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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز( 

1 اصطالح »بعض ... بعض« معادل »يکديگر« در فارسی است؛ مثال: 

ملاذا يكره الزُُّمالُء بعضهم بعضاً؟ تنارص الناس بعضهم البعض، أو بعضهم بعضاً. 

نرص الناُس بعُضُهم البعَض. تَعاَوَن املؤمنون بعُضُهم بعضاً.

     أَْمَسَك : إْمَساكاً ]مسك[ ُه : او را گرفت.  2

أَْمَسَك به : به آن آويخت يا چنگ زد. 

أَْمَسَك عن الَكاَلِم : از سخن باز ايستاد. 

أَْمَسَك عن الطَّعام : از خوردن غذا خوددارى كرد .

    امر تأکُُل و تأُخُذ بدون همزه است. »کُْل، ُخْذ« و امر تَأُمُر دو حالت دارد:  3

الِة﴾ »ُمْر« و »اوُمْر«؛ گاهی »أوُمْر« آمده است مانند ﴿َو أُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ

4   أَْخلََص معانی بسياری دارد. 

أَْخلََص الطّاعَة و يف الطاعِة : در طاعت اخالص ورزيد و ىب ريا شد. 

أَْخلََصُه اللُّه : خداوند او را از هر بدى پاک ساخت. 

أَْخلََص لُه الُحبَّ أو القوَل : در دوستى و يا سخن خود با او ىب ريا و پاک شد.

5    يَنبوع : فواره، منبع، مخزن، يک دست حروف هم شکل و هم اندازه )درچاپخانه(

يَْنبُوع جمع آن يَنابيع : چشمه آب، جوى پر آب

6  َوَجع به معنای درد است. َوِجَع، يَْوَجُع َوَجعاً : بيامر و دردمند شد. َوِجَع َرأيس: رسم 

درد گرفت. رَأيس يَوَجعني: رسم درد می کند. )رَأيس يُؤلُِمني.(

7  ِمضياف بر وزن ِمفعال اسم مبالغه بر وزن اسم آلت است و مذکّر و مؤنّث در 

آن يکسان است.

8  برخی بر اين باورند که »جاَء ِبـ« به معنای »آورْد« در محاورات به »جاْب« تبديل 

شده است. 

)ماضی: جاْب، مضارع: ِيجيْب و امر: جيْب( و برخی نيز آن را دگرگون شدۀ »َجلََب« 

می دانند.
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9   جمع سائِح ُسيّاح و سائِحون است. ُسّواح نيز به کار رفته است.

10   َشْعب، يعنی ملّت. هرچند ملّت عربی است، ولی در عربی »ِملَّة«، يعنی آيني. 

﴿َو لَْن تَرْضی  َعْنَك الْيَهوُد َو ال النَّصاری  َحتَّي تَتَِّبَع ِملَّتَُهم﴾ بقره، 120 

یهودیان و مسیحیان از تو خشنود منی شوند، مگر اینکه از آیین آنها پیروى کنى. 

11   )+ زائِد( )ـ ناِقص( ): تَقسيٌم َعلَی( )َضٌب يف( در کاربرد زبان معموالً به جای 

َضٌب يف، يف و به جای تقسيٌم علی، علی به کار می رود. طَْرح نيز به معنای منهاست.

َعناكُِب و  الجمع:  است.  رفته  کار  به  نيز  گاهی مذکّر  و  است  12  عنکبوت مؤنث 

عناكيُب، املؤنث: عنكبوت و عنكبة و الجمع للمؤنث: عنكبوتات و َعناكُِب و عناكيُب 

الَعْنَكُب : ذَكَُر العنكبوت، أَو جنُس العنكبوت. نام فارسی آن تارتََنک، تََننده، کَرتينه و 

کارتنه است.

13   ة در منلة تاء وحدت است. مَنْل اسم جنس به معنای مورچه و منلة به معنای 

يک مورچه است.

14   ِعنَدئٍِذ ظرف زمان است. إْذ الزم اإلضافة به جمله است و وقتی که مضاٌف اليه آن 

حذف می شود، تنوين ِعَوض می گريد.

ٍب حال است. ٍب.« بتعجُّ 15   در »سألَت الطالباُت ِبتعجُّ

16   قاَم ِبـ يک فعل جديد است و در متون قديم کاربرد نداشته است.

17   در جملۀ »أليس ِمن املناسب کتابُة لوحٍة جداريٍّة مکتوٍب عليها هذا الحديث« 

مکتوب نَعت سببی است. صفت سببی اگر اسم فاعل واقع شود فاعل می خواهد و اگر 

اسم مفعول واقع گردد نائب فاعل می خواهد ؛ مثال بيشرت: 

قََرأُت مجلًّة ُمَمزَّقاً ِجلُدها. قََرأُت کتاباً ُمَمزَّقًة أوراقُُه. )سبب به معنای وابستگی است.(

18   نعت تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات آن و یا بیان صفتی 

از صفات متعلق آن کامل کند. هامنند »َمَررُْت ِبرجٍل کریم« ، »َمَررُت برجٍل کریٍم أبوُه«.

نعت به دو قسم تقسیم می شود:

ـ نعت حقیقی: تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات آن کامل کند.

ـ نعت سببی: تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات متعلّق آن کامل کند.
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19  لاَّم ادات رشط و ظرفيّه است. در متون امروزی ِعنَدما و حيَنام در کنار لاَّم قرار 

گرفته است.

20  در ﴿َمن إلٌه غرُي اللِّه...﴾ َمْن مبتدا، إلٌه خرب و غرُي صفت است.

مانند  مؤنّث مشرتک اند.  و  مذکّر  در  فَّعالة  و  ِمفعيل  ِمفعال،  فَعول،  21   وزن های 

و عالمة. ِمَفّر(  و  ِمَکّر  و مسکني)و  ِمعطري  مقدام،  و  و عجوز، مضياف  عروس 

22  در آيۀ ﴿و لقد أرسلنا نوحاً إلی قومه فلبث فيهم ألَف سنٍة إال خمسني عاماً﴾ ألف 

نايب مفعوٌل فيه است.

23  هر چند ترکيب شعُب إيراَن نيز درست است، ولی در کتاب درسی ترکيب الشعب 

اإليراين که بيشرت کاربرد دارد، آمده است. 

24   در گويش شامی حرف ث در اثنني، ثالثة، مثانية ت تلّفظ می شود.

25  َزرافة در فارسی َزّرافه با تشديد خوانده می شود، ولی در عربی مشّدد نيست.

26  جالب است بدانيم که عاميانۀ اعداد در کشورهای عرب زبان با فصيح بسيار فرق 
دارد. اين تفاوت حتّی از کشوری به کشوری ديگر نيز مشاهده می شود. ١

27  پ در عربی به ب و ف تبديل شده است؛ مثال:

 پريوز  فريوز ، پياده بَيَدق ، اِسپَهانأصفهان يا أصبَهان

به رسالت الهى مأمور شد، چهار چيز را از خداوند خواست: 28  همني كه حرضت موىس   

ـ سعۀ صدر. »رّب ارشح يل صدري«

ـ رشايط آماده. »و يَّس يل أمري«

ـ بيان روان. »واحلُل ُعقدًة من لساين«

ـ داشنت وزير. »واجعل يل وزيراً«

به مسائل متعّدد عبادى، سياىس، انقالىب، اجتامعى، اخالقى،  چون حرضت موىس

فردى و جمعى مأمور شده بود و طبعاً پرداخنت و توّجه الزم به هر كدام، انسان را از 

، ثاْلثِــه، أَْربََعــه، َخْمِســه، ِســتِّه، َســبَْعه، مْثانِيــه، تِْســَعه، َعــْرِه، َدَعــْش،  ١ـ عددهــای مذکــور بــه گويــش عراقــی )بغــداد( هســتند: واِحــْد، ثْنــنِيْ

اِثَْنَعــْش، ثثَلَطََّعــْش، أَْربُطََّعــْش، ُخُمْصطََعــْش، ُصطََّعــْش، ْســبُطََعْش، امِْثُنطََعــْش، تِْســطََعْش، ِعْريــْن ... 100 ميِّــه 200 ميتــنِيْ 1000 أَلـِـْف. يــازده 

در عربســتان »إْحَدَعــْش« و در ســوريه »إيَدَعــْش« خوانــده می شــود.
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ساير امور غافل مى سازد؛ لذا سعۀ  صدر در رسيدن به همۀ  اين موارد كامالً ضورت 

دارد.

سعۀ صدر، هم براى خود انسان الزم است، هم براى انجام مسئوليّت و كلمۀ »يل« 

رمز آن است كه دريافت وحى، نياز به ظرفيّت بزرگ دارد؛ چنان كه در سورۀ انراح در 

آمده است: ﴿أمل نََرح لك صدرك ... اِّن مع الُعس يُساً﴾ آيات 25  مورد پيامرب 

تا 28 سورۀ طٰٰه برای رفع لکنت زبان و به هنگام آغاز سخرنانی برای تقويت اعتامد به 

نفس خوانده می شود.

ٌم و  29 در »مئٌة تقسيٌم َعلَی خمسٍة يساوي عرين« تقسيم تأويل به مشتق ُمَقسَّ

صفت برای مئة و يساوي خرب است.

30 ُهنَّ در حدیث »سبٌع یجری للعبد أجرهن« به معدود محذوف برمی گردد. »َسبُع 

خصاٍل …«

31 حتّی در »إنّکم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم« حرف عطف و معطوفش 

این است: محذوف است. تقدیرش 

»إنکم مسؤولون عن کل شیء حتّی عن البقاع و البهائم«.
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1 منت درس را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.
2 پيام منت را که تفّکر در آفرينش خداست درست درک کند. ١

3 معنای کلامت جدید اين درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4 به هنگام ضورت به آيات و احاديث درس استشهاد کند.

5  فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی و ... از وزن های استفعال، انفعال، افتعال و 

تفّعل را بشناسد، درست معنا کند و تشخيص دهد.

6  در رشتۀ علوم انسانی چند معنای مشهور باب های ثاُلثی مزيد را تشخيص دهد.

7 در رشتۀ علوم انسانی فعل الزم را از متعّدی تشخيص دهد.

