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َمةُ اَلْ    ُمَقدِّ
 ریزانبرنامهروش تدريس و ارزشيابی است.  درسی، ۀآگاهی از برنام ،معلّمراهن(ی هدف از تأليف كتاب 

های تدريس تأليف کتاب نونگاشت و نيز روش رویکرد تا كنندتالش می درسی هایآموزشی و نويسندگان کتاب

 فاصلۀ ،درسی هایبرنامه ارزشیابی دست آمده ازهای بهگاهی نتيجه اامّ  ؛آشكار سازند رابرنامۀ درسی  مناسب

استفاده از  ،حّل مشكل راهكارهای از یکی. دهدرا نشان می »شده اجرا برنامۀ« و »شدهقصد برنامۀ« میان

 ،اندكردهها تدريس های پيش� و كتابی كه سالوابستگی برخی معلّ(ن به شيوه. است »ممعلّ  راهن(ی کتاب«

  رو گردد.شود پذيرش كتاب نونگاشت با دشواری روبهموجب می

پندارند و در پی هنوز آموزش زبان عربی را تنها رصِف انواع فعل، ضم�، اسم اشاره و مانند اينها میبرخی    

زش های زبانِی شنيدن، خواندن و سخن گف� نيستند؛ شايسته و بايسته است بينديشيم هدف از آمومهارت

  عربی در زندگی نياز دارد. آموز چه اندازه دانش زبانیِ عربی در ايران چيست و دانش

توان توقّع نـمی بنابراين،ای در طول هفته درس عربی دارد؛ دوازدهم تنها يک زنگ نود دقيقه ۀآموز پايدانش

 درس عربی درس اختصاصی باشد؛ هاساير رشتهآموزان های او در بخش قواعد دو برابر دانشداشت كه آموخته

اّما مؤلّفان در تعي�  ساعت بيشرتی برای تدريس آن الزم است؛ لذا ادبيات و علوم انسانی است؛ ۀرشت در

منطقی اين است كه نگاشت كتاب با توّجه به ميزان ساعتی  ۀاند. پس شيو ساعت هفتگی درس نقشی نداشته

  باشد كه در اختيار معلّم است.

  شود كه:ای سامان داده میگونهبه در درس عربی پايۀ دوازدهم ادگیریی -اصول یاددهی

؛ مثالً نقش اصلی را در آموزان اجرا شودرت فّعال و با مشاركت گروهی دانشبه صو  زبان عربی آموزش .۱

تواند دب� می کند و معلّم نقش راهن( و مدير آموزشی دارد.آموز ايفا میترجمۀ متون و عبارات دانش

است نيم ساعت  7كه اشعاری منسوب به حرضت علی  م� درس اّول ۀترجمبرای مثال برای 

آموزان در كار گروهی ترجمه كنند؛ سپس دب� در نقش يک مدير شود تا دانشفرصت داده می

 سازد.آموزان را برطرف میاشكاالت دانش آموزشی

در  .ورزد مبادرت خودهای تفّعالیّ زان نسبت به ارزشیابی از آموبر ارزشیابی دانش افزونم معلّ  .۲

 حقيقت يک هدف اصلی از برگزاری امتحانات هم� مطلب است.

ه و فهم نقش ترجم ،در این میان گیرد.های زبانی صورت میآموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت .۳

آموز نشهدف آن است كه دا کتاب عربی، زبان قرآن دوازدهم،در  د.شو می تربرجسته ،عبارات و متون

از اهداف نيست؛ با توّجه به هم�  »تعريب« معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد. درست بخواند و
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شود. وقتی هدف فهم م� است؛ بسياری از ظرايف های دب�ان پاسخ داده میمطلب بسياری از پرسش

 قواعد نيازی به آموزش ندارند.

اصوالً مهارت  گردد.ه بیشرت میتوجّ  نو شنیدزش عربی به مهارت خواندن های نوین آمودر شیوه .۴

ترين اهداف است. وجود كنكور و امتحان ه(هنگ نهايی موجب شده شفاهی در هر زبانی از مهم

حّل تـمرينات كتبی  دهد روی مهارتاست اين بخش از آموزش زبان آسيب ببيند؛ زيرا دب� ترجيح می

 گذاری كند.رسمايه

عبارات از عربی به فارسی،  ۀترجم خوانی،روانگیرد: ر این مبنا صورت میهای زبانی بسنجش مهارت  .۵

صورت  (به گف�و مهّم زبان عربی برای تقویت مهارت سخن پر تكراریادگیری عبارات و مصطلحات 

كه  در مورد مهارت نوش� از آنجا آموزان)آموز و یا در میان دانشپرسش و پاسخ میان دبیر و دانش

اين  كند.(یز و اختالفات امالیی كفایت میـارجاع به وجوه ت فارسی و عربی تقریباً یكی است؛الفبای 

در » آية« ۀكمرت دب�ی به مسائل اماليی توّجه دارد؛ مثًال اينكه كلم بخش نيز مظلوم واقع شده است.

» مالقات«و » امداو «به صورت » ُمالقاة«و » ُمداواة«آمده است؛ » آيت«و » آيه«فارسی به دو صورت 

  نوشته شده است. 

خوانی و ایی درستباید از توان ادبيات و علوم انسانی ۀبه ويژه در رشت معلّم ؛دارد ایويژهروخوانی جایگاه 

اين كار تنها از   آموزش دهد. ،تا بتواند متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه ؛خوانی برخوردار باشدروان

ث، ح، ذ، ص، «تلّفظ صحيح حروف  آيد.زبان و ادبيات عرب يا مرتجمی عربی بر می ۀدب� متخّصص رشت ۀعهد

در عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. معموالً » ک«شود. حرف آموزش داده می» ض، ط، ظ، ع، ق، و

ن حرف اي ،فرق دارد. در فارسی معيار نيز شود. حال آنکه تلّفظ فارسی و عربی اين حرففراموش می» و«حرف 

تلّفظ  ،شود. با توّجه به اينکه در نـ(ز خواندنتلّفظ می Wدر انگليسی و در عربی به صورت  Vبه صورت 

آموزان طبيعی است كه برخی دانش .درست مخارج حروف اهميّت دارد؛ لذا دب� عربی به اين بخش توّجه دارد

مباالتی آنان نيست. يک دب� با تجربه نبلی و بیت ۀتوانند با تلّفظ درست كل(ت را بيان كنند و اين نشاننـمی

  آموزانی هستند كه حّتی در تلّفظ درست زبان فارسی نيز اشكال دارند.دانش به اين مطلب توّجه الزم را دارد.

گاهی استفاده از زبان فارسی  ترجمه بهره گرفته شود. برای آموزِش  کارساز هايیشيوهاست از الگوها و  خوب

لَْم «و  »ما فََعَل «مثالً گفته شود:  ؛دو زبانتطبیق انواع فعل در  :مانند؛ است آمدكار  فنون ترجمهدر تفهیم 

  معادل ماضی ساده در فارسی هستند. »يَْفَعْل 

 قواعد ؛فرق داردآموز ايرانی با نياز يک دانش نياز دارد آموز کشور عربی در زمينۀ قواعددانش آنچه

در يادگ�ی هر زبانی  گیرد.ر میو معلّ(ن قرا مؤلّفانریزان، ی مورد توّجه برنامهلی اساسبه عنوان اص کاربردی




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۸ 
 

های درسی در کتابمورد تأكید است. ،از م� شاهدو یاف�  کاربردی توّجه به قواعدآموزش قواعد الزم است، 

برای فهم م� بخشی  اند.عربی هفتم تا دوازدهم بخشی از قواعد تأکيد شده است که در فهم م� بسيار مهم

تر هستند. به هم� منظور مباحث رصف در کتاب بيشرت از نحو است و در اهميّتتر و بخشی کماز قواعد مهم

آنچه دب� هميشه بايد بدان توّجه كند اين است كه  اند.ها آورده شدهترين بخشمطالب رصفی نيز رصفاً مهم

روز  چهاردهر صورتی كه يک جلسه به تعطيلی برخورد كند آموزان درس دارد و دای يک زنگ با دانشهفته

ترين بخش ترين قواعد تكيه كند. مهمكند؛ لذا در تدريس همواره بايد بر مهمآموزش را مشاهده نـمیدانش

  که: بایسته است شايسته و  در این باره. قواعد نيز شناخت فعل است

ی طرح چن� سؤالی در امتحان درست شود؛ در آموزش عربسؤال تعريفی در امتحانات طرح ن .۱

خواسته  هارا تعريف کنيد.) سؤال درست اين است که ترجمۀ اين عبارت افعال ناقصهنيست: (

را ترجمه  هاآموز بتواند اين جمله) وقتی که دانش./ كان الطّالب يكتب درسه.كان ّهللاُ حكي(ً شود: (

البتّه  باشد آشنا شده است.می »كانَ «که يکی از آنها  هـناقص هایفعلمعناست که با  به اين ،کند

 توان در تـمرينات كالسی چن� سؤاالتی را پرسيد بی آنكه به آن نـمره داد.می

آموز بايد در يادگ�ی نقش اصلی را ؛ زيرا دانشبپرهيزيمتدريس متکلّم وحده در آموزش زبان از  .۲

كند. در زبان عربی صحبت می ۀزبان فارسی دربار ديده شده است دب� نود دقيقه به  داشته باشد.

 آموز است كه بايد نقش اصلی را داشته باشد.آموزش زبان اين دانش

آموز با راهن(يی ود؛ آنچه را که دانشش های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش تأكیدبر روش .۳

آموزشی كه فراگ�  شود.می گاه ¬رين کند، در ذهنش ملکهمعلّم دريابد و خودش بدان پی بربد آن

 رسد.مطلوب نـمی ۀدر آن نقش ضعيفی دارد به نتيج

اطّالع پنج کتاب گذشته بی و قواعد شود؛ دب�ی که از واژگانتوّجه  فراگ�انهای پیشین به آموخته .۴

 شود.می مواجهدر تدريس با دشواری و کندی  است

سازی شود؛ برای آن برای فهم بهرت بومیپيوند بخورد و آموزش قواعد عربی به دستور زبان فارسی  .۵

تَُب) را آموزش دهيم بديهی است که نخست بايد خواهيم فعل مجهول (کُتَِب و يُکْ �ونه وقتی می

و » لَحَ أَفْ َقدْ «شود) را تفهيم کرد. يا برای تفهيم معنای فعل مجهول فارسی (نوشته شد و نوشته می

 ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی توضيح داد.» َمعونَ کانوا يَسْ «

 :مانند شود؛بخشی از آنها حذف می؛ لذا دندارن اتأثیر چندانی در دریافت معن ،قواعداز  برخی .۶

آموز ايرانی سودی ندارد و تنها مبحث غ� منرصف، انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانش

 هستند؛ زيرافهم عبارات و متون  در خدمتقواعد شود. طرّاحی سؤاالت معّ(گونه میموجب 




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۹ 
 

 عبارت به .زبانی و م� محور است ۀهای چهارگانمهارت ۀهای جدید عربی بر پایرویکرد کتاب

حِ « یا »ساخت« اساس بر ی کهسؤال طرح لذا ؛ساخت نه هدف است شناخت ،دیگر  »طاءَ خْ اْألَ  َصحِّ

 و درست ساختارهای با آموزدانش بلکه ؛ندارد وجود جدید روش در ،باشد »گذاریاعراب« یا

  .شودمی روهروب درست شده گذاریعرابا

  فلسفۀ آموزش عربی در ايران چيست؟

  آمده است: گونه ايندر اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 زبان است؛ این آمیخته آن با کامالً  فارسی اتادبیّ  و است عربی اسالمی معارف و علوم و قرآن زبان که آنجا از«

  .»شود تدریس هارشته همۀ در و هاکالس همۀ در متوّسطه دورۀ پایان تا ابتدایی دورۀ از پس باید

  درس عربی چنین آمده است: در مورد قلمرو حوزۀ »درسی ملّی برنامۀ«در 

گف� ی خواندن، گوش کردن، نوش� و سخنیعن ،زبانی چهارگانۀهای ّخصاً مهارتآشنايی با زبان عربی و مش«... 

و متون :آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصوم�این حوزه به ميزانی است که دانش در

  .»تقويت زبان فارسی او مؤثّر باشد دينی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در

  یوۀ نگارش کتاب درسی آموزش زبان عربی چنین آمده است:رویکرد و ش نيز دربارۀ» برنامۀ درسی عربی«در 

 و زبان بهرت فهم به كمک و اسالمی متون و عبارات فهم برای زبانی هایمهارت پرورش«رویكرد  .۱

  محوری.قاعده جایبه محوریم� واژگان و مطلب، کاربرد درک بخشیحاکمّیت و »فارسی اتادبیّ 

 به آسیبی یندفرا این در آنها گرف� نادیده امكان كه قواعدی از پوشیچشم و قواعد حجم از كاس� .۲

 کلیدی. و پرکاربرد واژگان و م� به بیشرت توّجه عوض در ؛سازدمیـن وارد م� و عبارت فهم رویکرد

  آموزان: رد نظر برنامۀ درسی عربی از دانششايستگی مو 

با گسرتدگی  به فهم ساختارها و متونی ،ادبيات و علوم انسانی ۀرشت دوازدهم ۀدر پايبتوانند بايد آموزان دانش

های با احتساب جمع ،آموز در طول شش سال متوّسطهدانش دست یابند. های گذشتهسالبیشرت نسبت به 

تواند با استفاده از فرهنگ لغت قرآن كريم، نهج البالغه، مكّرس نزديک به دو هزار واژه آموخته است؛ لذا او می

تواند متون فارسی دارای كل(ت عربی را درست عربی را ترجمه كند. همچن� می ۀيث، ادعيه و متون ساداحاد

تواند در حّد رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن بگويد. شايان ذكر است كه مكامله، هدف بفهمد. او می

آموزان ساير قواعد نسبت به دانشادبيات و علوم انسانی در بخش  ۀدانش آموز رشت اصلی كتاب درسی نيست.

آموزان ادبيات ها اطّالعاتی بيشرت دارد. بديهی است با توّجه به اينكه از نظر زمانی هيچ فرقی ميان دانشرشته

  .باشد�یاين اطّالعات خيلی بيشرت  نيست؛ لذا های رياضی و فيزيک و علوم تجربیو علوم انسانی با رشته
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  توّجه بفرماييد: یدربارۀ درس عرب یمقام معظَّم رهرب  یاز رهنمودها یبه بخش

 یِ عرب یراتدر تعب یماست که ما بتوان یناش ادارد. فلسفه یافلسفه یریمگیم یادکه ما در حوزه  یای... عرب

به طور کامل بر قواعد و دستور  یعنی یم؛کن یدامراد را پ فهمدیمـهم درست ن یعرب معمول یککه  دشوار

زبان  خودِ  یهادانیخواند؛ اغلب عربیما م نخواینُمغْ  را که طلبۀ یآن کتاب لذا مثالً  یم؛ط شومسلّ  یزبان عرب

فالن کس گفته در  .شودیمعنا استفاده م یندر ا» لَّ( « :نوشته یدفرض کن معلومات را ندارند. مثالً  ینا یعرب

 ینا ی؛اجتهاد در زبان عرب یعنی ینکند؛ ایشود؛ به دنبالش استدالل او را ذکر میفالن معنا هم استفاده م

  . یاتادب یینسطح پا طلبۀ یعنیخوان ماست؛ یوطیس یاخوان نیمغ مربوط به طلبۀ

خوانند، یم� را م یا وقترا هم ندانند، امّ  یاقاعده یچآموزان ولو هکه دانش یاموزانیمرا آنچنان ب یعرب یدبا ما

  کامالً ممکن است.  ینرا بفهمند و ا یشمعنا

فاعل و  یدا اگر از آنها بپرسفهمند؛ امّ یرا م یشآنها معنا ید،خوانیقرآن را م ۀیش( آ یکه وقت یمرا دار یکسان ما

  کنند. یش( ترجمه م یفهمند و برایمعنا را م یتوانند، ولیاصال � ید؛کن یینمفعول جمله را تع

  قواعد دشوار دارد؟!  ینبه ا یازیآموز چه نقاعده نباشد؛ اّما دانش اصالً یمگوینـم من

  ...  یردبگ یادرا  یعرب یخوانآموز م�که دانش یدکن یکار  یدش( با ینهاا همۀ ی... به جا

فقه و  استنباِط  یصتخصّ  رشتۀ یک ینشود؛ ا یسدر مدارس ما تدر یگونه عربینکه ا یستن یاجیاحت هیچ

  است.  یعرباصول از منابع 

مثل  ینيست که الزم باشد مردم ما مکامله با آن را بلد باشند يا نباشند، زبان عرب یزبان ی،زبان عرب امروزه

  نيست که زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکامله با اين زبان آشنا بشويم. یانگليس

   :افراد با سه هدف ياد بگ�ندرا ممكن است  یعرب 

است ... اين هم به نظر من  یقواعد زبان عرب یرا ياد بگ�ند ... هدف ديگر، فراگ�  یاين كه مكاملۀ عرب یيك

هم كه مال عاّمۀ مردم است و آن  یآموزش و پرورش باشد ... هدف سوم در یتواند مقصود از تعليم عربیمـن

ندبه،  یكميل، دعا یالبالغه، دعا، دعاقرآن، حديث، نهج  یرايج يعن یتون عرببه قصد فهميدن م یعرب یفراگ� 

  را با اين قصد ياد بگ�ند. یه است. همۀ مردم بايد عربسجاديّ  و صحيفۀ ی(لـابوحمزه ثُ  یدعا
  ۲۷/۱۰/۱۳۷۹موزش و پرورش. ريزی آ بيانات رهرب معظّم انقالب اسالمی در ديدار مديران و جمعی از كارشناسان سازمان پژوهش و برنامه

  
(رعايت اين تأکيدات در کنکور، مسابقات علمی،  :كتاب دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی تأکيداتترین مهم

  های کمک آموزشی الزامی است. اين نوشته به منزلۀ ابالغ رسمی است.)امتحان نوبت اّول و دوم و کتاب

 با اين ساختارها آشنا شده است:  در طول پنج سال گذشته آموز پايۀ دوازدهمدانش .۱
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های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، معادل ماضی بعيد فعل �

های غ� صحيح و سا¼ مانند َوَصَل، کاَن و نََهی نيز مواجه شده آموز در کتاب با فعل(هرچند دانش

تل های معها از فعلاگر در آزمون است، ولی وجوه رصفی آن از اهداف قواعد کتاب درسی نيست.

