
1ــ سعىد و بُـَرىْر ِمن أصحاب اإلماِم اْلحسىِن )ع( في واقعة كربالء.                             2ــ فىم: في  + ما
3ــ ُسكوُن آِخر اْلكلماِت ِلوزِن الّشعر.

سعىد1:
 َاللّٰهُ   أكْبُر.

اإلمام )ع(:

تَُكبُِّر٭ ؟  ِفىَم2  أكْبَرُ !  َاللُّٰه 
ىا َسعىْد3.

سعىد:

هذه  الكوفُة تَـْبدو٭ من بعىْد.

 أعلىنا٭ أم لَنا٭؟
اإلمام )ع(:

 كىَف تَْمشي في ِركاِب  الظَّالمىْن؟! 
كَىَف ال تُبِْصُر٭ نورَ الَحقِّ و النَّْهَج٭ اْلُمبىْن٭؟!

سعىد:

الُحّر:

بَـْل علىَك!

الُحّر : ها أنا 

الحرُّ الّر ىاحّي.
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لّما َسِمَع  الْحرُّ كالَم اإلماِم )ع( أقْبََل٭ َعلى الْقوِم.

الُحّر :اإلمام )ع(:

ه كُـلُُّكْم َىْعِرُف أنّي طالٌب إصالَح ُأمَّ
أفَْسَدْتهاالطَّاغىْه،٭ َحَكَمْتها باِغَىهْ ٭.

اإلمام )ع(:

الُحّر :

كُـلُّنا  نَُصلّي  بل 
َخــلْــَفــَك  ىــا 

ِسْبَط٭   الـرَّ سوْل.

اإلمام)ع(:

الُة، أ تَُصلِّي٭ ِبِرجاِلْك؟ حانَِت اآلَن الصَّ

الُحرّ:
ـَرىر:اإلمام )ع(: بُ

٭  َع ْعَنُة اللِّه على َمْن َروَّ
َل

٭ الـرَّ سوْل. آَل

الحّر :

جَل؟ أ  ُتقاِتْل أنَت هذاالـرَّ

اإلمام)ع(:

بونا. ربِّ فَاْشَهْد٭. َخَذلونا٭. كَذَّ
قد تََوكَّلْنا َعلىَك. ربِّ فَاْشَهْد. ظَلَمونا.

أفال أنتم بََعثُْتم لي َر سائْل و 
َصَر ْخُتم ِمن َمظاِلْم٭ ؟!

عوا٭ الْماءَ  علىِهم و علىنا بالتَّساوي و غدًا ىَأْتي٭    اْلَفَر ْج٭. َوزِّ

. ْ ٭ ٭ أنْتَ أو تُسَلِّم

ىا حسىنُ باىعْ

نَْحن   َعطَْشى٭، ىَٱبَْن 
بنِت  الُْمصطَفى.
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رقاوي ِبتصّرٍف و هو أحد االٴُباء اْلمسلمىن من إْخواننا أهِل الُسنَِّة في مصَر. 1ــ ِمن كتاب »الحسىُن ثائَرًا و شهىدًا« ِللشَّ

أهِل الْكوفَِة.

الحّر َىْقَتِرُب ٭ ِمن اإلمام )ع( و هو ىَرتَِعُد٭.

 نحَو ٭ اإلماِم )ع( ناِدماً:  جاء الْحرُّ ثُمَّ

إي٭، ِقتاال ً٭، َسُتشاِهْد فىه إسقاَط٭ 
الّرؤوس٭.

َهل تََرى لي ىا إلهي تَوبًة؟!
. ، إّنه عىُن٭ علّيْ إنَُّه ِسْبُط الّنبّيْ

ِابن َسْعد:

ُأرىُد  و    منَك اْلمغِفرْه أطْلُُب  فَِلذا 
الَمْعَذرْه.