فرایند آموزش درس  

مناهنگ باران ماهی fish raining در اینرتنت و نرم افزار »بر فراز آسامن« موجود 

افزايش  را  درس  يادگريی  انگيزۀ  امکانات  وجود  در صورت  کالس  در  آن  منايش  است. 

می دهد. اين منت در نظرخواهی از دانش آموزان مورد پسند گروه آزمايشی شد. هرچند 

راه های  از  توّجه کرد که يکی  بايد  ندارد،  ارتباطی  ايرانی و اسالمی  به فرهنگ  ظاهراً 

خداشناسی انديشيدن در آفرينش خداست و اين پديده نيز جّذابيّت خاّصی دارد.

رُس الّثالُِث الدَّ

١ـ پيام درس دربارۀ صلۀ رحم، احرتام به همسايه و تالش برای ازبني بردن دشمنی بني همسايگان و خويشان است. 
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس   

َمِك َمطَُر السَّ

امِء؟! إنَّ نُزوَل الَْمطَِر َو  ُق أَْن تََری يف يَوٍم ِمَن اْلَيّاِم أَسامکاً تَتَساقَُط ِمَن السَّ َهل تَُصدِّ

؛  امِء َشٌء طَبيعيٌّ الثَّلِج ِمَن السَّ

آيا باور می کنی که در روزی از روزها ماهی هايی را ببينی که از آسامن می ريزد؟! 

بارش باران و برف از آسامن چيزی طبيعی است.

َمِك؟! َهل تَظُنُّ أَْن يَکوَن ٰذلَِك الَْمطَُر َحقيَقًة َو لَيَس  َولِٰکْن أَ يُـْمِکُن أَْن نََری َمطََر السَّ

َق. َوِر َحتَّی تَُصدِّ ِفلاْمً َخياليّاً؟! َحَسناً؛ فَـانْظُْر إِلَی ٰهِذِه الصُّ

ولی آيا ممکن است که باران ماهی ببينيم؟! آيا گامن می کنی که اين باران حقيقت 

باشد )است( و فيلمی خيالی نيست؟! بسيار خوب؛ به اين تصويرها نگاه کن تا باور 

کنی.  

امَء ُتِْطُر أَسامکاً. يَُسّمي  امِء؛ کَأنَّ السَّ اُنظُْر ِبِدقٍَّة؛ أنَت تُشاِهُد ُسقوَط اْلَسامِك ِمَن السَّ

َْت ٰهِذِه الظّاِهرَُة الّناَس َسَنواٍت طَويلًَة  َمِك«. َحريَّ الّناُس ٰهِذِه الظّاِهرََة الطَّبيعيََّة »َمطََر السَّ

َمِك« َسَنويّـاً يف ُجمهوريَِّة الُْهندوراس يف أَِمريَکا  فاَم َوَجدوا لَها َجواباً. يَْحُدُث »َمطَُر السَّ

الُْوسطَی. 

از آسامن ماهی ها  از آسامن می بينی؛ گويی  را  افتادن ماهی ها  به دقّت نگاه کن؛ 

می بارند. مردم اين پديدۀ طبيعی را باران ماهی می نامند. اين پديده مردم را سال های 

طوالنی حريان کرده است و پاسخی برايش نيافته اند. باران ماهی هر سال )ساالنه( در 

آمريکای مرکزی رخ می دهد.

َنِة أَحياناً. فَـياُلِحُظ الّناُس َغيَمـًة َسوداَء َعظيَمـًة َو  تَحُدُث هِذِه الظّاِهرَُة َمرَّتنَِي يف السَّ

ِة ساَعتنَِي أَو أَکثَـَر ثُمَّ تُْصِبُح اْلَرُض َمفروَشـًة  ًة َو َمطَراً َشديداً لِـُمدَّ َرعداً َو بَرقاً َو رياحاً قَويَـّ

ِبـاْلَسامِك، فَـيَأُخُذَهـا الّناُس لِـطَبِخـها َو تَناُولِـها.

اين پديده احياناً دو بار در سال روی می دهد و مردم ابر سياه بزرگی و رعد و برق 

و بادهای قوی و باران شديدی را به مّدت دو ساعت، يا بيشرت مالحظه می کنند سپس 
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زمني پوشيده از ماهی ها می شود و مردم آنها را برای پخنت و خوردن آنها می برند. )بر 

می دارند(

َو  الَْمکاِن  لِـزيارَِة  فَريقاً  فَـأَرَْسلوا  الَْعجيبَِة؛  الظّاِهرَِة  تِلَْك  رِسِّ  َمعرِفَـَة  الُْعلاَمُء  حاَوَل 

ديَدِة. الشَّ اْلَمطاِر  ٰهِذِه  بَعَد  اْلَرِض  َعلَی  تَتَساقَُط  الَّتي  اْلَسامِك  َعلَی  التََّعرُِّف 

دانشمندان برای شناخت راز اين پديدۀ شگفت تالش کرده اند و برای ديدن مکان و 

آگاهی يافنت از ماهی هايی که پس از اين باران های شديد بر زمني می افتند گروهی را 

فرستادند.

َولِٰکنَّ  واِحٍد،  نَوٍع  َو  واِحٍد  ِبـَحجٍم  اْلَرِض  َعلَی  الُْمنتَِرَِة  اْلَسامِك  َجميَع  أَنَّ  فَـَوَجدوا 

الَْغريَب يف اْلَمِر أَنَّ اْلَسامَك لَيَسْت ُمتََعلَِّقـًة ِبالْمياِه الُْمجاِورَِة بَْل ِبـمياِه الُْمحيِط اْلَطْليَسِّ 

الَّذي يَبُْعُد َمسافَـَة ِمائَتَـي کيلومرتٍ َعْن َمَحلِّ ُسقوِط اْلَسامِك. 

و دريافتند که همۀ ماهی های پخش شده روی زمني از يک اندازه و يک گونه هستند، 

ولی شگفت اين است که ماهی ها متعلّق به آب های مجاور نيستند؛ بلکه متعلّق به 

آب های اقيانوس اطلس هستند که مسافت دويست کيلومرت از محّل افتادن ماهی ها 

دورند.

امِء  ما هَو َسبَُب تَشکيِل ٰهِذِه الظّاِهرَِة؟! يَحُدُث إِْعصاٌر َشديٌد فَـيَسَحُب اْلَسامَك إلَی السَّ

ٍة َو يَأُخُذها إِلَی َمکاٍن بَعيٍد َو ِعنَدما يَفِقُد رُسَعتَـُه تَتَساقَُط َعلَی اْلَرِض. ِبـقوَّ

دليل تشکيل اين پديده چيست؟ گردباد شديدی رخ می دهد و ماهی ها را با قدرت به 

سوی آسامن می کِشد و به جای دوری می بَرد و هنگامی که رسعتش را از دست می دهد 

بر زمني می افتند.

َمِك«. يَحتَِفُل الّناُس يف الُْهندوراس ِبـٰهَذا الْيَـوِم َسَنويّاً َو يَُسّمونَـُه »ِمهرَجاَن َمطَِر السَّ

مردم در هندوراس هر سال اين پديده را جشن می گريند و آن را جشنوارۀ باران ماهی 

می نامند.

َمـراِت ِرزْقـاً لَـُكم﴾ اَلْبََقرَة، 22  مـاِء مـاًء فَـأَْخَرَج ِبـِه ِمـَن الثَـّ ﴿َو أَنـزََل ِمـَن السَّ

و از آسامن آبی را فروفرستاد و به کمک آن از مثره ها روزی برايتان خارج ساخت.
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اِعلَموا  

دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه با فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل 

شده،  آشنا  سامل  و  صحيح  مجرّد  ثاُلثی  فعل های  قالب  در  استمراری  ماضی  معادل  و 

گاهی نيز با فعل های معتل، مهموز و مضاعف و نيز ثالثی مزيد روبه رو شده است. 

اکنون در درس سوم و چهارم اختصاصاً با فعل های ثالثی مزيد آشنا می شود. دانش آموز 

رشته های غري علوم و معارف اسالمی و علوم انسانی نيازی به حفظ اصطالحات ندارد؛ 

او  نيازی نيست  او نيست. رصفاً يک درس عمومی است.  زيرا عربی درس اختصاصی 

مجرّد را از مزيد تشخيص دهد. دانسنت اينکه يَْخرُجوَن مجرَّد است و يُْخِرُج مزيد وقت 

کالس را می گريد و معلّم بايد برای تفهيم اين قاعده و قواعد شبيه آن بيشرت وقت کالس 

را رصف کند و زمانی برای مهارت های زبانی خواندن، شنيدن و سخن گفنت منی ماند؛ 

دانسنت اين نکات الزم است ولی با توّجه به وقت محدود کالس بهرت است وقت دبري 

برای معنای کلامت رصف شود. دانش آموز بتواند معنای يَستَغِفُر را ياد بگريد. بداند که 

يَستَغِفُر شبيه يَغِفُر است و تنها حروفی بيشرت از آن دارد. بتواند در فعل هايی مانند 

َخرَْجتُم، اِستَْخرَْجتُم، تََخرَّْجتُم، أَْخرَْجتُم شناسۀ »تُم« را تشخيص دهد و بداند که »تُم« 

به معنای »ید« در فارسی است. حتّی در قُلتُم، ِغبتُم، مَنتُم، أَرَْدتُم، اِشرَتَيْتُم، تَلَْوتُم و ... 

نيز توقّع می رود که همني مهارت را به دست بياورد. وقتی که فراگري خوب بفهمد خوب 

ياد خواهد گرفت و حتّی بی آنکه هدف کتاب باشد به مهارت ساخنت هم خواهد رسيد. 

تبدیل صيغه و ساخت فعل در سايۀ روان خوانی و ترجمه خودبه خود حاصل می گردد. 

اّما در کتاب درسی جزء اهداف آموزشی نيست.

م شده، سادگِی يادگريی  دليل اينکه چهار باب انفعال، افتعال، استفعال و تفّعل مقدَّ

اين ابواب به خاطر مفتوح بودِن حرف مضارع در آن است؛ مثالً باب »استفعال« برای 

دانش آموزان در مقايسه با باب إفعال بسيار ساده تر است. لذا در درس سوم از باب های 

باب های  شدند،  متوّجه  را خوب  جديد  قاعدۀ  که  وقتی  تا  است  شده  ساده تر رشوع 

دشوار مطرح شوند.