و » ، کَي ، لَِکي ، َحتَّی ، لَنْ  أنْ «هايی که حروف ) و ترجمۀ فعلاستفاده شود به رشط اينكه  تغي�اتش

بر آنها وارد شده است، بدون ذکر اعراب اصلی و فرعی و در حد شناخت آنها و دانس� » ، لِـ ، اللَمْ «

ترين مطلبی این بخش از قواعد مهم (نام اين حروف و فعل آنها در کتاب ذکر نشده است.)معنايشان. 

آموز آموخته است و در کالس درس پايۀ دوازدهم بايست تکرار و بازآموزی شود. تنها است که دانش

  هم� گونه است.ها نيز در زبان عربی نيست که يادگ�ی فعل بسيار اهميّت دارد؛ در ساير زبان

ٌب.«ه؛ مانند: فی برای ترجمۀ صفت مؤّخر در جملترکيب اضافی و وص � غ�ُ ُمَؤدَّ نَّ الصَّ   »أَخوکُ

(هل، أَ، أَين، متی،  کل(ت پرسشی )ك، أولئك، تلك(هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء، ذل اسم اشاره �

  وزن و ريشۀ کل(ت ، نون وقايه.  من هو، من هي، ما، کم) ،کيف، ملاذا، Âاذا، من أين، أَّي، َمن

- یويژگ یيکم تا بيستم آموزش داده شده و به برخ یترتيب یايک تا صد و عدده یاصل یعددها � 

معدود  معدود سه تا ده؛ مفرد بودنِ  بودنِ  مضاٌف اليهمانند جمع و  ؛اشاره شده است یزمعدود ن یها

؛ مثالً اين موارد یستنظر ن معدود آن مدّ  یژگی و اِعرابعدد معطوف، و یفيازده تا نود و نه. در معّر 

عَرش رجًال و ثالث عرشَة امرأًة (تطابق جزء دوم) ؛ مفرد و مجرور بودن معدود بعد هدف نيست: ثالثَة 

؛ سنَة أَلٍف و ثالثـمئٍة و َسبعٍ و تسعون و عاَم أَلٍف و ثالثـمئٍة از مئة و ألف مانند: مئُة رجٍل و أَلُف شهرٍ 

عددی مانند مئُة  کنند.)و َسبعٍة و تسعون (که کلمۀ سبع و سبعة در برخورد با عام و سنة تغي� می

  .مجلّه) ۱۰۱مجلٍة و مجلٌّة (

نه تنها در مبحث عدد بلکه در ¬امی مباحث کتاب هميشه اين موضوع را در نظر داشته باشيم که 

کند و موجب تعريب از اهداف کتاب نيست؛ هم� موضوع بسياری از ابهامات دب� را برطرف می

  شود. شود که از تدريس بسياری نکات منرصفمی

های معرب های ظاهر و تشخيص اِعراب اسمتشخيص نقش دستوری کلمه يا محّل اِعرابـی در اسم �

جزء اهداف است. (فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، صفت، مضاٌف اليه، مجرور به حرف جّر، اسم و خرب 

است  طبيعی است که محل اعرابی در حد کل(تی )نايب فاعل در حالت اسم ظاهر.و  افعال ناقصه

که در کتاب زير آنها خط کشيده شده است؛ در غ� این صورت اگر دب�ی بخواهد فراتر از کتاب کار 
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آموز نيز آشفته و کند به جايی خواهد رسيد که به شّدت دچار کمبود وقت خواهد شد و دانش

  شود.رسگردان می

   در جمله.تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول  �

بايد دقّت کنيم که  های کتاب (نه در حالت پيرشفته).تشخيص معرب و مبنی در حّد آموخته �

  در پايۀ دهم مطرح شود نه بيشرت. آموزهای دانشنی در حّد آموختهبمبحث معرب و م

  م مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه. تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اس �

و اسم آلت آموزش داده نشده، همچن� اصطالح جامد در در کتاِب درسی صفت مشبّهه، اسم زمان 

شود. برابر مشتق نيز تدريس نشده است؛ پس تشخيص اسم جامد از مشتق در سؤاالت طرح نـمی

همچن� اسم مکان از ثالثی مزيد مانند مجتمع از اهداف کتاب نبوده است. ترجمۀ اسم فاعل، اسم 

  باشد.از اهداف کتاب میمفعول، اسم مکان، اسم تفضيل، اسم مبالغه 

 »یبر غامفرد مذکّماضی «فعل مانند  ۀتشخيص نوع و صيغ رشتۀ ادبيّات و علوم انسانی کتاب در �

صيغۀ فعل به صورت (جمع مذکّر مخاطب) آموزش داده شده  برای مثال ؛است یاز اهداف آموزش

ها را به شناسد و اين فعلمی» ـتُمَعلْ فَ«را در » تُمْ «آموز شناسۀ ُمخاطَبَ�). دانشاست، نه به صورت (لِلْ 

ابواب  یِ معان ــتُم. آموزِش َرجْ تَخْ ــتُم، اِسْ َرجْ ــتُم، أَخْ ــتُم، تََخرَّجْ کند: َخرَجْ دنبال آن درست ترجمه می

داند ذکر اين مطالب از خوبی می؛ يک دبيـر با تجربه بههدف نيست ،حّتی معنای غالب مزيد یثالث

  شود.آموز میندارد موجب آشفتگی ذهنی دانشآنجا که کلّيّت 

تواند اشاره کند که دب� می اسلوب رشط و ادوات آن (بدون توّجه به اعراب اصلی و فرعی جزم). �

  شود.در فعل چه تغي�اتی پيش آمده است؛ اّما در امتحان سؤالی از تغي�ات طرح نـمی

ساير انواع معارف در  جملۀ بعد از نکره. رجمۀ) و تشناخت دو نوع معرفه (معرَّف به ال و َعلَم �

» هذا«يا » الَّذي« آموز نداندکتاب ذکر نشده است؛ زيرا در فهم م� کمرت تأث� دارند؛ مثالً اينکه دانش

آموز صدها ترکيب اضافی را معرفه است، تأث�ی در ترجمه برايش ندارد. يا در دورۀ اّول متوّسطه دانش

ها جزء نخست داند در اين ترکيبکند، در حالی که نـمیاحتی ترجمه میکند و به ر مشاهده می

اّول� صفحۀ کتاب  مثالً درمعرفه به اضافه است و مشکلی در فهم م� برايش ايجاد نشده است؛ 

العل(ِء، طلُب العلِم،  ِعلِم، حسُن السؤال، نصُف العلِم، مجالسةُ : قيمُة الْ ها آمده استاين ترکيب هفتم

کند که تازه از دبستان وارد متوّسطه شده است و آموزی ترجمه می. اين شش ترکيب را دانشآفُة العلمِ 

های سه سال اّول متوّسطه فراوان هايی در کتابهيچ مشکلی نيز مواجه نشده است. چن� ترکيب
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وزش داده شده است بر يک مبنای آم هاست. پس اينکه در کتاب متوّسطۀ دوم فقط دو نوع معرف

  علمی قرار دارد.

 چهارتوان در . هر درس را میدرس تنظیم شده است پنج در کتاب عربی زبان قرآن پايۀ دوازدهم .۲

اگر دب�ی بر اساس روش تدريس و ارزشيابی صحيح تدريس کند وقت  جلسۀ آموزشی تدريس کرد.

بگويد م� را خودتان ترجمه کنيد و تـمرينات نيز بر  آموزاضافه نخواهد آورد؛ اّما دب�ی که به دانش

آموز است و تنها به تدريس قواعد کفايت کند قطعاً نه تنها وقت اضافه خواهد آورد بلکه عهدۀ دانش

آموز از درس را خدای ناکرده فراهم در امر تدريس شکست خواهد خورد و موجبات بيزاری دانش

 خواهد آورد.

آموز نيست. هرچه الزم بوده در کتاب آمده است. قواعد مکّمِل قواعد به دانشنيازی به ارائۀ جزوۀ  .۳

لَموا را در صدای رسا بخش اِعْ  با بخواهيد آموزیکتاب به صورت خودآموز نوشته شده است. از دانش

تعداد کمی از  گاه هر جا الزم شد در هنگام خواندن، سؤاالتی را از سايرين بپرسيم.کالس بخواند. آن

آموزان جذب رشتۀ زبان و ادبيات عربی يا مرتجمی عربی خواهند شد. آن عده چهار سال در نشدا

و واحدهای  دانشگاه فرصت دارند و اين وظيفۀ دانشگاه است که دانشجوی اين رشته را توا�ند سازد

 هايش را اصالح کند.درسی و رسفصل

کتاب درسی نيست. امسال و در طول پنج سال گذاری از اهداف و اِعراب گذاری)(حركت تعريب، تشکيل .۴

گذاری گذشته در اين مورد هيچ ¬رين و آموزشی وجود نداشته است. کّل کتاب درسی کامالً اعراب

آموز دچار مشکل قرائت نشود. شايسته است طرّاحان آزمون، متون و عبارات شده است، تا دانش

يازی به مهارت تشکيل ندارد. قرآن، احاديث، ادعيه و آموز ندانش گذاری کنند.امتحانی را کامالً حرکت

روست. او گذاری شده روبهآموز با يک م� عربی حرکتاند و دانشگذاری شدهها حرکتنامهزيارت

شود. هم� آموز ايرانی با متون دارای حرکات مواجه مینيازی به مکاتبات اداری نيز ندارد. يک دانش

 مه کند. م� را بايد بخواند و ترج

 آموز است. های دانشتحليل رصفی در چارچوب آموخته  .۵

  چن� قواعدی در کتاب تدريس نشده است: 

نوع بناء، نوع ضم�، اسم موصول، جامد و مشتق، صفت مشبّهه، اسم زمان، اسم آلت، غ� منرصف و 

طرح سؤال از  شايسته است به اين مورد در طرّاحی سؤاالت امتحانی و کنکور توّجه شود. ،... بنابراين

طرح چن� سؤالی قطعاً نادرست و  ای باشد؛ مثالًبخش تحليل رصفی بايد حت(ً به صورت دو گزينه

  خالف اهداف آموزشی کتاب است: 
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 من باطن األرض. تحليل رصفی کل(ت اين جمله را بنويسيد: يستخرج الع(ُل النفطَ 

ر به مؤنّث«تبديل  .۶ و بالعکس و موارد » جمع به غ� جمع«يا » مخاطب به غ� مخاطب«يا » مذکّ

نه اينکه اين مهارت خوب نيست. بلکه اين  مشابه و نيز ساخ� هرگونه جمله از اهداف کتاب نيست.

 مهارت مطابق اهداف کتاب نيست. برای دانشجوی رشتۀ عربی بسيار خوب است.

شود. در چند ¬رين کتاب معنای کلمه ب�ون از عنای کل(ت در هر آزمونی در جمله خواسته میم .۷

جمله خواسته شده است؛ اّما شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی 

 وشود؛ مانند: ع� (چشم، چشمه) کل(ت بسياری هستند که تنها در جمله معنايشان آشکار میاست. 

  حديث (سخن، نو)

آموز را در طول سال نـمرۀ شفاهی دانش شفاهیهای او در بخش آموز و فّعاليّتهای دانشروخوانی .۸

کند در يک روز از همۀ طبيعی است که دب� فرصت نـمی دهد.در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می

آموز الزم تذکّر به دانشآموزان امتحان شفاهی بگ�د. بنابراين در ه(ن آغاز سال تحصيلی اين دانش

 خواند بخشی از نـمرۀ شفاهی اوست.است که هرچه در طول سال می

تا به دفرت  است شده در نظر گرفتهمرين ـجای کافی برای نوش� ترجمه و حّل ت ،درسی در کتاب .۹

باشد ای هستند که اگر قرار توّجه داشته باشيم که بسياری از تـمرينات به گونه .مرين نيازی نباشدـت

ای تنظيم شده آرايی کتاب به گونهصفحهدهنده است. فرتی جداگانه آنها را بنويسد آزار آموز در ددانش

است که مشکلی برای نوش� پيش نيايد. تنها جايی که جا برای نوش� نيست م� درس است که با 

 توان مشکل را حل کرد.چسباندن يک برگه به راحتی می

های اختياری است و بستگی به زمان کالس و نظر دب� دارد؛ لذا در آزمون تدريس چند مورد در کتاب .۱۰

 نهايی و مسابقات علمی به ويژه در کنکور از آن سؤال طرح نخواهد شد.

  های رياضی و فيزيک و علوم تجربی مراجعه كنيد.لطفاً برای آشنايی با طرح درس به كتاب معلّم عربی رشته

درسی  هایکتاب همگام شوند؛ های درسیکتاب ر تأليفـدفت رويکردتا با  خواستاريم گرامیاز همکاران 

 زند.و آموزش برخالف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می اندای یکپارچهمجموعه» عربی، زبان قرآن«

   پيغام بگذاريد. گروه عربی وبگاهتوانيد از طريق می ؛از نظريّات ش( آگاه شويم شويممیخوشحال 

    www.arabic-dept.talif.sch.ir                :  گروه عربی بگاهونشانی 
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 بخش اّول

بندی تدريس كتابزمان  
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  ادبيات و علوم انسانی ۀپايۀ دوازدهم رشت )٣( »عربی، زبان قرآن«بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب جدول زمان

  تاليّ فعّ   درس  تاريخ  جلسه  هفته  ماه  

يم
ن

ّول
ل ا

سا
  

  مهر

  نخست� درس کتاب:  تدريس و معارفه  ١    ١  اّول

  قرائت و ترجمۀ م� و حّل بخش درک مطلب

  شود.)مهر ماه كالس برگزار نـمی ۀ(گاهی به داليلی اّول� جلس

آموز و پاسخ به قرائت بخش قواعد درس اّول توّسط دانش  ١    ٢  دوم 

  آموزاناحت(لی دانشهای پرسش

  اّول درس تـمرينات حّل   ۱    ٣  سوم

  های شفاهیاّول و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ۱    ٤  چهارم

  آبان

  آزمون كتبی و شفاهی از درس اّول  ١    ٥  اّول

  قرائت و ترجمۀ م� درس دوم و حّل درک مطلب  ٢    ٦  دوم

صدا خوش یآموز دانشتوّسط » اِْعلَموا«رائت بخش ق  ٢    ٧   سوم

  همراه توضيح و پرسش معلّم

  دوم درس تـمرينات حّل   ٢    ٨  چهارم

  آذر

 های شفاهیدوم و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ٢    ٩  اّول

  م� درس سوم و حّل درک مطلب ۀقرائت و ترجم  ٢    ١٠  دوم

صدا خوش یآموز توّسط دانش» اِْعلَموا«رائت بخش ق  ٣    ١١   سوم

  همراه توضيح و پرسش معلّم

 دوره و رفع اشكال  ٣    ١٢  چهارم

  ید

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  امتحانات    ١٣  لاّو 

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٤  دوم 

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٥  سوم

  سوم درس تـمرينات حّل   ٣    ١٦  چهارم

نيم ل 
سا وم
د

  

 های شفاهیسوم و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ٣    ١٧  لاّو   بهمن
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های پيش� را در آخرين سال تحصيلی به ياد داشته باشد؛ در آموخته ۀآموز بايد حت(ً همكنند دانشبرخی از دب�ان تصّور می

-های خود را فراموش میآموخته ،آموزاندانش بسياری ازاست.  ای ديگربه گونهداند كه حقيقت حالی كه دب� با تجربه می

 ۀدب� است كه در پاي ۀاست. وظيف» فعل«های گذشته مبحث سال ۀترين آموختالزم است. مهم كنند. يادآوری و تـمرين

 ی،نقل یساده، ماض یماضهای دهد انواع فعل را در كالس يادآوری كند. (فعلدوازدهم كه حجم كتاب نيز اين اجازه را به او می

و  یمضارع التزام یعرب یهانون وقايه، معادل یل دارامستقبل، مجهول، فع ی،نف ی،بعيد، امر، نه یماض ی،استمرار  یماض

  و نَظََر) مانند َخَرَج، َدَخَل، َصَربَ، کَتََب  یاساده یهاساده و با ريشه هایجملهاسلوب رشط داخل 

ياد آموز فعل را خوب ها ساختار اساسی دستور زبان هستند. اگر دانشترين قاعده مربوط به فعل است. فعلدر هر زبانی مهم

  تر است.مطالب ساده ۀبگ�د يادگ�ی بقي

های گذشته را در بر دارد؛ برای مثال تـمرين اّول درس دوم ای هستند كه يادآوری و تكرار آموختههای كتاب به گونه¬رين

مه را تشخيص آموز خواسته شده است كه انواع كلآموز است. در اين تـمرين از دانشهای پيش� دانشدقيقاً مربوط به آموخته

  دهد. (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم مبالغه، فعل ماضی، فعل مضارع، مصدر و ...)

 ۀهشتم خوانده است، پس طبيعی است كه حال كه در پاي ۀهفتم و فعل مضارع را در پاي ۀآموز فعل ماضی را در پايدانش

  هايش را تا حدودی از ياد برده باشد.دوازدهم است آموخته

های پيش� در كالس برد كه تكرار آموختهبندی و نـمونه سؤال پيشنهادی ارائه شده توّجه كند به سادگی پی میدب�ی كه به بارم

  آموز در امتحانات نوبت اّول و دوم موفّق نخواهد بود.الزم است؛ زيرا بدون آنها دانش

ارائه شده پيشنهادی است.  ۀو از سه درس امتحان بگ�د. برنام اّول سال تا پايان درس سوم تدريس كند ۀدب� مجاز است در نيم

  تواند تغي�اتی در آن ايجاد كند.الزامی به رعايت دقيق آن نيست. مطابق رشايط مدرسه می

   

 قرائت و ترجمۀ م� درس چهارم و حّل درک مطلب  ٤    ١٨  دوم

  سوم
صدا خوش یآموز توّسط دانش» اِْعلَموا«رائت بخش ق  ٤    ١٩

  همراه توضيح و پرسش معلّم

  های شفاهیچهارم و پرسش درس تـمرينات حّل   ٤    ٢٠  چهارم

 های شفاهیچهارم و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ٤    ٢١  لاّو   اسفند

 قرائت و ترجمۀ م� درس پنجم و حّل درک مطلب  ٥    ٢٢  دوم

  سوم
صدا خوش یآموز توّسط دانش» اِْعلَموا«رائت بخش ق  ٥    ٢٣

  همراه توضيح و پرسش معلّم

  شفاهیهای پنجم و پرسش  درس تـمرينات حّل    ٥    ٢٤  چهارم
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  بخش دوم

    روش تدريس كتاب
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رُْس اَ    وَّلُ اْألَ لدَّ

 7 الُْمؤِمنَ� َعلـيٌّ  أَم�ُ   قـيـَمـُة کُـلِّ اْمـِرٍئ ما يُـْحـِسـنُـُه.

  دهد.هر انسانی به آن چيزی است که آن را به خوبی انجام می ارزش
  ترجمۀ جملۀ باال به چند صورت ديگر نيز انجام شده است.

    

  روش تدريس درس اّول

  اهداف درس

 آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند. 7شعر منسوب به حرضت علی يک با  .۱

 خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی به صورت رسود دسته جمعی اجرا كند. ۀبا نحو  .۲

 معنای كل(ت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذكر كند. .۳

، َليَْت، لَعَ «حروف مشبّهة بالفعل  کاربرد .۴ ، لِٰکنَّ ، َکأَنَّ ، أَنَّ  تشخيص دهد. یعرب جمالت زباندر را » لَّ إنَّ

 وف مشّبهة بالفعل را درست معنا كند.های دارای حر جمله .۵

مانند » ال«تشخيص دهد و آن را از ساير حروف  یعرب جمالت زباندر كاربرد حرف الی نفی جنس را  .۶

 الی نهی و نفی و الی جواب تـمييز دهد.

 های دارای حرف الی نفی جنس را درست معنا كند.جمله .۷

 واژگان به ياد بياورد.های گذشته را در بخش قواعد و های سالآموخته .۸

  پيام م� درس را درست درک كند. .۹
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   7ماِم َعلـيٍّ َمنسوبَِة إلَی اإلْ شعاِر الِْمَن اْألَ 

واءُ اَلّداُء وَ    الدَّ

  رُ ـْشعُ ـال تَوَ  َك ـنـمِ  َك داؤُ وَ     ـِصـرُ تُـبْ ما وَ  َك ـيـف َك واؤُ دَ 

  كَربُ اْألَ  مُ الْعالَ ى وَ انْطَ  فيَك وَ     َصـغيـرٌ  مٌ ِجـْر  َك أَنـَّ مُ زْعَ تَ أَ 

  وزن شعر فعولن، فعولن، فََعل و بحر متقارب است.

  بي(ری و دارو

  کنی.از خودت است و حس نـمی ]نيز[ات بينی و بي(ریدارويت در خودت است و نـمی

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

  

  فاءٌ اَلنّاُس أَکْ

  ـّواءُ ــمُّ َحـأُ ـالْ وَ  مٌ آدَ  ـمُ ـــوهُ ــــبأَ       اءُ فـكِْة اْآلبـاِء أَ ـهِمن جِ  اَلنّـاُس 

  سمـاءُ اِل أَ ـعـى اْألفـلَ عَ  الِ ـجلرِّ ـلِ َو        نُهُ يُْحسِ  ٍئ ما كانَ ْمِرالِّ قَْدُر كُوَ 

  حياءُ أَ  لْمِ الْعِ هُل أَ ى وَ ـوتَ اُس مَ النّ ـفَ      الً بَـدَ  ـهِ ْب بِ طْلُ ال تَلٍْم َو عِ فَُفْز بِ

  است.  یبه دليل رضورِت شعر » آدمٌ « ۀتنوين کلم

  اند.مردم يکسان

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

(هر هايی دارند. ها با کارهايشان نامدهد. و انسانو ارزش هر آدمی به کاری است که آن را به خوبی انجام می

  شود.)انسانی با کارش شناخته شده و با آن ناميده می

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

  َعفاِف ُر بِالْ َفخْ اَلْ 

ــمَ   فاِخُر َجهـًال بِـالنََّسْب أَيُّهَا الْ     لِـَأْب ــا الــّنـــاُس لِـأُمٍّ وَ إنـَّ

ةٍ  َهْل    ْب ذَهَ  نُـحـاٍس أَمْ  ديـٍد أَمْ حَ  أَمْ     تَراُهم ُخلِقوا ِمن ِفضَّ

  َعَصْب ٍم وَ َعظْ ٍم وَ لَحْ  َهل ِسویٰ     طينَـةٍ  تَراُهم ُخلِقوا ِمنْ  بَْل 

َ( الْ    أََدْب َوَحــيـــاٍء َوَعـــفــاٍف وَ     قـٍل ثاِبـٍت ُر لِـَعـَفخْ إنـَّ

  مل است.وزن شعر فاعالتن، فاعالتن، فاعلن و بحر َر 
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  (افتخار) به پاکدامنی رسفرازی

مردم، تنها از يک پدر و  کنی)؛(ای که از روی نادانی به نژاد افتخار میای رسفرازی کننده از روی نادانی به نسبت 

  مادرند.

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

  هستند؟ (عصب) اند. آيا به جز گوشت و استخوان و پیيده شدهبينی که از گِلی آفربلکه آنان را می

  و رشم و پاکدامنی و ادب است. (افتخار به عقلی ثابت)رسافرازی به ِخردی استوار 

  است.  یسکوِن قافيه به دليل رضورِت شعر 

  

  اند از:رتاتصاوير به کار رفته عب

  تنام ماليزيا کورياغانِستان فيِيابان أفْد اَلْ ِهنْ دونيسيا اَلْ فليب� تاهيتي إنْ اَلْ  غوليا اَلّص� تايلندبورما ُمنْ 

ويج اَلنَّمْ  َويد ال]ُّ   بانيايکيا إسْ ُهنغاريا روسيا تشسا ويلز إسکَتَلندا هولَندا يونان فَرَنْ (نيا سويرسا اَلْ سا ألْ اَلسُّ

  َربازيلکوادور تشييل اَلْ يا اَْإل َجنت� بوليفْر ب�و اَْألَ اَلْ بََقِر ُر ُرعاُة الْ ُحمْ ُهنوُد الْ کيمو غواتي(ال اَلْ سْ اَإلْ  كسيِمکْاَلْ 

نِغال اَلْ  عوديَّة نيِجريا إثْ ريقيا ِفلَسط� اَلّريُف الّسوري اَلّصومال اَلْ رِب کينيا َجنوب إفَْمغْ غَنا اَلسِّ   يوبيا ِمرصکونغو اَلسُّ

  اند.تصاوير زير آن پنهان شدهزن با پوشاک محّلی مازندرانی است كه برخی تصوير بزرگ مرد و 
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اَلُْمْعَجم 

    )طَوي: به هم پيچيده شد  (مضارع: يَنْ  طَویٰ اِنْ

  .تا شد، تا خورد، خم شد، انعطاف پيدا كردمعنای بيشرت برای دب�: 

] خود فرو رفت، غرق خود شد، به درون خود رفت، كناره گرفت، عزلت گزيد، به کدر [ال : عىل نفسه انِطَوی

  .خزيد، مشغول خود شد یاگوشه

  كرد: نگاه  أَبَْرصَ 

  .را بينا كرد، او : او را ديد أَبَْرصَهُ معنای بيشرت برای دب�: 

   .: راه پيدا و آشكار شد الطّريُق أَبَْرصَ 

  .: آن مرد به شهر برصه آمد الرُّجُل أَبَْرصَ 

  »بدالاَْألَ جمع: «: جانش�  بََدلاَلْ

 حّق ، : آبو�ان »بََدُل االْشِرتاك«جاى او ؛ ه : ب »ِمن بََدالً «عوض ؛ به معنای أبَْدال  جمع آن:معنای بيشرت برای دب�: 

  .اجاره بها : يجاراإل بدل  .: مردى بزرگوار جانش�، بخشنده، بزرگوار ؛ رَُجٌل َبَدٌل   .مشاركت ، حّق  کاشرتا

  »رامجْ اَْألَ جمع: «: پيکر   مِجْر اَلْ

هاى آس(å يا ستاره، : يä از جرم )شناسیدر ستارهأَْجرام و ُجرُم و ُجروم ( ِجرْمجمع معنای بيشرت برای دب�: 

   .حيوان و ُجز آنجسم 

  : آهن َحديداَلْ

  : شمش� بُرنده  »َسيٌف َحديدٌ « نده، قاِطع ؛ر : بُ  أَِحّداء و ِحَداد [حّد] جمع آنَحديد معنای بيشرت برای دب�: 

   ِمَن الرجال : مرد تيز فهم يا زود خشم.

ةصِّ اَل،  فاءشِّ اَل ≠ َمرَضاَلْ : بي(ری =  اءدّ اَل   حَّ

خوره كه باعث ريزش موى : بي(رى مو  )در پزشکی» (داُء الثَْعلَب« است.أْدواء  جمع آنمعنای بيشرت برای دب�: 

ة) استسترس و ابرو  گويند؛ » داُء الَحيَّة«يا ريخته شود به آن گاه پوست بدن خورده و هر  . نام ديگر آن (الحاصَّ

كند و پاى یهاى ساق پا ورم مرگ آيد،میانسان پديد ): بي(رى واريس كه در پاى در پزشکی» (داُء الفيل«

هارى، گرسنگى  : بي(رى »داُء الكَلِْب «گرسنگى ؛ » : داُء الذئب«شود ؛ م مىآدمى مانند پاى فيل بزرگ و متوّر 

  .سخت

   كرد: گ(ن  ـَ  زََعمَ 
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خن درست يا بيهوده گفت و اغلب بر دروغ يا زََعَم : زَْع(ً و زِْع(ً و زُْع(ً و َمْزَع(ً : س معنای بيشرت برای دب�:

   .شودبيهوده اطالق مى

   .كرد يیزَعاَمًة عىل الَقوِم : بر آن قوم فرمانروا -

   زَْع(ً بِاْل(ِل : ضامن آن مال شد. -

  : ُجز  ِسویٰ 

  .فهمدیمـجز زبان (منطق) زور ن: ة لغة القوَّ  یيعرُِف سو  ال

  رسشت،  : گِل يـنَةطّ اَل،  يـنطّ اَل

  افرتا ،ت�ه کردن ،لود کردنآ گل ،لجن ،سفال ی،گر خاک کوزه ،لگِ  ،رس ،ط� : خاک رسمعنای بيشرت برای دب�: 

  .: مسأله را پيچيده و مشكل كرد. الطِّ� بَلَّةً  َو زَاَد يف .ةزاَد الطَّ� بَلَّ 

َ الحائَط : ديوار را گِل   .كارى كردطَ�َّ

   .ديوار را با گِل سفيد كردطاَن : طَْيناً الحائَط : 

  ل مهر زد. طاَن الِكتاَب : نامه را با گِ 

  طانَُه ّهللاُ َعَىل الَْخْ� : خدا او را نيكو رسشت.

  » عصاباَْألَ جمع: «  پی ، عصب:  اَلَْعَصب

   کگياه پيچ، هاى اعصاب در بدنسلسله رشته معنای بيشرت برای دب�:

  » ِعظاماَلْ جمع: «: استخوان   مَعظْ اَلْ

   در است.َعظْم مص معنای بيشرت برای دب�:

ام و ِعظَاَمة  جمع آن    : بيشرتين هر چيزى. »َعظُْم الّيشءِ «استخوان ؛  است.أعظُم و ِعظَ

  » حوملُّ اَلجمع: «: گوشت   محْ لَّاَل

   است. ن و أَلُْحملِحام و لُحوم و لِْح(ن و لُْح( جمع آن معنای بيشرت برای دب�:

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

  : مس حاسنُّ اَل

  معنای بيشرت برای دب�:

ن نباشد، آتش، اصل مبلغ آتش در آ  ۀروى مس يا آهن پديد آيد، دودى كه شعلآتش كه در اثر كوبيدن  ۀجرق

 :مانند ؛ى ابزار و آالت بسازندمخلوطى از مس و توتيا كه از آن برخ : َبهو الشَّ أالنُّحاُس األَصَفر  ؛، طبيعتچيزى

  .در و ش� آب و ابزار موسيقى ۀدست
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حيَح َو الْ � ِن الصَّ ْر َعيـِّ           .ِس َخطَأَ َحَسَب َنصِّ الدَّ

                                  � بِِه. ْشُعرُ نَ ُن نَحْ وَ  اِمنّ  ناداؤُ وَ ُن نَنظُُر إلَيِه، نَحْ وَ  نافي ناَدواؤُ  .۱

     � .َدِب اْألَ  وَ  فاِف عَ ـالْ وَ  َحياءِ ـالْ وَ  َعقلِ لْ َفْخُر لِ ـلْ اَ  .۲

   � .َميَِّت ِبُه الْ يُشْ َن الُْجهّاِل ـْ ِعلِْم َبيـطالُِب الْ  .۳

.ِرٍئ بِـأَع(لِـِه الْ ُکـلِّ امْ  قـٖيـَمـةُ  .۴  � َحَسنَِة

  �  ـمـوٌد.ِبـالنََّسِب َمـحْ اَلـتَّفاُخُر  .۵

֠  ֠  ـلَـمـوااِعْ    
  ِس ِجنْ ِل َو ال النّافيَِة لِلِْفعْ ُمَشبَّهِة بِالُْحروِف الَْمعانِـي الْ

  لِ ِفعْ ُمَشبَّهُة بِالْ ُحروُف الْ . اَلْ ۱

  شويد.آشنا » ـَت ، لَـَعـلَّ ـِکـنَّ ، َلـيْ إنَّ ، أَنَّ ، کَـأَنَّ ، لٰ «با معانی دقيق حروف پرکاربرد 

، َلـْيـَت و َلـَعـلَّ «. الُْحروُف الُْمَشبَّهُة بِالِْفْعِل: با معانی دقيق حروف پرکاربرد ۱ ، لٰـِکـنَّ ، کَـأَنَّ ، أَنَّ   آشنا شويد:» إنَّ

  است؛ مثال:» گ(نکه، بیقطعاً، ه(نا، به درستی«کند و به معنای : جملۀ پس از خود را تأکيد می إنَّ  �

  کند.گ(ن خدا پاداش نيکوکاران را تباه نـمیبی   ۱۲۰ال ُيضيُع أَْجَر الُْمْحِسنيـَن﴾ اَلتَّوبَة :  ﴿... إنَّ هللاَ 

   »إّن زيداً قائٌم.« :حرف تأكيد است كه اسم را منصوب و خرب را مرفوع مى كند؛ مانند» إنَّ «

          .استاز اهداف کتاب  کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانیآموزش اِعراب در 

  دهد؛ مثال:است و دو جمله را به هم پيوند می» که«: به معنای  أَنَّ  �

ٍء قَديٌر﴾ اَلْبََقرَة :    دانم که خدا بر هر چيزی تواناست.گفت می   ۲۵۹﴿... قاَل أَْعلَُم أَنَّ َهللا َعٰىل كُلِّ َيشْ

كند؛ منصوب و خرب را مرفوع مى آيد و اسم راحرف تأكيد است كه بر رس جملۀ اسميّه (مبتدا و خرب) می» أَنَّ «

  .»مٌ بَلََغني أَنَّ زيداً قائِ «مانند: 

  آموز اين گونه گفت: توان به دانشمی

  .یدآیوسط جمله م» أَنَّ «جمله و  یابتدا» إنَّ «است که  ینتفاوت إنَّ و أَنَّ ا

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

نَّـهُنَّ الْياقوُت    اند. آنان مانند ياقوت و مرجان  ۵۸الَْمرْجاُن﴾  اَلرَّحٰمن : وَ  ﴿کَـأَ

  آيد.. گويی خشنود ساخ� همۀ مردم، هدفی است که به دست نـمیُك َر کَأَنَّ إرضاَء َجميِع النّاِس غاَيٌة ال تُدْ 

  کند.آموز هم� اندازه بداند کفايت میدانش
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  اطّالعات بيشرت برای دب�:

اين  .کندىل را منصوب و دّومى را مرفوع مى، اوّ آيدمیمشبهة بالفعل است كه بر رس مبتدا و خرب : از حروف كَأَنَّ 

- میگ(ن و گاهى به معناى  .سان ش� استهزيد ب»: .َسدٌ أَ َكأَنَّ َزيْداً « :مانند است؛حرف گاهى به معناى تشبيه 

نَُّه « :مانند است؛شدن  کو گاهى به معناى نزدي .ايستاده استمثل اينكه زيد »: .كََأنَّ َزيداً قائِمٌ « :مانند باشد؛ كَأَ

تاءِ    .مثل اينكه زمستان در پيش است»: .ُمْقبٌِل  بِالشِّ

  و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملۀ قبل از خودش است؛ مثال: » ولی«: به معنای  لٰـِکنَّ  �

ْشكُروَن﴾ اَلْبََقرَة : ﴿... إنَّ هللاَ لَـذو فَضٍل َعَلی النّاِس  َر النّاِس ال يَ   ۲۴۳َوٰلِکنَّ أَكثَـ

  كنند.گ(ن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشرت مردم سپاسگزاری نـمیبی

  اطّالعات بيشرت برای دب�:

اسم را منصوب و شود و ظ مىوىل تلفّ  ؛حذف شده در رسم الخط آن »الف«كه  است »كِنَّ ال «كلمه  اصل اين

؛ و گاهى براى .» كنَّ زيداً َجالٌس قوُم لٰ قَاَم الْ « :مانند است؛ »استدراك«معناى ه كند و گاهى برا مرفوع مىخرب 

  ».ئْ جِ يَ  لَمْ ِكنَُّه لٰ  ؛َزيٌد َألَكْرَْمُتهُ  ـيلَْو زَارَن« :مانند آيد؛میتأكيد 

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

ْيتَـنـي کُنُْت تُراباً﴾ اَلنَّبَأ : ﴿وَ    گويد: ای کاش من خاک بودم!و کافر می  ۴۰يَقوُل اْلکاِفُر يا لَ

  اطّالعات بيشرت برای دب�:

ب« :مانند ؛شودكار برده مىهممكن است بناكه اغلب  يیبراى آرزو  اى كاش جواå» : َيوماً!اَب يعوُد لَيَْت الشَّ

اى كاش بي(ر خوب »: !ليَل صحيحٌ عَ يَت الْ لَ « :مانند رود؛نيز به كار می ممكنآرزوی و براى  !گشتبر مى روزی

 كه در اين آيدمی» ما« حرف» َليَْت «كند. گاهى پس از را منصوب و خرب را مرفوع مى اين حرف اسم .باشد

تواند هم به علت حمل بر حروف همسانش مىجايز است عمل كند و  ،ت اختصاص آن به اسمعلّ ه صورت ب

به ندرت گفته  نيز و گاهى آيدمیدر » يَليْتَن«صورت ه ب شود،وصل  »ليت«به  »مياء متكلّ « . و اگرعمل نكند

  گفته شده است.» يا ريْت!«در گويش عاميانه به صورت  ».يلَيْت«شود : مى

  ؛ مثال: »اميد است«و » شايد«: يعنی  لَـَعـلَّ  �

    ۳﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَّـكُم تَْعِقلوَن﴾ اَلزُّخرُف : 

  اديم اميد است ش( خردورزی کنيد.گ(ن ما قرآن را به زبان عربی قرار دبی

  اطّالعات بيشرت برای دب�:

   مثال: ؛رساندع و اميدوارى را مىكند و معناى توقّمى اسم را منصوب و خرب را مرفوع» لََعلَّ «
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   از راه برسد! ياركه  اميد است»: !بيَب قادمٌ حَ لََعلَّ الْ «

   !شود نازلاست سختى  ممكن»: !َة نازَِلةٌ دَّ َلَعلَّ الشِّ «مانند  ؛دهدرا مى چيز ناپسنداز  ترسو معناى 

  .»َعلَّ «شود و گفته مىل اين كلمه حذف گاهى الم اّو 

   .(لََعلَّ() :مانند ؛داردرا از عمل باز مى و آن آيدمیه ) ى كافّ دنبال آن (ماه و گاهى ب 

  ).ي(َلَعّيل و َلَعلِّن :مانند آيد؛میر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن ه م به آن وصل شود بهياء متكلّ  اگرو 

  شود؛ مثال:ترجمه می» رع التزامیمضا«صورت  به» َليَْت «و » لََعلَّ «فعل مضارع در جملۀ دارای � 

  شايد حميد سفر کند!        لََعلَّ َحميداً يُساِفُر!  

  کاش دوستم در مسابقه پ�وز شود!    لَيَْت َصديقي َينَْجُح ِفـي الُْمسابََقِة!  

  کاش همۀ شهرهای کشورم را ببينم!     لَيْتَنـي أُشاِهُد َجميَع ُمُدِن بِالدي! 

ترجمه کرد؛ » ماضی استمراری«توان با توّجه به جايگاهش در م� می» لَْيَت «را در جملۀ دارای  فعل ماضی

  کرد!کاش نارص از تنبلی دوری می مثال: لَيَْت ناِرصاً اْبتََعَد َعِن اْلکََسِل!

ه منظور نيز صحيح است؛ اّما ب و ماضی التزامی بعيد یبه صورت ماض» َليَْت «پس از  یفعل ماض ۀهرچند ترجم

  مطلوب است. یاستمرار  یماض ۀآموز، ترجمتسهيِل تکليف دانش

َعَد َعِن اْلکََسِل!  لَيَْت    ناِرصاً ابْتَ

  كاش نارص از تنبلی دوری كرده باشد! کرده بود! یدور  ی!  کاش نارص از تنبلکردیم یدور  یکاش نارص از تنبل

  بايد به سياق عبارت توّجه کرد.  َت و لََعلَّ در ترجمۀ صحيِح فعِل بعد از لَيْ  تذکّر مهم:

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

برخی انتظار دارند دقيقاً هر نوع فعلی در زبان فارسی هست ه(ن نيز در ساير  زبان مبدأ و مقصد باشد.

های ماضی ساده، نقلی، استمراری، بعيد، التزامی، مستمر در زبتان که فعل ها باشد؛ مثًال متوقّع هستندزبان

  های مشّخصی داشته باشند. حال اينکه اين گونه نيست.عربی نيز مانند زبان فارسی فرمول

  کتاب از راست به چپ:  ۷تصاوير صفحۀ 

تون استان کرمانشاه، تان ايالم، کوه بيسْ ِمره اسفوَمن در استان گيالن، بَهنَم� در استان مازندران، درياچۀ سد ِسيْ 

خان استان کرمان، بوکان در آذربايجان غربی، فَسا در استان فارس، بندرعبّاس استان هرمزگان، بازار گَنجَعلی

  »یشمابر جاّدۀ یردر مس ینقزو«گنبد ُسلطانيه استان زنجان و �اد کاروان شرت  با نام 

  

عنوان ه آن را ب ،شوندیکه بر اسم ظاهر وارد میهنگام آيند وبر رس جملۀ اسميّه (مبتدا و خرب) می حروف ینا

  دهند.؛ ولی اِعراب خرب را تغي� نـمیکنندیمنصوب م ،اسم خود
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     ِمنَضَدِة.َمـــهـــديٌّ فـــائِـــٌز يف ُمسابََقِة کُرَِة الْ 
  مبتدا، مرفوع  خرب، مرفوع                                                               

  

  ِمنَضَدِة!ـائِـــٌز يف ُمسابََقِة کُرَِة الْ ــــَت َمـــهــديّــاً فــلَيْ 
     ْ   َت مرفوعَت، منصوب  خرب لَيْ اسم لَي

  

  .بالفعلهة مشبَّ  وأخواتها حروفاً  »إن« سميةِ تَ  ةُ لَّ عِ 

  :ه يف اآلòبَ الشَّ  هُ ل أوجُ وتتمثَّ  ومعنوياً وأخواتها الفعل شبها لفظياً  »إنَّ «تشبه 

  .الفعلِ  جميع هذه الحروف عىل وزنِ  نَّ إـ  ۱

  املايض. يف الفعلِ  ك( هو الحاُل  عىل الفتحِ  ةٌ مبنيَّ  ـ هذه الحروُف  ۲

 ،كُت َر دْ تَ سْ اِ  »لكنَّ « ومعنى ،ُت هْ بَّ شَ  »كأنَّ «ُت ومعنى قْ قَّ حَ  »أنَّ «و  »إنَّ «فيها معنى الفعل، فمعنى  ـ يوجدُ  ۳

  يُت.جَّ رَ تَ  »لعلَّ «ومعنى  ،يُت نَّ مَ ـتَ  »ليت«ومعنى 

َبُه؛، ك( نقول: هُ : إنَّ نقوُل الفعل. فَ صل بِصل الض(ئر بهذه الحروف ك( تتَّ ـ تتَّ  ۴   .َعرََفنيني ك( نقول: وإنَّ  َرضَ

  .»ئَس بِ« و »عمَ نِ « و »عىس« و »ليس«كـ  .ف أيضاً ال يترصَّ  األفعالِ  ف، وبعُض هذه الحروف ال تترصَّ  باإلضافة إىل أنَّ 

  .ها أيضاً بِ  مختصةٌ  األس(ء، وكذلك األفعاُل بِ ـ هذه الحروف تختصُّ  ۵

فاعل، ونصبه لن رفعه لِ مِ  ن نصب لالسم ورفع للخرب، ك( يفعل الفعُل ة مِ يف الجملة االسميَّ  هذه الحروُف  تعمُل فَ

  لمفعول به.لِ 
  

  اطّالعاتی برای دب�:

  :دقّت کنيد یرهه در جمالت زکاربرد حروف مشبّ  به

  ست.یکو ن اخالقها، یکین بهرتينکه  یإِنَّ أحَسَن الَحَسِن ُحسُن الُخلِق: به راست - ۱

  ق است.موفّ فّعال آموزدانشکه  یدمرس یجهنت ینناجٌح: به ا یطَ أَنَّ الطالَب النش یجههذه النت یوصلُت إل - ۲

  السّ(ء:  يف یرُ کُنُت أَط کأöّ  ؛يقيفرحُت من لقاء صد - ۳

  .کردمیدر آس(ن پرواز م ییشدم که گو شاددوستم چنان  یداراز د

   ی(ً!کنُت معکُم فأفوَز معکم فوزاً عظ یتنيل - ۴

  رسيدم!تان به رستگاری بزرگی میکاش با ش( بودم تا همراه یا

  یاید!ب يارم اميد است یأò! حبيبيلعلَّ  - ۵

   .األکِل ضارٌّ  لکّن اإلرساَف يف ؛یذٌ أعرف أّن األکَل لذ - ۶
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  است.                                                            رسانزياندر خوردن  یرو یادها زامّ  ؛است خوشمزه اککه خور  دانمیم

  :ههاسم حروف مشبّ  انواع

  صاِدٌق.متّصل: إنَّه  ضمیر  حکيٌم.ظاهر: إنَّ َهللا  اسم

  :ههخرب حروف مشبّ  انواع

  بيتِِه. يف جارَ الْ جمله: إنَّ  شبه  رحيٌم.: إنَّ هللاَ جمله  فائٌِز. : إنَّك مفرد

که  یندگویم» کاّفه یما«به آن  وشود یکه مانع از عمل آن م یدآیم» أَنَّ «و  »إِنَّ «بر رس » ما«حرف  گاهی

  :مانند ؛است» مبتدا یمنحرص کردن مفهوم خرب برا«هدف از آن 

  .شودگفته می رصدوات حاإِّ�ا و أَّ�ا  به .انالکسُل و النجاُح ضدّ  إّ�ا

  

  کَريـَمَتيـِن.يَتَيـِن الْ هاتَيـِن اآلْ  تَرِجمْ ): ۱( كَ سَ نَفْ  تَبِـرْ اِخْ   �

 ۵۶تَْعلَموَن﴾ اَلّروم :  تُم الِکنَّکُم ُکن﴿فَهٰذا َيوُم الَْبْعِث َولٰ  .۱

 فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ  .یددانستیش( خودتان � یاست ول یز، روِز رستاخینا

ّف :  .۲ هُم بُنْياٌن َمرْصوٌص﴾ اَلصَّ   ۴﴿إنَّ هللاَ ُيـِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيلِـِه َصّفـاً کََأنـَّ

دارد؛ گويی كه ايشان جنگند دوست میگ(ن خدا كسانی را كه صف در صف در راِه او میبی

 ساخت(نی استوارند.

شده  یختهر ییبنا یی، چنان که گورا که در راه او صف در صف ی، خدا دوست دارد کسانیقتدر حق

 فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ  کنند.ی، جهاد مانداز ُرسب

ِن اسْ ): ۲( كَ سَ نَفْ  تَبِـرْ اِخْ   �   إعرابَـهُ(. کُرْ ُمَشبَّهَِة َو َخَبـرَها؛ ثُمَّ اْذُحروِف الْ َم الْ َعيـِّ

 ُهنا. َقصيـرٌ  الربيعَ فـي بـََلِدنا! ِألَن  َطويلٌ الربيِع  َفْصلَ لَْيَت  .۱

 اكش فصل �ار در رسزمني ما (شهر ما، �شور ما) بلند �شد! ز�را �ار در اين�ا 
و�ه است.ای

۲.  دٌ  اْلُمشتَـريَ َکَأنُمتَـَرد  بـَْيعِـها. یٰ َعل عـازِمٌ  بائِـعَ الْ يف ِشراِء اْلِبضاَعِة؛ َوٰلِکن 

 گوىي خريدار در خريد اكال دودل است؛ وىل فروش1نده  تصممي به فروش +ٓن دارد.

 ِه!ـفي َمکتوبَةٌ  اْلَکِلَمةَ ي اْلُمعَجِم؛ َلَعل ـفِ » اْلَعّصاَرةِ «ِاْحبَْث َعْن َمعَنی  .۳

 عّصارة Dگرد؛ شايد در +ٓن ا�ن لكمه نوش1ته شده �شد!در فرهنگ لغت دنبال معنای 

   اّولی: اسم حرف مشّبه بالفعل، منصوب / دومی: خرب حرف مشّبه بالفعل، مرفوع 
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افيَةُ ۲   ِس ِجنْ لِلْ  . َال النّ

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

 مانند أَ أَنَت ِمن بُجنورد؟ ال، أَنَا ِمن ب�َجند. » أَ «و » َهْل «در پاسخ به » نه«ال به معنای  .۱
آموزان در درس جغرافی اين دو نام را با هم يک نكته ظريف در گزينش دو نام بجنورد و ب�جند وجود دارد و آن اين است كه دانش

 تان خراسان جنوبی است.گ�ند. به ويژه اينكه بجنورد مركز استان خراسان ش(لی و ب�جند مركز اساشتباه می

 رود. َهُب: نـمیالی نفی مضارع مانند ال َيذْ  .۲

 : نرو.َهْب الی نهی مانند ال تَذْ  .۳

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

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

  ؛ مثال: شودوارد می» اسم«ی نفی جنس ناميده و بر رس ال  باشد ومی »هيچ ... نيست« معنای چهارم

               ۳۲﴿... ال ِعلَْم لَنا إّال ما َعلَّْمَتـنا ...﴾ اَْلبََقرَة : 

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

  نيست. (ُخرسندی) تر از قناعتنيازکنندههيچ گنجی بی  7ال َکنْـَز أَْغنَی ِمَن الَْقناَعِة. أَم�ُ الُْمؤِمنَ� َعلـيٌّ 

  ۵۴۰ص  ، ۱ج  ،: نهج البالغة ینشان

الَُم: کامل حديث اين است:  أَْحَسُن  َمْعِقَل  ِمَن التَّْقَوى َو الأََعزُّ  ِعزَّ  َرشََف أَْعَىل ِمَن اْإلِْسالِم َو ال الَو قَاَل َعلَيِْه اَلسَّ

َقنَاَعِة َو ال م اَلرَِّىض بِالُْقوِت َو َمِن  اَل أَذَْهُب لِلَْفاَقِة ِمنَ ِمَن الَْوَرعِ َو ال َشِفيَع أَنَْجُح ِمَن التَّْوَبِة َو ال َكنَْز أَغَْنى ِمَن الْ

َم الرَّ  ْلَغِة اْلكََفاِف فََقِد اْنتَظَ أَ َخْفَض ااقْتََرصَ َعَىل بُ َعةِ اَحَة َو تََبوَّ َبُة ِمْفتاُح الدَّ لِْحرُْص ِب َو َمِطيَُّة اَلتََّعِب َو النَّصَ . َو الرَّغْ

ُّ جاِمُع َمساِوِئ ا ُنوِب َو الرشَّ ِم ِيف الذُّ ُعيُوِب.َو اْلِكْربُ َو الَْحَسُد َدواعٍ إَِىل التََّقحُّ   لْ

  اطّالعاتی برای دب� دربارۀ الی نفی جنس:

حروف مشبّهة «در عمل همچون  يعنی کند؛یعمل م »إنّ «است که مانند  نواسخاز  یکیجنس  ینف یال 

 دهدیوارد شده، مبتدا را به عنوان اسم خود، نصب و خرب را به عنوان خرب خود، رفع م هیّ اسم ۀبر جمل »بالفعل

ال « ۀدر جمل »ال«به عنوان مثال اسم بعد از آن داللت دارد.  افراد جنِس  همۀخرب از  یبر نف آشکاراو در معنا 

را به  »حارضٌ «عنوان اسم خود، نصب و  را به »خادمَ «جنس است که در عمل،  ینف ی، ال »خادَم مائدٍة حارضٌ 

خرب (حارض  یجنس اسم (خادم مائده) به معنا افراد همۀصاف اتّ  یعنوان خرب خود رفع داده و در معنا بر نف

(ارائۀ چن�  وجود ندارد. یزن »ةخادم مائد« یکاحت(ل حارض بودن  یکه حتّ  ایگونهدارد؛ به  یحن) ترصبود

  آموز الزم نيست.)توضيحاتی برای دانش
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  پرسش:

 دارد؟ یال چه حرکت ینبعد از ا اسمِ  .۱

 ؟دارای ال استپس از ال  اسمِ  آیا .۲

  است؟ »مفتوح و بدون ال«جنس  ینف یاسم پس از ال  ییمبگو یمتوانیم آیا .۳

  معموالً بدون ال و دارای فتحه است. جنس ینف یاسم پس از ال آری. 

