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مقّدمه
آگاهی از اهداف برنامٔه درسی و روش تدريس و ارزشيابی موجب می شود كه معلّم با آرامش خاطر به تدريس بپردازد. معلّمی که پيش از 
تدريس، کتاب معلّم را مطالعه می کند، قطعاً موفّق تر از معلّمی است که بدون بررسِی اين کتاب تدريس می کند. آگاهی از رويکرد و شيوه های 
تدريس کتاب نونگاشت، امری شايسته و بايسته است. معلّم با روش تدريس كتاب نونگاشت آشنا می شود؛ آنگاه مطابق با شرايطی كه با آن 

روبه روست عمل می کند.
هرچند برنامه ريزان آموزشی و نويسندگان کتاب های درسی می كوشند تا رويکرد تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش های تدريس مورد انتظار 
برنامٔه درسی را تبيين کنند، اّما گاهی نتيجه های به دست آمده از ارزشيابی برنامه های درسی، فاصلٔه ميان برنامٔه قصدشده و برنامٔه اجرا شده را نشان 

می دهد. يکی از اموری که در اين باره می تواند تا اندازه ای مشکالت را حل کند، »کتاب راهنمای معلّم  « است. 
بيشتر معلّمان دربارهٔ شيوه های تدريس و يادگيری و امکان تعديل محتوای کتاب درسی و مطابقت آن با نيازهای دانش آموزان كمتر می انديشند. 
گاهی برخی به کتابی که خودشان در دورهٔ دانش آموزی خوانده اند، يا به کتابی که قبالً تدريس كرده همچنان وفادار می مانند. برای برخی معلّمان 
دشوار است که شيوهٔ تدريس خود را تغيير دهند. اين گروه اندک، آنچه را قبالً آموخته اند درست می دانند و به شيوه های منسوخ دلبستگی دارند. 
هنوز گروهی هستند که آموزش زبان عربی را فقط صرِف انواع فعل و ضمير و اسم اشاره و مانند آنها می دانند. برای اين گروه، مهارت های شنيدن، 
خواندن و سخن گفتن بی معناست؛ زيرا در گذشته خودشان نيز اين گونه آموزش ديده اند. برخی نيز بی آنكه بينديشند كه هدف از آموزش عربی در 
ايران چيست و دانش آموز به چه مقدار دانش زبانی عربی در زندگی نياز دارد، مطالبی خارج از كتاب تدريس می کنند؛ مانند غير منصرف، اعراب 
محلّی و تقديری و ... چنين مطالبی برای دانش آموز رشتٔه رياضی و فيزيک و علوم تجربی هيچ سودی ندارد. شايان ذكر است كه بخش عمده ای 
از آنچه دانش آموز اين رشته ها نياز دارد، در كتاب ذكر شده است. بايد به اين فكر كرد كه اين دانش آموزان با زبان عربی آشنا می شوند تا در زندگی 

آينده بتوانند از آموخته های خود استفاده كنند؛ فكر كردن به اين موضوع موجب می شود دبير بتواند شيوهٔ تدريس مناسبی را پيش بگيرد. 
با تغيير رويکرد کتاب های درسی عربی به صورت »پرورش مهارت های چهارگانٔه زبانی به منظور فهم بهتر قرآن و متون دينی و زبان و ادبّيات 

فارسی« بسياری از دبيران در پی دانش افزايی خويش برآمدند.
راهبردهای ياددهیـ  يادگيری می تواند بستری شايسته را برای برآوردن اهداف برنامٔه درسی و تربيتی در راستای شکوفايی فطرت و دستيابی 

به مراتبی از »حيات طّيبه« فراهم سازد. 
اصول ياددهی ـ يادگيری در درس عربی پائه 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 ترجمٔه متون و عبارات، 

دانش آموز ايفا می کند و معلّم نقِش راهنما و مدير آموزشی دارد.

2 به دانش آموز چگونه آموختن و چگونه انديشيدن و چگونه به حّل مسئله پرداختن، آموزش داده شود.

3  معلّم برای اطمينان يافتن نسبت به اعتبار فرايند ياددهی ـ يادگيری افزون بر ارزشيابی دانش آموزان نسبت به ارزشيابی از فّعالّيت های 

خود مبادرت ورزد. اين موضوع در حقيقت يکی از اهداف اصلِی برگزاری امتحانات است.

4 آموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت های زبانی صورت گيرد. در اين ميان، نقش ترجمه و فهم عبارات و متون برجسته تر می شود. 

در کتاب عربی، زبان قرآن دوازدهم، هدف آن است كه دانش آموز درست بخواند و معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد.

5 در شيوه های نوين آموزش عربی به مهارت خواندن و شنيدن توّجه بيشتر گردد.

6 سنجش مهارت های زبانی بر اين مبنا صورت گيرد: 

روان خوانی، ترجمٔه عبارات از عربی به فارسی، يادگيری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهّم زبان عربی برای تقويت مهارت سخن گفتن 
)به صورت پرسش و پاسخ ميان دبير و دانش آموز يا در ميان دانش آموزان( در مورد مهارت نوشتن از آنجاكه الفبای فارسی و عربی تقريباً يكی 

است؛ ارجاع به وجوه تـمايز و اختالفات اماليی كفايت می کند.
روخوانی جايگاه ويژه ای دارد؛ معلّم بايد از توانايی درست خوانی و روان خوانی برخوردار باشد؛ تا بتواند متناسب با رويكرد اهداف و 



اصول برنامه، آموزش دهد. تلّفظ صحيح حروف »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و« آموزش داده می شود. حرف »ک« در عربی و 
فارسی نيز تا حدودی فرق دارد. معموالً حرف »و« فراموش می شود، حال آنکه تلّفظ فارسی و عربی اين حرف فرق دارد. در فارسی معيار 
اين حرف به صورت V در انگليسی و در عربی به صورت W تلّفظ می شود. با توّجه به اينکه در نـماز خواندن تلّفظ درست مخارج حروف 

اهمّيت دارد؛ لذا دبير عربی به اين بخش توّجه دارد.
نظر به جايگاه ارزشمند ترجمه در آموزش زبان عربی، شايسته است از الگوها و شيوه هايی کارساز برای آموزِش ترجمه بهره گرفته شود. 

گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهيم فنون ترجمه كارامد است؛ مانند تطبيق انواع فعل در دو زبان.
نياز دانش آموز عرب زباِن کشور عربی در زمينٔه قواعد با نياز يک دانش آموز ايرانی متفاوت است؛ از اين رو قواعد کاربردی به عنوان 
اصلی اساسی مورد توّجه برنامه ريزان، مؤلّفان و معلّمان قرار می گيرد. در يادگيری هر زبانی آموزش قواعد الزم است، توّجه به قواعد از راِه 
يافتِن شاهد در متن، مورد تأكيد است. در کتاب های درسی عربی هفتم تا دوازدهم بخشی از قواعد تأکيد شده است که در فهم متون بسيار 
مهم اند. برای فهم متون بخشی از قواعد مهم تر و بخشی کم اهمّيت ترند. به همين منظور در كتاب های عربی مباحث صرف از مباحث نحو 

بيشتر است و مطالب صرفی نيز صرفاً مهم ترين آنها آورده شده است.
در اين باره شايسته و  بايسته است که:

1  سؤال تعریفی در امتحانات طرح نشود؛ در آموزش عربی طرح سؤالی مانند )حروف مشبّهه را تعريف کنيد.( در امتحان درست 

نيست. سؤال درست اين است که ترجمٔه اين عبارت خواسته شود: )ليت الشباب يعود يوما!( وقتی که دانش آموز بتواند اين جمله را ترجمه 
کند، بدين معناست که با حروف مشبّهه و لَيَت که يکی از آنهاست آشنا می باشد.

2 تدریس به صورِت متکّلم وحده در آموزش هر زبانی نادرست است؛ زيرا دانش آموز بايد در يادگيری نقش اصلی را داشته باشد.

3  در این بخش بر روش های اكتشافی و پرسش و پاسخ تأكید شود؛ زيرا آنچه را دانش آموز با راهنمايی معلّم دريابد و خودش 

بدان پی ببرد، آنگاه تمرين کند، در ذهنش ملکه می شود.

4  به آموخته های پیشین دانش آموزان توّجه شود؛ دبيری که از واژگان پنج کتاب گذشته بی اطاّلع است و نسبت به قواعدی که فراگير 

قبالً خوانده ناآگاه است؛ در تدريس با دشواری و کندی بسيار روبه رو می شود.

قواعد عربی به دستور زبان فارسی پیوند بخورد و آموزش قواعد برای فهم بهتر بومی سازی شود؛ برای نمونه، وقتی که   5

می خواهيم فعل مجهول )کُِتَب و يُکَْتُب( را آموزش دهيم بديهی است که نخست بايد فعل مجهول فارسی )نوشته شد و نوشته می شود( را تفهيم 
کرد. يا برای تفهيم معنای »َقْد َأفْلََح« و »کانوا يَْسَمعوَن« ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی توضيح داد.

6 پاره ای از مباحث دستوری، تأثیر چندانی در دریافت معنا ندارند؛ لذا برخی از قواعد حذف می شود؛ مانند مبحث غير  منصرف، 

انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانش آموز ايرانی به ويژه در رشتٔه رياضی، تجربی و فّنی سودی ندارد و تنها موجب طّراحی سؤاالت 
و  زبانی  مهارت های چهارگانٔه  پائه  بر  عربی  کتاب های جديد  رويکرد  زيرا  متون اند؛  و  عبارات  فهم  در خدمت  قواعد  می شود.  معّماگونه 
ِح اْلَْخطاَء يا  متن محور است. هدف كتاب های نونگاشت، شناخت زبان است نه ساخِت آن؛ لذا طرح سؤالی که بر اساس ساخت يا َصحِّ

اعراب گذاری باشد، در روش جديد وجود ندارد؛ بلکه دانش آموز با ساختارهای درست و اعراب گذاری شدٔه درست روبه رو می شود.
فلسفۀ آموزش عربی در ایران چیست؟

در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران اين گونه آمده است: 
»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبّيات فارسی کامالً با آن آميخته است؛ اين زبان بايد پس از دورٔه ابتدايی تا 

پايان دورٔه متوّسطه در همٔه کالس ها و در همٔه رشته ها تدريس شود«.
در »برنامٔه درسی ملّی« در مورد قلمرو حوزٔه درس عربی چنين آمده است:

»... آشنايی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانٔه زبانی، يعنی خواندن، گوش کردن، نوشتن و سخن گفتن در اين حوزه به 



ميزانی است که دانش آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصومين: و متون دينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و 
در تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد«.

در »برنامٔه درسی عربی« نيز دربارٔه رويکرد و شيوهٔ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنين آمده است:

فارسی« و  ادبّيات  و  زبان  بهتر  به فهم  متون اسالمی و كمک  و  برای فهم عبارات  زبانی  »پرورش مهارت های  1 رويكرد 

قاعده محوری. به جای  متن محوری  و  واژگان  کاربرد  مطلب،  درک  حاکمّيت بخشی 

2 كاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی كه امكان ناديده گرفتن آنها در اين فرايند آسيبی به رويکرد فهم عبارت 

و متن وارد نمی سازد. در عوض بيشتر به متن و واژگان پرکاربرد و کليدی توّجه شود.
شایستگی مورد نظر برنامۀ درسی عربی از دانش آموزان: 

دانش آموزان بايد بتوانند در پائه دوازدهم در پايان دورٔه دوم متوّسطه، به فهم ساختارها و متونی با گستردگی بيشتر نسبت به 
سال های گذشته دست يابند. دانش آموز در طول شش سال متوّسطه با احتساب جمع های مكّسر نزديک به دو هزار واژه آموخته 
است؛ لذا او می تواند با استفاده از فرهنگ لغت قرآن كريم، نهج البالغه، احاديث، ادعيه و متون سادٔه عربی را ترجمه كند. 
همچنين می تواند متون فارسی دارای كلمات عربی را درست بفهمد. او می تواند در حّد رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن 

بگويد. شايان ذكر است كه مكالمه، هدف اصلی كتاب درسی نيست.
به بخشی از رهنمودهای مقام معظَّم رهبری دربارۀ درس عربی توّجه بفرمایید1:

» ... عربی ای که ما در حوزه ياد می گيريم فلسفه ای دارد. فلسفه اش اين است که ما بتوانيم در تعبيرات عربِی دشوار که يک 
عرب معمولی هم درست نـمی فهمد مراد را پيدا کنيم؛ يعنی به طور کامل بر قواعد و دستور زبان عربی مسلّط شويم؛ لذا مثالً آن 
کتابی را که طلبٔه ُمْغنی خوان ما می خواند؛ اغلب عربی دان های خوِد زبان عربی اين معلومات را ندارند. مثالً فرض کنيد نوشته: 
»لَّما« در اين معنا استفاده می شود. فالن کس گفته در فالن معنا هم استفاده می شود؛ به دنبالش استدالل او را ذکر می کند؛ اين 

يعنی اجتهاد در زبان عربی؛ اين مربوط به طلبٔه مغنی خوان يا سيوطی خوان ماست؛ يعنی طلبٔه سطح پايين ادبيات. 
ما بايد عربی را آن چنان بياموزانيم که دانش آموزان ولو هيچ قاعده ای را هم ندانند، اّما وقتی متن را می خوانند، معنايش را 

بفهمند و اين کامالً ممکن است. 
ما کسانی را داريم که وقتی شما آئه قرآن را می خوانيد، آنها معنايش را می فهمند؛ اّما اگر از آنها بپرسيد فاعل و مفعول جمله 

را تعيين کنيد؛ اصالً نمی توانند، ولی معنا را می فهمند و برای شما ترجمه می کنند. 
من نـمی گويم اصالً قاعده نباشد؛ اّما دانش آموز چه نيازی به اين قواعد دشوار دارد؟! 

... به جای همٔه اينها شما بايد کاری کنيد که دانش آموز متن خوانی عربی را ياد بگيرد ... 
هيچ احتياجی نيست که اين گونه عربی در مدارس ما تدريس شود؛ اين يک رشتٔه تخّصصی استنباِط فقه و اصول از منابع 

عربی است. 
امروزه زبان عربی، زبانی نيست که الزم باشد مردم ما مکالمه با آن را بلد باشند يا نباشند، زبان عربی مثل انگليسی نيست که 

زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکالمه با اين زبان آشنا بشويم.
عربی را ممكن است افراد با سه هدف ياد بگيرند:

يكی اينكه مكالمٔه عربی را ياد بگيرند ... هدف ديگر، فراگيری قواعد زبان عربی است ... اين هم به نظر من نـمی تواند 
مقصود از تعليم عربی در آموزش و پرورش باشد ... هدف سومی هم كه مال عاّمٔه مردم است و آن فراگيری عربی به قصد 
ثُـمالی و صحيفٔه  ابوحمزه  ندبه، دعای  دعای  كميل،  دعا، دعای  البالغه،  نهج  قرآن، حديث،  يعنی  رايج  عربی  متون  فهميدن 

ياد بگيرند«. با اين قصد  بايد عربی را  سجاديّه است. همٔه مردم 

1ــ بيانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در ديدار مديران و جمعی از كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزش و پرورش. 1379/10/27
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هامهنگـی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ بـه بـرخـی نکات رصفی،
نحوی، تفسريی و واژگانی:

اَلَْمسِجُد الْجاِمُع يف َمديَنِة ِدلْهـي ِفـي الِْهنِد. مسجد جامع شهر دهلی در هندوستان.

نام پايتخت هند در ايران و پاکستان دهلی و در هند و کشور های عربی و در غرب ِدلْهی تلّفظ می شود.

اينکه چرا )الهند( حرف ال دارد؟ سامعی است؛ مثالً إيران، مرص، أَرجنتينا ال ندارد؛ ولی القاهرة، الربازيل 

و الکويت ال دارد. در اينجا بايد به استعامل عرب مراجعه کرد.

﴿...أَِقْم َوْجَهـَك لِلّديِن َحنيفاً َو ال تَـکونَـنَّ ِمَن الُْمْشِکنَي﴾ يونُس: 105
                                                                                        

با يکتاپرستی به دين روی آور و هرگز از مشکان نباش. )اين ترجمه مالک كتاب درسی است.(١

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ

اهداف درس  

دانش آموز بتواند:

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

2 با نحؤه خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی رسودی را اجرا كند.

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

« را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد. ، لَيَْت، لََعلَّ ، لِٰکنَّ ، کَأَنَّ ، أَنَّ 4 کاربرد حروف مشبّهة بالفعل »إنَّ

5 جمله های دارای حروف مشبّهة 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 متييز دهد.

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

8 آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.

9 پيام منت درس را درست درک و بیان كند.

1ــ در ساير جا های كتاب نيز هميشه مالک ترجمٔه هماهنگ، ترجمٔه نخست است.
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در اين آيه اشاره به نون تأکيد می شود؛ اّما نون تأکيد از اهداف آموزشی کتاب نيست و موارد مشابه در 

ارزشيابی طرح منی گردد.

ترجمٔه آیت اللّٰه مشکینی: و )به من امر شده( اینکه توّجه قلبت را به سوی این دین مستقیم حق مدار 

کن و هرگز از مشکان مباش.

ترجمٔه آیت اللّٰه مکارم شیرازی: و )به من دستور داده شده که( روی خود را به آیینی متوّجه ساز که از 

هرگونه رشک، خالی است و از مشکان مباش.

ترجمٔه آیت اللّٰه موسوی همدانی )ترجمٔه تفسري املیزان(: و ]به من وحی شده که[ وجه بندگی و دین داری 

را متوّجه دین حنیف کن و زنهار، زنهار که از مشکین مباش.

ترجمٔه استاد مهدی الهی قمشه ای: و ]خدا مرا امر کرده به[ اینکه روی به جانب دین حنیف )اسالم و 

آیین پاک توحید( آور و هرگز هم آیین مشکان مباش.

ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند: و ]به من دستور داده شده است[ که به دین حنیف روی آور و زنهار از 

مشکان مباش.

ترجمٔه استاد صفوی )بر اساس تفسري املیزان(: و نیز به من فرمان داده شده است که روی خود را بدون 

انحراف به چپ و راست به سوی اسالم کن و هرگز از آن غفلت مکن و از مشکان مباش.

ترجمٔه حّجت االسالم حسني انصاریان: و ]دستور یافته ام[ که ]حق گرایانه و بدون انحراف با همٔه وجودت[ 

به سوی ]این[ دین درست و استوار روی آور و از مشکان مباش.

اَلّديـُن َوالتَّـَديُّـُن

   دين و دينداری    
 

ُن ِفطْريٌّ ِفـي اْلنساِن. َوالتّاريُخ يَقوُل لَـنـا:   اَلتََّديُـّ
دينداری در انسان فطری است و تاريخ به ما می گويد:

 ال َشْعَب ِمْن ُشعوِب اْلَرِض إاّل وَکاَن لَـُه ديٌن َوطَريَقـٌة لِـلِْعباَدِة.
هيچ ملّتی از ملّت های زمني نيست؛ مگر اينکه برای عبادت دين و روشی داشته باشد. )دارد(

 فَـاْلثـاُر الَْقديـَمُة الَِّتي اکْتََشَفـَها اْلنساُن، َو الَْحضاراُت الَّتي َعرَفَـها ِمْن ِخالِل الِْکتابـاِت َوالنُّقـوِش َو 
الرُّسـوِم َوالتَّامثيِل، تَُؤکُِّد اْهِتامَم اْلنساِن ِبـالّديِن َوتَُدلُّ َعلٰی أَنَُّه ِفطْريٌّ فـي ُوجوِدِه.
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آثار کهنی که انسان آنها را يافته است )كشف كرده است( و متّدن هايی که آنها را در خالل نوشته ها، 

تأکيد  دين  به  انسان  توّجه  بر  است  )مجّسمه ها( شناخته  تنديس ها  و  نّقاشی ها  )نگاره ها(،  کنده کاری ها 

می کند و بر اينکه ]اين دينداری[ در وجود او فطری است، داللت می کند.

)فرق اكتشاف و اخرتاع را برای دانش آموز توضيح دهيم. اكتشاف يافنت چيزی است كه قبالً بوده و مانع و 

پوششی جلوی ديدن را می گرفته است؛ ولی اخرتاع يعنی پديد آوردن چيزی كه قبالً نبوده است.(

ِد اْللِـَهـِة َوتَْقديِم الَْقرابنِي لَها لَِکْسِب رِضاها َوتََجنُِّب   َولِٰکنَّ ِعباداتِـِه َوَشعائِرَُه کانَْت ُخرافيَّـًة؛ ِمثُْل تََعدُّ
رَشِّها. َوازْداَدْت ٰهِذِه الُْخرافاُت يف أَدياِن الّناِس َعلٰی َمرِّ الُْعصوِر. 

)تقديم(  کردن  پيشکش  و  خدايان(  )تعّدد  خدايی  چند  مانند  بود؛  خرافی  او  مراسم  و  عبادت ها  ولی 

قربانيان به خدايان برای کسب خشنودی آنها و دوری از رشّشان و در گذر زمان اين خرافات در دين های 

مردم افزايش يافت.

 ]اِزْداَد، يَزْداُد، اِزْدياد = اِفْتََعَل، يَْفتَِعُل، اِفِْتعال[ اِزْتَيََد  اِزْتَاَد  اِزْداَد )نيازی به ذکر اين قاعده نيست؛ 

اّما اگر دانش آموزی پرسيد فقط برای هامن يک نفر توضيح می دهيم.( 

أضاحي،   َذبائح و قرابني به يک معناست. در كتاب ترجيح داده شد از واژه آشنا استفاده شود.

 َولِٰکنَّ اللَّه تَبارََك َوتَعالٰی لَْم يَتْـرُِك الّناَس َعلٰی ٰهِذِه الْحالَِة؛ فََقْد قاَل فـي کِتاِبـِه الَْکريِم:
ولی خداْی ــ پربرکت و بلندمرتبه بادا نام او ــ مردم را بر همني حالت رها نساخت؛ قطعاً ]او[ در کتاب 

با کرامتش فرموده است: 

 ﴿أَيَـْحَسُب اْلنساُن أَْن يُتْـرََك ُسدًی﴾ اَلْقياَمة: 36 
آيا انسان گامن می کند )می پندارد( که بيهوده رها می شود؟

. اَط الُْمستَقيَم َوالّديَن الَْحقَّ  لِٰذلَِك أَرَْسَل إلَيـِهُم اْلَنبياَء لِـيُـبَـيِّـنـوا الرصِّ
بدين سبب پيامربان را به سويشان فرستاد تا راه راست و دين حق را آشکار کنند.

نَبـّي در اصل نَبيء بوده که به نبّي تبديل شده است. )نيازی به ذکر اين قاعده نيست؛ اّما اگر دانش آموزی 

پرسيد فقط برای هامن يک نفر توضيح می دهيم.(

: َوِصاِعـِهم َمَع أَقواِمـِهِم الْکاِفريَن.  ثَـَنا الُْقرآُن الَْکريُم َعْن سيـَر ِة اْلَنبياِء   َوقَْد َحدَّ
: و درگريِی آنها با مردماِن کافرشان با ما سخن گفته است. و قرآن کريم دربارٔه روِش )داستان( پيامربان 

 َولْـَنذکُْر َمثاَلً إبراهيَم الَْخليَل  الَّذي حاَوَل أَْن يُنِقَذ قَْوَمـُه ِمْن ِعباَدِة اْلَْصناِم. 
و بايد ياد کنيم مثالی را ]داستان[ ابراهيم خليل  را که تالش کرد مردمش را از عبادت بت ها نجات دهد.

به دانش آموز يادآور می شويم كه معموالً حرف »لِـ   « بعد از »فَـ   « ساكن می شود.
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َ َجميَع   فَـفي أََحِد اْلَعياِد لاَّم َخَرَج قَوُمـُه ِمْن َمديَنِتـِهم، بَِقَي إبراهيُم  َوحيداً، فَـَحَمَل فَأْساً، وَكَسَّ
َنَم الَْکبيـَر؛ ثُمَّ َعلََّق الَْفأَْس َعلٰی کَِتِفـِه َوتَرََك الَْمعبََد. اْلَصناِم ِفـي الَْمعبَِد إالَّ الصَّ

و در يکی از عيدها هنگامی که قوِم او از شهرشان خارج شدند، ابراهيم تنها ماند و تربی را برداشت 

و همٔه بت ها جز بت بزرگ را در معبد شکست؛ سپس ترب را روی دوش او آويخت و پرستشگاه را ترک کرد.

ًَة، َو ظَّنوا أَنَّ إبراهيَم  هَو الْفاِعُل، فَـأَحَضوُه لِـلُْمحاکََمِة   َولاَّم رََجَع الّناُس، شاَهدوا أَْصناَمـُهم ُمَكسَّ
َوَسأَلوُه: ﴿... أَ أَنَت فََعلَْت ٰهذا ِبـآلَِهِتنا يا إبراهيُم﴾ اَْلَنبياء: 62 

و وقتی که مردم برگشتند، بت هايشان را شکسته ديدند و گامن کردند که ابراهيم  همو اين کار را 

کرده است. )انجام دهنده است(، پس او را برای دادگاهی کردن )محاکمه( احضار کردند و از او پرسيدند: 

»... آيا تو اين کار را با خدايامنان انجام دادی ای ابراهيم؟«

َنَم الَْکبيـَر.  فَأَجابَـُهم: لَِم تَسأَلونَـني؟! اِسأَلوا الصَّ
 پس به آنها پاسخ داد: چرا از من می پرسيد؟! از بت بزرگ بپرسيد.

ام يَْقِصُد إبراهيُم ااِلْسِتهزاَء ِبـأَْصناِمـنا«. َنَم ال يَتََکلَُّم؛ إنَـّ  بََدأَ الَْقوُم يَتَهاَمسوَن: »إنَّ الصَّ
مردم رشوع به پچ پچ کردند »رشوع کردند به آهسته سخن گفنت«: قطعاً بت سخن منی گويد؛ ابراهيم فقط 

قصد دارد بت های ما را مسخره کند. 

 َو ُهنا ﴿قالـوا َحرِّقوُه َوانرُْصوا آلِـَهـتَـُکم﴾ اَْلَنبياء: 68 
و در اينجا گفتند: او را بسوزانيد و خدايانتان را ياری کنيد.

 فَـَقَذفوُه ِفـي الّناِر، فَـأَنَقَذُه اللُّه ِمْنـها. 
پس او را در آتش انداختند و خداوند او را از آن ]آتش[ نجات داد.

با الهام از منت درس اّول »ملاذا الدين« كتاب »السالم رسالتنا.« دارالكتاب اللبنانی بريوت

رِس. حيَح َوالَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ ِ الصَّ  َعيِّ
 .1  کاَن الَْهَدُف ِمن تَقديِم الَْقرابنِي لِْللَِهِة کَْسَب رِضاها َوتََجنَُّب رَشِّها

 .2  َعلََّق إبراهيُم  الَْفأَس َعلٰی کَِتِف أَْصـَغـِر اْلَْصـنـاِم

 .عوِب ديٌن أَْو طَريَقٌة لِلِْعباَدِة 3  لَم يَُکْن لِبَْعِض الشُّ

 .4  اَْلثاُر الَْقديـَمُة تَُؤکُِّد اْهِتامَم اْلنساِن ِبالّديِن

  .َن ِفـطْـريٌّ ِفـي اْلنـسـاِن َديُـّ 5  إنَّ الـتَـّ

 .6  ال يَتْـرُُك اللُّٰه اْلنساَن ُسدًی
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 اِعلَموا  

َمعانِـي الُْحروِف الُْمَشبَّهِة ِبالِْفْعِل َو ال الّنافَيِة لِلِْجْنِس

« آشنا  ، لَـيْـَت و لَـَعـلَّ ، لٰـِکـنَّ ، کَـأَنَّ ، أَنَّ 1  الُْحروُف الُْمَشبَّهُة ِبالِْفْعِل: با معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ
شويد:

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

﴿ ... إنَّ اللَّٰه ال يُضيُع أَْجَر الُْمْحِسنيـَن﴾ اَلتَّوبَة : 120 

بی گامن خدا پاداش نيکوکاران را تباه منی کند.

« حرف تأكيد است كه اسم را منصوب و خرب را مرفوع می كند؛ مانند: »إّن زيداً قائٌم.« ؛ اّما آموزش  »إنَّ

اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.

: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال: أَنَّ

ٍء قَديٌر  ﴾ اَلَْبَقرَة : 259  ﴿ ... قاَل أَْعلَُم أَنَّ اللَّٰه َعىٰل كُلِّ َشْ

گفت: می دانم که خدا بر هر چيزی تواناست.

« حرف تأكيد است كه بر رس جملٔه اسميّه )مبتدا و خرب( می آيد و اسم را منصوب و خرب را مرفوع  »  أَنَّ

مى كند؛ مانند: »بَلََغني أَنَّ زيداً قائٌِم«؛ اّما آموزش اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.

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

ُهنَّ الْياقوُت َو الَْمرْجاُن ﴾ اَلرَّحٰمن : 58  ﴿   کَـأَنَـّ

آنان مانند ياقوت و مرجان اند. 

کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدَر ُك. گويی خشنود ساخنت همٔه مردم، هدفی است که به دست منی آيد.

دانش آموز همني اندازه بداند کفايت می کند.

اطّالعات بيشرت برای دبري

: از حروف مشبهة بالفعل است كه بر رس مبتدا و خرب می آيد، اّوىل را منصوب و دومى را مرفوع  کَـأَنَّ

مى کند؛ اّما آموزش اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست. اين حرف گاهى به معناى تشبيه است؛ 

مانند: »   كَأَنَّ َزيْداً أََسٌد «: زيد به سان شري است. و گاهى به معناى گامن می باشد؛ مانند: »كَأَنَّ َزيداً قائٌِم.«: 

تاِء ُمْقِبٌل.«: مثل اينكه  مثل اينكه زيد ايستاده است. و گاهى به معناى نزديک شدن است؛ مانند: »كَأَنَُّه ِبالشِّ

زمستان در پيش است.
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: به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملٔه قبل از خودش است؛ مثال:  لٰـِکنَّ

﴿... إنَّ اللَّٰه لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن﴾ اَلَْبَقرَة : 243

بی گامن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشرت مردم سپاسگزاری منی كنند.

اطّالعات بيشرت برای دبري

« است كه »الف« آن در رسم الخط حذف شده؛ وىل تلّفظ مى شود و اسم را منصوب  اصل اين كلمه »الكِنَّ

و خرب را مرفوع مى كند و گاهى به معناى »استدراك« است؛ مانند: »قَاَم الْقوُم لٰكنَّ زيداً َجالٌس.« ؛ و گاهى 

براى تأكيد می آيد؛ مانند: »لَْو زَارَنـي َزيٌد َلَكْرَْمتُُه؛ لِٰكنَُّه لَْم يَِجْئ«.

لَْيَت : به معنای »کاش« و بيان گر آرزوست و به صورت »يا لَيَت« هم به کار می رود؛ مثال:

﴿    َويَقوُل الْکاِفُر يا لَيْتَـنـي کُْنُت تُراباً    ﴾ اَلنََّبأ: 40 

و کافر می گويد: ای کاش، من خاک بودم!

اطّالعات بيشرت برای دبري

باَب يعوُد يَوماً!« : اى كاش؛  براى آرزويی كه اغلب ناممكن است به كار برده مى شود؛ مانند: »لَيَْت الشَّ

جواىن روزی برمى گشت! و براى آرزوی ممكن نيز به كار می رود؛ مانند: »لَيَت الَْعليَل صحيٌح!«: اى كاش؛ 

»ما«  »لَيَْت« حرف  از  پس  گاهى  مى كند.  مرفوع  را  و خرب  منصوب  را  اسم  اين حرف  باشد.  بيامر خوب 

می آيد كه در اين صورت به علّت اختصاص آن به اسم، جايز است عمل كند و هم به علت حمل بر حروف 

همسانش مى تواند عمل نكند. و اگر »ياء متكلّم« به »ليت« وصل شود، به صورت »لَيْتَني« در می آيد و 

گاهى نيز به ندرت گفته مى شود : »لَيْتي«. در گويش عاميانه به صورت »يا ريْت!« گفته شده است.

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

ُكم تَْعِقلوَن﴾ اَلزُّخرُف : 3  ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

بی گامن ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم اميد است شام خردورزی کنيد!

اطّالعات بيشرت برای دبري

« اسم را منصوب و خرب را مرفوع مى كند و معناى توقّع و اميدوارى را مى رساند؛ مثال:  »لََعلَّ

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

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

.» گاهى الم اّول اين كلمه حذف و گفته مى شود »َعلَّ
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و گاهى به دنبال آن )ما( ى كافّه می آيد و آن را از عمل باز مى دارد؛ مانند: )لََعلَّام( 

و اگر ياء متكلّم به آن وصل شود، به هر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن می آيد؛ مانند: )لََعّل و لََعلِّني(.

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

لََعلَّ َحميداً يُساِفُر!                  شايد حميد سفر کند! 

لَيَْت َصديقي يَْنَجُح ِفـي الُْمسابََقِة!   کاش، دوستم در مسابقه پريوز شود!

لَيْتَنـي أُشاِهُد َجميَع ُمُدِن ِبالدي!   کاش، همٔه شهر های کشورم را ببينم! 

فعل ماضی را در جملٔه دارای »لَيَْت« با توّجه به جايگاهش در منت می توان »ماضی استمراری« ترجمه 

کرد؛ مثال: لَيَْت ناِصاً ابْتََعَد َعِن الَْکَسِل! کاش، ناص از تنبلی دوری می کرد!

هر چند ترجمٔه فعل ماضی پس از »  لَيَْت« به صورت ماضی بعيد و ماضی التزامی نيز صحيح است؛ اّما 

به منظور تسهيِل تکليف دانش آموز، ترجمٔه ماضی استمراری مطلوب است.

لَيَْت ناِصاً ابْتََعَد َعِن الَْکَسِل! 

کاش، ناص از تنبلی دوری می کرد! کاش، ناص از تنبلی دوری کرده بود! كاش، ناص از تنبلی دوری كرده 

باشد!

تذکّر مهم: در ترجمٔه صحيِح فعِل بعد از لَيَْت و لََعلَّ بايد به سياق عبارت توّجه کرد. ترجمه، هرن و علم 

است و بايد ذوق و سليقٔه مرتجم همراه توامنندی های زبانی مانند شناخِت ويژگی های زبان مبدأ و مقصد 

باشد.

سخت گريی نسبت به دانش آموز در ترجمه »لَيَت« با توّجه به معانی متفاوتش منطقی نيست.

تصاوير صفحٔه 7 کتاب از راست به چپ: 

استان  بيْستون  ايالم، کوه  استان  ِسيِْمره  درياچٔه سد  مازندران،  استان  در  بَهَنمري  استان گيالن،  در  فوَمن 

کرمانشاه، بازار گَنجَعلی خان استان کرمان، بوکان در آذربايجان غربی، فَسا در استان فارس، بندرعبّاس استان 

هرمزگان، گنبد ُسلطانيه استان زنجان و مناد کاروان شرت با نام »قزوین در مسیر جاّدٔه ابریشم«

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك )1(: تَرِجْم هاتَيـِن اْليَتَيـِن الَْکريـَمتَيـِن.

1  ﴿فَٰهذا يَوُم الْبَْعِث َولِٰکنَُّکم کُنتُم ال تَْعلَموَن﴾ اَلّروم : 56
این، روِز رستاخیز است؛ ولی شام خودتان منی دانستید. ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند

ّف : 4 ُهم بُْنياٌن َمرْصوٌص﴾ اَلصَّ 2  ﴿إنَّ اللَّٰه يُـِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيلِـِه َصّفـاً کَأَنَـّ
بی گامن خدا كسانی را كه صف در صف در راِه او می جنگند دوست می دارد؛ گويی كه ايشان ساختامنی 

استوارند.
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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. )ترجمهٔ استاد مهدی فوالدوند(

2 اَل الّنافيَُة لِلِْجْنِس

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

1 ال به معنای »نه« در پاسخ به »َهْل« و »أَ« ؛ مانند: أَ أَنَت ِمن بُجنورد؟ ال، أَنَا ِ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 ويژه اينكه بجنورد مركز استان خراسان شاملی و بريجند 

مركز استان خراسان جنوبی است.

2 الی نفی مضارع؛ مانند: ال يَْذَهُب: منی رود. 

3 الی نهی؛ مانند: ال تَْذَهْب: نرو.
و به معنای »نبايد« بر رس فعل مضارع اّول و سوم شخص؛ مانند: ال يَْذَهْب: نبايد برود. 

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

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

﴿... ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمتَـنا ...﴾ اَلَْبَقرَة : 32

جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم.

ال کَْنـَز أَْغَنی ِمَن الَْقناَعِة. أَمرُي الُْمؤِمننَي َعلـيٌّ  هيچ گنجی بی نيازکننده تر از قناعت )ُخرسندی( نيست.

نشانی: نهج البالغة، ج 1، ص 540

 
کامل حديث اين است:

الُم: ال رَشََف أَْعىَل ِمَن اْلِْسالِم َوال ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّْقَوى َوال َمْعِقَل أَْحَسُن ِمَن الَْوَرِع َوال َشِفيَع  َوقَاَل َعلَيِْه السَّ

ِبالُْقوِت َوَمِن اقْترََصَ َعىَل بُلَْغِة  أَنَْجُح ِمَن التَّْوبَِة َوال كَْنَز أَْغَنى ِمَن الَْقَناَعِة َوال ماَل أَْذَهُب لِلَْفاقَِة ِمَن الرَِّض 

َعِة. َوالرَّْغبَُة ِمْفتاُح النََّصِب َوَمِطيَُّة اَلتََّعِب َوالِْحرُْص َوالِْكرْبُ َوالَْحَسُد  أَ َخْفَض الدَّ الَْكَفاِف فََقِد انْتَظََم الرَّاَحَة َوتَبَوَّ

ُّ جاِمُع َمساِوِئ الُْعيُوِب. نُوِب َوالشَّ ِم يِف الذُّ َدواٍع إِىَل التََّقحُّ

اطاّلعاتی برای دبري دربارۀ الی نفی جنس

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

بالفعل« بر جملٔه اسمیّه وارد می شود، مبتدا را به عنوان اسم خود، منصوب می کند و خرب را به عنوان خرب 
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خود، رفع می دهد و در معنا آشکارا بر نفی خرب از همٔه افراد جنِس اسم بعد از آن داللت دارد. به عنوان 

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

خود، نصب و »حارٌض« را به عنوان خرب خود رفع داده است و در معنا بر نفی اتّصاف همٔه افراد جنس اسم 

)خادم مائده( به معنای خرب )حارض بودن( ترصیح دارد؛ به گونه ای که حتّی احتامل حارض بودن یک »خادم 

مائدة« نیز وجود ندارد. )ارائٔه چنني توضيحاتی برای دانش آموز الزم نيست.(

وجه تسمئه الی نفی جنس را به دانش آموز توضيح می دهيم. الی نفی جنس هامن گونه كه از نامش 

پيداست، وجوِد آن جنس را نفی می کند.

رِس. اِْخَتِبـْر نَْفَسَك )2(: تَرِجْم ٰهِذِه اْلَحاديَث َحَسَب قَواِعِد الدَّ

1 ... ال َخـيْـَر يف قَـوٍل إاّل َمَع الْـِفـْعـِل ... رَسوُل اللِّه 
هيچ خريی در گفتاری نيست مگر اينكه همراه كردار )عمل( باشد. 

الرسائر، ج 3، ص 615

2 ... ال ِجـهـاَد کَـِجهـاِد النَّـْفـِس ... أمرُي الُْمؤمنني عّل 
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 الْـعـافيَـِة ... أمرُي الُْمؤمنني عّل 
هيچ جامه ای )لباسی( زيباتر از تندرستی نيست. 

من ال یحرضه الفقیه، ج 4، ص 406

4 ... ال فَـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال مرياَث کَـاْلََدِب ... أمرُي الُْمؤمنني عّل  
هيچ فقری مانند نادانی )جهل( و هيچ مرياثی )ارثی( مانند ادب نيست. 

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 207

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك )3(: اِْمَلِ الَْفراَغ يف ما يَلـي، ثُمَّ َعيِّـْن نَوَع »ال« فيـِه.

َنعام : 108  وا الَّذيَن يَْدعـوَن ِمن دوِن اللِّٰه فَـيَُسبُّوا اللَّٰه ...﴾ اَلْ 1 ﴿َو ال تَـُسـبُـّ
و کسانی را که غريِ خدا را فرا می خوانند دشنام ندهيد؛ زيرا که به خدا دشنام دهند. 

