پروردگارا، ما صدای منادی ]تو[ را شنیدیم که به ایامن دعوت می کرد. ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: 

پروردگارا، به راستى ما شنيديم فراخواننده اى به اميان فرا مى خواند. ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: 

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای:       پروردگارا، ما صدای منادی ای كه خلق را به اميان فرا می خواند شنيديم.
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کامل آيه اين است: 

ْر َعنَّا َسيِّئاتِنا  ﴿َربَّنا إِنَّنا َسِمْعنا ُمناِدياً يُنادي لِْلمياِن أَْن آِمُنوا ِبَربُِّکْم فَآَمنَّا َربَّنا فَاْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا وَکَفِّ

َوتََوفَّنا َمَع اْلَبْراِر﴾

5 ﴿يا داُوُد إِنّا َجَعلْناَك َخليَفًة ِفـي اْلَرِْض ...﴾ ص: 26

ای داوود، ما تو را در زمني جانشني قرار داديم.

داوود نامی به زبان ِعربی به معنای »محبوب« است. ديويد در غرب هامن داود است.

کامل آيه اين است: ﴿يا داُوُد إِنَّا َجَعلْناَک َخليَفًة ِف اْلَرِْض فَاْحُکْم بنَْيَ النَّاِس ِبالَْحقِّ َوال تَتَِّبعِ الَْهوي  

فَيُِضلََّک َعْن َسبيِل اللَِّه إِنَّ الَّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبيِل اللَِّه لَُهْم َعذاٌب َشديٌد مِبا نَُسوا يَْوَم الِْحساِب﴾

، إِنّـي أَْسأَلَُك ِباْسِمَك، یا اهلُل، یا رَْحامُن ... يا َخيْـَر الْغاِفريَن ... ، يا ساتَِر کُـلِّ َمْعيـوٍب ... ،  6 اَللُّٰهمَّ

نوِب ...، يا َمْن َستَـَر الَْقبيَح ... ، يا أَْحَسَن الْـخالِقنَي .... ِمْن ُدعاِء الَْجْوَشِن الْکَبريِ يا َغّفاَر الذُّ

خدايا، بی گامن با ناِم تو، من از تو درخواست می کنم، ای خدا، ای بخشاينده )ای مهربان(، ای 

بهرتين آمرزندگان، ای پوشانندۀ هر عيب دار، ای بسيار آمرزندۀ گناهان، ای آن که زشت را پوشانده 

است، ای بهرتين آفرينندگان.

نشانی منت كامل دعای جوشن كبري: 

https//:www.yjc.ir/fa/news/5665068

ّريَّـة: فرزندان، دودمان ُدعاِء: دعايم )ُدعاء + ي( َغرَّ ـُ : فريب داد  اَلذُّ

اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: اُکْتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

از  و  را می پذيرد  »اَلُْمجيب« كسی كه دعا  الُْحْسنٰی.  أَْسامِء اهلِل  ِمْن  َوهَو  عاَء  الدُّ يَتََقبَُّل  اَلَّذي   1

نام های نيكوی خدا.

وِر كَثيـراً. »االنرشاح« احساس شادی و خوشحالی بسيار. عوُر ِبـالَْفَرِح َوالرسُّ 2 اَلشُّ

3 َضِحٌك َخفيٌف ِبـال َصوٍت. »البَْسَمة« خندۀ آرام بی صدا.

4 َجـَعـَل فيـِه نـوراً. »أَناَر« در آن روشنايی نهاد.

. »أَعاَن« كمک و ياری كرد. 5 ساَعَد، َونرََصَ
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 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي، َو َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَْحْمراِء؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة.

اَلِْکتاُب الْواِحُد َوالثَّالثوَن ِمْن نَْهِج الْبَالَغِة 

َوصيَِّة اْلماِم َعلـيٍّ  اِلبِْنـِه اْلماِم الَْحَسِن  

، اِْجَعْل نَْفَسـَك ميزاناً فيام بَيَْنـَك َوبنَْيَ َغيْـرَِك؛ فَـأَْحِبْب لِـَغيْـرَِك ما تُـِحبُّ لِـَنْفِسـَك؛  يا بَُنـيَّ

إلَيْـَك؛  يُـْحَسَن  أَْن  تُـِحبُّ  كَام  َوأَْحِسْن  تُظْلََم؛  أَْن  تُـِحبُّ  كَام ال  تَظْلِْم  َوال  لَـها؛  تَـْكرَُه  ما  لَُه  َواكْرَْه 

َواْسَتْقِبْح ِمْن نَْفِسـَك ما تَْستَْقِبُحـُه ِمْن َغيْـرَِك؛ ... َوال تَُقْل ما ال تُـِحبُّ أَْن يُقاَل لَـَك.

نامۀ سی و يکم نهج البالغه، 

از سفارش امام علی  به پسش امام حسن 

براى  را  آنچه  بده؛ پس  قرار  ترازويی  ديگرى ]همچو[  و  ميان خويشنت  را  دلبندم، خودت  پرِس 

برای  را  آنچه  بدار  ناپسند  برايش  و  بدار؛  ]نيز[ دوست  براى غري خودت  خودت دوست مى دارى 

خودت ناپسند می داری؛ و ستم مكن، چنان كه دوست ندارى به تو ستم شود؛ و نيىك كن، چنان كه 

]هم[  براى خودت  مى دارى  برای غري خودت زشت  را  آنچه  و  نيىك شود؛  تو  به  مى دارى  دوست 

زشت بدار؛ ... و چيزی را که دوست نداری برای تو گفته شود ]در حّق ديگران[ مگو.

1 ما هَو الَْمَحلُّ اْلعرايبُّ لِـ »نَْفس« ف »نَْفَسَك« َو »نَْفِسَك«؟ »نَْفَس: مفعول« َو »نَْفِس: مجرور 

بحرف جّر« 

2 ما هَو نَْوُع ِفْعِل »تَْکرَُه« َوصيَغتُـُه؟ مضارع، مفرد مذكّر مخاطب. 

3 أَ کَلَِمُة »ميزاناً« َمعرِفَـٌة أَْم نَِکرٌَة؟ نكرًة.

. ؟ ُمتََعدٍّ 4 أَ الزٌِم ِفْعُل »ال تَُقْل« أَْم ُمتََعدٍّ

5 ِمْن أَيِّ باٍب ِفْعُل »أَْحِسْن«؟ باب إفعال.

6 اُذْکُْر ِفْعلَيـِن لِْلَْمـِر. اِْجَعْل، أَْحِبْب، اِكْرَْه، أَْحِسْن، اْستَْقِبْح. 

بايد توّجه داشته باشيم كه فعل أَْحِبْب مضاعف است و از اهداف كتاب نيست و نبايد وارد بحث 

پيچيدۀ آن شد. همني كه دانش آموز بداند فعل امر است كافی است. با توّجه به اينكه ترجمۀ فارسی 

آن را در منت می بيند؛ بنابراين، در تشخيص فعل امر بودِن آن دچار مشكل منی شود. 

أَْحِبْب: ِفْعُل اْلَْمِر ِمْن تُِحبُّ »دوست بدار«  اَلْميزان: آلَـٌة يُْعرَُف ِبـها َوْزُن َشٍء »ترازو«  

يُقاُل: گفته می شود اِْسَتْقَبَح: َوَجَد قَبيحاً »زشت يافت«   
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رَْجَمـِة.  اَلتَّمريُن الّثالُِث: لِلتَـّ

1 هَو قَْد رََجَع: او برگشته است. 

از دانش آموز می پرسيم: از كجا دانست كه اين فعل معادل ماضی نقلی است. 

2 هَو قَْد يَرِْجُع: او گاهی باز می گردد. )او شايد برگردد(. 

فرق حرف »قَْد« بر رس ماضی و »قَْد« بر رس مضارع را از دانش آموز می پرسيم.

3 هَو ال يَرِْجُع: او باز نـمی گردد.

همني جا می توانيم معنای »هَو ال يَرِْجْع« را نيز سؤال كنيم و فرق اين دو فعل را از دانش آموز 

بپرسيم. 