سوْل. عُت٭ أبناَء الـرَّ ىا إلَهي إنّني روَّ

َسمع اإلمامُ  )ع( ِنداءَ  ه و قال:
عاَد٭ــ وَ اللِّه ــ فَتانا٭ اْلُحّر حّر ًا.1

أْشَجِع٭  ِمْن  َأنَْت  تَـْرتَِعْد؟!  ِلماذا    الْحرُّ ُّها  أى

الحّر:     إنّني شاهدُت نَْفسي بىن ناٍر و نَعىْم٭.
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جهان كلمات
زبان ىكى از وساىل به تصوىركشىدن روىدادها و پدىده هاى جهان هستى است. هرآنچه در طبىعت 

رخ مى دهد، زبان، آن را در قالب كلمات درمى آورد.
از اىن رو طبىعى است كه دنىاى كلمات نىز از مقولٔه »فعل« و »فاعل« جدا نباشد.

هر فعلى، فاعلى دارد. پدىد آمدن فعل، بدون فاعل، محال 
است.

فعل
آىا اقسام و حاالت »فعل« را به خاطر مى آورىد؟

آىا مى توانىد در عبارت هاى زىر »فعل«  ها و نوع آنها را تشخىص دهىد؟ 

َجرُ  ىَْسُجداِن   َالنَّْجُم و الشَّ
 كَىَف َضَربوا لََك  األ َمثاَل 

 ِاْصِبروا إّن اللَّه َمع الّصابرىَن  

اّما

تشخىص از طرىق عالمتتشخىص از طرىق معنا
مطمئن ترىن راه براى ىافتن فاعل در جمله، 

ترجمٔه عبارت و درک مفهوم جمله است.
به  آن  دىدن  با  كه  دارد  عالمتى  »فاعل« 
»فاعل « بودن كلمه ىقىن حاصل مى كنىم.

»فعل« همىشه همراه »فاعل« مى آىد.
دانستىم كه

راه تشخىص فاعل چىست؟
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 در زبان فارسى »فاعل« جمله را چگونه تشخىص مى دهىم؟ 
مثال بزنىد.

 سؤال كردن با »چه چىزى« ىا »چه كسى« چگونه ما را در 
ىافتن فاعل كمک مى كند؟ مثال بزنىد.

 آىا در زبان عربى هم مى توانىم از چنىن روشى استفاده كنىم؟

عالمت فاعل
ِاعراب فاعل »رفع« است.

نام گذارى

هرگاه فعل در آغاز جمله بىاىد، به آن »جملٔه فعلّىه« مى گوىىم.
جاىگاه

به تابلوى روبه رونگاه كنىم:
 هرىک از جمله ها با كدام ىک از اقسام كلمه شروع شده اند؟
 آىا از طرىق معناى عبارت، »فاعل« را مى توانىد پىدا كنىد؟

 جاىگاه »فاعل« پس از »فعل« است ىا قبل از آن؟

ماواِت  و االٴرَض    و َخلَق اللُّه السَّ
بٱلحقِّ  

لُؤ و  …  ىَْخُرُج منهما    اللؤ  

»فاعل« در جمالت عربى، پس از »فعل« مى آىد.

ىادآورى
عالمت مؤّنث بودِن اسم، كدام است؟ آىا اسم هاى مذّكر و مؤّنث را به خاطر مى آورىد؟ 

با دانستن مطالب فوق، اكنون به مطالب صفحٔه بعد توّجه كنىد:

كاربرد

پس از ىافتن فاعل از طرىق معنا، به اعراب كلمه نگاه كنىم، آىا عالمت مورد 
نظر را دارد؟

حال از خود سؤال كنىد:
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فعل از لحاظ مذّكر ومؤنث بودن، تابع فاعل خود مى باشد؛ مانند:
مذّكر:  َىْدُخُل المؤمُن اْلَجنََّة.

مؤنث:  َتْدُخُل اْلمؤمنُة اْلَجنََّة.            

