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هامهنگـی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ بـه بـرخـی نکات رصفی،
نحوی، تفسريی و واژگانی  

َو الْبَيُْت يَـْعرِفُـُه َو الْـِحلُّ َو الَْحرَُم ٰهَذا الَّذي تَـْعرُِف الْبَطْحاُء َوطْأَتَـهُ 

اين کسی است که رسزمني مّکه قدمگاهش را می شناسد. 

و خانٔه ]خدا[ و بريون و محدوده اِحرام، او را می شناسند.

ٰهـَذا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الّطاِهُر اْلـَعَلُم ٰهـَذا اْبـُن َخـْيـِر ِعبـاِد اللِّٰه ُکلِّـِهـمُ 

اين فرزنِد بهرتيِن همٔه بندگان خداست. اين پرهيزگاِر پاِک پاکيزٔه بزرگ قوم است.

اَلُْعرُْب تَْعرُِف َمْن أَنَْکرَْت َو الَْعَجُم َو لَيَْس قَْولُـَك: َمْن ٰهذا؟ ِبـضـائِرِهِ 

و اين گفتٔه تو که »اين کيست؟« زيان رساننده بدو نيست. 

عرب و غريعرب کسی را که تو انكار كردی می شناسند.

رُْس الّراِبُع اَلدَّ

اهداف درس  

دانش آموز بتواند:

1  با رسودٔه فرزدق در ستايش امام زين العابدين  آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2  معنای كلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذكر كند.

3 با مفعول مطلق در زبان عربی آشنا شود و بتواند دو نوع آن را تشخيص دهد.
4  جمله های دارای مفعول مطلق را درست معنا كند.

5  آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.
6  پيام منت درس را درست درک و   بیان كند.
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کامل اين رسوده:

ِبَجّدِه أنِْبيَاُء اللّٰه قَْد ُخِتُموا )تنوين فاطمه رضورت شعری است(. هذا ابُن فاطَمٍة، إْن كُْنَت جاِهلَهُ 

او پرس فاطمه است. اگر تو او را نـمی شناسی ]بدان[ پيامربان خدا با نيای او به پايان راه رسيده اند.

عاَش  َو  الِْهجرَِة،  بَْعَد  ِعْشيَن  َو  ثاَلثٍَة  عاَم  ِبـالُْکَويِت  ِمنطََقٍة  يف  ُولَِد   . اْلَُمويِّ الَْعْصِ  ُشَعراِء  ِمْن  اَلَْفَرزَْدُق 

ِبـالْبَصَِة. 

فرزدق از شاعران روزگار اموی است. او در منطقه ای در کويت به سال بيست و سه هجری متولّد شد و 

در بصه زندگی کرد.

، فَـَسأَلَـُه اْلماُم َعْن َولَِدِه؛ فَـقاَل: يف يَْوٍم ِمَن اْلَيّاِم جاَء ِبـِه أَبوُه إلٰی أَميـِر الُْمؤِمنيـَن َعلـيٍّ

روزی از روزها پدرش او را نزد امري مؤمنان علی     آورد و امام از وی دربارٔه پرسش پرسيد و او گفت:

)ترجمٔه جاَء ِبـ برای دانش آموز دشوار است. يادآوری الزم است./ دربارٔه َسأََل نيز توضيح دهيم که به 

معنای »از ... پرسيد« است. و مثال بيشرت بياوريم: أَسأَلَُك: از تو می پرسم/ اِْسأَلونـي: از من بپرسيد.(

»ٰهَذا ابْنـي يَکاُد يَکوُن شاِعراً َعظيامً«. فَـقاَل اْلماُم  لِـوالِِدِه: »يا صاِحَب الَْولَِد، َعلِّْمـُه الُْقرآَن«. 

اين پرسم است نزديک است که شاعری بزرگ شود. و امام به پدرش گفت: ای صاحب فرزند، به وی 

قرآن بياموز.

فَـَعلََّمـُه الُْقرآَن؛ ثُمَّ رََحَل إلٰی ُخلَفاِء بَني أَُميََّة ِبـالّشاِم، َو َمَدَحـُهم َو ناَل َجوائِزَُهم.

و  کرد  را مدح  آنها  و  رفت  در شام  بنی اميّه  نزد خلفای  آموخت؛ سپس  قرآن  او  به  فرزدق[  ]پدر  پس 

جايزه های آنان را به دست آورد.

: َو کاَن يَْستُـُر ُحبَّـُه ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة؛ َولِٰكنَُّه َجَهَر ِبـِه لاَّم َحجَّ ِهشاُم  کاَن الَْفَرزَْدُق ُمِحبّاً ِلَْهِل الْبَيِت 

بُْن َعبِْدالَْملِِك يف أَيّاِم أَبيـِه. 

که  پنهان می کرد؛ ولی وقتی  اميّه  بنی  نزد خلفای  را  بود و دوستی اش  بيت   اهل  فرزدق دوستدار 

هشام بن عبدامللک در روزگار پدرش به حج رفت، آن را آشکار کرد.

فَـطاَف ِهشاٌم َو لاَّم َوَصَل إلَی الَْحَجِر لَْم يَْقِدْر أَْن يَْستَلَِمـُه لَِكثْـرَِة ااِلزِْدحاِم. 

پس هشام طواف کرد و وقتی که به حجر االسود رسيد نتوانست که آن را به خاطر شلوغِی بسيار )بسيارِی 

شلوغی( مسح کند.

اَلَْفَرزَْدُق
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فَـُنِصَب لَـُه ِمْنـبَـٌر َو َجلََس َعلَيـِه يَْنظُُر إلَی الّناِس َو َمَعـُه َجامَعـٌة ِمْن كِباِر أَْهِل الّشاِم.

پس منربی برايش نصب شد و روی آن نشست، در حالی كه به مردم نگاه می كرد و گروهی از بزرگان 

اهل شام همراهش بودند.

)فرق نََصَب و نُِصَب را توضيح می دهيم./ مفرد كِبار را می پرسيم و به جمع أكاِبر هم اشاره می كنيم./ 

اشاره می كنيم كه شام يا شامات يعنی هامن چهار كشور امروزی سوريه، لبنان، اردن و فلسطني اشغالی(

، فَـطاَف ِبـالْبَيِْت.  فَـبَيَْنام يَْنظُُر إلَی الُْحّجاِج، إْذ جاَء َزيُن الْعاِبديَن 

پس در حالی كه به حاجی ها نگاه می كرد ناگهان امام زين العابدين  آمد و خانه خدا را طواف كرد.

فَـلاَمَّ َوَصَل إلَی الَْحَجِر، َذَهَب الّناُس جانِباً، فَـاْستَلََمـُه ِبـُسهولٍَة. فَـقاَل رَُجٌل ِمْن أَْهِل الّشاِم: 

و هنگامی كه به حجراالسود رسيد مردم كنار رفتند و آن را به آسانی مسح كرد. مردی از اهل شام گفت:

»أَيَُّها الَْخليَفُة، َمْن ٰهَذا الَّذي قَْد َسَمَح الّناُس لَـُه ِبـاْسِتالِم الَْحَجِر«؟! 

ای خليفه، اين كيست كه مردم به او اجازه دادند كه حجراالسود را مسح كند؟! )اين كيست كه مردم به 

او اجازه مسح حجراالسود دادند؟!(

خاَف ِهشاٌم ِمْن أَْن يَْعرِفَـُه أَْهُل الّشاِم َو يَْرَغبوا فيـِه؛ فَـقاَل: »ال أَْعرِفُـُه، يا رَُجُل«. َو کاَن الَْفَرزَدُق حارِضاً. 