4 هَو کاَن قَْد رََجَع: او بازگشته بود.

»هَو كاَن رََجَع« را نيز از دانش آموز می پرسيم تا بداند حرف »قَْد« گاهی حذف می شود.

5 هَو يُريُد أَْن يَرِْجَع: او می خواهد باز گردد. يا او می خواهد كه باز گردد.

در اينجا اشاره می كنيم كه هرچند حرف »أَْن« به معنای »كه« است؛ اّما در ترجمۀ فارسی، الزامی 

به آوردن آن نيست. دانش آموزان، سال گذشته با معنای حرف »أَْن« آشنا شده اند.

6 رَجاًء؛ اِرِْجْع: لطفاً، باز گرد. 

7 ِمْن فَْضلَِك؛ ال تَرِْجْع: خواهش می كنم باز نگرد.

»ال تَرِْجْع« می تواند برای ضمري »هَي« به معنای »نبايد باز گردد« باشد؛ اّما قرينۀ »ِمْن فَْضلَِك« 

مخاطب بودِن آن را تأكيد می كند.

8 هَو َسيَـرِْجُع: او بازخواهد گشت. 

9 هَو َسْوَف يَرِْجُع: او بازخواهد گشت.

در  است؛  دور  آيندۀ  يرجع«  »سوف  و  نزديک  آيندۀ  »سريجع«  شود  گفته  كه  نيست  نيازی 

ترجمه های قرآن می بينيم كه حتّی برعكس اين مطلب آمده است.

﴿لُِکلِّ نَبٍَإ ُمْستََقرٌّ َو َسْوَف تَْعلَُموَن﴾ اَْلَنعام: 67

ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: برای هر خربی ]از وعده ها و وعیدهای خدا[ قرارگاهی ]معیّن از نظر 

زمان و مکان[ است و به زودی خواهید دانست.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: هر خربی ]که خداوند به شام داده[ رسانجام قرارگاهی دارد ]و در 

موعد خود انجام می گیرد.[ و به زودی خواهید دانست.
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ترجمۀ آیت اهلل موسوی همدانی: )ترجمۀ تفسري  املیزان(: و از برای هر وعده و وعیدی، وقتی 

مقّرر است و زود باشد که شام بدانید.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: برای هر خربی وقت معیّنی است و به زودی آگاه می شوید.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: برای هر خربی هنگام ]وقوع[ است و به زودی خواهید دانست.

ترجمۀ استاد آيتی: به زودى خواهيد دانست كه براى هر خربى زماىن معنّي است.

ترجمۀ استاد بهاءالدين خرّمشاهی: هر خربی رسانجامی دارد، و به زودی خواهيد دانست.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: هر خربى را وقت وقوعى هست و به زودى خواهيد دانست. 

10 لَْن يَرِْجَع: باز نخواهد گشت. 

نيازی نيست گفته شود حرف »لَْن« نفی ابد است. برخی عادت كرده اند فعلی مانند »لَْن أرَْشََب 

الاْمَء« را »هرگز آب نخواهم نوشيد« معنا كنند، در حالی كه اين منطقی نيست. ترجمۀ درست، 

»آب نخواهم نوشيد« است. شخص تشنه اين طور نيست كه »هرگز« آب ننوشد. او تا مّدتی »آب 

نخواهد نوشيد« و بعداً خواهد نوشيد. عبّاس حسن در النحو الوافی برعكس تصّور غالب، »لَْن« را 

»نفی موقّت« گرفته است.

لن: وهو حرٌف، يُفيد النَّفي ِبَغريِ َدواٍم َوال تَأييد إاّل ِبَقريَنٍة خارَِجٍة َعْنُه. فَإذا َدَخَل َعىَل الُْمضارِع 

، فََمْن  نََفی َمعناُه ف الزََّمِن الُْمستَقبَِل الَْمْحِض غالِباً نَْفياً ُمؤقَّتاً يَقرُصُ أو يَطوُل ِمن َغريِ أْن يَدوَم َويَْستَِمرَّ

َفِر أو َغريه ف قاِبل  ام يُريُد نَْفَي السَّ يَقوُل: لَن أُساِفَر، أو لَن أرشَِب، أو لَْن أَقَرأَ َغداً، أْو نَحُو هذا ...، فَإنَـّ

ًة ُمَعيَّنة، يَعوُد بَعَدها إىل السفر ونحوه، إْن شاء، َوال يُريُد النَّفي الدائِم الُْمستَِمرَّ ف املستقبل،  الزِْمنِة مدَّ

واِم َواالسِتْمراِر. إاّل إن ُوِجَدت قرينٌة مع الحرف »لن« تَُدلُّ عىل الدَّ

11 هَو لَْم يَرِْجْع: او بازنگشت. او بازنگشته است.

بسياری از دانش آموزان در ترجمۀ اين فعل هنوز دچار اشكال هستند.

12 هَو ما رََجَع: او بازنگشت.

به دانش آموزان می گوييم فعل »ما رجع« و »مل يرجْع« تا حدودی معنای يكسان دارند.

13 إْن تَرِْجْع أَرِْجْع: اگر بازگردی؛ باز می گردم.

14 هَو کاَن يَرِْجُع: او باز می گشت.

نوع فعل را از دانش آموز می پرسيم. )ماضی استمراری(
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. فـيِّ َواْلْعراِب لِـام أُشيـَر إِلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ  اَلتَّمريُن الّراِبُع: َعيِّـِن الصَّ

َث َمَع َجميعِ الطُّاّلِب ف الَْمْدرََسِة.{ }تَْذَهُب الُْمَعلَِّمُة إلَی الَْمْكتَبَِة.{ }اَلرَُّجُل الَْعاّلَمُة تََحدَّ

1. اَلرَُّجُل
ُمبْتََدأٌ َوَمرْفوٌع أ( اِْسٌم، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، ُمْعرٌَب

فاِعٌل َوَمرْفوٌع ب( َمْصَدٌر، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة، َمبْنيٌّ

2. الَْعاّلَمُة
ُمضاٌف إلَيـِه َوَمْجروٌر أ( اِْسُم فاِعٍل، ُمؤَنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبالَْعلَميَِّة، ُمْعرٌَب

ِصَفٌة َوَمرفوَعٌة ِبالتَّبَعيَِّة لَِموصوِفها ب( اِْسُم ُمبالََغـٍة، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب

 

َث 3. تََحدَّ
، ُمْعرٌَب َمْفعوٌل َوَمْنصوٌب أ( ِفْعٌل ُمضاِرٌع، ُمْفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب، ثاُليثٌّ َمزيٌد ِمْن باِب تَْفعيل، ُمتََعدٍّ

ل، َمْعلوٌم، الزٌِم َخبَـٌر َوَمبْنيٌّ ب( ِفْعٌل ماٍض، ُمْفرٌَد ُمَذکٌَّر غائٌِب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب تََفعُّ

 

4. اَلطُّاّلِب
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ أ( اِْسُم َمْفعوٍل، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، َمبْنـيٌّ

ُمضاٌف إلَيِه َوَمْجروٌر ب( اِْسُم فاِعٍل، َجْمُع تَْكسريٍ وُمْفرَُدُه »الطّالِب«، ُمْعرٌَب

5. اَلَْمْدَرَسِة
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )ف الَْمْدرََسِة: جارٌّ َوَمْجروٌر( أ( اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمؤَنٌّث، َمْعرِفٌَة، ُمْعرٌَب

ِصَفٌة َوَمْجرورٌَة ِبالتَّبَعيَِّة لَِموصوِفـها ب( اِْسُم تَْفضيٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَل، َمبْنـيٌّ

6. تَْذَهُب
 أ( ِفْعٌل ُمضاِرٌع، ُمْفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب، ثاُلثـيٌّ ُمَجرٌَّد، َمْعلوٌم، ُمْعرٌَب، الزٌِم

 ٌّب( ِفْعٌل َمْجهوٌل، ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر ُمخاطٌَب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب تَفاُعل، َمبْنـي

7. اَلُْمَعلَِّمُة
َمْفعوٌل َوَمنصوٌب َوالُْجْملَُة اْسميٌَّة. أ( اِْسُم َمفعوٍل، ُمَعرٌَّف ِبـالَْعلَميَِّة، َمبْنـيٌّ

فاِعٌل َوَمرفوٌع َوالُْجْملَُة ِفْعليَّـٌة. ب( اِْسُم فاِعٍل، ُمْفرٌَد، ُمؤَنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب

8.اَلَْمكَْتَبِة
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )إلَی اَلَْمْكتَبَِة: جارٌّ َوَمْجروٌر( أ( اِْسُم َمکاٍن، ُمْفرٌَد، ُمؤَنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبأَل 

ُمضاٌف إلَيِه َوَمْجروٌر  ب( اِْسُم تَْفضيٍل، ُمْفرٌَد، َمْعرِفٌَة، ُمْعرٌَب 
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 اَلتَّمريُن الّراِبُع: َضْع َخطّاً تَْحَت الُْمفرَِد َمَع َجْمِعِه.

