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جدول زمان بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب »عربی، زبان قرآن« )3( پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی

فّعاليتدرستاريخجلسههفتهماه

ّول
ل ا

سا
يم

ن

مهر

معارفه و قرائت، ترجمۀ منت و حّل بخش درک مطلب11اّول

21دوم 
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس اّول31سوم

آزمون كتبی و شفاهی از درس اّول41چهارم

آبان

قرائت و ترجمۀ منت درس دوم و حّل درک مطلب52اّول

62دوم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس دوم72سوم 

آزمون كتبی و شفاهی از درس دوم82چهارم

آذر

قرائت و ترجمۀ منت درس سوم و حّل درک مطلب93اّول

103دوم
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس سوم113سوم 

آزمون كتبی و شفاهی از درس سوم123چهارم

دی

امتحانات13اّول
برگزاری امتحانات نوبت اّول 

)شايد هفتۀ دوم دی و كمرت از سه هفته برگزار شود(.

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات14دوم 

برگزاری امتحانات نوبت اّولامتحانات15سوم

قرائت و ترجمۀ منت درس چهارم و حّل درک مطلب164چهارم
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وم
 د

ال
س

يم
ن

بهمن

174اّول
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس چهارم و پرسش های شفاهی184دوم

آزمون كتبی و شفاهی از درس چهارم194سوم

قرائت و ترجمۀ منت درس پنجم و حّل درک مطلب205چهارم

اسفند

215اّول
قرائت بخش »اِْعلَموا« توّسط دانش آموزی خوش صدا همراه توضيح 

و پرسش معّلم

حّل تـمرينات درس پنجم و پرسش های شفاهی225دوم

آزمون كتبی و شفاهی از درس پنجم235سوم

آزمون كتبی و شفاهی از كّل كتابامتحان 24چهارم

برخی از دبريان تصّور می كنند دانش آموز بايد همۀ آموخته های پيشني را در آخرين سال تحصيلی 

به ياد داشته باشد؛ در حالی كه دبري با تجربه می داند كه حقيقت به گونه ای ديگر است. بسياری از 

دانش آموزان، آموخته های خود را فراموش می كنند. يادآوری و تـمرين الزم است. مهم ترين آموختۀ 

كالس  در  را  فعل  انواع  دوازدهم  پايۀ  دبري  است  شايسته  است؛  »فعل«  مبحث  گذشته  سال های 

يادآوری كند؛ حجم مطالب كتاب نيز اجازۀ اين يادآوری را به او می دهد. 

)انواع فعل: فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، 

اسلوب رشط داخل  التزامی و  نون وقايه، معادل های عربی مضارع  دارای  مستقبل، مجهول، فعل 

جمله های ساده و با ريشه های ساده ای؛ مانند: َخَرَج، َدَخَل، َصَبَ، َکَتَب و َنَظَر(

در هر زبانی اساسی ترين قاعده مربوط به فعل است. فعل ها ساختار اصلی دستور زبان هستند. 

اگر دانش آموز فعل را خوب ياد بگريد، يادگريی بقيۀ مطالب ساده تر است.

مترين های كتاب به گونه ای هستند كه يادآوری و تكرار آموخته های گذشته را در بردارد؛ برای 

مثال، تـمرين اّول درس دوم دقيقاً مربوط به آموخته های پيشني دانش آموز است. در اين تـمرين، از 

دانش آموز خواسته شده است كه انواع كلمه را تشخيص دهد. )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، 

اسم مبالغه، فعل ماضی، فعل مضارع، مصدر و...(
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پس  است،  پايۀ هشتم خوانده  در  را  فعل مضارع  و  پايۀ هفتم  در  را  ماضی  فعل  دانش آموز، 

طبيعی است اكنون كه در پايۀ دوازدهم است، آموخته هايش را تا حدودی از ياد برده باشد.

دبريی كه به بارم بندی و نـمونه سؤال پيشنهادی ارائه شده توّجه كند به سادگی پی می برد كه 

تكرار آموخته های پيشني در كالس الزم است؛ زيرا بدون آنها دانش آموز در امتحانات نوبت اّول و 

دوم موّفق نخواهد بود.

برنامۀ ارائه شده پيشنهادی است. الزامی به رعايت دقيق آن نيست. دبري مطابق رشايط مدرسه 

می تواند تغيرياتی در آن ايجاد كند. در هر هفته يكی از روزها دو بار تكرار می شود و در طول 

اين شش ماه يكی از روزها يک يا دو بار در تقويم نوشته شده است؛ پس طبيعی است كه در هر 

مدرسه ای جدول ارائه شده، بايد متناسب با اين موضوع اصالح شود.

دبیرخانۀ کشوری راهربی درس عربی

طرح درس روزانۀ درس عربی

مشّخصات کّلی

شامره طرح درس: 2
موضوع درس:

الوجه الّنافع و الوجه امُلّض

تاریخ اجرا: 

نوبت اّول

مّدت اجرا: 4جلسه 

90 دقیقه ای

کالس: دوازدهممجری: آمنه آقایی نعمتی
تعداد فراگیران: 

30

مکان:

 مدرسه هدی

الف( قبل از تدریس

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامۀ درسی مّلی

اهداف و پیامدهاسطح هدف

آشنایی با دو نوع حال )قيد حالت(هدف کّلی

اهداف مرحله ای

با یک منت تاریخی آشنا شود؛ آن را درست بخواند و درست ترجمه کند.

جمالت دارای قید حالت را در متون و عبارات، درست ترجمه کند.

با نحوۀ تحلیل رصفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود.
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هدف های 

آموزشی

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و 

سطح

عنارص برنامۀ درسی مّلی

تعّقل، ایامن، علم، عمـل و اخالق

عنرص
عرصۀ ارتباط با

خلقتخلقخداخود

مهارتیبتواند منت را درست بخواند و ترجمه کند.
کار و 

عمل
٭

به  از عربی  را  واژگان جدید  معنای  بتواند 

فارسی ترجمه کند.
شناختی

تفّکر 

و 

تعّقل

٭

بتواند پیام منت را درک کند.

)...... إّنا ال ُنضیُع أجَر َمن أحَسَن عماًل.(
٭ایامنعاطفی

و  آیات  به  رضورت  هنگام  به  بتواند 

احادیث استشهاد کند.
مهارتی

کار و 

عمل
٭

تشخیص  جمله  در  را  حالت  قید  بتواند 

دهد.
شناختی

تفّکر 

و 

تعّقل

٭

و  رصفی  تحلیل  در  صحیح  گزینۀ  بتواند 

اعراب را تشخیص دهد.
شناختی

تفّکر 

و 

تعّقل

٭

درست  را  حالت  قید  دارای  جملۀ  بتواند 

ترجمه کند.
مهارتی

کار و 

عمل
٭

٭ایامنعاطفیبا مفهوم عدالت و عدم ظلم آشنا شود.

هر  در  زیان رسان  و  سودمند  وجه  دو  با 

اخرتاع علمی و فّناوری آشنا شود.
٭ایامنعاطفی

رئوس مطالب
آشنایی با دو وجه نافع و ُمّض علم   

آشنایی با قید حالت و کاربرد آن در ترجمۀ عبارات

مواد و رسانه های 

آموزشی
کتاب درسی، فایل پاورپوینت، پويامنايی های )انیمیشن های( درس
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پیش بینی رفتار 

ورودی

واژگان درس قبل را آموخته باشد. / اسم و فعل را در سال های قبل شناخته باشد. 

با قید حالت در ادبیات فارسی آشنا باشد.

ایجاد ارتباط 

اولّیه

اشارۀ كوتاه به مناسبت ها

5 حضور و غیاب، خوش آمدگویی و احوال پرسی از دانش آموزان
ن: 

زما
قه

قی
د

گروه بندی، مدل 

و ساختار کالسی
انتخاب دانش آموزان در گروه های ناهمگون و ناهمسان

روش  ایجاد و 

تداوم انگیزه

پرسش های تصادفی از منت درس و قواعد

ن: پخش انیمیشن های مربوط به درس
زما

ب
او

متن

پرسش از مطالب درس های پيشني )قواعد، ترجمه و حوار(ارزشیابی آغازین

 1
0:

ن 
زما

قه
قی

د

روش های 

تدریس
منت پژوهی و روش کار گروهی
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ب( فعالیت های مرحلۀ هنگام تدریس

توّجه دانش آموزان به هدف درس و ارتباط آن با ادبیات فارسیآماده سازی

 5
ن: 

زما

قه
قی

د

ارائۀ درس جدید

فعالیت های معّلم ــ دانش آموز: این فعالیت ها به صورت تلفیقی مطرح می شود و تفکیک آن به معنای 

مجّزا بودن فعالیت های معّلم و دانش آموز است و به همین خاطر از خط چین استفاده شده است.

فعالیت های دانش آموزانفعالیت های معّلم

ارائۀ مفهوم پويامنايی )انیمیشن(پخش انیمیشن )جایزۀ نوبل(

ارائۀ شنیده ها در دو سطر به زبان عربیپخش فایل صوتی منت درس

ترجمۀ منت در گروه های کالسیارائۀ فرصت برای ترجمۀ منت 

تصحیح ترجمه
مشارکت در تصحیح و خواندن ترجمه های 

نوشته شده

ارائۀ قواعد و حّل مترين ها
مشارکت در بیان قواعد و حّل مترین در 

گروه های درسی 

مّدت زمان: 50 دقیقه

توّجه:

انجام آزمایش برای این درس در کالس، آزمایشگاه یا خانه صورت می گیرد و مشاهدۀ نتایج در کالس درس 

هفتۀ بعدی خواهد بود.

پرسش از مفاهیم درس با استفاده از فّناوری و پخش انیمیشن.

پخش فایل صوتی در دو مرحله )در مرحلۀ نخست، کتاب بسته است و در مرحلۀ دوم باز( اين كار جهت 

تقویت مهارت شنیداری است.

ارائۀ فرصت برای ترجمۀ منت در گروه های درسی و یافنت کلامت مرتادف و متضاد و جمع و مفرد در قالب 

جمله.

ارائۀ ترجمه توّسط گروه ها و تالش برای تصحیح آن.

ارائۀ قواعد »حال« و منونه هایی از تحلیل رصفی و اعراب و حلّ مترين ها در گروه های درسی.

برگزاری آزمون تکوینی 

فعاليت های 

خاّلقانۀ 

دانش آموزان

تحقیق در خصوص رویۀ سودمند و رویۀ زیان رسان ابتکارات و اخرتاعات علمی
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ج( فعالیت های تکمیلی

ارزشیابی

الف( تکوینی )در جریان تدریس(

پرسش در طول زمان تدریس 

ب( ارزشیابی تراکمی 

آزمون پایانی درس2

پرسش و پاسخ هنگام جمع بندی مطالب

 1
5 

س
ری

تد
ل 

طو
ر 

 د
ن:

زما

قه
قي

د

جمع بندی

و ساخت دانش 

جدید

جمع بندی مطالب آموخته شده توّسط دبیر بعد از ارائۀ دانش آموزان

 1
0 

ن:
زما

قه
قی

د

تعیین تکالیف و 

اقدامات بعدی
 تکلیف تحقیق و حّل منونه سؤاالت چند گزينه ای؛ مرور درس در خانه

 3
ن: 

زما

قه
قی

د

کتاب درسیمعرّفی منابع

 5
ن: 

زما

قه
قی

د



بخش دوم

روش تدريس كتاب
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قـيـَمـُة ُکـلِّ اْمـِرٍئ ما ُيـْحـِسـُنـُه. أَمرُي اْلُمؤِمننَي َعلـيٌّ 

ارزش هر انسانی به آن چيزی است که آن را به خوبی انجام می دهد.

ترجمۀ جملۀ باال به چند صورت ديگر نيز انجام شده است.

روش تدريس درس اّول

اهداف درس

1 با يک شعر منسوب به حضت علی  آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

با نحوۀ خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت رسود دسته جمعی اجرا  2

كند.

3 معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

« را در جمالت زبان عربی تشخيص  ، لَْيَت، لََعلَّ ، ٰلِکنَّ ، َکأَنَّ ، أَنَّ کاربرد حروف مشّبهة بالفعل »إنَّ 4

دهد.

5 جمله های دارای حروف مشّبهة بالفعل را درست معنا كند.

6 كاربرد حرف الی نفی جنس را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد و آن را از ساير حروف 

»ال« مانند الی نهی و نفی و الی جواب تـمييز دهد.

7 جمله های دارای حرف الی نفی جنس را درست معنا كند.

8 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس را به ياد بياورد.

9 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ
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ِمَن اْلَشعاِر اْلَمنسوَبِة إَلی اْلماِم َعلـيٍّ  

واُء اَلّداُء َوالدَّ

ُتـْبـِصـُر َوما  فـيـَك  َتـْشُعـُرَدواُؤَك  َوال  ِمـنـَك  َوداُؤَك 

َصـغيـٌر ِجـرٌْم  أَنَّـَك  َتْزَعُم  اْلَكَبُأَ  اْلعالَُم  اْنَطَوى  َوفيَك 

اّطالعاتی برای دبري: وزن شعر باال َفعوُلن، َفعوُلن، َفَعل در بحر ُمَتقارِب است.

بيامری و دارو:

 دارويت در خودت است و نـمی بينی و بيامری ات ]نيز[ از خودت است و حس نـمی کنی.

آيا می پنداری که تو چيزی کوچک هستی؟! حال آنکه جهان بزرگ تر در تو در هم پيچيده است.

اَلّناُس أَْکفاٌء

أَْكـفاُء اْلبـاِء  ِجهـِة  ِمن  َحــّواُءاَلّنـاُس  َواْلـُأمُّ  آَدٌم  أَبـوُهـُم 

ُيْحِسُنُه  كاَن  ما  اْمِرٍئ  ُكلِّ  أَسمـاُءَوَقْدُر  اْلفـعـاِل  َعَلـى  َولِـلرِّجـاِل 

َبـَدالً ِبـِه  َتْطُلْب  َوال  ِبِعْلٍم  أَحياُءَفُفْز  اْلِعْلِم  َوأَهُل  َموَتـى  َفـالّناُس 

اّطالعاتی برای دبري: تنوين کلمۀ »آدٌم« به دليل رضورِت شعری است. 

مردم يکسان اند.

مردم از نظر پدر و مادر )پدران، نياکان( يکسان اند. پدرشان آدم و مادر]شان[ حّواست.

و ارزش هر آدمی به کاری است که آن را به خوبی انجام می داده است )می دهد(. 

فعِل »انجام می داده است« در متون فارسی به کار رفته و ماضی نقلی استمراری است. 

ناميده  آن  با  و  شده  شناخته  کارش  با  انسانی  )هر  دارند.  نام هايی  کارهايشان  با  انسان ها  و 

می شود.(

پس به کمک دانش رستگار شو و برای آن جايگزينی نخواه که مردم، ُمرده و اهل دانش زنده اند.



اَْلَفْخُر ِباْلَعفاِف

ِبـالنََّسْب َجهـاًل  اْلفاِخُر  َها  َولِـأَْبأَيُّ لِـُأمٍّ  الــّنـــاُس  إنَّـــَمــا 

ٍة ِفضَّ ِمن  ُخِلقوا  َتراُهم  َذَهْبَهْل  أَْم  ُنـحـاٍس  أَْم  َحديـٍد  أَْم 

طيَنـٍة ِمْن  ُخِلقوا  َتراُهم  َوَعَصْبَبْل  َوَعْظٍم  لَْحٍم  ِسوٰی  َهل 

ثاِبـٍت لِـَعـقـٍل  اْلَفْخُر  َوأََدْبإنَّـاَم  َوَعـــفــاٍف  َوَحــيـــاٍء 

وزن شعر فاِعالُتن، فاِعالُتن، فاِعُلن در بحر رَمل است.

رسافرازی )افتخار( به پاک دامنی

ای افتخارکننده به اصل و نسب از روی نادانی )ای که از روی نادانی به اصل و نسب افتخار 

می کنی(؛ مردم فقط از يک پدر و مادرند.

آيا آنان را می بينی که از نقره يا آهن يا مس يا طال آفريده شده اند؟!

بلکه آنان را می بينی که از ِگلی آفريده شده اند. آيا به جز گوشت و استخوان و پی )عصب( هستند؟

افتخار، فقط به ِخردی استوار )افتخار به عقلی ثابت(، رشم، پاک دامنی و ادب است.

اّطالعاتی برای دبري: سکوِن قافيه به دليل رضورِت شعری است. 

تصاوير به کار رفته عبارت اند از:

بورما ُمْنغوليا اَلّصني تايلند اَْلفليبني تاهيتي إْندونيسيا اَْلِهْند اَْليابان أْفغاِنستان فِيتنام ماليزيا کوريا

ويج اَلنَّْمسا أْلامنيا سويرسا اَْليونان َفرَْنسا ويلز إسَکتَلندا هولَندا ُهنغاريا روسيا تشيکيا  َويد النُّ اَلسُّ

إْسبانيا

تشييل  اَْلکوادور  بوليفيا  اَْلَرَْجنتني  اَْلبريو  اْلَبَقِر  ُرعاُة  اْلُحْمُر  اَْلُهنوُد  غواتيامال  اَْلْسکيمو  اَْلِمْکسيك 

اَْلَبازيل

عوديَّة  اَلسُّ اَْلکونغو  اَلّصومال  الّسوري  اَلّريُف  ِفَلسطني  إْفريقيا  َجنوب  کينيا  اَْلَمْغرِب  ِنغال  اَلسِّ َغنا 

نيِجريا إْثيوبيا ِمرص

تصوير بزرگ، پوشاک محّلِی زن و مرد مازندرانی است كه برخی تصاوير زير آن پنهان شده اند.
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 اَْلُمْعَجم 

اِْنَطوٰی: به هم پيچيده شد )مضارع: َيْنَطوي(

معانی ديگر: تا شد، تا خورد، خم شد، انعطاف پيدا كرد.

اِنَطوی عىل نفسه: در ]الک[ خود فرو رفت، غرق خود شد، به درون خود رفت، كناره گرفت، 

ُعزلت گزيد، به گوشه ای خزيد، مشغول خود شد.

: نگاه كرد. أَْبَصَ

معنای بيشرت برای دبري: أَْبرَصَُه: او را ديد، او را بينا كرد.

أَْبرَصَ الّطريُق: راه پيدا و آشكار شد. 

أَْبرَصَ الّرُجُل: آن مرد به شهر برصه آمد.

اَْلَبَدل: جانشني »جمع: اَْلَبدال«

معنای بيشرت برای دبري: جمع آن: أْبَدال به معنای عوض؛ »َبَدالً ِمنُه«: به جاى او؛ »َبَدُل االْشرِتاِك«: 

آبومنان، حّق اشرتاک، حّق مشاركت. بدل: جانشني، بخشنده، بزرگوار؛ رَُجٌل َبَدٌل: مردى بزرگوار. بدل 

اليجار: اجاره بها.

اَْلِجرْم: پيکر »جمع: اَْلَْجرام«

از جرم هاى  يىك  ستاره شناسی(:  )در  ُجروم  و  ُجرُم  و  أَْجرام  ِجرْم  دبري: جمع  برای  بيشرت  معنای 

آسامىن يا ستاره، جسم حيوان و ُجز آن. 

اَْلَحديد: آهن

معنای بيشرت برای دبري: َحديد جمع آن أَِحّداء و ِحداد ]حّد[: ُبرنده، قاِطع؛ »َسيٌف َحديٌد«: شمشري 

ُبرنده

اَْلَحديُد ِمَن الرجال: مرد تيز فهم يا زود خشم.