در رشتۀ علوم انسانی عالوه بر مفاهيم مشرتک معنای مشهور باب های ثالثی مزيد 

نيز توضيح داده شده است. واقعيت اين است که معانی باب ها حتّی برای دانش آموز 
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علوم انسانی نيز آن طور که تصّور می شود، سودمند نيست؛ مثالً برای دانسنت معنای 

َع نهايتاً بايد رساغ لغت نامه رفت و دانسنت معانی ابواب  اِْحتََقَر، اِْستَحَجَر، أَفْلََح و أرَْسَ

کارگشا نيست. اِستَحَجَر معنای درخواست ندارد.

اِْستَحَجَر: مانند سنگ شد. 

اِْستَحَجَر الرجُل : آن مرد براى خود حجره ساخت. 

اِْستَحَجَر عليِه : بر او رسسخت شد.

أَْعرََض: دوری کرد اّما َعرََض: عرضه کرد. يعنی َعرََض متعّدی و أَْعرََض الزم است.

در تَغافُل و تَجاُهل اشرتاک نيست.

حوارات  

در بخش حوار، گفت وگويی در ادارۀ گذرنامه در فرودگاه آموزش داده شده است. 

و  مکرّمه  مّکۀ  زيارت  به  که  است. هرکس  آن  بودن  کاربردی  مکامله  اين  بزرگ  امتياز 

مدينۀ منّوره مرّف شده است، می داند که موضوع ِحوار کامالً جالب و واقعی است. 

مهم  منت  عبارت های  دارد؟  کاربردی  چه  گفت وگويی  پرسيد چنني  نخواهد  دانش آموز 

هستند و هرکس که عربی خوانده است بايد چنني پرسش و پاسخ هايی را مسلّط باشد.

تـمرین ها  

تـمرين اّول )در هر دو کتاب(: هدف تقويت درک مطلب است. حال نوبت اين است که 

فراگري بتواند خود را بيازمايد. از آنجا که يکی از مهارت های چهارگانۀ زبانی سخن گفنت 

است؛ اين تـمرين در اين زمينه به دانش آموز کمک می کند. 

در اين قسمت نبايد سخت گريی کرد؛ زيرا ساخنت جمله از اهداف اصلی کتاب نيست. 

اين  به  به سادگی  نادرست است. دانش آموز  و  تعيني درست  به صورت  بنابراين، سؤال 

تـمرين پاسخ می دهد. برای اينکه او از آموخنت لّذت بربد، سؤال ساده طرّاحی شده است.

پيشني  آموخته های  تقويت  هدف  سوم(:  مترين  انسانی  علوم  عربی  )در  دوم  تـمرين 

دانش آموز در دورۀ اّول متوّسطه و تلفيق آن با آموخته های نوين است. بايد مراقب 

بود که اين توّهم برای دانش آموز پيش نيايد که تصّور کند ضمري و فعل الزم و ملزوم 
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هم هستند؛ مثالً هم ذهبوا را درست بداند و ذهبوا را نادرست بداند، چون فعل ذهبوا 

بی نياز از ضمري است. 

در اينجا تذکّر معلّم الزم است.

که  است  اين  نوبت  حال  چهارم(:  مترين  انسانی  علوم  عربی  )در  قرآن  زبان  تـمرين سوم 

مهم ترين هدف يادگريی درس عربی به منّصۀ ظهور برسد. دانش آموز آموخته هايش را 

در چند آيه و يک حديث می آزمايد. 

تصوير سنگ قرب بانو دکرت آنه ماری شيِمل1 اسالم پژوه، خاورشناس و مولوی شناس آملانی 

1ــ خانم پروفسور »آنه ماری شیمل« پژوهشگر و نویسندۀ توانای آملانی را سال هاست که در رسارس جهان به عنوان یک اسالم شناس و 
ایران شناس برجسته می شناسند. ده ها کتاب و صدها مقاله، مثرۀ تالش های این بانوی رشق شناس است. به موازات قلم توانای او، بیان شیوا 
و جّذاب وی نیز موجب دعوت پی در پی و سفرهای فراوان خانم »شیمل« به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخرنانی در محافل علمی و 

دانشگاهی بوده است. 
»آنه ماری شیمل« در سال 1929 در شهر »ارفورت« در رشق آملان به دنیا آمد. او پانزده ساله بود که به فراگیری زبان عربی پرداخت. شیمل 
در شانزده سالگی دورۀ دبیرستان را به پایان رساند و در دانشگاه برلین به تحصیل زبان و ادبیات عرب و اسالم شناسی پرداخت و در سال 

1941 با اخذ درجۀ دکرتا، دانش آموخته شد.
خانم »شیمل« سپس به عنوان مرتجم و بعد به عنوان استاد رشتۀ علوم اسالمی به استخدام دانشگاه »ماربورگ« در آمد. او در سال 1954 
استادی در  پرداخت. در سال 1961 کرسی  ادبیات کالسیک ترک  به تدریس  این دانشگاه  ترکیه رفت و در  به  آنکارا  به دعوت دانشگاه 
رشته های عرب شناسی و اسالم شناسی در دانشگاه بن آملان به او واگذار شد. خانم »شیمل« از سال 1967 در دانشگاه هاروارد آمریکا نیز 
به تدریس پرداخت. او هم زمان با فّعالیّت متناوب در این دو دانشگاه در بسیاری از سایر دانشگاه های جهان نیز به عنوان استاد میهامن 

می کرد. فّعالیت 
وی که یکی از پژوهشگران بزرگ در علوم و عرفان اسالمی در جهان غرب به شامر می آيد، افزون بر کتاب های متعّددی که در این زمینه 

تألیف کرده، آثار بسیاری از شعرا، عارفان و فیلسوفان مرق زمین را به زبان آملانی ترجمه کرده است.
در سال 1995 جایزۀ صلح نارشان آملان که یکی از معتربترین جوایز فرهنگی این کشور محسوب می شود به وی اعطا شد.

بسیاری از دانشگاه های معترب جهان از جمله دانشگاه های سند در هندوستان، اسالم آباد، پیشاور، اوپسال سوئد، قونیه و تهران به وی دکرتای 
افتخاری اعطا کرده اند. در اسالم آباد پاکستان حتّی یک خیابان به نام وی نام گذاری شده است. خانم پروفسور »شیمل« عالوه بر زبان های 

عربی، ترکی، فارسی، سندی و پشتو، با زبان های انگلیسی، فرانسه و سوئدی به خوبی آشنا بود.
وی در مصاحبه ای در برنامۀ دوم تلویزیون آملان گفت:

متأسفانه در آملان اطاّلعات ناقص و اغلب نادرستی در مورد اسالم، ایران و انقالب اسالمی وجود دارد و متقابالً در ایران نیز تقریباً هیچ گونه 
اطالع قابل مالحظه ای در مورد آملان وجود ندارد.

شیمل در یکی از مصاحبه هایش اشاره ای به ادعیۀ اسالمی داشت و گفت:
همواره دعاها، احادیث و اخبار اسالمی را از اصل عربی آن می خوانم و به ترجمه ای مراجعه منی کنم. بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفۀ 
سجادیه را به آملانی ترجمه و منتر کرده ام، نزديک به هفت سال پیش دعای رؤیت هالل ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن ماه را ترجمه 
می کردم و مادرم در بیامرستان بسرتی بود و به او رس می زدم، پس از آنکه او به خواب می رفت در گوشه ای از آن اتاق به پاک نویس کردن 
ترجمه ها مشغول می شدم. اتاق مادرم دو تختی بود. در تخت دیگر خامنی بسیار فاضله بسرتی بود که کاتولیکی مؤمن، راسخ العقیده و 
متعّصب بود. وقتی فهمید که من دعاهای اسالمی را ترجمه می کنم، دلگیر شد که مگر در مسیحیت و در کتب مقّدسه خودمان کمبودی 
داریم که تو به ادعیۀ اسالمی روی آوردی!؟ وقتی کتابم چاپ شد یک نسخه برای او فرستادم. یک ماه بعد او به من تلفن زد و گفت: 

صمیامنه از اهدای این کتاب متشکرم؛ زیرا هر روز به جای دعا آن را می خوانم.
وی در یکی از مصاحبه هایش در مورد مسلامنان ترک گفت:

وقتی من جلوی یک مسجد آیه های قرآن را می خوانم، ترک ها شگفت زده از من می پرسند، شام می توانید این را بخوانید؟!
پروفسور »آنه ماری شیمل« طی دوران طوالنی فّعالیّت علمی و فرهنگی خود بیش از هفتاد کتاب تألیف و ترجمه کرده است.

منبع: پايگاه اطاّلع رسانی حوزه 
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آراسته به حديث حرضت علی تأثري روانی بسياری بر دانش آموز دارد. شايسته است 

دبري دست کم يک دقيقه دربارۀ اين بزرگ بانو برای دانش آموزان صحبت کند. 

عبارت إنکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم در کالس پرسيده شود که منظور چيست. 

بداند چه  اين است که دانش آموز  اين سخن حکيامنۀ حرضت علی  از  هدف 

دارد. زيست  برابر محيط  در  مسئوليتی 

مهارت  تقويت  اين ترين  هدف  انسانی(:  پنجم  )معادل مترين  قرآن  زبان  تـمرين چهارم 

است.  واژه شناسی 

طرح ترين پنجم دشوار، اّما حّل آن برای دانش آموز آسان و لّذت بخش است.

تـمرين پنجم زبان قرآن )معادل مترين ششم انسانی(: هدف اين ترين نيز باز هم تقويت 

مهارت واژه شناسی است. 

تالش شده است ترين متضاد و مرتادف هرجای کتاب که امکان داشت طرّاحی شود.

تـمرين هفتم تا نهم )در هر دو کتاب(: نه تنها در اين درس، بلکه در همه جای کتاب 

ترين فعل تکرار شده است و در کتاب های دو سال آينده نيز اين تکرار و ترين بر 

انواع فعل انجام خواهد شد. 

يادگريی فعل بسيار مهم است. مهم ترين قاعده در آموزش عربی آموزش انواع فعل 

است.