آئه کامل اين است: 

ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلی َربِِّهْم  ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِّٰه فَيَُسبُّوا اللَّٰه َعْدواً ِبَغرْيِ ِعلٍْم کَذلَِك َزيَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ

َمرِْجُعُهْم فَيَُنبِّئُُهْم ِبا کانُوا يَْعَملُوَن﴾ 
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ترجمهٔ استاد مهدی فوالدوند: 

و آنهایی را که جز خدا 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. آن گاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد 

بود و ایشان را از آنچه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت.

ترجمهٔ استاد مهدی 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.

2 ﴿َو ال يَـْحزُنْـَك قَولُـُهم إنَّ الِْعزََّة لِلِّٰه َجـميعـاً ...﴾ يونُس: 65
گفتارشان تو را ناراحت نكند ؛ زيرا ارجمندی، همه از آِن خداست.

3 ﴿... َهْل يَْستَِوي الَّذيَن يَْعلَموَن َو الَّذيَن ال يَْعلَموَن ...﴾ اَلزَُّمر: 9
آيا کسانی که می دانند و کسانی که منی دانند برابر هستند؟ 

لْنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه ...﴾ اَلَْبَقرَة: 286 4 ﴿... َربَّنا َو ال تَُحمِّ
پروردگارا، آنچه توانش را نداريم بر ما تحميل نکن.

ال يَرَْحُم اللُّٰه َمن ال يَرَْحُم الّناَس. رَسوُل اللِّه  

خدا رحم منی کند به کسی که به مردم رحم منی کند. 

تـمرین ها  

رِس تُناِسُب التَّوضیحاِت التّالیََة؟ ُل: أَیُّ کَلَِمٍة ِمن کَلِامِت ُمعَجِم الدَّ  اَلتَّمریُن اْلَوَّ

1 آلٌَة ذاُت یٍَد ِمَن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعریَضٍة ِمَن الَْحدیِد یُْقطَُع ِبها: اَلَْفأس
ابزاری دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن كه به كمک آن )اشیا( قطع می شود: ترب

َنم 2 تِـْمثاٌل ِمن َحَجٍر أَْو َخَشٍب أَو َحدیٍد یُْعبَُد ِمْن دوِن اللِّٰه: الصَّ
تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن كه به جای خدا عبادت می شود: بُت

3 ُعْضـٌو ِمْن أَْعضـاِء الِْجْسِم یَـَقـُع فَـْوَق الْـِجـْذِع: اَلَْكِتف
اندامی از اندام های بدن كه باالی تنه واقع می شود: شانه

: اَلَْحنیف 4 اَلتّارُِك لِلْباِطِل َو الُْمتاَمِیُل إلَـى الّدیِن الَْحقِّ
ترک كننده باطل و متامیل به دین حق: یكتاپرست
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: بََدؤوا یَتَهاَمسوَن ُهم بَـَدؤوا یَتََکلَّمـوَن ِبـَکالٍم َخـفـیٍّ 5 إنَـّ
ایشان به سخن گفنت به زبانی پنهان آغاز كردند: رشوع به پچ پچ كردند.

ایشان با زبانی پنهان رشوع به سخن كردند./ ایشان رشوع به سخن گفنت با كالمی پنهان كردند.

طرح سؤال از این بخش برای دبیر دشوار است؛ زیرا باید از كلامت و ساختاری استفاده كند كه دانش آموز 

خوانده است؛ اّما از نظر آموزشی این سؤال برای دانش آموز هم جّذاب است و هم آموزش پنهان در آن 

نهفته است.

  اَلتَّمریُن الّثانـی: تَرِْجِم الِْعباراِت التّالیََة، ثُمَّ َعیِّـِن الَْحرَف الُْمَشبََّه ِبالِْفْعِل، َو اَل الّنافیََة لِلِْجنِس.

1 ﴿قیَل اْدُخِل الَْجنََّة قاَل یا لَیَْت قَْومی یَْعلَموَن ٭ ِبـام َغَفَر لی َربّی َو َجَعلَنی ِمَن الُْمْکرَمیَن﴾ یٰس: 26 و 27 
گفته شد: داخل بهشت شو. گفت: ای كاش، قوِم من بدانند كه پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیان قرار 

داد.

]رسانجام به جرم ایامن کشته شد و بدو[ گفته شد: »به بهشت درآی.« گفت: »ای کاش، قوم من می دانستند 

که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمرۀ عزیزانم قرار داد.« ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

لَیَت = از حروف مشبّهة بالفعل

2  ﴿... ال تَـْحزَْن إنَّ اللَّٰه َمَعنا ...﴾ اَلتَّْوبَة: 40 اندوهگین نباش؛ زیرا خدا با ماست.
اندوه مدار که خدا با ماست. ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

مرتس که خدا با ماست. ترجمۀ استاد الهی قمشه ای

حرف »ال« در »ال تَـْحزَْن« الی نهی است.

3 ﴿... ال إلٰـَه إالَّ اللُه ...﴾ اَلّصافّات: 35 هیچ خدایی جز خداوند نیست.
خدایی جز خدای یگانه نیست. ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

معبودی جز خدا وجود ندارد. ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی

حرف »ال« در این آیه الی نفی جنس است. تشخیص اسم و خرب نه در این عبارت نه در عبارت های دیگر 

از اهداف کتاب نیست.

اطاّلعات بيشرت برای دبري:

إعراب كلمۀ التوحید )ال إله إال اللّٰه( 

ال: حرف نفی ونصب

إله: اسم )ال( مبنی علی الفتح، منصوب محاّلً. 
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ره بعُض النُّحاة )موجوٌد( وهو خطأ ِباعتبار وصحیٌح  وخرُب )ال( محذوٌف لِظهور الِعلْم به وتقدیره )حق( وقدَّ

باعتباٍر آخر، والصحیح الذی ال خطأ فیه وتدل علیه األدلة األخرى تقدیره بـ)حق(.

فالذین قدروه بـ)موجود( إن كان مرادهم مطلق وجود ما یعبد ِمن دون اللّٰه فهذا خطأ؛ فإنَّ اآللهَة التی 

اتّخذت ِمن دون الله كثیرٌة، قال الله تعاىل: ﴿واتَّخذوا ِمن دونه آلهة ال یَخلُقون شیئاً وهم یُخلَقون﴾

وإْن كان مرادهم بالوجود: الوجود املعترب رشعاً فهذا حقٌّ ویدلُّ علیه قوله تعاىل: )إنَّ اللّٰه یعلم ما یدعون 

من دونه من شیء( وقال: )ذلك بأنَّ اللّٰه هو الحقُّ وأنَّ ما یدعون من دونه هو الباطل( فهی آلهٌة باطلٌة.

ولكن اللّٰه أرشدنا فی التعبیر أن نأخذ بالقول الذی ال یتذرَّع متذرِّع بتفسیره بالباطل عىل منهج: ﴿یا أیها 

واب حینئذ، وهو مرادٌف للوجود الرشعی. الذین آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا﴾ فتقدیره بـ )حّق( هو الصَّ

وخرب )ال( یحذف كثیراً فی كالم العرب ویقدر فی كل مقام بحسبه، كام لو ُسِئلْت: َمن عندك؟ فُقلَْت: ال 

أحد. فإنَّك تُرید: ال أحد عندی، فَلَو ذكرت خرب )ال( خالَفت البالغة في الَقول.

وقد أكرث ابن هشام فی رسالة له مستقلة في إعراب )ال إله إال اللّٰه( من األوجه اإلعرابیة حتى أوصلها إىل 

عرشة أوجه.

4  ... ال دیَن لِـَمْن ال َعْهَد لَـُه ... رَسوُل اللِّٰه 
كسی كه هیچ }وفای به{ پیامنی ندارد، هیچ دینی ندارد.

نشانی: النوادر )للراوندی( ، ج 1 ، ص 5

: ال إِیامَن لَِمْن ال أَمانََة لَُه َوال دیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه َوال َصالَة  حدیث کامل این است: قاَل رَسوُل اللِّٰه 

لَِمْن ال یُقیُم ُركُوَعها َوال ُسجوَدها.

نشانی: بحار األنوار ، ج 72 ، ص 96 از پیامرب اكرم 

: ال ِدیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه. ، ِبِإْسناِدِه َعْن ُموَس بِْن َجْعَفٍر َعْن آبائِِه  قاَل رَسوُل اللِّٰه  نَواِدُر الرّاَونْدیِّ

، ثُمَّ َعیِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَّتی تَحتَـها  عَر الَْمنسوَب إلَی اإْلماِم َعلـیٍّ    اَلتَّمریُن الّثالُِث: أ. اِقَْرأِ الشِّ

. َخطٌّ

ــأَْبأَیَُّهــا الْفاِخــُر َجهـــالً ِبـــالنََّسْب ــأُمٍّ َو لِـ ــاُس لِـ ــا الــّنـــ ـَمـ إنَـّ

ــٍة ــن ِفضَّ ــوا ِم ــم ُخلِق ــْل تَراُه ــْبَه ــحاٍس أَْم َذَهـ ــدیٍد أَْم نُـ أَْم َحـ

ــٍة ــن طیَنـ ــوا ِم ــم ُخلِق ــْل تَراُه َهل ِســوٰی لَـــْحٍم َو َعظـْـٍم َوَعَصْببَ

ثاِبـــٍت لِـَعـقـــٍل  الَْفْخــُر  ــاَم  َوأََدْبإنَـّ َوَعــفــــاٍف  َوَحــــیاٍء 

ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک مادر و یک پدرند.
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آیا آنان را می بینی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند؟

بلکه آنان را می بینی )می پنداری( از تّکه گِلی آفریده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟

افتخار تنها به ِخردی استوار، رشم، پاکدامنی و ادب است.

شعر در بحر رمل رسوده شده و سكون كلامت قافیه به رضورت شعری است.

َفَة َو الَْموصوَف. ب( اِْستَْخِرْج ِمَن اْلَبْیاِت اْسَم الْفاِعِل، َو الِْفعَل الَْمجهوَل، َو الْجارَّ َو الَْمجروَر، َو الصِّ

ٍة، ِمن  ِلٍَب، ِمن ِفضَّ  ، ِلُمٍّ ِبـالنََّسِب،  الَْمجروَر:  َو  الْجارَّ  َو   ، الَْمجهوَل: ُخلِقوا  الِْفعَل  َو  الْفاِخُر،  الْفاِعِل:  اْسَم 

َفَة: َعـقـٍل ثاِبـٍت. طیَنـٍة، لِـَعـقـٍل، َوالَْموصوَف َوالصِّ

دربارۀ اشعار منسوب به حضت علی اختالف نظر وجود دارد:

1  گروهی انتساب این اشعار را به حضت قبول ندارند و درستِی نسبت بیش از دو بیت را به عىل
نپذیرفته اند.

2  گروهی نیز بر این باورند كه رسایندگان این اشعار هر كه بوده اند از سخنان حضت الهام گرفته اند؛ 
بنابراین، رسوده های خود را به ایشان نسبت داده اند.

بسیارى از اشعار »عىل بن اىب طالب قیرواىن« نیز به آن حضت نسبت داده شده كه تشابه اسمی موجب 

این اشتباه شده است.

  اَلتَّمریُن الّراِبُع: تَرِْجِم اْلَحادیَث النَّبَویََّة، ثُمَّ َعیِّـِن الَْمطلوَب ِمنَك.

ا هَو داٌء َو ال بَرَكََة فیِه. )اَلِْفْعَل الَْمجهوَل َو نوَع ال( 1 كُلُّ طَعاٍم ال یُْذكَُر اْسُم اللِّٰه َعلَیِْه، فَـإمنَّ
هر خوراكی )غذایی( كه نام خدا بر آن یاد نشود، قطعاً بیامری است و هیچ بركتی در آن نیست.

نشانی: تاریخ دمشق، ج 60، ص 325

فعل مجهول: ال یُْذكَُر / نوع ال: در ال یُْذكَُر الی نفی و در ال بَرَكََة الی نفی جنس 

2 ال تَْغَضْب؛ فَـإنَّ الَْغَضَب َمْفَسـَدٌة. )نَوَع الِْفْعِل(
خشمگین نشو؛ زیرا خشم مایۀ تباهی است. نوع فعل ال تَْغَضْب: فعل نهی

)توضیح اینكه دانش آموز رشتۀ ریاضی و تجربی ال تغضْب را به عنوان فعل نهی می شناسد نه فعل مضارع 

مجزوم(.

نهج الفصاحة: 2471

3 ... ال فَْقَر أََشدُّ ِمَن الْـَجْهِل َو ال ِعباَدَة ِمثُْل التََّفکُِّر. )اَلُْمضاَف إلَیِه َو نَوَع ال(
هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست.

مضاٌف الیه: التََّفکُِّر و نوع ال در ال فَْقَر و ال ِعباَدَة الی نفی جنس است.

نشانی: ِبحاُر النوار ، ج 2 ، ص 22
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حدیث کامل

، نَْوُم الَْعالِِم أَفَْضُل ِمْن أَلِْف َركَْعٍة یَُصلِّیَها الَْعاِبُد؛ یَا َعلـیُّ ال فَْقَر أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل َوال  : یَا َعلـیُّ َوقاَل 

ِعبَاَدَة ِمثُْل التََّفكُِّر.

رَْجـَمـِة.   اَلتَّمریُن الْخاِمُس: لِـلـتَـّ

1ــ َجلََس: نشست 
اِْجلِْسَن: بنشینیدال تَْجلِسوا: ننشینیدَجلَْسنا: نشستیم

اَلَْمْجلِس: جای نشسنتاَلْجالِس: نشستهاِْجلِسوا: بنشینید

2ــ أَْجلََس: نشانید 
ال تُْجلِسی: ننشانیُْجلِسوَن: می نشانند أَْجلِْس: بنشان

اَْلْجالس: نشانیدن لَْم یُْجلِسوا: ننشانیدندَسُیْجلُِس: خواهد نشانید

3ــ َفِهَم: فهمید 
لَْم أَْفَهْم: نفهمیدم، نفهمیده امَقْد َفِهْمَت: فهمیده ای َفِهَمْت: فهمید

َسْوَف یَْفَهُم: خواهد فهمیداِْفَهْم: بفهمال یَْفَهُم: منی فهمد

َم: فهامنید  4ــ َفهَّ
ـَم: فهامنیده شد َفهَّْمُت: فهامنیدم َم: نخواهد فهامنیدُفـهِّ لَْن یَُفهِّ

ْم: باید بفهامند ُم: خواهم فهامنید اَلُْمَفهِّم: فهامننده لِـُیَفهِّ َسْوَف أَُفهِّ

5  ــ َقطََع: بُرید 
کانا یَْقطَعاِن: می بُریدندکانوا َقطَعوا: بُریده بودندُقِطَع: بُریده شد

اَلَْمْقطوع: بُریده شدهاَلْقاِطَعة: بُرندهال تَْقطَْع: نبُـر

شد  بُریده  اِنَْقطََع:  ـ  6 ـ 
ما انَْقطََع: بُریده نشد

بُریده  نشد،  بُریده  یَْنَقِطْع:  لَْم 

نشده است
َسَیْنَقِطُع: بُریده خواهد شد

 ااَِلنِْقطاع: بُریده شدنلِـَیْنَقِطْع: باید بُریده شود لَْن یَْنَقِطَع: بُریده نخواهد شد 

7ــ َغَفَر: آمرزید
 َقْد َغَفَر: آمرزیده استلَْیَتـُه َغَفَر: ای كاش می آمرزید لَْیَتـُه یَْغِفُر: ای كاش بیامرزد

 اَلَْمْغفور: آمرزیده شدهاَلَْغّفار: بسیار آمرزنده ال یُْغَفُر: آمرزیده منی شود 

8   ــ اِْسَتْغَفَر:

آمرزش خواست 

آمرزش خواسته ایداِْسَتْغَفرُت: آمرزش خواستم اْسَتْغَفرْتُم:  ااَِلْسِتْغفار: آمرزش خواسنتَقِد 

ال یَْسَتْغِفروَن: آمرزش منی خواهنداِْسَتْغِفْر: آمرزش بخواهأَْسَتْغِفُر:  آمرزش   می خواهم
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 اَلتَّمریُن الّساِدُس: این رسود را بخوان؛ سپس به فارسی ترجمه کن.

َعواِت یا ُمجیَب الدَّ یا إلٰـهـی ، یا إلٰـهــی  

َو کَـثیَر الْبَـرَکـاِت اِْجَعِل الْـیَـْوَم َسـعیداً  

ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندۀ دعاها؛ امروز را خوش اقبال و پُر برکت بگردان )قرار بده(.

َو فَمـی ِبالْبََسامِت ْدَر انِْشاحـاً   َو اْمَلِ الصَّ

َو أَداِء الْـواِجـبـاِت َو أَِعّنـی فـی ُدروسـی  

و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پُر کن و مرا در درس هایم و انجام تکالیف یاری کن.

ِبـالُْعلوِم الّناِفعاِت َو أَنِـْر َعْقلـی َو قَلْبـی  

َو نَصیبی فی الَْحیاِة َو اْجَعِل التَّْوفیَق َحظّی  

و ِخردم و دلـم را با دانش های سودمند روشن کن )نورانی کن(.

و موفّقیّت را بخت و بهرۀ من در زندگی قرار بده.

شاِمالً کُلَّ الِْجهـاِت نیَـا َسـالمـاً   َو اْمـَلِ الدُّ

ِمْن رُشوِر الْحاِدثاِت َو اْحِمنی َو اْحِم ِبالدی  

و دنیا را از صلحی فراگیر در همۀ جهت ها پر کن.

و مرا و کشورم را )رسزمینم را( از پیشامدهای بد نگهداری کن.

این شعر در کتاب های درسی کشورهای عربی آمده است.

این رسوده در بحر رمل است.

 معانی کلمۀ »أَّی«

معانی »أَّی«: کدام، هیچ، چه، هرگونه

﴿قُِل اْدُعوا اللَّٰه أَِو اْدُعوا الرَّحمَن أَیًّا ما تَدعو فَلَُه اْلَسامُء الُْحسنی ...﴾ اَْلرساء: 110

بگو: اللّٰه را بخوانید یا رحامن را بخوانید؛ هر یک را بخوانید، او بهرتین نام ها را دارد.

﴿ِبـأَیِّ َذنـٍب قُـِتـلَـْت﴾ التكویر: 9 

به کدامین گناه کُشته شد؟ به چه گناهی کُشته شد؟

رِسالَُة اْلسالِم قائِـَمٌة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب أَیِّ إساَءٍة.

رسالت اسالم بر پایۀ خردورزی و دوری از هرگونه بدی استوار است.

أَیَّ َشیٍء فی الْعیِد أُهدی إلَیِك؟ چه چیزی را در عید به تو هدیّه کنم؟

أَیُّ لَوٍن أَفَضُل لُِغرفَِة النَّوم؟ کدام رنگ )چه رنگی( برای اتاق خواب بهرت است؟
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ِمْن أَیِّ بَلٍَد أَنَت؟ تو اهل کدام شهر هستی؟

ٍظ: بی هیچ مالحظه ای دوَن أَیِّ تََحفُّ

نوشتار باال در صورتی كه دانش آموزی درباره اش پرسید به او ارائه می شود.

 معانی کلامت »اَلَّذی، الَّتی، اَلَّذین«

کلامت »اَلَّذی« ، »اَلَّتی« و »اَلَّذیَن« در زبان عربی »اسم موصول« نام دارند.

اَلَّذی و اَلَّتی: کسی که / اَلَّذیَن: کسانی که

اَلَّذی یَجتَِهُد فی َحیاتِـِه، فَـهَو یَنَجُح.

اَلَّذیَن یُحاِولوَن فی أَعاملِِهم، فَُهم یَنَجحوَن.

هرگاه اسم موصول بعد از یک اسِم دارای »اَلـ   « بیاید، به معنای »که« است.

اَلُْمَعلِّموَن یُِحبّوَن الطُّاّلَب الَّذیَن یَحرَتِموَن زَُمالئَُهم.

َذَهبُت إلَی الُْمتَحِف الَّذی فیِه آثاٌر ما قَبَْل اْلسالِم.

رََجعُت ِمَن الْـَمکتَبَِة الَّتی قُرَْب بَیتـی.

و در آغاز جمله به معنای »کسی که« ، »کسانی که« و »چیزی که« است.

ُْهم ِبَعذاٍب أَلیٍم﴾ اَلتَّوبَة: 34 َة َو ال یُنِفقونَها فی َسبیِل اللِّٰه فَبَشِّ َهَب َو الِْفضَّ ﴿... َو الَّذیَن یَکِنزوَن الذَّ

نوشتار باال در صورتی كه دانش آموزی درباره اش پرسید به او ارائه می شود.

تـمرین      

جمله های زیر را با دّقت در معنای اسم موصول ترجمه کنید.

﴿إنَّ الَّذیَن آَمنوا َو الَّذیَن هادوا َو الّصاِبئوَن َو النَّصاری َمن آَمَن ِباللِّٰه َو الْیَوِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِحاً فاَل َخوٌف 

َعلَیِهم َو ال ُهم یَحزَنوَن﴾ اَلْامئَِدة: 69

﴿یا أیَُّها الَّذیَن آَمنوا آِمنوا ِباللِّٰه َو رَُسولِِه َو الِْکتاِب الَّذی نَزََّل َعلَی رَسولِِه َو الِْکتاِب الَّذی أَنزََل ِمن قَبُْل﴾ 

اَلنِّساء: 136

﴿یا أَیَُّها الّناُس اْعبُدوا َربَُّکُم الَّذی َخلََقُکم َو الَّذیَن ِمن قَبلُِکم ...﴾ اَلَْبَقرَة: 21

﴿اَلَّذیَن إذا أَصابَتُْهم ُمصیبٌَة قالوا إنّا لِلِّٰه َو إنّا إلَیِه راِجعوَن ...﴾ اَلَْبَقرَة: 156

َسَة الَّتی کَتََب اللُّٰه لَُکم ...﴾ اَلْامئَِدة: 21 ﴿یا قَوِم اْدُخلوا اْلَرَض الُْمَقدَّ
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  دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(   

1  الصل اللغوي لَِكلَِمِة »ُخرافَة« حسب لسان العرب البن منظور: »والُخرافُة الحدیُث الـُمْستَْملَُح من 
من  أَو  ُعْذرََة  بني  من  ُخرافة  أَنَّ  ُخرافة  قولهم حدیُث  في  الكلبي  ابن  ذكر  ُخرافة،  وقالوا: حدیث  الكِذِب. 

بوه فجرى  ُث بأَحادیَث ِمـاّم رأی یَْعَجُب منها الناُس فكذَّ ُجَهیْنَة، اْختَطََفتْه الِجنُّ ثم رجع إىل قومه فكان یَُحدِّ

عىل أَلُْسِن الناس.«

خرافة: رجٌل ِمن بني عذرة، غاَب عن قبیلته زمناً ثمَّ عاد فزََعَم أنَّ الجنَّ استهوته وأنَّه رأى أعاجیَب جعل 

ها علیهم، فأكرث، فقالوا في الحدیث املكذوب )حدیث ُخرافة( وقالوا فیه )أكَذُب ِمن خرافة(. یقصُّ

ُف أربعة أحرف من الحرف املشبهة بالفعل و هي:  2  تُخفَّ
، فیقال: إِْن وأْن وكأْن ولكْن، فتُهَمل عندئٍذ فال تعمل. إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ

3  اَلَْحنیف )جمع آن اَلُْحَنفاء(: آنكه دلبسته و پیرو دین اسالم است، هركس كه بر دین حضت ابراهیم  
است، یگانه و یكتاپرست. برگرفته از َحِنَف، َحَنفاً: پاى او به سمت داخل كج شد. / َحَنَف رِْجلَُه: پاى خود را كج 

كرد. منظور از حنیف کسی است که راهی که دیگران رفته اند را نرفته و از آن کج شده است. )راه نادرست 

اکرثیت(

: آتـٰى ، أَتـٰى ِبـ ، اِْجتَلََب ، اِْستَْجلََب ، اِْستَْحَضَ ، جاَء ِبـ ، َجلََب و ... در گویش  4  مرادفات كلمة أَْحَضَ
عامیانۀ عراقی و حجازی »جاْب« گفته می شود که مضارع آن »ِیجیْب« و امرش »جیْب« است.

د كائناً حیّاً سواء كان إنساناً  5 ما الفرق بین الصنام والوثان؟ الصنام والوثان هي عبارٌة عن متاثیل تجسَّ
أو حیواناً، تُصَنُع ِمن الحجارة أو الخشب أو الذهب أو الحدید أو غیرها، وكانْت تُتََّخُذ تلك التامثیل كآلهة تعبد 

عوب املوجودة. قدیامً، لكن هذه العبادة تاَلَشْت تقریباً في عرصنا الحالی باستثناء عدٍد ِمن الشُّ

امت أو متاثیل كانْت تتَّخذ كآلهة في الُعصور الغاِبرة، یَقوُل البعض بأّن الصنام هي  الصنام والوثان مجسَّ

نفس الوثان دون أی اختالٍف بینهام، َو یُقاُل ِبأَنَّ هناك فرقاً بینهام. قد ذكر أّن الصنام هي جامدات ال حیاة 

فیها وال روح، حیث أنّها ال تنطق وال تسمع وال تنفع وال تض، مصنوعٌة من الحجارة أو الخشب ... إلخ، وتكون 

عىل هیئِة متاثیل أو غیرها. أّما الوثان فهي كل ما یعبد ِمن غیر اللّه، سواء كان هذا الشيء إنساناً، أو حیواناً، 

أو نباتاً، أو جامداً، فكلمة الوثان هي عامة وشاملة لكافَّة اللهة التی كان یعبدها البش قدیامً، حیث أّن كل 

صنم یعترب وثناً، ولیس كّل وثٍن صنامً.

6  تََهاَمَس )َهَمَس( الرَُّجالِن: آن دو مرد با هم راز گفتند؛ »تََهاَمُسوا رِسّاً«: محرمانه با هم راز گفتند.
یِنیَُّة«: شعائر دینی، مظاهر عبادت و نیایش. ِعیرَة است؛ »الشعائُِر الدِّ َعائِر جمع الشَّ 7  اَلشَّ
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8  معنای کلمۀ »قُربان« در فارسی و عربی فرق دارد؛ اَلُْقْربَان جمع آن اَلَْقرَاِبین است.
آنچه كه مسلامنان در راه خدا قُرباىن كنند. »قربان« در فارسی »قربانی« گفته شده است. 

اصل معنای »قربان« نزدیک شدن و مصدری از فعل »قَرَُب« است. 

قَرَُب ـُ قُْرباً و قُْربَاناً و ِقْربَاناً: نزدیک شد. قَرَُب ِمْنُه َو قَرَُب إلَیْه: به او نزدیک شد.

9  اَلَْکِتف جمع آن اَلِْكتََفة و اَْلَكْتاف استخوان پهن رسشانه و مؤنث است. 

10  در کلامتی مانند: إله، هذا، ذلك در الفبای نخستین صدر اسالم که هنوز پیشفته نبود، حروف کشیدۀ 
)و ــ ا ــ ی( وجود نداشت. این کلامت، هنوز با رسم الخّط آغازین نوشته می شود. بعدها حرف »و« منایندۀ 

صامِت »V« و مصوِِّت کشیدۀ »OO« شد و حرف »ی« نـامیندۀ صامِت »Y« و مصوِّت کشیدۀ »I« شد. 

حرف »ا« نیز در این میان منایندۀ همزه و مصوِّت کشیدۀ »A« شد. عالمت »شـ   « بدون نقطه )سـ( به معنای 

»تشدید« شد که به تدریج یک دندانه اش افتاد. عالمت »خـ « بدون نقطه )حـ( نیز منایشگر »سکون« بود 

که بعدها تغییرات زیادی منود و امروزه به صورت » ـْ « نوشته می شود.

مة درست است،  11  آنچه از نظرات زبان دانان برداشت می شود این است که برای پیش گفتار کتاب، املقدِّ
مة. نه املقدَّ

در معجم اللغة العربیة املعاصة، أحمد مختار، ص 1786 آمده است:

مات الکتب با تحتویه«. مة الکتاب: ما یقّدمه املؤلف من بیانات حول موضوعه »توحی مقدِّ مقدِّ

مة الخطبة: کالم استهاللّی یبدأ له الخطیب خطبته. مقدِّ

مة الکتاب: ما یُذکر فیه قبل الشوع في املقصود لرتباطها ... مقدِّ

و در معجم التعریقات جرجانی  ص 189 و190 آمده است:

مة: تُطلَق تارًة علی ما یتوقَّف علیه البحاث التیة، وتارًة تُطلَق علی قضیة جعلت جزء القیاس، وتارًة  املقدِّ

تطلق علی ما یتوقف علیه صحة الدلیل.

و در فرهنگ لغت فارسی عمید، ص 966 آمده است:

مة = پیش رفته، پیش افتاده، پیش کرده شده، پیش رو، جلو، نقیض مؤّخر. املقدَّ

مة = اّول چیزی، طلیعه، مطلبی که قبالً گفته شود برای فهم مطالب دیگر، آنچه در ابتدای کتاب  املقدِّ

نوشته شود.

در موسوعة کشاف اصطالحات الفنون، عالمه محّمد علی التهانوی ج 2 ص 1629 توضیح مبسوطی در 

خصوص املقّدمة آمده است.
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و در لسان العرب، ج 12، ص: 469 می خوانیم:

متَه إِلیك. في كتاب معاویة إِىل َملك الروم : لَكونَن ُمَقدِّ

مة الكتاب و  َم ، و قد استعیر لكّل شیء فقیل: ُمَقدِّ م بعنى تََقدَّ ُم الجیش، من قَدَّ أَي الجامعة التي تتَقدَّ

متهام.  مُة اِلبل و الخیل و ُمَقدَّ مة الكالم، بكس الدال. قال: و قد تفتح. و ُمَقدِّ ُمقدِّ

الفائق ىف غریب الحدیث، ج 1، ص: 41

َمِة  اِل إالَّ في ُمَقدَّ اِل، و عن ثَْعلَِب فَتُْح دالِِه ، و فیه أَنَّ ثَْعلََب مل یَْحِك فَتَْح الدَّ َمُة الَجیِْش ، بكْسِ الدَّ و ُمَقدِّ

َمُة، ِبفتِْح  َمِة الَجیِْش فقد نََقلَه الَزَْهِریُّ عن بعٍض و نَّصه: و قیَل: إنَّه یَجوُز ُمَقدَّ ا في ُمقدِّ الَخیِْل و اِلِبِل. و أَمَّ

اِل. الدَّ
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   اهداف درس  

دانش آموز بتواند:

1   با یک منت مكامله در فضای معنوی حج آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2   معنای كلامت جدید این درس را از عربی به فارسی ذكر كند.

3   نقش قید حالت )اَلْحال( را در جمالت زبان عربی تشخیص دهد.

4   جمله های دارای قید حالت )به صورت اسمی نكره( را درست معنا كند.

5   جمله های دارای قید حالت )به صورت جملۀ اسمیّه( را درست معنا كند.

6   آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به یاد بیاورد.

7   پیام منت درس را درست درک و بیان كند.

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

﴿... لِلِّٰه َعَل الّناِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطاَع إلَیِه َسبیالً...﴾ آُل ِعْمران: 97

حّج خانۀ ]خدا[ بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجِب الٰهی است.

آیۀ کامل این است: 

﴿فیِه آیاٌت بَیِّناٌت َمقاُم إِبْراهیَم َو َمْن َدَخلَُه کاَن آِمناً َو لِلِّٰه َعلَی النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطاَع إِلَیِْه َسبیالً 

َو َمْن کََفَر فَِإنَّ اللَّٰه َغِنیٌّ َعِن الْعالَمیَن﴾ 

 ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

در آن، نشانه های روشن، ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هرکس داخل آن ]خانۀ خدا[ شود در امان 

خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانۀ ]او[ کنند، آنها که توانایی رفنت به سوی آن دارند و 

هرکس کفر ورزد )و حج را ترک کند، به خود زیان رسانده( ، خداوند از همۀ جهانیان، بی نیاز است.

ْرُس الّثانـی اَلدَّ
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 ترجمۀ استاد الهی قمشه ای:

در آن خانه، آیات ]ربوبیّت[ هویداست، مقام ابراهیم خلیل است، و هر که در آنجا داخل شود ایمن باشد 

و مردم را حّج و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هرکسی که توانایی برای رسیدن به آنجا دارد و 

هر که کافر شود )به خود زیان رسانده و( خدا از جهانیان بی نیاز است.

 ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند:

در آن، نشانه هایی روشن است ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است و برای 

خدا، حّج آن خانه، برعهدۀ مردم است ]البّته بر[ کسی که بتواند به سوی آن راه یابد. و هر که کفر ورزد، 

یقیناً خداوند از جهانیان بی نیاز است.

 ترجمۀ آیت اللّهٰ موسوی همدانی )ترجمۀ تفسیر املیزان(

بر هرکس که  ایمن است و  ابراهیم هست و هرکس داخل آن شود،  در آن خانه آیاتی روشن و مقام 

مستطیع باشد، زیارت آن خانه واجب است و هرکس به این حکم خدا کفر بورزد، خدا از همۀ عامل بی نیاز 

است.

َرُة َمکَُّة الُْمکَرََّمُة َو الَْمدیَنُة الُْمَنوَّ

هاِب   َجلََس أَعضاُء اْلُْسَِة أَماَم التِّلْفاِز ُمشتاقیَن، یُشاِهدوَن الُْحّجاَج ِفـي الَْمطاِر َو ُهم یَرْکَبوَن الطّائِرََة لِلذَّ
إلٰی َمکََّة الُْمَکرََّمِة َو الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة. نَظََر »عارٌِف« إلَی والَِدیْـِه، فَـَرأٰی ُدموَعـُهام تَتَساقَُط ِمْن أَْعیُِنـِهام. فََسأََل 

باً: یا أَبـی، لَِم تَبْکـي َو قَْد کُْنَت ِفـي الَْحجِّ ِفـي الْعاِم الاْمضی؟! عارٌِف والَِدُه ُمتََعجِّ

اعضای خانواده با اشتیاق روبه روی تلویزیون نشستند. حاجی ها را در فرودگاه در حالی که برای رفتـن 

مادرش  و  پدر  به  »عارف«  می کردند.  متاشا  می شـدنـد،  هواپیام  سواِر  منــّوره  مدینـۀ  و  مکرّمـه  مّکـۀ  به 

نگاه کرد و اشک هایشان را دید که از چشامنشان پی درپی می افتند )سازیر می شدند(. عارف با تعّجب 

از پدرش پرسید: ای پدرم، چرا گریه می کنی در حالی که در سال گذشته در حج بودی؟! )سه »حال« وجود 

دارد: مشتاقین، یشاهدون و هم یركبون؛ اّما صاحب حال دو تای اّول »أعضاء أسة« و صاحب حال سومی 

»حّجاج« است.(
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ـَك هاتَیِن الَْمدیَنتَیِن  ، تَـُمـرُّ أَمامی ِذکَْریاتـی حیَن ُزرُْت أَنا َو أُمُّ اَْلَُب: حیَنـام أََری الّناَس یَْذَهبوَن إلَی الَْحجِّ

َستَیِن؛ فَأَقوُل في نَْفسي: یالَیتَنی أَْذَهُب َمرًَّة أُْخرٰی! الُْمَقدَّ

پدر: وقتی مردم را می بینم که به حج می روند، خاطراتم از برابرم می گذرند، وقتی که من و مادرت این 

دو شهر مقّدس را زیارت کردیم؛ و با خودم می گویم: ای کاش من بار دیگر بروم!

ترجمۀ  َستَیِن« در  الُْمَقدَّ الَْمدیَنتَیِن  ـَك هاتَیِن  أُمُّ َو  أَنا  ُزرُْت  زیارت كردم« در عبارِت »حیَن  »ُزرُْت:  فعل 

فارسی به صورت »زیارت كردیم« می آید. این عبارت فصیح است و اشکالی ندارد؛ ولی در ترجمه به فارسی 

اشکالی پیش می آید که آن هم طبیعی است؛ زیرا منی توان توقّع داشت که ساختار دو زبان از دو خانوادۀ 

گوناگون ماننِد هم باشد.

   به ترجمۀ »اِْذَهْب« در این آیه توّجه کنید: 

﴿فَاْذَهْب أَنَت َو َربَُّك فَقاتاِل إنّا ها ُهنا قاِعدوَن﴾ اَلْامئَِدة: 24 

تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما اینجا نشسته ایم.

َنِة الاْمضیَِة َمَع أُّمـي! رُقَیَّة: َولِٰکنَّـَك أَدَّیَْت فَریَضَة الَْحجِّ ِفـی السَّ

رقیّه: ولی تو فریضۀ حج را همراه مادرم در سال گذشته به جا آوردی! )فریضه: واجب دینی(

یِف. یَفیِن: الَْمسِجِد الَْحراِم َو الَْمسِجِد النَّبَویِّ َو کَٰذلَِك الْبَقیعِ الشَّ : لََقِد اْشتاَق أَبوکُام إلَی الَْحرََمیِن الشَّ اَْلُمُّ

مادر: پدرتان مشتاق دو حرم رشیف مسجد الحرام، مسجد نبوی و همچنین بقیع رشیف شده است. 

عارٌِف: أَ أَنِت ُمْشتاقٌَة أَیضاً؛ یا أُّماْه؟

عارف: ای مادر! آیا تو نیز مشتاق هستی؟

َسِة أَیضاً. . َولِٰکّنی أُِحبُّ أَْن نَْذَهَب لِـزیارَِة الَْعتَباِت الُْمَقدَّ : نََعم، ِبالتَّأکیِد یا بَُنـيَّ اَْلُمُّ

مادر: آری، البته ای پرسم. ولی من دوست دارم که برای زیارت عتبات مقّدس نیز برویم. 

َسـَة یَشتاُق إلَیها. اَْلَُب: کُـلُّ ُمْسلٍِم حیَن یَرٰی ٰهَذا الَْمشَهَد، َو یَتََذکَُّر اْلَماکَِن الُْمَقدَّ

یاد می آورد  به  را  اماکن مقّدسه )مکان های مقّدس(  و  را می بیند  این صحنه  پدر: هر مسلامنی وقتی 

مشتاِق آن می شود.

عارٌِف: أَیُّ اْلَماکِِن تُِحبُّ أَْن تَزورَها؟

عارف: چه اماکنی )جاهایی( را دوست داری زیارت کنی؟ )ببینی(

ـَك. َسَة أَیضاً، کَام قالَْت أُمُّ اَْلَُب: إضافَـًة إلٰی َمکَّـَة َو الَْمدیَنـِة أُِحبُّ أَْن أَزوَر الَْعتَباِت الُْمَقدَّ

پدر: عالوه بر مّکه و مدینه دوست دارم که عتبات مقّدس را نیز هامن طور که مادرت گفت زیارت کنم.
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؟ عارٌِف: ما هَي ِذکَْریاتُـُکام َعِن الَْحجِّ

عارف: خاطرات شام از حج چیست؟

)همین جا می توان به دانش آموزان گفت که در زبان فارسی کلامت بسیاری وجود دارند که هرچند ریشۀ 

آنها عربی است، ولی یا در عربی به کار نـمی روند، یا کاربرد دیگری دارند؛ مثل خاطرات که جمع »خاطرة« 

و ریشۀ عربی دارد؛ اّما در عربی به جایش »ِذکْرٰی« به کار می رود که جمعش »ِذکْریات« است.(

ْعَي  یَفِة َو السَّ اَْلَُب: أَتََذکَُّر خیاَم الُْحّجاِج فی ِمنٰی َو َعرَفاٍت، َو رَْمَي الَْجَمراِت َو الطَّواَف َحْوَل الَْکْعبَِة الشَّ

یِف. فا َو الَْمرَوِة، َو زیارََة الْبَقیعِ الشَّ بَیْـَن الصَّ

پدر: به یاد می آورم چادرهای حاجی ها در منا و عرفات و رمی جمرات )پرتاب سنگریزه ها( و طواف دور 

کعبۀ رشیف و سعی )دویدن( بین صفا و مروه و زیارت بقیع رشیف را. به تلّفظ ِخیام توّجه كنید كه هم وزن 

با كلامت نیام، صیام و قیام است.

ِتـِه. : َو أَنا أَتََذکَُّر َجبََل الّنوِر الَّذی کاَن النَّبـیُّ یَتََعبَُّد فـي غاِر ِحراٍء الْواِقـعِ فی ِقمَّ اَْلُمُّ

و من به یاد می آورم کوه نور را که پیامرب در غار حرا واقع در قلّۀ آن عبادت می کرد.

بیَِة الّدینیَِّة أَنَّ أُولٰی آیاِت الُْقرآِن نَزَلَْت َعلَی النَّبـیِّ فـي غاِر ِحراٍء.  رُقَیَّة: أنَا قََرأُْت فی کِتاِب التَّ

َهْل َرأَیِْت الْغاَر؛ یا أُّماْه؟ 

رقیّه: من در کتاب تربیت دینی )دین و زندگی( خواندم که نخستین آیه های قرآن در غار حرا بر پیامرب  

نازل شد. 

