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درس هفتم عربی تخّصصی علوم انسانی )1(

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

1 منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.

2 پيام درس را درک کند.

3 به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

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

5 فعل مجهول را در جمله بشناسد و درست ترجمه کند.

6 نايب فاعل و اعراب آن را درست تشخيص دهد.

7 انواع فاعل و نايب فاعل را بشناسد.

8  موصوف و صفت را در جمله درست تشخيص دهد.
ر را در جمله تشخيص دهد و درست ترجمه کند.١ 9  صفت مؤخَّ

فرايند آموزش  

نفت از مهم ترين منابع درآمد ايران است. دانسنت اطاّلعات علمی در اين باره برای 

دانش آموز سودمند خواهد بود. هامنند سفره ای که جز غذای اصلی خوردنی های متنّوع 

ديگری نيز بر  رس آن است، منت اين درس تنّوعی جّذاب خواهد بود.

ر صفتی است که پس از مضاف و مضاٌف اليه آمده است؛ مانند الصالحني در »السالم علی عباِداللِّه الصالحني« و  ١ـ منظور از صفت مؤخَّ

العزيز در »يا أخي العزيز«.

رُس الّساِبُع الدَّ
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس هفتم عربی تخّصصی علوم انسانی )1(

﴿هـَو أَنـَشـأَکُـم ِمـَن اْلَرِض َو اْسـتَـْعـَمـرَکُـم فيـها﴾ هود/ 61

او شام را از زمني پديد آورد و خواستار آباد کردنش از شام شد.

ِصناَعُة النِّفِط: صنعت نفت

کَيَف نَحُصُل َعلَی النِّفِط؟ يَستَخِرُج اْلنساُن النِّفَط ِمْن باِطِن اْلَرِض؛ َو ٰهَذا اِلْسِتخراُج 

خوِر. يف بَعِض اْلَوقاِت يَستَغرُِق َوقتاً طَويالً، ِلَنَّ الَْحْفَر يَکوُن يف طَبَقاِت الصُّ

چگونه نفت را به دست می آوريم؟ انسان نفت را از درون زمني استخراج می کند و 

گاهی اين استخراج وقت بسياری می گريد؛ زيرا حفر در طبقات صخره هاست.

ُر ِقسامً   يف إيران ثََرواٌت کَثريٌَة يف باِطِن اْلَرِض؛ ِبالُدنا َغنيٌَّة ِبالنِّفِط َو الْغاِز َو هَي تَُصدِّ

ناعيَِّة.  ِمنهام إلَی الْبُلداِن الصِّ

در ايران ثروت های بسياری درون زمني وجود دارد. کشور ما رسشار از نفت و گاز 

است و بخشی از آنها را به کشورهای صنعتی صادر می کند. 

َعرََف اْلنساُن النِّفَط ِمن قَديِم الزَّماِن َو کاَن يَجَمُعُه ِمن َسطِح اْلَرِض َو يَستَفيُد ِمنُه 

کَـَوقوٍد َو لُِمعالََجِة اْلَمراِض الِْجلديَِّة.

انسان نفت را از ديرباز شناخته است و آن را از سطح زمني جمع می کرد و به عنوان 

سوخت و برای درمان بيامری های پوستی از آن استفاده می کرد.

َو يُغلَُق  يُفتَُح  اْلُنبوِب.  ِبواِسطَِة  النِّفُط  فيـها. يَصَعُد  أُنبوباً  َو يََضُع  اْلنساُن ِبرئاً  يَحِفُر 

ِبـَمفاتيَح.  اْلُنبوُب 

بال  لوله  به وسيلۀ  نفت  می گذارد.  لوله ای  آن  در  و  می کند  حفر  را  چاهی  انسان 

می شود. بسته  و  باز  کليدهايی  با  لوله  می رود. 

لِـتَسهيِل  َو  النِّفِط؛  َعْبَ ناِقالِت  نَقلِـِه  نََفَقًة ِمن  َو  أَقَلُّ َخطَراً  اْلَنابيِب  َعْبَ  النِّفِط  نَقُل 

غِط َحتَّی تَبَقی  نَقِل النِّفِط ِبـواِسطَِة اْلَنابيِب َعبْـَر الُْمنَحَدراِت تُْستَخَدُم أَجِهزَُة تَقليِل الضَّ

سالَِمـًة.  اْلَنابيُب 
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انتقال نفت از راه  لوله ها کم خطرتر و کم هزينه تر از انتقال آن از راه نفت کش هاست 

و برای آسان سازی انتقال نفت به وسيلۀ لوله ها از رسازيری ها دستگاه های کاهش فشار 

استفاده می شود تا لوله ها سالـم مبانند.