هشام ترسيد از اينكه اهل شام او را بشناسند و به او عالقه مند شوند و گفت: »ای مرد، او را نـمی شناسم.« 

و فرزدق حارض بود. 

فَقاَل الَْفَرزَدُق: »أَيَُّها الرَُّجُل، أَنا أَْعرِفُـُه.« ثُمَّ أَنَْشَد ٰهِذِه الَْقصيَدَة. 

پس فرزدق گفت: ای مرد، من او را می شناسم. سپس اين شعر را رسود.

 زندگی نامه فرزدق  

َهاّمم بن غالِب معروف به فََرزَدق از شاعران رسشناس عرب در سدٔه نخست و دوم هجری است. تولّد 

او ميان سال های ۱۹ تا ۲۳ است. قصیده ای که فی البداهه در ستایش امام زین العابدین و در برابر 

هشام بن عبدامللک رسود، معروف است.

فرزدق عربی شدٔه واژٔه فارسی پَرازَده به معنای گردٔه كلفت نان و خمیر است. این لقب را به خاطر درشتی 

چهره و ترش رویی به او داده  بودند.

او از شاعران بزرگ روزگار اموی به شامر می رود. عواملی همچون بدوی بودن، حضور در فصیح ترین 

قبایل عرب و تیزهوشی او بسرت مناسبی جهت شکوفایی ذوق شعری وی فراهم آورد. گفته اند اگر شعر 

فرزدق نبود، یک سوم لغت عرب از دست می رفت و نیمی از روایات و اخبار نابود می شد. )الفتوح، ص۱۰۴۹(
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دربارٔه شيعه يا سّنی بودن او اختالف نظر است.

روزی فرزدق با پدرش نزد امیراملؤمنین علی  رفت. حرضت پرسید: »او کیست؟« »غالب« پاسخ داد: 

»پرسم است که شاعر است.« حرضت فرمود: »به او قرآن بیاموز که بهرت از شعر است.«

در حوادث سال 60 قمری آمده است که فرزدق برای حج به سوی مّکه رفت و با امام حسین  برخورد 

کرد. امام از او احوال مردم کوفه را جویا شد و او در پاسخ گفت: »آنان را پشت رس گذاشتم در حالی که 

دل هایشان با تو و شمشیرهایشان بر ضد تو )و در نقلی با بنی امیه( بود.« )تاریخ طربی، ج۷، ص۲۹۶۹(

هشام بن عبدامللک به قصد حج به مّکه رفت. او در هنگام طواف به سمت حجراالسود رفت تا آن را 

استالم کند؛ ولی به دليل شلوغی جمعیّت نتوانست بدان نزدیک شود. ناچار برگشت و در جای بلندی برایش 

کرسی نهادند و او از باالی آن کرسی به متاشای جمعیّت پرداخت. در این میان، امام زین العابدین وارد 

شد و پس از طواف، به سمت حجراالسود رفت. جمعیّت با همٔه ازدحامی که بود، راه را باز کردند تا امام  

خود را به حجراالسود نزدیک ساخت. اطرافیان هشام سخت شگفت زده شدند. یکی از آنها از هشام پرسید: 

»این شخص کیست؟« هشام با آنکه علی بن حسین  را می شناخت، گفت: »منی شناسم.«

در این هنگام فرزدق با شهامت گفت: »ولی من او را می شناسم.« او بر روی بلندی ایستاد و قصیدٔه 

معروف خود را در معرّفی امام سجاد  رسود. هشام دستور داد مستمری فرزدق را از بیت املال قطع و 

خودش را نیز زندانی کردند.

ستایش امام  در فضای خفقان سیاسی و در حضور هشام، نه تنها گواه شهامت وی است؛ بلکه بر 

مبلغ  شد،  آگاه  او  شدن  زندانی  از  سّجاد   امام  که  زمانی  می دهد.  گواهی  خاندان  این  به  وی  ارادت 

دوازده  هزار درهم برای او فرستاد. فرزدق این مبلغ را پس داد و گفت: »من مدح تو را برای رضای خدا گفتم، 

نه برای عطا.« حرضت مبلغ را باز فرستاد و فرمود: »ما اهل بیت، چون چیزی به کسی بخشیم باز نستانیم.« 

)تاریخ گزیده، مستوفی، ص۷۱۰؛ کشف الغمه، اربلی، ج۲، ص۸۰.(

کَُمیْت بن زید اسدی با فرزدق پیوند قبیلگی داشت. وقتی کمیت »قصاید هاشمیات« را در مدح اهل بیت 

رسود، برای محک زدن اشعارش نزد فرزدق آمد. فرزدق پس از شنیدن اشعار او در پاسخ چنین گفت:

»آفرین پرسم، خوب گفته ای که »از فرومايگان دست برداشته ای و هرگز تیرت به خطا نخواهد رفت و 

گفتارت را تکذیب نخواهند کرد ...« این رسوده ها را پخش كن و با دشمن دست به گریبان شو که تو از همٔه 

َهب، ج۲، ص۲۳۱.( گذشتگان و حارضان شاعرتری.« )مسعودی، علی بن حسین؛ ُمُروُج الذَّ

با وجود ارادت فرزدق به خاندان اهل بیت  توّجه او به خلفای اموی و حضور در دستگاه آنان، با 

توّجه به نقش و جایگاه اجتامعی یک شاعر و میزان تأثیرگذاری شعر در آن روزگار، تأّمل برانگیز است و 

بنابراین منی توان وی را در ردیف کَُمیْت و ِدْعِبل که شیفتٔه اهل بیت  بودند قرار داد.

فرزدق بنا به نقل مشهور در سال ۱۱0 قمری در سن نود و یک سالگی در بصه چشم از جهان فرو بست.
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  َحـْوَل النَّـصِّ  

رِس.   اُکُتْب َجواباً َقصيـراً، َحَسَب نَصِّ الدَّ
؟  1  َمْن جاَء ِبـالَْفَرزَدِق إلٰی أَمريِ الُْمؤِمننَي 

.   چه كسی فرزدق را نزد امري مؤمنان آورد؟ جاَء ِبـِه أَبوُه إلٰی أَميـِر الُْمؤِمنيـَن َعلـيٍّ

؟  2  َمتٰی َجَهَر الَْفَرزَدُق ِبـُحبِّـِه ِلَْهِل الْبَيِت 
كی فرزدق دوستی اش به اهل بيت   را آشكار كرد؟ َجَهَر ِبـِه لاَّم َحجَّ ِهشاُم بُْن َعبِْدالَْملِِك يف أَيّاِم أَبيـِه.

3  أَيْـَن ُولِـَد الْـَفـَرزَدُق؟ َو أَيْـَن عـاَش؟
فرزدق كجا به دنيا آمد و كجا زندگی كرد؟ ُولَِد يف ِمنطََقٍة ِبـالُْکَويِت َو عاَش ِبـالْبَرصَِة. 

امكان دارد دانش آموز اين گونه پاسخ دهد: 

)ُولَِد يف ِمنطََقٍة ِبـالُْکَويِت عاَم ثاَلثٍَة َو ِعْشيَن بَْعَد الِْهجرَِة، َو عاَش ِبـالْبَرصَِة.( اين پاسخ اشكالی ندارد.

