
محتوای کتاب عربی پايۀ يازدهم 
و چگونگی آموزش درس ها

بخش ششم
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند:

1  منت َمواِعُظ َقيَِّمٌة را درست بخواند و ترجمه کند.

2  معنای کلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

3  شبيه منت مکامله، درس را در کالس به همراه هم کالسی  هايش اجرا کند.

4  شکل های مختلف اسم تفضيل را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

5 اسم مکان را بشناسد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس اّول، هدف اصلی کتاب را تحت پوشش قرار می دهد. مطابق برنامۀ درسی مّلی، يکی 

از اهداف مهّم درس عربی، فهم بهرت قرآن است. آيات 17 تا 19 سورۀ لقامن به همراه تفسري آن 

زينت بخش آغاز کتاب درسی است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس:

يَِّبِة  الطَّ فاِت  إلَی الصِّ ُيرِشدوَنُهم داِئاً  َولِٰذلَِك  ُرؤَيَة أَوالِدِهم يف أَحَسِن حاٍل،  هاُت  َواْلُمَّ اْلباُء  ُيِحبُّ 

َواْلَعامِل الّصالَِحِة.

پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهرتين حالت ببينند، و به همني دلیل هميشه آنها 

را به صفت های خوب و کار های درست راهناميی می کنند.

َکاْلَخاْلِق اْلَحَسَنِة، َو َتَعلُِّم اْلُعلوِم َواْلَمهاراِت َواْلُفنوِن الّناِفَعِة، َوااِلْبِتعاِد َعِن اْلَراِذِل َوالتََّقرُِّب إلَی 

اْلَفاِضِل، َوااِلْهِتامِم ِبـالّرياَضِة، َو ُمطالََعِة اْلُکُتِب، َواْحرِتاِم اْلقانوِن، َوااِلْقِتصاِد يِف اْسِتهالِك اْلامِء َواْلَکهَرباِء، 

فاِت َواْلَْعامِل ... . َو ُحْسِن التَّغذَيِة، َو َغيـِر ٰذلَِك ِمَن الصِّ

مانند اخالق خوب، يادگريی دانش ها و مهارت ها و فنون سودمند، دور شدن از فرومايگان و نزديک 

شدن به شايستگان، هّمت ورزيدن )اهمّيت دادن( به ورزش، مطالعۀ کتاب ها، احرتام نهادن به قانون، 

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ
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رصفه جويی در مرصف آب و برق، ُحسن تغذيه )خوب خوردن( و صفت ها و کار های ديگر.

ُم اِلْبِنـِه َمواِعَظ َقيَِّمًة، َو ٰهذا َنـموَذٌج َترَبويٌّ لِـَيهَتدَي  َو يف اْلُقرآِن اْلَکريِم َنَری »ُلقامَن اْلَحکيَم« ُيَقدِّ

باِب. َفَقْد جاَء يف اْلُقرآِن اْلَکريِم: ِبـِه ُکلُّ الشَّ

اين  و  می کند  تقديم  به پرسش  ارزشمند  پند هايی  لقامن حکيم  که  می بينيم  کريم  قرآن  در  و 

منونه ای تربيتی است، تا همۀ جوانان با آن هدايت شوند. در قرآن کريم آمده است: 

الَة َو أُْمْر ِباْلَمعروِف َو اْنَه َعِن اْلُمنَکِر َو اْصِبْ َعَلی  ما أَصاَبَك إنَّ ٰذلَِك ِمْن َعزِم اْلُموِر *  ﴿يا ُبَنـيَّ أَِقِم الصَّ

َك لِلّناِس َو ال َتِش يِف اْلَرِض َمَرحاً إنَّ اللَّٰه ال ُيـِحبُّ ُکلَّ ُمـْختاٍل َفخوٍر *  ْر َخدَّ َو ال ُتَصعِّ

َو اْقِصْد يف  َمْشِيـَك َو اْغُضْض ِمْن َصوِتَك إنَّ أَنَکَر اْلَصواِت لَـَصوُت اْلـَحمرِي﴾ لقامن : 17-19

17 ای پرسکم، نـامز را برپادار و به کار پسندیده فرمان بده و از کار ناپسند بازدار، و بر آسیبی که 

بر تو وارد آمده است شکیبايی کن؛ زيرا این از کار های مهم است. 

18  و از مردم روی برنگردان، و در زمین با خودپسندی و شادمانه راه مرو؛ زيرا خدا خودپسنِد 

فخرفروش را دوست نـمی دارد. 

19  و در راه رفتنت میانه روی کن، و صدایت را پايني بياور؛ زيرا بدترین آواز ها بی گامن بانگ 

خران است.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند:

17  ای پرسک من، نـامز را برپادار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند بازدار، و بر آسیبی که 

بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این ]حاکی[ از عزم ]و ارادۀ تو در[ امور است. 

18  و از مردم ]به ِنخوت[ ُرخ برمتاب، و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسنِد الف زن را 

دوست منی دارد. 

19  و در راه رفنِت خود میانه رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آواز ها بانگ خران 

است.

ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

17  پرسم، نـامز را برپادار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصائبی که به تو 

می رسد شکیبا باش که این از کار های مهّم است. 

18  ]پرسم[ با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ 
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متکّب مغروری را دوست ندارد.

که  مزن[  فریاد  هرگز  ]و  بکاه  خود  صدای  از  کن  رعایت  را  اعتدال  رفنت  راه  در  ]پرسم[   19

زشت ترین صدا ها صدای خران است. 

الُة.«  : »إنَّ َعموَد الّديِن الصَّ الِة يف َوقِتـها، َفـَقْد قاَل النَّبـيُّ   إنَّ اللَّٰه ُيِحبُّ َمْن ُيحاِفُظ َعَلی الصَّ

قطعاً خدا کسی را که مراقب نـامز اّول وقتش باشد دوست دارد. پيامب فرموده اند: قطعاً 

ستون دين، نـامز است.

َو َعَليـنا أَْن َنکوَن ُمشتاقنَي إلَی اْلَعامِل الّصالَِحِة، َو ناهيـَن َعِن اْلُمنَکِر، َو صاِبريَن َعَلی اْلَمشاِکِل 

داِئِد. َوالشَّ

و ما بايد مشتاق کار های شایسته، بازدارنده از زشتی و بردبار بر دشواری ها و سختی ها باشيم. 

َو  َو جرياِننا  َو زَُمالِئنا  أَصِدقاِئنا  َو  أَساِتَذِتنا  أَماَم  َنَتواَضَع  أَْن  َعَلينا  َو  ِة.  اْلُمِهمَّ اْلُموِر  ِمَن  ٰذلَِك  َفإنَّ 

أَقِرباِئنا َو ُکلِّ َمْن َحولَنا.

زيرا اين از کار های مهم می باشد، و بر ما الزم است که در برابر استادان، دوستان، هم شاگردی ها، 

همسايگان، خويشاوندانـامن و هرکه پريامون ماست، فروتنی کنيم. 

َفَقْد قاَل اْلماُم اْلکاِظُم  »اَْلـِحْکَمُة َتْعُمُر يف َقْلِب اْلُمَتواِضِع، َو ال َتْعُمُر يف َقْلِب اْلُمَتَکبِّـِر اْلـَجّباِر.« 

امام کاظم  فرموده اند: حکمت در قلب فروتن ماندگار می شود )عمر می کند( و در قلب 

خوْد  بزرگ بني ستمگر ماندگار نـمی شود.

ُيِحبُّ  ال  اللَّٰه  َفـإنَّ  اْلَخريَن؛  َعَلی  َنَتَکَبـرَّ  ال  أَن  َعَلينا  إَذْن  ِبـَنْفِسِه.  ُمْعَجٍب  ُکلَّ  ُيِحبُّ  ال  اللَّٰه  إنَّ 

يَن. اْلُمَتَکبِّ

بی گامن خداوند هيچ خودپسندی را دوست نـمی دارد. بنابراين، بايد خود را از ديگران بزرگ تر 

نبينيم؛ زيرا خدا خودبزرگ بينان را دوست نـمی دارد.

َو َعَلينا أَْن ال َنرَْفَع أَصواَتـنا َفوَق َصوِت اْلُمخاَطِب؛ َفَقْد َشبََّه اللُّٰه َکالَم َمن َيرَْفُع َصوَتـُه دوَن َدليٍل 

َمنِطقـيٍّ ِبـَصوِت اْلِحامِر.

و بايد صداميان را از صدای مخاطب باالتر نبيم؛ که خداوند صدای کسی را که بدون دليل منطقی 

صدايش را باال می برد به صدای خر هامنند کرده است. 

پاسخ درک مطلب: ص ص ص غ غ
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واژگان

لذا  انجام می پذیرد.  يادگريی واژگان جديد درس درون منت و عبارت  از نظر علمی  تذّکر مهم: 

معنای کلمه در آغاز درس و نيز خارج از جمله سؤال نـمی شود. اگر برای يادگريی بهرت و رسعت در 

کار تصميم داريم که معنای کلمه را بپرسيم، از نـمره دادن خودداری کنيم؛ زيرا معنای کلمه بايد در 

جمله خواسته شود. چنني کاری را می توان در قالب يک مسابقه انجام داد. پرسيدن معنای کلامت 

بريون از جمله، از نظر ارزشيابی منسوخ شده است. 

اِعلَموا

بحث اسم تفضيل مبحثی پرکاربرد در قواعد هر زبانی از جمله زبان عربی است. در کتاب درسی 

کلامتی مانند أعَلی، أغَلی، أََحّب، أََشّد و َخري و رّش نيز به عنوان اسم تفضيل آموزش داده شده اند.

مطالبی فراتر از کتاب برای دبري:

اسم تفضیل برای بیان برتری یک چیز نسبت به چیز دیگر یا بیان کمرت و زیادتر بودن صفتی در 

یک فرد یا یک چيز نسبت به دیگری در جمله ذکر می شود که اگر از فعل ثالثی مجرّد ساخته شود، 

بر وزن »أَفَعل« می آید و اگر از فعل ثالثی مزید ساخته شود، قبل از آن »أشّد« یا »أکرث« قرار داده 

می شود و مصدر فعل را به صورت منصوب بعد از آن ذکر می کنیم.

ثالثی مجرد: حميٌد أکُب ِمن سعیٍد. 

ثالثی مزید: نارٌص أکرُث إِحساناً ِمن حامٍد.

اگر اسم تفضیل بر »عیب، رنگ و زینت« داللت کند؛ مانند ثالثی مزید ساخته می شود؛ مثال:

عیب: عینه اشّد اعوراراً من َصديقه: چشم او لوچ تر از دوستش است.

رنگ: الدم أشّد احمراراً من الّشفة: خون رسخ تر از لب است.

زینت: هذا البیت أکرث جامالً ِمن الخر: این خانه زیباتر از دیگری است )کلمۀ »جامل« که به 

معنای زیبایی است به هر دو شکل استفاده می شود: أجمل / أکرث جامالً(.

توضيح دربارۀ کتابخانۀ ُگْندی شاپور در اختب نفسك:

بزرگ ترین  که  استان خوزستان  در  )يا جندی شاپور(  ُگْندی شاپور  کتابخانۀ  ۲۵۰ پ.م  در سال 

کتابخانۀ دنیای باستان به شامر آمده  است بنيان نهاده شد. این دانشگاه بزرگ ترین مرکز آموزش و 



64

پژوهش پزشکی، فلسفه و ادبیات جهان کهن خوانده شده  است. در این دانشگاه استادان ایرانی، 

هندی، یونانی و رومی تدریس می کردند. 

بعد از اینکه اعراب مسلامن، ایران را ترّصف کردند، به ارزش این کتابخانه پی بردند و بر آن شدند 

که شکوه پيشني آن را نگاه دارند. آنان همۀ سازمان  های شهر از جمله بیامرستان، کتابخانه، مدرسۀ 

پزشکی و پرستشگاه ها را برجا نگاه داشتند. تصوير درس تخّيلی است.

هامهنگی در ترجمۀ حوار و چند توضيح

يکی از مهم ترين بخش های هر زبان، بخش مکامله است. و در بخش مکامله نيز بخش گفت وگو 

در بازار اهّميت ویژه ای دارد.

ِعنَدنا َقميص ِبِسْعِر َخمسنَي أَْلَف تومان؛ پرياهن به قيمت پنجاه هزار تومان داريم.

َمْتَجر و َمَحّل، هر دو به معنای مغازه است؛ اّما َمعرَض منايشگاه است. در زبان عربی ُدّکان نيز 

به کار می رود و جمع آن َدکاکني است. دکان ريشۀ فارسی دارد. حانوت )جمع آن َحوانيت( نيز به 

همني معناست.

َتخفيض، َخْصم و ُخصوم، هر سه به معنای تخفيف اند.

ِسْعر، قيَمة و َثـَمن، هر سه به معنای قيمت اند.

تـمرين ها

تذّکر مهم در اينجا اين است که بدانيم هدف اصلی ترينات، تعميق و تثبیت یادگیری در سه 

تا  حوزۀ واژگان، قواعد و ترجمه است و در راستای اصل تسهیل آموزش عربی سعی شده است 

تـامرین درس ساده باشد و دانش آموز از حّل آنها لّذت ببد. سعی شده است صورت سؤال ساده و 

واضح باشد تا دانش آموز به سادگی متوّجه سؤال بشود. شايسته است دبري ارجمند برگه ای مخصوص 

يا تـمرينی را می خواند در آن  بار که دانش آموزی عبارتی  قرائت دانش آموزان داشته باشد و هر 

عالمت بزند تا عدالت آموزشی در اين باره اجرا شود و همۀ دانش آموزان به اندازۀ کافی ترين کنند. 