رَِة  َوِل الُْمَصدِّ لِـإيران تَجارُِب کَثيـرٌَة يف ِصناَعِة نَقِل النِّفِط َعْبَ اْلَنابيِب َو هَي ِمْن أَکبَـِر الدُّ

لِلنِّفِط َو أَنَجِحـها يف َمدِّ ُخطوِط اْلَنابيِب َو صيانَِتـها ِمْن أَماکِِن اْلنتاجِ إلَی أَماکِِن اِلْسِتهالِك.

بزرگ ترين  از  و  دارد  لوله  راه  از  نفت  انتقال  در صنعت  بسياری  تجربه های  ايران 

کشورهای صادر کنندۀ نفت و موفّق ترين آنها در کشيدن خطوط لوله و نگهداری آنها از 

مکان های توليد تا مکان های مرصف است.

َعلَی اْمِتداِد اْلَنابيِب توَجُد أَعِمَدُة اتِّصالٍت کََمَحطّاِت إنذاٍر، َو لَوحاٌت تَحذيريٌَّة ِباللَّوِن 

ُر الُْمواِطننَي ِمْن َحْفِر اْلَرِض لِـِبناِء ِعامرٍَة أَْو لِلزِّراَعِة؛ َو تَِجُب َعلَی کُلِّ ُمواِطٍن  اْلَصَفِر تَُحذِّ

ِکَِة ِعنَد ُمشاَهَدِة الَْخطٍَر. صيانَـُة ٰهِذِه اْلَنابيِب َو اِلتِّصاُل ِبالشَّ

و  دارند  ايستگاه های هشدار وجود  به عنوان  مخابراتی  دکل های  لوله ها  امتداد  در 

يا  ساختامن  ساخت  برای  زمني  کندن  از  را  هم ميهنان  زرد  رنگ  به  هشدار  تابلوهای 

کشاورزی بر حذر می دارد و بر هر هم ميهنی واجب است که از اين لوله ها نگهداری 

کند و هنگام ديدن خطر با رشکت ]خطوط لوله و مخابرات رشکت نفت[ متاس بگريد.

نَحُصُل ِمَن النِّفِط َعلَی ُمشتَّقاٍت کَثريٍَة کَالِْبنزيِن َو الزُّيوِت؛ َو لِلنِّفِط اْسِتعامٌل آَخُر يِف 

ناَعِة، فَيُصَنُع ِمنُه الَْمطّاُط َو الُْعطوُر َو اْلَدويَُة َو ُمبيداُت الَْحَشاِت، َو َموادُّ التَّجميِل  الصِّ

امُد الْکيمياويُّ َو َغريُها. َو َمعجوُن اْلَسناِن َو السَّ

از نفت فراورده های بسياری مانند بنزين و روغن به دست می آوريم و نفت در صنعت 

استفادۀ ديگری دارد، از آن پالستيک، عطر، دارو، حشه کش، مواّد آرايشی، خمري  دندان، کود 

شيميايی و غريه ساخته می شود.

کَيَف يُنَقُل النِّفُط َو إلَی أَيَن؟ يُْنَقُل النِّفُط ِمَن اْلباِر أَِو الَْموانِـِئ إلَی الَْمصافـي َعبْـَر 

به  بندرها  يا  چاه ها  از  نفت  می شود؟  داده  انتقال  کجا  به  و  چگونه  نفت  اْلَنابيِب. 

می شود. منتقل  لوله ها  راه  از  پاليشگاه ها 
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ثُمَّ تَْنُقُل الّناِقالُت ُمشتَّقاِت النِّفِط ِمَن الَْمصايف إلَی َمَحطّاِت الَْوقوِد يِف الِْبالِد.

سپس نفت کش ها مشتّقات نفت را از پاليشگاه ها به ايستگاه های سوخت در کشور 

انتقال می دهند.

اعلموا  

هدف قواعد درس هفتم عربی علوم انسانی آموزش شناخت و ترجمۀ فعل مجهول 

در جمالت عربی است. اَلِْفْعُل الَْمْجهوُل فاِعلُُه يعنی فعلی که فاعلش مجهول است. 

الْفاِعِل که  ِباْسِم  الُْمَشبََّهُة  َفُة  اَلصِّ بنابر اختصار حذف شده است؛ مانند  لفظ فاِعلُُه 

است.  الفاعل« حذف شده  »باسم 

نام ديگر اين فعل الفعل الَْمبنـيُّ لِلْمجهول است که نيازی به ذکر نام آن در تدريس 

نيست. از آنجا که در زبان فارسی نيز اصطالح فعل مجهول به کار می رود؛ لذا اصطالح 

الِْفْعُل الَْمْجهوُل بهرت از الفعل الَْمبنـيُّ لِلْمجهول است.

اين است که دانش آموز فعل مجهول را در عبارت تشخيص دهد و درست  هدف 

کند.  ترجمه 

از جمله  تذکّر مهم: در مترين های کتاب، خواسته شده است که فعل های گوناگون 

فعل مجهول به تنهايی ترجمه شود. اين موضوع رصفاً يک مترين است و در ارزشيابی 

ميان نوبت و پايانی بايد در جمله باشد.

