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رُْس الّراِبُع اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

١ــ معنای ٢٨ کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

٢ــ منت درس را درست قرائت و ترجمه کند؛
٣ــ پيام منت را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

٥  ــ فعل های امر معادل دوم شخص مفرد در زبان فارسی )للمخاطبني و للمخاطبات و للمخاطبنِي 

و للخاطبتنِي( را بشناسد و آنها را در جمله با توّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس داستانی زيباست که دانش آموز از خواندن آن لّذت می برد. نه تنها نوجوانان، بلکه 

بزرگساالن نیز داستان دوست دارند و اين داستان تکراری نيست. 

پيام اخالقی درس واالست و به چند آيۀ رشيفۀ قرآن کريم مزيّن شده است. دانش آموز بايد منت 

درس را روخوانی و ترجمه کند و معلّم راهنام باشد. می توان جلوتر از چند دانش آموز خواست که برای 

هفتۀ آينده منت درس را به صورت منايشی در کالس اجرا کنند. 

نبايد به دانش آموزان برای حفظ عبارات فشار آورد. هر يک از آنان نقش خود را روی کاغذی 

می نويسد و از روی آن می خواند. 

نفـر  يک  »فََقدنا سفيَنتَنا.«،  گويندۀ جملۀ  نفـر  یک  استاد،  نفـر  يک  داستان،  راوی  نفـر  یک 

دانشجويی که کشتی را ديـد، يک نفـر گويندۀ جملۀ »کيف وجدتم مکاننا؟« و يک نفـر رسباز داخل 

کشتی می شود. 

اين کار کالس را پرتحّرک و شاداب می سازد.

١ــ پيام منت درس دربارۀ توکّل به خدا و صرب است. انسان به ياد چند آيۀ رشیفۀ قرآن مجيد می افتد: 

﴿َو َعَسی أن تَکرَهوا َشیئاً َو هَو َخیٌر لَُکم﴾ البقرة: 216

وَء َو يَْجَعلُُکْم ُخلَفاَء اْلَرِْض أَ إِلٌه َمَع اللِه قَليالً ما تََذکَُّروَن ﴾  النمل: 62 ْن يُجيُب الُْمْضطَرَّ إِذا َدعاُه َو يَْکِشُف السُّ ﴿... أَمَّ

...)آیا آن رشیکان بهرتند( یا کسی که )دعای( شخص گرفتار را هنگامی که او را می خواند، پاسخ می دهد و آسیب و 

گرفتاریش را برطرف می سازد و شام را جانشینان )روی( زمین قرار می دهد )جانشینان خدا در روی زمین، و حارضان در جای 

رفتگان(؟ آیا با خدای یکتا معبودی هست؟ بسیار اندک متذکّر می شوید.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

بـُر ِمفتاُح الْـَفـَرجِ: صرب کليد گشايش است.  اَلـصَّ

َمَع  الْجاِمَعِة  طاُّلِب  ِمَن  طالِباً  اثْناَعَشَ  َذَهَب  ِبالٍد؛  يف  َسَنًة  أَربَعنَي  قَـبَْل  الِْحکايَُة  ٰهِذِه  َوقََعْت 

أُستاِذِهم إلَی َسْفرٍَة ِعلْميَّـٍة لِـتَهِيئَِة أَبْحاٍث َعِن اْلَْسامِك؛ 

اين حکايت چهل سال پيش در کشوری اتّفاق افتاده است؛ دوازده دانشجو از دانشجويان دانشگاه 

همراه استادشان برای تهيّـۀ پژوهش هايی دربارۀ ماهی ها به گردشی علمی )سفری علمی( رفتند.

الْبَحُر  َو صاَر  َعَصَفْت رياٌح َشديَدٌة  ثُمَّ  امِء؛  السَّ يِف  الْبَحِر هاِدئًَة؛ فَجأًَة ظََهَر َسحاٌب  کانَْت مياُه 

َمّواجاً. ﴿َو جاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكاٍن﴾ 

سختی  بادهای  پس  شد(؛  )ظاهر  شد  آشکار  آسامن  در  ابری  ناگهان  بود؛  آرام  دريا  آب های 

)شديدی( وزيد )وزيدند( و دريا توفانی شد. )و موج از هرجا به سويشان آمد.(

فيَنـُة انَْکَسَْت قَليالً َولِٰکنَّها ما َغرِقَْت؛ ِعنَدما َوَصلوا إِلَی  فَأَصابَْت َسفيَنتُُهم َصْخرًَة؛ فَـخافوا؛ السَّ

ُهم َو نَزَلوا فيها؛ کشتيشان به صخره ای )تخته سنگی( برخورد  َجزيرٍَة َمجهولَـٍة، فَرِحوا کَثرياً َو َشَکروا َربَـّ

)اصابت کرد(؛ کشتی کمی شکست، ولی غرق نشد؛ وقتی که به جزيره ای )خشکی ای( رسيدند، بسيار 

خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند. )نازل شدند(

اْلُستاُذ: »يا  لَـُهُم  لِـَنجاتِـِهم؛ قاَل  أََحٌد  الَْجزيرَِة و ما جاَء  ِفـي  أََحداً  َوَجدوا  يَوماِن؛ فَـام   َمَضی 

ِبـُمواَصلَـِة  َعلَيُْکم  َشٌء.  َحَدَث  ما  ُه  کَـأَنَـّ ِبـِه  اْعَملوا  َو  کَـالمي  اِْسَمعوا  ِبـالْـُمحاَولَـِة.  َعلَيُکم  َشباُب، 

أَبْحاثِـُکم.«

دو روز گذشت و کسی را در جزيره پيدا نکردند و کسی برای نجاتشان )رهايی شان( نيامد؛ 

استادشان به آنها گفت: »ای جوانان، بايد تالش کنيد. )تالش بر شام الزم است؛ يا هر ترجمۀ مشابه 

ديگری( سخنم را گوش کنيد و به آن عمل کنيد؛ گويا )انگار، مثل اينکه( چيزی نشده است. )چيزی 

اتّفاق نيفتاده است.( بايد پژوهش هايتان )تحقيقاتتان( را ادامه دهيد. )ادامه دادن پژوهش هايتان بر 

شام الزم است. يا هر ترجمۀ مشابه ديگر.(

َمُهم إلَی أَربََعِة أَفْرِقٍَة َو قاَل لِلَْفريِق اْلَوَِّل: »يا طاُّلُب، اِبَْحثوا َعْن َصيٍْد َو اْجَمعوا الَْحطََب.«  ثُمَّ قَسَّ

دنبال صيدی  دانشجويان،  اّول گفت: »ای  به گروه  )تيم( تقسيم کرد و  به چهار گروه  را  آنها  سپس 

بگرديد و هيزم جمع کنيد.«

فيَنِة.« و به گروه دوم گفت:  وريَِّة ِمَن السَّ َو قاَل لِلَْفريِق الثّاين: »يا طالِباِن، اِجلِبا بَْعَض اْلَشياِء الضَّ

»ای دانشجوها )دو دانشجو( مقداری اشيای رضوری از کشتی بیاوريد.
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َو قاَل لِلَْفريِق الثّالِِث: »يا طالِباُت، اُطْبُْخـَن لَـنا طَعاماً.«

و به تيم سوم گفت: »ای دخرتان دانشجو، غذايی برايـامن بپزيد.«

َو قاَل لِلَْفريِق الرّاِبـعِ: »يا طالِبَتاِن، اِبَْحثـا َعْن َموادَّ ِغذائيَّـٍة.«

ثُـمَّ قاَل لِلْـَجميعِ: »﴿اْصِبوا؛ إِنَّ اللَه َمَع الّصاِبريَن﴾« َمَضی أُْسبوٌع. يف يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم نَزََل َمطٌَر 

هِذِه  اْلُستاُذ  فَـَقَرأَ  لِـَنجاتِـنا.«  رَجاَء  »ال  الطُّّلُب:  قاَل  فَـاْحتَـرَقَت.  َسفيَنتَـُهم  صاِعَقـٌة  أَصابَْت  َو  َشديٌد 

اْليَة ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا اْصِبوا﴾. سپس به همگی گفت: »صب کنيد؛ زيرا )قطعاً( خدا با صبکنندگان 

است. يک هفته )هفته ای( گذشت. در روزی از روزها باران شديدی باريد )نازل شد( و صاعقه ای به 

کشتيشان برخورد کرد )اصابت کرد( و کشتی آتش گرفت. دانشجوها گفتند: »هيچ اميدی به نجامتان 

نيست.«1 پس استاد اين آيه را خواند )ای کسانی که ايـامن آورده ايد صب کنيد.(

َخ أََحُدُهم بَـْغـتَـًة: عاِء َصَ لِة َو الدُّ ّلُب َو قالوا: »فَـَقـْدنـا َسفيَنتَنـا.« َو بَْعَد أَداِء الصَّ َحزَِن الطُـّ

دانشجوها ناراحت شدند )غمگني شدند( و گفتند: »کشتيامن را از دست داديم.2« و پس از 

به جا آوردن )انجام، ادای( مناز و دعا يکی از ايشان ناگهان فرياد زد.

»اُنظُـروا يا زَُملئـي. اُنـظُـرَْن يا زَميلتـي. تِلَْك َسفيـَنـٌة َحربيُّة تَقتَـرُِب ِمّنـا.«

»ای پرسان هم کلسی ام، نگاه کنيد. ای دخرتان هم کلسی ام نگاه کنيد. آن يک کشتی جنگی 

است که به ما نزديک می شود.« 

فيَنُة الَْحربيَُّة اقتَـَربَْت ِمْنـُهم َو نَزََل ِمنها ُجنوٌد. فَِرَح الطُّّلُب َو َسأَلوا الُْجنوَد: »کَيَف َوَجْدتُم  السَّ

َمکانَنا؟« أَجاَب الُْجنوُد: »َرأَيْـنا ُدخاناً ِمْن بَعيٍد. فَـأَتَـيْـنـا َو شاَهْدناکُم.«

کشتی جنگی به آنها نزديک شد و رسبازان از آن پياده شدند. دانشجويان خوشحال شدند و 

از رسبازان پرسيدند: »چگونه جای ما را پيدا کرديد؟!« رسبازان جواب دادند: »دودی را از دوردست 

ديديم. پس آمديم و شام را ديديم.«

آموزش تصويری قواعد )کليدواژۀ تصويری(

با  و  تصوير  به  توّجه  با  و  خواند  می  را  مصّور  جمله های  پيشني  دروس  هامنند  آموز  دانش 

راهناميی معلّم ترجمه می کند معلّم قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد 

و دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های اِْفَعلوا و اِْفَعلَْن و اِفَْعل ارجاع می دهد. 

١ــ بايد توّجه داشت که دانش آموز پايۀ نهم با »الی نفی جنس« آشنا نيست، لذا اگر گفت »اميدی به نجات ما نيست.« 

بايد از او بپذيريم.

٢ــ  فََقَد دو معنا دارد: از دست داد، گم کرد
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از همکاران درخواست می گردد سه فعل امر اِفَْعلوا، اِفَْعلَْن و اِفَْعال را به صورت إِفَْعلوا، إِفَْعلَْن و 

إِفَْعال ؛   يعنی با همزۀ قطع ننويسند؛ زيرا غلط است و همزۀ اين دو فعل همزۀ وصل است. رعايت اين 

امر برای دانش آموز فعالً الزامی نيست.

در اينجا روش اکتشافی مورد نظر است. دانش آموز عبارت را می خواند و معلّم از او می خواهد 

يافته های خود را در مورد صیغه های فعل توضيح دهد. هرآنچه را معلّم در نظر دارد دربارۀ ساخت های 

فعل توضیح دهد از دانش آموز می پرسد تا کالس متکلّم وحده نشود و دانش آموز در این ميان فّعال 

باشد.

بدانيم

مقايسه ای ميان فعل مضارع و فعل امر صورت گرفته است، تا بدون اينکه اشاره ای به نحوۀ 

ساخنت فعل امر از مضارع شود خود دانش آموز فرِق ميان آن دو را کشف کند و البتّه ساخت فعل امر 

از فعل مضارع از اهداف کتاب درسی عربی پايۀ نهم نيست.

از دانش آموز می خواهيم که به عالئم رنگی در مثال ها توّجه کند.

می توان از او خواست تا شفاهاً چنني فعل هايی را ترجمه کند.

اُخُرْج، اُْخرُجـي، اُخرُجوا، اُْخرُْجَن، اُْخرُجا / اُْدُخْل، اُْدُخيل، اُْدُخلوا، اُْدُخلَْن، اُْدُخال

 و با فعل هايی ديگر مانند اِصرِبْ، اِْسَمْع، اِلَْعْب، اُکْتُْب، اُنْظُْر، اُْشُکْر بيشرت مترين کند.

معلّم می تواند بگويد »اِْصـِبـْر«، يعنی »صرب کُن« سپس بپرسد »اِْصِبـروا« يعنی چه؟ 

در چنین مواردی خوب است که از کلامتی مانند: اُْعبُْد، اِفَْهْم، اِْعَمْل، اُذْکُْر و ... استفاده شود که 

حروف اصلی آنها در زبان فارسی نیز به کار می رود.