ة حَّ فاء، اَلصِّ اَلّداء: بيامری = اَْلَمرَض ≠ اَلشِّ

معنای بيشرت برای دبري: جمع آن أْدواء است. 

»داُء الَثْعَلب« )در پزشکی(: بيامرى موخوره كه باعث ريزش موى رس و ابروست. نام ديگر آن 

ة( است و هرگاه پوست بدن خورده يا ريخته شود به آن »داُء الَحيَّة« گويند؛ »داُء الفيل«  )الحاصَّ

)در پزشکی(: بيامرى واريس كه در پاى انسان پديد می آيد، رگ هاى ساق پا ورم می كند و پاى آدمى 
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مانند پاى فيل بزرگ و متورّم می شود؛ »داُء الذئب«: گرسنگى؛ »داُء الَكْلِب«: بيامرى هارى، گرسنگى 

سخت.

ـُ : گامن كرد. َزَعَم ـَ و 

معنای بيشرت برای دبري: زََعَم: زَْعاًم و زِْعاًم و ُزْعاًم و َمْزَعاًم: سخن درست يا بيهوده گفت و اغلب 

بر دروغ يا بيهوده اطالق می شود. 

- زَعاَمًة عىل الَقوِم: بر آن قوم فرمانروايی كرد.

- زَْعاًم ِباْلامِل: ضامن آن مال شد. 

ِسوٰی: ُجز

ِة: جز زباِن )منطق( زور نـمی فهمد. ال يعرُِف ِسوٰی ُلَغَة اْلقوَّ

اَلّطيـن، اَلّطيـَنة: ِگل، رسشت

معنای بيشرت برای دبري: طني: خاک رس، رس، ِگل، خاک کوزه گری، سفال، لجن، گل آلود کردن، تريه 

کردن، افرتا

ني َبلًَّة: مسئله را پيچيده و مشكل كرد. زاَد الّطنَي َبلَّة. َو زَاَد يف الطِّ

َ الحائَط: ديوار را ِگل كارى كرد. َطنيَّ

طاَن: َطْيناً الحائَط: ديوار را با ِگل سفيد كرد. 

طاَن الِكتاَب: نامه را با ِگل مهر زد. 

طاَنُه الّلُه َعىَل اْلَخرْي: خدا او را نيكو رسشت.

اَْلَعَصب: پی، عصب »جمع: اَْلَعصاب« 

معنای بيشرت برای دبري: سلسله رشته هاى اعصاب در بدن، گياه پيچک 

اَْلَعْظم: استخوان »جمع: اَْلِعظام«

معنای بيشرت برای دبري: َعْظم مصدر است.

جمع آن أعُظم و ِعَظام و ِعَظاَمة است. استخوان؛ »َعْظُم الّشِء«: بيشرتين هر چيزى.

اَللَّْحم: گوشت »جمع: اَللُّحوم«

معنای بيشرت برای دبري: جمع آن لِحام و ُلحوم و لِْحامن و ُلْحامن و أَْلُحم است.

ِمن جسم الحيوان: گوشت خالص؛ لَْحُم ُكلِّ يشٍء، باطن و مغز هر چيزى.

اَلنُّحاس: مس
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معنای بيشرت برای دبري:جرقۀ آتش كه در اثر كوبيدن روى مس يا آهن پديد آيد، دودى كه شعلۀ 

َبه: مخلوطى از مس و توتيا  آتش در آن نباشد، آتش، اصل مبلغ چيزى، طبيعت؛ النُّحاُس الَصَفر أو الشَّ

كه از آن برخى ابزار و آالت بسازند؛ مانند: دستۀ در و شري آب و ابزار موسيقى.

رِْس حيَح َو اْلَخَطَأ َحَسَب َنصِّ الدَّ َعيِّـِن الصَّ

× داروی ما در خودمان است و  ِبِه.  َنْشُعُر  َوَنْحُن  ِمّنا  َوداُؤنا  إلَيِه،  َننُظُر  َوَنْحُن  فينا  َدواُؤنا   1

منی بينيم و بيامری ما از ماست و آن را حس منی كنيم.

2 اَْلـَفْخُر لِْلَعقِل َواْلـَحياِء َواْلـَعفاِف َو اْلََدِب.  رسافرازی، به ِخرد، رشم، پاكدامنی و ادب است.

ـَْن اْلُجّهاِل ُيْشِبُه اْلَميَِّت. × جويندۀ دانش ميان نادان ها، هامنند ُمرده است.  3 طالُِب اْلـِعْلِم َبي

)مطابق منت غلط است؛ اّما می توان توجيه كرد كه اين عبارت درست است؛ پس بهرت است كه در 

امتحان طرح نشود(.

4 قـٖيـَمـُة ُکـلِّ اْمِرٍئ ِبـأَعاملِـِه اْلَحَسَنِة.  ارزش هر كسی )انسانی( به كارهای خوبش است.

5 اَلـتَّفاُخُر ِبـالنََّسِب َمـْحـمـوٌد. × فخرورزی به اصل و نسب پسنديده است.

اِْعـلَـمـوا

َمعاِنـي اْلُحروِف اْلُمَشبَّهِة ِباْلِفْعِل َو ال الّنافَيِة ِلْلِجْنِس

« آشنا شويد. ، لَـْيـَت، لَـَعـلَّ ، ٰلـِکـنَّ ، َکـأَنَّ ، أَنَّ با معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ

و  لَـْيـَت   ، ٰلـِکـنَّ  ، َکـأَنَّ  ، أَنَّ  ، »إنَّ پرکاربرد  دقيق حروف  معانی  با  ِباْلِفْعِل:  اْلُمَشبَّهُة  اْلُحروُف   1

« آشنا شويد: لَـَعـلَّ

: جملۀ پس از خود را تأکيد می کند و به معنای »قطعاً، هامنا، به درستی که، بی گامن« است؛   إنَّ

مثال:

﴿... إنَّ اهللَ ال ُيضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنيـَن﴾ اَلتَّوَبة: 120  بی گامن خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمی کند.

« حرف تأكيد است كه اسم را منصوب و خب را مرفوع می کند؛ مانند: »إّن زيداً قائٌم.« »إنَّ

آموزش اِعراب در کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانی از اهداف کتاب است.
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: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال:  أَنَّ

ٍء َقديٌر﴾ اَْلَبَقرَة: 259  گفت می دانم که خدا بر هر چيزی تواناست. ﴿... قاَل أَْعَلُم أَنَّ اهللَ َعىٰل ُكلِّ يَشْ

« حرف تأكيد است كه بر رس جملۀ اسمّيه )مبتدا و خب( می آيد و اسم را منصوب و خب را  »أَنَّ

مرفوع می کند؛ مانند: »َبَلَغني أَنَّ زيداً قاِئٌم«. به من خب رسيد كه زيد برخاسته است.

می توان به دانش آموز اين گونه گفت: 

« وسط جمله می آيد. « ابتدای جمله و »أَنَّ تفاوت إنَّ و أَنَّ این است که »إنَّ

: به معنای »گويی« و »مانند« است؛ مثال:   َکـأَنَّ

﴿َکـأَنَّـُهنَّ اْلياقوُت َواْلَمْرجاُن﴾ اَلرَّحٰمن: 58 آنان مانند ياقوت و مرجان اند.

َکأَنَّ إرضاَء َجميِع الّناِس غاَيٌة ال ُتْدَرُك. گويی خشنود ساخنت همۀ مردم، هدفی است که به دست 

نـمی آيد.

دانش آموز همني اندازه بداند کفايت می کند.

اّطالعات بيشرت برای دبري:

: از حروف مشبهة بالفعل است كه بر رس مبتدا و خب می آيد، اّوىل را منصوب و دومى را  َكأَنَّ

أََسٌد.«: زيد به سان شري  َزْيداً  مرفوع می کند. اين حرف گاهى به معناى تشبيه است؛ مانند: »َكأَنَّ 

است. و گاهى به معناى گامن می باشد؛ مانند: »َكأَنَّ َزيداً قاِئٌم.«: مثل اينكه زيد ايستاده است. و 

تاَء ُمْقِبٌل.«: مثل اينكه زمستان در پيش است. گاهى به معناى نزديک شدن است؛ مانند: »َكأَنَّ الشِّ

: به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملۀ قبل از خودش   ٰلـِکنَّ

است؛ مثال:

﴿... إنَّ اهللَ لَـذو َفضٍل َعَلی الّناِس َوٰلِکنَّ أَكَثـَر الّناِس ال َيْشُكروَن﴾ اَْلَبَقرَة: 243

بی گامن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشرت مردم سپاسگزاری نـمی کنند.

« است كه »الف« آن در رسم الخط حذف شده؛  اّطالعات بيشرت برای دبري:اصل اين كلمه »الِكنَّ

وىل تلّفظ می شود و اسم را منصوب و خب را مرفوع می کند و گاهى به معناى »استدراک« است؛ 

مانند: »َقاَم اْلقوُم ٰلكنَّ زيداً َجالٌس.«؛ و گاهى براى تأكيد می آيد؛ مانند: »لَْو زَارَنـي َزيٌد َلَْكرَْمُتُه؛ ٰلِكنَُّه 

لَْم َيِجْئ«.

 َلْيَت: به معنای »کاش« و بيانگر آرزوست و به صورت »يا لَيَت« هم به کار می رود؛ مثال:

َبأ: 40 و کافر می گويد: ای کاش من خاک بودم! ﴿َوَيقوُل اْلکاِفُر يا لَْيَتـنـي ُکْنُت ُتراباً﴾ اَلنَّ
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اّطالعات بيشرت برای دبري: براى آرزويی كه اغلب ناممكن است به كار برده می شود؛ مانند: »لَْيَت 

باَب يعوُد َيوماً!«: اى كاش، جواىن روزی برگردد! و براى آرزوی ممكن نيز به كار می رود؛ مانند:  الشَّ

»لَيَت اْلَعليَل صحيٌح!«: اى كاش، بيامر خوب باشد! اين حرف اسم را منصوب و خب را مرفوع می کند. 

گاهى پس از »لَْيَت« حرف »ما« می آيد كه در اين صورت به عّلت اختصاص آن به اسم، جايز است 

عمل كند و هم به علت حمل بر حروف همسانش می تواند عمل نكند. و اگر »ياء متكّلم« به »ليت« 

نيز به ندرت گفته می شود: »لَْيتي«. در گويش  وصل شود، به صورت »لَْيَتني« در می آيد و گاهى 

عاميانه به صورت »يا ريْت!« گفته شده است.

: يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال:   َلـَعـلَّ

﴿إّنا َجَعْلناُه ُقرآناً َعَربّياً لََعلَّـُكم َتْعِقلوَن﴾ اَلزُّخُرف: 3 بی گامن ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم؛ 

اميد است شام خردورزی کنيد. )بی گامن ما آن را قرائتی عربی قرار داديم؛ اميد است شام خردورزی 

کنيد(. کلمۀ »قرآن« در اصل به معنای »خواندن« است. بعدها کتاب دينی مسلامنان »قرآن« شد و 

»قرآن« َعَلم ِباْلَغَلَبة شد؛ هرچند هنوز برخی در تجزيه و ترکيب، آن را معرَّف بأَل می دانند.

و  توّقع  معناى  و  می کند  مرفوع  را  خب  و  منصوب  را  اسم   » »لََعلَّ دبري:  برای  بيشرت  اّطالعات 

اميدوارى را می رساند؛ مثال:

»لََعلَّ اْلَحبيَب قادٌم!«: اميد است كه يار از راه برسد!

َة نازِلٌَة!«: ممكن است سختى نازل شود!  دَّ و معناى ترس از چيز ناپسند را می دهد؛ مانند »لََعلَّ الشِّ

.» گاهى الم اّول اين كلمه حذف و گفته می شود »َعلَّ

و اگر ياء متكّلم به آن وصل شود به هر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن می آيد؛ مانند: 

)لََعيّل و لََعلَّني(.

« و »لَْيَت« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود؛ مثال: فعل مضارع در جملۀ دارای »لََعلَّ

شايد حميد سفر کند! لََعلَّ َحميداً ُيساِفُر!  

کاش دوستم در مسابقه پريوز شود! لَْيَت َصديقي َيْنَجُح ِفـي اْلُمساَبَقِة!  

کاش من همۀ شهرهای کشورم را ببينم!  لَْيَتنـي ُأشاِهُد َجميَع ُمُدِن ِبالدي!  

فعل ماضی را در جملۀ دارای »لَْيَت« با توّجه به جايگاهش در منت می توان »ماضی استمراری« 

ترجمه کرد؛ مثال: لَْيَت نارِصاً اْبَتَعَد َعِن اْلَکَسِل! کاش نارص از تنبلی دوری می کرد!

هرچند ترجمۀ فعل ماضی پس از »لَْيَت« به صورت ماضی بعيد و ماضی التزامی نيز صحيح است؛ 
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اّما به منظور تسهيِل تکليف دانش آموز، ترجمۀ ماضی استمراری مطلوب است. اگر دانش آموز در 

برگۀ امتحانی به دو يكی از دو شكل ديگر ترجمه كرد، از او می پذيريم.

لَْيَت نارِصاً اْبَتَعَد َعِن اْلَکَسِل! 

کاش نارص از تنبلی دوری می کرد! کاش نارص از تنبلی دوری کرده بود! كاش نارص از تنبلی دوری 

كرده باشد!

تذّکر مهم: در ترجمۀ صحيِح فعِل بعد از لَْيَت و لََعلَّ بايد به سياق عبارت توّجه کرد.

ترجمه، هن و علم است و بايد ذوق و سليقۀ مرتجم همراه توانـمندی های زبانی، مانند شناخِت 

ويژگی های زبان مبدأ و مقصد باشد. برخی انتظار دارند دقيقاً هر نوع فعلی در زبان فارسی هست 

هامن نيز در ساير زبان ها باشد؛ مثاًل متوّقع هستند که فعل های ماضی ساده، نقلی، استمراری، بعيد، 

التزامی، مستمر در زبان عربی نيز مانند زبان فارسی فرمول های مشّخصی داشته باشند. حال اينکه 

اين گونه نيست.

تصاوير صفحۀ 7 کتاب از راست به چپ: 

فوَمن در استان گيالن، َبهَنمري در استان مازندران، درياچۀ سد ِسْيِمره استان ايالم، کوه بيْستون 

استان کرمانشاه، بازار َگنجَعلی خان استان کرمان، بوکان در استان آذربايجان غربی، َفسا در استان 

نام  با  استان زنجان و مناد کاروان شرت  ُسلطانيه در  گنبد  استان هرمزگان،  بندرعّباس  فارس، ساحل 

»قزوین در مسیر جاّدۀ ابریشم«

این حروف بر رس جملۀ اسمّيه )مبتدا و خب( می آيند و هنگامی که بر اسم ظاهر وارد می شوند، 
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آن را به عنوان اسم خود، منصوب می کنند؛ ولی اِعراب خب را تغيري نـمی دهند.

َمـــهـــديٌّ فـــائِـــٌز يف ُمساَبَقِة ُکرَِة اْلِمنَضَدِة.

مبتدا، مرفوع   خب، مرفوع

لَْيَت َمـــهــدّيــاً فـــــــائِـــٌز يف ُمساَبَقِة ُکرَِة اْلِمنَضَدِة!

 اسم لَْيَت، منصوب    خب لَْيَت، مرفوع

« وأخواتها حروفاً مشبَّهة بالفعل. اّطالعاتی برای دبري: ِعلَُّة َتسميِة »إنَّ

َبه يف اليت: « وأخواتها الفعل شبها لفظياً ومعنوياً وتتمثَّل أوُجُه الشَّ تشبه »إنَّ

1 إنَّ جميع هذه الحروف عىل وزِن الفعِل.

2 هذه الحروُف مبنيٌَّة عىل الفتِح كام هو الحاُل يف الفعِل املايض.

 » « َشبَّْهُت، ومعنى »لكنَّ ْقُت ومعنى »كأنَّ « َحقَّ « و »أنَّ 3 يوَجُد فيها معنى الفعل، فمعنى »إنَّ

يُت. « َتَرجَّ اِْسَتْدَركُت، ومعنى »ليت« َتـَمنَّيُت، ومعنى »لعلَّ

َبُه؛ وإنَّني كام نقول: َعرََفني. 4 تتَّصل الضامئُر ِبهذه الحروف كام تتَّصل ِبالفعل. َفنقوُل: إنَُّه، كام نقول: رَضَ

بالضافة إىل أنَّ هذه الحروف ال تترصَّف، وبعُض الفعاِل ال يترصَّف أيضاً. كـ »ليس« و »عىس« و 

»ِنعَم« و »ِبئَس«.

5 هذه الحروف تختصُّ ِبالسامء، وكذلك الفعاُل مختصٌة ِبها أيضاً.

َفتعمُل هذه الحروُف يف الجملة االسميَّة ِمن نصب لالسم ورفع للخب، كام يفعل الفعُل ِمن رفعه 

لِلفاعل، ونصبه لِلمفعول به.

به کاربرد حروف مشّبهه در جمالت زیر دّقت کنيد:

1 إِنَّ أحَسَن الَحَسِن ُحسُن الُخلِق: به راستی که بهرتين نیکی ها، اخالق نیکوست.

2 وصلُت إلی هذه النتیجِة أَنَّ الطالَب النشیَط ناجٌح: به این نتیجه رسیدم که دانش آموز فّعال 

موّفق است.

3 فرحُت من لقاء صديقي؛ کأّن ُکنُت أَطیُر يف الّسامء: 

از دیدار دوستم چنان شاد شدم که گویی در آسامن پرواز می کردم.

4 لیتني کنُت معُکم فأفوَز معکم فوزاً عظیاًم! 

ای کاش، با شام بودم تا همراهتان به رستگاری بزرگی می رسيدم!

5 لعلَّ حبيبي یأيت! اميد است يارم بیاید!
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 . 6 أعرف أّن الکَل لذیٌذ؛ لکّن الرساَف يف الکِل ضارٌّ

می دانم که خوراک خوشمزه است؛ اّما زیاده روی در خوردن زيان رسان است.

انواع اسم حروف مشّبهه:

اسم ظاهر: إنَّ اهلَل حکيٌم. ضمیر مّتصل: إنَّه صاِدٌق.

انواع خب حروف مشّبهه:

شبه جمله: إنَّ اْلجاَر يف بيِتِه. جمله: إنَّ اهلَل َيغِفُر ُذنوَب الّتاِئبنَي.  مفرد: إّنَك فاِئٌز. 

« می آيد که مانع از عمل آن می شود و به آن »مای کاّفه«  « و »أَنَّ گاهی حرف »ما« بر رس »إِنَّ

می گویند که هدف از آن »منحرص کردن مفهوم خب برای مبتدا« است؛ مانند:

إمّنا الکسُل و النجاُح ضّدان. به إمِّنا و أمَّنا ادوات حرص گفته می شود.

 اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )1(: َترِجْم هاَتيـِن اْلَيَتيـِن اْلَکريـَمَتيـِن.

1 ﴿... َفٰهذا َيوُم اْلَبْعِث َوٰلِکنَُّکم ُکنُتم ال َتْعَلموَن﴾ اَلّروم: 56

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: این، روِز رستاخیز است، ولی شام خودتان منی دانستید. 

ّف: 4 2 ﴿إنَّ اهلَل ُيـِحبُّ الَّذيَن ُيقاِتلوَن يف َسبيِلـِه َصّفـاً َکأَنَّـُهم ُبْنياٌن َمرْصوٌص﴾ اَلصَّ

بی گامن خدا كسانی را كه صف در صف در راِه او می جنگند دوست می دارد؛ گويی كه ايشان 

ساختامنی استوارند.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، 

چنان که گویی بنایی ریخته شده از رُسب اند، جهاد می کنند. 

 اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )2(: َعيِّـِن اْسَم اْلُحروِف اْلُمَشبََّهِة َو َخَبـرَها؛ ُثمَّ اْذُکْر إعراَبـُهام.

بيَع َقصيـٌر ُهنا. بيِع َطويٌل فـي َبَلِدنا! ِلَنَّ الرَّ 1 لَْيَت َفْصَل الرَّ

ای کاش، فصل بهار در رسزمني ما )شهر ما، کشور ما( بلند )طوالنی( باشد! زيرا بهار در اينجا کوتاه است.

ٌد يف رِشاِء اْلِبضاَعِة؛ َوٰلِکنَّ الْبائِـَع عـازٌِم َعلٰی َبْيِعـها. 2 َکأَنَّ اْلُمشَتـرَي ُمَتـرَدِّ

گويی خريدار در خريِد کاال دو دل است؛ ولی فروشنده تصميم به فروش آن دارد.

3 اِْبَحْث َعْن َمعَنی »اْلَعّصارَِة« ِفـي اْلُمعَجِم؛ لََعلَّ اْلَکلَِمَة َمکتوَبٌة فيـِه!

در فرهنگ لغت دنبال معنای »عّصارة« بگرد؛ شايد اين کلمه در آن نوشته شده باشد!

اّولی: اسم حرف مشّبه بالفعل، منصوب / دومی: خب حرف مشّبه بالفعل، مرفوع 

 اَل الّنافَيُة لِْلِجْنِس
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تاکنون دانش آموزان با سه معنای حرف »ال« آشنا شده اند: 

1 ال، حرف جواب به معنای »نه« در پاسخ به »َهْل« و »أَ« مانند أَ أَنَت ِمن ُبجنورد؟ ال، أََنا ِمن بريَجند.

يک نكته ظريف در گزينش دو نام بجنورد و بريجند وجود دارد و آن اين است كه دانش آموزان 

در درس جغرافی اين دو نام را با هم اشتباه می گريند. به ويژہ  اينكه بجنورد مركز استان خراسان 

شاملی و بريجند مركز استان خراسان جنوبی است.

2 الی نفی مضارع مانند ال َيْذَهُب: نـمی رود. 

3 الی نهی مانند ال َتْذَهْب: نرو.

و به معنای »نبايد« بر رس فعل مضارع اّول و سوم شخص؛ مانند ال َيْذَهْب: نبايد برود.

در اين درس با معنای ديگری برای ال آشنا می شوند.

4 معنای چهارم »هيچ ... نيست« می باشد و الی نفی جنس ناميده و بر رس »اسم« وارد می شود؛ مثال: 

﴿... ال ِعْلَم لَنا إاّل ما َعلَّْمَتـنا ...﴾ اَْلَبَقرَة: 32       

جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم )برای ما نيست(.

  هيچ گنجی پربارتر از قناعت )ُخرسندی( نيست.  ال َکْنـَز أَْغَنی ِمَن اْلَقناَعِة. أَمرُي اْلُمؤِمننَي َعيلٌّ

)نهج البالغة(

کامل حديث اين است: ال رَشََف أَْعىَل ِمَن اْلِْسالِم َوال ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّْقَوى َوال َمْعِقَل أَْحَسُن ِمَن اْلَوَرِع 

َوال َشِفيَع أَْنَجُح ِمَن التَّْوَبِة َوال َكْنَز أَْغَنى ِمَن اْلَقَناَعِة َوال ماَل أَْذَهُب لِْلَفاَقِة ِمَن الرَِّض ِباْلُقوِت َوَمِن 

َعِة. َوالرَّْغَبُة ِمْفتاُح النََّصِب َوَمِطيَُّة التََّعِب  أَ َخْفَض الدَّ اْقَترَصَ َعىَل ُبْلَغِة اْلَكَفاِف َفَقِد اْنَتَظَم الرَّاَحَة َوَتَبوَّ

ُّ جاِمُع َمساِوِئ اْلُعُيوِب. ُنوِب َوالشَّ ِم يِف الذُّ َواْلِحرُْص َواْلِكْبُ َواْلَحَسُد َدواٍع إىَِل التََّقحُّ

اّطالعاتی برای دبري دربارۀ الی نفی جنس:

الی نفی جنس یکی از نواسخ است که مانند »إّن« عمل می کند؛ يعنی در عمل همچون »حروف 

مشّبهة بالفعل« بر جملۀ اسمّیه وارد شده، مبتدا را به عنوان اسم خود، نصب و خب را به عنوان 

خب خود، رفع می دهد و در معنا آشکارا بر نفی خب از همۀ افراد جنِس اسم بعد از آن داللت دارد؛ 

به عنوان مثال، »ال« در جملۀ »ال خادَم مائدٍة حارٌض«، الی نفی جنس است که در عمل، »خادَم« را 

به عنوان اسم خود، نصب و »حارٌض« را به عنوان خب خود رفع داده و در معنا بر نفی اّتصاف همۀ 

افراد جنس اسم )خادم مائده( به معنای خب )حارض نبودن( ترصیح دارد؛ به گونه ای که حّتی احتامل 

حارض بودن یک »خادم مائدة« نیز وجود ندارد. )ارائۀ چنني توضيحاتی برای دانش آموز الزم نيست.(
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پرسش

1 اسِم بعد از این ال چه حرکتی دارد؟

2 آیا اسِم پس از ال دارای ال است؟

3 آیا می توانیم بگوییم اسم پس از الی نفی جنس »بدون ال و مفتوح« است؟

آری. اسم پس از الی نفی جنس معموالً بدون ال و دارای فتحه است.
خب الی نفی جنس در صورتی که اسم ظاهر )آشکار( باشد، به هامن شکل مرفوع می ماند؛ مثال:1

اَْلَعْفُو ِعنَد اْلُقدرَِة َحَسٌن.

ال َشـــــــْيَء أَْحــــَســــُن ِمَن اْلَعْفِو ِعنَد اْلُقدرَِة.

اسم ال، نکره و مفتوح    خب ال مرفوع

خوب است بدانيد که خبـِر الی نفی جنس اغلب به صورت »جاّر و مجرور« می آيد؛ مثال:

ال رَُجَل يف اْلَحْفَلِة. ال ماَء يف اْلَبيِت. ال خاِئَن يف َفريِقنا. ال َشكَّ فيِه.

اّطالعاتی برای دبري: وجه تسميۀ الی نفی جنس: دليل اینکه اين حرف، الی نفی جنس نامیده 

شده این است که آشکارا بر نفی فراگیر حکم از جمیع افراد جنس اسم داللت دارد.

که  کرده اند  ذکر  را  نفی جنس رشایطی  الی  عمل  برای  نحوّيون  نفی جنس:  الی  عمل  رشایط 

عبارت اند از:

اّول: حرف نفی بودن »ال«؛ پس اگر »ال« اسم به معنای غیر یا حرف زائد باشد، عمل نـمی کند و 

به جملۀ اسمّیه اختصاص ندارد.

مثاًل »ال« در جملۀ »فعلُت الخیَر بال تردٍد.« به معنای »غیر« است و عمل نکرده و همچنین »ال« 

در آیۀ رشیفۀ ﴿...َما َمَنَعَک أاَلَّ َتْسُجَد...﴾ اَْلَعراف: 12؛ »چه چیز تو را بازداشت که سجده کنی؟«، به 

دلیل نداشنت معنای نفی، زائد بوده و بر جملۀ فعلیه )تسجد( وارد شده است.

دوم: جنس بودن منفی به »ال«؛ پس اگر منفی به »ال« جنس نباشد، »ال« در عمل مانند »إّن« 

نیست؛ بلکه در مورد آن دو احتامل هست:

أ( »ال« شبیه به لیس است؛ مانند »ال« در جملۀ »ال قلٌم مکسوراً.« که الی شبیه به لیس بوده و 

»قلٌم« را به عنوان اسم خود، رفع و »مکسوراً« را به عنوان خب خود نصب داده است؛ زیرا گوينده از 

. وال َبأَْس. 1ــ خوب است بدانيد که گاهی خب الی نفی جنس حذف می شود؛ مانند: ال إٰلَه ]َموجوٌد[ إاّل اهلُل. وال َشكَّ
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اسم »ال« قلٌم جنس را اراده نکرده است.

ب( عمل »ال« باطل و بعد از حرف عطف تکرار شده است؛ مانند: »ال« در عبارت »ال قلٌم مکسوٌر 

و ال کتاٌب ضائٌع.« که عمل نکرده و بعد از واو عاطفه تکرار شده است؛ پس »قلٌم« بنا بر مبتدا، و 

»مکسوٌر« بنا بر خب مرفوع است.

سوم: رصاحت داشنت نفی حکم از جنس؛ پس اگر در معنای »ال« احتامل »نفی واحد« وجود 

داشته باشد، »ال« عمل »إّن« را انجام منی دهد و با وجود رشایط عمل الی شبیه به لیس مانند لیس 

عمل می کند.

چهارم: عدم ورود حرف جر بر آن؛ از این رو »ال« در جملۀ »جئُت ِبال زاٍد.« به دلیل وارد شدن 

حرف جّر )ِبـ(، عامل نیست؛ زیرا الی نفی جنس مانند سایر انواع الی نافیه صدارت طلب است.

پنجم: نکره بودن اسم و خب، از این رو »ال« در »ال القوُم قومي.« از حروف شبیه به لیس شمرده 

نـمی شود. 

م شدن خب حّتی اگر شبه جمله )ظرف  ششم: عدم فاصله بین »ال« و اسم آن؛ به این بیان که مقدَّ

یا جار و مجرور( باشد جایز نیست؛ پس »ال« در مثال: ﴿ال فيها َغْوٌل َوال ُهْم َعْنها ُيْنزَُفوَن﴾ اَلّصاّفات: 

47 )نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی ]و فرسودگی[ می افتند. ترجمۀ استاد 

مهدی فوالدوند( عمل نکرده و تکرار شده است.

رِس؛ ُثمَّ َعيِّـِن اْسَم ال الّنافَيِة لِْلِجْنِس   اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )3(: َترِجْم ٰهِذِه اْلَحاديَث َحَسَب َقواِعِد الدَّ

َوَخَبَها.

1 ... ال َخـيْـَر يف قَـوٍل إاّل َمَع اْلـِفـْعـِل ... رَسوُل الّلِه 

هيچ خريی در گفتاری نيست، مگر اينكه همراه كردار باشد.

)الرسائر، ج 3، ص 615(

2 ... ال ِجـهـاَد کَـِجهـاِد النَّـْفـِس ... أمرُي اْلُمؤمنني عيّل 

هيچ جهادی مانند جهاد با نفس نيست. )هيچ جنگی مانند جنگ با خود نيست.(

)غرر الحکم، ج 1، ص 771(

3 ... ال لِـبـاَس أَْجـَمـُل ِمـَن اْلـعـافَيـِة ... أمرُي اْلُمؤمنني عيّل  

هيچ جامه ای )لباسی( زيباتر از تندرستی نيست.

)من ال یحرضه الفقیه، ج 4، ص 406(
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... ال َفـْقـَر َکـاْلـَجـْهـِل َو ال مرياَث َکـاْلََدِب ... أمرُي اْلُمؤمنني عيّل  

هيچ فقری مانند نادانی )جهل( و هيچ مرياثی )ارثی( مانند ادب نيست.

)مستدرك الوسائل، ج 11، ص 207(

 اِْخَتِبـْر َنْفَسَك )4(: اِْمَلِ اْلَفراَغ يف ما َيلـي )آنچه می آيد(؛ ُثمَّ َعيِّـْن َنوَع »ال« فيِه.

1 ﴿... َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلموَن َوالَّذيَن ال َيْعَلموَن ...﴾ اَلزَُّمر: 9 الی نفی مضارع

آيا کسانی که می دانند و کسانی که نـمی دانند برابرند؟

ْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجداً َوقاِئاً َيْحَذُر اْلِخرََة َوَيْرُجوا رَْحَمَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي  کامل آيه: ﴿أَمَّ

ُر ُأوُلوا اْلَْلباِب﴾ ا َيَتَذکَّ الَّذيَن َيْعَلُموَن َوالَّذيَن ال َيْعَلُموَن إمِنَّ

ترجمۀ آیت اهلل مشکینی: ]آیا آن کافر اهل عذاب بهرت است[ یا کسی که ساعات شب را در حال 

سجود و قیام، طاعت و خضوع دارد، از ]عذاب[ آخرت می ترسد و رحمت پروردگار خود را امیدوار 

است؟ بگو: آیا کسانی که می دانند با کسانی که منی دانند یکسان اند؟ جز این نیست که تنها صاحبان 

خرد ناب متذّکر می شوند.

ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی: ]آیا چنین کسی با ارزش است[ یا کسی که در ساعات شب 

به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش 

تنها خردمندان  یکسان اند؟!  منی دانند  که  کسانی  با  می دانند  که  کسانی  »آیا  بگو:  است؟  امیدوار 

متذّکر می شوند«.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: ]آیا چنین کسی بهرت است[ یا آن کسی که او در طول شب در 

سجده و قیام اطاعت ]خدا[ می کند ]و[ از آخرت می ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟ بگو: 

»آیا کسانی که می دانند و کسانی که منی دانند یکسان اند؟« تنها خردمندان اند که پند پذیرند.

2 ﴿َوال َيـْحُزْنـَك َقوُلـُهم إنَّ اْلِعزََّة هلِلِ َجـميعـاً ...﴾ يوُنس: 65 الی نهی

گفتارشان تو را اندوهگني نسازد؛ زيرا ارجمندی، همه از آِن خداست.

ميُع اْلَعليُم﴾ کامل آيه: ﴿َوال َيْحُزْنَک َقْوُلُهْم إِنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه َجميعاً ُهَو السَّ

ترجمۀ آیت اهلل موسوی همدانی )ترجمۀ املیزان(: سخنانی که مشکین ]در افتخار و بالیدن 

به خدایانشان[ می گویند تو را ای پیامب غمگین نسازد که عزّت همه اش از خداست، و تنها شنوایی 

و دانایی از آن اوست.
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ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: و سخن منکران خاطرت را غمگین نسازد، که هر عزّت و اقتداری 

مخصوص خداست و او شنوا و داناست.

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: سخن آنان تو را غمگین نکند؛ زیرا عزّت، همه از آِن خداست. 

او شنوای داناست.

3 ﴿ٰذلَِك اْلِکتاُب ال َرْيَب فيـِه ُهدًی لِْلُمتَّقيـَن﴾ اَْلَبَقرَة: 2 الی نفی جنس

آن کتاب هيچ شّکی در آن نيست؛ هدايتی برای پرهيزکاران است.

ترجمۀ استاد بهاءالدين خرّمشاهی: اين كتابی است كه شک در آن روا نيست ]كه[ راهنامی 

پرهيزگاران است.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: آن كتاب ]بلند مرتبه[ هيچ ترديدى در آن نيست، راهنامى 

پرهيزکاران است. 

4 ﴿ال إْکراَه فـي الّديـِن ...﴾ اَْلَبَقرَة: 256 در دين هيچ واداشتنی )ناخوشايندی( نيست. الی نفی 

جنس

ِباللَِّه فقد  َوُيْؤِمْن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْکُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  الرُّْشُد   َ َتَبنيَّ َقْد  يِن  الدِّ يِف  إِْکراَه  آيه: ﴿ال  کامل 

اسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقٰی الَ اْنِفصاَم لَها َواللَُّه َسميٌع َعليٌم﴾

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده 

است. پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایامن آورد، به یقین به دستاویزی استوار که آن را 

گسسنت نیست، چنگ زده است و خداوند شنواِی داناست.

ترجمۀ استاد الهی قمشه ای: کار دین به اجبار نیست، تحقیقاً راه هدایت و ضاللت بر همه کس 

روشن گردیده، پس هرکه از راه کفر و رسکشی دیو رهزن برگردد و به راه ایامن به خدا گراید، بی گامن 

به رشتۀ محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست و خداوند ]به هر چه خلق گویند و 

کنند[ شنوا و داناست.

ترجمۀ استاد ابوالفضل بهرام پور: در دين اكراهى نيست؛ چراكه راه از برياهه آشكار شده است. 

پس هركه به طاغوت كفر ورزد و به خدا اميان آورد، يقيناً به محكم ترين دستاويز دست آويخته است 

كه هرگز نخواهد گسست و خداوند شنواى داناست.
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اَلـتَّـمـاريـن

رِس. ُل: َضْع يف اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة لِلتَّوضيحاِت الّتالَيِة ِمْن ُمعَجِم الدَّ  اَلتَّمريُن اْلَوَّ

ٌل لِْلَحرارَِة َواْلَکهَرباِء.  1 اَلـنُّحاُس ُعنرُصٌ ِفِلّزيٌّ َکاْلَحديِد ُمَوصِّ

مس، عنرصی فلزی مانند آهن است که رسانای گرما و برق می باشد.

. 2 اَْلـَعَصُب َخْيٌط أَْبَيُض يف اْلِجْسِم َيْجري فيِه اْلِحسُّ

عصب، رشته ای )نخی( سفيد در بدن است که حس در آن جاری می شود.

3 اَلـلَّْحُم ِقْسٌم ِمَن اْلِجْسِم َبنَي اْلِجْلِد َواْلَعْظِم. 

گوشت، بخشی از بدن است که ميان پوست و استخوان می باشد.

توضيح اينکه »ِجْلد« پوست انسان و جانور و »ِقْش« پوست درخت و گياه و ميوه است.

4 اَلـطيـُن ُتراٌب ُمْخَتِلٌط ِبـاْلامِء. ِگل، خاک آميخته با آب است.

توضيح اينکه »طينة« به معنای »رسشت« آمده و »ُتراب« و »ُترَبة« هر دو به معنای »خاک« است.

 اَلتَّمريُن الّثانـي: اِْسَتْخِرْج ِماّم َيلـي اْلَمطلوَب ِمنَك.