ای مادر، آیا غار را دیدی؟

: ل، یا بَُنیَّتي. اَلْغاُر یََقُع فَْوَق َجبٍَل ُمرتَِفعٍ، ل یَستَطیُع ُصعوَدُه إلَّ اْلَقویاُء.  اَْلُمُّ

َو أَنِت تَْعلَمیَن أَنَّ رِْجلـي تُْؤلُِمني.

مادر: نه ای دختكم، غار بالی کوهی بلند واقع است که جز افراد قوی نـمی توانند از آن بال بروند و تو 

می دانی كه پایم درد می كند.

رُقَیَّة: َهْل َرأَیْتاُم غاَر ثَْوٍر الَّذی لََجأَ إلَیِه النَّبـيُّ فـي طَریِق ِهجرَتِـِه إلَی الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة؟

رقیّه: آیا دیدید غار ثور را که پیامرب در راه هجرتش به مدینۀ منّوره به آن پناه برد؟

 اَْلَُب: ل، یا َعزیزَتـي؛ أَنا أَتَـَمّنٰی أَْن أَتََشََّف َمَع َجمیعِ أَعضاِء اْلُسَِة َو َمَع اْلَقْـِرباِء لِـزیارَِة َمکََّة الُْمَکرََّمِة َو 

الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة َمرًَّة أُْخرٰی َو أَزوَر ٰهِذِه اْلَماکَِن.

پدر: نه، ای عزیزم، من آرزو دارم که بار دیگر همراه همۀ اعضای خانواده و نزدیکان به زیارِت مّکـۀ 

مکرّمـه و مدینـۀ منـّوره مشّف شوم و این اماکن را زیارت کنم. )ببینم(
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 َعیِّـْن َجواَب اْلَْسِئلَِة الّتالَیِة ِمَن الُْمسَتطیِل. )اِثناِن زائِداِن(

1 لاِمذا لَْم تَْصَعْد والَِدُة عارٍِف َو رُقَیََّة َجبََل الّنوِر؟ ِلَنَّ رِْجَل اْلُمِّ کانَْت تُْؤلُِمها.
چرا مادر عارف و رقیّه از کوه نور بال نرفت؟ زیرا پای مادر درد می کرد.

؟ ِفـی الْعاِم الاْمضی. 2  َمتٰی كاَن والِدا عارٍِف َو رُقَیََّة ِفـی الَْحجِّ
کی پدر و مادر عارف و رقیّه در حج بودند؟ در سال گذشته

3  ماذا كاَن أَْعضاُء اْلُْسَِة یُشاِهدوَن؟ اَلُْحّجاَج ِفـی الَْمطاِر.
اعضای خانواده چه چیزی را متاشا می کردند؟ حاجی ها را در فرودگاه.

4 أَیَن َجلََس أَعـضـاُء اْلُْسـرَِة؟ أَماَم التِّلْفاِز.
اعضای خانواده کجا نشستند؟ روبه روی تلویزیون.

5  كَیَْف یَکوُن َجبَُل الّنوِر؟ یَکوُن ُمرْتَِفعاً.
کوه نور چگونه می باشد؟ بلند می باشد.

6  َمْن كاَن یَبْكـی؟ والِدا اْلُْسَِة.
چه کسی گریه می کرد؟ )چه کسانی گریه می کردند؟( پدر و مادر خانواده.

   اِعلَموا  

 اَلْحال )قید حالت(

از دانش آموزی می خواهیم با صدای رسا بخش )اعلموا( را بخواند. 

سؤالت  به  سپس  شدند؟  درس  قواعد  متوّجه  آیا  می پرسیم  آنها  از  )اعلموا(  از  قسمت  هر  خواندن  با 

احتاملی آنان پاسخ می دهیم. 

آیا ترجمۀ این سه جمله یکسان است؟ 

ج( َرأَیُْت الَْولََد، َمْسوراً. ب( َرأَیُْت الَْولََد الَْمْسوَر.  الف( َرأَیُْت َولَداً َمْسوراً. 

پرس را خوشحال دیدم. پرِس خوشحالی را دیدم.  پرِس خوشحال را دیدم. 

از دانش آموزان می پرسیم: نقش کلامت »خوشحال« در دستور زبان فارسی چیست؟ سپس می پرسیم: 

َمرْسوراً در جملۀ الف و اَلَْمرْسوَر در جملۀ ب چه نقشی دارند؟ 

آیا َمرْسوراً در جملۀ ج نیز هامن نقش را دارد؟
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در جملۀ اّول کلمۀ »َمرْسوراً« صفِت »َولَداً« و در جملۀ دوم »الَْمرْسوَر« صفِت »اَلَْولََد« و در جملۀ سوم 

»َمرْسوراً« حالِت »اَلَْولََد« است.

َذَهبَِت الْـِبــْنـــُت، َفـرَِحـًة. َذَهبَِت الِْبْنُت الَْفرَِحُة.  

       موصوف  صفت                            مرجع حال  قید حالت )اَلْحال(

می دانند.١حتّی  فارسی  زبان  دستور  در  را  حالت  قید  مفهوم  دانش آموزان  شویم  مطمنئ  باید  آغاز  در 

می توان اشاره ای کوتاه و گذرا به قید حالت در زبان انگلیسی کرد.

قید حالت به صورت »اسمی نکره« یا »جمله« می آید و حالِت مرجعِ خودش را که معرفه )دارای »ال« 

یا »َعلَم«( است بیان می کند.

اِْشتََغَل َمـنـصـوٌر ِفـی الَْمزَرَعِة نَـشـیطـاً. 

         مرجع حال               حال )قید حالت(

توّجه داشته باشیم که دانش آموز از انواع معرفه تنها دو نوع آن را خوانده است.

تشخیِص مرجعِ قید حالت و مطابقت قید حالت با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزشی 

کتاب درسی نیست.

)تدریس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نیست٢(.

مباحث تخّصصی برای دانش آموز رشتۀ ریاضی فیزیک و علوم تجربی رضورت ندارد.

١ــ قید، کلمه ای است که چگونگی انجام یافنت فعل یا مفهوم صفتی یا معنای کلمۀ 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 کلمۀ »خوب« چگونگِی انجام یافنت 

فعل را نشان می دهد.

٢ــ نظر آقای محّمدعلی اسالمی دبیر عربی استان گلستان دربارۀ تشخیص صاحب حال:

بهت 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 جملۀ:

محّمٌد ذهَب إىل املدرسة مرسوراً.

وقتی می گوییم صاحب حال ضمیر مستت »هو« است، ناخودآگاه این سؤال به ذهن دانش آموز خطور می کند که:

چرا »محّمد« صاحب حال نیست؟

آیا مگر در جملۀ »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؛ زیرا »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 نـمی تواند خروجی معناداری داشته باشد.

منونه هایی از سؤال های طرح شده دربارۀ صاحب حال در کتاب های پیشین عربی:

١ــ عّین صاحب الحال یختلف مع الخری.

٢ــ عّین صاحب الحال جمع تكسیر.

٣ــ عّین صاحب الحال لیس فاعاًل.

٤ــ عّین صاحب الحال ضمیراً مستتاً.

این گونه سؤالت 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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در زبان عربی بسیاری از اوقات قید حالت در انتهای جمله می آید؛ مانند:

َوقََف الُْمَهنِدُس الّشابُّ ِفـی الَْمْصَنعِ ُمْبَتِسامً.

اَلاّلِعبوَن اْلیرانیّوَن رََجعوا ِمَن الُْمسابََقِة ُمْبَتِسمیَن.

هاتاِن الِْبنتاِن قاَمـتا ِبـَجْولٍَة ِعلْمیَّـٍة ِفـی اْلنِتـرنِت ُمْبَتِسَمَتیِن.

اّما لزم است به دانش آموز تذکّر داد که همیشه چنین نیست؛ مثالً سه جملۀ بال را می توان بدین صورت 

آورد:

َوقََف الُْمَهنِدُس الّشابُّ ِفـی الَْمْصَنعِ ُمْبَتِسامً لِـَنجاِحِه فی َعَملِِه.

اَلاّلِعبوَن اْلیرانیّوَن رََجعوا ِمَن الُْمسابََقِة ُمْبَتِسمیَن ؛ ِلَنَُّهم َحَصلوا َعلَی ما یُریدوَن.

هاتاِن الِْبنتاِن قاَمتا ِبَجْولٍَة ِعلْمیٍَّة فی اْلنِتنِت ُمْبَتِسَمَتیِن قَبَْل لََحظاٍت.

 اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك )1(: َعیِّـِن »الْحاَل« ِفـی الُْجَمِل التّالیَِة.

َریْـِن( َریْـِن َو َرکِبـا الطّائِرََة. )ُمتَأَخِّ 1  َوَصَل الُْمساِفراِن إلَی الَْمطاِر ُمتَأَخِّ
مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیام شدند.

ـها. )راضیًَة( 2 تَْجتَِهُد الطّالِبَُة فی أَداِء واِجباتِها راضیًَة َو تُساِعُد أَمَّ
دانش آموِز دخت )دخت دانش آموز( در انجام تکلیف هایش با خشنودی تالش می کند و به مادرش کمک 

می کند.

ُع الُْمتََفرِّجوَن فَریَقـُهُم الْفائَِز فَرِحیَن الْیَوَم. )فَرِحیَن( 3  یَُشجِّ
امروز متاشاگران با خوشحالی تیم برنده شان را تشویق می کنند.

تَـیِن( تَـیِن. )ُمِجدَّ 4 اَلطّالِبَتـاِن تَـْقـرَآِن ُدروَسـُهام ُمِجدَّ
دو دخت دانش آموز )دانش آموزان دخت( با جّدیّت درسهایشان را می خوانند.

همین جا می توان به دانش آموز یادآور شد که یکی از حالت های قید حالت در زبان فارسی پیشوند »با« 

است.

گاهی قید حالت به صورت جملۀ اسمیّه همراه با حرف »واو حالیّه« و به دنبال آن یک ضمیر می آید؛ 

مثال:

َجرََتیِن.             الف( رَأَْیُت اْلَفاّلَح َو هَو َیْجَمُع اْلَمحصوَل.        ب( ُأشاِهُد قاِساًم َو هَو جاِلٌس َبْیـَن الشَّ

قاسم را می بینم، درحالی که میان دو درخت نشسته است.کشاورز را دیدم، در حالیکه محصول را جمع می کرد.

در حالی که جملۀ الف قید حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

بیشت از این لزم نیست دانش آموز با مبحث قید حالت آشنا شود.
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 اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك )2(: تَرِْجِم اْلیاِت الَْکریَمَة ، ثُمَّ َعیِّـِن »الْحاَل«.

1   ﴿... َو ُخـلِـَق اْلنساُن َضعیفـاً﴾ اَلنِّساء: 28
و انسان، ناتوان آفریده شده است. )َضعیفـاً(

2   ﴿َو ل تَِهنوا َو ل تَـْحزَنوا َو أَنتُُم اْلَْعـلَـْوَن ...﴾ آُل ِعمران: 139
و سست نشوید و اندوهگین نباشید در حالی که شام برتر هستید. )أَنتُُم اْلَْعـلَـْوَن(

یَن ...﴾  اَلَْبَقرَة: 213 ـًة واِحَدًة فَـبََعَث اللُّٰه النَّبیّیَن ُمبَشِّ 3   ﴿کاَن الّناُس أُمَّ
یَن( مردم اّمتی یگانه بودند و خداوند، پیامربان را مژده دهنده فرستاد. )ُمبَشِّ

ِك راضیَـًة َمرْضیَّـًة﴾ اَلَْفْجر: 27 و 28 4   ﴿یا أَیَّتَُها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَّـُة * ارِْجعـی إِلـٰی َربِـّ
ای نفس آرام، با خشنودِی خود و خشنودِی خدا به سوی پروردگارت بازگرد. )راضیَـًة َمرْضیَّـًة(

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: 

ای نفس مطمئّنه،خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد.

ترجمۀ استاد مهدی الهی قمشه ای:

 ]آن هنگام به اهل ایامن خطاب لطف رسد که[ ای نفس ]قدسی[ مطمنئ و دل آرام به حضور پروردگارت 

باز آی که تو خشنود به ]نعمت های ابدی[ او و او راضی از توست.

ترجمۀ آیت اللّٰه 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 َو ُهْم راکِعوَن﴾ اَلْامئَِدة: 55 الَة َو یُؤْتوَن الزَّ ا َولیُُّکُم اللُّٰه َو رَُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ ﴿إمنَّ

سپرست شام تنـهـا خـدا و پیامبـرش و کسانی هستند که ایامن آورده اند، کسانی که نـامز را بر پای 

می دارند و زکـات مـی دهند، در حالی که در رکوع هستند. )ُهْم راکِعوَن(

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: 

ولّی شام، تنها خدا و پیامرب اوست و کسانی که ایامن آورده اند: هامن کسانی که مناز برپـا می دارند و در 

حال رکوع زکات می دهند.

ترجمۀ استاد مهدی 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.

ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

سپرست و ولّی شام، تنها خداست و پیامرب او و آنها که ایامن آورده اند هامن ها که مناز را برپا می دارند 

و در حال رکوع زکات می دهند.
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ترجمۀ آیت اللّٰه 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.

* خوب است دانش آموزان با این شش نکتۀ امالیی آشنا شوند.*

جاء + وا = جاؤوا َخطَأُ + َك = َخطَُؤَك  1  َدواُء + َك = َدواُؤَك 

٢  در مضارع فعل »َرأٰی« حرف همزه می افتد؛ مثال: 
یَرٰی ، تَرٰی و نوشتار آن وقتی که مضارع آن به ضمیر وصل می شود، تغییر می کند. 

یَرٰی + َك = یَراَك تَرٰی + ُهم = تَراُهم 

٣  معموالً حرف کاف آخر در نوشتار عربی بدون رسکش و در فارسی با رسکش است؛ 
مثال: در عربی اِْشِتـراك، در فارسی اشتـراک. 

٤ حرف یاء آخر در عربی معموالً دو نقطه دارد؛ ولی در فارسی بدون نقطه است؛ 
مثال: در عربی َمْهدّي و در فارسی مهدی.

معموالً در قرآن مجید حرف »ي« بدوِن دو نقطۀ زیِر آن می آید.

و  »َعلَی«  مانند  می شود؛  خوانده  آ  نباشد،  نقطه  دو  »ی«  حرف  زیِر  هرگاه  معارص  عربی  در 

»ُمسَتشَفی« که »َعال« و »ُمستَشفا« خوانده می شود، و اگر زیر »ي« دو نقطه باشد، صدای »ئی« دارد؛ 

مانند »َعلـّي« که Ali خوانده می شود.

5  کلامتی مانند إلَی، یَْنَهی و أَْغلَی به صورت إلٰی، یَْنهٰی و أَْغلٰی نیز نوشته می شوند.

6  گاهی پیش از سه حرف کشیدۀ »و« ، »ا« و »ی« به ترتیب ضّمه، فتحه و کرسه نهاده می شود؛ 
مثال: نُور: روشنایی ، َحاّر: گرم و ِریح: باد

  تمرین ها   

ُل:   اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

. )نَوُع الَْکلِامِت: اِْسُم فاِعٍل َو اْسُم َمفعوٍل َو اْسُم َمکاٍن َو اْسُم ُمبالََغٍة  أَ. َعیِّـْن نَوَع الَْكلِامِت الَّتی تَحتَها َخطٌّ

َو ِفْعٌل ماٍض َو ِفْعٌل ُمضاِرٌع َو َمْصَدٌر َو َحرُْف َجرٍّ َو ...(
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ُه  « ُمزارٌع )اِْسُم فاِعٍل(. هَو یَْسُکُن )ِفْعٌل ُمضاِرٌع( فی قَریَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. إنَـّ یُِّد ُمسلِمیٌّ »اَلسَّ

( اْلَیّاِم شاَهَد  رَُجٌل صاِدٌق )اِْسُم فاِعٍل( َو َصبّاٌر )اْسُم ُمبالََغٍة( َو ُمحَتٌَم )اْسُم َمفعوٍل(. فی یَْوٍم ِمَن )َحرُْف َجرٍّ

)ِفْعٌل  فَــَذَهَب  الَْقریَِة.  َمکاٍن(  )اْسُم  َمْسِجِد  أَماَم  فاِعٍل(  )اِْسُم  فاِعٍل( واِقفیَن  )اِْسُم  الُْمساِفریَن  ِمَن  َجامَعًة 

( َسبَِب ُوقوِفــِهم، فَـقالوا: إنَّ َسیّارَتَــنا ُمَعطَّلَـٌة )اْسُم َمفعوٍل(.  ماٍض( َو َسأَلَــُهم َعْن )َحرُْف َجرٍّ

َسیّارَتَـُهم.  ُمضاِرٌع(  )ِفْعٌل  یَُصلَِّح  لَِكی  یّاراِت؛  السَّ فاِعٍل(  )اِْسُم  ُمَصلِِّح  ِبــَصدیِقــِه  ُمسلِمیٌّ  یُِّد  السَّ فَـاتََّصَل 

َو جاَء َصدیُقـُه َو َجرَّ َسیّارَتَـــُهم )اْسُم ُمبالََغٍة( ِبــالْـَجرّارَِة )اْسُم ُمبالََغٍة( َو أََخَذها إلٰی َمْوِقِف )اْسُم َمکاٍن( 

یّاراِت. تَْصلیِح )َمْصَدٌر( السَّ

اسم مبالغه بر وزن »فَّعال« و »فَّعالَة« است و سه شکل دارد:

1 بر بسیارِی صفت یا انجام دادِن کار داللت دارد؛ مانند: َصبّار )بسیار بردبار( و َعاّلَمة )بسیار دانا(.

٢ بر اسم شغل داللت دارد؛ مانند: َخبّاز )نانوا( و َحّداد )آهنگر(

٣ بر اسم ابزار، وسیله یا دستگاه داللت می کند؛ مانند: َجّوال: تلفن همراه، نَظّارَة: عینک
توّجه داشته باشیم که در بسیاری از کتاب های رصف و نحو مورد دوم و سوم را اسم مبالغه به شامر 

نـمی آورند؛ اّما حقیقت این است که در این کلامت نوعی مبالغه وجود دارد. »خبّاز« از ریشۀ »َخبََز« است. 

»َخبََز الَْعجیَن: از خمیر نان درست کرد.« و »َخبّاز« نیز هر روز نان می پزد. چه مبالغه ای از این باالتر؟! در 

کلمه ای مانند: »نَظّارَة« نیز به راستی معنای »مبالغه« نهفته است.

در کتاب درسی به منظور جلوگیری از آشفتگی ذهن دانش آموز این مطلب در کتاب گنجانده شده است. 

در این مورد با گروهی نزدیک به سیصد نفر از دبیران هم اندیشی شد. نزدیک به 70 درصد موافق درج این 

قاعدۀ جدید در کتاب بودند.

اَلُْمَعطَّل: خراب شده )عاِطٌل؛ در محاورات عراقی و حجازی بیشت »َخْربان« گفته می شود./ در سوریّه 

ِعِطل و در مرص باِیز نیز کاربرد دارد.(، اَلَْجّراَرة: تراكتور، اَلَْموِقف: ایستگاه )َمَحطَّة نیز ایستگاه است؛ مانند: 

ّیاراِت: تعمیرگاه خودرو )در محاورات کَراج نیز کاربرد دارد.(، ِپطرود: نام  َمَحطَُّة الِْقطار(، َمْوِقُف تَْصلیحِ السَّ

روستایی در منطقۀ منونۀ گردشگری َچپَکرود تابع شهرستان جویبار واقع در جاّدۀ بابلرس به ساری، میان شهر 

بَهَنمیر و كوهی خیل است.

یِِّد ُمسلِمـیٍّ  یّاراِت. َصدیِق السَّ یّاراِت. / هَو ُمَصلُِّح السَّ ُه ُمَصلُِّح السَّ ؟ إنَـّ یِِّد ُمسلِمـیٍّ ب( ما ِمهَنُة َصدیِق السَّ

ُمَصلٌِّح. و پاسخ های دیگری نیز می تواند درست باشند.

؟ تِْسَعة: فی قَریَِة / ِبـُمحافَظَِة / فی یَْوٍم / ِمَن اْلَیّاِم / ِمَن الُْمساِفریَن/  ج( کَْم جاّراً َو َمْجروراً ِفـی النَّـصِّ

ِبالْـَجرّارَِة / ِبَصدیِق / إلٰی َمْوِقِف / َعْن َسبَِب 
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یُِّد ُمسلِمـیٌّ فی قَریَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. / یَعیُش فی  ؟ یَعیُش السَّ یُِّد ُمسلِمـیٌّ د( أَیَْن یَعیُش السَّ

قَریَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. / یَعیُش فی ُمحافَظَِة مازَنَدران. و پاسخ های دیگری هم می تواند درست 

باشند.

هـ( اُکْتُْب ُمْفرََد ٰهِذِه الَْکلِامِت. ساَدة: َسیِّد / قُرٰی )قًُری، قُرًی(: قَْریَة. »ریف متادف قریة است.«/ رِجال: 

رَُجل )در عامیانه زَلـم به معنای رجل است. در گویش های محلّی رِّجال )جمعِ آن ِریاجیل( نیز کاربرد دارد./ 

أَیّام: یَْوم/ َسیّارات: َسیّارَة )در سوریّه َعَربیَّة به معنای خودرو و همچنین گاری است.(/ ُمَصلّحوَن: ُمَصلِّح/ 

أَْصِدقاء: َصدیق/ َمواِقف: َمْوِقف/ َجرّارات: َجرّارَة/ َجامعات: َجامَعة 

بَِب.   اَلتَّمریُن الّثانـی: َعیِّـِن الَْكلَِمَة الَْغریبََة فی كُلِّ َمجموَعٍة، َمَع بَیاِن السَّ

)دوستان / یاران / نزدیکان / چهارشنبه( 1  اَْلَْصِدقاء / اَْلَِحبّاء / اَْلَقِْرباء / اَْلَْرِبعاء  

)گِل / پرونده / خاک / سنگ( راب / اَلَْحَجر  ٢  اَلطّین / اَلِْملَّف / اَلتُـّ

)چشامن / کتف ها / ترب / دندان ها(  ٣  اَْلَْعیُـن / اَْلَكْتاف / اَلَْفأْس / اَْلَْسنان 

)کالغ / گنجشک / کبوتر / سفرۀ غذا(  ٤  اَلُْغراب / اَلُْعْصفور / اَلَْحامَمة / اَلاْمئَِدة 

)استخوان / گوشت / سال / خون( م  5  اَلَْعظْم / اَللَّْحم / اَلْعام / اَلدَّ

)چادرها / دیروز / فردا / امروز( 6  اَلِْخیام / أَْمِس / َغداً / اَلْیَوم 

تذکّر: در طرّاحی این سؤال، باید مراقب بود دو گزینه درست نباشد. امکان دارد ما به موضوعی توّجه 

کنیم، ولی دانش آموز از زاویۀ دیگری به چهار کلمۀ ارائه شده توّجه کند؛ مثالً در این چهار کلمه )تُّفاَحة، 

ِعَنب، رُّمان، لَْحم( شاید منظور ما )لَْحم( باشد و بگوییم: سه کلمۀ دیگر میوه اند؛ ولی دانش آموز بگوید: 

ِعَنب، رُّمان و لَْحم مذکّرند و تُّفاَحة مؤنّث است.

.   اَلتَّمريُن الّثالُِث: اُكتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلَْكلِامِت الَّتي تَحتَـها َخطٌّ

نْيا َحَسَنًة )مفعول( َو يف اْلِخرَِة )مجرور به حرف جر( َحَسَنًة ...﴾  اَلَْبَقرَة: 201  1  ﴿... َربَّنا آتِـنا يف الدُّ
پروردگارا، در دنيا به ما نيکی و در آخرت ]نيز[ نيكی بده.

٢ ﴿... جــاَء الْـَحـقُّ َو زََهـَق الْباِطـُل ...﴾ )هر دو فاعل( اَْلْساء: 81 حق آمد و باطل نابود شد.

الِة ...﴾ اَلَْبَقرَة: 45 )مجرور به حرف جر( از بردباری و مناز ياری بجوييد. بْـِر َو الصَّ ٣  ﴿َو اْستَعينوا ِبـالصَّ

٤  ﴿... فَـإنَّ ِحزَْب اللِّٰه ُهُم الْغالِبوَن﴾ اَلْامئَِدة: 56 )مضاٌف إليه( بی گامن حزب خدا هامن چريه شدگان اند.

5 ﴿... كُـلُّ نَْفٍس ذائَِقـُة الَْمْوِت﴾ آُل ِعمران: 185 )مبتدأ و خرب( هر كسی چشندٔه مرگ است.
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در کتاب لفِظ »َمْفعوٌل ِبِه« به کار نرفته و هرجا که »مفعول« گفته شده، منظور هامن »مفعول به« است.

رِس َو التَّامريـِن.   اَلتَّمريُن الّراِبُع: اُکتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن کَلِامِت نَصِّ الدَّ

( / پرِس کوچکم )پرسکم( ـغـيـُر.  )بَُنيَّ 1 اِبْـنـَي الـصَّ

ـغـيـرَُة. )بَُنيَّتي( / دختِ کوچکم )دختکم( 2 ِبـْنـتـَي الـصَّ

ة( / بالی کوه و ِس آن )قلّه( 3 أَْعـلَـی الْـَجـبَـِل َو َرأُْسـُه. )اَلِْقمَّ

4 َمكاُن ُوقوِف الّسيّاراِت َو الْحاِفالِت. )اَلَْموِقف( / جای ايستادن اتومبيل ها و اتوبوس ها )ايستگاه(

الَْمزَرَعِة. )اَلَْجرّارَة( / خودرويی که برای کار در کشتزار آن را به کار  لِـلَْعَمِل ِفـي  َسيّارٌَة نَْستَخِدُمـها   5
می بريم. )تراکتور(

يا  ابزاری  يا  دستگاهی  برای  صفتی   / )اَلُْمَعطَّلَة(  التَّْصليِح.  إلَی  ِبحاَجٍة  أَداٍة  أَْو  آلٍَة  أَْو  لِِجهاٍز  ِصَفٌة   6
دست افزاری که نياز به تعمري دارد. )خراب(

چنني مترينی برای طرح در امتحانات بسيار مناسب است. دبري بايد مراقب باشد از واژگانی استفاده کند 

که جزء آموخته های پيشني فراگري باشد؛ لذا طرح اين سؤال، وقتگري است و نياز به صرب و حوصله دارد.

رَْجـَمـِة.   اَلتَّمريُن الْخاِمُس: لِـلـتَـّ

قَْد کُِتَب 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 

يَکتُْب: هنوز  »لاَّم  بدانيد  بر س مضارع آشنا نشده اند. خوب است  »لاَّم«  با حرف  می شود. دانش آموزان 

ننوشته است« معادل ماضی نقلی منفی است. توّجه داشته باشيم که در کتاب آموزش داده نشده است.( 

لَِم ل تَْکتُبيـَن َدرَْسِك؟ چرا درَست را نـمی نويسی؟ 

)به دانش آموز تذکر دهيم که »لَِم؟« را با »لَْم« اشتباه نگريد.(

لَْم تَْکتُبي َشيئاً: چيزی ننوشتی. 

)به دانش آموز تذکّر دهيم که فعِل »لَْم تَْکتُبي« با فعل »ما کَتَبِْت« هم معناست.(

َجِر: نبايد روی درخت بنويسد.  ل يَْکتُْب َعلَی الشَّ

)به دانش آموز فعِل »ل يَْکتُُب« را متذکّر شويم و از او بخواهيم فرق اين دو فعل را توضيح دهد.(

ديقاِن تَکاتَبا: آن دو دوست به هم نامه نگاری کردند. دوستان به هم نامه نگاری کردند.  اَلصَّ

فعل تَکاتَبا دو وجه دارد؛ لذا حتامً در سؤالت امتحانی در جمله واقع شود. از آنجا که در مسابقات و 

کنکور از چنني فعل هايی استفاده می شود؛ لذا چاره ای نيست و بايد به اين فعل ها اشاره کرد. 
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فعل  مثالً  دارد؛  وجود  حالت هايی  چنني  نيز  فارسی  زبان  در  بگوييم:  دانش آموز  به  می شود  پيشنهاد 

»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 التزامی

»بدويد« در »به سوی خّط پايان، بدويد« فعل امر

رَجاًء، تَکاتَبا: لطفاً، با هم نامه نگاری کنيد.

تَکاتََب الزَّميالِن: آن دو هم کالسی با هم نامه نگاری کردند.

أَنتاُم تَکاتَبْتُـام: شام )دو تن( با هم نامه نگاری کرديد.

کَّريَِّة: از مواّد قندی منع شدم.  ُمِنْعُت َعِن الَْموادِّ السُّ

توضيح: ُسکَّر واژه ای فارسی است که در بسياری از زبان های جهان از جمله عربی وارد شده است؛ مانند: 

آملانی: زوکَه )Zucker(، اسپانيايی: اَذُکَر)Azúcar( که در اصل از عربی به اسپانيايی رفته است، ايتاليايی: زوکُِّر 

)zucchero(، فرانسه: ُسيِْكر )Sucre(، یونانی: زا َخری )Ζάχαρη(، ژاپنی: زيدا )シュガー(، لهستانی: زوکِر 

)Sugar( انگليسی: شوگِر ،)Cukier(

ل تَـْمَنْعنا َعِن الُْخروِج: مانع خروج ما نشو؛ مانع بريون رفنِت ما نشو؛ ما را از خارج شدن منع نکن.

ضمناً فعِل »ل مَتَْنْع« در جملٔه بال می تواند »نهی غايب« و به معنای »نبايد منع كند« باشد؛ بنابراين اگر 

دانش آموزی چنني معنا كرد، درست است؛ چون قرينه ای وجود ندارد.

اِْمَنعوا َحْمَل الَْجّواِل: از بُردِن گوشِی همراه جلوگريی كنيد.

شاَهْدنا مانِعاً ِبالطَّريِق: مانعی را در راه ديديم.

کاَن الْحارُِس قَِد اْمتََنَع َعِن النَّْوِم: نگهبان از خوابيدن خودداری کرده بود.

ل تَـْمتَِنعوا َعِن اْلَکِْل: از غذا خوردن خودداری نکنيد.

لَْن نَـْمتَِنَع َعِن الُْخروِج: از خارج شدن خودداری نخواهيم کرد.

لَيْتَـنا اْمتََنْعـنا َعْنـُه! ای کاش، ما از آن خودداری می کرديم!

لَِم ما َعِملْتُم ِبواِجباتُِکم؟ چرا به تکاليفتان عمل نکرديد؟

أَتَْعَملوَن يف الَْمصَنعِ؟ آيا در کارخانه کار می کنيد؟

اَلُْعاّمُل َمشغولوَن ِبالَْعَمِل: کارگران مشغول کارند.

اَلَْمْعَمُل ُمَعطٌَّل الْيَوَم: امروز کارگاه تعطيل است.
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إلٰهي، عاِملْنا ِبَفْضلَِك: ای خداِی من، با لطفت با ما رفتار کن.

إلٰهي، ل تُعاِملْنا ِبـَعْدلَِك: ای خداِی من، با دادگری ات با ما رفتار نکن.

کانوا يُعاِملونَنا َجيِّداً: با ما به خوبی رفتار می کردند.

ُمَعلُِّمنا َجيُِّد الُْمعاَملَِة َمَعنا: معلِّم ما با ما خوش رفتار است.

قَْد ذَکََر الُْمؤِمُن َربَُّه: مؤمن پروردگارش را ياد کرده است.

قَْد يَْذکُُر اْلُستاُذ تاَلميَذُه الُْقَدماَء: استاد شاگردان قدميش را گاهی ياد می کند.

ذُکِرَْت ِبـالَْخيْـِر: به نيکی ياد شدی.

لَيَت أَِحبَّتـي يَْذکُرونَنـي! ای کاش يارانم )دوستانم( مرا ياد کنند!

تـي تََذکَّرانـي: پدر بزرگ و مادربزرگم مرا ياد كردند. )پدر بزرگم و مادربزرگم مرا ياد كردند(. َجّدي َو َجدَّ

رَجاًء، تََذکَّرا زَُمالَءنا: لطفاً، هم کالسی هاميان را ياد کنيد.

ل أَتََذکَّرَُك يا زَميلـي: ای هم کالسِی من، تو را به ياد منی آورم.

َسـيَتََذکَّرُنا الُْمَدرُِّس: معلّم، ما را به ياد خواهد آورد.

انواع مختلف فعل ماضی، مضارع،  اين است که دانش آموز  اين گونه مترين چيست؟ هدف  اّما هدف 

مستقبل، نهی و نفی را در ساخت های گوناگون ببيند. در بارم بندی ترجمه از انواع فعل نيز وجود دارد؛ لذا 

لزم است که فراگري با اين سبک از سؤالت در کتاب آشنا شده باشد.

.  اَلتَّمريُن الّساِدُس: تَرِجِم النَّصَّ التّالـي؛ ثُمَّ َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لاِم تَْحتَـُه َخطٌّ

ها تُطْلُِق قَطَراِت الاْمِء ُمتَتاليَـًة )حال»قيد حالت«(  يِد. إِنَـّ ْهِم ِمْن أَْعَجِب اْلَْسامِك يف الصَّ َسَمَکُة )مبتدأ( السَّ

ْهَم الاْمئـيَّ ِفـي اتِّجاِه  ْهِم َو تُطْلُِق ٰهَذا السَّ ٍة تُْشِبُه إطاْلَق السَّ ِمْن فَِمها إلَی الَْهواِء )مجرور به حرف جّر( ِبـقوَّ

الَْحَشاِت فَْوَق الاْمِء، َو ِعْنَدما تَْسُقُط الَْحَشَُة  )فاعل( َعلٰی َسطِْح الاْمِء )مضاٌف إليه( تَبْلَُعـها َحيَّـًة )حال»قيد 

حالت«(. 

ماهِی تريانداز١ عجيب ترين ماهی در صيد است. او قطره های آب را به صورت پی درپی با قدرتی که 

شبيه رهاساخنت تري است از دهانش به سوی هوا رها می کند و اين تري آبی را به سمِت حشات روی آب رها 

می کند و وقتی که حشه روی سطح آب می افتد، آن را زنده می بلعد.

)Toxotes :نام علمی( Archer fish )١ــ ماهی تیرانداز )آبپاش، کامنگري

زیستگاه اين ماهی دهانٔه رودخانه های کوچک است. این ماهی می تواند آب را از دهان خود به سوی حشه هایی که بالی سطح آب اند 

پرتاب کند و حشات را شکار کند.

یا  تريانداز می تواند به حشه ها  این کار دچار خطا منی شوند. ماهی  استادانه است که معمولً در  اندازه ای  به  اين ماهی ها  هدف گیری 

جاندارانی کوچک که تا سه مت بالی سطح آب نشسته اند، شلیک کند.
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ها تُِحبُّ أَْن  َمَکِة؛ َولِٰکنَّ تَْغذيَتَـها َصْعبٌَة َعلَيْـِهم؛ ِلَنَـّ ُهواُة )مبتدأ( أَْسامِك الّزيَنـِة ُمْعَجبوَن )خرب( ِبـٰهِذِه السَّ

تَأْكَُل الَْفرائَِس )مفعول( الَْحيَّـَة )صفة(.

عالقه مندان به ماهی های زينتی شيفتٔه اين ماهی هستند؛ ولی خوراک دادن به آنها برايشان سخت است؛ 

زيرا اين ماهی ها دوست دارند كه شکارهای زنده بخورند.

َسَمَکُة التّيالبيا ِمْن أَْغرَِب اْلَْسامِك تُداِفُع َعْن ِصغارِها )مجرور به حرف جّر( َو هَي تَسيـُر َمَعـها. )حال»قيد 

َمَکُة تَبْلَُع ِصغارَها )مفعول( ِعنَد الَْخطَِر؛ ثُمَّ تُْخرُِجـها بَْعَد  ها تَعيُش يف َشامِل إفريقيا. َو ٰهِذِه السَّ حالت«( إنَـّ

َزوالِـِه.

که  حالی  در  کوچولوهايش(  )نوزادانش،  بّچه هايش  از  که  ماهی هاست  عجيب ترين  از  تيالبيا١  ماهِی 

خطر  هنگاِم  ماهی  اين  و  می کند  زندگی  آفريقا  شامل  در  او  می کند.  دفاع  می کند  حرکت  همراهشان 

بّچه هايش را می بلعد؛ سپس پس از برطرف شدن خطر آنها را خارج می کند.

  دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(   

1 در زبان محاوره به جای »رِْجلـي تُْؤلُِمنـي« گفته می شود: »رِْجلـي تَْوَجْعني«. 
در محاورات کلمٔه َوَجع به جای أَلَم بيشت به کار می رود.

ر »اِبْنـي« و »بَُنيَّتـي« مصّغر »ِبْنتـي« است. گاهی تصغري برای تحبيب است. « مصغَّ 2  »بَُنـيَّ

3  اَلتِّلَْفاز متادف التِّلِفيْزيُون است. تلفاز از تَلَْفَز، يُتَلِْفُز، تَلَْفزًَة است. تلفز يعنی: با تلويزيون چيزى را 
منايش داد. خود واژٔه تلويزيون ريشٔه يونانی دارد. تله، يعنی دور و ويزيون، يعنی ديدن.

١ــ تیالپیا )به انگلیسی: Tilapia( گونه ای ماهی است. زیستگاه اصلی این ماهی رشق آفریقاست. امروزه تیالپیا در بسياری از نقاط 

جهان پرورش داده می شود.
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4  کاربرد فارسی و عربی »تَـَمّنی« فرق دارد. نخست اينکه در فارسی اين کلمه را »تَـَمّنا« تلّفظ می کنند 
که غلط رايج و مصطلح است. دوم اينکه »تـمّنا می کنم« معنای »خواهش می کنم« دارد؛ در حالی که در 

عربی »تَـَمّنـي« يعنی »آرزو کردن«.

ُر أُخرٰى«: در كار خود  ُم رِْجالً و يُؤَخِّ 5  »رِْجل« جمع آن »أَرُْجل« است؛ »رِْجل« يعنی: پاى، گام ؛ »هو يَُقدِّ
ترديد دارد كه آيا انجام دهد يا نه. يک پا پيش می آورد و يک پا پس می کشد.

6  »زيارَة« در عربی معنای »ديدن« دارد؛ ولی در فارسی جنبٔه تقّدس پيدا کرده است و »زيارت« نوشته 
می شود.

ِة. يعنی: به زور متوّسل شد. 7  »لََجأَ« يعنی: پناه برد، پناهنده شد، دست به دامن شد. لََجأَ إلَی الُْقوَّ

8  کاربرد فارسی و عربی کلمٔه »مشهد« فرق دارد؛ معمولً در زبان عربی »مشهد« به اين معانی است: 
صحنه، منظره، چشم انداز، پردٔه منايش. َمرسَحيٌَّة ذاُت ثالثِة َمشاِهَد : منايشی دارای سه پرده

اّما کاربرد فارسی در معنای شهر »مشهد« به معنای »شهادتگاه« است.

9  جمعِ »اَلَْفم« به معنای »دهان« می شود: »اَْلَفواه«.

10  »ِحراء« کوهی در مّکه است. اصمعی١ می گوید: برخی آن را مذکّر و منرصف و برخی مؤنّث و غیر 
منرصف می دانند. عوف بن احوض اديب عرب آن را مؤنّث دانسته، می گوید:

فإّن والَّذي حجَّت قریش          محارمه و ما جمعت ِحراُء

»سوگند به آن كس که قریش به زیارت حرمش می روند و سوگند بدانچه حرا در خود جا داده است«.

١ــ اَصَمعی )أبوسعید عبدامللک بن قریب الصمعی( از ادیبان، دستورشناسان و بزرگان اخبار عرب بود. وی از نخستین فرهنگ نویسان 

عرب و در دستور زبان عربی، یکی از سه فرد پیشو در مکتب برصه بود. او همچنین از افراد پیشگام در دانش طبیعت و جانورشناسی بود 

و او را نخستین مسلامنی می دانند که به مطالعٔه دقیق جانوران پرداخت.
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  اهداف درس   

دانش آموز بتواند:

1  با يک منت فصيح از نويسندٔه رسشناس جهان اسالم آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

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

٣  با اسلوب استثنا در زبان عربی آشنا شود و بتواند مستثنی را تشخيص دهد.

٤  جمله های دارای اسلوب استثنا را درست معنا كند.

٥  با اسلوب حرص در زبان عربی آشنا شود و بتواند مستثنی را تشخيص دهد.

٦ جمله های دارای اسلوب حرص را درست معنا كند.

٧  با تحليل رصفی در حد تشخيص گزينٔه درست در تجزئه كلامت آشنا شود.

٨  آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.

٩  پيام منت درس را درست درک و بیان كند.

رُْس الّثاِلُث اَلدَّ

، ج 1، ص 361. »اَلْـِعـلْـُم َصـيْـٌد َوالْـِکـتـابَـُة قَـيْـٌد.« مکاتیب الرسول 

دوا الْـِعـلْـَم ِبـالْـِکـتـابَـِة.« ِبحاُر األنوار، ج 58، ص 124. هر دو حديث از رسول اللّه  است. فَـ »قَـيِـّ

دانش شکار است و نوشنت بند؛ پس دانش را با نوشنت به بند آوريد.

اين دو حديث از هم جدا هستند.
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    هامهنگـی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ بـه بـرخـی نکات رصفی،
نحوی، تفسريی و واژگانی  

اَلْکُُتُب طَعاُم الِْفکِْر )َعْن ِکتاِب »أَنا« لِـَعّباس َمحمود الَْعّقاد، ِبـَتَصٍُّف(

کتاب ها خوراک انديشه اند. )از کتاب »أَنا« نوشتٔه عبّاس محمود العّقاد با ترصّف(

ِفْکٍر طَعاٌم، )کتاب ها خوراک انديشه اند و هر انديشه ای خوراکی دارد.(  َولِـُکلِّ  الِْفْکِر،  الُْکتَُب طَعاُم  إنَّ 

کَام توَجُد أَطِعَمٌة لِـُکلِّ ِجْسٍم )هامن گونه که برای هر بدنی خوراک هايی يافت می شود. )وجود دارد( َوِمْن 

لِـَنْفِسـِه )و از مزيّت های بدن نريومند اين است که خوراکی  ُه يَْجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً  َمزايَا الِْجْسِم الَْقويِّ أَنَـّ

مناسب را برای خودش جذب می کند(، وَکَٰذلَِك اْلنساُن الْعاِقُل يَستَطيُع أَْن يَِجَد ِغذاًء ِفْکريّاً يف کُلِّ َموضوٍع 

)و همچنني انساِن دانا می تواند که در هر موضوعی خوراکی فکری بيابد(، َوإنَّ التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب 

کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم )و محدودسازی در گزينش کتاب »کتاب ها« ماننِد محدودسازی در گزينش 

خوراک است.(، کاِلُهام ل يَکوُن إّل لِـِطْفٍل أَْو َمريٍض. )هر دوی اين ها فقط برای کودکی يا بيامری است./ هر 

دوی اينها جز برای کودکی يا بيامری نيست.( فَـاقَْرأْ ما تُِحبُّ ِمَن الُْکتُِب؛ إذا کاَن لَـَك ِفْکٌر قاِدر، تَستَطيُع ِبـِه 

أَْن تَْفَهَم ما تَْقَرأُ؛ )پس اگر انديشه ای توامنند داشته باشی که به کمِک آن می توانی آنچه را می خوانی بفهمی، 

از ميان کتاب ها هرچه را دوست داری بخوان( فَـالتَّجارُِب ل تُْغنيـنا َعِن الُْکتُِب؛ )تجربه ها، ما را از کتاب ها 

نيـَن، )زيرا کتاب ها تجربه های اّمت ها در گذر  بی نياز منی کنند.( ِلَنَّ الُْکتََب تَجارُِب اْلَُمِم َعلٰی َمرِّ آلِف السِّ

نيـَن. )و امکان ندارد که  هزاران سال هستند.( َول يُـْمِکُن أَْن تَبْلَُغ تَجِربَُة الَْفرِد الْواِحِد أَکثَـَر ِمْن َعَشاِت السِّ

تجربٔه يک فرد بيشرت از ده ها سال »چند دهه« باشد.(

ُمَکرَّرًَة؛ )و گامن منی کنم که کتاب های تکراری وجود داشته باشد.( ِلَنّـي أَعتَِقُد  َول أَظُنُّ أَنَّ ُهناَك کُتُباً 

أَنَّ الِْفْکرََة الْواِحَدَة إذا طَرََحها أَلُْف کاتٍِب، أَْصبََحْت أَلَْف ِفْکرٍَة. )زيرا من بر اين باورم »اعتقاد دارم« که يک 

ِة  فکر را اگر هزار نويسنده مطرح کنند، هزار فکر می شود.( َولِـٰهذا أُريُد أَْن أَقَْرأَ يف الَْموضوِع الْواِحِد آراَء ِعدَّ

کُتّاٍب؛ )و بنابراين، می خواهم در يک موضوع »موضوع يکسان« نظرهای چند نويسنده را بخوانم.( ِلَنَّ ٰهذا 

َدِة، )زيرا اين کار از خواندن موضوع های بسيار »متعّدد«،  الَْعَمَل أَمتَُع َوأَنَْفُع ِمْن ِقراَءِة الَْموضوعاِت الُْمتََعدِّ

لّذت بخش تر و سودمندتر است( فَـَمثاَلً أَقَْرأُ يف َحياِة »ناِبليون« آراَء ثاَلثيـَن کاتِباً، )مثالً در مورد زندگی ناپلئون 

نظرات سی نويسنده را می خوانم( َوأَنا واثٌِق أَنَّ کُلَّ کاتٍِب قَْد َوَصَف نابليون ِبأَْوصاٍف ل تُْشِبُه أَْوصاَف الُْکتّاِب 

اْلَخريَن. )و من مطمئنم که هر نويسنده ای ناپلئون را به ويژگی هايی »صفت هايی« وصف کرده است که 

ماننِد »شبيه« ويژگی های نويسندگان ديگر نيست.(
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فَـرُبَّ کِتاٍب يَْجتَِهُد الْقاِرئُ يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ل يَْخُرُج ِمْنـُه ِبـفائَِدٍة، )و چه بسا کتابی که خواننده در خواندِن 

ُِّر يف نَْفِسـِه تَأْثيـراً َعميقاً  ُحـُه قارِئُـُه؛ فَـيُؤَث آن سخت تالش کند، سپس سودی از آن نربد.( َو رُبَّ کِتاٍب يَتََصفَّ

يَظَْهُر يف آرائِـِه. )و چه بسا کتابی که خواننده اش آن را رسيع مطالعه کند »ورق بزند«؛ اّما تأثريی ژرف در 

روِح او می گذارد كه در انديشه هايش آشكار می شود.( أَّما الِْکتاُب الُْمفيُد فَُهَو الَّذي يَزيُد َمْعرِفَتََك يف الَْحياِة 

بر  را  تو  تواِن  را در زندگی و  تو  کتابی است که شناخِت  )اّما کتاب سودمند  َوالَْعَمِل،  الَْفْهِم  َعلَی  تََك  َوقوَّ

فهميدن و عمل کردن افزايش دهد.( فَـِإذا َوَجْدَت ٰذلَِك يف کِتاٍب، کاَن َجديراً ِبالِْعنايَِة َوالتَّْقديِر. )و اگر آن را 

در کتابی يافتی، شاياِن توّجه و قدردانی است.(

. )عّقاد اديب، روزنامه نگار، انديشمند و  ـُه ِمْن أَْصٍل کُرديٍّ ؛ أُمُّ اَلَْعّقاُد أَديٌب َوَصَحفـيٌّ َوُمَفکٌِّر َوشاِعٌر ِمرصيٌّ

شاعری مرصی است؛ مادِر او اصالتی کردی دارد.( فَکاَن الَْعّقاُد ل يََری الَْجامَل إّل الُْحريََّة؛ )عّقاد زيبايی را فقط 

در آزادی می ديد. »عّقاد زيبايی را در چيزی به جز آزادی منی ديد.«( َولِـٰهذا ل نُشاِهُد يف َحياتِِه إلَّ النَّشاَط 

»فّعاليت«  شادابی  فقط  دشوارش  وجوِد رشايِط  با  زندگی اش  در  بنابراين،  )و  الْقاسيَِة.  ظُروِفـِه  َرْغِم  َعلٰی 

می بينيم./ و بنابراين در زندگی اش با وجوِد رشايِط دشوارش چيزی به جز نشاط منی بينيم.(

ُه قََرأَ آلَف الُْکتُِب. )گفته می شود او هزاران کتاب خوانده است.( َو ُهَو ِمْن أََهمِّ الُْکتّاِب يف ِمرَص.  يُقاُل إنَـّ

ِفـي  کِتاٍب  ِمئَِة  ِمْن  أَکْثَـَر  الَْعربيَِّة  الَْمکتَبَِة  إلَی  أَضاَف  فََقْد  نويسندگان در مرص است.(  از مهم ترين  او  )و 

الَْمجالِت الُْمْختَلَِفِة. )بی گامن، او بيشرت از صد کتاب در زمينه های گوناگون به کتابخانٔه عربی افزوده است.( 

ما َدرََس الَْعّقاُد إّل ِفـي الَْمرَحلَِة اِلبِْتدائيَِّة، لِـَعَدِم ُوجوِد َمدرََسٍة ثانَويٍَّة يف ُمحافَظَِة أَْسوان الَّتي ُولَِد َونََشأَ 

فيـها. )عّقاد به دليل نبودِن دبريستان در استان اسوان كه در آن متولّد شد و پرورش يافت، فقط در مرحلٔه 

دبستان درس خوانده است./ عّقاد به دليل نبودِن دبريستان در استان اسوان كه در آن متولّد شد و پرورش 

يافت، به جز در مرحلٔه ابتدايی درس نخوانده است.( َوَما اْستَطاَعْت أرُْسَتُـُه أَْن تُرِْسلَـُه إلَی الْقاِهرَِة لِـتَْکميِل 

اْعتََمَد  فَـاَم  بفرستد.(  قاهره  به  را  او  تحصيالتش  کردِن  کامل  برای  که  نتوانست  خانواده اش  )و  ِدراَسِتـِه. 

الَْعّقاُد إّل َعلٰی نَْفِسـِه. )عّقاد، تنها به خودش تکيه کرد./ عّقاد به کسی جز خودش تکيه نکرد.( فَـَقْد تََعلََّم 

يّاِح الَّذيَن کانوا يَأْتوَن إلَی ِمرَص لِـزيارَِة اْلثاِر التّاريخيَِّة. )عّقاد، انگليسی را از جهانگردانی  اْلنِجليزيََّة ِمَن السُّ

»گردشگرانی« که برای ديدِن آثار تاريخی به مرص می آمدند ياد گرفت.( 

اّطالعات بیشرت برای دبري

 عّقاد می توانست به جای جملٔه )اَلُْکتُُب طَعاُم الِْفْکِر.( بنويسد: )اَلُْکتُُب أَطِعَمُة الِْفْکِر.( هر دو جمله 
درست است.
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 عباس محمود عّقاد نويسنده، اديب و روزنامه نگار مرصی است که کتاب ها و نوشته های بسياری با 
موضوعات فرهنگی و سیاسی از او به جای مانده است. وی در سال 1889 ميالدی/ 1306 قمری در شهر 

أسوان مرص چشم به جهان گشود و در سال 1964 ميالدی/ 1383 قمری چشم از جهان فرو بست و در همني 

شهر به خاک سپرده شد. عباس عّقاد در خانواده ای رشد كرد كه پایبندی آنها به دين زبانزد همگان بود. 

مادرش به بيچارگان رسيدگی می كرد و با مستمندان مهربان بود.

هنگام ترجمٔه منت درس در برخورد با برخی کلامت چنني سؤالتی را از دانش آموز می پرسيم:

 جمع طَعام، ِغذاء، َدواء، ُدعاء، َمتاع چيست؟ تا دانش آموز با وزن أَفِعلَة آشنا شود. 
 فرق تَهديد و تَحديد چيست؟

 دو معنای »إذا« چيست؟ )إذا در قرآن به معنای هرگاه، آنگاه و در عربی معارص به معنای اگر است(.
 تلّفظ درست تجارِب و تجِربة چيست؟

 جمع َسَنة چيست؟ پاسخ: َسَنوات و ِسنني. مرتادف آن چيست؟ عام. 
َنة: سال« و »أَلِْسَنة: جمع لِسان« اشاره شود كه دانش آموز آنها را با هم  خوب است به دو كلمه »اَلسَّ

اشتباه نگريد.

 دو معنای »ُهناَك« چيست؟ )آنجا و وجود دارد(
 مرتادف اين کلامت چيست؟ أَْصبََح )صاَر( و اِْستَطاَع )قَِدَر(

 فرق »َوَصَف« و »قَْد َوَصَف« چيست؟
 »قاِرئ« در فارسی چطور تلّفظ می شود و چرا؟ پاسخ: قاري خوانده می شود نه قارِء. شايد دليل اصلی 

شباهت ي و ئ باشد.

 »کاَن ل يَرٰی« و »کانوا يَأتوَن« معادل چه نوع فعلی در فارسی هستند؟ پاسخ: ماضی استمراری
 معانی »ِدراَسة« چيست؟ )درس خواندن، تحصيل کردن، بررسی(

 مفرد »ُسيّاح« چيست؟ )سائِح(
در زندگینامٔه عّقاد آمده است که نتوانست پس از ابتدايی به دليل مشکالت زندگی ادامه تحصيل دهد. 

هرچند در برخی منابع اشاره شده است که او دورٔه متوّسطه را خواند. 

جامل الدین الرمادي در )من أعالم الدب املعارص،بی تا، القاهرة، ص4۲( می نویسد: 

ل العقاد تعلّمه بعد حصوله علی الشهادة البتدائیة بل عمل موظفاً يف الحکومة مبدینة قنا سنة  مل یکمِّ

190۵ م.
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 َحـْوَل الـنَّـصِّ

   .رِس حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ أ( َعيِّـِن الصَّ

1  رُبَّ کِتاٍب تَْجتَِهُد يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ل تَْحُصُل َعلٰی فائَِدٍة ِمنُه.
نياوری  دست  به  آن  از  سودی  سپس  می كنی(،  )تالش  کنی  تالش  آن  خواندن  در  که  کتابی  بسا  چه 

.)منی آوری(

نيـَن. ٢  اَلُْکتُُب تَجارُِب آلِف الُْعلاَمِء َعلٰی َمـرِّ السِّ
کتاب ها تجربه های هزاران دانشمند در گذر سال ها هستند.  )هرچند مطابق منت دقيقاً چنني عبارتی 

وجود ندارد؛ اّما شبيه آن وجود دارد و جمله درست است.(

٣  تَْحديُد ِقراَءِة الُْکتُِب ناِفٌع فـي َرأِْي الْکاتِِب.

 .محدودسازِی خواندن کتاب )كتاب ها( از نظر نويسنده، سودمند است

٤  يَْعتَِقُد الَْعّقاُد أَنَّ الَْجامَل َجامُل الُْحّريَِّة.
 .عّقاد بر اين باور است که زيبايی، زيبايِی آزادی است

 .٥  ل إشکاَل يف تَْحديِد ِقراَءِة الُْکتُِب. هيچ اشکالی در محدودسازِی خواندن کتاب )كتاب ها( نيست

 .٦  ل طَعاَم لِـِفْکِر اْلنساِن. هيچ خوراکی برای انديشٔه انسان نيست

رِس. ب( أَِجْب َعِن اأْلَْسِئلَِة الّتالَيِة َحَسَب نَصِّ الدَّ

1 لاِمذا لَْم يُواِصِل الَْعّقاُد ِدراَستَـُه ِفـي الَْمدرََسِة الثّانَويَِّة؟
لِـَعَدِم ُوجوِد َمدرََسٍة ثانَويٍَّة يف ُمحافَظَِة أَْسوان الَّتي ُولَِد َونََشأَ فيـها.

٢  ِبأَيِّ َشٍء َشبََّه الَْعّقاُد التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب؟
َشبََّه التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم.

٣  کَْم کِتاباً أَضاَف الَْعّقاُد إلَی الَْمْکتَبَـِة الَْعربيَّـِة؟
أَضاَف إلَی الَْمکتَبَِة الَْعربيَِّة أَکْثَـَر ِمْن ِمئَِة کِتاٍب.

َة؟ ْن تََعلََّم الَْعّقاُد اللَُّغـَة اْلنِجليزيَـّ ٤  ِممَّ
يّاِح الَّذيَن کانوا يَأْتوَن إلَی ِمرَص لِـزيارَِة اْلثاِر التّاريخيَِّة. تََعلََّم اْلنِجليزيََّة ِمَن السُّ

٥  ما هـَو ِمْقياُس الُْکتُِب الُْمفيَدِة؟
تَـَك َعلَی الَْفْهِم َوالَْعَمِل. الِْکتاُب الُْمفيُد ُهَو الَّذي يَزيُد َمْعرِفَتَـَك ِفـي الَْحياِة َوقوَّ
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؟ ٦ ما هَي َمزايَا الِْجْسِم الَْقويِّ
ُه يَْجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً لِـَنْفِسـِه. ِمْن َمزايَا الِْجْسِم الَْقويِّ أَنَـّ

توضيح اينکه اين سؤالت به گونه ای طرّاحی شده است که دانش آموز در منت به دنبال پاسخ آنها بگردد و 

به سادگی پاسخ را بيابد. به عبارت ديگر پاسخ ساخته منی شود؛ بلکه يافته می شود. 

  اِعلَموا  

أُسلوُب اِلْسِتثناِء 

به اين جمله دقّت کنيد. 

َحَضَ الزَُّمالُء ِفـي صالَِة اِلْمِتحاِن إّل حاِمداً. هم شاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حارض شدند.

 کلمٔه »حاِمداً« در جملٔه بال ُمستَثنٰی، »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمْنُه و »إِّل« ادات استثنا ناميده می شوند. 
 مستثنٰی يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«.

 به کلمه ای که مستثنٰی از آن جدا شده است، مستثنٰی ِمنه گفته می شود.
مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »اَلزَُّمالُء َحَضوا يف صالَِة اِلْمِتحاِن إِّل حاِمداً.« مستثنٰی 

ِمنه »واو« در »حضوا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمنه است. هدف از اين کار 

جلوگريی از رسدرگمی و ابهام مطلب است. برای دانش آموز منطقی نيست که بگوييم »و« در »حضوا« 

مستثنٰی منه است و هنگامی که سؤال کند منظور از »و« چيست؟ پاسخ دهيم هامن »الزمالء« است.

حاِمداً.إّليف صالَِة اِلْمِتحاِنالزَُّمالُءَحَضَ

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

حاِمداً.إّليف صالَِة اِلْمِتحاِنَحَضواالزَُّمالُء

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

مثال ديگر: کُـلُّ َشـيٍء يَـْنـُقـُص  ِبـاْلنـفـاِق  إلَّ    الْـِعـلْـَم. 

              

             مستثنٰی ِمنه                          ادات   مستثنٰی 
استثناء
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   اطّالعاتی دربارۀ استثنا برای دبري: )نه برای دانش آموز(

»استثناء« مصدر باب استفعال از ماّدٔه »ثني« و در لغت به معنای باز داشنت و کنار زدن آمده است.

مستثنٰی بعد از ادات استثنا و به دو شکل است:

1 اسم: مستثنٰی در این شکل، وقوع بیشرتی داشته و غالباً منصوب است؛ مانند: ﴿فرشبوا منه إّل قلیالً 
منهم﴾؛ »پس جز عّدٔه 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 استثنا به شکل جمله واقع شده و به حسب جايگاه آن اعراب 
داده می شود؛ مانند: ﴿... و ل ینفقون إّل و هم کارهون﴾ التوبة: 54 »و انفاق منی کنند مگر با ناپسندی«. 

در این آیٔه رشیفه جملٔه »و هم کارهون« مستثنٰی و جملٔه حالیه واقع شده است.

وجود ارتباط و عالقٔه بعضیّت بین مستثنٰی و مستثنٰی منه و عدم آن بر دو قسم است:  

1 مّتصل: در استثنای متّصل، مستثنٰی بعِض  مستثنٰی منه است و در واقع بین آن دو عالقٔه بعضیّت وجود 
دارد؛ مانند: »َسَقیُْت األشجاَر إّل شجرة منها«؛ در این مثال »شجرة« مستثنٰی و فردی از افراد  مستثنٰی منه 

)األشجار( است. 

2 منقطع: در استثنای منقطع، میان مستثنٰی و مستثنٰی منه ارتباط و عالقٔه بعضیّت وجود ندارد؛ مانند: 
»حرض الْقوُم إّل مواشیهم«؛ در این مثال »مواشیهم« مستثنٰی است و بعِض مستثنٰی منه )القوم( به حساب 

نـمی آید.

ذکر مستثنٰی منه در جمله و عدم آن

1 تاّم: اگر مستثنٰی منه در جمله ذکر شود، استثنا را تاّم گویند؛ مانند: »جاء الْقوُم إّل زیداً.«؛ در این مثال، 
مستثنٰی منه )القوم( در کالم ذکر شده بنابراين استثناء، تاّم است. 

غ: اگر مستثنٰی منه در جمله ذکر نشود، استثنا را مفّرغ گویند: مانند: »ما قاَم إّل زیٌد.«؛ در این  2 ُمَفرَّ
مثال، مستثنٰی منه، اسم محذوف »أحٌد« و تقدیِر عبارت »ما قام أحٌد إّل زیٌد.« است.

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجْم ما يَلـي، ثُمَّ َعيِّـِن الُْمسَتثنٰی َوالُْمسَتثنٰی ِمنُه.

ٍء + وجَه( ٍء هالٌِك إّل َوْجَهـُه ...﴾ اَلَْقَصص: 88  )کُلُّ َشْ 1 ﴿...کُلُّ َشْ
آئه کامل اين است: ﴿َو ل تَْدُع َمَع اللِّه إِلهاً آَخَر ل إِلَه إِّل ُهَو کُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إِّل َوْجَهُه لَُه الُْحْکُم َو إِلَيِْه 

تُرَْجُعوَن﴾ و همراِه خداوند معبودی ديگر را فرا نخوان. هيچ معبودی جز او نيست. همه چيز جز چهرٔه او 
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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 اللّه مکارم شیرازی:

 معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست. همه چیز جز ذات )پاک( او فانی می شود 

حاکمیّت تنها از آِن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید.

٢ ﴿فََسَجَد الَْمالئَِکُة کُلُُّهم أَْجَمعوَن * إّل إبليَس اْستَْکرَبَ َو کاَن ِمَن الْکاِفريَن﴾ ص: 73 و 74 )الَْمالئَِکُة + 
إبليَس( 

پس همٔه فرشتگان باهم سجده کردند؛ به جز شيطان که خود را بزرگ يافت و از کافران شد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: 

پس همٔه 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 زمرٔه کافران گردید.

ترجمۀ آیت الّله مکارم شیرازی: 

در آن هنگام همٔه فرشتگان سجده کردند؛ جز ابلیس که تکرّب ورزید و از کافران بود.

املالئکة؟  می گیرند؟  منه  کنکور مستثنی  در  را  کدام  اجمعون.«  کلهم  املالئکة  در جملٔه »سجد  پرسش: 

کلهم؟ یا أجمعون؟

پاسخ: مالئکه است چون کلهم و أجمعون به مالئکة بر می گردد نه چیزی دیگر؛ زیرا کلّهم و أجمعون 

الفاظی مبهم اند و بدون مرجع معنای کاملی ندارند و همٔه تفاسیر همني نظر را دارند؛ اختالف بر رس »إّل 

إبلیس« است که آیا از »مالئکة« است یا نه؟ و آیا استثنای منقطع است یا متّصل؟

ْت َعْن َمـحارِِم اللِّٰه،  ٣ كُـلُّ َعيْـٍن باكيَـٌة يَْوَم الْقياَمِة إّل ثاَلَث أَعيُـٍن: َعيْـٌن َسِهرَْت يف َسبيِل اللِّٰه، َوَعيْـٌن ُغضَّ
َوَعنْيٌ فاَضْت ِمْن َخْشيَِة اللِّٰه. رَسوُل اللّه  )كُـلُّ َعيْـٍن + ثالَث أَعيُـٍن( 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 حرام های الهی بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لربيز ]از اشک[ شده است.

اين حديث به شکل های مختلف از ساير معصومان  نيز نقل شده است:

: كُلُّ َعنْيٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة َغرْيَ ثاَلٍث َعنْيٌ َسِهرَْت يِف َسبيِل اللَِّه َو َعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اللَِّه َو  امام باقر 

ْت َعْن َمحارِِم اللِّٰه. نشانی: مشکاة األنوار، ج 1، ص 155 َعنْيٌ ُغضَّ
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ْت َعْن َمَحارِِم  : كُلُّ َعنْيٍ بَاكِيٌَة يَْوَم الِْقيَاَمِة إِّل ثثاَلَثََة أَْعنُيٍ َعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اللِّٰه َوَعنْيٌ ُغضَّ قاَل النَِّبيُّ 

اللِّٰه َوَعنْيٌ بَاتَْت َساِهرًَة يِف َسِبيِل اللِّٰه. نشانی: مکارم األخالق، ج 1، ص 315

٤ کُلُّ وعاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيِه إّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَُّه يَتَِّسُع ِبِه. اَْلماُم َعلـيٌّ  )کُلُّ وعاٍء+ ِوعاَء( نشانی: 
نهج البالغة، ج 1، ص 505

هر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می شود، به جز ظرف دانش؛ زيرا به کمک آن فراخ می شود.

در برخی نسخه ها كلمٔه »ِبِه« وجود ندارد.

٥ کُلُّ َشٍء يَرُْخُص إذا کَثُـَر إلَّ اْلََدَب؛ فَـإنَُّه إذا کَثُـَر َغال. َمثٌَل َعَربـيٌّ )کُلُّ َشٍء + اْلََدَب( 
هر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود، ارزان می شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پر بها می شود.

ـْر َك( نـوَب + الشِّ ـْر َك ِبـاللِّٰه. )الـذُّ نـوَب إلَّ الشِّ ٦ يَـْغـِفـُر اللُّٰه الـذُّ
خداوند گناهان را می آمرزد؛ به جز رشک به خدا را.

أُْسلوُب الَْحْصـِر

در کتاب درسی فقط يک شيؤه حرص، يعنی حرص با إّل آموزش داده شده است.

 »إّل« در »اسلوب حرص« برای استثنا 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 ترجمٔه بهرت عبارت است. 

با جست و جو در قرآن مجيد در می يابيد که در آن آيات بسياری در اسلوب حرص آمده است.

 »حرص« يعنی اختصاص دادِن چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: 
»ما فاَز إلَّ الّصاِدُق.« يعنی الف: »]کسی[ جز راستگو موفّق نشد.« ب: »تنها راستگو موفّق شد.« 

در اين جمله موفّقيت را به شخص راستگو منحرص کرده و از دروغگو سلب کرده ايم. 

ضمناً هر دو ترجمٔه الف و ب را از دانش آموز درست می گرييم؛ اّما بر ترجمٔه ب تأکيد می کنيم که زيباتر 

است؛ ولی در امتحانات اگر دانش آموز ترجمٔه الف را نوشت، پذيرفته است؛ زيرا هر دو درست اند.

اطاّلعاتی برای دبري

حرص به معنای محصور کردن است. در زبان عربی، اسباب و الفاظی برای افادٔه معنای حرص وجود دارد 

ا در »إمّنا العامل بالنیّات.« افادٔه حرص  که به آنها ادوات حرص گفته می شود؛ مانند: إمّنا و إّل ؛ برای مثال، إمنَّ

می کند.
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 اين اسلوب هنگامی است که پيش از »إّل« جملٔه منفی آمده و مستثنٰی ِمنه ذکر نشده باشد؛ 
مثال: 

                                                تنها کاظم قصيده را حفظ کرد.
ما َحِفَظ الَْقصيَدَة إّل کاِظٌم. 

                                                کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.

در جملٔه بال »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.
ما شاَهْدُت ِفـي الَْمْکتَبَـِة إّل کاِظامً.

                                                            در کتابخانه، کسی جز کاظم را نديدم.

برای محصور کردن و به کار بردن اختصاص از اسلوب حرص استفاده می شود:

1 تقدیم: یکی از روش های تاکید، مقّدم کردن جزئی از جمله مانند مفعول بر اجزای دیگر آن است: 
مفعول را که معموًل 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 اللِه تَوَکَّلْنا﴾ فقط به خدا توکّل کرديم.

ام: به معنای »فقط«؛  ٢ إنَـّ
ام یَتََذکَُّر أولو اللباِب. فقط خردمندانند که پند می پذیرند. مثال: إنَـّ

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الِْعباراِت الّتالَيَة، ثُمَّ َميِّـْز أُسلوَب الَْحِص ِمْن أُسلوِب اِلْسِتثناِء.

نْيا إّل لَِعٌب َو لَْهٌو ...﴾ اأَْلَنعام: 32 أُسلوُب الَْحرِص 1 ﴿َو َما الْـَحياُة الدُّ
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 اللّٰه مشکینی: و زندگی دنیوی جز بازیچه و رسگرمی نیست.

آئه کامل اين است:

اُر اْلِخرَُة َخرْيٌ لِلَّذيَن يَتَُّقوَن أَ فاَل تَْعِقلُوَن﴾ نْيا إِّل لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلدَّ ﴿َو َما الَْحياُة الدُّ

٢  ﴿... ل يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اللِّٰه إلَّ الَْقْوُم الْكاِفروَن﴾ يوُسف: 87 أُسلوُب الَْحرِص
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جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد منی شود.

آئه کامل اين است:

ُسوا ِمْن يُوُسَف َو أَخيِه َو ل تَيْأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه إِنَُّه ل يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اللِّٰه إِلَّ الَْقْوُم   ﴿يا بَِنيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّ

الْکاِفُروَن﴾

ترجمٔه 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 منی شود«.

ترجمٔه استاد 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 منی گردد.

3 ﴿إنَّ اْلنساَن لَفي ُخرْسٍ إلَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت ...﴾ اَلَْعْص: 2 و 3
بی گامن، انسان در زيان است؛ مگر کسانی که اميان آورده و کارهای شايسته انجام داده اند.

4  ما طالَْعـُت لَيلَـَة اِلْمِتحاِن کِتاباً إّل کِتاَب الَْعَربيَِّة.
شب امتحان کتابی به جز کتاب ]زبان[ عربی را مطالعه نکردم.

در اين جمله مستثنٰی منه محذوف نيست؛ لذا آن را اسلوب حرص محسوب منی کنيم. چنني عبارتی در 

قرآن و متون فصيح رايج نيست. در محاورات جديد عربی کاربرد دارد.

5  اِْشتَـَريْـُت أَنواَع الْفاکَِهِة إّل أَناناَس. 
انواع ميوه به جز آناناس را خريده ام.

6 قََرأُْت الِْکتاَب إلَّ َمصاِدرَُه.
آن کتاب را خواندم به جز منابعِ آن را.

  تـمرین ها   

ُل: اُکْتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن کَلِامِت الُْمعَجِم.   اَلتَّْمريُن اْلوَّ

1 َجـَعـلَــُه َغـنـيّـاً ل حـاَجـَة لَـُه. او را بی نياز ساخت که احتياجی نداشته باشد. )أَْغنٰی(

ُحِف. شخصی که در روزنامه )روزنامه ها( مقاله )مقالتی( می نويسد.  2  َشْخٌص يَْکتُُب َمقالٍت ِفـي الصُّ
َحفّي( )اَلصَّ

راسيَّـُة بَـْعـَد اِلبِْتدائيَّـِة. مرحلٔه تحصيلی پس از دبستان )اَلثّانَويَّة( 3  اَلَْمـرَْحـلَـُة الدِّ

4 اَلْعالُِم الَّذي لَـُه أَفکاٌر َعميَقـٌة َو َحديثَـٌة. دانشمندی که انديشه های ژرف و نویی دارد. )الُْمَفکِّر(
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٥  اَْلَوضاُع َو اْلَْحواُل الَّتـي نُـشاِهُدها َحْولَنـا. اوضاع و احوالی که پريامومنان می بينيم. )اَلظُّروف(
طبيعی است که در طرح سؤال بايد کلامت روبه روی دانش آموز باشد تا بتواند گزينش کند.

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: َضْع يف الَْفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة ِمَن الَْکلِامِت التّاليَِة.

يِف ِبَسبَِب ُوفورِِه ِفـي الّسوِق. 1 ِسْعُر الِْعَنِب ............... يف نِهايَِة الصَّ
 ) ُّيَُغض    يَْکثُـُر   يَرُْخُص    يَْغلو(

٢ أَْعطَی الُْمديُر َمسؤوليََّة الَْمکتَبَِة لِـزَميلـي َو هَو .............. ِبـها.
) ظُروٌف   تِلْفاٌز   َشاّلٌل   َجديٌر(

٣ َذَهبْـنا إلَی الْبُستاِن َو .................... التُّّفاحاِت َو الرُّّماناِت.
) أَکَلْـنا   َرکِبْنا   ْحـنا تََصفَّ   طَبَْعنا(

٤ َصَنْعُت ........................... َجميالً ِمْن َخَشِب َشَجرَِة الَْجْوِز.
 ) ًنُحاسا   ًَحديدا   ًزُجاجا   ِوعاًء(

٥ حارُِس الُْفنُدِق ........................ کُلَّ اللَّيِل َمَع زَميلِـِه.
) يَْسَهُر   يَْقِذُف   ُر يُـَمرِّ   ُض )يَُخفِّ

معموًل در امتحانات زبان يکی از سؤالت امتحانی به همني شيوه است. اين تـمرين قدرت کاربرد واژگان 

دانش آموز را می سنجد. آزمون دهنده بايد ذخرئه واژگانی خوبی داشته باشد؛ تا بتواند به چنني مترينی پاسخ 

دهد. دبري بايد در طرح سؤال از اين مترين و مترين پيشني بداند قبالً دانش آموز چه کلامتی را خوانده است.

  اَلتَّمريُن الّثالُِث: اِْمَلِ الَْجْدَوَل ِبَکلِامٍت ُمناِسبٍَة.

1 دشمنی: ُعدوان )شايد دانش آموز واژٔه »َعداَوة« يا »ُخصوَمة« را برگزيند؛ در اين صورت به او يادآور 
می شويم که بايد به فکر رمز هم باشد و به كلامت ارائه شده مراجعه كند.(

٢ کبوتر: َحامَمة

٣ به ياد آورنده: متذكِّر
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4 چادر: َعباَءة )شايد دانش آموز واژٔه »َخيَمة« را برگزيند؛ بايد به او يادآور شويم که َخيَمـة چهار حرف 
است.( 

6 آشنايی: تَعارُف 5  گرفته شده: َمأْخـوذ               

9  پديده: ظاِهرَة 8  آفتاب پرست: ِحرباَء                7  بريده شده: َمقطوع                

10  ماه ها: أَقاْمر )در اينجا شايد دانش آموز امکان دارد أَْشُهر يا ُشهور را انتخاب کند؛ در اين صورت فرق 
قََمر و َشْهر را برايش توضيح می دهيم. می توانيم دو کلمٔه انگليسی moon و month را برايش مثال بزنيم 

که اّولی معادل کرٔه ماه »قمر« است و دومی معادل ماه سال »َشهر« است.(

11 کارت، بليت: ِبطاقَة

12  فيلم ها: أَفالم )می توانيم به کلمٔه ِمرت اشاره کنيم که جمع آن هم أَمتار است و بگوييم اغلب کلامت 
بيگانه در عربی با »ات« جمع بسته می شوند و مثال برای مرت و ِفلم کمرت است. مثال برای جمع با »ات«: 

»تليفونات، تِلِفزيونات، موبايالت، کيلومرتات، دولرات و ...«(

13  خمري: َمعجون )فرق َعجني به معنای خمري نان با معجون مانند معجون أسنان را برای دانش آموز توضيح 
می دهيم.( 

14 کال: ِبضاَعة )احتامل دارد ذهن دانش آموز رساغ کلمٔه َمتاع هم برود.(

15  رودها: أَنهار

16  ياد دادن: تَعليم )شايد دانش آموز متوّجه کلمٔه تََعلُّم شود؛ در اين صورت خواهيم گفت: تََعلُّم به معنای 
ياد گرفنت است.(

17 آسانی: ُسهـولَـة                      18  بتها: أَصنام )أَوثان نيز درست است. اّما دانش آموز نخوانده است.(

19  هزينه ها: نََفقات )در پائه نهم با اين کلمه آشنا شده است.(

20  صندلی ها: کَرايّس )در عربی معارص َمقاِعد جمعِ َمقَعد نيز کاربرد دارد. در گويش محلّی عراق و سوريه 

إْسَکْملـي نيز به معنای صندلی است.(                            21  مادر: والَِدة )أُّم دو حرف است(

22  شلوار: رِسْوال )واژٔه بَنطَلون را نخوانده اند. از طرف ديگر اين واژه معرَّب واژٔه بيگانه است.(

23  چارپايان: بَهائِم )احتامل دارد ذهن دانش آموز سوی کلمٔه َمواش »َمواٍش« برود.(

24  فرستادن: إرسال )بَْعث سه حرف است.(                   25  پرچم ها: أَعالم )رايات را نخوانده اند.(

26 سنگ ها: ِحجارَة )هرچند أحجار نيز درست است؛ ولی برای رمز جدول مشکل ايجاد می کند.(

27 دانش آموز: تِلميـذ )طالب چهار حرف است.(            28  برنامه ها: بَراِمج
رمز: ﴿... َو إذا خاطَبَُهُم الْجاِهلوَن قالوا َسالماً﴾ اَلُْفرقان: 63
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. فـيِّ َو الَْمَحلِّ اْلْعرابـيِّ لِـام أُشيـَر إلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ   اَلتَّمريُن الّراِبُع: َعيِّـِن الصَّ

}اَلُْعاّمُل الُْمجتَِهدوَن يَْشتَِغلوَن ِفـي الَْمْصَنعِ.{

}نََجَحِت الطّالِباُت فـي اِلْمِتحاِن.{

1ــ اَلُْعاّمُل
ُمبْتََدأٌ  أ( اِْسُم فاِعٍل، َجْمُع تَْكسيـٍر َو ُمْفرَُدُه »اَلْعاِمُل« 

فاِعٌلب( اِْسُم ُمبالََغٍة، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل  

2ــ اَلُْمجَتِهدوَن
ِصَفـٌة أ( اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل

ُمضاٌف إلَيِهب( اِْسُم َمْفعوٍل، ُمثَّنی، ُمَذكٌَّر، نَِكرٌَة

3ــ يَْشَتِغلوَن
َخبَـٌر أ( ِفْعٌل ُمضاِرٌع، َمْعلوٌم

فاِعٌلب( ِفْعٌل ماٍض، َمْجهوٌل

4ــ اَلَْمْصَنعِ

ُمضاٌف إلَيِهأ( اِْسُم َمْفعوٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَل

ب( اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة 
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف الَْمْصَنعِ: 

 )جارٌّ َومْجروٌر

5  ــ نََجَحْت
أ( ِفْعٌل ماٍض، َمْجهوٌل

 ب( ِفْعٌل ماٍض، َمْعلوٌم

6  ــ اَلّطاِلباُت
ٌر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل ُمْبَتَدٌأأ( َمْصَدٌر، َجْمٌع ُمَذكَّ

فاِعٌل ب( اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَؤنٌَّث سالٌِم، َمْعرَِفٌة

7ــ اَِلْمِتحاِن
ٌر، ُمَعرٌَّف ِبأَل أ( َمْصَدٌر ِمْن باِب اِْفِتعاٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكَّ

َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف اِلْمِتحاِن: 

 )جارٌّ َومْجروٌر

ٌر، َمْعرَِفٌة ِباْلَعَلميَِّة  ِصَفـٌةب( اِْسُم َتْفضيٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكَّ
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« و در فارسی  فـيُّ  به بيان ويژگی های دستورِی کلمٔه بريون از جمله، در زبان عربی »التَّحليُل الصَّ
»تجزيه« می گويند.

« و در   و به ذکر نقش دستورِی کلمه، يعنی جايگاِه آن در جمله در زبان عربی »الَْمَحلُّ اْلْعرابـيُّ
فارسی »ترکيب« می گويند. 

طرح سؤال از اين بخش الزاماً در چارچوب خوانده های دانش آموز است. مهم ترين تذکّر اين است که 

اعرابی  محل  فقط  بلکه  است؛  نخوانده  اعراب گذاری  تجربی  علوم  و  فيزيک  و  رياضی  رشتٔه  دانش آموز 

خوانده است؛ يعنی در جمله ای مانند: »کَتََب الُْمساِفروَن رِسالًَة.« کلمٔه »املسافرون« را فاعل می داند؛ اّما 

نـمی گويد »فاعل و مرفوع به واو«. رصفاً نقش دستوری کلمه را بيان می کند. همچنني بايد بدانيم اطاّلعات 

او در زمينٔه محل اعرابی هم کامل نيست. 