اگر از دانش آموز سؤال کنيم: »اُْخُرْج« یعنی چه؟ به سادگی جواب می دهد؛ یعنی »خارج شو« 

اّما اگر بپرسيم: اُطْرُْق يعنی چه؟ سؤال سخت می شود و موجب کندی آموزش می گردد.

اين کار فقط در اين درس و يا در عربی نهم قابليّت اجرا ندارد بلکه در هر سه کتاب هفتم و 

هشتم و نهم مصداق دارد.
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تمرین ها 

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. اين مترين در کتاب درسی 

به صورت متنّوع طرّاحی شده است. 

در اينجا دانش آموز عبارت  ها را می خواند و ترجمه می کند و پاسخ هريک را در ميان واژگان 

جديد درس چهارم جست  وجو می کند. اين کار می تواند منرۀ شفاهی او را تشکيل دهد.

به خواننده کمک  تصوير  است.  ترجمه  و  زبانِی خواندن  مهارت  تقويت  دوم: هدف  مترين 

می کند تا ترجمۀ درستی ارائه دهد. 

چهار تصوير ارائه شده عالوه بر زيباسازی کتاب درسی در جهت تثبيت آموخته های فراگري در 

زمينۀ فعل امر بسيار کمک می کند.

بايد  مترين سوم: هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز در ضمِن قرائت 

بتواند فعل امر را در جمله تشخيص دهد. 

هر پنج جمله از ساده ترين آيات قرآن انتخاب شده است، تا هدف نهايی آموزش عربی جامۀ 

عمل بپوشد.

مترين چهارم: هدف این است که دانش آموز کشف کند ترجمۀ چنني جمالتی به فارسی يکی 

می شود و علّت را نيز دريابد.

يا طاُّلُب، اُنْظُروا إلَی نُزوِل الَْمطَِر. يا طالِباُت، اُنْظُرَْن إلَی نُزوِل الَْمطَِر.

مترين پنجم: هدف کاربرد واژگان است. 

اين کلامت در کّل کتاب به صورت مبتدا و خرب تنظيم شده است. دانش آموز کلامت و عبارات 

را می خواند، آن گاه در پی اين بر می آيد که ارتباط معنايی ميان آنها را دريابد. به لحاظ آموزشی اين 

مترين بسيار موفّق است. طرح چنني مترينی برای معلّم وقت گري است، زيرا بايد با تّوجه به آموخته های 

او طرّاحی کند.

کَنُز الحکمة

می خواند که همگی دربارۀ »خرد و  و حضت علی دانش آموز احاديثی از پيامرب اسالم

دانش« است. 

در اينجا دو کار صورت می گريد. هم مهارت زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف برنامۀ 

درسی ملّی اجرا می گردد.
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 تحقیق

تحقيق در هر سه پايۀ هفتم، هشتم و نهم مطابق با توانايی دانش آموز و واقعيّات موجود 

تنظيم شده است. برای اينکه دانش آموز بداند در زمينۀ قرآن و حديث نرم افزارهای خوبی تهيّه شده 

است و شيوۀ کار  کردن با آنها را بياموزد اين مترين،  تذکّر خوبی است تا معلّم به بهانۀ انجاِم آن وارد 

اين بحث شود.

 ارزشيابی

در مورد ارزشيابی از اين درس، آنچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می توان 

اجرا کرد.

از چند دانش آموز می خواهيم کارهایی را در کالس انجام دهند؛ مثالً به يک دانش آموز دستور 

می دهيم که اِْجلِْس يف َمکانَِك. به دو دانش آموز دستور می دهيم که اِْجلِسا يف َمکانِـُکام. و در پايان به 

سه دانش آموز دستور می دهيم که اِْجلِسوا يف َمکانُِکم. مثال برای دانش آموز پس. )در کالس دخرتانه 

مثال ها برای مؤنّث می شود.(

اِفتِح الباب. اُخرْج من الصف. اُدُخْل يف الصف. اِجلْس علی الکريس. اِذهْب إلی اللوح. اُکتُْب علی 

اللوح. اُنظُْر إلی ساحة املدرسة. اِسَمْع صوَت َصديِقَك. اِقَرأ الدرَس. اِلعْب بالکرة. اِرفْع حقيبتـَك. ارِشِب 

املاء. ارِضّب علی املنضدة.

دانش آموزان هرنمندی که استعداد هرنپیشگی دارند می توانند نقش پس و دخرت را همزمان 

اجرا کنند. البتّه گروه عربی دفرت تأليف به دليل مشکالت احتاملی بر اين کار تأکيد منی کند. همني 

کارها را دانش آموزان در گروه های دو و سه نفره نیز می توانند اجرا کنند تا ساير ساخت های فعل را 

منايش دهند.

وسايل کمک آموزشی

هرچه در دروس پیشین دربارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق دارد.

هامهنگی در ترجمۀ آيات بخش »کنز الحکمة«:

ْحـقـيـِق.  1ــ ال َعـَمـَل كَـالـتَـّ

هيچ کاری مانند تحقيق نيست.
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. 2ــ اَلْـِعلُْم أَْصُل كُـلِّ َخـيْـٍر َو الْـَجهُل أَْصُل كُـلِّ رَشٍّ

دانش ريشۀ هر خوبی و نادانی ريشۀ هر بدی است. )علم اصل هر خري و جهل اصل هر رّش 

است.(

3ــ اُطْـلُـبوا الِْعلَْم َولَْو ِبـالـّصيـِن فَـِإنَّ طَلََب الِْعلِْم فَريَضـٌة.

دانش را جست  و جو کنيد گرچه در چني باشد؛ زيرا جسنِت دانش بايسته است. 

)علم را طلب کنيد ولو در چني باشد که قطعاً طلب علم واجب است.(

نيا َو اْلِخرَِة َمَع الْـَجهِل. نيا َو اْلِخـرَِة َمَع الِْعلِْم َو َشـرُّ الـدُّ 4ــ َخـيْـُر الدُّ
خوبِی دنيا و آخرت همراه دانش و بدی )رّش( دنيا و آخرت همراه نادانی است.

يِن. َّ ِّ َولِٰكنَّ الْعاِقَل َمن يَْعرُِف َخرْيَ الشَّ 5  ــ  لَيَْس الْعاِقُل َمن يَْعرُِف الَْخرْيَ ِمَن الشَّ
دانا کسی نيست که خوبی را از بدی بشناسد؛ )تشخيص دهد( 

بلکه دانا کسی است که بهرتين را از ميان دو بد )دو رش( بشناسد.

اشاره به اينکه از ميان بد و بدتر بد را تشخيص دهد.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(
١ــ أبحاث: پژوهش ها، تحقيقات1

2ــ فعل امر أَجاَب، أَِجْب است که مؤنِّث آن أَجيـبـي می شود.

أجاَب سؤالَـُه و َعْن سؤالِـِه و إِلَی سؤالِـِه؛ يعنی به پرسِش او پاسخ داد.
٣ــ اِْحرَتََق: آتش گرفت.2

1ــ بََحَث: )فعل(  

بَحَث / بَحَث عن / بَحَث يف يَبَحث، بْحثًا، و اسم فاعله باِحث، و اسم مفعوله َمبْحوث 

بََحَث الرَْض: َحَفرَها َو طَلََب َشيْئاً ِفيها بََحَث يِف الرِْض فَبَعَث اللَُّه ُغراباً يَبَْحُث يف الرِْض )املائدة: 31( 

بََحَث َعْن َمكاِن اْخِتفاِء َصِديِقِه: فَتََّش َعْنُه. 

بََحَث َعْن أَدواتِِه املْدرَِسيَِّة فَلَْم يَِجْدها.

اِبَْحْث َعْن كَلَِمِة قانون يِف الَْمْعَجِم: فَتَِّش َعْنها، اِْستَْوِضْح َمْعناها 

بََحَث َمْوُضوَعُه بَْحثاً دِقيقاً: رََسَمُه َو َعرََف رَقائَِقُه َو حَقائَِقُه.

بََحَث اليشَء و عنه: طلبه يف الرتاب و نحوه، و فتش عنه 

بََحَث المَر و فيه: اجتهد فيه، و تعرَف حقيقته 

بََحَث عنه: سأل و استقىص، و اسم فاعله  باِحث

بَحث: )اسم( الجمع: بُُحوث و أبَْحاْث 

البَْحُث: بَْذُل الُجهد يف موضوٍع ما و جمُع املسائل التي تتّصل به. )محدثة( 

عىل ِبساط البحث: معروض للمناقشة و التفكري، جاٍر نِقاشه

عىل طاولة البحث: قابل للنِّقاش )گزينۀ روی ميز( 

نش بحثه / أبحاثه / بحوثه يف املجلة العلميّة.

أبحاث تاريخيَّة: دراسات علميّة، مكتوبة و منشورة. 

إدارة البحوث / مركز البحوث: مؤسسة تعنى بالبحوث.

بَْحثٴ سطحّي: يكتفي بظاهر المر دون التعمق فيه.

تحت البحث / قيد البحث / محل البحث: موضع دراسة مل يُتَّخذ بشأنه قرار نهايّئ.

قُِتل املوضوُع بحثاً: ُدرس المُر من كّل جوانبه. 

بَْحٌث علمّي / بَْحٌث أديّب: مادة درس أو مناقشة.

أو  العلمّي  البحث  ُمنَخرِطة يف  أو مدرسة  يجني من جاِمعة  الخرِّ الطَّلبة  َحلَقة بحث: مجموعة صغرية من   / َحلْقة بحث 

 . راسة املكثَّفة تحت إرشاف أستاذ معنيَّ الدِّ

مازاَل البَْحُث َعِن الِبرْتُوِل ُمْستَِمرّاً: التَّْنقيب 

يها كاَن هَدفُُه ُهو البَْحُث َعِن الَحِقيَقِة: َمْعرِفَُة الَحِقيَقِة، تََحرِّ

٢ــ  اِحرَتََق: )فعل( اِْحرَتََق يحرتق، احرتاقاً، و اسم فاعله ُمحرتِق 

كاكنِِي وِق فَاْحرَتَقَْت كُلُّ الدَّ اِْحرَتََق الَوَرُق، َشبَّ َحريٌق يِف السُّ
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4ــ »أَصـاَب، يصيُب، إِصابَـة« چند معنا دارد؛ مثال:  
لََقـْد أََجـبْـَت فَـأََصبْـَت. )پاسخ دادی و جواب درست را گفتی.(

َصديقي راٍم ماِهـٌر؛ َسْهـُمـُه يُصيُب الَْهَدَف. )دوستم تريانداز چريه دستی است که به هدف می زند.(

أََصبْنا ِمَن الطَّعاِم حاَجتَـنا. )سري شديم.(

َء. )به آن چيز رسيد.( أَصاَب اليشَّ

أَصابَـتْـُه الُْمصيبَـُة. )مصيبت به او رسيد. دچار مصيبت شد.(

5  ــ جمع »جاِمَعـة« می شود »جاِمعات1«.
6  ــ »َدعا، يَـْدعـو، ُدعاًء و َدعَوًة و َدعوًی و َدْعـواً«. َدعا چندين معنا دارد؛ مثال:

َدعـاُه: او را فراخواند. از او ياری خواست. او را به مهامنی دعوت کرد.

َدعا لَـُه: برايش دعای خیر کرد.

َدعا َعلَيِه: او را نفرين کرد.

َدعاُه ِبـسعيٍد. او را سعيد ناميد.

َدعاُه أْن يَـأْتـَي: او را به آمدن فراخواند.

َخ ـُـ  ، َهتََف ـِـ 7ــ معادل »فرياد زد« در عربی می شود: َصيََّح، َصَ

8  ــ حرف چ در عربی به شکل های مختلف معرَّب می شود؛ مثال: 

چاد   تشاد   چني الّصني چنگصنج  چکششاکوش  گچ    َجص، ِجص  چای     شاي

9ــ »ُمْضـطَـّر« در اصل بر وزن »ُمْفتَِعل« )ُمْضطَِرر( است. ريشۀ سه حرِف آن »ض ر ر« است 

که بر وزن »افتعال« می شود  اِضرِتار، سپس حرف ت به ط تبديل شده است. 

کلامتی که فاءالفعل آنها ص يا ض است چنني ابدالی در آنها صورت می گريد؛ مثال بيشرت: 

ص ك ك  اِصِطکاك / رضب  اِضِطراب / ض ر ر  اِضِطرار / ص ي د  اِصطياد 

ص ف و  اِصِطفاء ض ه د  اِضِطهاد )اِضطََهَدُه: او را به سبب مذهب آزار داد.( 

الِة  ض ل ع  اِضِطالع )نريومند شدن(  ص ب ر  اِصِطبار )شکيبايی( ﴿َو أُْمـْر أَْهـلَـَك ِبالصَّ

َو ٱْصطَِبـْر َعلَيـها﴾ ص ي ف  اِصطياف )گذراندِن تابستان(

 

١ــ الجاِمَعُة: مجموعُة َمعاهد علميَّة، تَُسّمى كُلِّيَّاٍت، تُدرّس فيها الداُب و الفنوُن و العلوُم.

