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وا ِمْن َحْولَِك   آيۀ كامل اين است: ﴿فَِبام رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه لِْنَت لَُهْم َولَْو کُْنَت فَظّاً َغليَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ
فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوشاِورُْهْم ِف اْلَْمِر فَِإذا َعزَْمَت فَتَوَکَّْل َعلَی اللَِّه إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمتَوَکِّلنَي﴾

و  تندخو  اگر  و  گشتی  مهربان  خلق  با  که  بود  خدا  مرحمت  به  قمشه ای:  الهی  استاد  ترجمۀ 

سخت دل بودی، مردم از گِرد تو متفرّق می شدند، پس از ]بدِی[ آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش 

کن و ]برای دلجویی آنها[ در کاِر ]جنگ[ با آنها مشورت منا، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکّل به 

خدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتامد کنند دوست دارد.

اگر  و  كردی  نرم خويی  آنان  با  الهی  رحمت  لطف  به  خرّمشاهی:  بهاءالدين  استاد  ترجمۀ 

درشت خوی سخت دل بودی، بی شک از پريامون تو پراكنده می شدند؛ پس از ايشان درگذر و برايشان 

آمرزش بخواه و در ]اين [ كار با آنان مشورت كن و چون عزمت را جزم كردی بر خداوند توكّل كن 

كه خدا اهل توكّل را دوست دارد.

ترجمۀ استاد سّيد جالل الّدين مجتبوی: ]اى پيامرب[ به ِمهر و بخشايىش از خداست كه براى ايشان 

نرم شدى و اگر درشت خوى سخت دل بودى، از گرد تو پراكنده مى شدند. پس، از آنان درگذر و براى 

ايشان آمرزش بخواه و با آنان در كار ]جنگ [ مشورت كن و چون بر ]كارى [ دل بنهادى بر خداى 

توكّل كن كه خدا توكّل كنندگان را دوست دارد.

ترجمۀ استاد عبداملحّمد آيتی: به سبب رحمت خداست كه تو با آنها اين چنني خوش خو و مهربان 

هستى. اگر تندخو و سخت دل مى بودى، از گرد تو پراكنده مى شدند. پس بر آنها ببخشاى و برايشان 

آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كارى كنى بر خداى توكّل كن كه خدا 

توكّل كنندگان را دوست دارد.

ْرُس الّثالُِث اَلدَّ

َفـِبام َرْحَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهم َولَْو كُْنَت َفظّـاً َغليَظ الَْقلِْب َلنَْفّضوا ِمْن َحْولَِك ... 

آُل ِعمراَن: 159

پس به ]برکِت[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خو شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی، 

بی گامن از اطرافت پراکنده می شدند.
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روش تدريس درس سوم

اهداف درس

1 با سه منت كوتاه تاريخی آشنا شود و آنها را درست قرائت و ترجمه كند.

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

3 کاربرد اسلوب استثنا را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای مستثنی را درست معنا كند.

5 جمله های دارای حرص را درست معنا كند.

6 اسلوب استثنا را از اسلوب حرص تشخيص دهد.

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

8 پيام سه منت درس را درست درک و بيان كند.

ثاَلُث ِقَصٍص َقصيـرٍَة )ِبـَتَصٍُّف(

در آغاز بايد بدانيم اين داستان ها با دخل و ترصّف نوشته شده است.

1 اِْحِتـراُم اْلَطفاِل

؛ ثُمَّ  . َوبَْعَد لََحظاٍت جاَء ابُْنـُه َوَسلََّم َعلَی النَّبـيِّ ذاَت يَوٍم کاَن رَُجٌل جالِساً ِعنَد رَسوِل اللِّه

راَح نَْحَو والِِدِه، فَـَقبَّلَـُه اْلَُب َوأَْجلََسـُه ِعنَدُه. 

روزی مردی نزد فرستادۀ )پيامرب( خدا  نشسته بود و پس از چند لحظه پرسش آمد و به 

پيامرب سالم كرد؛ سپس به سوی پدرش رفت و پدر، او را بوسيد و وی را نزد خودش نشانيد.

از دانش آموز می پرسيم: مرتادف اِبْن و أب و راَح چيست؟ ج: َولَد و والِد و َذَهَب. متضاّد جالِس 

و أَْجلََس چيست؟ ج: واِقف و أَْوقََف يا َوقََّف. فرق قَبََّل و قَِبَل و أَقْبََل و قابََل چيست؟ )البتّه قابََل در 

كتاب نيست؛ ولی مصدر آن يعنی مقابلة در فارسی كاربرد دارد.(

حتّی می توانيم به دانش آموزان بگوييم در محاورات عربی راَح به جای َذَهَب كاربرد دارد و مثال 

بزنيم: ُرْح يعنی برو. حتّی می توانيم مثال بزنيم كه در عربی عاميانه به جای قَبََّل، يَُقبُِّل گفته می شود: 

باس، يبوس كه از واژۀ بوسه در فارسی گرفته شده است.

؛ ثُمَّ راَحْت  فَِرَح رَسوُل اللِّه  ِمْن َعَملِـِه. َوبَْعَد قَليٍل جاَءْت ِبْنتُـُه، َوَسلََّمْت َعلَی النَّبـيِّ 
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ا الْوالُِد فَلَْم يَُقبِّلْـها َولَْم يُْجلِْسـها ِعْنَدُه. فَـانْزََعَج رَسوُل اللِّه  حنَي رَآُه لَْم يَُقبِّْل إالَّ  نَْحَو والِِدها. أَمَّ

ابَْنـُه، َوقاَل: »لَِم تَُفرُِّق بَيْـَن أَطْفالِـَك؟!« 

فرستادۀ خدا  از كارش خوشحال شد و پس از اندكی دخرتش آمد و به پيامرب سالم كرد؛ 

سپس به سوی پدرش رفت؛ ولی ]پدر[ او را نبوسيد و نزد خودش ننشانيد. پس فرستادۀ خدا  

هنگامی كه او را ديد كه فقط پرسش را بوسيد؛ )جز پرسش را نبوسيد( آزرده شد )ناراحت شد( و 

گفت: 

چرا ميان كودكانت فرق می گذاری؟!

به دانش آموز تذكّر می دهيم كه:

لَْم را با لَِم؟ اشتباه نگريد./ می پرسيم مرتادف نَْحَو چيست؟ پاسخ: إلٰی/ معنای رَآُه را می پرسيم. 

پاسخ: َرأٰی + هـُ

نَِدَم الرَُّجُل َوأََخَذ يََد ِبْنِتِه َوقَبَّلَها، َوأَْجلََسها ِعنَدُه.

مرد پشيامن شد و دست دخرتش را گرفت و او را بوسيد و وی را نزد خودش نشاند.

ْيامُء ِبْنُت َحليَمَة 2 اَلشَّ

يْامُء. كانَْت لِـرَسوِل اللِّه  أُْخٌت ِمَن الرَّضاَعِة اْسُمـَها الشَّ

فرستادۀ خدا  خواهری شريی )رَضاعی( داشت كه نام او شيام بود. )خواهری شريی به نام 

شيام داشت(.

قطعاً برخی دانش آموزان معنای خواهر شريی يا رَضاعی را نـمی دانند؛ يا تلّفظ آن را به صورت 

بنابراين توضيحاتی مخترص در اين مورد الزم  يا امالی درست آن را نـمی دانند؛  رِضاعی شنيده اند 

است.

ياْمُء تَْحُضُن النَّبـيَّ  َصغيـراً َوتاُلِعبُـُه َوتَقوُل: کانَِت الشَّ

شيام پيامرب  را درحالی كه خردسال بود در آغوش می گرفت و با او بازی می كرد و می گفت:

در اينجا به دانش آموز تذكّر می دهيم كه ترجمه اين است؛ اّما زيبا نيست و مطابق زبان مقصد 

تغيرياتی را در آن انجام می دهيم و به اين صورت ترجمه می كنيم: )شيام پيامرب  را در خردسالی 

در آغوش می گرفت و با او بازی می كرد و می گفت:(

َحتّٰی أَراُه ياِفعاً َوأَْمرَدا دا    نا أبِْق لَنا ُمَحمَّ يا َربَـّ

ای پروردگار ما، محّمد را برای ما نگه دار تا او را در حالی كه نوجوانی كم سّن و سال است ببينم.
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َنِة  السَّ ف  ُحَنيْـن  َغْزَوِة  َوف  اْلَيّاُم  فَـَمرَِّت  الطُّفولَِة؛  ِفـي  ِبـها  التََّعلُِّق  َشديَد  النَّبـيُّ  َوكاَن 

النَّبيِّ   الُْمْسلِميـَن؛ فَـقالَْت لَُهم: »إنّـي َلُخُت  ِبيَِد  يْامُء أَسيـرًَة  الِْهْجرَِة َوقََعِت الشَّ الثّاِمَنِة بَْعَد 

ِمَن الرَّضاَعِة ...«؛

و پيامرب  در كودكی به او بسيار وابسته بود. روزها گذشت و در غزوۀ )جنگ( حنني در 

سال هشتم هجری، شيام به دست مسلامنان اسري شد و به آنها گفت: من خواهر شريی پيامرب  

هستم ...

پرسش: منظور از غزوه و رسيه چيست و پيامرب چند غزوه و رسيه داشت؟

پاسخ: پيامرب گرامی  در زندگی خود در مدينه با مرشكان و يهودان و شورشيان بيست و هفت 

»غزوه« داشت. در اصطالح سريه نويسان مسلامن به آن دسته از نربدهايی غزوه می گويند كه فرماندهی 

سپاه اسالم را پيامرب  خودش برعهده داشت و شخصاً همراه سپاهيان حركت می كرد و با آنان نيز 

صورت گرفت.  به مدينه باز می گشت. عالوه بر غزوات، پنجاه و پنج »رَسيَّة« نيز به امر آن حرضت

مقصود از رسيه جنگ هايی است كه در آنها بخشی از سپاه اسالم برای رسكوبی شورشيان و توطئه گران 

از مدينه حركت می كرد و فرماندهی لشكر به  يكی از افراد برجستۀ سپاه اسالم واگذار می شد.

منبع: فروغ واليت، آيت اهلل سبحانی، ص61

ثُمَّ  رِداَءُه؛  لَها  َوبََسَط  َوأَكْرََمـها  فَـَعرَفَـها   ، اللِّه  رَسوِل  ِعنَد  فَـأََخذوها  قَْولَـها،  قوا  يَُصدِّ فَـلَْم   

ياْمُء  أَْجلََسها َعلَيِه، َوَخيَّـرَها بَيْـَن اْلِقاَمِة َمَعـُه ُمَعزَّزًَة أَِو الَْعوَدِة إلَی قَوِمـها سالَِمًة راضيًَة، فَـاْختارَِت الشَّ

، َوأَرَْسلَـها إلَی قَوِمـها ِبـإعزاٍز. قَوَمـها، فَـأَْعتََقـها رَسوُل اللِّه 

ولی سخنش را نپذيرفتند و او را نزد فرستادۀ خدا  بردند، پس او را شناخت و وی را گرامی 

داشت و باالپوش بلندش را برايش پهن كرد. )گسرتاند(؛ سپس او را بر آن نشاند و وی را ميان ماندن 

داد. )مخرّي  اختيار  با سالمت و خشنودی  به سوی مردمش )قومش(  يا برگشت  با عزّت  او  همراه 

كرد( شيام مردمش )قومش( را برگزيد، پس فرستادۀ خدا  او را آزاد كرد و با عزّت وی را به نزد 

مردمش )قومش( فرستاد.

از دانش آموز می پرسيم: أَخَذ چند معنا دارد؟ ج: بُرد، گرفت، برداشت، رشوع كرد.

أََخَذ يُنادي: رشوع کرد به صدا زدن.  أََخَذ ـُ : رشوع کرد  

أََخَذ ـُ : گرفت ، برداشت ، بُرد )مضارع: يَأُْخـُذ/ امر: ُخْذ(
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أََخَذ الْوالُِد ِطْفلَُه َمَعَه: پدر، کودکش را همراه خودش بُرد.

أََخَذ الَْولَُد الِْکتاَب ِمْن َصديِقِه: آن پرس، کتاب را از دوستش گرفت.

أََخْذُت الِْکتاَب ِمْن أََحِد رُفوِف الَْمکتَبَِة: کتاب را از يکی از قفسه های کتابخانه برداشتم.

فَأَْسلََمْت َودافََعْت َعْن أَخيها َوَدَعْت قَوَمها إلَی اْلسالِم َوبَيََّنْت أَخالَق النَّبـيِّ  لَُهم فَأَْسلَموا.

پس مسلامن شد و از برادرش دفاع كرد و مردمش را به اسالم فراخواند )دعوت كرد( و اخالق 

پيامرب  را برايشان بيان كرد و ]آنها نيز[ مسلامن شدند.

بپرسيم دو معنای أْسلََم كدام است؟ پاسخ: أَْسلَم: تسليم شد، مسلامن شد./ بپرسيم أخالق جمع 

چيست؟ پاسخ: ُخلُق يا ُخلْق/ بپرسيم فعل »َدَعْت« چه فعلی است؟ زيرا دانش آموز با معتاّلت آشنا 

نيست. کوتاه و مخترص اشاره می کنيم که فعل مفرد مذکّر غايب »َدعا« در مفرد مؤنّث غايب به 

صورت »َدَعْت« می آيد و حرف سوم اصلِی آن حذف می شود.

﴿َفـِبام َرْحـَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهم َولَْو كُْنَت َفظّاً َغليَظ الَْقلِْب لَـانَْفّضوا ِمْن َحْولِـَك﴾ آُل ِعمران: 159

هنگامی كه پيامرب  چشم به جهان گشود، در جست  و جوی دایه  برای این كودک، زنی به  نام 

  ، »حلیمه« از قبیله »بني  سعد بن بکر« را يافتند. با درخواست از حلیمه برای شیر دادن به محّمد 

او در جایگاه اصلی ترین شخصیّت دوران شیرخوارگی پيامرب  قرار گرفت و نزديک به دو سال 

به كودک شري داد. شوهر حلیمه، »حارث بن عبدالعزّی بن رفاعة« بود و نسبش به »بکر بن هوازن« 

می رسید. برادر رضاعی آن حرضت، عبداللّه و خواهرانش انیسه و شیامء نام داشتند که این سه نفر 

از فرزندان حلیمه سعدیه بودند. شیام به کمک مادرش از كودک نگهداری می كرد.

جریان اسارت شیام:

نقل است در پی آگاه شدن رسول خدا  از استقرار قبیلۀ »هوازن« به فرماندهی »مالک بن 

عوف نرصی«، در منطقۀ ُحنین که گروه بسیاری را نیز به همراه زنان و فرزندان آورده بود، ایشان 

دستور داد که لشکری بزرگ )دوازده هزار نفر( تجهیز شود و به سمت آنها حرکت کند. با رسیدن 

مسلامنان به منطقه و هجوم جنگجویان هوازن که در درّه کمین کرده بودند، وضع بسیار سخت و 

ناگوار شد؛ به گونه ای که بیشرت مسلامنان از اطراف رسول خدا  پراکنده شدند و تنها نُه یا ده 

نفر از بنی هاشم ماندند؛ ولی رسانجام مسلامنان پريوز شدند. »علی بن ابی طالب«  نیز در پیکار 

با پرچم دار هوازن، او را كشت و این امر باعث ترس دشمنان اسالم شد. نتیجۀ این جنگ برای قبیلۀ 



63بخش دوم: روش تدريس كتاب

هوازن این بود که بسیاری از آنان کشته و افراد زیادی هم اسیر شدند که شامر آنها به هزار تن 

می رسید. همچنین غنیمت های فراوانی به دست آمد که به جز آنچه ربوده شده بود، به دوازده هزار 

شرت می رسید.

در میان لشکر دشمن، مردی به نام »بجاد« از قبیلۀ بنی  سعد، مرد مسلامنی را که به آن قبیله 

رفته بود، کشته و تّکه تّکه کرده سپس جسدش را سوزانده بود. وقتی بجاد به جرم سنگین خود 

پی برد، گريخت. رسول خدا  به سپاهیانش فرمان داد با هر وسیلۀ ممکن بجاد را دستگیر کنند. 

آنها نیز هنگام تعقیب دشمن، او را به همراه گروهی از قبیله اش دستگیر کردند.

در بین این اسیران، شیام خواهر رضاعی رسول خدا  نیز دیده می شد. او وقتی دید مسلامنان 

آنها را با تندی و خشونت به سوی اردوگاه می برند، صدا زد: »ای مردم، قدری آرام تر؛ به خدا من 

خواهر رضاعی صاحب و بزرگ شام هستم«

نزد  با هامن حالت  را  آنـها  بـاور نکردند و  را  نـمی شناختند، سخنش  را  او  ولی مسلامنان که 

رسول خدا  بردند. هنگامی که به پيشگاه آن حرضت رسیدند، شیام به رسول خدا  گفت: 

ای رسول خدا، من خواهر رضاعی شام هستم.

اّدعا داری؟ پاسخ داد: آری، روزی من شام را روی زانوی خود  حرضت فرمود: نشانه ای بر این 

نشانده بودم و شام پشت مرا دندان گرفتی.

پیامرب سخنش را تصدیق کرد، برخاست و ردايش را پهن کرد و شیام را بر آن نشاند و به او 

خوشامد گفت. در این هنگام چشامن شیام پر از اشک شد. سپس پیامرب  دربارۀ پدر و مادر 

شیام پرسيد و او گفت که مّدت ها پیش، هر دو چشم از جهان فرو بسته اند.

بعد از شنیدن این پاسخ رسول اللّه  فرمودند: اگر بخواهی پیش ما مبانی، محبوب و گرامی 

اقوام و خویشاوندان خود  نزد  و  بروی  برگردی، می توانی  باشی  داشته  اگر دوست  و  بود  خواهی 

زندگی کنی.

شیام پیشنهاد دوم آن حرضت را پذیرفت. رسول خدا  نیز، چنانچه بنی سعد نقل می کنند، 

غالمی به نام »مکحول« به همراه کنیزی به او داد که شیام آن دو را به ازدواج یکدیگر در آورد و 

همچنان نسل ایشان در این قبیله باقی است.

در نقلی آمده است که شیام با رسول خدا  دربارۀ اسیران چنني گفت: به راستی که اینان 

خاله ها و خواهران تواَند.
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رسول خدا  نیز فرمود: ما کان يل و لِبَني  هاشٍم فقد َوَهبْتُُه لك؛ آنچه از آِن من و بنی هاشم 

است را به تو بخشیدم.

بدین ترتیب مسلامنان نیز مانند رسول گرامی اسالم  همۀ اسیران را به شیام بخشیدند. 

منبع: مجموعه کتاب های »زنان اسوه« در بردارندۀ رشح زندگی برخی از زنان تأثیرگذار در تاریخ 

اسالم، مؤسسه فرهنگی هرنی مشعر.

3 اَلَْعجوُز 1 الُْمْحِسُن )پريمرد نيکوکار(

َب َوقاَل:  شاَهَد »کرِْسٰی أَنورِشواُن« يَْوماً فاَّلحاً َعجوزاً يَْغرُِس فَسيلََة َجْوٍز؛ فَـتََعجَّ

روزی خرسو انوشريوان2 کشاورز پريی را ديد که نهال گردويی3 می کاشت؛ شگفت زده شد و گفت:

َب« را بگويد:  روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: مضارع، امر و مصدر فعل »شاَهَد و تََعجَّ

)شاَهَد، يُشاِهُد، شاِهْد، ُمشاَهَدة و ...( مرتادف شاَهَد را بگويد. پاسخ: َرأَی./ مرتادف فاَّلح چيست؟ 

پاسخ: ُمزاِرع و زاِرع./ مضارع قاَل را بگويد. البتّه نه اينکه در امتحان نيز مضارع قاَل را بخواهيم. 

برای تـمرين، در کالس اشکال ندارد. درست است که فعل »قاَل« از پرکاربردترين فعل های عربی 

است و بيشرت دانش آموزان به راحتی مضارعش را می توانند بيان کنند؛ ولی در صورتی که مجّوز اين 

کار صادر شود؛ چنني سؤالی هم طرح خواهد شد: مضارع جاز، زاَد، خاَف، َعفا، نََهی چيست؟ 

ها ال تُثِْمُر عاَدًة إاّل بَْعَد َعرْشِ  تَأُْمُل أَْن تَعيَش َحتَّی تَأْکَُل ِمْن ثَـَمرِها؟! أاَل تَْعلَُم أَنَـّ »أَيَُّها الَْفاّلُح، أَ 

َسَنواٍت«؟!