تقويت مهارت  هدف  انسانی مترين دوم(:  )در عربی علوم  قرآن  زبان  تـمرين دهم عربی 

شناخت فعل است. دانش آموز بايد بتواند در دو گزينۀ ارائه شده قدرت تشخيص غلط 

را از درست داشته باشد. دليل اينکه دو گزينه ارائه شده اين است که مسابقه ای در کار 

نيست. هدف آموزش است و در آموزش دانش آموز همچون فرزند ماست که می خواهد 

و  کارشناسان  کرد.  طرح  سؤال  رسارسی  آزمون  سبک  به  نبايد  ارزشيابی  در  بياموزد. 

اين سبک  را رد کرده اند.  اين شيوۀ طرح سؤال آزمون رسارسی  صاحب نظران بسياری 

طرح سؤال در آزمون رسارسی از رس ناچاری است و چون شيوۀ بهرتی ارائه نشده است؛ 

لذا اين سبک ادامه دارد و از نظر علمی شيوه ای مورد تأييد نيست.
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أَنواُر الُْقرآِن   

در هر هشت درس کتاب عربی زبان قرآن اين بخش وجود دارد. 

دانش آموز آموخته هايش را در قرآن محک می زند. اين بخش از درسی به درس ديگر 

در قالبی جديد طرّاحی شده است. هدف فقط معنای هامن کلامتی است که در کتاب 

درسی با آن مواجه شده است. 

از  است  نشده  روبه رو  آن  با  کتاب  در  تاکنون  که  کلامتی  معنای  ديگر  عبارت  به 

گرفت.  نخواهد  قرار  ارزشيابی  مورد  و  نيست  کتاب  آموزشی  اهداف 

پيشرت اشاره شد که حّل اين ترين در منزل انجام خواهد شد و در صورتی که دبري 

تشخيص دهد که از نظر زمان مشکلی ندارد بهرت است که در کالس حل شود.

اين بخش در کتاب عربی علوم انسانی وجود ندارد.

البحث العلمي  

هدف يافنت داستان های قرآنی به زبان عربی و ترجمۀ آنها به فارسی است. از آنجا 

که دانش آموز با برخی داستان های قرآنی آشناست، ترجمۀ آنها برايش ساده تر است. 

اين کار می تواند به صورت گروهی انجام شود. طبيعی است که کاری وقت گري است 

و نياز به زمان ندارد و بايد خارج از وقت کالس انجام و در کالس گزارش داده شود. 

پيشنهاد می شود يک وبالگ برای اين منظور به اسم مدرسه و برای ثبت فّعاليت های 

دانش آموزان ساخته شود.

ارزشيابی  

هرچه در دروس قبل، دربارۀ شيوه های ارزشيابی نوشته شد در اين درس نیز مصداق 

دارد.

منت درس را می توان با استفاده از کتاب گويا و مناهنگ های موجود در اينرتنت در 

مورد اين پديدۀ طبيعی در کالس درس اجرا کرد. 
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وسايل کمک آموزشی  

اینفوگراف،  پاورپوینت،  نرم  افزار،  از کتاب گویا،  نیز همچنان استفاده  این درس  در 

اعالن و اساليد توصيه می شود. مناهنگ آموزشی، 

دانش افزايی برای دبیر )نه دانش آموز(

1  ثثَلْج به دو معنای برف و يخ است.

2 ِمهرَجان معرَّب مهرگان يادآور جشن بزرگ ايرانيان باستان به هنگام مهر است. 

از آن واژۀ ُمَهرَّج به معنای دلقک سريک نيز ساخته شده است.

مهرجان به معنای جشنواره )فستيوال( است. جمع آن مهرجانات و همراه با احتفاالت 

به کار می رود.

3 کلمۀ ثاُلثی خالف قياس به کار رفته و در اصل بايد ثاَلثی می بود.

4 رَشَّفَْت يعنی مرَّف فرمودی، افتخار دادی و تََرَّفَْت يعنی مرَّف شدی؛ مثالً به 

مّکه مکرمه مرّف شدم: تََرَّفُْت ِبزيارَِة مکََّة الُْمَکرََّمِة.

5 ِبطاقَة جمع ِبطَاقات و بَطَائِق، يعنی کارت، بليت، برچسب، برگه. 

کارت  تَهِنئة:  بطاقة  خواربار،  کارت  َتوينيَّة:  بطاقة  پستال،  کارت  بَريديَّة:  بطاقة 

عوة: کارت  خول: کارت ورود، بطاقة الُْمغاَدرَة: کارت خروج، بطاقة الدَّ تربيک، بطاقة الدُّ

يَارَة«: كارت ويزيت، »ِبطَاقَُة الثَّوِب«: نرخ فروش جامه كه در گوشۀ  دعوت، »ِبطَاقَُة الزِّ

كارت  املكتبة:  يف  االشرتاك  بطاقَُة  شناسايى،  كارت  الُهِويَّة«  »ِبطَاقَُة  كنند،  يادداشت  آن 

است.  آرامى  واژه  اين  كتابخانه.  عضويت 

6 معموالً سورۀ ممتَحنة را به کس ح تلّفظ می کنند، ولی به فتح درست است. 

به آيۀ دهم از اين سوره دقّت کنيد: 

 ﴾ ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِذا جاءَکُُم الُْمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمتَِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم ِبإميانِِهنَّ

با توّجه به فعل اِْمتَِحُنوُهنَّ ممتَحنة درست است.

7  تحدث هذه الظاهرة يف السنة َمرَّتنَِي أحياناً. در اينجا مرّتني نايب مفعول مطلق 

مبنيِّ للعدد است.
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8 اينکه گفته شد »فعل الزم« يعنی »لَزَِم فاعله و اليحتاج إلی املفعول« و »متعّدی« 

گذرا  را  متعّدی  و  ناگذر  را  فارسی الزم  زبان  در دستور  املفعول«.  إلی  »يتعّدي  يعنی 

ناميده اند.

9 در ﴿و ما أرسلنا ِمن رسوٍل إاّل بلسان قومه﴾ رسوٍل لفظاً مجرور و محاّلً منصوب 

است.

اللّه در اصل ال +اله بوده و همزه به خاطر کرثت استعامل حذف شده  10 کلمۀ 

است.

دربارۀ ریشۀ واژۀ اللّه چند نظر وجود دارد: 

برخی گفته اند اللّه از اله گرفته شده است. عرب در روزگار جاهليّت خدا را می شناخته 

است، اّما برایش رشیک قائل می شده و چند اله داشته است و اإللٰه یعنی آن خدای 

بزرگ و برتر از سایر خدایان.

گروهی دیگر بر این باورند که این کلمه از »وله« گرفته شده و اله بر وزن ِفعال به 

معنای مفعول است؛ مانند کتاب که به معنای مکتوب است.

و اگر از »وله« گرفته شده باشد، وله یعنی رسگشتگی و اله یعنی رسگشته )حیران( یا 

شیداست و از این رو، خدا را اللّه گفته اند که ِخرد در برابر او رسگشته و شیدا می شود.

سیبََویه از دانشمندان رصف و نحو از طرفداران این نظر است که ریشۀ واژۀ اللّه 

»وله« است. مولوی در مثنوی نظر او را بیان کرده و می گوید:

معنِی الله گفت آن سیبَـَویه      یولِهوَن يف الَحـوائِـج ُهم لََدیْـه

گفت الَهنا يف حـوائْجنا إلَیْك     َو الْتََمسنـاهـا َوَجدناهـا لََديـْك

ترجمه: سیبویه دربارۀ معنای اللّه گفت: اللّه کسی است که مردم در نیازهای خود 

شیداوار به سوی او می روند. گفت ای خدای ما در نیازهایامن به سوی تو روی می آوریم 

و از تو می خواهیم و آنها را نزد تو می یابیم.

شاید هم اله و وله دو گویش از یک زبان باشند؛ یعنی در آغاز وله بوده سپس آن را 

به صورت اله استعامل کرده اند؛ و وقتی آن را به صورت اله تلّفظ منودند معنای پرستش 
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ناآگاهانه  اللّه چنین می شود: آن ذاتی که همۀ موجودات  بنابراین، معنای  يافته؛  هم 

شیدای او هستند و او تنها وجودی است که شایستگی پرستش دارد.

اللّه نداریم و هیچ واژه ای  باورند که در فارسی واژه ای معادل کلمۀ  این  بر  برخی 

رسانندۀ تام معنای اللّه نیست؛ زیرا اگر به جای اللّه »خدا« بگذاریم رسا نخواهد بود، 

چون خدا مخّفف »خودآی« است و اگر خداوند به کار رود باز رسا نخواهد بود؛ زیرا 

خداوند یعنی صاحب. اّما چنین نیست؛ در هر زبانی برای معادل اللّه واژه های زیبایی 

وجود دارد که از جنبه هایی بر زبان های دیگر برتری دارد. در فارسی نیز اهورامزدا، ایزد، 

یزدان، کردگار، خدا، خداوند، پروردگار واژگانی زیبایند. َولْهان يعنی شيدا، عاشق

11  ترجمۀ فارسی »أََخَذ« می شود: گرفت، بُرد، برداشت آغاز کرد و ...

ًة: هديه ای گرفتم، ُخْذين َمَعك: مرا با خودت برب، أََخَذ الَْحقيبََة: چمدان را  أََخذُت َهديَـّ

برداشت، أََخَذ يَْکتُُب: آغاز به نوشنت کرد، أََخَذ َعلَيِه: او را رسزنش کرد، اْلَْخُذ َو الرَّدُّ: گفت 

و شنود، أََخَذُه النَّْوُم: خواب بر او چريه شد، أََخَذ الُْقلوَب: دلها را ربود، أََخَذ َمْجراُه: در 

راه عادی خود رفت، أََخَذ رَأيَُه: با او مشورت کرد، أََخَذ ِمْن شاِرِبِه: از سبيلش چيد، أََخَذُه 

ِبَذنْبِه: او را به گناهى كه مرتكب شده بود كيفر داد.

ترجمۀ فارسی أََخَذ به جملۀ داده شده بستگی دارد؛ مثال بيشرت:

أََخَذ الخوُف منه َمأخذاً : ترس، او را فراگرفت. 

أََخَذْت فيِه الَخمُر : می در او اثر كرد. 

أََخَذ عليه طريَقه : او را بر كارى كه كرده بود نكوهش منود. 