برای حّل تـمرينات نيازی به دفرت پاک نويس نيست. در کتاب درسی جای جواب پيش بينی شده است. 

از کتابی نو استفاده کرد. برخی می گويند اگر دانش آموزان     در امتحان شفاهی به راحتی می توان 



65بخش ششم: محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها

پاسخ را در کتاب بنويسند، روز امتحان نـمی توانند خودآزمايی کنند؛ اّما چنني نيست با چيزی شبيه 

يک تّکه کاغذ يا خط کش به راحتی می توان روی پاسخ ها را پوشاند. 

اين کار موجب می شود دانش آموز کمرت خسته شود و فرصت کافی برای مهارت شفاهی زبان 

داشته باشد.

حّل تـمرين  ها بر عهدۀ دانش آموز است و نقش معّلم، نظارت و تصحيح است.

تـمرينات به گونه ای طرّاحی شده است که معّلم بتواند در جلسۀ سوم ترينات درس اّول را به 

پايان برساند. تعداد ترينات شش مورد است و دبري می بايد زمان را به گونه ای مديرّيت کند تا بتواند 

در يک جلسه آن را حل کند.

مراجعه  درس  معجم  به  بدين وسيله  است.  واژگان  کاربرد  مهارت  تقويت  هدف  اّول:  تـمرين 

می کند و در جست و جوی کلامت، ناگزير بايد تک تک آنها را نگاهی بيندازد.

تـمرين دوم: منت به کار رفته داستانی، پيامی واال دارد. دشنام دادن و خشمگني شدن مشکلی 

می کند.  ايجاد  تغيري  دانش آموز  نگرش  در  داستان  اين  دارد.  وجود  افراد  از  بسياری  در  که  است 

نصيحت مستقيم کمرت مؤّثر است. تأثري چنني متونی در ایجاد ُحسن خلق بسيار است. 

تصوير زیر ترين مربوط به بارگاه امري مؤمنان حرضت علی است.

شده  گزينش  ترجمه  مهارت  تقويِت  برای  نبوی  حديث  چند  تـمرين،  اين  در  سوم:  تـمرين 

است. جمله های اين تـمرين ها را می توان در زندگِی روزمرّه به عنوان شاهد مثال برای بسياری از 

موقعّيت ها به کار برد. در اين تـمرين، گريزی به قواعد سال های گذشته نيز وجود دارد. اين کار در 

کّل کتاب درسی انجام شده است، و در کتاب پايۀ دوازدهم نيز همچنان اين کار انجام می شود. پنج 

حديث به کار رفته همگی در راستای موضوع منت درس اند.

)اَْلُمبَتَدأَ َواْلَخَبـَر( 1 ُحْسُن اْلُخُلِق ِنصُف الّديِن.   

خوش اخالقی نيمی از دين است.

)اَْلفاِعَل َواْلَمفعوَل( َب َنْفَســُه.    2 َمن ساَء ُخُلُقـُه َعذَّ

هرکس اخالقش بد باشد )بد شود( خودش را عذاب می دهد.

)اَْلِفْعَل اْلاميَض اْلَمجهوَل َواْلَمفعوَل( َم َمکارَِم اْلَخالِق.   3 إنَّـام ُبِعْثُت ِلَُتـمِّ

فقط به خاطر مکارم اخالق )بزرگواری های اخالق( برانگيخته شدم.

)اَْلِفعَل اْلاميَض َوِفْعَل اْلَمِر( ْن ُخُلقي.  ْنَت َخْلقي، َفـــَحسِّ 4 اَللُّٰهمَّ َکام َحسَّ
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خدايا، هامن طور که آفرينشم را نيکو گردانيدی اخالقم را هم نيکو بگردان.

)اِْسَم التَّفضيِل َواْلجارَّ َواْلَمجروَر( 5 لَيَس َشٌء أَثَقَل يِف اْلميزاِن ِمَن اْلُخُلِق اْلَحَسِن. 

در ترازوی اعامل، چيزی سنگني تر از اخالق خوب نيست.

تـمرين چهارم: در اين تـمرين دانش آموز در جست وجوی اسم مکان و اسم تفضيل است. مثال ها 

در راستای فرهنگ دينی است.

تـمرين  اين  ترجمه می کند.  از جمله  بريون  را  دانش آموز فعل  تـمرين،  اين  در  پنجم:  تـمرين 

سخت است؛ اّما دانش آموزی که سه سال فعل آموخته است، بايد بتواند در سال پنجم انواع فعل را 

تشخيص دهد. او بايد افعال ماضی، مضارع، امر و نهی و... را از هم تشخيص دهد؛ مثاًل بايد بتواند 

أذَهُب را از اِذَهْب تشخيص دهد. هدف اصلی اين ترين، تکرار آموخته های فراگري در درس سوم و 

چهارم کتاب عربی پايۀ دهم است.

تـمرين ششم: هدف، تکرار آموخته های سال گذشته است که در بارم بندی نيز مجّدداً سهميه 

دارد. تشخيص محل اعرابی ترينی است که در درس های بعد و سال آينده در پايۀ دوازدهم نيز 

تکرار خواهد شد.

ارزشيابی

از دانش آموزان بخواهيم تا در گروه های چندنفره ترينات درس را حل کنند، سپس رفع اشکال 

توّسط معّلم انجام شود، يا اينکه در منزل حل کنند و در کالس رفع اشکال گردد. 

وسايل کمک آموزشی

شایسته است دبريان محرتم از اين وسايل کمک آموزشی در کالس استفاده کنند:

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اطالع نگاشت )اینفوگراف(1، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، 

1ـ آموزگاران، خبنگاران و... اینفوگرافیک را به عنوان يک توانايی یافته اند که در رساندن تندتر و تیزهوشانه تر مقاصدشان به مخاطبان 

آنها را یاری می رساند. اّطالع نگاشت )اينفوگراف( يک جهش ديداری در آموزش است. با تصویر سازی درست، افراد می  توانند رسیع تر و با 

پشتیبانی اّطالعات بهرت تصمیم سازی کنند.

نگاشت  اّطالع  امروزه  است.   Information Graphic شدۀ  کوتاه   Infograph )اينفوگراف(  نگاشت  اّطالع  واژۀ  چیست؟  اینفوگراف 

)اينفوگراف( ها را بسيار در اطراف خود مشاهده می كنيم، نقشه  ها و ارائه اّطالعات علمی، همه به نوعی از اّطالع نگاشت )اينفوگراف( به 

عنوان يك ابزار كارا استفاده می كنند. اینفوگرافیک نـامیشگر تصویری اّطالعات و داده  هاست. 
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اساليد، اعالن )پوسرت(، فلش کارت

اَلَْبحُث الِْعلميُّ

اِْسَتْخِرْج َخْمَسَة أَْسامِء َتفضيٍل ِمَن ُدعاِء ااِلْفِتتاِح.

هدف از اين تـمرين، تشويق دانش آموز به انجام فّعاليت و تحقيق است. نـمرۀ اين بخش را 

می توان در امتحان مستمر اّول و دوم حساب کرد. انجام اين بخش منوط به داشنت وقت است. اگر 

دبريی زمان کافی در اختيار نداشت، در انجام دادن و ندادن اين قسمت از کتاب درسی مختار است.

منت دعای افتتاح:

http://www.tebyan.net/Weblog/gh_mahdi/post.aspx?PostID=26948

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز (

1 إَِذْن: حرف جواب و جزاء يا ُمكاَفأَة است. 

اين حرف هرگاه فعل مضارع را منصوب كند با نون نوشته می شود.

امکان دارد دانش آموز إَِذْن را با إْذن )اجازه( يا ُأُذن )گوش( اشتباه بگريد.

إْذن: اعالم به اجازه ؛ »فعله بإذنـي«: آن كار را با اجازۀ من انجام داد، اجازه دادن 

»إْذُن اْلَبيِد« جمع: ُأُذوَناُت اْلَبيِد: حوالۀ پستی

2 اِْسَتْهَلَك: اْسِتْهاَلكاً ]هلك[ ُه : او را هالک كرد. 

اِْسَتْهَلَك اْلامَل: آن مال را به مرصف رسانيد و از بني برد. 

اِْسَتْهَلَك يف المِر: در آن كار با شتاب كوشيد.

: مرصف داخلی، اِْسَتْهالُك الّطاَقِة: مرصف انرژی اِْسَتْهالٌك َمَحّلـيٌّ

3 َغضُّ النََّظِر: چشم پوشی، ناديده گرفنت، کوتاه آمدن از »ِبَغضِّ النََّظِر َعن«: به جز، رصف نظر از 

« : جوانی نوشکفته جمع: ِغضاض: تازه، نرم ؛ »َشَباٌب َغضٌّ

َغضَّ َطرََفُه )أْو ِمن َطرِْفِه أْو َبرَصِِه أو ِمن َبرَصِِه( چشم پوشيد از، چشم پوشی كرد از، اغامض كرد 

از، كوتاه آمد از، رصف نظر كرد از
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- َغّضاً و َغضاضاً و ِغضاضاً و َغَضاَضًة ]َغّض[ َطرَْفُه و ِمن َطرِْفِه أو َصوَتُه و ِمن صوِتِه: نگاه  َغضَّ

نكرد و صدايش را برنياورد.

رَف َعْنُه: از او روی گردانيد. َغضَّ النََّظَر أَو الطَّ

َغضَّ َبرَصَُه: چشم خود را از نامحرم پوشانيد.

َغضَّ َطرَْفُه لُِفالٍن: ناپسندی های او را تحّمل كرد.

َغضَّ اْلُغْصَن : شاخه را شكست ولی از درخت جدا نكرد.

َء : آن را كم كرد. َغضَّ الشَّ

َغضَّ ِمن فالن : شخصّيت فالنی را كوچک و او را خوار كرد.

َغضَّ َغَضاَضًة و ُغُضوَضًة النَّباُت َو َغريُُه : گياه رسسبز و تازه و زيبا شد.

4 َتْرَبوّي اسم منسوب از تربَية است؛ مانند عيسوی، موسوی، أُْخَروّي

5 واژۀ جّبار از نام های خداست که در قرآن به آن ترصیح شده است. حرش،23، ﴿ُهَو اللُّٰه الَّذي 

ُ ُسْبحاَن اللِّٰه َعامَّ ُیرْشُِکوَن﴾  الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْیِمُن اْلَعزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَکبِّ وُس السَّ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

این واژه که از ماّدۀ »جب« گرفته شده، گاه به معنای قهر و غلبه و نفوذ اراده و گاه به معنای 

جبان و اصالح است.

مجمع البحرین در بیان معنای لفظ جبار نوشته است: 

»جبار یعنی کسی که در پادشاهی و حکومت، مقامش بسیار عظیم باشد. این صفت در مورد 

غیر خداوند متعال به کار منی رود، مگر در جایی که قصد مذّمت غیر خدا را داشته باشند. مجمع  

البحرین ج 3، ص 239 و قیل  الجبار العظیم الشأن يف امللك والسلطان، وال یطلق هذا الوصف علی 

غیره تعالی إاّل علی وجه الذم. 

واژه  این  قدرت.  و  غلبه  با  است  چیزی  کردن  اصالح  جب،  »اصل  می گوید:  مفردات  در  راغب 

هنگامی که در مورد خداوند به کار رود، بیانگر یکی از صفات بزرگ او است که با نفوذ اراده و کامل 

قدرت به اصالح هر فسادی می پردازد، و هرگاه در مورد غیر او به کار رود معنای مذّمت را دارد. 

راغب اصفهانی، مفردات يف غرائب القرآن، ماّدۀ جب

و به گفتۀ »راغب« به کسی گفته می شود که می خواهد نقصان و کمبود خود را با اّدعای مقاماتی 

که شایستۀ آن نیست »جبان« کند.
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 این واژه در قرآن مجید در ده مورد به کار رفته که ُنه مورد آن، دربارۀ افراد ظامل، گردنکش و 

مفسد است، و تنها یک مورد آن دربارۀ خداوند )آیه مذکور( می باشد؛ تفسیر منونه، ج  23، ص 554.

لذا این اسم هرگاه در مورد خداوند استعامل شود، هم به معنای »بسیار چیره و غالب« ترجمۀ 

منجد الطاّلب، ص 57؛ و هم به معنای »بسیار ترمیم کننده و جبان کنندۀ دل های شکسته« است. 

رضایی، محّمد، واژه های قرآن، ستون 66.

6 ِحامر: جمع آن َحِمري و أَْحِمرَة و َحُمر و ُحُمور و ُحُمرَات: خر، االغ ، تري ه ای از اين حيوان 

( اطالق  اهلی و تريه ای وحشی است كه بر تريۀ دوم )ِحامر َوْحش و حامُر الَوْحِش و اْلِحاَمُر الَوْحِشّ

می شود. 

رِْد: گور خر ِحامُر الزَّ

َخّد: گونه. جمع آن ُخدود است. 7

ُه )َتْصِعرياً( : روی خود را از نگاه به مردم و از روی خودبزرگ بينی برگردانيد، و گاهی  َر َخدَّ 8 َصعَّ

به طور طبيعی است.

9 نـَموَذج عربی شدۀ نـموَدگ )نـموده، نـمونه( است.