طرح سؤال از »تحليل رصفی« در پائه دوازدهم در چارچوِب آموخته های کتاب بدون اشکال است. 

تحليل رصفِی اسم 

نوع آن )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مبالغه(. دانش آموز اسم مکان ثالثی مزيد 

مانند مجتمع را نخوانده است. اسم مبالغه را فقط در دو وزن »فَّعال« و »فَّعالَة« می شناسد. اسم شغل 

مانند نَّجار و اسم ابزار و وسيله و دستگاه مانند قَطّارَة )قطره چکان(، َسيّارَة )خودرو( و َجّوال )تلفن همراه( 

را اسم مبالغه می داند. کتاب درسی کاری به اختالف نظر دستور زبان دانان ندارد. در معنای کلمٔه سيّارَة 

مبالغه نهفته است.

عدد آن: مفرد، مثّنی، جمع »مكرّس و سامل« مذكّر يا مؤنّث. از طرح سؤال در مورد کلامتی مانند بَنات، 

أََخوات، َساموات، بَنني، ِسنني، َسَنوات، نِکات خودداری شود؛ اگر دبري خواست دربارٔه چنني کلامتی توضيح 

دهد بايد رسيع رد شود و در امتحانات نيز از آن سؤالی طرح نکند. 

معرفه يا نكره )معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده است: َعلَم و معرفه به ال( 

معرفه به اضافه، موصول، اشاره و ضمري تدريس نشده است.

با اين تذکّرات، طرح سؤال دشوار خواهد بود؛ بايد مراقب بود که سؤال از خوانده های دانش آموز باشد.

مطالبی که در کتاب تدريس نشده به اين دليل است که در فهم منت اثرگذار نيستند. برای مثال، دانش آموز 

منی داند »الَّذي« معرفه است؛ مطمنئ باشيد هيچ مشکلی در فهم منت برايش پيش نخواهد آمد. فهامندن 

اينکه »الّذي« به معنای »که« يا »کسی که« يک اسم معرفه است برای دانش آموز بسيار دشوار است. نه 

در زبان فارسی، نه در زبان انگليسی چنني مباحثی نيست. دانش آموز عالقه مند در دانشگاه يا حوزه اين 

مباحث را مفّصل خواهد خواند.

تذكّر مهم: اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در كنكور 
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و مسابقات ممنوع است؛ لذا طرح سؤال از آن اعتبار آزمون را ساقط می کند. 

ذكر جامد و مشتق )دانش آموز نه اصطالحی به نام جامد خوانده است، نه اصطالحی به نام مشتق(، اسم 

اشاره، انواع ضمري، اسم موصول، اسم زمان، اسم آلت يا ابزار، صفت مشبّهه، اسم منقوص، مقصور، ممدود 

و صحيح الخر، منرصف و غري منرصف.

از آنجا كه مصادر ثاُلثی مجرّد َسامعی هستند؛ بنابراين، از آنها در امتحانات، كنكور و مسابقات علمی 

سؤال طرح منی شود. در بخش ُمعَجم برخی مصادر ثالثی مجرّد كه در متون و عبارات کتاب وجود دارد، آمده 

است. اين موضوع دليل بر آن نيست که سؤالی از آن به عنوان مصدر طرح شود.

اّما طرح سؤال از تشخيص مصادر ثاُلثی مزيد بدون اِشكال است؛ زيرا اين مصدرها قياسی هستند، توّجه 

داشته باشيم كه در کتاب درسِی رشته های رياضی فيزيک و علوم تجربی اصطالحاِت ثالثی مجرّد و ثالثی 

به عنوان  را رصفاً  اِْستَْذکََر  و  ذاکََر  تََذکََّر،  ذَکََّر،  ذَکََر،  مانند  واژه هايی  دانش آموز  و  نرفته است  به کار  مزيد 

شکل های مختلفی از فعل در معانی گوناگون می شناسد.

تحليل رصفِی فعل 

نوع آن )ماضی، مضارع، امر، نهی، مستقبل( هرچند فعل مستقبل و نهی در حقيقت هامن فعل مضارع 

هستند؛ اّما از آنجا که مخاطب کتاب درسی دانش آموز فارسی زبان است؛ لذا اين کلامت به منظور فهِم بهرتِ 

افعال، شبيه دستور زبان فارسی تقسيم بندی شده اند.

ذكر منفی بودن آن، معلوم و مجهول. اصطالح نايب فاعل در کتاب به کار نرفته است. در دستور زبان 

عربی هر دو اصطالح الفعل املجهول و الفعل املبني للمجهول به کار رفته است؛ هر چند بيشرت اصطالح 

املبني للمجهول به کار رفته است؛ اّما ترجيح داده شد از اصطالح الفعل املجهول استفاده شود؛ زيرا فهم آن 

برای فراگري ساده تر است.

تذكّر مهم: اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در كنكور 

و مسابقات ممنوع است: 

ذكر صيغٔه فعل )چه به صورت اّول شخص مفرد، چه به صورت متكلّم وحده و ...(، ذكر ثالثی مجرّد و 

مزيد، معتل، صحيح، مضاعف، لزم و متعّدی، ذكر اصطالح »فعل مجهول« به صورت »ِفْعٌل َمبْنيٌّ لِلَْمْجهوِل«، 

ذكر بناء و اعراب )مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم(

بومی سازی آموزِش افعال، برای يادگريی بهرت فعل است؛ هدف اين نيست که سؤال شود »فعل تفعلون چندم 

شخص است؟« در آموزش سّنتی دانش آموز طوطی وار بی آنکه بداند چه می گويد چهارده صيغٔه فعل را حفظ 

می کرد و با رسعت می گفت و متأّسفانه برخی دبريان تصّور می کردند کار آموزش به پايان رسيد و انتظار داشتند 

با حفظ چهارده صيغه، دانش آموز بتواند به سادگی فعل ها را حتّی بريون از جمله تشخيص دهد.
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تحليل رصفی »حرف« از اهداف كتاب نيست. 

طرح سؤال از تحليل رصفی مانند التمرين الرابع، صفحٔه 40 فقط به صورت دو گزينه ای طرح می شود.

آموخته های  زيرا  است؛  زمان بر  و  كاری دشوار  برای طرّاح  اعرابی  و محّل  تحليل رصفی  از  طرح سؤال 

دانش آموز در اين بخش محدود است. از آنجا که تحليل رصفی از اهداف اصلی کتاب درسی نيست؛ لذا در 

امتحانات مدرسه به صورت انتخاب گزينٔه صحيح طرّاحی می شود.

  اَلتَّـمرين الْخاِمُس: 

َْجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف الرتَّ أ( کَمِّ

ـُه )مفعول( فَْوَق ِجباٍل ُمرتَِفَعٍة )صفة( بَعيداً َعِن الُْمفرَتِسنَي. و ِعنَدما  ُهناَك طائٌِر يَُسّمٰی »بَرْناکِل« يَبْني ُعشَّ

ـَها الُْمرْتَِفعِ. تَْقِذُف الِْفراُخ )فاعل( نَْفَسـها واِحداً واِحداً ِمْن  تَْکبُـُر ِفراُخـُه)فاعل(، يُريُد ِمنها أَْن تَْقِفَز ِمْن ُعشِّ

َة  خوِر )مجرور ِبحرف جّر( ِعدَّ َجبٍَل يَبْلُُغ ارْتِفاُعُه أَکْثَـَر ِمْن أَلِْف )مجرور به حرف جّر( ِمتْـٍر. َو تَْصطَِدُم ِبـالصُّ

)مبتدأ(  ُسقوُط  )مفعول(.  ِفراَخـُهام  يَستَقِبالِن  و  إليه(  )مضاٌف  الَْجبَِل  أَْسَفَل  )فاعل(  الْوالِداِن  يَنتَِظُر  َمرّاٍت. 

الِْفراِخ )مضاٌف إليه( َمْشَهٌد )خرب( ُمْرِعٌب )صفة( ِجّداً. َولِٰکْن ل ِفراَر ِمْنُه؛ ِلَنَُّه ِقْسٌم ِمْن َحياتِـَها )مجرور ِبحرف 

جّر( الْقاسيَِة )صفة(.

را  لنه اش  ]او[  برناكل هست.«  نام  به  »پرنده ای  می شود(  )ناميده  »برناکل«  که  دارد  وجـود  پرنده ای 

آنها  از  )بزرگ می شوند(  )می سازد( و هنگامی که جوجه هايش  از شکارچيان  بلند، دور  فراِز کوه هايی  بر 

می خواهد تا از لنٔه بلندشان بپرند. جوجه ها )يکی يکی( خودشان را از کوهی که بلنداِی آن به بيش از 

)هزار( مرت می رسد، می اندازند. و چند بار با صخره ها )برخورد می کنند(. پدر و مادر، پاينِي کوه چشم به راه 

می شوند )منتظر می شوند( و به پيشواِز جوجه هايشان می روند. افتادِن جوجه ها صحنه ای بسيار ترسناک 

است؛ ولی هيچ گريزی از آن نيست؛ زيرا بخشی از زندگِی )دشوار( شان است.

. پاسخ در منت نوشته شده است. ب( اُکْتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لاِم تَْحتَـُه َخطٌّ

ج( َعيِّـْن نَْوَع »ل« يف »ل ِفراَر ِمْنُه.«. لی نفی جنس

 ثَـامنيَـة   أَْربََعـة ؟  د( کَْم جاّراً َو َمْجروراً ِفـي النَّصِّ

خوِر / ِمْنُه/ ِمْن َحياتِـ ... ـ .... / ِمْن َجبٍَل / ِمْن أَلِْف / ِبـالصُّ َعِن الُْمفرَتِسنَي / ِمنها / ِمْن ِعشِّ

« در »ِلَنَّها« آن را به معنای »زيرا« آموخته است و نيازی نيست که متذکّر  ضمناً دانش آموز كلمه »لَنَّ

« حرف بر رس حرف آمده است و با آموخته های  شويم که يک جاّر و مجرور ديگر نيز اينجا هست. در »لنَّ

دانش آموز متفاوت است. هرچند اگر دانش آموزی بتواند به آن اشاره كند درست است؛ اّما برخورد مطابق 

آموخته های كتاب متمّنی است.
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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.  
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 از اين متون می توانيد در فوق برنامه بهره ببريد.  

  

اَلُْقبَّـرة وابُْنها )أحمد شوقي(

قُبَّـرَه ياِض  الرِّ بَعِض  يف  الَشَجرَهَرأَيُت  ِبـأَعَل  اِبَنـها  تُطَيِّـُر 

الُعشِّ َجامَل  يا  تَقوُل  هَي  الَهشَِّو  الَجناِح  َعل  تَعتَِمد  ال 

عوِد ِبَجنِب  عوٍد  َعٰل  ِقْف  الُصعوِدَو  يف  أَفَعُل  كَام  َوافَعْل 

فََنن إِلـٰى  فََنٍن  ِمْن  زََمنفَانتََقلَْت  نَقلَـٍة  لِـُكـلِّ  َجَعلَْت  َو 

األَثنـاِء يف  الَْفرُخ  يَسَتيَح  الْـَهــواِءَك  ثِـَقـَل  يَــَمـلُّ  فَـال 

اْلشـارَه َخـالَـَف  قَد  ـطـارَهلِٰكـنَّـُه  الشَّ يُـظِهـُر  أَراَد  لاَّم 

ارتََفعا َحتّى  الَْفضاِء  يف  فَـَوقَـعـاَوطاَر  َجنـاُحـُه  فَـخانَـُه 

ُركْبَتاُه الْحاِل  يف  ُمنـاُهفَـانَكَسَْت  الُعال  ِمَن  يَـَنـْل  لَْم  َو 

تَـَمّنى مـا  نـاَل  تَأَنّـى  لَـو  ُمَهـّنـاَو  ُعمرِِه  طوَل  عاَش  َو 

َوقتُـُه الَْحياِة  يف  َشٍء  فَوتُـُهلِـُكلِّ  الُْمستَعِجلنَي  غايَُة  َو 

       الطائر والُقرود

َسَکَنْت َجامعٌة ِمَن الُقروِد يف َجبٍَل. يف لَيلٍَة بارِدٍة ذاِت رياٍح َوأمطاٍر، طَلَبوا ناراً، فاَم َوَجدوها، فَشاَهدوا فَراشًة 

كَأَنَّها َشارَُة ناٍر، فََحَسبوها ناراً، فََمَسکوها َوَجَمعوا َحطَباً كَثرياً َوَوَضعوُه َعلَيها، َوبََدؤوا يَنُفخوَن يف الَحطَِب َحتَّی 

تَشتَِعَل الّناُر لِلنَّجاِة ِمَن الَْبِد. وَكاَن قَريباً ِمنُهم طائٌر َعَل َشَجرٍة، يَنظُروَن إلَيِه َويَنظُُر إلَيِهم، َوقَد َرأَى َعَملَُهم، 

َة َمرّاٍت فاَم َسِمعوا کَالَمُه، َعزََم َعَل  فَقاَل لَُهم ِمن بَعيٍد: ال تُتِْعبوا أَنُفَسُكم؛ إنَّها فَراشٌة ال ناٌر. لاَّم قاَل ذلَِك ِعدَّ

الُقرِب ِمنُهم لَِنْهِيِهم َعن ِفْعلِِهم، فََمرَّ ِبالطائِِر رَُجٌل فََعرََف نيَّتَُه. فَقاَل لَُه: ال تَنَصْح َمن ال يَْفَهُم؛ فاَل تُتِْعْب نَْفَسَك. 

الطائُر ما َسِمَع کالَم الرجِل، َوَذَهَب إَل الِْقرَْدِة، لِيَقوَل: ما ٰهَذا الَْعَمُل، إنَّها فَراشٌة لَيَْسْت ناراً؟ فَأََخَذُه ِقرٌد ِمنُهم 

بَُه َعلَی اأْلرِض فَـامَت الطّائُر. قَويٌّ فََضَ
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      أُّمي 

أَحبُّ الّناِس يل أُّمـي َو َمن ِبالّروِح تَفدیني

فََکم ِمن لَیلٍَة قاَمْت َعلَی َمهدي تَُغطّینـي

ِبَصوٍت هادٍئ َعْذٍب َو إِنـشـاٍد تُـَغـّنیـنـي

تَخاُف َعلَـيَّ ِمن بَرٍد َو ِمن َحرٍّ فَـتَحمینـي

َوِمن أَلٍَم َو ِمن َمرٍَض أُنـادیـهـا فَـتَـأتیـنـي

ِبروحي َسوَف أَفدیها کَام ِبـالّروِح تَفدینـي

َوأَسَعی يف َهناَءتِـهـا کَام تَسعی َو تُرضیني

حلیم دموس

  ُحسُن الظَّنِّ   

كاَن ُهناَك ثالثُة أصدقاء َيشوَن يف طريٍق، فَشاَهدوا رجالً يَحِفُر يف جانِِب الطَّريِق.

فقاَل األوُل لِصاِحِبِه: اُنظُْر، أرٰى رجالً يَحِفُر إل جانب الطريق، ال بُدَّ أنَُّه قَتََل أَحداً َويُريُد دفَنُه يف هذا الليل.

فقاَل لَُه الثاين: ال؛ هو لَيَس ِبقاتٍِل؛ لكنَّه شخٌص ال يأَتُِن الناس عل شٍء فَيخبئ مالَُه ُهنا.

فََنظََر الثالُث لَُهم وقاَل: ال هذا َوال ذاَك؛ إنَُّه يحِفُر ِبرئاً لِلاْمِء هو رجٌل صالٌح.

العبـرة:

كلُّ شخٍص يفتض ِبالناس ما فيِه، فَالصالُح يََرى الناَس صالحنَي والطالُح يَراُهم عكَس هذا.

ُح مبا فيِه«. فََكام قاَل الَْمثَُل »كلُّ إناٍء يََتَشَّ

لِذا أحِسِن الظَّنَّ ِبالناِس كَام تَتََمّنٰى أن يُحِسَن الناس الظَّنَّ ِبَك.

سوا َوال يَْغتَْب بَْعُضُکم بَْعضاً أَ يُِحبُّ  ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْجتَِنبوا کَثرياً ِمَن الظَّنِّ إنَّ بَْعَض الظَّنِّ إثٌْم َوال تََجسَّ

أََحُدکُم أَْن يَأْکَُل لَْحَم أَخيِه َميْتاً فََکرِْهتُموُه َواتَُّقوا اللََّه إنَّ اللََّه تَّواٌب رَحيٌم﴾ اَلُْحُجرات: 12

إنَّ ُحسَن الظَّنِّ ِمَن الِعباَدِة. رَسوُل اللِّه  )شهاب  األخبار، ص ۳۵۷(

. أمريُالْمؤمننَي عيلٌّ  )فهرست غرر، ص 22۶( أَفَضُل الَْوَرِع ُحسُن الظَّنِّ

ٌد الْباِقُر  )بحار، ج ۷۵، ص 2۵2( ، فَـإنَّ الظَّن أَكَذُب الِْكذِب. اَْلماُم ُمَحمَّ إيّاكُم َوالظَّنَّ

ُحُسن الظَّنِّ أَصلُُه ِمن ُحسِن إياِن الَْمرِء وَسالَمِة َصدرِِه. اَْلماُم الّصاِدُق  )بحار، ج ۷۵، ص 1۹۶(
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بْـُهم. اَْلماُم  قْـُه وَكَذِّ ْب َسْمَعَك وبََصََك َعْن أخيَك، فَـإْن َشِهَد ِعنَدَك َخمسوَن قَسامًة َوقال لََك قَوالً فَـَصدِّ كَذِّ

موَسی بُن َجعَفٍر  )سفينه، ج 2، ص 111(

. اَْلماُم الرِّضا  )مواعظ صدوق، ص 1۰۹( اِعلَْم أَّن الُجنَب َو البُخَل َو الِحرَص غريزٌة يَجَمُعها سوُء الظَّنِّ

جاَعُة يف الَْحّقِ         اَلشَّ

کانَْت َسوَدُة ِبنُت ُعامرََة ِمَن الُْمؤِمناِت الُْمْخلِصاِت يف ِوالِء أَمريِ الُْمؤِمننَي  َو قَْد َحَضَْت ِصِفنَي َو َهيََّجِت 

اأْلَبطاَل َعلَی ِقتاِل ُمعاويََة. َو بَْعَد اْسِتشهاِد اْلِماِم َعلـيٍّ  َذَهبَْت إِلَی ُمعاويََة تَْشکو ِمَن الَْجْوِر الَّذي َجَری 

َعلَيها. فَقاَل ُمعاويَُة: أَ أَنِت الْقائِلَُة يَوَم ِصّفيـَن؟

َورَْهطَـُه  الَْحَسنَي  َو  َعليّـاً  ِبـَهواِنَوانُْصْ  َوابِْنـها  لِـِهْنٍد  َواقِْصْد 

ـٍد ُمـَحمَّ النَّـبـيِّ  أََخـا  اْلِمـاَم  اْليـامِنإِنَّ  َوَمنارَُة  الُْهَدی  َعلَُم 

ْن َرِغَب َعِن الَْحقِّ أَِو اْعتََذَر ِبالَْکِذِب. قالَْت: نََعم، لَْسُت ِممَّ

قاَل: ما َحَملَِك َعلَی ٰذلَِك؟

. قالَْت: ُحبُّ َعلـيٍّ َواتِّباُع الَْحقِّ

قاَل: قولـي حاَجتَـِك.

قالَْت: عاِملُـَك »بُْسُ بُْن أَرْطاَة« قَِدَم َعلَيْنا ِمْن ِقبَلِـَك؛ فَـَقتََل رِجالَنا َوأََخَذ أَْموالَـنا َو يَطلُُب ِمّنا أَْن نَُسبَّ َعليّاً. 

فَـأَنَت إِّما تَْعزِلُـُه، فَـَنْشُکرَُك َو إِْن لَم تَفَعْل فَـُنَعرِّفَُك.

دينـي ِبـَقوِمـَك؟! فَـقاَل ُمعاويَُة: أَ تَُهدِّ

فَـأَطْرَقَْت تَبْکـي ثُمَّ أَنَْشَدْت:

ـَنـُه ی اْلِلٰـُه َعلَی روٍح تَـَضـمَّ َمْدفونـاَصـلَـّ الَْعْدُل  فيِه  فَـأَْصبََح  قَبـٌر 

َمْقـرونـاقَْد حالََف الَْحقَّ ال يَبْغـي ِبِه َعْدالً َواْليـامِن  ِبالَْحقِّ  فَـصاَر 

قاَل: َوَمْن تَْقِصديَن؟!

قالَْت: َعلـيَّ بَْن أيَب طالٍِب »رَِحَمُه اللُّه تَعالَی«.

قاَل: َوما َعِمَل َحتَّی صاَر ِعْنَدِك کَٰذلَِك؟!

قالَْت: َذَهبُْت يَْوماً أِلَْشکَو إِلَيـِه أََحَد ُعاّملِـِه. فَـَوَجْدتُـُه قائِـامً يَُصيّل. َو بَْعَد َما انْتََهی ِمْن َصالتِـِه، قاَل ِبـَرأْفَـٍة 

 ، امِء، فَـقاَل: اللُّهمَّ ٍة َوبََکی، ثُمَّ رَفََع يََديْـِه إِلَی السَّ َوتََعطٍُّف: أَ لَِك حاَجـٌة؟ فَـأَْخبَـرْتُـُه َعْن ِشکايَتي. فَـتَأَلََّم ِبـِشدَّ
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ـَك. إِنََّك أَنَت الّشاِهُد َعلَـيَّ َو َعلَيـِهم أَنّـي لَْم آُمرُْهم ِبظُلِْم َخلِْقَك َوال ِبـَتِك َحقِّ

ثُمَّ أَْخَرَج ِمْن َجيِبـِه ِقطَْعًة ِمْن ِجراٍب، فََکتََب فيها: ﴿ِبْسِم اللِّه الرَّحٰمِن الرَّحيِم ... فَـأَْوفُـوا الَْکيَل َوالْميزاَن 

َوال تَبَْخُسوا الّناَس أَْشياَءُهم َو ال تُْفِسدوا يِف اأْلَرِْض ...﴾ إِذا أَتاَك کِتايب ٰهذا، فَـاْحتَِفْظ ِبـام يف يَِدَك، َحتَّی يَأْتـَي 

الُم. َمْن يَْقِبُضُه ِمْنَك. َوالسَّ

فَقاَل ُمعاويَُة: اُکْتُبوا ِباْلِنصاِف َوالَْعْدِل لَها.

ـًة؟ ًة أَْم لِـَقْومي عامَّ قالَْت: أَ يل خاصَّ

قاًل: َوما أَنِت َوَغرُيِك؟!

قاَل: ال أُريُد َشيئاً لَِنْفيس ... إِْن کاَن َعْدالً شاِمالً فَـأَقْبَُل َوإاِّل فاَل.

قَـُکم ابُْن أيَب طالٍِب الُْجْرأََة. اُکْتُبوا لَـها َولِـَقوِمها. قاَل: َويٌل لَنا! لََقْد َذوَّ

  َرحَمـٌة ِبـالطَّبيَعـِة      

فَـيَـْقـِصفونَـها  الطَّريِق،  جانِِب  َعلَی  َمغروَسـٍة  ِبـُشَجيـرٍَة  يَـُمّروَن  وَکِبـاراً!  ِصغـاراً  ِبـَعيـَنـيَّ  َرأَيـُت  لَـَکم 

َعلَی  أَبَقوا  ُهم  لَو  ها  ِبـأَنَـّ َوال  َوَجاملِـها،  ِبـَنضارَتِـها  ُمباليـَن  َغرَي  َسبيلِـِهم  يف  َويَـمضوَن  أَرضاً،  َويَـطْـرَحونَـها 

ِمْن  الُْمـتْـَعـبوَن  لُـها  يَـتَـظَـلَـّ ًة  ِمظَـلَـّ َو  َغريِِهم،  َوأَبصاِر  لِـأَبصارِِهم  ُمتَعـًة  اأْلَيّاِم  ِمَن  يَوماً  َسـتُصِبـُح  َحياتِـها 

بيِل. عاِبري السَّ

ـُد الِْقطُّ  دوَن ُعصفوراً يُـَغـرُِّد َعلَی فََنٍن! کَام يَتَـرَصَّ َو لَـَکم شاَهْدُت رِجاالً ِمْن َذِوي الِْعلِْم َوالَْمکانََة يَـتَـرَصَّ

الَْفأَْر، فَـال يَتََورَّعـوَن َعْن إِردائِـِه ِبـَخرَدقَـٍة ِمْن بُنُدقيٍَّة. َوقَْد يُْجَرُح ٰذلَِك الُْعصفوُر َوال يُْقتَُل، فَـيُحاِوُل النَّجاَة، 

ـبُـُه، َحتَّی إِذا ظَِفَر ِبـِه اْستَلَّ ِسّکيَنـُه َوَذبََحـُه، َوقَْد شاَع يف َوْجِهـِه الِْبْشـُر  ـيّاَد يَـرْکُُض يف إِثْـرِِه َويَـتَـَعقَّ َولِٰکنَّ الـصَّ

ـُص  ِة! َوقَْد يَکوُن الُْعصفوُر أَباً أَْو أُّماً لِـِفراٍخ ما تَزاُل ِفـي الُْعشِّ زُْغَب الَْحواِصِل، فَـال يُـَنـغِّ َوااِلْعِتزاُز ِبالنَّْصِ َوالُْقـوَّ

ـيّاِد َوُجنونِـِه! ِة الـصَّ ٰذلَِك َوال ِمثقاَل َذرٍَّة ِمْن لَـذَّ

َو لََکْم َسِمْعُت َعْن تِلميٍذ َغريِ ُمباٍل، يُـَمزُِّق الِْکتاَب الُْمـَعـدَّ لِـتَنويـرِِه َو تَهذيِبـِه َوإِسعاِدِه! َوال يَْحِفُل ِبـتَنظيِم 

أََدواِت ِمحَفظَِتـِه، َوتَرتيِب ُحجرَِة َدرِسـِه أَْو نَوِمـِه!

کِتاٌب َعجيٌب هَي الطَّبيَعُة، َولِٰکْن لِلَّذيَن يُْحِسنوَن الِْقراَءَة فيـِه، َويَفَهموَن ما يَقَرؤوَن؛ َوَمدرََسـٌة شاِملَـٌة هَي 

رِس َوالَْمعرِفَـِة يَفوُق ِبـَکثيـٍر َشوقَـُهم إلَی الَْعبَِث َوااِلْسِتهتاِر ِبالّصالِِح  الطَّبيَعـُة، َولِٰکْن لِلَّذيَن َشوقُـُهم إلَی الدَّ

. َوُمَعلٌِّم فَوَق الُْمَعلِّمنَي هَي الطَّبيَعُة، َولِٰکْن لِـَقوٍم يَسَمعوَن ِبـأَکثَـر ِمْن آذانِـِهم، َويُبـِصـروَن ِبـأَکثَـر ِمْن  الْعامِّ

لَـُهم ما يَشتاقوَن َويَقَرؤوَن، َوما يُبِصوَن َويَسَمعوَن،  ُعيونِـِهم، َويََشّمـوَن ِبـأَکثَـر ِمْن أُنوِفـِهم، ٰهؤالِء َهنيئـاً 
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قوَن. َوما يَُشّموَن َويَتََذوَّ

فَحُة الْخاِمَسُة َوالتِّسعوَن 95 )ِبتََصٍُّف( يجوُر، اَلصَّ ميخائيُل نَُعيَمُة ـ الّنوُر َوالدَّ

؟ أَ تَعرُِف کاتَِب النَّصِّ

ُولَِد ميخائيُل نَُعيَمـُة اْلَديُب اللُّبنانـيُّ عاَم أَلٍْف َوثَـامنِـاِمئَـٍة َوتِسَعٍة َوثَـامننَي 1889، ِبـلُبناَن، ثُمَّ انْتََقَل إلَی 

روسيا، ثُمَّ إلَی الِْوالياِت الُْمتَِّحَدِة اْلَِمريکيَِّة، َحيُث َدرََس الُْحقوَق َو اْلداَب. َوأَنَشأَ َمَع َمجموَعٍة ِمْن أَصِدقائِـِه 

ٌة، ِمنها:  ِبـنيويورك »الرّاِبطََة الَْقلَميََّة«. َوتُُوفّـَي عاَم أَلٍْف َوتِسِعـاِمئٍَة َوثَـامنيٍَة َوثَـامننَي 1988. لَـُه ُمَؤلَّفاٌت ِعدَّ

يجوُر« َو »اْلباُء َو الْبَنوَن«. »الّنوُر َوالدَّ

  اَلَْولَُد الَْغبيُّ      

َدَخَل َولٌَد صغرٌي لَِمَحلِّ الِحلقِة فََهَمَس الَْحّلُق لِلزَّبوِن: هذا أغبٰى َولٍَد  يف العالَِم ... سأُثِْبُت لك ذلك. َوَضَع 

الحلُق ِمئََة تومان ِبيٍَد َو أَلَْف تومان ِبالْيَِد الخرٰى، و استَدَعى الولد وعرض عليه املبلغني فأخذ الولد الِْمئََة 

تومان َوَمىٰش.

قال الحلق: ألَْم أقُل لََك! هذا الولُد ال يتعلَُّم أبداً... ويف كل مرة يكرِّر نفَس المر. و عندما َخَرَج الزَّبوُن 

ِمن املحل واَجَه الولد خارجاً ِمن الْمحلِّ ، فََدفََعتْـُه الحريُة أن يَسألَُه: ملاذا تأخذ الِْمئََة تومان كل مرة وال تأخذ 

اْلَلَْف تومان؟!

فَـقال الولُد: »لنَّ اليوَم الَّذي آُخُذ فيِه أَلَْف تومان تَنتَهي اللُّعبة!«

أحياناً تعتقد أنَّ بعَض الناس أقلُّ ذَكاًء يك يَستَِحّقوا تقديرَك لِحقيقة ما يفعلون، والواقُع أنَّك تَستَصِغرُُهم 

عىل َجهٍل ِمنك. فل تحتقْر إنساناً وال تستصغْر شخصاً.

  ذكاء مواطن بلجييك  
     

يُقاُل: ُمواِطٌن ِبلجييك كاَن يَعُبُ طوَل ِعْشيَن عاماً الحدود اْلملانيَّـَه يَوميَّاً عىل َدّراَجِتِه الَْهوائيَِّة حاِملً َعىَل 

اِب، وكاَن رجاُل الُحدود الملاُن عىل يَقنٍي أنَُّه يَهرُُب شيئاً ما؛ ولكنَّهم يف كُلِّ َمرٍَّة ال  ظَْهرِِه َحقيبًة َمملوَءًة ِبالتُّ

اِب. يَِجدوَن َمَعُه غرَي التُّ

ُّ الحقيقيُّ مل يُكَشْف إاّلَ بَعد وفاِة السيِّد »ديستان« حنَي ُوِجَدْت يف ِذكَْرياتِِه هذه الجملة: حتَّى َزوَجتي  السِّ

ّراجاِت إىل أملانيا. ال تَْعلَُم إنَّني بََنيُْت ثرويت عىل تَهريِب الدَّ

أما ُعنُصُ الذَّكاء ُهنا فهو َذرُّ الرَّماد يف الُعيون وتحويل أنظاِر الناس َعن هدفك الحقيقي.
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  َذكاُء َصحابـيٍّ       

أيضاً، جاَء َعن حذيفة بن اليامن إنَّه قال: َدعاين رسوُل اللّه  ونحُن يف غزوِة الخندق. فقال يل: اِذَهْب إل 

تِها ال تَجَعُل أَحداً يَعرُِف أحداً.  ُمَعسَكر قريش فَانْظُْر ماذا يفعلون، فََذَهبُْت فََدَخلُْت يف القوم - والريُح ِمن ِشدَّ

خالء َوالَْجواسيس( فَقاَل حذيفة:  فقاَل أبوسفيان: يا َجامَعَة قريش، لِيَْنظُْر كُلُّ اْمِرٍئ َمْن يُجالِس؛ )َخوفاً ِمَن الدُّ

فَأََخْذُت ِبيَِد الرَُّجِل الَّذي ِبجانِبي َوقُلُْت: َمن أنَت يا رَُجُل؟ فَقاَل خائفاً: أنا فالن بن فالن.

.) كَّ َوُعنُصُ الذَّكاِء ُهنا. )أْخُذ زِماِم الُْمباَدرَة والتََّصُّف ِبِثَقٍة تُبِْعُد الشَّ

  الُحّب      

جاءِت امرأٌة يف إحَدى الُقرى ألحِد الُعلاَمء وهي تظنُُّه ساِحراً َوطلبْت ِمنُه أن يَعَمَل لَها عمالً ِسْحرياً ِبَحيُث 

يُِحبُّها َزوُجها ُحبّاً ال يَرٰى َمَعُه إْحدی ِمْن نِساِء العالَِم؛ وألنَّه عاملٌ قاَل لَها: إنَِّك تطلُبنَي شيئاً ليس ِبَسهٍل؛ لقد 

ل التَّكاليف؟ فَقالَْت: نعم. فَقاَل لها: إنَّ األمَر ال يَِتمُّ إاّل إذا أْحَضِت  ٌة لِتحمُّ طَلَبِت شيئاً عظيامً؛ فََهْل أنِت ُمستَِعدَّ

بًَة: األسد؟! قاَل: نعم. قالْت: كيَف أستطيُع ذلك واألسُد حيواٌن ُمفَتٌِس وال  َشْعرًَة ِمن رَقَبَِة األَسِد. قالْت ُمتََعجِّ

أضَمُن أن يَقتُلَني ألَيَس ُهناَك طريقٌة أسَهل وأكرث أَْمناً؟ فَقاَل لَها: ال ُيْكُن أن يَِتمَّ لِك ما تُريديَن ِمن َمَحبَِّة الزَّوِج 

إال ِبٰهذا وإذا فكَّرِْت َستَِجديَن الطَّريقَة املناسبَة لِتَحقيِق الهدف.

عرَة املطلوبِة؛ فَاستَشارْت َمْن تَِثُق ِبِحكَمِتِه. فَقيَل لَها  َذَهبَت الَْمرأُة َوهَي تَُفكُِّر يف كيفيِة الُحصوِل عل الشَّ

أنَّ األسَد ال يفتُس إال إذا جاَع َوَعليها أن تُشِبَعُه حتَّى تأَمَن َشَُّه. أَخَذْت ِبالنَّصيحِة َوَذَهبَْت إل الغابِة الَقريبة 

ِمنُهم وبََدأْت تَرمي لأِلسد ِقطََع اللَّحِم َوتَبْتَِعُد واستَمرَّْت يف إلقاِء اللَّحم إل أن ألَِفت األسد وألِفها َمَع الزََّمن ويف 

َد األسد بجانبها وهو ال يُشّك يف َمَحبَِّتها له فََوَضعْت  كلِّ َمرٍَّة كانَْت تَقَتُِب ِمنُه قليالً إل أْن جاَء اليوُم الَّذي َتَدَّ

يََدها عل رَأسه وأَخَذْت َتَسُح ِبها َعل َشْعرٍَه ورَقَبَِتِه ِبُكلِّ َحناٍن َوبَيَْنام األسُد يف هذا االسِتمتاع واالسِتخاء مل 

ْعرة ِبُكلِّ ُهدوء وما إْن َحَصلَْت َعلَی َشْعرٍَة حتّى أرسََعْت لِلعالِِم الَّذي تَظُنُّه  عِب أن تأُخَذ املرأُة الشَّ يَكْن ِمن الصَّ

ْعرة سألَها:  ساِحراً لِتُعطيِه إيّاها َوالَفرَْحة َتأْل نَْفَسها بأنَّها َسيَحُصُل عل قَلِْب َزوِجها إل األبِد. فَلاَّم َرأَى العاملُ الشَّ

ْعرة؟ فََشَِحْت لُه ُخطََّة تَرويِض األسد، َوالنَّجاح يف معرفِة  ماذا فعلِت حتَّى استَطَْعِت أن تَحُصيل عل هذه الشَّ

الَْمدَخل لِقلب األسد أوالً وهو البَطُْن ثمَّ االستمرار والصب عل ذلك إل أن يَحني وقُت قَطِْف الثمرة. حيَنها قال 

لَها العاملُ: أيَّتُها الَْمرأَُة، َزوُجك لَيَس أكرث َشاسة ِمَن األسد؛ اِفَعيل َمَع زوِجك ِمثَل ما فََعلِت َمَع األسد َتْلِكيِه 

تَعرَّيف عل املدَخِل لَِقلِْبِه وأشِبعي جوَعتَُه تَأرِسيه َو َضعي الُخطََّة لِذلك َواصِبي.
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َمکاُت الثَّالُث        السَّ

قاَل ِدمنة: زََعموا أنَّ غديراً كان فيِه ثالُث َسَمكاٍت ِعظاٍم، و كاَن ذلك الَغديُر ِبَفجَوٍة ِمن األرض ال يَقُربها أَحٌد. 

مكاِت  فَلاّم كان ذاَت يوٍم اجتاَز ِمن ُهناَك صيّاداِن فَأبَصا الَْغديَر فَتَواَعدا أْن يَرِجعا ِبَشبَكِتهام فَيصيدا تِلَك السَّ

فْت َو حاَولَت األْخَذ  الثَّالَث الَّتي فيِه. فََسِمَعت السمكاُت قَولَُهام. و إنَّ سمكًة ِمنُهنَّ كانْت أعَقلهن ارتابَْت َوتََخوَّ

ا الثانيُة  ِبالَْحزِم فََخرََجْت ِمْن َمدَخِل املاِء الَّذي كاَن يَخُرُج ِمن الغديِر إل النهِر فَتََحوَّلَْت إل مكاٍن غريِِه. َو أمَّ

رْت يف معالجِة الَحزِم حتّى جاَء الصياداِن فَقالْت: قد فَرَّطُْت وهذه عاقبُة  الَّتي كانْت دونَها يف الَْعقِل فإنَّها تأخَّ

التَّفريِط. فَرأتُْهام وَعرَفْت ما يُريداِن فََوَجَدتْهام قَد َسّدا ذلك الَْمخَرَج فَقالْت: قد فَرَّطْت فكيَف الحيلُة عل 

هذه الحالِة لِلَخالِص، َوقَلَّام تَنَجُح حيلُة العجلِة َوالرهاق؛ ولكن ال نَقُنط. ثمَّ إنَّها، لِلحيلة، َتاَوتَْت؛ فَطََفْت عل 

املاء ُمنقلبًة عل ظَهرِها؛ فَأَخَذها الصيّاداِن يَحِسباِن أنَّها ميتة؛ فَوَضعاها عل َشفري النهر الَّذي يَُصبُّ يف الغدير؛ 

فََوثبْت يف النَّهر؛ فََنَجْت ِمن الصيّادين. و أما العاِجزُة فَلَم تَزَْل يف إقباٍل و إدباٍر حتّى صيَدْت.

 اَلَْمسؤوليَُّة        

ِعنَد  نَِسيَتْـُه  الَّذي  بَيِتـَها  ِمفتاِح  َعْن  تَبَْحَث  لَِكـي  الَْجميعِ،  َذهاِب  بَْعَد  اأْلفراِح  صالَِة  إلَی  َزيَنُب  عاَدْت 

ُمغاَدرَتِـها، فَـَوَجَدتْـُه َوَحِمَدِت اللَّه. َو يف أَثناِء َمْشِيـها يف الّصالَِة الْخاليَِة َوَجَدْت ِقالَدًة ماسيًَّة قَْد َوقََعْت َعلَی 

اأْلَرِض، فَـَحَملَتْـها َو أرَْسََعْت إلَی َسيّارَِة أرُسَتِـها َو َجلََسْت تَُفكُِّر طَويالً َو تُحاِسُب نَْفَسـها، ثُمَّ قَرَّرَْت تَسليَمـها 

إلَی إدارَِة الّصالَِة.

يّاراِت َو َسبََّب لَـها أرَضاراً َجسيَمًة، َو ِعنَدما الَحَظ ُخلُوَّ  ِبـَسيّارٍَة كانَْت يف أََحِد َمواِقِف السَّ اِْصطََدَم حاِمٌد 

َر أَْن  يّارَِة، َو بَْعَد ُمحاَسبَِتـِه نَْفَسـُه َو تَفكيـرِِه يف الَْعواِقِب، قَرَّ الَْمكاِن ِمَن الّناِس َهرََب قَبَْل أَْن يَراُه صاِحُب السَّ

طَِه. هاَب إلَی َمركَِز الشُّ َر الذَّ َل َمسؤوليََّة ما قاَم ِبِه، َو قَرَّ يَتََحمَّ

طَلََب ِهشاٌم ِمْن َصديِقِه َجعَفٍر أَْن يَْذَهَب َمَعُه يف الَْغِد إلَی الَْمحَكَمِة، لِـيَْشَهَد أَنَّ اأْلَرَض الُْمجاِورَِة لِـبَيِتـِه 

الُْقرآِن: يف  قََرأَها  الَّتي  اْلياِت  يف  يَُفكُِّر  َجعَفٌر  َجلََس  الَْفْجِر  َصالِة  بَْعَد  َو  أَوراقَها،  أَضاَع  قَْد  َو  ِهشاٍم   ُملُْك 

﴿َو ِقفوُهم إنَُّهم َمسئولوَن﴾ اَلّصاّفات: 24 

َو تََخيََّل نَْفَسُه أَماَم الَْمحَكَمِة اْللٰهيَِّة فَـيَْسأَُل َعْنـُه َشهاَدَة الزّوِر الَّتي طَلَبَـها ِمْنـُه َصديُقـُه ِهشاٌم، فَـَنِدَم َو 

اتََّصَل ِبـِهشاٍم َو أَْخبَـرَُه َعْن نََدِمـِه. 