4 فـي أَيِّ َعرْصٍ کاَن الَْفَرزَدُق يَعيُش؟  فرزدق در چه دوره ای زندگی می كرد؟
. . يا اَلَْفَرزَْدُق ِمْن ُشَعراِء الَْعرْصِ اْلَُمويِّ كاَن يَعيُش يف الَْعرِص اْلَُمويِّ

5  إلٰی َمْن رََحَل الَْفَرزَدُق ِبـالّشاِم؟ فرزدق در شام نزد چه كسی رفت؟ 
رََحَل إلٰی ُخلَفاِء بَني أَُميََّة ِبـالّشاِم.

دانش آموز می تواند پاسخ ها را در منت جست وجو كند و بنويسد. بديهی است كه اگر خودش پاسخ را 

بنويسد بهرت است؛ اّما ارصاری بر اين كار نيست؛ پرسش ها به گونه ای طرّاحی شده اند كه دانش آموز بتواند 

پاسخ ها را در منت بيابد.

  اِْعـلَـمـوا    

     اَلَْمفعوُل الُْمطلَُق
از دانش آموزی می خواهيم اين منت را با صدای رسا در كالس بخواند.

به ترجمٔه چهار جملٔه زير دقّت کنيد.

از خدا آمرزش خواستم. 1 اِْستَْغَفرُْت اللَّه. 

از خدا بی گامن آمرزش خواستم. 2  اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً. 

از خدا صادقانه آمرزش خواستم. 3  اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً. 

از خدا ماننِد درستکاران آمرزش خواستم. 4  اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاَر الّصالِحنَي.  
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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 کلمٔه »اِْستَْغَفرُْت« و » اْسِتْغفار« در جمالت باالست؟
   مصدر »اِْسِتْغفار« در جملٔه دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله ها افزوده است؟

   نقش کلمٔه »اِْسِتْغفار« در جمالت دوم، سوم و چهارم »مفعول مطلق« است.

اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً.

                                        مفعول مطلق تأکيدی

ترجمه جمله باال را از دانش آموز می پرسيم.

   اين مصدر در جملٔه دوم بر انجام فعِل »اِْستَْغَفرُْت« تأکيد کرده است. 
   به مصدر »اِْسِتْغفار« در جملٔه دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمٔه فارسِی آن از 

قيدهای تأکيدی مانند »بی گامن« ، »حتامً« و »قطعاً« و ... استفاده می کنيم. 

اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسـِتـْغـفــاراً.

                       مفعول مطلق تأکيدی

   دو کلمٔه »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 را بنويسد.

   گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمٔه بعد از خودش که صفت يا مضاٌف اليه است، نوِع انجام گرفنِت 
فعل را بيان می کند؛ مانند »اِْسِتْغفار« در جملٔه 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 اللَّه  اْسـِتـْغـفــاراً  صـاِدقــاً. اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسـِتـْغـفـاَر الـّصـالِـحـيـَن.  
              

                مفعول مطلق نوعی    مضاٌف اليه                                                                مفعول مطلق نوعی    صفت

   در ترجمٔه مفعول مطلق نوعی )که مضاف واقع شده است( از قيد »ماننِد« استفاده می کنيم؛ مثال: 
اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاَر الّصالِحنَي. ماننِد درستکاران از خدا آمرزش خواستم.
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قيد  به صورت  را  می توانيم صفت  است(  واقع شده  )که موصوف  نوعی  ترجمٔه مفعول مطلق     در 
ترجمه کنيم و نيازی به ترجمٔه مفعول مطلق نيست؛۱

مثال: 

تَْجتَِهُد اْلُمُّ لِـرَتبيَِة أَْوالِدها اْجِتهاداً بالِغاً.   

مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تالش می کند.

اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً. 

از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

آنچه كه در اينجا مهم است ترجمٔه درست عبارت و منت دارای مفعول مطلق است. 

اگر در كتاب درسی متريناتی 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 ريشٔه فعِل جمله است. مفعول مطلق دو نوع است: تأکيدی و نوعی.

   مفعول مطلق تأکيدی مصدری از ريشٔه فعِل جمله است که بر انجاِم فعل تأکيد می کند و صفت 
يا مضاٌف اليه ندارد.

بيان  را  انجاِم فعل  نوع و چگونگی  که  است  فعِل جمله  ريشٔه  از  نوعی مصدری     مفعول مطلق 
می کند و صفت يا مضاٌف اليه دارد.

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 اللَّٰه ِذکْراً کَثيـراً﴾   اَْلَحزاب: ۴۱       خدا را بسيار ياد کنيد.    مفعول مطلق نوعی

3 ﴿...کَـلََّم اللُّٰه موسی تَـکـليامً﴾ اَلنِّساء: ۱۶۴       خدا با موسی قطعاً سخن گفت. 
                                                                                                مفعول مطلق تأكيدی

كامل اين آيه عبارت است از: 

﴿َو رُُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َورُُسالً لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَيَْك َو كَلََّم اللَُّه ُموَسٰ تَْكلِيامً﴾

 »رُُسالً«: مفعول برای فعل محذوفی مانند )أَرَْسلَْنا( است. »تَْکلِیامً«: مفعول مطلق و برای تأکید است. این 

1ــ ترجمه هرن و ذوق در کنار توامنندی های گوناگون زبانی است و ترجمٔه صحيح به سياِق عبارت و نکات بسياری بستگی دارد. آنچه 

در کتاب در زمينٔه ترجمه می آيد، فقط يک راهناميی است.
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آیه همچون دیگر آیات سورٔه 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.

4 ﴿... َونُزَِّل الَْمالئَِکُة تَنـزيالً﴾ اَلُْفرقان: ۲5 و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند. مفعول مطلق تأكيدی

  تـمرین ها   

ُل: َعيِّـِن الِْعبارََة الْفارِسيََّة الَْقريبََة ِمَن الِْعبارَِة الَْعَربيَِّة ِفـي الَْمعنٰی.   اَلتَّْمريُن اْلوَّ

 ) 1 ال يُـْؤِمـُن أََحـُدکُـم َحـتّـٰی يُـِحـبَّ ِلَخـيــِه مـا يُـِحـبُّ لِـَنـْفـِســـِه.               )َرسوُل اللِّه 
پسند نیاید  کانَت  چیز  آن  تِن دوست و دشمن بدان در مبندهر 

فردوسی

2 إذا أَنَت أَکْرَْمَت الَْکریَم َملَْکتَـُه   َو إْن أَنَت أَکْرَْمَت اللَّئیَم تَـَمـرَّدا                اَلُْمـَتَنّبي 
گردنکشی۱  چو با ِسفله گويی به لطف و خوشـی و  کِرب  گرددش  فزون 

  سعدی
  

3 اِدََّعی الثّْعلَُب َشیئاً َو طَلَب   قیَل َهْل ِمْن شاِهٍد قاَل الّذنَب                      َمَثٌل   

احوال بپرسیدند  روباهی  دنبالز  بود  گواهش  معروفان  ز 

  عطّار

4 َمـْن َسـعـٰی َرعـٰی، َو َمـْن لَـزَِم الْـَمـنـاَم َرأَی اْلَْحـالَم.                                َمَثٌل 
هرکه َرَود َچرَد و هرکـه ُخسبد خواب بیند.                                                 انوشريوان