1 أُعجوبَة، َعجائب شكل درست جمع أُعجوبَة، أَعاجيب است. َعجائِب جمع عجيبَة است.

2 عاِصَمة، َعواِصم

3 َشَجرَة، َشَجرات

4 ظاِهرَة، َمظاِهر شكل درست ظاِهرَة، ظَواِهر است. )َمظَهر = َمظاِهر(

5 فَريَسة، فَرائِس

6 َصْفَحة، ُصُحف شكل درست صفحة، َصَفحات است. )َصحيفة = ُصُحف(

7 بَرناَمج، بَراِمج

8 َحفلَة، َمحاِفل شكل درست حفلة، َحَفالت است. )َمحِفل = محافل(

9 َخبري، ُخرَباء

10 َعجوز، َعجائِز

11 تِـْمثال، أَمثال شكل درست متثال، مَتاثيل است. )ِمثال = أَمثال/ َمثَل = أَمثال(

12 ميزان، أَوزان شكل درست: ميزان، َموازين است. )وزن = أَوزان(

13 لِباس، أَلِْبَسة )َمالِبس(

14 َعظْم، ِعظام )به دانش آموز می گوييم جمع َعظيم نيز ِعظام است؛ مانند آيات ِعظام(

15 طَريق، طُرُق

16 قَناة، قََنوات

17 ُدعاء، أَْدعيَة )برای دانش آموز مثال های ديگر برای ِفعال و فُعال و فَعال كه جمع آن أَفِعلَة 

است، می آوريم؛ مانند: ِغذاء، أَغذية/ طعام، أطعمة/ فُؤاد، أَفِئَدة/ َمتاع، أمِتعة/ رشاب، أرَشبة/ نظام، 

أنظمة و ...(

18 قََدم، أَقدام

19 َشْهر، ُشهور ضمناً جمع َشْهر، أَْشُهر نيز است.

20 أَكرَب، كِبار شكل درسِت جمع أَكرَب، أَكاِبر است. )كبري = كِبار(

21 فَم، أَفواه



بخش سوم

امتحانات و بارم بندی عربی، زبان قرآن )3( 

استفاده از منونه سؤاالت امتحانی اين كتاب در هر كتاب 

كمک آموزشی بدون اخذ مجّوز منع قانونی دارد.
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ دوازدهم 

نوبت اّول )از درس اّول، دوم و سوم(

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف( مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت منت، مترين و بخش »اِعلَموا« 

)زير کلامت خط کشيده می شود.(
1

2 نـمره
2

يا ترادف  نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد  مرتادف و متضاد )دو جفت کلمه كنار هم 

آنها را مشّخص می کند./ يا شش كلمۀ پراكنده داده می شود كه چهار تای آنها متضاد هستند./ 

می توان اين سؤال را درون منت درک مطلب طرّاحی كرد. متضاد يا مرتادف دو كلمه را در منت 

خواست و منرۀ درک مطلب، نيم منره افزايش يابد.(

0/5

3

تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه يا نوشنت مفرد يا جمع اسم )در حّد 

برای جای خالی  مناسب  گزينۀ  انتخاب  يا  دوازدهم(  کتاب  در  جمع های مکّس خوانده شده 

يک جمله

0/5

ب( مهارت 

ترجمه به 

فارسی 

4ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا«4

9 نـمره

5
ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس. 

)ترجمۀ الی نفی جنس به صورت »هيچ ... نيست« مّد نظر است.(
0/5

1/5ترجمۀ درست جمله های دارای حروف مشبّهة بالفعل؛ يکی از جمله ها از »لَيَْت« است.6

1ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت )حال( در دو شكل آن7

0/5ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای اسلوب استثنا يا حرص8

0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(9

1تکميل ترجمۀ ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِْعلَموا« )چهار جای خالی(10
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ج(مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

11

ترجمۀ دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، 

مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب رشط داخل 

زير فعل خطّی  ... که  و  کَتََب  َصَبَ،  َدَخَل،  َخَرَج،  مانند  ريشه های ساده ای  با  و  جمالت ساده 

»يا  مانند:  می کند؛  ترجمه  را  آنها  بيشرت،  يا  قرينه  يک  با کمک  دانش آموز  و  می شود  کشيده 

ـِك.« که در اين جمله دو قرينۀ »يا َصديَقتـي« و »ضمري ـِك« به  َصديَقتي، ال تَْخرُجي ِمْن َصفِّ

دانش آموز کمک می کند تا بتواند »ال تَْخرُجي« را درست ترجمه کند. يا در قالب مصوَّر به صورِت 

ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

2

7 نـمره

12
تشخيص و انتخاب فعل ماضی، مضارع، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله، يا تشخيص 

نوع فعل، يا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(
1

13
تشخيص الی نفی جنس )چند جملۀ کوتاه داده می شود و دانش آموز بايد الی نفی جنس را از 

الی نفی و الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.( 
0/25

14

تشخيص حروف مشبّهة بالفعل )چند جملۀ کوتاه داده می شود و دانش آموز بايد حرف مشبّه 

بالفعل را از حروف جّر، استقبال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر صورتی كه قدرت 

تشخيص حروف مشبّهة بالفعل را بسنجد.( 

0/25

15

تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

»کَتََب الُْمساِفُر رِسالًَة يف الُْفنُدِق.« جمالت کامالً حرکت گذاری می شوند.

)فاعل، مفعول، مبتدا، خب، مضاٌف اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر( دو نوع »حال« 

هر كدام 0/25 / مستثنی 0/25 / تشخيص اسلوب حرص 0/25

2

16
تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل يا ترجمۀ درست آنها؛ 

يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها )در هر حالت اين اسم ها داخل جمالت کوتاه هستند.(
1/5

د( مهارت 

درک و فهم

17

سؤال جور كردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول به توضيحات ستون دوم« 

)چهار مورد( یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با 

كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1

2 نـمره

18

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی چهار سؤال حتّی االمکان با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

يا )ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس منت 

ارائه شده در برگۀ امتحانی(؛ 

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توّجه به تصوير که در اين حالت پاسخ 

کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.

1
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ دوازدهم، نوبت دوم

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف( مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا« 

)زير کلامت خط کشيده می شود.(
1

2 نـمره
2

مرتادف و متضاد )دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص می کند؛ 

يا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مرتادف و متضاد قرار 

می دهد.(

0/5

3
پيدا كردن گزينۀ مناسب برای  يا  از نظر معنا در ميان چهار کلمه  تشخيص کلمۀ ناهامهنگ 

رشح يک كلمه
0/25

0/25نوشنت مفرد يا جمع اسم )در حّد جمع های مکّس خوانده شده در کتاب دوازدهم(4

ب( مهارت 

ترجمه به 

فارسی 

4ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا«5

9 نـمره

6
ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس. 