حوا أَْخطاَءُهم؛ ما هَو؟ ُهناَك ُشعوٌر ُمْشتَـرٌَك َدفََع َزيَنَب َو حاِمداً َو َجعَفراً أَْن يَُصحِّ
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: يا أَباَذٍر، إنََّك  أَراَد أَبوَذٍر ِمْن رَسوِل اللِّه  أَْن يُعطيَـُه َمسؤوليًَّة َو يَْجَعلَـُه والياً، فَـقاَل رَسوُل اللِّه 

َضعيٌف لِـَقبوِل َمسؤوليَِّة الْقياَدِة، َو ٰهِذِه أَمانٌَة، َو قَبوُل الَْمسؤوليَِّة ِبـغريِ الَْحقِّ ِخزٌْي َو نَداَمٌة.

﴿إنَّ اللَه يَأُْمرُكُم أَْن تَُؤدُّوا اأْلَماناِت إَل أَْهلِـها﴾ اَلنِّساء: ۵8

 اأَْلَشعاُر الُْمختاَرُة        

الَْمعالـي تُـْکـتَـَسـُب  الْـَکـدِّ  اللَّيـالـيِبـَقـْدِر  َسِهَر  الْـُعـلَی  طَلَـَب  َمْن  َو 

آلـي اللَـّ طَلََب  َمْن  الْـبَـْحـَر  الـنَّـواِليَـغوُص  َو  ِبـالـّسـيـاَدِة  يَـْحـظَـی  َو 

کَـدٍّ َغـيْـِر  ِمْن  الْـُعـلَی  طَلَـَب  َمْن  الْـُمـحاِلَو  طَـلَِب  فـي  الْـُعـْمـَر  أَضاَع 

لِـِخْدَمـِتـِه تَْسعٰی  کَـْم  الِْجْسِم  خاِدَم  ُخـْسـراُنيا  فـيـِه  ِمـّمـا  بْـَح  الـرِّ تَـطْلُُب  أَ 

فَضائِلَـهـا اْستَْکِمْل  َو  النَّْفِس  َعلَی  إنساُنأَقِْبْل  ِبـالْـِجـْسـِم  ال  ِبـالنَّـْفـِس  فَـأَنَْت 

قُلوبَـُهم تَـْسـتَْعـِبْد  الـّناِس  إلَی  إحـسـاُنأَْحِسْن  اْلنساَن  اْسـتَـْعـبَـَد  فَـطالََمـا 

سيستانـيٌّ شاِعٌر   ، الْبُستيُّ الْـأَْعـداِءأَبُوالَْفتِْح  َو  الـّداِء  َرْغـَم  َســـأَعـيــُش 

ـّمـاِء الـشَّ ـِة  الْـِقـمَّ فَـْوَق  َجوانِـحـيکَــالـنَّـْسـِر  بَـيْـَن  َو  قَـلْـبـي  يف  اَلـنـوُر 

لاْمِء الظَـّ ِفـي  ـيْـَر  الـسَّ أَْخَشی  تَـْنـتَـهــيفَـَعالَم  ال  ذي  الَـّ الـّنـاُي  أَنَـا  إنّـي 

الْـأَْحـيــــاِء ِفـي  مــاداَم  تونيُسٌّأَنْـغـاُمــُه  شاِعٌر   ، الّشابّـيُّ أَبُوالْقاِسِم 

ُة َذكاِء قاٍض          ِقصَّ

َجَمَع رُجٌل كلَّ أموالِِه، َوَوَضَعها يف كيٍس، ثم أغلقه بإحكام، وتَرَكَُه ِعنَد َصديٍق حتّى يَرِجَع ِمن َسَفره َوأَخَبه 

الذهبيَة،  نانرَي  الدَّ َوأَخَذ  الكيَس،  فََفتََح  ديق؛  لِلصَّ يطاُن  الشَّ فََوْسَوَس  َسَنواٍت،  َوَمرَّْت   . َذَهبيٍّ ديناٍر  أَلف  ِبِه  أنَّ 

ٍة، عاَد الرجُل َو طالََب َصديَقُه ِبرَدِّ األمانة، فَأَْحَضَ الكيَس،  َوَوَضَع مكانَُه َدراِهَم ِفّضيًَّة، ثُمَّ أْغلََقُه. َو بَْعَد ُمدَّ

َوأْعطاُه له. فَلاَّم عاَد الرجُل إل بَيِتِه فَتََح الْكيَس فَلَم يَِجْد َدنانريُه، فََغِضَب َوعاَد لِصاِحِبِه، فأَصَّ عل أنَُّه مل يَْفتَح 

الْكيَس.فَذهب الرجُل إل القايض، َوَشكا إليه، فَطلب القايض الَخصم، فَلاَّم جاَء سأله: ُمنُذ َمتَى تَرََك هذا الرجُل 
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راهم، فََوَجَد أنَّ بَعَضها قد  الكيَس معك؟ فقال: ُمنُذ َخمِس َسَنواٍت. ففتَح القايض الكيَس، وَ قََرأ املكتوَب عل الدَّ

َ كَِذَب الرَُّجِل فَأَمرُه الْقايض أن يُعيَد األلَف دينار إل صاِحِبها، َوعاقَبَُه عل خيانِة اأْلمانة. ُصِنَع ُمنُذ َسَنتنَِي، فَتَبَنيَّ

 طالٌب تَرََك ورقَة االمتحاِن خاليًة َونََجَح        

ٌة َجميلٌَة َحَدثَْت أثناَء زََمِن االمتحانات ألحِد ُمَعلِّمي اللغة العربية َواسُمُه بَشري. ِقصَّ

فَبَْعَد انتهاِء مادَّة البَالغِة قاَم األستاُذ بشرٌي ِبتَصحيِح أوراِق الجابة وَكَعاَدتِِه ما أْن يـُْمِسك الَورَقَة حتّى يَبَْدأ 

ِبتصحيِح إجابِة السؤال األوَِّل ثُمَّ السؤال الثاين وهكذا.

و يف بعِض األحيان ياُلِحُظ أن بعَض الطالب يتُُك سؤاالً أو سؤالنَي ِبدون إجابة؛ وهَو أمٌر ُمعتاد إاّل أن ما أثاَر 

اسِتْغرابَُه ورقُة إجابِة أحِد الطالب تَرَكَها خاليًة.

ما أَجاَب فيها عل أيِّ سؤاٍل َو َوَضَع بََدَل اْلجابِة الَقصيدَة التاليَة الَّتي نَظََّمها ِخالَل االمتحان:

العمل َمـا  لـي  قُـْل  بشيـُر،  األَملأ  َغلََب  قَد  الْيَأُس  َو 

بَـالغــــِة  اْمــتـحــاُن  األَجلقـيـَل  حاَن  فَـَحِسبْتُــُه   

الُْمراِقِب  َصوِت  ِمْن  َســَعــلَوفَِزْعُت  أْو  تُـَنـْحِنح  إْن 

ُصـفـوِفــنـا بَيْـَن  يَـجـوُل  الْبَطَلَو  َصوالت  يَصوُل  َو 

أخـــي يـا  َمـْهـالً  بشـيـُر،  تُـَحلأ  َمـْسـأَلَـٍة  كُـلُّ  مـا 

نـاِفــــٌع الْـبَـالَغـِة  قَـتَـلفَــِمـَن  ما  الْـباَلَغِة  ِمـَن  َو 

طـالِـٍب  أبْـلَـَد  كُـْنـُت  أَزَلقَـْد  لَـْم  ـي  َربّـِ َو  أنَــا  َو 

إجـابَـتــي أَتَـتْـــَك  َحـلفَــإذا  ِبدوِن  ؤاُل  السُّ فيها 

َغْيـرَهـا ـْح  َصـحِّ و  َعَجلَدْعــها  َعٰل  َضْعُه  ْفُر  َوالصِّ

فاَم كاَن ِمن األستاذ بشري ِسوٰى إعطائِِه َدرََجَة النَّجاِح يف مادَِّة الباَلغِة ألنَّ الهدَف الَّذي يَسعٰى لِتَحقيِقِه ِمن 

ِخالِل تَدريِسِه لاِمدَِّة البالغة متَوفٌِّر يف هذا الطالِب الَّذي اْستَطاَع تنظيَم هذه القصيدِة الطَّريَفِة َوالْبَديَعِة. 
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 اَلَْعجوُز الّساِرُق        

َوِل تَمَّ َجلُْب رجٍل عجوٍز قاَم ِبسقِة َرغيِف ُخبٍْز لِيَُمثَِّل أماَم الَْمحَكَمِة، َو اْعتَـرََف هذا  يُقاُل: يف إحَدی الدُّ

العجوُز ِبِفْعلَِتـِه َو لَْم يُحاِوْل أْن يُْنِكرَها لِٰكنَّـُه بَرََّر ذلك ِبَقولِِه: 

كُْنُت جائِعاً؛ كِْدُت أْن أموَت.

القايض قاَل لَُه: 

أنَت تَْعرُِف أنََّك ساِرٌق َو َسْوَف أْحُكُم َعلَيَك ِبَدفْعِ َعشَِة دوال رات َو أعرُِف أنََّك ال  َتْلُِكها أل نََّك رَسقَْت َرغيَف 

ُخبٍز، لِٰذلَِك َسأَْدفَُعها َعْنَك.

َصَمَت جميُع الْحارِضيَن يف تلك اللحظة، َو شاَهدوا القايَض يُْخِرُج َعشََة دوال راٍت ِمن َجيِبِه َو يَطْلُُب أْن تَُودَِّع 

يف الَْخزيَنِة كَبََدِل ُحْكِم هذا الَْعجِوز.

ثُمَّ َوقََف فََنظََر إل الْحارِضيَن َو قاَل: 

َمحكوٌم عليكم جميعاً ِبَدفْعِ َعشَِة دوال رات، أِل نَُّكم تَعيشوَن يف بَلَْدٍة يُْضطَرُّ فيها الَْفقرُي إل رَسِقَِة َرغيِف ُخبٍز.

يف تِلَك الَْجلَْسِة تَمَّ َجْمَع أَربَِعِمئٍَة َو ثَـامننَي دوال راً َو َمَنَحها الْقايض لِلرَُّجِل الَْعجِوز.

 ِعرفاُن الَْجميِل        

َم لَِمنِصٍب إداريٍّ يف َشِكٍَة كُبٰى. باِب أْن يَتََقدَّ قنَي يف الْجاِمَعِة ِمَن الشَّ أَراَد أَحُد الُْمتََفوِّ

َو قَد نََجَح يف أوََّل ُمقابَلٍَة، َو اْلَن ِبَصَدِد ُمقابَلَِة الُْمديِر ِلْجراِء الُْمقابَلَِة النِّهائيَِّة.

ٌق جاِمعيّاً عل نَْحٍو ُممتاٍز. ريَِة الّذاتيَِّة لِلّشاِب أنَُّه ُمتََفوِّ ِكَِة ِمْن ِخالِل االطِّالِع َعَل السِّ َوَجَد ُمديُر الشَّ

َق: َهل َحَصلَْت عل أيَِّة ِمْنَحٍة ِدراسيٍَّة أثناَء ِدراَسِتَك؟  َسأََل املديُر هذا الّشابَّ الُْمتََفوِّ

: ال. فَأجاَب الّشابُّ

راسيَِّة؟  فََسأَلَُه الُْمديُر: َمن كاَن يَقوُم ِبَسداِد رُسوِمَك الدِّ

: والِداَي. )أُّمي َو أَبـي( فأجاَب الّشابُّ

فََسأَلَُه الُْمديُر: َو ماذا يَْعَمُل والِداَك؟ 

فَأجاَب الّشاب: كانا يَْغِسالِن الَْمالِبَس لِلّناِس.

نِي ناِعَمتنَِي َو رَقيَقتنَِي. ـيِْه؛ فَأَراُه إيّاُهام فَإذا ُهام كَفَّ حيَنها طَلََب ِمْنُه الُْمديُر أْن يُريِه كَفَّ

فََسأَلَُه الُْمديُر: َهل ساَعْدَت والِداَك يف َغسيِل الَْمالِبِس؟ 
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: أَبَداً، كاَن والِداَي دائِـامً يُريدانـي أْن أَْدرَُس َو أَقَْرأَ الَْمزيَد ِمَن الُْكتُِب، ِبالضافِة إل أنَُّهام كانا  أجاَب الّشابُّ

َع ِمّني ِبَكثريٍ. يَغِسالِن أرْسَ

فََسأَلَُه الُْمديُر: يل ِعنَدَك طَلٌَب َصغرٌي َو ُهَو أَْن تَْغِسَل يَدي والَِديَْك ثُمَّ ارِْجْع ِعْندي َغداً.

عاَدِة لِهذا  ِبالسَّ ِبأَْن يَغِسَل أَيديِهام، َشَعَر الوالداِن  لَُه  لِلَْمنزِِل طَلََب ِمْن والَِديِْه أْن يَْسَمحا  َو ِعنَدما َذَهَب 

الَْخَبِ، لِٰكنَُّهام أََحّسا ِبالَْغرابِة َو َمَع ٰذلَِك َسلَّامُه أَيديِهام.

بََدأَ الّشابُّ ِبَغْسِل يََدي والَِديِْه ِببُْطٍء، َو كانَْت ُدموُعُه تَتَساقَُط لَِمْنظَرِِهام.

َدتنَِي، كَام أَنَُّه الَحَظ فيِهام بَْعَض الَْكدماِت الَّتي  كانَِت الَْمرَُّة اأْلُولَی الَّتي ياُلِحُظ فيها كَم كانَْت يََديِْهام ُمَجعَّ

أََحسَّ ِبها َحنَي َغَسَل أَيِدِهام.

كانَْت ٰهِذِه الَْمرَِّة اأْلولَی الَّتي يُْدرُِك فيها الّشابُّ أَنَّ ٰهذي اأْلَكُفَّ هَي الَّتي كانَْت تَْغِسُل الَْمالِبَس كُلَّ يَوٍم 

لِيَستَطيَع هَو ِمْن َدفْعِ رُسوِم ِدراَسِتِه.

قُِه الِْعلْميِّ َو ُمستَقبَلِِه. َو أَنَّ الَْكْدمات يف أَيديِهام هَي الثََّمُن الَّذي َدفَعاُه لِتََخرُِّجِه َو تََفوُّ

بَْعَد انِْتهائِِه ِمْن َغْسِل يََدْي والَِديـِه، قاَم الّشابُّ ِبُهدوٍء بََغْسِل كُلِّ ما تَبَْقی ِمْن َمالِبس َعنُهام.

تلك الليلة قَضاها الشابُّ َمَع والِديه يف حديٍث طويٍل.

موُع َتأَْلُ َعيَنيِه، فََسألَُه املدير: َه الشابُّ لَِمكتَِب مدير الشكة َو الدُّ َو يف الصباح التّايل تََوجَّ

هل لك أْن تُْخِبَنـي ماذا فعلَت َو ماذا تََعلَّْمَت يف املنزل أَْمِس؟

فأجاَب الشاب: لقد َغَسلُْت يََدْي والدَي َو قُمُت أيضا ِبَغسيِل كُلِّ الَْمالِبِس الُْمتَبَّقيَِّة عنهام.

: فسأله املدير َعن ُشعوره ِبِصْدٍق َو أمانة، فأجاَب الشابُّ

أَْدَركُْت معنى العرفان ِبالجميل، فَلَوال والِداي َو تَضحيَتُُهام ما كُنُت ناِجحاً الْيَوَم.

َو ِبالْقياِم ِبَنْفِس الَْعَمِل الَّذي كانا يَقوماِن ِبِه، أَْدَركُْت كَم هو شاّق.

َو أَْدَركُْت قيمَة اأْلرُْسَِة.

ِعنَدها قاَل املدير:

ُر ُمساعدة الَخرين َو  هذا ما كَْنُت أبَْحُث َعنُه يف املدير الَّذي َسأْمَنُحُه هذه الوظيفَة، أن يكوَن شخصاً يَُقدِّ

. الَّذي ال يَجَعُل املاَل هدفَُه الَْوحيُد ِمن َعَملِِه؛ لََقْد تَمَّ تَوظيُفَك يا بَُنيَّ

 اَلَْملُِك َو إناُء الِْعَنِب        

جاَء رجٌل فقرٌي ِبإناٍء َمملوٍء ِبالِْعَنِب إل َملٍِك عادٍل يُهديِه لَُه، فَأََخَذ الَْملُِك الْعاِدُل اْلناَء َو بََدأ يأكُُل العنب، 

ِة الَْفَرِح بذلك، َو اأْلَُمراُء يَنظُروَن قَد  م، َو الرجُل الفقرُي يكاُد يطرُي ِمْن ِشدَّ َم، ثم الثانية َو تبسَّ فأكََل األول َو تَبَسَّ
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اْعتادوا أْن يُْشِكَُهم امللُك يف كُلِّ َشء ُيهدٰى له، َو امللُك يأكُُل عنبة عنبة َو يتبسم، حتَّى أنَهى العنَب َو األمراُء 

َم  بوَن. فََفِرَح الفقرُي فرحاً شديداً َو َذَهَب، فسألَُه أحُد األمراِء،: أيها امللك، لاِمذا لَْم تُشكْنا معك؟! فَتَبَسَّ ُمتََعجِّ

قْتُُه َوَجْدتُُه ُمرّاً فََخشيُت إْن أَْشَكْتُُكم َمعي أن يُظِهَر  امللُك َو قاَل: قَد رأيتُم فَرَحتَُه ِبٰهذا الَْقَدِح َو إنّـي عندما تََذوَّ

أَحُدكم شيئاً يُْفِسَد عل ذاَك الرجل فَرَْحتَُه.

 يف َمْجلِِس الَْقضاِء        

يُقاُل: َحَدَث نِزاٌع بنََي اْمَرأَتنَِي َعلَی ِطْفٍل يف أَيّاِم اْلماِم أمريِ الُْمؤِمننَي َعلـيٍّ  َو کانَْت کُلُّ واِحَدٍة ِمْنـُهام 

فَـُهام،  ُه َولَُدها َو لَْم يَُکْن شاِهٌد لَـُهام. َحَضَِت الَْمْرأَتاِن لِـلُْحْکِم، فَـَوَعظَـُهام أمرُي الُْمؤِمننَي  َو َخوَّ عي إنَـّ تَدَّ

َولِٰکنَّـُهام ظَلَّتا َعلَی ادِّعاِء أُمِّ الَْولَِد. 

ِعنَدئٍِذ أََمَر اْلماُم  ِبـإحضاِر ِمنشاٍر. فَقالَِت الَْمرأَتاِن: ما تَْصَنُع ِبالِْمنشار؟ قاَل: أَقُدُّ الطِّْفَل نِصَفنِي، لِـُکلِّ 

واِحَدٍة ِمْنُکام نِْصُفُه. فَـَسَکتَْت إحداُهام َو صاَحِت اأْلُْخَری: يا أَبَا الَْحَسِن، َعلَيَك اللُّه! إْن کاَن البُدَّ ِمن ٰذلَِك، 

: ٰهَذا ابُْنـِك، لَيَس ابُْنـها، َولَو کاَن ابَْنها رَقَّْت َعلَيْـِه َو ما أَراَدْت أَْن تَُضَّها. فَـأُْعِطي الطِّْفَل لَـها. فَقاَل 

َو يف النِّهايَِة اْعتَـرَفَِت الَْمرأَُة اأْلُْخَری ِبالَْحقيَقِة َو أََخَذِت اأْلُمُّ َولََدها.

  اَلَْوديَعُة  
        

اِْستَودََع رَُجالِن ُمحتاالِن ِعنَد َشخٍص ساذٍَج َوديَعـًة َو قاال لَُه: ال تَْدفَْعـها إلَی واِحٍد ِمّنا َحتَّی نَجتَِمَع ِعنَدَك 

ٍة عاَد أََحُدُهام َوْحَدُه َو قاَل: أُريُد َوديَعتي؛ فَـإنَّ َصديقي قَْد ماَت. الرَُّجُل رَفََض َولِٰکنَّ  َمعاً. ثُمَّ َذَهبا. َو بَْعَد ُمدَّ

ٍة جاَء الرَُّجُل الُْمحتاُل الثّاين َو قاَل لَُه: أُريُد َوديَعتي.  الرَُّجَل الَْمّکاَر أَلَحَّ َعلَيِه کَثرياً، فَـأَعطاُه الَْوديَعَة. بَْعَد ُمدَّ

. فَقاَل: ٰهذا أنَا َو أُريُد الَْوديَعَة.  فَقاَل: أََخَذها َصديُقَك َو قاَل إنََّك قَْد ِمـتَّ

ٰهَذا  يُْعطَي  ال  أَْن  َو  َمعاً  َمجيئَـُکام  ُط  الشَّ کاَن  أَما  الُْمحتاِل:  لِلرَُّجِل  فَقاَل  اْلماِم   إلَی  الَْقضيَُّة  رُِفَعِت 

: اِْذَهْب  خُص الَْوديَعَة إلَی واِحٍد ِمنُکام دوَن اْلَخر َحتَّی تَْجتَِمعا ِعنَدُه؟! فَقاَل الرَُّجُل: نََعم. فَقاَل َعيلٌّ  الشَّ

َو ُخذا َوديَعتَـُکام. َخِجَل الرَُّجُل الُْمحتاُل َو نَِدَم َعلَی کَِذِبِه. فَـَفرَِحِت الرَُّجُل  َو ائِْتني ِبـَصديِقَك َو تَعاال َمعاً 

الّساذَُج.

﴿إنَّ اللَه يَأُْمرُکُم أَْن تُـَؤدُّوا اأْلَماناِت إلَی أَهلِها َو إذا َحَکْمتُم بنََي الّناِس أَْن تَحُکموا ِبالَْعدِل...﴾ اَلنِّساء: ۵8

ُهام َسجيَُّة اأْلَبراِر. اَْلماُم َعيلٌّ  دَق َو اأْلَمانََة فَـإنَـّ اِلْزَِم الصِّ
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  َو َجَعلْنا ِمَن الْامِء کُلَّ َشٍء َحيٍّ         

َست الَْحضاراُت الْبََشيَُّة کَـَحضارَِة عيالَم َو بنََي النَّهريِن َو ِمَص َو الّصنِي َعلَی  ال َحياَة ِمْن دوِن ماٍء؛ َو قَْد تَأَسَّ

ِضفاِف اأْلَنهاِر. فَـَعلَی الرُّغِم ِمْن أَنَّ الاْمَء يَُغطّي َسبعنَي ِبالِْمئَِة ِمْن َسطِح اأْلَرِض، لِٰکنَّ »أَزَمَة الْمياِه« تُحيُط 

ِبَکثريٍ ِمْن بُلداِن الْعالَِم، ِمن ِضمِنـها إيراَن. تَتَفاقَُم ٰهِذِه اأْلَزَمُة يَوماً بَعَد يَوٍم َو تَأُخُذ أَبعاداً أَکرَثَ تَعقيداً.

تََقُع إيراُن يف ِمنطََقٍة حارٍَّة َو جافٍَّة مَن الْعالَِم َو يُحيُط الِْجفاُف ِبأکرَثَ ِمْن ثَـامننَي ِبالِْمئَِة ِمْن ِمساَحِتـها َو ُهناَك 

َعواِمُل ُمؤَثِّرٌَة َسبَّبَْت بُروَز ٰهِذِه اأْلَزَمِة:

ناَعِة َو َحتَّی الَْمصارِِف الَْمنزِليَِّة َو ازْدياُد النُّفوِس  ااَِلسِتفاَدُة َغرُي الُْمناِسبَِة ِمَن الْمياِه يف َمجاِل الزِّراَعِة َو الصِّ

أَيضاً ِمَن الَْعواِمِل الُْمؤَثِّرَِة يف ظُهوِر ٰهِذِه اأْلَزَمِة.

قَبَل ِمئَِة َسَنٍة کانَْت نُفوُس إيراَن ال تَتَجاَوُز الَْعَشََة َمالينَي نََسَمٍة، لِٰکنَّـها َوَصلَْت اْلَن إلَی أَکرَثِ ِمْن َخمَسٍة َو 

َسبعنَي نََسَمٍة.

لِٰذلَِك تُعاين إيراُن الْيَوَم أَزَمة الْمياِه َو تَزداُد ٰهِذِه اأْلَزَمُة َشيئاً فََشيئاً يف الُْمستَقبَِل.

َحَسَب إحصائيّاِت ُمَنظََّمِة اأْلَُمِم الُْمتَِّحَدِة تُعاين إيراُن ِفقداِن الْمياِه َو لِٰذلَِك أَصبََحت الَْکثرُي ِمَن الْبَساتنِي َو 

اأْلَرايض الزِّراعيَِّة َمهجورًَة َو َمتوکًَة َو َجفَّت الَْکثرُي ِمَن الُْعيوِن َو اأْلَهواِر َو الْبَُحرياِت.

َنواِت  السَّ الزِّراعيَِّة. فَفي  اأْلَرايِض  َو  اأْلَهواِر  ابيَِّة هَي ِجفاُف  التُّ َو  الرَّمليَِّة  اأْلَعاصريِ  أُسباِب ُحصوِل  فَإحَدی 

َق ٰهَذا اأْلَمِر بَعيُد الَْمناِل ِبَسبَِب اأْلَوضاِع  الَْعِش الُْمقِبلَِة، َعلَی إيراَن أَْن تُکرِثَ ِمْن َمصاِدِر مياِهـها ُرغَم أَنَّ تََحقُّ

الّساريَِة.

إنَّ أَزَمَة الْمياِه تَُعدُّ ِمْن أَکرَثِ الُْمعَضالِت الَْقريبَِة الَّتي َستُواِجُهها َعاّم قَريٍب، َو َمَع کُلِّ اأْلََسِف تََقُع إيراُن يف 

الَْمرَحلَِة الَْخِطرَِة ِبَسبَِب َعَدِم ُمعالََجِتها لأِْلَوضاِع قَبَل نُزوِل الْکارِثَِة، َو إْن لَم تَبَدأْ إقداماً عاِجالً يف ٰهَذا الَْمجاِل، 

َسيَنزَُح ُسّکاُن ِمئاِت الُْقَری َو َعَشاُت الُْمُدِن ِمْن َمساکِِنـِهم ِفـي الُْمستَقبَِل الَْقريِب.

ُث الَْهواِء يف ُمُدٍن کَبريٍَة کَـطهران َو ازْدياُد َدرََجِة  إنَّ أَزَمَة الْمياِه هَي أَسَوأُ َو أََشدُّ ِدماراً ِمْن َخطَِر الَْحرِب، فَـتَلَوُّ

الَْهواِء قَد َسبََّب نُزوَل اأْلَمطاِر َو الثُّلوِج  يف َمناِطَق جافٍَّة َو حارٍَّة کَـإيران.

أََحُد  الِْجفاَف هَو  ِبأَنَّ  الْبَعُض  يَعتَِقُد  ِبَحيُث  هوُل،  السُّ َو  ِمنها  الْغاباُت  ِبالبيئَِة،  َسبَّبَت اْلرضاَر  الْمياِه  فَـِقلَُّة 

أَسباِب نُشوِب الْحرائِِق ِفـي غاباِت الِْبالِد؛ َو لِـإطفاِء َحرائِِق الْغاباِت يَِجُب اْسِتخداُم الاْمِء.

إنتاِج  انِْخفاَض  الْمياِه  ِقلَُّة  تَُسبُِّب  ِبالِْمئَِة، کَام  اأْلَربَعنَي  تَبلُُغ  الْمياِه  ِفـي  ُمذِهلًَة  ِقلًَّة  دوُد  السُّ لََقد واَجَهت 

الَْکهَرباِء ِفـي الِْبالِد.

ِفْعلُـُه؟ الّناِس  َعلَی  فاَم  ثَِة.  الُْملَوَّ الْمياِه  ِمَن  ِب  الشُّ مياِه  اْسِتخالِص  َعلَی  الُْحکوَمَة  الْمياِه  ِقلَُّة  أَجَبَْت   لََقد 

بوا َو ال تُسِفوا﴾ ﴿کُلوا َو اْشَ
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اأْلَزَمِة  ُمواَجَهُة  يُـمِکُن  الْبَساتنِي،  َريِّ  َو  الزِّراَعِة  َمجاِل  تُستَخَدُم يف  الِْبالِد  مياِه  ِمْن  ِبالِْمئَِة  ثَـامننَي  أَنَّ  ِبـام 

، َو َعَدُم ِزراَعِة الَْمحاصيِل الَّتي تَحتاُج إلَی کَميَِّة کَبريٍَة ِمَن الاْمِء،  ِبـاللُّجوِء إلَی اأْلَساليِب الَْحديثَِة يف َمجاِل الرَّيِّ

َو استرياُد ٰهِذِه الَْمحاصيِل ِمْن خارِِج إيران.

حيَحِة  ِباأْلَساليِب الصَّ الّناِس  َو َعَدِم إعالِم  الِْجفاِف  ِبَسبَِب  الِْبالُد ِمْن َمشاکَِل  ِبـام يُواِجُهـُه  الَْمعرِفَِة  ِقلََّة  إنَّ 

لاِِلْسِتفاَدِة ِمَن الاْمِء هَو َسبَُب ارْتِفاِع اْسِتهالِك الاْمِء يف الِْبالِد.

فَِمَن الُْممِکِن أَْن يَکوَن الّناَس قَد َسِمعوا بَعَض اأْلَشياِء َحوَل أَزَمِة الْمياِه، لِٰکنَّـُهم ال يَـملِکوَن الِْخبََة َحوَل 

يّاراِت ِبَسطٍل َصغريٍ واِحٍد َو ِخرقٍَة بََدالً ِمَن  کيفيَِّة الَْعَمِل َعلَی تََدبُِّر اأْلَمِر َو التََّغلُِّب َعلَيِه، فَِبإمکانِِهم ُغسُل السَّ

الَْخراطيِم. َعَدُم إهداِر الاْمِء ِعنَد الُْوضوِء َو ااِلْسِتحامِم َو ُغسِل اأْلَسناِن َو الْيَديِن َو الَْوجِه َو کَٰذلَِك الَْمالِبِس َو 

َر الَْجميُع أَْن يَقتَِصَد کوباً واِحداً  اأْلَواين َو الَْمفروشاِت ِمَن اأْلَساليِب الَّتي تُساِعُدنا لِلتََّغلُِّب َعلَی الِْجفاِف. فَإذا قَرَّ

ُر ِعشيَن َمليوَن لِتاً ِمَن الاْمِء. خِّ ِمَن الاْمِء يف يَوٍم واِحٍد، َسـَندَّ

إضافًَة إلَی ٰذلَِك فَِإنَّ ُمشِکلََة تَلَوُِّث مياِه اأْلَنهاِر َو الْبَحِر تَبَقی قائِـَمًة َو اْمِتزاُج ُمحتََوياِت َمجاِري الَْمصانِعِ 

ِة ِمَن الَْمعاِمِل َو الَْمصانِعِ ِبالْمياِه الْجاريَِة قَد لَوَّثَت الْبيئََة. الَّتي تَحتَوي َعلَی الَْموادِّ الّسامَّ

  ساعي َخْيـٍر  
  

يف قرية بعيدة كان هناك رجالن ال يجدان عمال وكانت قريتهام مشهورة بالفالحني الذين يلكون الخراف 

ففي يوم من االيام قرر هذان الرجالن رسقة الخراف ليالً دون أن يراهام أحد، بدأ أصحاب الخراف بالتساؤل 

ألن عدد الخراف بدأ ينقص يوماً عن يوم فعقد الفالحون اجتامعاً قرَّروا فيه أن يبقوا مستيقظني يف ليلة معينة 

لرياقبوا الوضع وبدؤوا بتنفيذ الخطة وظهر الرجالن متلِّثامن ورسقوا الخروف األول وما أن أدارا ظهرهام إذ 

الثاين خ ليطبع  النار األول مكتوب عليه س  العقاب أن يحموا سيخني عل  الفالحني قد أمسكوا بهام فكان 

عل جبينهام أما حرف س هو سارق وحرف خ خروف فكان هذان الرجلني أينام ذهبا يعرفهم الناس بسارقي 

الخراف األول مل يحتمل الوضع والهانة يف قريته فقرَّر الذهاب لقرية أخرى ال يعرفه أحد فيها، أما الثاين فقرر 

البقاء يف قريته ونوى يف نفسه تغريُّ حاله لألفضل. فأصبح يساعد الكبري ويعطف عل الصغري ويقوم بأعامل 

خريية ال تَُعدُّ وال تُحىٰص حتى أحبه الجميع وبقي عل هذه الحال إل أن كب وشاخ ويف يوم من األيام كان هذا 

العجوز املطبوع عل جبينه )س خ( جالس يف قهوة القرية و الكّل يسلّم عليه ويثني عليه كان هناك رجل 

غريب عن القرية فأثار حال الرجل العجوز فضوله فقام و ذهب لصاحب املقهى وسأله: ما باُل هذا العجوز 

الكلُّ يسلِّم عليه ويثني عليه؟ و ما هذا املطبوع عل جبينه؟ ماذا برأيكم أجاب صاحب املقهى؟ قال: هذه 

قصة قدية ولكن أظن أن هذين الحرفني )س خ( مبعنی ساعي خري.
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  ال تََتَصوَّروا ِبأنَّ اآلَخريُن ُحَمقاُء 

يف يوٍم ِمن األيام َدَخَل رجٌل يف بيِت قََرويٍّ ساذٍَج يف قريٍة. 

رأی الرجُل أنَّ لِهذا الَقَرويِّ إناٌء ثَـمنٌي قَد ُوِضَع يف زاويٍة ِمن البيِت و ِقطَّتُُه تََشُب فيِه الاْمُء.

َة َو َسيُسِعرُه ِسْعراً غالياً ِجّداً. فَظّنَّ الرجُل بأنَّه إذا أراَد أن يَسأَل َعن ِسْعِر الناء َسيَفَهُم هذا الَقَرويُّ القصَّ

فَقاَل الرجُل: يا عّم، ما أجمَل ِقطَّتَُك! هل تَبيُعها يل؟

قاَل القروي: ِبَكم تَشَتيها؟

قاَل الرجُل: ِبِدرَهم واِحد.

فأخذ القروي الِْقطََّة َو أعطاُه لِلرَّجِل و قاَل له: مبارٌك لَك.

أخَذ الرجُل الِْقطَّة ِمَن القروي و قَبَْل أن يَخُرَج ِمن بَيِتِه، قاَل لُه ِبُكلِّ ُهدوٍء:

ا تَعطش الِْقطَّة يف الطَّريق، فَِمَن األفَضِل أن تَبيَع يل أيضاً إناَء املاِء. يا عّم، ُرمبَّ

: َسيِّدي، قَد ِبْعُت َخمسنَي ِقطًَّة ِببَـرَکَِة هذا الناِء، فَلَيَْس الناُء لِلبَيعِ. فأجابَُه الَقَرويُّ

  اأَْلَسُد الَْعجوُز  

کاَن أََسٌد یَْحُکُم غابًَة سنواٍت طویلًة. کاَن اأْلََسُد يَْحُصُل َعلَی طَعاِمِه؛ يُطارُِد الَْفريَسَة َو يَْفَتُِسها ِبأسنانِِه َو 

بَعَدما أَکََل ِمْنُه يَْتُُك الْبَقايا لِلَْحيَواناِت. 

کَُبَ اأْلَسُد َو صاَر َعجوزاً ضعيفاً َو َشَعَر ِبالَْمرَِض َو ما قََدَر أَْن يَصيَد. 

فَکََّر يف نَفِسِه لَِحلِّ ُمشِکلَِتـِه و قاَل مازالَت الَْحيَواناُت تَحَتُِمني َو تَخاُف ِمّني. َعلَـيَّ أَْن أُخفَي َضعفي. أَبَقی 

يف بَيتي لِٰکْن أَقوُل لَُهم ِبأيَنَّ َمريٌض و َعلَيِهم ِبزيارتـي َو ِعنَدما يَأتوَن ِعندي أَْهُجُم َعلَيِهم. 

و يف النِّهايَِة أَحُصُل َعلَی طَعامي ِبدوِن تََعٍب. 

َدَخَل  کُلَّام  َولِٰکْن  اأْلََسِد؛  لِزيارَِة  الَْحيَواناُت  ساَرَعت  اأْلََسِد.  َغَضَب  الَْجميُع  فَخاَف  الَْحيَواناِت.  اأْلََسُد  أَْخبَـَر 

فاِء َهَجَم َعلَيِه َو أَکَلَُه.  عاِء لَُه ِبالشِّ َحيَواٌن بَيَت اأْلََسِد لِلدُّ

کاَن اأْلََسُد َسعيداً. کاَن الطَّعاُم يَأيت إِلَيِه َو هَو جالٌِس يف بيِتِه َو ال يَتَحرَُّك. 

ؤاِل َعْن أحوالِِه.  جاَء َدوُر الثَّعلَِب لِزيارَِة اأْلََسِد َو السُّ

نَظََر الثَّعلَُب إِلَی َمْدَخِل بيِت اأْلََسِد؛ فَوقََف خارَِج الْبَيِت َو َسأََل َعْن حالِِه. 

فَقاَل اأْلََسُد: يا ثَعلَُب، لاِمذا ال تَْدُخُل؟ اُْدُخْل أِلَْسَمَع َصوتََك الَْجميَل. 

فَأَجاَب الثَّعلَُب: ال يا َصديقي، کُنُت أُِحبُّ أَْن أَدُخَل بَيتََك َولِٰکْن أُشاِهُد آثاَر أَقداٍم کَثريٍَة َدَخلَْت بَيتََك و ال 

أُشاِهُد أَثَراً لَِقَدٍم َخرََجْت.
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی پايۀ دوازدهم، نوبت اّول

 )از درس اّول و دوم(

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
جمعمن

الف: مهارت 

واژه شناسی

1
تـمرين و  از جمالت منت،  از عربی به فارسی؛  نوشنت معنای چهار کلمه داخل جمله 

بخش »اِعلَموا« )زير کلامت خط کشيده می شود.(
1

2

منره

2

مرتادف و متضاد )دو جفت کلمه كنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد يا 

ترادف آنها را مشّخص می کند./ يا شش کلمٔه پراكنده داده می شود كه چهار تای آنها 

متضاد هستند./ می توان اين سؤال را در دل منت درک مطلب طرّاحی كرد. متضاد يا 

مرتادف دو كلمه را در منت خواست و منرٔه درک مطلب، نيم منره افزايش يابد.(

0/5

3

تشخيص کلمٔه ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه يا نوشنت مفرد يا جمع اسم 

)در حّد جمع های مکّس خوانده شده در کتاب دوازدهم(

يا انتخاب گزينٔه مناسب برای جای خالی يک جمله

0/5

ب: مهارت 

ترجمه به 

فارسی 

4/5ترجمٔه جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا«4

9

منره

5
ترجمٔه درست يک جملٔه دارای الی نفی جنس. 

)ترجمٔه الی نفی جنس به صورت »هيچ ... نيست« مّد نظر است.(
0/5

1/5ترجمٔه درست دو جملٔه دارای حروف مشبّهة بالفعل؛ يکی از دو جمله از »لَيَْت« است.6

1ترجمٔه درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت )حال( در دو شكل آن7

0/5انتخاب گزينٔه درست در ترجمٔه جملٔه عربی به فارسی )دو جمله(8

1تکميل ترجمٔه ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِْعلَموا« )چهار جای خالی(9
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ج: مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

10

ترجمٔه 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 

َصَبَ،  َدَخَل،  َخَرَج،  مانند  ريشه های ساده ای  با  و  اسلوب رشط داخل جمالت ساده  و 

کَتََب و ... که زير فعل خطّی کشيده می شود و دانش آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، 

ـِك.« که در اين جمله دو  آنها را ترجمه می کند؛ مانند: »يا َصديَقتي، ال تَْخرُجي ِمْن َصفِّ

قرينٔه »يا َصديَقتـي« و »ضمري ـِك« به 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

 منره

11

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

12
بايد الی نفی  تشخيص الی نفی جنس )چند جملٔه کوتاه داده می شود و دانش آموز 

جنس را از الی نفی و الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.( 
0/25

13

تشخيص حروف مشبّهة بالفعل )چند جملٔه 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

14

تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

»کَتََب الُْمساِفُر رِسالَـًة يف الُْفنُدِق.« جمالت کامالً حرکت گذاری می شوند.