ای کشاورز، آيا اميد داری که زندگی کنی )زنده باشی( تا از ميوه اش بخوری؟! آيا نـمی دانی که 

]درخت گردو[ معموالً ميوه نـمی دهد مگر پس از ده سال؟! )تنها پس از ده سال ميوه می دهد.(

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: جمع ثَـَمر و َسَنة چيست؟ حتّی می توانيد بپرسيد جمع 

َعرْش چيست؟ اّما هوشيار باشيم که در هيچ آزمونی جمع آن را منی خواهيم.

لَِکي يَأْکَُل ِمْن  فَقاَل الَْعجوُز: َغرََس اْلَخروَن أَْشجاراً، فََنْحُن أَکَلْنا ِمْن ِثارِها، َونَْحُن نَْغرُِس أَْشجاراً 

1ـ واژۀ »َعجوز« به پريمرد و پريزن هر دو گفته می شود. وزن »َفعول« ميان مذّکر و مؤّنث مشرتک است.

2ـ خوب است بدانيم که خرسو در اصل آميزه ای است از »هو + رِسو«؛ »هو« واژه ای پهلوی به معنای »خوب« است که در زبان کردی 

جنوبی به صورت »خو« هنوز به کار می رود. واژۀ »رسو« در »خورسو« به معنای »آواز و آوازه« است که نـمونه اش در گويش لَکی »فال چهل 

رِسو« به معنای »چهل آواز« یا چهل بیت است. »خرسو« در عربی به صورت »ِکرْسٰی« معرَّب شده است. »خرسو« لقب شاهان ساسانی بود 

و به معنای »شاه نکونام« است. ِكرْسَی يا َکرسی جمع آن أََكارِسَة و أََكارِس و َكَسارِسَة و ُكُسور است. »انوشريوان« نيز آميزه ای از »اَ + نوَشه 

+ روان« است. » اَ « يعنی »بی« ؛ »نوشه« يعنی »مرگ« و »روان« به معنای »جان« است. پس »انوشريوان«، يعنی »دارای روان بی مرگ«.

3ـ در زبان فارسی گردو، ِگرَدکان و َگوز به يک معناست. واژۀ »َگْوز« از فارسی به عربی رفته و »َجْوز« شده است.
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ثِـامرِها اْلَخروَن.1 فَقاَل أَنورِشواُن: »أَْحَسْنَت يا َشيُخ!« َوأََمَر أَْن يُْعطٰی لِـلَْفاّلِح أَلَْف ديناٍر. 

پس پريمرد گفت: ديگران درختانی را کاشتند و ما از ميوه هايش خورديم و ما درختانی را می کاريم 

تا ديگران از ميوه هايش بخورند. پس انوشريوان گفت: آفرين بر تو ای شيخ. )ای پريمرد، ای بزرگ( و 

دستور داد که هزار دينار به کشاورز داده شود.

اين  ثِـامر و جمع  و  أَشجار  اين کلامت چيست؟  دانش آموز می پرسيم: مفرد  از  تدريس:  روش 

کلامت چيست؟ َشيخ، أَلْف و دينار.

پاسخ: َشَجر، َثَر، ُشيوخ، آالف و َدنانري

 اّما هرچه تـمرين می کنيم در امتحان طرح منی کنيم. امتحان مطابق بارم بندی مصّوب است. )در 

اينجا الفاّلح را می شد بدون حرف جر و مرفوع آورد؛ زيرا أَْعطی دو مفعولی است. در اين جمله، جار 

و مجرور نايب فاعل واقع شده است رجوع كنيد به رشح ابن عقيل، صفحۀ 511(.

َجرَِة«! َع إثْـامَر ٰهِذِه الشَّ فَـقاَل الَْفاّلُح الَْعجوُز فَرِحاً: »ما أرَْسَ

کشاورز پري با خوشحالی گفت: ميوه دادِن اين درخت چقدر رسيع است!

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: نقش کلمۀ »فَرِحاً: با خوشحالی« چيست؟ اشکالی ندارد 

که از خوانده های دانش آموز در بخش قواعد سؤال کنيم؛ مشکل اينجاست که احتامل خطای معلّم 

انواع  بپرسد که دانش آموز نخوانده است؛ مثالً دانش آموز  بسيار است. يعنی احتامل دارد سؤالی 

فاعل و خرب را نخوانده است. فاعل را فقط در حالت اسم ظاهر ديده است.

فَـأَْعَجَب أَنورِشواَن کَالُمـُه َوأََمَر َمرًَّة ثانيًَة أَْن يُْعطٰی لَـُه أَلَْف ديناٍر آَخَر.

سخِن او انوشريوان را به شگفتی آورْد. )انوشريوان از سخن او خوشش آمد.( و دوباره دستور داد 

هزار دينار ديگر به او داده شود.

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: نقش کلمۀ انوشريوان در جمله چيست؟ فاعل است يا مفعول؟

ما ِمن رَُجٍل يَْغرُِس َغرْساً إاّل كَتََب اهلُل لَُه ِمَن اْلَْجِر قَْدَر ما يَْخرُُج ِمْن َثَِر ذٰلَِك الَْغرِْس. رَسوُل اللِّه

هيچ کسی نيست که نهالی را بکارد، مگر اينکه خدا به اندازۀ آنچه از ثـمر )ميوۀ( آن درخت 

بريون آيد، برايش پاداش بنويسد.

روش تدريس: از دانش آموز می پرسيم: آيا اصطالِح »ما ِمْن« را قبالً هم ديده است؛ آن را چه 

ترجمه می کند؟

1ـ دگران کاشتند و ما خورديم     ما بکاريم و ديگران بخورند
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 اَلُْمْعَجم 

أَبْـِق : نگه دار )أَبْقٰی ، يُبْقي(

نبايد در طرح سؤال امتحان از چنني  از آنجا که دانش آموز با مبحث معتاّلت آشنا نيست؛ لذا 

فعل هايی به صورت مستقيم پرسش داد: 

اِْهِد، أَرِْض، ِق، اِنَْه، اِْخَش. 

طبيعی است که اگر در جمله ای از جمالت کتاب چنني فعل هايی وجود دارد طرح سؤال بی اشکال 

است؛ اّما تغيري شکل دادن آن کاری نادرست است. تغيري شکل برای فعل های صحيح و سامل است. 

يا اگر که صحيح و سامل نيست دست کم تغيرياتش زياد نيست، يا مانند: قاَل، يَقوُل پرکاربرد است.

اِْختاَر )مضارع: يَْختاُر(: برگزيد = اِنْتََخَب 

اِْختارَُه اللُّه إىل ِجوارِه : به رحمت خدا رفت، ُمرد.

َ مرادفات كلمة اِختار: أَنَْقى )اليشء(، آثََر، اِْجتَبٰی،  اِْصطََفى، اِنْتََخَب، اِنْتََقی، تََخريَّ

أَْعَتَق : آزاد كرد

أَْعتََق العبَد: آن بنده را آزاد كرد. 

َح و ... َح، َسيََّب، َعتََق، فََرَج عن، رَسَ َر، رَسَّ مرادفات كلمة أَْعتَق: أَطْلََق، أَفَْرَج عن، َحرَّ

، اِْحتََجَز، اِْعتََقَل، َحبََس، َحَجَر، َسَجَن، قَيََّد، كَبََّل و ... أضداد كلمة أَْعتَق: أرََسَ

اَْلَْمرَد : پرس نوجواىن كه سبيلش درآمده، ولی هنوز ريش در نياورده است.

مؤنّث: َمرْداء، جمع: ُمرْد؛ »فَرٌَس أْمرَُد«: اسبی كه پشت پايش ىب مو باشد.

أََمَل ـُ : اميد داشت

أمل ف: اميدوار شد كه، اميدوار شد به،  اميد بست به.

أضداد كلمة أََمل )فعل(: خاَب، قََنَط، يَِئَس مرادفات كلمة أََمَل: رَجا، تَـَمّنٰى و ... 

اِنَْزَعَج : آزرده شد

معموالً اين فعل را اين گونه معنا می کنند: نگران شد، رسگردان شد، آن چيز كنده شد.

اّما کاربرد متداول در عربی معارص به معنای »آزرده شد، ناراحت شد.« است.

) اِنَْفضَّ : پراكنده شد )مضارع: يَْنَفضُّ

: انِْفضاضاً ]فّض[: شكسته شد، پراكنده شد  اِنَْفضَّ
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موُع : اشک ها رسازير و ريخته شدند. مرادفاِن لِكلمِة اِنَْفّض: تََشتََّت َو تََفرََّق، مرادف  ِت الدُّ اِنَْفضَّ

كلمة اِنَْفّض: تََفرََّق 

اَلَْجْوز : گردو

َجوز: درخت گردو، ميوۀ گردو؛ »جوُز الِهند«: درخت نارگيل كه از آن نارگيل به دست آيد و در 

گرمسري كِشت مى شود. ريشۀ کلمۀ َجوز فارسی است. جوز از واژۀ گَوز گرفته شده است. 

»َجوُز اليشء« جمع: أَجواز: ميان و بيشرتين هر چيزى. 

»قَطَعوا َجْوَز الفالة.«: از ميان بيابان گذشتند؛ »َمىض َجْوُز اللَيل.«: بيشرت شب گذشت. 

َحَضَن ـُ : در آغوش گرفت

: كودک را در دامن خود نهاد، او را به سينۀ خود چسبانيد، او را  َحَضَن: َحْضناً و ِحَضانًَة الصبيَّ

پرورش داد. 

َحَضَنُه عن اليشِء: او را از آن چيز دور كرد. 

الطرُي بيَضُه و عىل بَيِضِه: پرنده روى تخم هايش قرار  َحَضَن َحضناً و ِحَضانًَة و ِحَضاناً و ُحُضوناً 

گرفت تا جوجه پديد آورد. خود کلمۀ ِحْضن به معنای آغوش است.

جمعِ آن أَْحَضان و ُحُضون است. ِحضن از زير بغل تا تهيگاه است و گفته مى شود سينه و دو 

بازو و ما بني آنهاست، كنار چيزى، ناحيه، آن مقدار چيزى كه در زير بغل بگنجد؛ »أْعطَاُه ِحْضناً من 

َش الطائُِر ف ِحْضِن الجبل.«: پرنده  التّمِر«: به اندازۀ يک بغل خرما به او داد، پايه و دامنۀ كوه ؛ »َعشَّ

در دامنۀ كوه النه ساخت. 

َخيَّـَر : اختيار داد

ُه: أَْجرَبُه، أَلْزََمُه ، أَكْرََهُه  أضداد كلمة َخريَّ

داَفَع : دفاع كرد

﴿إِنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ...﴾ الحج: 38

َدَعْت : مؤنِّث »َدعـا« )دعوت کرد(

هر چند فعل »َدعـا، يَدعـو« معتّل است و از اهداف کتاب نيست؛ اّما از آنجا که فعلی پرکاربرد 

است؛ بنابراين، شايسته است دبري عربی تا اندازه ای درباره اش در کالس درس صحبت کند.

معانی فعل »َدعـا«: دعا کرد، دعوت کرد، فراخواند و ...
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دعا بـ : ناميد به، نام گذاشت به، خواند به )ناميد(

دعا لـ : خواستاِر ... شد، تقاضای ... كرد، درخواسِت ... كرد، برای ... فراخواند، دعوت به ... كرد.

دعا إلی : مايۀ ... شد، وادار به ... كرد، باعِث ... شد، سبِب .. شد، عامِل ... شد، انگيزۀ ... شد، ... 

را طلبيد، ... را اقتضا كرد، ... را موجب شد، فراخواند به ... ، توصيه كرد به ... ، سفارش كرد به ... .

َدعا : ُدَعاًء و َدْعَوى ]دعو[ ُه: او را صدا زد، به سوى او متايل منود، از او كمک خواست. 

َدعا املَيَِّت : بر مرده شيون كرد.  َدعاُه فالناً و بُفالٍن : او را به آن اسم ناميد.  

َدعا إليه : از او خواست.  َدعا عليِه : براى او رّش خواست.   

َدعا بِه : او را احضار كرد.  َدعاُه إىل المر : براى آن كار وی را فرستاد.  

َدعا َدْعَوًة و َمْدَعاًة فالناً : فالىن را دعوت كرد. َدعا ُدَعاًء لُه : برايش آرزوى خري كرد.   

َدعا إلی االجتامِع : خواستار تشكيل جلسه شد، به جلسه دعوت كرد )فرا خواند(، خواهان تشكيل 

جلسه شد.

َدعا إلی إيفاِد ُمَمثٍِّل : خواستار اعزام يک مناينده شد.  

َدعا إلی َعقِد ُمؤمَتٍَر : خواستار تشكيل هاميش شد.

َدعا الَقراَر الطراف إلی : قطعنامه، همۀ طرف ها را به ... فراخواند. 

َدعا إلی املحافظة عىل النِّظاِم:  خواستار رعايت نظم شد.

َدعا لَِعقِد َجلسٍة اسِتثنائيٍة : خواستار برپايی جلسه ای فوق العاده شد.

راَح ـُ : رفت = َذَهَب

امروزه فعل »َذَهَب« در گفتار روزمرّه و عاميانۀ عربی کاربرد ندارد و همگان از »راح، يروح« 

استفاده می کنند.

راَح يفعل كذا : رشوع به ... كرد، را رشوع كرد، را آغاز كرد، را از رس گرفت.

شايد بتوان به جز فعل َذَهَب اين فعل ها را نيز تا اندازه ای نزديک به معنای راَح دانست:

رََحَل )کوچ کرد(، َساَر )به راه افتاد(، َمىَش )راه رفت(، َمىَض )گذشت(، اِنْطَلََق )روانه شد(، َمرَّ )رد شد(

اَلرِّداء : روپوش بلند و گشاد روی ديگر جامه ها

جمع: أَرِْديَة ]ردي[ آنچه روى جامه ها پوشند؛ مانند: َعبا و ُجبّه. حاميل كه زنان معموالً بندند. 

»رَِداُء الشمِس«: روشنايی خورشيد؛ »رِداُء الشباب«: زيبايی و نوباوگى جواىن.

يوخ« يخ : پيـرمرد، پيشوا »جمع: اَلشُّ اَلشَّ
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جمع: ُشيُوخ و ِشيُوخ و أَْشيَاخ و ِشيَخة و ِشيََخة و ِشيَخان و َمْشيََخة و َمِشيَخة و جمع الجمع: 

َمَشاِيخ و أََشاِييخ : ساملند، پريمرد، استاد، دانشمند، بزرگ قوم يا بر هر بزرگى كه از نظر دانش و فضل 

و كامل مقام شامخى داشته باشند. 

و نزد عشاير جبال لبنان و مجاور آنها لقبى است بر بزرگان و اعيان و ارشاف قوم؛ »َشيُْخ الّنار«: 

ابليس، شيطان؛ »َمجلُِس الشيُوخ«: مجلس اعيان، مجلس سنا. 

اَلَْعجوز : پيـرمرد، پيـرزن »جمع: اَلَْعجائِز«

َعُجوز : زن ساملند، جمع: ُعُجز و َعَجائِز: مى كهنه، بالى سخت، مرگ، كشتى، راه، ديگ، آتش، 

كامن، نخل، ماده شرت

»رَُجٌل َعُجوٌز«: مردى ناتوان 

»أَيَّاُم الَعُجوُز« : رسماى پريزن كه از ششم تا دوازدهم اسفند ماه هر سال است و در زبان متداول 

به آن »املُْستَقرضات« گويند.

اَلَْعوَدة : برگشنت = اَلرُّجوع

از رسگرفنت،  پی گرفنت،  به،  دنبال كردن، عودت  پیگريی،  به،  دادن  ادامه  از رسگريی،   : إلی  َعوَدُة 

بازگشت به، رجوع به

َعوَدُة عن : عقب كشيدن از، لغو كردن، عدول كردن، برگشنت از، عقب نشينی از، انرصاف دادن از

ِسَمة َعودة : مجّوز بازگشت، ويزای برگشت َعوَدُة عىل : مطالبه، تقاضای، جلب     

عودُة املنفيّنَي : بازگشت تبعيدشدگان         عودة التوتّر الدويل : بازگشت تشّنج به عرصۀ بني املللی

لِْنَت : نرم شدی )ماضی: الَن ـِ  ، مضارع: يَليـُن(

می توان به دانش آموز گفت کلمۀ »ُملَيِّـن« در فارسی به معنای »نرم کنندۀ شکم« از همني ريشه 

است.

الن : لِيناً و لَيَاناً و لِيَنًة ]لني[: نرم شد. َخُشَن متضاد آن است. 

) َمرَّ ـُ : گذر كرد  )مضارع: يَـُمرُّ

َمرَّ : َمرّاً و ُمُروراً و َمَمرّاً ]مّر[: گذشت و رفت. 

»َمرَّ ذكرُه« : از نامربده ياد شد. 

»َمرَّ بسالم« : به سالمت رفت. 

كام َمرَّ بنا: همچنان كه از سوى ما گذشت.
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َمرَُّه  و َمرَّ به أو عليه : از آن گذشت. 

َمرَّ البعرَي : تنگ را بر شرت سخت بست. 

عىل َمرِّ الزمان : در گذر زمان، با گذشت زمان، در گذر تاريخ، در بسرت تاريخ 

َحـْوَل الـنَّـصِّ

. أَ. أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة ُمْسَتعيناً ِبـالنَّصِّ

ياْمُء لِلُْمْسلِمنَي حنَي َوقََعْت ِفـي اْلَْسـِر؟ قالَْت: إنّـي َلُخُت النَّبيِّ ِمَن الرَّضاَعِة. 1 ما قالَِت الشَّ

2 كَْم ديناراً أََمَر أَنورِشواُن أَْن يُْعطٰی لِـلَْفاّلِح؟ أََمَر أَْن يُعطٰی لِلَْفاّلِح أَلَْف ديناٍر.  

3 ِمْن أَيِّ َشٍء انْزََعَج رَسوُل اللِّه  ؟ انْزََعَج رَسوُل اللِّه  حنَي َرأَی الرَُّجَل لَْم يَُقبِّْل إالَّ ابَْنُه.

4 ماذا كاَن يَْغرُِس الَْفاّلُح الَْعجوُز؟ كاَن الَْفاّلُح الَْعجوُز يَْغرُِس فَسيلََة َجْوٍز.  

5 َمْن قَبََّل الْوالُِد ِفـي الِْبدايَِة؟ قَبََّل الْوالُِد ابَْنـُه ِفـي الِْبدايَِة.  

يمـاُء؟ إنَّها أُخُت النَّبيِّ  ِمَن الرَّضاَعِة. 6 َمـْن هـَي الشَّ

 ×                             .حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَْحقيَقِة ب. َعيِّـِن الصَّ

   .1 لَـْو كـاَن النَّبـيُّ فَظّـاً، اَلنَْفضَّ الّناُس ِمْن َحْولِـِه

اگر پيامرب تندخو بود، مردم از پريامونش پراکنده می شدند.

 .2 ااَِلْهِتامُم ِبـَغرِْس اْلَشجاِر واِجٌب َعلٰی کُلِّ فَرٍْد ِمـّنـا

هّمت ورزيدن به کاشت درختان بر هر فردی از ما بايسته است.

3 كـاَن أَنورِشواُن أََحَد ُملـوِك إيران قَبَْل ِمـئَـِة َسَنـٍة. ×

انوشريوان يکی از پادشاهان ايران صد سال پيش بود.

 .ياْمُء قَبيلَتَـها إِلَی اْلِْسالِم بَْعَد إِْعتاِقـها 4 َدَعِت الشَّ

شيام قبيله اش را پس از آزادی اش به اسالم دعوت کرد.

5 تُـثْـِمـُر َشَجرَُة الَْجوِز بَْعَد َسَنتَيـِن عـاَدًة. ×

درخت گردو معموالً پس از دو سال ميوه می دهد.

 .6 كـاَن النَّبـيُّ  يُـِحبُّ اْلَطفـاَل

پيامرب کودکان را دوست می داشت.
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اِْعـلَـمـوا  

أُسلوُب اِلْسِتثناِء 

به اين جمله دقّت کنيد. 

»َحرَضَ الزَُّمالُء ف صالَِة ااِلْمِتحاِن إاّل حاِمداً«. هم شاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حارض 

شدند.

 کلمۀ »حاِمداً« در جملۀ باال ُمستَثنٰی، »الزَُّمالُء« مستثنی ِمنه1 و »إاِّل« ادات استثناء ناميده 

می شوند. 

 مستثنٰی يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«. مستثنٰی معموالً منصوب است. )يعنی عالمت ـَ يا ـً 

دارد و در جمع مذکّر سامل دارای نشانۀ ـيْـَن و در مثّنی دارای نشانۀ ـَيْـِن است.( 

 به کلمه ای که مستثنٰی از آن جدا شده است، مستثنٰی ِمنه گفته می شود.

مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »اَلزَُّمالُء َحرَضوا ف صالَِة ااِلْمِتحاِن إاِّل حاِمداً.« 

مستثنٰی ِمنه »واو« در »حرضوا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمنه است. 

برای دانش آموز منطقی نيست که  ابهام مطلب است.  از رسدرگمی و  اين کار جلوگريی  از  هدف 

بگوييم »و« در »حرضوا« مستثنٰی منه است و هنگامی که سؤال کند منظور از »و« چيست؟ پاسخ 

دهيم هامن »الزمالء« است.

حاِمداً.إاّلف صالَِة ااِلْمِتحاِنالزَُّمالُءَحرَضَ

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

حاِمداً.إاّلف صالَِة ااِلْمِتحاِنَحرَضواالزَُّمالُء

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

مثال ديگر: کُـلُّ َشـيٍء يَـْنـُقـُص ِبـاْلنـفـاِق إالَّ  الْـِعـلْـَم. 

               مستثنٰی ِمنه                    ادات استثناء  مستثنٰی 

1ـ مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند: »اَلزَُّمالُء َنَجحوا ف ااِلْمِتحاِن إاِّل ِهشاماً.« مستثنٰی ِمنه »واو« در »َنَجحوا« نيست؛ بلکه 

مرجِع اين »واو« يعنی »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمْنه است.
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اطّالعاتی دربارۀ استثناء برای دبري: )نه برای دانش آموز(

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

مستثنٰی بعد از ادات استثناء و به دو شکل است:

بوا  1 اسم: مستثنٰی در این شکل، وقوع بیشرتی داشته و غالباً منصوب است؛ مانند: ﴿...فرََشِ

ِمنُه إاّل قَلیالً ِمنُهم...﴾ بقره: 249؛ »پس جز عّدۀ کمی همگی از آن آب نوشیدند.« در اینجا »قلیالً« 

مستثنٰی و به شکل اسم واقع شده است. 

2 جمله: در مواردی مستثنٰی بعد از ادات استثناء به شکل جمله واقع شده و به حسب جايگاه 

آن اعراب داده می شود؛ مانند: »َو ُهم ال یُنِفقوَن إاّل َو ُهم کارِهوَن«؛ »و انفاق نـمی کنند مگر با 

ناپسندی« در این آیۀ رشیفه جملۀ »و ُهم کارِهون« مستثنٰی و جملۀ حالیه واقع شده است.

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

1 مّتصل: در استثناء متّصل، مستثنٰی بعِض مستثنی منه است و در واقع بین آن دو عالقۀ بعضیّت 

افراد  از  فردی  و  مستثنٰی  »شجرة«  مثال،  این  در  إاّل شجرة«؛  الشجاَر  »َسَقیُْت  مانند:  دارد؛  وجود 

مستثنی منه )الشجار( است. 

2 منقطع: در استثناء منقطع، میان مستثنٰی و مستثنٰی  منه ارتباط و عالقۀ بعضیّت وجود ندارد؛ 

مستثنٰی  منه  بعِض  و  است  مستثنٰی  »مواشیهم«  مثال،  این  در  مواشیهم«؛  إاّل  الْقوُم  مانند: »حرض 

)القوم( به حساب نـمی آید.

ذکر مستثنی منه در جمله و عدم آن:

1 تاّم: اگر مستثنیٰ منه در جمله ذکر شود، استثناء را تاّم گویند؛ مانند: »جاء الْقوُم إاّل زیداً«. 

در این مثال مستثنیٰ منه )القوم( در کالم ذکر شده بنابراين استثناء، تاّم است. 

غ: اگر مستثنیٰ منه در جمله ذکر نشود، استثناء را مفّرغ گویند: مانند: »ما قاَم إاّل زیٌد«.  2 ُمَفرَّ

در این مثال مستثنی منه، اسم محذوف »أحٌد« و تقدیِر عبارت »ما قام أحٌد إاّل زیٌد.« است.

 اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الِْعباراِت الّتالَيَة؛ ثُمَّ َعيِّـِن الُْمسَتثنٰی َو إعرابَُه، َو الُْمسَتثنٰی ِمنُه.

ٍء / مستثنی: وجَه: منصوب( ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهـُه ...﴾اَلَْقَصص: 88  )مستثنی منه: کُلُّ َشْ ﴿...کُلُّ َشْ 1

آيۀ کامل اين است: ﴿َو ال تَْدُع َمَع اللِّه إِلهاً آَخَر ال إِلَه إاِّل ُهَو کُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إاِّل َوْجَهُه لَُه الُْحْکُم َو 

إِلَيِْه تُرَْجُعوَن﴾ و همراِه خداوند خدايی ديگر را فرا نخوان. هيچ خدايی جز او نيست. همه چيز جز 
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چهرۀ او نابود شدنی است. فرمانروايی  از آِن اوست و به سوی او باز گردانده می شويد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او 

همه چیز نابود شونده است. فرمان از آِن اوست. و به سوی او بازگردانیده می شوید.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست. 

همه چیز جز ذات )پاک( او فانی می شود حاکمیت تنها از آِن اوست و همه به سوی او بازگردانده 

می شوید.

﴿فََسَجَد الَْمالئَِکُة کُلُُّهم أَْجَمعوَن  إاّل إبليَس اْستَْکرَبَ وَکاَن ِمَن الْکاِفريَن﴾  ص: 73 و 74  2

)مستثنی منه: الَْمالئَِکُة/ مستثنی: إبليَس: منصوب( 

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

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: پس همۀ فرشتگان یکرسه سجده کردند؛ مگر ابلیس ]که[ تکرّب منود 

و از کافران شد.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: پس متام فرشتگان بدون استثنا سجده کردند؛ مگر شیطان که غرور 

و تکرّب ورزید و از زمرۀ کافران گردید.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: در آن هنگام همۀ فرشتگان سجده کردند؛ جز ابلیس که تکرّب 

ورزید و از کافران بود.

کُلُُّهم أَجَمعوَن.« کدام را در کنکور مستثنی منه می گیرند؟  الَْمالئِکُة  در جملۀ »فََسَجَد  پرسش: 

املالئکة؟ کلّهم؟ یا أجمعون؟

پاسخ: مالئکه است چون کلّهم و أجمعون به الَْمالئِکُة برمی گردد نه چیزی دیگر؛ زیرا کلّهم و 

أجمعون الفاظی مبهم اند و بدون مرجع معنای کاملی ندارند و همۀ تفاسیر همني نظر را دارند؛ 

اختالف بر رس »إاّل إبلیس« است که آیا از »مالئکة« است یا نه؟ و آیا استثنای منقطع است یا متّصل؟

ْت َعْن َمحارِِم  : َعيْـٌن َسِهرَْت ف َسبيِل اهلِل، َوَعيْـٌن ُغضَّ 3 كُلُّ َعنْيٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة إاّل ثاَلَث أَعنُيٍ

اهلِل، َوَعنْيٌ فاَضْت ِمْن َخْشيَِة اهلِل. رَسوُل اللِّه  )مستثنی منه: كُلُّ َعيْـٍن / مستثنی: ثالَث أَعيُـٍن: 

ثالَث: منصوب( تَُحُف الُعقول: ص 9

هر چشمی روز رستاخيز گريان است، به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بيدار مانده و 

چشمی که از محارم بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لربيز شده است.
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اين حديث به شکل های مختلف از ساير معصومان  :نيز نقل شده است:

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

ْت َعْن َمحارِِم اللَِّه.  ِمشکاُة النوار ، ج 1 ، ص 155 اللَِّه َوَعنْيٌ ُغضَّ

ْت َعْن  : كُلُّ َعنْيٍ بَاكِيٌَة يَْوَم الِْقيَاَمِة إاِّل ثثاَلَثََة أَْعنُيٍ َعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اللَِّه َوَعنْيٌ ُغضَّ قاَل النَِّبيُّ

َمَحارِِم اللَِّه َوَعنْيٌ بَاتَْت َساِهرًَة ِف َسِبيِل اللَِّه. مکارم الخالق ، ج 1 ، ص 315

4 کُلُّ وعاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيِه إاّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَُّه يَتَِّسُع. اَْلماُم َعلـيٌّ  )مستثنی منه: کُلُّ 

وعاٍء / مستثنی: ِوعاَء: منصوب( نهج البالغة ، ج 1 ، ص 505 اين حديث به صورت )کُلُّ وعاٍء يَضيُق 

ِبـام ُجِعَل فيِه إاّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَُّه يَتَِّسُع ِبِه( نيز آمده است.

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

می شود.

5 کُلُّ َشٍء يَرُْخُص إذا کَثُـَر إالَّ اْلََدَب؛ فَـإنَُّه إذا کَثُـَر َغال. َمثٌَل َعَربـيٌّ )مستثنی منه: کُلُّ َشٍء / 

مستثنی: اْلََدَب: منصوب( 

هر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود ارزان می شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پربها می شود.

ـرَْك:  الشِّ منه:  مستثنی   + نـوَب  الـذُّ منه:  )مستثنی  ِبـاللِّه.  ـرَْك  الشِّ إالَّ  نوَب  الـذُّ اللُّه  يَـْغـِفـُر   6

منصوب(

خداوند گناهان را می آمرزد؛ به جز رشک به خدا را.

أُْسلوُب الَْحْصـِر

در کتاب درسی فقط يک شيوۀ حرص، يعنی حرص با إاّل آموزش داده شده است.

 »إاّل« در »اسلوب حرص« برای استثناء نـمی آيد؛ بلکه برای »اختصاص و حرص« است.

در اسلوب حرص يافنت مستثنی و مستثنی منه از اهداف آموزشی و ارزشيابی نيست.

دبري می تواند مستثنی و مستثنی منه را در اسلوب حرص بيابد؛ ولی طرح سؤال امتحانی از آن 

جايز نيست.

هدف فقط ترجمۀ صحيح عبارت است. 

با جست وجو در قرآن مجيد در می يابيد که در آن، آيات بسياری در اسلوب حرص آمده است.
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 »حرص« يعنی اختصاص دادِن چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: 

»ما فاَز إالَّ الّصاِدُق.« يعنی الف: »کسی جز راستگو موفّق نشد.« يا ب: »تنها راستگو موفّق شد.« 

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

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

که زيباتر است؛ ولی در امتحانات اگر دانش آموز ترجمۀ الف را نوشت صحيح است؛ زيرا هر دو 

درست اند.

حرص به معنای محصور کردن است. در زبان عربی، اسباب و الفاظی برای افادۀ معنای حرص 

ا در »إمّنا العامل  وجود دارد که به آنها ادوات حرص گفته می شود؛ مانند:  إمّنا و إاّل ؛ برای مثال، إمنَّ

بالنیّات« افادۀ حرص می کند.

 اين اسلوب هنگامی است که پيش از »إاّل« جملۀ منفی آمده و مستثنٰی ِمنه ذکر نشده باشد؛ 

مثال: 

تنها کاظم قصيده را حفظ کرد.       

کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.    
ما َحِفَظ الَْقصيَدَة إاّل کاِظٌم.

در جملۀ باال »حفظ قصيده« تنها به کاظم اختصاص دارد و فقط در او حرص شده است.

 در اسلوب حرص می توانيم عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم. 

        در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.

    در کتابخانه، کسی جز کاظم را نديدم.
ما شاَهْدُت ِفـي الَْمْکتَبَـِة إاّل کاِظامً.

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

1 تقدیم: یکی از روش های تأکید، مقّدم کردن جزئی از جمله مانند مفعول بر اجزای دیگر آن 

است: 

مفعول را که معموالً بعد از فعل و فاعل می آید در ابتدای جمله می آوريم؛ مثال: ﴿إیّاَك نَعبُُد﴾ 

فقط )تنها( تو را عبادت می کنیم.

تقدیم جار و مجرور: ﴿علی اهلِل تَوَکَّلْنا﴾ فقط به خدا توکّل کرديم.

ام یَتََذکَُّر أولوا اللباِب. فقط خردمندانند که پند می پذیرند. ام: به معنای »فقط«؛ مثال: إنَـّ 2 إنَـّ
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 اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك. تَرِْجِم الِْعباراِت الّتالَيَة؛ ثُمَّ َميِّـْز أُسلوَب الَْحِص ِمْن أُسلوِب اِلْسِتثناِء.

نْيا إاّل لَِعٌب َولَْهٌو ...﴾ اَْلَنعام: 32  أُسلوَب الَْحرِص ﴿َوَما الْـَحياُة الدُّ 1

و زندگی دنيا جز بازی و رسگرمی نيست.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: و زندگی دنیا جز بازی و رسگرمی نیست.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: و زندگی دنیا جز بازی و هورسانی هیچ نیست.

ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: و زندگی دنیوی جز بازیچه و رسگرمی نیست.

أَفاَل  يَتَُّقوَن  لِلَّذيَن  َخرْيٌ  اْلِخرَُة  اُر  لَلدَّ َو  لَْهٌو  َو  لَِعٌب  إاِّل  نْيا  الدُّ الَْحياُة  َما  است: ﴿َو  اين  کامل  آيۀ 

تَْعِقلُوَن﴾

﴿... ال يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اهلِل إالَّ الَْقْوُم الْكاِفروَن﴾ يوُسف: 87  أُسلوَب الَْحرِص 2

جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد نـمی شوند.

ُسوا ِمْن يُوُسَف َو أَخيِه َو ال تَيْأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه إِنَُّه ال  آيۀ کامل اين است: ﴿يا بَِنيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّ

يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اللَِّه إاِلَّ الَْقْوُم الْکاِفُروَن﴾

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: ای پرسان من، بروید و از یوسف و برادرش جست وجو کنید و از 

رحمت خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نـمی شود.

ترجمۀ استاد بهاءالّدين خرّمشاهی: ای فرزندان، برويد و در پی يوسف و برادرش بگرديد و از 

رحمت الهی نوميد مباشيد؛ چرا كه جز خدانشناسان كسی از رحمت الهی نوميد نـمی گردد.

رْبِ﴾  الِحاِت َوتَواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتَواَصْوا ِبالصَّ ﴿إِنَّ اْلِنْساَن لَفي  ُخرْسٍ * إاِلَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ 3

العص: 2 و 3  )اَْلنسان: مستثنی منه/ الَّذين آمنوا: مستثنی(

بی گامن انسان در زیان است؛ مگر کسانی که ايـامن آورده و کارهای شایسته کرده و يکدیگر را 

به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند. 

ما طالَْعـُت أَْمِس کُتَبي إاّل کِتاَب الَْعَربيَِّة. 4

ديروز کتاب هايم به جز کتاب عربی را مطالعه نکردم.

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

عبارتی در قرآن و متون کهن رايج نيست؛ در محاورات جديد عربی کاربرد دارد. )کُتُبي: مستثنی 

منه/ کتاب: مستثنی(
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5 اِْشتَـَريْـُت أَنواَع الْفاکَِهِة إاّل أَناناَس. )اسلوب استثنا( انواع ميوه به جز آناناس را خريده ام.

أَنواَع الْفاکَِهِة: مستثنی منه/ أَناناَس: مستثنی  

6 قََرأُْت الِْکتاَب إالَّ َمصاِدرَُه. )اسلوب استثنا( آن کتاب را خواندم به جز منابعِ آن را.

الکتاب: مستثنی منه/ مصادر: مستثنی

اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: اِبَْحْث َعْن كَلَِمٍة ُمناِسبٍَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ف ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

1 َصـبـيٌّ قَـبْـَل ِسـنِّ الْـبُـلـوِغ. كودكی )پرسی( پيش از سّن بلوغ:  اَلْياِفع / اَْلَْمرَد

ِة. او را آزاد ساخت و از بردگی خارج كرد: أَعتََق 2 َجَعلَـُه ُحرّاً َوأَْخرََجـُه ِمَن الُْعبوديَـّ

. مرد يا زن بزرگسال: اَلَْعجوز ـنِّ 3 اَلـرَُّجُل أَِو الْـَمْرأَُة الْـَکبيـرَُة ِفـي الـسِّ

4 ِقطَعٌة ِمْن قاُمٍش يُلْبَُس فَْوَق الَْمالِبِس، كَـالَْعباَءِة. 

تّكه ای از پارچه كه روی جامه ها پوشيده می شود؛ مانند عبا: اَلرِّداء )باالپوش، روپوش(

5 ثَـَمرٌَة ِقرْشُها ُصلٌْب َوَغرُي صالٍِح لِْلَكِْل، يُْكرَسُ لِـتَناُولِـها. 

ميوه ای كه پوستش سفت و غريقابل خوردن است و برای خوردنش شكسته می شود: اَلَْجْوز

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي1 ؛ ثُمَّ َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَْحْمراِء.

هوَن، َوَجـامَعـٌة يَْدعوَن  َدَخَل رَسوُل اهلِل  ف َمْسِجٍد. کاَن ف الَْمْسِجِد َجـامَعتـاِن. َجـامَعـٌة يََتَفقَّ

اهلَل َو يَْسأَلونَُه. پيامرب خدا وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند. گروهی »دانش فرا می گرفتند« 

و گروهی به درگاِه خدا دعا می کردند و از او »درخواست می کردند«.

فَـقاَل: ِکـاَل الْـَجامَعتَيـِن إلَی َخيْـٍر. أَّما ٰهؤالِء فَـيَْدعوَن اهلَل؛

پس ]ايشان[ فرمودند: »هر دو« گروه در راه خوبی هستند. اّما اينها به درگاِه خدا دعا می کنند؛

هوَن الْـجاِهَل. ٰهؤالِء أَفَْضُل. ِبالتَّعليِم أُْرِسلُْت. َوأَّما ٰهؤالِء فَـيَتََعلَّموَن َويَُفقِّ

دادن  ياد  برای  ]من[  برترند.  اينان  می کنند«.  »دانا  را  نادان  و  می گريند  فرا  دانش  اينان  اّما  و 

»برانگيخته شده ام«.  

ثُمَّ َقَعَد َمَعـُهم. سپس با آنها »نشست«.  

1ـ ِبحاُر اْلنواِر، ج  1، ص 206 / ُمنَیُة اْلُمريِد، ص 106 )ِبـَترَصٍُّف(
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. َواْلَن أَِجْب َعاّم يَلـي َحَسَب النَّصِّ

1 لاِمذا جاَءْت کَلَِمُة »َمْسِجٍد« ف الَْمرَِّة اْلُولٰی ِبدوِن أَل َوف الَْمرَِّة الثّانيَِة َمَع أَل؟ زيرا كلمۀ مسجد 

بار اّول ناشناس بود، يا به اصطالح نكره بود و بار دوم، شناخته شده، يعنی به اصطالح معرفه است.

ما هَو نَْوُع ٰهِذِه الَْکلِامِت؟ اَلتَّْعليم: مصدر )مصدر از باب تفعيل( اَلْجاِهل: اسم فاعل اَْلَفَْضل:  2

اسم تفضيل

3 اُکْتُْب نَْوَع ٰهَذيِن الِْفْعلَيـِن َوصيَغتَـُهام َوبابَـُهام. 

ل  أُرِْسلُْت: فعٌل ماٍض/ متكلّم وحده/ من  هوَن: فعٌل مضارٌع/ جمٌع مذكٌّر غائٌب/ ِمن باب تفعُّ يَتََفقَّ

باب إفعال

: 4 أَْعرِِب الَْکلاِمِت الَّتي تَْحتَـها َخطٌّ

اهلِل: مضاٌف إليه ومجرور اهلَل: مفعول و منصوب َخيْـٍر: مجرور بحرف جّر

اَلْجاِهَل: مفعول ومنصوب أَفَْضُل: خرب و مرفوع

. قََعَد/ أُرِْسلُْت/ أَفَضُل 5 اُکْتُْب ُمرَتاِدَف »َجلََس« َو »بُِعثُْت« َو »أَْحَسُن« ِفـي النَّصِّ

6 اُکْتُْب َجْمَع التَّکسريِ لِٰهِذِه اْلَسامِء: »رَسول« َو »جاِهل« َو »أَفَضل« َو »تَعليم«: رُُسل، ُجّهال، 

أَفاِضل، تَعاليم

بَِب.  اَلتَّْمريُن الّثالُِث: َعيِّـِن الَْکلَِمَة الَْغريبََة ف کُلِّ َمجموَعٍة َمَع بَياِن السَّ

1 اَلْياِفع  اَلّشاّب  اَْلَْمرَد  اَلَْعجوز  اَلِْوعاء جوان كم سن/ جوان/ نوجوان/ پري/ ظرف

ْوال  اعتبار مالی/ روپوش بلند/ پرياهن  اَلَْقميص  اَلرسِّ 2 اَلرَّصيد  اَلرِّداء   اَلُْفستان  

زنانه/ پرياهن/ شلوار )فستان و رسوال ريشۀ فارسی و قميص ريشۀ يونانی دارند.(

ئاب  اَْلُُسود  اسب ها/ كوتاه/ سگ ها/ گرگ ها/ شريها 3 اَْلَفراس  اَلَْقصيـر اَلِْکالب  اَلذِّ

اَْلََخوات  برادران/ مادران/ نياكان/ چاه ها/    اَْلَْجداد   اَْلبار هات   اَْلُمَّ اَْلْخَوة    4

خواهران

توضيح اينكه امكان دارد دانش آموز كلمۀ آبار جمع ِبئـر را با آباء جمع أَب اشتباه بگريد.

برخی دانش آموزان ضعيف، معنای كلمۀ »إخَوة« را چون نشانۀ »ة« دارد »خواهران« و كلمۀ 

»أَخوات« را چون با »أَخ« آغاز شده است، به اشتباه »برادران« معنا می كنند. 

َمر   اَلثَـّ 5 اَلِْقرْش  اَلَْفّظ  اَلِْجْذع  اَلُْغْصن  
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پوست )پوست ميوه و درخت(/ تندخو/ تنه/ شاخه/ ميوه

6 اَلُْفستُق  اَلَْجْوز  اَلنَّْوم  اَلِْعَنب  اَلتُّّفاح  

پسته/ گردو/ خواب/ انگور/ سيب )ضمناً فستق و جوز ريشۀ فارسی دارند.( فستق: پسته و جوز: 

گَْوز

 اَلتَّمريُن الّراِبُع: َضعِ الُْمتَـراِدفاِت َو الُْمتَضاّداِت ف َمکانِـَها الُْمناِسِب. 

اء  ≠ اَْلَبْيع   َغال  ≠ رَُخَص    أَْعطٰی  ≠  أََخَذ   اِتََّسَع  ≠ ضاَقاَلرشِّ

امل ≠ اَْلَيمني    بـّي =  اَْلَولَد   اَلّداء  =  اَْلَمرَض   َقَدَر  =  اِْسَتطاَع   اَلشِّ اَلصَّ

نيـَن   راَح  = َذَهَب    صاَر  =  أَْصَبَح   اَلرَّْوح  = اَلرَّْحَمة   اَْلَعوام  = اَلسِّ

 اَلتَّْمريُن الْخاِمُس: 

أ. تَرِْجِم اْلَفعاَل.

1. َتْقَتِْحَن: پيشنهاد 

میدهيد  

َرجاًء، اِْقَتِْحَن: لطفاً پيشنهاد 

بدهيد

 َلمْ َیْنَفِتْح: گشوده نشد7. اِْنَفَتَح: گشوده شد  

ل َنَتظاَهُر: وانـمود 8. َتظاَهَر: وانـمود کرد  ل َتْبَتِعْد: دور نشو2. َتْبَتِعُد: دور میشوی  

نـمی كنيم

ُع: میشتابی   ْع: بشتاب3. ُتْسِ َل: توّکل کرد  أَْسِ ُل: توّكل خواهيم 9. َتَوکَّ َسَنَتَوکَّ

كرد

َعلِّْمنـي: به من آموزش بده10. َعلِّْم: آموزش بده  أَْعَتِذُر: پوزش میخواهم4. َيْعَتِذُر: پوزش میخواهد

َلْن َيرِْجَع: برنخواهد گشت11. َيرِْجُع: بر میگردد  ل ُيقاِتْل: نبايد بجنگد5. قاَتَل: جنگيد  

ِلَيْنَجْح: بايد موّفق شود12. َيْنَجُح: موّفق میشود  ما اْسَتْهَلْکنا: مرصف نكرديم6. اِْسَتْهَلَك: مرصف کرد  

اين بخش  در  بيشرت دبري  آموزش فعل است. هرچه  آموزش درس عربی همني  مهم ترين بخش 

فّعاليت داشته باشد، اثربخش تر خواهد بود. اگر دانش آموز فعل و ضمري را خوب ياد بگريد؛ يادگريی 

زبان عربی برايش بسيار آسان خواهد شد؛ زيرا بقيۀ موارد، واژگان است كه بايد بياموزد.
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ب. تَرِْجِم اْلَسامَء.

اَِلْحِتفالت: جشنها7. اِْحَتَفَل: جشن گرفت اَْلَکاِبر: بزرگتران )جمع أكرَب(1. َکُبـَر: بزرگ شد

اَْلُمْسَتِمعنَي: شنوندگان8. اِْسَتَمَع: گوش فرا داد  اَلّناِدموَن: پشيامنها2. َنِدَم: پشيامن شد  

اَْلَغّفار: بسيار آمرزنده9. َغَفَر: آمرزيد  اَْلَمْعَمل: كارگاه، محّل كار3. َعِمَل: کار کرد  

: ياری کرد اَْلَمالِعب: مكانهای بازی10. َلِعَب: بازی کرد  اَْلَمْنصورات: ياری شدگان )مؤّنث(4. َنَصَ

َع: تشويق کرد   َعة: بانوی تشويق كننده5. َشجَّ ْغرٰی:كوچکتر،11. َصُغـَر: کوچک شد  اَْلُمَشجِّ  اَلصُّ
 کوچک ترين

اَلتَّْدريس: درس دادن12. َدرََّس: درس داد  اَْلُمَعيَّـن: مشّخص شده6. َعيَّـَن: مشّخص کرد  

در هر دو مترين الف و ب كلمه بريون از جمله است؛ ظاهراً خالف اهداف كتاب درسی است؛ 

اّما برای هر كلمه يک منونه وجود دارد؛ لذا دانش آموز در ترجمه به مشكل برنـمی خورد. اين شيوه 

از طرّاحی سؤال موجب عالقه مندی دانش آموز می شود. به ياد داشته باشيم که يکی از اهداف مهّم 

امتحانات تثبيت يادگريی و ادامۀ آن است. مترين برای اين است كه دانش آموز ياد بگريد.

در ارزشيابی نوين گفته می شود: ارزشيابی ادامه و مکّمل آموزش است. 

و  غرياستاندارد  سؤاالت  كنكور  بهانۀ  به  كار  كتاب های  در  به ويژه  كه  است  شده  ديده  بسيار 

غريمنطقی طرح می شود؛ لذا نبايد سؤال کنکور را هدف قرار داد. دبريی که بخواهد با سبک کنکور 

در کالس آزمون به عمل آورد نتيجه اش ايجاد انزجار و نفرت در دانش آموز و افت تحصيلی است. 

وقت کالس )مهر تا پايان اسفند( برای تدريس اين کتاب است نه برای آشنايی با سؤاالت کنکور.
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ْرُس الّراِبُع اَلدَّ

﴿ٰهَذا َخلُْق اهللِ َفأَروين ماذا َخلََق الَّذيَن ِمْن دونِِه ...﴾    لُقامن: 11 

اين آفرينش خداست. به من نشان دهيد كسانی كه غري از اويند، چه آفريده اند؟

كامل آيه اين است: ﴿هذا َخلُْق اهلَِل فَأَُروين  ماذا َخلََق الَّذيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّالُِموَن ف  َضالٍل ُمبنٍي﴾ 

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: این، خلق خداست. ]اینک[ به من نشان دهید کسانی که غیر از 

اویند چه آفریده اند؟ ]هیچ[ بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: این آفرینش خداست؛ اّما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه 

چیز را آفریده اند؟! ولی ظاملان در گمراهی آشکارند.

چه  هستند  او  غري  كه  آنها  بناميانيد  من  به  پس  خداست.  آفرينش  اين  آيتی:  استاد  ترجمۀ 

آفريده اند؟ بلكه ظاملان در گمراهى آشكارى هستند.

به من نشان دهيد كسانی كه  آفرينش خداست، پس  اين  بهاءالدين خرّمشاهی:  استاد  ترجمۀ 

]مّدعی و[ در برابر او هستند چه چيزی آفريده اند؟ آری ستمكاران ]مرشک [ در گمراهی آشكارند.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرامپور: اين آفرينش خداست. ]اينک[ به من نشان دهيد آنها كه غري 

اويند چه آفريده اند؟ ]هيچ[ بلكه ستمگران در گمراهِى آشكارند.

روش تدريس درس چهارم

اهداف درس

1 با يک منت دربارۀ محيط زيست آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

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

3 دو نوع مفعول مطلق )تأكيدی و نوعی( را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای مفعول مطلق را درست معنا كند.

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

6 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.
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نِظاُم الطَّبيَعِة

ما أَْجَمَل الطَّبيَعَة تَوازُناً! َخلََق اهلُل لَها نِظاماً يَْحُکُم َجميَع الَْمْوجوداِت ِمْن نَباٍت َوَحيَواٍن وَکائِناٍت 

ُق التَّواُزُن َوااِلْسِتقراُر فيها. أُْخرٰی يَعيُش بَْعُضها َعلٰی بَْعٍض؛ فَیَتََحقَّ

تعادل طبيعت چه زيباست! خداوند نظمی برايش آفريده است كه بر همۀ باشندگان )موجودات( 

از گياه و جانور و موجودات ديگر كه از يكديگر تغذيه می كنند، فرمان می رانَد؛ در نتيجه تعادل و 

آرامش )ثبات( در آن تحّقق می يابد. 

عاَش َعلی: تغذیه کرد، ] با چیزی[زندگی اش را سپری کرد.

كلمۀ »نِظام« چند معنا دارد؛ بهرتين آن در اين عبارت »نظم« است. نظم مصدر از »نَظََم« است: 
نَظََم، يَنِظم، نَظاْمً و نِظاماً. 1

اگر دبري بخواهد وزن »ما أفَعَل« را به عنوان اسلوب تعّجب در كالس درس بدهد، اشكالی ندارد، 

به رشط اينكه وارد جزئيات نشود. در هر شش كتاب عربی متوّسطۀ اّول و دوم دو كلمه از اسلوب 

تعّجب آمده است؛ لذا گسرتش مبحث تعّجب هيچ رضورتی ندارد. كلمه دوم »ما أَظلََم« است كه 

چند سطر بعد می آيد.

داِت نِظاِم الطَّبيَعِة: َوأَيُّ َخلٍَل ف نِظاِمـها يَُؤّدي إلٰی تَخريِبـها َوَمْوِت َمْن فيـها. َوِمْن ُمَهدِّ

و هرگونه ناهامهنگی )شكافی، نقصی( در نظم آن به ويران سازی اش و مرگ هركس در آن است 

منجر می شود و از جمله تهديد كنندگان نظم طبيعت ]اينها هستند[ : 

ُث الَْهواِء الَّذي يَُسبُِّب أَمطاراً َحمضيًَّة.«  »تَلَوُّ

آلودگی هوا كه موجِب باران های اسيدی می شود. 

در اينجا می توانيم به كلمۀ »لوث« در فارسی اشاره كنيم كه ريشۀ همني واژۀ تلّوث در عربی 

است؛ مانند: لوث وجود دشمن

ِة.«   َو »اْلکْثاُر ِفـي اْسِتخداِم الُْمبيداِت الزِّراعيَّـِة َو اْلَْسِمَدِة الْکيمياويَـّ

1ـ نِظام جمع آن نُظُم: نخ كه با آن دانه هاى مرواريد و مانند آن را به رشته كشند. 

نِظام ج نُظُم و انِْظَمة و أناِظيم: روش و شيوۀ كار ؛ »ما زاَل عىل نِظَاٍم واحٍد«: همچنان بر يک روش و ترتيب است، نظم و ترتيب، اسلوب و 

سازمان، روش و سيستم؛ »الّنظاُم االقتصادّي الحّر«: سيستم اقتصاد آزاد، »الّنظاُم الدميوقراِطي« نظام دموكراىس. 

نِظام من الرَّْمل : آنچه از ماسه و رمل كه سخت شده باشد.

نِظام من الَجراد و الّنخل و نحوها : صف ملخ و نخل و مانند آنها ؛ »نِظاُم الَْمر« : قوام امر.
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و زياده روی در به كارگريی حرشه كش های كشاورزی و كودهای شيميايی. 1

ناعيَّـِة َوالَْمنزِليَّـِة«.  َو »إيجاُد النُّفاياِت الصِّ

و ايجاد پسامندهای )زباله های( صنعتی و خانگی.

فَـيَِتمُّ التَّواُزُن ِفـي الطَّبيَعِة ِمْن ِخالِل ُوجوِد َرواِبَط ُمتَداِخلٍَة بَيْـَن الْکائِناِت الَْحيَّـِة َوبيئَِتـها تَداُخالً 

کاِمالً؛ َولِٰكْن ما أَظْلََم اْلنساَن لِلطَّبيَعِة ف نَشاطاتِـِه الَّتي تَُؤّدي إلَی اْخِتالِل ٰهَذا التَّواُزِن!

تعادل در طبيعت از راه وجود روابط كامالً در هم تنيده ميان موجودات زنده و محيط آنها انجام 

می شود؛ ولی انسان در فّعاليت هايش كه منجر به بهم خوردِن )اختالل( اين تعادل می شود، چقدر 

نسبت به طبيعت ستمگر است!

پرسش: نقش كلمۀ »تَداُخالً« چيست؟ پاسخ: مفعول مطلق برای »ُمتَداِخلَة« است. 

از آنجا كه معموالً مفعول مطلق از فعل می آيد؛ لذا چنني سؤالی ايجاد می شود.

بَِة لِـلْبيئَِة: َة ِقراَءًة َدقيَقًة لَِكـي نَطَّلَِع َعلٰی أَفْعاِل اْلنساِن الُْمَخرِّ َواْلَن لِـَنْقَرأْ ٰهِذِه الِْقصَّ

و اينک بايد اين داستان را با دقّت بخوانيم تا از كارهای ويرانگِر انسان نسبت به محيط زيست 

آگاه )مطّلع( شويم.

يُْحکٰی أَنَّ ُمزارِعاً کانَْت لَـُه َمزَرَعٌة کَبريٌَة فيـها َخرْضاواٌت َوأَشجاٌر کَثيـرٌَة. وَکاَن يَُربّـي ف َمزَرَعِتـِه 

أَنواَع الطُّيوِر، ذاَت يَوٍم الَحَظ الُْمزاِرُع أَنَّ َعَدَد أَفراِخ الطُّيوِر يَْنُقُص تَدريجيّاً.

حكايت می شود كه كشاورزی كشتزار بزرگی داشت كه در آن سبزيجات و درختان بسياری بود 

و در كشتزارش گونه های پرندگان پرورش می داد، يک روز كشاورز مالحظه كرد كه شامِر )تعداد( 

پرندگان، اندک اندک )به تدريج( كم می شود. )رو به كاهش است.(

اشكالی ندارد دبري به مجهول بودِن فعل »يُْحكٰی« اشاره كند و بگويد كه مجهوِل »يَْحيك« است؛ 

اّما از آنجا كه اين فعل معتّل است و از اهداف آموزشی كتاب نيست؛ لذا نبايد اين بحث گسرتش 

يابد و مستقيم در امتحان از آن سؤال طرّاحی كرد./ معموالً واژۀ »َخرْضاوات« در محاورات عربی 

»ُخرْضَوات« گفته می شود. 

اهداف  از  »يُْحكٰی«  فعِل  مانند  اّما  است؛  اشكال  بدون  تَْربيَـة«  يُربّـي،  »َربّـٰی،  به  گذرا  اشارۀ 

1ـ ریشۀ واژۀ كيمياء از زبان های باستانی است، و احتامالً خاستگاه آن ايران، بین النهرین، هند يا يونان است.

نام دانش شیمی در همۀ زبان ها برگرفته از »كيميا«  است. دانش کیمیا از ایران برآمد و به وسيلۀ عرب ها به اروپا نيز راه یافت. خود واژۀ 

شیمی در فارسی هم فرانسوی شدۀ واژۀ کیمیاست.
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آموزشی نيست؛ لذا نبايد گسرتش يابد. بسياری از دانش آموزان در ترجمۀ »كاَن لِـ « دچار اشكال 

می شوند؛ بنابراين، شايسته است دبري به اين مطلب اشارۀ كافی داشته باشد.

بََدأَ الُْمزاِرُع يَُفکُِّر ف َسبَِب ٰذلَِك َويُراِقُب الَْمزَرَعَة لَيالً َونَهاراً؛ فَـالَحَظ أَنَّ َعَدداً ِمَن الْبوماِت تَْسُکُن 

َر الُْمزاِرُع التََّخلَُّص ِمْنها، َو ٰهَکذا فََعَل. قُرَْب الَْمزَرَعِة، فَـتَْهُجُم َعلَی اْلَفراِخ َوتأْکُلُـها. فَـَقرَّ

كشاورز رشوع كرد به فكر كردن در مورد دليل اين ]موضوع[ و از كشتزار شب و روز مراقبت 

می كرد؛ و مالحظه كرد كه شامری )تعدادی( از جغدها نزديک كشتزار زندگی می كنند و به جوجه ها 

حمله می كنند و آنها را می خورند. كشاورز تصميم گرفت كه از آنها رها شود. )خالص شود( و اين 

گونه انجام داد. )همني كار را كرد.( 

َوبَْعَد ُشهوٍر شاَهَد الُْمزاِرُع أَنَّ الَْخرْضاواِت ِبالَْمزَرَعِة تَتََعرَُّض لِْلَکِْل َو التَّلَِف؛ َولاَّم راقََب اْلَمَر ُمراقَبًَة 

َشديَدًة، الَحَظ أَنَّ َمجموَعًة کَبيـرًَة ِمْن ِفئْـراِن الَْحْقِل تَْهُجُم َعلَی الَْخرْضاواِت َوتَأْکُلُـها. 

و پس از چنـد ماه كشاورز ديـد كه سبزيجات در كشتزار، دستخوِش )در معرِض( خوردن و از بيـن 

رفنت قرار می گريند و هنگامی كه به شّدت مراقب موضوع بود، مالحظه كرد كه مجموعۀ بزرگی از 

موش های دشت به سبزيجات حمله می كنند و آنها را می خورند.

اشكالی ندارد كه دبري به مرجع ضمري »ها« در »تَأكُلُها« اشاره كند و بگويد با جمع غري انسان 

برخورد مفرد مؤنث شده است؛ ولی در ترجمه به فارسی ضمري »ها« را به جای »او« يا » ـَش« 

به صورت »آنها« يا » ـِشان« ترجمه می كنيم. اين توضيح برای فهم بهرت است و مستقيامً نبايد سؤالی 

از آن طرح شود. دانش آموز اگر اين قاعده را نداند در ترجمه به اشكال بر می خورَد؛ لذا توضيح اين 

مورد اشكالی ندارد.

أََخَذ الُْمزاِرُع يَُفکُِّر: »لاِمَذا ازْداَد َعَدُد ِفئْـراِن الَْحْقِل ازْدياداً كَبيـراً«؟! 

كشاورز رشوع به انديشيدن كرد: چرا شامِر )تعداِد( موش های دشت بسيار افزايش يافته است؟!

اين نخستني بار است كه دانش آموز با معنای چهارم فعل »أََخَذ« آشنا می شود؛ بنابراين اشاره به 

معنای »رشوع كرد« و دادن مترينات اضافی كاری پسنديده است.

فَـَذَهَب إلٰی َخبيـِر الزِّراَعِة َواْستَشارَُه. فَـقاَل لَـُه الَْخبيـُر: 

پس نزد كارشناس كشاورزی رفت و از او مشورت خواست و كارشناس به او گفت:

»کَيَْف يَکوُن ٰذلَِك، َوُهناَك بوماٌت کَثيـرٌَة ف ِمنطََقِتـُکم«؟! 

چگونه اين امكان دارد؟ در حالی كه جغدهای بسياری در منطقۀ شام وجود دارند؟!
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ترجمۀ اين جمله برای دانش آموز سخت است. »کَيَْف يَکوُن ذٰلَِك« به صورت كلمه كلمه می شود: 

»اين« ترجمه  اوقات  تذكّر دهيم كه كلمۀ »ذلك« بسياری  به دانش آموز  بايد  »آن چگونه است؟« 

می شود. مثالً كسی چيزی می گويد و شنونده در پاسخ می گويد: »أنا أعرف ذلك.« يعنی » من اين را 

می دانم.« همچنني كلمۀ »هناك« نيز توضيح الزم دارد. بايد به دانش آموز گفت »هناك« دو معنا دارد: 

 »There is« يكی »آنجا« و دومی »وجود دارد«. در حقيقت »هناك« گرته برداری از كلمۀ انگليسی

و »There are« است. كلمۀ there به معنای »آنجا« است.

قاَل لَـُه الُْمزاِرُع: »إنّـي تََخلَّْصُت ِمَن الْبوماِت ِبـَقتِْل الَْکثيـِر ِمْنـها«.

کشاورز به او گفت: من بی گامن از جغدها با کشنِت بسياری از آنها خالص شدم. 

)کشاورز به او گفت: من بی گامن با کشنِت بسياری از جغدها از آنها خالص شدم(. 