5 إذا أَراَد اللُّه َهالَك النَّْملَـِة، أَنْبََت لَـهـا َجناَحيـِن.                                      َمَثٌل 
پَرَشآن نشنیدی که حکیمی چه گفت؟ نباشد  که  بْه  هامن  سعدیمور 

1ــ خوب است بدانيد تلّفظ امروزی و کهن قافيه در بيت زير فرق دارد:

فزون گرددش ِکبـر و گردنَکشـی«»چو با ِسفله گويی به لطف و ْخَوشـی

در فارسی معيار خوشی و کشی به صورت »ُخ ش ي« و »ِک ش ي« تلّفظ می شود؛ اّما در فارسی کهن »ْخ َوش ي« و »َک ش ي« گفته می شده 

است. هنوز مردم غرب ايران مانند کردهای َفهَلوی )َفيلی( کلمٔه »خوش« را به »ْخَوش« و مردم يزد »َخش« با کاهش واو می خوانند. فعل 

»ِکشيد« نيز هنوز در برخی جاهای ايران »َکشيد« گفته می شود؛ مثاًل در رشق گيالن »َخَنم َبَکَشم« يعنی می خواهم بِکشم. واژٔه »كشكول« 

نيز همني گونه است )بن مضارع َكش از َكشيدن + كول به معنای پشت( كشكول را درويشان بر كول می كشيدند. اين كلمه، فارسی معرَّب 

است.
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6  ُمــدَّ رِْجـلَـَك َعـلَـی قَـْدِر کِـسائِـَك.                                                           َمَثٌل 
پايت را به اندازٔه گليمت دراز کن.                                                                 مثل فارسی

دائِِد يُـْعرَُف اْلْخواُن.                                                                  َمَثٌل 7  ِعْنَد الشَّ
درماندگیدوسْت آن باشد که گیرد دست دوست و  حالی  پریشان   سعدیدر 

اين مترين از زيباترين بخش های كتاب درسی و پيونددهندٔه ادبيات فارسی و عربی است؛ اّما متأّسفانه 

بدسليقگی طرّاحان سؤال در آزمون های رسارسی خاطرٔه بد در اذهان به جا نهاده است.

اَللَّئيم: فرومايه

تَـَمرََّد: نافرمانی کرد )می توان به كاربرد دو كلمٔه لئيم و مترّد در فارسی اشاره كرد.(      

عٰی: اّدعا کرد )اشكالی ندارد كه ماضی، مضارع و مصدر اين فعل را در كالس بگوييم؛ اّما مطلقاً نبايد در  اِدَّ

عي نيز اشاره كنيم.( عي، اِدِّعاء« حتّی می توانيم به كلمٔه ُمدَّ هيچ آزمونی از آن سؤال طرح كنيم. »اِدَّعٰی، يَدَّ

َرعٰی: چريد )اشاره به اينكه راعي چوپان است.(

لَزَِم الَْمناَم: خوابيد )لَزَِمُه: بدو آويخت و رهايش نکرد + اَلَْمنام: خواب(

اَْلَْحالم: رؤياها »مفرد: اَلُْحلْم« )اشاره شود به كلمٔه ِحلْم به معنای بُردباری(

أَنَْبَت: رويانيد )اشاره به اينكه نَبات به معنای گياه هم ريشه با أنبََت است.(      

/ مضارع: يَـُمدُّ / اشاره به اينكه َمدَّ كلمه ای دارای معانی متعّددی است و ترجمٔه  : دراز کن )ماضی: َمدَّ ُمدَّ

آن بستگی به جمله دارد.(

اَلرِّْجل: پا »جمع: اَْلَرُْجل« )اشاره به كلمه رَُجل و اينكه قََدم به معنای پا يا هامن گام است.(

اَلِْکساء: جامه )اشاره به مرتادفات آن مانند لِباس، َملبَس و ثَوب(

ديَدة« دائِد: سختی ها »مفرد: اَلشَّ اَلشَّ

  اَلتَّمريُن الّثانـي 

 ) ِ/ ُمَعلُِّم/ ُمَؤدُِّب( َو اْسَم الُْمبالََغِة )الْـَجبّاِر( َو اْسَم التَّفضيِل )أََحقُّ أ  ( َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل )الُْمتَواِضعِ/ الُْمتََكربِّ

ِفـي الَْحديثَيـِن التّاليَيـِن. 

فا فََكٰذلَِك الِْحكَمُة )مبتدأ( تَْعُمُر يف  ْهِل )مجرور بحرف جّر( َو ال يَْنبُُت يف الصَّ 1 إنَّ الزَّرَع يَْنبُُت يف السَّ
ِ الْـَجبّاِر )صفة( ، ِلَنَّ اللَّٰه َجَعَل التَّواُضَع )مفعول( آلََة الَْعقِل َو َجَعَل  قَلِب الُْمتَواِضعِ َو ال تَْعُمُر يف قَلِب الُْمتََكربِّ

َ ِمْن آلَِة الَْجهِل )مضاٌف إليه(. التََّكربُّ
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2 َمْن نََصَب نَْفَسُه )مفعول( لِلّناِس )مجرور بحرف جّر( إماماً فَـلْيَبَدأْ ِبـتَعليِم نَْفِسـِه )مضاٌف إليه( قَبَْل 
تَعليِم َغريِِه َولْـيَُكْن تَأديبُُه ِبسريَتِِه قَبَْل تَأديِبِه ِبلِسانِِه؛ َو ُمَعلُِّم )مبتدأ( نَْفِسـِه َو ُمَؤدِّبُـها أََحقُّ )خرب( ِبـاْلجالِل 

)مجرور بحرف جّر( ِمْن ُمَعلِِّم الّناِس )مضاٌف إليه( و ُمَؤدِِّبـِهم.

. ب( اُکْتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِـام تَْحتَـُه َخطٌّ

حيَح؛ ثُمَّ تَرِْجْمـُه.  اَلتَّْمريُن الّثالُِث: َعيِّـِن الَْجواَب الصَّ

به ياد می آورَد              يَتََذکَُّر 1 مضارع تََذکََّر )به ياد آورْد( : 
ياد دادن      تَْعليم 2 مصدر َعلََّم )ياد داد( : 

همنشينی كرد       جالََس 3 ماضی ُمجالََسة )همنشينی کردن( : 
بريده شدن      اِنِْقطاع 4  مصدر اِنَْقطََع )بريده شد( : 
نزديک شو              تََقرَّْب 5  امر تََقرََّب )نزديک شد( : 

بازنشست می شود          يَتَقاَعُد 6 مضارع تَقاَعَد )بازنشست شد( : 
خودداری كن       اِْمتَِنْع 7  امر تَـْمتَِنُع )خودداری می کنی( : 

خارج كرد    اِْستَْخَرَج 8  ماضی يَْستَْخِرُج )خارج می کند( : 
-       اِفْتََعَل 9  وزن اِْستََمَع : )گوش فرا داد(: 
-           اِفْتََعل 10  وزن اِنْتَظََر: )چشم به راه شد(: 

اين جدول برای يادآوری آموخته های دانش آموز در درس سوم و چهارم از كتاب دهم است. بهرتين كار 

اين است كه از دانش آموزان ماضی، مضارع، مصدر و امر اين فعل ها را پرسيد. آنگاه برای دانش آموزانی كه 

اين فعل ها را خوب نياموخته اند، يا فراموش كرده اند يادآوری و تثبيت آموخته ها صورت گريد. بهرت است 

چند فعل از هر يک از اين گروه های فعلی يادداشت كنيم تا دانش آموزان با آنها مثال بزنند: 