  ١ماند؛ مثال: خرب الی نفی جنس در صورتی که اسم ظاهر (آشکار) باشد، به ه(ن شکل مرفوع می

  ُقدرَِة َحَسٌن.ُو ِعنَد الْ َعفْ اَلْ 

  ُقدرَِة.الْ ِو ِعنَد َعفْ ــــَســــُن ِمَن الْ َء أَحْ ال َشـــــــيْ 
  خرب ال مرفوع  نکره و مفتوح  ،اسم ال                                                   

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

  فيِه. كَّ َبيِت. ال خائَِن يف فَريِقنا. ال شَ لَِة. ال ماَء يف الْ َحفْ ال رَُجَل يف الْ 

:wاطّالعاتی برای دب  

 یبر نف آشکارااست که  ینشده ا یدهجنس نام ینف ی، ال اين حرف ینکها الی نفی جنس: دليل ۀوجه تسمي

  .افراد جنس اسم داللت دارد یعحکم از جم یرفراگ

  :جنس ینف یعمل ال  یطرشا

  اند از:اند که عبارترا ذکر کرده یطیجنس رشا ینف یعمل ال  یبرا نحويّون

 ۀو به جمل کندیمـحرف زائد باشد، عمل ن یا یرغ یاسم به معنا »ال«اگر  پس؛ » ال«بودن  یحرف نفّول: ا

  .اختصاص ندارد یّهاسم

 یفۀرش یۀدر آ »ال« ینو عمل نکرده و همچن است »یرغ« یبه معنا» .بال ترددٍ  یرَ فعلُت الخ« ۀدر جمل »ال« مثالً

 ی،نف ینداش� معنا یلبه دل ،»؟یکه سجده کن تو را بازداشت یزچه چ«؛ ۱۲عراف: اَْألَ  ﴿َما َمنََعَک أَالَّ تَْسُجَد﴾

  شده است. وارد(تسجد)  یهفعل ۀزائد بوده و بر جمل

بلکه در  یست؛ن »إنّ «در عمل مانند  »ال«جنس نباشد،  »ال«به  یاگر منف پس؛ »ال«به  یبودن منف دوم: جنس

  :هستمورد آن دو احت(ل 

                                                   
 َس.. و ال بَأْ كَّ . و ال شَ ال إلَٰه [َموجوٌد] إّال هللاُ ؛ مانند: شودگاهی خرب الی نفی جنس حذف میخوب است بدانيد که  � ١
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را به  »قلمٌ «بوده و  یسبه ل یهشب یکه ال » .ال قلٌم مکسوراً « ۀدر جمل» ال«است؛ مانند  یسبه ل یهشب »ال«. أ

قلٌم جنس را  »ال«از اسم  گوينده یرارا به عنوان خرب خود نصب داده است؛ ز »مکسوراً «عنوان اسم خود، رفع و 

  اراده نکرده است.

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

بنا بر خرب  »مکسورٌ «بنا بر مبتدا و  »قلمٌ « پسکه عمل نکرده و بعد از واو عاطفه تکرار شده است؛ » .ضائعٌ 

  .مرفوع است

 »ال« وجود داشته باشد، »واحد ینف«احت(ل  »ال« یاگر در معنا پسحکم از جنس؛  یداش� نف سوم: رصاحت

  .کندیعمل م یسمانند ل یسبه ل یهشب یعمل ال  یطو با وجود رشا دهدیرا انجام � »إنّ «عمل 

)، عامل ِبـوارد شدن حرف جّر ( یلبه دل» .جئُت بِال زادٍ « جملۀدر  »ال«رو  ین. عدم ورود حرف جر بر آن؛ از ا۴

  صدارت طلب است. یهناف یانواع ال  یرجنس مانند سا ینف یال  یراز یست؛ن

 یسبه ل یهاز حروف شب یا »إنّ «از اخوات  »ي.ال القوُم قوم«در مانند  »ال«رو  ین. نکره بودن اسم و خرب، از ا۵

  . شودیمـشمرده ن

جار و مجرور)  یااگر شبه جمله (ظرف  یم شدن خرب حتّ که مقدَّ  یانب ینو اسم آن؛ به ا »ال« ین. عدم فاصله ب۶

زَفُونَ ال فيها غَْوٌل َو ﴿در مثال:  »ال«پس  یست؛ن یزباشد جا نه در آن فساد عقل ( ۴۷اَلّصافّات:  ﴾ال ُهْم َعنْها يُنْ

عمل نکرده و تکرار شده ) ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند افتند.ی] میو فرسودگ[ یاز آن به بدمست یشاناست و نه ا

 است.

  

رِس؛ ثُمَّ َعيِّـِن اسْ حاديَث َحَسَب ِذِه اْألَ هٰ  تَرِجمْ ): ۳( كَ سَ نَفْ  تَبِـرْ اِخْ  �  افيَِة لِلْ قَواِعِد الدَّ   َخَربَها.ِس وَ ِجنْ َم ال النّ

 6رَسوُل ّهللاِ   ... ٕاّال َمَع الLِْفLْعLلِ  يف قَـولٍ  َخKْLـرَ ال ...  .۱

  هيچ خ�ی در گفتاری نيست مگر اينكه همراه كردار باشد. 

 ۶۱۵ص  ، ۳ج  ،: الرسائر ینشان

LXْفLِس  کَـِجهLادِ  ِجـهLادَ ال ...  .۲ Y7. أم�ُ الُْمؤمن� عّيل .. ال 

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

 ۷۷۱ص  ، ۱ج  ،: غرر الحکم ینشان

 7.  أم�ُ الُْمؤمن� عّيل  .. ِمـَن الLْعLافLَKةِ  +[ْجLَمLلُ  ِلL]Lاَس ال ...  .۳
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  نيست. ای (لباسی) زيباتر از تندرستی هيچ جامه

 ۴۰۶ص  ، ۴ج  ، یهالفق یحرضه: من ال ینشان

َدِب  مرياثَ َو ال  کLَالْـَجـهLْلِ  فLَْقـرَ ال ...  .۴ ]cْاLَ7.  أم�ُ الُْمؤمن� عّيل .. ک  

  هيچ فقری مانند نادانی (جهل) و هيچ م�اثی (ارثی) مانند ادب نيست. 

  ۲۰۷ص  ، ۱۱ج  ،: مستدرك الوسائل ینشان

  

  فيِه.» ال«؛ ثُمَّ َعيِّـْن َنوَع ) آيدآنچه می( اِْمَألِ الَْفراَغ يف ما يَلـي): ۴اِْختَبِـْر نَْفَسَك ( �

 الی نفی مضارع  ۹﴿... َهْل يَْستَِوي الَّذيَن يَْعلَموَن َوالَّذيَن ال يَْعلَموَن ...﴾ اَلزَُّمر :  .۱

  هستند؟دانند برابر که نـمیدانند و کسانیکه میآيا کسانی

ْن ُهَو قا﴿کامل آيه:  ْحَذُر اْآلِخرََة وَ أَمَّ ْستَِوي الَّذيَن يَرُْجوا َرْحَمَة َربِِّه قُْل َهْل يَ نٌِت آناَء اللَّيِْل ساِجداً َوقاùِاً يَ

ا يَْعلَُموَن وَ    يَتََذکَُّر أُولُوا اْألَلْباِب﴾الَّذيَن ال يَْعلَُموَن إِ�َّ

، طاعت یامکه ساعات شب را در حال سجود و ق یکس یا ]آن کافر اهل عذاب بهرت است یا[آینی: هللا مشکیتآترجمۀ 

دانند با یکه م یکسان یااست؟ بگو: آ یدوارترسد و رحمت پروردگار خود را امیو خضوع دارد، از [عذاب] آخرت م

  شوند.میر که تنها صاحبان خرد ناب متذکّ یستن ینجز ا یکسانند؟دانند یکه � یکسان

که در ساعات شب به عبادت مشغول است و  یکس یابا ارزش است]  یکس ینچن یا[آیرازی: هللا مکارم شیتآترجمۀ 

دانند یکه م یکسان یاآ«است؟ بگو:  یدوارترسد و به رحمت پروردگارش امیاز عذاب آخرت م یامدر حال سجده و ق

   .»شوندی! تنها خردمندان متذکّر میکسانند؟دانند یکه � یبا کسان

اطاعت  یامکه او در طول شب در سجده و ق یآن کس یابهرت است]  یکس ینچن یا[آ: فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

که  یدانند و کسانیکه م یکسان یاآ«دارد؟ بگو:  یدترسد و رحمت پروردگارش را امیکند [و] از آخرت می[خدا] م

 .یرندتنها خردمندانند که پندپذ »یکسانند؟دانند ی�

 الی نهی  ۶۵ال يَـْحزُْنـَك قَوُلـهُم إنَّ الِْعزََّة úِِ َجـميعـاً ...﴾ يونُس : ﴿َو  .۲

  گفتارشان تو را ناراحت نكند؛ زيرا ارجمندْی، همه از آِن خداست.

ميُع الَْعليمُ وَ ﴿کامل آيه:  ِ َجميعاً ُهَو السَّ َّúِ ال يَْحزُنَْک قَْوُلهُْم إِنَّ الِْعزََّة﴾  
 یندگوی] میانشانبه خدا یدن[در افتخار و بال ینکه مرشک : سخنانی)یزاناملۀ (ترجم یهمدان یموسو  هللایتآترجمۀ 

  از آن اوست. ییو دانا ییاش از خدا است، و تنها شنوات همهنسازد، که عّز  ینغمگ یامربپ یتو را ا

مخصوص خداست و او  یت و اقتدار ر عّز ، که هنسازد ینسخن منکران خاطرت را غمگ و: یاقمشه یاستاد الهترجمۀ 

  شنوا و داناست.

  داناست. ی، همه از آِن خداست. او شنواعزّت یراز ؛نکند ینآنان تو را غمگ سخن: فوالدوند یستاد مهدترجمۀ ا
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 الی نفی جنس   ۲﴿ذٰلَِك اْلِکتاُب ال َريَْب فيـِه ُهدًی لِلُْمتَّقيـَن﴾  اَْلبََقرَة:  .۳
  هدايتی برای پرهيزگاران است. آن نيست؛کتاب هيچ شکّی در آن 

  .پرهيزگاران است ی] راهن(در آن روا نيست [كه کاست كه ش یاين كتابترجمۀ استاد خّرمشاهی: 

 آن كتاب [بلند مرتبه] هيچ ترديدى در آن نيست، راهن(ى پرهيزگاران است. ترجمۀ بهرامپور: 

 هيچ واداشتنی نيست. الی نفی جنسدر دين    ۲۵۶بََقرَة: ﴿ال إکْراَه فـي الّديـِن ...﴾ اَلْ  .۴

َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فَ﴿کامل آيه:  يِن َقْد تََب�َّ ِ فقد اسَمْن َيکُْفْر بِالطَّاغُوِت وَ ال إِکْراَه ِيف الدِّ َّúتَْمَسَك يُْؤِمْن بِا 

ُ َسميٌع َعليمٌ الَ انِْفصاَم لَها وَ  یٰ بِالُْعْرَوِة الُْوثْق  ﴾هللاَّ

آشکار شده است. پس هرکس به  یخوبهب یراههو راه از ب یستن یاجبار  یچه یند : درفوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

، چنگ زده است و یستاستوار که آن را گسس� ن یزیبه دستاو یقینآورد، به  ی(نطاغوت کفر ورزد و به خدا ا

  داناست. یِ خداوند شنوا

، پس یدهو ضاللت بر همه کس روشن گرد یتراه هدا یقاً ، تحقیستاجبار ن به یند ی: کاراقمشه یاستاد الهترجمۀ 

چنگ  یمحکم و استوار  ۀگ(ن به رشتیب یدبه خدا گرا ی(نرهزن برگردد و به راه ا یود یهر که از راه کفر و رسکش

  .ستو کنند] شنوا و دانا یندزده که هرگز نخواهد گسست و خداوند [به هر چه خلق گو

كه به طاغوت كفر ورزد از ب�اهه آشكار شده است. پس هر  در دين اكراهى نيست؛ چرا كه راهترجمۀ استاد بهرامپور: 

و خداوند شنواى  آويخته است كه هرگز نخواهد گسست ترين دستاويز دستبه محكم و به خدا اûان آورد، يقيناً 

 داناست.
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مـاريـن  اَلـتـَّ

رِس. َفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّالَيِة ِمنْ يف الْ  َضعْ  وَُّل:اَلتَّمريُن اْألَ    ُمعَجِم الدَّ

ٌل لِلْ ُعنُرصٌ ِفلِزّيٌّ کَالْ  نحاسُ اَلـ .۱   کَهَرباِء.الْ َحرارَِة وَ َحديِد ُمَوصِّ

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

.الِْجْسِم يَْجري فيَخيٌْط أَبْيَُض يف  َعَصبُ اَْلـ .۲  ِه الِْحسُّ

 شود.ای (نخی) سفيد در بدن است که حس در آن جاری میرشته عصب

  ِم.َعظْ الْ ِد وَ ِجلْ  الْ ِم بَ�َ ِجسْ ٌم ِمَن الْ قِسْ  لْحمُ اَلـ .۳

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

 پوست درخت و گياه و ميوه است.» قِْرش «پوست انسان و جانور و » دِجلْ «توضيح اينکه 

 گِل خاک آميخته با آب است. (ِء.تَلٌِط ِبـالْ تُراٌب ُمخْ  طيـنُ اَلـ .۴

 است.» خاک«هر دو به معنای » تُربَة«و » تُراب«و آمده  »رسشت«به معنای  »طينة«توضيح اينکه 

   

  .َك َمطلوَب ِمنِمّ( يَلـي الْ  ِرجْ تَخْ اِسْ  اَلتَّمريُن الثّانـي:

  رُ ْشعُ ـال تَوَ  نَك مِ  َك داؤُ وَ     ِرصُ بْ تُما وَ  فيَك  َك واؤُ دَ 

+ٓموز گفgه شود امالی خوب است که به داeش(مرفوع = مبتدأ ومرفوع + داء = مبتدأ و : دواء رابَهُ إِعْ وَ  ُمبتََدأَ اَلْ  .۱

 .شودطرح نLمی ا�ن oکgهاّما در هيچ +ٓزموىن سؤال از  دواء و داء در اتّصال به مضري تغيري 
رده است؛

  رُ ـكبَ اْألَ  مُ ى الْعالَ وَ انْطَ  فيَك وَ     َصغ�ٌ  مٌ ْر جِ  َك أَنَّ  مُ زْعَ تَ أَ 

 »عالَمالْ «کبَـر؛ صفٌة لِـ اَْألَ  :رابـيَّ عْ َمَحلَُّه اْإلِ وَ  َم التَّفضيلِ اِسْ  .۲

  ّواءُ مُّ حَ اْألُ وَ  مٌ آدَ  مُ بوهُ أَ      اءُ فكْاِء أَ ِة اْآلبهِمن جِ  اُس لنّ اَ 

+ٓيد wا +[کفاٌء بدون تنو�ن است. (از +ٓجنا که در شعر عرىب در قافKه تنو�ن نLمیمرفوٌع = خربٌ و  فاءُ كْأَ  :رابَهُ إِعْ وَ  َخبَـرَ اَلْ  .۳

 شود.)طرح نLمی ا�ن oکgه+ٓموز گفgه شود؛ اّما در هيچ +ٓزموىن سؤال از خوب است که ا�ن oکgه به داeش

  ءُ س(اْألفعاِل أَ  َىل عَ  جالِ لرِّ لِ َو    نُهُ يُْحسِ  ٍئ ما كانَ ْمِرالِّ قَْدُر كُوَ 