ة : به سختى با او رفتار كرد.  أََخَذُه ِبالشدَّ

أََخَذُه بالُحسنى : به نيىك با او رفتار كرد. 

أََخَذ بيِدِه او بَناِصه : او را يارى كرد. 

أََخَذ أْخَذُه و بإْخِذِه : از روش و خوى او پريوى كرد. 

أََخَذُه عىل حني ُغرٍَّة : ناگهان بر او وارد شد يا ناگهان او را گرفت. 

أََخَذ عىل نفسه : با خود عهد بست. 
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أََخَذُه عىل َعاتِقه : مسئوليّت را بر عهده گرفت. 

أََخَذ عىل يدِه : از كارى كه مى خواست انجام دهد او را بازداشت. 

أََخَذ َعنُه : از او نقل قول كرد، از او آموخت؛ »أَخَذ َعْن كُتُِب الَوَّلني«: از كتاب هاى 

الَهْنَدَسة«: از او علم جرب و هندسه آموخت. قدميى نقل كرد؛ »أَخَذ َعنُه الجرَب و 

أَخَذ بخاطره: با او همدردی كرد، به او تسليت گفت، او را تسلّی داد.

أخذ )أو أمسك( ِبِخناقه: يقه اش را گرفت )چسبيد(

برخورد كرد، شديداً  با خشونت  برخورد خشن كرد،  برخورد كرد،  أَخَذ بشدة: شديداً 

كرد. مؤاخذه 

أَخَذ بالثار: انتقام گرفت .

أَخَذ جانبا من: بخشی از ... را به خود اختصاص داد )به عهده گرفت(.

أَخَذ جانبا من: بخشی از ... را به خود اختصاص داد ، قسمتی از ... را به انحصار خود 

درآورد.

راه  به عصا  احتياط كرد، مواظبت كرد، هشيار شد، مراقبت كرد، دست  أَخَذ حذره: 

كرد. )عمل(  حركت  محتاطانه  رفت، 

أخذ حذره: هوشيار شد، حواسش را جمع كرد، احتياط كرد، دقت كرد، مراقبت )احتياط( 

كرد، مواظبت )احتياط( كرد.

منظور  رعايت منود،  داد،  قرار  مّدنظر  كرد،  مراعات  آورد،  به حساب  بالحسبان:  أَخَذ 

گرفت. گرفت، جّدی  نظر  در  كرد،  توّجه  داشت، 

أَخَذ بالحسنی: مهربانی كرد ، مالطفت كرد ، خورشويی كرد ، نرمی كرد ، برخورد نيكو 

كرد.

أَخَذ حيطََته: احتياط كرد، دست به عصا شد، دقت كرد، مواظب شد )مواظبت كرد(، 

مراقب شد )مراقبت كرد(.

أَخَذ عىل عاتقه: به عهده گرفت، پذيرفت، بردوش كشيد، به گردن گرفت، گردن نهاد .

أَخَذ علام بـ  : آگاه شد از، مطلع شد از، را مالحظه كرد، پی برد به.

أَخَذ عىل ُعهدته: به عهده گرفت، متعهد شد، تعهد منود، ملتزم شد، بر دوش گرفت.

أَخَذ عينات: منونه برداری كرد ، منونه گريی كرد ، الگو گرفت )قرار داد(.
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أَخَذ عىل )حني( غرة: غافلگري كرد.

أخَذ كَرهينة: به گروگان گرفت، گروگان گرفت.

أَخَذ بالنصيحة: پند گرفت، اندرز گرفت، نصيحت را گوش كرد، حرف را قبول كرد، درس 

گرفت )پند شنيد(.

أخذ بدفة الحكم: زمام امور )حكومت( را در دست گرفت، بر مسند قدرت نشست، 

قدرت را به دست گرفت، به حكومت )قدرت( رسيد.

معانی مشهور باب های ثالثی مزيد برای معلّم نه برای دانش آموز: )استثنا در معانی 

وجود دارد.(

باب إفعال )أَْفَعَل یُْفِعُل إِْفعال(

1  متعّدی کردن فعل الزم )تَْعدیَة(:

؛ علی خندید.  أَضَحَك عيلٌّ ُحَسيناً؛ علی حسني را خنداند. مثال: َضِحَك عيلٌّ

قرآن: ﴿إنَُّه هَو أَْضَحَک َو أَبْکَی﴾؛ اوست که خندانيد و گريانيد.

2  مفعول را دارای صفتی یافنت )وجدان الصفة(:

مثال: أَْعظَْمُت اللَّه؛ خدا را با عظمت یافتم.

قرآن: ﴿فَلاَّم َرأَيَْنُه أکرَبْنَُه﴾؛ وقتی او را دیدند بزرگ یافتند.

3   فاعل دارای ماّدۀ فعل شود یا مفعول را دارای ماّدۀ فعل کنیم: )واجدیّت(

مثال: أوَرَق الشجُر؛ درخت دارای برگ شد.

قرآن: ﴿فَأَقبَـرَُه﴾؛ در قربش نهاد.

أَثْـَمَر؛ میوه دار شد.

4  داخل شدن فاعل در زمان، مکان یا عدد:

أعرََق سعيٌد؛ سعيد وارد عراق شد.

يَن﴾؛ داخل صبح شد در حالی که از زیانکاران بود. قرآن: ﴿فَأَْصبََح ِمَن ٱلَْخارِسِ

5 نسبت فعل به غیر فاعل: 

مثال: أَکَسَد الکاِسبون؛ کاسب ها بازارشان کساد شد.

6  رسیدن به وقت: 

مثال: أَحَصَد الزَّرُع؛ هنگام درو کشت رسید.
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7 مبدأ فعل را از فاعل یا مفعول برطرف کردن )سلب(:

مثال: أَفْزَْعُت حميداً؛ بیمناکی حميد را برطرف کردم.

8  ضّد معنای ثالثی مجرّد:

مثال: تَرََب حاِمٌد؛ حامد خاک نشین )تهیدست( شد.

أتْرََب حاِمٌد؛ مال در دست حامد چون خاک شد )ثروتند شد(.

نیا تُخلُِق البداَن؛ هامنا جهان پیکرها را فرسایش می دهد. : الدُّ اإلماُم عيّل

ا ٱلَْقاِسطُوَن فََکانُواْ لَِجَهنََّم َحطَباً﴾؛ قرآن: ﴿َوأَمَّ

 و اّما منحرفني برای دوزخ هيزم خواهند بود.

﴿َو أَقِْسطُواْ إِنَّ ٱللََّه يُِحبُّ ٱلُْمْقِسِطنَي﴾؛ 

دادگری را گسرتش دهيد که خدا داد گسرتان را دوست می دارد.

ُل تَْفعیل »تَْفعال ـ تَْفِعلة ـ َفعال ـ ِفعال ِفّعال«( َل ـ یَُفعِّ باب تفعیل )َفعَّ

1 متعّدی کردن فعل الزم )تعدیة(:

قرآن: ﴿نزّل علیك الکتاب﴾؛ بر تو کتاب را فرود آورد.

2  داللت بر زیادی فعل یا فاعل یا مفعول )تکثیر(

قرآن: ﴿َغلََّقِت البواب﴾؛ درهای زیادی را بست.

3  مبالغه )تفاوتش با تکثیر این است که در تکثیر بیشرت کمیت و در مبالغه بیشرت 

کیفیت مّد نظر است.(

؛ حق را کامالً آشکار کردم. مثال: رَصَّْحُت الَحقَّ

قَْت ٱلرُّْؤيَا﴾؛ آنچه در رؤیا دیدی کامالً تصدیق کردی. )مأموریتت را  قرآن: ﴿قَْد َصدَّ

کامالً به انجام رساندی(

4  تدریج:

قرآن: ﴿إنّا نحن نَزَّلنا الذِّکر﴾؛ ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم.

5  نسبت دادن ماّدۀ فعل به مفعول )نسبت(:

قرآن: ﴿َو َمن يَُعظِّْم ُحرُماِت ٱللَِّه﴾؛ و هرکس حرمت يافتگان خدا را بزرگ بدارد.
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6 ضّد معنای باب افعال:

قرآن: ﴿إِنَّنا نَخاُف أَن يَْفرَُط َعلَيْنا﴾؛ بيم داريم در آزارمان زیاده روی کند.

ُهْم ال يَُفرِّطُوَن؛ آنها کوتاهی منی کنند.

مصدر باب تفعیل در وزن های دیگری هم به کار می رود، اين کلامت نيز مصدر باب 

اب تفعیل اند: تَکرار / تَجربة / َسالم / کِذاب / کِذَّ

باب ُمفاَعلَة )فاَعَل ـ یُفاِعُل ـ ُمفاَعلَة(

1 مشارکت )معنای غالب باب مفاعلة است.(

درحالی که هر دو طرف هم فاعل اند و هم مفعول، اّما آغازکننده به صورت فاعل و 

دیگری به صورت مفعول آورده می شود: کاتََب نارِصٌ َمحموداً؛ نارص و محمود با يکديگر 

نامه نگاری کردند.

قرآن: ﴿فََساَهَم فََکاَن ِمَن ٱلُْمْدَحِضنَي﴾ )صافات، 141(؛ 

پس قرعه انداختند و او از مغلوبني شد.

2  تکثیر

َءاَجرَك اللُّه؛ خداوند پاداش بسیار به تو دهد.

3 تعدیه )متعدی کردن فعل الزم(

بَُعَد: دورشد  بَاَعَد :دور کرد

قرآن: ﴿َولِٰکْن بَُعَدْت َعلَيِْهم﴾؛ ولی به نظرشان دور آمد.

َربََّنا بَاِعْد بنَْيَ أَْسَفارِنَا؛ پروردگار مابني سفرهای ما فاصله زياد قرار بده.

4  هامن معنی ثالثی مجرّد

تعالی نسبت داده شود در معنای  به خدای  باب مفاعله، فعلی  معموالً هرگاه در 

است. چهارم 

قرآن: ﴿قاتَلَُهم اللّه﴾ ، ﴿یَُخاِدعون اللَّه﴾

ل( ُل ـ تََفعُّ َل ـ یََتَفعَّ ل )تََفعَّ باب تفعُّ

1  مطاوعه )قبول اثر فعل( باب تفّعل برای پذيرش اثر باب تفعیل به کار می رود:
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َعلَّْمُت هاِشامً فَـتََعلََّم؛ به هاشم یاد دادم پس یاد گرفت.