جامعة شعبيَّة: مجموعُة َمعاهد تُدرِّس موادَّ حرَّة 

ُم كُلَّ البُلَْداِن الَعَربيَِّة لِِدراَسِة قَضاياها َو َمشاكِلِها، َو بَْحِثها، الُعْصبَُة. الجاِمَعُة الَعَربيَُّة: راِبطٌَة تَضُّ
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10ــ جمعِ »ماء« عالوه بر »مياه« می شود: أَمـواه1

11ــ معادل »گياه« در عربی: نَبات، ُعْشب، َعلَف، َحشيش و بَقلَـة

12ــ »َوقَـَع، يَـَقـُع، ُوقوعـاً« چند معنا دارد: افتاد، واقع شد.

طِْح. از پشت بام افتاد. َوقَـَع ِمْن فَوِق السَّ

َوقَـَع الَْقوُل َعلَيـِهم. سخن بر آنان واجب شد.

َوَقَعت اْلِِبـُل. شرت بر زمني زانو زد.

َوَقَع الَْکالُم يف نَْفِسـِه. سخن در وی اثر نهاد.

1ــ الجمع: أَْمواه و مياه، مثنى ماءان و ماوان و مايان 

د  الاْمُء: سائل عليه ِعامد الحياة يف الرض، و هو يف نِقائه شّفاف ال لون له و ال رائحة و ال طعم، يغيل عند 100 م، و يتجمَّ

عند درجة  الصفر الِْمئَويّة، ُجزيئة تَتكوَّن من اتِّحاد ذرتني من غاز الهيدروجني بذرة واحدة من الكسجني.
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ْرُس الْخاِمُس اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

١ــ معنای 15 واژۀ جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند؛

٢ــ منت درس را درست بخواند و ترجمه کند؛
٣ــ پيام منت را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛

٥  ــ فعل مضارع مجزوم »فعل نهی« )للمخاطب و للمخاطبة( را بشناسد و آن را در جمله با 

توّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس داستانی زيبا از زبان حيوانات است. در اصطالح به اين گونه داستان ها فابْل گفته 

می شود. در اصطالح ادبی فابْل داستان كوتاه و ساده ای است كه معموالً شخصیّت های آن حیوانات 

هستند و هدف آن آموخنت و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقی یا معنوی است. البتّه »فابل« گاهی 

نیز برای داستان های مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع خارق العاده و افسانه ها و اسطوره ها و 

داستان های دروغین به كار می رود، شخصیت ها در »فابل« اغلب حیوانات اند، اّما گاهی اشیای بی جان 

نيز در آن حضور دارند. کليله و دمنه، مرزبان نامه، موش و گربه از عبيد زاکانی، منطق الطري از 

عطّار نيشابوری کتاب هايی از زبان حيوانات هستند.

شش شکارچی که می خواهند حيواناتی را شکار کنند و به باغ وحش بربند، حفرۀ عميقی می کنند 

و رويش را با شاخ و برگ می پوشانند، روباهی و آهويی در آن می افتند و کمک می خواهند، ولی 

حيوانات با شنيدن صدای شکارچيان می ترسند و می گريزند. آنها خيلی تالش می کنند تا خود را نجات 

دهند، ولی سودی ندارد. پس از چند دقيقه چند حيوان بر می گردند و...

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

الـرَّجـاُء: اميد

کانَْت َمْجموَعـٌة ِمَن الَْحيَواناِت يف غابَـٍة؛ ال سدو  الثعلب و  الذئب و  الغزالة و  الکلب و... 

1ــ پيام منت درس دربارۀ تالش و اميد است. ﴿لَيَس لِْلنساِن إالَّ َما َسَعی﴾
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گروهی از جانوران )حيوانات( در جنگلی بودند؛ شیر،روباه،گرگ،آهو،سگ و...

َو  الَْحيَواناِت  لِـَصيِد  َستَـروها  ثُمَّ  َعميَقـًة  ُحفرًَة  َحَفروا  َو  َصيّاديَن  ُة  ِستَـّ اْلَيّاِم جاَء  ِمَن  يَوٍم  يف 

بَيِعـها لِـَحديَقِة الَْحيَواناِت. َوقَـَع ثَعلٌَب َو َغزالَـٌة ِفـي الُْحفرَِة بَغتـًة؛ فَـطَلَبا ُمساَعَدًة؛ در روزی از روزها 

)صيد(  شکار  برای  را  آن  کندند سپس  عميقی(  )حفرۀ  گودی  چالۀ  و  آمدند  )صيّاد(  شکارچی  شش 

و کمک  افتادند  در حفره  ناگهان  آهويی  و  روباهی  پوشاندند.  باغ وحش  به  آنها  فروش  و  حيوانات 

خواستند.

الَْغزالَـُة  َو  الثَّعلَُب  حاَوَل  ـيّاديـَن.  الصَّ أَصواَت  بَعيٍد  ِمْن  َسِمْعَن  ُهنَّ  ِلَنَـّ َهَربَْن  الَْحيَواناِت  لِٰکنَّ 

لِلنَّجاِة؛

ولی حيوانات فرار کردند؛ زيرا از دور دست صداهای شکارچی ها را شنيدند. روباه و آهو برای 

رهايی )نجات( تالش کردند.

بَعَد َدقائِق: پس از چند دقيقه

قالَْت َحامَمٌة لِلثَّعلَِب: »ال فائَِدَة لِلُْمحاَولَة. ال تَـْصَعـْد. أَنَت ال تَـْقــِدُر. لََقْد َجـرَّْحَت بََدنَـَك.«

کبوتری به روباه گفت: »تالش هيچ فايده ای ندارد. )هيچ فايده ای برای تالش نيست.( باال نيا. 

تو منی توانی. بدنت را زخمی کردی.«

َو قـاَل کَلٌب لِلَْغزالَـِة: »ال رَجاَء لِـَنـجاتِـِك. ال تَْصَعدي. أَنِت ال تَْقِدريَن. لََقْد َجرَّْحِت بََدنَِك.«

و سگی به آهو گفت: »اميدی به نجات تو نيست. باال نيا. تو منی توانی. بدنت را زخمی کردی.«

حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَـُة الُْخروَج َمرًَّة أُخَری َولِٰکْن ِبدوِن فائَدٍة.

روباه و آهو برای بريون  آمدن بار ديگر تالش کردند ولی بی فايده بود.

يَِئَسِت الَْغزالَـُة َو بَِقيَْت يف َمکانِها َولِٰکنَّ الثَّعلََب حاَوَل کَثرياً. 

آهو نا اميد شد و در جايش ماند، ولی روباه خيلی تالش کرد.

قالَْت لَـُه الَْحامَمـُة: »أَنَت ال تَـْقـِدُر، لَِم تُـحاِوُل؟! اِقْـبَـْل َمصرَي  َك.«

کبوتر به او گفت: »تو منی توانی، چرا تالش می کنی؟! رسنوشتت را بپذير. )قبول کن( 

لِٰکنَّ الثَّعلََب َخَرَج ِمَن الُْحفرَِة. يف ٰذلَِك الَْوقِت َوَصَل ُهدُهٌد َو قاَل: 

ولی روباه از حفره بريون آمد. در اين )آن( هنگام هدهد رسيد و گفت:

ُعـُه َعلَی الُْخروِج.«    ْمعِ؛ هَو ظَـنَّ أَنَّ الَْحامَمـَة تُـَشجِّ »أَنَـا أَْعرُِف ٰهَذا الثَّعلََب؛ هَو ثَقيُل السَّ

»من اين روباه را می شناسم؛ او کم شنواست؛ )سنگنْي  گوش است.( او گامن کرده است که کبوتر 

او را تشويق به بريون آمدن می کند.«
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قالَِت الَْحيَواناُت: »نَحُن ظَـلَـْمـنا الْـَغـزالَـَة. َعلَيـنا ِبـُمساَعَدتِـها.«

حيوانات گفتند: »ما به آهو ستم کرديم. )ظلم کرديم( بايد به او کمک کنيم.«

قالَِت الَْحامَمُة لِلَْغزالَِة: »اُْخرُجي. أَنِت تَقِدريَن َعلَی الُْخروِج ِبُسهولَـٍة. ال تَيْأيَس.« کبوتر به آهو 

گفت: »بريون بيا. )خارج شو( تو به آسانی می توانی بريون بيايی. )خارج شوی( نااميد نشو. )مأيوس 

نشو(

حاَولَِت الَْغزالَـُة الُْخروَج َمرًَّة أُْخَری فَـَخرََجْت َو فَرَِحِت الَْحيَواناُت.

آهو يک بار ديگر تالش کرد و بريون آمد و حيوانات خوشحال شدند.

، َوَجـَد.  َمـْن طَـلَـَب َشـيْـئـاً َو َجـدَّ

هرکس چيزی بخواهد و تالش کند، موفّق می شود. )هرکس چيزی خواست و تالش کرد، موفّق 

شد.(

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

دانش آموز جمله های مصّور را قرائت و با توّجه به تصوير و زير نظر معلّم ترجمه می کند. معلّم 

قاعدۀ درس را در اينجا با استفاده از کادر رنگی توضيح و دانش آموزان را به حروف رنگی در فعل های 

التفعْل و التفعلـي ارجاع می دهد. 

بدانيم

الزم است که دانش آموز با فرق فعل مضارع مجزوم »نهی« و فعل مضارع منفی »نفی« آشنا 

شود. در اين بخش مقايسه ای ميان دو فعل نهی و نفی صورت گرفته است و پاره ای عالمت ها نيز رنگی 

شده اند تا دانش آموز بتواند فرق معنايی ميان اين دو فعل را کشف کند.

در فعل »التفعلن« نهی و نفی هيچ فرقی جز در نحوۀ تلّفظ ندارند و با توّجه به قرينه در 

جمله قابل تشخيص است؛ می توان از مثال های فارسی استفاده کرد تا دانش آموز متوّجه شود؛ مثالً 

فعل »می دويد« دو معنا دارد: »او می دويد.« و »شام می دويد.« و بايد در جمله دقّت کرد تا متوّجه 

فرق آنها شد.

برای تثبيت آموخته ها نيز مترين ترجمه طرّاحی شده است. 
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تمرین ها

همۀ مترين ها را دانش آموز قرائت و حل می کند.

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و نيز درک مطلب است. اين 

مترين در کتاب درسی متنّوع طرّاحی شده است. 

در اينجا دانش آموز جمله را می خواند و ترجمه می کند؛ سپس به دنبال کلمه ای می گردد که در 

واژه نامۀ آغازين درس آمده است. از فراگري می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار منرۀ 

شفاهی او را تشکيل می دهد.

کمک  خواننده  به  تصوير  است.  ترجمه  و  خواندن  زبانِی  مهارت  تقويت  دوم: هدف  مترين 

می کند تا درست ترجمه کند. در اينجا تصوير عالوه بر زيباسازی کتاب نقش آموزشی نيز دارد. 

مترين سوم: يافنت فعل امر و نهی در ميان چند آيۀ مبارکه و حديث رشيف يکی از دو هدف 

اصلی آموزش درس عربی را به منايش می گذارد. در جمالت اين مترين فعل ماضی و مضارع نيز وجود 

دارد، پس اين مترين می تواند فراگري را در شناخت انواع فعل نيز کمک کند.

مترين چهارم: چهار مترين دارای فعل امر و نهی و با صيغه های يکسان طرّاحی شده است که 

دانش آموز بتواند آنها را درست بفهمد و درست ترجمه کند.

آموز می خواهيم که دليل  از دانش  کاربرد واژگان است.  تقويت مهارت  مترين پنجم: هدف 

ناهامهنگی هر کلمه را در مقايسه با سه کلمۀ ديگر بيان کند. سؤال امتحانی در اين بخش بايد چهار 

گزينه داشته باشد. دانش آموز در اين مترين می تواند ارتباط معنايی کلامت را با هم بيابد.

مترين ششم: اين مترين عالوه بر زيباساخنت کتاب درسی، در مهارت واژه شناسی دانش آموز 

مؤثّر است. 

در قرآن مجيد آمده است که: ﴿ أَفَـال يَْنظُُروَن إَِل اْلِِبِل کَيَْف ُخلَِقْت ﴾ الغاشية ــ 17 

آیا براى اینکه به تدبیر خدا پى بربند، به شرتان منى نگرند که چگونه آفریده شده اند؟

پس با اين نگاه توّجه دانش آموز را جلب کنيم.

و  عربی هفتم  در  عالقه مندند.  به حّل جدول  بزرگساالن  حتّی  و  آموزان  دانش  مترين هفتم: 

هشتم اين موضوع اثبات شد؛ لذا در کتاب درسی عربی پايۀ نهم مجّدداً اين مترين طرّاحی شده است. 

اين مترين دست مؤلّف را باز می گذارد تا بتواند کلامتی را که کمرت تکرار شده است در جدول جا دهد.

رمز جدول عبارت است از: ﴿التَحزَْن إِنَّ اللَه َمَعنا﴾ التوبة ــ 40
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کَنُز الحکمة

می خواند که همگی دربارۀ »علم« است. در اينجا هم  دانش آموز احاديثی از حضت علی

مهارت زبانی آموزش داده می شود و هم اهداف برنامۀ درسی ملّی اجرا می گردد. دانش آموز هامن طور 

که از نامش پيداست آموزندۀ دانش است و در اين حکمت ها جايگاه علم تبيني شده است. 