علوم  رشتۀ  غري  عربی  کتاب  در  آن  انواع  و  فاعل  نايب  اصطالحات  ذکر  به  نيازی 

انسانی و علوم و معارف اسالمی نيست. اّما در دو رشتۀ ادبیات و علوم انسانی و علوم 

و معارف اسالمی آموزش و ارزشيابی اين اصطالحات از اهداف کتاب است.

در جدول موجود در بخش »اعلموا« حرکت فاء الفعل و عني الفعل با قرمز منايش 

داده شده است تا کار معلّم در تدريس و کار دانش آموز در يادگريی راحت تر شود و 

نوشته های کتاب نيز طولنی نشود. 
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به ياد داشته باشيم که اغلب دانش آموز درس را ياد می گريد، ولی با گذشت زمان 

تثبيت آموخته ها می شود.  لذا تکرار و مترين است که موجب  فراموش می کند؛ 

مشکل اصلی در يادگريی بر رس تفهيم مطالب نيست.

تذکّر بسیار مهم: به ياد داشته باشيم که در مبحث اعراب کلامت مبنی، مانند کتاب های 

گذشته عمل نکنيم؛ مثالً در اعراب هَو سعيٌد. اين طور عمل کنيم. هَو مبتدا و مبنی 

است. نيازی نيست که گفته شود هو مبتدا و محالً مرفوع است.

دانسنت ضمري مسترت کمکی به فهم زبان منی کند. در واقع وجود اين نوع فاعل از نظر 

منطق لزم نبوده است و به همني دليل مذکور نيست. در جمالت أذهب إلی بيتـي. و 

اِذَهْب إلی بيتك. اگر وجود فاعل لزم بود ذکر می شد و گفنت اينکه فاعل ضمري مسترِت 

أنا و أنَت است، ارزشی در فهم زبان ندارند. از دبريان گرامی درخواست داريم به همني 

أذهب إلی بيتي. فاعل ضمري مسترت است و به ذکر  اندازه بسنده کنند که در جملۀ 

اينکه فاعل ضمري مسترت أنا است نيازی نيست؛ برای مثال، در جملۀ »ما جاَء إّل أنا« اگر 

بخواهيم بگوييم فاعل ضمري مسترت هو است، غري منطقی می باشد.

فّن الرتجمة  

با مبحث ترکيب وصفی و اضافی  پايۀ نهم  دانش آموز در درس هفتم کتاب عربی 

ترجمۀ  و  فهم  توانايی  آشنايی رصفاً  اين  از  است. هدف  کرده  پيدا  مخترصی  آشنايی 

، َمزَرَعتُنا الَْجميلَُة و َعَملَُك  َهبيُّ ترکيب هايی مانند أُختي الکبريُة، أَخي اْلَصَغُر، خامَتُها الذَّ

بود.  الّصالُِح 

توّجه داشته باشيـم که ترکيب وصفی و اضافی در دو زبان فارسی بسيار شبيه هم 

هستـند. در فارسی گفته می شود پنجرۀ خانه و در عربی نافذُة البيِت؛ در فارسی گفته 

می شود »پنجرۀ زيبا« و در عربی »النافذُة الجميلُة« پس تقدم و تأّخری وجود ندارد؛ 

البيِت الجميلُة«  اّما در فارسی گفته می شود »پنجرۀ زيبای خانه« و در عربی »نافذُة 

هدف اين درس تفهيم همني مطلب است که دانش آموز تشخيص دهد »الجميلُة« صفت 
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برای »نافذُة« است. در ارزشيابی و آزمون رسارسی و مسابقات علمی طرح سؤال بايد 

در جمله باشد. طبيعی است که از آنجا که هنوز دانش آموزان با مطابقت موصوف و 

صفت و ويژگی های مضاف و مضاٌف اليه آشنا نشده اند، لذا طرح سؤال بايد با توّجه 

به آموخته های آنان باشد. هدف آموزش تطابق موصوف و صفت از نظر جنس، عدد، 

در  و  می افتد  اتّفاق  اين  به خود  نيست. هرچند خود  اِعراب  و  بودن  نکره  و  معرفه 

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 نـمی گريد و مضاف اليه مجرور است از اهداف کتاب نيست.

بايد دانش آموزان را به آموخته هايشان در  ابتدا  برای فهم ترکيب وصفی و اضافی 

داد. ارجاع  فارسی  ادبيات 

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 معمولً شيوه های زير برای تفهيم دانش آموز به کار برده می شوند. 

با افزودن چيزهايی می توان ترکيب وصفی را شناخت.

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

2  افزودن فعل ربطی به آخر ترکیب ها؛ مثال: پرْس زرنگ است. پرْس زرنگ بود.

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

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

در غیر این صورت اضافی است.