يَْت َعلٰی نِظاِم الطَّبيَعِة تََعّدَي الظّالِمنَي،  َك تََعدَّ قاَل الَْخبيـُر: »يا لَـُه ِمْن َعَمٍل ُمَخرٍِّب لِـلطَّبيَعِة! إنَـّ

فَـالْبوماُت کانَْت تَتََغّذٰی َعلٰی ِفئْـراِن الَْحْقِل إضافَـًة إلَی اْلَفراِخ.

طبيعت  نظم  به  ستمگرانه  تو  بی گامن  طبيعت!  به  نسبت  ويرانگری  کار  چه  گفت:  كارشناس 

دست درازی کردی؛ زيرا جغدها افزون بر )عالوه بر( جوجه ها از موش های دشت نيز تغذيه می کردند.

می توانيم به اسلوب تعّجب »يا لَُه ِمْن ... !« اشاره کنيم و مثال های بيشرتی بياوريم، مثال: 

يا له من يوم جميل! يا له من عالٍَم رائعٍ! يا لَها ِمن أُمٍّ َحنوٍن! يا لَها ِمن ليلٍة مثاليٍَّة!

الْبوماِت ازْداَد َعَدُد ِفْئاِن الَْحْقِل. کاَن الْواِجُب َعلَيَك تَصحيَح ٰهَذا الَْخطَأِ  َوبَْعَد التََّخلُِّص ِمْن أَکَْثِ 

ِبالِْحفاِظ َعلٰی طُيورَِك ال ِبَقتِْل الْبوماِت؛ فَِإِن اْستََمرَِّت الْحالَُة ٰهَکذا، فََستُشاِهُد َمشاکَِل َجديَدًة ِف الْبيئَِة 

الَّتي تَعيُش فيها ُمشاَهَدًة ُمْؤلَِمًة«.

و پس از رها شدن )خالص شدن( از بيشرتِ جغدها شامِر )تعداِد( موش های دشت افزايش يافت. 

بر تو واجب بود که اين خطا را با مراقبت از جوجه هايت ـ نه با کشنِت جغدها ـ تصحيح می کردی؛ 

زيرا اگر ]اين[ حالت اين چنني ادامه يابد، مشکالت تازه ای در محيِط زيستی که در آن زندگی می کنی 

به گونه ای دردناک مشاهده خواهی کرد.

در  مضارع  به صورت  که  می کنيم  اشاره  اْستََمرَِّت«  »فَـِإِن  در   » »اِستََمـرَّ ماضِی  فعل  ترجمۀ  به 

فارسی آمده است.

توّجه دانش آموز را به نحوۀ ترجمۀ »ُمشاَهَدًة ُمْؤلَِمًة« و نوع آن ارجاع می دهيم.
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امَح لِلْبوماِت ِبـُدخوِل َمزَرَعِتـِه. فَـازْداَد َعَدُدها َمرًَّة  َر الُْمزاِرُع الِْحفاَظ َعلَی اْلَفْراِخ َوالسَّ َوٰهَکذا قَرَّ

أُْخرٰی، َوأَکَلَْت ِفئْـراَن الَْحْقِل، َوعاَدِت الْبيئَُة إلٰی حالَِتـَها الطَّبيعيَِّة.

از جوجه ها مراقبت کند و به جغدها اجازه دهد وارد  اين چنني کشاورز تصميم گرفت که   و 

مزرعه شوند. در نتيجه بار ديگر شامِر آنها افزايش يافت و موش های دشت را خوردند و محيط 

زيست به حالت طبيعی اش بازگشت. 
 

 اَلُْمْعَجم 

أَرونـي : نشانم دهيد؛ به من نشان دهيد »أَروا + نون وقاية + ي«

أرٰی: نشان داد. مضارع: يُِري/ مصدر: إِراَءة؟ امر: أَِر. فعل »أَرِنـي« در عاميانۀ عراق »راويني« و 

در سعودي »َوّريني« و در سوريه »فَرجيني« يا »ورجيني« گفته می شود. نبايد اين فعل را با تغيريات 

در امتحان طرح كرد؛ زيرا مهموز و معتل است.

اَِلْسِتقرار : آرامش و ثبات

: اْسِتْقرَاراً ]قّر[ باملكان: در آن مكان ماندگار شد، اقامت كرد. اِْستََقرَّ

اِطَّلََع : آگاهی يافت »مضارع: يَطَّلُِع«

لَـَع( در اصل اِطْـتَـلَـَع بر وزن اِفْـتَـَعـَل بوده كه تغيري كرده است: )اِطْـتَـلَـَع ← اِطْـطَـلَـَع  ← اِطَـّ

اَْلَفراخ : جوجه ها »مفرد: اَلَْفْرخ« = اَلِْفراخ 

فَْرخ: ج ِفرَاخ و أَفْرَاخ و أَفُْرخ و أَفْرَِخة و ِفرَْخان و فُُروخ: جوجۀ پرنده، هر كوچىك از گياه يا حيوان، 

جر: جوانه هاى درخت؛ »فَْرُخ الرأس«:  مرد خوار و ناتوان كه از هر جا رانده شده است. فَْرخ ِمَن الشَّ

مغز رس.

اَلْبيَئة : محيط زيست

»الْبيئَُة  است؛  خود  محيط  فرزند  انسان  ِبيئَِتِه.«:  ابُْن  »اْلِنَْساُن  محيط؛  ]بوأ[:  ِبيئات  ج  ِبيئَة: 

االْجِتاَمِعيَُّة«: محيط اجتامعى، جامعۀ مردم، حالت؛ »إنَُّه َحَسُن الْبيئَِة.«: او در حالت خوىش است.

ُث البيئة: آلودگی  تََكيُّف َمَع الْبيئة: سازگاری با محيط، همرنگ محيط شدن، انطباق با محيط تَلَوُّ

محيط زيست

تَهايؤ مع البيئة: سازگار شدن با محيط، همرنگ محيط شدن، منطبق شدن با خارج، تطابق با 

خارج )محيط(، به شكل محيط درآمدن
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ِحاميُة البيئة: حاميت از محيط زيست، طرفداری از محيط زيست.

تََعرََّض : در معرض قرار گرفت.

تَعرََّض لِلخطر: دستخوش خطر قرار گرفت، در معرض خطر قرار گرفت، به مخاطره افتاد، به خطر 

افتاد

تَعرََّض لِعائٍق َجسيٍم: به يک مانع بزرگ برخورد كرد.

تََعرََّض ملحاولة االغتيال: مورد سوء قصد قرار گرفت، در معرض سوء قصد قرار گرفت.

اَلتَّلَوُّث : آلودگی؛ تَلَوََّث ثوبُُه ِبالطنِّي: جامه اش گل آلود شد. 

اَلَْحْقل : كشتزار »جمع: اَلُْحقول« 

َحْقل: ج ُحُقول: كشتزار تا زمانی كه رس سبز باشد، رسزمني حاصلخيز كه در آن كشت كنند. 

َحْقل من َصفحة الكتَاب: پاورقى يا رشح در حاشيۀ كتاب؛ »َحْقُل الزَّيِت« يا »َحْقُل النَّْفِط«: چاه 

زيرزمينى نفت يا منطقه اى از زمني كه در آن نفت اكتشاف شود؛ »ُحقول التّجارِب«: جايگاه هاى 

آزمايش؛ »ُحُقول البرتوِل«: منابع زير زمينى نفت 

اَلَْحْمضيَّة : اسيدی َحْمض: ج ُحُموض: گياه شور و تلخ، اسيد ؛ »الَحْمض النرْتِيك«: اسيد نیرتيك

اَلَْخْضاوات : سبزيجات در تداول عاّمه »ُخرْضَوات« گفته می شود. 

َربّـٰی : پرورش داد )مضارع: يَُربّـي(

اشكال  دچار  تعزيت  و  تسليت  تربيت،  مانند:  كلامتی  امالی  در  برخی  است.  تربية  آن  مصدر 

می شوند و تصّور می كنند مشّدد هستند. تذكّر اين مطلب خوب است. در كلامتی مانند: تزكيه و 

تصفيه نيز اين اشكال وجود دارد. از آنجا كه دانش آموزان، عربی می خوانند تا در درس ادبيات به 

آنها كمک كنند، بازگو كردن چنني اطاّلعاتی برای آنان سودمند است.

امُح لِـ : اجازه دادن به )َسَمَح ـَ( اَلسَّ

سامح: اجازه دادن، جايز شمردن، مباح كردن، مجاز كردن، بخشيدن، عفو كردن، درگذشنت

اَلِْفْئـراِن : موش ها »واحد آن: اَلَْفأْرَة«

فَأْر: ج ِفْئَان و ِفَئَة ]فأر[، للمذكّر و املؤنّث: موش، اين كلمه در مذكر و مؤنث كاربُرد يكسان دارد.

َر : تصميم گرفت َقرَّ

َر: تصويب كرد، رأی داد، درصدد برآمد، تصميم گرفت، مصّمم شد، مقّرر كرد قَرَّ
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َر: تَْقِريراً ]قّر[ ُه ف املكان أو عىل العمل: او را در كار و مكان خود تثبيت كرد، قَرَّرَُه ِبالَِمر: او  قَرَّ

را به آن امر وادار به اعرتاف كرد. 

َر إنهاء:  : او را به پريوى از حق واداشت. قرََّر بالجامع: با اجامع آرا تصويب كرد. قرَّ قَرَّرَُه َعىَل الَْحقِّ

تصميم به پايان دادن به ... گرفت.

ُمْؤلِم : دردآور آلََم، يُْؤلُِم، إيالماً. اسم فاعِل آن »ُمْؤلِم« است. آلََمـُه: او را به درد آورد.

ُهناَك : آنجا، وجود دارد

 ).There are( و ).There is( .هناك« به معنای »وجود دارد« گرته برداری از زبان انگليسی است«

كلمۀ )There( به معنای »آنجا« است. »هناك« در متون كهن عربی چنني كاربردی ندارد.

مل تكن هناك إصاباٌت: تلفاتی در بر نداشت، بدون تلفات بود.

هناك َسبٌَب لِلَْقلَِق عىل: اين نگرانی هست كه .... ، بيم آن می رود كه ...

: اين احساس قوی وجود دارد كه ... ، قوياً احساس می شود كه ... هناك ُشعوٌر قَويٌّ ِبأَنَّ

يا لَـُه ِمْن َعَمٍل ُمَخرٍِّب! : چه كار ويرانگری!

اسلوب تعّجب است. می توان در كالس به اين اسلوب اشاره كرد و مثال بيشرت آورد؛ مانند: 

يا لَُه ِمْن َولٍَد ُمَؤدٍَّب! يا لَها ِمْن ِبْنٍت ُمَؤدَّبٍَة!

َحـْوَل الـنَّـصِّ

رِس. حيَح َوالَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ أ( َعيِّـِن الصَّ

 .1 اَلرَّواِبُط الُْمتَداِخلَُة بنَْيَ الْكائِناِت الَْحيَِّة َوبيئَِتها تَُؤّدي إلَی اْخِتالِل التَّواُزِن ِفـي الطَّبيَعِة

روابط در هم تنيده ميان موجودات زنده و محيط آنها منجر به برهم خوردن تعادل در طبيعت 

می شود.

 . 2 كـاَن الْـَفـاّلُح يَـْمـلِـُك َمـزَرَعـًة فـي َشمـاِل إيـران يَـْزَرُع فـيـَها الـرُّزَّ

كشاورز، مالک كشتزاری در شامل ايران بود كه در آن برنج می كاشت.

 .3 ظَـنَّ الْـُمزاِرُع أَنَّ الْـبومـاِت هَي الَّتي تَـأْكُـُل أَفْـراَخ الـطُّيـوِر

كشاورز گامن كرد كه اين جغدها هستند كه جوجه های پرندگان را می خورند.

 .خـوِل إلٰی َمـزَرَعـِتـِه 4 اَلـزّاِرُع لَـْم يَـْسـَمـْح لِـلثَّعالِِب ِبـالدُّ

كشاورز به روباه ها اجازه ورود به كشتزارش را نداد.
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  .ي الطُّيـوَر َوالْبوماِت ف َمـْزَرَعـِتـِه 5 کـاَن الُْمزاِرُع يُـَربِـّ

كشاورز در كشتزارش پرنده و جغد پرورش می داد.

  .6 ِفـي النِّهايَِة حافََظ الُْمزاِرُع َعلَی الطُّيوِر َوأَفْـراِخـها

در پايان، كشاورز مراقب پرنده ها و جوجه هايشان شد.

 .ناعيَُّة تَْهديداً لِـِنظاِم الطَّبيَعِة 7 تُـَعدُّ النُّفاياُت الصِّ

پسامندهای صنعتی تهديدی برای نظم )نظام( طبيعت به شامر می رود.

حيَحَة لِلَْفراغِ. ب( اِنَْتِخِب الْكَلَِمَة الصَّ

1 بَْعَد )ِسننَي  ُشهوٍر( شاَهَد الُْمزاِرُع أَنَّ الَْخرْضاواِت ِبالَْمْزَرَعِة تَتََعرَُّض لِْلَکِْل َوالتَّلَِف.

كشاورز پس از چند ماه، ديد كه سبزيجاِت كشتزار در معرض خوردن و تلف شدن قرار می گريد.

2 كانَْت َمْجموَعٌة کَبيـرٌَة ِمَن )الثَّعالِِب  الِْفئاِن( تَـْهُجُم َعلَی الَْخرْضاواِت َو تَـأْکُلُـها.

گروه بزرگی از موش ها به سبزيجات حمله می كردند و آنها را می خوردند. )در اينجا می توان به 

مرجع ضمري »ها« اشاره كرد كه در زبان عربی با »جمع غري انسان« برخورد »مفرد مؤنّث« می شود(.

ُق إِيجاَد )النُّفايَِة  التَّواُزِن ( ِفـي الطَّبيَعِة. 3 َعيُْش الَْحيَواناِت بَْعِضها َعلٰی بَْعٍض يَُحقِّ

زندگی جانداران از يكديگر )تغذيه جانوران از همديگر( تعادل طبيعت را محّقق می سازد.

( َمْن فيـها. 4 أَيُّ َخلٍَل فـي نِظاِم الطَّبيَعِة يَُؤّدي إلٰی تَْخريِبـها َو )َمْوِت  َحياِة 

هرگونه آسيبی در نظم )نظام( طبيعت، به ويران سازِی آن و مرِگ هركه در آن است منجر می شود. 

( نِظاَم الطَّبيَعِة. ُد  ُد  ال يُـَهدِّ ناعيَّـِة َوالَْمْنزِليَّـِة )يُـَهدِّ 5 إيجاُد النُّفاياِت الصِّ

ايجاد پسامندهای صنعتی و خانگی، نظم )نظام( طبيعت را تهديد می كند. 

ُل اْلنْساِن ف أُموِر الطَّبيَعِة يَُؤّدي إلٰی )تَنظيِم  اِْخِتالِل( تَوازُنِـها. 6 تََدخُّ

دخالت انسان در امور طبيعت، به برهم خوردن تعادِل آن منجر می شود. 

َد الُْمزاِرُع الطَّبيَعَة فـي َمْزَرَعِتـِه ِبـ )ِحْفِظ قَتِْل( بوماتِـها. 7 َهدَّ

كشاورز، طبيعت را در كشتزارش با كشنِت جغدهای آن تهديد كرد.



90

اِْعـلَـموا

اَلَْمفعوُل الُْمطلَُق

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

به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقّت کنيد.

از خدا آمرزش خواستم. 1 اِْستَْغَفرُْت اهلَل. 

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

از خدا صادقانـه آمرزش خواستم. 3 اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاراً صاِدقاً. 

از خدا ماننِد درستکاران )شايستگان( آمرزش خواستم. 4 اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاَر الّصالِحنَي. 

سپس از او اين چند سؤال را می پرسيم؛ يا اينكه اجازه می دهيم هامن دانش آموز منت قواعد را 

قرائت كند و از جمع كالس پاسخ را جويا می شويم.

چه رابطه ای ميان دو کلمۀ »اِْستَْغَفرُْت« و » اْسِتْغفار« در جمالت باالست؟

مصدر »اِْسِتْغفار« در جملۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله ها افزوده است؟

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

اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً.

                                             مفعول مطلق تأکيدی

ترجمۀ جملۀ باال را از دانش آموز می پرسيم.

اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعِل »اِْستَْغَفرُْت« تأکيد کرده است. 

به مصدر »اِْسِتْغفار« در جملۀ دوم »مفعول مطلق تأکيدی« گفته می شود و در ترجمۀ فارسِی 

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

اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسـِتـْغـفــاراً.

مفعول مطلق تأکيدی  

دو کلمۀ »صاِدقاً« و »الّصالِحنَي« در جمالت سوم و چهارم چه نقشی دارند؟

هر سؤالی كه مطرح می شود پاسخش را هامن لحظه می خواهيم و بهرت است دانش آموز جواب 
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را بنويسد.

گاهی »مفعول مطلق« به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضاٌف اليه است، نوِع انجام 

گرفنِت فعل را بيان می کند؛ مانند »اِْسِتْغفار« در جملۀ سوم و چهارم، که به آن »مفعول مطلق نوعی« 

گفته می شود.

احتامل دارد دانش آموز مفهوم صفت و مضاٌف اليه را كه در پايه دهم خوانده است فراموش كرده 

باشد؛ لذا يک يادآوری در اين مورد، الزم است تا دانش آموز مفهوم صفت و مضاٌف اليه را بداند. 

اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسـِتـْغـفـاَر الـّصـالِـحـيـَن. اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسـِتـْغـفــاراً صـاِدقــاً.

صفت مفعول مطلق نوعی           مضاٌف اليه         مفعول مطلق نوعی   

در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که مضاف واقع شده است( از قيد »ماننِد« استفاده می کنيم؛ مثال: 

اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاَر الّصالِحنَي. ماننِد درستکاران )شايستگان( از خدا آمرزش خواستم.

در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی )که موصوف واقع شده است( می توانيم صفت را به صورت 

قيد ترجمه کنيم و نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 1 مثال: 

تَْجتَِهُد اْلُمُّ لِـرَتبيَِة أَْوالِدها اْجِتهاداً بالِغاً. مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تالش می کند.

اِْستَْغَفرُْت اهلَل اْسِتْغفاراً صاِدقاً. از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

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

اگر در كتاب درسی تـمريناتی در يافنت مفعول مطلق و دو نوع آن در كتاب وجود دارد برای اين 

است كه دانش آموز بهرت بتواند ترجمه كند.

خالصه قواعد مفعول مطلق

مفعول مطلق مصدری از ريشۀ فعِل جمله است. مفعول مطلق دو نوع است: تأکيدی و نوعی.

مفعول مطلق تأکيدی مصدری از ريشۀ فعِل جمله است که بر انجاِم فعل تأکيد می کند 

و صفت يا مضاٌف اليه ندارد.

مفعول مطلق نوعی مصدری از ريشۀ فعِل جمله است که نوع و چگونگی انجاِم فعل را 

بيان می کند و صفت يا مضاٌف اليه دارد.

1ـ ترجمه هرن و ذوق در کنار توانـمندی های گوناگون زبانی است و ترجمۀ صحيح به سياِق عبارت و نکات بسياری بستگی دارد. آنچه در 

کتاب در زمينۀ ترجمه می آيد، فقط يک راهناميی است.
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حيَحَة، ثُمَّ َعيِّـِن الَْمفعوَل الُْمطْلََق، َو اْذکُْر نَوَعُه. َجَمَة الصَّ  اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. اِنَْتِخِب التَّ

1 ﴿فَـاْصِبـْر َصبْـراً َجـميالً﴾ اَلَْمعاِرج: 5 به زيبايی صرب کن.  مفعول مطلق نوعی

2 ﴿... اُذْکُُروا اهلَل ِذکْراً کَثرياً﴾ اَْلَحزاب: 41 خدا را بسيار ياد کنيد.  مفعول مطلق نوعی

3 ﴿...کَلََّم اهلُل موسی تَـکليامً﴾ اَلنِّساء: 164 خدا با موسی قطعاً سخن گفت. مفعول مطلق تأكيدی

كامل اين آيه عبارت است از: 

﴿َورُُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َورُُسالً لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَيَْك وَكَلََّم اهلُل ُموىَسٰ تَْكلِيامً﴾ 

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

است. این آیه همچون دیگر آیات سورۀ نساء در مدینه بر پیامرب اسالم  نازل گردیده است. شايد 

دليل كليم خدا بودِن حرضت موسی  دشوارِی رسالتش در رويارويی با فرعون و فرعونيان باشد.