آىا ضماىر متصل به فعل را مى شناسىد؟
ضماىر متصل فعل هاى ماضى، مضارع و امر در صىغه هاى چهارده گانه كدام است؟

اىن نكته را فراموش نكنىم.مطابقت

ارتباط

به كاربرد فاعل همراه صىغه هاى غاىب توّجه كنىد:

آىا فعل ها در جمله هاى مختلف تغىىرى كرده اند؟
آىا فعل ها همراه فاعل آمده اند؟

آىا فاعل به صورت اسم ظاهر آمده است؟

به صورت  فعل  بىاىد،  ظاهر  اسم  به صورت  فاعل  هرگاه  غاىب  در صىغه هاى 
مفرد مى آىد.

حال به مثال هاى زىر توّجه كنىم:

َنَجَحت اْلمؤمنُة. َنَجَح اْلمؤمُن . 
َنَجَحت اْلمؤمنتاِن. َنَجَح  اْلمؤمنانِ. 
َنَجَحت اْلمؤمناُت. َنَجَح  اْلمؤمنوَن . 

َالمؤمُن نََجَح.             َالمؤمنُة نََجَحْت.
َالمؤمناِن نََجحا.          َالمؤمنتاِن نََجَحتا.
َالمؤمنوَن نََجحوا.          َالمؤمناُت نََجْحنَ.

هي
ا

هو
ا
ن و
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اسم ظاهر
ضمىر بارز

ضمىر مستتر

انواع:
 إنّما ىَـَتَقبَُّل اللُّه ِمن الُْمتَّقىنَ      

 ِاْعَملوا آَل داوَد ُشكراً  
كَلِّم )أنَت(الّناَس على َقْدِر ُعقولِهم. 

فعل  باشد،  نىامده  ظاهر  اسم  به صورت  فاعل  هرگاه 
همراه ضمىرى مى آىد كه همان ضمىر، فاعل است.

توّجه

بنابراىن 
فاعل در جمله به سه صورت مى آىد:

»فاعل«  دنبال  به  فعل  از  قبل 

نگردىم. اول فعل، سپس فاعل.

ـ فاعل به  صورت  ـ همانند همٔه زبان هاـ  در صىغه هاى مخاطب و متكّلمـ 
»ضمىر« مى آىد؛ مانند: 

أكُتُب )أنا( ــ تَكُتبوَن )و( ــ تكُتبىن )ي( و …

تشخىص
 در زبان فارسى مفعول را چگونه تشخىص مى دهىم؟مفعول

 آىا درک مفهوم عبارت ، كمكى در اىن زمىنه مى كند؟
 آىا مفعول در زبان فارسى داراى عالمتى هست؟

حال به آىات تابلوى زىر توّجه کنىد:

  ىَْضِرُب اللّهُ االٴَْمثاَل   

  و  ِٱْسألوا اللّهَ 

 ً    َقْد َأنْـَزَل اللُّه إلَْىُكم ِذكْراً  

زبان عربى  بىش تر جمله ها در 

به صورت جملٔه فعلىه است.
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در زبان عربى مفعول را چگونه تشخىص مى دهىم؟

2ــ تشخىص از راه عالمت 1ــ تشخىص از راه معنا  
قدم نخست براى تشخىص مفعوٌل به همچون ساىر نقش ها، فهم معناى عبارت است. در 
زبان عربى» مفعوٌل  به   « نىز داراى عالمتى است كه به وسىلٔه آن مى توان مطمئن شد كه تشخىص ما 

صحىح بوده و كلمٔه مورد نظر »مفعولٌ به« است.

»مفعولٌ به« معمواًل بعد از فاعل مى آىد.