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

دیگر  به چیزی  وابسته  و وجودش  ندارد  که وجود ظاهری  اسمی  یعنی  است،  معنی 

هوش. مثل  است؛ 
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حوارات  

گفت و گو با مسئول پذيرش هتل از موضوعات پرکاربرد درآموزش مکامله است و در 

اين درس به اين موضوع پرداخته شده است. 

در منت مکامله عدد مئتان و عرشون به کار رفته است. 

هدف توسعۀ آموزش عدد نيست. همني يک مثال، کافی است که دانش آموز بداند 

عددهای صد به باال نيز ساده است و همني که تا صد را می داند، نشانگر دانسنت بقيۀ 

اعداد است.

تـمرين ها  

تـمرين اّول: هدف تقويت توانايی دانش آموز در کاربرد واژگان و درک مطلب است. 

را  او  نـمرۀ شفاهی  اين کار  را بخواند و ترجمه کند.  از فراگري می خواهيم هر جمله 

تشکيل می دهد. در اين مترين فراگري در پی يافنت پاسخ در واژگان درس بر می آيد. او 

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

آغازيِن درس بيابد.

در  نبايد  اينکه  مهم  تذکّر  است.  فعل  شناخت  مهارت  تقويت  هدف  دوم:  تـمرين 

امتحانات معنای فعل را به تنهايی و بريون از جمله خواست. اين بخش از کتاب رصفاً 

باالست.  مترين  اين  دشواری  درجۀ  آموخته هاست.  تقويت  منظور  به 

تـمرين سوم: هدف تقويت مهارت زبانِی خواندن، واژه شناسی و ترجمه است. در همۀ 

مترينات کتاب درست خواندن و درست ترجمه کردن مّد نظر است. طرح اين سؤال در 

امتحانات توصيه می شود.

تـمرين چهارم، پنجم، هشتم، نهم و دهم: هدف تشخيص انواع فعل است؛ هرچند توانايی 

تشخيص و ترجمۀ درست فعل هم 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 
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نيز حاصل  را بخواهد ساخنت  او ساخنت  از  بی آنکه معلّم  آنگاه  و درست ترجمه کند، 

می شود. به خاطر ارزش بالی يادگريی فعل مدام مشابه اين مترينات در کتاب تکرار 

می شود. اين تکرار در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.

البحث العلمي 

هدف تقويت فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. يافنت آيه، حديث، بيت يا 

سخنی نغز و دلنشني دربارۀ نعمت های خداوند است. به یاد داشته باشيم درس عربی 

با همۀ دروس ديگر، فرق اساسی دارد. زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منی توان در 

بخش پژوهش توقّع داشت هامنند ساير دروس عمل شود. حتّی درس عربی با انگليسی 

نيز متفاوت است چون در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. حجم پژوهش چندان 

مّد نظر نيست. شايد چند سطر پژوهش از چند صفحه بالتر باشد. 

اجرای اين بخش در کالس در صورت داشنت فرصت زمانی است.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی  

می توان در اين مورد پاورپوينت يا مناهنگ های کوتاهی تهيّه کرد و منت درس را به 

کمک آنها بهرت آموزش داد. می توان برای آموزش قواعد از شيوۀ منايشی بهره گرفت. 

برای مثال، معلّم به نوشته ای روی تخته اشاره می کند و می گويد چون من منی دانم 

چه کسی اين را نوشته است می گويم »کُِتَب َعلَی اللَّوِح.« بعد می پرسد چه کسی نوشته 

است و وقتی مطلّع شد برای منونه، می گويد »کَتََب نارٌص َعلَی اللَّوِح.«

می توان دانش آموزان را پای تخته آورد و از آنها ترجمۀ فعل خواست؛ مثالً معنای اين 

فعل ها خواسته شود:

کَتََب، کُِتَب، يَکتُُب، يُکتَُب، َغَسَل، ُغِسَل، يَغِسُل، يُغَسُل و ...

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

است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

انفعل،  وزن  بر  محلّی  گويش های  و  عربی  روزمرّۀ  محاورات  در  مجهول  فعل    1

ينفعل بسيار آمده است؛ مثال: انقتل )انکتل(: کشته شد، انغلق: بسته شد، انفتح: باز 

شد، انظلم: ستم شد، انکتب: نوشته شد، انطبخ: پخته شد، انشب: نوشيده شد، اِنسَمع: 

شنيده شد، انخرب: خراب شد، انصنع: ساخته شد، انجرح: زخمی شد و ...

2  إِبل به معنای شرتان و جمع آن آبال است. اين کلمه مفرد از جنس خودش ندارد.

ن  3   ُرّز به معنای برنج هامن اْلَُرّز و برگرفته از يونانی است. در گويش عراقی تِـمَّ

گفته می شود.

4  نِفط و نَفط هر دو درست هستند. نفت واژه ای فارسی است که وارد عربی شده 

است. در اوستا نپته آمده است.