﴿... َونُزَِّل الَْمالئَِکُة تَنـزيالً﴾ اَلُْفرقان: 25 و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند. مفعول مطلق تأكيدی 4

اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: َعيِّـْن كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

1 أَرٌْض واِسَعـٌة َخرْضاُء تُـْزَرُع فيـها أَنواُع الَْمحاصيِل. »اَلَْحْقل« 

زمني پهناور سبزی كه در آن گونه های فراورده ها )انواع محصوالت( كشت می  شود. »دشت«

2 طَلََب آراَء اْلَخريـَن َحـْوَل قَضيَّـٍة لِـيَنتَِخَب أَْحَسَنـها. پاسخ »اِْستَشاَر«: مشورت خواست« است؛ 

« می بود. اِطَّلََع 1 در  اّما اين کلمه در معجم نيست. در سؤال بايد به جای »ف املعجم« ، »ف النَّصِّ

معجم است.

نظرات ديگران را دربارۀ قضيّه ای خواست تا بهرتينش را برگزيند.

ٌص ِبـأُمـوِر ِمـْهـَنـٍة أَْو َعـَمـٍل أَْو بَـرنـاَمـٍج. »اَلَْخبري« 3 عـالِـٌم ُمتََخصِّ

دانای متخّصص در امور پيشه ای يا كاری يا برنامه ای )نرم افزاری(. »كارشناس«

امد« ـعـيـِف. »اَلسَّ راِب الـضَّ ٌة َوطَبيعـيَّـٌة لِـتَـقـويَـِة الـتُـّ 4 َمـوادُّ کيمياويَـّ

مواّد شيميايی و طبيعی برای توامنندسازی خاک ناتوان. )تقويت خاک ضعيف( »كود«

1ـ اِطَّلََع الرْساَر أو عىل الرْساِر: اِكْتَشَفها، تََعرَّفَها، َعلَِمها ما كاَن لِيَطَّلَِع أََحٌد عىل رِسِِّه لَِو اْحتََفَظ ِبِه لَِنْفِسِه.

اِطَّلََع عىل َسرْيِِه: أرَْشََف، الكهف: 18 ﴿لَِو اطَّلَْعَت َعلَيِْهْم لََولَّيَْت ِمْنُهْم ِفراراً﴾

اِطَّلََع عىل ُعلوِم َعرْصِِه: تََعرَّفَها ِبـإْمعاٍن َوِدقٍَّة.
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5 َحيَواٌن َصغرٌي يَعيُش تَْحَت اْلَرِض يَْنُقُل داَء الطّاعوِن؛ َوالِْقطُّ ِمْن أَعدائِـِه. »اَلَْفأر«

جانداری كوچک كه زير زمني زندگی می كند؛ بيامرِی طاعون را منتقل می سازد و گربه از دشمنانش 

است. »موش«

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي؛ ثُمَّ َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَْحْمراِء، َواکْتُِب الَْمطلوَب ِمْنَك.

اَلِْکتاُب الْخاِمُس َواْلَْربَعوَن ِمْن نَْهجِ الَْبالَغِة

إلٰی ُعثامَن بِْن ُحَنيٍف عاِمِل أَمريِ الُْمؤِمننَي َعيلٍّ  َعلَی الَْبْصَِة

أَّما بَْعُد، یا ابَْن ُحَنیٍف فََقْد بَلََغني أَنَّ رَُجالً ِمْن ِفْتیِة أَْهِل الْبَرْصَِة َدعاَك إلٰی َمأُْدبٍَة فَأرَْسَْعَت إلَیها؛ ... 

. ... أال َوإنَّ لِـُكـلِّ َمأْموٍم إماماً  أَنََّك تُـجیُب إلٰی طَعاِم قَْوٍم عائِلُـُهم َمْجُفوٌّ َوَغنیُّـُهم َمْدُعوٌّ َوما ظََنْنُت 

یَْقَتدي ِبِه َویَْسَتيض ُء ِبـنوِر ِعلِْمـِه. أال َوإنَّ إماَمُكم قَِد اكْتَفٰی ِمْن ُدنْیاُه ِبـِطْمَریِه َوِمْن طُْعِمـِه ِبـُقرَْصیـِه. 

ٍة َوَسداٍد. ُکم التَْقِدروَن َعلٰی ٰذلَِك َولِٰكْن أَعینونـي ِبـَوَرٍع َواْجِتهاٍد َوِعفَّ أال َوإنَـّ

نامۀ چهل و پنجم نهج البالغه به عثامن بن ُحَنيف استاندار امري املؤمنني علی  در برصه

اّما پس ]از ياد خدا و پيامرب[ اى پرس ُحَنيف، به من ]خرب[ رسيد كه مردى از مردان1 برصه، تو را 

به مهامىِن خويش فرا خواند و تو به رسعت به سوى آن شتافتى. 

گامن منى كردم مهامنـِى مردمى را بپذيرى كه تهيدستشان رانده و ثرومتندشان دعوت شده  است.

آگاه باشيد که هر رهروی پيشوايی دارد كه از او پريوى مى كند و از نور دانشش روشنى می جويد. 

آگاه باشيد، امامتان از دنيايش به دو جامۀ کهنه و از خوراکش به دو قرص نان بسنده کرده است. 

آگاه باشيد که قطعاً شام نـمی توانيد چنني کنيد؛ ولی با پارسايی و تالش و پاكدامنى و درستی، 

مرا يارى دهيد.

: نون ف بَلََغني  1 َعيِّـْن نوَن الِْوقايَِة ِفـي النَّصِّ

: 2 أَْعرِِب الَْکلِامِت الَّتي تَْحتَها َخطٌّ

أَّما بَْعُد، یا ابَْن ُحـَنـیـٍف، فََقْد بَلََغني أَنَّ رَُجـالً ِمْن ِفــتْــیــِة أَْهِل الْــبَـْصــرَِة َدعاَك إلٰی َمأُْدبَــٍة 

،منصوب   مجروٌر ِبحرِف جرٍّ    مضاٌف إليه، مجرور     مجروٌر ِبحرِف جرٍّ  مضاٌف إليه، مجروٌر       اِْسُم أَنَّ
فَـأرَْسَْعَت إلَیــها. 

3 َعيِّـْن ِمَن النَّصِّ کَلَِمًة َعلٰی َوْزِن »أَفَْعلَْت« َو اْلُْخرٰی َعلٰی َوْزِن »اِفِْتعال«: أرَْسَْعَت و اِْجِتهاد

، جمٌع مذکٌّر مخاطٌب 4 َعيِّـْن نَوَع ِفْعِل »ال تَْقِدروَن« و صيَغتَـُه: مضارٌع منفيٌّ

1ـ »ِفتْيَة« جمعِ »فَتٰی« در اصل به معنای »جوانان« است. در اين منت اشاره به يکی از مردان رسشناِس رسمايه دار است.
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تذکّر: از طرح صيغه به صورت منسوخ »للمخاطبني« که در کتاب های پيشني بود، خودداری شود.

اَلَْمُْدبَة: مائَِدُة الّضيافَـِة )سفرۀ مهامنی(   باب »ُمفرَُدُه: اَلَْفتٰی« )جوانان(  اَلِْفْتَية: اَلشَّ

اَلَْمـْجُفّو: اَلْـَمـطـرود )رانده شده(   اَلْعـائِل: اَلَْفقيـر )تهيدست( 

اَلَْمْموم: اَلتّاِبع، اَلَّذي َخلَْف اْلماِم )رهرو(  اَلَْمْدُعـّو: اَلَّذي قَْد َدَعْوناُه )دعوت شده( 

ْوَء )روشنی ُجست(  اِْسَتضاَء: طَلََب الضَّ اِقَتدٰی: تَـِبـَع )پريوی کرد( 

اَلطِّْمر: اَللِّباُس الَْعتيُق »َجْمُعُه: اَْلَطاْمر« )جامۀ کهنه( اِكَْتفـٰی ِبِه: َجَعلَـُه کافيـاً )آن را کافی ساخت( 

کِل )قرص نان( اَلُْقرْص: ِقطَعٌة ِمَن الُْخبِز َو نَْحِوِه دائِريُّ الشَّ اَلطُّْعم: اَلطَّعام )خوراک( 

أَعینونـي: اُنرُْصونـي )مرا ياری کنيد( واب )درستی(  داد: اَلصَّ اَلسَّ

 اَلتَّمريُن الّثالُِث: تَرِْجِم الَْکلاِمِت التّاليََة.

اِْسُم الْفاِعِلاَلَْمْصَدراَْلَْمُر َوالنَّْهُياَلُْمضاِرُع َوالُْمسَتقَبُلاَلاْميض

.1
قَْد أَرَْسَل:

فرستاده است

َسْوَف يُرِْسُل:

خواهد فرستاد

أَرِْسلوا:

بفرستيد

اَْلرْسال:

فرستادن

اَلُْمرِْسلوَن:

فرستندگان

.2
اِنْتَبَـَه:

آگاه شد

َسـتَْنتَِبهوَن:

آگاه خواهيد شد

اِنْتَِبهوا:

آگاه شويد

ااَِلنِْتباه:

آگاه شدن

اَلُْمنتَِبهيـَن:

آگاه شدگان

.3
اِنَْسَحبْـتُم:

عقب نشينی کرديد

ال يَْنَسِحُب:

عقب نشينی منی کند

ال تَْنَسِحْب:

عقب نشينی نکن

ااَِلنِْسحاب:

عقب نشينی کردن

اَلُْمْنَسِحب:

عقب نشينی کننده

.4
َما اْستَـرَْجَع:

پس نگرفت

يَْستَـرِْجُع:

پس می گريد

ال تَْستَـرِْجعي:

پس نگري

ااَِلْسِتـرْجاع:

پس گرفنت

اَلُْمْستَـرِجع:

پس گرينده

.5
ما جاَدَل:

بحث نکرد

لَْم يُجاِدْل: بحث نکرد، 

بحث نکرده است

ال تُجاِدلوا:

بحث نکنيد

اَلُْمجاَدلَة:

بحث کردن

اَلُْمجاِدالِن: دو 

بحث کننده، 

بحث کنندگان

.6
تََذکََّر:

به ياد آورد

يَتََذکَّراِن:

به ياد می آورند

تََذکَّْر:

به ياد بياور

اَلتََّذکُّر:

به ياد آوردن

اَلُْمتََذکِّراُت:

به ياد آورندگان

.7
تَنارَصوا:

همياری کردند

تَتَنارَصوَن:

همياری می کنيد

رَجاًء تَنارَصوا:

لطفاً همياری کنيد

اَلتَّنارُص:

همياری کردن

يِن: اَلُْمتَنارِصَ

همياری کنندگان

.8
َل: قَْد َسجَّ

ضبط کرده است

ليـَن: تَُسجِّ

ضبط می کنی

ْل: َسجِّ

ضبط کن

اَلتَّْسجيل:

ضبط کردن

لَُة: ضبط کننده،  اَلُْمَسجِّ

دستگاه ضبط صوت
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يادآوری انواع فعل و متريِن بيشرت در اين مترين، شايسته و بايسته است. مهم ترين مبحث در 

يادگريی زبان عربی، مبحث انواع فعل است؛ بنابراين، الزم است در متريناِت مشابِه اين مترين، رسعت 

کار پايني بيايد تا به تدريج اين بخش از قواعد، ملکۀ ذهِن دانش آموز شود.

مثالً در قَد أَرَْسَل می توانيد اضافه کنيد »قَْد يُرِْسُل« يعنی چه؟ )گاهی می فرستد(/ در »أَرِْسلوا: 

بفرستيد« سؤال شود »أَرَْسلوا« يعنی چه؟ در »اَلُْمرِْسل« پرسيده شود »اَلُْمرَْسل« به چه معناست؟ در 

»لَْم يُجاِدْل« تذکّر داده شود که هرچند ظاهِر فعل مضارع است؛ ولی به معنای ماضی است. حتّی 

برای فهم بهرت می توانيم به فعل انگليسی »He didn’t go« اشاره کنيم که ظاهر فعِل »go« زمان 

حال است؛ اّما فعل به معنای »نرفت« گذشته است.

 اَلتَّمريُن الّراِبُع: اُكْتُِب الَْعَمليّاِت الِْحسابيََّة التّاليََة کَالِْمثاِل:

 9+4 =13 . تِْسَعٌة زائُِد أَْربََعٍة يُساوي ثاَلثََة َعرَشَ

1 َسبَْعٌة ف َخْمَسٍة يُساوي َخْمَسًة َوثاَلثنَي. 35= 5×7

2 أَْربَعوَن تَقسيٌم َعلٰی أَْربََعٍة يُـساوي َعرَشًَة. 10= 4 :40

3 ِستٌَّة َوتِْسعوَن ناِقُص ِستََّة َعرَشَ يُساوي ثَـامنيـَن. 80 = 16- 96 

4 ثَـامنيٌَة َوِستّوَن ناِقُص أََحَدَعرَشَ يُساوي َسبَْعًة َوَخْمسنَي 57 = 11- 68 

5 واِحٌد َوِعرْشوَن زائُِد اثَْنيـِن َوِستّيـَن يُساوي ثاَلثًَة َوثَـامننَي. 83= 21+62

. ْ إعراَب الَْکلِامِت الَّتي أُشرَي إلَيها ِبَخطٍّ  اَلتَّمريُن الْخاِمُس: َعنيِّ

1 إنَّ اللَّه غاِفُر ُذنوِب التّائِبيـَن. 

، مرفوع/ مضاٌف إليه مجرور/ مضاٌف إليه مجرور( اين طور نيز می توان  ، منصوب/ خرب إنَّ )اسم إنَّ

پاسخ داد: 

إليه  بالکرسة/ مضاٌف  إليه مجرور  بالضمة/ مضاٌف  ، مرفوع  إنَّ بالفتحة/ خرب  ، منصوب  إنَّ )اسم 

مجرور بالياء(

ْجِن ِمَن اللِّساِن.  2 ال َشَء أََحقُّ ِبالسِّ

)اسم ال الّنافية للجنس/ خرب ال الّنافية للجنس/ مجرور بحرف جّر( اين طور نيز می توان پاسخ داد: 

)اسم ال الّنافية للجنس، مفتوح/ خرب ال الّنافية للجنس، مرفوع بالضمة/ مجرور بالکرسة ِبواِسطَِة 

حرف الجّر(
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3 اَلَْحياُة ُمستَِمرٌَّة َسواٌء َضِحْکـَت أَْم بََکيْـَت. 

)مبتدأ، مرفوع/ خرب، مرفوع( اين طور نيز می توان پاسخ داد: )مبتدأ، مرفوع بالضمة/ خرب، مرفوع 

بالضمة(

4 َمْن لَْم يَُؤدِّبْـُه الْوالِداِن َصغيـراً يَُؤدِّبْـُه الزََّمـُن. 

)فاعل، مرفـوع / حال، منصـوب/ فاعل، مرفـوع( اين طور نيـز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع 

باللف/ حال، منصوب بالفتحة/ فاعل، مرفوع بالضمة(

5 يَْهتَمُّ الُْمواِطُن الَْفهيُم ِبـَنظافَـِة الْبيئَِة اْهِتامماً بالِغاً. 

)فاعل، مرفوع/ مضاٌف إليه مجرور/ مفعول مطلق نوعي، منصوب/ صفة، منصوب بالتبعية( اين 

طور نيز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع بالضمة/ مضاٌف إليه مجرور بالکرسة/ مفعول مطلق نوعي، 

منصوب بالفتحة/ صفة، منصوب بالفتحة، منصوٌب بالتبعية(

ُه ال يوَجُد أََحٌد کاِمٌل إالَّ اللَّه.  ٍة أَْو َعيٍب فيِه؛ ِلَنَـّ ديُق ِبـَسبَِب زَلَـّ 6 ال يُتْـر َُك الصَّ

اين طور  بالتبعية/ مستثنی، منصوب(  إليه، مجرور/ صفة، مرفوع  )نايب فاعل، مرفوع/ مضاف 

نيز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع بالضمة/ مضاف إليه، مجرور بالکرسة/ صفة، مرفوعة بالضّمة/ 

مستثنی، منصوب بالفتحة(

ا الُْمتَفائُِل فَـيَـَری الُْفرَصَة ف کُلِّ ُصعوبٍَة.  عوبََة ف کُلِّ فُرَصٍة؛ أَمَّ 7 يََری الُْمتَشائُِم الصَّ

)فاعل، مرفوع/ مفعول، منصوب/ مفعول، منصوب( اين طور نيز می توان پاسخ داد: )فاعل، مرفوع 

بالضمة/ مفعول، منصوب بالفتحة/ مفعول، منصوب بالفتحة( متشائم: بدبني/ متفائل: خوشبني

. َجَمِة؛ ثُمَّ أَْعرِْب ما أُشريَ إلَيِه ِبَخطٍّ  اَلتَّمريُن الّساِدُس: أَکِْمْل َفراغاِت التَّ

)مجرور  ـها  ُعشِّ َعِن  ُمْفرَتِِسـها  لِـطَرِْد  ِحيٍَل  إلَی  تَلَْجأُ  قَْد  الطُّيوِر  بالضمة(  مرفوع  )مبتدأ،  بَْعُض 

بواسطٔه حرف جّر(، َوِمْن ٰهِذِه الِْحيَِل أَنَّ أََحَد الطُّيوِر حيـَن يَرٰی َحيَواناً )مفعول، منصوب بالفتحة( 

ـِه، يَتَظاَهُر أَماَمـُه ِبـأَنَّ َجناَحـُه َمْکسوٌر، فَـيَتْبَُع الَْحيَواُن )فاعل، مرفوع بالضمة(  ُمْفتَـرِساً قَريباً ِمْن ُعشِّ

الُْمْفتَـرُِس )صفة، مرفوع بالضمة( ٰهِذِه الَْفريَسَة، َويَبْتَِعُد َعِن الُْعشِّ کَثيـراً. َوِعنَدما يَتَأَکَُّد الطّائُِر ِمْن 

ــِه )مجرور بواسطٔه حرف جّر( َوإِنقاِذ َحياِة  ِخداِع )مجرور بواسطٔه حرف جّر( الَْعدوِّ َوابِْتعاِدِه ِمْن ُعشِّ

)مضاٌف إليه، مجرور( ِفراِخـِه ِمَن الَْمْوِت يَطيـُر بَْغتَـًة.

برخی پرندگان برای »دور کردن« شکارچی شان از النه شان به چاره انديشی پناه می برند. )چاره جويی 



97بخش دوم: روش تدريس كتاب

می کنند( از جملـۀ اين چاره انديشی ها اين است که هنگامی که يکی از اين پرنده ها جانـوری درنـده 

نتيجه جانوِر  نزديـک النـه اش »می بيند«، روبه رويش وامنود می کند که »بالش« شکسته است، در 

درنده او را تعقيب می کند و از النه، بسيار »دور می شود« و وقتی پرنده از نرينگ زدن به دشمن و 

دور کردنش از النه اش و نجات دادِن زندگِی جوجه هايش مطمنئ می شود، ناگهان »پرواز می کند«.
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ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: پروردگارا، مرا برپادارندۀ مناز قرار ده و از اوالد من ]نیز منازگزاران قرار 

ده[، و ای پروردگار، دعای مرا اجابت منا.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: پروردگارا، مرا برپا کنندۀ مناز قرار ده و از فرزندانم ]نیز چنین 

فرما[، پروردگارا، دعای مرا بپذیر.

نیز.  من  فرزندان  از  و  ده  قرار  مناز  برپادارندۀ  مرا  پروردگارا،  فولدوند:  مهدی  استاد  ترجمۀ 

پروردگارا، و دعای مرا بپذیر.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرامپور: پروردگارا، مرا به پا دارندۀ مناز كن و فرزندان مرا نيز. پروردگارا، 

و دعاى مرا بپذير.

ترجمۀ استاد بهاءالّدين خرّمشاهی: پروردگارا، من و نيز زاد و رودم را منازگزار بگردان و پروردگارا 

دعای مرا بپذير.

روش تدريس درس پنجم

اهداف درس

1 با يک شعر معروف عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت رسود دسته جمعی اجرا 

كند.

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

3 منادا را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای منادا را درست معنا كند.

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

6 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.

ْرُس الْخاِمُس اَلدَّ

إبراهيم: 40  الِة َوِمْن ُذّريَّتي َربَّنا َوتََقبَّْل ُدعاِء﴾   ﴿َربِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ نـامز قرار بده؛ پروردگارا، دعايم را بپذير.
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يـا إلٰـهـي

َعواِت يا ُمجيَب الدَّ يـا إلٰـهـي ، يـا إلٰـهــي    

وَکَـثيـَر الْبَـرَکـاِت اِْجَعِل الْـيَـْوَم َسـعيـداً    

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

َو فَمـي ِبالْبََسامِت ْدَر انرِْشاحـاً  َو اْمَلِ الصَّ   

َو أَداِء الْـواِجـبـاِت َو أَِعّنـي فـي ُدروسـي    

و سينه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پُر کن و مرا در درس هايم و انجام تکاليف ياری کن.