)ترجمۀ الی نفی جنس به صورت »هيچ ... نيست« مّد نظر است.( 
0/5

7
معنای  بر  تکيه  با   ) لََعلَّ و  لَيَْت   ، کَأَنَّ  ، )أَنَّ بالفعل  مشبّهة  دارای حروف  درست جملۀ  ترجمۀ 

حروف مشبّهة بالفعل
0/5

1ترجمۀ يک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی 8

0/5ترجمۀ يک جملۀ دارای قيد حالت 9

0/5ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا يا اسلوب حرص10

0/5ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا11

0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(12

1تکميل ترجمۀ ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا« )چهار جای خالی(13
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ج( مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

14

ترجمۀ دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، 

مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب رشط و فعل دارای نون وقايه داخل 

جمالت ساده و با ريشه های ساده ای مانند: َخرََج، َدَخَل، َصَبَ، کَتََب و ... که زير فعل خطّی کشيده 

می شود و دانش آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، آنها را ترجمه می کند؛ مانند: »أنا َدَخلُْت قَريََة 

َجّدي أَْمِس.« که در اين جمله دو قرينۀ »أنا« و »ي« در »إّن« و »َجّدي« و قيد زمان »أَْمِس« 

به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند »دخلُت« را درست ترجمه کند. در صورتی كه از فعل های 

دشواری مانند تَْهِمسوَن استفاده می شود، الزم است كه معنای شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ 

؟! )َهَمَس: آهسته سخن گفت( يا در قالب مصوَّر به صورِت  فِّ مثال: يا تاَلميُذ، لَِم تَْهِمسوَن يف الصَّ

ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد( يا به صورت تلفيقی از حالت اّول و دوم 

2

7 نـمره

15

تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

»کَتََب الُْمساِفُر رِسالًَة يف الُْفنُدِق.« جمالت کامالً حرکت گذاری می شوند.

يا مجرور به حرف جر، اسم و  )فاعل، مفعول، مبتدا، خب، مضاٌف اليه، صفت، جار و مجرور، 

خب افعال ناقصه و حروف مشبّهة بالفعل و الی نفی جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثنی، 

مفعول مطلق و منادا( 

تذکّر: سهم حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا 1/5 منره از 4 منره است.

تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می شود.

0/25 منره تشخيص اسلوب حرص از استثناست. 

0/5 منره تحليل رصفی و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه ای شبيه كتاب درسی باشد.

4

16
تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل يا ترجمۀ درست آنها؛ 

يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها )در هر حالت اين اسم ها داخل جمالت کوتاه هستند.(
1

د( مهارت درک 

و فهم

17

توضيحات ستون دوم«  به  اّول  واژگان »وصل كردن كلامت ستون  از مفهوم  سؤال جوركردنی 

)چهار مورد( یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با 

كلمۀ مناسب كامل شود. يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1

2 نـمره

18

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی چند سؤال حتّی االمکان با چند کلمۀ پرسشی خوانده شده( يا 

)ارائۀ چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس منت ارائه 

شده در برگۀ امتحانی(؛ يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توّجه به تصوير 

که در اين حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک 

و فهم را بسنجد.

1
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 تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی نوبت اّول و دوم و ميان نوبت ها

1 سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات کامالً حرکت گذاری شوند.

٢ صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حّد فهم دانش آموز است.

٣ در طرّاحی سؤاِل امتحاِن نوبت اّول، طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بارم بندی تغییراتی اجرا 

نـاميد؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقيقاً رعايت شود.

٤ حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه تنّوع دارد.

٥ در بسیاری از موارد، سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های 

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

هم زمان بیاید.

٦ فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

Adobe Arabic، KFGQPC Uthman Taha NaskhT )عثامن طه(، B Badr ، Traditional 

Arabic ، Simplified Arabic 

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

٨ طرح سؤاِل امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحاِن 

ميان نوبت، بارم بندی تعيني نـمی شود. اگر دبريی عالقه مند است که بر اساس بارم بندِی ويژۀ ميان 

نوبت سؤال طرح نـاميد، می تواند اين گونه عمل کند: 

مهارت واژه شناسی 1 نـمره، مهارت ترجمه به فارسی 5 نـمره، مهارت درک و فهم 2 نـمره و قواعد 

7 نـمره. 

)اين موارد رصفاً پيشنهاد است.(

در نتيجه 5 نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی منظور می گردد. 

)روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده يک نـمره(

٩ در سؤال )ترجمۀ دقيق فعل ها( يک يا دو قرينه مانند اسم و ضمري بايد در جمله وجود داشته 

باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند. مثال: 

يا َولَُد، رَجاًء، اِْسَمْع كَالَم ُمَعلِِّمَك. أُختي تَْكتُُب َدرَْسها. أيَّتُها الزَّميلَُة، لَِم ال تَْدُخلنَي يف ُغرفَِتِك؟ أنتم 

ْفرَِة َغداً. نَْحُن لَْم نَْجلِْس ُهناَك ِمْن قَبْل. قَْد َوَجْدتُم طَريَقُكم. إنَّنا َسَنْذَهُب إلی السَّ
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مالحظه می كنيد اّوالً هر يک از فعل ها در جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هايی وجود 

دارد كه كمک می كنند تا دانش آموز موفّق باشد. فراموش نكنيم كه يكی از اهداف ارزشيابی آموزش 

است. آن ارزشيابی ای درست است كه بتواند به دانش آموز كمک كند و او را دچار ترس و نگرانی 

نكند و موجب شود تا از يادگريی لّذت ببد.

باشند: صحيح و سامل،  داشته  را  اين ويژگی ها  كه  استفاده می شود  از فعل هايی  اين سؤال  در 

پر  كاربرد و دارای معنای ساده باشند؛ لذا چنني فعل هايی پيشنهاد می شود: اِبْتََعَد، أَرَْسَل، اِْستَْخَرَج، 

اِقرَْتََب، اِنْتَظََر، اِنَْقطََع، تََكلََّم، َذَهَب، رََجَع، ساَعَد، سافََر، شاَهَد، طَلََب، َعلََّم، َغَسَل، لَِعَب و...

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

جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: 

) ساِعدوا اُکتُْب يف الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً.   أيَُّها الرِّجاُل، رَجاًء، ... ٰذلَِك الّسائَِق. )ساِعْد

. ، اِرِجْعَن إلَی بُيوتُِکنَّ . يا أََخوايت، ِمن فَضلُِکنَّ تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ

11 در سؤاالت چندگزينه ای دو، يا سه گزينه ارائه می شود. )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ چهار 

كلمه داده می شود.(

1٢ ترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه ای طرّاحی نـمی شود.

1٣ طرح سؤال از فعل هايی مانند »تََعلَّموا« ، »تَعارَفوا« که می توانند ماضی، يا امر باشند بايد در 

جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنني سؤاالتی خودداری شود بهرت است. 

1٤ در تشخيص و ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی 

و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سامل طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی 

طرح شد، نبايد تغيرياتی مانند اعالل حذف داشته باشد. دانش آموزان در ترجمۀ فعل هايی مانند 

أَرِْض، اِرَْض، اِْهِد، دَْع، اُدُْع، رُدَّ، ِق دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتاب های درسی به كار رفته 

اَط الُْمْستَقيَم﴾ باشند بايد بدون كوچک ترين تغيريی عني هامن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِْهِدنَا الرصِّ

»ماضی  معادل  الَْمرْضٰی.«  يَْفَحصوَن  كانوا  »اَْلَِطبّاُء  جملۀ  فعِل  بداند  دانش آموزی  دارد  احتامل 

استمراری« در فارسی است؛ ولی معنای فعل »فََحَص« را كه در پايۀ هشتم خوانده است بعد از پنج 

سال فاصله فراموش كرده باشد؛ در اين صورت به او ظلم می شود. در چنني حالتی الزم است كه 

معنای فعل »فََحَص« در برگۀ امتحان داده شود؛ زيرا آنچه سنجيده می شود ساختار معادل »ماضی 
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استمراری« است نه معنای فعل »فََحَص«، و اين بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در 

بخش ترجمه.

