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  اهداف درس   

دانش آموز بتواند:

1  با يک منت فصيح از نويسندٔه رسشناس جهان اسالم آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

٢  معنای كلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذكر كند.

٣  با اسلوب استثنا در زبان عربی آشنا شود و بتواند مستثنی را تشخيص دهد.

٤  جمله های دارای اسلوب استثنا را درست معنا كند.

٥  با اسلوب حرص در زبان عربی آشنا شود و بتواند مستثنی را تشخيص دهد.

٦ جمله های دارای اسلوب حرص را درست معنا كند.

٧  با تحليل رصفی در حد تشخيص گزينٔه درست در تجزئه كلامت آشنا شود.

٨  آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.

٩  پيام منت درس را درست درک و بیان كند.

رُْس الّثاِلُث اَلدَّ

، ج 1، ص 361. »اَلْـِعـلْـُم َصـيْـٌد َوالْـِکـتـابَـُة قَـيْـٌد.« مکاتیب الرسول 

دوا الْـِعـلْـَم ِبـالْـِکـتـابَـِة.« ِبحاُر األنوار، ج 58، ص 124. هر دو حديث از رسول اللّه  است. فَـ »قَـيِـّ

دانش شکار است و نوشنت بند؛ پس دانش را با نوشنت به بند آوريد.

اين دو حديث از هم جدا هستند.
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    هامهنگـی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ بـه بـرخـی نکات رصفی،
نحوی، تفسريی و واژگانی  

اَلْکُُتُب طَعاُم الِْفکِْر )َعْن ِکتاِب »أَنا« لِـَعّباس َمحمود الَْعّقاد، ِبـَتَصٍُّف(

کتاب ها خوراک انديشه اند. )از کتاب »أَنا« نوشتٔه عبّاس محمود العّقاد با ترصّف(

ِفْکٍر طَعاٌم، )کتاب ها خوراک انديشه اند و هر انديشه ای خوراکی دارد.(  َولِـُکلِّ  الِْفْکِر،  الُْکتَُب طَعاُم  إنَّ 

کَام توَجُد أَطِعَمٌة لِـُکلِّ ِجْسٍم )هامن گونه که برای هر بدنی خوراک هايی يافت می شود. )وجود دارد( َوِمْن 

لِـَنْفِسـِه )و از مزيّت های بدن نريومند اين است که خوراکی  ُه يَْجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً  َمزايَا الِْجْسِم الَْقويِّ أَنَـّ

مناسب را برای خودش جذب می کند(، وَکَٰذلَِك اْلنساُن الْعاِقُل يَستَطيُع أَْن يَِجَد ِغذاًء ِفْکريّاً يف کُلِّ َموضوٍع 

)و همچنني انساِن دانا می تواند که در هر موضوعی خوراکی فکری بيابد(، َوإنَّ التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب 

کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم )و محدودسازی در گزينش کتاب »کتاب ها« ماننِد محدودسازی در گزينش 

خوراک است.(، کاِلُهام ل يَکوُن إّل لِـِطْفٍل أَْو َمريٍض. )هر دوی اين ها فقط برای کودکی يا بيامری است./ هر 

دوی اينها جز برای کودکی يا بيامری نيست.( فَـاقَْرأْ ما تُِحبُّ ِمَن الُْکتُِب؛ إذا کاَن لَـَك ِفْکٌر قاِدر، تَستَطيُع ِبـِه 

أَْن تَْفَهَم ما تَْقَرأُ؛ )پس اگر انديشه ای توامنند داشته باشی که به کمِک آن می توانی آنچه را می خوانی بفهمی، 

از ميان کتاب ها هرچه را دوست داری بخوان( فَـالتَّجارُِب ل تُْغنيـنا َعِن الُْکتُِب؛ )تجربه ها، ما را از کتاب ها 

نيـَن، )زيرا کتاب ها تجربه های اّمت ها در گذر  بی نياز منی کنند.( ِلَنَّ الُْکتََب تَجارُِب اْلَُمِم َعلٰی َمرِّ آلِف السِّ

نيـَن. )و امکان ندارد که  هزاران سال هستند.( َول يُـْمِکُن أَْن تَبْلَُغ تَجِربَُة الَْفرِد الْواِحِد أَکثَـَر ِمْن َعَشاِت السِّ

تجربٔه يک فرد بيشرت از ده ها سال »چند دهه« باشد.(

ُمَکرَّرًَة؛ )و گامن منی کنم که کتاب های تکراری وجود داشته باشد.( ِلَنّـي أَعتَِقُد  َول أَظُنُّ أَنَّ ُهناَك کُتُباً 

أَنَّ الِْفْکرََة الْواِحَدَة إذا طَرََحها أَلُْف کاتٍِب، أَْصبََحْت أَلَْف ِفْکرٍَة. )زيرا من بر اين باورم »اعتقاد دارم« که يک 

ِة  فکر را اگر هزار نويسنده مطرح کنند، هزار فکر می شود.( َولِـٰهذا أُريُد أَْن أَقَْرأَ يف الَْموضوِع الْواِحِد آراَء ِعدَّ

کُتّاٍب؛ )و بنابراين، می خواهم در يک موضوع »موضوع يکسان« نظرهای چند نويسنده را بخوانم.( ِلَنَّ ٰهذا 

َدِة، )زيرا اين کار از خواندن موضوع های بسيار »متعّدد«،  الَْعَمَل أَمتَُع َوأَنَْفُع ِمْن ِقراَءِة الَْموضوعاِت الُْمتََعدِّ

لّذت بخش تر و سودمندتر است( فَـَمثاَلً أَقَْرأُ يف َحياِة »ناِبليون« آراَء ثاَلثيـَن کاتِباً، )مثالً در مورد زندگی ناپلئون 

نظرات سی نويسنده را می خوانم( َوأَنا واثٌِق أَنَّ کُلَّ کاتٍِب قَْد َوَصَف نابليون ِبأَْوصاٍف ل تُْشِبُه أَْوصاَف الُْکتّاِب 

اْلَخريَن. )و من مطمئنم که هر نويسنده ای ناپلئون را به ويژگی هايی »صفت هايی« وصف کرده است که 

ماننِد »شبيه« ويژگی های نويسندگان ديگر نيست.(
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فَـرُبَّ کِتاٍب يَْجتَِهُد الْقاِرئُ يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ل يَْخُرُج ِمْنـُه ِبـفائَِدٍة، )و چه بسا کتابی که خواننده در خواندِن 

ُِّر يف نَْفِسـِه تَأْثيـراً َعميقاً  ُحـُه قارِئُـُه؛ فَـيُؤَث آن سخت تالش کند، سپس سودی از آن نربد.( َو رُبَّ کِتاٍب يَتََصفَّ

يَظَْهُر يف آرائِـِه. )و چه بسا کتابی که خواننده اش آن را رسيع مطالعه کند »ورق بزند«؛ اّما تأثريی ژرف در 