)فاعل، مفعول، مبتدأ، خب، مضاٌفاليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، 

حال( از هر دو نوع »حال« سؤال طرح می شود. )هر كدام 0/25 منره(

2

15

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

يا ترجمٔه درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمٔه آنها )در هر حالت اين اسم ها 

داخل جمالت کوتاه هستند.(

1/5

د: مهارت

 درک و فهم

16

سؤال جوركردنی 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 كلمٔه مناسب كامل شود.

يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1

2

منره

17

درک مطلب )ارائٔه منت و طرّاحی چهار سؤال حتّی االمکان با چهار کلمٔه پرسشی خوانده 

شده( 

يا )ارائٔه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر 

اساس منت ارائه شده در برگٔه 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 شيؤه ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم 

را بسنجد.

1
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی پايۀ دوازدهم، نوبت دوم

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
جمعمن

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

منره
2

مرتادف و متضاد )دو کلمه داده میشود و دانش آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص 

می کند؛ يا شش كلمٔه درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مرتادف 

و متضاد قرار می دهد.(

0/5

3
تشخيص کلمٔه ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه يا يافنت گزينٔه مناسب برای 

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 

5ترجمٔه جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، مترين و بخش »اِعلَموا«5

9

منره

6
ترجمٔه درست يک جملٔه دارای الی نفی جنس. 

)ترجمٔه الی نفی جنس به صورت »هيچ ... نيست« مّد نظر است.( 
0/5

7
با تکيه بر   ) لََعلَّ لَيَْت و   ، کَأَنَّ  ، )أَنَّ بالفعل  ترجمٔه درست جملٔه دارای حروف مشبّهة 

معنای حروف مشبّهة بالفعل
0/5

1ترجمٔه يک جملٔه دارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جملٔه دارای مفعول مطلق نوعی 8

0/5ترجمٔه يک جملٔه دارای قيد حالت 9

0/5انتخاب گزينٔه درست در ترجمٔه جملٔه عربی به فارسی )دو جمله(10

1تکميل ترجمٔه ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا« )چهار جای خالی(11
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ج: مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

12

ترجمٔه دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، 

التزامی، اسلوب رشط و فعل  نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع 

دارای نون وقايه داخل جمالت ساده و با ريشه های ساده ای مانند: َخَرَج، َ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 قرينٔه 

می کنند  کمک  دانش آموز  به  »أَْمِس«  زمان  قيد  و  »َجّدي«  و  »إّن«  در  »ي«  و  »أنا« 

مانند  دشواری  فعل های  از  كه  در صورتی  کند.  ترجمه  درست  را  »دخلُت«  بتواند  تا 

تَْهِمسوَن استفاده می شود، الزم است كه معنای شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ 

؟! )َهَمَس: آهسته سخن گفت( فِّ مثال: يا تاَلميُذ، لَِم تَْهِمسوَن يف الصَّ

يا در قالب مصوَّر به صورِت ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

يا به صورت تلفيقی از حالت اّول و دوم 

2

 7

منره

13

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، مضاٌفاليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، 

حال، مستثنی و مفعول مطلق( 

تذکّر: سهم حال، مستثنی و مفعول مطلق 1/25 منره از 3 منره است.

تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می شود.

0/25 تشخيص اسلوب حرص از استثناست. 

0/5منره تحليل رصفی و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينهای شبيه مترین 

كتاب درسی باشد.

3

14

تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل يا ترجمٔه درست 

آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمٔه آنها )در هر حالت اين اسم ها داخل جمالت کوتاه 

هستند.(

2

د: مهارت 

درک و فهم

15

سؤال جوركردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول به توضيحات ستون 

دوم« )چهار مورد( یا ارائٔه شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی 

كه باید با كلمٔه مناسب كامل شود.

يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1

2

منره

16

درک مطلب )ارائٔه منت و طرّاحی چند سؤال حتّی االمکان با چند کلمٔه پرسشی خوانده 

شده( 

يا )ارائٔه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر 

اساس منت ارائه شده در برگٔه 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 شيؤه ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم 

را بسنجد.

1
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 تذّکرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی نوبت اّول و دوم و ميان نوبت ها    

1 سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات کاماًل حرکت گذاری می شوند.

2 صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حّد فهم دانش آموز است.

3 در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول، طّراح مجاز است تا یک منره در بارم بندی تغییراتی اجرا منايد؛ 

ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقيقاً رعايت می شود.

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

باشد.

5  در بسیاری از موارد سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های زبانی 

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

6  فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

 Simplified Arabic ،Traditional Arabic ،B Badr ،)عثامن طه(KFGQPC Uthman Taha NaskhT ،Adobe Arabic

7  طرح سؤاِل امتحان نوبت اّول )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از بيست منره است. 

8 طرح سؤاِل امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده منره است. معموالً برای امتحاِن ميان نوبت، 

بارم بندی تعيني منی شود. اگر دبريی عالقه مند است که بر اساس بارم بندِی ويژٔه ميان نوبت سؤال طرح منايد، 

می تواند اين گونه عمل کند: 

مهارت واژه شناسی 1 منره، مهارت ترجمه به فارسی 5 منره، مهارت درک و فهم 2 منره و قواعد 7 منره. 

)اين موارد رصفاً پيشنهاد است.(

در نتيجه 5 منره کاسته می شود که برای منرٔه شفاهی منظور می گردد. 

)روخوانی چهار منره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده يک منره(

9  در سؤال )ترجمٔه 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 َكالَم ُمَعلِِّمَك. أَختي َتْكُتُب َدرَْسها. أيَُّتها الزَّميَلُة، لَِم ال َتْدُخلنَي يف ُغرَفِتِك؟ أنتم َقْد َوَجْدُتم 

ْفرَِة َغداً. َنْحُن لَْم َنْجِلْس ُهناَك ِمْن َقْبل. َطريَقُكم. إنَّنا َسَنْذَهُب إلی السَّ

مالحظه می كنيد اّوالً هر يک از فعل ها در جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هايی وجود دارد كه 

آن  است.  آموزش  ارزشيابی  اهداف  از  يكی  كه  نكنيم  فراموش  باشد.  موّفق  دانش آموز  تا  می كنند  كمک 
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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.

در اين سؤال از فعل هايی استفاده می شود كه اين ويژگی ها را داشته باشند: صحيح و سامل، پركاربرد و 

دارای معنای ساده؛ لذا چنني فعل هايی پيشنهاد می شود: اِْبَتَعَد، أَرَْسَل، اِْسَتْخَرَج، اِْقرَتََب، اِْنَتَظَر، اِْنَقَطَع، َتَكلََّم، 

َذَهَب، رََجَع، ساَعَد، ساَفَر، شاَهَد، َطَلَب، َعلََّم، َغَسَل، لَِعَب و ...

 10 در بخش قواعد شيؤه 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: 

) َها الرِّجاُل، رَجاًء، ... ٰذلَِك الّساِئَق.           )ساِعْد    ساِعدوا  ُاکُتْب يف اْلَفراِغ ِفعاًل ُمناِسباً.           أيُّ

. ، اِرِجْعَن إلَی ُبيوِتُکنَّ .         يا أََخوايت، ِمن َفضِلُکنَّ َترِجِم اْلَکِلَمَة الَّتي َتحَتها َخطٌّ

11  در سؤاالت چندگزينه ای دو، يا سه گزينه ارائه می شود. )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ چهار كلمه 

داده می شود.(

12  ترجمٔه جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه ای طرّاحی منی شود.

13  طرح سؤال از فعل هايی مانند »َتَعلَّموا« ، »َتعارَفوا« 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. 

14 در تشخيص و ترجمٔه 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 ترجمٔه فعل هايی مانند أَرِْض، اِرَْض، اِْهِد، َدْع، ُاْدُع، 

، ِق دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتاب های درسی به كار رفته باشند بايد بدون كوچک ترين  رُدَّ

اَط اْلُمْسَتقيَم﴾ تغيريی عني هامن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِْهِدَنا الرصِّ

احتامل دارد دانش آموزی بداند فعِل جملٔه »اَْلَِطّباُء كانوا َيْفَحصوَن اْلَمرْضٰی.« معادل »ماضی استمراری« 

در فارسی است؛ ولی معنای فعل »َفَحَص« را كه در پائه 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 »َفَحَص« در برگٔه 

فعل  معنای  نه  است  استمراری«  »ماضی  معادل  ساختار  می شود  سنجيده  آنچه  زيرا  شود؛  داده  امتحان 

»َفَحَص«، و اين بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

15 آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً 

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

اهداف کتاب است.
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16 طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشارٔه 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 إّياَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد هذه و 

تلك برای اشاره به اسم غريعاقل.

در كتاب درسی به نام ضامير اشاره نشده است.

17 در تشخيص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست و کلامِت 

جملٔه ارائه شده باید كاماًل اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت جمله، مطلقاً ممنوع 

است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده است.

18 در تشخيص مشتّقات، ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ اّما ذکر نوِع كلامتی مانند حاِكم، َمحكوم، َمحَكَمة، 

أَحَكم الزم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنَتِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنَتِظر 

اسم فاعل ثالثی مزيد می باشد، در کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نيست.

19  در بخش تحليل رصفی و اعراب می توان مانند صفحٔه 40 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. ارائٔه يک جمله و 

درخواست از دانش آموز برای نوشنت تحليل رصفی و اعراب نيز از اهداف برنامٔه درسی نيست.

20 تغيري جمالت كتاب در امتحان جايز است؛ به رشط اينكه اين تغيري موجب نشود كه بيشرت دانش آموزان 

كالس دچار اشكال شوند. هدف اين است كه دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نكند. بديهی است كه 

آيات و احاديث و رضب املثل ها را منی توان تغيري داد.

بارم بندی امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن )3( پايۀ دوازدهم، ميان نوبت اّول و دوم 

رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی

منرهموضوعشامرهمهارت 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 منايشی منت برخی درس ها.

4

2

مکاملٔه ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی )سؤال 

ن، َکم، َهْل، أ،  با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما هَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، ِممَّ

، أَّي(، متی، کيف، ملاذا، لَِم، َعمَّ

يا اجرای گروهِی مکاملاتی ساده.

1

5   جمع منره ها 
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تذّکرات:

1  امتحان ميان نوبت اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 15 منره( و شفاهی )از 5 منره( می باشد، ولی 

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

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

عهدٔه بسياری از دانش آموزان بر منی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان خواسته شود حّتی االمکان مخارج حروف 

خاّص عربی را درست بر زبان آورند و مترين کنند، زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت 

مناز بايد با تلّفظ درست باشد.

3  در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثاًل اگر در پاسخ سؤاِل 

»إلَی أيَن َتذَهُب؟« پاسخ دهد »إلی اْلُفنُدق«، کاماًل درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب 

إلی اْلُفنُدِق.« در بخش مكامله، فهم سؤال نيمی از منره را دارد؛ مثاًل 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 منره را 

گرفته است. چون سؤال را فهميده است.

4  می توانيم از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرّفی کند؛ يا اگر فّعاليتی در 

زمينٔه منايش و مکامله در کالس داشت می توان به عنوان منرٔه امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

بنابراين  آورد؛  به عمل  آزمون شفاهی  دانش آموزان  از همٔه  روز منی توان  يک  در  که  است  5 طبيعی 

آنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعه فّعاليت های شفاهی وی، منرٔه شفاهی اش 

را تشکيل می دهد. 

مبنای منره دهی آخرين و بهرتين وضعيت 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 گرامی خواهشمنديم اين 

بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطرٔه خوشی از مکامله به ياد داشته و زمينٔه مثبتی 

در ذهن او برای سال های آينده مباند.

پرسش های مكامله مانند: 

َمْن أَنت؟ َما اْسُم ٰهَذا الّطالِِب؟ )َما اْسُم ٰهِذِه الّطالَِبِة؟(، ِمن أين حرضتك؟ کم عمرك؟ ما هَو َترتيُبَك َبنَي 

َنة؟ أّي طعام تحّب )تحّبنَي(؟  إخَوِتَك َو أََخواِتَك يف ال ُأرسَِة؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ إلٰی أيَن ساَفرَْت هذه السَّ

أيُّ فاكهٍة موجودٌة اآلن يف الّسوِق؟ متی ترجع )ترجعني( إلی بيتك؟ کم الساعة؟ ما هو لون الباب؟ لاِمذا تدرُُس 

)تدرسني(؟ ماذا تأُکُل )تأكلني( لِلَغداِء؟ هل أنَت َنشيٌط )هل أنِت نشيطة(؟ أ دفرٌت علی اْلمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن 

تلك الحقيبة؟ ماذا ُتشاهد يف ساحِة املدرسة؟
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رِْس اْلَوَِّل َوالثّانـي، اَلَْوقُت: 70 َدقَيَقًة، م( اْلَوَُّل، ِمَن الدَّ ، اَلَْفصُل )الرتِّ فِّ الثّانـَي َعَشَ  ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

 اَلتّاريخ: .... /10/ ....         اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَُّل َوااِلْسُم الْعائيِلُّ

بارمپرسشرديف

الف( مهارت واژه شناسی )دو منره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

تَُؤکُِّد  التَّامثيِل،  َو  الرُّسـوِم  َو  النُّقـوِش  َو  الِْکتابـاِت  ِخالِل  ِمْن  اْلنساُن  َعرَفَـها  الَّتي  اَلَْحضـاراُت  1ــ 

اْهِتامَم اْلنساِن ِبـالّديِن.

2ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة. 

3ــ ﴿َو يَقوُل الْكاِفُر يالَيتَني كُْنُت تُراباً﴾

1

2

تنَِي. اُکُتْب في الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

تََجنُّب / أَرَْسَل / تََعلُّم / بََعَث / تََقرُّب / رِصاع

    أ( …......……… =  ……………

  ب( ……………  ≠  ……………

0/5

3

َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعنٰی. 

 اَلَْكِتف               اَلرَّأس 

اَلْيَد                    اَلطنّي        

0/25

4
 . اُکُتْب جمَع الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

ال َشْعَب إاّل َو کاَن لَُه طَريَقٌة لِلِْعباَدِة. 
0/25
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه منره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿فَٰهذا يَْوُم الْبَْعِث﴾  0/25

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

2ــ ﴿أَ يَـْحَسُب اْلنساُن أَْن يُتْـرََك ُسدًی﴾  0/5

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

لْـنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه﴾  0/5 نا َو ال تُـَحمِّ 3ــ ﴿َربَـّ

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

4ــ ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدعوَن ِمن دوِن اللِّهٰ فَـيَُسبُّوا اللَّهٰ ...﴾ 0/75

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

5ــ يا أَبـي الَْعزيُز، لَِم تَبْکي َو قَْد کُْنَت ِفـي الَْحجِّ ِفـي الْعاِم الاْميض؟!  1

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

6ــ قََذَف الُْمْشِكوَن إبراهيَم  يف الّناِر؛ فَأَنَْقَذُه اللُّه. 0/5

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

اَم الّناُس لِـأُمٍّ َو لِـأَب  1 7ــ أَيَُّها الْفاِخُر َجْهالً ِبـالنََّسب     إنَـّ

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

8ــ َرأَيُْت الزّاِرَع َو ُهَو يَْجَمُع الَْمْحصوَل.  0/5

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

9ــ رََجَعْت أُْختي ُمبْتَِسَمـًة قَبَْل َدقائَِق.  0/5

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

راسيََّة!  0/75 10ــ يا لَيْتَنا كُّنا نَْكتُُب واِجباتـِـنا الدِّ

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

11ــ ال تَْغَضْب؛ فَإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة.  0/5

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

12ــ کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك.  0/75

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

7/5

6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ـِة َجبَِل الّنوِر.  1ــ أَتََذکَُّر غاَر ِحراٍء يف ِقمَّ

أ   ( غار حرا را در باالی كوه نور به ياد می آوريم.              

ب( غار حرا را در قلّٔه كوه نور به ياد می آورم.               

2ــ أَ لَْم تَْعلَمي أَنَّ رِْجلـي تُْؤلُِمني؟

أ   ( آيا ندانستی كه پايم درد می كند؟                                    

ب( آيا منی دانی كه پايم درد گرفته است؟                  

0/5
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7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

ْدَر انِْشاحاً َو فَمـي ِبالْبََسامِت َو  َعواِت، اِْجَعِل الْيَوَم سعيداً َو كَثرَي الَْبكاِت َو اْمَلِ الصَّ يا ُمجيَب الدَّ

أَِعّني يف ُدرويس َو أَداِء الْواِجباِت. 

ای ……………… دعاها، امروز را مائه خوشبختی و پر بركت قرار بده و ……………… را از 

شادی و ……………… را از ……………… پُر كن و مرا در درس هايم و انجام تكاليف ياری 

كن.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت منره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. أنا قَْد ساَعْدُت أخـي.                              2. إنََّك لَْن تَرِْجَع إلٰی ُهنا.  

3. نُريُد أَْن نَْذَهَب إلٰی بَيِتنا.                         4. يا ِطْفلَُة، اِْغِسيل َوْجَهِك.  

   5. أَيَُّها اْلَوالُد، ال تَْقرَتِبوا الِْبئْـَر.                       6. لَيْتَنا نُساِفُر إلَی الَْقْريَِة َمعاً!

7. اَلْحارُِس كاَن قَْد َسِمَع َصْوتاً.                      8. اَلُْعاّمُل کانوا يَْعَملوَن يف الَْمْصَنعِ.       

2

9

َعيِّـْن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

تَكاتَبَـتا       تَكاتَبْتاُم   تَكاتَبْنا         1ــ أَنَت َو َصديُقَك ……………… َعبْـَر اْلنرِتنِت. 

اِْغرِْسَن       َغرَْسنا           َسَنْغرُِس   2ــ نَْحُن ……………… أَْشجاراً ِفـي اْلُسبوِع الْقاِدِم. 

تُداِفعوَن تُداِفُع                 تُداِفعنَي   3ــ إنَّ َسَمَكَة التّيالبيا ……………… َعْن ِصغارِها. 

عاِملـي   عاِمْل      4ــ رَجاًء، يا َشباُب، ……………… زَُمالئَُكم َجيِّداً.   عاِملوا  

1

10

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي فيها ال الّنافَيُة لِلِْجْنِس.

 1ــ ﴿َو ال يَْحزُنْـَك قَولُُهم إنَّ الِْعزََّة لِلِّهَٰ َجميعاً ...﴾    

 2ــ أَ ال تَْعرِفونَني؟ ــ ال، َمَع اْلََسِف. ال نَتََذكَّرَُك.          

 3ــ ال فَْقَر أََشـدُّ ِمَن الْـَجْهِل.                              

0/25

11

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي ما جاَء فيها ِمَن »الُْحروِف الُْمَشبََّهِة لِلِْفْعِل«.

1ــ ﴿... إنَّ اللَّهٰ لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن﴾    

ُكم تَْعِقلوَن﴾                                      2ــ ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

3ــ اَلَْفأُْس آلٌَة ذاُت يٍَد ِمَن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعريَضٍة ِمَن الَْحديِد يُْقطَُع ِبها. 

0/25
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12

، يف ما يَلـي. َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلْكَلاِمِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

1.﴿َوُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾                      2. اَلِْكتاُب َصديٌق يُْنِقُذَك ِمْن ُمصيبَِة الَْجْهِل.

3. شاَهَد الزّائُِر َمْنظَراً َجميالً يف َسْفرَتِـِه.       4. اَلاّلِعبوَن رََجعوا ِمَن الُْمباراِة َو ُهم َمْسوروَن.

2

13

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي.

َجِر ِبال ثَـَمٍر.  1.﴿يُْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسيامُهم﴾                   2. اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل كَالشَّ

3. َزيَنب أَكْبَـُر ِمْن زَهراء.                         4.أَْشتَِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر.

5.زَميلـي َصبّاٌر ِعْنَد ُمواَجَهِة الَْمشاكِِل.         6.َحَسُن اْلَخالِق َمحموٌد بَيْـَن زُمالئِِه.

1/5

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

                 .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

……………… َنُم تِـْمثاٌل ِمن َحَجٍر أَْو َخَشٍب أَو َحديٍد يُْعبَُد ِمْن دوِن اللِّه.  1. اَلصَّ

……………… 2. اَلُْغراُب طائٌِر أَْحَمُر اللَّوِن يَعيُش قُرَْب الّشاِطِئ. 

0/5

15

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

ُه رَُجٌل صاِدٌق َو َصبّاٌر َو  « ُمزاِرٌع. هَو يَْسُکُن يف قَريَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. إنَـّ يُِّد ُمسلِميٌّ »اَلسَّ

ُمحرَتٌَم. يف يَْوٍم ِمَن اْلَيّاِم شاَهَد َجامَعًة ِمَن الُْمساِفريَن واِقفنَي أَماَم َمْسِجِد الَْقريَِة. فََذَهَب َو َسأَلَُهم َعْن 

يّاراِت؛ لَِك يَُصلَِّح  يُِّد ُمسلِميٌّ ِبَصديِقِه ُمَصلِِّح السَّ َسبَِب ُوقوِفِهم، فَقالوا: إنَّ َسيّارَتَنا ُمَعطَّلٌَة. فَـاتََّصَل السَّ

يّاراِت. َسيّارَتَُهم. َو جاَء َصديُقُه َو َجرَّ َسيّارَتَُهم ِبالْـَجرّارَِة َو أََخَذها إلٰی َمْوِقِف تَْصليِح السَّ

يّارََة الُْمَعطَّلََة؟ يُِّد ُمسلِمـيٌّ َو َصديُقُه السَّ أ(   ِبَم َجرَّ السَّ

ب( لَِم كاَن الُْمساِفروَن واِقفنَي أَماَم َمْسِجِد الَْقريَِة؟

؟  يِِّد ُمسلِمـيٍّ ج(  ما ِمهَنُة َصديِق السَّ

؟  يُِّد ُمسلِمـيٌّ د(   أَيَْن يَعيُش السَّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم كُرسيّاً يف الُْغرفَِة؟

؟ ب( ماذا تُشاِهُد ُهنا َغيْـَر الَْكرايسِّ

0/5
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م( الثّانـي، اَلَْوقُت: 70 َدقَيَقًة، ، اَلَْفصُل )الرتِّ فِّ الثّانـَي َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

:  اَلتّاريخ: … /03/ …         اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                      ااَِلْسُم اْلَوَُّل َوااِلْسُم الْعائيِلُّ

بارمپرسشرديف

الف( مهارت واژه شناسی )دو منره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتـها َخطٌّ

1. إنَّ التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم، کاِلُهام ال يَکوُن إاّل لِـِطْفٍل أَْو َمريٍض. 

2. اِْشتَـَريُْت أَنْواَع الْفاكَِهِة إاّل أناناس.

 3. حارُِس الُْفنُدِق يَْسَهُر كُلَّ اللَّيِْل.

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفی الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

أَْصبََح / َغال / َسِهَر / رَُخَص / ضاَق / صاَر

أ( ………..…  = ……………

ب( ……………  ≠ ……………

0/5

3

َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة ِفـي الَْمعنٰی. 

 اَلَْقْول                                  اَلُْفْستُق 

اَلَْحّب                                      اَلَْجْوز          

0/25

4
. اُکُتْب ُمْفرََد الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

دائِِد يُـْعرَُف اْلْخواُن.  ِعْنَد الشَّ
0/25
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه منره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

الِة ...﴾   0/5 1ــ ﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

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

ُه يَتَِّسُع ِبـِه. 1/25 2ــ کُـلُّ وعـاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيـِه إاّل ِوعـاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَـّ

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

ُحـُه قارِئُــُه؛  يَتََصفَّ ِبـفائَِدٍة، َو رُبَّ کِتاٍب  ِمْنـُه  الْقاِرئُ يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ال يَْخُرُج  3ــ رُبَّ کِتاٍب يَْجتَِهُد 

ُِّر يف نَْفِسـِه تَأْثيـراً َعميقاً يَظَْهُر يف آرائِـِه. 1/5 فَـيُؤَث

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

4ــ ُولَِد الَْفَرزَْدُق يف ِمنطََقٍة ِبـالُْکَويِت عاَم ثاَلثٍَة َو ِعْشيَن بَْعَد الِْهجرَِة، َو عاَش ِبـالْبَرصَِة. 0/75

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

5  ــ ٰهَذا الَّذي تَـْعرُِف الْبَطْحاُء َوطْأَتَـُه   َو الْبَيُْت يَـْعرِفُـُه َو الْـِحلُّ َو الَْحرَُم  1

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

6ــ ال کَْنـَز أَْغنٰی ِمَن الَْقناَعِة. 0/5

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

7ــ لَيَْت زَمييل يَْنَجُح يف الُْمباراِة! 0/5 

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

8ــ اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً. 0/5

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

9ــ اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً.  0/5

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

10ــ َرأَيُْت الَْفاّلَح َو هَو يَْجَمُع الَْمحصوَل. 0/5

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

7/5

6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

: ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة.  1ــ کاَن الَْفَرزَْدُق يَْستُـُر ُحبَّـُه ِلَْهِل الْبَيِت

أ( فرزدق عشق خود را به اهل بيت پيش خلفای بنی اميه پنهان كرده بود.  

ب( فرزدق دوستی اش را نسبت به اهل بيت نزد خلفای بنی اميه پنهان می كرد.  

نا لَْن نَْکِذَب لِلُْحصوِل َعلَی النُّقوِد. 2ــ إنَـّ

أ( ما به خاطر به دست آوردِن پول بی گامن دروغ نخواهيم گفت.  

ب( قطعاً ما برای به دست آوردِن پول دروغ منی گوييم.  

0/5
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7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

ـُه فَْوَق ِجباٍل ُمرتَِفَعٍة بَعيداً َعِن الُْمفرَتِسنَي. و ِعنَدما تَْکبُـُر ِفراُخـُه،  ُهناَك طائٌِر يَُسّمٰی بَرْناکِل يَبْني ُعشَّ

يَبْلُُغ ارْتِفاُعُه  ِمْن َجبٍَل  واِحداً  الِْفراُخ نَْفَسـها واِحداً  الُْمرْتَِفعِ. تَْقِذُف  ـَها  تَْقِفَز ِمْن ِعشِّ أَْن  يُريُد ِمنها 

أَکْثَـَر ِمْن أَلِْف ِمتْـٍر. 

از  دور  بلند،  کوه هايی  فراِز  بر  را  النه اش  ]او[  »برناکل« ……………  که  دارد  وجود  پرنده ای 

النٔه  از  می خواهد  آنها  از   …………… جوجه هايش  هنگامی که  و   …………… شکارچيان 

بلندشان بپرند. جوجه ها خودشان را يكی يكی از کوهی که بلنداِی آن به بيش از …………… 

مرت می رسد، می اندازند.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت منره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ يا أَْوالُد، ال تَُكلِّموا أَثناَء التَّدريِس.         2ــ أ ال تَْعرِفُني، يا أَخي؟ 

3ــ لَيْتَـُه يَْنَدُم َعلَی أَْخطائِِه!                             4ــ َمْن يُحاِوْل يَْنَجْح.

5  ــ فَريُقنا لَْم يَْفَشْل يف الُْمباراِة.                    6  ــ اَلُْعاّمُل يُريدوَن أَْن يَرِْجعوا ِبالْحاِفلَِة.   

كَلََّم: صحبت كرد/       َعرََف: شناخت/      نَِدَم: پشيامن شد/ 

حاَوَل: كوشيد/           فَِشَل: شكست        خورد/ رََجَع: برگشت        

1/5

9

َعيِّـِن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

ُِّر فيَك. 1ــ يا َحبيبي، ……… اْلرَْشاَر؛ ِلَنَّ رَشَُّهم يُؤَث

ال تُجالِْس      ال يُجالُِس               ال يُجالِْس   

2ــ نَْحُن  ……… َمالِبَسنا الّرياضيََّة أَْمِس.

َسْوَف نَْغِسُل   َغَسلْنا                     نَْغِسُل        

0/5

10

، يف ما يَلـي. َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلْكَلاِمِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

1ــ يَْحُصُد الَْفاّلُح الَْمحصوَل َمْسوراً.          2ــ نََجَح الطُّاّلُب يف ااِلْمِتحاِن إاّل ِهشاماً.

3ــ أَْحِسْن إلَی الُْفَقراِء إْحسان الُْمْخلِصنَي.   4ــ نَزََّل اللُّه الُْقرآَن تَْنـزيالً. 

5  ــ یَْحُصُد الُْمزاِرُع الزَّْرَع َو هَو فَِرٌح.          6  ــ فَتََح الْحارُِس اْلَمنُي الَْمْصَنَع يف الّساَعِة الْخاِمَسِة.

7  ــ اَلُْمْستَْوَصُف قَريٌب ِمَن الُْفْنُدِق.

2/25

11

. َعيِّـِن الُْجملََة الَّتي فيها أُسلوُب الَْحْصِ

ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهُه﴾  1ــ ﴿كُلُّ َشْ

 . 2ــ ال أَقوُل إالَّ الَْحقَّ

ٍء ِباْلنفاِق إالَّ الِْعلَْم. 3ــ يَْنُقُص كُلُّ َشْ

0/25
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12

. فـيِّ َو اْلعراِب لِام أُشريَ إلَيِه ِبَخطٍّ حيَح يف التَّحليِل الصَّ َعيِّـِن الصَّ

َذَهبَت الطّالِباُت إلَی ااِلْمِتحاِن.

َذَهبَْت:     أ( ِفْعٌل ماٍض َو الُْجملَُة اّسميٌَّة.                 

              ب( ِفْعٌل َمعلوٌم َو الُْجملَـُة ِفْعليَّـٌة.                

ااِلْمِتحاِن:   أ( ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة ِبالَْعلَميَِّة.                    

              ب( َمْصَدٌر َعلٰی َوْزِن افِْتعال، ُمَعرٌَّف ِبأَل.       

0/5

13

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َواْسَم الَْمفعوِل َواْسَم الُْمبالََغِة َواْسَم التَّفضيِل َواْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي. )8 أَسامء(

1ــ َهْل ِمْن نارِصٍ يَْنرُصُن؟                        2ــ ٰهَذا الُْكريسُّ َمصنوٌع ِمَن الَْخَشِب.

3ــ يا َستّاَر الُْعيوِب.                                4ــ يف َمديَنِتنا َمساِجُد كَثيـرٌَة. 

5  ــ َمْكتَبَُة ُجندي سابور كَبريٌَة.                    6  ــ أنا ُمْعتَِمٌد َعلٰی نَْفيس. 

7  ــ إنَّ أَْحَسَن الَْحَسِن الُْخلُُق الَْحَسُن.          8  ــ أَرَْسَل اللُّه الُْمرَْسلـنَي ِلرشاِد الّناِس. 

2

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

                       .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

1ــ اَلُْخّفاُش هَو الَْحيَواُن اللَّبون الَْوحيُد الَّذي يَْقِدُر َعلَی الطَّرَياِن.      ……………

َهبيَِّة.      …………… 2ــ يَْحُصُل الْفائُِز اْلَوَُّل يف الُْمسابََقِة َعلَی الْجائِزَِة الذَّ

0/5
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اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

َمِك يف إفْريقيا يَْستُـُر نَْفَسـُه ِعْنَد الَْجفاِف يف ِغالٍف ِمَن الَْموادِّ الُْمخاطيَِّة الَّتي تَْخُرُج  يوَجُد نَْوٌع ِمَن السَّ

أَکْثَـَر ِمْن َسَنـٍة، َو ال يَْحتاُج إلَی الاْمِء  ِمْن فَِمـِه، َو يَْدِفُن نَْفَسـُه تَْحَت الطّيـِن، ثُمَّ يَناُم نَْوماً َعميقاً 

َو الطَّعاِم َو الَْهواِء؛ َو يَعيُش داِخَل ُحْفرٍَة َصغيـرٍَة ِفـي انِْتظاِر نُزوِل الَْمطَِر، َحتّٰی يَْخُرَج ِمْن الِْغالِف. 

راَب الْجافَّ لِـَصيِْدِه.     يّادوَن اْلفريقيّوَن إلٰی َمكاِن اْخِتفائِِه قَبَْل نُزوِل الَْمطَِر َو يَْحِفروَن التُـّ يَْذَهُب الصَّ

َمُك بَْعَدما يَْدِفُن نَْفَسـُه تَْحَت الطّيـِن؟  أ( ماذا يَْفَعُل ٰهَذا السَّ

َمُك الَّذي يَْستُـُر نَْفَسـُه ِعْنَد الَْجفاِف يف ِغالٍف؟ ب( أَيَن يوَجُد السَّ

راَب لِـَصيِْدِه؟  َمِك َو يَـْحِفُر التُـّ ج(  َمْن يَْذَهُب إلٰی َمكاِن اْخِتفاِء السَّ

َمُك ِبحاَجٍة إلَی الاْمِء َو الطَّعاِم َو الَْهواِء داِخَل ُحْفرَتِِه؟  د( أَ ٰهَذا السَّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم عاِمالً ِفـي الّصورَِة؟   ……………………

ب( َهِل الُْعاّمُل داِخَل الِْبناِء؟ ……………………

0/5
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روش كار در كالس برای تقویت مهارت روان خوانی و مهارت شنیداری دانش آموز

رحمن بخش سپاهی. دبیر عربی شهرستان رساوان: 

 www.sepahi61.ir استان سیستان و بلوچستان، وبسایت

برای تقویت روان خوانی دانش آموز تأكید به این مهارت زیاد باشد و به آن منره ای اختصاص بدهیم و از 

غلط خوانی منره ای كرس كنیم تا دانش آموز آن را كم اهمیت نپندارد.

برای رسیدن به این هدف، در مرحلٔه اّول دبیر باید درس را آهسته و روان بخواند و بستگی به سطح علمِی 

دانش آموز در صورت لزوم دبیر، كلمه به كلمه با لحن تجویدی كلامت را بخواند و در حین كار نیم نگاهی 

به دانش آموزان داشته باشد و اگر كسی را حواس پرت دید، از او بخواهد یک كلمه یا جمله را تكرار كند. 

این روش باعث می شود  تا دانش آموزان توّجه كنند و با دقّت بیشرتی به خواندن دبیرشان گوش فرا دهند؛ 

در مرحلٔه بعد، فایل صوتی )كتاب معلّم( یا كلیپ تصویری مربوط به درس را پخش كند و از دانش آموزان 

بخواهد كه با دقّت به آن گوش دهند و تأكید كند كه پس از پایان درس از آنها پرسیده می شود و برایشان 

منره ای ثبت می شود، تأكید روی ثبت منره به خاطر حّس رقابت و اهمیت بخشی است؛ سپس از چند تن 

داوطلبانه خواسته شود كه قسمتی از منت درس را بخوانند اگر وقت و آمار كالس اجازه دهد دبیر می تواند 

وقت بیشرتی بگذارد، یا از همه بخواهد كه چند جمله ای بخوانند و در پایان، حتامً منره ای بدان اختصاص 

دهد تا دانش آموز بفهمد كه درست خواندش اهمیّت دارد و تالش بیشرتی برای روان خوانی داشته باشد.

 از آنجا كه روان خوانی رابطٔه مستقیمی با تقویت حّس شنیداری دارد، از دانش آموزان بخواهیم روزانه 

چند دقیقه به اخبار عربی گوش دهند و نگاه كوتاهی به روزنامه ای عربی داشته باشند؛ اّما نباید تكالیف 

سنگینی برای این موارد درنظر بگیریم درحّد چند دقیقه كافی است؛ ایجاد تكالیف سنگین و مكلّف كردن 

به كتاب های كار باعث خستگِی دانش آموز از این درس می شود و او را بیزار و متنّفر خواهد كرد.

مهارت شنیداری، یكی از چهار مهارت مهم برای یادگیری زبان است؛ برای تقویت این مهارت كه كمک 

شایانی به روان خوانی می کند و تقویت آن باعث عالقه مند ساخنت دانش آموز به زبان می شود. برای رسیدن 

به این هدف، باید دانش آموز به فایل های صوتی یا كلیپ های تصویری عربی فصیح با دقّت گوش دهد و از 

او بخواهیم كه تكرار كند و از اشتباه كردن نهراسد. تكرار شنیده ها یكی از راه های اصلی آموزش زبان است 

كه باعث تثبیت مطلب در ذهن می شود. این مطلب كاربرد زیادی در مؤّسسات و آموزشگاه های زبان دارد.

مقاالتی از دبیران دربارۀ روش تدریس
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از دانش آموز بخواهیم كه در كالس، یا در خانه در مرحلٔه نخست كلمه به كلمه و در مرحلٔه بعدی، جمله 

به جملٔه منت را تكرار كند و جمالت بلند را به جمله های كوتاه تبدیل كند و این روش را تا رسیدن به نتیجٔه 

مطلوب ادامه دهد.

دبیر مربوط نیز با لحن تجویدی و تلّفظ عربی كلامت و جمالت را بخواند. مهارت در تجوید كمک فراوانی 

در این زمینه خواهد بود. روزانه چند دقیقه به اخبار عربی گوش كردن خالی از فایده نیست و این مهارت را 

تقویت می کند.

تقویت مهارت شنیداری در آموزش درس عربی

/http://sahrainfo.mihanblog.com .آمنه آقایی نعمتی. دبیر عربی منطقه 2 شهر تهران

پیشنهاد چندین راه: 

1  روان خوانی منت توّسط دبیر یا پخش فایل صوتی

2  پخش فیلم های مربوط به تدریس و درخواست از دانش آموزان در خصوص ارائٔه خالصه ای از فیلم.

3  پرسش و پاسخ از متون درس ها )این کار عالوه بر اینکه باعث باال بردن مهارت شنیداری می شود در 
کاربرد کلامت استفهامی نیز بسیار مؤثّر است.( 

4 پخش یک فیلم یا یک فایل صوتی و هم زمان قطع کردن صدا و پرسش از دانش آموز جهت بیان مطلب 
شنیده شده ) این کار توّجه دانش آموزان را نیز بیشرت می کند.( 

5 صحبت کردن دبیر به زبان عربی در دقایقی از کالس درس بدون اینکه ترجمٔه فارسی آن را بیان کند.

6  درخواست از دانش آموزان جهت شنیدن خربها از شبكه ای عربی و بیان یک خرب )از هر گروه( در 
ابتدای کالس درس.

7 تدریس منت درس به شکل عبارت خوانی دبیر همراه با ترجمٔه بالفاصلٔه دانش آموزان )این روش عالوه 
بر تقویت مهارت شنیداری موجب تقویت درک منت و مهارت گفتاری می شود.( 

باید توّجه داشت که در متامی راه های پیشنهادی امتیاز دادن، باعث تشویق دانش آموز خواهد شد و 

از دادن منرٔه مستقیم می بایست خودداری کرد و تنها تأثیر مثبت مشارکت دانش آموزان را در ثبت منرات 

مستمر لحاظ کرد.
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 روش تدریس الی نفی جنس     

1 ابتدا پخش بخشی از دعای جوشن کبیر )صوتی یا صوتی تصویری( 

با استفاده از اسپیکر یا گوشی همراه یا ویدیو پروژکتور

یا حبیَب من ال حبیَب لَه.  ای دوست کسی که هیچ دوستی ندارد.

یا طبیَب من ال طبیَب له.ای طبیب کسی که هیچ طبیبی ندارد.

یا ُمجیَب من ال مجیَب له. ای برآورندٔه کسی که هیچ برآورنده ای ندارد. )در اینجا اشاره به اسم فاعل 

هم می توان كرد.(

یا رفیَق من ال رفیَق له. ای رفیق کسی که هیچ رفیقی ندارد.

یا دلیَل من ال دلیَل له. ای رهنامی کسی که هیچ راهنامیی ندارد. )اشاره به کلمٔه دلیل: راهنام و جمع 

آن أَِداّلء(

یا أنیَس من ال أنیَس له. ای همدم کسی که هیچ همدمی ندارد.

یا راحَم من ال راحَم له. ای رحم کننده به کسی که هیچ رحم کننده ای ندارد. )اشاره به اسم فاعل(

یا صاحَب من ال صاحَب له. ای دوست کسی که هیچ دوستی ندارد.

2 آوردن ترکیبات

 )ال حبیَب: هیچ دوستی( )ال طبیَب: هیچ طبیبی( ، )ال ُمجیَب: هیچ برآورنده ای( و ... به شکل فلش کارت

توضیح : فلش کارت ها می توانند به شکل کامپیوتری یا دستی تهیه شوند. 