1٥ آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت 

مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست؛ اّما حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا 

بيستم از اهداف کتاب است.

1٦ طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشارۀ مناسب، برای جای خالی در جمله با توّجه به 

قرائن در قالب سؤال چندگزينه ای اشکالی ندارد؛ ولی بايد توّجه داشت که چنني مواردی از اهداف 

کتاب درسی نيست: 

ضمري منفصل منصوب مانند إيّاَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد 

هذه و تلك برای اشاره به اسم غري عاقل.

در كتاب درسی به نام ضامير اشاره نشده است.

1٧ در تشخيص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست 

و کلامِت جملۀ ارائه شده باید كامالً اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت 

جمله، مطلقاً ممنوع است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده است. در كتاب عربی رشتۀ ادبيات و 

علوم انسانی ذكر عالمت اعرابی آموزش داده شده است؛ بنابراين، در امتحان می تواند طرح شود؛ 

مثالً ذكر اينكه در جملۀ »جاَء الرجُل.« الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.

حاكِم،  مانند  كلامتی  نوِع  ذکر  اّما  نيست؛  الزم  و مشتق  جامد  ذکر  مشتّقات،  تشخيص  در   1٨

َمحكوم، َمحَكَمة، أَحَكم الزم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر 

اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی مزيد می باشد، در کتاب درسی تدريس شده و از 

اهداف آموزشی کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانی است.

1٩ در بخش تحليل رصفی و اعراب می توان مانند مترين كتاب عمل كرد؛ يعنی سؤال دو گزينه ای 

نيز طرح كرد. از طرح سؤال به صورت پر كردن جای خالی در تجزيه و تركيب خودداری شود. ارائۀ 

يک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشنت تحليل رصفی و اعراب نيز از اهداف برنامۀ درسی 

نيست.

باشد  منطقی  تغيري  اين  اينكه  رشط  به  است؛  جايز  امتحان  در  كتاب  جمالت  دادن  تغيري   ٢0

دانش آموز  كه  است  اين  اشكال شوند. هدف  دانش آموزان كالس دچار  بيشرت  كه  نشود  و موجب 
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نـمی توان  را  طوطی وار عبارت ها را حفظ نكند. بديهی است كه آيات و احاديث و رضب املثل ها 

تغيري داد.

٢1 در بخش مهارت ترجمه به فارسی نـمی توان تفكيک دقيق ميان عبارات ارائه شده انجام داد. 

طبيعی است كه امكان دارد در آزمون جمله ای داده شود كه بارم بخش هايی از قواعد را افزايش دهد.

٢٢ در امتحان نوبت دوم از مطالب نيمۀ اّول كتاب كمرت از هفت منره طرّاحی می شود. درس 

اّول و دوم كتاب تعيني كرد؛  عربی به گونه ای است كه نـمی توان سقفی دقيق برای مطالب نيمۀ 

زيرا نه تنها مفاهيم پنج درس كتاب، در هم تنيده اند؛ بلكه آموخته های سال های گذشته نيز تكرار 

شده اند. )نيمۀ اّول حدود هفت نـمره، نيمۀ دوم حدود 13 نـمره(

بارم بندی امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن )3( پايۀ دوازدهم، ميان نوبت اّول و دوم 

رشتۀ ادبيات و علوم انسانـی

نـمرهموضوعشامرهمهارت ها 

مهارت های خواندن، 

شنيدن و سخن گفنت

1

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(، يا 

حفظ شعر و اجرای گروهی آن، اجرای نـاميشی منت برخی درس ها.

پرسش های كالسی

4

2

مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 

)سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما هَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، 

، أَّي(، ن، کَم، َهْل، أ، متی، کيف، ملاذا، لَِم، َعمَّ ِممَّ

يا اجرای گروهِی مکاملاتی ساده.

1

5 جمع نـمره ها 

تذکّرات:

1 امتحان ميان نوبت اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 15 نـمره( و شفاهی )از 5 نـمره( 

می باشد، ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است.

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

و از عهدۀ بسياری از دانش آموزان بر نـمی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان خواسته شود حتّی االمکان 
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مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تـمرين کنند؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی 

مسائل دينی است و قرائت نـامز بايد با تلّفظ درست باشد.

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

سؤاِل »إلَی أيَن تَذَهُب؟« پاسخ دهد »إلی الُْفنُدق«، کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: 

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

سؤال شد: »ِمْن أيَن أنَت؟« و پاسخ داد: »طهران« و درنگ کرد و نتوانست بگويد »أنا ِمْن طهراَن.« 

در حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.

٤ می توانيم از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در مّدت دو دقیقه معرّفی کند؛ يا اگر 

فّعاليتی در زمينۀ منايش و مکامله در کالس داشت می توان به عنوان منرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده 

کرد.

٥ طبيعی است که در يک روز نـمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد. 

بنابراين، آنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعه فّعاليت های شفاهی وی 

نـمرۀ شفاهی اش را تشکيل می دهد. 

مبنای نـمره دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت شفاهی اوست. رعايت ظرافت های رصفی و 

نحوی در مکامله در حّد دانش آموز نيست. مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی رسعت عمل داشته 

باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد. بنابراين، از دبري 

از  دانش آموز خاطرۀ خوشی  تا  کند  برگزار  مهربانی  و  نرمش  با  را  بخش  اين  گرامی خواهشمنديم 

مکامله به ياد داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده مباند.

پرسش های مكامله مانند: 

َمْن أَنت؟ َما اْسُم ٰهَذا الطّالِِب؟ )َما اْسُم ٰهِذِه الطّالِبَِة؟(، ِمن أين حرضتك؟ کم عمرك؟ ما هَو تَرتيبَُك 

َنة؟ أّي طعام تحّب  بنََي إخَوتَِك َو أََخواتَِك يف اْلرُسَِة؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ إلٰی أيَن سافَرَْت هذه السَّ

)تحبّنَي(؟ أيُّ فاكهٍة موجودٌة اآلن يف الّسوِق؟ متی ترجع )ترجعني( إلی بيتك؟ کم الساعة؟ ما هو لون 

الباب؟ لاِمذا تدرُُس )تدرسني(؟ ماذا تأکُُل )تأكلني( ِعنَد الَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط )هل أنِت نشيطة(؟      

أ   دفرتٌ علی الْمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقيبة؟ ماذا تُشاهد يف ساحِة املدرسة؟
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ِل َوالّثانـي َوالّثالِِث،  ْرِس اْلَوَّ ُل، ِمَن الدَّ م( اْلَوَّ ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الّثايَن َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َوااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:     اَلُْمَدرُِّس:    ااَِلْسُم اْلَوَّ

ف
بارمپرسشردي

الف( مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ ﴿إنََّك أَنَت َعاّلُم الُْغيوِب﴾                                 2ــ ﴿َو يَقوُل الْكاِفُر يالَيتَني كُْنُت تُراباً﴾

يِْت ِمْن كَِبِدِه.              4ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة.  3ــ يُصاُد الْحوُت اِلْسِتخراِج الزَّ

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفـي الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

َب / قََدَر اِْستَطاَع / َخيَّـَر / َسهََّل / أَْعطٰی / َصعَّ

الف............................. = .............................                  ب ............................. ≠ ............................