روِح او می گذارد كه در انديشه هايش آشكار می شود.( أَّما الِْکتاُب الُْمفيُد فَُهَو الَّذي يَزيُد َمْعرِفَتََك يف الَْحياِة 

بر  را  تو  تواِن  را در زندگی و  تو  کتابی است که شناخِت  )اّما کتاب سودمند  َوالَْعَمِل،  الَْفْهِم  َعلَی  تََك  َوقوَّ

فهميدن و عمل کردن افزايش دهد.( فَـِإذا َوَجْدَت ٰذلَِك يف کِتاٍب، کاَن َجديراً ِبالِْعنايَِة َوالتَّْقديِر. )و اگر آن را 

در کتابی يافتی، شاياِن توّجه و قدردانی است.(

. )عّقاد اديب، روزنامه نگار، انديشمند و  ـُه ِمْن أَْصٍل کُرديٍّ ؛ أُمُّ اَلَْعّقاُد أَديٌب َوَصَحفـيٌّ َوُمَفکٌِّر َوشاِعٌر ِمرصيٌّ

شاعری مرصی است؛ مادِر او اصالتی کردی دارد.( فَکاَن الَْعّقاُد ل يََری الَْجامَل إّل الُْحريََّة؛ )عّقاد زيبايی را فقط 

در آزادی می ديد. »عّقاد زيبايی را در چيزی به جز آزادی منی ديد.«( َولِـٰهذا ل نُشاِهُد يف َحياتِِه إلَّ النَّشاَط 

»فّعاليت«  شادابی  فقط  دشوارش  وجوِد رشايِط  با  زندگی اش  در  بنابراين،  )و  الْقاسيَِة.  ظُروِفـِه  َرْغِم  َعلٰی 

می بينيم./ و بنابراين در زندگی اش با وجوِد رشايِط دشوارش چيزی به جز نشاط منی بينيم.(

ُه قََرأَ آلَف الُْکتُِب. )گفته می شود او هزاران کتاب خوانده است.( َو ُهَو ِمْن أََهمِّ الُْکتّاِب يف ِمرَص.  يُقاُل إنَـّ

ِفـي  کِتاٍب  ِمئَِة  ِمْن  أَکْثَـَر  الَْعربيَِّة  الَْمکتَبَِة  إلَی  أَضاَف  فََقْد  نويسندگان در مرص است.(  از مهم ترين  او  )و 

الَْمجالِت الُْمْختَلَِفِة. )بی گامن، او بيشرت از صد کتاب در زمينه های گوناگون به کتابخانٔه عربی افزوده است.( 

ما َدرََس الَْعّقاُد إّل ِفـي الَْمرَحلَِة اِلبِْتدائيَِّة، لِـَعَدِم ُوجوِد َمدرََسٍة ثانَويٍَّة يف ُمحافَظَِة أَْسوان الَّتي ُولَِد َونََشأَ 

فيـها. )عّقاد به دليل نبودِن دبريستان در استان اسوان كه در آن متولّد شد و پرورش يافت، فقط در مرحلٔه 

دبستان درس خوانده است./ عّقاد به دليل نبودِن دبريستان در استان اسوان كه در آن متولّد شد و پرورش 

يافت، به جز در مرحلٔه ابتدايی درس نخوانده است.( َوَما اْستَطاَعْت أرُْسَتُـُه أَْن تُرِْسلَـُه إلَی الْقاِهرَِة لِـتَْکميِل 

اْعتََمَد  فَـاَم  بفرستد.(  قاهره  به  را  او  تحصيالتش  کردِن  کامل  برای  که  نتوانست  خانواده اش  )و  ِدراَسِتـِه. 

الَْعّقاُد إّل َعلٰی نَْفِسـِه. )عّقاد، تنها به خودش تکيه کرد./ عّقاد به کسی جز خودش تکيه نکرد.( فَـَقْد تََعلََّم 

يّاِح الَّذيَن کانوا يَأْتوَن إلَی ِمرَص لِـزيارَِة اْلثاِر التّاريخيَِّة. )عّقاد، انگليسی را از جهانگردانی  اْلنِجليزيََّة ِمَن السُّ

»گردشگرانی« که برای ديدِن آثار تاريخی به مرص می آمدند ياد گرفت.( 

اّطالعات بیشرت برای دبري

 عّقاد می توانست به جای جملٔه )اَلُْکتُُب طَعاُم الِْفْکِر.( بنويسد: )اَلُْکتُُب أَطِعَمُة الِْفْکِر.( هر دو جمله 
درست است.
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 عباس محمود عّقاد نويسنده، اديب و روزنامه نگار مرصی است که کتاب ها و نوشته های بسياری با 
موضوعات فرهنگی و سیاسی از او به جای مانده است. وی در سال 1889 ميالدی/ 1306 قمری در شهر 

أسوان مرص چشم به جهان گشود و در سال 1964 ميالدی/ 1383 قمری چشم از جهان فرو بست و در همني 

شهر به خاک سپرده شد. عباس عّقاد در خانواده ای رشد كرد كه پایبندی آنها به دين زبانزد همگان بود. 

مادرش به بيچارگان رسيدگی می كرد و با مستمندان مهربان بود.

هنگام ترجمٔه منت درس در برخورد با برخی کلامت چنني سؤالتی را از دانش آموز می پرسيم:

 جمع طَعام، ِغذاء، َدواء، ُدعاء، َمتاع چيست؟ تا دانش آموز با وزن أَفِعلَة آشنا شود. 
 فرق تَهديد و تَحديد چيست؟

 دو معنای »إذا« چيست؟ )إذا در قرآن به معنای هرگاه، آنگاه و در عربی معارص به معنای اگر است(.
 تلّفظ درست تجارِب و تجِربة چيست؟

 جمع َسَنة چيست؟ پاسخ: َسَنوات و ِسنني. مرتادف آن چيست؟ عام. 
َنة: سال« و »أَلِْسَنة: جمع لِسان« اشاره شود كه دانش آموز آنها را با هم  خوب است به دو كلمه »اَلسَّ

اشتباه نگريد.

 دو معنای »ُهناَك« چيست؟ )آنجا و وجود دارد(
 مرتادف اين کلامت چيست؟ أَْصبََح )صاَر( و اِْستَطاَع )قَِدَر(

 فرق »َوَصَف« و »قَْد َوَصَف« چيست؟
 »قاِرئ« در فارسی چطور تلّفظ می شود و چرا؟ پاسخ: قاري خوانده می شود نه قارِء. شايد دليل اصلی 

شباهت ي و ئ باشد.

 »کاَن ل يَرٰی« و »کانوا يَأتوَن« معادل چه نوع فعلی در فارسی هستند؟ پاسخ: ماضی استمراری
 معانی »ِدراَسة« چيست؟ )درس خواندن، تحصيل کردن، بررسی(

 مفرد »ُسيّاح« چيست؟ )سائِح(
در زندگینامٔه عّقاد آمده است که نتوانست پس از ابتدايی به دليل مشکالت زندگی ادامه تحصيل دهد. 

هرچند در برخی منابع اشاره شده است که او دورٔه متوّسطه را خواند. 

جامل الدین الرمادي در )من أعالم الدب املعارص،بی تا، القاهرة، ص4۲( می نویسد: 

ل العقاد تعلّمه بعد حصوله علی الشهادة البتدائیة بل عمل موظفاً يف الحکومة مبدینة قنا سنة  مل یکمِّ

190۵ م.
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 َحـْوَل الـنَّـصِّ

   .رِس حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ أ( َعيِّـِن الصَّ

1  رُبَّ کِتاٍب تَْجتَِهُد يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ل تَْحُصُل َعلٰی فائَِدٍة ِمنُه.
نياوری  دست  به  آن  از  سودی  سپس  می كنی(،  )تالش  کنی  تالش  آن  خواندن  در  که  کتابی  بسا  چه 

.)منی آوری(

نيـَن. ٢  اَلُْکتُُب تَجارُِب آلِف الُْعلاَمِء َعلٰی َمـرِّ السِّ
کتاب ها تجربه های هزاران دانشمند در گذر سال ها هستند.  )هرچند مطابق منت دقيقاً چنني عبارتی 

وجود ندارد؛ اّما شبيه آن وجود دارد و جمله درست است.(

٣  تَْحديُد ِقراَءِة الُْکتُِب ناِفٌع فـي َرأِْي الْکاتِِب.

 .محدودسازِی خواندن کتاب )كتاب ها( از نظر نويسنده، سودمند است

٤  يَْعتَِقُد الَْعّقاُد أَنَّ الَْجامَل َجامُل الُْحّريَِّة.
 .عّقاد بر اين باور است که زيبايی، زيبايِی آزادی است

 .٥  ل إشکاَل يف تَْحديِد ِقراَءِة الُْکتُِب. هيچ اشکالی در محدودسازِی خواندن کتاب )كتاب ها( نيست

 .٦  ل طَعاَم لِـِفْکِر اْلنساِن. هيچ خوراکی برای انديشٔه انسان نيست

رِس. ب( أَِجْب َعِن اأْلَْسِئلَِة الّتالَيِة َحَسَب نَصِّ الدَّ

1 لاِمذا لَْم يُواِصِل الَْعّقاُد ِدراَستَـُه ِفـي الَْمدرََسِة الثّانَويَِّة؟
لِـَعَدِم ُوجوِد َمدرََسٍة ثانَويٍَّة يف ُمحافَظَِة أَْسوان الَّتي ُولَِد َونََشأَ فيـها.

٢  ِبأَيِّ َشٍء َشبََّه الَْعّقاُد التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب؟
َشبََّه التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم.

٣  کَْم کِتاباً أَضاَف الَْعّقاُد إلَی الَْمْکتَبَـِة الَْعربيَّـِة؟
أَضاَف إلَی الَْمکتَبَِة الَْعربيَِّة أَکْثَـَر ِمْن ِمئَِة کِتاٍب.

َة؟ ْن تََعلََّم الَْعّقاُد اللَُّغـَة اْلنِجليزيَـّ ٤  ِممَّ
يّاِح الَّذيَن کانوا يَأْتوَن إلَی ِمرَص لِـزيارَِة اْلثاِر التّاريخيَِّة. تََعلََّم اْلنِجليزيََّة ِمَن السُّ

٥  ما هـَو ِمْقياُس الُْکتُِب الُْمفيَدِة؟
تَـَك َعلَی الَْفْهِم َوالَْعَمِل. الِْکتاُب الُْمفيُد ُهَو الَّذي يَزيُد َمْعرِفَتَـَك ِفـي الَْحياِة َوقوَّ
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؟ ٦ ما هَي َمزايَا الِْجْسِم الَْقويِّ
ُه يَْجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً لِـَنْفِسـِه. ِمْن َمزايَا الِْجْسِم الَْقويِّ أَنَـّ

توضيح اينکه اين سؤالت به گونه ای طرّاحی شده است که دانش آموز در منت به دنبال پاسخ آنها بگردد و 

به سادگی پاسخ را بيابد. به عبارت ديگر پاسخ ساخته منی شود؛ بلکه يافته می شود. 

  اِعلَموا  

أُسلوُب اِلْسِتثناِء 

به اين جمله دقّت کنيد. 

َحَضَ الزَُّمالُء ِفـي صالَِة اِلْمِتحاِن إّل حاِمداً. هم شاگردی ها به جز حامد در سالن امتحان حارض شدند.

 کلمٔه »حاِمداً« در جملٔه بال ُمستَثنٰی، »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمْنُه و »إِّل« ادات استثنا ناميده می شوند. 
 مستثنٰی يعنی »جدا شده از حکم ماقبل«.

 به کلمه ای که مستثنٰی از آن جدا شده است، مستثنٰی ِمنه گفته می شود.
مطابق آموزش کتاب درسی در جمله هايی مانند »اَلزَُّمالُء َحَضوا يف صالَِة اِلْمِتحاِن إِّل حاِمداً.« مستثنٰی 

ِمنه »واو« در »حضوا« نيست؛ بلکه مرجعِ اين »واو« يعنی »الزَُّمالُء« مستثنٰی ِمنه است. هدف از اين کار 

جلوگريی از رسدرگمی و ابهام مطلب است. برای دانش آموز منطقی نيست که بگوييم »و« در »حضوا« 

مستثنٰی منه است و هنگامی که سؤال کند منظور از »و« چيست؟ پاسخ دهيم هامن »الزمالء« است.

حاِمداً.إّليف صالَِة اِلْمِتحاِنالزَُّمالُءَحَضَ

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

حاِمداً.إّليف صالَِة اِلْمِتحاِنَحَضواالزَُّمالُء

مستثنٰیادات استثناءمستثنٰی منه

مثال ديگر: کُـلُّ َشـيٍء يَـْنـُقـُص  ِبـاْلنـفـاِق  إلَّ    الْـِعـلْـَم. 

              

             مستثنٰی ِمنه                          ادات   مستثنٰی 
استثناء
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   اطّالعاتی دربارۀ استثنا برای دبري: )نه برای دانش آموز(

»استثناء« مصدر باب استفعال از ماّدٔه »ثني« و در لغت به معنای باز داشنت و کنار زدن آمده است.

مستثنٰی بعد از ادات استثنا و به دو شکل است:

1 اسم: مستثنٰی در این شکل، وقوع بیشرتی داشته و غالباً منصوب است؛ مانند: ﴿فرشبوا منه إّل قلیالً 
منهم﴾؛ »پس جز عّدٔه کمی همگی از آن آب نوشیدند.« در اینجا »قلیالً« مستثنٰی و به شکل اسم واقع 

شده است. 

2 جمله: در مواردی مستثنٰی بعد از ادات استثنا به شکل جمله واقع شده و به حسب جايگاه آن اعراب 
داده می شود؛ مانند: ﴿... و ل ینفقون إّل و هم کارهون﴾ التوبة: 54 »و انفاق منی کنند مگر با ناپسندی«. 

در این آیٔه رشیفه جملٔه »و هم کارهون« مستثنٰی و جملٔه حالیه واقع شده است.

وجود ارتباط و عالقٔه بعضیّت بین مستثنٰی و مستثنٰی منه و عدم آن بر دو قسم است:  

1 مّتصل: در استثنای متّصل، مستثنٰی بعِض  مستثنٰی منه است و در واقع بین آن دو عالقٔه بعضیّت وجود 
دارد؛ مانند: »َسَقیُْت األشجاَر إّل شجرة منها«؛ در این مثال »شجرة« مستثنٰی و فردی از افراد  مستثنٰی منه 

)األشجار( است. 

2 منقطع: در استثنای منقطع، میان مستثنٰی و مستثنٰی منه ارتباط و عالقٔه بعضیّت وجود ندارد؛ مانند: 
»حرض الْقوُم إّل مواشیهم«؛ در این مثال »مواشیهم« مستثنٰی است و بعِض مستثنٰی منه )القوم( به حساب 

نـمی آید.

ذکر مستثنٰی منه در جمله و عدم آن

1 تاّم: اگر مستثنٰی منه در جمله ذکر شود، استثنا را تاّم گویند؛ مانند: »جاء الْقوُم إّل زیداً.«؛ در این مثال، 
مستثنٰی منه )القوم( در کالم ذکر شده بنابراين استثناء، تاّم است. 

غ: اگر مستثنٰی منه در جمله ذکر نشود، استثنا را مفّرغ گویند: مانند: »ما قاَم إّل زیٌد.«؛ در این  2 ُمَفرَّ
مثال، مستثنٰی منه، اسم محذوف »أحٌد« و تقدیِر عبارت »ما قام أحٌد إّل زیٌد.« است.

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجْم ما يَلـي، ثُمَّ َعيِّـِن الُْمسَتثنٰی َوالُْمسَتثنٰی ِمنُه.

ٍء + وجَه( ٍء هالٌِك إّل َوْجَهـُه ...﴾ اَلَْقَصص: 88  )کُلُّ َشْ 1 ﴿...کُلُّ َشْ
آئه کامل اين است: ﴿َو ل تَْدُع َمَع اللِّه إِلهاً آَخَر ل إِلَه إِّل ُهَو کُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إِّل َوْجَهُه لَُه الُْحْکُم َو إِلَيِْه 

تُرَْجُعوَن﴾ و همراِه خداوند معبودی ديگر را فرا نخوان. هيچ معبودی جز او نيست. همه چيز جز چهرٔه او 
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نابود شدنی است. فرمانروايی از آِن اوست و به سوی او باز گردانده می شويد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: 

و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او همه چیز نابود شونده است. فرمان از 

آِن اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید.

ترجمۀ آیت اللّه مکارم شیرازی:

 معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست. همه چیز جز ذات )پاک( او فانی می شود 

حاکمیّت تنها از آِن اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید.

٢ ﴿فََسَجَد الَْمالئَِکُة کُلُُّهم أَْجَمعوَن * إّل إبليَس اْستَْکرَبَ َو کاَن ِمَن الْکاِفريَن﴾ ص: 73 و 74 )الَْمالئَِکُة + 
إبليَس( 

پس همٔه فرشتگان باهم سجده کردند؛ به جز شيطان که خود را بزرگ يافت و از کافران شد.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: 

پس همٔه فرشتگان یکرسه سجده کردند. مگر ابلیس ]که[ تکرّب منود و از کافران شد.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: 

پس متام فرشتگان بدون استثنا سجده کردند. مگر شیطان که غرور و تکرّب ورزید و از زمرٔه کافران گردید.

ترجمۀ آیت الّله مکارم شیرازی: 

در آن هنگام همٔه فرشتگان سجده کردند؛ جز ابلیس که تکرّب ورزید و از کافران بود.

املالئکة؟  می گیرند؟  منه  کنکور مستثنی  در  را  کدام  اجمعون.«  کلهم  املالئکة  در جملٔه »سجد  پرسش: 

کلهم؟ یا أجمعون؟

پاسخ: مالئکه است چون کلهم و أجمعون به مالئکة بر می گردد نه چیزی دیگر؛ زیرا کلّهم و أجمعون 

الفاظی مبهم اند و بدون مرجع معنای کاملی ندارند و همٔه تفاسیر همني نظر را دارند؛ اختالف بر رس »إّل 

إبلیس« است که آیا از »مالئکة« است یا نه؟ و آیا استثنای منقطع است یا متّصل؟

ْت َعْن َمـحارِِم اللِّٰه،  ٣ كُـلُّ َعيْـٍن باكيَـٌة يَْوَم الْقياَمِة إّل ثاَلَث أَعيُـٍن: َعيْـٌن َسِهرَْت يف َسبيِل اللِّٰه، َوَعيْـٌن ُغضَّ
َوَعنْيٌ فاَضْت ِمْن َخْشيَِة اللِّٰه. رَسوُل اللّه  )كُـلُّ َعيْـٍن + ثالَث أَعيُـٍن( تَُحُف الُعقول: ص 9

هر چشمی روز رستاخيز گريان است، به جز سه چشم: چشمی که در راه خدا بيدار مانده و چشمی که 

از حرام های الهی بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لربيز ]از اشک[ شده است.

اين حديث به شکل های مختلف از ساير معصومان  نيز نقل شده است:

: كُلُّ َعنْيٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة َغرْيَ ثاَلٍث َعنْيٌ َسِهرَْت يِف َسبيِل اللَِّه َو َعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اللَِّه َو  امام باقر 

ْت َعْن َمحارِِم اللِّٰه. نشانی: مشکاة األنوار، ج 1، ص 155 َعنْيٌ ُغضَّ
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ْت َعْن َمَحارِِم  : كُلُّ َعنْيٍ بَاكِيٌَة يَْوَم الِْقيَاَمِة إِّل ثثاَلَثََة أَْعنُيٍ َعنْيٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة اللِّٰه َوَعنْيٌ ُغضَّ قاَل النَِّبيُّ 

اللِّٰه َوَعنْيٌ بَاتَْت َساِهرًَة يِف َسِبيِل اللِّٰه. نشانی: مکارم األخالق، ج 1، ص 315

٤ کُلُّ وعاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيِه إّل ِوعاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَُّه يَتَِّسُع ِبِه. اَْلماُم َعلـيٌّ  )کُلُّ وعاٍء+ ِوعاَء( نشانی: 
نهج البالغة، ج 1، ص 505

هر ظرفی با آنچه در آن نهاده شده تنگ می شود، به جز ظرف دانش؛ زيرا به کمک آن فراخ می شود.

در برخی نسخه ها كلمٔه »ِبِه« وجود ندارد.

٥ کُلُّ َشٍء يَرُْخُص إذا کَثُـَر إلَّ اْلََدَب؛ فَـإنَُّه إذا کَثُـَر َغال. َمثٌَل َعَربـيٌّ )کُلُّ َشٍء + اْلََدَب( 
هر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود، ارزان می شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پر بها می شود.

ـْر َك( نـوَب + الشِّ ـْر َك ِبـاللِّٰه. )الـذُّ نـوَب إلَّ الشِّ ٦ يَـْغـِفـُر اللُّٰه الـذُّ
خداوند گناهان را می آمرزد؛ به جز رشک به خدا را.

أُْسلوُب الَْحْصـِر

در کتاب درسی فقط يک شيؤه حرص، يعنی حرص با إّل آموزش داده شده است.

 »إّل« در »اسلوب حرص« برای استثنا نـمی آيد؛ بلکه برای »اختصاص و حرص« است.
در اسلوب حرص يافنت مستثنی و مستثنی منه از اهداف آموزشی و ارزشيابی نيست.

دبري می تواند مستثنی و مستثنی منه را در اسلوب حرص بيابد؛ ولی طرح سؤال امتحانی از آن جايز نيست.

هدف فقط ترجمٔه بهرت عبارت است. 

با جست و جو در قرآن مجيد در می يابيد که در آن آيات بسياری در اسلوب حرص آمده است.

 »حرص« يعنی اختصاص دادِن چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: 
»ما فاَز إلَّ الّصاِدُق.« يعنی الف: »]کسی[ جز راستگو موفّق نشد.« ب: »تنها راستگو موفّق شد.« 

در اين جمله موفّقيت را به شخص راستگو منحرص کرده و از دروغگو سلب کرده ايم. 

ضمناً هر دو ترجمٔه الف و ب را از دانش آموز درست می گرييم؛ اّما بر ترجمٔه ب تأکيد می کنيم که زيباتر 

است؛ ولی در امتحانات اگر دانش آموز ترجمٔه الف را نوشت، پذيرفته است؛ زيرا هر دو درست اند.

اطاّلعاتی برای دبري

حرص به معنای محصور کردن است. در زبان عربی، اسباب و الفاظی برای افادٔه معنای حرص وجود دارد 

ا در »إمّنا العامل بالنیّات.« افادٔه حرص  که به آنها ادوات حرص گفته می شود؛ مانند: إمّنا و إّل ؛ برای مثال، إمنَّ

می کند.
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 اين اسلوب هنگامی است که پيش از »إّل« جملٔه منفی آمده و مستثنٰی ِمنه ذکر نشده باشد؛ 
مثال: 

                                                تنها کاظم قصيده را حفظ کرد.
ما َحِفَظ الَْقصيَدَة إّل کاِظٌم. 

                                                کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.

در جملٔه بال »حفظ قصيده« تنها به کاظم اختصاص دارد و فقط در او حرص شده است.

 در اسلوب حرص می توانيم عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم. 

                                                            در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.
ما شاَهْدُت ِفـي الَْمْکتَبَـِة إّل کاِظامً.

                                                            در کتابخانه، کسی جز کاظم را نديدم.

برای محصور کردن و به کار بردن اختصاص از اسلوب حرص استفاده می شود:

1 تقدیم: یکی از روش های تاکید، مقّدم کردن جزئی از جمله مانند مفعول بر اجزای دیگر آن است: 
مفعول را که معموًل بعد از فعل و فاعل می آید در ابتدای جمله می آوريم؛ مثال: ﴿إیّاَك نَعبُُد﴾ فقط 

)تنها( تو را عبادت می کنیم.

تقدیم جار و مجرور: ﴿علی اللِه تَوَکَّلْنا﴾ فقط به خدا توکّل کرديم.

ام: به معنای »فقط«؛  ٢ إنَـّ
ام یَتََذکَُّر أولو اللباِب. فقط خردمندانند که پند می پذیرند. مثال: إنَـّ

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الِْعباراِت الّتالَيَة، ثُمَّ َميِّـْز أُسلوَب الَْحِص ِمْن أُسلوِب اِلْسِتثناِء.

نْيا إّل لَِعٌب َو لَْهٌو ...﴾ اأَْلَنعام: 32 أُسلوُب الَْحرِص 1 ﴿َو َما الْـَحياُة الدُّ
و زندگی دنيا جز بازی و رسگرمی نيست.

ترجمۀ استاد مهدی فولدوند: و زندگی دنیا جز بازی و رسگرمی نیست.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: و زندگی دنیا جز بازی و هورسانی هیچ نیست.

ترجمۀ آیت اللّٰه مشکینی: و زندگی دنیوی جز بازیچه و رسگرمی نیست.

آئه کامل اين است:

اُر اْلِخرَُة َخرْيٌ لِلَّذيَن يَتَُّقوَن أَ فاَل تَْعِقلُوَن﴾ نْيا إِّل لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلدَّ ﴿َو َما الَْحياُة الدُّ

٢  ﴿... ل يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اللِّٰه إلَّ الَْقْوُم الْكاِفروَن﴾ يوُسف: 87 أُسلوُب الَْحرِص
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جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد منی شود.

آئه کامل اين است:

ُسوا ِمْن يُوُسَف َو أَخيِه َو ل تَيْأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه إِنَُّه ل يَيْأَُس ِمْن َرْوِح اللِّٰه إِلَّ الَْقْوُم   ﴿يا بَِنيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّ

الْکاِفُروَن﴾

ترجمٔه استاد مهدی فولدوند: »ای پرسان من، بروید و از یوسف و برادرش جست وجو کنید و از رحمت 

خدا نومید مباشید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید منی شود«.

ترجمٔه استاد خرّمشاهی: ای فرزندان، برويد و در پی يوسف و برادرش بگرديد و از رحمت الهی نوميد 

مباشيد، چرا كه جز خدانشناسان كسی از رحمت الهی نوميد منی گردد.

3 ﴿إنَّ اْلنساَن لَفي ُخرْسٍ إلَّ الَّذيَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت ...﴾ اَلَْعْص: 2 و 3
بی گامن، انسان در زيان است؛ مگر کسانی که اميان آورده و کارهای شايسته انجام داده اند.

4  ما طالَْعـُت لَيلَـَة اِلْمِتحاِن کِتاباً إّل کِتاَب الَْعَربيَِّة.
شب امتحان کتابی به جز کتاب ]زبان[ عربی را مطالعه نکردم.

در اين جمله مستثنٰی منه محذوف نيست؛ لذا آن را اسلوب حرص محسوب منی کنيم. چنني عبارتی در 

قرآن و متون فصيح رايج نيست. در محاورات جديد عربی کاربرد دارد.

5  اِْشتَـَريْـُت أَنواَع الْفاکَِهِة إّل أَناناَس. 
انواع ميوه به جز آناناس را خريده ام.

6 قََرأُْت الِْکتاَب إلَّ َمصاِدرَُه.
آن کتاب را خواندم به جز منابعِ آن را.

  تـمرین ها   

ُل: اُکْتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن کَلِامِت الُْمعَجِم.   اَلتَّْمريُن اْلوَّ

1 َجـَعـلَــُه َغـنـيّـاً ل حـاَجـَة لَـُه. او را بی نياز ساخت که احتياجی نداشته باشد. )أَْغنٰی(

ُحِف. شخصی که در روزنامه )روزنامه ها( مقاله )مقالتی( می نويسد.  2  َشْخٌص يَْکتُُب َمقالٍت ِفـي الصُّ
َحفّي( )اَلصَّ

راسيَّـُة بَـْعـَد اِلبِْتدائيَّـِة. مرحلٔه تحصيلی پس از دبستان )اَلثّانَويَّة( 3  اَلَْمـرَْحـلَـُة الدِّ

4 اَلْعالُِم الَّذي لَـُه أَفکاٌر َعميَقـٌة َو َحديثَـٌة. دانشمندی که انديشه های ژرف و نویی دارد. )الُْمَفکِّر(
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٥  اَْلَوضاُع َو اْلَْحواُل الَّتـي نُـشاِهُدها َحْولَنـا. اوضاع و احوالی که پريامومنان می بينيم. )اَلظُّروف(
طبيعی است که در طرح سؤال بايد کلامت روبه روی دانش آموز باشد تا بتواند گزينش کند.

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: َضْع يف الَْفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة ِمَن الَْکلِامِت التّاليَِة.

يِف ِبَسبَِب ُوفورِِه ِفـي الّسوِق. 1 ِسْعُر الِْعَنِب ............... يف نِهايَِة الصَّ
 ) ُّيَُغض    يَْکثُـُر   يَرُْخُص    يَْغلو(

٢ أَْعطَی الُْمديُر َمسؤوليََّة الَْمکتَبَِة لِـزَميلـي َو هَو .............. ِبـها.
) ظُروٌف   تِلْفاٌز   َشاّلٌل   َجديٌر(

٣ َذَهبْـنا إلَی الْبُستاِن َو .................... التُّّفاحاِت َو الرُّّماناِت.
) أَکَلْـنا   َرکِبْنا   ْحـنا تََصفَّ   طَبَْعنا(

٤ َصَنْعُت ........................... َجميالً ِمْن َخَشِب َشَجرَِة الَْجْوِز.
 ) ًنُحاسا   ًَحديدا   ًزُجاجا   ِوعاًء(

٥ حارُِس الُْفنُدِق ........................ کُلَّ اللَّيِل َمَع زَميلِـِه.
) يَْسَهُر   يَْقِذُف   ُر يُـَمرِّ   ُض )يَُخفِّ

معموًل در امتحانات زبان يکی از سؤالت امتحانی به همني شيوه است. اين تـمرين قدرت کاربرد واژگان 

دانش آموز را می سنجد. آزمون دهنده بايد ذخرئه واژگانی خوبی داشته باشد؛ تا بتواند به چنني مترينی پاسخ 

دهد. دبري بايد در طرح سؤال از اين مترين و مترين پيشني بداند قبالً دانش آموز چه کلامتی را خوانده است.

  اَلتَّمريُن الّثالُِث: اِْمَلِ الَْجْدَوَل ِبَکلِامٍت ُمناِسبٍَة.

1 دشمنی: ُعدوان )شايد دانش آموز واژٔه »َعداَوة« يا »ُخصوَمة« را برگزيند؛ در اين صورت به او يادآور 
می شويم که بايد به فکر رمز هم باشد و به كلامت ارائه شده مراجعه كند.(

٢ کبوتر: َحامَمة

٣ به ياد آورنده: متذكِّر
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4 چادر: َعباَءة )شايد دانش آموز واژٔه »َخيَمة« را برگزيند؛ بايد به او يادآور شويم که َخيَمـة چهار حرف 
است.( 

6 آشنايی: تَعارُف 5  گرفته شده: َمأْخـوذ               

9  پديده: ظاِهرَة 8  آفتاب پرست: ِحرباَء                7  بريده شده: َمقطوع                

10  ماه ها: أَقاْمر )در اينجا شايد دانش آموز امکان دارد أَْشُهر يا ُشهور را انتخاب کند؛ در اين صورت فرق 
قََمر و َشْهر را برايش توضيح می دهيم. می توانيم دو کلمٔه انگليسی moon و month را برايش مثال بزنيم 

که اّولی معادل کرٔه ماه »قمر« است و دومی معادل ماه سال »َشهر« است.(

11 کارت، بليت: ِبطاقَة

12  فيلم ها: أَفالم )می توانيم به کلمٔه ِمرت اشاره کنيم که جمع آن هم أَمتار است و بگوييم اغلب کلامت 
بيگانه در عربی با »ات« جمع بسته می شوند و مثال برای مرت و ِفلم کمرت است. مثال برای جمع با »ات«: 

»تليفونات، تِلِفزيونات، موبايالت، کيلومرتات، دولرات و ...«(

13  خمري: َمعجون )فرق َعجني به معنای خمري نان با معجون مانند معجون أسنان را برای دانش آموز توضيح 
می دهيم.( 

14 کال: ِبضاَعة )احتامل دارد ذهن دانش آموز رساغ کلمٔه َمتاع هم برود.(

15  رودها: أَنهار

16  ياد دادن: تَعليم )شايد دانش آموز متوّجه کلمٔه تََعلُّم شود؛ در اين صورت خواهيم گفت: تََعلُّم به معنای 
ياد گرفنت است.(

17 آسانی: ُسهـولَـة                      18  بتها: أَصنام )أَوثان نيز درست است. اّما دانش آموز نخوانده است.(

19  هزينه ها: نََفقات )در پائه نهم با اين کلمه آشنا شده است.(

20  صندلی ها: کَرايّس )در عربی معارص َمقاِعد جمعِ َمقَعد نيز کاربرد دارد. در گويش محلّی عراق و سوريه 

إْسَکْملـي نيز به معنای صندلی است.(                            21  مادر: والَِدة )أُّم دو حرف است(

22  شلوار: رِسْوال )واژٔه بَنطَلون را نخوانده اند. از طرف ديگر اين واژه معرَّب واژٔه بيگانه است.(

23  چارپايان: بَهائِم )احتامل دارد ذهن دانش آموز سوی کلمٔه َمواش »َمواٍش« برود.(

24  فرستادن: إرسال )بَْعث سه حرف است.(                   25  پرچم ها: أَعالم )رايات را نخوانده اند.(

26 سنگ ها: ِحجارَة )هرچند أحجار نيز درست است؛ ولی برای رمز جدول مشکل ايجاد می کند.(

27 دانش آموز: تِلميـذ )طالب چهار حرف است.(            28  برنامه ها: بَراِمج
رمز: ﴿... َو إذا خاطَبَُهُم الْجاِهلوَن قالوا َسالماً﴾ اَلُْفرقان: 63
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. فـيِّ َو الَْمَحلِّ اْلْعرابـيِّ لِـام أُشيـَر إلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ   اَلتَّمريُن الّراِبُع: َعيِّـِن الصَّ

}اَلُْعاّمُل الُْمجتَِهدوَن يَْشتَِغلوَن ِفـي الَْمْصَنعِ.{

}نََجَحِت الطّالِباُت فـي اِلْمِتحاِن.{

1ــ اَلُْعاّمُل
ُمبْتََدأٌ  أ( اِْسُم فاِعٍل، َجْمُع تَْكسيـٍر َو ُمْفرَُدُه »اَلْعاِمُل« 

فاِعٌلب( اِْسُم ُمبالََغٍة، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل  

2ــ اَلُْمجَتِهدوَن
ِصَفـٌة أ( اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل

ُمضاٌف إلَيِهب( اِْسُم َمْفعوٍل، ُمثَّنی، ُمَذكٌَّر، نَِكرٌَة

3ــ يَْشَتِغلوَن
َخبَـٌر أ( ِفْعٌل ُمضاِرٌع، َمْعلوٌم

فاِعٌلب( ِفْعٌل ماٍض، َمْجهوٌل

4ــ اَلَْمْصَنعِ

ُمضاٌف إلَيِهأ( اِْسُم َمْفعوٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَل

ب( اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة 
َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف الَْمْصَنعِ: 

 )جارٌّ َومْجروٌر

5  ــ نََجَحْت
أ( ِفْعٌل ماٍض، َمْجهوٌل

 ب( ِفْعٌل ماٍض، َمْعلوٌم

6  ــ اَلّطاِلباُت
ٌر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل ُمْبَتَدٌأأ( َمْصَدٌر، َجْمٌع ُمَذكَّ

فاِعٌل ب( اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَؤنٌَّث سالٌِم، َمْعرَِفٌة

7ــ اَِلْمِتحاِن
ٌر، ُمَعرٌَّف ِبأَل أ( َمْصَدٌر ِمْن باِب اِْفِتعاٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكَّ

َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف اِلْمِتحاِن: 

 )جارٌّ َومْجروٌر

ٌر، َمْعرَِفٌة ِباْلَعَلميَِّة  ِصَفـٌةب( اِْسُم َتْفضيٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكَّ
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« و در فارسی  فـيُّ  به بيان ويژگی های دستورِی کلمٔه بريون از جمله، در زبان عربی »التَّحليُل الصَّ
»تجزيه« می گويند.

« و در   و به ذکر نقش دستورِی کلمه، يعنی جايگاِه آن در جمله در زبان عربی »الَْمَحلُّ اْلْعرابـيُّ
فارسی »ترکيب« می گويند. 

طرح سؤال از اين بخش الزاماً در چارچوب خوانده های دانش آموز است. مهم ترين تذکّر اين است که 

اعرابی  محل  فقط  بلکه  است؛  نخوانده  اعراب گذاری  تجربی  علوم  و  فيزيک  و  رياضی  رشتٔه  دانش آموز 

خوانده است؛ يعنی در جمله ای مانند: »کَتََب الُْمساِفروَن رِسالًَة.« کلمٔه »املسافرون« را فاعل می داند؛ اّما 

نـمی گويد »فاعل و مرفوع به واو«. رصفاً نقش دستوری کلمه را بيان می کند. همچنني بايد بدانيم اطاّلعات 

او در زمينٔه محل اعرابی هم کامل نيست. 

طرح سؤال از »تحليل رصفی« در پائه دوازدهم در چارچوِب آموخته های کتاب بدون اشکال است. 

تحليل رصفِی اسم 

نوع آن )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مبالغه(. دانش آموز اسم مکان ثالثی مزيد 

مانند مجتمع را نخوانده است. اسم مبالغه را فقط در دو وزن »فَّعال« و »فَّعالَة« می شناسد. اسم شغل 

مانند نَّجار و اسم ابزار و وسيله و دستگاه مانند قَطّارَة )قطره چکان(، َسيّارَة )خودرو( و َجّوال )تلفن همراه( 

را اسم مبالغه می داند. کتاب درسی کاری به اختالف نظر دستور زبان دانان ندارد. در معنای کلمٔه سيّارَة 

مبالغه نهفته است.

عدد آن: مفرد، مثّنی، جمع »مكرّس و سامل« مذكّر يا مؤنّث. از طرح سؤال در مورد کلامتی مانند بَنات، 

أََخوات، َساموات، بَنني، ِسنني، َسَنوات، نِکات خودداری شود؛ اگر دبري خواست دربارٔه چنني کلامتی توضيح 

دهد بايد رسيع رد شود و در امتحانات نيز از آن سؤالی طرح نکند. 

معرفه يا نكره )معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده است: َعلَم و معرفه به ال( 

معرفه به اضافه، موصول، اشاره و ضمري تدريس نشده است.

با اين تذکّرات، طرح سؤال دشوار خواهد بود؛ بايد مراقب بود که سؤال از خوانده های دانش آموز باشد.

مطالبی که در کتاب تدريس نشده به اين دليل است که در فهم منت اثرگذار نيستند. برای مثال، دانش آموز 

منی داند »الَّذي« معرفه است؛ مطمنئ باشيد هيچ مشکلی در فهم منت برايش پيش نخواهد آمد. فهامندن 

اينکه »الّذي« به معنای »که« يا »کسی که« يک اسم معرفه است برای دانش آموز بسيار دشوار است. نه 

در زبان فارسی، نه در زبان انگليسی چنني مباحثی نيست. دانش آموز عالقه مند در دانشگاه يا حوزه اين 

مباحث را مفّصل خواهد خواند.

تذكّر مهم: اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در كنكور 
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و مسابقات ممنوع است؛ لذا طرح سؤال از آن اعتبار آزمون را ساقط می کند. 

ذكر جامد و مشتق )دانش آموز نه اصطالحی به نام جامد خوانده است، نه اصطالحی به نام مشتق(، اسم 

اشاره، انواع ضمري، اسم موصول، اسم زمان، اسم آلت يا ابزار، صفت مشبّهه، اسم منقوص، مقصور، ممدود 

و صحيح الخر، منرصف و غري منرصف.

از آنجا كه مصادر ثاُلثی مجرّد َسامعی هستند؛ بنابراين، از آنها در امتحانات، كنكور و مسابقات علمی 

سؤال طرح منی شود. در بخش ُمعَجم برخی مصادر ثالثی مجرّد كه در متون و عبارات کتاب وجود دارد، آمده 

است. اين موضوع دليل بر آن نيست که سؤالی از آن به عنوان مصدر طرح شود.