بِِّه کَلِاَمٍت فَتَاَب َعلَيِْه إِنَُّه ُهَو ٱلتَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم﴾؛ )بقره/ 37(؛  ٰى َءاَدُم ِمن رَّ قرآن: ﴿فَتَلَقَّ

و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را بخشيد زيرا وی توبه پذير و 

است. مهربان 

ِميُع ٱلَْعلِيُم﴾؛ )بقره/ 127(؛ ﴿َربََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت ٱلسَّ

 پروردگارا، از ما بپذير زيرا تو شنوای دانا هستی.

2 تکلّف: خود را به رنج انداخنت )فاعل می خواهد چیزی غیر واقعی را به زحمت 

به خود منسوب کند.(

قرآن: ﴿َوَما أَنَا ِمَن ٱلُْمتََکلِِّفنَي﴾؛ )ص/ 86(؛ و من از آنها نيستم که چيزی را که ندارند 

به خود می بندند.

3 تدریج

قرآن: ﴿قَْد يَْعلَُم ٱللَُّه ٱلَِّذيَن يَتََسلَّلُوَن ِمنُکْم﴾ )نور/ 63(؛ 

خدا از شام کسانی را که نهانی در می روند می شناسد )تسلّل آن است که کسی خود 

را از جايی آرام آرام بیرون کشد طوری که نخواهد کسی پی بربد.(

قرآن: ﴿يَتََجرَُّعُه﴾؛ )ابراهيم/ 17(؛ به زحمت، جرعه جرعه آن را رس می کشد.

4 تجنُّب؛ )اجتناب فاعل از ماّدۀ فعل(

تَأثََّم قاِسٌم؛ قاسم از گناه دوری کرد.

5  تلبُّس؛ )فاعل چیزی را که فعل از آن مشتق شده بپوشد(

َص جواٌد؛ جواد پیراهن پوشید. تََقمَّ

6 َصیرورت؛ )به حالتی در آمدن(

تََسلََّم ِهشاٌم؛ هشام مسلامن شد.

باب تفاعل )تَفاَعَل ـ یََتفاَعُل ـ تَفاُعل(

1  مشارکت:

قرآن: ﴿تََعاَونوا َعَل ٱلرْبِّ َوٱلتَّْقَوٰى﴾ )مائده/ 2(؛ 

يکديگر را در کار نيک و پرهيزگاری ياری کنيد.
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2 تظاهر:

تَـامرََض کاِظٌم؛ کاظم خودش را به بيامری زد.

َّاقَلْتُم إَِل ٱْلَرِْض﴾ )توبه/ 38(؛  قرآن: ﴿اِث

به زمني سنگينی می کنيد. )خودتان را ناتوان جلوه می دهید.(

3 مطاوعه )پذيرش اثر فعل(:

باَعْدُت َمنصوراً فَتَباَعَد؛ منصور را دور کردم پس دور شد.

4 تدریج:

تَزایََد الَْمطَُر؛ باران به تدريج بسيار شد.

هرگاه فاء الفعل در باب های تفّعل و تفاعل یکی از دوازده حرف )ت، ث، ج، د، ذ، 

ز ،س، ش، ص، ض، ط، ظ( باشد، جایز است حرف »ت« این دو باب را هم جنس فاءالفعل 

کرده در آن ادغام کنیم. برای پرهیز از ابتدا به ساکن از یک همزۀ وصل کمک می گیریم. 

تَثاقََلثَثاقََلثْثاقََلاِثْثاقََلاِثّاقََل 

تَتَضاَربوَن تَضاَربوَن

﴿تََنزَُّل الَْمالئَِکُة َو الّروُح﴾ فعل تََنزَُّل در اصل تَتََنزَُّل بوده است.

باب افتعال )اِْفَتَعَل ـ یَْفَتِعُل ـ اِْفِتعال(

1 مطاوعه )اثرپذیری(

َجَمْعُت الّناَس فَاجتََمعوا؛ مردم را گرد آوردم و آنان گرد هم آمدند.

ْجتَِمعوَن﴾ )شعراء، 39(؛ و به مردم گفتند آیا شام  قرآن: ﴿َو ِقيَل لِلنَّاِس َهْل أَنتُم مُّ

گرد هم می آييد؟ 

2  تالش و مبالغه:

اِکْتََسبُْت الاْمَل؛ با کوشش فراوان مال به دست آوردم.

قرآن: ﴿لََها َما کََسبَْت َوَعلَيْها َما ٱکْتََسبَْت﴾ )بقره، 286(؛

نیکی های هر شخصی به سود خود او و بدی هايش نيز به زيان خودش است.

3  اتِّخاذ )فراهم آوردن ماّدۀ فعل(

اِْختَبَزُْت الخبَز؛ نان را پختم.
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4  طلب:

اِْعتََذرُْت ماِجداً؛ از ماجد پوزش خواستم.

قرآن: ﴿اَل تَْعتَِذُرواْ قَْد کََفرْتُم بَْعَد إِميَانُِکم﴾)توبه، 66(؛ 

پوزش نخواهيد؛ زيرا پس از اميانتان کافر شديد. 

5 معنای ثالثی مجرّد:

اِْجتََذبُْت قَميَص أَخي؛ پرياهن برادرم را کشیدم.

6 مشارکت:

اِْختََصَم جعفٌر و َسّجاٌد؛ جعفر و سّجاد با هم دشمنی کردند.

قرآن: ﴿َهَذاِن َخْصاَمِن ٱْختََصموا يف َربِِّهم﴾)حج، 19(؛

اينها دو دشمنند که در مورد پروردگارشان با يکديگر دشمنی کرده اند. 

تفاوت مشارکت در باب مفاعله با باب های تفاعل و افتعال این است که در باب 

مفاعله رشوع کننده، اعراب فاعلی می گیرد و دیگری حالت مفعولی، ولی در باب تفاعل 

و افتعال هر دو به صورت فاعل می آيند.

در باب افتعال در حالت های زیر حروف تبديل می شوند:

ادغام  افتعال  باب  )ت(  در  سپس  تبدیل  )ت(  به  باشد  )ی(  یا  )و(  فاءالفعل  ـ        اگر 

اِتِّخاذ می دهد:  رخ  حالت  این  هم  أََخَذ  مورد  در  استثنائاً  اِتِّحاد  مثل  می شوند؛ 

ـ اگر فاءالفعل )ص، ض، ط، ظ( باشد، )ت( در باب تبدیل به )ط( می شود؛ مثال: 

اِضِطهاد و  اِضِطرار  اِضِطراب، 

قرآن: ﴿َوٱْصطرَِبْ لِِعبَاَدتِِه﴾ )مريم، 65(؛ در عبادتش بردبار باش. 

ـ اگر فاءالفعل )د، ذ، ز( باشد )ت( در باب تبدیل به )د( می شود و جایز است که )د( 

و )ذ( را هم در هم ادغام کنیم:

زََجَر ـ اِزتََجَر ـ ازَدَجَر      

کََر ذَکََر ـ اذتََکَر ـ اذَدکَر ـ ادَّ

قرآن: ﴿َوقَالُواْ َمْجُنوٌن َوٱزُْدِجَر﴾)قمر، 9(؛ و گفتند جن زده شده و زيان ديده است. 
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ٍة﴾)يوسف، 45(؛ و پس از مّدتی به ياد آورد.  کََر بَْعَد أُمَّ قرآن: ﴿َوٱدَّ

ـ هرگاه عین الفعل فعلی در این باب یکی از12حرف )ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، 

ض، ط، ظ( باشد، جایز است حرف )ت( این دو باب را هم جنس عین الفعل کرده در 

آن ادغام کنیم، سپس فاء الفعل را مفتوح یا مکسور کنیم و چون از همزه باب بی نیاز 

می شویم آن را حذف می کنيم.

ُم َم ـ یََخصِّ َم ـ َخصَّ َخَصَم ـ اِْختََصَم ـ اِْخَصَصَم ـ اَِخصَّ

ُموَن﴾)يس، 49(؛ در حالی که رسگرم دشمنی باشند.  قرآن: ﴿َو ُهْم يَِخصِّ

باب انِفعال )اِنَْفَعَل ـ یَْنَفِعُل ـ اِنِْفعال(

تنها معنای این باب مطاوعه)اثرپذیری( است:

، استخوان را شکستم پس شکسته شد. کََسُْت الَْعظَْم فَانَْکَسَ

قرآن: ﴿فَأَْوَحيَْنا إَِلٰ ُموىَسٰ أَِن ٱْضِب بَِّعَصاَك ٱلْبَْحَر فَـٱنَفلََق﴾)شعراء، 63(؛ 

به موسی وحی کرديم که عصايت را به دريا بزن، پس بشکافت. 

باب افِعالل )اِْفَعلَّ ـ یَْفَعلُّ ـ اِْفِعالل(

1  داخل شدن فعل در ماّدۀ فعل:

اِْسَودُّ اللَّیُل؛ شب وارد سیاهی شد.

قرآن: ﴿ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو کَِظيٌم﴾ )زخرف، 17(؛ 

رويش از بسيارِی خشم و ناراحتی سياه می شود. 

2 مبالغه:

اِبْيَضَّ الثَّوُب؛ لباس بسیار سفید شد.

قرآن: ﴿يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه﴾ )آل عمران، 106(؛

روزی که چهره هايی سفيد و چهره هايی سياه می شود. 

باب استفعال )اِسَتفَعَل ـ یَسَتفِعُل ـ اِسِتفعال(

1 طلب )معنای غالب این باب است.(

يِن﴾)انفال، 72(؛ وکُْم يِف ٱلدِّ قرآن: ﴿َوإِِن ٱْستَنرَصُ

 اگر از شام در راه دين ياری بخواهند شام بايد ياريشان کنيد. 
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2 مفعول را دارای صفتی یافنت:

اِْستَْکرَمُت حاِتاً؛ حاتم را بخشنده یافتم.

ُنَّ َعَل ٱلَِّذيَن ٱْستُْضِعُفواْ يِف ٱْلَرِْض﴾ )قصص، 5(؛  قرآن: ﴿َو نُِريُد أَن منَّ

و می خواهيم که بر آنان که در زمني ناتوان نگاه داشته شدند، مّنت نهیم.