0/5

3 اَلنََّفق  اَلِْجلْد  اَلَْعظْم  0/25َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبَة يف الَْمعنٰی. اَللَّْحم

ُحِف ُعنواناً َخطَأً.4 . نََشَْت إْحَدی الصُّ 0/25اُکُتْب ُمفرََد الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿َو ُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾ 0/25 

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

2ــ ﴿ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمتَنا﴾ 0/5

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

3ــ ﴿َو ال تَِهنوا َو ال تَْحزَنوا َو أَنتُُم اْلَْعلَوَن﴾ 0/75

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

4ــ ﴿إنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً﴾ 0/5

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

5  ــ ﴿َولَْو كُْنَت فَظّاً َغليَظ الَْقلِْب اَلنَْفّضوا ِمْن َحْولَِك﴾ 1

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

6  ــ نَِدَم الرَُّجُل َو أََخَذ يََد ِبْنِتـِه َو قَبَّلَـها، َو أَْجلََسـها ِعْنَدُه. 1

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

قوها. 0/5 يْامُء: إنّـي َلُخُت النَّبيِّ ِمَن الرَّضاَعِة؛ فَلَْم يَُصدِّ 7ــ قالَِت الشَّ

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

8  ــ أَ تَأُْمُل أَْن تَعيَش َحتّی تَأْكَُل ِمْن ثَـَمرِها؟! 0/75

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

9ــ لَيَْت َصديقي يَْنَجُح يف الُْمسابََقِة! 0/5

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

10ــ كَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك. 0/5

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

11ــ اِْشتَـَريُْت أَنْواَع الْفاكَِهِة إاّل أَناناَس. 0/5

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

َجرَِة! 0/25 َع إثْـامَر ٰهِذِه الشَّ 12ــ ما أرَْسَ

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

13ــ اَلَْجراَدُة تَْقِفُز ِمرتاً واِحداً. 0/25 

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

الِم. 0/25 يتوِن رَْمُز السَّ 14ــ َورَقَُة الزَّ

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

7/5
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

يامُء َو دافََعْت َعْن أَخيها َو َدَعْت قَوَمها إلَی اْلسالِم. 1ــ أَْسلََمِت الشَّ

  .الف( شيام تسليم شد و برادرش را راهناميی كرد و قومش را به اسالم فراخواند

 . ب( شيام مسلامن شد و از برادرش دفاع كرد و قومش را به اسالم دعوت كرد

نِْب َو ِبَخيبَِة اْلََمِل، َو خاَف أَْن يَْذكُرَُه الّناُس ِبالّسوِء. 2ــ َشَعَر نوِبل ِبالذَّ

  .الف( نوبل احساس گناه و نااميدی كرد و ترسيد كه مردم او را به بدی ياد كنند

 .ب( نوبل احساس پشيامنی و دودلی كرد و ترسيد كه مردم از او به زشتی ياد كنند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

قاَم نوبل ِبإنشاِء َعَشاِت الَْمصانِعِ َو الَْمعاِمِل يف ِعْشيَن َدولًَة، َو كََسَب ِمْن ٰذلَِك ثَرَوًة كَبريًَة ِجّداً َحتّی 

أَْصبََح ِمْن أَْغنٰی أَغنياِء الْعالَِم.

نوبل اقدام كرد به ساخنِت ده ها .......................... و كارگاه در ......................... كشور و از آن دارايِی 

بسيار بزرگی ............................ تا اينكه از ........................... ثرومتندان جهان شد.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت نـمره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

 . 1ــ أنا أَْعتَِصُم ِبَحبِْل اللِّه. 2ــ إنََّك لَْن تَْكِذَب أَبَداً. 3ــ َعلَيُكم أَْن تَلْتَزِموا ِبالَْحقِّ

لوا الَْبناَمَج. 6  ــ لَيْتَنا نُجالُِس اْلَفاِضَل! بْياُن، ال تُبَدِّ طَِة. 5  ــ أَيَُّها الصِّ 4ــ يا أُختي، اِتَِّصلـي ِبالشُّ

ٍة. لوَن أَهدافاً ِبقوَّ يّارَُة كانَْت قَِد انْطَلََقْت ِبُسَعٍة. 8  ــ اَلاّلِعبوَن کانوا يَُسجِّ 7ــ اَلسَّ

َل: عوض كرد/ جالََس:  اِْعتََصَم: چنگ زد/ كََذَب: دروغ گفت/ اِلْتَـزََم: پايبند شد/ اِتََّصَل: متاس گرفت/ بَدَّ

َل َهَدفاً: گُل زد(  َل: ثبت كرد )َسجَّ همنشينی كرد/ اِنْطَلََق: به حركت درآمد/ َسجَّ

2

9

َعيِّـْن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

 أَقْبَلوا   أَقْبَلُْت     1ــ أنا َو زَمييل ................... َعلَی النَّجاِح.             أَقْبَلْنا

 اِْمَنحوا     َمَنحوا  2ــ إنَُّهم ................... َجوائَِز غاليَـًة أَْمِس.          َسيَْمَنحوَن

 ال تَْحزَْن   ال يَْحزَُن 3ــ يا َحبيبي، ................... أَنَت يف َحياتِـَك.         ال يَْحزَْن

 عاِملـي    عاِمْل          4ــ رَجاًء، يا بَناُت، ................... زَميالتُِكنَّ َجيِّداً.      عاِملَْن

1
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10

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي فيها ال الّنافَيُة لِلِْجْنِس.

  ﴾... ً1ــ ﴿َو ال يَْحزُنْـَك قَولُُهم إنَّ الِْعزََّة ِلِ َجميعا

 .2ــ أَ ال تَْعرِفونَني؟ - ال، َمَع اْلََسِف. ال نَتََذكَّرَُك

 .3ــ ال فَْقَر أََشـدُّ ِمَن الْـَجْهِل

0/25

11

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي ما جاَء فيها ِمَن »الُْحروِف الُْمَشبََّهِة لِلِْفْعِل«.

 ﴾إنَّ اَل لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن ...﴿

 ﴾ُكم تَْعِقلوَن ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

 .َو قَْدُر كُلِّ اْمِرٍئ ما كاُن يُْحِسُنُه

0/25

12

، يف ما يَلـي. َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلْكَلاِمِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

﴿َو ُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً   ﴾ / اَلِْكتاُب َصديٌق يُْنِقُذَك ِمْن ُمصيبَِة الَْجْهِل.

َحرَضَ الزُّّواُر يف صالَِة الَْمطاِر إاّل نارِصاً. / اَلاّلِعبوَن رََجعوا ِمَن الُْمباراِة َو ُهم َمْسوروَن.

1/75

13

َعيِّـْن أُسلوَب الَْحْصِ يف ما يَلـي.

فِّ إاّل واِحداً./ 2ــ ما نََجَح إالَّ الُْمْجتَِهُد.  1ــ َجميُع التَّالميِذ جالِسوَن يف الصَّ

3ــ كُلُّ َشٍء يُرُْخُص إذا كَثُـَر إالَّ اْلََدَب.

0/25

14

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي.

َجِر ِبال ثَـَمٍر. / َزيَنب أَكْبَـُر ِمْن زَهراء. /  ﴿يُْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسيامُهم﴾ / اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل كَالشَّ

أَْشتَِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر./ زَميلـي َصبّاٌر ِعْنَد ُمواَجَهِة الَْمشاكِِل./ َحَسُن اْلَخالِق َمحموٌد بَيْـَن زُمالئِِه.

1/5

د( مهارت درک و فهم )دو نـمره(

15

                   .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

ؤوُب يَْسعٰی يف إنجاِز َعَملِِه، َو ال يَْشُعُر ِبالتََّعِب.                       ........................ 1ــ اَلدَّ

2ــ اَلُْخّفاُش هَو الَْحيَواُن اللَّبوُن الَّذي ال يَْقِدُر َعلَی الطَّرَياِن، َو َسْمُعُه َضعيٌف.   ........................