تحقیق

پژوهش مطابق با توانايی دانش آموز تنظيم شده است.  کتاب های بسياری در ادبيّات فارسی و 

جهان از زبان حيوانات و حتّی اشيای بی جان است؛ مثال: کليله و دمنه، مرزبان نامه، مزرعۀ حيوانات 

و ... 

مزرعٔه حیوانات: به انگلیسی: Animal Farm که در ایران به نام قلعٔه حیوانات نیز شناخته 

شده  است، رمانی به زبان انگلیسی و نوشتٔه جورج اورول است. این رمان دربارٔه گروهی از حیوانات 

است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقالبی، صاحب مزرعه آقای جونز را از مزرعه فراری می دهند تا 

خود ادارٔه مزرعه را به دست گرفته و »برابری« و »رفاه« را در جامعٔه خود برقرار سازند. رهربی این 

جنبش را گروهی از خوک ها به دست دارند، ولی پس از مّدتی این گروه جدید نیز به رهربی خوکی 

به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره کشی از حیوانات مزرعه می پردازند و هرگونه مخالفتی را 

رسکوب می کنند.

مرزبان نامه: کتابی است در اصل به زبان مازندرانی، نوشتٔه اسپهبد مرزبان بن رستم. بعدها 

سعدالدین وراوینی آن را از زبان طربی به فارسی دری نقل کرد. این اثر یکی از آثار ارزندۀ زبان فارسی 

است که در نیمۀ نخست سدۀ هفتم  هجری قمری نوشته شد. مرزبان نامه از جمله شاهکارهای ادب 

فارسی است.

این کتاب از زبان حیوانات و به تقلید از کلیله و دمنه نرصهللا منشی نوشته شده   است. در واقع 

نویسندٔه کتاب از زبان حیوانات اندرزهای خود را به پادشاه زمان خود می گوید. این روش در میان 

دانایان هندی و ایرانی رواج داشت و در ایران پس از اسالم نیز ادامه یافت. 

کتاب مرزبان نامه منونۀ زيبايی از ادبيّات متثیلی )فابْل( به شامر می رود. 

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی: در اين درس با درس قبلی يکسان است.



85

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«:

1ــ » قَـْوُل ال أَْعـلَـُم نِـْصـُف الْـِعلِْم.«

گفنِت منی دانم نيمی از دانسنت است. )گفنِت منی دانم نصِف علم است.(

2ــ » َمْن َسـأََل فـي ِصـَغـرِِه، أَجـاَب فـي کِـبَـرِِه.«

هرکس در کوچکی پرسيد، در بزرگی پاسخ داد. 

)هرکس در خردسالی سؤال کند، در بزرگسالی جواب می دهد.(

3ــ » کُـلُّ َشءٍ  یَـْنـُقـُص َعىَل اْلِنـفـاِق،  إاِلَّ الْـِعلَْم.«

هر چيزی به  جز دانش )علم( با بخشيدن )انفاق( کم می شود.

4ــ »َجـمـاُل الْـِعـلْـِم نَـْشـرُُه َو ثَـَمـرَتُـُه الْـَعـَمـُل ِبـِه.«

زيیايِی دانش پخش آن و ميوۀ آن به کار بسنِت آن است. 

)جامِل علم نش آن و ثـمره اش عمل به آن است.(

َها الّناُس، اِْعلَموا أَنَّ کَامَل الّدیِن طَلَُب الْـِعلِْم َو الْـَعَمُل ِبـِه.« 5  ــ» أَيُـّ

ای مردم، بدانيد که کامِل دين جسنِت دانش و عمل کردن به آن است.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

در  اّما  نام ذکر کرده اند؛  از صد  بيش  و  دارد  بسياری  نام های  در عربی  1ــ می گويند »شري« 

حقيقت اين اسم ها صفت های شري هستند. بسياری از اين اسم ها نيز کاربرد ندارند؛ مثال های معروف 
عبارت اند از: َحيَدر، َغَضنَفر، رِضغام، َضيَغم، ِفرناس، قَسَورَة، َهيثَم، لَيث، َعبّاس، لَبُـَؤة )شري ماده(1

2ــ ثَعلَب: روباه 2

1ــ أََسٌد: )اسٌم( الجمع: آساد و أُْسد و أُُسد و أُُسود، حيوان مفرتس يشمل الذكر و النثى و يطلق عىل النثى أسدة و لَبَُؤة 

و له يف العربيّة أسامء كثرية أشهرها الليث و الضيغم و الغضنفر و الضغام.

بل من ذاك السد: يُشبه االبن أباه يف صفاته.  هذا الشِّ

الََسُد أحد بروج السامء، بني السطان و العذراء 

أسد هللا: حمزة بن عبد املطلب  

ة السد: الجزء الكرب  ّ السد: يف خطر، يف َمأزَق، ِحصَّ بني فكَّ

ِمن  أصَغُر حجاًم  اللَّواِحم،  رتبة  الَكلبية و  الَفصيلة  ِمن  ثَْعلبة، حيواٌن وحيّش  الْمؤنث:  ثَعالُِب،  الجمع:  )اسم(  ثَعلَب:  2ــ 

الذئب، يأكُل ما استَطاع إليه سبيالً ِمن حيوان أو طرَي أو حشات أو ثِـامر ُسكَّريَّة، يَُضب به الْمثل يف الَْمكر و الحيلة، فالٌن ثَْعلَب يف 

سياسته: ماكٌر ُمراِوغ، متَّصف بالّدهاء و االحتيال.
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ْمع: کسی که گوشش سنگني است، سنگنْي  شنوا، کْم  شنوا 1 3ــ ثَقيُل السَّ

: تالش کرد« جدَّ يف طلب العلم: اجتهد فيه و اهتم به ٤ــ »َجـدَّ

٥  ــ »َجَرَح« و »َجرََّح« به معنای »زخمی کرد« هستند؛ اّما معنای َجرََّح قوی تر از َجَرَح است. 

َجرََّح، يَُجرُِّح، تَجريحاً، َجرََّح بََدنَُه: أَكَْثَ فيِه الِْجراَح
6  ــ َحديَقُة الَْحيَوانات: باغ وحش 2

َع: تشويق کرد، مرتادف با أَْغَری، َحبَّـَذ، َحرََّض، َحثَّ ــُ، اِْستََحثَّ  3 7ــ َشجَّ
َر، اِفتََکَر ٤ : گـامن کرد، مرتادف با زََعَم ـَـ، خاَل ـَـ، َحِسَب ـَـ، تََصوَّ 8  ــ ظَنَّ

1ــ ثَِقيل: )اسم( الجمع: ثِقال 

يَْحِمُل ِحْمالً ثَقيالً: أْي ِحْمالً ذا ثِْقٍل

ة: كَُسول، جيش ثقيل: كثري العدد، ثَقيُل الفهم: بليد، أبله، ثقيل الِهمَّ

ِم: البَلِيُد، ُمْستَثِْقٌل َغلِيٌظ، َمْن الَ يَْفَهُم الُموَر يِف بََساطَِتَها رَُجٌل ثَِقيُل الدَّ

ْمعِ: يَْسَمُع ِبُصُعوبٍَة  أَْصبََح ثَِقيَل السَّ

أِْن  ل: ٥(: الَقْوُل الَخِطرُي الَعظیمُ الشَّ ﴿إنَّا َسُنلِْقي َعلَيَْك قَْوالً ثَِقيال﴾ )املزمِّ

ثقيل الظِّّل: غري مرغوب يف وجوده، ُمزعج 

2ــ َحديقة: )اسم( الجمع: َحدائُِق 

الَحديَقُة: كّل أَرض ذات شجٍر ُمثمٍر و نخٍل أَحاَط به حاِجز 

َحديَقُة الَحيَواناِت: غابٌَة َصغريٌَة ُمحاطٌَة، تََوَضُع فيها ُمْختَلُِف الَحيَواناِت داِخَل َحواِجَز 

الحدائُق املعلَّقة: حدائق ُمنشأة عىل شكل ُمَدرّجات أو سطوح مرفوعة عن الرض، حدائُق غنَّاء اشتهرت بها مدينة بابل و 

اعترُبت إحدى عجائب الدنيا الّسبع

حديقة أطفال: مدرسة لِِحضانة الطفال و تعليمهم 

حديقة عاّمة: مساحة من الرض يُغطِّيها الُعشُب و يَذَهُب إلَيها الّناُس للتنزُّه و التَّسلية

ع  ع، و اسم مفعوله ُمشجَّ ع، تشجيًعا و اسم فاعله ُمشجِّ َع يشجِّ َع: )فعل( َشجَّ 3ــ َشجَّ

جاَعِة، قَوَّى َعزيـَمتَُه  َع البَطََل: َحَملَُه َعىَل الشَّ َشجَّ

َع الَولََد: قَوَّى قَلْبَُه َشجَّ

َعُه َعىَل الَعَمِل: َحثَُّه َو بََعَث يِف نَْفِسِه الرَّْغبََة يِف الَعَمِل َشجَّ

، ظَنًّا و اسم فاعله ظاّن و اسم مفعوله َمظْنون  ٤ــ ظّن / ظنَّ بـ ظََنْنُت، يَظُّن، اظُْنْن / ظُنَّ

َء / ظنَّ المَر: علَمه بغري يقنٍي  ظَنَّ اليشَّ

ظَنَّ الرَُّجُل: َشكَّ 

ظنَّ الطَّالَب مجتهًدا: ِفْعٌل ينصب مفعولني أصلهام املبتدأ و الخرب، يدّل عىل الشّك أو الرُّجحان 

ال أَظُنَُّك تُخالُِف القانوَن: الَ إِخالَُك تُخالُِفُه 

: فيام أرى  فيام أظنُّ

ظنَّ به الظّنون: ظَنَّ به رشًّا
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9ــ َمصري: رسنوشت 1
10ــ نََقَص: کم شد متضاد با زاَد 2

11ــ معادل »تالش کردن« غري از »ُمحاَولَـة« می شود: ِجـّد، َجْهد، اِجِتهاد، َسْعي، کَْدح و کَـّد

12ــ معادل »کمک کرد« در عربی: ساَعَد، أَعاَن، أغاَث

1ــ َمصري: )اسم( الجمع: َمصائُِر و مصايُر، مصدر صاَر   / صاَر إل   / الَْمِصرُي: ما ينتهي إليه المر 

َر ِبَنفسها نظاَم الُحكم يف بالدها و اتِّجاه سياستها و َربط ِعالقاتها  حقُّ تقرير املصري: )يف السياسة( حّق الشعوب يف أَْن تُقرِّ

مع سائر الدَوِل دوَن الرجوع إل ُسلطة خارجيّة

ي  2  ــ نَقَص يَنُقص، نَْقًصا و نُقصانًا، و اسم فاعله ناقص، و اسم مفعوله منقوص - للمتعدِّ

، عكس زاد ُء: قَـلَّ نَقص اليشَّ
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ْرُس الّساِدُس اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين بخش بايد بتواند: 

١ــ معنای 22 کلمۀ جدید این درس  را از عربی به فارسی بیان کند؛

٢ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
٣ــ پيام درس را درک کند؛ 1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛

٥ ــ فعل مضارع مجزوم »فعل نهی معادل دوم شخص جمع در فارسی« )للمخاطبنَي، للمخاطبات، 

للمخاطبنَِي و للمخاطبتني( را در عربی بشناسد و آن را در جمله با توّجه به قرائن درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس دربارۀ داستان زندگی دانش آموزی روستايی به نام سارة در کالس چهارم دبستان است. 

سارة در پايۀ چهارم مردود شده است و آموزگار او در پی علّت مردودی برمی آيد، او در می يابد که دليل 

مردودی، مرگ مادر دانش آموز است و...

پس از پايان منت درس پنج سؤال درک مطلب تنظيم شده است تا دانش آموز پس از خواندن 

منت به آنها پاسخ دهد.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

تَـْغـيـيـُر الْـَحـيـاِة: تغيري زندگی

رايسُّ الَْجديُد َو َذَهَب تاَلميُذ الَْقريَِة إِلَی الَْمدرََسِة. کانت القریة      صغیرة      و    جمیلة. الْعاُم الدِّ اِبتََدأَ 

فِّ الرّاِبـعِ.  َدَخلَِت الُْمَدرَِّسُة ِفـي الصَّ

سال تحصيلی نو )جديد( آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. آن روستا کوچک و 

زیبا بود خانم معلّم وارد کالس چهارم شد.