ِبـالُْعلوِم الّناِفعاِت َوأَنِـْر َعْقلـي َوقَلْبـي     

َونَصيبي ف الَْحياِة َواْجَعِل التَّْوفيَق َحظّي    

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

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

شاِمالً کُلَّ الِْجهـاِت نيَـا َسـالمـاً   َواْمـَلِ الدُّ   

ِمْن رُشوِر الْحاِدثاِت َواْحِمني َواْحِم ِبالدي     

و دنيا را از صلحی فراگري در همۀ جهت ها پُر کن. 

و مرا و کشورم را )رسزمينم را( از پيشامدهای بد نگهداری کن.

اين شعر در کتاب های درسی کشورهای عربی آمده است.

اين رسوده در بحر رمل است. )فاِعالتُن، فاِعالتُن(

 اَلُْمْعَجم 

اِْحِمني : از من نگهداری كن )َحمٰی ـِ ، يَْحمي / اِْحِم + نون وقاية + ي(

َحَمى: َحْمياً و ِحْميًَة و ِحاَميًَة و َمْحِميًَة ]حمي[ اليشَء من الناس: آن چيز را از مردم منع كرد. 

َحَمى ِحْميًَة املَِريَض ما يرَُضُّه و عاّم يرَُضّه: بيامر را از آنچه كه باعث زيان اوست منع كرد.

أَِعّنـي : مرا ياری كن )أَعاَن ، يُعيـُن / أَِعْن + نون وقاية + ي( 

أََعاَن: إَعانًَة ]عون[ ُه عىل اليشِء: او را يارى كرد. 

أَنِـْر : روشن كن )أَناَر ، يُنيـُر(
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أَنَاَر الّشَجُر: درخت شكوفه داد.  أَنَاَر: إنَارًَة ]نور[ اليشُء: آن چيز روشن و زيبا شد، آشكار شد.  

أَنَاَر امَلْسأَلَة: مسئله را توضيح داد. أَنَاَر اهلُل بُرَهانَُه: خداوند حّجت خود را بر او آشكار كرد. 

أَنَاَر البيَت: خانه را روشن كرد.  

اَِلنِْشاح : شادمانی، فراخی 

َح« است.  َح: اِنرِْشَاحاً ]رشح[: مطاوع »رَشَ اِنرَْشَ

َح صدرُُه أو َخاِطرُُه: آسوده خاطر و شادمان شد. اِنرَْشَ

اَلَْحّظ : بخت »جمع: اَلُْحظوظ«

َحّظ : شانس، اقبال، بهره، سهم، قسمت، بخت، قدر )قسمت(، نصيب.

: شانس آورد، شانس به او روی آورد، شانس با او يار بود. حالََفُه الَْحظُّ

: خوش شانس، خوش اقبال، خوشبخت. : خوشبختانه.             َحَسُن الَحظِّ ِمْن ُحسِن الَحظِّ

ِمْن سوِء الَحّظ: بدبختانه، شوربختانه، از بخت بد    سوُء الَْحّظ: بدبختی، بدشانسی

ء )قليل، منكود( الَْحّظ: كم شانس، بدبيار، بد اقبال.    لِسوِء الَْحّظ: بدبختانه، از شانس بد، از بد حادثه َسِّ

َحظ: ج ُحظُوظ و ِحظَاظ و أَُحّظ: نصيب و قسمت از هر چيز خوىب، و گاهى بر نصيب از رش نيز 

اطالق می شود، شانس، بخت، سعادت و آسايش؛ »ذُو َحظٍّ ِمْن«: داراى بخت و اقبال؛ »كاَن ِمن ُحسِن 

َحظِّه أن«: از خوشبختى كه داشت؛ »ليس أْحَسَن ِمنُه َحظّاً«: از او خوش شانس تر نيست، از آن سعادمتندتر 

نيست.

ْعَوة« َعوات : دعاها، دعوت ها، صدازدن ها، فراخواندن ها »مفرد: اَلدَّ اَلدَّ

ْعَوة: كارت دعوت، دعوتنامه. ِبطاقَُة الدَّ اِعتََذَر َعن قبوِل دعوة: دعوت ... را نپذيرفت. 

تَلْبيَُة دعوٍة رسميٍة: پذيرفنت دعوت رسمی، پاسخ مثبت دادن به دعوت رسمی 

ْعَوة: دعوت را پذيرفت ، پاسخ مثبت داد لَبَّی الدَّ

ْعَوة: دعوتنامه فرستادن، دعوت كردن، ارسال دعوتنامه  توجيه الدَّ

دعوة الجامهري: فراخوان همگانی، دعوت از مردم

ْعَوة: ميزبان، دعوت كننده، صاحب مجلس    صاِحُب الدَّ

ْعَوة: دعوتنامه كتاُب الدَّ

اَلُْمجيب : پاسخ دهنده

اسم فاعل از أجاَب، يُجيُب است. اسم مفعول آن ُمجاب است.
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حيَح َوالَْخطَأَ يف ما أَراَدُه الّشاِعُر.  َعيِّـِن الصَّ

. َنِة. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ 1 اَلنَّجاُح ف اْمِتحاناِت آِخِر السَّ

. اِْجَعِل الْيَْوَم َسعيداً   وَکَثرَي الرَْبَکاِت عاَدُة وَكَثْـرَُة الْبَـرَكاِت. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ  2 اَلسَّ

. 3 رِشاُء بَيٍت َجديٍد وَكَبيـٍر. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. َوأَنِْر َعْقيل َوقَلْبي  ِبالُْعلوِم الّناِفعاِت 4 إنارَُة الَْقلِْب َوالْـَعْقِل. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. َوأَِعّني ف ُدروس   َوأَداِء الْواِجباِت روِس. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ 5 اَْلعانَُة ف الدُّ

ْدَر انرِْشاحاً. . َواْمَلِ الصَّ ْدِر. أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ 6 اِنرِْشاُح الـصَّ

. 7 ِشفاُء الَْمرْضٰی. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. 8 كَثْـرَُة اْلَمواِل. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

. 9 طوُل الْـُعمِر. ما أَراَدُه الّشاِعُر َحَسَب النَّصِّ

اِْعـلَـمـوا

أُسلوُب النِّداِء

زمانی که بخواهیم فردی را خطاب قرار دهيم و صدا بزنیم از اسلوب ندا استفاده می کنیم.

به دانش آموزان چند جملۀ فارسی مانند جمالت زير ارائه می کنيم و از آنها می خواهيم تا منادا 

را بيابند.

سعديا، مرد نکونام نـمريد هرگز. ای ساربان، آهسته ران کاراِم جانم می رود.

سعدی و ساربان در دو جملۀ باال »منادا« ناميده می شوند. منادا در لغت يعنی »صدا زده شده«.

ابتدا بايد اشاره ای گذرا به منادا در دستور زبان فارسی داشته باشيم. حجم مناسب کتاب اجازۀ 
چنني کاری را به معلّم می دهد.1

1ـ در زبان فارسی عالمت ندا به سه شکل دیده می شود:

الف( »ای« که پيش از اسم می آید؛ مانند: ای خدا، اين وصل را هجران مکن. 

ب( »یا« که پيش از اسم می آید؛ مانند: یا حسني. اين حرف از عربی به فارسی راه يافته است. 

پ( الف که پس از اسم می آید؛ مانند: حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار          تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

اسمی که پس یا پيش از نشانۀ ندا می آید، منادا نامیده می شود؛ مانند: ای خدا، يا حسني، حافظا 

منادا معموالً با حروف ندا همراه است؛ )ای، یا، آی، الف( مانند: ای ايران، ای مرز پر گهر.

گاهی منادا بدون حرف ندا می آید؛ مانند: سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی          عشق محّمد بس است و آل محّمد

یکی از موضوعاتی که در شامرش جمله به حساب می آید، »منادا« است.
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از دانش آموز بخواهید جمالت عربی زير را بخواند و ترجمه کند؛ آنگاه منادا را بيابد.

يا طالُِب ، تَعاَل. يا حاِمُد ، كَلِّْمنـي. يا َسيَِّد الّساداِت. 

َعواِت.  يا تِلميَذُة ، تَعالَـي.يا فاِطَمُة ، اِْجتَِهدي. يا ُمجيَب الدَّ

از او می پرسيم حرف ندا در جمالت باال کدام است؟ 
مهم ترين حرف ندا در زبان عربی »يا« است. نيازی به طرح ساير حروف ندا نيست. 1

در خالل قرائت قواعد توّسط دانش آموز در کالس می توانيم سؤال های متعّددی دربارۀ اسلوب 

ندا در فارسی و عربی طرح کنيم.

 گاهی حرف ندا حذف می شود و اين را از مفهوم و قرائن عبارت يا منت می توان فهميد؛ مانند: 

نْيا َحَسَنًة ...﴾ اَلَْبَقرَة: 201 »َربَّنا« در اين آيه که در اصل »يا َربَّنا« بوده است. ﴿... َربَّنا آتِنا ِفـي الدُّ

برای فهم مطلب باال از دانش آموز می خواهيم مثال هايی از نظم و نث فارسی بيان کند.

 به دانش آموز می گوييم به دو جملۀ زير توّجه کنيد. 

يا أَيَُّها اْلَولُد الُْمَؤدَّبوَن، حاِفظوا َعلٰی نَظافَِة الطَّبيَعِة. 

يا أَيّتَُها الَْبناُت الُْمَؤدَّباُت، حاِفظَْن َعلٰی نَظافَِة الطَّبيَعِة.

از او می پرسيم: 

چرا در جملۀ نخست بعد از حرف ندای »يا« کلمۀ »أَيَُّها« و در جملۀ دوم »أَيّتَُها« به کار رفته 

است؟

»أَيُّها« برای مذکّر و »أَيَّتُها« برای مؤنّث است. این مطلب را دانش آموز بارها در کتاب های درسی 

از متوّسطۀ اّول ديده است. در اينجا اشارۀ مستقيم شده است؛ وگرنه مطلب چندان جديد نيست.

ْعبـيُّ لِلِْحفاِظ َعلَی الْبيئَِة. يعنی جشنوارۀ  عبارت عربی روی تصوير عبارت است از: اَلِْمْهرَجاُن الشَّ

ملّی حفاظت از محيط زيست.

مهرجان معرَّب كلمۀ فارسی مهرگان است.

 مطابق آموزش کتاب درسی يکی از اساليب ندا »يا أَيُّها« و »يا أَيّتُها« است. هدف کتاب درسی 

تسهيل آموزش است. بسياری از مطالب اسلوب ندا در فهم منت تأثري کمی دارند؛ ورود به مباحث 

1ـ حروف ندا در عربی عبارت اند از: أَ ، يا ، أَيا ، َهيا ، آ ، أَْي ، وا
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پيچيدۀ انواع منادا و اعراب آنها موجب می شود برای آموزش مبحث مهم فعل دچار کمبود وقت 

شويم. دبري، تنها دو ساعت آموزشی )معادل يک زنگ( در هفته با دانش آموز درس دارد و وقتی که 

تعطيل رسمی يا اضطراری پيش بيايد، معلّم بعد از چهارده روز دانش آموزش را می بيند؛ بنابراين، 

شايسته است دبري با توّجه به فرصت زمانی اندک به مطالب مهم بپردازد.

مطابق آموزش کتاب درسی در »يا أَيَُّها اْلَولُد« و »يا أَيُّتَها الَْبناُت« ، »يا« حرف ندا و »أَيَُّها اْلَوالُد« 

و »أَيّتَُها الْبَناُت« گروه منادايی هستند. اين نامگذاری برای دانش آموز منطقی و قابل فهم است. دبري 

برای تفهيم آن زمان از دست منی دهد.

دانش آموزان در کتاب های پيشني ديده اند که در اين حالت »أَيُّها« و »أَيّتُها« ترجمه نـمی شوند.

نيازی به طرح مباحث پيچيدۀ قواعد در اسلوب ندا مانند: يا أيها الناُس و يا أيها العالُِم نيست. 

اينکه منادا در اين دو جمله کدام است و چه اعرابی دارد. به احتامل قوی اگر از دانش آموز بپرسيم 

منادا در يا أيها الناُس و يا أيها العالُِم کدام است؟ اشتباه پاسخ خواهد داد. او ناس و عامل را منادا 

می داند و توجيه اينکه »أّي« مناداست و ناس و عامل چه نقشی دارند رضورتی ندارد. در اينجا از 

اصطالح »گروه منادايی« استفاده می شود.

 حرف ندای »يا« بر رِس اسم بدون اَل می آيد؛ مثال: يا َولَُد، يا ِبْنُت، يا َمْن يَرَْحُم الَْمساکيـَن. 

اّما اگر منادٰی »ال« داشته باشد، با »أَيُّها« و »أَيَّتُها« به کار می رود؛ مثال: 

أَيَُّها الَْولَُد، أَيَّتَُها الِْبْنُت )يا أَيَُّها الَْولَُد، يا أَيَّتَُها الِْبْنُت(

به نظر می رسد اين مطلب ساده است؛ اّما دبري با تجربه می داند که برخی دانش آموزان در اين 

بخش اشكال دارند؛ بنابراين، آموزش آن الزم است.

( و هيچ فرقی با هم   لفظ جاللۀ »اهلل« به دو صورت منادا واقع می شود: )يا اهلُل( و )اَللُّٰهمَّ

ندارند. 

يا قَْوِم = يا قَومـي  گاهی در منادا ضمري »ي« حذف می شود؛ مانند: يا رَبِّ = يا َربّـي 

شاهد مثال قرآنی و دعايی در اينجا بسيار است؛ پس توضيح اين مطلب الزم است.

﴿َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل ٰهَذا بَلَداً آِمناً...﴾ البقرة: 126

﴿َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ أَِريِن كَيَْف تُْحِيي الَْمْوَتٰ...﴾ البقرة: 260

﴿إِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمرَاَن رَبِّ إِينِّ نََذرُْت لََك َما ِف بَطِْني ُمَحرَّراً...﴾ آل عمران: 35
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﴿فَلاَمَّ َوَضَعتَْها قَالَْت رَبِّ إِينِّ َوَضْعتَُها أُنْثَٰى...﴾ آل عمران: 36

يًَّة طَيِّبًَة...﴾ آل عمران: 38 ﴿...قَاَل رَبِّ َهْب يِل ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ

ٰ يَُكوُن يِل ُغاَلٌم َوقَْد بَلََغِنَي الِْكرَبُ َواْمَرأَِت َعاِقٌر...﴾ آل عمران: 40 ﴿قَاَل رَبِّ أىَنَّ

﴿قَاَل رَبِّ اْجَعْل يِل آيًَة...﴾ آل عمران: 41

...﴾ آل عمران: 47 ٰ يَُكوُن يِل َولٌَد َولَْم مَيَْسْسِني برََشٌ ﴿قَالَْت رَبِّ أىَنَّ

﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ اَل أَْملُِك إاِلَّ نَْفِس َوأَِخي﴾ املائدة: 25

﴿قَاَل رَبِّ أَِريِن أَنْظُْر إِلَيَْك﴾ العراف: 143

﴿قَاَل رَبِّ اْغِفْر يِل َوِلَِخي َوأَْدِخلَْنا ِف رَْحَمِتَك﴾ العراف: 151

يَّاَي﴾ العراف: 155 ﴿قَاَل رَبِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَْكتَُهْم ِمْن قَبُْل َوإِ

﴿َونَاَدٰى نُوٌح َربَُّه فََقاَل رَبِّ إِنَّ ابِْني ِمْن أَْهيِل...﴾ هود: 45

﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ أَُعوُذ ِبَك أَْن أَْسأَلََك َما لَيَْس يِل ِبِه ِعلٌْم...﴾ هود: 47

ْجُن أََحبُّ إِيَلَّ ِمامَّ يَْدُعونَِني إِلَيِْه...﴾ يوسف: 33 ﴿قَاَل رَبِّ السِّ

﴿رَبِّ قَْد آتَيْتَِني ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمتَِني ِمْن تَأِْويِل اْلََحاِديِث...﴾ يوسف: 101

﴿َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل ٰهَذا الْبَلََد آِمناً...﴾ ابراهيم: 35

﴿رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثرياً ِمَن النَّاِس فََمْن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي...﴾ إبراهيم: 36

يَِّتي َربََّنا َوتََقبَّْل ُدَعاِء﴾ إبراهيم: 40 اَلِة َوِمْن ُذرِّ ﴿رَبِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ

﴿قَاَل رَبِّ فَأَنِْظْريِن إِىَلٰ يَْوِم يُبَْعثُوَن﴾ الِحْجر: 36

﴿قَاَل رَبِّ مِبَا أَْغَويْتَِني َلَُزيَِّننَّ لَُهْم ِف اْلَرِْض...﴾ الِحْجر: 39

﴿...َوقُْل رَبِّ ارَْحْمُهاَم كَاَم َربَّيَايِن َصِغرياً...﴾ اإلساء: 24

﴿َوقُْل رَبِّ أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق﴾ اإلساء: 80

﴿قَاَل رَبِّ إِينِّ َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َواْشتََعَل الرَّأُْس َشيْباً...﴾ مريم: 4

ٰ يَُكوُن يِل ُغاَلٌم وَكَانَِت اْمَرأَِت َعاِقراً...﴾ مريم: 8 ﴿قَاَل رَبِّ أىَنَّ

﴿قَاَل رَبِّ اْجَعْل يِل آيًَة...﴾ مريم: 10

ْح يِل َصْدِري﴾ طٰٰه: 25 ﴿قَاَل رَبِّ ارْشَ
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 اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الُْجَمَل الّتالَيَة؛ ثُمَّ َعيِّـِن الُْمنادٰی.

﴿قُْل يا أَيَُّها الْکاِفروَن * ال أَْعبُُد ما تَْعبُدوَن * َوال أَنْتُم عاِبدوَن ما أَْعبُُد﴾ اَلْکاِفروَن: 1 إلی 3  1

است.  صفت  »الكافرون«  و  منادا  »أَّي«  الْكاِفروَن«،  أيَُّها  »يا  در  كه  شود  اشاره  نيست  نيازی 

دانش آموز مطابق آموزش كتاب »يا أيَُّها الْكاِفروَن« را »گروه منادايی« می داند.

بگو ای کافران، آنچه را می پرستيد منی پرستم و شام ]نيز[ پرستندۀ )پرستندگاِن( آنچه می پرستم 

نيستيد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: بگو: ای کافران، آنچه می پرستید، منی پرستم و آنچه می پرستم، شام 

منی پرستید.

هم  شام  و  منی پرستم  را  شام  معبود  من  کافران،  ای  بگو  خرّمشاهی:  بهاءالدين  استاد  ترجمۀ 

پرستندگان معبود من نيستيد.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: بگو: ای کافران،آنچه را شام می پرستید من منی پرستم و نه شام 

آنچه را من می پرستم می پرستید.

نا َوتََقبَّْل ُدعـاِء﴾ إبراهيم: 40 الِة َوِمْن ُذّريَّتـي َربَـّ 2 ﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ نـامز قرار بده؛ پروردگارا دعايم را بپذير. 

در اينجا شايسته است به حذف ضمري متکلّم »ي« از »دعاِء« اشاره شود؛ زيرا چنني حذفی در 

قرآن بسيار است. اين حذف حتّی در غري ضمري »ي« نيز صورت گرفته است؛ مانند: 

هاَدِة الَْکبرُي الُْمتَعاِل﴾ در اينجا واژۀ »الُْمتَعاِل« در اصل »الُْمتَعايل« و مانند:  ﴿عالُِم الَْغيِْب َوالشَّ

اِع إِذا َدعاِن فَلْيَْستَجيبُوا يل  َولْيُْؤِمُنوا يب  لََعلَُّهْم  ﴿َوإِذا َسأَلََک ِعبادي َعنِّي فَِإينِّ قَريٌب أُجيُب َدْعَوَة الدَّ

اعي« و »َدعانـي« هستند. اِع« و »َدعاِن« در اصل »الدَّ يَرُْشُدوَن﴾ البقرة: 186 در اين آيه دو واژۀ »الدَّ

َك الْـَکـريـِم﴾ اَِلنِْفطار: 6 َهـا اْلنسـاُن مـا َغـرََّك ِبـَربِـّ ﴿يا أَيُـّ 3

ای انسان، چه چيزی تو را در برابر پروردگار بزرگوارت فريب داد؟ )فريب داده است(

به  ]که  بزرگوارت مغرور منود  پروردگار  به  را  تو  انسان، چه چیز  ای  آیت اهلل مشکینی:  ترجمۀ 

ربوبیّت او کفر و به کرم او کفران ورزیدی[؟

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته 

است؟!
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ترجمۀ آیت ااهلل موسوی همدانی )ترجمۀ تفسري  املیزان(: ای انسان، چیست که تو را به پروردگار 

کریمت مغرور کرده است؟

ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور  ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: 

گشتی ]و نافرمانی او کردی[؟

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: ای انسان، چه چیز تو را دربارۀ پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته 

است؟

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: اى انسان، چيست كه تو را در برابر پروردگار كرميت مغرور 

ساخته است؟

« را مرتجامن قرآن اغلب »مغرور کرد« نوشته اند.  معنای فعِل »َغـرَّ

« در فرهنگ های لغت توّجه کنيد. به معانی گوناگون »َغـرَّ

: َغرّاً و ِغرَاراً ]غّر[: ناآزموده شد، بزرگ شد.  َغرَّ

َغرَّ الرَُّجُل: خوراک مرغ خورد.