:َجمَع الْ اَلْ  .۴ َ  ءُ س(أَ و  اْألفعالو  الرِّجال ُمکَرسَّ

  حياءُ أَ  لْمِ هُل الْعِ أَ ى وَ ـوتَاُس مَ النّ فَ  الً دَ بَ  هِ ْب بِ طْلُ ال تَلٍْم َو عِ فَُفْز بِ
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   +ٓموز گفgه شود فعل �~ی هامن مضارع جمزوم است.)(خوب است به داeش ال تَطلُْب  ِفعَل النَّهِي: .۵

  ِألَْب نّاُس ِألُمٍّ وَ  الإنَّـَ(             ًال بِالنََّسْب فاِخُر َجهْ الْ أَيُّهَا 

است و به  فََخَر، يَفَخرُ  ثالىث جمّردفعل الفاِخر امس فا�ل از +ٓموز گفgه شود (خوب است به داeشفاِخر اَلْ  فاِعِل:َم الْ اِسْ  .۶

  )است.يفgخر افgخر، لكمۀ املفgِخر اشاره کنمي که ثالىث مزيد و از فعل 

ةٍ  َهْل    ذََهْب  نُحاٍس أَمْ  َحديٍد أَمْ  أَمْ     تَراُهم ُخلِقوا ِمن ِفضَّ

    است در اين�ا فعل جمهول فُِعَل يُْفعَُل از فََعَل يَْفعَُل �د+ٓوری شود.)(خوب ُخلِقوا  َمجهوَل:ِفعَل الْ اَلْ  .۷

  َعَصْب ٍم وَ َعظْ ٍم وَ َهل ِسَوی لَحْ     تَراُهم ُخلِقوا ِمن طينَةٍ  بَْل 

  +ٓموز معّرىف شود.)فعل َر+ٰٔی، �َرٰی به داeش(خوب است ) تََری (تَریٰ  ُمضارَِع:ِفعَل الْ اَلْ  .۸

َ( الْ    أََدْب َوَحياٍء َوَعفاٍف وَ     ُر لِـَعقٍل ثابٍِت َفخْ إنـَّ

 +ٓموز تنها � هشت حرف جرداeش .�د+ٓوری شود +ٓموزداeش حروف جر Dرای(خوب است ٍل. لَِعقْ  َمجروَر:الْ جارَّ وَ اَلْ  .۹

 ِمْن، يف، ِب ، ِل ، َعْن، ٕاٰىل، �َٰىل، کَـاند از: +ٓش1نا شده است که عبارت

  

مريُن الثّالُِث:    فيـِه.» ال«اِْمَألِ الَْفراَغ يف تَرَجَمِة ما يَلـي؛ ثُمَّ َعيِّـْن َنوَع اَلتـَّ

وا الَّذيَن يَْدعـوَن ِمن دوِن ِهللا فَـيَُسبُّوا هللاَ ...﴾ اَْألَنعام : ﴿َو  .۱  الی نهی ۱۰۸ال تَـُسـبـُّ

  زيرا که به خدا دشنام دهند. ؛ دشنام ندهيدخوانند و کسانی را که غ�ِ خدا را فرا می

ِ وَ ﴿آيۀ کامل اين است:  َ َعْدواً بَِغْ�ِ ِعلْ ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ  َزيَّنَّا لِکُلِّ  ٍم َکذلَِك فَيَُسبُّوا هللاَّ

ٍة َعَملَهُْم ثُمَّ إِل ُينَبُِّئهُْم Âِا کانُوا يَْعَملُونَ  یأُمَّ ْم فَ    ﴾َربِِّهْم َمرِْجُعهُ
، ی[و] به نادان یدشمن یکه آنان از رو  یدخوانند دشنام مدهیرا که جز خدا م ییو آنهاترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: 

پروردگارشان  یگاه بازگشت آنان به سو . آنیمکردارشان را آراست یتهر امّ  یگونه برا ینخدا را دشنام خواهند داد. ا

  دادند آگاه خواهد ساخت.یرا از آنچه انجام م یشانخواهد بود و ا

تا مبادا آنها از  یدوانند دشنام ندهخیاز خدا م یرو [ش( مؤمنان] به آنچه مرشکان غای: ترجمۀ استاد الهی قُمشه

، سپس بازگشت  یماداده ینترا در نظرشان ز یما عمل هر قوم ینچن ینظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. ا یرو 

 گرداند.یپروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه م یآنها به سو 

 ۴۱ الُْكـْفِر ...﴾ اَلْ(ئَِدة : يُسارِعوَن يفزُنْـَك الَّذيَن ﴿يا أَيُّهَا الرَّسوُل ال َيـحْ  .۲

  ).غمگ� بسازندتو را (نبايد  .غمگ� نسازندورزند تو را ای پيامرب، کسانی که در کفر شتاب می

لْـنا ما ال طاقَـَة َلنا بِِه ...﴾ اَلْبََقرَة: ﴿... َو  .۳  الی نهی + الی نفی جنس   ۲۸۶ال تُـَحمِّ
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  .به تحميل نکنرا نداريم، و چيزی را که هيچ طاقِت آن 

ُ نَْفساً إِّال ال﴿کامل آيه:  سينا أَْو َعلَْيها َما اْکتََسبَْت َربَّنا ال تُؤاِخْذنا إِْن نَ ُوْسَعها لَها ما کََسبَْت وَ   يُکَلُِّف هللاَّ

ِلنالَّ  ینا ِإْرصاً کَ( َحَملْتَُه َعلَ ال تَْحِمْل َعلَيْ أَْخطَأْنا َربَّنا وَ  لْنا ما َربَّنا َو ذيَن ِمْن قَبْ ا ال طاقََة َلنا ِبِه َواْعُف ال تَُحمِّ

  ﴾الَْقْوِم الْکاِفرينَ  ینَْت َمْوالنا فَانُْرصْنا َعلَ ارَْحْمنا أَ َعنَّا َواغِْفْر لَنا وَ 

] به دست یکند. آنچه [از خوبیمـن یفاش تکلییکس را جز به قدر توانا یچه : خداوندفوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

بر  یمبه خطا رفت یا یماوست. پروردگارا، اگر فراموش کرد یان] به دست آورده به زیآورده به سود او، و آنچه [از بد

. یاز ما بودند نهاد یشکه پ ی[دوِش] کسان ربر [دوش] ما مگذار هم چنان که ب یبار گران یچ، پروردگارا، هیرما مگ

 ییو بر ما رحمت آور رسور ما تو یمکن و از ما درگذر و ما را ببخشا یلبر ما تحم یمپروردگارا، و آنچه تاب آن ندار

 کن. یروزپس ما را بر گروه کافران پ

  . کندم نـمیحکند به کسی که به مردم ر خدا رحم نـمی6ال يَرَْحُم هللاُ َمن ال يَرَْحُم النّاَس. َرسوُل ّهللاِ  .۴

  تصاوير اشاره کنند. آموزان بخواهد به پيامشايسته است دب� محرتم از دانش

  

َة؛ ثُمَّ َعيِّـِن الَْمطلوَب ِمْنـَك. اَلتَّمريُن الرّابُِع:   تَرِْجِم اْألَحاديَث النَّبَويـَّ

ا هَو داٌء وَ كُـلُّ طَعاٍم ال ُيْذكَُر اْسُم ِهللا  .۱   نوَع ال)َة فيـِه. (نائَِب الْفاِعَل وَ ال بََركَ َعَليِْه، َفـإ�َّ

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

 الی نفی ��س+ نوع ال =  ِاْمسُ نايب فاعل = 

 إِْعرابَُه َوَنوَع الِْفْعِل)الْفاِعَل وَ . (اَلْجارَّ َوالَْمجروَر، وَ الِْکْذُب لَتاِن يف ُمؤِمٍن: الْبُْخُل وَ ال تَـْجتَِمُع َخص .۲

  شوند): خسيس بودن و دروغگويی.آيند (جمع نـمیدر مؤمن (در مؤمنی) گرد هم نـمی دو ويژگی

 )مYفی مضارع=  نَوَع الِْفْعلِ وَ  مرفوع به الف=  إِْعرابَهُ وَ  َخصلَتانِ =  الْفاِعَل ، وَ يف ُمؤِمنٍ =  الَْمجرورَ (اَلْجارَّ وَ 

 إِْعرابَهُ()ْعِل َوَخَبـرَُه وَ اْسَم الَْحرِف الُْمَشبَِّه بِالْفِ ، وَ ْفَسَدٌة. (َنوَع الِْفْعلِ ال تَْغَضْب؛ فَـإنَّ الَْغَضَب مَ  .۳

  خشمگ� نشو؛ زيرا خشمگ� شدن مايۀ تباهی است.

 َخبَـرَهُ وَ  �لف�gة الْغََضَب، مYصوبٌ إعرابَُه = وَ  اْسَم الَْحرِف الُْمَشبَِّه بِالِْفْعلِ ، وَ �~ی � مضارع جمزوم=  (نَوَع الِْفْعلِ 

مXةِ إعرابَُه = وَ  Xَمْفَسَدةٌ، مرفوعٌ �لض( 

 نَوَع ال)َفکُِّر. (اَلُْمضاَف إَليِه وَ ال ِعباَدَة ِمثُْل التَّ ْقَر أََشدُّ ِمَن الْـَجهِْل َو ال فَ .۴

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

    )نفی ��سالی =  َنوَع الوَ  التXفَک�رِ =  (اَلُْمضاَف إلَيهِ 
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رَْجـَمـِة. اَلتَّمريُن الْخاِمُس:   لِـلـتـَّ

       َجَلَس: نشست. ۱

   �ای eشسنتلِس: َمجْ اَلْ / eشس1تهجالِس: اَلْ / ب�ش1ي�Kدلِسوا: اِجْ  /ب�ش1ي�Kدَن: لِسْ اِجْ  /ن�ش1ي�Kدلِسوا: ال تَجْ / eشس�مينا: َجلَسْ 

   َأْجَلَس: نشانيد. ۲

   eشانيدنالس: جْ اَإلْ  /ن�شانيدندلِسوا: يُجْ  لَمْ  /خواهد eشاندلُِس: َسيُجْ  /ن�شانِليس: ال تُجْ  /eشانندمیلِسوَن: يُجْ  /ب�شان: لِْس أَجْ 

   فهميد: َفِهمَ . ۳

فْ َسوْ / بفهم: هَمْ اِفْ/ فهمدمنیهَُم: ال يَفْ / نفهميدم: هَمْ أَفْ لَمْ / ایفهميدهَت: َفِهمْ  َقدْ / فهميد: فَِهَمْت     خواهد فهميدهَُم: َف يَ

   فهمانيد: فَـهمَ . ۴

   خوامه فهامنيدَف أُفَهُِّم: َسوْ /فهامنندهُمَفهِّم: اَلْ / �يد بفهامند: يَُفهِّمْ / لِ خنواهد فهامنيديَُفهَِّم:  لَنْ / فهامنيده شدَم: / فُهِّ فهامنيدمُت: فَهَّمْ 

   بُريد: َقَطعَ . ۵

   Dريده شدهطوع: َمقْ اَلْ  /Dُرندهقاِطَعة: اَلْ  نُ]ـر/: طَعْ ال تَقْ  /Dريدندمیطَعاِن: کانا يَقْ  /Dريده بودندکانوا قَطَعوا:  /Dريده شدقُِطَع: 

   آمرزيد: َغَفرَ . ۶

ٓ َفُر: ال يُغْ / +ٓمرزيده استغََفَر:  قَدْ  /+ٓمرزيداكش میایُه غََفَر: تَ لَيْ  /اكش بيامرزدایِفُر: تَـُه يَغْ لَيْ  َغّفار: اَلْ  /شودرزيده نLمیم+

   +ٓمرزيده شدهفور: َمغْ اَلْ   /�س1يار +ٓمرزنده

    شد هاِنْـَقَطَع: بُريد. ۷

 /Dريده خنواهد شدَقِطَع: يَنْ  لَنْ  /Dريده خواهد شدَقِطُع: َسـيَنْ  /Dريده eشد، Dريده eشده است: َقِطعْ َينْ  لَمْ  /Dريده eشدَقطََع: ما انْ 

   Dُريده شدنِقطاع: اَِالنْ / �يد Dريده شود: َقِطعْ لِـيَنْ 

   ِاْسَتْغَفَر: آمرزش خواست. ۸

 خوامه/+ٓمرزش میِفُر: تَغْ أَسْ  +ٓمرزش خواسنت/فار: تِغْ اَِالسْ ايد/ +ٓمرزش خواس1تهتُم: َفْر َتغْ َقِد اسْ  /+ٓمرزش خواس1متُت: َفْر تَغْ اِسْ 

  خواهند+ٓمرزش منیِفروَن: تَغْ ال يَسْ  +ٓمرزش خبواه/: ِفرْ تَغْ اِسْ 

+ٓموز داده شده است � درست ¤رمجه +ٓموزىش است. در ا�ن متر�ن �ک راه¥ به داeش¤رمجۀ فعل بريون از مج¢ ¡الف اهداف 

هامهنگ � کنکور ن¯ست. لكمه ح®ً  کند؛ اّما ا�ن خبش از کتاب فقط �ک متر�ن ¬ىس است و مطلقًا �ک الگو Dرای طرح سؤال
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مكک +ٓن بتواند فعل را درست ¤رمجه کند. ا�ن اكر مطابق  +ٓموز بهای در مج¢ وجود داش1ته �شد � داeش�يد در مج¢ �شد و قرينه

  اصول حصيح طّرا² سؤال است.

ای تنظمي شده است � دبري حمرتم در ¶ّل ها نزي اشاره کند. جحم کتاب به گونههنگام ¶ّل ا�ن متر�ن خوب است دبري به نوع فعل

  .مترينات د¼ار مكبود وقت eشود؛ wا از ا�ن �بت �ای oگراىن ن¯ست

ها الزم است. �ک دبري �جتربه ها½ش را فراموش 
رده است. �د+ٓوری و گاهی �ز+ٓموزی +ٓموخgه+ٓموز �س1ياری از +ٓموخgهقطعًا داeش

  و دلسوز به خوىب از ا�ن امر ¿م +ٓگاه است.

  

ِ اْسَم الْفاِعِل، َواْسَم الَْمفعوِل، َواْسَم الُْمبالََغِة، َواْسَم الَْمکاِن، وَ  اَلتَّمريُن الّساِدُس: اْسَم التَّفضيِل يف ٰهِذِه َع�ِّ

ْ الِْعباراِت؛ ثُمَّ    تَرَْجَمَة اْلکَلِ(ِت الَْحْمراِء. َع�ِّ

 ۱الَْمْسِجِد اْألَقصٰی ...﴾ اَْإلْرساء:  ِمَن الَْمْسِجِد الَْحراِم إَلـی لَيالً بِـَعبِْدِه  +[ْرسٰی ﴿ُسبْحاَن الَّذي  .۱

  .حر
ت داداز مسجد الحرام به سوی مسجد االقصٰی  ش1بانهاش را پاک است آن [خدایی] که بنده

 املسجد: اسم فاعل

 ۱۲۵َعْن َسبيِلـِه ...﴾ اَلنَّْحل:  َضلX بِالَّتي هَي أَْحَسُن إنَّ َربََّك هَو أَْعلَُم ِبـَمْن  ـهُم�اِدلْ ﴿... وَ  .۲

، شده گم. قطعاً پروردگارت به [حال] کسی که از راهش حبث 
نای] که نکوتر است و با آنان با [شیوه

 أحسن و أعلم: اسم تفضيل داناتر است.

ُم بِـ( ـِهم ما لَيَس يف قُلوِبـِهم وَ +[فْواهِ ﴿... يَقولوَن ِبـ .۳  ۱۶۷ِعمران: ﴾ آُل يLَْکgُمونَ ُهللا أَْعلَ

کنند پنهان میهايشان نيست و خدا به آنچه گويند که در دلهايشان) چيزی را می(زبان ها½شاندهانبا 

 أعلم: اسم تفضيل داناتر است.

 ۵۳بِـالّسوِء إّال ما َرِحَم َربّـي ...﴾ يوُسف:  +[ّماَرةٌ نَْفيس إنَّ النَّْفَس َلـ +DÅَّرِئُ ما ﴿وَ  .۴

  به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم رحم کند. �س1يار دس1تور دهنده؛ زيرا نفس، شامرمنLمیگناه ىبو نْفسم را 

  أّمارة: اسم مبالغه

 ۲و ۱﴾ اَلُْمؤِمنوَن: ¡اِشعونَ الُْمؤِمنوَن الَّذيَن ُهم يف َصالِتـِهم  قَْد +[فْلَحَ ﴿ .۵

  .اندفرو¤ن؛ ه(نان که در نـ(زشان اندرس1تگار شدهکه مؤمنان به راستی

ِمن: اسم فاعل ثالثی مجرّد / خاشعون: اسم فاعل ثالثی مجرّد (ذکر ثالثی مجرّد و مزيد الزامی ُمؤ 

 نيست.)
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َك أَنَت  .۶ َم لَنا إنـَّ  ۱۰۹الُْغيوِب﴾ اَلْ(ِئَدة:  �َّالمُ ﴿... قالوا ال ِعلْ

  َعّالم: اسم مبالغه ها هستی.نهان �س1يار داÆیگفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو 

نوا﴿... وَ  .۷  ۱۹۵إنَّ َهللا يُـِحبُّ الُْمْحِسنيـَن﴾ اَْلبََقرَة:  +[ْحس1ِ

: اسم فاعل ثالثی مزيد (ذکر ثالثی مزيد الُْمْحِسنيـنَ  دارد.؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست مینيکی کنيدو 

  الزامی نيست.)