ُمَدرَِّسـُة لِلْبَنيـَن: »اِْجلِسوا َعلَی الْيَمنِي.« َو قالَْت لِلْبَناِت: »اِْجلِْسَن  فُّ ُمزَدِحامً. قالَِت الْ کاَن الصَّ

َعلَی الْيَساِر.« کالس شلوغ بود. خانم معلّم به پسها گفت: »سمت راست بنشينيد.« و به دخرتها گفت: 

»سمت چپ بنشينيد.« 

نابود کند، يا  1ــ پيام درس نقش رفتار انسان ها در جامعه است؛ چه بسا سخن، رفتار و تصميمی زندگی يک فرد را 

به  عکس در زندگی او تأثري مثبت داشته باشد.
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َعلَی  لِـاِلطِّالِع  ها  ِملَفِّ لُِمشاَهَدِة  َذَهبَْت  َو  فََحزِنَْت  »سارة«.  ِباْسِم  راِسبًَة  تِلميَذًة  شاَهَدْت  هَي 

ماضيها. 

او دانش آموزی مردود به نام ساره را ديد )مشاهده کرد(. ناراحت شد )اندوهگني شد( و برای 

ديدن پرونده اش و برای آگاه شدن )اطاّلع( بر گذشته اش رفت.

در  نَشيطَـٌة.  هَي  َجـيِّـداً.  واِجباتِـها  تَکتُُب  ِجّداً.  َجيَِّدٌة  تِلميذٌة  هَي  اْلُولَـی:  َنـِة   الـسَّ ِملَفِّ يف 

فّعال  او  می نويسد.  خوب  را  تکليف هايش  کوشاست.  بسيار  آموزی  دانش  او  نخست:  سال  پروندۀ 

)چاالک( است.

ـها راِقَدٌة ِفـي الُْمستَشَفی. و  َنِة الثّانيَِة: هَي تِلميذٌة َجيَِّدٌة ِجّداً. لِٰکنَّها َحزيَنٌة. أُمُّ َو يف ِملَفِّ السَّ

در پروندۀ سال دوم: او دانش آموزی بسيار کوشاست. ولی غمگني است. مادرش در بيامرستان بسرتی 

)خوابيده( است.

َنِة. هَي َحزينـٌة ِجّداً. َنِة الثّالِثَـِة: هَي فَـَقـَدْت والَِدتَـها يف ٰهِذِه السَّ َو يف ِملَفِّ السَّ

و در پروندۀ سال سوم: او مادرش را امسال )در اين سال( از دست داد. او بسيار غمگني است.

. ـفِّ راَسـَة َو ال تُِحبُّ الَْمدرََسَة َو تَناُم ِفـي الـصَّ َنِة الرّاِبَعـِة: هَي تَرَکَِت الـدِّ َو يف ِملَفِّ السَّ

ندارد و در کالس  او درس خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست  و در پروندۀ سال چهارم: 

می خوابد.

الُْمَدرَِّسُة الَمْت نَـْفـَسـها َو َغـيَّـرَْت طَريَقـَة تَدريِسـها.

خانم معلّم خودش را رسزنش)مالمت( کرد و روش تدريسش را تغيري داد.

ًة يف  ٍة يف َحْفلَـِة ميالِد الُْمَدرَِّسِة َجلََب التَّالميُذ َهدايـا لَـها َو َجلَبَْت سارة لِـُمَدرَِّسِتـها َهديَـّ بَعَد ُمدَّ

َورَقَـِة َصحيَفـٍة.

پس از مّدتی دانش آموزان در جشن تولّد )زادروز( خانم معلّم برايش هديه هايی آوردند و ساره 

برای خانم معلّمش هديه ای در برگۀ )ورقۀ( روزنامه ای آورد.

الُْمَدرَِّسـةُ  فَـقالَِت  التَّالميُذ؛  فَـَضِحَك  الِْعطِر  ِمَن  قَليٌل  فيـها  ـها،  أُمِّ ِعطـِر  زُجاَجَة  ُة  الَْهديَّ کانَِت   

الِْعطِْر. آن هدیه  ِبٰذلَِك  نَْفَسـها  َعطَّرَْت  الُْمَدرَِّسُة  لِلْبَناِت: »التَضَحْکـَن«.  قالَْت  َو  لِلْبَنيـَن: »التَْضَحکوا« 

شيشۀ عطر مادرش بود که اندکی  عطر در آن بود و دانش آموزان خنديدند؛ خانم معلّم به پسها گفت: 

»نخنديد« و به دخرتها گفت: »نخنديد«. خانم معلّم با آن عطر به خودش عطر زد. )خودش را معطّر 

کرد؛ خودش را خوشبو کرد.(

جاَءْت سارة ِعنَد ُمَدرَِّسِتـها َو قالَْت: »رائَِحتُـِك ِمثُل رائَِحـِة أُّمـي.« 
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ساره نزد معلّمش آمد و گفت: »بوی )رايحۀ( تو مانند بوی مادرم است.«

َعِت الُْمَدرَِّسـُة سارة؛ فَـصارَْت تِلميذًة ِمثاليّـًة. خانم معلّم ساره را تشويق کرد و او دانش آموزی  َشجَّ

موفّق شد.

َو بَعَد َسَنواٍت ؛ اِْستَلََمـِت الُْمَدرَِّسـُة رِسالَـًة ِمْن سارة َمکتوبًَة فيـها: »أَنِت أَفَضُل ُمَعلَِّمـٍة شاَهْدتُـها 

از ساره  نامه ای  از چند سال؛ خانم معلّم  اْلَن طَبيبَـٌة.« و پس  أَنا  َغـيَّـرِْت َمصيـري.  أَنِت  َحياتـي.  يف 

دريافت کرد که در آن نوشته شده بود: »تو بهرتين معلّمی هستی که در زندگی ام ديده ام. تو رسنوشتم 

را تغيري دادی. من حاال پزشک هستم.«

الُْحضوَر يف َحفلَِة  ِمْنـَهـا  الطَّبيبَِة سارة؛ طَلَبَْت  ِمَن  أُْخَری  الُْمَدرَِّسُة رِسالًَة  اِْستَلََمِت  ُمّد ٍة،  بَعَد  َو 

َزواِجـها َو الُْجلوَس يف َمکاِن أُمِّ الَْعروِس.  و پس از مّدتی، خانم معلّم نامه ای ديگر )نامۀ ديگری( را از 

خانم دکرت ساره دريافت کرد که در آن از وی حضور در جشن عروسی اش و نشسنت در جايگاه مادر 

عروس را خواسته بود. )خواست(

ِعنَدما َحَضَْت ُمَدرَِّستُـها يف َحفلَِة َزواِجـها؛ قالَْت لَـها سارة: ُشکراً َجزيًل يا َسيَِّديت؛ أَنِت َغيَّـرِْت 

َحياتـي. فَقالَْت لَـها الُْمَدرَِّسُة: »ال يا ِبنتـي؛ أَنِت َغيَّـرِْت َحياتـي؛ فَـَعرَفُْت کَيَف أَُدرُِّس.«  هنگامی که خانم 

معلّم در جشن عروسی اش حارض شد؛ ساره به او گفت: ای خانِم من )خانم!(، تو زندگی ام را تغيري 

دادی. پس خانم معلّم به او گفت: »نه ای دخرتم، تو زندگی ام را تغيري دادی؛ پس ياد گرفتم )آموختم( 

چگونه درس بدهم.«

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصوير و با راهناميی معلّم ترجمه می کند. 

معلّم همچون دروس قبل قاعدۀ درس را با استفاده از کادر رنگی توضيح می دهد و دانش آموزان را به 

حروف رنگی در فعل های تفعلون، تفعلن و تفعلن ارجاع می دهد. 

دانش آموز با شيوۀ اکتشافی با فعل مضارع مجزوم »فعل نهی معادل دوم شخص جمع در زبان 

فارسی« )للمخاطبنَي، للمخاطبات، للمخاطبَنِي و للمخاطبتنِي( آشنا می شود. 

فراگري جمله های زير هر تصوير را می خواند و با توّجه به تصوير، آنها را ترجمه می کند. تصوير 

امر يادگريی را تسهيل می کند.

نبايد توقّع داشته باشيم که دانش آموز به رسعت مطلب را بياموزد. يادگريی در سايۀ مترين و 

تکرار و تلش به دست می آيد.



91

بدانيم

با  بتواند  آموز  دانش  تا  است  آمده  کنار همديگر  در  نهی  و  در يک جدول فعل های مضارع 

مقايسۀ آنها فرق معنايی ميان مضارع و نهی را تشخيص دهد. هرگاه دانش آموز بتواند فعل مضارع و 

فعل نهی را درست تشخيص دهد و درست ترجمه کند، کم کم می تواند آنها را در دورۀ دوم متوّسطه 

نيز بسازد. 

البتّه ساخنت فعل ماضی، مضارع، امر و نهی از اهداف سه کتاب عربی هفتم، هشتم و نهم 

نيست، اّما در سايۀ شناخت افعال خود به خود به دست می آيد.

 آموخته های قبلی در کنار آموزش جديد برای مقايسه قرار می گريد. او بايد فعل ها را بشناسد 

تا بتواند در جمله و به کمک قرائن درست ترجمه کند و هدف کتاب اين نيست که دانش آموز بتواند 

فعلی را از مضارع به نهی، يا به  عکس تبديل کند.

چند مترين بال فاصله پس از اين بخش طرّاحی شده است تا آموخته ها تثبيت و ملکۀ ذهن شود.

تمرین ها

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است. از فراگري 

می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار منرۀ شفاهی او را تشکيل می دهد.

او بايد بتواند معنای جمالت را بفهمد تا بتواند کلمۀ مرتبط با معنای آنها را در واژه نامۀ آغازيِن 

درس بيابد.

کمک  خواننده  به  تصوير  است.  ترجمه  و  خواندن  زبانِی  مهارت  تقويت  هدف  دوم:  مترين 

)للمخاطبنَي،  مفاهيم  بتواند  تا  کند  می  کمک  آموز  دانش  به  کند. جمله ها  ترجمه  درست  تا  کند  می 

للمخاطبات، للمخاطبَنِي و للمخاطبتني( را بی آنکه معلّم نام بربد بفهمد و بداند که در زبان عربی 

معادل فعل نهی فارسِی »انجام ندهيد« سه فعل »التفعلوا، التفعلن و التفعال« است.

مترين سوم: هدف تقويت مهارت قرائت و ترجمه است. دانش آموز بايد بتواند فعل ماضی پايۀ 

هفتم و مضارع پايۀ هشتم و امر و نهی پايۀ نهم را در جمله تشخيص دهد. جمله های این مترین از 

آيات قرآن انتخاب شده است تا دانش آموز بتواند آموخته های خودش را در فهم قرآن به کار بگريد. 

شبيه اين مترين در بسياری از جاهای کتاب درسی آمده است.

مترين چهارم: هدف تشخيص انواع فعل است. هرچند تبديل و ساخنت ساخت های مختلف فعل 
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مطلوب ما نيست؛ اّما توانايی تشخيص و ترجمۀ درست فعل مّد نظر است. تشخيص نوع فعل و ترجمۀ 

درست آن به تدريج موجب می شود تا دانش آموز بتواند فعل نيز بسازد. شيوۀ درست آموزش نيز همني 

است که ابتدا بايد بتواند درست بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، 

آن گاه بی آنکه معلّم از او ساخنت را بخواهد ساخنت نيز حاصل می شود.

 کَنُز الِحکمة

احاديثی که شکل های مختلف  انتهايی درس می خواند،  را در بخش  آموز چند حديث  دانش 

ساختارهای آموزش داده شده و نيز بسياری از واژگان خوانده شده را در بر دارد.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

از چند دانش آموز انجام دادن و ندادن چند کار درخواست می شود. دانش آموزی خطاب به آنان 

می گويد اين کار را انجام بده، سپس می گويد انجام نده؛ مثال:

ُ   کْتُبوا َعلَی اللَّوِح. ال تَْکتُبوا َعلَی اللَّوِح. اِْحِمال هذه املنضدة. ال تَحِمال هذه املنضدة. ا

. فِّ . ال تَْدُخْل ِفـي الصَّ فِّ . اُْدُخْل ِفـي الصَّ فِّ . ال تَْخرُْجَن ِمَن الصَّ فِّ اُْخرُْجَن ِمَن الصَّ

می توان در اين مورد پاورپوينت، يا کليپ های کوتاهی تهيّه کرد و مفاهيم مطلوب را به کمک 

آنها بهرت آموزش داد؛ مثالً از چند دانش آموز فیلمی دو ثانیه ای گرفته می شود که منایندٔه کالس خطاب 

به آنها می گويد: اِنَْهضوا و معلّم پس از ورود به کالس می گويد: اِْجلِسوا و در پايان کليپ اِنهضوا و 

اِجلِسوا ظاهر می شود.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس هامنند دروس قبلی است. روش کار يکی است.

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«:

1ــ » التَـْنـظُـروا إِلَـی کَـثْـرَِة َصـالتِـِهـم َو َصـوِمـِهـم َو کَـثْـرَِة الْـَحـجِّ ... َولٰـِكـِن انْـظُـروا إِلَی ِصْدِق 

الْـَحديِث َو أَداِء اْلَمـانَـِة. « 

به بسيارِی منازشان و روزه شان و بسيارِی حج نگاه نکنيد؛ بلکه به راستگويی و امانت داری نگاه 

کنيد.