ُتْبِصُ َوما  فيَك  َتـْشُعُرَدواُؤَك  َوال  ِمنَك  َوداُؤَك 

1 اَْلُمبَتَدأَ َوإِْعراَبُه: دواء = مبتدأ ومرفوع / داء = مبتدأ ومرفوع )خوب است که به دانش آموز 

گفته شود امالی دواء و داء در اّتصال به ضمري تغيري کرده است؛ اّما در هيچ آزمونی سؤال از اين 

نکته طرح نـمی شود.(

َصغرٌي ِجرٌْم  أَنََّك  َتْزَعُم  اْلَكَبـُرأَ  اْلعاَلُم  اْنَطَوى  َوفيَك 

: اَْلَکَبـر؛ صفٌة لِـ »اْلعالَم« 2 اِْسَم التَّفضيِل َوَمَحلَُّه اْلِْعرابـيَّ

أَْكفاُء اْلباِء  ِجهِة  ِمن  َحّواُءاَلّناُس  َواْلُمُّ  آَدٌم  أَبوُهُم 

3 اَْلَخَبـَر َوإِْعراَبُه: أَْكفاُء = خٌب ومرفوٌع/ آدُم = خب ومرفوع/ حواُء = خب ومرفوع 

)از آنجا که در شعر عربی در قافيه تنوين نـمی آيد؛ لذا أَکفاٌء بدون تنوين است. خوب است که 

اين نکته به دانش آموز گفته شود؛ اّما در هيچ آزمونی سؤال از اين نکته طرح نـمی شود.(

ُيْحِسُنُه اْمِرٍئ ما كاَن  ُكلِّ  أَسامُءَوَقْدُر  اْلفعاِل  َعَل  َوِللرِّجاِل 
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: الرِّجال واْلفعال وأَسامُء َ 4 اَْلَجمَع اْلُمَکرسَّ

َبَداًل ِبِه  َتْطُلْب  َوال  ِبِعْلٍم  أَحياُءَفُفْز  اْلِعْلِم  َوأَهُل  َموَتـى  َفالّناُس 

5 ِفعَل النَّهِي: ال َتطُلْب )خوب است به دانش آموز گفته شود فعل نهی هامن مضارع مجزوم 

است.(

ِبالنََّسْب َجْهاًل  اْلفاِخُر  َها  َوِلَْبأَيُّ ِلُمٍّ  الّناُس  إنَّـاَم 

الفاِخر اسم فاعل از فعل ثالثی  اَْلفاِخر )خوب است به دانش آموز گفته شود  اْلفاِعِل:  اِْسَم   6

مجرّد َفَخَر، َيفَخُر است و به کلمۀ املفتِخر اشاره کنيم که ثالثی مزيد و از فعل افتخر، يفتخر است.(

ٍة ِفضَّ ِمن  ُخِلقوا  َتراُهم  َذَهْبَهْل  أَْم  ُنحاٍس  أَْم  َحديٍد  أَْم 

َفَعَل  با فعل معلوم  ُيْفَعُل  ُفِعَل  اينجا فعل مجهول  اْلَمجهوَل: ُخِلقوا )خوب است در  اَْلِفعَل   7

َيْفَعُل مقايسه شود.(

طيَنٍة ِمن  ُخِلقوا  َتراُهم  َوَعَصْبَبْل  َوَعْظٍم  َلْحٍم  ِسَوی  َهل 

َيرٰی  رَأٰی،  فعل  مضارِع  گفته شود  دانش آموز  به  است  )خوب  )َترٰی(  َتَری  اْلُمضاِرَع:  اَْلِفعَل   8

می شود.(

ثاِبٍت ِلـَعقٍل  اْلَفْخُر  َوأََدْبإنَّـاَم  َوَعفاٍف  َوَحياٍء 

9 اَْلجارَّ َواْلَمجروَر: لَِعْقٍل. )خوب است حروف جر برای دانش آموز يادآوری شود. دانش آموز تنها 

با هشت حرف جر آشنا شده است که عبارت اند از: ِمْن، يف، ِب، ِل، َعْن، إلٰی، َعلٰی، َکـ(

 اَلتَّـمريُن الّثاِلُث: اِْمَلِ اْلَفراَغ يف َترَجَمِة ما َيلـي؛ ُثمَّ َعيِّـْن َنوَع »ال« فيـِه.

ـوا الَّذيَن َيْدعـوَن ِمن دوِن اهللِ َفـَيُسبُّوا الّلَه ...﴾ اَْلَنعام: 108 الی نهی 1 ﴿َوال َتـُسـبُّ

و کسانی را که غرِي خدا را فرا می خوانند دشنام ندهيد؛ زيرا که به خدا دشنام دهند.

آيۀ کامل اين است: ﴿َوال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا الّلَه َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلٍم َکذلَِك َزيَّنَّا 

ٍة َعَمَلُهْم ُثمَّ إِلی َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم ِبا کاُنوا َيْعَمُلوَن﴾  لُِکلِّ أُمَّ

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: و آنها که جز خدا را می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی 

دشمنی ]و[ به نادانی، خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر اّمتی کردارشان را آراستیم. آنگاه 
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بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت.

ترجمۀ استاد الهی ُقمشه ای: و ]شام مؤمنان[ به آنچه مشکان غیر از خدا می خوانند دشنام 

ندهید، تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را در 

نظرشان زینت داده ایم، سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان 

آگاه می گرداند.

َها الرَّسوُل ال َيْحزُْنَك الَّذيَن ُيسارِعوَن يف اْلُكْفِر...﴾ اَْلامِئَدة: 41 ال در ال َيْحُزْن الی نهی است. 2 ﴿يا أَيُّ

ای پيامب، کسانی که در کفر شتاب می ورزند تو را غمگني نسازند. )نبايد تو را غمگني بسازند.(

ْلـنا ما ال طاَقـَة لَنا ِبِه ...﴾ اَْلَبَقرَة: 286  الی نهی + الی نفی جنس 3 ﴿َربَّنا َوال ُتـَحمِّ

پروردگارا و آنچه را که هيچ طاقِت آن را نداريم، به ما تحميل نکن.

کامل آيه: ﴿ال ُيَکلُِّف اللَُّه َنْفساً إاِّل ُوْسَعها لَها ما َکَسَبْت َوَعَلْيها َما اْکَتَسَبْت َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا إِْن َنسينا 

ْلنا ما ال طاَقَة لَنا ِبِه  أَْو أَْخَطأْنا َربَّنا َوال َتْحِمْل َعَلْينا إرِْصاً َکام َحَمْلَتُه َعَلی الَّذيَن ِمْن َقْبِلنا َربَّنا َوال ُتَحمِّ

َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنا َوارَْحْمنا أَْنَت َمْوالنا َفاْنرُصْنا َعَلی اْلَقْوِم اْلکاِفريَن﴾

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نـمی کند. 

اوست.  زیان  به  آورده  دست  به  بدی[  ]از  آنچه  و  او،  سود  به  آورده  دست  به  خوبی[  ]از  آنچه 

پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانی بر ]دوش[ ما 

مگذار همچنان که بر ]دوِش[ کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم 

بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور، رسور ما تویی؛ پس ما را بر 

گروه کافران پیروز کن.

4 ال َيرَْحُم اهللُ َمن ال َيرَْحُم الّناَس. رَسوُل اهلِل   خدا رحم منی کند به کسی که به مردم رحم منی کند.

ال در هر دو فعل الی نفی است.

شايسته است دبري محرتم از دانش آموزان بخواهد به پيام تصاوير اشاره کنند.

 اَلتَّمريُن الّراِبُع: َتْرِجِم اْلَحاديَث النََّبويَّـَة؛ ُثمَّ َعيِّـِن اْلَمطلوَب ِمْنـَك.

ا هَو داٌء َوال َبَرَكَة فيـِه. )ناِئَب اْلفاِعَل َونوَع ال( 1 ُكـلُّ َطعاٍم ال ُيْذَكُر اْسُم اهلِل َعَلْيِه، َفـإمنَّ

هر خوراکی که نام خدا بر آن ياد نشود تنها بيامری است و هيچ برکتی در آن نيست.

نايب فاعل = اِْسُم / نوع ال در ال ُيْذَكُر الی نفی، و ال َبَرَكَة فيـِه الی نفی جنس است.

2 ال َتـْجَتِمُع َخصَلتاِن يف ُمؤِمٍن: اْلُبْخُل َواْلِکْذُب. )اَْلجارَّ َواْلَمجروَر، َواْلفاِعَل َوإِْعراَبُه َوَنوَع اْلِفْعِل(
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دو ويژگی در مؤمن )در مؤمنی( گرد هم نـمی آيند )جمع نـمی شوند(: خسيس بودن و دروغگويی.

)اَْلجارَّ َواْلَمجروَر = يف ُمؤِمٍن، َواْلفاِعَل = َخصَلتاِن َوإِْعراَبُه = مرفوع به الف َوَنوَع اْلِفْعِل = مضارع 

منفی(

3 ال َتْغَضْب؛ َفـإنَّ اْلَغَضَب َمْفَسَدٌة. )َنوَع اْلِفْعِل، َواْسَم اْلَحرِف اْلُمَشبَِّه ِباْلِفْعِل َوَخَبـرَُه َوإِْعراَبُهام(

خشمگني نشو؛ زيرا خشمگني شدن مايۀ تباهی است.

)َنوَع اْلِفْعِل = نهی يا مضارع مجزوم، َواْسَم اْلَحرِف اْلُمَشبَِّه ِباْلِفْعِل َوإعراَبُه = اْلَغَضَب، منصوٌب 

ِة( مَّ بالفتحة َوَخَبـرَُه َوإعراَبُه = َمْفَسَدٌة، مرفوٌع بالضَّ

ِر. )اَْلُمضاَف إلَيِه َوَنوَع ال( 4 ال َفْقَر أََشدُّ ِمَن اْلـَجْهِل َوال ِعباَدَة ِمْثُل التََّفکُّ

هيچ فقری سخت تر از نادانی و هيچ عبادتی مانند انديشيدن نيست.

ِر َوَنوَع ال = الی نفی جنس(  )اَْلُمضاَف إلَيِه = التََّفکُّ

 اَلتَّمريُن اْلخاِمُس: لِـلـتَّـْرَجـَمـِة.

1 َجَلَس: نشست

نشسته/  اَْلجالِس:  بنشينيد/  اِْجِلسوا:  بنشينيد/  اِْجِلْسَن:  ننشينيد/  َتْجِلسوا:  ال  نشستيم/  َجَلْسنا: 

اَْلَمْجِلس: جای نشسنت

2 أَْجَلَس: نشانيد

ُيْجِلسوا:  لَْم  نشاند/  خواهد  َسُيْجِلُس:  ننشان/  ُتْجِليس:  ال  می نشانند/  ُيْجِلسوَن:  بنشان/  أَْجِلْس: 

ننشانيدند/ ننشانيده اند/ اَْلْجالس: نشانيدن

3 َفِهَم: فهميد

َفِهَمْت: فهميد/ َقْد َفِهْمَت: فهميده ای/ لَْم أَْفَهْم: نفهميدم، نفهميده ام/ ال َيْفَهُم: منی فهمد/ اِْفَهْم: 

بفهم/ َسْوَف َيْفَهُم: خواهد فهميد

َم: فهامنيد 4 َفهَّ

م:  ْم: بايد بفهامند/ اَْلُمَفهِّ َم: نخواهد فهامنيد/ لُِيَفهِّ َم: فهامنيده شد/ لَْن ُيَفهِّ ْمُت: فهامنيدم/ ُفهِّ َفهَّ

ُم: خواهم فهامنيد فهامننده/َسْوَف ُأَفهِّ

5 َقَطَع: ُبريد

ُقِطَع: بريده شد/ کانوا َقَطعوا: بريده بودند/ کانا َيْقَطعاِن: می بريدند/ ال َتْقَطْع: نُبـر/ اَْلقاِطَعة: 
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ُبرنده/ اَْلَمْقطوع: بريده شده

6 اِْنَقَطَع: ُبريده شد

ما اْنَقَطَع: بريده نشد/ لَْم َيْنَقِطْع: بريده نشد، بريده نشده است/ َسـَيْنَقِطُع: بريده خواهد شد/ 

لَْن َيْنَقِطَع: بريده نخواهد شد/ لِـَيْنَقِطْع: بايد بريده شود/ ااَِلْنِقطاع: ُبريده شدن

7 َغَفَر: آمرزيد

لَْيَتـُه َيْغِفُر: ای کاش او بيامرزد/ لَْيَتُه َغَفَر: ای کاش او می آمرزيد/ َقْد َغَفَر: آمرزيده است/ ال ُيْغَفُر: 

آمرزيده نـمی شود/ اَْلَغّفار: بسيار آمرزنده/ اَْلَمْغفور: آمرزيده شده

8 اِْسَتْغَفَر: آمرزش خواست

اِْسَتْغَفرُْت: آمرزش خواستم/ َقِد اْسَتْغَفرُْتم: آمرزش خواسته ايد/ ااَِلْسِتْغفار: آمرزش خواسنت/ أَْسَتْغِفُر: 

آمرزش می خواهم/ اِْسَتْغِفْر: آمرزش بخواه/ ال َيْسَتْغِفروَن: آمرزش منی خواهند

ترجمۀ فعل بريون از جمله خالف اهداف آموزشی است. در اين مترين يک راهناميی به دانش آموز 

داده شده است تا درست ترجمه کند؛ اّما اين بخش از کتاب فقط يک مترين کالسی است و مطلقاً 

يک الگو برای طرح سؤال هامهنگ يا کنکور نيست. کلمه حتاًم بايد در جمله باشد و قرينه ای در 

جمله وجود داشته باشد تا دانش آموز به کمک آن بتواند فعل را درست ترجمه کند. اين کار مطابق 

اصول صحيح طّراحی سؤال است.

نيز اشاره کند. حجم کتاب به گونه ای  اين مترين، خوب است دبري به نوع فعل ها  هنگام حّل 

تنظيم شده است تا دبري محرتم در حّل مترينات دچار کمبود وقت نشود؛ لذا از اين بابت جای نگرانی 

نيست.

بازآموزی  گاهی  و  يادآوری  است.  کرده  فراموش  را  آموخته هايش  از  بسياری  دانش آموز  قطعاً 

آموخته ها الزم است. يک دبري باتجربه و دلسوز به خوبی از اين امر مهم آگاه است.

َواْسَم  اْلَمکاِن،  َواْسَم  اْلُمبالََغِة،  َواْسَم  اْلَمفعوِل،  َواْسَم  اْلفاِعِل،  اْسَم   ِ َعنيِّ الّساِدُس:  اَلتَّمريُن   

ْ َتْرَجَمَة اْلَکِلامِت اْلَحْمراِء. التَّفضيِل يف ٰهِذِه اْلِعباراِت؛ ُثمَّ َعنيِّ

1 ﴿ُسْبحاَن الَّذي أرَْسٰی ِبـَعْبِدِه َلياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إلَـی اْلَمْسِجِد اْلَقصٰی ...﴾ اَْلرْساء: 1

پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به سوی مسجد االقصٰی حرکت داد.

القصی«  »املسجد  به صورت  اّما  است؛  تفضيل  اسم  القصی  هرچند  مکان/ ضمناً  اسم  املسجد: 
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حالت »َعَلم ِباْلَغَلبة« شده است. رنگ اسم خاص گرفته است. مؤّنث آن ُقْصوٰی و ُقْصيا و جمع آن 

أَقايص )أقاٍص( است. اين توضيحات برای دانش آموز الزم نيست. فعل کافی است بداند أقصٰی اسم 

تفضيل و به معنای دورتر و دورترين است. البّته معنای أقصی در کتاب نيامده است و دانسنت معنای 

آن از اهداف کتاب نيست.

2 ﴿... َوجاِدلْـُهم ِبالَّتي هَي أَْحَسُن إنَّ َربََّك هَو أَْعَلُم ِبـَمْن َضلَّ َعْن َسبيِلـِه ...﴾ اَلنَّْحل: 125

و با آنان با ]شیوه ای[ که نيکوتر است بحث کن. )ستيز کن( قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که 

از راهش گم شده، داناتر )داناترين( است. أحسن و أعلم: اسم تفضيل

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به 

]شيوه اى [ كه نيكوتر است مجادله مناى. در حقيقت، پروردگار تو به ]حال[ كىس كه از راه او منحرف 

شده داناتر، و او به ]حال[ راه يافتگان ]نيز[ داناتر است.

3 ﴿... َيقولوَن ِبـأَْفواِهـِهم ما لَيَس يف ُقلوِبـِهم َواهللُ أَْعَلُم ِبـام َيـْکُتموَن﴾ آُل ِعمران: 167

با دهان هايشان )زبان هايشان( چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان 

می کنند داناتر است. أعلم: اسم تفضيل

4 ﴿َوما ُأَبرُِّئ َنْفيس إنَّ النَّْفَس َلـأَّمارٌَة ِبـالّسوِء إاّل ما رَِحَم َرّبـي ...﴾ يوُسف: 53

و نْفسم را بی گناه نـمی شامرم؛ زيرا نفس، بسيار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم 

رحم کند.

أّمارة: اسم مبالغه

5 ﴿َقْد أَْفَلَح اْلُمؤِمنوَن الَّذيَن * ُهم يف َصالِتـِهم خاِشعوَن﴾ اَْلُمؤِمنوَن: 1و 2

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ هامنان که در نـامزشان فروتن اند.

ُمؤِمن: اسم فاعل ثالثی مزيد/ خاشعون: اسم فاعل ثالثی مجرّد 

)ذکر ثالثی مجرّد و مزيد الزامی نيست.(

6 ﴿... قالوا ال ِعْلَم لَنا إنَّـَك أَنَت َعاّلُم اْلُغيوِب﴾ اَْلامِئَدة: 109

گفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو بسيار دانای نهان ها هستی. َعاّلم: اسم مبالغه

7 ﴿... َوأَْحِسنوا إنَّ اهللَ ُيـِحبُّ اْلُمْحِسنيـَن﴾ اَْلَبَقرَة: 195

و نيکی کنيد؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست می دارد. اْلُمْحِسنيـَن: اسم فاعل ثالثی مزيد )ذکر ثالثی 

مزيد الزامی نيست.(
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امَء َسقفاً َمـْحفوظاً ...﴾ اَْلَنبياء: 32 8 ﴿َوَجَعْلـَنا السَّ

و آسامن را سقفی نگه داشته شده قرار داديم. َمـْحفوظاً: اسم مفعول

خوب است بدانيم كه در فرهنگ های لغت عربی:

حرف اّول اصلِی فعل فاُء الفعل، حرف دوم اصلی عنُي الفعل و حرف سوم اصلی الُم الفعل 

نام دارد؛ مثال:

َيْذَهُب = َيْفَعُل

يــــــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــب

حرف مضارع   فاُء الفعل عنُي الفعل الُم الفعل

الف  يا  دارد،  فتحه  الفعل مضارع  يعنی عني  بود،  ) ــَـ (  فتحه  هرگاه مقابل فعل، عالمت 

است؛ مثال:

يعنی مضارِع آن َيْذَهـُب است. َذَهَب ـَ :  

يعنی مضارِع آن َينـاُم است. ناَم ـَ :  

ـ ( بود، يعنی عني الفعل مضارع ضّمه دارد، يا واو است؛  ـُ هرگاه مقابل فعل، عالمت ضّمه ) ـ

مثال:

يعنی مضارِع آن، َيْكُتـُب است. ـُ :   َكَتَب 

يعنی مضارِع آن َيقـوُل است. ـُ :   قاَل 

هرگاه مقابل فعل، عالمت کرسه ) ـِ ( بود، يعنی عني الفعل مضارع كرسه دارد، يا ي است؛ 

مثال:

يعنی مضارِع آن َيْجِلـُس است. َجَلَس ـِ :  

يعنی مضارِع آن َيسيـُر است. ساَر ـِ :  

اين مطلب فقط برای دانش افزايی است. هدف اين است که دانش آموز بتواند از فرهنگ لغت 

عربی درست استفاده کند؛ بنابراين در سؤاالت امتحان و در کنکور از آن سؤالی طرح نخواهد شد.

در منت باال به افعالی مانند ناَم، قاَل و ساَر اشاره شده است؛ اين اشاره به معنای لزوم تدريس 

معتاّلت نيست.
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رُْس الّثانـي اَلدَّ

ـْبـَعـَة ِبـمـا َتـْحـَت أَْفـالِكـهـا َعـلـٰى أَْن أَْعـصـَي اهلَل  َواهلِل، َلـْو ُأْعـطـيـُت اْلَقـالـيـَم الـسَّ

فـي َنـْمـَلـٍة أَْسـُلـُبـهـا ُجـْلـَب َشـعـيـرٍَة، مـا َفـَعـْلـُت.   

اَْلماُم َعلـيٌّ

 به خدا، اگر رسزمني های هفتگانه با هرچه زير آسامن هايشان هست به من داده می شد 

تا در مورد مورچه ای از خدا نافرماىن كنم و پوسِت جويی را از آن به زور بگريم، انجام منی دادم.

روش تدريس درس دوم

اهداف درس

1 با يک منت تاريخی آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2  معنای كلامت جديد اين درس را در جمله و با توّجه به قرائن عربی به فارسی ذكر كند.

3 کاربرد حال )قيد حالت( را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد.

4 جمله های دارای حال )قيد حالت( را درست معنا كند.

5 آموخته های سال های گذشته مرتبط با بخش قواعد و واژگان همني درس به ياد بياورد.

6 با نحؤه تحليل رصفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود.  

7 پيام منت درس را درست درک و بيان كند.

اَْلَوْجُه الّناِفُع، َواْلَوْجُه اْلُمرِضُّ 

﴿إنَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلـحاِت إّنا ال ُنضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَماًل﴾ اَْلَکْهف: 30

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: کسانی که ایامن آورده و کارهای شایسته کرده اند ]بدانند که[ ما 

پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است تباه منی کنیم.

َي »أَْلِفرِد نوِبل«. کاَن  َويد« َصبـيٌّ ُسمِّ َمْمَلَکِة »السُّ ُولَِد يف  َوَثالثنَي  َوَثالَثٍة  َوَثـامِنـِمَئٍة  أَْلٍف  يف عاِم 
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يِع ااِلْنِفجاِر، َولَْو ِبـاْلَحرارَِة اْلَقليَلِة. ِة »الّنيـرتوِغليرِسين« الّساِئِل الرسَّ والُِدُه َقْد أَقاَم َمْصَنعاً لِِصناَعِة مادَّ

در سال هزار و هشتصد و سی و سه در پادشاهی )کشور( سوئد پرسی متوّلد شد که آلفرد نوبل 

ناميده شد. پدر او کارخانه ای برای ساخنت )توليد( ماّدٔه نيرتوگليرسين برپا )تأسيس( کرده بود، مايع 

رسيع االنفجار گرچه با گرمای اندک. )مايعی که گرچه با گرمايی اندک زود منفجر می شد(.

»مملکة« از ريشٔه َمِلك به معنای »پادشاهی« است؛ مانند: اململکة العربية السعودية و اململكة 

الردنية الهاشمية و مملكة بريطانيا العظمى و مملكة النويج

مرتادف و متضاد از دانش آموز می پرسيم: عام = َسَنة / َصبّي = َولَد / والِد = أب / قليل ≠ َکثري

نوع فعل »کان قد أقام« را سؤال می کنيم./ در»َثالَثٍة َو َثالثنَي« مبحث جلوتر آمدن يکان را بر 

دهگان سؤال می کنيم تا يادآوری شود.

ُمْخَتَبـراً  َبنٰی  اْنِفجارَها.  لِـَيْمَنَع  ُمِجّداً،  َتْطويرِها  َعَلی  َوَعِمَل  ِة،  اْلامدَّ ِبـٰهِذِه  ُمْنُذ ِصَغرِِه  أَْلِفرِد  اِْهَتمَّ 

َصغرياً لِـُيْجرَي فيـِه َتجاِرَبـُه، َوٰلِکْن َمَع اْلََسِف اْنَفَجَر اْلُمْخَتـَبـُر َواْنَهَدَم َعلٰی رَأِْس أَخيـِه اْلَصَغِر َوَقَتَلـُه.

آلفرد از هنگام خردسالی اش به اين ماّده اهمّيت داد و تالشگرانه برای بهينه سازی اش کار کرد تا 

از انفجارش جلوگريی کند. ]او[ آزمايشگاهی کوچک ساخت تا تجربه هايش را در آن به اجرا بگذارد، 

ولی شوربختانه )متأّسفانه( آزمايشگاه منفجر شد و بر رس برادِر کوچک ترش ويران شد و او را به 

قتل رساند. )ُکشت(

خوب است بدانيم در محاورات روزمرّٔه عربی وزن انفعل، ينفعل، انفعال جايگزين فعل مجهول 

شده است؛ مانند:

 اِنَکَتب: نوشته شد،   اِنَقَتل: کشته شد،   انغلق: بسته شد،  انفتح: باز شد،   انظلم: ستم شد،     

انطبخ: پخته شد،  انشب: نوشيده شد

متضاّد ِصَغر )ِکَبـر( و أَصَغر )أَکَبـر( را از دانش آموز می پرسيم.

ة، َصغري، مختب، رَأس، أَخ، أَصَغر  جمع اين اسم ها را می پرسيم: مادَّ

)پاسخ: َمواّد، ِصغار، مختبات، ُرؤوس )در فارسی رئوس نوشته می شود.( إِْخَوة يا إِْخوان و أَصاِغر

فرق تلّفظ تجارِب و تجارُب را در فارسی و عربی بيان کنيم و چند منونٔه ديگر بياوريم؛ مانند: 

طة، مستخَدم َجنوب، َشامل، أَفعٰی، اِسِتواء، رَأُس اْلَجْدي، ُمَحوَّ

َة »الّديناميِت«  ٰهِذِه اْلحاِدَثُة لَْم ُتْضِعْف َعزَْمُه، َفَقْد واَصَل َعَمَلـُه َدؤوباً، َحتَّی اْسَتطاَع أَْن َيْخَتـِرَع مادَّ

الَّتي ال َتْنَفِجُر إاّل ِبـإراَدِة اْلنساِن.
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اين رويداد )حادثه( عزم او را ناتوان )ضعيف( نکرد، ]وی[ کارش را با پشتکار ادامه داد تا توانست 

که ماّدٔه ديناميت را که فقط به خواست )ارادٔه( انسان منفجر می شد، اخرتاع کند. )... ماّدٔه ديناميت 

را که جز به خواست )ارادٔه( انسان منفجر منی شد، اخرتاع کند(

مرتادف »استطاع« را از دانش آموز می پرسيم.

فرق »بش« و »إنسان« و »آدم« را می توانيم به عنوان اّطالعات عمومی به دانش آموزان بگوييم.

إنسان از ِنسيان يعنی فراموشی گرفته شده است. إنسان يعنی فراموشکار. برخی نيز بر اين باورند 

که أنسان از ُأنس است. چون به چيزهای نو انس می گريد. بش نيز به معنای »پيدا پوست« است. 

پوست دست و صورت را که کم موست »َبَشَة« گويند.  آَدم نيز به معنای »خاکی« و واژہ ای به 

زبان ِعْبـری است.

َبْعَد أَِن اْخرَتََع الّديناميَت، أَْقَبَل َعلٰی رِشاِئـِه ُرَؤساُء رَشِکاِت اْلِبناِء َواْلَمناِجِم َواْلُقّواُت اْلُمَسلََّحـُة َوُهم 

ُمشتاقوَن اِلْسِتْخداِمـِه، َفـاْنَتَشَ الّديناميُت يف َجميِع أَْنحاِء اْلعالَِم.

پس از اينکه ديناميت را اخرتاع کرد، رئيسان )مديران( رشکت های ساختامنی و معادن و نريوهای 

مسّلح در حالی که مشتاق به کارگريِی آن بودند، به خريد آن روی آوردند. در نتيجه ديناميت در همٔه 

جاهای )همه جای( جهان منتش شد. 

َقبََّل: بوسيد/        / أَقَبل: روی آورد، جلو آمد  از دانش آموز می پرسيم:  را  اين فعل ها  فرق معنای 

َنَجَح  َتَقبََّل: پذيرفت. هرچند ربطی به ظاهر ندارد، ولی معنای  َقِبَل: پذيرفت/ قاَبَل: روبه رو شد/ 

)قبول شد( را نيز يادآور می شويم. برخی از دانش آموزان َقِبَل را با َنَجَح اشتباه می گريند.

متضاّد رِشاء )َبْيع( و مرتادف عالَم )ُدنيا(  را سؤال می کنيم.

ة(  مفرد اين کلامت را می پرسيم: ُرَؤساء، رَشِکات، َمناِجِم، ُقّوات )رئيس، رَشَِکة، َمنَجم و قوَّ

قاَم أَلِفرِد ِبإنشاِء َعَشاِت اْلَمصاِنِع َواْلَمعاِمِل يف ِعْشيَن َدْولًَة، وََکَسَب ِمْن ٰذلَِك َثرَوًة َکبيـرًَة ِجّداً 

َحّتٰی أَْصَبَح ِمْن أَْغنٰی أَغنياِء اْلعالَِم.

آلفرد به ساخنت ده ها كارخانه و كارگاه در بيست كشور اقدام كرد و از آن، ثروِت بسيار بزرگی 

به دست آورد، تا اينكه از ثرومتندترين ثرومتندان جهان شد. )تا اينکه رسآمد ثرومتندان جهان شد(.

روش تدريس: يادآوری ترجمه »قاَم: ايستاد« و »قاَم ِبـ : اقدام كرد«/ به جمع َعَشَة و ِمَئة اشاره 

به مرتادف  اشاره  الكويت/  نيز دارد؛ مانند: دولُة  اينكه كلمه »دولَة« معنای »كشور«  تذّكر  شود./ 

أصَبَح = صاَر/ سؤال شود كلمه »أغنی« چه نوع كلمه ای است؟
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اْلَقَنواِت  َوَشقِّ  اْلَنفاِق  َحْفِر  يف  ْعَبـَة  الصَّ أَعاملَـُه  َلْت  َوَسهَّ ِة،  اْلامدَّ ٰهِذِه  ِمْن  اْلنساُن  اْسَتفاَد  َفَقِد 

راَعِة. ُرِق َوَحْفِر اْلَمناِجِم َوَتْحويِل اْلِجباِل َوالتِّالِل إلٰی ُسهوٍل صالَِحٍة لِلزِّ َوإنشاِء الطُّ

تونل ها  كندِن )حفر(  را در  كارهای دشوارش )سخت خود(  و  استفاده كرد  ماّده  اين  از  انسان 

قابل  به دشت های  تّپه ها  و  كوه ها  تبديل  و  معدن ها  و حفر  راه ها  ساخنت  و  كانال ها  و شكافنت 

كشاورزی آسان ساخت.

ْعَبـَة« كه در پائه نهم درباره اش خوانده بودند./ سؤال  روش تدريس: اشاره به ترجمٔه »أَعاملَـُه الصَّ

ُرِق، اْلَمناِجِم، اْلِجباِل، التِّالِل و ُسهوٍل/  شود مفرد اين كلامت چيست؟ أَعامَل، اْلَنفاِق، اْلَقَنواِت، الطُّ

« را در شعر آغاز كتاب از معروف الرصايف خوانده اند  اشاره به اينكه در كتاب عربی دهم فعل »َشقَّ

و اكنون با مصدر آن »َشّق« آشنا می شوند.

ِة َتْفجيـُر اْلَرِض يف َقناِة »َبَنام« ِبـِمقداٍر ِمَن  ْت ِبـواِسَطِة ٰهِذِه اْلامدَّ َوِمَن اْلَعامِل اْلَعظيَمِة الَّتي َتـمَّ

الّديناميِت َبَلَغ أَْرَبعيـَن ُطّناً.

و از كارهای بزرگی كه به كمک اين ماّده انجام شد، منفجر كردن زمني بود در كانال پاناما با 

مقداری ديناميت كه به چهل ُتن رسيد.

« و كاربرد معارص آن در مثال هايی مانند »َتمَّ  اشاره به دو معنای مختلف »َتمَّ روش تدريس: 

َتشغيُل اْلَمْعَمِل.« يعنی »راه اندازی كارگاه انجام شد.«/ اشاره به اينكه نبايد توّقع داشت كه اسامی 

)فرانسه(،  َفرَنسا  )كانادا(  َكَندا  )پاناما(،  َبَنام  مانند:  شود؛  تلّفظ  هم  مانند  زبان ها  همه  در  خاص 

ِنِدرْلَند  )اتريش(،  مَنْسا  مانند:  می كند؛  فرق  نام گذاری  حّتی  گاهی  اينكه  به  اشاره  و  )آملان(  أَْلامنيا 

بحر  )قزاقستان(،  كازاِخستان  )بلغارستان(،  ُبلغاريا  )مجارستان(،  ُهنغاريا  )لهستان(،  بولَند  )هلند(، 

قزوين )دريای مازندران يا كاسپني(/ اشاره به اينكه كلمه »ُطّن« به معنای »ُتن« در اصل فارسی يا 

عربی نيست و از زبان فرانسه يا انگليسی وارد عربی شده است.

ِة،  َوَبْعَد أَِن اْخَتـَرَع نوِبل الّديناميَت، اِزْداَدِت اْلُحروُب وََکُثَْت أََدواُت اْلَقْتِل َوالتَّْخريِب ِبٰهِذِه اْلامدَّ

َوإْن کاَن َغرَُضُه ِمِن اْخرِتاِعـِه ُمساَعَدَة اْلنساِن يف َمجاِل اْلعامِر َواْلِبناِء.

ابزار  اين ماّده  افزايش يافت و به كمک  اينكه نوبل ديناميت را اخرتاع كرد جنگ ها  از  و پس 

كشتار و ويرانگری بسيار شد؛ گرچه هدف او از اخرتاعش كمک كردن به انسان در زمينه آبادانی و 

ساخنت بود.
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روش تدريس: اشكالی ندارد كه دبري ماضی، مضارع و مصدر »اِزْداَد« را با دانش آموزان كار كند؛ 

«، معنای دوم  ولی سؤالی از آن در امتحان طرح نكند./ سؤال شود متضاّد »َكُثـَر« چيست؟ ج: »َقلَّ

»ِبناء« به معنای »ساخنت« چيست؟ ج: »ساختامن« كه با »ِعامرَة« مرتادف می شود.

برخی همكاران می پرسند: »آيا اشكالی دارد به دليل مؤّنث آمدِن دو فعل اِزْداَدْت و َکُثـرَْت در 

جمله )اِزْداَدِت اْلُحروُب وََکُثـرَْت أََدواُت اْلَقْتِل( در كالس اشاره شود؟« پاسخ: خري اشكالی ندارد؛ ولی 

نبايد در هيچ آزمونی حّتی در سؤال امتيازی و مسابقات از آن سؤالی داده شود؛ زيرا از اهداف 

آموزشی كتاب نيست.

توضيح داده می شود كه از آنجا كه فاعِل اين دو فعل »جمع غري انسان« است؛ لذا اجازه هست 

كه فعل به صورت »مفرد مؤّنث« بيايد.

ُحِف اْلَفرَنسيَِّة ِعْنَد َمْوِت أَخيـِه اْلَخِر ُعنواناً َخَطأً: »ماَت ألفرد نوبل تاِجُر اْلَموِت  َنَشَْت إْحَدی الصُّ

الَّذي أَْصَبَح َغنّياً ِمْن ِخالِل إيجاِد ُطُرٍق لِـَقْتِل اْلَمزيِد ِمَن الّناِس«.

يكی از روزنامه های فرانسوی هنگام مرگ برادر ديگرش عنوان اشتباهی را منتش كرد: » آلفرد 

نوبل بازرگان مرگ كه در خالل ايجاد راه هايی برای كشنت بيشرت مردم ثرومتند شد، ُمرد«.

ْعَبـَة« می پردازيم  روش تدريس: باز هم به ترجمه تركيب »أَخيـِه اْلَخِر« مانند ترجمه »أَعاملَـُه الصَّ

»ماَت«  فعل  »َمْوت« مصدر  كلمه  كه  می كنيم  اشاره  تثبيت شود./  و  تكرار  دانش آموز  آموخته  تا 

است./ مفرد ُطُرق و ُصُحف را می پرسيم./ فرق آِخر و آَخر را سؤال می كنيم.

ِبالّسوِء  الّناُس  َيْذُکرَُه  أَْن  َوخاَف  َوَبِقَي َحزيناً  اْلُعنواِن،  ِمْن ٰهَذا  اْلََمِل  َوِبـَخْيَبِة  ْنِب  ِبالذَّ َشَعَر نوِبل 

هيـرَِة ِباْسِم »جاِئزَِة نوِبل«. َوَمَنَح َثْرَوَتـُه لِـِشاِء  َسًة لِـَمْنِح اْلَجواِئِز الشَّ َبْعَد َموِتـِه. لِٰذلَِك َفَقْد َبنٰی ُمَؤسَّ

َح َخَطأَُه. َهبيَّـِة لَِکي ُيَصحِّ اْلَجواِئِز الذَّ

نوبل از اين عنوان، احساس گناه و نااميدی کرد و اندوهگني ماند و ترسيد که مردم پس از مرگش 

او را به بدی ياد کنند. بنابراين، سازمانی )مؤّسسه ای( را برای بخشيدن )اهدای( جايزه های معروف به 

»جايزٔه نوبل« بنيان نهاد. )ساخت( و دارايی اش )ثروتش( را برای خريدن جوايز طال )جايزه های طاليی( 

بخشيد تا خطايش را درست کند. )تصحيح کند(

روش تدريس: تذّکر دهيم که گاهی برخی فعل ها با حرف جّر خاّصی می آيند؛ مانند: »َشَعَر« 

که با حرف »ِبـ« می آيد؛ ولی نيازی به ترجمٔه آن در زبان فارسی نيست./ عنوان دو معنا دارد: يکی 
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هامن عنوان و دوم نشانی )آدرس(/ متضاّد حزين، َموت و رِشاء چيست؟ ج: َمرْسور يا َفِرح و َحياة و 

َبْيع/ يادآوری درسی که سال گذشته خوانده شد: دربارٔه حروفی مانند أَْن و لَِکي که دو شاهد مثال 

در اين درس دارد.

الِم  َدها، َوهَي َمجاالُت السَّ اْلَبَشيََّة يف َمجاالٍت َحدَّ ُتـْمَنُح ٰهِذِه اْلجاِئزَُة يف ُکلِّ َسَنٍة إلٰی َمْن ُيفيُد 

بِّ َواْلََدِب و ... . َواْلکيمياِء َواْلفيزياِء َوالطِّ

اين جايزه در هر سال به کسی که در زمينه هايی که آن را مشّخص کرده است )در زمينه های مشّخص( 

به بشّيت سود می رساَند، اهدا می شود و ]اين زمينه ها[ عبارت است از: زمينه های صلح، شيمی، فيزيک، 

پزشکی، ادبيات و ...

روش تدريس: يادآوری فعل مجهول با اشاره به فعل »مُتَْنُح«/ اشاره به اينکه کيمياء واژہ ای فارسی 

و فيزيک )PHYSICS( واژہ ای يونانی است و به همني بهانه به درس سال گذشته در زمينٔه دادوستد 

واژگانی ميان زبان های جهان اشاره شود./ اشاره به اينکه ضمري »هَي« در جمله، به معنای »عبارت 

است از« ترجمه می شود.

َوٰلِکْن َهْل ُتْعَطی اْلَجواِئُز اْلَيوَم لَِمْن هَو أَْهٌل لِٰذلَِك؟!

ولی آيا امروزه اين جوايز به کسی که شايستٔه آن است اهدا می شود؟!

روش تدريس: اگر به مجهول بودن فعل »ُتْعطٰی« اشاره کرديم بايد مراقب باشيم که آن را گسرتش 

از اهداف آموزشی کتاب نيست./ اشاره به معانی مختلف کلمٔه  ندهيم؛ زيرا فعِل معتل است و 

»أَْهل« به معنای خانواده و شايسته و ... 

. َوَعَلی اْلنساِن اْلعاِقِل أَْن  لِـُکلِّ اْخِتـراٍع ِعْلمـيٍّ َواْبِتکاٍر ِفـي التِّقنيَِّة َوْجهاِن: َوْجٌه ناِفٌع، َوَوْجٌه ُمِضٌّ

َيْسَتفيَد ِمَن اْلَوْجِه الّناِفِع.

هر اخرتاع علمی و نوآوری در فّناوری دو رويه دارد: رويه ای سودمند و رويه ای زيان رسان، و بر 

انسان خردمند واجب است که از روئه سودمند بهره ببد. )استفاده کند( 

تذّکر: مراقب باشيم که دانش آموز کلمٔه فارسی »رويه« بر وزن »مويه« را در بخش ُمعَجم »َروّيه« 

نخواند.

روش تدريس: اشاره به چند معنای ِل که سال گذشته خوانده شد و معانی حرف »َعلٰی« که در 

اينجا معنای الزام دارد./ اشاره به کلمٔه »ِتْقنيَّة« که معرَّب »تکنيک« است./ اشاره به متضاّد »ناِفع«.
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 اَْلُمْعَجم 

أَْجرٰی : اجرا کرد )مضارع: ُيْجري(  »لِـُيْجرَي : تا اجرا كند« 

أَْجَرى املاَء: آب را روان ساخت.   

أَْجَرى الِقَصاَص: حكم قصاص را جارى كرد. 

أَْجَرى المَر: به آن كار اقدام كرد. 

أَْجَرى ذلك البنامج: به آن برنامه پرداخت. 

أَْجَرى تجرَبًة : تجربه به دست آورد و از آن استفاده کرد.

 أَْجَرى تحقيقاً: به تحقيق پرداخت.

 أَْجَرى الكلمَة: كلمه را رصف كرد و رصف عبارت از تنوين دادن به كلمه و جّر آن با كرسه است.

أَْضَعَف : ضعيف کرد 

اشاره به معنای َضُعَف )ضعيف شد(/ أَْضَعَفُه : او را سست و ناتوان كرد، آن چيز را دو برابر كرد.

اَْلِْعامر : آباد كردن )أَْعَمَر، ُيْعِمُر(

إعادُة العامر: بازسازی، سازندگی، آبادسازی، مرّمت.

إعامر البالد: آباد كردن كشور، سازندگی كشور، بازسازی كشور.  

أَفاَد : سود رساند )مضارع: ُيفيُد(

أََفاَد فالٌن املاَل : فالىن آن مال را به دست آورد، كسب كرد.

أََفاَد فالناً ماالً أو علاًم : به فالىن مال داد يا دانش آموخت. 

أََفاَد منه علاًم أو ماالً : از فالىن دانشی آموخت يا مالی اندوخت. 

أََفاَدُه بكذا : چيزى را به او اعالم كرد. 

أَْقَبَل َعلٰی : به ... روی آورد

أَْقَبَل عىل الشء : به آن چيز روى آورد و مالزم آن شد.

أَْقَبَل اليوُم : فرا رسيدن روز نزديک شد. 

أَْقَبَل إليِه : به نزد او آمد.

أَْقَبَل عليِه : به او روی آورد. اين تعبري متناقض )أْدَبَر َعْنُه(: از او روى برگردانيد است. 

أَْقَبَل فالناً الشَء : آن چيز را در برابر فالىن نهاد.

أَْقَبَل القوُم : باد صبا بر آن قوم وزيد. 
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أَْقَبَلِت الرُض بالنباِت : زمني گياه برآورد.

نيا : زمانه يا دنيا به او روى آورد و بخت لبخند زد.  أَْقَبَل عليه الدهُر أو الدُّ

أَْقَبَل الّزرُع و نحُوُه : زمني و مانند آن غّلٔه بسيار داد.

اَْلَْنحاء : سمت ها، سوها »مفرد: اَلنَّْحو«

»َنْحو« جمع آن: أَْنحاء است. به معنای جانب، جهت، راه و روش؛ »َعىَل نحٍو ما«: به هر صورت ؛ 

»عىل هذا الّنحو«: بدين روش، مانند، مقدار ؛ »ِعْلُم النَّْحِو« جمع آن: أَْنَحاء و ُنُحّو : علم جمله شناىس 

و اعراب كلامت عرىب.

اَْلَْنفاق : تونل ها »مفرد: اَلنََّفق«

النََّفُق: َممّر يخرتق الحواجَز كالجبال أو البحار له مدخٌل و مخرج.

مرتو النفاق: قطار يعمل بالكهرباء وأغلب سريه يف أنفاق تحت الرض.

أو قذيفة  ياح عىل طائرة  الرِّ أثر ضغط  لتقدير  فيه  الهواء  النَّفق الهوايّئ: تجويف نفقّي يتّم دفع 

موّجهة.

 اِْنَهَدَم : ويران شد

يول. انهدمت مشاريعه  م : انهدمت املبان بفعل السُّ انهدَم البناُء ُمطاوع هَدَم : انتقض، سقط وتهدَّ

فوق رأسه.

 ) اِْهَتمَّ : اهتامم ورزيد )مضارع: َيْهَتمُّ

اهتمَّ فالٌن باليتامى : انشغل واعتنى بهم 

ال ُيعريه اهتامًما : ال يبايل به 

يًَّة ْعِر أْكَثَ : ُيولِّيِه أََهمِّ َيْهَتمُّ ِبالشِّ

اِْهَتمَّ لُِمَصاِبِه : اِْغَتمَّ ، َحزِنَ 

اِْهَتمَّ بالَمر : ُعني بالقيام به 

اَْلَْهل : شايسته

أَْهل : ج أَْهُلون و أََهاٍل و آَهال و أَْهاَلت و أََهاَلت : فاميل و خويشاوندان ؛ »أْهُل الرَُّجِل«: همرس 

كارشناسان،   : اْلِخْبة«  »أهُل  ؛  امر  اولياء  الَمِر«:  »أهُل  ؛  خانه  در  ساكن  افراد  البيت«:  »أهُل  مرد؛ 

متخصصني، آزمودگان؛ »أهُل الِوَجاهِة«: بزرگان و صاحب نظران؛ »أْهُل اْلَمْذَهِب«: هم كيشان ؛ »أْهُل 

الوَبر« : چادرنشينان ؛ »أْهُل املََدر أِو الَحَض« : شهرنشينان؛ »أْهٌل لِكذا«: شايستٔه آن چيز است. 
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اَلتِّْقنيَّة : فّناوری )تكنيک(

معرّب واژٔہ تكنيک است. واژہ ای فرانسوی است. كلمٔه ديگری شبيه آن است:

َقنَّى : َتْقِنَيًة ]قنو[ القناَة : كانال يا قنات كند.

اَلتِّالل : تّپه ها »مفرد: اَلتَّّل«

مرتادف َرْبَوة؛ در مقابل آن َسْهل به معنای دشت است.

) َتـمَّ ـِ : انجام شد ، كامل شد )مضارع: َيِتمُّ

در عربی معارص و در مكاتبات اداری، كاربرد بسيار دارد.

َتمَّ َتدشيُنُه: به بهره  برداری رسيد افتتاح شد، رشوع به كار كرد، بازگشايی شد، آغاز به كار كرد.

َتمَّ َعرُضُه: به منايش در آمد، منايش داده شد، به متاشا گذاشته شد، در معرض ديد نهاده شد.

َتمَّ التوقيُع عىل: به امضا رسيد، امضا شد، به تأييد رسيد، مورد توافق واقع شد.

َتمَّ إحباُط املؤامرة: توطئه خنثی شد، توطئه بی  اثر شد، توطئه نافرجام ماند، توطئه كشف شد، 

توطئه نقش بر آب شد.

َتمَّ إجراُء االنتخاباِت البملانيِة: انتخابات مجلس شورا برگزار شد.

َد : مشّخص كرد َحدَّ

َد الرَض : براى زمني مرز و حدودى تعيني كرد.  َحدَّ

رُع : ِكشت به دليل تأخري باران دير روييد.  َد الزَّ َحدَّ

َد الْمَر : آن امر را شناسانيد. َحدَّ

َد َبرَصُه : با دّقت نگريست. َحدَّ

نَي : چاقو را تيز كرد.    َد السكِّ َحدَّ

َد عليه : بر او خشم گرفت. َحدَّ

َد إليه و لُه : قصد آن را كرد.   َحدَّ

ؤوب : با پشتكار اَلدَّ

َدُؤوب: جّدی، پيگري، مستمر، شبانه روزی، خستگی ناپذير، پی درپی، بی وقفه

َعَمٌل َدُؤوٌب:  كار خستگی ناپذير، كار پيگري، كار شبانه روزی، فعاليت مستمر )بی وقفه( َدُؤوب 

مرتادف »الداِئب« است.

َب  َل : آسان كرد ≠ َصعَّ َسهَّ
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َل الَمَر له و عليه : آن كار را بر او آسان كرد.  َسهَّ

َل املوضَع : آن جای را هموار كرد. َسهَّ

ْهل«  هول : دشتها »مفرد: اَلسَّ اَلسُّ

َسْهل : آسان . اين واژہ ضّد )الَعِسري و الَخِشن( است؛ »َسْهُل الُخْلِق«: نرم خوى و مهربان 

َسْهل جمع آن ُسُهول و ُسُهولَة : زمني دراز و هموار؛ »أرٌْض َسْهٌل«: زمينى كه سطح آن هموار باشد؛ 

»َسْهُل الَوْجِه«: آن كه داراى چهره اى الغر و كم گوشت باشد.

عيـر : جو اَلشَّ

گياه جو در همٔه كشورهاى معتدل كشت مى شود؛ ولی مركز اصىل آن، قارّٔه آسياست و آذوقٔه 

ستوران است. 

از جو آرد مى سازند؛ وىل آرد آن مرغوب نيست و نيز از جو »برية« يا »آبجو« مى سازند كه به آن 

»الِجَعة« نيز گويند. 

) ، َيُشقُّ ّق : شكافنت )َشقَّ اَلشَّ

َشقَّ الشَء : آن چيز را شكافت و پراكنده كرد.

ِة : زمني را شخم زد.  كَّ َشقَّ الَرَْض ِبالسِّ

َشقَّ َشارعاً أْو َطريقاً : خيابان يا راهى باز كرد.

َشقَّ الصبُح : صبح دميد و بامداد شد. 

َشقَّ الَفرَُس : اسب در راه رفنت به سويى گرايش يافت.

َشقَّ عىل املَريِض : بيامر را از دست داد.

اَعِة : نافرمان شد. َشقَّ َعَصا الطَّ

ال ُيَشقُّ ُغبارُه : به َگرد پايش هم منی رسد. 

َشقَّ النَّْبُت : گياه از زمني روييد.

َشقَّ َناُب اْلَبِعرِي : دندان شرت درآمد. 

َشقَّ اْلَبُق : برق به درازا ميان آسامن پديدار شد.

َشقَّ الَْمُر : آن كار سخت شد. 

َشقَّ الَمُر عليه: آن كار بر او سخت شد و وی را به زحمت انداخت. 
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راَعِة : قابل كشت اَلّصاِلَحُة ِللزِّ

صالح لالستعامل : قابل استفاده، مرصف کردنی، به کار بردنی

صالح للكل : خوردنی، چيز خوردنی، خوراکی

صالح للطريان : مناسب پرواز

صالح للمالحة : قابل کشتريانی

صالح للتقديم : قابل ارائه، قابل تحويل، آماده ارائه

غري صالح للكل : نخوردنی، غريقابل خوردن 

ْبيان«  بـّي : كودک ، پرس »جمع: اَلصِّ اَلصَّ

جمع آن: ُصْبيان و ِصْبيان و ُصْبَوان و ِصْبَوان و أَْصِبَية و ِصْبَية و َصْبَية و ُصْبَية و ِصْبَوة و أَْصٍب 

]صبو[: نوجوان، نوباوه، كودک، پرس/ َصَبوّي: بچگانه

َح : تصحيح كرد َصحَّ

َح املريَض : بيامرى مريض را برطرف كرد.   َصحَّ

َح الِكَتاَب : كتاب را تصحيح كرد. َصحَّ

اَلُطّن : ُتن »جمع: اَْلَْطنان«

اين كلمه معرّب از فرانسه يا انگليسی به معنای هزار كيلوست و عالوه بر أطنان به صورت ِطنان 

نيز جمع بسته شده است.

اَْلفيزياء : فيزيک

فيزياوّي نيز به معنای فيزيكدان است.

اَْلَمجال : زمينه »جمع: اَْلَمجاالت« 

جمع آن: َمَجاالت ]جول[: محّل و جوالنگاه، زمني پردامنه 

« : محيط زندگى، باغ و ميدان؛ »َمَجاُل اْلَعَمل«: زمينٔه كارى  »َمَجاٌل َحَيِويٌّ

َح لَُه اْلَمَجال« : به او آزادى كار يا گفتار داد.  »َفسَّ

»ما َترََك َمَجااًل للّشّك«: جايی براى شک كردن نگذاشت. 

»ال َمَجاَل للطعن فيِه«: اعرتاض پذير نيست. 

»يف هذا املََجال«: در اين زمينه، در اين مورد

ـُ : پخش كرد َنَشَ 
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َنَشَ : َنْشاً الثوَب : جامه را گسرتد، بر خالف آن را تا كرد.

َنَشَ الَخَبَ : خب را پخش كرد. 

َنَشَ الشَء : آن چيز را پخش و پراكنده كرد.

َنَشَ الَخَشَب : چوب را ارّه كرد. 

َنَشَ نشاً و ُنُشوراً الّلُه املوىت : خداوند مردگان را زنده كرد.

َنَشَ املوىت : مردگان زنده شدند. 

جُر : درخت برگ در آورد. َنَشَ ُنُشوراً الشَّ

َنَشَْت أَوراُق الّشجر : برگهاى درخت كشيده و پهن شدند. 

َنَشَِت الرُض : بهار آمد و زمني سبز شد.

َنَشَِت الّريُح : باد در روز ابرى وزيد.

َنَشَ عن املجنوِن أو املريض : ديوانه و يا بيامر را با افسون و دعا تعويذ و درمان كرد.

َحـْوَل النَّـصِّ

رِْس.  أ. َضْع ِفـي اْلَفراِغ َکِلَمًة ُمناِسَبًة َحَسَب َنصِّ الدَّ

1 بَْعَد اْخرِتاِع الّديناميِت، اِزْداَدِت الُْحروُب وَکَثُـرَْت َوسائُِل الَْقتِْل َوالتَّْخريِب ِبـٰهِذِه الاْمدَِّة.

2 أَقبََل َعلٰی رِشاِء الّديناميِت ُرَؤساُء رَشِکاِت الِْبناِء َو الَْمناِجم َوالُْقّواُت الُْمَسلََّحُة.

کاَن والُِد نوِبل قَْد أَقاَم َمْصَنعاً لِـِصناَعـِة مادَِّة »الّنيـتـروِغليرِسين«. 3

4 بَنٰی نوِبل ُمْختَبَـراً َولِٰکنَُّه انَْفَجَر َو انَْهَدَم، َوتََسبََّب ِبـَمْقتَِل أَخيِه اْلَصَغِر .

َدٍة. 5 تُـْمَنُح جائِزَُة نوِبل يف کُلِّ َسَنٍة إلٰی َمْن يُفيـُد الْبََشيََّة يف َمجاالٍت ُمَحدَّ

6 قاَم أَلِفرِد ِبـإنشاِء َعَشاِت الَْمصانِعِ َوالَْمعاِمِل يف ِعْشيَن َدْولًَة.

رِْس. حيَح َواْلَخَطَأ َحَسَب َنصِّ الدَّ  ب. َعيِّـِن الصَّ

ْعَبِة َکـَحْفِر اْلَنفاِق َوَشقِّ اْلَقَنواِت. × يناميِت َتأثرٌي يف َتْسهيِل اْلَعامِل الصَّ 1 لَْم َيُکْن اِلْخرِتاِع الدِّ

تأثريی  كانال ها  شكافنت  و  تونل ها  حفر  مانند  سخت  كارهای  آسان سازی  در  ديناميت،  اخرتاع 

نداشت. )لَم َيُكْن لِـ معادل معنای »نداشت« است.(

 .»َسَة »جاِئزَِة نوِبل 2 خاَف نوِبل أَْن َيْذُکرَُه الّناُس ِبـالّسوِء َبْعَد َموِتِه؛ لِٰذلَِك َفَقْد َبنٰی ُمَؤسَّ

نوبل ترسيد كه مردم، پس از مرگش او را به بدی ياد كنند؛ بنابراين سازمان »جايزه نوبل« را بنيان نهاد.
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َنواِت اْلامضَيِة كانوا ُكلُّـُهم أَْهاًل لِٰذلَِك. ×  3 اَلَّذيَن َحَصلوا َعلٰی َجواِئِز نوِبل ِخالَل السَّ

)سؤال بحث برانگيز است. پس در امتحانات طرح منی شود(.
 كسانی كه در خالل سال های گذشته جوايز نوبل به دست آوردند، همگی شايستٔه آن بودند.1

 . 4 لِـُکلِّ اْخِتـراٍع ِعْلمـيٍّ َواْبِتکاٍر ِفـي التِّقنيَِّة َوْجٌه ناِفٌع، َوَوْجٌه ُمِضٌّ

هر اخرتاع  علمی و نوآوری در تكنيک يک روئه سودمند و يک روئه زيان رسان دارد.

 .5 إنَّ اْلُمخَتـَرعاِت اْلَحديَثَة ساَعَدِت اْلَبَشَ لِـَتْسهيِل أُموِر اْلَحياِة

اخرتاعات نوين، بش را برای آسان سازی كارهای زندگی كمک كرده است.

6 کاَن َغرَُض نوِبل ِمِن اْخِتـراِع الّديناميِت إشاَعـَة اْلـُحروِب.  ×

هدف نوبل از اخرتاع ديناميت گسرتش جنگ ها بود.

  اِْعـَلـمـوا  

اَْلحال )قيد حالت(

را  دانش آموزی  است  بهرت  بخواند.  را  )اعلموا(  بخش  رسا  با صدای  می خواهيم  دانش آموزی  از 

بايد فعال  ايراد بگريند كه همه دانش آموزان  انتخاب كنيم كه صدايش مناسب باشد. شايد برخی 

باشند. پاسخ اين است كه مترين به اندازٔه كافی در كتاب هست. در بخش مترينات از همه پرسيده 

باشد:  برگزيده شوند كه صدايشان مناسب  بايد كسانی  اّما بخش قواعد حّساس است و  می شود؛ 

خواب آور نباشد، رسا باشد و روان بخوانند.

با خواندن هر قسمت از )اعلموا( از آنها می پرسيم آيا متوّجه قواعد درس شدند؟ سپس به سؤاالت 

احتاملی آنان پاسخ می دهيم. 

آيا ترجمٔه اين سه جمله يکسان است؟

ج( رَأَْيُت اْلَولََد، َمرْسوراً.      ب( رَأَْيُت اْلَولََد اْلَمرْسوَر.  الف( رَأَْيُت َولَداً َمرْسوراً. 

پرس را خوشحال ديدم.      پرِس خوشحال را ديدم.  پرِس خوشحالی را ديدم. 

از دانش آموزان می پرسيم: نقش کلامت »خوشحال« در دستور زبان فارسی چيست؟ با توّجه به 

1. می توان به برندۂ جايزۂ صلح نوبل بانو »آنگ سان سوچی« رهب ميامنار اشاره کرد که در کشتار مسلامنان بی گناه و بی پناه روهینگيا 

سکوت کرد و به شّدت توّسط آزادانديشان محکوم شده است.
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اينكه اين دانش آموزان در رشتٔه ادبيات و علوم انسانی درس می خوانند، پيوند ميان قواعد دستوری 

برايشان سودمند است. سپس می پرسيم: 

»َمرْسوراً« در جملٔه »الف« و »اَْلَمرْسوَر« در جملٔه »ب« چه نقشی دارند؟ 

آيا »َمرْسوراً« در جملٔه »ج« نيز هامن نقش را دارد؟

در جملٔه اّول کلمٔه »َمرْسوراً« صفِت »َولَداً« و در جملٔه دوم »اْلَمرْسوَر« صفِت »اَْلَولََد« و در جملٔه 

سوم »َمرْسوراً« حالِت »اَْلَولََد« است.

َذَهَبِت اْلِبْنُت، َفـرَِحـًة. َذَهَبِت اْلِبْنُت اْلَفرَِحـُة. 

     موصوف    صفت                                          قيد حالت )اَْلحال(

در آغاز بايد مطمنئ شويم دانش آموزان مفهوم قيد حالت را در دستور زبان فارسی می دانند.1 حّتی 

می توان اشاره ای کوتاه و گذرا به قيد حالت در زبان انگليسی کرد. می توان از يكی از دانش آموزان 

اين  توضيح دهد.  كاماًل مخترص در كالس  البّته  قيد حالت  درباره  را  آموخته های خود  تا  خواست 

توضيح در حّد تعريف قيد حالت و نشانه های آن همراه با ذكر چند مثال باشد.

برخی از کلامت در جمله، حالِت يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می دهند. 

به چنني کلامتی در فارسی »قيد حالت« و در عربی »حال« می گوييم.

قيد حالت به شکل »اسمی نکره و منصوب« يا »جمله« می آيد و حالِت مرجِع خودش 2 را که 

معرفه )دارای »ال« يا »َعَلم«( است بيان می کند.    اِْشَتَغَل َمـنـصـوٌر ِفـي اْلَمزرََعِة َنـشـيـطـاً. 

    مرجع حال                حال )قيد حالت( 

توّجه داشته باشيم که دانش آموز از انواع معرفه تنها دو نوع آن را خوانده است.

از اهداف  از نظر عدد و جنس،  با مرجعش  تشخيِص مرجِع قيد حالت و مطابقت قيد حالت 

آموزشی کتاب درسی نيست. 

)تدريس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست3(.

1. قید کلمه ای است که چگونگی انجام یافنت فعل یا مفهوم صفتی یا معنای کلمهٔ دیگری را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت  و... مقّید 

می سازد. وقتی می گوییم: »آرش بازی کرد.« شنونده می پرسد: چگونه بازی کرد؟ در پاسخ می گوییم: آرش، خوب بازی کرد. پس کلمهٔ »خوب« 

چگونگِی انجام یافنت فعل را نشان می دهد.

از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست. )تدريس  از نظر عدد و جنس،  با مرجعش  2. تشخيِص مرجِع قيد حالت و مطابقت قيد حالت 

»صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نيست(.

3. نظر آقای محّمدعلی اسالمی دبري عربی استان گلستان دربارٔه تشخيص صاحب حال:
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مباحث  دانشگاه  در  عالقه مند  دانش آموز  ندارد.  رضورت  دانش آموز  برای  تخّصصی  مباحث 

تخّصصی را فراخور رشته خويش خواهد خواند و دانشگاه موّظف است كه رسفصل های دروس را با 

آموخته های دانش آموز هامهنگ كند.

قيد حالت در زبان عربی بسياری از اوقات در انتهای جمله می آيد؛ مانند: 

َوَقَف اْلُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي اْلَمْصَنِع ُمبَتِساًم. 

الاّلِعبوَن اْليرانّيوَن رََجعوا ِمَن اْلُمساَبَقِة ُمبَتِسميـَن. 

هاتاِن اْلِبنتاِن قاَمـتا ِبـَجْولٍَة ِعْلميَّـٍة ِفـي اْلنِتـرِنت ُمبَتِسَمَتيـِن. )َجولَة: گشت و گذار، سفر، گردش و ديدار(

اّما الزم است به دانش آموز تذّکر داد که هميشه چنني نيست؛ مثاًل سه جملٔه باال را می توان بدين 

صورت آورد:

َوَقَف اْلُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي اْلَمْصَنِع ُمْبَتِساًم لِـَنجاِحِه يف َعَمِلِه.

اَلاّلِعبوَن اْليرانّيوَن رََجعوا ِمَن اْلُمساَبَقِة ُمْبَتِسمنَي ؛ ِلَنَُّهم َحَصلوا َعَلی ما ُيريدوِن.

هاتاِن اْلِبنتاِن قاَمتا ِبَجْولٍَة ِعْلميٍَّة يف اْلنرِتِنت ُمْبَتِسَمَتيـِن َقْبَل لََحظاٍت.

دانش آموز بايد بتواند از طريق معنای عبارت و قرائن آن »حال« را درست تشخيص بدهد.

بهرت است که از مطرح کردن صاحب حال رصف نظر کنیم. صاحب حال مباحث جانبی به دنبال دارد و موجب بحث های بیهوده در کالس 

می گردد. مثاًل در جملهٔ:

محّمٌد ذهَب إىل املدرسة مرسوراً.

وقتی می گوییم صاحب حال ضمري مسترت »هو« است، ناخودآگاه این سؤال به ذهن دانش آموز خطور می کند که:

چرا »محّمد« صاحب حال نیست؟

آيا مگر در جملٔه »محّمٌد ذهَب إىل املدرسة مرسوراً.« حالت »محّمد« بیان نشده است؟ و ...

اگر هم بتوانیم جواب صحیح را برای دانش آموز توجیه کنیم هیچ ارزش معنایی نخواهد داشت؛ زيرا »هو« در واقع هامن )محّمد( است.

در کل دانش آموزان با توّجه به مفهوم جمله می توانند صاحب حال را مشّخص کنند و بحث صاحب حال منی تواند خروجی معناداری داشته 

باشد.

 منونه هایی از سؤال های طرح شده دربارٔه صاحب حال در کتاب های پيشني عربی:

1. عّین صاحب الحال يختلف مع الخری.

2. عّین صاحب الحال جمع تكسري.

3.عّین صاحب الحال ليس فاعاًل.

4. عّین صاحب الحال ضمرياً مسترتاً.

اين گونه سؤاالت چه بار علمی و معنایی برای دانش آموز دارند؟!

همین گونه مطالب و قواعد است که دانش آموزان را از عربی گریزان می کند.
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 اِْخَتِبـْر َنْفَسـَك. َعيِّـِن »اْلحاَل« ِفـي اْلُجَمِل الّتالَيِة.

َرْيـِن( َرْيـِن َوَرِکبـا الّطاِئرََة. )ُمَتأَخِّ 1 َوَصَل اْلُمساِفراِن إلَی اْلَمطاِر ُمَتأَخِّ

مسافران با تأخري به فرودگاه رسيدند و سوار هواپيام شدند.

ـها. )راضَيًة( 2 َتْجَتِهُد الّطالَِبُة يف أَداِء واِجباِتها راضَيًة َوُتساِعُد أُمَّ

دخرِت دانش آموز در انجام تکليف هايش با خشنودی تالش می کند و به مادرش کمک می کند.

ُع اْلُمَتَفرِّجوَن َفريَقـُهُم اْلفاِئَز َفِرحيـَن اْلَيوَم. )َفِرحيـَن( 3 ُيَشجِّ

امروز متاشاگران با خوشحالی تيم برنده شان را تشويق می کنند.

َتـيـِن( َتـيـِن. )ُمِجدَّ 4 اَلّطالَِبتـاِن َتـْقـرَآِن ُدروَسـُهام ُمِجدَّ

دو دخرت دانش آموز با جّدّيت درس هايشان را می خوانند.

همني جا می توان به دانش آموز يادآوری کرد که يکی از حالت های قيد حالت پيشوند »با« است. 

در اين مترين، ترجمٔه عبارت از دانش آموز خواسته نشده است؛ اّما اگر دبري وقت دارد، خوب است 

كه عبارت های داده شده ترجمه شوند.

گاهی قيد حالت در زبان عربی به صورت جملٔه اسمّيه همراه با حرف »واو حالّيه« و به دنبال 

آن يک ضمري می آيد؛ مثال:

َجرََتيـِن.الف. رَأَْيُت اْلَفاّلَح َو هَو َيْجَمُع اْلَمحصوَل. ب. ُأشاِهُد قاِساًم َو هَو جاِلٌس َبْيـَن الشَّ

قاسم را می بينم، در حالی که ميان دو درخت نشسته است.کشاورز را ديدم، در حالی که محصول را جمع می کرد.

در جملٔه الف قيد حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. 

)ماضی + مضارع = فعل دوم ماضی استمراری(

بيشرت از اين الزم نيست دانش آموز با مبحث »حال« يا قيد حالت آشنا شود.

مبحث حال در كتاب های رصف و نحو عربی، قواعد پيچيده ای دارد؛ ورود به اين مباحث، دبري 

را دچار دردرس می كند و هرچه جلوتر برود بيشرت دچار مشكل می شود؛ بنابراين، به همني اندازه از 

قواعد كفايت شود.

 اِْخَتِبـْر َنْفَسـَك. َترِْجِم اْلياِت اْلَکريـَمَة ، ُثمَّ َعيِّـِن »اْلحاَل«.

تذّكر: نيازی به تشخيص صاحب حال نيست.
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1 ﴿... َوُخـِلـَق اْلنساُن َضعيفـاً﴾  اَلنِّساء: 28

و انسان، ناتوان آفريده شده است. )َضعيفـاً(

2 ﴿َوال َتِهنوا َوال َتـْحزَنوا َوأَنُتُم اْلَْعـَلـْوَن ...﴾ آُل ِعمران: 139

و سست نشويد و اندوهگني نباشيد در حالی که شام برتريد. )أَنُتُم اْلَْعـَلـْوَن(

يَن ...﴾  اَْلَبَقرَة: 213 ـًة واِحَدًة َفـَبَعَث اللُه النَّبّييـَن ُمَبشِّ 3 ﴿کاَن الّناُس أُمَّ

يَن( مردم اّمتی يگانه بودند و خداوند پيامبان را مژده دهنده فرستاد. )ُمَبشِّ

4 ﴿يا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّـُة * ارِْجعـي  إِلـٰی َربِّـِك راضَيـًة َمرْضيَّـًة﴾ اَْلَفْجر: 27 و 28

ای نفس آرام، با خشنودی و خدا پسنديدگی به سوی پروردگارت بازگرد. )راضَيـًة َمرْضيَّـًة(

ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند: ای نفس مطمئّنه، خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد.

ترجمٔه استاد الهی قمشه ای: ]آن هنگام به اهل ایامن خطاب لطف رسد که[ ای نفس ]قدسی[ 

مطمنئ و دالرام به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود به ]نعمت های ابدی[ او و او راضی از 

توست.

ترجمٔه آیت اهلل مکارم شیرازی: تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم 

تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.

کاَة َوُهْم راِکعوَن﴾  الَة َوُيْؤتوَن الزَّ ُکُم اهلُل َو رَُسوُلُه َوالَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن ُيقيموَن الصَّ ا َوليُّ ﴿إمنَّ 5

اَْلامِئَدة: 55

رسپرست شام تنها خدا و پيامبش و کسانی هستند که اميان آورده اند، کسانی که در حالی که در 

رکوع هستند، مناز را بر پای می دارند و زکات می دهند. )ُهْم راِکعوَن(

ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند: ولّی شام، تنها خدا و پیامب اوست و کسانی که ایامن آورده انـد: 

هامن کسانی که مناز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

ترجمٔه استاد الهی قمشه ای: ولّی امر و یاور شام تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که مناز 

به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات می دهند.

ترجمٔه آیت اهلل مکارم شیرازی: رسپرست و ولّی شام، تنها خداست و پیامب او و آنها که ایامن 

آورده اند هامن ها که مناز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.

ترجمٔه آیت اهلل مشکینی: جز این نیست که رسپرست و ولّی امر شام خدا و فرستاده اوست و 

کسانی که ایامن آورده اند آنها که مناز را برپا می دارند و در حالی که در رکوع اند زکات می دهند.
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اَلـتَّـمـاريـن

رِس َعْن َكِلَمٍة ُمناِسَبٍة لِلتَّوضيحاِت الّتالَيِة. ُل: اِْبَحْث يف ُمْعَجِم الدَّ  اَلتَّْمريُن اْلوَّ

ناَعِة اْلَحديَثِة.  1 ُأْسلوٌب أَْو َفنٌّ يف إْنجاِز َعَمٍل، أَْو َطريٌق َيْخَتصُّ ِبـِمْهَنٍة، أَْو ِعْلُم الصِّ

شيوه يا هنی در انجام کاری يا راهی که ويژۂ شغلی است يا دانش صنعت نوين. )اَلتِّْقنيَّة(

2 َمَمرٌّ َتْحَت اْلَرِض أَْو ِفـي اْلَجَبِل، طوُلُه أَْكَثـُر ِمْن َعرِْضِه، لَُه َمْدَخٌل َو َمْخَرٌج.

گذرگاهی زير زمني يا در کوه که درازايش بيشرت از پهنايش است و جای درون آمدن و بريون رفنت 

دارد. )اَلنََّفق(

3 ِمنَطَقـٌة ُمرَتِفَعـٌة َفـوَق َسطِح اْلَرِض، أَْصـَغـُر ِمـَن اْلـَجـَبـِل.

منطقه ای بلند بر فراز سطح زمني که از کوه کوچک تر است. )اَلتَّّل(

ِة َوالنُّحاِس َوَنْحِوها ِفـي اْلَرِض. َهِب َواْلِفضَّ 4 َمكاُن الذَّ

جای طال، نقره، مس و مانند اينها در زمني. )اَْلَمنَجم(

5 اَلَّذي َيْسعٰی يف إنجاِز َعَمِلِه، َوال َيْشُعُر ِبـالتََّعِب.

ؤوب( کسی که برای انجام کارش تالش می کند و احساس خستگی منی کند. )اَلدَّ

6 َوْزٌن ُيـعـاِدُل أَْلـَف كيـلـوغـراٍم.

ّن( وزنی که با هزار کيلوگرم برابری می کند. )اَلطُّ

 اَلتَّْمريُن الّثانـي: اِْقَرأِ النَّصَّ الّتالـَي؛ ُثمَّ َعيِّـْن َتْرَجَمَة اْلَکِلامِت اْلَحْمراِء، َو َعيِّـِن اْلَمطلوَب ِمْنـَك.

اَْلُخطَبُة اْلِمَئتاِن َوالّراِبَعُة َواْلِعْشوَن ِمْن َنْهِج اْلَبالَغِة

ْبَعَة ِبا َتْحَت أَْفالِكها َعىَل أَْن أَْعيَص اهلَل يف  ... َواهللِ، َلْو ُأْعطيُت )اگر به من داده می شد( اْلَقاليَم السَّ

مَنَْلٍة أَْسُلُبـها از او )به زور بگريم( ُجْلَب َشعيـرٍَة، )پوست جويی( ما َفَعْلُت. َوإنَّ ُدْنياُكـم ِعْندي لَـأَْهَوُن 

)پست تر( ِمْن َورََقٍة يف َفِم َجراَدٍة َتْقَضُمـها. )ملخی که( آن را )می جود( ما لِـَعلـيٍّ َو لِـَنعيٍم )نعمتی( 

ٍة ال َتْبقـٰى؟! َنعوُذ ِباهللِ ِمْن ُسباِت الَْعْقِل )به خواب رفنت خرد( َوُقْبحِ الزَّلَِل )زشتی لغزش(  َيْفنـٰى َولَـذَّ

َوِبِه َنْسَتعيـُن. )ياری می جوييم(

خطبهٔ دويست و بيست و چهارِم نهج البالغه

به خدا اگر رسزمني های هفتگانه با هرچه زير آسامن هايشان هست به من داده می شد تا از خدا 

نافرمانـى كنم و پوسِت جويی را از مورچه ای به زور بگيـرم، انجام نـمی دادم؛ و بی گامن دنيايتان نزِد من 
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از برگى در دهاِن ملخى که آن را می َجَود، پست تر است. عىل را چه کار با نعمتى كه نابود می شود 

و لّذتـى كه نـمى ماند؟! از به خواب رفتـِن ِخرد و زشتِی لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری 

می جوييم.

1 إْعراَب ٰهِذِه اْلَکِلامِت؟  

َنـْمَلـٍة: مجرور بحرف جر ُجْلَب: مفعوٌل ِبه اَْلَعْقِل: مضاٌف إليه َجراَدٍة: مضاٌف إليه

2 َنْوَع ِفْعِل »َفَعْلُت« وصيَغَتُه: فعٌل ماٍض، متکّلٌم وحدُه   

3 َنْوَع ِفْعِل »َتْقَضُم« و صيَغَتُه: فعٌل مضارٌع، مفرٌد مؤّنٌث غائٌب  

: أقاليم )إقليم( و أَفالك )فلك(    4 َجْمَعيـِن لِلتَّْکسيـِر ِفـي النَّصِّ

: أُعطيتُ    5 اَْلِفْعَل اْلَمجهوَل ِفـي النَّصِّ

: تسعة )تسعُة أَفعاٍل(    6 َعَدَد اْلَْفعاِل ِفـي النَّصِّ

ـُ : أََخَذ ِمْنُه َقْهراً )به زور گرفت(  اَْلُجْلب: ِقْشُ النَّباِت َو َخَشُبُه )پوستٔه گياه و ساقٔه آن(   َسَلَب 

عريَة: َحبَُّة َنباٍت )دانٔه گياهی؛ جو( اَْلَْهَوُن: اَْلَحَقر )پست تر(  اَْلَجراد: َحَشٌَة ُمِضٌَّة َتأُکُل اْلَمحاصيَل  اَلشَّ

راعيََّة َو النَّباتاِت )حشه ای زيان رساننده که محصوالت کشاورزی و گياهان را می خورد.(  َقَضَم ـَ :  الزِّ

بات:  َکرَسَ ِبأَطراِف أَسناِنِه )با اطراف دندان هايش شکست( اَلنَّعيم: اَْلامل، اَْلَجنَّة )دارايی، بهشت( اَلسُّ

اَلنَّْوُم اْلَخفيُف )خواب سبک( اِْسَتعاَن: َطَلَب اْلُمساَعَدَة )ياری خواست(

 اَلتَّْمريُن الّثاِلُث: َضْع ِفـي الّداِئرَِة اْلَعَدَد اْلُمناِسَب. »َکِلَمـٌة واِحَدٌة زاِئَدٌة«

1 اَْلـَقناُة: َنـْهـٌر واِسـٌع أَْو َضـيِّـٌق لِـَحَرَکـِة اْلـميـاِه ِمْن َمکاٍن إلٰی آَخَر. 

کانال: رودی پهناور يا تنگ برای حرکت آب ها از جايی به جای ديگر.

بيعيَِّة َوالّطاَقـِة.  واِهِر الطَّ 2 اَْلفيزياُء: ِعْلٌم َيْبَحُث َعْن َخصاِئِص اْلَموادِّ َوالظَّ

فيزيک: دانشی که دربارٔه ويژگی های مواد و پديده های طبيعی و انرژی جست وجو می کند.

ی ِبٰذلَِك َوإْن زالَْت َعْنـُه الرُّطوَبُة.  3 اَلّطـيـن: ُتراٌب ُمخَتِلٌط ِباْلامِء، َوَقْد ُيَسمَّ

ِگل: خاکی آميخته با آب و گاهی به همني نام ناميده می شود، گرچه رطوبت از آن زائل شود. 