عالمت اختصاصى مفعولٌ به معمواًل فتحه )ـَــً( است، ىعنى »مفعولٌ به« پىوسته منصوب مى باشد.
جاىگاه  

فرق مىان معناى »نََصَرهُ  « و »نَْصُرهُ « 

چىست؟

ضماىر منفصل منصوب )   إىّاَك و …( و نىز ضماىر متصل به هر سه قسم 
كلمه، هرگاه با فعل بىاىند، غالبًا مفعولٌ  به هستند.

آىا اثر فعل »ُقنوط« به كلمٔه » رحمة « سراىت كرده است؟
آىا اىن سراىت به واسطٔه كلمٔه دىگرى اتفاق افتاده و ىا آن كه مستقىمًا صورت گرفته است؟
در همٔه زبان ها كلماتى اىن چنىن را از مقولٔه »مفعول«ها و ىا »متّمم«ها به شمار مى آورند.

در زبان عربى نىز اىن چنىن است.

جار و مجرور 

 به تابلوى روبه رو توّجه كنىد:

  ال تَْقَنطوا ِمن رْحمِة اللِّه   
  ىَْدُخلوَن في دىِن اللِّه أفْواجاً  
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اّما…
چون اىن كلمه همراه واسطه اى ذكر مى شود، به آن مفعول به گفته نمى شود.

حال به تابلوى روبه رو
نگاه كنىم:

ـ   « )براى(، »  على  «  به حروفى مانند: »  ِمن  « )از(، »  في  « )در(، »  إلى  « )به، به سوى(، »  ِل
ـ   « )مانند(، »  عن   « )از( »حرف جر« و به اسم پس از آن ها »مجرور«  ـ    « )با(، » َك )بر،    روِى(، »  ِب

و به هردو »جار و مجرور« مى گوىىم.

حروف جر تنها قبل از اسم مى آىند.

از خود سؤال كنىد:
ــ فرق معناىى و نقش كلمٔه الطالب در دو جملٔه »َذَهَب الطّالُب« و »رأىُت الطّالَب« چىست؟
ــ آىا مى توان گفت كه ىكى از نشانه هاى اسم بودن، وجود حروف جر قبل از آن است؟

ــ چرا فعل هاى الزم )ناگذر( به مفعول نىاز ندارند؟
ــ آىا مفعوٌل به در آغاز جمله نىز قرار مى گىرد؟

نام گذارى

 ال تَْقَنطوا ِمن رْحمِة  اللِّه      ىَْدُخلوَن في دىِن اللِّه أفْواجاً   
    بسِم  اللِّه الّرحمِن الّرحىِم           الحمُد ِللِّه    

   لىس كَِمثِْله شيءٌ   



 90 

حىَح أو اْلخطأَ في العباراِت التالىِة: عّىن الصَّ

1ــ َقصد اإلماُم )ع( ِبَحركَِتِه، إْصالَح أُّمِة رسوِل اللّه )ص(.     

                                         .» 2ــ إنَّ اللَّه قد َقِبَل توبَـَة »ُحـرً ّ
3ــ َوَصلَْت قاِفلَـُة اإلماِم )ع( إلى الكوفَِة.                           

4ــ ما َأْرَسَل أهُل الكوفِة الّرسائَل ِلَدعوِة اإلمام )ع(.    

أكِْمل الفراَغ بالصىغةِ المناسبةِ:

1ــ … الَْعَمُل الّصالُح َدَر َجَة اإلنساِن.          )ىَـْرفَُع، تَـْرفَُع، ىَـْرفَعاِن(
2ــ َالْعمُل الّصالُح … درجَة اإلنساِن.          )ىَـْرفَُع، تَـْرفَُع، ىَـْرفَعاِن(

ُب( باِن، ىُـَقرِّ باِن، ىُـَقـرِّ 3ــ َالْعلُم واإلىماُن… اإلنساَن إلى اللِّه.          )تُـَقـرِّ
ُب( ُب، ىُـَقرِّ باِن، تُـَقرِّ 4ــ … الْعلُم واإلىماُن اإلنساَن إلى اللِّه.          )ىُـَقرِّ