(َء َسقفاً َمـْحفوظاً ...﴾ اَْألَنبياء:  َجَعلLْنَا﴿وَ  .۸  ۳۲السَّ

   : اسم مفعولَمـْحفوظاً . قرار دادميداشته شده هسقفی نگو آس(ن را 

  � های لغت عربی:خوب است بدانيم كه در فرهنگ �

  حرف اّول اصلِی فعل فاُء الفعل، حرف دوم اصلی عُ� الفعل و حرف سوم اصلی الُم الفعل نام دارد؛ مثال:

  ُب = يَْفَعُل يَْذهَ 

  بــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذ ي       

  الُم الفعل  عُ� الفعل فاُء الفعلحرف مضارع     

  هرگاه مقابل فعل، عالمت فتحه ( ـَ ) بود، يعنی ع� الفعل فتحه دارد، يا الف است؛ مثال:

      ُب است.َهـيعنی مضارعِ آن يَذْ   ذََهَب ـَ :  

    ُم است.ايعنی مضارعِ آن يَنـ    ناَم ـَ :  

  فعل، عالمت ضّمه ( ـُ ) بود، يعنی ع� الفعل ضّمه دارد، يا واو است؛ مثال:هرگاه مقابل 

      ُب است.تُـيعنی مضارعِ آن ، يَكْ  كَتََب ـُ :  

  ُل است.و يعنی مضارعِ آن يَقـ    قاَل ـُ :  

  هرگاه مقابل فعل، عالمت کرسه ( ـِ ) بود، يعنی ع� الفعل كرسه دارد، يا ي است؛ مثال:

      ُس است.لِـيعنی مضارعِ آن يَجْ   َجلََس ـِ : 

  ُر است.يـيعنی مضارعِ آن يَس    ساَر ـِ :  

+ٓموز بتواند از فرهنگ لغت عرىب درست اس1تفاده کند؛ بناDرا�ن افزاىي است. هدف ا�ن است که داeشا�ن مطلب فقط Dرای داeش

  در سؤÈت ام�gان و در کنکور از +ٓن سؤاىل طرح خنواهد شد.

  افعاىل مانند Æَم، قاَل و ساَر اشاره شده است؛ ا�ن اشاره به معنای لزوم تدر½س معتّالت ن¯ست.در منت  �ال به 
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رُْس الثّانـي   اَلدَّ

ـبْـَعـَة بِـمـا تَـْحـَت أَفْـالكِـهـا َعـوَ  أَْن أَْعـصـَي َهللا فـي نَـْمـلَـٍة  ـىٰ لِهللا، لَـْو أُْعـطـيـُت اْألَقـالـيـَم الـسَّ

  أَْسـلُـبُـهـا ُجـلْـَب َشـعـيـرٍَة، مـا فَـَعـلْـُت.   

  7اَْإلماُم َعلـيٌّ 

شد تا از خدا هايشان هست به من داده میهای هفتگانه با هرچه زير آس(ن، اگر رسزم�ه خداب

  .دادمه زور بگ�م، انجام نـمیای نافرمانـى كنم و پوسِت جويی را از آن بدر مورد مورچه

  

  روش تدريس درس دوم

  اهداف درس

 م� تاريخی آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.يک با  .۱

 معنای كل(ت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذكر كند. .۲

 تشخيص دهد. یعرب جمالت زباندر را  حال (قيد حالت) کاربرد .۳

 را درست معنا كند. های دارای حال (قيد حالت)جمله .۴

 های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.های سالآموخته .۵

 با نحوۀ تحليل رصفی و اعراب در زبان عربی آشنا شود. .۶

  پيام م� درس را درست درک كند. .۷

   




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۴۲ 
 

  الَْوْجُه الُْمِرضُّ اَلَْوْجُه النّاِفُع، وَ 

  ۳۰إنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً﴾ اَْلکَهْف:  َعِملُوا الّصالِـحاِت ﴿إنَّ الَّذيَن آَمنُوا وَ 

را  یاند [بدانند که] ما پاداش کسکرده یستهشا یآورده و کارها ی(نکه ا : کسانیفوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .یمکنیکرده است تباه � یکوکاریکه ن

َويد«ُولَِد يف َمْملََکِة ثَالثَ� ثَـ(نِـِمئٍَة َوثَالثٍَة وَ يف عاِم أَلٍْف وَ  َي » السُّ کاَن والُِدُه َقْد أَقاَم ». أَلِْفرِد نوبِل«َصبـيٌّ ُسمِّ

ِة  ْو بِـالَْحراَرِة الَْقليلَِة.» الّنيـرتوِغليِرسين«َمْصنَعاً لِِصناَعِة مادَّ يعِ اِالنِْفجاِر، وَلَ   الّسائِِل الرسَّ

 �ای شور) سوئد Ëرسی مgوÉّ شد که +ٓلفرد نوبل ÆمKده شد. پدر او اكر¡انهدر سال هزار و هش1تصد و ىس و سه در پادشاهی (

  Dرپا 
رده بود، مايع رسيع Èنف�ار ولو � گرمای اندک.نيرتوگل¯رس�ن ماّدۀ  سا¡نتDرای 

  مملكة الرنوجيو  و مملكة Dريطانيا العظمىاست؛ مانند: اململکة العربية السعودية و ململكة اcٔردنية الهامشية  »پادشاهی«از ر½شۀ َمÒِ به معنای  »مملکة«

نَة / َصّيب = َوÉَ / واÉِ = +ٔب / قليل +ٓموز یمرتادف و مgضاد از داeش   کَثري ≠Úرس1مي: �ام = س1َ

  شود.کنمي � �د+ٓوری م]حث �لو¤ر +ٓمدن �اكن را Dر دهگان سؤال می» ثَالثٍَة َو ثَالثنيَ «کنمي./ دررا سؤال می» اكن قد +ٔقام«نوع فعل 

ِة، وَ اِْهتَمَّ أَلِْفرِد ُمْنُذ ِص  َع انِْفجارَها. بَنٰی ُمْختَبَـراً َصغ�اً لِـيُْجرَي فيـِه َغرِِه ِبـٰهِذِه اْل(دَّ َعِمَل َعلَی تَطْويرِها ُمِجّداً، لِـيَْمنَ

ُر وَ تَجاِربَـُه، وَلِٰکْن َمَع اْألََسِف انْ    قَتَلَـُه.أَخيـِه اْألَصَغِر وَ ٰی َرأِْس انَْهَدَم َعلَفَجَر الُْمْخَتـبَـ

� از انف�ارش �لوگريی کند. [او]  اكر 
رد اشسازیاش به ا�ن ماّده امهّيت داد و تالشگرانه Dرای �ينه+ٓلفرد از هنگام خردساىل

و�ران شد و ها½ش را در +ٓن اجرا کند، وىل شورخبتانه +ٓزما½شگاه مYفجر شد و Dر رس Dرادِر 
وچکش +ٓزما½شگاهی ساخت � جتربه

  او را به قgل رساند. (کُشت)

  خوب است بدانمي در حماورات روزمّرۀ عرىب وزن انفعل، ينفعل، انفعال �ا�گز�ن فعل جمهول شده است؛ مانند:

  ب: نوش1يده شدرش انطبخ: پخته شد، اe شد،  ه شد، انفgح: �ز شد، انظمل: س1متانغلق: �س1تِاoَکgَب: نوش1ته شد، ِانقgََل: �ش1ته شد،  

  Úرس1مي.+ٓموز میو +[صغَر (+[
]َـر) را از داeش مgضاّد ِصغَر (کِ]َـر)

ة، َصغري، خمترب، َر+ٔس، +[خ، +[صغَرها را میمجع ا�ن امس Xرس1مي: مادÚ  

+ُٔس فرق تلفّظ جتاِرب و جتاُرب را در فارىس و عرىب بيان کنمي و چYد منونۀ د�گر بياورمي؛ مانند: َجYوب، َشامل، +[فعٰی، اِس1تِواء، رَ 

  ، ُمَحوXطة، مس1تëَدمالَْ�ْدي

ْم تُْضِعْف َعزْمَ ٰهِذِه ا َة لْحاِدثَُة لَ ِرَع مادَّ ْختَـ الَّتي ال » الّديناميِت «ُه، فََقْد واَصَل َعَملَـُه َدؤوباً، َحتَّی اْسَتطاَع أَْن يَ

  تَنَْفِجُر إّال بِـإراَدِة اْإلنساِن.
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oکرد، [وی] اكرش را � Ëش1تاكر ادامه داد � تواeست که ماّدۀ دينامKت را که فقط  ا�ن رويداد (¶ادثه) عزم او را Æتوان (ضعيف)

شد، شد، ا¡رتاع کند. (... ماّدۀ دينامKت را که جز به خواست (ارادۀ) اeسان مYفجر نLمیبه خواست (ارادۀ) اeسان مYفجر می

  ا¡رتاع کند)

  Úرس1مي.+ٓموز میرا از داeش» اس1تطاع«مرتادف 

  +ٓموزان Dگويمي.توانمي به عنوان اّطال�ات معومی به داeشرا می» +ٓدم«و » ٕاeسان« و» �رش«فرق 

ٕاeسان از eِس1يان يعىن فراموىش گرفgه شده است. ٕاeسان يعىن فراموشاكر. Dرí نزي Dر ا�ن �ورند که +eٔسان از +eÅس است. چون 

ة«دست و صورت را که مك موست  است. پوست» پيدا پوست«گريد. �رش نزي به معنای به ¼زيهای نو اeس می گويند.  +َٓدم « �ََرشَ

  ای به ز�ن ِعْ]ـری است.و واژه» ¡اىك«نزي به معنای 

َل َعلٰی ِرشاِئـهِ  َع الّديناميَت،بَْعَد أَِن اْخَرتَ  ُهم ُمشتاقوَن الُْقّواُت الُْمَسلََّحـُة وَ الَْمناِجِم وَ ُرَؤساُء َرشِکاِت اْلبِناِء وَ  أَقْبَ

  ِالْستِْخداِمـِه، فَـانَْتَرشَ الّديناميُت يف َجميعِ أَنْحاِء الْعالَِم.

های ساخ®ىن و معادن و نريوهای مسلّح در ¶اىل که مش1تاق به Ëس از اينکه دينامKت ا¡رتاع شد، رئ¯سان (مد�ران) رش
ت

   اكرگريِی +ٓن بودند، Dرای خريدش روی +ٓوردند.

Xَل: بوس1يد/ قَِ]َل: پذ�رفت/ قابََل: روبه+ٓموز میها را از داeشفرق معنای ا�ن فعل رو شد/ Úرس1مي: +[ق]َل: روی +ٓورد، �لو +ٓمد/ قَ]

Xَل: پذ�رفت. هرچYد ربطی به ظاهر ندارد، وىل معنای َجنََح (ق]ول شد) را نزي �د+ٓور می +ٓموزان قَِ]َل را � َجنََح شومي. Dرí داeشتَقَ]

  گريند.اش�]اه می

  کنمي.(بَْيع) و مرتادف �الَم (ُدنيا)  را سؤال می مgضاّد ِرشاء

ة) مفرد ا�ن لكامت را می Xَجم و قوYاِجِم، قُّوات (رئ¯س، َرشِکَة، َمYرس1مي: ُرَؤساء، َرشِاكت، َمÚ  

بيـرًَة ِجّداً َحّتٰی أَْصَبَح ِمْن کََسَب ِمْن ذٰلَِك ثَرَوًة کَْرشيَن َدْولًَة، َو الَْمعاِمِل يف عِ إنشاِء َعَرشاِت الَْمصانِعِ وَ قاَم أَلِفرِد بِ

  أَغْنٰی أَغنياِء الْعالَِم.

به دست آورد تا  ها كارخانه و كارگاه در بيست كشور اقدام كرد و از آن ثروت بسيار بزرگیآلفرد به ساخنت ده
  اينكه از ثرومتندترين ثرومتندان جهان شد.

تذّكر  به مجع َعَشَرة و ِمَئة اشاره شود./ »/اقدام كرد ـ :قاَم بِ «و » قاَم: ايستاد«روش تدريس: يادآوری ترمجه 
نيز دارد؛ مانند: دولُة الكويت/ اشاره به مرتادف أصَبَح = صاَر/ سکال » كشور«معنای » دوَلة«مه اينكه كل

  ای است؟چه نوع كلمه» أغنی«شود كلمه 
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ِة، وَ فََقِد اْستَفاَد اْإلن ْعبَـَة يف َحْفِر اْألَنفاِق َوَشقِّ الَْقنَواِت َوإنشاِء الطُّرُِق أَع(لَـُه الصَّ َسهَّلَْت ساُن ِمْن ٰهِذِه اْل(دَّ

ِجباِل َوالتِّالِل إلٰی ُسهوٍل صالَِحٍة لِلزِّراَعِة.َوَحْفِر الَْمناِجِم وَ    تَْحويِل الْ

ها و ها و سا¡نت راهو شاكفنت اكÆلها اس1تفاده øرد و اكرهای دشوارش (خست خود) را در كندِن (حفر) تونل اeسان از ا�ن ماّده

  های قابل úشاورزی +ٓسان ساخت.ها به دشتها و تپّهها و تبديل øوهحفر معدن

ْع]Lَةَ «اشاره به ¤رمجه  روش تدر½س: Xُه الصLَاش خوانده بودند./ سؤال شود مفرد ا�ن لكامت ¼¯ست؟ كه در پايه �م در�ره» +[عامل

نفاقِ  ،+[عاملَ  ]cَْواِت  ،اYَُرقِ  ،الْق را در شعر » َشقX «/ اشاره به اينكه در كتاب عرىب دمه فعل ُسهولٍ و  التِّاللِ  ،الِْجبالِ  ،الَْمناِجمِ  ،الط�

  شوند.+ٓش1نا می» َشّق «اند و اكنون � مصدر +ٓن +üٓاز كتاب از معروف الرصايف خوانده

ْت ِبـواِسَطةِ وَ  ِة تَْفجيـُر اْألَرِض يف قَناِة  ِمَن اْألَع(ِل الَْعظيَمِة الَّتي تَـمَّ بِـِمقداٍر ِمَن الّديناميِت بَلََغ » بَنَ(«ٰهِذِه الْ(دَّ

  أَْربَعيـَن ُطنّاً.

- مYفجر øردن زمني بود در اكÆل سوýز � مقداری دينامKت كه به چهل ¤ُن می اجنام شد،و از اكرهای Dزرگی كه به مكک ا�ن ماّده 

  رس1يد.

» َمت َتشغيُل اْلَمْعَمِل.«هايی مانند و كاربرد معاصر آن در مثال» َمت «دو معنای خمتلف اشاره به  روش تدريس:
ها مانند هم / اشاره به اينكه نبايد توّقع داشت كه اسامی خاص در مهه زبان»اندازی كارگاه اجنام شد.راه«يعنی 

بـََنما (پاناما)، َكَندا (كانادا) فـَرَنسا (فرانسه)، أَْلمانيا (آملان) و اشاره به اينكه گاهی حّتی  :تلّفظ شود؛ مانند
كند؛ مانند: َمنْسا (اتريش)، ِنِدْرلَند (هلند)، بولَند (هلستان)، ُهنغاريا (جمارستان)، بُلغاريا نامگذاری فرق می

به » ُطنّ «يای مازندران يا كاسپني)/ اشاره به اينكه كلمه (بلغارستان)، كازاِخستان (قزاقستان)، حبر قزوين (در 
  فرانسه يا انگليسی وارد عربی شده است. در اصل فارسی يا عربی نيست و از زبان» ُتن«معنای 

ُ�َْت أََدواُت الَْقتِْل وَ بَْعَد أَِن اْخَتـَرَع نوبِل الّديوَ  ِة، َوإْن کاَن غَرَُضُه  يِب بِٰهِذهِ التَّْخرناميَت، اِزْداَدِت الُْحروُب وَکَ الْ(دَّ

  الْبِناِء.ْإلنساِن يف َمجاِل اْإلع(ِر وَ اِعـِه ُمساَعَدَة اِمِن اْخرتِ 

تار و ويرانگری شكيافت و به كمک اين ماّده ابزار   ها افزايشو پس از اينكه نوبل ديناميت را اخرتاع كرد جنگ
  ان در زمينه آبادانی و ساخنت بود.بسيار شد؛ گرچه هدف او از اخرتاعش كمک كردن به انس

آموزان كار كند؛ ولی سؤالی با دانش را» ِاْزدادَ «اشكالی ندارد كه دبري ماضی، مضارع و مصدر  روش تدريس:
به معنای » بِناء«، معنای دوم »َقل «چيست؟ ج: » َكثُـرَ «/ سؤال شود متضاّد از آن در امتحان طرح نكند.