3 قرار دادن ماّدۀ فعل برای مفعول:

اِستَخلَفُت َزکَريّا؛ زکريا را جانشین خود کردم.

قرآن: ﴿َويَْستَْخلُِف َربِّ قَْوماً َغرْيَکُْم﴾)هود، 57(؛ 

پروردگارم قومی غري شام جانشین می کند. 

4 تحّول: )فاعل از حالتی به حالتی دیگر درآید که ماّدۀ فعل بر آن داللت می کند(:

اِْستَْحَجَر الطّیُن؛ گل سنگ شد.

قرآن: ﴿فَـٱْستَْغلََظ فَـٱْستََوٰى َعَلٰ ُسوِقِه﴾ )فتح، 29(؛ 

]آن جوانه ها[ سترب می شود و راست بر پای خود می ايستد. 

5  مطاوعه )اثر پذیری(:

أحَکمتُُه فاستَحَکَم؛ آن را محکم کردم پس محکم شد.

از ذکر معانی باب های افعیالل، افعیعال، افِعّوال چون پرکاربرد نيست رصف نظر شد.
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اهداف رفتاری: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1 منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

2 پيام منت را درک کند.

3 معنای کلامت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند. 

4 به هنگام ضورت، به آيات و حکم درس استشهاد کند.

5 فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل و معادل ماضی استمراری از 

باب های تفاعل، تفعيل، مفاعلة و إفعال را درست ترجمه کند و در جمله جايگاه درست 

آنها را تشخيص دهد.

فرايند آموزش  

منت درس چهارم دعوت به هم زيستی مساملت آميز ميان مذاهب و قوميّت هاست. 

زندگی  مختلفی  مذاهب  گاهی  و  قوميّت ها  ايران  جمله  از  کشورها  از  بسياری  در 

می کنند. بزرگان دين و کشور هميشه همگان را دعوت به همبستگی می کنند. در ايران 

لَک، بختياری، عرب، ترکمن،  لُر،  قوميّت های بسياری هستند؛ مانند فارس، ترک، کرد، 

بلوچ، تات، تالشی، تربی، گيلک، سيستانی، ارمنی، افغان، گُرجی، قزّاق، آسوری و ...

هامهنگی در ترجمۀ منت درس  

لْميُّ اَلتَّعايُُش السِّ

لََقد کانَْت رِسالَُة اإْلسالِم َعلَی َمرِّ الُْعصوِر قائِـَمًة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب اإْلساَءِة؛ 

است.  استوار  بی ادبی  از  پايۀ منطق و دوری کردن  بر  اسالم در گذر زمان  رسالت 

يِّئَُة اِدفَْع ِبالَّتي  لَْت، 34؛ فَإنَّ اللَّه يَقوُل: ﴿َو ال تَستَِوي الَْحَسَنُة َو اَل السَّ )بوده است( فُصِّ

رُس الّراِبُع الدَّ
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بَيَنُه َعداَوٌة کَأَنَُّه َولـيٌّ َحـميٌم﴾ زيرا خداوند می فرمايد:  بَيَنَك َو  الَّذي  هَي أَحَسُن فَإَذا 

نيکی و بدی برابر نيستند با شيوه ای که بهرت است ]بدی[ را دفع کن، آنگاه کسی که 

میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می گردد.

إنَّ الُْقرآَن يَأُمُر الُْمسلِمنَي أاَّل يَُسبّوا َمعبوداِت الُْمرشِکنَي َو الُْکّفاِر فَهَو يَقوُل: ﴿َو ال تَُسبّوا 

الَّذيَن يَدعوَن ِمن دوِن اللِّه فَيَُسبّوا اللَّه...﴾ اْلنعام، 108؛ قطعاً قرآن به مسلامنان دستور 

می دهد که بت های )خدايان( مرشکان و کافران را دشنام ندهند و می فرمايد: و آنهایی 

را که جز خدا فرا می خوانند دشنام ندهید که خدا را دشنام خواهند داد. 

اَْلسالُم يَحرَتُِم اْلَدياَن اْللٰهيََّة؛ ﴿قُْل يا أَهَل الِْکتاِب تَعالَوا إلَی  کَلَِمٍة َسواٍء بَيَننا َو بَيَنُکم 

أاَّل نَعبَُد إالَّ اللَّه َو ال نرُْشَِك ِبِه﴾ آُل ِعمران، 64 ؛ اسالم به دين های الهی احرتام می گذارد؛ 

بگو: »ای اهل کتاب ، بیایید بر رس سخنی که میان ما و شام یکسان است بایستیم که: 

جز خدا را نپرستیم و چیزی را رشیک او نگردانیم«.

يَُؤکُِّد الُْقرآُن َعلَی ُحّريَِّة الَْعقيَدِة: ﴿ال إکراَه فی الّديِن﴾ الْبقرة، 256؛ ال يَجوُز اْلرصاُر 

ُه ال يَنتَِفـُع ِبِه أََحٌد؛ َو َعلَی کُلِّ الّناِس أَن يَتعايَشوا  َعلَی نِقاِط الِْخالِف َو َعلَی الُْعدواِن، ِلَنَـّ

لََديِهم  ِبا  ِلَنَُّه ﴿کُلُّ ِحزٍب  ِبـَعقائِِدِه؛  ِمنُهم  کُلٍّ  اْحِتفاِظ  َمَع  ِسلْميّاً،  تَعايُشاً  بَعِضِهم  َمَع 

فَرِحوَن﴾ الّروم، 32 ؛

قرآن بر آزادی عقيده تأکيد می کند: )هيچ اجباری در دين نيست.( ارصار بر نقاط 

اختالف و دشمنی جايز نيست؛ زيرا کسی از آن سود منی بَرد و بر همۀ مردم الزم است 

)همۀ مردم بايد( که با حفظ عقايد خودشان با يکديگر هم زيستی مساملت آميز داشته 

باشند؛ زيرا )هر حزبی به آنچه دارد دلشاد است(.

عوِب الَْکثريَِة، تَختَلُِف يف لُغاتِـها َو أَلْوانِـها. قاَل اللُّه  اَلِْبالُد اْلسالميَُّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ

تَعالَی: ﴿یا أَیُّها الّناُس إنّا َخلَْقناکُم ِمْن ذَکٍَر َو أُنثَى َو َجَعلْناکُم ُشعوباً َو قَبائَِل لِتَعارَفوا إِنَّ 

أَکرََمُکم ِعنَد اللِّه أَتقاکُم﴾ اَلُْحُجرات، 13؛

از ملّت های بسيار است که در زبان و رنگ فرق  رسزمني های اسالمی مجموعه ای 

می کند. خدای تعالی )بلند مرتبه( فرموده است: ای مردم، ما شام را از مردی و زنی 
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آفریدیم و شام را ملّت ها و قبیله ها گردانیدیم تا يکديگر را بشناسيد. بی گامن گرامی ترين 

شام نزد خدا پرهیزکارترین شامست.

فََقد قاَل رَسوُل اللِّه )ص(: »يا أَيَُّها الّناُس، أاَل إنَّ َربَُّکم واِحٌد َو إنَّ أَباکُم واِحٌد؛ أاَل ال 

، َو ال لَِعَجميٍّ َعلَی َعَربٍّ َو ال ِلَسَوَد َعلَی أَحَمَر َو ال ِلَحَمَر َعلَی  فَْضَل لَِعَربٍّ َعلَی َعَجميٍّ

ِبالتَّقَوی«. إاّل  أَسَوَد 

و  يکی  پروردگارتان  قطعاً  باشيد  آگاه  مردم،  ای  است:  فرموده  )ص(  خدا  فرستادۀ 

پدرتان يکی است؛ آگاه باشيد عرب بر غري عرب و نه غري عرب بر عرب و نه سياه بر 

رسخ و نه رسخ بر سياه هيچ برتری ای ندارد.

يَأُْمرُنا الُْقرآُن ِبالَْوحَدِة. ﴿َو اْعتَِصموا ِبـَحبِْل اللِه َجـميعاً َو ال تََفرَّقوا ...﴾ آل ِعمران،103؛ 

قرآن به ما دستور به همبستگی می دهد. )و به ريسامن خدا چنگ بزنيد و پراکنده نشويد(. 

ِة اإْلسالميَِّة يف ُصَوٍر کَثريٍَة، ِمنَها اْجِتامُع الُْمسلِمنَي يف َمکاٍن واِحٍد يف  يَتََجلَّی اتِّحاُد اْلُمَّ

. اَلُْمسلِموَن ُخْمُس ُسّکاِن الْعالَِم، يَعيشوَن يف ِمساَحـٍة واِسَعٍة ِمَن اْلَرِض ِمَن الّصنِي  الَْحجِّ

 . إلَی الُْمحيِط اْلَطليَسِّ

همبستگی اّمت اسالمی در شکل های بسياری جلوه گر می شود، از آن جمله گردهاميی 

مسلامنان در جای واحد در حج. مسلامنان يک پنجم ساکنان جهان اند و در مساحتی 

گسرتده از زمني از چني تا اقيانوس اطلس زندگی می کنند.

ُه  أَنَـّ الُْمسلِمنَي، فَـاْعلَموا  يَُفرُِّق  أََحٌد کَالماً  ... إذا قاَل  اللُّه:  الُْخَمينيُّ رَِحَمُه  اإْلماُم  قاَل 

الُْمسلِمنَي. بنََي ُصفوِف  الِْخالِف  بَثَّ  يُحاِوُل  أَْو عالٌِم  جاِهٌل 

امام خمينی )ره( فرموده اند: ... هرگاه کسی سخنی گفت که باعث تفرقه مسلامنان 

شود، بدانيد که يا نادان است يا دانايی است که تالش می کند بین صفوف مسلامنان 

بگسرتاند.  اختالف 

. َو قاَل قائُِدنا آيَُة اللِّه الْخامنئّي: َمن رَأَی ِمنـُکم أََحداً يَدعو إلَی التَّفرِقَِة، فَـُهَو َعميُل الَْعدوِّ

و رهربمان آيت اللّه خامنه ای فرموده اند: هرکس از شام کسی را ديد که به تفرقه فرا 

می خوانْد، مزدور دشمن است.
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درک مطلب  

هدف اين است که دانش آموز خودش را بيازمايد. خوب است که دانش آموزان به 

صورت گروهی اين پنج جمله را حل کنند، آنگاه از هر گروه يکی داوطلب شود و پاسخ 

را با دليل ذکر کند. بهرتين دليل ترجمۀ عبارت است.