استفعل )استخدم، استخرج، استكرب، استضعف، استثمر( ؛ 

افتعل )اشرتك، افتخر، اعرتف، اخرتع( ؛                        انفعل )انقطع، انكرس، انهدم، انبسط( ؛ 

ل )تقّدم، تكرّب، تشّف، تنزَّل(                               تفاعل )تبادل، تعادل، تعارف، تصادم(؛ تفعَّ

ل )قّدم، كرّب، علّم، كرّم( ؛                                     أفعل )أرسل، أصلح، ألزم، أطلق( ؛  فعَّ

فاعَل )جاهد، دافع، كاتب، حافظ(
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اَْلَمْصَدراَْلَْمـراَْلُمضاِرعاَْلاميض

اِْسـِتـْفـعـالاِْسـَتـْفـِعـْلَيـْسـَتـْفـِعـُلاِْسـَتـْفـَعـَل

اِْفـِتـعـالاِْفـَتـِعـْلَيـْفـَتـِعـُلاِْفـَتـَعـَل

اِْنـِفـعـالاِْنـَفـِعـْلَيـْنـَفـِعـُلاِْنـَفـَعـَل

ـَل ـُلَتـَفـعَّ ـْلَيـَتـَفـعَّ ـلَتـَفـعَّ َتـَفـعُّ

َتـفـاُعـلَتـفـاَعـْلَيـَتـفـاَعـُلَتـفـاَعـَل

ـَل ـُلَفـعَّ ـْلُيـَفـعِّ َتـْفـعـيـلَفـعِّ

إِْفـعـالأَْفـِعـْلُيـْفـِعـُلأَْفـَعـَل

ُمـفـاَعـَلـةفـاِعـْلُيـفـاِعـُلفـاَعـَل

  اَلتَّْمريُن الّراِبُع: َعيِّـْن کَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلَْفراِغ.

   . 1 اَلُْحّجاُج ... َمرّاٍت َحْوَل بَيِت اللِّه ِلَداِء َمناِسِك الَْحجِّ
 يَطوفوَن                                            يَطْبُخوَن                       يَطْرُدوَن  يَطْرُقوَن 

حاجی ها بارها دور خانٔه خدا برای به جا آوردن مناسک حج )طواف می كنند(.

. طيُّ َلْشتَدَّ ... أَماَم الْـَملَْعِب الـّريايضِّ 2 لَو ل الشُّ
        يُْت                          اَلـزَّ                        اَلـزَّلَلُل   بَْدُة   اِلزِْدحاُم             اَلـزُّ

اگر پليس نبود )شلوغی( روبه روی ورزشگاه شّدت می گرفت.

« به معنای »شّدت گرفت« است؛ ولی در اين جمله »شّدت می گرفت« ترجمه شده است.  )هرچند »اِْشتَدَّ

در چنني اسلوبی فعل به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شود. مثال ديگر: لَو َل الُْمطالََعُة لَرََسبُْت: اگر 

مطالعه كردن نبود، مردود می شدم.(

3 ... کُنُت أَْميش، َرأَيُْت حاِدثاً يف ساَحِة الَْمديَنِة.   
                                بَيْـَن                           بَيَنـمـا                         جانِـبـاً  ِعـْنـَد 

)در حالی كه( داشتم راه می رفتم، حادثه ای را در ميدان شهر ديدم. )به جای فعل »داشتم راه می رفتم« 

می توان گفت: »راه می رفتم« پس ترجمه به دو صورت ماضی استمراری و ماضی مستمر درست است. (
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توضيح اينكه دانش آموز فعل )كان يفعل( را فقط به صورت »ماضی استمراری« آموخته است.

4 رَفََعِت الْفائِزَُة اْلُولٰی ِفـي الُْمباراِة ... إيران.
                               َعباَءَة                          َعلََم      َعَربَـَة  ُعْشَب  

برندٔه نخست در مسابقه، )پرچم( ايران را برافراشت. »بلند كرد«

يَفِة.           5 اَلْحاجُّ ... الَْحَجَر اْلَْسَوَد ِبـالَْکعبَِة الشَّ

 اِْستَلََم                                              اِْستَطاَع                          اِْستََمَع   اِْستَعاَن  

حاجی حجراالسود در كعبٔه رشيف را )مسح كرد(.

رَْجَمِة. )َهْل تَْعلَُم أَنَّ ... ؟(   اَلتَّْمريُن الْخاِمُس: لِلتَـّ

1 َهْل تَْعلَُم أَنَّ الُْمغوَل اْستَطاعوا أَْن يَْهُجموا َعلَی الّصيـِن َعلٰی َرْغِم ِبناِء سوٍر َعظيٍم َحْولَـها؟!

آيا می دانی كه با وجوِد ساخنت ديوار بزرگی دور چني، مغول ها توانستند به آن حمله كنند؟!

آيا می دانی كه مغول ها با وجوِد ساخنت ديوار بزرگی دور چني توانستند به آن حمله كنند؟!

آيا می دانی كه مغوالن توانستند به چني حمله كنند؛ با وجوِد ساخت ديوار بزرگی دور آن؟!

َظ »گ« َو »چ« َو »پ« َو »ژ« َموجوٌد ِفـي اللَّهجاِت الَْعَربيَِّة الّدارَِجِة كَثيـراً؟!   2 َهْل تَْعلَُم أَنَّ تَلَفُّ

آيا می دانی كه تلّفظ »گ« ، »چ« ، »پ« َو »ژ« در لهجه های عاميانٔه عربی بسيار وجود دارد؟!

مثالً در كشورهای حاشئه خليج فارس اغلب، مخرج قاف به گاف تبديل می شود؛ مانند: 

»أگُل لَْك: أَقوُل لََك« ؛ »گوْم : قُْم« ؛ »ما أَگَْدْر: ما أَقِْدُر« ؛ »گَلبي: قَلْبي«

در سوريّه و لبنان حرف »ج« به صورت »ژ« تلّفظ می شود؛

 مثال: »ژيب َژوازَْك: اِْجلِْب َجوازََك؛ ِجْئ ِبَجوازَِك )گذرنامه ات را بياور( ؛ »َژبَل: َجبَل«

در مص حرف »ج« را »گ« تلّفظ می كنند؛ 

مثال: »َموگود: َموجود« ؛ »گَميل: َجميل« ؛ »َرگِل: رَُجل«

در عراق گاهی حرف »ک« را »چ« تلّفظ می كنند؛ 

مثال: »إْحچي: اِْحِك )صحبت كن( ؛ »َچلِب: كَلْب«؛ ِويْن ِچِنْت: أَيَْن كُْنَت« ؛ »لَِتبْچـي: ال تَبِْك« )گريه نكن(. 

همچنني ضمري متّصل »ِك« برای مفرد مؤنّث مخاطب را هميشه »ـِْچ ، ْچ« تلّفظ می كنند؛ مانند: اِبِْنـْچ: اِنُـِك 

و أَخوْچ: أَخوِك.

همچنني در بغداد تلّفظ »پ« وجود دارد:
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يِْت ِمْن كَِبِدِه لِـِصناَعـِة َموادِّ التَّْجميِل؟! 3  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الْحوَت يُـصاُد 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؟!

4 َهْل تَْعلَُم أَنَّ الُْخّفاَش هَو الَْحيَواُن اللَّبوُن الَْوحيُد الَّذي يَـْقِدُر َعلَی الطَّيَـراِن؟! 