بـَر ِمَن اْليـامِن کَـالرَّأِس ِمَن الْـَجَسِد.«  بايد صرب کنيد )الزم است صرب  رِب فَِإنَّ الصَّ 2ــ »َعلَيُکم ِبالصَّ

کنيد، بر شامست صرب کردن(؛زيرا صرب از ايـامن است، مانند نسبِت رس به بدن.

3ــ » اُنْـظُـْر إلَـی ما قـاَل َو ال تَـْنـظُـْر  إِلَی َمـْن قـاَل. «



93

بنگر به آنچه گفته و ننگر به آنکه گفته است. 

)به چيزی که گفته است نگاه کن و به کسی که گفته است نگاه نکن.(

٤ــ » ال فَـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال ميـراَث کَـالْـأََدِب. «

هيچ نداری ای )فقری( مانند نادانی نيست و هيچ مرياثی مانند ادب نيست.

٥  ــ » َمـْن َدفَـَع َغـَضـبَـُه َدفَـَع اللُه َعـْنـُه َعـذابَـُه. «

هرکس خشمش را دفع کند، خداوند عذابش را از او برطرف کند. 

هرکس عصبانيّتش را دور کند، خدا هم عذابش را از او دور می کند. 

)ترجمۀ فعل به صورت ماضی توّسط دانش آموز بی اشکال است.(

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

١ــ »اِْستَلََم« به معنای »دريافت کرد« در مقابل »َسلََّم« به معنای »تحويل داد« است. »َسلََّم« به 

معنای »تسليم شد« و »سالم کرد« نيز می باشد. »َسلََّم نَْفَسـُه« يعنی »خودش را تسليم کرد.«1 
٢ــ »َحْفلَة« به معنای »جشن« و مرتادف با »اِحِتفال« است.2

٣ــ »َدفََع« چند معنا دارد: ُهل داد، دفع کرد، پرداخت، َدفََع َعن يَدفَُع، َدفْعاً 

1ــ اِستَلََم: )فعل(  اِستلَم يستلم، استالماً و اسم فاعله ُمستلِم و اسم مفعوله ُمستلَم 

استلَم الحاجُّ الحجَر الَسوَد بالكعبة: لَـَمَسُه ِبالُقبلِة أَو اليَد 

اها، اِْستَلََم بَضائَِع َجديَدًة: أََخَذها استلم الرِّسالَة: تََسلََّمها و تَـلَـقَّ

2ــ َحفلة: )اسم( الجمع: َحَفالت و َحْفالت 

َحْفل االستقبال: حفل خاص أو عام يُقام لتكريم زائر أو نابٍه أو ضيف أو مناسبة ما، 

َحْفلة تأبني: اجتامع لِرَثاء َميِّت و ذكر مآثره، 

َحْفلٌة خرييّة: احتفاٌل غايتُه ُمساندة العامل الخرييّة و جمع التَّربّعات، 

َحْفلٌة دينيّة: خاّصة بـمناسبة دينيّة، 

َحْفلٌة ساِهرة: حفلة موسيقيّة أو غنائيَّة تستمرُّ فرتًة من الليل، 

َحْفلٌة سينامئيّة: تُعرض فيها الفالم، 

َحْفلة عرس أو زواج: تُقام ِبـمناسبة زواج، 

َحْفلة ِغنائيّة: يشارك فيها ُمغنٍّ أو أكث، 

َحْفلة موسيقيّة: تُعزف فيها املوسيقا 

اِْجتََمَع يِف بَيِْتِه َحْفٌل ِمَن النَّاِس: َجْمٌع كَِثرٌي 

َحْفل افتتاح: مراسيم االفتتاح بـمناسبة بدء مؤمتر أو اجتامع أو نحوهام، 

ياضيّة،  َحْفل ريايّض: مهرجان خاّص باللعاب الرِّ
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4ــ »راِسب« به معنای »مردود« در مقابل »ناِجـح« به معنای »قبول« قرار دارد.1
5  ــ »راِقـد« به معنای »بستـری« و »خوابيده« است و با »نائِم« مرتادف است.2

6ــ »َصْوم« مطلق روزه است. شامل نخوردن و سخن نگفنت ولی »صيام« روزۀ ماه رمضان است. 3
7ــ »ناَم« و »رَقََد« مرتادف هستند. 4

8  ــ »نَشيط« به معنای »چاالک« و »فّعال« است. 5

1ــ راِسب: )اسٌم(  الجمع: راسبون و رواسُب، املؤنث: راسبة، و الجمع للمؤنث: راسبات و رواسُب 

عة بالقرب من الشواطئ جرفتها النهار إل البحر  رواسب بريّة: مواد متجمِّ

رواسب كلسيَّة: رواسب تكوِّن قشة بيضاء، تلتصق بجوانب أوعية املياه، تسدُّ مع الوقت مربِّدات املاء يف السيّارات و أنابيب 

شبكة التدفئة املركزيَّة 

اِقُط الُْمْخِفُق، َعْكُس الّناِجِح َراِسٌب يِف االْمِتَحاِن: السَّ

ُسكٌَّر َراِسٌب يِف الَكأِْس: ثَاِبٌت يِف قَْعرِِه 

رَسب التِّلميُذ: أخفق يف االمتحان

2ــ راِقد: )اسٌم(  الجمع: راقدون و رُقَّد و رُقود، املؤنث: راِقدة، و الجمع للمؤنث: راِقدات و رُقَّد 

اسم فاعل من رقََد / رقََد عىل / رقََد عن: نائم

رقََد / رقََد عىل / رقََد عن يَرقُد، رَقًْدا و رُقاًدا و رُقوًدا، و اسم فاعله راقد و الجمع: رُقود، و رُقَّد، و اسم مفعوله مرقوٌد عليه 

خُص: نام ليالً أو نهاراً  رقَد الشَّ

رَقََد عىل ظَْهرِِه: اِْستَلَْقى 

وُق: كََسَدْت  رَقََدِت السُّ

رَقََد َعْن أُمورِِه: َغَفَل َعْنها 

جثَّة راقدة: متوقِّفة عن الحركة، طريحة، 

رقَد رقدته الخرية: مات 

ُء: َسَكن و َهبَط  رقَد اليشَّ

رقَد الَعَكر و الثُّْفُل: إذا انحدر إل أسفل و سكن، 

رقَد الطَّرُي عىل بيضه: حَضنه

وم، الِْمَساِك َعِن َشْهويَتِ  يَاُم: الصَّ ْمُت / الصِّ ْوُم: الصَّ ْوُم: المساك عن أيَّ فعٍل أو قَْول كان، الصَّ 3ــ َصوم: )اسٌم( مصدر صاَم، الصَّ

يَاُم﴾  البقرة: ١٨٣ ْمِس ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ البَطِْن َو الَفْرِج ِمْن طُلُوِع الَْفْجِر إَِل ُغُروِب الشَّ

4ــ ناَم / ناَم إل / ناَم عن / ناَم لـ ينام، نَْم، نَْوًما و َمناًما، و اسم فاعله  نَائِم، و اسم مفعوله َمنوم إليه 
نَاَم الَولَُد: نََعَس، اِْضطََجَع، رَقََد 

نَاَم الرَُّجُل نَْوَمتَُه الَبَِديََّة: َماَت

5ــ نَشيط: )اسٌم(  الجمع: نُشطاُء و نِشاط، نشاطَى، املؤنث: نشيطة، و الجمع للمؤنث: نشيطات و نِشاط 
صفة مشبَّهة تدّل عىل الثبوت من نِشَط إل / نَِشَط يف / نِشَط لـ 

ٍة َشابٌّ نَِشيٌط: ذو نََشاٍط، َمْن يَْعَمُل ِبَحيَِويٍَّة َو ِخفَّ
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ْرُس الّساِبُع اَلدَّ

اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1ــ معنای 29 کلمۀ جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند؛

2ــ منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند؛
3ــ پيام آموزشی درس را درک کند؛1

٤ــ به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند؛

٥  ــ ترکيب اضافِی دارای صفت مؤّخر مانند »قلُمك الحمُر« را در جمله )نه به تنهايی( درست 

ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس داستان زندگی توماس اديسون است. بسياری افراد می پرسند که فرجام مخرتعان و 

مكتشفانی كه به بشيّت خدمت كرده ، ولی مسلامن نبوده اند، چه می شود؟

داوری در مورد نيّت درونی اين افراد کار دشواری است، مشهور است که کار مخرتعانی مانند 

اديسون خدمت به بشيّت بوده است، پس هيچ دليلی نداريم كه آيۀ ﴿إن هللا ال يضيع أجر الْمحسنني﴾ 

شاملشان نشود؛ زيرا محسنني در قرآن فقط به مؤمنان اطالق نشده است. ُمحِسن يعنی نيکوکار.

از اين گذشته آيۀ ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره و من يعمل مثقال ذرة رشاً يره﴾ زلزال 8 ــ7 

هركس به اندازۀ سنگينی ذرّه ای كار خوب كند آن را می بيند و هركس به مقدار ذره ای كار بد 

كند، آن را خواهد ديد. به وضوح شامل اين گونه اشخاص می شود؛ زيرا در آيه ترصيح شده، عمل خوب 

پاداش و عمل بد کيفر را در پی دارد. خوبی و بدی کارها، قراردادی نيست؛ بلكه واقعی است و آثار 

خود را دارد؛ پس هر گاه اعاملی به وجود آمد كه ذاتاً خوب است، بالطبع پاداش دارد؛ لذا در قرآن 

آمده است: 

﴿ إِنَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت إِنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ﴾ الْکَهف 30

شهيد استاد مرتضی مطهری می نويسد: »چون خداوند اهل تبعيض نيست و چون عمل نيک از 

1ــ پيام درس دربارۀ تالش افراد است.

گنج خواهی در طلب رنجی برب    خرمنی می بايدت تخمی بکار

﴿لَيَس لِلنساِن إاِّل ما َسَعی﴾
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هركس نيک است، پس هركس كار نيک بكند، رضورتاً و الزاماً از طرف خدای متعال پاداش نيک خواهد 

داشت...”.)عدل الهی، ص 339(

از اين آيات استفاده می شود كه پاداش و کيفر بر نفس اعامل مرتتّب بوده و مسلامن بودن در 

اعطای پاداش رشط نشده است، هامن طوری كه در عذاب شدن غري مسلامن بودن رشط نشده است.

ولی عّده ای عقيده دارند که اگر بنا باشد اعامل غريمسلامن مقبول درگاه خداوند باشد، پس فرق 

ميان مسلامن و غريمسلامن در چيست؟ اصوالً اگر تفاوت مسلامنان با غريمسلامنان در پاداش ظهور 

نكند اسالم لغو خواهد بود. برخی از آيات نيز آمده است كه عمل كافر غري مقبول است.

در آيۀ 18سورۀ ابراهيم اعامل كّفار به خاكسرتی تشبيه شده است كه به وسيلۀ تندبادی پراكنده 

شود: 

يُح يف  يَْوٍم عاِصٍف ال يَْقِدُروَن ِمامَّ کََسبُوا  ْت ِبِه الرِّ ﴿ َمثَُل الَّذيَن کََفُروا ِبَربِِّهْم أَْعاملُُهْم کَرَماٍد اْشتَدَّ

الُل الْبَعيُد﴾ )ابراهيم، آيه 18 و تفسري منونه، ج 10، ص 308( َعىل  َشْ ٍء ذلَِک ُهَو الضَّ

کساىن که به پروردگارشان کافر شده اند، اعاملشان در َمثَل به خاکسرتى مى ماند که در روزى 

این  یافت.  آنچه فراهم آورده اند دست منى توانند  از  اندکى هم  بر  بوزد که  بر آن  تندبادى  طوفاىن، 

است آن گمراهی اى که از حق فاصله اى دور و دراز دارد. روشن است که اين آيه در برگريندۀ کّفار 

است؛ يعنی کسانی که حقيقت اسالم  را به روشنی دريافته اند، ولی با اين حال کفر و عناد می ورزند. 

اّما مسلامن نبودِن کسانی که ستيزه جويی با دين ندارند و تنها به خاطر اينکه حقيقت اسالم به آنها 

نرسيده، مسلامن نيستند، شامل کّفار اين آيه منی شوند.

می فرمايند: »بهشت هشت در دارد، نخستني آن برای انبيا و صّديقني، دومني  حضت علی

آن برای شهدا و صالحني و پنج در بعدی برای مؤمنان راستني، و در هشتم برای مردمانی که با حق و 

حقيقت در ستيز نباشند.« )خصال صدوق، ج2، ص407-408(

در نتيجه حکم دادن به کفر و عناد مخرتعينی مانند اديسون که به بشيّت خدمت کرده اند کار 

سختی است. هيچ دليلی نداريم كه آيۀ ﴿ إِنَّ هللال يُضيُع أَْجَر الُْمْحِسننَي ﴾شامل اين گونه اشخاص نشود.