5   معادل روغن در عربی عبارت است از: َزيت، ُدهن و َسَمن

6   معنای کلمۀ »انتقال« در فارسی و عربی فرق دارد. در فارسی معنای متعّدی و 

در عربی معنای لزم دارد.

7  آبار جمع برئ است. آبار در اصل أبئار و خالف قاعده، آبار گفته شده است. در 

گويش عربی حجازی أبيار می گويند.
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درس هشتم عربی زبان قرآن )1(

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

1 منت درس را درست بخواند، درست بفهمد و درست ترجمه کند.
2 پيام درس را درک کند. ١

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

4 به هنگام رضورت به حکمت های درس استشهاد کند.

5 اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه را در منت و عبارت تشخيص دهد و درست 

ترجمه کند.

فرايند آموزش  

منت درس دربارۀ ملّمعات ادب فارسی است. نقش اين درس در تبيني يکی از اهداف 

اصلی آموزش عربی در ايران بسيار ارزنده است. دانش آموز با خواندن ملّمعات شيخ 

اجل سعدی و لسان الغيب حافظ پی می برد که زبان و ادبيات فارسی با زبان و ادبيات 

عربی پيوندی ژرف دارد. هدف اين درس، در اصل اين است که فراگري متوّجه ارتباط 

ميان دو زبان فارسی و عربی شود. مطابق اصل 16 قانون اساسی يکی از اهداف آموزش 

عربی کمک به فهم بهرت زبان و ادبيات فارسی است.

دو اثر هرنی به کار رفته در درس »نّقاشی خط« نام دارند.

پس از پايان منت درس، به روال دروس پيشني درک مطلب طرّاحی شده است که بايد 

درستی، يا نادرستی هر عبارت با توّجه به منت درس طرّاحی شود.

١ـ پيام منت اّول و دوم درس دوستی و عشق به محبوب و ارزش آن است. 

رُس الّثاِمُن الدَّ
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هامهنگی در ترجمۀ منت درس  
 

ِصناَعـُة الـتَّلميـعِ يف اْلََدِب الْفاريِّسِ

َعراُء اْليرانيّوَن  إنَّ اللَُّغَة الَْعَربيََّة لَُغُة الُْقرآِن َو اْلَحاديِث َو اْلَدعيَِة فََقد اْستَفاَد ِمنـَها الشُّ

َعراِء اْليرانيّنَي  عِ؛ لِـَکثريٍ ِمَن الشُّ وها ِبـالُْملَمَّ َو أَنَشَد بَعُضـُهم أَبياتاً َممزوَجًة ِبـالَْعَربيَِّة َسمَّ

الَْمعروُف  الّروميُّ  الّديِن  َجالُل  َو  الّشريازيُّ  َسعديٌّ  َو  الّشريازيُّ  حاِفٌظ  ِمنـُهم  عاٌت،  ُملَمَّ

. ِبالَْمولَويِّ

آرايۀ تلميع در ادبيات فارسی  

زبان عربی زبان قرآن، احاديث و دعاهاست که شاعران ايرانی از آن استفاده کرده اند 

ع ناميده اند؛ بسياری از  و برخی از آنان ابياتی آميخته به عربی رسوده اند که آن را ملمَّ

شاعران ايرانی ملّمعات دارند، از آن جمله حافظ شريازی، سعدی شريازی و جالل الدين 

رومی معروف به مولوی.

ُع حاِفٍظ الّشريازيِّ لِساِن الَْغيِب ُملَمَّ

إنّــي َرأَیُت َدْهراً ِمْن َهْجرِك الْقياَمـهاز خون دل نوشتـم نزدیک دوست نامه

... من روزگار را از دوری تو همچون قيامت ديدم. يا ...

لَیَْسْت ُدموُع َعیني ٰهذي لَنا الَْعالَمـه؟دارم من از ِفراقش در دیده صد عالمت

... آيا اين اشک های چشمم برای ما نشانه نيست؟

َمْن َجرََّب الُْمَجـرَّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمـههر چنـد کـازمودم از وی نبـود سـودم

... هرکس آزموده را بيازمايد پشيامن می شود.

الَمـهپـرسیـدم از طبیبی احواِل دوست گفتا فـي بُْعِدها َعذاٌب يف قُرِبَها السَّ

... در دوری اش عذاب و در نزدیکی اش سالمت هست.

َواللّه مـا َرأَیْـنـا ُحـبّــاً ِبـال َمـالَمــهگفتم مـالمت آید گر گِرد دوست گردم

... به خدا عشقی را بدون رسزنش نديده ايم

َحتّـَی یَـذوَق ِمْنـُه کَأْساً ِمَن الَکراَمـهحافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

... تا جامی از بزرگواری را از آن بچشد.
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ُع َسعديٍّ الشريازّي ُملَمَّ

تو قدِر آب چه دانـی که در کناِر فُراتـیَسـِل الْـَمـصـانِـَع َرکْـبـاً تَـهـیـُم ِفـي الْـَفـلَواِت

از آب انبارها دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس ... )اَلَْمصانِع آب انبارهايی بودند که مزۀ 

گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است.(

َو إْن َهَجرَْت َسواٌء َعـشـیَّـتـي و َغـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن

... و اگر ]از من[ جدايی گزينی )جدا شوی( شب و روزم برابر می شود.