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 تَْعلَُم أَنَّ َعَدَد النَّْمِل ِفـي الْعالَِم يَفوُق َعَدَد الْبََشِ ِبـَمليوِن َمرٍَّة تَقريباً؟!

آيا می دانی كه شامر )تعداد( مورچگان در جهان نزديک به )تقريباً( يک ميليون بار بيشرت از شامر آدميان 

است؟!

6  َهْل تَْعلَُم أَنَّ طيسفون الْواِقَعـَة قُرَْب بَغداد كانَْت عاِصَمَة الّساسانيّيـَن؟!

آيا می دانی كه تيسفون، واقع در نزديكی بغداد پايتخت ساسانيان بود؟!

7 َهْل تَْعلَُم أَنَّ ُدبَّ الْباندا ِعْنَد الِْوالَدِة أَْصَغُر َحْجمـاً ِمَن الْـَفأِْر؟!

آيا می دانی كه اندازٔه خرس پاندا هنگام زاده شدن كوچک تر از موش است؟!

8  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الزَّرافََة بَْکامُء لَيَْسْت لَـها أَْحباٌل َصوتيَّـٌة؟!

آيا می دانی كه زرافه الل است و تارهای صوتی ندارد؟! 

)در اينجا به جای لَيَْسْت فعل به صورت لَيَْس نيز درست است؛ زيرا ميان فعل و فاعل فاصله افتاده است./ 

أَْحباٌل َصوتيَّـٌة و ِحباٌل َصوتيَّـٌة و أَوتاٌر َصوتيَّـٌة هر سه درست هستند.(

الِم؟! يتوِن رَْمُز السَّ 9  َهْل تَْعلَُم أَنَّ َورَقََة الزَّ

آيا می دانی كه برگ زيتون مناد صلح است؟!

برگ درخت زيتون در نوک پرنده ای سفيد مناد صلح است؛ اين موضوع به داستان نوح بر می 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 
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نشان كنگرٔه جهاىن صلح در پاريس در سال ۱۹۴۹ 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 متّحد نیز به عنوان نـامد صلح استفاده شده است.

.  الَتَّمريُن الّساِدُس: ترَِجِم النَّصَّ التّالـَي، ثُمَّ َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لاِم تَْحتَُه َخطٌّ

َمُك الَْمدفوُن      اَلسَّ

الُْمخاطيَِّة  الَْموادِّ  ِمَن  ِغالٍف  يف  الَْجفاِف  ِعْنَد  )مفعول(  نَْفَسـُه  يَْستُـُر  إفْريقيا  يف  َمِك  السَّ ِمَن  نَْوٌع  يوَجُد 

الَّتي تَْخُرُج ِمْن فَِمِه، َويَْدِفُن نَْفَسُه تَْحَت الطّيـِن، ثُمَّ يَناُم نَْوماً )مفعول مطلق نوعی( َعميقاً أَکْثَـَر ِمْن َسَنـٍة، 

نُزوِل  انِْتظاِر  ِفـي  َصغيـرٍَة  ُحْفرٍَة  داِخَل  َويَعيُش  َوالَْهواِء؛  َوالطَّعاِم  الاْمِء  إلَی  يَْحتاُج  َوال  )مجرور بحرف جّر( 

قَبَْل  اْخِتفائِِه  إلٰی َمكاِن  اْلفريقيّوَن  يّادوَن )فاعل(  يَْذَهُب الصَّ الِْغالِف.  ِمَن  يَْخُرَج  الَْمطَِر، )مضاٌف إليه( َحتّٰی 

اَب الْجافَّ )صفة( لَِصيِْدِه.  نُزوِل الَْمطَِر َو يَْحِفروَن الرتُّ

يادمان باشد که در محّل اعرابی فقط ذکر نقش دستوری کلمه الزم است نه عالمت اعرابِی آن. 

دانش آموز رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی فقط فاعل و مفعول را تشخيص می دهد و اينکه 

فاعل مرفوع است و مرفوع به چيست؟ يا مفعول منصوب است و منصوب به چيست را نخوانده است. اگر 

دبريی به عالمت اعرابی در محل اعرابی اشاره کند اشکالی ندارد؛ اّما مطلقاً در هيچ آزمونی نبايد از عالمت 

اعرابی سؤال شود؛ زيرا در طول اين سه سال دورٔه دوم متوّسطه آموزش داده نشده است. 

دبري می تواند اشاره کند که در انتهای نقشه ای »فاعل، مبتدا و خرب« معموالً عالمت ـُ يا ـٌ وجود دارد و 

َ يا  ـً وجود  جمع مذکّر به »وَن« و در مثّنی به »اِن« ختم می شود؛ و در انتهای نقش »مفعول« معموالً عالمتـ 

دارد و در جمع مذکّر به » يَن « و در مثّنی به » ـَيْـِن « ختم می شود؛ و در انتهای مضاٌف إليه و مجرور به 

حرف جر معموالً عالمت ـِ يا ـٍ وجود دارد؛ ولی در اسم جمع مذکّر عالمت » يَن « و در مثّنی »  ـَيْـِن « وجود 

اّما سؤالی از اين  اّما اگر دبري صالح ديد می تواند اشاره کند؛  دارد. تأکيدی بر اشاره به اين نکته نيست؛ 

مطلب طرح منی کند.
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 ترجمهٔ منت  

در آفريقا گونه ای ماهی هست )وجود دارد( که هنگام خشک سالی )خشکی( خودش را در پوششی از 

مواّد مخاطی پنهان می کند )می پوشانَد( که از دهانش بريون می آيد. )خارج می شود( و خودش را زير گِل 

به خاک می سپارد )دفن می کند(. سپس بيشرت از يک سال به خوابی ژرفناک )عميق( فرو می رود و به آب و 

خوراک و هوا نياز ندارد درون چاله ای کوچک چشم به راِه بارِش باران )داخل حفره ای کوچک منتظر نزول 

باران( زندگی می کند؛ تا اينکه از آن پوشش بريون بيايد. صيّادان آفريقايی پيش از بارش باران به جای )محّل( 

پنهان شدن او می روند. )ماهيگريان آفريقايی پيش از بارش باران به جايی که او خودش را پنهان کرده است 

می روند.( و خاک خشک را برای صيد او می کَنند )حفر می کنند(.

      اَلْـَبـْحـُث الْـِعـلْـمـيُّ  

اِبَْحْث َعْن َوصيَِّة أََحِد ُشَهداِء الَْحرِْب الَْمْفروَضِة أَْو ِذكَْرياتِـِه أَْو أَقوالِـِه أَْو أَعاملِـِه، ثُمَّ اكْتُبْـها فـي َصحيَفٍة 

نَِة َمْدرََسِتـَك.  نَِتـَك أَْو ُمَدوَّ ِجداريٍَّة، أَْو َضْعـها فـي ُمَدوَّ

و  خاطرات  دانش آموزان  است  شايسته  منظور  همني  به  مباند؛  زنده  همواره  بايد  ميهن  شهدای  ياد 

وصيّت های اين بزرگان را بخوانند.
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شهيد محّمدعلی رجایی:

 )زادروز ۲5 خرداد ۱۳۱۲ در قزوین ــ شهادت ۸ شهریور ۱۳60 در تهران( دومین رئیس جمهور ایران بود 

که در مبب گذاری دفرت نخست وزیری شهيد شد. رجايی کارشناسی ارشد ریاضیات داشت و پیش از انقالب 

اسالمی ۱۳5۷ آموزگار بود. پس از انقالب در کابینٔه »مهدی بازرگان« وزیر آموزش و پرورش بود و با انتخاب 

از ۱۱  »ابوالحسن بنی صدر« به عنوان رئیس جمهور، شهيد رجایی به عنوان نخست وزیر معرّفی شد. وی 

مرداد ۱۳60 تا ۸ شهریور هامن سال، یعنی به مدت ۲۸ روز، رئیس جمهور برگزيدٔه مردم بود.

در پايگاه اطاّلع رسانی حوزه می توانيد دربارٔه ايشان اطاّلعاتی به دست بياوريد:

https://hawzah.net/fa/Question/View/7275/

شهيد مهدی باکری:

او در   )متولّد ۳0 فروردین ۱۳۳۳ شمسی در میاندوآب، شهادت ۲5 اسفند ۱۳6۳ در جزیرٔه مجنون(، 

»عملیات بدر« شهيد و پیکرش در »دجله« ناپدید شد. شهيد باکری از رسشناس ترين رسداران سپاه در هشت 

سال جنگ تحميلی است.

در سايت زير می توانيد دربارٔه ايشان اطاّلعاتی به دست بياوريد:

http://hamshahrionline.ir/details/205538

شهيد ذبيح اللّه عالی:

فرمانده گردان مسلم بن عقیل لشکر ۲5 کربال )سپاه پاسداران انقالب اسالمی( 

سال ۱۳۳۲ متولّد شد. پيش از انقالب اسالمی کشاورزی می کرد. پس از انقالب در سپاه »ساری« مشغول 

به خدمت شد. در یک درخواست کتبی از سپاه محّل کارش خواست تا حقوق او را به اندازه دو هزار تومان 

)در سال ۱۳6۱( از اصل حقوقش کرس و رصف کمک به جبهه كنند. این در حالی است که در آن دوران 

حقوق پاسداران در يک ماه بيشرت از سه هزار تومان نبود. در کنار تحصیل، به ورزش کشتی محلّی عالقه 

بسیار داشت. روحیّٔه پهلوانی داشت.

در سايت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می توانيد دربارٔه ايشان اطاّلعاتی به دست بياوريد:

http://www.ensani.ir/fa/content/89248/default.aspx

اگر دبريان بخواهند دربارٔه متييز مطالبی به دانش آموزان بگويند، می توانند از اين مطالب بهره بگريند. 

اين مطالب از اهداف کتاب نيست و در صورتی مطرح می شود كه دانش آموزی عالقه مند بپرسد. در غري 

اين صورت نيازی به طرح آن نيست.
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اَلتَّمييز:

به دو جملٔه زير دقّت كنيد. 

1  َعلـيٌّ أَْحَسُن الطُّاّلِب.          علی بهرتيِن دانش آموزان است.

2  َعلـيٌّ أَْحَسُن الطُّاّلِب أَخالقاً.      علی خوش اخالق ترين دانش آموزان است. 

                                               )علی از نظر اخالق بهرتيِن دانش آموزان است.(

معنای كدام يک از دو جملٔه عربی باال كامل تر است؟ كدام جمله ابهام دارد؟ 

كدام كلمه توانسته است به رفعِ ابهام جملٔه دوم كمک كند؟

كلمٔه أَخالقاً در جملٔه دوم در اصطالح »متييز« ناميده می شود. 

متييز اسمی است كه ابهاِم موجود در جمله را برطرف می کند. 

. )اين كمرت است.(  أنَت  آيا معنای اين جمالت بدون ابهام است؟  هَو أَکْثَـُر. )او بيشرت است.(  هذا أَقَلُّ

َخيْـٌر. )تو بهرت هستی.(

جمالت باال، به پاسِخ اين سؤال نياز دارند: »از چه نظر؟«

در جمالت پايني با آمدِن »متييز« ابهاِم جمله برطرف شده است.

هَو أَکْثَـُر ِحلْامً.      )او بردبارتر است.(               معنای ظاهری: او از نظِر بُردباری بيشرت است. 

هذا أَقَلُّ َصْبـراً.      )شکيبايی اين كمرت است.(      معنای ظاهری: اين از نظِر شکيبايی کمرت است

أنَت َخيْـٌر ُهدوًء.    )آرامش تو بهرت است.(          معنای ظاهری: تو از نظِر آرامش بهرتی.

متييز معموالً اسمی نکره است که در پاسخ به سؤال »از چه نظر؟« و برای رفع ابهام از جملٔه پيش از 

خودش می آيد. متييز غالباً بعد از اسم تفضيل می آيد؛ مثال:  هَو أَکبَـُر الطُّاّلِب ِسّناً.   أَنَت أَکثَـُر التَّالميِذ 

اْجِتهاداً.

مييَز.  اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الُْجَمَل التّاليََة؛ ثُمَّ َعيِّـِن التَـّ

ذيـَن آَمـنـوا أََشـدُّ ُحبّـاً لِلِّه ...﴾                           اَلَْبَقرَة: ۱۶5 1  ﴿... َو الَـّ

َك ثَواباً ...﴾            اَلْكَْهف: ۴۶  2  ﴿... َو الْباقياُت الّصالِـحاُت َخيْـٌر ِعْنَد َربِـّ

لَْت: ۳۳ ْن َدعـا إلَـى اللِّٰه َو َعِمَل صالِـحاً ...﴾   ُفصِّ 3  ﴿َو َمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

4  أَكْثَـُر الّناِس ُذنوباً أَكْثَـرُُهم كَالماً يف ما ال يَْعنيـِه.                   َرسوُل اللِّه 

5  أَفَْضلُـُكم إيـامنـاً أَْحَسُنـُكم أَْخالقـاً.                                   َرسوُل اللِّه 

ْن: )ِمْن + َمْن( : از کسی که            ال يَْعنيِه: به او ربطی ندارد. )َعنٰی ـِ( اَلثَّواب: پاداش              ِممَّ
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از مطالب اين بخش می توانيد برای دانش افزايی و برای پاسخ به برخی پرسش های دانش آموزان استفاده 

کنيد.

بَْعُض اَلکَلاِمِت َو الُْمْصطَلَحاِت الَْعَربيَِّة الُْمْسَتْعَملَِة يف الْفارِسيَِّة يف َمعاٍن اْسَتْعَمَل الَْعرَُب لَها کَلاِمٍت أُْخرٰی

اقدامات امنّيتی: اَْلْجراءاُت اْلَمنيُّةابراز احساسات: اَلتَّعبرُي َعِن اْلَحاسيِس

لَُع الُْمستَورََدُةاتّحاديۀاصناف: نِقابَُة الِْمَهنيّيـَن اقالم وارداتی: اَلسِّ

َولـيُّاِتّصال برق: اَلاْمسُّ الَْکهَربائـيُّ امنّيت بني املللی: اَْلَمُن الدُّ

انزجار: ااَِلْسِتْنکاراجاره: اَْليجار

انعام: اَْلکْراميَّةاجازۀ خروج: تَْصيُح الُْمغاَدرَِة

ناعيَُّةاختالفات مذهبی: اَلنَّْعراُت الطّائِفيَُّة انقالب صنعتی: اَلثَّورَُة الصِّ