5  ــ َالمؤمنوَن … وال ىَْكِذبوَن أبدًا.               )ىَْصُد قوَن، ىَْصُد ُق، ىَصُد قاِن(
6  ــ … المؤمنوَن و ال ىَْكِذبوَن أبدًا.               )ىَصُد ُق، ىَصُد قوَن، ىَصُد قاِن(

7ــ َااْلٴُ مَّهاُت … أنُْفَسُهنَّ في تربىِة االٴ َوالِد.    )تُـْتِعبَْن، ىُـْتِعبَْن، تُـْتِعُب(
8  ــ … االٴُ مَّهاُت أنُْفَسُهنَّ في تربىِة االٴَوالِد.      )تُـْتِعبَْن، ىُـْتِعبَْن، تُـْتِعُب(
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ِامأل الْجدوَل من كلمات العباراِت التالىةِ:

رُ اللّهُ  اْلمؤِمَن برحمِتِه. 1ــ  ىُبَشِّ
....... َأْخِرْج قوَمَك ِمن  الظُّلُماِت إلى الّنوِر 2ــ  ىا موسى  

3ــ     واْذكُروا ِنْعمةَ اللِّه علىُكم   
4ــ َاْلَحَسَنُة ُتذهُب٭ الّسىِّئَـَة.

انواع فاعل 

مفعول به  ــ جار 
و مجرور

اسم ظاهر 

ضمىر
بارز
ضمىر
مستتر

مفعول به

جار و 
مجرور

رفّي: ح األخطاءَ في اإلعراِب والتَّحلىل الصَّ َصحِّ

اِدق َو ىَْفَشُل الكاِذب. ىَـنَْجُح الصَّ
ىنجح: فعُل أمٍر ، للغائِب، مزىد ثالثّي، مبنّي/ فعل مرفوع و فاعلُُه »   الصادق   « و الجملُة اسمّىٌة.

الصادق : اسم، جمٌع، مذكّر، مشتّق و اسم مفعول، معرب / فاعل و منصوب 
و: حرف، مبنيٌّ على الْفتِح.

ىفشل: فعل مضارع، للغائبة، مجرد ثالثّي، معرب / فعل منصوب و فاعلُُه »   الكاذب   « والجملُة فعلىة.
الكاذب: اسم، مفرد، مؤنّث، جامٌد، معرب / فاعل و مجرور.
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َعرِّ ب٭ العباراِت التالىَة:

1ــ علم، انسان را به خداوند نزدىک مى كند.
2ــ وقت نماز رسىده است، اآلن مى روىم و نماز مى خوانىم.

3ــ آن ها نور حق را ندىدند و از حقىقت دور شدند.

التَّعرىُب
»َتعرىب« ىعنى ترجمه كردن به زبان عربى، خواه از زبان فارسى باشد ىا از زبان هاى دىگر.

ن الُمراِدف و الُمضاّد: ) =  ،  ≠ ( َعَىّ

الّسوء …… الُحسن الثَّوب …… اللَّباس   الّشاب …… الَعجوز  
تَحَت …… فَوَق َوَجَد …… فََقَد   الَجَىّد …… الطََّىّب  

االبن …… الَولَد َعلَىنا …… لَنا   بََعَث …… َأرَسَل  
َىّئة الَحَسَنة …… السَّ الَفَتی …… الشاّب   ِاقَتَرَب …… ِابَتَعَد  
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  اسم پس از فعل همىشه فاعل نىست. فاعل گاهى در داخل فعل به صورت مستتر قرار مى گىرد.
  فعل گاهى در آغاز جمله به صورت مفرد مى آىد و حال آن كه فاعل آن به صورت جمع است. 
در اىن صورت، فعل را به صىغٔه جمع ترجمه مى كنىم: كتب الطاّّلب: دانش آموزان نوشتند.