اِعلَموا 

قواعد درس چهارم ادامۀ درس سوم است. در درس سوم، سه باب ساده تر انفعال، 

تفعيل،  إفعال،  وزن های  درس  اين  در  و  شد  تدريس  تفّعل  کنار  در  استفعال  افتعال، 

مفاعلة و تفاعل تدريس می شوند. تجربه نشان می دهد که دانش آموزان در يادگريی 

سه باب انفعال، افتعال و استفعال راحت تر هستند و يادگريی دو باب إفعال و تفعيل 

اين  در  تنها  نه  است.  مفتوح  همزه اش  که  إفعال  باب  امر  ويژه  به  است.  مشکل تر 

تثبيت  نَْفَسَك برای  اِخترَِبْ  درس، بلکه در هر هشت درس کتاب تريناتی تحت عنوان 

است. کتاب طرّاحی شده  از  اين قسمت  آموخته های 

مانند درس سوم در اين درس نيز در کتاب عربی علوم انسانی معنای مشهور چند 

باب ذکر شده است. بايد دانست که واقعاً دانسنت معانی مشهور باب ها آن طور که بايد 

و شايد کمکی به معنای فعل ها منی کنند.

ِحوارات 

منت حوار درس چهارم مانند ساير گفت وگوهای دروس هشتگانۀ کتاب کاربردی است. 

گفت وگو در سالن بازرسی گمرک فرودگاه يک منت سودمند است. اين گفت وگوها در 

سفرها معموالً پيش می آيد. کسی که متنی را برای مکامله حفظ می کند دوست دارد منت 

کاربردی را حفظ کند. فرضاً متنی که راجع به آشپزی است هرچند جّذاب است، ولی در 

سفر مگر در حالتی استثنائی کاربرد ندارد.
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تـمرين ها  

تـمرين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. اين تـمرين در 

کتاب درسی به صورت های گوناگونی طرّاحی شده است. 

در اينجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه می کند و پاسخ هر يک را در ميان 

واژگان جديد درس چهارم جست وجو می کند. اين کار می تواند بخشی از نـمرۀ شفاهی 

او را تشکيل دهد.

تـمرين دوم و سوم در هر دو کتاب: هدف تقويت مهارت واژه شناسی و کاربرد آن است. 

طرّاحی ترين دوم در امتحان دشوار، ولی ترين سوم ساده است.

تـمرين چهارم در هر دو کتاب: هدف، تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. هر پنج 

عبارت به لحاظ علمی جالب اند و دانش آموزان از خواندن آنها لّذت می برند. هرچند اين 

پنج عبارت با متون دينی و ادبی ارتباط ندارند، ولی در ايجاد عالقه تأثريگذارند.

تـمرين پنجم: اين ترين در دروس قبل نيز تکرار شده است. هدف تلفيق آموخته های 

دانش آموز در زمينۀ ضامير و افعال است.

را  آنچه  با قرآن و حديث است.  پيوند بني درس عربی  هدف  تـمرين ششم و هفتم: 

بايد  حديث  و  آيه  چند  قالب  در  است  آموخته  قواعد  و  لغت  در  تاکنون  دانش آموز 

مشاهده کند. در ضمن ترجمه نوع فعل ها را بايد بتواند تشخيص دهد. منظور از نوع 

بايد  است.  استمراری  ماضی  معادل  مستقبل،  نفی،  نهی،  و  امر  مضارع،  ماضی،  فعل 

توّجه داشته باشيم که اصطالح ماضی استمراری در رصف و نحو عربی رايج نيست. اين 

اصطالح برای فهم بهرت زبان عربی در کتاب درسی وضع شده است.

مترين هشتم، نهم )و دهم در زبان قرآن(: هدف، تقويت مهارت شناخت فعل است. اين 

و  يازدهم  تا دهم ترين شده است و در دو کتاب  مهارت در همۀ کتاب های هفتم 

دوازدهم نيز مرتّباً تکرار خواهد شد؛ زيرا ارزش يادگريی فعل برای يادگريی زبان عربی 

باالست. بسيار 
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أنوار القرآن 

هدف از اين بخش در کتاب مشرتک »عربی زبان قرآن« ارتباط درس عربی زبان قرآن با 

آيات قرآن است. معلّم می تواند از دانش آموزان بخواهد اين بخش را با صدای خوش تالوت 

کنند. پيشرت اشاره شد که حّل اين ترين به عنوان کار در منزل است. هدف ایجاد ارتباط با 

قرآن است. در هر حال چه اين ترين در کالس حل شود و چه در منزل در امتحانات از آن 

سؤال طرح می شود. حّل ترين در کالس وقتگري نيست. با اين حال، دبري در اين کار مختار 

است. می تواند حّل اين ترين را به عنوان ترين و فّعاليت منزل در نظر بگريد.

البحث العلمي  

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

حديث  و  قرآن  زمينۀ  در  بداند  دانش آموز  اينکه  برای  است.  شده  تنظيم  موجود 

تـمرين،  اين  بياموزد  را  آنها  با  کار کردن  تهيّه شده است و شيوۀ  نرم افزارهای خوبی 

اين بحث شود. وارد  مناسبت  آن  به  معلّم  تا  است  تلنگر خوبی 

می توان اين بخش را با استفاده از نرم افزارهای قرآنی، اينرتنت يا کتاب الُْمعَجُم الُْمَفهرَس 

انجام داد. خوب است دانش آموزان با نرم افزارهای قرآنی، سايت های قرآنی و کتاب الُْمعَجُم 

الُْمَفهرَس آشنا شوند و نحوۀ استفاده از آنها را بياموزند. اجرای اين بخش در کالس در 

صورت داشنت وقت از زيباترين بخش های کتاب است. مدارسی که ساعت اضافه دارند 

می توانند در اين زمينه ها کار کنند. چنني کارهايی کالس درس را فّعال و شاداب می کند.

ارزشيابی  

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

می توان اجرا کرد. بهرتين کار ترين شفاهی است. دانش آموزان را پای تخته آورد و از 

آنان خواست تا پاسخ دهند؛ مثالً می پرسيم مضارع اين فعل ها چيست؟ اِنَهَدَم، اِشرَتََك، 

َم، تَفاَخَر، اِستَخَدَم و ... البتّه در ارزشيابی کتبی ميان نوبت و پايان نوبت اّول و دوم  تََقدَّ

اين طور سؤال داده منی شود. اين رصفاً يک ترين برای يادگريی بهرت است. 



173

وسايل کمک آموزشی 

هرچه در دروس پیشین در بارۀ وسایل کمک آموزشی گفته شد در اينجا نیز مصداق 

دارد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

1 يَستَوي از باب افتعال و مصدر آن اِسِتواء است که در فارسی به نادرست به اُستُوا 

تبديل شده است.

2  َعَجم در زبان های فارسی، هندی، اردو، پشتو، بلوچی، ترکی و ... معنای ایرانی و 

زبان فارسی می دهد، اما در زبان عربی امروزه بیشرت به معنای غیر عرب به کار می رود. 

امروزه برخی قوم گرايان به صورت توهني آميز َعَجمّي خطاب به ايرانيان به کار می برند. 

احتامل دارد عجم از واژۀ »اَلَْجم« گرفته شده باشد؛ »جم« نام پادشاه ايرانی است. 

لغت شناسان کهن مانند فیروزآبادی در القاموس املحیط و ابن منصور در لسان العرب 

و فخر رازی و ابی الفتح موصلی بر اين باورند که ريشۀ واژۀ عجم )ع ج م( به معنای 

غري واضح و مبهم است و غیر عربی را گویند که عربی را به خوبی صحبت منی کند. 

الزمخری می نویسد که اعجمی یعنی ناروشن صحبت کننده ولی عجمی یعنی فارس 

یا ایرانی.

3 در آيۀ رشيفۀ 

﴿و عباُد الرَّحمن الَّذیَن یَمشوَن َعلَی الَرِض َهوناً﴾ )اَلُْفرقان، 63( 

چرا »هوناً« که »حال« است، با صاحب حال »واو« مطابقت ندارد؟

پاسخ: هون اسم جامد است و احتیاج به مطابقت با صاحب حال ندارد.

4  در آيۀ رشيفۀ 

﴿إن الحسنات یُذهنب السیئات﴾ )هود، 114(

چرا فعل به صورت مفرد مؤنث برای غیر عاقل نیامده است؟ 

پاسخ: دو وجه درست است. الحسنات از کارهای ارزشمند است با آن مانند ذوی الشعور 
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برخورد شده است؛ معموالً در زبان عربی با جمع غیر عاقل مانند مفرد مؤنث برخورد 

می شود؛ »أیام معدودة« در قرآن به شکل »أیام معدودات« نیز آمده است.

5  تَطَْمِئُّ در آيۀ رشيفۀ 

﴿أاَل ِبِذکِْر اللِّه تَطَمِئُّ الُْقلوُب﴾ )اَلرَّْعد، 28( 

، يَطَْمِئُّ و اِطِْمئنان( از باب اِفِْعاّلل است. )اِطَمَنَّ

6 کَام در آيۀ رشيفۀ 

﴿أَْحِسْن کَام أَْحَسَن اللُّه إلَيـَك﴾ )اَلَْقَصص، 77( 

جار و مجرور و متعلّق به مصدر محذوف است. )أَْحِسْن إِْحساناً کَام أَْحَسَن اللُّه إلَيَك(

ْن در آيۀ رشيفۀ  7  أَمَّ

ْن يُـجيُب الُْمضطَرَّ إذا َدعاُه َو يَکِشُف الّسوَء﴾ )اَلنَّمل، 62( ﴿أَمَّ

)أَْم َمْن( به معنای »يا کسی که« و در ادامۀ آيات قبلی است. برخی به غلط آن را با 

آهنگ دعا و ندا می خوانند. 

َم در لغت نامه نيامده  َم و أَنَْدَم هر دو در زبان عربی کاربرد دارند. هرچند نَدَّ 8  نَدَّ

است؛ چون باب إفعال و تفعيل قياسی اند.