َك آتـياگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم َمَضی الـزَّماُن َو قَـلبـي یَـقـول إنَـّ

... زمان گذشت و دمل می گويد قطعاً تو می آيی.

اگر گِلی به حقیقت َعـجـیـن آب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

لُـامِتشبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد ُش َعیُن الَْحياِة يف الظُـّ َو قَـْد تُـَفـتَـّ

... و گاهی چشمۀ زندگی در تاريکی ها جست و جو می شود.

ُر َعیـشـي َو أَنـَت حاِمـُل َشـْهــٍد جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتیفَـَکـْم تُـَمـرِّ

چه بسيار زندگی ام را تلخ می کنی در حالی که حامل عسل هستی! ...

َوَجْدَت رائَِحـَة الْـُودِّ إْن َشَمْمَت رُفـاتـينه پـنـج روزۀ عمرست عـشـق روی تـو مـا را

... اگر خاک قبم )استخوان پوسيده ام( را ببويی، بوی عشق را می يابی.

محامد تو چه گویم که ماورای صفاتـیَوَصـْفـُت کُـلَّ َمـلـیـحٍ کَـمـا تُـِحـبُّ َو تَـرَْضـی

هر بامنکی را هامن گونه که دوست داری و می پسندی وصف کردم. ...

که هم کمند بالیـی و هم کلیـد نجاتـیأَخـاُف ِمـنـَك َو أَرْجـو َو أَْستَـغـیـُث َو أَدنـــو

از تو می ترسم و به تو اميد دارم و از تو کمک می خواهم و به تو نزديک می شوم. ...

أَِحـبَّـتـي َهـَجـرونـي کَمـا تَـشـاُء ُعداتـيز چشم دوست فـتـادم به کامـۀ دل دشمــن

... يارانم از من جدايی گزيدند هامن طور که دشمنانم می خواهند. 

َو إْن َشَکْوُت إلَی الطَّیِر نُْحَن يِف الْوُکَناِتفـراق  نـامـۀ سعـدی عجب که در تو نـگیــرد

... و اگر به پرندگان شکايت برم در لنه هايشان با صدای بلند بگريند و شيون کنند.
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اعلموا  

هدف قواعد اين درس آشنايی با اسم فاعل و اسم مفعول به دو شکل ناِظر، منظور و 

ُمنتِظر، ُمنتظَر است. اصطالحات ثالثی مجرّد و مزيد در رشته های غري انسانی و معارف 

نياز به ذکر ندارد. طرح اين قواعد از آنجاکه در زبان فارسی بسيار کاربرد دارد ارزش 

فراوانی دارد. ساخنت اين مشتّقات مّد نظر نيست. فقط شناخنت آنها و درست معنا کردن 

آن چندان  آموزش  لذا  پربسامد هستند؛  اين سه مشتق  فارسی  زبان  در  است.  هدف 

دشوار نيست.

الِحوارات 

از زائران است. اين مکامله نحوۀ  خريد سيم کارت در سفرهای زيارتی نياز بسياری 

می دهد. آموزش  را  گفت و گو  صحيح 

تـمرين ها  

تـمرين اّول: هدف اين تـمرين، تقويت توانايی درک مطلب است. از فراگري می خواهيم 

هر جمله را بخواند و ترجمه کند. حّل همۀ تـمرينات بر عهدۀ دانش آموز است و معلّم 

فقط نظارت می کند. هدف تقويت مهارت خواندن و ترجمه است. دانش آموز بايد با توّجه 

به منت درس درستی، يا نادرستی عبارت ها را معلوم کند. 

طرّاحی اين تـمرين عمداً ساده صورت گرفته است، شايسته است در امتحان نيز اين 

تسهيل صورت بگريد.

تـمرين دوم تا پنجم: هدف تقويت مهارت واژه شناسی است. مترين سوم افزون بر جنبۀ 

واژه شناسی ناظر به قواعد درس نيز می باشد.

در مترين پنجم هر جمله عالوه بر اينکه خوانده می شود، خواهی نخواهی بايد ترجمه 

نيز شود، هرچند در صورِت سؤال ترجمه خواسته نشده است؛ برای اينکه دانش آموز 

بتواند هر کلمه را در جای خالی مناسب قرار دهد، ناگزير است که معنای عبارت را 

درک کند. طرح سؤال از اين تـمرين در امتحانات نيز مناسب است.
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تـمرين ششم: هدف تثبيت آموخته های درس در زمينۀ قواعد است. گزينش احاديث 

نشانگر هدف اصلی آموزش عربی در ايران است. سخنان برگزيده می تواند در باور و نگرش 

دانش آموز تغيري حاصل کند.