4 اَلـتِّـالُل: گزينٔه اضافی )تّپه ها(

ّياراِت لِلنَّجاِة ِمَن اْلَخَطِر.  5 ِحزاُم اْلَماِن: رَشيٌط َيسَتعِمُلـُه ُرّکاُب الّطاِئراِت َوالسَّ

کمربند امينی: نواری که رسنشينان هواپيامها و خودروها برای رهايی از خطر به کار می برند.
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راعيََّة َتْسَتطيُع أَْن َتْقِفَز ِمْتـراً واِحداً.  اَْلَجراَدُة: َحَشٌَة َتْأُکُل اْلَمحاصيَل الزِّ 6

ملخ: حشه ای که محصوالت کشاورزی را می خورد و می تواند که يک مرت بپرد. )ترجمٔه حرف »که« 

در اين عبارت الزامی نيست(.

 اَلتَّْمريُن الّراِبُع: لِلتَّـْرَجَمِة. )َهْل َتْعَلُم أَنَّ ... ؟(

1 َهْل َتْعَلُم أَنَّ اْلُمغوَل اْسَتطاعوا أَْن َيْهُجموا َعَلی الّصيـِن َعلٰی رَْغِم ِبناِء سوٍر َعظيٍم َحْولَـها؟!

آيا می دانی كه مغول ها با وجوِد ساخنت ديوار بزرگی دور چني توانستند به آن حمله كنند؟!

آيا می دانی كه مغول ها توانستند به چني حمله كنند؛ با وجوِد ساخت ديوار بزرگی دور آن؟!

َظ »گ« َو »چ« َو »پ« َو »ژ« َموجوٌد ِفـي اللَّهجاِت اْلَعَربيَِّة الّدارَِجِة َكثيـراً؟!   2 َهْل َتْعَلُم أَنَّ َتَلفُّ

آيا می دانی كه تلّفظ »گ« ، »چ« ، »پ« َو »ژ« در لهجه های عاميانٔه عربی، بسيار وجود دارد؟!

مثاًل در كشورهای حاشئه خليج فارس اغلب، مخرج قاف به گاف تبديل می شود؛ مانند: 

»أُگل لَْك: أَقوُل لََك« ؛ »گوْم : ُقْم« ؛ »ما أَْگَدْر: ما أَْقِدُر« ؛ »َگْلبي: َقْلبي«

در سورّيه و لبنان حرف »ج« به صورت »ژ« تلّفظ می شود؛ مثال: 

»ژيْب َژوازَْك: اِْجِلْب َجوازََك؛ ِجْئ ِبـَجوازَِك »گذرنامه ات را بياور« ؛ »َژَبل: َجَبل«

در مرص حرف »ج« را »گ« تلّفظ می كنند؛ مثال: »َموگود: َموجود« ؛ »َگميل: َجميل« ؛ »َرِگل: رَُجل«

در عراق گاهی حرف »ک« را »چ« تلّفظ می كنند؛ مثال: 

»إْحچي: اِْحِك )صحبت كن( ؛ »َچِلب: َكْلب« ؛ ِوْين ِچِنْت: أَْيَن ُكْنَت« ؛ »لَِتْبچـي: ال َتْبِك« )گريه نكن(

همچنني در بغداد تلّفظ »پ« وجود دارد.

ْيِت ِمْن َكِبِدِه لِـِصناَعـِة َموادِّ التَّْجميِل؟! 3 َهْل َتْعَلُم أَنَّ اْلحوَت ُيـصاُد اِلْسِتْخراِج الزَّ

آيا می دانی كه نهنگ برای در آوردِن روغن از جگرش برای ساخنِت مواّد آرايشی صيد می شود؟!

آيا می دانی كه نهنگ برای استخراج روغن از كبدش برای ساخت مواّد آرايشی صيد می شود؟!

َيـراِن؟!  4 َهْل َتْعَلُم أَنَّ اْلُخّفاَش هَو اْلَحَيواُن اللَّبوُن اْلَوحيُد الَّذي َيـْقِدُر َعَلی الطَّ

آيا می دانی كه خّفاش تنها جاندار پستانداری است كه می تواند پرواز كند؟!

آيا می دانی كه خّفاش تنها جانور )حيوان( پستانداری است كه قادر به پرواز است؟!

5 َهْل َتْعَلُم أَنَّ َعَدَد النَّْمِل ِفـي اْلعالَِم َيفوُق َعَدَد اْلَبَشِ ِبـَمليوِن َمرٍَّة َتقريباً؟!

از  بار بيشرت  آيا می دانی كه شامر )تعداد( مورچگان در جهان نزديک به )تقريباً( يک ميليون 
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شامر آدميان است؟!

6 َهْل َتْعَلُم أَنَّ طيسفون اْلواِقَعـَة ُقرَْب َبغداد كاَنْت عاِصَمَة الّساسانّييـَن؟!

آيا می دانی كه تيسفون، واقع در نزديكی بغداد پايتخت ساسانيان بود؟!

7 َهْل َتْعَلُم أَنَّ ُدبَّ اْلباندا ِعْنَد اْلِوالَدِة أَْصَغُر َحْجمـاً ِمَن اْلـَفأِْر؟!

آيا می دانی كه اندازٔه خرس پاندا هنگام زاده شدن كوچک تر از موش است؟!

راَفَة َبْکامُء لَْيَسْت لَـها أَْحباٌل َصوتيَّـٌة؟! 8 َهْل َتْعَلُم أَنَّ الزَّ

آيا می دانی كه زرافه الل است و تارهای صوتی ندارد؟! 

)در اينجا به جای لَْيَسْت فعل به صورت لَْيَس نيز درست است؛ زيرا ميان فعل »لَْيَس« و »أَْحبال« 

فاصله افتاده است./ أَْحباٌل َصوتيَّـٌة و ِحباٌل َصوتيَّـٌة و أَوتاٌر َصوتيَّـٌة هر سه درست اند.(

الِم؟! يتوِن رَْمُز السَّ 9 َهْل َتْعَلُم أَنَّ َورََقَة الزَّ

آيا می دانی كه برگ زيتون مناد صلح است؟!

نوح  داستان  به  موضوع  اين  است؛  صلح  مناد  سفيد  پرنده ای  نوک  در  زيتون  درخت  برگ 

برمی گردد. نوح در كشتی توفان زده بود كه ديد پرنده ای كه برگ زيتونی به نوک گرفته بود به سمت 

كشتی می آيد؛ از ديدن اين صحنه خوشحال شد و دانست خشم خدا به پايان رسيده است و اين برگ 

نشان می دهد جزيره ای رس از آب در آورده است. اين داستان مناد صلح شد.

پس از جنگ جهاىن دوم، پيكاسو از طرح هامن كبوتر سفيد براى نشان دادن صلح و دوستى به 

عنوان نشان كنگرٔه جهاىن صلح در پاريس در سال 19۴9 بهره برد.

در اساطیر یونانی، »آتنا« با »پوزئیدون« خدای دریا برای در اختیار داشنت آتن به رقابت پرداختند. 

خدای دریا با پرتاب نیزٔه سه شاخٔه خود به آکروپلیس که آب دریا از آن فوران کرد، اّدعای در اختیار 

گرفنت آن را كرد، ولی آتنا با کاشنت درخت زیتون برای نخستني بار خوبی را در کنار گرفت و صلح را 

پیشنهاد کرد. دادگاه خدایان و الهه ها به سود آتنا حکم دادند؛ زيرا او هدیه ای بهرت به زمین داده بود.

تاج گل های زیتون همچنین توسط عروس ها پوشیده و به برندگان املپیک اهدا می شد.

شاخٔه زیتون در پرچم سازمان ملل مّتحد نیز به عنوان مناد صلح استفاده شده است.
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. فـيِّ َو اْلعراِب لِـام ُأشيـَر إلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ  اَلتَّمريُن اْلخاِمُس: َعيِّـِن الصَّ

}اَْلُعاّمُل اْلُمجَتِهدوَن َيْشَتِغلوَن ِفـي اْلَمْصَنِع.{   }َنَجَحِت الّطالِباُت ِفـي ااِلْمِتحاِن.{

1. اَلُْعاّمُل
ِة  أ. اِْسٌم، َجْمُع تَْكسريٍ، اِْسُم فاِعٍل، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب مَّ ُمبْتََدأٌ َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

ـٌر َوُمْفرَُدُه »الْعاِمُل«  ِة ب. اِْسُم ُمبالََغـٍة، َجْمٌع ُمَکسَّ مَّ فاِعٌل َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

2. اَْلُمجَتِهدوَن
ٌر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمْعرٌَب ِصَفٌة َوَمرْفوَعٌة ِبالتََّبعيَِّة لَِموصوِفها أ. اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَذكَّ

ـٌر، َنِكرٌَة، ، َمْبنـيٌّ ُمضاٌف إلَيِه َو َمْجروٌر ِبـ »و« يف »ـون« ب. اِْسُم َمْفعـوٍل، ُمَثّنـی، ُمَذكَّ

3. يَْشتَِغلوَن

َخبَـٌر َوَمبْنـيٌّ أ. ِفْعٌل، َجْمٌع ُمَذکٌَّر غائٌِب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب اِفِتعال، َمْعلوٌم، الزٌِم

فاِعٌل ب. ِفْعٌل ُمضاِرٌع، َجْمٌع ُمَذکٌَّر ُمخاطٌَب، َمْجهوٌل، ثاُلثـيٌّ ُمَجرٌَّد، ُمتََعـدٍّ

۴. اَلَْمْصَنعِ
ُمضاٌف إلَيِه َوَمْجروٌر أ. اِْسُم َمْفعـوٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، َمبْنـيٌّ

َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف الَْمْصَنعِ: جارٌّ َومْجروٌر( ب. اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة، ُمْعرٌَب 

5. نََجَحْت
 أ. ِفْعٌل ماٍض، ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر ُمخاطٌَب، ثاُلثـيٌّ َمزيٌد ِمْن باِب إفْعال، َمْجهوٌل

 ب. ِفْعٌل ماٍض، ُمْفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب، ثاُلثـيٌّ ُمَجرٌَّد، َمْعلوٌم، الزٌِم

6. اَلطّالِباُت
ِة أ. َمْصَدٌر، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبـأَل مَّ ُمبْتََدأٌ َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

ِة ب. اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمؤَنٌَّث سالٌِم، َمْعرِفٌَة مَّ فاِعٌل َوَمرْفوٌع ِبـالضَّ

7. ااَِلْمِتحاِن

ُمَعرٌَّف  ُمَذكٌَّر،  ُمْفرٌَد،  اِفِْتعاٍل،  باِب  ِمْن  َمْصَدٌر  أ. 

ِبأَل

)َمْجروٌر ِبَحرِْف َجرٍّ )يف ااِلْمِتحاِن: جارٌّ َومْجروٌر

بَـعـيَّـِة لَِمـوصـوِفـهـا ب. اِْسُم تَْفضيـٍل، ُمْفرٌَد، َمْعرِفَـٌة ِبـالَْعلَميَِّة ِصَفـٌة َوَمْجرورٌَة ِبـالتَـّ

موارد خطا در تـمرين باال مشّخص شده اند.

تذّكر مهم اين است كه مطلقاً طرح سؤال به صورت تشيحی غلط است. اينكه جمله داده شود 

اينكه جای خالی داده  يا  از دانش آموز بخواهيم كه خودش جدول تجزيه و تركيب را بنويسد.  و 

شود و از دانش آموز بخواهيم كه كلامت مناسبی در جای خالی بگذارد. طرح سؤال رصفاً در قالب 

دو  گزينه ای است.
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« و در  فـيُّ الصَّ از جمله در زبان عربی »التَّحليُل  بيان ويژگی های دستورِی کلمه بريون  به   

فارسی »تجزيه« می گويند.

 و به ذکر نقش دستورِی کلمه، يعنی جايگاِه آن در جمله و عالمِت انتهای کلمه در زبان عربی 

»اِعراب« می گويند. 

 در زبان فارسی به نقش دستورِی کلمه »ترکيب« می گويند. 

 اَلتَّمريُن الّساِدُس: لِـلـتَّـْرَجـَمـِة.

َقْد ُکِتَب التَّمريُن: مترين نوشته شده است. 

)حرِف »قد« ماضی را به زمان حال نزديک می کند. پس می توان گفت معادل ماضی نقلی در 

زبان فارسی می شود. دانش آموزان با حرف »لاَّم« بر رس ماضی آشنا نشده اند. خوب است بدانيد 

»لاَّم َيکُتْب: هنوز ننوشته است« معادل ماضی نقلی منفی است. توّجه داشته باشيم که در کتاب 

آموزش داده نشده است(. 

لَِم ال َتْکُتبيـَن َدرَْسِك؟ چرا درَست را نـمی نويسی؟ 

)به دانش آموز تذکر دهيم که »لَِم؟« را با »لَْم« اشتباه نگريد.(          لَْم َتْکُتبي َشيئاً: چيزی ننوشتی. 

)به دانش آموز تذّکر دهيم که فعِل »لَْم َتْکُتبي« با فعل »ما َکَتْبِت« هم معناست.(      

َجِر: نبايد روی درخت بنويسد.  الَيْکُتْب َعَلی الشَّ

)به دانش آموز فعِل »ال َيْکُتُب« را متذّکر شويم و از او بخواهيم فرق اين دو فعل را توضيح دهد.(

ديقاِن َتکاَتبا: آن دو دوست به هم نامه نگاری کردند. دوستان به هم نامه نگاری کردند.  اَلصَّ

در  که  آنجا  از  شود.  واقع  جمله  در  امتحانی  سؤاالت  در  حتاًم  لذا  دارد؛  وجه  دو  َتکاَتبا  فعل 

مسابقات و کنکور از چنني فعل هايی استفاده می شود؛ بنابراين، چاره ای نيست و بايد به اين فعل ها 

اشاره کرد. 

پيشنهاد می شود به دانش آموز بگوييم: در زبان فارسی نيز چنني حالت هايی وجود دارد؛ مثاًل فعل 

»می خنديد« دو وجه دارد: 

»او می خنديد« سوم شخص مفرد ماضی استمراری        

»شام می خنديد« دوم شخص مضارع اِخباری

»بدويد« در»بايد بدويد«دوم شخص مضارع اخباری  
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رَجاًء، َتکاَتبا: لطفاً، با هم نامه نگاری کنيد.            

َتکاَتَب الزَّميالِن: آن دو هم کالسی با هم نامه نگاری کردند. 

أَنُتام َتکاَتْبُتـام: شام )دو تن( با هم نامه نگاری کرديد.

ريَِّة: از مواّد قندی منع شدم.  کَّ ُمِنْعُت َعِن اْلَموادِّ السُّ

ر واژہ ای فارسی است که در بسياری از زبان های جهان از جمله زبان عربی وارد  ُسکَّ توضيح: 

شده است؛ مانند: 

رفته  اسپانيايی  به  عربی  از  اصل  در  که   )Azúcar(اَُذَکر اسپانيايی:   ،)Zucker( زوَکه  آملانی: 

ــُر )zucchero(، فرانسه )Sucre(، یونانی: زا َخری )Ζα´χαρη(، ژاپنی:  است، ايتاليايی: زوکِّ

)Sugar( انگليسی: شوِگر ،)Cukier( لهستانی: زوِکر ،)シュガー( زيدا

ال َتـْمَنْعنا َعِن اْلُخروِج: مانع خروج ما نشو؛ مانع بريون رفنِت ما نشو؛ ما را از خارج شدن منع نکن.

امکان دارد دانش آموز فعل »ال مَتَنْعنا« را مفرد مؤّنث غايب به شامر آورد؛ در اين صورت چون 

قرينه ای وجود ندارد، پاسخ او درست است.

اِْمَنعوا َحْمَل اْلَجّواِل: ُبردِن گوشِی همراه را ممنوع کنيد.

ريِق: مانعی را در راه ديديم.  شاَهْدنا ماِنعاً ِبالطَّ

کاَن اْلحارُِس َقِد اْمَتَنَع َعِن النَّْوِم: نگهبان از خوابيدن خودداری کرده بود. 

ال َتـْمَتِنعوا َعِن اْلُمطالََعِة: از مطالعه کردن خودداری نکنيد. 

لَْن َنـْمَتِنَع َعِن اْلُخروِج: از خارج شدنخودداری نخواهيم  کرد. 

لَْيَتـنا اْمَتَنْعـنا َعْنـُه! ای کاش از آن خودداری می کرديم! 

ِبواِجباِتُکم؟ چرا بهتکاليفتان عمل نکرديد؟  َعِمْلُتم  لَِم ما 

أَ َتْعَملوَن يف اْلَمصَنِع؟ آيا در کارخانه کار می کنيد؟ 

اَْلُعاّمُل َمشغولوَن ِباْلَعَمِل: کارگران مشغول کار هستند. 

ٌل اْلَيوَم: امروز کارگاه تعطيل است. اَْلَمْعَمُل ُمَعطَّ

إٰلهي، عاِمْلنا ِبَفْضِلَك: ای خداِی من، با لطفت با ما رفتار کن. 

إٰلهي، ال ُتعاِمْلنا ِبـَعْدلَِك: ای خداِی من، با دادگری ات با ما رفتار نکن.
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کانوا ُيعاِملوَننا َجيِّداً: با ما به خوبی رفتار می کردند.

ُمَعلُِّمنا َجيُِّد اْلُمعاَمَلِة َمَعنا: معّلِم ما با ما خوش رفتار است.

َقْد َذَکَر اْلُمؤِمُن َربَُّه: مؤمن پروردگارش را ياد کرده است. 

َقْد َيْذُکُر اْلُستاُذ َتالميَذُه اْلُقَدماَء: استاد شاگردان قدميی اش را گاهی ياد می کند.

ُذِکرَْت ِبـاْلَخْيـِر: به نيکی ياد شدی. 

لَيَت أَِحبَّتـي َيْذُکروَننـي! ای کاش يارانم )دوستانم( مرا ياد کنند!

رانـي: پدربزرگ و مادربزرگم مرا ياد کردند.  تـي َتَذکَّ َجّدي َو َجدَّ

تـي« را به صورت منادا بخواند و فعل  َو َجدَّ احتامل ضعيفی وجود دارد که دانش آموز »َجّدي 

را« را »امر مثّنای مخاطب« بپندارد؛ در اين صورت پاسخ او را درست محسوب می کنيم. »َتَذکَّ

رانـي: ای پدر بزرگ و ای مادربزرگم، مرا ياد کنيد.  تـي َتَذکَّ َجّدي َو َجدَّ

را زَُمالَءنا: لطفاً، هم کالسی هاميان را ياد کنيد. رَجاًء، َتَذکَّ

رَُك يا زَميلـي: ای هم کالسِی من، تو را به ياد نـمی آورم.   ال أََتَذکَّ

ُرنا اْلُمَدرُِّس: معّلم، ما را به ياد خواهد آورد. َسـَيَتَذکَّ

هدف اين مترين چيست؟ پاسخ: دانش آموز انواع مختلف فعل ماضی، مضارع، مستقبل، نهی و نفی 

را در ساخت های گوناگون ببيند. در بارم بندی ترجمٔه انواع فعل نيز وجود دارد؛ لذا الزم است که فراگري 

با اين سبک از سؤاالت در کتاب آشنا شده باشد. از آنجا كه عربی برای رشتٔه ادبيات و علوم انسانی درس 

اختصاصی است؛ لذا شايسته است كه دبري عربی بر مبحث فعل بيشرت تأکيد كند. حجم مناسب كتاب 

نيز به او اجازٔه اين كار را می دهد و از اين نظر جای نگرانی نيست.