: اسم فعل به معنای »بشتاب« و مبنی بر فتح است. 10 َحيَّ

11 َفَلق: سپيده دم، جمعش ُفْلقان است. 

شكاف در كوه، زمني هموار ميان دو بلندی، بامداد، بيان حقيقت، مخلوقات، دوزخ 

َفَلق جمع آن أْفالق: چوب فلک كه پای را به آن بندند و تنبيه كنند. 

َفَلق ِمَن اللَّنِب: شريی كه ُترش شده باشد.

12 ِسْعر، قيَمة و َثـَمن تقريباً به یک معنا هستند. جمع آنها أَسعار، ِقَيم و أَْثـامن است.

13 َقنَب غالم حرضت علی  و از اصحاب ويژۀ ایشان است. 

او در جنگ صّفین پرچم دار قسمتی از سپاه امام علی بود و به دست حّجاج بن یوسف ثقفی 

شهید شد.

قنب از نظر َنَسب مجهول است و اّطالعاتی دربارۀ نياکانش در دست نیست. او مّدتی در شهر 

ِبیَهق )در نزدیکی سبزوار کنونی( زندگی کرده است. 

کنیۀ وی را ابوشعناء گفته اند. ابوشعناء یعنی »دانشمند پیر ژولیده مو«.
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قنب از اصحاب خاص، غالم و دربان )حاجب( حرضت علی بود. او همچنین دربان امام حسن 

مجتبی بود. شیخ طوسی، او را در شامر اصحاب امام علی یاد می کند. 

از امام صادق نقل شده است که قنب عالقۀ بسياری به حرضت علی  داشت. هرگاه که آن 

حرضت شبانه از منزل خارج می شد، قنب بی آنکه امام پی ببد از او مراقبت می کرد. متقاباًل حرضت 

علی نیز به وی عنایت داشت. 

روزی حرضت علی دو لباس یکی به سه درهم و دیگری را به دو درهم خرید و لباس گران تر 

را به قنب داد.

سند داستان ترين دوم در درس اّول دربارۀ قنب: 

مجلسی، بحار النوار، ج ۶۴، ص ۴۲۴؛ مفید، أمايل، ص ۱۱۱

14 ُخْلق و ُخُلق هر دو درست اند. 

از آنجا که در قرآن ُخُلق آمده است؛ لذا در کتاب درسی نيز اين تلّفظ آمده است.

و  َمَساِئَيًة  و  َمَساَيًة  و  َمَساَءًة  و  َمَساًء  و  َسَواِئَيًة  و  َسَواَيًة  و  َسَواَءًة  و  َسْوًءا  و  َسَواًء  ساَء:   15

ًة  ]سوأ[ المُر فالناً : آن امر فالنی را به ستوه آورد و غمگني كرد. َمَساِئيَّ

ساَء ِبِه َظّناً: نسبت به او بدگامن شد. 

ساَء الشُء: آن چيز بد يا زشت شد؛ »ساَءْت ِسريُتُه«: بد  روش و بد اخالق شد. 

ساَء اْلَموقُف: زمينۀ كار ناهموار شد.
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1  منت درس ِصناَعُة التَّْلميِع را درست قرائت و ترجمه کند.

2  معنای کلامت جديد درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

3  پيام منت را درک کند.

4  اسم فاعل و اسم مفعول را از ثالثی مجرّد و ثالثی مزيد تشخيص دهد و درست ترجمه کند.

5  اسم مبالغه را بشناسد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس دوم عربی زبان قرآن )2( دربارۀ »ملّمع در ادبيات فارسی« است. منت اين درس در 

نيز  اين منت در کتاب دهم، درس مشرتک کليۀ رشته ها  نظرسنجی ها مورد توافق اکرث دبريان بود. 

آمده بود و مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته بود. به همني دليل در کتاب يازدهم برای رشتۀ 

انسانی نيز تکرار شد.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس دوم

ِصناَعـُة الـتَّلميـِع1 يف اْلََدِب اْلفاريِسِّ

آرايۀ دو زبانگی )صنعت تلميع( در ادبيات فارسی

َعراُء اْليرانّيوَن َو أَنَشَد  ُلَغُة اْلُقرآِن َو اْلَحاديِث َو اْلَدعَيِة َفَقِد اْسَتفاَد ِمنَها الشُّ َغَة اْلَعَربيََّة  إنَّ اللُّ

عاٌت، ِمنُهم حاِفٌظ  َعراِء اْليرانّينَي ُمَلمَّ ِع؛ لَِکثرٍي ِمَن الشُّ وها ِباْلُمَلمَّ َبعُضُهم أَبياتاً َممزوَجًة ِباْلَعَربيَِّة َسمَّ

و  قرآن  زبان  عربی  زبان   . ِباْلَمولَويِّ اْلَمعروُف  الّروميُّ  َجالُل الّديِن  َو  الّشريازيُّ  َسعديٌّ  َو  الّشريازيُّ 

آميخته  ابياتی  آنان  از  برخی  و  کرده اند  استفاده  آن  از  ايرانی  شاعران  که  دعاهاست  و  احاديث 

دارند،  ملّمع  ايرانی  از شاعران  بسياری  ناميده اند.  ع(  )ملمَّ زبانه  دو  را  آن  که  به عربی رسوده اند 

از      آن جمله حافظ شريازی، سعدی شريازی و جالل الدين رومی معروف به مولوی.

ع: درخشان )گونه ای شعر که بخشی فارسی و بخشی زبانی ديگر است. اين آرايه را تلميع گويند.( 1ـ َتْلميع: درخشان کردن / ُمَلمَّ

رُس الّثاين  الدَّ
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ُع حاِفٍظ الّشريازيِّ ِلساِن اْلَغيِب ُمَلمَّ

اْلقيـاَمـهاز خـون دل نوشتـم نزدیـک دوست نامـــه َهْجرِِك  ِمْن  َدْهراً  رَأَیُت  إّنــي 

از خون دل نامه ای به دوست نوشتم. من روزگار را از دوری تو ]مانند[ قيامت ديدم. )مرصع 

دوم را اين گونه نيز معنا کرده اند: به سبب جدا شدِن تو از من قیامت را در مّدت طوالنی دیده ام(. 

إّنـي رأیُت )برصي( القیامة ِمن هجرَك دهراً؛ و این دهر مفعوٌل فیه است نه مفعوٌل به.

اْلَعالَمه؟دارم من از ِفـراقـش در دیـده صد عـالمـت لَنا  ٰهذي  َعیني  ُدموُع  لَْیَسْت 

من از دورِی او در چشمم صد نشانه دارم. آيا اين اشک های چشمم نشانه نيست؟!

از حافظ رس نـمی زند و ٰهذي  در اکرث نسخه ها به جای ٰهذي، ٰهذا آمده است. چنني خطايی 

صفت برای ُدموع است؛ لذا به صورت مؤّنث درست است.

النَّداَمههـر چنـد کــازمــودم از وی نـبــود سـودم ِبِه  َحلَّْت  اْلُمَجـرَّب  َجـرََّب  َمْن 

هرقدر آزمايش کردم از آن سودی نبدم. هرکس آزموده را بيازمايد؛ پشيامن می شود.

الَمهپـرسیـدم از طبـیـبی احواِل دوست گـفـتــا السَّ ُقرِبَها  فـي  َعذاٌب  ُبْعِد ها  فـي 

از طبیبی حال دوست را پرسيدم و گفت: در دوری اش عذاب و در نزديکی اش سالمت است.

َمـالَمـــــهگفتـم مـالمـت آیـد گر ِگـرد دوســت گردم ِبـال  ُحـّبــاً  رَأَْیـنـا  مــا  َواللّٰه 

گفتم مايۀ رسزنش است اگر گرد دوست بگردم. سوگند به خدا عشقی بدون رسزنش نديده ايم.

الَکراَمهحافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین ِمَن  َکـأْساً  ِمْنـُه  َیـذوَق  َحـتَّی 

حافظ مانند خواستاِر جامی به قيمِت جان شريين آمد، تا از جاِم کرامت بچشد.

ُع َسعديٍّ الشريازّي ُمَلمَّ

تو قدِر آب چه دانـی که در کناِر ُفراتـیَسـِل اْلـَمـصـاِنـَع َرْکبـاً َتـهیُم ِفـي اْلـَفَلواِت

از انبار های آب دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه و رسگردانند بپرس. تو قدر آب چه می دانی 

که در کنار رود فرات هستی؟! 

)َمصاِنع آبگري هايی بودند که مزۀ گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگاِن رسگردان در بيابان نعمتی 

بزرگ بود.(
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َو إْن َهَجرَْت َسواٌء َعـشـیَّـتـي و َغـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن

شبم از ديدار چهرۀ تو مانند روز روشن است و چشمم روشن به ديدارت است، و اگر ]مرا[ ترک 

کنی، شب و روزم يکسان می شود.

َمَضی الـزَّماُن َو َقـلبـي َیـقـول إنَّـَك آتـياگـرچـه دیـر مبـاندم امـیـد بـر نگـرفـتـم

اگرچه دير شد، اميد از دست ندادم. زمان گذشت )سپری شد( و قلبم می گويد حتاًم تو می آيی.

اگر ِگلی به حقیقت َعـجـیـِن آِب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

من انسانی به زيبايِی تو نديدم، و نشنيدم. اگر تو ِگل هستی؛ به راستی با آب زندگی خمري شده ای.

ـُلـامِتشبـاِن تیـره امیـدم به صـبـِح روی تـو بـاشــد َو َقـْد ُتـَفـتَّـُش َعیُن اْلَحياِة يف الظُّ

تاريکی ها  در  زندگی  چشمۀ  گاهی  است.  تو  صبح  مانند  چهرۀ  به  تاريک  در شب های  اميدم 

جست وجو می شود.

ُر َعـْیـشـي َو أَنـَت حـاِمـُل َشـْهـٍد جواِب تلخ بدیع است از آن د هاِن نباتیَفـَکـْم ُتـَمـرِّ

چه بسيار زندگی ام را تلخ می کنی در حالی که تو حامل عسل هستی! پاسخ تلخ از آن د هان شريين 

مانند نبات نو و تازه است.

َوَجْدَت راِئَحـَة اْلـُودِّ إْن َشَمْمـَت ُرفـاتـينه پـنـج روزۀ عمرست عـشـِق روی تـو مـا را

عمر کوتاه ما برای عشق چهرۀ تو کافی نيست. اگر خاک قبم )استخوان پوسيده ام( را ببويی، 

بـوی عشق را می يابی.

محامـِد تو چه گویم که ماورای صفـاتـیَوَصـْفـُت ُکـلَّ َمـلیـٍح َکمـا ُتـِحبُّ َو َتـرَْضـی

هر با نـمکی را هامن گونه که دوست داری و خشنود می شوی وصف کردم. ستايش تو چگونه بر 

زبان برانم که فراتر از صفت ها هستی.

در بسياری از نسخه ها ُيِحبُّ و َيرَضی آمده است. )دوست دارد و راضی است(

که هم کمنـِد بالیـی و هم کلیـِد نجاتـیأَخـاُف ِمـْنـَك َو أَرْجـو َو أَْسَتـغـیـُث َو أَْدنـــو

از تو می ترسم و به تو اميدوارم و کمک می خواهم و نزديک می شوم؛ زيرا هم کمند بال و هم 

کليد ر هايی هستی.
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أَِحـبَّـتـي َهـَجـرونـي َکمـا َتـشـاُء ُعداتـيز چشِم دوست فـتـادم به کامـۀ دِل دشمــن

ترک کردند هامن گونه که دشمنانم  مرا  افتادم. دوستانم  به درون دل دشمن  از چشم دوست 

می خواهند.

ْیِر ُنْحَن يِف اْلُوَکناِتفـراقـنـامـۀ سعـدی عجب که در تو نـگیـرد َو إْن َشَکْوُت إلَی الطَّ

شگفت است که نامۀ جدايی سعدی در تو اثر نـمی گذارد؛ حال آنکه اگر به پرندگان گاليه کنم، 

در النه ها شيون کنند!

بخش درک مطلب

اين بخش يک هدف اّولّيه دارد؛ هامن گونه که از نامش پيداست درک معنای عبارت و منت است، 

اّما همچنان هدف مهّم قرائت مّد نظر است. بايد دانش آموز عبارت ها را با صدای بلند بخواند و 

پاسخ درست و نادرست را مشّخص کند. 

بالفاصله پس از همۀ درس های کتاب عربی يازدهم درک مطلب آمده است. در اين درس نيز 

همني گونه است.

پاسخ درک مطلب: غ ص ص غ غ 

»اعلموا«

در بخش »اِعَلموا« مبحث اسم فاعل و اسم مفعول از ثالثی مجرّد و مزيد و اسم مبالغه آموزش 

داده شده است. در اينجا فقط آشنايی با نحوۀ ترجمۀ اين مشتّقات آمده است. در احاديث و روايات 

و در زبان و ادبيات فارسی چنني مشتّقاتی بسيار به کار رفته است؛ لذا دانش آموز بايد با معنا و 

مفهوم آن آشنا شود. 

وقتی که دانش آموز معنای اين مشتقات و نوع آنها را خوب بشناسد، می تواند آنها را هم بسازد. 

هرچند ساخنت هدف نيست؛ اّما به دست خواهد آمد.

اسم فاعل یکی از اسم های مشتق است که اگر از ثالثی مجرّد ساخته شود بر وزن »فاِعل« می آيد؛ 

مثال:

َکَتَب = کاِتب و َنرَصَ = نارِص
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و اگر از فعل ثالثی مزید ساخته شود، اين گونه است:

1  از فعل مضارع ساخته می شود؛ مانند َيْنَتِظُر.

2  به جای حرف مضارع، میم مضموم )ُم( می آید؛ َيْنَتِظُر = )ُم(ـْنَتِظر

3  حرف ما قبل آخر آن مکسور می شود. ُمْنَتـ)ِظ(ـر

 َيْسَتْخِدُم = ُمسَتخِدم  ُیَعلُِّم = ُمَعلِّم  ُيشاِهُد = ُمشاِهد

اسم مفعول از ثالثی مجرّد بر وزن »َمْفعول« است؛ مانند: َمْعبود، َمْنصور، َمْحکوم و َمرْضوب

اسم مفعول از ثالثی مزيد نيز شبيه اسم فاعلش است؛ ولی يک حرف مانده به آخر فتحه دارد؛ 

ر مانند: ُمشاَهد، ُمْسَتْخَدم، ُمَعمَّ

اسم مبالغه: هامن گونه که از نامش پیداست، بر کسی داللت دارد که ویژگی و صفتی بیش از 

حد در او وجود داشته باشد، یا آنکه بیش از حد به کاری بپردازد؛ مانند: عاّلم )بسیار دانشمند( و 

حاّمل )بسیار بار کشنده(

اسم مبالغه از افعال ثالثی مجرّد ساخته می شود، و ضابطۀ خاّصی برای وزن آن نیست؛ یعنی 

قیاسی نیست، بلکه وزن آن سامعی است؛ مثال: کذب:کذوب و قام: قّیوم

تـمرين ها

تـمرينات اين درس نيز مانند درس اّول کوتاه و ساده اند؛ تا دانش آموز با حّل تـمرين بتواند خود 

را بيازمايد و آموخته هايش را تثبيت کند. سعی شده است حّتی االمکان در تـمرينات کلمۀ جديدی 

به کار نرود. 

ترينات بايد در کالس به صورت گروهی حل شود تا دانش آموز کار گروهی را ياد بگريد. آنگاه 

دانش آموزان پاسخ های خود را می خوانند و دبري رفع اشکال می کند. 

در همۀ کتاب، حداکرث شش ترين طّراحی شده است.

تـمرين اّول: هدف، تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است.

تـمرين دوم: هدف، هامنند تـمرين اّول تقويت مهارت درک و فهم و کاربرد واژگان است؛ اّما 

شيوۀ اجرا متنّوع شده است.

تـمرين سوم: اين تـمرين، تقويت آموخته های دانش آموز در بخِش قواعد است، و در خالل آن 
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آموخته های پيشني نيز تکرار شده است. عبارت ها از قرآن و حديث برگزيده شده؛ زيرا هدف اصلی 

آموزش عربی نيز همني است.

تـمرين چهارم: هدف تقويت کاربرد واژگان است. متضاد و مرتادف در هر زبانی از تـمرينات 

اصلی است.

تـمرين پنجم: هدف، مجّدداً مانند تـمرين سوم تثبيت آموخته های بخش قواعد درس است.

البحث العلمی )پژوهش(

در انتهـای هر درس اين بخش نهاده شده است و دبري عالقه مند می تواند در صورت داشنت زمـان 

مانند عربی و  بديهی است که در دروسی  انجام پژوهش کند.  به  را تشويق  کافـی، دانش آموزان 

انگليسی نظر به اينکه زبان اين درس ها فارسی نيست آزادی عمل وجود ندارد.

ارزشيابی

دبري برگه ای در اختيار دارد و هر بار که دانش آموزی جمله ای را می خواند عالمت می زند تا همه 

برای تسهيل آموزش  بخوانند و عدالت آموزشی در حّل ترين ها رعايت شود. هرچند گاهی دبري 

از برخی دانش آموزان مستعد استفاده می کند؛ اّما بايد توّجه داشت که افراط در اين کار، موجب 

ناراحتی ساير دانش آموزان و ايجاد حّس ناخوشايند نسبت به دانش آموز فّعال می شود.

وسايل کمک آموزشی

کتاب گويا، نرم افزار آموزشی، فيلم، اینفوگراف، پاورپوینت، مناهنگ آموزشی، اساليد، اعالن )پوسرت(، 

فلش کارت

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1  معانی و کاربرد های مختلف »َألََّف«:

َء : بخش های چيزی را به هم پيوند داد.  َألََّف الشَّ

َألََّف الَْلَف : شامرۀ چيزی را به يک هزار رسانيد. 
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أَ لََّف اْلِكتاَب : كتاب را گردآوری و تأليف كرد. 

أَ لََّف الحكومَة : دولت را تشكيل داد. 

أَ لََّف بيَنُهم : ميانشان دوستی برقرار ساخت.

2  تارًَة يعنی يک بار و کاربرد های گوناگون دارد:

جمع آن تارات: زمان و يک بار 

»فعلُت تارًة هذا و َتارًة )أَو َطوراً( ذاك«: گاهی اين كار و گاهی آن كار را انجام دادم. 

»تارًة بعد تارٍة«: گهگاه، گاه و بيگاه.

ة در کتاب درسی به معنای زنگ مدرسه به کار رفته است. الحصة الثانية؛ يعنی زنگ دوم.  3  ِحصَّ

معانی مختلف حصة عبارت است از: 

سهميه، سهم، بهره، قسمت، نصيب، بورسيه. 

ة يف الّربح: سود سهم برای دارندۀ آن ة )منحة( ِدراسيَّة: بورس تحصيلی؛ ِحصَّ حصَّ

4  مصدر ِخجالت در زبان فارسی کاربرد دارد. در عربی َخَجل گفته می شود.

آستانۀ  در  گرفت،  قرار   ... مرز  در  شد،  واقع   ... رُشُف  در  )بود(،  شد  نزديک  کاَد:  معانی    5

 ،... كه  منفی(  )فعل   ... هنوز  َحتَّی:   ... َيَکد  لَم  يا  حتَّی   ... كاَد  ما  كه/  بود  نزديک  قرار   گرفت،   ...

به محض اينكه   .... چيزی نگذشته بود كه ...، به مجرّد اينكه

6 ریشه یابی یک نام کهن پارسی: 

میثم برخالف پنداشت بسياری، نامی پارسی و از ریشۀ واژۀ اوستایی َمئینث به معنای »ماندن« است. 

میهن، میهامن، ماندن، ُخمني )خو میهن(، ُخرمینث )زادگاه پورسینا( و میثم واژگان هم خانواده اند. 

میثم ایرانی بود. بیشرت افراد گامن می کنند میثم عرب بود و نامش عربی است؛ ولی اين گونه نیست. 

میثم ایرانی و نامش فارسی است. شاید از مردمان اسپهان )اصفهان( بوده است. میثم یعنی آنکه 

می ماند. هرچند در زبان پارسی کنونی صدای )ث( یافت نـمی شود؛ ولی در گذشته این صدا خوانش 

می شده است؛ مانند کیومرث )زندۀ میرا( و تهمورث )دارندۀ سگ نر نیرومند(.

و  خرید  زن  آن  از  را  او  علی  املؤمنین  امیر  بود،  اسد  بنی  قبیلۀ  از  زنی  غالم  تـاّمر  میثم 

آزادش كرد و به وی فرمود: نامت چیست؟ گفت: سامل. حرضت فرمود: فرستادۀ خدا به من 

خب داده است: نامی كه پدرت در عجم تو را به آن نامیده ، میثم است. میثم عرض كرد: خدا و                         
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درست گفته اند، حرضت فرمود: برگرد به هامن نامت كه رسول خدا تو را به آن  پیغمبش

نامیده و سامل را ر ها كن. پس به هامن اسم میثم برگشت و كنیه اش را ابی سامل گذاشت تا اینكه نقل 

شده است؛ در آن سالی كه كشته شد، حج به جا آورد بر اّم سلمه وارد شد و اّم سلمه به او فرمود: 

به خدا سوگند، بسیار از رسول خدا شنیدم كه در دل شب دربارۀ تو به علی سفارش 

می کرد. 

]إثباُت الُهداة، ج 2، ص 1۰9[. برگرفته از دانشنامۀ نام ها و واژه ها. انتشارات مدرسه.

7  َدابَّة: جمع آن َدواّب است. دابَّة در مذّكر و مؤّنث يكسان به كار می رود و تاء برای وحدت و 

به معنای هر حيوانی است كه بر روی زمني راه رود و بيشرت به چارپايان سواری و باری گفته می شود.

8 إناء جمع آن آنَية و جمع الجمع آن أَوانـي است؛ به معنای ظرف، ُتنگ آب، جام

9  إيَّا: ضمري منفصل منصوب است كه همۀ ضامير نصب به آن وصل می شود تا تشخیص ضمري 

شناخته شود؛ مانند »إّياَنا ، إّياُكم ، إيَّاُه ... «؛ »إيَّاَك أْن« تو را از چيزی نهی می کنم؛ »إّياَك ِمْن« از 

چيزی برحذر باش.

نیشابوری  َخّیام  ابراهیم  بن  ُعَمر  ابوالفتح  غیاث الدین  او  کامل  )نام  نیشابوری  َخّیام  ُعَمر   10

است.( )زادۀ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور درگذشته به تاريخ ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیشابور( فیلسوف، 

ریاضی دان، ستاره شناس و رباعی رسای ایرانی در روزگار سلجوقيان است. 

گرچه جايگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، و لقبش »حّجة الحق« بوده است، ولی آوازۀ 

وی بیشرت به رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. رباعیات خیام را به بیشرِت زبان  های زنده برگردان 

نـموده اند، »ادوارد فیتزجرالد« رباعیات او را به زبان انگلیسی برگردانده که مايۀ نامَوری بیشرت وی 

در مغرب زمین شده است. 

يکی از برجسته ترین کار های وی را می توان رسوسامان دادن و رسپرستی محاسباِت گاه شامری ایران 

در زمان وزارت خواجه نظام امللک، که در دورۀ پادشاهی ملک شاه سلجوقی بود، دانست؛ محاسبات 

منسوب به خیام در این زمینه، هنوز معتب است، و دّقتی به مراتب باالتر از تقویم میالدی دارد.

11  بهاءالدین محّمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی )زادۀ هشتم اسفند ۹۲۵ خورشیدی 

در بعلبک، درگذشته هشتم شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی در اصفهان( حکیم، فقیه، عارف، ستاره شناس، 

ریاضی دان، شاعر، ادیب، تاريخ دان و دانشمند نامدار سدۀ دهم و یازدهم هجری که در فلسفه، 
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منطق، هیئت و ریاضیات، دانش بسيار داشت. حدود ۹۵ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، 

ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هرن و فیزیک بر جای مانده است. 

با سال نجوم بوده  به پاس خدمات وی به علم ستاره شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ که مصادف 

است، نام وی را در لیست مفاخر ایران ثبت کرد. 

12  َبّشار پرس ُبرْد پرس یرجوخ تخارستانی )به عربی: َبّشاُر بُن ُبرٍد بُن يرجوخ( )۹۵ـ ۱۶۷ یا ۱۶۸ 

ق.؛ برابر با ۷۱۴ م. ـ ۷۸۴ م.( شاعر ایرانی تبار دوره  های امویان و عّباسیان بود. وی به زبان عربی 

شعر می رسود و در این کار درخشندگی بسیاری داشت و رسآمِد هامورداِن خویش در این زمینه 

همچون َفَرزَدق بود. 

با ویژگی  هایی چون زشت روی و درشت خوی و  را  او  از مرگ،  به ویژه جاِحظ پس  دشمنانش 

درشت اندام و دیوانه یاد کردند. پدر بّشار از تخارستان )در افغانستان امروزی( بود که به دست 

عرب ها به بند کشیده شده و به برصه آورده شده بود. بّشار در نزدیکی همین شهر زاده شد. وی 

نابینا از مادر زاده شد. از کودکی به رسودن شعر به زبان عربی پرداخت و پس از چندی به جنبش 

شعوبّیه پیوست. او همچنین با خاندان برمکیان در پیوند بوده و خالد برمکی را ستوده بود. او در 

برصه بزرگ شد و در زمان خالفت منصور دوانیقی به بغداد رفت و پّله  های پیرشفت را پیمود. بشار 

باور های زرتشتی داشت و شیفتۀ ایرانی گری و دشمن رسسخت عرب بود. از همین روی به فرمان 

املهدی خلیفۀ عّباسی به دليل هجوی که بّشار دربارۀ او گفته بود و به گناه زندیقی در برابر دیدگان 

مردم برصه وی را آن قدر تازیانه زدند که بر اثر آن شکنجه جان سپرد. برخی گزارش کرده اند که به 

فرمان خلیفه وی را در آب خفه کرده اند.

بلخ  ـ   ،۶۰۴ ربیع االّول  )ششم  رومی  و  مولوی  موالنا،  به  معروف  بلخی  محّمد  جالل الدین   13

پنجم جامدی الثانی ۶۷۲ هجری قمری، قونیه در ترکيه( )پانزدهم مهر ۵۸۶ ـ چهارم دی ۶۵۲ هجری 

ابن  محمد  ابن  »محمد  وی  کامل  نام  است.  پارسی گوی  ایرانی  شاعران  از رسشناس ترين  شمسی( 

حسین حسینی خطیبی بکری بلخی« بوده و در دوران زندگی القاب »جالل الدین«، »خداوندگار« و 

»موالنا خداوندگار« داشت. در سده های بعد )شايد از سدۀ نهم( القاب »مولوی«، »موالنا«، »مولوی 

رومی« و »مالی رومی« برای وی به کار رفته است و از برخی از اشعارش تخّلص او را »خاموش« ، 

»َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. زبان مادری وی پارسی بود.



80

مولوی زادۀ بلخ خوارزمشاهیان )خراسان در ایران بزرگ، افغانستان کنونی( بود و در زمان نگاشت 

آثارش )همچون مثنوی( در قونیه در دیار روم می زیست. با آنکه آثار مولوی برای عموم جهانیان است، 

ولی پارسی زبانان بهرۀ خود را از او بیشرت می دانند، چرا که حدود شصت تا هفتاد هزار بیت او فارسی 

است و خطبه  ها و نامه  ها و تقریرات )تعالیم او به شاگردانش که آن را ثبت کردند و به فارسی غیر ادبی 

و روزانه است(؛ و تنها حدود هزار بیت عربی و کمرت از پنجاه بیت به زبان های یونانی و ترکی، بيشرت 

به صورت ملّمع در شعر فارسی دارد.

عشـق را خـود صـد زبـان دیـگـر استپارسی گـو گـرچـه تـازی خـوش تـر اسـت

14  حسن بن  هانی َحَکمی معروف به ابو ُنؤاس اهوازی )۱۳۳- ۱۹۶ هجری قمری در اهواز، ۷۴۷ 

یا ۷۶۲ـ ۸۱۳ یا ۸۱۵ میالدی( شاعر ایرانی تبار عرب بود. ابونواس از بزرگان شعر عاشقانۀ عرب بود. 

او در شهر اهواز به دنیا آمد. از او به عنوان یکی از بزرگ ترین شاعران کالسیک عربی نام می برند. 

وی استاد همۀ شاخه  های شعر عربی زمان خویش شده بود، اما شهرتش بیشرت به خاطر تصنیف  های 

باده گساری و ستایش رشاب )َخمرّیات( و شعر هایش در مورد شاهدبازی است. وی را شاعر الخمرة 

لقب داده اند. دیوان شعر هایش امروزه در دست است و چندین بار در مرص به چاپ رسیده است. 

وی باور های شعوبی داشت. بر اساس یک روایت، او به مدت یک سال در میان اعراب بادیه نشین 

زندگی کرد تا شناختش از زبان عربی خالص، کامل شود. ابونواس بار ها به دالیل گوناگون در زمان 

خلفای عباسی به زندان افتاد. از گذشتۀ زشت و تفّکرات نادرست اخالقی اش بعد ها دست برداشت. 

تنديسی از او در بغداد است.

15  ابوالفتح علی بن محّمد ُبستی از شاعران سدۀ چهارم هجری قمری است. زادگاه او را شهر 

ُبست سیستان می دانند. او به زبان عربی تسّلط کامل داشت. دو دیوان شعر از او بر جای مانده 

است. درگذشت وی را به سال ۴۰۱ ق نوشته اند. 

از  به عنوان منونه ای  را  این شعر  اثر جهانی آن،  و  ایرانی  از فرهنگ  نویسندۀ کتاب دورنـامیی 

اندیشه و قلم این شاعر سیستانی در نوشتۀ خویش آورده است.

که از نصیحت سود آن کند که فرمان کردیکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن

کـه از مـدارا کـردن، سـتـوده گـردد مـردهـمـه به صلح گـرای و هـمه مدارا کن
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اهداف درس: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1  منت درس » َعجاِئُب اْلَمْخلوقاِت« را درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.

2  پيام منت را درست درک کند. )تفّکر در آفرينش خدا(

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

4  به هنگام رضورت، به آيات و احاديث درس استشهاد کند.

5  ادوات رشط »إْن، َمْن و ما« را بشناسد.

6  فعل رشط و جواب آن را درست تشخيص دهد.

7  خب را در جملۀ اسلوب رشط به صورت جملۀ اسمّيه تشخيص دهد.

8  جملۀ دارای اسلوب رشط را درست ترجمه کند.

9  فعل و جواب رشط ماضی را در جملۀ دارای اسلوب رشط درست ترجمه کند.

10  با يک منت مکامله در محيط ورزشی آشنا شود.

فرایند آموزش درس

می توان از مناهنگ هايی در مورد موضوعات درس در اين زمينه پيش از رشوع درس استفاده کرد. 

اين کار بستگی به وقت و امکانات مدرسه دارد. در غري اين صورت، می توان از خود دانش آموزان 

در مورد شگفتی های آفرينش پرسيد. 

به چنني  دانش آموزان  و  بسيار جّذاب است  پايۀ دهم  در  باران ماهی  منت درس هامنند درس 

متونی عالقۀ بسيار نشان می دهند. موضوع اين درس در نظرسنجی های به عمل آمده رتبۀ بااليی 

را کسب کرده است.

هامهنگی در ترجمۀ منت درس 

روا يف اْلـخالِِق. رَسوُل الّلِه  روا يف اْلـَخْلِق َو ال َتَفكَّ َتَفكَّ

در آفرينش بينديشيد و در آفريدگار نينديشيد.

رُس الّثالُِث الدَّ
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ْر يف َخْلِق الّلِه، ُيشاِهْد ُقْدرََة الّلِه. َمْن َيَتَفکَّ

هرکس در آفرينش خدا بينديشد، توانـمندِی خدا را می بيند. 

ّناُن: هَو أَصَغُر طاِئٍر َعَلی اْلَرِض، طوُلُه َخمَسُة َسنتيِمرتاٍت، َيطرُي إلَی اْلَعَلی َو اْلَسَفِل، َو  اَلّطاِئُر الطَّ

َي  َب. ُسمِّ يعاِن ُيـثـرياِن التََّعجُّ ُفـُه الرسَّ امِل، َو إلَی اْلَماِم َو اْلَخْلِف. َو اْنِطالُقـُه َو َتَوقُّ إلَی اْلَيـمنِي َو الشِّ

َتْدري  َتْقِدْر، أَ  ِبـَسَبِب رُسَعِة َحَرَکِة َجناَحْيـِه، َفإِْن ُتحاِوْل ُرؤَيَة َجناَحْيـِه ال  ِلَنَّـُه ُيْحِدُث َطنيناً  َطّناناً؛ 

لاِمذا؟ ِلَنَّـُه ُيَحرُِّك َجناَحْيـِه َثـامننَي َمرًَّة َتقريباً يف الّثانَيِة اْلواِحَدِة.

مرغ مگس )مرغ مگس خوار، مرغ زّرين پر(: کوچک ترين پرندۀ روی زمني است، طول آن پنج 

سانتی مرت است، به باال و پايني و راست و چپ و جلو و پشت پرواز می کند و حرکت و توّقف رسيعش 

صدايی  زيرا  است؛  شده  ناميده  )طنني انداز(  َطّنان  می شود(.  شگفتی  )مايۀ  می انگيزد  بر  تعّجب 

به دليل رسعت حرکت بال هايش پديد می آورَد، و اگر سعی کنی بال هايش را ببينی نـمی توانی، آيا 

می دانی چرا؟ زيرا بال هايش را تقريباً هشتاد بار در ثانيه حرکت می دهد.

الّشاِطِئ،  َيْسرَتيُح َعَلی  َيَتناَوَل َطعاَمـُه،  أَن  َفـَبْعَد  أَْسناِنـِه،  َتْنظيِف  لَُه َطريَقٌة َغريَبٌة يف  اَلتِّمساُح: 

يوِر ِباْسِم الزَّقزاِق، َفـَيْفَتُح التِّمساُح َفَمـُه، َفـَيْدُخُل ٰذلَِك الّطاِئُر فيِه، َو َيْبَدُأ  َفـَيْقَتـرُِب ِمْنـُه َنوٌع ِمَن الطُّ

عاِم ِمْن َفِمـِه، َو َبْعَد أَْن َيْنَتهَي ِمن َعَمِلـِه، َيْخُرُج ِبـَسالَمٍة. ِبـَنْقِر َبقاَيا الطَّ

متساح: روِش عجيبی در تـميز کردن دندان هايش دارد، بعد از اينکه غذايش را می خورَد، کنار 

ساحل اسرتاحت می کند، و گونه ای از پرندگان به نام زَقزاق به آن نزديک می شود. تساح د هانش را 

باز می کند و آن پرنده در آن وارد می شود، و رشوع می کند به نوک زدن به باقی مانده های غذا از 

د هانش، و بعد از اينکه کارش تام شد به سالمت بريون می آيد.

دوَدُة اْلَرِض: إذا أَصاَبـها َشٌء قاِطٌع، َو َقَسَمها إلَی ِنصَفنِي، أََحُدُهام ِبال رَأٍس َواْلَخُر ِبال َذيٍل، َفإنَّ 

ٰهَذيِن النِّصَفنِي َيْنمواِن، لَِيکوَن ُکلُّ واِحٍد ِمنـُهام دودًة کاِمَلًة.

ِکرم خاکی: اگر )هرگاه( چيزی تيز به آن برخورد کند و آن را به دو نيمه تقسيم کند، يکی بدوِن 

رس و ديگری بدون ُدم، اين دو نيمه رشد می کنند، تا هريک از آنها ِکرمی کامل شود.

َمُك الّطاِئُر: َنوٌع ِمَن اْلَسامِك َيْقِفُز ِمَن اْلامِء ِبـَحَرَکٍة ِمْن َذيِلـِه اْلَقويِّ َو َيطرُي َفوَق َسطِح اْلامِء،  اَلسَّ

َمُك  َحيُث َيـُمدُّ زَعاِنَفـُه اْلَکبريََة الَّتي َتعَمُل َکـَجناَحيـِن. َيْفَعُل ٰذلَِك لِْلِفراِر ِمن أَعداِءِه. َيطرُي ٰهَذا السَّ

َخمساً َو أَرَبعنَي ثانيًة، ُثمَّ َينزُِل إلَی اْلامِء َو َيدُخُل فيِه.

ماهِی پرنده: گونه ای از ماهيان است که با حرکت دِم نريومندش از آب می جهد )می پرد( و بر 
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فراز سطح آب پرواز می کند، طوری که باله های بزرگش را که مانند دو بال اند می ِکشد )دراز می کند(. 

اين کار را برای فرار از دشمنانش انجام می دهد. اين ماهی چهل و پنج ثانيه پرواز می کند، سپس به 

سمت آب پايني می آيد و وارِد آن می شود.

َعُة  ، َو ٰهِذِه الرسُّ َجرَِة ِبـِمنقارِِه َعرْشَ َمّراٍت يف الّثانَيِة َعَلی اْلََقلِّ َنّقاُر اْلَخَشِب: طاِئٌر َيْنُقُر ِجْذَع الشَّ

باِت:  َ غرَي ِبَسَبِب ُوجوِد َعْضَويِن يف رَأِْسِه لِـَدْفِع الرضَّ ال    َترُضُّ ِدماَغـُه الصَّ

ُل َنسيٌج َبنَي اْلُجمُجَمِة َو اْلِمنقاِر،  اَْلَوَّ

َو الّثانـي لِساُن الّطاِئِر الَّذي َيدوُر داِخَل ُجمُجَمِتـِه.

 دارکوب: پرنده ای است که تنۀ درخت را با نوکش دست کم ده بار در ثانيه می زند، و اين رسعت 

به دليل وجود دو اندام )دو عضو( برای دفع رضبه ها در رسش، به مغز کوچکش آسيب نـمی زند.

اّولی بافِت ميان جمجمه و نوک و دومی زبان پرنده که دروِن جمجمه اش می چرخد.

نجاُب الّطاِئُر: لَُه ِغشاٌء خاصٌّ َکـاْلِمَظلَِّة َيفَتُحُه حنَي َيْقِفُز ِمن َشَجرٍَة إلَی َشَجرٍَة أَْخَری، َو َيسَتطيُع  اَلسِّ

أَن َيطرَي أَکَثـَر ِمْن ِمَئٍة َو َخمسنَي َقَدماً يف َقفزٍَة واِحَدٍة.

سنجاب پرنده: پردۀ ويژه ای مانند چرت دارد که هنگامی که از درختی به درخت ديگر می جهد آن 

را باز می کند، و می تواند بيشرت از صد و پنجاه پا در يک جهش پرواز کند.

، َتَضُع  ِة اْلَحرِّ حراِء: يف ُمنَتَصِف النَّهاِر َو ِعنَدما َتْحُرُق الرِّماُل أَْقداَم َمن َيسرُي َعَليها ِمن ِشدَّ َحيَُّة الصَّ

ٰهِذِه اْلَحيَُّة َذَنَبـها يف الرَّمِل، ُثمَّ َتِقُف َکاْلَعصا. َفـإذا َوَقَف َطرٌي َعَليها َتصيُدُه.

مار بيابان: در نيمۀ روز و هنگامی که شن ها پا های کسانی را که روی آنها حرکت می کنند از 

شّدت گرما می سوزانند، اين مار ُدمش را در شن قرار می دهد؛ سپس مانند عصا می ايستد. و اگر 

پرنده ای روی آن بايستد آن را صيد می کند.

ْرِس أَِجْب َعِن اْلَسِئلَِة الّتالَيِة َحَسَب نَصِّ الدَّ

نجاُب الّطاِئُر حنَي َيقِفُز ِمن َشَجرٍَة إلَی َشَجرٍَة؟  1  ِبَم َيطرُي السِّ

نجاُب الّطاِئُر ِباْلِمَظلَِّة. يا َيطرُي ِباْلِمَظلَِّة يا ِباْلِمَظلَِّة يا ... َيطرُي السِّ

2  أَيُّ طاِئٍر ُيساِعُد التِّمساَح فـي َتنظيِف أَسناِنـِه؟ ُيساِعُد الزَّقزاُق التِّمساَح فـي َتنظيِف أَسناِنـِه؛ 

يا ُيساِعُدُه الزَّقزاُق؛ يا الزَّقزاُق؛ يا هر پاسخ درست ديگری.
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ِبـَسَبِب رُسَعِة َحَرَکِة  َي َطّناناً؛ ِلَنَّـُه ُيْحِدُث َطنيناً  ّناُن ِبـٰهَذا ااِلْسِم؟ ُسمِّ 3  لاِمذا ُسّمَي الّطاِئُر الطَّ

َجناَحْيـِه؛ يا هر پاسخ درست ديگری.

ْيـَر؟ َتَضُع اْلَحيَُّة َذَنَبـها يف الرَّمِل، ُثمَّ َتِقُف َکاْلَعصا. َفـإذا َوَقَف َطرٌي  حراِء الطَّ 4  َمَتی َتصيُد َحيَّـُة الصَّ

َعَليها َتصيُدُه؛ يا إذا َوَقَف َطرٌي َعَليها َتصيُدُه؛ يا هر پاسخ درست ديگری.

َمُك َخمساً َو أَرَبعنَي ثانيًة؛ يا هر پاسخ درست  َمُك الّطاِئُر؟ َيطرُي ٰهَذا السَّ 5  َکـم ثانَيـًة َيطيـُر السَّ

ديگری.

ّناُن أَصَغُر طاِئٍر َعَلی اْلرِض؛ يا هر پاسخ درست ديگری. 6  ما هَو أَصَغُر طاِئٍر َعَلی اْلرِض؟ اَلّطاِئُر الطَّ

اِعلَموا

در بخش »اِعَلموا« مبحث اسلوب رشط و ادوات آن مطرح شده است. در اينجا فقط آشنايی با 

نحوۀ ترجمۀ جمالت دارای اسلوب رشط آمده است. در احاديث و روايات چنني ساختاری بسيار 

به کار رفته است؛ لذا دانش آموز بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شود. آشنايی با اسلوب رشط يکی از 

راه های آشنايی با ساختار های پربسامد زبان عربی است.

اطاّلعاتی برای دبري، نه برای دانش آموز :

عوامل جزم فعل مضارع : 

فعل مضارع مجزوم: 

هرگاه یکی از ادوات جزم بر رس فعل مضارع بيايد، آن را مجزوم می کند.    

ادوات جازمه: 

لاَّم ـ الی نهی، الم امر غايب؛ مثال:  ـ  لَْم  الف( ادواتی که يک فعل را مجزوم می کند. حروف 

يذهُب: لَم يذَهْب؛ يعنی نرفت و لاَّم يذَهْب؛ يعنی هنوز نرفته است. اگر بر رس فعل ماضی بيايد 

نرو؛  يعنی  تذَهْب؛  يعنی هنگامی كه رفت؛ ال  َذَهَب؛  لاَّم  گويند.  آن »حينّيه«  به  و  نيست  جازمه 

« بر رس اين الم بيايد، ساكن می شود؛ مثال: َوْليذَهْب.   لَِيْذَهْب؛ يعنی بايد برود. هرگاه »َفـ ، َو ، ثمَّ

ب( ادواتی که دو فعل را مجزوم می کند؛ مانند: إِْن، بر رس فعل رشط و جواب رشط می آيند. 

اين ادوات عبارت اند از: َمْن، ما، أَّي، َمَتی، أَيَنام، َمْهام، أَّياَن، أَنَّـی، َحيثام، َکْيَفام، إِْذما

، َمهام َتطُلْبِني تجْدنـي، حيثام َتجِلْس أَْجِلْس. چند مثال: َمْن َيْكسْل َيْخرَسْ
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نكته: ادوات رشط مانند إِْن رشط بر رس دو جمله داخل می شوند.

هرگاه هر دو، فعل مضارع باشد، مجزوم می شوند. 

 اگر اّولی مضارع و دومی ماضی باشد، اّولی مجزوم و دومی محاّلً مجزوم است. 

اّولی محاّلً مجزوم و دومی هر دو حالِت جزم و رفع  اّولی ماضی و دومی مضارع باشد،  اگر   

صحيح است.

ْم. هرگاه بياموزی، پيرشفت می کنی. َلْم َتَتَقدَّ مثال: إِْذما َتَتعَّ

إِْن َتُزرْنـي َفَقْد ُزرُْتَك. َمَتی اْجَتَهْدَت يف َعِمِلَك َتْظَفْر. يا َتْظَفُر.

همۀ ادوات رشط به جز »إِْن« و »إِْذما« اسم رشط اند، و این دو حرف رشط اند و همۀ ادوات رشط 

غیر از »أَّي« مبنی اند و »أَّي« اسم ُمْعرَب است.

اعراب در فعل مضارع: رفع، نصب و جزم

چهارگانه  افعال  در  رفع  نشانۀ  است.  مرفوع  باشد، هميشه  جزم  و  نصب  عوامل  از  خالی  اگر 

ـُ است، و در افعال پنج گانه نون است؛ مانند: يفعالِن،  )صيغه های يفعُل، تفعُل، أَفعُل و نفعُل( ضّمه 

يفعلوَن، تفعالِن، تفعلوَن، تفعلنَي(.

اگر حروف ناصبه بر رس آن بيايد، در افعال چهارگانه منصوب می شود، و نشانۀ نصب فتحه ـَ 

است؛ مانند: أَْن يفعَل، و در فعل های پنج گانه حذف نون است؛ مانند: أَْن يفعال.

ـْ است؛  اگر حروف جازمه بر رس آن بيايد، در افعال چهارگانه مجزوم می شود، و نشانۀ جزم سكون 

مانند: لـم يفعْل، و در افعال پنج گانه حذف نون است؛ مثال: لـم يفعال. 

و  نـمی شود  در صيغه های چهارگانه ظاهر  رفع  باشد؛ عالمت  الالم  معتّل  فعل مضارع  اگر  اّما 

تقديری است؛ مانند َيْدُعو و َيرِْمي و َيْخَشی. 

در حالت نصب اگر به )واو( و )ياء( ختم شده باشد؛ مانند: َيْدُعو و َيرِْمي حرف آخر آن فتحه 

میگريد؛ مانند: أَْن يدُعَو و أَْن َيرِْمَي؛ اّما اگر به الف ختم شده باشد؛ عالمت نصب ظاهر نـمی شود و 

تقديری است؛ مانند: أَْن َيخَشی. 

آن حذف  آخر  از  عّله  حرف  چهارگانه،  صيغه های  در  الالم  معتل  مضارع  فعل  جزم  حالت  در 

می شود، و حرف ما قبل آخر حرف عّله بر هامن حركت پيشني خود باقی می ماند؛ مانند: لَْم َيْدُع و 

لَْم َيرِْم و لَْم َيْخَش كه در اصل َيْدُعو، َيرِْمي و َيْخَشی بوده است.
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 اقرتان جواب رشط به فاء:

هرگاه جملۀ بعدی صالحیت جملۀ رشط بودن را نداشته باشد؛ الزم است که فاء جواب همراه 

باشد و این در موارد زیر است:

1  هرگاه جزاء، جمله فعلّیه ای باشد که فعِل آن، ماضی مقرون به حرف »َقْد« یا حرف تنفیس 

»سین« یا »سوف« باشد.

2  هرگاه جزاء، جملۀ اسمّیه باشد.

3  هرگاه جزاء، جملۀ فعلّیه ای باشد که فعِل آن منفی به »لن« یا »ما« باشد.

4  هرگاه جزاء، جملۀ فعلّیه ای باشد که فعِل آن طلبی یا جامد است.

الجزم بالطلب: 

هرگاه جمله مقّدم طلبّیه باشد؛ مانند: امر یا نهی یا استفهام، یا سایر موارد طلب، و فعل مضارع 

مسببّيۀ بعد از آن مجرّد از فاء سببّیه باشد و قصد جزاء از آن شود در این صورت فعل مضارع به 

دليل جملۀ طلبّيه مقّدم مجزوم خواهد بود؛ مانند: قولوا ال إله إاِّل الله ُتْفِلحوا)فعل مضارع مجزوم(.

چه هنگامی جملۀ طلبی می تواند باعث جزم فعِل ما بعد از خود شود؟ 

1 اگر بدون فاء باشد. 

2 به عنوان معلول جملۀ طلبی آورده شده باشد؛ مانند: قولوا ال إله إاِّل اهلل ُتْفِلحوا.

حوار

مکاملۀ درس سوم در محيطی ورزشی است. دانش آموزان به ورزش عالقه مندند. دليل گزينش اين 

منت نيز همني عالقه مندی آنان است. اين منت می تواند در ايجاد انگيزه و عالقه نسبت به درس زبان 

عربی تأثريگذار باشد. آشنايی با چند اصطالح ورزشی به زبان عربی برای دانش آموزان جالب است. 

در نظرسنجی ها هميشه دانش آموزان نـمرۀ بااليی را به اين قسمت داده اند.

تـمرین ها

هدف، تقويت کاربرد واژگان و درک مطلب است. طرح چنني سؤالی وقت گري و  اّول:  تـمرين 

دشوار است. معّلم بايد سؤالی طرح کند که کلامتش را دانش آموز خوانده باشد.
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پاسخ ها عبارت اند از: اَْلِمَظلَّة، َنّقاُر اْلَخَشِب، اَْلَحيَّة و اَْلَجناح

تـمرين دوم: هدف، تقويت مهارت ترجمه است. 

در خالل ترجمه، نگاهی به آموخته های پيشني نيز وجود دارد. 

از آنجا که منت درس دربارۀ شگفتی های آفرينش است؛ لذا اين تـمرين نيز ادامۀ هامن مبحث 

بسيار  ايجاد عالقه  در  تـمرينات می تواند  از  اين بخش  اطاّلعات عمومی  پيش گرفته است.  را در 

تأثريگذار باشد.

در سال گذشته دانش آموزان با مبحث الزم و متعّدی آشنا شده اند. در اين تـمرين مجّدداً به اين 

بحث پرداخته شده است.

تـمرين سوم: هدف، تقويت مهارت واژه شناسی است.

تـمرين چهارم: هدف، تقويت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد درس است. 

اين  در  اّما  بود،  شده  تنظيم  رشط  اسلوب  مبحث  برای  تـمريناتی  »اِعَلموا«  بخش  در  هرچند 

تـمرين به منظور تثبيت آموخته ها مجّدداً اين تـمرين طّراحی شده است.

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 کتاِب گويا و نـامهنگ های موجود در اينرتنت در مورد اين 

پديدۀ طبيعی در کالس درس اجرا کرد. 

وسايل کمک آموزشی

در این درس نیز همچنان استفاده از کتاِب گویا، نرم افزار، پرده نگار )پاورپوینت(، اطاّلع نگاشت 

)اینفوگراف(، مناهنگ آموزشی )کليپ(، اعالن )پوسرت( و تصوير توصيه می شود.
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دانش افزايی برای دبیر )نه دانش آموز (

1  »ما ِمْن« معادل »هيچ ... نيست« در فارسی است و معنای آن با الی نفی جنس شباهت 

پيدا می کند.

2  »َجناح« عالوه بر معنای »بال« به اين معانی نيز هست: سوئيت، پهلو، طرف

روا بوده و يک حرف »َتـ   « برای سادگی خوانش حذف شده است؛  روا« در اصل ال َتَتَفکَّ 3  »ال َتَفکَّ

مانند ﴿َتَنزَُّل )َتَتَنزَُّل( اْلَمالِئَکُة َو الّروُح﴾ و ﴿و اْعَتِصموا ِبَحْبِل الّلِه َو ال َتَفرَُّقوا )ال َتَتَفرَّقوا(﴾

4  »ِشامل« يعنی سمت چپ و »َشامل« به معنای جهت ُشامل در فارسی )north( است.

5  »َفُم« جمع آن أَفواه و أْفامم و به معنای د هان است. اين كلمه در اصل )فوٌه( و مثّنای آن 

)َفاَمِن و َفَمَواِن و َفَمَياِن( است؛ »َفُم اْلقارورَِة«: د هانۀ ُبطری يا رسشيشۀ بزرگ.

6  ِمَظلَّة جمع آن َمَظاّل: چرت، چادر بزرگ، سايبان، چرت نجات كه آن را ِمَظلَّة واقَية و ِمظلَّة  هاِبطة 

نيز گويند؛ »ُجُنوُد اْلِمَظاّلت«: گروه چرتبازان نريوی هوايی.

7  ِكال: ]كلو[: اسمی است كه لفظ آن مفرد و معنايش مثّنی است و با مذكر تأكيد می شود و 

همواره چه از نظر لفظ، يا معنا اضافه بر يک كلمۀ معرفه كه داللت بر دو نفر داشته باشد می شود. 

تقديری می شود؛  اعرابش  به حالت خودش می ماند، و  الف آن  اضافه شود،  اسم ظاهر  به  هرگاه 

مانند: »رَأَْيُت ِكال الرَُّجَلنِي« و اگر به ضمريی اضافه شود، اعرابش اعراب مثّنی خواهد بود؛ مانند: »جاَء 

الرَُّجالِن ِكاَلُهام« و »رَأَْيُت الرَُّجَلنِي ِكَلْيهام« و اگر ضمري بر آن اعاده شود، مراعات لفظ در مفرد بودن 

جايز است مانند؛ »َزْيٌد َو َعْمرٌو ِكاَلُهام قاِئٌم« و اين افصح است، اّما مراعات معنا نيز جايز است؛ 

مانند: »ِكالُهام قاما« و »َزْيٌد َو عمٌرو ِكاَلُهاَم َقاِئـامِن« كه كمرت به كار می رود و در جملۀ »ِكاَلُهام 

ُمِحبٌّ لِصاِحبِه« مراعات لفظ می شود؛ زيرا به معنای »ُكلُّ ِمنهام« می باشد.

8    أَْعَجَبُه: إْعَجاباً   : او را به شگفتی واداشت. 

ُء فالناً: آن چيز فالنی را به شگفتی درآورد و شادمان كرد. أَْعَجَب الشَّ

9  ُحوت جمع آن ِحيتان و أَْحَوات و ِحوَته است. به معنای نهنگ، ماهی بزرگ
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اهداف درسی: دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 

1  منت درس را درست قرائت و ترجمه کند.

و  واژہ دهی  بداند  دانش آموز  که  است  اين  درس  )هدف  کند.  درک  را  منت  و هدف  پيام    2

واژه ستانی ميان زبان ها، پديده ای طبيعی است. پيام درس دوری از تعّصبات قومی در بهره گريی از 

واژگان نارسه است.(

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

4  به هنگام رضورت به آيات و ِحکم درس استشهاد کند.

5  اسم معرفه )دو نوع َعَلم و ُمَعرَّف ِبأَل( و اسم نکره را از هم تشخيص دهد.

6  اسم معرفه به ال را در جمله درست ترجمه کند.

7  اسم نکره را در جمله درست ترجمه کند.

8  حروف »أَْن، لَْن َکي، لَِکْي و َحتَّی« را بشناسد و آنها را به همراه فعل مضارع در جمله درست 

ترجمه کند. 

9  معادل مستقبل منفی )لَْن َيْفَعَل( را در عربی بشناسد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

اين منت از جّذاب ترين متون کتاب های درسی عربی زبان قرآن است. در نظرسنجی ها باالترين 

امتياز را به دست آورد. بسياری از دانش آموزان با ناراحتی می پرسند: آيا واژہ هايی از فارسی نيز در 

زبان عربی راه يافته اند؟

اين منت پاسخی به پرسش آنان است. داد و ستد واژگانی، پديده ای کاماًل طبيعی در رسارس جهان 

است. به ويژہ ميان مردمان همسايه، طبيعی تر است.

بات فارسی به کلامتی گفته می شود که در زبان و ادبیات عرب استفاده می شوند؛ اّما ریشۀ  معرَّ

می گویند.  معرَّب  آن  به  باشد،  نداشته  عربی  ریشۀ  عربی،  زبان  در  که  کلمه ای  دارند. هر  فارسی 

رُس الّراِبُع الدَّ
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تعریب آن است که کلمه ای غیرعربی را به شکل عربی درآورند؛ یا آن را به هامن شکل اصلی بیان 

کنند. سیبویه می گوید: »التعریب هو أن تتکلَّم العرُب بالکلمِة العجمیِة مطلقاً، َفُهم تارًة َیلَحقوَنها 

ِبأبنیِة کالِمِهم، َوَطوراً ال یلحقونها ِبها«. در زبان عربی کلامت بسياری وجود دارند که دخيل از فارسی 

و یا از زبان های ایرانی می باشند؛ مانند: َهنَدَسة از اندازه، جاموس از گاومیش، و َبَنفَسج از بنفشه.

در ریشه شناسی واژگان )اتیمولوژی( )etymology( و در زبان شناسی )linguistics( به ریشه یابی 

واژگان در گذر تاريخ می پردازند، و دگرگونی های واژگان را در انتقاِل شفاهی و کتبی از یک زبان به 

زبان دیگر بررسی می کنند. تأثیر زبان  ها متقابل است. زبان فارسی و عربی بر هم تأثیر گذاشته اند؛ 

زیرا اعراب در چهار سدۀ نخست هجری در ایران حضور داشتند، و تا انقالب مرشوطه، متون مهم به 

زبان عربی، يا فارسی آميخته به عربی نوشته می شد و از سوی دیگر، ایرانیان در پيدايش و ساختار 

بات«  زبان عربی نقش ارزنده ای داشتند. در زبان عربی واژگان بسياری وجود دارد که به آنها »معرَّ

بات هنوز ناشناخته است.  می گویند. ریشۀ بسیاری از معرَّ

یافته اند، آمده است، و  از زبان فارسی به عربی راه  در کتاب های لغت صد ها واژۀ عربی که 

جواليقی، اّدي شري  و لويس َمعلوف به بسياری از آنها اشاره کرده اند.

 ۱۶۸ صفحۀ  السالم«  يف  السیايس  والفکر  السیاسة  يف  »خالصات  کتاب  در  العلوی   هادی  دکرت 

می نویسد: »نویسندگان متقّدم در دنیای عرب بیشرت از اصل فارسی بودند.« در صفحۀ ۱۶۹ می گوید: 

»عرب ها، تشکیالت، ساماندهی، اداره، مالیات، کشاورزی و بسياری از قواعد دیگر را از ساسانیان 

فراگرفتند«. 

در کتاب )فقه اللغة و رس العربیة( الثعالبی النیشابوری صفحات ۲2و23 می نویسد: 

»سيَبَويه« داناترین مردم در نحو بود و بعد »السیرافی« بزرگ ترین دانشمندان ادبیات عرب و 

»ابن خالویه« از همدان، که خدمات شایانی به زبان عربی کردند. 

ايرانيان بسياری به زبان و ادبّيات عربی خدمت کرده و بر آن اثر نهاده اند: 

ع )روزبه بن دادویه( زادۀ  املقفَّ العربّیة(. عبداللّٰه بن  اللغة ورسُّ  )ِفقُه  الثَّعالبی نويسندۀ کتاب 

جور )گور( إیران، مرتجم کلیلة و دمنة از پهلوی به عربی، و نويسندۀ الدب الکبیر والدب الصغیر. 

ابوبکر رازی نویسندۀ )تاریخ الطب( و )الدویة املفردة(،  )القانون فی الطب(.  ابن سینا نویسندۀ 

ابوریحان بیرونی نویسندۀ الثار الباقیة عن القرون الخالیة و ده  ها کتاب دیگر، عبدالقادر جرجانی 

بنيانگذار علم بالغت و نویسندۀ کتاب )دالئل العجاز و أرسار البالغة(، شیخ املفرّسین طبی، ُبخاری، 
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إمام ُمسلم، نویسندۀ کتاب صحیح مسلم، ابوحنیفة النُّعامن، بّشار بن ُبرد و ...

فارسی به روش  های مختلفی بر عربی اثر نهاده و بسیاری از واژگان عربی را با خود به ديگر 

زبان ها از جمله به آسیای مرکزی و شبه قارّۀ هند برده است. 

در ادبیات فارسی گاهی با استفاده از مصدر ها و قالب های عربی واژه هايی ساخته اند که بعد ها 

بسیاری به ادبیات عرب وارد شده اند؛ مانند سوء تفاهم و صادرات و واردات.

بات فارسی نوشته شده اند. کتاب های بسياری دربارۀ معرَّ

هامهنگی در ترجمۀ منت درس چهارم

، َفَقْد ُنِقَلْت إلَی اْلَعَربيَِّة أَلفاٌظ فارِسيٌَّة  َغَة اْلَعَربيََّة ُمنُذ اْلَعرِص اْلجاِهيلِّ اَْلُمفرَداُت اْلفارِسيَُّة َدَخَلِت اللُّ

َکثيـرٌَة ِبـَسَبِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْليرانّينَي يف اْلِعراِق َواْلـَيَمِن. 

واژگان فارسی از دورۀ جاهلی وارد زبان عربی شدند، کلامت فارسِی بسياری به دليل بازرگانی و 

ورود ايرانيان به عراق و يـمن به زبان عربی منتقل شد.

وَکاَنْت ِتلَك اَْلُمفرَداُت َترَتِبُط ِبـَبعِض اْلَبضاِئِع الَّتي ما کاَنْت ِعنَد اْلَعرَِب َکـاْلِمسِك َوالّديباِج. 

و اين واژگان در ارتباط با کاال هايی بود که نزد عرب نبود؛ مانند مشک و ابريشم.

ولَِة اْلسالميَِّة. َواْشَتدَّ النَّقُل ِمَن اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة َبعَد اْنِضامِم إيراَن إلَی الدَّ

و انتقال از فارسی به عربی پس از پيوسنت ايران به دولت اسالمی شّدت گرفت.

ولَِة اْلَعّباسيَِّة َعَلی  َغِة اْلفارِسيَِّة حنَي شارََك اْليرانّيوَن يف قياِم الدَّ  َويف اْلَعرِص اْلَعّبايسِّ ازْداَد ُنفوُذ اللُّ

َيِد أَمثاِل أيب ُمسِلٍم اْلُخراسانـيِّ وَآِل َبرَمَك.

و در عرص عّباسی هنگامی که ايرانيان در برپايی دولت عّباسی به دست امثال ابومسلم خراسانی 

و خاندان برمک رشکت کردند نفوِذ زبان فارسی افزايش يافت. 

ِع َدْوٌر َعظيٌم يف هَذا التَّأثرِي، َفَقد َنَقَل َعَدداً ِمَن اْلُکُتِب اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة، ِمثُل  وَکاَن اِلْبِن اْلُمَقفَّ

َکليَلة َو ِدمَنة.

مانند  فارسی  کتاب های  از  تعدادی  ]او[  داشت،  اثرگذاری  اين  در  بزرگی  نقش  مقّفع  ابن  و 

کليله   و   دمنه را به عربی برگرداند.

َغِة اْلَعَربيَِّة. َو لِْلفريوزآباديِّ ُمْعَجٌم َمْشهوٌر ِباْسِم اْلقاموِس َيُضمُّ ُمْفرَداٍت َکثريًَة ِباللُّ
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و فريوزآبادی فرهنگ لغت مشهوری به نام القاموس دارد که واژگان بسياری را به زبان عربی 

در  بر دارد.

َغِة اْلَعَربيَِّة َواْلفارِسيَِّة أَبعاَد ٰهَذا التَّأثيـِر يف ِدراساِتـِهم.  َوَقْد َبيَّـَن ُعَلامُء اللُّ

و دانشمندان زبان عربی و فارسی جنبه های اين اثرگذاری را در مطالعاتشان آشکار ساخته اند.

باِت اْلفارِسيَِّة  َبَة َساّمُه »ُمْعَجَم اْلُمَعرَّ کتوُر الّتونجـيُّ ِکتاباً َيُضمُّ اْلَکِلامِت اْلفارِسيََّة اْلُمَعرَّ َفـَقْد أَلََّف الدُّ

َغِة اْلَعَربيَِّة«. يف اللُّ

را  آن  ]و[  می گرفت  بر  در  را  شده  عربی  فارسِی  کلامت  که  کرد  تأليف  را  کتابی  تونجی  دکرت 

»فرهنگ معّربات فارسی در زبان عربی« ناميد.

َْت أَصواُتها َو أَوزاُنها، َوَنَطَقَها اْلَعرَُب َوْفقاً  َغَة اْلَعَربيََّة َفَقْد َتَغريَّ ا اْلَکِلامُت اْلفارِسيَُّة الَّتي َدَخَلِت اللُّ أَمَّ

لِـأَلِسَنِتِهم.

اّما صدا و وزن آن واژه های فارسی که وارد زبان عربی شد دگرگون شد و عرب ها آن را مطابق 

زبان خودشان تلّفظ کردند.

ُلوا اْلُحروَف اْلفارِسيََّة »گ، چ، پ« الَّتي ال توَجُد يف ُلَغِتِهم إلَی ُحروٍف َقريَبٍة ِمن َمخارِِجها؛  َفَقْد َبدَّ

ِمْثُل: 

چاُدرَشب ← رَشَشف و ... ِمهرگان ← ِمهَرجان،  َپرديس ← ِفرَدوس،  

حروف فارسِی »گ، چ، پ« را که در زبانشان نبود به حروفی نزديک به مخرج هايشان تبديل 

کردند؛ مثال:

چاُدرَشب ← رَشَشف و ... ِمهرگان ← ِمهَرجان،   َپرديس ← ِفرَدوس،  

َکِلَمِة  ِمن  َة...﴾  اْلِفضَّ َو  َهَب  الذَّ ﴿...َيکِنزوَن  آَيِة  يف  »َيْکِنزوَن«  ِمثُل  أُخَری؛  َکِلامٍت  ِمنها  َواشَتّقوا 

»َگنج« اْلفارِسيَِّة. 

َة...﴾ از کلمۀ  َهَب َو اْلِفضَّ و واژگان ديگری از آن برگرفتند؛ مانند»َيْکِنزوَن« در آيۀ ﴿...َيکِنزوَن الذَّ

فارسِی گنج.

َعَلينا أَْن َنْعَلَم أَنَّ َتباُدَل اْلُمفرَداِت َبْيـَن اللُّغاِت ِفـي اْلعالَِم أَمٌر َطبيعـيٌّ َيْجَعُلها َغنيًَّة يف اْلُسلوِب 

َواْلَبياِن. 

بايد بدانيم که تبادل واژگان ميان زبان های جهان امری طبيعی است که آنها را در شيوه و گفتار 
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غنی می سازد.

اْلَعَربيَِّة َقبَل  َغِة  اللُّ اْلفارِسيَِّة َعَلی  َغِة  اللُّ َتأثرُي  ُلَغًة ِبدوِن َکِلامٍت َدخيَلٍة؛ کاَن  َنِجَد  َوال َنسَتطيُع أَن 

اْلسالِم أَکرَثَ ِمن َتأثرِي ها َبعَد اْلسالِم. 

و نـمی توانيم که زبانی بدون کلامت دخيل پيدا کنيم. تأثري زبان فارسی بر زبان عربی پيش از 

اسالم بيشرت از تأثرِي آن پس از اسالم بوده است.

. َغِة اْلفارِسيَِّة ِبـَسَبِب اْلعاِمِل الّدينيِّ َوأَّما َبْعَد ُظهوِر اْلسالِم َفَقِد ازْداَدِت اْلُمفرَداُت اْلَعَربيَُّة يف اللُّ

اّما پس از پيدايش اسالم واژگان عربی در زبان فارسی به دليل عامل دينی بيشرت شد.

. أَِجْب َعِن اْلَسِئَلِة الّتالَيِة ُمسَتعيناً ِبالنَّـصِّ

َغِة اْلفارِسيَِّة َبْعَد ُظهوِر اْلسالِم؟  1 لاِمَذا ازْداَدِت اْلُمفرَداُت اْلَعَربيَُّة يف اللُّ

 . َغِة اْلفارِسيَِّة ِبـَسَبِب اْلعاِمِل الّدينيِّ َفَقِد ازْداَدِت اْلُمفرَداُت اْلَعَربيَُّة يف اللُّ

2 َبْعَد أَيِّ حاِدٍث تاريخيٍّ اْشَتدَّ َنْقُل اْلَکِلامِت اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة؟ 

ولَِة اْلسالميَِّة. اِْشَتدَّ النَّقُل ِمَن اْلفارِسيَِّة إلَی اْلَعَربيَِّة َبعَد اْنِضامِم إيران إلَی الدَّ

َغِة اْلَعَربيَِّة«؟  باِت اْلفارِسيَِّة يف اللُّ 3 َمْن هَو ُمَؤلُِّف »ُمْعَجِم اْلُمَعرَّ

کتوُر الّتونجـيُّ الدُّ

َغِة اْلَعَربيَّـِة؟  4 َمَتی َدَخَلِت اْلُمفرَداُت اْلفارِسيَّـُة يف اللُّ

. َغَة اْلَعَربيََّة ُمنُذ اْلَعرِص اْلجاِهيلِّ اَْلُمفرَداُت اْلفارِسيَُّة َدَخَلِت اللُّ

5 ِبأَيِّ َسَبٍب ُنِقَلِت اْلُمفرَداُت اْلفارِسيَّـُة إلَی اْلَعَربيَِّة؟ 

ِبَسَبِب التِّجارَِة َوُدخوِل اْليرانّينَي يف اْلِعراِق َواْلـَيَمِن.

َغَة َغنيًَّة يف اْلُسلوِب َو اْلَبياِن؟  6  أَيُّ َشٍء َيْجَعُل اللُّ

إِنَّ َتباُدَل اْلُمفرَداِت َبْيـَن اللُّغاِت ِفـي اْلعالَِم أَمٌر َطبيعـيٌّ َيْجَعُلـها َغنيًَّة يف اْلُسلوِب َواْلَبياِن 

اِعلَموا

از شش نوع معارف  اّول قواعد درس دربارٔه اسم معرفه و نکره است. مهم ترين معرفه  بخش 

معرفه به ال است که بسيار پرکاربرد می باشد. در اين کتاب فقط دو نوع معرفه تدريس شده است. 

دانش آموزان عالقه مند در دانشگاه و حوزه اين بحث را کامل خواهند کرد. قرار نيست هرچه در 
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زمينٔه رصف و نحو و دانش های زبانی وجود دارد، دانش آموز در طول دبريستان بياموزد.

اسم معرفه و نکره در دستور زبان فارسی:

اسم معرفه:

اسم معرفه یا شناخته شده اسمی است که نزد مخاطب معیَّن و معلوم است.

اسم معرفه انواعی دارد:

1 اسم خاص مانند: کورش، داريوش، پروين، شهرزاد

2 معرفه به اشاره، یعنی اسمی که به وسیلٔه صفت های اشاره این، آن، همین و هامن وصف 

شده باشد؛ مثال: آن کتاب، این کتاب، هامن خانه، همین خانه.

3 عهد ذکری: اسمی که قبالً در کالم آمده باشد؛ مثال: کيفی را پيدا کردم. کيف را به صاحبش 

رساندم. يعنی کيف مذکور را رساندم.

4 عهد ذهنی: اسمی که در ذهن مخاطب مشّخص است؛ مانند پیغمب فرمود: )یعنی پیامب 

اسالم(، خانه را خریدم. )یعنی خانه ای را که تو اطاّلع داری.(

5 ضمیر جزِء معرفه هاست؛ مانند من، تو، او ... .

6 اسم مضاف به معرفه يا دارای متّمم معرفه؛ مثال: شهر ما، درس ديروز، دوستی با کاوه، اقامت 

در شرياز.

7 معرفه جنسی؛ یعنی اسمی که بر جنس یا نوع داللت کند؛ مانند انسان و حیوان، یعنی نوع 

انسان و نوع حیوان.

نيز  »اين«، »آن«، »همني« و »هامن« گاهی  »را«،  مانند  دارد؛  لفظی  نشانٔه  اسم معرفه  گاهی 

ندارد، مگر اینکه خالی بودن اسم را از نشانه های نکره، از دالیل معرفه بودن آن به شامر آوريم.

اسم نکره:

کتابی،  مانند  است؛  نامشّخص  و  مبهم  نزد مخاطب  در  که  است  اسمی  ناشناخته  یا  نکره  اسم 

شهرهايی.

از نشانه های نکره می توان به »ی« و »یک« و صفات مبهمی از قبیل چند، فالن، هر، چنین و 

چنان اشاره کرد؛ مثال: چه مردی، هیچ زنی، فالن کوچه، یک روزی، هر شبی و ...

نکته: گاهی »ی« نشانٔه نکره نيست؛ مانند »مردی« در جملٔه »مردی را که دیروز ديدم پدرش بود«. 
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اين جمله را می توان اين گونه تفسري کرد: »آن مردی را که دیروز ديدم پدرش بود.« 

بهرت است که این »ی« را موصول به شامر آوريم نه نشانٔه نکره.

هدِف بخش دوم قواعد درس چهارم، آشنايی با ترجمٔه فعل های دارای حروف »أَْن، لَْن، َکْي، لَِکْي 

و َحتَّی« است.

دانش آموز بايد معنای فعل هايی مانند »لَْن أَْکِذَب« را در جمله بداند. 

لَْن أَْکِذَب را مستقبل منفی )دروغ نخواهم گفت( معنا کند. 

»ُأريُد أَْن أَْذَهَب« را »می خواهم بروم« معنا کند و بداند که معادل مضارع التزامی در فارسی است؛

اّما منصوب کردن از اهداف نيست. 

دبري می تواند از دانش آموز بخواهد تغيريات فعل های مضارع دارای اين حروف را رشح دهد و خودش 

نيز اشاراتی داشته باشد؛ اّما اشارٔه او به اين معنا نيست که در امتحانات از اين موضوع سؤال طرح کند. 

ساخت فعل مضارع منصوب، از اهداف کتاب نيست. 

برای منونه، اين سؤال ها اشکال دارد:

1 بر رس فعل های مضارع زير حرف لَن اضافه کنيد و آنها را بازنويسی کنيد.

يسمع، تسمعون و يسمعن

2 اعراب اصلی و فرعی را در فعل های داده شده تعيني کنيد: 

يسمُع، لکي يسمَع، لن يسمعوا

تـمرين ها

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

اينجا دانش آموز عبارت ها را می خواند و ترجمه  به صورت های گوناگونی طّراحی شده است. در 

کار  اين  می کند.  معلوم  واقعّيت  و  اساس حقيقت  بر  را  عبارت  هر  نادرستی  و  درستی  و  می کند 

می تواند بخشی از نـمرٔه شفاهی او را تشکيل دهد.

پاسخ پرسش های ترين اّول: ص ص غ ص غ

تـمرين دوم: هدِف اين تـمرين، پيوند دادن ادبيات فارسی و عربی است. متأّسفانه هر اندازه اين 

تـمرين زيباست، در سؤاالت کنکور طرح سؤال به گونه ای است که حّتی افراد صاحب نظر نيز دچار 
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اختالف می شوند، تا چه برسد به دانش آموز؛ اّما نـمی توان از طرح اين تـمرين به اين دليل گريخت. 

از طرفی الزم است دانش آموزان با اين سبک سؤال آشنا شوند.

تـمرين سوم: هدف اصلی، تقويت مهارت ترجمه است. هدف دوم، تثبيت آموخته های پيشيـن 

دانش آموز است. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته آموخته است بايد آنقدر ببيند تا به تدريج 

ملکٔه ذهنش شود. کلامت پرسشی پرکاربردند. اين تـمرين در تقويت مهارت سخن گفنت نيز مؤّثر است.

تـمرين چهارم: هدف، تقويت آموخته های دانش آموز در بخش قواعد معرفه و نکره است. هدِف 

پنهان اين ترين، معرّفِی ديدنی های ايران و آشنايی با شهرهای کشور است. همٔه آثار تاريخِی به کار 

رفته در تـمرين معروف اند، جز »تکئه ُکرْْدُکال« که از آثار تاريخی روزگار قاجاريان است. روستای 

کردکال از توابع شهرستان جویبار در مازندران است.

گفته اند: در آغاز دورٔه قاجار، شاهان برای کنرتل و ادارٔه کشور که در آن زمان ارتش منّظمی در 

کشور وجود نداشت از قبایل مختلف بهره می بردند.

در آن زمان، مسئولّیت حفظ منطقه شامل ساری )جویبار، بابلرس( برعهدٔه گروهی از کردهای 

طايفٔه ُمدانلو نهاده شد که در منطقٔه »ساوجبالغ ُمکری« )مهاباد امروزی( زندگی می کردند. ُمدانلوها 

به فرماندهی »قلیچ خان کرد« )یا محّمد حسن خان کرد، پدر قلیچ خان کرد(، مسئولیت پاسداری این 

منطقه را برعهده گرفتند. قليچ خان بنا     بر وصّيت خودش در صحن رضوی در مشهد دفن شد.

تکئه کردُکال از آثار ملی دورٔه قاجاری است. اين بنای بسيار زيبا امروزه در مراسم مذهبی مورد 

استفاده قرار می گريد.

تـمرين پنجم: هدف، تقويت مهارت شناخت افعال ثالثی مزيد است. اين مطلب در کتاب پائه 

دهم آموزش داده شده است و در اينجا مجّدداً برای تثبيت و تعميق آموخته ها تکرار شده است. 

اين مبحث بسيار مهم است. مهم ترين مبحث هر زبانی »فعل« است.

آموخته های  تکرار  است.  آموخته های سال های گذشته  تکرار  اين ترين،  تـمرين ششم: هدف 

پيشني از اهداف ترينات کتاب درسی است.

حفظ آيات و احاديث به عنوان شاهد مثال، کار پسنديده ای است؛ اّما اجرای نادرست می تواند 

نتيجه ای ويرانگر به بار آورد. اين کار ارزشمند را می توان به صورت داوطلبانه در کالس انجام داد، 

به طوری که افرادی که داوطلب نشده اند از نظر نـمره مترّضر نشوند.
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البحث العلمي

پژوهش دربارٔه معّربات، مبحثی جالب و با ارزش است. 

دانش آموزان می توانند نتيجٔه پژوهِش خود را در کالس مطرح کنند.

ارزشيابی

در مورد ارزشيابی از اين درس هرچه در دروس قبلی نوشته شد را در اين درس نيز می توان اجرا 

کرد. 

بهرتين کار، ترين شفاهی است. 

وسايل کمک آموزشی

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

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1 »اِزْداَد« از باب افتعال است. اِزَْتَيـَد = اِزَْتاَد = اِزَْداَد

2 ريشٔه واژٔه »ِمْسك« واژٔه فارسی »ِمْشک« يا با خوانش امروزی »ُمْشک« است. 

رنگ ِمشکی اشاره به همني کلمٔه ِمْشک است.

3 »ِمْشکاة« به معنای چراغدان احتامالً ريشٔه غري عربی دارد. 

ِمْشَكاة: چراغ، جايی كه در آن يا بر آن چراغ نصب كنند، هر دريچه، يا پنجرٔه بسته.

4 َحَرج: مصدر است، جاى تنگ و پر درخت؛ تابوت كه مرده را بر آن حمل كنند، ُحرمت، گناه؛ 

»ال َحَرَج عليك«: بر تو گناهى نيست.

ْث َعن اْلَبحِر َو ال َحَرج«: از دريا هر قدر كه بخواهى سخن بگو و بر تو حرج و اعرتاىض  »َحدِّ

نيست.