برقی: اَلَْکْهَربائـيُّارباب رجوع: اَلُْمراِجعوَن

تأسيسات حياتی: اَلُْمْنَشآُت الَْحيَويَُّةازدواج: اَلزَّواج

تبعيد: اَلنَّْفياستثامر: ااَِلْسِتغالل

تجزيه طلب: ااَِلنِْفصالـيُّاستعامل دخانيات: اَلتَّْدخني

راساُت الُْعليااستيضاح دولت: اِْسِتْجواُب الُْحکوَمِة تحصيالت عالی: اَلدِّ

تعمري: اَلتَّْصليحاشتباهات: اَْلَْخطاء، اَْلَغالط

تلّمذ: اَلتَّتَلُْمذاشغال: ااِلْحِتالل

راسيَُّةاصالح صورت: ِحالقَُة الَْوْجِه تکاليف درسی: اَلْواِجباُت الدِّ

توّجه فوق العاده: ِعنايٌَة بالَِغُة الَْمدٰیخروج اضطراری: َمْخَرُج الطَّواِرِئ

توسعۀ روابط: تَوسيُع الَْعالقاِتاطّالع ثانوی: اَْلْشعاُر اْلَخُر

توليدات داخلی: اَلُْمْنتَجاُت الَْوطَنيَُّةاعتصاب عمومی: اَْلرْضاُب الْعامُّ

لْطَِة ثبت امالک: تَْسجيُل الَْعقاراِتاِعامل قدرت: ُمامرََسُة السُّ
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ً ُس َحديثا ُم الَْمالِبِسجديد التأسيس: اَلُْمَؤسَّ طّراح لباس: ُمَصمِّ

ظرف: ِوعاء، إناءجرثقيل: اَلِْمرفاع

عرضه و تقاضا: اَلَْعرُْض َوالطَّلَُبجريـمۀ نقدی: اَلَْغراَمُة النَّقديَُّة

عکس العمل: رَدُّ الِْفْعِلحراج: اَلتَّْنزيالت

عکّاس: اَلُْمَصوِّرحوزۀ نظام وظيفه: دائِرَُة التَّْجنيِد

کَْريات غريمسلّح: اَْلَْعزَلخاطرات: اَلذِّ

فارغ التحصيل: اَلِْخّريجدرجات نظامی: اَلرُّتَُب الَْعْسَکريَُّة

فرصت طلب: ااَِلنِْتهازيُّدرک مطلب: ااَِلْستيعاب

ْستورذوزنقه: اَلُْمَربَُّع الُْمنَحرُِف قانون اساسی: اَلدُّ

کثيف: اَلَْقِذرروابط حسنه: اَلَْعالقاُت الطَّيِّبَُة

لوازم التحرير: اَلِْقرطاسيّات، أََدواُت الِْکتابَِةزمام امور: َمقاليُد الُْحْکِم

حور مستقيم )در پخش(: اَلُْمبارِشسحری: اَلسُّ

مستقيم )در راه(: َعلَی طوٍلسوء استفاده: إساَءُة ااِلْسِتْعامِل

نظامی: اَلَْعْسَکرّيشورای عالی امنّيت ملّی: اَلَْمْجلُِس اْلَْعلٰی لِْلَْمِن الَْقْوميِّ

ْوت وکيل مدافع: اَلُْمحاميصدا: اَلصَّ

ضبط صوت: اَلُْمَسجِّل
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بَْعُض الْکَلاِمِت الَْعَربيَِّة الُْمْسَتْعَملَِة ِفـي الْفارِسيَِّة فـي َمعنًی، َو ِفـي الَْعَربيَِّة فـي َمْعنًی آَخَر

ِةاَْلَکِلَمُة اْلفارِسيَُّة اْلَعربيَُّة اْلَصُل َمعناها ِفـي اْلَعَربـيَِّةَمعناها ِفـي اْلفارِسيَّ

خواهرصميمیاخت )اَْلُْخت(

کودتاجنبشانقالب )ااَِلْنِقالب(

غَدَغة( قلقلکمشغولّيت ذهنیدغدغه )اَلدَّ

هرنمهارتفن )اَْلَفّن(

منسوب به روحعامل دينیروحانی )اَلرُّوحانـّي(

آذرخشالکرتيسيتهبرق )اَْلَبـرْق(

کاالتوانايیبضاعت )اَْلِبضاَعة(

رسگرمیهمدردی در سوگواریتسليت )اَلتَّْسلَية(

آشنايیبفرما زدنتعارف )اَلتَّعاُرف(

زاياندنساخنتتوليد )اَلتَّْوليد(

دانشگاهمردمانجامعه )اَْلجاِمَعة(

جنايتکيفرجريـمه )اَْلَجريـَمة(

چينه دان پرندهبردباریحوصله )اَْلَحوَصَلة(

باغمجلس سوگواریروضه )اَلرَّْوَضة(

ويَلة( بلندآغلطويله )اَلطَّ

گردناَخموعنق )اَْلُعُنق(

انبوهناپاککثيف )اَْلَکثيف(

آراسته به زرچرند مزخرف )اَْلُمَزْخرَف(

آينيمردمانمّلت )اَْلِملَّـة(

فرخندهبوزينهميمون )اَْلَمْيمون(

ف( کارمند وظيفه مندموّظف )اَْلُمَوظَّ

گياهگونه ای شريينینبات )اَلنَّبات(

کالهربدارنصب کنندهنّصاب )اَلنَّّصاب(
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از مطالب تحت عنوان »خوب است بدانيم« در هيچ آزمونی )کنکور، مسابقات، امتحانات، پرسش های 

کالسی سؤال طرح نخواهد شد.(

به ويژه در فعل های ناَم، قاَل و ساَر مطلقاً منظور اشاره به مبحث معتاّلت نيست.

تنها هدف اين است که دانش آموز بداند حرکت دومني حرف اصلی در چنني فعل هايی سامعی است و 

زمانی که به فرهنگ لغت عربی مراجعه کرد به اشکال بر نخورد.

تدريس مطالب ستاره دار کتاب درسی اختياری است و بستگی به وقت کالس دارد.

در ساير کتاب های درسی نيز بخش هايی برای مطالعه وجود دارد و این امر، ويژٔه کتاب عربی نيست.

أَْمِثلٌَة لِلَْکلِامِت الَْعَربيَِّة الَّتي َحوَّلَـَها اْليرانيّوَن إلَی ِصيَغٍ فارسيٍَّة:

»طَلَبيَدن« ِمَن »الطَّلَِب« َو »يَدن« َو »رَقصيَدن« ِمَن »الرَّقِْص« َو »يَدن«؛ َو »کِتابدار« ِمَن »الِْکتاب« َو 

  .»دار« َو »قَبوالنَدن« ِمْن »الَْقبول« َو »انَْدن«

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: يَْذَهُب = يَْفَعُل  

يـــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــب

  

حرف مضارع       فاُء الفعل   عنُي الفعل     الُم الفعل

هرگاه مقابل فعل، عالمت فتحه ) ـَ ( بود، يعنی عني الفعل فتحه دارد، يا الف است؛ مثال:

يعنی مضارِع آن يَنـاُم است.  َذَهَب ـَ :  يعنی مضارِع آن يَْذَهـُب است.  نـاَم ـَ :   

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

يعنی مضارِع آن يَقـوُل است. قـاَل ـُ :    كََتَب ـُ :  يعنی مضارِع آن ، يَْكتُـُب است. 

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

سـاَر ـِ :  يعنی مضارِع آن يَسيـُر است.   َجلََس ـِ : يعنی مضارِع آن يَْجلِـُس است.  