  جاىگاه مفعول معموالًپس از فاعل است. اّما در همه جاى جمله مى تواند قرار گىرد. بدىن جهت 
توّجه به مفهوم عبارت راهگشاى ىافتن مفعول ىک فعل است.

  ضماىر منفصل منصوب هرگاه در آغاز جمله به كار روند، در ترجمٔه آن ها، كلماتى از قبىل 
»تنها«، »فقط« و … را اضافه مى كنىم.

طرىُق تعلىمِ اْلِعلِْم
َسَجَن ِفرعوُن عاِلمَ الَْهنَْدَسِة »ُأقْلىُدَس«. في ىَوٍم ِمن االٴ ّىاِم قال فرعوُن: أ َقِبلَْت كالمي؟ قال ُأقْلىُدَس: ال. 

أنَت تَطلُُب شىئاً ُمْسَتحىالً. 
راه آموزش علم

فرعون، دانشمند هندسه اقلىدس را زندانی می کند. در روزی از روزها فرعون گفت: آىا سخنم را قبول 
می کنی؟ اقلىدس گفت: نه. تو چىز غىرممکن درخواست کرده ای.

َصَرَخ فرعوُن: ال. َعلِّْمني الَْهنَدسَة في ثالثِة أىّاٍم فقْط. أ فَِهْمَت؟
فرعون گفت: نه. فقط در سه روز هندسه را به من ىاد بده. آىا می فهمی؟

ِباْلَمصاِعِب و  اْلُملوك َمْحفوٌف باالٴْزهاِر و طرىُق   اْلِعلم َمْحفوٌف  ُأقلىدُس و قاَل: ىا فرعوُن، طرىُق  ِابَْتَسَم   
اْلُمشكالِت.

اقلىدس خندىد و گفت: ای فرعون، راه پادشاه با آسانی ها پوشىده شده و راه علم با نگرانی ها و مشکالت.
ْجِن و ما َغىََّر نَظَْرتَُه. ْجن. َبِقَي ُأقلىدُس في السِّ  َسِمَع فرعوُن كالَم ُأقلىدَس و َصَرَخ: ِارْ ِجْع إلى السِّ

فرعون سخن اقلىدس را شنىد و دستور داد: به زندان برو. اقلىدس در زندان ماند و  نظرش تغىىر نىافت. 
ِه ورقٌة: »لىس ُأْسلوٌب َملَكيٌّ ِلَتعلىِم الهندسِة «! ـِ ْجِن فََوَجَد ُأقْلىدَس َمّىتاً و ِبجاِنـب ّجاُن باَب السِّ بعد أّىاٍم فََتحَ  السَّ
پس از دو روز زندانبان دِر زندان را باز کرد و اقلىدس را بىمار ىافت و در دستش کاغذی بود: »برای 

آموزش هندسه روش شاهانه ای وجود ندارد«.

اشکاالت ترجمٔه زىر را اصالح کنىد.
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2ــ َمْغمورٌ بفكرِته: غرق اندىشه هاى خوىش است. فَعة: خودبزرگ  بىنى   1ــ الرِّ

 
پىام آىٔه شرىفٔه » أتْأُمروَن الّناَس ِبٱلِبرِّ و تَنَسون أنُْفَسُكم « كدام است؟

 باىد امر به معروف كرد.
 لزوم نهى از منكر را نباىد فراموش كرد.

 انسان باىد به علم خود عمل كند.
 انسان باىد خود نىكوكار باشد سپس دىگران را به كار نىک سفارش كند.

٭ ٭ ٭

»صفُة المؤمِن«
فَْعة1 ..... َالْمؤمُن ِبْشرُ ُه في وَ ْجِهِه و ُحزنُـُه في قلبهِ .....    ىَْكَرُه الرِّ

 َشكورٌ َصبورٌ ، َمْغمورٌ ِبِفْكَر ِتـِه2.   

»الِحَكم 333«تَـْرِجم العباراِت إلى الْفارسّىِة:


