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

1  منت درس را درست بخواند و ترجمه کند.

2  پيام منت را درک کند.

3  معنای واژگان جدید این درس را از عربی به فارسی ذکر کند.

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

5  جملٔه بعد از اسم نکره را درست معنا کند.

6  ترکيب »ماضی + مضارع = ماضی استمراری« را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.

7 ترکيب »مضارع + مضارع = مضارع التزامی« را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.

8  ترکيب »ماضی + ماضی = ماضی بعيد، يا ماضی ساده« را بشناسد و درست به فارسی ترجمه کند.

9  در مخابرات يک سيم کارت يا در موقعّيت های مشابه خريدی انجام دهد.

فرايند آموزش

از داستان لّذت  منت درس دربارٔه ارزش راست گويی و نکوهش دروغ گويی است. دانش آموزان 

می برند. در منت درس، داستانی جالب گنجانده شده تا پيام درس به درستی منتقل شود.

هامهنگی در ترجمٔه منت درس پنجم

يَِّئـِة َوحاَوَل أن ُيصِلَحها، َفَم اْسَتطاَع. ُيْحَك أَنَّ رَُجالً کاَن َکثرَي اْلَمعايص َواْلُعيوِب، َفَنِدَم َعَلی أَعملِِه السَّ

حکايت می شود که مردی بسيار گناهکار و پر از عيب بود. از کارهای بدش پشيمن شد و تالش 

کرد آنها را اصالح کند، ولی نتوانست.

َفَذَهَب إَل رَُجٍل فاِضٍل صالٍِح، َو َطَلَب ِمنُه َموِعَظًة َتـْمَنُعُه َعِن ارِْتکاِب اْلَمعايص، َفَنَصَحُه ِباْلِتزاِم 

ْدِق، َوأََخَذ ِمنُه َعهداً َعَل ٰذلَِك.  الصِّ

پس به سوی مردی دانشمند و درستکار رفت و از او اندرزی خواست که وی را از ارتکاب گناهان 

رُس اْلخاِمُس الدَّ
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باز دارد. او را به پايبندی به راست گويی پند داد و قولی )پيمنی( برای اين موضوع از او گرفت.

َفُکلَّم أَراَد الرَُّجُل أَن َيرَْتِکَب َذْنباً، اْمَتَنَع َعْنُه لَِوفاِئِه ِباْلَعهِد، َحتَّی ال َيْکِذَب َعَلی الرَُّجِل اْلفاِضِل، 

ْدِق. َوِبـُمروِر اْلّياِم َتَخلََّص ِمن َشِّ ُذنوِبِه َو ُعيوِبِه اِلْلِتزاِمـِه ِبالصِّ

و هرگاه آن مرد خواست که گناهی مرتکب شود، به خاطر وفای به عهد از آن خودداری کرد، تا 

به مرد دانشمند دروغ نگويد و با گذشت روزها به خاطر پايبندی اش به راست گويی از ّش گناهان 

و عيب هايش رها شد.

َو ُيْحَکی أَنَّ شاّباً کاَن َکّذاباً، َو يف أََحِد اْلَّياِم کاَن َيسَبُح يف اْلَبحِر َو َتظاَهَر ِباْلَغرَِق َو ناَدی أَصحاَبُه: 

اَلنَّْجَدَة، اَلنَّجَدَة ... 

و حکايت می شود که جوانی بسيار دروغ گو بود، و در يکی از روزها داشت در دريا شنا می کرد 

و تظاهر به غرق شدن کرد و دوستانش را صدا زد: کمک، کمک ...

توضيح: کاَن َيسَبُح يف اْلَبحِر. در فارسی دو معنا دارد: »داشت در دريا شنا می کرد« و »در دريا 

شنا می کرد«؛ يعنی هم به صورت ماضی استمراری درست است و هم ماضی ملموس، يا در جريان. 

َع أَصحاُبُه إلَيِه لِـُينِقذوُه، َو ِعنَدما َوَصلوا إلَيِه َضِحَك َعَليـِهم. َفأَْسَ

پس دوستانش برای اينکه او را نجات دهند به سويش شتافتند، و هنگامی که نزد او رسيدند، به 

آنها خنديد. 

ُينادي  َفـأََخَذ  َيْغرَُق،  الّشابُّ  َو کاَد  اْلَموُج  ارَْتَفَع  الّراِبَعِة  اْلَمرَِّة  َمّراٍت، َو يف  اْلَعَمَل َثالَث  ٰهَذا  َر  َکرَّ

أَصحاَبـُه، َوٰلِکنَّـُهم َظّنوا أَنَّـُه َيْکِذُب ِمن َجديٍد.

اين کار را سه بار تکرار کرد، و بار چهارم موج باال رفت و نزديک بود آن جوان غرق شود، پس 

شوع کرد به صدا زدن دوستانش، ولی آنها گمن کردند که او دوباره )از نو( دروغ می گويد.

َع إلَيِه أََحُد الّناِس َو أَنَقَذُه، َفقاَل الّشابُّ ِلَصِدقاِئِه:  َفَلْم َيْلَتِفتوا إلَيِه َحتَّی أَْسَ

پس به او توّجه نکردند، تا اينکه يکی از مردم به سوی او شتافت و وی را نجات داد، آن جوان 

به دوستانش گفت:

»شاَهْدُت َنتيَجَة َعَملـي، َفـِکْذبـي کاَد َيقُتُلنـي، َفـَلْن أَْکِذَب َبعَد اْلَيوِم أََبداً، َوما عاَد ٰهَذا الّشابُّ 

إلَی اْلِکْذِب َمرًَّة أُخَری.

نتيجٔه کارم را ديدم، دروغ گفتنم نزديک بود مرا بُکشد، پس از امروز هرگز دروغ نخواهم گفت؛ 

و اين جوان بار ديگر به دروغ گفنت بازنگشت.
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َها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّٰه َو کونوا َمَع الّصاِدقنَي﴾ اَلتَّوَبة: 119  قاَل اللُّٰه َتعالَی: ﴿يا أَيُّ

با  همراه  و  کنيد  پروا  خدا  از  آورده ايد،  اميان  که  کسانی  ای  است:  فرموده  بلندمرتبه  خدای 

راست گويان باشيد.

دُق َمَع الّناِس هَو أَن ال َنْکِذَب َعَلی اْلَخريَن.  دُق َمَع اللِّٰه َيَتَجلَّی ِبـإخالِص اْلَعمِل لَُه؛ َوالصِّ اَلصِّ

راست گويی با خدا در اخالص اعمل برای او تجّلی می يابد؛ و راست گويی با مردم اين است که 

به ديگران دروغ نگوييم.

ٌق، َو أَنَت لَُه کاِذٌب«. َث أَخاَك َحديثاً، هَو لََك ُمَصدِّ : »َکُبـرَْت خياَنًة أَْن ُتَحدِّ َو قاَل النَّبـيُّ 

و پيامرب  فرموده است: خيانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگويی، او سخنت را باور کند، 

در حالی که تو به او دروغ می گويی )او سخنت را باور کرده، در حالی که تو به او دروغ گفته ای(.

: »ما أَْضَمَر أََحٌد َشيئاً إاّل َظَهَر يف َفَلتاِت لِساِنـِه َوَصَفحاِت َوْجِهـِه«.  َوقاَل اْلماُم َعلـيٌّ 

و امام علی  فرموده است: کسی چيزی را پنهان نکرد، مگر اينکه در لغزش های زبان و همه 

جای چهره اش آشکار شود.

إَذْن ال َيْسَتطيُع اْلَکّذاُب أَْن ُيخفَي ِکْذَبـُه أَْو ُينِکرَُه.

بنا بر اين، ]شخص بسيار[ دروغ گو نـمی تواند دروغش را پنهان نـميد يا انکار کند.

: »ال َتنُظروا إَل َكثـرَِة َصالِتـِهم َو َصوِمـِهم وََكثـرَِة اْلـَحجِّ َو اْلَمْعروِف َو   ! ما أَْجَمَل َکالَم النَّبـيِّ

َطْنَطَنِتـِهم ِبـاللَّيِل َوٰلِکِن اْنُظروا إَل ِصْدِق اْلَحديِث َوأَداِء اْلماَنِة«.

سخن پيامرب  چه زيباست! »به بسيارِی نـمز و روزه و بسیارِی حّج و کار نيک و بانگ شبانٔه 

آنها نگاه نکنيد؛ بلکه به راست گويی و امانت داری نگاه کنيد«.

پاسخ درک مطلب: ص غ ص غ ص

اِعلَموا

هدِف بخش دوم قواعد درس، آشنايی با ترجمٔه جملٔه بعد از اسم نکره است.

تاکنون دانش آموز چندين بار با چنني جمالتی آشنا شده است. 

در قواعد اين درس، دانش آموزان با شکل های گوناگونی از »معادل ماضی استمراری، ماضی بعيد 

و مضارع التزامـی« آشنـا می شونـد. چنني مبحثی در رصف و نحو عربی به ايـن گونـه وجود ندارد؛ 

اين مبحـث بـرای دانش آموزی است که می خواهد زبان عربی را بياموزد.
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حوار

از موضوعات اصلی در  امروزه »خريد سيم کارت« يکی  مکاملٔه درس »خريد سيم کارت« است. 

سفرهای خارج از کشور است و يکی از گفت و گوهای پرکاربرد در آموزش مکامله در هر زبانی همني 

موضوع است. در اين درس، دانش آموز با چند کلمه و اصطالح مهم آشنا می شود که قطعاً در سفرها 

برايش سودمند خواهد بود.

تـمرين ها

همٔه تـمرين های هفت درس کتاب را دانش آموز قرائت و حل می کند. 

و  می خواند  را  مترينی  دانش آموزی  که  بار  هر  و  باشد  داشته  برگه ای  دبري  می شود  پيشنهاد 

بقّئه  و  بگريد  نفر صورت  توّسط چند  مبادا حّل مترينات رصفاً  تا  بزند،  حل می کند در آن عالمت 

دانش آموزان در حّل مترينات فّعال نباشند. 

می توان مترينات ساده تر را برعهدٔه دانش آموزان کم توان نهاد.

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

و  می خواند  را  جمالت  دانش آموز  اينجا  در  است.  شده  طّراحی  متنّوع  درسی  کتاب  در  تـمرين 

ترجمه می کند سپس به دنبال کلمه ای می گردد که در واژه نامٔه آغازين درس آمده است. از فراگري 

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

َر و َکُبـَر پاسخ ها: کاَد َيْغرَُق، أَْضَمَر، أَْنَکَر، َکرَّ

تـمرين دوم: هدف، تقويت مهارت ترجمه و کاربست آموخته های پيشني دانش آموز به همني 

منظور است. اين مترين به شکلی طرّاحی شده است تا بتواند آموخته های بخش قواعِد سال گذشته را 

نيز يادآوری کند. آنچه را دانش آموز در سال های گذشته خوانده مجّدداً در جاهای مختلف کتاب تکرار 

شده است. اين تکرار در کتاب پائه دوازدهم نيز صورت خواهد گرفت. در بارم بندی نيز بخشی برای 

آموخته های پيشني نهاده شده است. همچنني احاديث اين مترين ناظر بر پيام اصلی منت درس است.

تـمرين سوم: هدف، تقويت مهارت واژه شناسی است. 

پاسخ ها: الفنون، الغاز، املرح، الطّنان، الصالة و الضاعة

تـمرين چهارم: هدف اين تـمرين، تثبيت آموخته های بخش قواعِد همني درس است. آنچه را 
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دانش آموز در »اخترب نفسك« تـمرين کرده است مجّدداً تـمرين خواهد کرد تا به تدريج اين آموخته 

ملکٔه ذهنش شود.

البحث العلمی

پژوهش درس در ارتباط با موضوع اصلی منت درس است.

العلمي مراجعه کنيد. در آنجا  البحث  پائه يازدهم )مشرتک( بخش  به کتاب معّلم عربی  لطفاً 

احاديثی در ارتباط با موضوع پژوهش اين درس گلچني شده است.

روش های ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی در اين درس با درس های قبلی يکی است، و آنچه 

قبالً نوشته شد در اين درس نيز مصداق دارد.

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1  َحَکی در گويش محّلی عراق و سوريه به معنای »حرف زد« می باشد. اِْحِك )در عاميانٔه عراق: 

اِْحچي و در عاميانٔه سوريه: اِْحکي( يعنی »صحبت کن«.

2  رَصيد: اعتبار مالی، پشتوانٔه مالی، موجودی. رَصيُد ِحساب: باقیمندٔه حساب

3  لَْن را معموالً نفی ابد معنا می کنند و در معادل فارسِی آن کلمٔه هرگز را به کار می برند؛ ولی 

در »النحو الوايف« عباس حسن اين گونه نيست:

»لَْن« وهو حرٌف ُيفيد النفي بغري دوام وال تأبيد إاّل بقرينة خارجة عنه. فإذا دخل عل املضارع نفی 

معناه يف الزمن املستقبل املحض ـ غالباً ـ نفياً مؤقتاً يقرص أو يطول ِمن غري أن يدوم ويستمر، فَمن 

يقول: لن أسافر أو لن أشب، أو لن أقرأ غداً أو نحو هذا، فإنَّـم يريد نفي السفر ـ أو غريه ـ يف قابل 

ة معينة، يعود بعدها إل السفر ونحوه، إن شاء، وال يريد النفي الدائم املستمر يف املستقبل،  الزمنة مدَّ

إاّل إْن ُوجدْت قرينٌة مع الحرف »لن« تُدلُّ عل الدوام واالستمرار.

أشَهر أحكامه أنَّه ُمختصٌّ ِباملضارع، ينصبه بنفسه، ويخلص زمنه للمستقبل املحض غالباً؛ ولهذا كان 

م ـ نحو قوله تعال: ﴿لَْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحتَّى  نفيه ملعنى املضارع مقصوراً عل املستقبل غالباً ـ كم تقدَّ

ُتْنِفُقوا ِممَّ ُتِحبُّوَن﴾
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اهداف درس: 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 کلمت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5  حروف لَم، ِل و ال را بشناسد و فعل مضارع دارای اين حروف را در جمله درست ترجمه کند.

6  انواع حرف لِـ را در جمله از هم تشخيص دهد و درست ترجمه کند.

فرايند آموزش

منت درس دربارٔه يک رويداد تاريخی است. ماجرای اسارت سّفانه دخرت حاتم طائی در جنگ طیء. 

هامهنگی در ترجمٔه منت درس ششم

اِْرَحموا َثالَثًة. به سه تن رحم کنيد

َء »َسّفاَنَة« اْبَنـَة حاِتٍم الّطائـيِّ الَّذي ُيْضَُب ِبـِه اْلَمَثُل يف اْلَکرَِم،  أََسَ اْلُمْسِلموَن يف َغزَوِة َطيِّ

مسلمنان در جنگ طیء، سّفانه دخرت حاتم طائی را که در بخشش به او مثل زده می شود اسري 

کردند. 

 . َو لَّم َذَهَبْت َمَع اْلَْسَی إلَی رَسوِل اللِّٰه 

و هنگامی که همراه اسريان نزد فرستادٔه خدا رفت. 

قالَْت لَُه: إنَّ أَبـي کاَن َسيَِّد َقوِمـِه، َيُفكُّ اْلَسيـَر َوَيْحَفُظ اْلجاَر َوَيْحِمي اْلَهَل َواْلِعرَْض َوُيَفرُِّج َعِن 

هِر، َوما أَتاُه أََحٌد يف حاَجـٍة  عيَف َعَلی َشداِئِد الدَّ الَم، َوُيعنُي الضَّ اْلَمْکروِب، َوُيْطِعُم اْلِمسکنَي، َوَيْنُشُ السَّ

. ُه خاِئباً 1، أَنا اْبَنـُة حاِتٍم الّطائـيِّ َفـرَدَّ

1ـ هيچ کس نزد او با خواسته ای نيامد که او را نااميد برگردانده باشد. )برگردانَد(

رُس الّساِدُس الدَّ
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به او گفت: قطعاً پدرم َسور قوم خودش بود، اسري را آزاد می کرد، همسايه را حفظ می کرد، و از 

خانواده و ناموس )آبرو( حميت می کرد، و اندوه غمگني را برطرف می کرد، و به درمانده غذا می داد، 

و صلح را پخش می کرد، و ناتوان را بر گرفتاری های روزگار ياری می کرد و کسی برای نيازی نزد او 

نـمی آمد که نااميد برگردد، من دخرت حاتم طائی هستم.

: ٰهِذِه ِصفاُت اْلُمؤِمننَي َحّقاً؛ ُاْتُرکوها َفـإِنَّ أَباها کاَن ُيِحبُّ َمکارَِم اْلَخالِق؛ َوالّلُه  َفـقاَل النَّبـيُّ 

، َو َغنّياً اْفَتَقَر، َو عالًِم ضاَع َبنَي ُجّهاٍل.« ُيِحبُّ َمکارَِم اْلَخالِق. ُثمَّ قاَل: »اِرَْحموا َعزيزاً َذلَّ

پدرش  زيرا  کنيد؛  رها  را  او  است.  مؤمنان  صفت های  به راستی  اين  فرمود:  پيامرب   پس 

می دارد. سپس  دوست  را  اخالق  بزرگواری های  خدا  و  می داشت؛  دوست  را  اخالق  بزرگواری های 

فرمود: رحم کنيد به ارجمندی که خوار شد، و ثرومتندی که ندار شد، و دانايی که ميان نادان ها تباه 

شد.

َفـَلّم أَْطَلَقـَها النَّبـيُّ  رََجَعْت إلَی أَخيها »َعديٍّ ْبِن حاِتٍم« َوهَو رَئيُس َقوِمـِه َبْعَد َوفاِة أَبيـِه. 

پس هنگامی که پيامرب  او را رها کرد، به سوی برادرش عدی بن حاتم که پس از مرگ پدرش 

رئيس قبيله بود، بازگشت. 

َفـقالَْت لَـُه: يا أَخي. و به او گفت: ای برادرم. 

إّنـي رَأَْيُت ِخصاالً ِمْن ٰهَذا الرَُّجِل ُتْعِجُبـنـي. من از اين مرد ويژگی هايی را ديدم که از آنها خوشم آمد. 

غرَي، َو َيْعرُِف َقْدَر اْلَکبرِي، َو ما رَأَْيُت أَْجَوَد َو ال أَْکرََم  رَأَْيُتـُه ُيِحبُّ اْلَفقرَي، َو َيُفكُّ اْلَسرَي، َو َيْرَحُم الصَّ

ِمْنـُه. 

او را ديدم که فقري را دوست می داشت، اسري را آزاد می کرد، به کوچک رحم می کرد، قدر بزرگ 

را می دانست و بخشنده تر و بزرگوارتر از او نديدم. 

َفـإِذا َيکوُن َنبّياً َفـِللّساِبِق َفْضُلـُه. پس اگر پيامرب است سبقت گرينده ]در اميان به او[ فضيلت دارد. 

ارجمندی  ]سايۀ[  در  پيوسته  که  است  پادشاه  اگر  و  ُمْلِکـِه.  ِعزِّ  يف  َتزاُل  َفـال  َمِلکاً  َيکوُن  إذا  َو 

پادشاهی او هستی.

َفـجاَء َعديٌّ إلَی رَسوِل اللِّٰه  َفـأَْسَلَم َو أَْسَلَمْت َسّفاَنُة. 

پس َعدی به سوی فرستادٔه خدا آمد و مسلمن شد و سّفانه نيز مسلمن شد.

َء ُکلُّها َبعَدما أََمَر النَّبيُّ  ِبإطالِق أَساُهم. َو أَسَلَمْت َقبيَلُة َطيِّ
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و همٔه قبيلٔه طیء، پس از اينکه پيامرب  دستور به رها کردِن آنها داد، مسلمن شدند.

» فَتـُر اْلخاِمُس ِمَن اْلَمثَنويِّ اْلَمعَنويِّ لِـ »َموالنا َجالِل الّديِن الّروميِّ اَلدَّ

)دفرت پنجم مثنوی معنوی موالنا جالل الدين رومی(

َفــاْفـَتَقـرگفت پیـغـمـبـر که رحم آریـد بـر َغنّيــاً  کاَن  َمـْن  جـان 

)پيغمرب  فرمود که رحم کنيد بر جان کسی که ثرومتند بود و فقري شد(

أَْو َصـفـّيــاً عالِـمــاً َبنْيَ اْلُمَضـر َو الَّــذي کـاَن َعـزيـزاً َفــاْحـُتـِقــر   

)و کسی که صاحب عزّت بود و خوار شد يا برگزيدٔه دانايی که بني گروه نادانان است(

کوهگفت پیغـمبـر که با این سه گروه ز  و  سنگید  ز  ار  آرید  رحْم 

شدآنکه او بعد از رئیسی خـوار شــد بی دینار  که  هم  توانگر  وان 

کــاندر جهان عالِمی  آن  ابلـهــانوان سوم  میـان  گـردد  مـبـتـلـٰی 

پاسخ های بخش درک مطلب: غ ص غ ص غ 

اعلموا

هدِف قواعد درس ششم، آشنايی با حروف »لَم، لِـ و ال« است. دانش آموز با ترجمٔه فعل های 

مضارِع دارای اين حروف، آشنا می شود. بايد بداند که لَم يفعْل معادل ماضی ساده يا ماضی نقلی 

در فارسی است. لِيفعْل و ال يفعْل معنای الزام دارد و معادل مضارع التزامی در فارسی است؛ دبري 

می تواند به جزم فعل مضارع اشاره کند، برای اين کار از دانش آموزان می خواهد فرق يفعُل و ليفعْل، 

يفعلوَن و مل يفعلوا و ... را کشف کند. سپس خودش راهنميی بيشرت انجام می دهد. اين کار رصفاً 

برای فهم بهرت انجام می شود و در امتحان، ارزيابی از اين مطلب به عمل منی آيد؛ مثاًل چنني سؤاالتی 

خارج از اهداف است:

بر س فعل های زير حرف مل اضافه کنيد و تغيريات الزم را انجام دهيد.

يقرُأ، يسرتجعوَن، ييأسَن

نوع اعراب رفع و جزم و اصلی يا فرعی بودن اين فعل ها را مشّخص کنيد.

ُيحِسُن، ال يذهْب، ليعملوا
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ساخنت فعل و تعريب از اهداف نيست. دانش آموزی که بتواند فعل مضارع مجزوم را بشناسد و 

درست ترجمه کند، خود به خود به مهارت ساخنت نيز دست خواهد يافت. اين امر بالعرض حاصل 

خواهد شد. هدف درس عربی، فهم منت است. لذا تعريب از اهداف کتاب نيست.

دانش آموز بايد انواع ِل و ال را در جمالت واضح تشخيص دهد.

تـمرين ها

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

می خواهيم هر جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نـمرٔه شفاهی او را 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 کلمٔه مرتبط با معنای آنها را در واژه نامٔه آغازيِن درس بيابد. برای اين کار حدود دو دقيقه 

به دانش آموزان فرصت می دهيم تا اين مترين را حل کنند. سپس از پنج نفر می خواهيم جوابشان را 

بخوانند و هر جمله را ترجمه کنند. نيازی به نوشنت ترجمه نيست؛ زيرا عبارت های اين مترين همن 

عبارات منت درس اند.

1  اَلَّـذي ال رَجاَء لَـُه لِلنَّجاِح يف َهَدِفِه: اَْلخاِئب

2  أَْصَبَح َفقيـراً َو ال َثرَوَة لَـُه: اِْفَتَقَر

3  اَلَّـذي ُحـزُنـُه َکثيـٌر: اَْلَمْکروب

4  اَْلُسَُة َو اْلَقِرباُء: اَْلَْهل

عاَم: أَْطَعَم 5  أَْعطاُه الطَّ

تـمرين دوم و سوم: فهِم آيات قرآن، از اهداف اصلی آموزش عربی در ايران است؛ مترين دوم 

درس ششم در راستای همني هدف است؛ آنچه را دانش آموز در بخش قواعد خوانده است، در اين 

مترين بازآموزی و يادآوری می کند.

است.  در جمله  فعل  انواع  مهارت شناخت  تقويت  مترين،  اين  پنجم: هدف  و  تـمرين چهارم 

مهم ترين بخش هر زبانی فعل است. در کتاب درسی به اندازٔه کافی اين مترين نهاده شده است.

چنین  گذشته،  سال های  در  است.  درسی  کتاب  مترينات  زيباترين  از  مترين  اين  تـمرين ششم: 

و  فارسی  ادبيات  ميان  پيوندی  مترين  اين  است.  بوده  جّذاب  دانش آموز  برای  همواره  تـمريناتی 
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عربی است؛ متأّسفانه طرح ضعيف سؤال در مسابقات و آزمون ساسی موجب شده است به اين 

مطلب آسيب وارد شود. طرح سؤال از اين قسمت بسيار وقت گري و دشوار است و برای دانش آموز 

لّذت بخش است، به شط اينکه طّراح، درست سؤال طرح کند. الزمٔه توانايی طرح سؤال، تسّلط باالی 

دبري به ادبيات هر دو زبان است که بتواند شاهد مثال مناسب بياورد.

البحث العلمي

هدف، تقويت فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. به یاد داشته باشيم درس عربی با 

همٔه دروس ديگر، فرق اساسی دارد. زبان اين درس فارسی نيست؛ لذا منی توان در بخش پژوهش 

توّقع داشت همنند ساير دروس عمل شود. حّتی درس عربی با انگليسی نيز متفاوت است؛ چون 

در درس عربی هدف اصلی فهم منت است. آشنايی با کسانی که به زبان و ادبيات فارسی و عربی 

خدمت کرده اند موجب می شود دانش آموز فکر کند اکنون وظيفٔه او در برابر فرهنگش چيست؟ 

شعر عمر خّيام نيشابوری به زبان های بسياری از جمله زبان عربی ترجمه شده است. دانسنت 

اين نکته برای دانش آموز بسيار جالب است. احمد رامی اشعار خّيام را به نيکويی به زبان عربی 

برگردانده است.

احمد رامی )زاده نهم اوت ۱۸۹۲، درگذشت پنجم ژوئن ۱۹۸۱( شاعر، ترانه نویس و مرتجم مرصی 

بود که در اصل ترک بود. کارهای وی دربردارندٔه برگردان هایی از چند منایشنامٔه شکسپیر و رباعیات 

شاعر ایرانی خیام نیشابوری بود. رامی همچنین نقش چشمگیری با بهره گیری از زبان ساده برای 

بیان موضوعات واال در پیشربد ترانٔه عربی بازی کرد. برای پاسداشت کوشش های چشمگیر وی در 

ترانه سایی عربی او را »چامه سای جوانی« نام نهادند.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی

را  و منت درس  کرد  تهّيه  کوتاهی  مناهنگ های  يا  )پاورپوينت(  پرده نگار  مورد  اين  در  می توان 

به کمک آنها بهرت آموزش داد. 

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی اين درس همنند دروس قبلی است. روش کار يکی است.
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دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1 أَْهل: جمع: أَْهُلون و أََهاٍل و آَهال و أَْهاَلت و أََهاَلت است. به معنای فاميل و خويشاوندان؛ 

»أَْهُل الرَُّجِل«: همرس مرد؛ »أَْهُل البيت«: افراد ساكن در خانه؛ »أَْهُل الَمِر«: اولياء امر؛ »أَْهُل اْلِخرْبة«: 

كارشناسان، متخّصصني، آزمودگان؛ »أَْهُل الِوَجاهِة«: بزرگان و صاحب نظران؛ »أَْهُل اْلَمْذَهِب«: هم كيشان؛ 

»أَْهُل الوَبر«: چادرنشينان؛ »أَْهُل اْلَمَدر أَِو اْلَحَض«: شهرنشينان؛ »أَْهٌل لِكذا«: شايستٔه آن چيز است. 

2 خاِئب: نااميد، ناکام، نافرجام، دلرسد

ْيَدى ]رّد[ ُه َعن َكذا: از آن كار وی را بازداشت، او را برگردانيد.  : رَّداً و َمرَّداً و َمرُْدوداً و رِدَّ 3 رَدَّ

رَدَّ ُهجوماً : جلوى يورش را گرفت و آن را برگردانيد. 

ُهم َعَل أَْعَقاِبهم: آنها را به سزمينشان برگردانيد.  رَدَّ

ُه إل َبيِتِه: او را به خانه اش باز گردانيد.  رَدَّ

َء: آن چيز را از او نپذيرفت.  رَدَّ عليه الشَّ

رَدَّ إليِه جواباً: برايش پاسخ فرستاد.

َء: آن چيز را به گونه اى ديگر درآورد.  رَدَّ الشَّ

رَدَّ فالناً: فالىن را به اشتباه نسبت داد. 

ْهَمَة: اتهام را رد کرد.  رَدَّ التُّ

رَدَّ اْلباَب: درب را بست؛ »ما َيرُدُّ ٰهَذا َعليَك َشيئاً« : اين چيز به تو سودى نـمی رساند. 

يَدى و َترَْداداً اْلَقوَل : سخن را تكرار كرد. رَدَّ رَّداً و َمرَّداً و َمرُْدوداً و رِدِّ

4  لَْم: حرف جزم براى نفى فعل مضارع و تغيري معناى آن به ماىض است؛ مانند: »لَْم َيْأُكل«: 

نخورْد، نخورده است، و گاهى همزٔه استفهام قبل از آن می آيد و نفى به شکل مثبت می شود، و 

معناى تقرير و توبيخ را می رساند؛ مانند: »أَ لَْم أَُقْل لََك«: آيا به تو نگفتم؟ و گاهى ميان همزه و لَْم 

حرف »َفـ« يا »َو« می آيد، مانند: »أَ َفَلْم أَُقْل لََك« و »أَ َو لَْم اُقْل لَك«.

5  ُذو: مثنَّاُه َذَواِن جمع آن َذُوون: اسم به معناى دارنده است، و اِعراب آن مانند اعراب اسم هاى 

الُقْرىب«:  پنج گانه است؛ »ُذو َعْقٍل«: باهوش، خردمند؛ »ُذو َشأٍن«: با اهمّيت، صاحب منزلت؛ »ُذو 

خويشاوندان نزديک؛ »ذو ماٍل« : توانگر، پولدار؛ »َذُوو الّشأِن« : اشخاص با نفوذ، اولياء امر؛ »َذوو 

ُوون« : نام پادشاهان قديـمى در يـمن.  الَرْحاِم«: خويشان و نزديكان؛ »الذَّ



109بخش ششم: محتوای کتاب  و چگونگی آموزش درس ها

اهداف درس : 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 کلمت جدید این درس را از عربی به فارسی بیان کند.

5 با معانی افعال پرکاربرد ناقصه »کاَن، صاَر، لَيَس و أَصَبَح« به ويژه فعل مهّم کان در جمله 

آشنا شود.

فرايند آموزش

نقص  دانش آموزان  از  که درصدی  واقعّيت  اين  است.  زندگی  به  اميد  آموزش  منت درس هفتم، 

جسمی، يا مشکالت بسيار در زندگی دارند، انکارناپذير است. منت درس هفتم به زندگی چند تن 

پرداخته است، که با وجود سختی در زندگی موّفق شده اند. دبري می تواند بستگی به وقِت کالس 

در اين زمينه آگاهی الزم را به دانش آموزان دهد، و از آنان بخواهد، تا اگر نـمونه های ديگری را 

می شناسند، نام بربند.

هامهنگی در ترجمٔه منت درس هفتم

»َمن َطَلَب شیئاً َو َجدَّ َوَجَد.« رَسوُل الّلِه 

هرکس چيزی را بخواهد و بکوشد، می يابد. )هرکس چيزی را خواست و کوشيد، يافت.( 

ُل َعَلی اهللِ َوَيعَتِمُد َعَلی َنفِسِه َوُقُدراِتِه.  خِص الَّذي َيَتَوکَّ ال ُمشِکَلَة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة الشَّ

هيچ مشکلی نيست که بتواند کسی را که به خدا و توامنندی هایش تکیه می کند شکست بدهد.

قنَي أْو ُفَقراَء أَو کانوا ُيواِجهوَن َمشاِکَل  َکثرٌي ِمَن الّناِجحنَي أَثاروا إعجاَب اْلَخريَن؛ َمَع أَنَُّهم کانوا ُمَعوَّ

َکثيـرًَة يف َحياِتِهم، َوِمْن ٰهؤالِء: 

رُس الّساِبُع  الدَّ
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بسياری از افراد موّفق موجب شگفتِی ديگران شده اند؛ با وجود اينکه معلول، يا فقري بوده اند، يا 

در زندگی شان با مشکالت بسيار رو به رو بوده اند، از آن جمله:

َنِة اْلِعشيَن ِمن ُعمرِِه کاَن عاِماًل  اَْلُستاُذ َمهدّي آَذرَيزدّي َوهَو أَشَهُر کاِتٍب لِـِقَصِص اْلَطفاِل، يف السَّ

َبسيطاً، ُثمَّ صاَر باِئَع اْلُکُتِب، َولَْم َيذَهْب إلَی اْلَمدرََسِة يف َحياِتِه. 

استاد مهدی آذريزدی نامدارترين نويسندٔه داستان های کودکان، در سّن بيست سالگی کارگری 

ساده بود، سپس کتاب فروش شد، و در ]طوِل[ زندگی اش به مدرسه نرفته بود.

َْتها ِطفَلًة َعمياَء َصّمَء َبْکمَء. ی َصريَّ هيلني کيِلر ِعنَدما َبَلَغْت ِمَن اْلُعمِر ِتسَعَة َعَشَ َشهراً، أُصيَبْت ِبُحمَّ

ِهِلن ِکِلر هنگامی که به نوزده ماهگی رسيد، دچار تبی شد که او را کودکی نابينا، ناشنوا و الل 

گردانيد.

قنَي.  َسٍة اْجِتمعيٍَّة لِْلُمَعوَّ َفأَرَْسَلها والِداها إلَی ُمَؤسَّ

پدر و مادرش او را به مؤّسسٔه اجتمعی معلوالن فرستادند.

. مِّ اِْسَتطاَعْت ُمَعلَِّمُة »هيلني« أَْن ُتَعلَِّمها ُحروَف اْلِهجاِء َوالتََّکلَُّم َعْن َطريِق اللَّْمِس َوالشَّ

معّلِم هلن توانست که از راِه لـمس و بويايی حروف الفبا و سخن گفنت را به او ياد دهد.

هاداِت  الشَّ ِمَن  َعَدٍد  َعَلی  َوَحَصَلْت  اْلعالَِم،  أَصَبَحْت َمعروفًة يف  اْلِعْشيَن ِمن ُعمرِها،  َبَلَغِت  َولَّم 

اْلجاِمعيَِّة. 

و وقتی که به بيست سالگی رسيد، در جهان سشناس شد، و مدارک دانشگاهی متعددی به دست 

آورد.

َة ُمحارَضاٍت َوأَْصَبَحْت أُعجوَبَة َعرِصها.  َو    أَخرياً اْسَتطاَعْت أَْن ُتساِفَر إلَی اْلُبلداِن اْلُمخَتِلَفِة. َوأَْلَقْت ِعدَّ

مائه شگفتِی  و  کند  ايراد  و چند سخرنانی  گوناگون سفر  به کشورهای  که  توانست  و سانجام 

)شگفت انگيز( روزگارش شد.

أَلََّفْت »هيلني« َثـمنَيَة َعَشَ ِکتاباً ُترِجَمْت إلَی َخمسنَي ُلَغًة.

هلن هجده کتاب تأليف کرد که به پنجاه زبان ترجمه شدند.

َمهتاب َنَبوّي ِبْنٌت ُولَِدْت ِبدوِن َيَدْيِن، َو ُرْغَم ٰهذا َفهَي َتْکُتُب َوَترُْسُم َوَتْسَبُح، َوَحَصَلْت َعَلی اْلِحزاِم 

اْلَسَوِد يف التِّکواندو َوأَلََّفْت ِکتاباً.

مهتاب نبوی دخرتی است که بدون دست به دنيا آمد، و با وجود اين، می نويسد، نّقاشی می ِکشد، 

و شنا می کند، و کمربند مشکی در تکواندو گرفت، و کتابی را تأليف کرد. 
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رِي َواْلَکالِم.  ، َولَم َيُکْن قاِدراً َعَلی السَّ ماغيِّ َلِل الدِّ کريستي ِبراون ُولَِد يف ُأسٍَة َفقريٍَة وَکاَن ُمصاباً ِبـالشَّ

ُه. َفساَعَدْتُه أَمُّ

کريستی براون در خانواده ای فقري به دنيا آمد، و دچار فلج مغزی بود، و قادر به حرکت و سخن 

گفنت نبود. بنابراين، مادرش او را کمک کرد.

يف َيوٍم ِمَن اْلَّياِم أََخَذ کريستي ِقطَعَة َطباشرَي ِبَقَدِمِه اْلُيرَسی َوهَي اْلُعضُو اْلَوحيُد اْلُمَتَحرُِّك ِمْن َبنِي 

أَطراِفِه اْلَرَبَعِة َورََسَم َشيئاً. 

در روزی از روزها کريستی با پای چپش که تنها انداِم متحّرک از بني دست و پايش بود، تّکٔه گچی 

را برداشت و چيزی را نّقاشی کرد.

ِباْسِم  ِکتاباً  َوأَلََّف  َوشاِعراً  رَّساماً  َوأَصَبَح  َکثرياً،  اِجَتَهَد کريستي  اْلَجديَدُة.  َحياُتُه  اْبَتَدأَْت  ُهَنا  َوِمْن 

»َقَدمَي اْلُيرَسی«.

و از همني جا زندگِی نوينش آغاز شد. کريستی بسيار تالش کرد، و نّقاش و شاعر شد و کتابی به 

نام »پای چپم« تأليف کرد.

َفأَصَبَح اْلِکتاُب يف ما َبعُد ِفْلًم َحَصَل َعَلی جاِئزَِة أوسکار.

اين کتاب بعدها فيلمی شد که موّفق به دريافت جايزٔه اسکار شد.

رِْس. أَِجْب َعِن اْلَسِئَلِة الّتالَيِة َحَسَب َنصِّ الدَّ

خِص  ِل َعَلی اللِّٰه؟ پاسخ: ال ُمشِکَلَة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة الشَّ 1 أَيُّ ُمشِکَلٍة قاِدرٌَة َعَلی َهزيـَمِة اْلُمَتَوکِّ

ُل َعَلی الّلِه.  الَّذي َيَتَوکَّ

2 َکــْم ِکـتـابــاً أَلَّـَفـْت »هيـلـيـن کيـِلـر«؟ أَلََّفْت »هيلني« َثـمنَيَة َعَشَ ِکتاباً

3 َمـا اْسـُم ِکـتـاِب کريستي ِبراون؟ َقَدمي اْلُيرْسَی.

اين پاسخ ها و پاسخ سؤاالت مشابِه آن در کتاب درسی دقيقاً در منت وجود دارد.

اعلموا

هدف اين است که دانش آموز معانی افعال ناقصه را در جمله درست تشخيص دهد. 

افعال ناقصه ای که دانش آموز می خواند عبارت اند از: کاَن، صاَر، لَيَس و أَصَبَح.

مطلب اصلی درس بر س فعل کان است. معانی و کاربردهای گوناگون فعل کاَن در درس آموزش 
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داده شده است. اهمّيتی که فعل کاَن دارد سه فعل ديگر کمرت دارند. اين فعل در ترکيب با افعال 

ديگر معادل ماضی بعيد و ماضی استمراری می شود. گاهی نيز کاَن از حالت فعل ناقص )ربطی( 

بر س  کاَن  فعل  »است«  و  »بود«  معنای  به  کان  است.  داشنت  معنای وجود  به  و  می شود  خارج 

حرف جّر که معادل مفهوم »داشنت« است، همٔه اين موارد موجب کاربرد دقيق و چند منظورٔه کاَن 

می شود.

دبري می تواند به تغيريی که فعل ناقص در اسم و خرب پديد می آورد اشاره کند؛ مثاًل از دانش آموز  

بخواهد فرق اين جمالت را بيان کند:

سعيٌد حارٌض. کاَن سعيٌد حارضاً.

بيُع َجمياًل. بيُع َجميٌل. أَْصَبَح الرَّ اَلرَّ

و به دانش آموز بگويد فعل ناقص معموالً اعراب خرب را منصوب می کند؛ ولی اين توضيح به اين 

معنا نيست که در امتحان نيز از آن سؤال طرح کند، يا سؤال امتيازی بدهد و هر کس توانست پاسخ 

دهد منرٔه اضافه بگريد. بديهی است که در هيچ آزمونی و کتاب کاری چنني سؤاالتی طرح نـمی شود. 

هدف اين نيست که هرچه در رصف و نحو است در دورٔه دبريستان به دانش آموز آموزش داد. 

آن کس که عالقه مند است در دانشگاه در رشتٔه زبان و ادبّيات عرب يا مرتجمی زبان عربی ادامه 

تقويت  برای  کافی  فرصت  دبري  و  است  زمان محدودی  در هفته  دو ساعت  داد.  تحصيل خواهد 

مهارت های شفاهی را در صورتی که کتاب پر حجم باشد از دست خواهد داد. حجم زياد کتاب 

موجب خواهد شد دبري نگران زمان به پايان رساندن کتاب باشد، به همني منظور سعی شده است 

کتاب درسی کم حجم باشد.

تـمرين ها

تـمرين اّول: هدف، تقويت توانايی دانش آموز در درک مطلب است. از فراگري می خواهيم هر 

جمله را بخواند و ترجمه کند. اين کار نـمرٔه شفاهی او را تشکيل می دهد. 

در اين مترين، فراگري جمله ها را می خواند و ترجمه می کند، سپس در پی يافنت گزينه های درست 

و نادرست بر می آيد. اين کار مهارت درک و فهم او را تقويت می کند.

ّبورَِة َو ِمْثِلها: صحيح َنٌة ُيْكَتُب ِبها َعَلی السَّ ٌة َبيضاُء أَْو ُمَلوَّ باشرُي مادَّ 1 اَلطَّ
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2 اَْلَبَکُم َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَتَکلََّم، َو ُمَؤنَُّثـُه »َبْکمُء«: صحيح

3 اَْلََصمُّ َمن ال َيسَتطيُع أَن َيَری، َو ُمَؤنَُّثـُه »َصّمُء«: غلط

4 اِرِتفاُع َحـرارَِة اْلِجْسِم ِمـن َعـالِئـِم اْلَمرَِض: صحيح

5 َشمُّ اْلِقطِّ أَقَوی ِمْن َشمِّ اْلَکْلِب: غلط پاسخ به اين سؤال نيازمند داشنت اّطالعات عمومی است. 

)البّته سؤال برای دانش آموز پائه يازدهم دشوار نيست.(

تـمرين دوم و سوم: هدف، تقويت مهارت ترجمه است. اين مترين، بر اساس آموخته های فراگري 

در بخش قواعِد انواع فعل است. شناخت و ترجمٔه فعل مهم ترين بخش قواعد زبان عربی است. هر 

اندازه دبري بتواند در اين زمينه در کالس کار کند کم است. مهارت شناخت فعل بسيار اهمّيت دارد.

اين موضوع در بارم بندی پايه های دهم و يازدهم نيز لحاظ شده است. 

و  تشخيص  توانايی  اّما  نيست؛  ما  مطلوب  فعل  مختلف  های  ساخت  ساخنت  و  تبديل  هرچند 

ترجمٔه درست فعل مّد نظر است. تشخيص نوع فعل و ترجمٔه درست آن به تدريج موجب می شود 

تا دانش آموز بتواند فعل نيز بسازد. شيؤه درست آموزش نيز همني است که ابتدا بايد بتواند درست 

بشنود و درست بخواند، سپس درست بفهمد و درست ترجمه کند، آن گاه بی آنکه معّلم از او ساخنت 

را بخواهد ساخنت نيز حاصل می شود. به خاطر ارزش باالی يادگريی فعل مدام مشابه اين مترينات در 

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

تـمرين چهارم: هدف، تثبيت آموخته های پيشني است. اين تـمرين در کّل کتاب يازدهم تکرار 

شده و در کتاب پائه دوازدهم نيز مجّدداً تکرار خواهد شد. با تکرار و تـمرين می توان اميدوار بود 

دانش آموز کم کم دانسته هايش تعميق يابد، و با گذشت زمان، آموخته هايش فراموش نشود.

حفظ آيات و احاديث و به کارگريی آنها در جايگاه مناسب از اهداف کتاب است؛ اّما نبايد آنها 

را به اين کار مجبور کرد. دبري توامنند با ايجاد عالقه و انگيزه موجب خواهد شد دانش آموز احساس 

نياز کند و در پی حفظ آنها برآيد.

تـمرين پنجم: هدِف اين تـمرين تکرار آموخته های بخش »اِعَلموا« است.

بخش  آموخته های  تکرار  پنجم  تـمرين  مانند  نيز  تـمرين  اين  هدِف  هرچند  ششم:  تـمرين 

»اِعَلموا« است؛ اّما تنّوع به کار رفته موجب می شود تا دانش آموز خسته نشود.
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البحث العلمي

فّعاليت های پژوهشی در دانش آموزان است. دانش آموز عالقه مند می تواند در  هدف، تقويت 

منابع جست و جو کند و دربارٔه پژوهش درس، مطالبی بنويسد. انجام اين بخش داوطلبانه است. به 

یاد داشته باشيم درس عربی با همٔه دروس ديگر فرق اساسی دارد . زبان اين درس، فارسی نيست؛ لذا 

منی توان در بخش پژوهش توّقع داشت همنند ساير دروس عمل شود. حّتی 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 باالتر باشد. انجام اين بخش در کالس در صورت 

داشنت فرصت زمانی است.

مراقب باشيم کار پژوهش را خود دانش آموز انجام دهد. شوربختانه برخی سودجويان کارهای 

حدودی  تا  پژوهش  اجرای  شيؤه  در  دّقت  می فروشند.  دیگران  به  و  می دهند  انجام  را  پژوهش 

می تواند در موّفقّيت بخش »البحث العلمي« کمک کند.

موضوع پژوهش موجب اميد به زندگی می شود. اّطالع يافنت از سختی های زندگی افراد باعث 

می شود افراد در برابر نامالميات زندگی تحّمل بيشرتی داشته باشند.

ارزشيابی و وسايل کمک آموزشی 

می توان در اين مورد پرده نگار )پاورپوينت( يا مناهنگ های کوتاهی تهّيه کرد و منت درس را به 

کمک آنها بهرت آموزش داد. 

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

دانش افزايی برای دبري )نه برای دانش آموز(

1 أَْطراف: »أَْطرَاُف البدِن« : دو دست و دو پاى و س؛ »أْطراُف الرَُّجِل«: خويشاوندان آن مرد؛ 

»أَْطراُف الّناِس«: مردم ناشناس بر خالف سشناسان، اشاف و بزرگان آنها. أَطراف ُمَتعاِقَدة: طرف های 

ُد اْلَطراِف: چند  قرارداد؛ أطراف ُمَتنازَِعة: طرف های درگري؛ أَطراف َمعنيَّة: مقامات ذی صالح؛ ُمَتَعدِّ

جانبه؛ 
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َطرَف: جمع أَْطرَاف و جمع الجمع أََطاِريف: مرد بزرگوار، انتهاى هر چيزى، ناحيه، يک دسته از 

چيزى؛ »َقصَّ َعَليِه َطرْفاً ِمْن َحياِتِه«: حوادث زندگی اش را براى او گفت. »ِمْن َطرَِف فالن«: از سوى 

رََفاِن«:  فالىن، »َكاَن َو إيَّاُه َعَل َطريَف نقيٍض«: هر دو نفر با هم در جهت مخالف يكديگر بودند؛ »الطَّ

اْلَْطراِف«: وسيع و  اْلَمِديَنِة«: حومٔه شهر؛ »ُمرَتَاِمي  يا دو طرف دعوى؛ »أَْطرَاُف  دو طرف قرارداد، 

ُپر دامنه ...

2 ِحزام: کمربند؛ حزاُم اْلَماِن: کمربند نجات؛ حزاُم اْلَْمِن: تدابري احتياطی برای سالمتی جامعه

ی ااِلْنِتخاباِت: تب و تاب انتخابات. ی: تب؛ ُحمَّ 3 ُحمَّ

4 ُرْغم: ستم، خوارى، ناپسندى؛ »أََتـی َعَل ُرْغِمِه«: بر خالف ميل خود آمد، خاک. اَلرَّْغم: مرتادف 

الرُّْغم است؛ »رَْغَم كذا أو رَْغَم أَن«، و »رَْغًم َعن«، و »عل الرَّْغِم ِمن و ِبالرَّْغِم ِمن«، و »ِبالرَّْغِم َعن«، 

و »ِبالرَّْغِم ِمن أن«: بر خالف ميل و خواستٔه چيزى.

5 َشَهادة: مصدر است از َشِهَد لَُه أَو َعَليه: گواهى دادن به سود، يا به زيان كىس، سوگند، كشته 

شدن در راه خدا، جهان و كهكشان آشكار كه در برابر جهان ناآشكار است، تصديق يا گواهى پزشك 

براى بيمر، گواهينامٔه تحصيل.

َشَهادُة االْبِتَداِئّية: گواهينامٔه پايان تحصيالت دورٔه ابتدايی براى دانش آموزان قبول شده؛ »َشَهاَدُة 

ُلوِك«: گواهى سابقٔه خوب و نداشنت پيشينٔه بد. ُحْسِن السُّ

ن:  6 َطباشري: گچ، نشان، عالمت سفيد کردن، با گچ خط کشيدن، با گچ نشان گذاردن/ طباشري ُمَلوَّ

مداد رنگی مومی، مداد ابرو، نّقاشی کردن/ َطْبُشورَة: جمع َطَباِشري: تباشري، گچ تخته. َطباشري معرّب 

تباشري فارىس است.

7 َرْوح: شادماىن، راحت، رحمت، عدالت، يارى كردن، نسيم باد؛ »َيوٌم َرْوٌح«: روزى خوش؛ »لَيلٌة 

َرْوَحٌة«: شبى خوش
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طرح رو و پشت جلد 

مفهوم طرح رو و پشت جلد از نگاه همکاران که می توان به عنوان کار پژوهشی از دانش آموزان 

خواست.

خانم سيم برزگر از تربيز:

طرح جلد کتاب عربی پائه یازدهم رشتٔه ادبيات و علوم انسانی بسیار زیبا و تأثیرگذار طّراحی 

شده است. رنگ الجوردی روشن يا به اصطالح آبی ایرانی به کار رفته در آن تداعی آسمن، آزادی 

و آرامش است و تلفیق آن با رنگ سفید از سدی آن کاسته و سبب ایجاد حّس روح افزا و آسمنی 

شده است.

دو بیت شعر عمیق و پرمعنا از حضت علی  بر ارزش آن افزوده است:

تبرص ما  و  منك  تـشعر......دواؤك  ال  و  منـك  داؤك  و 

صغیر جرم  أّنك  تزعم  الکرب......أ  العامل  انطوی  فیك  و 

خانم سهيال ماّليی يگانه از زنجان:

ادبيات و علوم  یازدهم رشتٔه  پایٔه  بهایی و آسمن پرستارٔه مصّور پشت جلد کتاب عربی  شیخ 

انسانی:

یـگـانـه تو  وصـال  تـمّنـای  به  کـی  اشکم شود از هر مژه چون سیل روانهتا 

نه یا  تو  غم هجران  به سآید  ای تیـر غـمـت را دل عّشـاق نـشـانـهخواهد 

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

)شیخ بهایی(

شیخ االسالم بهاءالدین محّمدبن حسین بن عبدالصمد عاملی متخّلص به بهایی، معروف به شیخ 

بهایی، حکیم، فقیه، عارف، منّجم، ریاضی دان، شاعر، ادیب، تاريخ شناس و دانشمند نامدار سدٔه دهم 

و یازدهم هجری است. او در بعلبک شام زاده شد، و خانواده اش یک سال بعد از توّلدش به جبل 

عامل رفتند. پدرش از شاگردان »شهید ثانی« بود و پس از کشته شدن استادش همراه خانوادٔه خود 

در حالی که فرزندش ده ساله بود، به ایران آمد و در اصفهان سکونت گزید، البته بیشرت تحصیالت 
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شیخ بهایی در قزوین بود. گویند نسب وی به »حارث همدانی« از اصحاب امیراملؤمنین می رسد. این 

فقیه محّدث، حکیم و ریاضی دان شیعه با وجود اینکه، مقام شیخ االسالمی را که به عنوان باالترین 

به عزلت و زهد گرایش  بر عهده داشت؛ همچنان  بود،  منصب رسمی دینی در حکومت صفویه 

داشت، آنجا که می ساید: 

نـمی شاید بال  جز  را  گلیمن  سیه  بتوانیما  که  بال  هر  نه  بهایی  دل  بر 

او شاگردانی را تربیت کرد که هر یک چون ستارگانی بر تارک آسمن ایران می درخشند، که از 

معروف ترین آنها می توان از صدراملتأّلهین شیرازی، محّمدتقی مجلسی، ماّل محسن فیض کاشانی نام 

برد. از شیخ بهایی تألیفات بسیاری در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، 

هرن و فیزیک بر جای مانده است و تعداد کتاب ها و رسایل او را گروهی 88 و گروهی ۹۵ کتاب و 

رساله گزارش کرده اند، و حّتی عّده ای این تعداد را ۱۲۰ می دانند. مشهورترین اثر او »کشکول« به 

زبان عربی و در سه جلد است. وی در مثنوی فارسی »شیر و شکر« برای اّولین بار در شعر فارسی 

»بحر خبب« رایج در اشعار عربی را در فارسی به کار برد. از مشهورترین قصايد عربی وی قصیدٔه 

معروف »وسیلة الفوز والمان« در ۶۳ بیت در ستايش امام عرص     است، و نیز صلوات مشهوری 

دارد که برای چهارده معصوم  ساخته است، که با مطلع »الّلهم صلِّ وسلِّْم َوزِْد َوبارِْك علی صاحب 

الدعوّة  النبویة« شوع می شود.

بخش مهّمی از اشعار عربی او لغز و معّمست، که بیانگر تسّلط شیخ بر این حیطه است. توانایی 

او در ایجاز و بیان معّمگونٔه مطالب در آثاری چون رسایل پنجگانه اثنی عش، خالصة الحساب، فوائد 

الصمدیة، تهذیب البیان، الوجیزة يف الدرایة و همچنین تبّحر او در صنعت لغز در آثاری چون لغز 

الزبدة، لغز النحو، لغز الکشاف، لغز الصمدیة، لغز الکافیة مشهود است.

او نه تنها شعر می سود، بلکه در باب علم نحو نیز کتاب معروف »الصمدّیة« را نگاشت، و در 

کتاب »حدائق الصالحین« شحی بر »صحیفٔه سجادیه« حضت امام سجاد  نوشته است، و کتاب 

نایاب »التحضیر« در زمینٔه احضار جن هم او از اوست. نقل می کنند که به زبان ترکی نیز آشنا بوده 

است، و »عرفات العاشقین« اّولین تذکره ای است که در زمان حیات شيخ بهایی از او نام برده شده 

است. از جمله آثار منثور او »موش و گربه« است که تأثیرگذار بر رسالٔه منثور »جواهر العقول« 

عاّلمه محّمدباقر مجلسی است.
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گذشته از شعر، علوم و معارف اسالمی، در حوزه های دیگری چون ریاضی، معمری، مهندسی، 

جغرافیا نیز تبّحر داشته است.

آثار معمری او عبارت اند از:

ساخت مناره جنبان اصفهان 

تعیین دقیق قبلٔه مسجد امام اصفهان 

طّراحی گنبد مسجد امام اصفهان که صدا را هفت بار منعکس می کند، و در آن پژواک صدا رخ 

می دهد. 

طرّاحی و ساخت شاخص ظهر شعی در حرم مطهر امام رضا 

طرح دیواری در صحن حرم حضت علی  در نجف به گونه ای که زوال شمس را در تـمم ایام 

سال مشّخص می کند. 

طرّاحی صحن و سای مشهد مقّدس به صورت یک شش ضلعی و …

»حدیقة  کتاب  نیز  نجوم  علم  در  مختلف  علوم  در  چیره دستی  بر  عالوه  ایرانی  بزرگ مرد  این 

هاللیة« را که شامل تحقیقات و فواید نجومی است نوشت، و به پاس خدمات وی در زمینٔه علم 

ستاره شناسی، سازمان یونسکو سال ۲۰۰۹ که مصادف با سال نجوم بود، نام وی را در لیست مفاخر 

ایران ثبت کرد. 

)برگرفته از منابع: تاریخ ادبیات ایران، دکرت صادق رضازاده شفق، دایرة املعارف فارسی به سپرستی 

غالمحسین مصاحب، سیمیی از شیخ بهایی در آیینٔه آثار محّمد قرصی، تاریخ سلطانی، اثر حسن 

اسرتآبادی، طبقات اعالم الشیعه آقا بزرگ طهرانی( و … .
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