3 با توّجه به ترجمٔه ترکیبات آورده شده، این جمالت یا مشابه اینها را ترجمه کنند.

ال خیَر فی قَوٍل إاّل َمع الِفعل. )ال خیَر: هیچ خیری؛ هیچ خوبی ای(

أشهُد أن ال إلَه إاّل اللّٰه.  ) ال إلَه: هیچ خدایی(

الخائُب هو الّذی ال رَجاَء للنَّجاِح فی َعملِه. )ال رجاَء: هیچ امیدی( 

4 نتیجه گیری

را  ترجمه معنای هیچ  فتحه: در  با حرکت  اسم مفرد  )ال +  نفی جنس گفته می شود.  )ال( الی  این  به 

می آوریم(
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5 اشاره به انواع )ال(  اکنون به انواع )ال( که تاکنون خوانده اید دقّت منایید. )رسم حرف ال بر روی تخته( 

و در پایان حّل مترین ها. 

فعل مضارع = فعل نفی مضارع

َیذَهُب: می رود / ال َیذَهُب: منی رود 

فعل مضارع = فعل نهی

َیذَهُب: می رود / الَیذَهْب: نباید برود )معادل مضارع التزامی( 

اسم مفرد

إله: خدا / ال إلَه: هیچ خدایی 

روش کار برای تقویت مهارت نوشتاری

پریوش ملکی. رسگروه عربی شهرستان آرادان استان سمنان

از آنجا که یكی از اهداف درس عربی، کمک به امالی دانش آموز است و در کتاب نونگاشت، فضای کافی 

ــ هرچند  نوشنت منت عربی  و در  به دست می گیرد  قلم  آموز کمرت  دانش  دارد،  برای حّل مترین ها وجود 

ساده ــ هم اشکاالتی دارد. یکی از تجربیّات من این است که نوشنت در یادگیری دانش آموز تأثیر بسزایی 

دارد و زمانی که دانش آموز وارد دانشگاه می شود با گفته های رسیع استاد و مطالب عربی مواجه خواهد 

شد که هنگام یادداشت برداری خالی از اشکال نیست؛ بنابراین، دبیر مربوط می تواند جهت رشد این امر از 

روش های متعّددی استفاده كند. یکی از آن روش ها این است که از دانش آموزان خواسته شود تا به میزان 

توانایی های خود از منت درس، درک مطلب تهیه و با جواب گویی آنها، جزء مترین ها و فعالیت های خود در 

خانه محسوب منایند. 

روش دیگر این است که آیات یا احادیثی مرتبط با درس را با خّط خود بنویسد و جزء پژوهش های علمی 

دانش آموز محسوب کند.

پرورش مهارت ها هرچند به نحو ساده از وظایف دبیر است.
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ـ پایٔه دوازدهم ـ كتاب عربی رشتٔه ریاضی و فیزیک و علوم تجربیـ  به نام خدا          طرح درس روزانٔه پیشنهادیـ 

نام دبیر:                                                      تاریخ:                                  نام مدرسه:                                                                                         

درس: اّول 

موضوع درس:

ُة اْلُمَكرََّمُة  َمكَّ

رَُة َواْلَمدیَنُة اْلُمَنوَّ

صفحه: 

15 تا 28

مّدت: 

7٥ دقیقه    
تهّیه كننده: 

الف( بخش نظری: اهداف 

رئوس مطالب1
١ــ صفحٔه ورود به درس                     2ــ منت درس                       3ــ واژه های جدید 

٤ــ درک مطلب                                ٥ــ قواعد                             6ــ    مترینات

اهداف کّلی2

١ــ قرائت متنی در موضوع حّج و زیارت.

٢ــ آشنایی با کلامت جدید و یادآوری کلامت پایه های پیشین. 

٣ــ شناخت قید حالت )اَْلحال(.

3
هدف های

رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

١ــ واژه های جدید درس را از عربی به فارسی ترجمه کند.

٢ــ منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

٣ــ قید حالت )اَْلحال( را در حالت های مختلف تشخیص دهد، در جمله بشناسد و درست 

ترجمه کند.

رفتار ورودی٤
١ــ قید حالت را در دستور زبان فارسی بشناسد.

٢ــ توانایی قرائت عبارات سادٔه عربی را داشته باشد. 

٥

ارزشیابی

تشخیصی

نتایج ارزشیابی، نقطٔه رشوع آموزش را مشّخص می کند.

برای شكل های مختلف قید حالت مثال هایی به زبان فارسی در جمله بیان كند؛ مثال: 

خندان، با رسعت، به گرمی

در صورت پاسخ به این ارزشیابی، فراگیران آماده یادگیری نتیجه

مطالب جدید خواهند بود.

تهیّٔه طرح درس به منظور ساماندهی به روش تدریس و استفاده از تجربیات دیگران است.

بیشرت دبیران توانا پس از چند سال تدریس، عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. 

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

می دهد توّجه شود.
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ب( فرایند آموزش: مراحل تدریس و تنظیم محتوا
 7٥ دقیقه از 90 دقیقه

زمانرشحمراحل تدریس

٣سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب معارفه١

٢
ایجاد انگیزه

اهّمیت آموخنت قید حالت را در زبان برای دانش آموز رشح می دهیم. 

اهّمیت سفر معنوی حج را برای دانش آموز توضیح می دهیم. 

١ــ اشاره به کاربرد فراوان قید حالت در زبان. 

٢ــ اشاره به منت زیارتی »مكة املكرمة و املدینة املنورة« و جایگاه مهم این گفت وگو در موقعیت های 

واقعی در زندگی.

٥

٣

معرّفی درس
 و 

بیان اهداف

در ادامۀ پرسش و پاسخ های باال می گوییم:
 دانش آموزان گرامی، در این درس با متنی دربارۀ سفر حّج و عتبات عالیات آشنا می شویم. 

به  تی  اشارا اختصار  به  است  داشته  معنوی  ترّشف سفر  توفیق  كه خود  در صورتی  تواند  دبیر می 
مناسک حج داشته باشد؛ تا دانش آموز اّطالعاتی در این خصوص داشته باشد.    

٢

٤
رشوع تدریس

و 
 ارائۀ درس 

این درس در چهار جلسه به راحتی قابلیت تدریس دارد. امكان دارد به دالیلی دبیر ناچار شود درس 
را در بیشرت از چهار جلسه تدریس كند؛ مثاًل ممكن است دانش آموزان آموخته های پیشین را از یاد 

برده باشند.
جلسۀ نخست: ترجمٔه منت درس توّسط دانش آموز با توّجه به اْلُمعَجم و حّل درک مطلب؛

از کتاب گویا برای روان خوانی کلامت معجم و منت درس کمک می گیریم.
دانش آموزان منت درس را قرائت و به کمک واژه نامه و زیر نظر دبیر ترجمه می کنند.

جلسۀ دوم: قرائت و توضیح بخش »اِْعَلموا«
می کنیم؛  سؤال  آن  دربارٔه  و  می خواند  رسا  و  خوش  ای  صد با  آموزی  دانش  را  اِعَلموا«  « بخش 

دانش آموزان را شناسایی می کنیم تا هر جلسه یکی از آنها قرائت کند.١
جلسۀ سوم و چهارم: حّل مترینات

٤٥

٥
خالصۀ درس

 و 
نتیجه گیری

از یکی از دانش آموزان می خواهیم که قواعد درس را در چند جملٔه کوتاه خالصه کند. درصورتی که 
نتوانست به نحو درست جمع بندی كند، معّلم خالصٔه درس را برای دانش آموزان بیان می کند.

٥

6
ارزشیابی

 بعد از تدریس

این موارد را از دانش آموز می خواهیم:
١ــ برای قید حالت از دستور زبان فارسی مثال بزند.
٢ــ برای قید حالت از دستور زبان عربی مثال بزند.

١0

ــحّل داوطلبانٔه مترینات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آینده.تکلیف7

8
معرّفی 

فّعالّیت های خاّلقانه

یافنت »قید حالت« در قرآن و حدیث با استفاده از نرم افزار و اینرتنت.
یافنت »داستان«، »آیا می دانید که« و »ابتسامات« به زبان عربی

یافنت وبالگ، وبگاه، نرم افزار آموزشی، پرده نگار )پاورپوینت( و تصاویر آموزشی مناسب.

٣

7٥زمان تقریبی                                                                                                                                                      

١ــ برای قرائت منت درس و بخش مکامله باید همٔه دانش آموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوش صدا نباشند.
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جدول زمان بندی ساالنٔه پیشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن« پایٔه دوازدهم ــ رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

فّعالّیتدرستاریخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
یم

ن

مهر

در صورت داشنت برنامه، معارفه و رشوع تدریس نخستین درس کتاب: قرائت ١١اّول

و ترجمٔه منت و حّل بخش درک مطلب

)گاهی به دالیلی اّولین جلسٔه مهر ماه كالس برگزار منی شود.(

قرائت بخش قواعد درس اّول توّسط دانش آموز و پاسخ به پرسش های ٢١دوم 

احتاملی دانش آموزان

حّل مترینات درس اّول و پرسش های شفاهی٣1سوم

ادامٔه حّل مترینات درس اّول و پرسش های شفاهی٤1چهارم

آبان

آزمون کتبی از محتوای درس اّول و آموخته های پیشین كه در بارم بندی آمده ٥١اّول

است.

قرائت و ترجمٔه منت درس دوم و حّل درک مطلب6٢دوم

قرائت بخش »اِْعَلموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضیح و پرسش 7٢سوم 

معّلم

حّل مترینات درس دوم و پرسش های شفاهی8٢چهارم

آذر

ادامٔه حّل مترینات درس دوم و پرسش های شفاهی9٢اّول

آزمون کتبی از محتوای درس دوم و آموخته های پیشین كه در بارم بندی آمده ١0٢دوم

است.

مترین بر آموخته های پیشین مانند محل اعرابی، انواع كلمه )اسم فاعل، اسم ١ و ١١٢سوم 

مفعول، اسم مكان، اسم تفضیل، اسم مبالغه( و مخصوصاً انواع فعل مطابق 

با بارم بندی رسمی 

مترین بر آموخته های پیشین مانند محل اعرابی، انواع كلمه )اسم فاعل، اسم ١ و ١٢٢چهارم

مفعول، اسم مكان، اسم تفضیل، اسم مبالغه( و مخصوصاً انواع فعل مطابق 

با بارم بندی رسمی

دی

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١٣اّول

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات١٤دوم 

قرائت و ترجمٔه منت درس سوم و حّل درک مطلب١٥٣سوم

قرائت بخش »اِْعَلموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضیح و پرسش ١6٣چهارم

معّلم
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وم
 د

ال
س

یم
ن

بهمن

حّل مترینات درس سوم و پرسش های شفاهی173اّول

ادامٔه حّل مترینات درس سوم و پرسش های شفاهی183دوم

سوم
آزمون کتبی از محتوای درس سوم و آموخته های پیشین كه در بارم بندی 193

آمده است.

قرائت و ترجمٔه منت درس چهارم و حّل درک مطلب204چهارم

اسفند

اّول
قرائت بخش »اِْعَلموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضیح و پرسش 214

معّلم

حّل مترینات درس چهارم و پرسش های شفاهی224دوم

ادامٔه حّل مترینات درس چهارم و پرسش های شفاهی234سوم

چهارم
آزمون کتبی از محتوای درس چهارم و آموخته های پیشین كه در بارم بندی 4 24

آمده است.

برخی از دبیران تصّور می كنند دانش آموز باید حتامً همٔه آموخته های پیشین را در آخرین سال تحصیلی 

به یاد داشته باشد؛ درحالی كه دبیر با تجربه می داند كه حقیقت چیزی جز این است. اغلب دانش آموزان 

آموخته های خود را فراموش می كنند. یادآوری و مترین الزم است. مهم ترین آموختٔه سال های گذشته مبحث 

»فعل« است. وظیفٔه دبیر است كه در پایٔه دوازدهم كه حجم كتاب نیز این اجازه را به او می دهد انواع فعل 

را در كالس یادآوری كند. )فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعید، امر، نهی، نفی، 

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

ساده و با ریشه های ساده ای مانند َخَرَج، َدَخَل، َصَبَ، کَتََب و نَظََر(

در هر زبانی مهم ترین قاعده مربوط به فعل است. فعل ها ساختار اساسی دستور زبان هستند. اگر دانش آموز 

فعل را خوب یاد بگیرد یادگیری بقیٔه مطالب ساده تر است.

مترین های كتاب به گونه ای هستند كه یادآوری و تكرار آموخته های گذشته را دربردارد؛ برای مثال مترین 

اّول درس دوم دقیقاً مربوط به آموخته های پیشین دانش آموز است. در این تـمرین از دانش آموز خواسته 

شده است كه انواع كلمه را تشخیص دهد. )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم مبالغه، فعل ماضی، فعل 

مضارع، مصدر و ...(

دانش آموز فعل ماضی را در پایٔه هفتم و فعل مضارع را در پایٔه هشتم خوانده است، پس طبیعی است حال 

كه در پایٔه دوازدهم است آموخته هایش را تا حدودی از یاد برده باشد.

دبیری كه به بارم بندی و منونه سؤال پیشنهادی ارائه شده توّجه كند به سادگی پی می برد كه تكرار آموخته های 

پیشین در كالس الزم است؛ زیرا بدون آنها دانش آموز در امتحانات نوبت اّول و دوم موفّق نخواهد بود. 
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 مقالهٔ روش تدریس پیشنهادی   

  معصومه ملكی: دبیرخانه كشوری راهربی درس عربی
تدریس فرایندی است که رشایط یادگیری را فراهم می سازد و آموخته های دانش آموزان را سازماندهی 

می کند. از این تعریف می توان دریافت که تدریس یک فعالیّت است؛ اّما نه هر فعالیّتی، بلکه فعالیّتی 

انجام  شاگردان  اخت  شن مطابق  که  فعالیّتی  می گیرد.  انجام  خاّصی  هدف  اساس  بر  و  طورعمدی  به  که 

می پذیرد و موجب تغییر آن می شود. روش تدریس مجموعٔه فعالیت هایی است که برای نیل به هدفی معیّن 

انجام می شود و بهرتین روش آن است که با رصف کمرتین مّدت و با توّجه به رشایط و امکانات موجود، 

مناسب ترین زمینه را برای پرورش و آموزش مؤثّر و مطلوب فراهم سازد.

 روش تدریس متن   

درس اّول )الّدین و الّتدیّن( 

1 تقویت مهارت شنیداری دانش آموزان از راه گوش سپاری به کتاب گویا، یا قرائت معلّم، یا دانش آموز 
مسلّط بر خواندن زبان عربی.

2 ایجاد انگیزه در دانش آموزان با طرح چند سؤال دربارٔه  تعریف خرافه و علل گرایش برخی انسان ها 
به آن .

3 بیان داستان بت شکنی حرضت ابراهیم  توّسط دانش آموزان به صورت ایفای نقش، یا قّصه گویی 

4 اشاره به روش تربیتی حرضت ابراهیم  در متقاعد کردن کّفار و دعوت به تفّکر دانش آموزان در  
پاسخ به سؤال )آیا تو با خدایان ما اینگونه کرده ای؟( که ایشان به جای پاسخ آشكار می فرمایند: از بت بزرگ 

بپرسیـد، و آنها با زبان خود اعرتاف می کنند که چگونه از کسی که سخن منی تواند سخن بگوید و منی شنود 

پاسخ دریافت کنیم؟! 

پیشنهاد روش تدریس در منت درس اّول می توان از روش های ایفای نقش، قّصه گویی و منایش خاّلق بهره 

جست تا دانش آموز درس را به صورت محسوس و عینی فرا بگیرد. با تلفیق این روش با روش بحث و تبادل 

نظر می توان به بهرتین اهداف آموزشی دست یافت؛ زیرا در این نوع روش تدریس بین معلّم و دانش آموزان 

ارتباط انسانی و عاطفی ایجاد می شود و باعث می شود دانش آموزان به گفتار و افکار خود نظم ببخشند و 

قّؤه تفّکر و استنتاج و خالقیّت آنها پرورش یابد.
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برای درس معانی حروف مشبّهه و الی نفی جنس می توان از روش های توضیحی و پرسش و پاسخ استفاده 

کرد. 

روش پرسش و پاسخ: فّنی است که می تواند در همٔه روش های تدریس و فعالیّت های آموزشی به کار 

رود. به ویژه، هنگامی که معلّم می خواهد دانش آموز را به تفّکر دربارٔه مفهومی جدید یا بیان مطلبی که 

آموخته شده است، تشویق کند. این فن، ممکن است برای مرور مطالبی که قبالً تدریس شده است، مفید 

باشد و یا وسیلٔه مناسبی برای ارزشیابی میزان درک دانشجو از مفاهیم موردنظر باشد. در این روش باید 

فرصت پرسش را برای دانش آموز فراهم منود و بعد از طرح سؤال با پرسش های پیگیر که توّسط معلّم بیان 

می شود یادگیری عمق می یابد. 

پرسش های پیگیر، توّسط معلّم به شکلی منظّم و پی درپی و بالفاصله پس از نخستین پاسخ دانش آموز، 

از پرسش های پیگیر، راهنامیی دانش آموز برای رسیدن به پاسخ موردنظر است.  مطرح می شوند. هدف 

در حقیقت، معلّم با این گونه سؤال ها ذهن دانش آموز را تحریک می کند. در نتیجه، توّجه دانش آموز به 

پاسخ های خود بیشرت می شود و با مترکز حواس و تفّکر بیشرت مسئله را بررسی می کند و پاسخ هایی را که 

ناشی از تفّکر عمیق تر و پخته تر است، ادامه می دهد. استفاده از این فن، سبب می شود که شاگرد به تدریج 

به سطوح باالتر یادگیری برسد. پرسش های پیگیر، شاگرد را یاری می دهد تا پرسش های خود را روشن تر، 

صحیح تر، دقیق تر و عمیق تر بیان کند. این فن به روش سقراط شباهت دارد.

 روش تدریس متن   

درس دوم  )مکة املکرمة و املدینة املنورة(

1 شنیدن منت درس از کتاب گویا 

2  ایجاد انگیزه با این سؤال که آیا خودتان یا خانواده تان به حج مرشف شده اید؟ 

3  هنگام دیدن تصاویر مّکه و مدینه از تلویزیون چه احساسی پیدا می کنید؟
در این منت می توان از دانش آموزان خواست تا احساسات خودشان را بیان کنند یا با توصیف چگونگی 

ابراز احساس والدین ایشان هنگام متاشای فیلم یا تصاویر خانٔه خدا، دانش آموزان را برای تدریس درس آماده 

منود.

معلّم می تواند اطاّلعاتی دربارٔه مناسک حج یا  غار حرا و ثور که در درس نام آنها آورده شده است در 

اختیار دانش آموزان قرار بدهد یا از آنها بخواهد در این باره تحقیق کنند و به کالس بیاورند.
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 روش تدریس قواعد درس   
»قید حالت« را می توان با یک مقایسـٔه زبانی ساده با زبان فارسی آغاز کرد؛ مانند این پرسش که كلامتـی 

مانند صبورانه، خندان و با شادی در فارسی چه نام دارند؟ و بعد از اشارٔه دانش آموزان به قید حالت، معلّم 

ارتباط بین دو درس را برقرار می سازد و وارد مثال های عربی می شود و چند عبارت دارای موصوف و صفت 

و حال را برای آنها مثال می زند، تا دانش آموز با توّجه به ویژگی های موصوف و صفت و با روش اکتشافی 

قید حالت را مشّخص کند. به طور مثال در دو عبارت »جاء الولد املرسور.« و »جاء الولد مرسوراً.« دانش آموز 

بعد از تشخیص موصوف و صفت، حال را تشخیص می دهد.

استفاده از قید حالت در زبان فارسی به همراه مثال های متعّدد در ایجاد انگیزه و برقراری پل ارتباط بین 

آموخته های گذشته و مطالب جدید از نکاتی است که نباید از آن چشم پوشی کرد. 

در این درس از روش های  توضیحی، پرسش و پاسخ و روش اکتشافی و نیز حّل مسئله می توان استفاده 

کرد.

 معرّفی روش تدریس اکتشافی   

با تالش فردی و  ایجاد می کند که دانش آموزان  اکتشافی موقعیّت و فرصتی را  معلّم در روش تدریس 

گروهی در فرایند یادگیری رشکت کنند و مفاهیم درسی مورد نظر را دریابند.

مراحل این روش به این رشح است:

ــ مشّخص کردن مسئلٔه مورد نظر

ــ ارائٔه راه  حل هایی برای حّل مسئله یا تحلیل موضوع

ــ آزمایش راه  حل های پیشنهادی

ــ نتیجه گیری و کاربرد نتایج در موقعیّت های مختلف

ــ رسیدن به قوانین عملی و قابل  تعمیم

از مزایای روش اکتشافی

1 به تقویت توانایی ذهنی دانش آموز کمک می کند.

2 افزایش انگیزٔه درونی؛ زیرا دانش آموز به شکل خودجوش به دنبال فعالیّت می رود. 

3 دانش آموز را خاّلق و کاوشگر بار می آورد .

4 موجب دوام بیشرت آموخته ها می شود. 
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معرّفی روش حّل مسئله:

یکی از روش های فّعال تدریس معلّم روش حّل مسئله است؛ در این روش معلّم با طرح یک مسئله انگیزه 

را در دانش آموز ایجاد و وی را به گردآوری اطاّلعات دعوت می کند و بر اساس همین اطاّلعات فراهم شده 

داوری می کند. نکتٔه مهم این است که معلّم باید دربارٔه موضوع مورد نظر آگاهی و تسلّط کافی داشته 

باشد و منابع مربوط به موضوع را به خوبی بشناسد و به دانش آموز انتقال دهد. در غیر اینصورت هدایت 

و رهربی او کمک زیادی به دانش آموز منی کند. از طرفی داشنت امکانات کافی نیز الزمٔه کار است. به عنوان 

مثال در اختیار داشنت کتابخانه ای مجّهز و در صورت لزوم آزمایشگاه و امکان استفاده از آنها نیز رضوری به 

نظر می رسد  حّل مسئله فرایندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راه هایی که به یک هدف یا یک 

راه  حل منتهی می شود. در موقعیتی که انسان با مسئله ای روبه رو می شود، باید بر موانع یا مشکالتی که بر 

رس راه رسیدن به هدف وجود دارد، غلبه کند. عامل اصلی در حّل مسئله، عبارت است از کاربرد تجربٔه قبلی 

فرد برای رسیدن به راه حل و پاسخی که پیش از آن برای انسان ناشناخته بوده است. حّداقل در موقعیّت 

خاّصی که شخص در آن قرار دارد، تجربه،  دانش و مهارت گذشته، پیش نیاز حّل مسئله به شامر می آید.

                                                                                                      )صفوی امان اللّه، 13۸۰(

روش حّل مسئله یکی از روش های فّعال تدریس است. مورگان و همکارانش مسئله را نوعی تعارض یا 

تفاوت بین موقعیت موجود و موقعیت دیگری که می خواهیم ایجاد کنیم، تلّقی می کنند. به دیگر سخن، 

انسان ها در پی حّل مسائل خود هستند و می کوشند برای هر موضوع حل نشده ای راه حلّی بیابند.

اگر نظام آموزشی توانایی حل مسئله را به دانش آموزان یاد بدهد، به یقین به اهداف خود دست خواهد 

یافت؛ زیرا هرچه قدرت تصمیم گیری و گزینش راه  حل های مطلوب در فراگیرندگان افزایش یابد، نیازهای 

روزمرّٔه خود را راحت تر رفع می کنند و موفّق تر خواهند بود. یک رضب املثل چینی می گوید: اگر به فردی 

یک ماهی بدهی، یک وعده غذای او را فراهم آورده ای؛ اّما اگر به او ماهیگیری بیاموزی، غذای یک عمر 

او را تأمین کرده ای. این موضوع نشان می دهد که باید به فراگیرندگان، روش حّل مسئله و تصمیم گیری را 

بیاموزیم و آنان را به روش های گوناگون مسلّح کنیم تا در موقعیّت های مناسب دست به انتخاب بزنند. 

تأکید نظام های پیرشفتۀ آموزشی، مخصوصاً در مسائل پرورشی نیز بر همین است. باید رویکرد های روش 

حّل مسئله را تقویت کنیم؛ تا دانش آموزان بتوانند بنا به مقتّضیات زمان،  اطاّلعات و آموخته های خویش 

را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گسرتٔه زندگی،  به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند. 

                                                                                                   )فضلی خانی منوچهر، 13۸۶(
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طرح درس روزانۀ درس دوم بر مبنای برنامۀ درسی مّلی

مشّخصات 

کلی

موضوع درس: مکة املکرمة شامره طرح درس: 2

واملدینة املنّورة / الحال 

تاریخ اجرا: هفتۀ 

دوم و سوم آبان 

مدت اجرا: 5۰ دقیقه

مکان: آموزشگاهتعداد فراگیران: 27کالس: دوازدهممجری: 

الف( قبل از تدریس

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی

اهداف و پیامدهاسطح هدف

هدف کلی

آشنایی با اماکن زیارتی و تقویت باورهای دینی دانش آموزان 

آشنایی با یک منت مکامله ای 

آشنایی با حال مفرد و حال جمله 

آشنایی با ترجمه قید حالت )الحال( 

تشخیص نقش قید حالت در زبان عربی 

اهداف مرحله ای

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس بتوانند: 

1ــ جمالت منت و مترین ها را صحیح قرائت و ترجمه کنند.

2ــ معنای کلامت جدید درس را از عربی به فارسی ذکر کنند.

3ــ قید حالت را در جمله تشخیص دهند. 

4ــ قید حالت را در جمله درست ترجمه کنند.

5ــ قید حالت را از صفت و خرب متییز دهند.

6ــ قید حالت عربی را با قید حالت در زبان فارسی تطبیق دهند و از راه مقایسه ترجمه ای 

روان از آن ارائه دهند.
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ی
زش

مو
ی آ

ار
رفت

ی 
ها

ف 
هد

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح

عنارص برنامۀ درسی مّلی

تعّقل، ایامن، علم، عمل و اخالق

عنارص
عرصٔه ارتباط با

خلقتخلقخداخود

از دانش آموز انتظار می رود در پایان درس :

1ــ آیه ورودی درس و منت درس 

را صحیح بخواند.

شناختی 

دانش، 

درک و 

فهم

اخالق، علم، 

****کار و عمل

به درستی  را  و منت  آیه  پیام  2ــ 

بفهمد )ترجمه کند( و به دیگران 

انتقال دهد.

درک و 

فهم
***علم، کار و عمل

رفنت  دربارٔه  الهی  توصیٔه  به  3ــ 

به حج در صورت مستطیع بودن 

فکر کند.

عاطفی
اخالق ، تفکر و 

تعقل
****

4ــ با اماکن زیارتی نام برده 

شده در درس و نیز دو غار ثور 

و حرا آشنا شود.

شناختی 

دانش
*علم 

فارسی  در  را  حالت  قید  ٥ــ 

تشخیص و با عربی تطبیق دهد.

شناختی 

تجزیه و 

تحلیل

*کار و عمل

به  جمله  در  را  حال  انواع  ٦ــ  

درستی ترجمه کند.

درک و 

فهم
*تفکر و تعقل

7ــ بین دستور زبان های فارسی 

و عربی و نیز انگلیسی پیوند 

برقرار کند.

شناختی 

تجزیه و 

تحلیل ، 

ترکیب

*تفکر و تعقل
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رئوس مطالب

در منت درس با آیٔه الهی دربارٔه حّج بیت اللّه الحرام آشنا می شود و با تبادل نظر و بحث دربارٔه 

خاطرات خود و خانواده از مناسک سیاسی ــ عبادی حج با نظام هستی و با خلق ارتباط برقرار 

می کند.

مواد و   رسانه های 

آموزشی

١ــ کتاب درسی                                2ــ سورٔه حج

3ــ اینفوگراف کتاب                          4ــ فیلم کوتاه یا پاورپوینت مناسک حج

پیش بینی رفتار 

ورودی 

با حج و اعامل آن آشنا باشند. 

قید حالت را در فارسی بشناسند. 

صفت و موصوف و خرب را به درستی تشخیص بدهند. 

با جملٔه اسمیه آشنا باشد. )جهت ورود به مبحث حال جملٔه اسمیه(

ایجاد ارتباط اولّیه 

 سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، قرائت آیٔه حج جهت ایجاد انگیزه، نظارت بر 

تکالیف مانده.

دقّت در تصاویر کتاب، بیان خاطرٔه حج از یک دانش آموز.  

زمان:  

5 دقیقه

گروه بندی، مدل و 

ساختار کالسی

 گروه بندی دانش آموزان در گروه های سه نفره. 

چیدمان کالس به صورت میزگرد. 

روش  ایجاد و تداوم 

انگیزه

پخش ندای ملکوتی »لبیك الّلهم لبیك.« از گوشی یا تابلوی هوشمند جهت ایجاد 

انگیزه. 

دّقت در تصویر ورودی درس. 

توّجه دادن به معنای استطاعت.

زمان: 

متناوب

ارزشیابی آغازین

حج در چه ماهی برگزار می شود؟ 

چه موقع زائر بیت الّله الحرام به عنوان حاج تلقی می گردد؟ 

دانش آموز جملٔه اسمّیه را در سه سطر اّول درس یک مشّخص کند و ارکان آن را 

بنویسد. 

دانش آموز موصوف و صفت های پاراگراف درس اّول را استخراج کند. 

دانش آموز قید حالت در فارسی را با ذکر چند مثال رشح دهد.

زمان:

 1۰ دقیقه

روش های تدریس

روش خاطره گویی از حج: 

توصیف رفتار والدین هنگام مشاهدٔه مناسک حج از تلویزیون که نوعی آفرینش جمالت فی البداهه 

را دربردارد.

روش بحث و تبادل نظر دربارٔه استطاعت و مستطیع. 

تطبیق حال در دو زبان فارسی و عربی. 

مقایسٔه تفاوت صفت با حال در جمالت عربی. 

مشارکت دانش آموزان در تکمیل قواعد. 

روش اکتشافی قاعدٔه حال در جمالت عربی. 

روش گروهی برای ترجمٔه منت درس. 
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ب( فعالّیت های مرحلۀ هنگام تدریس

آماده سازی

نوشنت جمالت حاوی صفت و حال بر روی تابلو و کشف راه تشخیص آن 

دو از هم در زبان فارسی. 

نوشنت هامن جمالت به عربی و کشف راه تشخیص آن دو .
زمان: 5 دقیقه

ید
جد

س 
در

ه 
رائ

ا

فعالّیت های معّلم ــ دانش آموز: 

این فعالّیت ها به صورت تلفیقی مطرح می شود و تفکیک آن به معنای مجّزا بودن فعالیت های معّلم و دانش 

آموز است و منطقی به نظر منی رسد و به همین خاطر از خط چین استفاده شده است.

فعالّیت های دانش آموزانفعالّیت های معّلم

نوشنت جمالت حاوی صفت و حال بر روی تابلو

 نوشنت هامن جمالت به عربی

کشف راه تشخیص حال از صفت در فارسی 

توّسط دانش آموزان / ارجاع حال به مرجع 

آن در زبان فارسی 

کشف راه تشخیص آن دو توّسط دانش 

آموزان / ارجاع حال به مرجع آن در زبان 

عربی

نوشنت جمالت اسمیه بدون واو و ضمیر بر روی تابلو یا 

منایش آن روی تابلوی هوشمند کالس. 

نوشنت جمالت اسمّیه ای که وسط جمله قرار می گیرند و 

با واو و ضمیر آمده اند.

 تشخیص جمالت اسمّیه و مقایسٔه این 

جمالت با هم و در نهایت کشف اینکه 

برخی جمالت با ضمیر و واو همراه شده اند 

که به آنها جملٔه حالیه می گویند.

به مشارکت طلبیدن دانش آموزان در جست و جوی  

قید حالت در منت درس.

دانش آموز با توّجه به ترجمٔه جمالت و نیز 

قرائن موجود در جمالت حال را در جمله 

تشخیص می دهد و ترجمه می کند.

مدت زمان: 20 دقیقه

فعالیت های خاّلقانه دانش آموزان

استخراج احادیث و آیات دارای حال و جملٔه حالّیه. 

اجرای منایش توّسط دانش آموزان و به تصویر کشیدن برخی از حالت های ممدوح و 

مذموم در آنها. 
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ج( فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی

الف( تکوینی )در جریان تدریس(

پرسش و پاسخ و تبادل نظرهای حین تدریس 

ب( ارزشیابی پایانی  

او در  اثربخشی طرح آمـوزشی و هدف هـای معّلم و میزان توفیق  تعیین 

آموزشی  اهداف  از  آزمونک  ارائه یک  با  ده کردن مراحل مختلف طرح  پیا

مهّم درس. 

زمان: در 

طول تدریس                            

زمان 5 دقیقه

جمع بندی

و ساخت دانش 

جدید

جمع بندی و طبقه بندی درس توّسط معّلم و ارائه الگوی مناسب جهت پایا 

شدن درس در ذهن دانش آموزان 

زمان:

 2   دقیقه

تعیین

تکالیف و اقدامات 

بعدی

1ــ انجام یک تحقیق دربارٔه مناسک حج و اعامل آن. 

2ــ استخراج حال از منت درس. 

3ــ حل مترین های درس.

4ــ آمادگی برای یک آزمونک در ابتدای جلسٔه بعد.  

زمان:

 2 دقیقه

معرّفی منابع
قرآن کریم 

معرّفی شبکه های پیام رسان مفید

زمان:

1 دقیقه

درس سوم : الکتب طعام الفکر 

بهرتین روش تدریس درس استثنا استفاده از یادگیری معکوس یا وارونه )Flipped Classroom( است که 

می تواند در ضمن این روش مقایسٔه زبانی هم با دستور زبان فارسی صورت گیرد. آوردن مثال های متعّدد 

در ایجاد انگیزه و برقراری پل ارتباط بین آموخته های گذشته و مطالب جدید از نکاتی است که نباید از آن 

چشم پوشی کرد.

یادگیری معکوس یا وارونه: به بیان ساده یعنی در خانه ویدیوهای آموزشی یا سخرنانی یا تدریس معلم 

را متاشا کنند و در کالس با حضور معلّم تکلیف و مترین را انجام دهند. یا به عبارتی دیگر در سیستم فعلی 

و رایج، معلّم در کالس آموزش می دهد و دانش آموز در خانه مترین می کند و تکالیفش را انجام می دهد؛ اّما 

در یادگیری معکوس، این فرایند برعکس شده است؛ یعنی دانش آموز فیلم تدریس معلّم را در خانه می بیند 

و فردای آن روز در کالس و با نظارت معلّم تکالیف مربوط را انجام می دهد. در شیؤه تدریس معکوس، 

آموزش مستقیم از طریق فیلم یا وسایل آموزشی دیگر و قبل از کالس انجام می شود و در ساعت کالس کار 
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گروهی و رسیدگی به نیازهای فردی صورت می گیرد. به این ترتیب کالس، مکانی برای تعامل با معلّم و سایر 

دانش آموزان می شود، یادگیری دانش آموزان از یکدیگر و انجام کار عملی به شکل گروهی انجام می شود و 

می تواند سبب افزایش تحّرک، نشاط و پویایی کالس  درسی گردد.

در یادگیری معکوس، دانش آموز می تواند تدریس معلّم را بارها متاشا کند، مکث کند، مترکز کند، تکرار کند 

و ذخیره کند. مشکل همیشگی تفاوت های فردی در درک مطلب دیگر وجود نخواهد داشت. هرچند روش 

یادگیری معکوس در جهان امروز روش بسیار جدیدی است؛ )رشوع از سال 2007( اّما به واسطٔه فّناوری، 

زود وارد ایران شده و هم اکنون برخی معلاّمن از آن استفاده می کنند. می توان اّدعا کرد که روش یادگیری 

معکوس معجزه منی کند و اصالً شیوه و طرح خاّصی ارائه منی کند؛ بلکه فقط جای تدریس و مترین را عوض 

می کند؛ تدریس در خانه و مترین در مدرسه. در این روش معلّم فرایند تدریس را طرّاحی می کند؛ چرا که 

موفقیّت در اجرای این روش مستلزم فکر و برنامه ریزی است که در موقعیت کالس او چه روشی بهرت جواب 

می دهد؟ بنابراین، تنها یک روش برای برگزاری کالس معکوس وجود ندارد. آنچه در این روش بسیار مهم 

است به کارگیری فّناوری در فرایند تدریس و هدایت دانش آموزان به سوی تفّکر و پژوهش پیرامون موضوع 

درس است.

مراحل اجرای روش تدریس معکوس:

ــ از تدریس خودتان فیلم بگیرید.

ــ در زمان مشّخص فیلم ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. این کار را می توانید از طریق دی وی دی، 

فلش یا حتی بارگذاری در سامانه هایی مانند آپارات انجام دهید.

ــ از دانش آموزان بخواهید فیلم تدریس را تا جلسٔه بعد نگاه کنند. 

ــ مترین ها و تکلیف هایی برای کار در خانه به دانش آموز بدهید. این تکلیف ها باید کم باشد.

ــ در جلسٔه بعد رس کالس فقط به بررسی تکلیف ها و حّل مترین های بیشرت می پردازید.

ــ اگر دانش آموزی فیلم را نگاه نکرده بود، یا هنوز یاد نگرفته بود، با کمک دانش آموزان دیگر و شام 

می تواند جربان کند.

ــ نیاز نیست شام متام جلسات تدریس یعنی کّل کتاب را به یک باره تدریس و فیلمربداری کنید. همین 
که یک یا دو جلسه از دانش آموزانتان جلوتر باشید کافی است. 1

این گونه می توانید تدریس معکوس را در کالس خود اجرا کنید.

١ــ محمد حافظی نژاد. »کالس معکوس« روش تدریس. 13۹6.
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درس چهارم: )الفرزدق( 

1 تقویت مهارت شنیداری توّسط کتاب گویا، یا قرائت معلّم، یا یک دانش آموز مسلّط به روخوانی زبان 
عربی .

(، فرزدق، هشام بن عبدامللک و حّجاج بن یوسف(: 2 معرّفی شخصیت های اصلی )امام سجاد 
  به تعداد شخصیت های داستان افرادی مشّخص شوند، تا به ایفای نقش بپردازند.

  می توان با بهره گیری از امکاناتی ساده شخصیت ها را حّسی تر و ملموس تر ساخت. )با استفاده از 
صورتک ها ،عکس ها و... این کار امکان پذیر است(. 

هر یک از شخصیّت ها بخشی از شعر را که متناسب با توان آنهاست، حفظ کند تا منایش طبیعی تر انجام 

شود.

برای تدریس مفعول مطلق بهرت است مقایسٔه زبانی با فارسی صورت گیرد و با استفاده از تلفیقی از 

روش های اکتشافی، پرسش و پاسخ و توضیحی نوع و چگونگی تأکید فعل را در این دو زبان مقایسه کنیم 

که در فارسی از قیدهای تأکید بسیار، حتامً، واقعاً استفاده می شود.

معلّم دو دسته گزاره ارائه می دهد که در منونه های اّول فعل در آنها بدون قیود تأکیدی به کار رفته است 

و منونه های دوم را با قیود تأکید می آورد و از دانش آموزان می خواهد این دو منونه را با هم مقایسه کنند 

و تفاوت آنها را کشف کنند؛ سپس درس با پرسش و پاسخ بین معلّم و دانش آموز با هم و دانش آموزان با 

یکدیگر ادامه می یابد. در ادامه، معلّم توضیحات تکمیلی را ارائه می دهد و در نهایت، معلّم هامن جمالت 

را به عربی ترجمه می کند و همین مراحل را معلّم و دانش آموزان طی می کنند و دانش آموزان بعد از کشف 

تفاوت جمالت عربی با یکدیگر به درستی حدس خواهند زد که وظیفٔه تأکید در جمالت عربی بر عهدٔه چه 

کلامتی است و در نهایت، درس با کمک دانش آموزان جمع بندی می شود.

مادر مطالعه می کرد. / مادر بسیار مطالعه می کرد. 

پدر دور خانٔه کعبه طواف کرد. / پدر مانند عارفان دور خانٔه کعبه طواف کرد.

نرگس در کارهای خانه، به مادرش کمک می کند. / نرگس در کارهای خانه، به مادرش بسیار کمک می کند.

. / کانت األمُّ تطالع مطالعًة. کانْت تطالع األمُّ

طاف األُب حول الکعبِة. / طاف األُب حول الکعبِة طواَف العارفین.

ها مساعدًة کثیرًة. ها.  / تساعد نرجُس أُمَّ تساعد نرجُس أُمَّ
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