 برای مطالعۀ بيشرت به تفسري منونه، جلد 10، صفحات 317ـ 312 و عدل الهی شهيد استاد 

مطّهری، صفحات 338 ـ 337 مراجعه شود.
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

: ميوۀ تالش )دسرتنج( ثَـَمـرَُة الْـِجـدِّ

کاَن إِديسون ِفـي الّساِبَعِة ِمْن ُعمرِِه، ِعنَدما َعَجزَْت أرُْسَتُُه َعْن َدفْعِ نََفقاِت ِدراَسِتِه: فَطَرََدُه ُمديُر 

َمدرََسِتـِه ِمَن الَْمدرََسِة َو قاَل َعنُه: »إِنَُّه تِلْميٌذ أَحَمُق.« فَصاَر بائَِع الَْفواکِـِه؛ اديسون در ِسّن هفت   سالگی 

بود، )هفت  ساله بود( هنگامی که خانواده اش از پرداخِت هزينه های تحصيلش )درس خواندنش( درماند 

)عاجز شد(، پس مدير مدرسه اش او را از مدرسه راند )بريون کرد، طرد کرد( و در  باره اش گفت: »او 

دانش آموزی نادان است.« پس ميوه فروش شد.

ْمعِ  ـِه؛ هَي ساَعَدتْـُه کَثرياً. کاَن إِديسون ثَقيَل السَّ راَسَة؛ بَْل َدرََس ِبـُمساَعَدِة أُمِّ َولِٰکنَُّه ما تَرََك الدِّ

ِبَسبَِب حاِدثٍَة أَْو َمرٍَض أَصابَُه أَيّاَم الطُّفولَِة.  

ولی او تحصيل )درس خواندن( را ترک نکرد؛ بلکه به کمک مادرش درس خواند. او خيلی کمکش کرد. 

اديسون به سبب حادثه ای يا بيامری ای که روزهای کودکی دچارش شده بود )دچارش شد( کم شنوا بود. 

: تنديس )مجّسمۀ( اديسون رو به روی پُل تِـْمثاُل إديسون أَماَم الِْجْسِ

ٍة قََدَر َعلَی رِشاِء بَعِض الَْموادِّ   إِديسوُن أََحبَّ الْکيمياَء. فَـَصَنَع ُمختَـرَباً َصغرياً يف َمنِزلِـِه َو بَعَد ُمدَّ

ِة َو اْلََدواِت الِْعلْميَّـِة؛ اديسون شيمی را دوست داشت. پس آزمايشگاهی کوچک در خانه اش  الْکيمياويَـّ

ساخت و پس از مّدتی توانست برخی مواّد شيميايی و ابزارهای علمی را بخرد. )قادر به خريدن برخی 

مواّد شيميايی و ابزارهای علمی شد.(

َو بَعَد ُمحاَوالٍت کَثريٍَة صاَر َمسؤوالً يف أََحِد الِْقطاراِت َو قََدَر َعلَی رِشاِء آلَِة ِطباَعـٍة َو َوَضَعـها يف 

َعَربَـِة الْبَضائِع،

و پس از تالش های بسياری مسئوِل يکی از )مسئول در يکی از( قطارها شد و توانست دستگاه 

چاپی بخرد و آن را در واگن کاالها گذاشت،

َنـِة الْخاِمَسَةَعْشََة ِمْن ُعمرِِه کَتََب َصحيَفـًة أُْسبوعيَّـًة َو طَبََعـها ِفـي الِْقطاِر. و در سّن  َو ِفـي السَّ

پانزده سالگی روزنامه ای هفتگی نوشت و آن را در قطار چاپ کرد.

ِة يف الَْمطبََعـِة؛ فَـَحَدَث َحريٌق فَطَرََدُه  يف أََحِد اْلَيّاِم انَْکَسَْت إِْحَدی زُجاجاِت الَْموادِّ الْکيمياويَـّ

رَئيُس الِْقطار َو ِعنَدما أَنَْقَذ ِطفالً ِمْن تَحِت الِْقطاِر، َجَعلَُه والُِد الطِّفِل رَئيساً يف رَشِکَِتـِه.  در يکی از روزها 

يکی از شيشه های مواّد شيميايی در چاپخانه شکسته شد )شکست( و آتش سوزی روی داد و رئيس 

قطار او را بريون کرد )طرد کرد( و وقتی که کودکی را از زير قطار نجات داد، پدِر کودک او را رئيس 

رشکتش کرد. 
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ـناعيَّـِة.  کاَن إِديسون َمشغوالً يف مخـتَـبَـرِِه لَيالً َو نَهاراً. هَو أَوَُّل َمْن َصَنَع ُمـختَـبَـراً لِـلْـأَبْـحاِث الـصِّ

برای  آزمايشگاهی  که  بود  کسی  نخستني  او  بود.  مشغول  آزمايشگاهش  در  روز  و  شب  اديسون 

پژوهش های صنعتی ساخت.  

؛ ِمنـَها الطّاقَـُة الْـَکهـَربائيَّـُة َو الِْمصباُح الَْکْهَربائـيُّ  اِْختَـَرَع إديسون أَکْـثَـَر ِمْن أَلِْف اْخِتـراٍع ُمِهمٍّ

يف  الَْکهَربائيَّـُة  الطّاقَـُة  َو  يّارَِة  السَّ ُة  بَطّاريَـّ َو  الّسيَنام  آلَـُة  َو  الُْمتََحرِّکَـُة  َوُر  الصُّ و  الْموسيَقی  ُل  ُمَسجِّ َو 

ناعاِت الَْجديَدِة. اديسون بيشرت از هزار اخرتاع مهم اخرتاع کرد.  ِم الصِّ ٰهَذا الَْعرِص َسبٌَب رَئييسٌّ لِـتَـَقـدُّ

)اديسون بيش از هزار اخرتاع مهم داشت.( از آن جمله نريوی برق، چراغ برق، ضبط کنندۀ موسيقی، 

عکس های متحّرک، دستگاه سينام و باتری خودرو و نريوی برق در اين روزگار دليل اصلی پيشفت 

صنايع نوين بوده است.

﴿ إِنَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت إِنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً ﴾ الْکَهف 30

قطعاً کساىن که اميان آورده و کارهاى شايسته کرده اند، ما پاداش کىس را که کار نيکو کند تباه 
منى کنيم. 1

آموزش تصويری قواعد »کليدواژۀ تصويری«

دانش آموز جمله های مصّور را می خواند و با توّجه به تصوير و با راهناميی معلّم ترجمه می کند. 

بديهی است که برای فهم ترکيب وصفی و اضافی ابتدا بايد دانش آموزان را به آموخته هايشان 

در ادبيّات فارسی ارجاع داد.

برای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی باید به نوع کلامت هر ترکیب توجه داشت.

ترکیب اسم + اسم یک »ترکیب اضافی« و ترکیب اسم + صفت» ترکیب وصفی« است.

شیوۀ اصلی تشخیص ترکیب وصفی از اضافی تشخیص نوع کلامت ترکیب )از نظر اسم یا صفت 

بودن( است؛ اّما معموالً شيوه های زير برای تفهيم دانش آموز به کار برده می شوند. 

با افزودن چيزهايی می توان ترکيب وصفی را شناخت.

1ــ افزودن »تر« يا »ترین« به آخر ترکیب؛ مثال: پِس زرنگ، پِس زرنگ تر                          

1ــ ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی: 

مسلاّمً کسانی که ایامن آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.

ترجمۀ آیت اللّٰه موسوی همدانی )ترجمۀ  املیزان(: 

آنان که )به خدا( ایامن آوردند و نیکوکار شدند ما هم اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم گذاشت.
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2ــ افزودن فعل ربطی به آخر ترکیب ها؛ مثال: پْس زرنگ است. پْس زرنگ بود.

3ــ افزودن »ی« يا »بسيار« بین دو کلمه؛ مثال: پسی زرنگ، پسی بسيار زرنگ 

اگر با افزودن موارد فوق ترکیب ها از نظر معنا صحیح باشند، نوع ترکیب وصفی و در غیر این 

صورت اضافی است.

نکته: برای تشخیص اسم و صفت، بیشرتین مشکِل دانش آموزان در شناخت اسم معناست؛ یعنی 

اسمی که وجود ظاهری ندارد و وجودش وابسته به چیزی دیگر است؛ مثل هوش.

بدانيم

آنچه را دانش آموز در کليدواژۀ تصويری با آن آشنا شده است، در بخش »بدانيم« در قالب يک 

جدول مالحظه می کند و با تعريف ترکيب وصفی و اضافی آشنا می گردد. الزم به تذکّر است که هدف 

اِعراب نيست. هرچند  از نظر جنس، عدد، معرفه و نکره بودن و  آموزش تطابق موصوف و صفت 

خود  به خود اين اتّفاق می افتد و در خالل قرائت جمله ها دانش آموز پی می برد که تطابقی وجود دارد، 

اّما آموزش مطابقت موصوف و صفت از اهداف آموزشی نيست.

همچنني آموزش اينکه مضاف ال و تنوين و نون مثّنی و جمع منی گريد و مضاف اليه مجرور 

است از اهداف کتاب نيست. متييز ترکيب وصفی از اضافی نيز از اهداف کتاب نيست؛ زيرا در فهم 

زبان چندان مؤثّر نيست.

لذا مطلقاً نبايد وارد اين مباحث شد.

فّن ترجمه

آموزش ترکيب وصفی و اضافی در فهم زبان تأثري چندانی ندارد، دليل آوردن اين قاعده اين 

است که ترکيب مخلوط مانند »َصديقـي الَْعزيُز« آموزش داده شود. در کتاب درسی، ترکيب مخلوط با 

غريَُة«  ضامير طرّاحی شده است و مثال های اين چنينی مانند »َصديُق جواٍد الَْعزيُز« يا »َحقيبَُة أُختي الصَّ

غريَُة« بسيار سخت است و دانش آموز  نيامده است؛ زيرا ترجمۀ ترکيب هايی مانند »َحقيبَُة أُختي الصَّ

بايد اطاّلعات زبانی بسياری داشته باشد تا بتواند آن را درست ترجمه کند.

ترکيب مخلوط نبايد مستقاّلً آموزش يا ارزشيابی شود؛ زيرا يادگريی، بسيار دشوار می شود و بايد 

ْفرَِة الِْعلْميَِّة.  ترکيب مخلوط را در جمله به دانش آموز ارائه کرد؛ مثال:  َرأَيُْت »َصديقـي الَْعزيَز« ِفـي السَّ
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دانش آموز منی تواند ترکيب مخلوط »َصديقـي الَْعزيُز« را بريون از جمله درست ترجمه کند و 

منی داند کدام يک از اين دو ترجمه درست است: »دوسِت عزيزم« يا »دوستم عزيز است.«

همچنني در امتحانات و مسابقات صفاً بايد از هامن مثال های کتاب درسی بدون هيچ تغيريی 

استفاده کرد. چند مثال ديگر نيز در درس های بعدی برای تقويت فهم ترکيب مخلوط آمده است. از 

آن مثال ها نيز می توان در امتحان استفاده کرد.

تمرین ها

دارد.  راهنام  و  مصّحح  نقش  معلّم  و  است  آموز  دانش  عهدۀ  بر  کتاب  کّل  در  نات  متري حّل 

دانش آموز می خواند و ترجمه می کند و معلّم اصالح می کند و منرۀ شفاهی روخوانی نيز در دفرت معلّم 

درج می شود. معلّم برخی از مترين های نيازمند توضيح را قدری بيشرت توضيح می دهد.

مترين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگري می خواهيم جمله ها 

را بخواند و ترجمه کند. معلّم بر قرائت و ترجمۀ او نظارت می کند. درک مطلب در يادگريی هر زبانی 

نقشی مهم را ایفا می کند.

مترين دوم: چهار تصوير در اين مترين ارائه شده است. مرقد ابوعلی سينا در همدان، پل سفيد 

در اهواز، مسجد امام در اصفهان و صحنه ای از مناز جامعت رزمندگان هشت سال دفاع مقّدس. 

تصاوير به لحاظ فرهنگی هدفمندند و ذيل هر يک از آنها ترکيب های وصفی و اضافی آمده است.

مترين سوم: مترين مرتادف و متضاد موجب تقويت مهارت واژه شناسی دانش آموز می شود.

مترين چهارم: دانش آموز بايد جمله های داده شده را درست بخواند و بفهمد تا بتواند تشخيص 

دهد کدام کلمه برای جای خالی مناسب است. برای اينکه قدرت تفّکر دانش آموز تقويت شود و به 

منظور جلوگريی از پاسخ های حدسی دو کلمۀ اضافه نيز در مترين داده شده است. می توان در امتحان 

نوبت اّول و دوم فقط يک کلمۀ اضافه داد.

مترين پنجم: هدف تقويت قدرت ترجمۀ انواع گوناگون افعال ماضی، مضارع، مستقبل، امر و 

نهی است. در امتحان از طرح سؤال شبيه به اين مترين خودداری شود. اين مترين صفاً برای تقويت 

دانش آموز است. ترجمۀ فعل بايد در جمله و به کمک قرائن صورت گريد. اين مترين فقط برای کار 

در کالس طرّاحی شده است. ترجمۀ »َسـتَْغِسُل« برای دانش آموز دردرسآفرين است، ولی ترجمۀ آن 

در جملۀ »والِـَدتـي َسـَتـْغِسُل الَْمالِبَس َغداً.« ساده است. در عني حال که دانش آموز امتحان می دهد 

هم زمان ياد نيز می گريد. در چنني حالتی امتحان ادامۀ يادگريی می شود.
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مترين ششم: هدف تقويت اندوختۀ واژگانی دانش آموز است. از آنجا که ترجمه از فارسی به 

عربی از اهداف کتاب نيست؛ لذا شانزده پاسخ رو به روی دانش آموز قرار دارد. دانش آموزان حّل جدول 

رمزدار را دوست دارند. رمز جدول »ال ِجهاَد کَـِجهاِد النَّْفِس: هيچ جهادی مانند جهاد با خود نيست.«. 