 0/5
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16

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

معان الَْكلِامِت الَْجديَدِة: ِقرْد: ميمون/ فَراَشة: پروانه/ نََفَخ: باد كرد/اِْشتََعَل: شعله ور شد/ بَرْد: رسما/ 

: رد شد، گذشت  أَتَْعَب: خسته كرد/ َمرَّ

َسَکَنْت َجامعٌة ِمَن الُقروِد يف َجبٍَل. يف لَيلٍَة بارِدٍة ذاِت رياٍح َو أمطاٍر، طَلَبوا ناراً، فاَم َوَجدوها، فَشاَهدوا 

بََدؤوا  َو  َعلَيها،  َوَضعوُه  َو  كَثرياً  َحطَباً  َجَمعوا  َو  فََمَسکوها  ناراً،  فََحَسبوها  ناٍر،  رَشارَُة  كَأَنَّها  فَراشًة 

يَنُفخوَن يف الَحطَِب َحتَّی تَشتَِعَل الّناُر لِلنَّجاِة ِمَن الَْبِد. َو كاَن قَريباً ِمنُهم طائٌر َعَل َشَجرٍة، يَنظُروَن 

إلَيِه َو يَنظُُر إلَيِهم، َو قَد َرأَى َعَملَُهم، فَقاَل لَُهم ِمن بَعيٍد: ال تُتِْعبوا أَنُفَسُكم؛ إنَّها فَراشٌة ال ناٌر. لاَّم 

َة َمرّاٍت فاَم َسِمعوا کَالَمُه، َعزََم َعَل الُقرِب ِمنُهم لِـَنْهِيـِهم َعن ِفْعلِِهم، فََمرَّ ِبالطائِِر رَُجٌل  قاَل ذلَِك ِعدَّ

فََعرََف نيَّتَُه. فَقاَل لَُه: ال تَنَصْح َمن ال يَْفَهُم؛ فاَل تُتِْعْب نَْفَسَك. الطائُر ما َسِمَع کالَم الرجِل، َو َذَهَب 

بَُه َعلَی اْلرِض  إَل الِْقرَْدِة، لِيَقوَل: ما ٰهَذا الَْعَمُل، إنَّها فَراشٌة لَيَْسْت ناراً؟ فَأََخَذُه ِقرٌد ِمنُهم قَويٌّ فرََضَ

فَـامَت الطّائُر. )ِمْن كِتاِب كَليلَة َوِدْمَنة(

أ( أَيَن كانَِت الُْقروُد تَعيُش؟

ب( ماذا فََعلَِت الُْقروُد ِبالَْفراَشِة؟

ج( َمْن قاَل: »ال تَنَصْح َمن ال يَْفَهُم«؟

د( كَيَف كانَِت الَْجوُّ ِعنَدما طَلَبَِت الُْقروُد ناراً؟

1

17

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم كُرسيّاً يف ٰهِذِه الّصورَِة؟

؟ ب( َهْل تُشاِهُد أَشخاصاً جالِسنَي َعلَی الَْكرايسِّ

0/5
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م( الّثانـي، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /03/ ....  ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الّثانـَي َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َوااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلِْمنطََقة:                           اَلُْمَدرُِّس:                             ااَِلْسُم اْلَوَّ

ف
دي

ر

بارمپرسش

الف( مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتـها َخطٌّ

َْك ِباللِّه. نوَب إالَّ الشِّ الِة﴾/ 2. يَْغِفُر اللُّه الذُّ 1.﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

ْدَر انِْشاحاً َو فَمي ِبالْبََسامِت. 3.كاَن لُِمزاِرٍع َمزَرَعٌة فيها َخرْضاواٌت./ 4. َو اْمَلِ الصَّ

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفـي الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ة / َمْوت / َجلََس ٰی / زَلَـّ َحياة / قََعَد / تََعدَّ

الف............................. = ............................. ب ............................. ≠ ............................

0/5

3 اَلَْقميص  اَلُْفستان  اَلْفاكَِهة  0/25َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة ِفـي الَْمعنٰی. اَلَْعباَءة

0/25َعيِّـِن الُْمفرََد َمَع َجْمِعِه. ُدعاء، أَْدعيَة/ ظاِهرَة، َمظاِهر/ َصْفَحة، ُصُحف/ َحْفلَة، َمحاِفل4
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿ٰهذا َخلُْق ال فَأَرونـي ماذا َخلََق الَّذيَن ِمن دونِِه﴾ 0/75

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

2ــ اِْستَْقِبْح ِمْن نَْفِسَك ما تَْستَْقِبُح ِمْن َغيْـرَِك. 0/5

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

0/5 . 3ــ كُلُّ َعنٍي باكيٌَة يَوَم الْقياَمِة إاّل ثاَلَث أَْعنُيٍ

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

حنَي َرأَی الرَُّجَل لَْم يَُقبِّْل ِبْنتَـُه. 0/75 4ــ اِنْزََعَج رَسوُل اِل

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

يامَء َعلَی الرِّداِء َو َخيَّـرَها بَيْـَن اْلقاَمِة َمَعُه أَِو الَْعْوَدِة إلٰی قَوِمها. 1 الشَّ 5  ــ أَْجلََس النَّبـيُّ 

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

6  ــ َسبَْعٌة يف َخْمَسٍة يُساوي َخْمَسًة َو ثاَلثنَي. 0/5

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

7ــ لَيَْت َصديقي يَْنَجُح يف الُْمباراِة! 0/5 

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

8  ــ اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً. 0/5

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

9ــ اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً. 0/5

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

10ــ َرأَيُْت الَْفاّلَح َو هَو يَْجَمُع الَْمحصوَل. 0/5

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

نيا َحَسَنًة﴾ 0/5 11ــ ﴿َربَّنا آتِنا يف الدُّ

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

12.يا َمْن َسرَتَ الَْقبيَح. 0/5

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

13ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة. 0/5

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

7/5
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ـِه يَطرُي بَْغتَـًة. 1ــ ِعنَدما يَتَأَكَُّد الطّائُِر ِمْن ِخداِع الَْعدوِّ َو ابِْتعاِدِه ِمْن ُعشِّ

 .أ( هنگامی كه پرنده از فريفنت دشمن و راندن او از آشيانه اش مطمنئ شد ناگهان فرار می كند

ب( وقتی كه پرنده از نرينگ زدن به دشمن و دور ساخنِت او از النه اش مطمنئ می شود، ناگهان پرواز 

 .می كند

2( بَلََغني أَنَّ رَُجالً ِمْن ِفتْيَِة أَهِل الْبَرصَِة َدعاَك إلٰی َمأُْدبٍَة فَأرَْسَْعَت إلَيها.

أ( به من رسيد كه مردی از جوانان برصه، تو را به مهامنی ای فرا خواند و تو به رسعت به سوی آن 

 .شتافتی

ب( به من گفتند مردی از نيكان برصه، تو را به جشن خويش دعوت كرد و تو با شتاب در آن حضور 

 .يافتی

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

أال َو إنَّ لِـُكـلِّ َمأْموٍم إماماً یَْقتَدي ِبـِه َو یَْستيَض ُء ِبـنوِر ِعلِْمـِه. أال َو إنَّ إماَمُكم قَِد اكْتَفـٰی ِمْن ُدنْیاُه 

ُکم التَْقِدروَن َعلـٰی ٰذلَِك َو لِٰكْن أَعینونـي ِبـَوَرٍع َو اْجِتهاٍد َو  ِبـِطْمَریِه َو ِمْن طُْعِمـِه ِبـُقرَْصیـِه. أال َو إنَـّ

ٍة َو َسداٍد. ِعفَّ

آگاه باشيد که هر رهروی پيشوايی دارد كه از او ......................... و از نور دانشش روشنى می جويد. 

آگاه باشيد، امامتان از دنيايش به دو ...................... و از خوراکش به دو .................... بسنده کرده 

است. آگاه باشيد که قطعاً شام نـمی توانيد چنني کنيد؛ ولی با پارسايی و تالش و پاک دامنى و درستی، 

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

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت نـمره(

8

ؤاِل( : )اُنْظُْر إلٰی تَرَْجَمِة اْلَفعاِل، أَْسَفَل السُّ تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ  يا أَِحبَّتي، ال تَْنَصحوا أََحداً بنَْيَ اْلَْصِدقاِء. 2ــ أ ال تَُعـرِّفُـــنا زَميلَنا الَْجديَد، يا زَمييل؟ 3ــ لَيْتَـُه يُحاِوُل 

لِلنَّجاِح! 4ــ َمْن يَرَْحْم يُرَْحْم. 5  ــ فَريُقنا لَْم يَْفَشْل يف الُْمباراِة. 6  ــ اَلتَّالميُذ يُريدوَن أَْن يَرُْسموا صورًَة 

َعلَی الِْجداِر. 