تـمرين هفتم، هشتم و دهم: هدف تقويت قدرت ترجمۀ انواع فعل است. اين تـمرينات 

برای تقويت شناخت و ترجمۀ فعل طرّاحی شده است. در امتحان لزم است که ترجمۀ 

فعل در داخل جمله خواسته شود. مشابه اين مترينات در کتاب بسيار تکرار شده است و 

اين يکی از امتيازات ُحسن تأليف کتاب است. ارزش يادگريی فعل در هر زبانی از جمله 

عربی بسيار بالست و در حقيقت مهم ترين مبحث در آموزش هر زبانی فعل است.

مترين نهم: هدف تشخيص نقش کلامت است؛ مثالً در آيۀ 

﴿ليعلم من يف الساموات و الرض الغيب إّل اللّه﴾ 

کافی است دانش آموز پاسخ دهد کلمۀ »َمْن« فاعل است و نيازی نيست بگويد فاعل 

و محالً مرفوع است. 

يا در مورد کلمۀ »الغيب« کافی است بگويد مفعول است و ذکر اينکه مفعوٌل به و 

منصوب به فتحه است از اهداف کتاب های غري انسانی و معارف نيست.

أنوار القرآن، ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی  

توصيه هايی که در دروس پيشني نوشته شد در این درس نيز مصداق دارد.

البحث العلمي  

موضوع پژوهش درس هشتم آرايۀ ادبی تلميع است.

الُْمعَجم  

ذکر شده  کتاب  انتهای  در  دهم  پايۀ  واژگان  کنار  در  گذشته  سال  واژگان سه  متام 

است. از آنجا که نقش اصلی ترجمۀ متون و عبارات بر عهدۀ دانش آموز است، بنابراين، 
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لغت نامۀ پايان کتاب کامل است تا از اين نظر مشکلی برای دانش آموز پيش نيايد. نظر 

به اهّميت فعل در يادگريی هر زبانی متام فعل ها با رنگ قرمز متاميز شده اند.

اين بخش از کتاب برای تدريس نيست.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(  

ع یا تَلْمیع یا دوزبانگی یکی از آرایه های  1  تَلميع در لغت، يعنی درخشان کردن. ُملَمَّ

ع در اصل به معنای اسب و جز آن است که پوست بدنش  ادبی در علم بدیع است. ملمَّ

دارای لکه ها و خال هایی غیر از رنگ اصلی باشد.

تلمیع آن است که یک شعر یا رسوده در دو زبان یا گاه بیشرت رسوده شده  باشد. به 

ع گفته می شود.  شعری که به این روش رسوده شده باشد شعر ُملَمَّ

روش سخنوران در بهره گیری از این آرایۀ ادبی این است که پاره ای یا بیتی از شعر 

را به زبانی دیگر می رسایند. در ادبیات فارسی این زبان دیگر، بیشرت عربی بوده است.

منونه ای از این آرایه با بیش از دو زبان، »سه گانه های« سعدی است که در آنها بیتی 

به عربی، بیتی به فارسی و بیتی دیگر به گویش بومی شیرازی رسوده شده است.

2  َركْب: جمع أَْركُب و ُركُوب: شرت سواران يا اسب سواران، اين واژه اسم جمع است 

و گفته اند جمع است.

3 »قَْد« حرف است كه اختصاص به فعل داده می شود به رشط اينكه فعل مترصّف، 

خبى و مثبت و خالی از عامل جزم و نصب باشد. اين حرف از فعل جدا منی شود، مگر با 

قسم كه ميان آن و فعل فاصله می افتد و مضمون آن را تأكيد می كند. عبارت »قَْد ل يَْفَعُل«: 

ا ل يَْفَعُل«، يا »لَْن يَْفَعَل« است؛ گاهى »قَْد« با فعل مضارع  صحيح نيست، صحيح آن »ُرمبَّ

معناى توقّع دارد؛ مانند: »قَْد يَُقوُم الَغائُِب الْيَوَم« و نيز به معناى تقليل می آيد؛ مانند: »قَْد 

يصُدُق الكذوُب«؛ يعنى دروغگو كمرت راست می گويد و گاهى به معناى تحقيق با فعل 

ماىض می آيد؛ مانند: »قَْد افْلََح َمِن اتََّقى اللّه« و گاهى براى وصل گذشته به حال می آيد؛ 

مانند: »قَْد قَاَم فاُلٌن« و گاهى معناى بسيار را با فعل مضارع می دهد؛ مانند: »قَْد أَْشَهُد 
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عواَء تحملني«؛ يعنى چه بسيار حمله هاى سخت را می بينم. الَْغارَة الشَّ

پاسخ پرسش های دبريان  

مواردی دربارۀ جواز مذکّر و مؤنّث آمدن فعل

1  كقولك: قام رجال، وقامت رجال. و جاءت الفواطم، و جاء الفواطم ... 