اّما طرح سؤال از تشخيص مصادر ثاُلثی مزيد بدون اِشكال است؛ زيرا اين مصدرها قياسی هستند، توّجه 

داشته باشيم كه در کتاب درسِی رشته های رياضی فيزيک و علوم تجربی اصطالحاِت ثالثی مجرّد و ثالثی 

به عنوان  را رصفاً  اِْستَْذکََر  و  ذاکََر  تََذکََّر،  ذَکََّر،  ذَکََر،  مانند  واژه هايی  دانش آموز  و  نرفته است  به کار  مزيد 

شکل های مختلفی از فعل در معانی گوناگون می شناسد.

تحليل رصفِی فعل 

نوع آن )ماضی، مضارع، امر، نهی، مستقبل( هرچند فعل مستقبل و نهی در حقيقت هامن فعل مضارع 

هستند؛ اّما از آنجا که مخاطب کتاب درسی دانش آموز فارسی زبان است؛ لذا اين کلامت به منظور فهِم بهرتِ 

افعال، شبيه دستور زبان فارسی تقسيم بندی شده اند.

ذكر منفی بودن آن، معلوم و مجهول. اصطالح نايب فاعل در کتاب به کار نرفته است. در دستور زبان 

عربی هر دو اصطالح الفعل املجهول و الفعل املبني للمجهول به کار رفته است؛ هر چند بيشرت اصطالح 

املبني للمجهول به کار رفته است؛ اّما ترجيح داده شد از اصطالح الفعل املجهول استفاده شود؛ زيرا فهم آن 

برای فراگري ساده تر است.

تذكّر مهم: اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در كنكور 

و مسابقات ممنوع است: 

ذكر صيغٔه فعل )چه به صورت اّول شخص مفرد، چه به صورت متكلّم وحده و ...(، ذكر ثالثی مجرّد و 

مزيد، معتل، صحيح، مضاعف، لزم و متعّدی، ذكر اصطالح »فعل مجهول« به صورت »ِفْعٌل َمبْنيٌّ لِلَْمْجهوِل«، 

ذكر بناء و اعراب )مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم(

بومی سازی آموزِش افعال، برای يادگريی بهرت فعل است؛ هدف اين نيست که سؤال شود »فعل تفعلون چندم 

شخص است؟« در آموزش سّنتی دانش آموز طوطی وار بی آنکه بداند چه می گويد چهارده صيغٔه فعل را حفظ 

می کرد و با رسعت می گفت و متأّسفانه برخی دبريان تصّور می کردند کار آموزش به پايان رسيد و انتظار داشتند 

با حفظ چهارده صيغه، دانش آموز بتواند به سادگی فعل ها را حتّی بريون از جمله تشخيص دهد.
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تحليل رصفی »حرف« از اهداف كتاب نيست. 

طرح سؤال از تحليل رصفی مانند التمرين الرابع، صفحٔه 40 فقط به صورت دو گزينه ای طرح می شود.

آموخته های  زيرا  است؛  زمان بر  و  كاری دشوار  برای طرّاح  اعرابی  و محّل  تحليل رصفی  از  طرح سؤال 

دانش آموز در اين بخش محدود است. از آنجا که تحليل رصفی از اهداف اصلی کتاب درسی نيست؛ لذا در 

امتحانات مدرسه به صورت انتخاب گزينٔه صحيح طرّاحی می شود.

  اَلتَّـمرين الْخاِمُس: 

َْجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت يف الرتَّ أ( کَمِّ

ـُه )مفعول( فَْوَق ِجباٍل ُمرتَِفَعٍة )صفة( بَعيداً َعِن الُْمفرَتِسنَي. و ِعنَدما  ُهناَك طائٌِر يَُسّمٰی »بَرْناکِل« يَبْني ُعشَّ

ـَها الُْمرْتَِفعِ. تَْقِذُف الِْفراُخ )فاعل( نَْفَسـها واِحداً واِحداً ِمْن  تَْکبُـُر ِفراُخـُه)فاعل(، يُريُد ِمنها أَْن تَْقِفَز ِمْن ُعشِّ

َة  خوِر )مجرور ِبحرف جّر( ِعدَّ َجبٍَل يَبْلُُغ ارْتِفاُعُه أَکْثَـَر ِمْن أَلِْف )مجرور به حرف جّر( ِمتْـٍر. َو تَْصطَِدُم ِبـالصُّ

)مبتدأ(  ُسقوُط  )مفعول(.  ِفراَخـُهام  يَستَقِبالِن  و  إليه(  )مضاٌف  الَْجبَِل  أَْسَفَل  )فاعل(  الْوالِداِن  يَنتَِظُر  َمرّاٍت. 

الِْفراِخ )مضاٌف إليه( َمْشَهٌد )خرب( ُمْرِعٌب )صفة( ِجّداً. َولِٰکْن ل ِفراَر ِمْنُه؛ ِلَنَُّه ِقْسٌم ِمْن َحياتِـَها )مجرور ِبحرف 

جّر( الْقاسيَِة )صفة(.

را  لنه اش  ]او[  برناكل هست.«  نام  به  »پرنده ای  می شود(  )ناميده  »برناکل«  که  دارد  وجـود  پرنده ای 

آنها  از  )بزرگ می شوند(  )می سازد( و هنگامی که جوجه هايش  از شکارچيان  بلند، دور  فراِز کوه هايی  بر 

می خواهد تا از لنٔه بلندشان بپرند. جوجه ها )يکی يکی( خودشان را از کوهی که بلنداِی آن به بيش از 

)هزار( مرت می رسد، می اندازند. و چند بار با صخره ها )برخورد می کنند(. پدر و مادر، پاينِي کوه چشم به راه 

می شوند )منتظر می شوند( و به پيشواِز جوجه هايشان می روند. افتادِن جوجه ها صحنه ای بسيار ترسناک 

است؛ ولی هيچ گريزی از آن نيست؛ زيرا بخشی از زندگِی )دشوار( شان است.

. پاسخ در منت نوشته شده است. ب( اُکْتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لاِم تَْحتَـُه َخطٌّ

ج( َعيِّـْن نَْوَع »ل« يف »ل ِفراَر ِمْنُه.«. لی نفی جنس

 ثَـامنيَـة   أَْربََعـة ؟  د( کَْم جاّراً َو َمْجروراً ِفـي النَّصِّ

خوِر / ِمْنُه/ ِمْن َحياتِـ ... ـ .... / ِمْن َجبٍَل / ِمْن أَلِْف / ِبـالصُّ َعِن الُْمفرَتِسنَي / ِمنها / ِمْن ِعشِّ

« در »ِلَنَّها« آن را به معنای »زيرا« آموخته است و نيازی نيست که متذکّر  ضمناً دانش آموز كلمه »لَنَّ

« حرف بر رس حرف آمده است و با آموخته های  شويم که يک جاّر و مجرور ديگر نيز اينجا هست. در »لنَّ

دانش آموز متفاوت است. هرچند اگر دانش آموزی بتواند به آن اشاره كند درست است؛ اّما برخورد مطابق 

آموخته های كتاب متمّنی است.