نََصَح: اندرز داد/ َعرََّف: معرّفی كرد/ حاَوَل: كوشيد/ رَِحَم: مهربانی كرد/ فَِشَل: شكست خورد/ رََسَم: 

نّقاشی كرد
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9

َعيِّـِن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ. 

 ال يَلَْعبْـَن  ال تَلَْعبوَن  1ــ يا أَوالُد، رَجاًء؛ .............. يف َوَسِط الّشاِرِع.      ال تَلَْعبوا

 َسْوَف يَْحتَِفلوَن  يَْحتَِفلوَن  2ــ إنّـُهم ................... أَْمِس.          اِْحتََفلوا

0/5

10

، يف ما يَلـي. َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلْكَلاِمِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

َل َهَدفنَِي َمْسوراً. نََجَح التَّالميُذ يف ااِلْمِتحاِن إاّل ِهشاماً.  اَلاّلِعُب َسجَّ

أَْحِسْن إلَی الّناِس إْحساَن الُْمْخلِصنَي. نَزََّل اللُّه الُْقرآَن تَْنـزيالً. يَْحُصُد الُْمزاِرُع الزَّْرَع َو هَو فَِرٌح.

َء أَْحَسُن ِمَن الَْعْفِو ِعْنَد الُْقْدرَِة.  لَيَْت حاِمداً فائٌِز يف الُْمسابََقِة! ال َشْ

يُْفتَُح الْباُب لُِدخوِل الطُّاّلِب. أَْصبََح الّشاتُِم ناِدماً ِمْن َعَملِِه الَْقبيِح. يا رَسوَل اِل.

3/25

11
. َعيِّـِن الُْجملََة الَّتي فيها أُسلوُب الَْحْصِ

ٍء ِباْلنفاِق إالَّ الِْعلَْم. . / يَْنُقُص كُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهُه﴾ / ال أَقوُل إالَّ الَْحقَّ ﴿كُلُّ َشْ
0/25

12

. فـيِّ َو اْلعراِب لِام أُشريَ إلَيِه ِبَخطٍّ حيَح يف التَّحليِل الصَّ َعيِّـِن الصَّ

َذَهبَت الطّالِباُت إلَی ااِلْمِتحاِن.

َذَهَبْت: 

  .ب( ِفْعٌل َمعلوٌم، ُمفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب َو الُْجملَُة ِفْعليٌَّة  .أ( ِفْعٌل ماٍض، الزٌِم َو الُْجملَُة اّسميٌَّة

ااِلْمِتحاِن: 

 .ب( َمْصَدٌر َعلٰی َوْزِن افِْتعال، ُمَعرٌَّف ِبأَل  .أ( ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة ِبالَْعلَميَِّة

0/5

13

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل يف ما يَلـي. )4 أَسامء(

1ــ ٰهَذا الُْكريسُّ َمصنوٌع ِمَن الَْخَشِب. 2ــ يا َستّاَر الُْعيوِب. 

3ــ أنا ُمْعتَِمٌد َعلٰی نَْفيس. 4ــ إنَّ أَْحَسَن الَْحَسِن الُْخلُُق الَْحَسُن.

1

د( مهارت درک و فهم )دو نـمره(

14

           . حيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقعِ حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1ــ اَلَْجْوُز َثَرٌَة ِقْشُُه ُصلٌْب َو َغرْيُ صالٍِح لِْلَكِْل، يُْكَسُ لِتَناُولِِه.               ........................

نُّ َوْزٌن يُعاِدُل ِمئَـَة كيلوِغراٍم.                                             ........................ 2ــ اَلطُـّ
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15

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

اَلَْكلِامُت الَْجديَدُة: باَض ـِ : تخم گذاشت/ ُعّش: النه/ بَيْض: تخم/ رِْجل: پا/ تَلَّقٰی: دريافت كرد/ غاَدَر: 

ترک كرد

اَلْكوكو طائٌِر ال يَبْني ُعّشاً. َو ِعْنَدما تُريُد أُنثاُه أَْن تَبيَض، تَْذَهُب إلٰی ُعشِّ طائٍِر آَخَر لَيَس فيِه صاِحبُـُه؛ َو 

َة َمرّاٍت  ُر ٰهَذا الَْعَمَل ِعدَّ ؛ ثُمَّ تَبيُض َمکانَـها، َو تَْخُرُج ِبـُسَعٍة. تَُکرِّ تَْقِذُف بَيَضًة واِحَدًة ِمْنـُه خارَِج الُْعشِّ

، فَـال ياُلِحُظ ُوجوَد بَيَضٍة کَبيـرٍَة ُمْختَلَِفِة اللَّْوِن بَيـَن  يف کُلِّ َمْوِسٍم. يَأْتِـي الطّائُِر الِْمسکنُي صاِحُب الُْعشِّ

بُيوِضـِه. فَـيَـْرقُُد َعلَيـها إلٰی أَْن تَْخُرَج الِْفراُخ. أَوَُّل ما يَْفَعلُـُه فَْرُخ الْکوکو هَو َدفُْع سائِِر الِْفراِخ َو الْبُيوِض 

. فَـتَْسُقُط َعلَی اْلَرِض َو تَـموُت َحتّٰی يَبْقٰی َوْحَدُه لِـيَتَلَّقٰی  ِبـِجناَحيْـِه َو رِْجلَيْـِه الَْقويَّتَيـِن خارَِج الُْعشِّ

. َو ال يَلْتَِفتاِن  ُه ابُْنـُهام. فَـيُطِْعامنِـِه َحتّٰی يَْکبُـَر َو يُغاِدَر الُْعشَّ کُلَّ الِْغذاِء. صاِحبا ٰهَذا الُْعشِّ يَظُّناِن أَنَـّ

. إلٰی ِفراِخـِهاَم الَْمْوتـٰی أَْسَفَل الُْعشِّ

أ( أَيَن تَبيُض أُنْثَـی الْكوكو؟ 

ب( ماذا تَْفَعُل أُنْثَـی الْكوكو لاَّم تاُلِحُظ ُوجوَد بَيَضٍة کَبيـرٍَة ُمْختَلَِفِة اللَّْوِن بَيـَن بُيوِضـها؟ 

ج( ِبَم يَْدفَُع فَْرُخ الْکوکو سائَِر الِْفراِخ َو الْبُيوِض؟ 

ـها؟ د( ما هَي عاِقبَُة الِْفراِخ الَّتي تَْسُقُط ِمَن ُعشِّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

لَِّة؟ )َسلَّة: سبد( .................................................... كَْم بُرتُقالَـًة ِفـي السَّ

ما ِمْهَنـُة الرَُّجِل الْواِقِف َجْنَب َسيّارَتِِه؟ ....................................................
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رشتۀ ادبيات و علوم انسانی ــ كد 112380

ايالم 1 سمريه داراخانی 

شهر تهران ٢ زينب الّسادات شاه صاحبی 

کرمانشاه ٣ بهبود نارصی هرسینی 

تهران )شهرستان ها( ٤ سکینه فتّاحی زاده 

البز ٥ معصومه پویا 

شهر تهران ٦ آمنه آقایی نعمتی 

مازندران ٧ نسین نظری 

مازندران ٨ ملیحه خادملو 

تهران )شهرستان ها( ٩ محّمد طایفه خانی 

سمنان 10 خدیجه حسینی 

قزوين 11 فاطمه خامدا 

کرمانشاه 1٢ کامران سلیامنی 

آذربايجان رشقی 1٣ مهدی شفایی 

کردستان 1٤ بابک قجر 

گرمسار 1٥ حدیثه متولّی 

ايالم 1٦ فرشته بیگی 

کردستان 1٧ پرستو اصغری 

کرمانشاه 1٨ خسو گروسی 

شهر تهران 1٩ محّمد جال 

البز ٢0 رمضانعلی کاسک پورکوشاهی 

کرمانشاه ٢1 فاطمه رامشی 

خراسان رضوی ٢٢ فاطمه زهرا گندم کار 

زنجان ٢٣ علی بیگدلی 

مركزی ٢٤ منصوره خوشخو 
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