و الفضل التذكري مع املذكر، و التأنيث مع املؤنث، إل أن يفصل بينهام بفاصل فحينئذ 

يكون التأنيث أفضل.

2 أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولً بينه، و بني فعله بفاصل، غري )إل(؛ كقولك: 

الفاصل  التأنيث أفصح. فإن كان  ... و  امرأة  املجلس  امرأة، و حرض  املجلس  حرضت 

إل فاطمُة. قام  ما  الفعل؛ كقولك:  )إل(، وجب تذكري 

3  أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا. أي: ليس بضمري؛ كقولك: 

طلعت الشمس، و طلع الشمس ... و التأنيث أفصح.

؛ كقولك:  مِّ 4 أن يكون الفاعل مؤنثًا ظاهراً، والفعل )نعم(، أو )بئس(، أو )ساء( التي للذَّ

نعمت هند، و نعم هند. وبئست هند، و بئس هند. و ساءت هند، و ساء هند .. و 

التذكري يف ذلك كله أجود.

5 أن يكون الفاعل ضمرياً منفصالً ملؤنث؛ كقولك: إمنا قاَم هي، و إمنا قامت هي. و 

التأنيث. ترك  الحسن 

6 أن يكون الفاعل مذكراً مجموعاً باللف والتاء؛ كقولك: 

قام الطلحات، و قامت الطلحات ... و التذكري أحسن.

7 أن يكون الفاعل ضمرياً يعود إىل جمع تكسري ملذكر عاقل ؛ كقولك: الرجال جاؤوا، و 

الرجال جاءت .. و التذكري بضمري الجمع العاقل أفصح.

8 أن يكون الفاعل ملحقاً بجمع املذكر السامل؛ كقولك:

قام بنو فالن، و قامت بنو فالن. و من الثاين قوله تعاىل:

﴿قَاَل آَمنُت أَنَُّه ل إِلـَه إِلَّ الَّذي آَمَنْت ِبِه بَنو إِرْسَائِيَل﴾ يونس، 90
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، أو اسم جمع. فاألول كقولك: قال، و قالت  الفاعل اسم جنس جمعيًّ 9 أن يكون 

 ... ك. وأورق الشجر، و أورقت الشجر  التُّ الُفرْس، أو  الروم، أو  العرب، أو 

و الثاين كقولك: جاء، و جاءت النسوة، أو النساء، أو القوم، أو الرهط، أو اإلبل. 

و عىل الثاين جاء قوله تعاىل:

﴿ َو قَاَل نِْسَوٌة ِف الَْمِديَنِة ﴾ يوسف، 30 ... 

فإن تقدم الفاعل عىل الفعل، وجب تأنيث الفعل؛ كام ف قوله تعاىل:

﴾ يوسف، 50 ﴿َما بَاُل النِّْسَوِة الالَِّت قَطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ

نقد و بررسی نحو سّنتی و نحو جدید  

پیچیدگی های نحو و آرای گوناگون نحویان از نخستني سده های انتشار زبان عربی، آموزش 

نحو را با دشواری هايی رو به رو ساخته است؛ به همین دليل، بسیاری از صاحب نظران با 

طرّاحی الگوهای نو و تألیف آثار نوين، تالش کرده اند مشکالت آن را برطرف کنند، یکی از 

این آثار، کتاِب »احیاء النحو« است که در سال ۱۹3۷ به دست ابراهیم مصطفی در مرص 

نوشته شد. با انتشار کتاب در آغاز جنجالی به پا ساخت و مورد نقِد موافقان و مخالفان 

از  به مشاورت طه حسین و گروهی  سال ۱۹3۸ وزارت فرهنگ مرص  در  گرفت.  قرار 

زبان شناسان انجمنی تشکیل داد تا آسان سازی نحو و آرای ابراهیم مصطفی مورد بررسی 

قرار گیرد، پس از اينکه انجمن، آرای ابراهیم مصطفی یعنی کتاب احیاء النحو را تصدیق 

منود، وزارت در صدِد تعمیم و توزیعِ آن در بین کشورهای عربی برآمد تا در این باره از 

نظر علامِی نحوِی آن دیار آگاه گردد. دولِت عراق، نقد و بررسِی این طرح را به شیخ 

محّمدجواد جزائری سپرد، ولی گرایش های حوزوِی جزائری به نحِو قدیم، موجب شد تا 

طرح جدید را متاماً به دیدۀ عیب و نقص بنگرد و به دالئل مختلف در برابر هر یک از 

بندهای آن جواب رّدی ارائه کند و در نتيجه نحِو قدیم را بر نحو جدید ترجیح دهد.

در حال حارض بسياری از بزرگان رصف و نحو در جهان اسالم خواستار آسان سازی و 

اصالح در ارائۀ مباحث دستور زبان عربی شده اند.