است. در اين مترين کلامتی که به هر دليل کمرت تکرار شده است جا داده شده اند. از حضت علی

کنز الحکمة

زينت بخش انتهای درس می باشد. سعی  و حضت علی سخنان حکيامنه از پيامرب اسالم 

شده است حکمت های به کار رفته در عني حال که از نظر ساختاری دقيقاً مطابق با اهداف آموزشی 

کتاب اند از نظر مفهومی به روز و قابل فهم برای دانش آموز باشد.

 ارزشيابی

روش منايشی شيوه ای مناسب برای آموزش ساختار اين درس است. 

چند وسيله يا چند تصوير در کالس منايش داده می شود و راجع به هر کدام ترکيبی گفته می شود 

اين کار را فوق العاده  امکانات رايانه و تخته هوشمند  از  استفاده  تا دانش آموز ترجمه کند؛ مسلاّمً 

جّذاب می سازد؛ مثال:

حقيبٌة صغريٌة، قلُم طويٌل، فاَّلحوَن مجتهدوَن، طالباٌت محّجباٌت و ...

هامهنگی در ترجمۀ بخش »کنز الحکمة«

ُه نـوُر الْـَقـلْـِب. « 1ــ » َعلَيـَك ِبـِذکِْر هللا فَـِإنَـّ

بايد خدا را ياد کنی؛ زيرا او روشنايی دل است. )ذکر خدا بر تو الزم است که قطعاً او نور قلب 

است.(

2ــ » َجـلـيـُس الـّسـوِء َشـيـطـاٌن. « همـنشني بد، اهريـمن )شيطان( است.

نـيـا َمـزَرَعـُة الْـآِخرَِة. « گيتی کشتزار رستاخيز است. )دنيا مزرعۀ آخرت است.( 3ــ » اَلـدُّ

4ــ » اَلْـِعـلْـُم کَـْنـٌز َعـظـیـٌم. « دانش، گنجی بزرگ است. )علم گنجی عظيم است.(
5  ــ » اَلـنَّـوُم أَخــو الْـَمـوِت. « خواب، برادر مرگ است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1ــ »َشيطان« معادل »اهريـمن« در فارسی است. در انگليسی Satan با تلّفظ ِسی تِن گفته 
می شود که به نظر می رسد از عربی يا ِعربی يا رُسيانی يا... وارد انگليسی شده باشد.1

2ــ »آلة« به معنای »دستگاه« است که در فارسی به صورت »آلت« نوشته می شود.2
3ــ »أَداة« به معنای »ابزار« است که در فارسی به شکل جمعی »ادوات« کاربرد دارد.3

٤ــ »أَضاَع« به معنای »گم کرد، تباه کرد، ضايع کرد« و مرتادف »َضيََّع« است.٤

١ــ َشْيَطاٌن: جمع: َشياطنُي ]ش ي ط[. 

 . يُر الَّذي َيرْمي ِبَك لِلتَّْهُلَكِة لُِبْعِدِه َعِن اْلَخرْيِ َو َطريِق اْلَحقِّ ّ ْيَطاَن: َو هَو الّروُح الشِّ ــ اِْحَذِر الشَّ

ــ یا لَُه ِمْن َولٍَد َشْيَطاٍن: ِعبارٌَة ُتَقاُل لُِكلِّ َولٍَد ُمشاِكٍس أَْو ُمَتَمرٍِّد. 

ْعَر، َحَسَب ما كاَن ُيْعَتَقُد يِف الُعصوِر اُلْوَل.  ْعِر: َمْن ُيْلِهُم الّشاِعَر الشِّ ــ َشْيَطاُن الشِّ

ْيَطاُن: َمْن َغِضَب َو َساَرَع إَِل القياِم ِبَعَمٍل لَْم ُيراِع َنتاِئَجُه. ــ رَاَكَبُه الشَّ

ي عماًل بتحويل القوى اْلمحرِّكة املختلفة َكالحرارة و البخار و الكهرباء إل قوى آلّية  ٢ــ آلٌة: )اسم( الجمع: آالت ِجهاز ُيؤدِّ

فن. مثل الالت الَّتي ُتَحرِّك السُّ

آلٌَة حاسوِبيٌَّة: الحاسوُب، 

آلة ُبخارّية : آلة تحرّك بالبخار، 

آلة كهربائّية : آلة تحرّك بالكهرباء 

ُهَو آلٌَة يف َيِدِه: هَو َمن َيَتَحرَُّك ِبـَمِشيَئِتِه َعىَل َغرْيِ إِراَدٍة ِمْنُه ُهَو آلٌَة َصاّمُء َبنْيَ َيَدْيِه.

٣ــ أَداٌة: )اسم( الجمع: أََدَواٌت، آلة، ما ُيستعان به لنجاز غرض من الغراض. 

أَداة الحرب: سالح ها 

أدوات احتياطيَّة: قطع ِغيار

أدوات املائدة: الطباق والنية واملالعق وغريها الالزمة لتناول الطعام، 

سة،  أَدوات كتابيَّة أو مكتبيَّة: مجموع ما ُيستعمل من أشياء يف مصلحة أو مؤسَّ

أدوات منزلّية: ما يحتاجه البيت من أدوات أو أجهزة كالثالجة وغريها 

أَو  للداللة عىل معنى يف غريها، كالتعريف يف االسم  أَو  الكالم  للربِط بني  اللفظة تستعمل  النحويني(:  الََداُة )يف اصطالح 

االستقبال يف الفعل و الجمع : أَدوات 

أدوات النَّفي: )النحو والرصف( كلامت تدّل عىل أّن الخرب غري واقع؛ مثل: ال، ما، مل، ليس إلخ

٤ــ أَضاَع: )فعل( أضاَع ُيضيع، أَِضْع، إضاعًة و اسم فاعله ُمضيع و اسم مفعوله ُمضاع 

ده، أفناه بال فائدة  أضاَع اليشء: بدَّ

إِنَّ هللا َكرَِه لَُكْم َثالثاً ؛ قيَل َو قاَل َو إَِضاَعَة اْلاَمِل )حديث( 

أَضاَع َوْقَتُه: أَْهدرَُه، َتَرَكُه َيْذَهُب ُسدًى 

أَضاَع َعَلْيِه ُفرَْصًة ِمْن َذَهٍب: أَفاَتُه إِيَّاها 
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5ــ »أَنَْقـَذ« به معنای »نجات داد« و مرتادف با »نَجَّی« است.1
6ــ »ِبضاَعة« به معنای »کاال« است که در فارسی کاربرد ديگری دارد؛ مثال:

بضاعت مالی: توانايی مالی، بی بضاعت: ندار 2

7ــ »َعَربَـة« به معنای »گاری، چرخ، چهارچرخه« است که از واژۀ فارسی »ارابه« گرفته شده 

ة« در سوريه و عربستان سعودی و»َعَربانَـة« در عراق به معنای گاری به کار  است؛ به صورت »َعَربيَـّ
می رود.3

8ــ »کَْهَرباء« در اصل واژه ای فارسی و از ريشۀ »کاه ُربا« است. کاه ُربا هامن الکرتيسيته است 

که به عنوان مثال هنگام شانه کردن موی رس با شانۀ چوبی ايجاد می شده است و کاه را به خود جذب 

می کرده است و آن را کاه ُربا ناميده اند؛ زيرا که کاه را می ربوده است. همچون آهن ُربا که آهن را 

می ربايد. سپس کاه ُربا تبديل به کَهُربا و سپس کَْهَرباء شده است.

9ــ »کيمياء« به معنای »شيمی« برگرفته از »کيميا« در فارسی است. دانشمند ايرانی محّمد بن 

زکريّای رازی در جست وجوی ماّده ای بود که به پندار پيشينيان می توانست مس را تبدیل به طال کند. او 

آزمايش های بسياری انجا م داد و چنني چيزی نيافت، اّما مجموعۀ کارهای او باعث شد که دانش شيمی 

ِفِه ُكلَّ ُسُبِل النَّجاِح: َضيََّع، َخِسَ  أَضاَع ِبَترَصُّ

أََضاع فالٌن: َفَشْت َضْيَعُتُه أَو ِضياُعُه و َكُثَْت 

أَضاَع الَفاّلُح: َكُثَْت ضياُعُه

١ــ أَنَقَذ: )فعل( أنقَذ ُينقذ، إنقاًذا، و اسم فاعله ُمنِقذ و اسم مفعوله ُمنَقذ 

اُه  أْنَقَذُه ِمَن الَغرَِق : َخلََّصُه َوَنجَّ

َحاَوَل أْن ُيْنِقَذُه ِمْن َورَْطِتِه أْو أزَْمِتِه : أْن ُيْخِرَجُه ِمْنَها َسالاًِم

٢ــ ِبضاعة: )اسم( الجمع : بضائع، سلعة، ما ُيتَّجر فيه من ِسَلع ومصنوعات وغريهام، 

أخرج ما عنده من البضاعة : قال ما كان ينوي أن يقوله، 

بضائُع عابرة : بضائع ُمعفاة من الرُّسوم يف طريق نقلها من بلٍد إل بلد آخر، 

قطار البضاعة : نوع معنّي من القطارات غري ُمخّصص لركوب الناس ينقل البضائَع فقط، 

كان قليَل البضاعة من العربّية : له معرفة قليلة بها

٣ــ الَعَرَبُة : واحدُة الَعَربات، و هي ُسُفٌن َرواِكُد كانت يف ِدْجَلة 

الَعَرَبُة : َمْركبٌة ذاُت َعَجلتني أو أكث يجرُّها حيواٌن أو إنساٌن، ُتنقل عليها الشياء، جمع َعَربات. 

وَضع الَعَربَة أمام الحصان : وَضع المَر يف غري محلِّه، خالف نظاَم المور، َعَكَس الرّتتيب 

العربة القالَّبة : عربة لها جسم قابل للقلب بحيث تعمل عىل تفريغ محتوياتها. 

دة بوسائل الّراحة و النَّوم عربة نوم : مقطورة سّكة الحديد مزوَّ
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از نام کيميای او ريشه بگريد.1

10ــ »نََفَقة« به معنای »هزينه« است. »نََفَقة« از »نََفق« به معنای »تونل« است و کلامت منافق 

و نفاق نيز از آن مشتق شده اند. نفاق مصدر است به معناى منافق بودن، منافق كىس است كه در 

باطن كافر و در ظاهر مسلامن است. 

﴿يَُقولُوَن ِبأَفْواِهِهْم ما لَيَْس يِف قُلُوِبِهْم﴾ آل عمران ــ 167. 

طربىس در وجه اين تسميه می گويد: 

منافق به سوى مؤمن با ايـامن خارج می شود و به سوى كافر با كفر. 

و ادامه می دهد که علّت اين تسميه آن است كه منافق از ايـامن به طرف كفر خارج شده است.

نََفق نقبی است در زير زمني كه دِر ديگرى براى خروج دارد و در اين آيه: 

امِء...﴾ انعام ــ 35  ﴿فَِإِن اْستَطَْعَت أَْن تَبْتَغَي نََفقاً يِف اْلَرِْض أَْو ُسلَّامً يِف السَّ

مراد هامن نقب است؛ يعنى اگر بتواىن نقبى در زمني يا نردباىن بر آسامن بجويی...

پنهان  را  آن  كه  ناِفقاء  نام  به  يىك  می سازد؛  النه  دو  که  است  موش صحرايی  »يَربوع«  ضمناً 

می دارد؛ ديگرى به نام قاِصعاء كه آشكار است، چون دشمن در قاصعاء به آن حمله كند وارد نافقاء 

شده و از آن خارج می شود؛ اين مطلب در صحاح و قاموس و اقرب املوارد نقل شده است، طربىس در 

علّت تسميه نافقاء فرموده كه: يربوع از آن خارج می شود. 

نفقه آذوقه ای بوده است که در نقبی در جايی مانند کوه می گذاشتند تا دست ديگری بدان 

نرسد و هزينه را در عربی نفقه ناميده اند که از اين ريشه است.

11ــ »َوَضَع« به معنای »گذاشت، قرار داد« است. در گويش عاميانه به جای آن گفته می شود: 

»َخلَّی« يا »َحّط«؛ مثل: »َضْعـُه ُهنا.« 

در عربستان سعودی: »َخـلّـي هينا.« 

ه هينا.«  در مرص: »ُحطُـّ

در عراق: »َخـلّـي اِهنا.«

١ــ Chemistry در انگليسی، chimie در فرانسه، química در اسپانيايی، chimica در ايتاليايی، chemia در لهستانی، 

χημεία در يونانی که هامن کيميا تلّفظ می شود و در همۀ زبان های جهان همگی برگرفته از نام کيميا است.