َغرَّ الرّاعي: شرتبان شرتانش را چرانيد. 

َغرَّ الطَّائُِر فَرَخُه: پرنده با نوکش جوجه اش را خوراک داد. 

َغرَّ املَاُء: آب به زمني فرو رفت. 

َغرَّ املاَء: آب را ريخت. 

َغرَّ َغرّاً و ِغرًَّة و ُغرُوراً ـُه : او را فريب داد و خوراک باطل خورانيد. 

ُء: آن چيز سپيد شد.  ، َغَرراً و ُغرًَّة و َغرَارًة اليشَّ َغرَّ

َغرَّ الَوْجُه: چهره، زيبا و سفيد شد.

نا َسِمْعنا ُمنادياً يُنادي لِْليـامِن ...﴾ آُل ِعمران: 193 نا إنَـّ 4 ﴿َربَـّ

پروردگارا، بی گامن ما ]صدای[ ندا دهنده را که به سوی اميان ندا می داد، شنيديم.

پروردگارا، ما شنیدیم که دعوت گری به ایامن فرا می خواند. ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: 

پروردگارا، ما صدای منادی ]تو[ را شنیدیم که به ایامن دعوت می کرد. ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: 

پروردگارا، به راستى ما شنيديم فراخواننده اى به اميان فرا مى خواند. ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: 

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای:       پروردگارا، ما صدای منادی ای كه خلق را به اميان فرا می خواند شنيديم.
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کامل آيه اين است: 

ْر َعنَّا َسيِّئاتِنا  ﴿َربَّنا إِنَّنا َسِمْعنا ُمناِدياً يُنادي لِْلمياِن أَْن آِمُنوا ِبَربُِّکْم فَآَمنَّا َربَّنا فَاْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا وَکَفِّ

َوتََوفَّنا َمَع اْلَبْراِر﴾

5 ﴿يا داُوُد إِنّا َجَعلْناَك َخليَفًة ِفـي اْلَرِْض ...﴾ ص: 26

ای داوود، ما تو را در زمني جانشني قرار داديم.

داوود نامی به زبان ِعربی به معنای »محبوب« است. ديويد در غرب هامن داود است.

کامل آيه اين است: ﴿يا داُوُد إِنَّا َجَعلْناَک َخليَفًة ِف اْلَرِْض فَاْحُکْم بنَْيَ النَّاِس ِبالَْحقِّ َوال تَتَِّبعِ الَْهوي  

فَيُِضلََّک َعْن َسبيِل اللَِّه إِنَّ الَّذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبيِل اللَِّه لَُهْم َعذاٌب َشديٌد مِبا نَُسوا يَْوَم الِْحساِب﴾

، إِنّـي أَْسأَلَُك ِباْسِمَك، یا اهلُل، یا رَْحامُن ... يا َخيْـَر الْغاِفريَن ... ، يا ساتَِر کُـلِّ َمْعيـوٍب ... ،  6 اَللُّٰهمَّ

نوِب ...، يا َمْن َستَـَر الَْقبيَح ... ، يا أَْحَسَن الْـخالِقنَي .... ِمْن ُدعاِء الَْجْوَشِن الْکَبريِ يا َغّفاَر الذُّ

خدايا، بی گامن با ناِم تو، من از تو درخواست می کنم، ای خدا، ای بخشاينده )ای مهربان(، ای 

بهرتين آمرزندگان، ای پوشانندۀ هر عيب دار، ای بسيار آمرزندۀ گناهان، ای آن که زشت را پوشانده 

است، ای بهرتين آفرينندگان.

نشانی منت كامل دعای جوشن كبري: 

https//:www.yjc.ir/fa/news/5665068

ّريَّـة: فرزندان، دودمان ُدعاِء: دعايم )ُدعاء + ي( َغرَّ ـُ : فريب داد  اَلذُّ

اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: اُکْتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

از  و  را می پذيرد  »اَلُْمجيب« كسی كه دعا  الُْحْسنٰی.  أَْسامِء اهلِل  ِمْن  َوهَو  عاَء  الدُّ يَتََقبَُّل  اَلَّذي   1

نام های نيكوی خدا.

وِر كَثيـراً. »االنرشاح« احساس شادی و خوشحالی بسيار. عوُر ِبـالَْفَرِح َوالرسُّ 2 اَلشُّ

3 َضِحٌك َخفيٌف ِبـال َصوٍت. »البَْسَمة« خندۀ آرام بی صدا.

4 َجـَعـَل فيـِه نـوراً. »أَناَر« در آن روشنايی نهاد.

. »أَعاَن« كمک و ياری كرد. 5 ساَعَد، َونرََصَ
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 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي، َو َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَْحْمراِء؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة.

اَلِْکتاُب الْواِحُد َوالثَّالثوَن ِمْن نَْهِج الْبَالَغِة 

َوصيَِّة اْلماِم َعلـيٍّ  اِلبِْنـِه اْلماِم الَْحَسِن  

، اِْجَعْل نَْفَسـَك ميزاناً فيام بَيَْنـَك َوبنَْيَ َغيْـرَِك؛ فَـأَْحِبْب لِـَغيْـرَِك ما تُـِحبُّ لِـَنْفِسـَك؛  يا بَُنـيَّ

إلَيْـَك؛  يُـْحَسَن  أَْن  تُـِحبُّ  كَام  َوأَْحِسْن  تُظْلََم؛  أَْن  تُـِحبُّ  كَام ال  تَظْلِْم  َوال  لَـها؛  تَـْكرَُه  ما  لَُه  َواكْرَْه 

َواْسَتْقِبْح ِمْن نَْفِسـَك ما تَْستَْقِبُحـُه ِمْن َغيْـرَِك؛ ... َوال تَُقْل ما ال تُـِحبُّ أَْن يُقاَل لَـَك.

نامۀ سی و يکم نهج البالغه، 

از سفارش امام علی  به پسش امام حسن 

براى  را  آنچه  بده؛ پس  قرار  ترازويی  ديگرى ]همچو[  و  ميان خويشنت  را  دلبندم، خودت  پرِس 

برای  را  آنچه  بدار  ناپسند  برايش  و  بدار؛  ]نيز[ دوست  براى غري خودت  خودت دوست مى دارى 

خودت ناپسند می داری؛ و ستم مكن، چنان كه دوست ندارى به تو ستم شود؛ و نيىك كن، چنان كه 

]هم[  براى خودت  مى دارى  برای غري خودت زشت  را  آنچه  و  نيىك شود؛  تو  به  مى دارى  دوست 

زشت بدار؛ ... و چيزی را که دوست نداری برای تو گفته شود ]در حّق ديگران[ مگو.

1 ما هَو الَْمَحلُّ اْلعرايبُّ لِـ »نَْفس« ف »نَْفَسَك« َو »نَْفِسَك«؟ »نَْفَس: مفعول« َو »نَْفِس: مجرور 

بحرف جّر« 

2 ما هَو نَْوُع ِفْعِل »تَْکرَُه« َوصيَغتُـُه؟ مضارع، مفرد مذكّر مخاطب. 

3 أَ کَلَِمُة »ميزاناً« َمعرِفَـٌة أَْم نَِکرٌَة؟ نكرًة.

. ؟ ُمتََعدٍّ 4 أَ الزٌِم ِفْعُل »ال تَُقْل« أَْم ُمتََعدٍّ

5 ِمْن أَيِّ باٍب ِفْعُل »أَْحِسْن«؟ باب إفعال.

6 اُذْکُْر ِفْعلَيـِن لِْلَْمـِر. اِْجَعْل، أَْحِبْب، اِكْرَْه، أَْحِسْن، اْستَْقِبْح. 

بايد توّجه داشته باشيم كه فعل أَْحِبْب مضاعف است و از اهداف كتاب نيست و نبايد وارد بحث 

پيچيدۀ آن شد. همني كه دانش آموز بداند فعل امر است كافی است. با توّجه به اينكه ترجمۀ فارسی 

آن را در منت می بيند؛ بنابراين، در تشخيص فعل امر بودِن آن دچار مشكل منی شود. 

أَْحِبْب: ِفْعُل اْلَْمِر ِمْن تُِحبُّ »دوست بدار«  اَلْميزان: آلَـٌة يُْعرَُف ِبـها َوْزُن َشٍء »ترازو«  

يُقاُل: گفته می شود اِْسَتْقَبَح: َوَجَد قَبيحاً »زشت يافت«   
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رَْجَمـِة.  اَلتَّمريُن الّثالُِث: لِلتَـّ

1 هَو قَْد رََجَع: او برگشته است. 

از دانش آموز می پرسيم: از كجا دانست كه اين فعل معادل ماضی نقلی است. 

2 هَو قَْد يَرِْجُع: او گاهی باز می گردد. )او شايد برگردد(. 

فرق حرف »قَْد« بر رس ماضی و »قَْد« بر رس مضارع را از دانش آموز می پرسيم.

3 هَو ال يَرِْجُع: او باز نـمی گردد.

همني جا می توانيم معنای »هَو ال يَرِْجْع« را نيز سؤال كنيم و فرق اين دو فعل را از دانش آموز 

بپرسيم. 

4 هَو کاَن قَْد رََجَع: او بازگشته بود.

»هَو كاَن رََجَع« را نيز از دانش آموز می پرسيم تا بداند حرف »قَْد« گاهی حذف می شود.

5 هَو يُريُد أَْن يَرِْجَع: او می خواهد باز گردد. يا او می خواهد كه باز گردد.

در اينجا اشاره می كنيم كه هرچند حرف »أَْن« به معنای »كه« است؛ اّما در ترجمۀ فارسی، الزامی 

به آوردن آن نيست. دانش آموزان، سال گذشته با معنای حرف »أَْن« آشنا شده اند.

6 رَجاًء؛ اِرِْجْع: لطفاً، باز گرد. 

7 ِمْن فَْضلَِك؛ ال تَرِْجْع: خواهش می كنم باز نگرد.

»ال تَرِْجْع« می تواند برای ضمري »هَي« به معنای »نبايد باز گردد« باشد؛ اّما قرينۀ »ِمْن فَْضلَِك« 

مخاطب بودِن آن را تأكيد می كند.

8 هَو َسيَـرِْجُع: او بازخواهد گشت. 

9 هَو َسْوَف يَرِْجُع: او بازخواهد گشت.

در  است؛  دور  آيندۀ  يرجع«  »سوف  و  نزديک  آيندۀ  »سريجع«  شود  گفته  كه  نيست  نيازی 

ترجمه های قرآن می بينيم كه حتّی برعكس اين مطلب آمده است.

﴿لُِکلِّ نَبٍَإ ُمْستََقرٌّ َو َسْوَف تَْعلَُموَن﴾ اَْلَنعام: 67

ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: برای هر خربی ]از وعده ها و وعیدهای خدا[ قرارگاهی ]معیّن از نظر 

زمان و مکان[ است و به زودی خواهید دانست.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: هر خربی ]که خداوند به شام داده[ رسانجام قرارگاهی دارد ]و در 

موعد خود انجام می گیرد.[ و به زودی خواهید دانست.
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ترجمۀ آیت اهلل موسوی همدانی: )ترجمۀ تفسري  املیزان(: و از برای هر وعده و وعیدی، وقتی 

مقّرر است و زود باشد که شام بدانید.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: برای هر خربی وقت معیّنی است و به زودی آگاه می شوید.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: برای هر خربی هنگام ]وقوع[ است و به زودی خواهید دانست.

ترجمۀ استاد آيتی: به زودى خواهيد دانست كه براى هر خربى زماىن معنّي است.

ترجمۀ استاد بهاءالدين خرّمشاهی: هر خربی رسانجامی دارد، و به زودی خواهيد دانست.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: هر خربى را وقت وقوعى هست و به زودى خواهيد دانست. 

10 لَْن يَرِْجَع: باز نخواهد گشت. 

نيازی نيست گفته شود حرف »لَْن« نفی ابد است. برخی عادت كرده اند فعلی مانند »لَْن أرَْشََب 

الاْمَء« را »هرگز آب نخواهم نوشيد« معنا كنند، در حالی كه اين منطقی نيست. ترجمۀ درست، 

»آب نخواهم نوشيد« است. شخص تشنه اين طور نيست كه »هرگز« آب ننوشد. او تا مّدتی »آب 

نخواهد نوشيد« و بعداً خواهد نوشيد. عبّاس حسن در النحو الوافی برعكس تصّور غالب، »لَْن« را 

»نفی موقّت« گرفته است.

لن: وهو حرٌف، يُفيد النَّفي ِبَغريِ َدواٍم َوال تَأييد إاّل ِبَقريَنٍة خارَِجٍة َعْنُه. فَإذا َدَخَل َعىَل الُْمضارِع 

، فََمْن  نََفی َمعناُه ف الزََّمِن الُْمستَقبَِل الَْمْحِض غالِباً نَْفياً ُمؤقَّتاً يَقرُصُ أو يَطوُل ِمن َغريِ أْن يَدوَم َويَْستَِمرَّ

َفِر أو َغريه ف قاِبل  ام يُريُد نَْفَي السَّ يَقوُل: لَن أُساِفَر، أو لَن أرشَِب، أو لَْن أَقَرأَ َغداً، أْو نَحُو هذا ...، فَإنَـّ

ًة ُمَعيَّنة، يَعوُد بَعَدها إىل السفر ونحوه، إْن شاء، َوال يُريُد النَّفي الدائِم الُْمستَِمرَّ ف املستقبل،  الزِْمنِة مدَّ

واِم َواالسِتْمراِر. إاّل إن ُوِجَدت قرينٌة مع الحرف »لن« تَُدلُّ عىل الدَّ

11 هَو لَْم يَرِْجْع: او بازنگشت. او بازنگشته است.

بسياری از دانش آموزان در ترجمۀ اين فعل هنوز دچار اشكال هستند.

12 هَو ما رََجَع: او بازنگشت.

به دانش آموزان می گوييم فعل »ما رجع« و »مل يرجْع« تا حدودی معنای يكسان دارند.

13 إْن تَرِْجْع أَرِْجْع: اگر بازگردی؛ باز می گردم.

14 هَو کاَن يَرِْجُع: او باز می گشت.

نوع فعل را از دانش آموز می پرسيم. )ماضی استمراری(
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. فـيِّ َواْلْعراِب لِـام أُشيـَر إِلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ  اَلتَّمريُن الّراِبُع: َعيِّـِن الصَّ

َث َمَع َجميعِ الطُّاّلِب ف الَْمْدرََسِة.{ }تَْذَهُب الُْمَعلَِّمُة إلَی الَْمْكتَبَِة.{ }اَلرَُّجُل الَْعاّلَمُة تََحدَّ

1. اَلرَُّجُل
ُمبْتََدأٌ َوَمرْفوٌع أ( اِْسٌم، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، ُمْعرٌَب

فاِعٌل َوَمرْفوٌع ب( َمْصَدٌر، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة، َمبْنيٌّ

2. الَْعاّلَمُة
ُمضاٌف إلَيـِه َوَمْجروٌر أ( اِْسُم فاِعٍل، ُمؤَنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبالَْعلَميَِّة، ُمْعرٌَب

ِصَفٌة َوَمرفوَعٌة ِبالتَّبَعيَِّة لَِموصوِفها ب( اِْسُم ُمبالََغـٍة، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب

 

َث 3. تََحدَّ
، ُمْعرٌَب َمْفعوٌل َوَمْنصوٌب أ( ِفْعٌل ُمضاِرٌع، ُمْفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب، ثاُليثٌّ َمزيٌد ِمْن باِب تَْفعيل، ُمتََعدٍّ

ل، َمْعلوٌم، الزٌِم َخبَـٌر َوَمبْنيٌّ ب( ِفْعٌل ماٍض، ُمْفرٌَد ُمَذکٌَّر غائٌِب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب تََفعُّ

 

4. اَلطُّاّلِب
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ أ( اِْسُم َمْفعوٍل، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، َمبْنـيٌّ

ُمضاٌف إلَيِه َوَمْجروٌر ب( اِْسُم فاِعٍل، َجْمُع تَْكسريٍ وُمْفرَُدُه »الطّالِب«، ُمْعرٌَب

5. اَلَْمْدَرَسِة
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )ف الَْمْدرََسِة: جارٌّ َوَمْجروٌر( أ( اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمؤَنٌّث، َمْعرِفٌَة، ُمْعرٌَب

ِصَفٌة َوَمْجرورٌَة ِبالتَّبَعيَِّة لَِموصوِفـها ب( اِْسُم تَْفضيٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَل، َمبْنـيٌّ

6. تَْذَهُب
 أ( ِفْعٌل ُمضاِرٌع، ُمْفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب، ثاُلثـيٌّ ُمَجرٌَّد، َمْعلوٌم، ُمْعرٌَب، الزٌِم

 ٌّب( ِفْعٌل َمْجهوٌل، ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر ُمخاطٌَب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب تَفاُعل، َمبْنـي

7. اَلُْمَعلَِّمُة
َمْفعوٌل َوَمنصوٌب َوالُْجْملَُة اْسميٌَّة. أ( اِْسُم َمفعوٍل، ُمَعرٌَّف ِبـالَْعلَميَِّة، َمبْنـيٌّ

فاِعٌل َوَمرفوٌع َوالُْجْملَُة ِفْعليَّـٌة. ب( اِْسُم فاِعٍل، ُمْفرٌَد، ُمؤَنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب

8.اَلَْمكَْتَبِة
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )إلَی اَلَْمْكتَبَِة: جارٌّ َوَمْجروٌر( أ( اِْسُم َمکاٍن، ُمْفرٌَد، ُمؤَنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبأَل 

ُمضاٌف إلَيِه َوَمْجروٌر  ب( اِْسُم تَْفضيٍل، ُمْفرٌَد، َمْعرِفٌَة، ُمْعرٌَب 
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 اَلتَّمريُن الّراِبُع: َضْع َخطّاً تَْحَت الُْمفرَِد َمَع َجْمِعِه.

1 أُعجوبَة، َعجائب شكل درست جمع أُعجوبَة، أَعاجيب است. َعجائِب جمع عجيبَة است.

2 عاِصَمة، َعواِصم

3 َشَجرَة، َشَجرات

4 ظاِهرَة، َمظاِهر شكل درست ظاِهرَة، ظَواِهر است. )َمظَهر = َمظاِهر(

5 فَريَسة، فَرائِس

6 َصْفَحة، ُصُحف شكل درست صفحة، َصَفحات است. )َصحيفة = ُصُحف(

7 بَرناَمج، بَراِمج

8 َحفلَة، َمحاِفل شكل درست حفلة، َحَفالت است. )َمحِفل = محافل(

9 َخبري، ُخرَباء

10 َعجوز، َعجائِز

11 تِـْمثال، أَمثال شكل درست متثال، مَتاثيل است. )ِمثال = أَمثال/ َمثَل = أَمثال(

12 ميزان، أَوزان شكل درست: ميزان، َموازين است. )وزن = أَوزان(

13 لِباس، أَلِْبَسة )َمالِبس(

14 َعظْم، ِعظام )به دانش آموز می گوييم جمع َعظيم نيز ِعظام است؛ مانند آيات ِعظام(

15 طَريق، طُرُق

16 قَناة، قََنوات

17 ُدعاء، أَْدعيَة )برای دانش آموز مثال های ديگر برای ِفعال و فُعال و فَعال كه جمع آن أَفِعلَة 

است، می آوريم؛ مانند: ِغذاء، أَغذية/ طعام، أطعمة/ فُؤاد، أَفِئَدة/ َمتاع، أمِتعة/ رشاب، أرَشبة/ نظام، 

أنظمة و ...(

18 قََدم، أَقدام

19 َشْهر، ُشهور ضمناً جمع َشْهر، أَْشُهر نيز است.

20 أَكرَب، كِبار شكل درسِت جمع أَكرَب، أَكاِبر است. )كبري = كِبار(

21 فَم، أَفواه