  شود.مرتادف می» ِعماَرة«كه با   »ساختمان«چيست؟ ج: » ساخنت«
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ِاْزداَدِت مجله ( در َکثُـَرتْ و   ِاْزداَدتْ آيا اشكالی دارد به دليل مؤّنث آمدِن دو فعل «پرسند: برخی مهكاران می
پاسخ: خري اشكالی ندارد؛ ولی نبايد در هيچ آزمونی » ) در كالس اشاره شود؟َکثُـَرْت أََدواُت اْلَقْتلِ احلُْروُب َو 

  در سؤال امتيازی و مسابقات از آن سؤالی داده شود؛ زيرا از اهداف آموزشی كتاب نيست. حّتی
اجازه هست كه فعل به  است؛ لذا» مجع غري انسان«شود كه از آجنا كه فاعِل اين دو فعل توضيح داده می

  بيايد.» مفرد مؤّنث«صورت 
ُحِف الَْفرَنسيَِّة ِعْنَد َمْوِت أَ  ماَت ألفرد نوبل تاِجُر الَْموِت الَّذي أَْصَبَح « خيـِه اْآلَخِر ُعنواناً َخَطأً:نََرشَْت إْحَدی الصُّ

ِل الَْمزيِد ِمَن النّاِس    ».غَنيّاً ِمْن ِخالِل إيجاِد طُُرٍق لِـَقتْ

در ¡الل +ٓلفرد نوبل �زرگان مرگ كه « های فراeسوی هنگام مرگ Dرادر د�گرش عنوان اش�]اهی را م�Yرش øرد: �كی از روزÆمه

  ».هاىي Dرای úشنت ب¯شرت مردم �روتند شد، ُمرداجياد راه

ْع]Lَةَ «¤رمجه مانند » +[خLKِه اcَْٓخرِ «�ز مه به ¤رمجه ¤رøيب  روش تدر½س: Xُه الصLَشمی »+[عاملeه داgردازمي � +ٓموخÚ تKٓموز ¤كرار و تث�+
Úرس1مي./ فرق +ِٓخر و +َٓخر را سؤال مفرد ُطُرق و ُحصُف را میاست./ » ماَت «مصدر فعل » َمْوت«كنمي كه لكمه شود./ اشاره می

  كنمي.می

نِْب وَ  َبِة اْألَ َشَعَر نوبِل بِالذَّ ِقَي َحزيناً وَ ِبـَخيْ ْعَد َموتِـِه. لِٰذلَِك َمِل ِمْن ٰهَذا الُْعنواِن، َوبَ خاَف أَْن يَْذکُرَُه النّاُس بِالّسوِء بَ

َسًة لِـَمنْحِ  هيـرَةِ  فََقْد بَنٰی ُمَؤسَّ َح وَ ». جائِزَِة نوبِل«بِاْسِم  الَْجوائِِز الشَّ َهبيَّـِة لِکَي يَُصحِّ َمَنَح ثَْرَوتَـُه لِـِرشاِء الَْجوائِِز الذَّ

  َخطَأَُه.

نوبل از ا�ن عنوان احساس گناه و ÆامKدی 
رد و اندوهگني ماند و ¤رس1يد که مردم Ëس از مرگش او را به بدی �د کنند. بناDرا�ن 

اش (�رو�ش) ب�Kان �اد. (ساخت) و داراىي» �ا�زۀ نوبل«های معروف به ای) را Dرای خبش1يدن (اهدای) �ا�زهزماىن (مؤّسسهسا

  خبش1يد � خطا½ش را درست کند. (تصحيح کند) های طالىي)را Dرای خريدن جوا�ز طال (�ا�زه

+ٓيد؛ وىل نيازی به می» ِبـ«که � حرف » َشَعرَ «+ٓيند؛ مانند: ها � حرف جّر ¡اّىص میتذکّر دهمي که گاهی Dرí فعل روش تدر½س:

¤رمجۀ +ٓن در ز�ن فارىس ن¯ست./ عنوان دو معنا دارد: �کی هامن عنوان و دوم eشاىن (+ٓدرس)/ مgضاّد حز�ن، َموت و ِرشاء 

َيك  ¼¯ست؟ ج: َمْرسور � فَرِح و َحKاة و بَْيع/ �د+ٓوری درىس که سال گذش1ته خوانده شد: در�رۀ که دو  حروىف مانند +[ْن و لِ

  شاهد م�ال در ا�ن درس دارد.

لِّ َسنٍَة إلٰی َمْن يُفيُد اْلبََرشيَّ  الِم َوالْکيمياِء َوالْفيزياِء تُـْمنَُح ٰهِذِه الْجائِزَُة يف کُ َدها، َوهَي َمجاالُت السَّ َة يف َمجاالٍت َحدَّ

  اْألََدِب و ... .َوالطِّبِّ وَ 

شود، و عبارت های مشّخص) اهدا میهاىي که +ٓن را مشّخص 
رده است (درزمKنهسال به 
ىس که در زمKنها�ن �ا�زه در هر 

  های صلح، ش1ميی، فزي�ک، Úزشکی، ادبيات و ...است از: زمKنه
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ای ) واژهPHYSICSای فارىس و فزي�ک (اشاره به اينکه 
ميياء واژه»/ تُْمنَحُ «�د+ٓوری فعل جمهول � اشاره به فعل  روش تدر½س:

/ اشاره به اينکه های �ان اشاره شود.و به مهني �انه به درس سال گذش1ته در زمKنۀ دادوس1تد واژگاىن مKان ز�ن يوÆىن است

  شد.» عبارت است از«در مج¢، به معنای » يهَ «مضري 

  َوٰلِکْن َهْل تُْعطَی الَْجوائُِز الَْيوَم لَِمْن هَو أَْهٌل لِٰذلَِك؟!

  شود؟!مروزه ا�ن جوا�ز به 
ىس که شا½س1تۀ +ٓن است اهدا میوىل +ٓ� ا

اشاره 
ردمي �يد مراقب �ش1مي که +ٓن را گسرتش ندهمي؛ ز�را فعل معتل است و از » تُْعطیٰ «اگر به جمهول بودن فعل  روش تدر½س:

   ... به معنای ¡انواده و شا½س1ته و »اهداف +ٓموزىش کتاب ن¯ست./ اشاره به معاىن خمتلف لكمۀ +[ْهل

لِّ اْخِتـراٍع ِعلْمـيٍّ وَ لِ  . وَ ابِْتکاٍر ِفـي التِّقنيَّ ـکُ اْإلنساِن الْعاقِِل أَْن يَْستَفيَد ِمَن  یَعلَ ِة َوْجهاِن: َوْجٌه ناِفٌع، َوَوْجٌه ُمِرضٌّ

اِفعِ.   الَْوْجِه النّ

، و Dر اeسان خردمYد واجب است که از رسانو رويۀ ز�ن هر ا¡رتاع �لمی و نو+ٓوری در فYّاوری دو رويه دارد: رويۀ سودمYد

  خنواند.» َرويّه«را در خبش ُمعَجم » رويه«+ٓموز لكمۀ فارىس رويۀ سودمYد �ره بربد. (اس1تفاده کند) تذکّر: مراقب �ش1مي که داeش

دارد./ اشاره به که در اين�ا معنای الزام » �َىلٰ «اشاره به چYد معنای ِل که سال گذش1ته خوانده شد و معاىن حرف  روش تدر½س:

ب » تِْقYيXة«لكمۀ  Xيک«که معرYضاّد  است./ اشاره به» ¤کgِفع«مÆ«.  

  

  اَلُْمْعَجم

   »: تا اجرا كند لِـيُْجريَ «  ري)(مضارع: يُجْ  : اجرا کرد ریٰ أَجْ 
  +[ْجَرى الِقَصاَص: حمك قصاص را �ارى øرد. +[ْجَرى اcٔمَر: به +ٓن اكر اقدام øرد.      +[ْجَرى املاَء: +ٓب را روان ساخت. 

  +[ْجَرى جتربًَة : جتربه به دست +ٓورد و از +ٓن اس1تفاده 
رد.  +[ْجَرى ذ� الربÆمج: به +ٓن DرÆمه Úرداخت. 

  +[ْجَرى اللكمَة: لكمه را رصف øرد و رصف عبارت از تنو�ن دادن به لكمه و جّر +ٓن � øرسه است.     +[ْجَرى حتقKقاً: به حتقKق Úرداخت. 

   : ضعيف کردَعَف أَضْ 
  +[ْضَعفَُه : او را سست و Æتوان øرد، +ٓن ¼زي را دو DراDر øرد. /اشاره به معنای َضُعَف (ضعيف شد)

  : آباد كردن (أَْعَمَر، يُْعِمُر) �رعْ اَْإلِ 
    ٕاعامر البالد: +ٓ�د øردن úشور، سازندگی úشور، �زسازی úشور.  إالعامر: �زسازی، سازندگی، +ٓ�دسازی، مرّمت. ٕا�ادةُ 

  : سود رساند (مضارع: يُفيُد) أَفادَ 
   .ش +ٓموختو �لامً : به فالىن مال داد � داe+ٔ  فالÆً ماالً +[فَاَد   .، øسب øرددست +ٓورده +[فَاَد فالٌن املاَل : فالىن +ٓن مال را ب

   .Dكذا : ¼زيى را به او ا�الم øردُه +[فَادَ    .: از فالىن داeش +ٓموخت � مال اندوخت و ماالً +ٔ مYه �لامً +[فَاَد 
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  : به ... روی آورد یٰ أَقْبََل َعل
  +[ْق]ََل اليوُم : روز از oزد�ک +ٓمد.   +[ْق]ََل �ىل اليشء : به +ٓن ¼زي روى +ٓورد و مالزم +ٓن شد. 

  +[ْق]ََل �ليِه : به او روی +ٓورد. ا�ن تعبري مgناقض (+ْٔدDََر َعْنُه): از او روى Dرگردانيد است.       +[ْق]ََل ٕاليِه : به oزد او +ٓمد. 

  +[ْق]ََل القوُم : �د صبا Dر +ٓن قوم وزيد.   +[ْق]ََل فالÆً اليشَء : +ٓن ¼زي را در DراDر فالىن �اد.

نيا : زمانه � دنيا به او روى +ٓورد و خبت لبخند زد.     زمني گياه Dر+ٓورد. +[ْق]َلَِت اcٔرُض �لنباِت : �Éهُر +ٔو اÉ[ْق]ََل �ليه ا+  

  +[ْق]ََل الّزرُع و حنُوُه : زمني و مانند +ٓن üلّۀ �س1يار داد.

  »ومفرد: اَلنَّحْ «ها، سوها : سمت حاءنْاَْألَ 
و« بد�ن روش، مانند، مقدار ؛ »: �ىل هذا الّنحو«ر صورت ؛ به ه»: �ََىل حنٍو ما«اه و روش؛ مجع +ٓن: +[ْحناء است. به معنای �انب، �ت، ر » َحنْ

ّو : �مل مج¢» ِ�ْملُ النXْحوِ « اء و ُحنُ   .ش1ناىس و اعراب لكامت عرىبمجع +ٓن: +[ْحنَ

  »مفرد: اَلنََّفق«ها : تونل فاقنْاَْألَ 

 $ مد¡ٌل وخمرج.َممّر خيرتق احلواجَز اكجلبال +ٔو الب�ار  النXفَُق:

 حتت اcٔرض. +ٔنفاق قطار يعمل �لكهر�ء و+üٔلب سريه يف اcٔنفاق: مرتو

�ح �ىل طاýرة +ٔو قذيفة موّ�ة. نفقيّ  الهواّيئ: جتويف النXفق �ر ضغط الّرِ  يّمت دفع الهواء فKه لتقد�ر +ٔ

  : ويران شد اِنَْهَدمَ  
م :َم البناُء ُمطاوع هَدَم : انتقضا�د Xيول ، سقط و'د   .ا�دمت مشاريعه فوق ر+ٔسه .ا�دمت املباين بفعل الس�1

): اهت(م ورزيد (مضارع: يَهْ  اِْهتَمَّ  مُّ    تَ
ةً   ال يُعريه اه®ًما : ال يبايل به  اهمتX فالٌن �ليتاىم : اeشغل واعتىن �م Xْعِر +ْٔكَرثَ : يُولِّيِه +[َمهِّي َمت� ِ�لّشِ ْ,َ  

مر : ُعين �لقKام بهاِ     ْغَمتX ، َحِزنَ ِاْهَمتX لُِمَصاِبِه : اِ  ]c� Xْهَمت   

  : شايسته ْهلاَْألَ 
ُ�لِ +ٔ «َهَالت : فامKل و خو½شاوندان ؛ +[ْهل : ج +[ْهلُون و +[َهاٍل و +َٓهال و +[ْهَالت و +[  Xن در »: هُل الب¯ت+ٔ «مهرس مرد ؛ »: ْهُل الرøهُل +ٔ «¡انه ؛ افراد سا

مرِ  ]cْربةهُل +ٔ «اولياء امر ؛ »: اëِْخصصني، +ٓزمودگان؛ » : الgزرگان و صاحب نظران؛ »: هُل الِوَ�اهةِ +ٔ «اكرش1ناسان، مD» ٔ+ مهك¯شان ؛ »: ْهُل الَْمْذَهِب

   .+ٓن ¼زي است هشا½س1ت»: ذاْهٌل لِك+ٔ «شهرeش¯Yان؛ » : ِو احلََرض +ٔ ْهُل املََدر +ٔ «¼ادر eش¯Yان ؛ » : ْهُل الوDَر+ٔ «

 اوری (تكنيک): فنّ  ةْقنيَّ تِّ اَل
  .قَىنX : تَْقYِيًَة [قYو] القYاَة : اكÆل � قYات كندای فراeسوی است. لكمه د�گری ش�Kه +ٓن است: ¤كYيک است. واژه ۀب واژمعرّ 

  »مفرد: اَلتَّّل «ها : تپّه اللاَلتِّ 
  مرتادف َربَْوة؛ در مقابل +ٓن َسهْل به معناز دشت است.

) ـِ : انجام شد ، كامل شد تَـمَّ    (مضارع: َيتِمُّ
  �س1يار دارد. و در ماكتبات اداری، اكرDرددر عرىب معارص 
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  .، +üٓاز به اكر øردشد افgتاح شد، رشوع به اكر øرد، �زگشاىيرس1يد  یDرداربه �ره : ةYُ دش¯َمتX تَ 
 Xشد �اده، در معرض ديد به منا½ش در+ٓمد، منا½ش داده شد، به متاشا گذاش1ته شد  :هُ َعرضُ َمت.  

  .، مورد توافق واقع شدبه امضا رس1يد، امضا شد، به �ييد رس1يد: �ىل َمتX التوقKعُ 
 Xىث :املؤامرة ح]اُط إ َمتYشف شد شد، توطئه ىب توطئه خú فر�ام ماند، توطئهÆ ر+ٓب شدا�ر شد، توطئهD توطئه نقش ،.  

  .انتëا�ت جملس شورا Dرگزار شد :الربملانيةِ  نتëا�ِت È َمتX ٕاجراءُ 

دَ    : مشّخص كرد َحدَّ
َد اcٔرَض : Dراى زمني مرز و ¶دودى تعيني øرد Xرُع : ِكشت ب   .َ¶د Xَد الز Xيديت4ٔ¡ري �ران د�ر رو ه دليلَ¶د.   

َد اcْٔمَر : +ٓن امر را ش1ناسانيد Xَد بََرصُه : � دقّ        .َ¶د Xگر½ستَ¶دo رد   .تø َني : ¼اقو را تزي َد السكِّ Xد¶َ.       

َد �ليه : Dر او خشم گرفت Xَد        .َ¶د Xردليإ َ¶دø ه و ُ$ : قصد +ٓن را.    

  : با پشتكار ؤوبدَّ اَل
  وقفه، ىب~یدرپ~یÆپذ�ر، پی، خس1تگیروز، پيگري، مس1متر، ش1بانهی�دّ  :َدُؤوب

  .است »اÉائِب«مرتادف  َدُؤوب )وقفه، فعاليت مس1متر (ىبیروزÆپذ�ر، اكر پيگري، اكر ش1بانهیاكر خس1تگ : َمعَلٌ 

َل  َب  ≠: آسان كرد  َسهَّ    َصعَّ
مَر $ و �ليه : +ٓن اكر را Dر او +ٓسان øردَسهXَل  ]cا.   

  .را مهوار øرد یَسهXَل املوضَع : +ٓن �ا

هْل«ها : دشت هولسُّ اَل    »مفرد: اَلسَّ
  خوى و ¿ر�ن oرم»: َسهُْل اخلُلْقِ «َسهْل : +ٓسان . ا�ن واژه ضّد (الَعِسري و اخلَِشن) است؛ 

  زمKىن كه سطح +ٓن مهوار �شد؛ »: ْرٌض َسهْلٌ +ٔ «و ُسهُو8َ : زمني دراز و مهوار؛  ُسهُول +ٓنمجع َسهْل 

  .اى الغر و مك گوشت �شد+oٓكه داراى چهره»: َسهُْل الَوْ�هِ «

  : جو عيـرشَّ اَل

��ل ��� �� ھ������ ا��� آن ��ّره آ����� و در ���ز'�؛ %�د و آذو�# ���ران ا��. از  � آرد �����رھ�ى �

  4�.�3.  '��» ا)ِ/َ�0«��ز'� �# -# آن �� »آ-/�«.�  »-��ة«آرد آن ��+�ب '�(� و '�� از  � و)� 

) : شكاف� ّق شَّ اَل ، يَُشقُّ   (َشقَّ
 Xرداليشَشقø راكندهÚ ِة : زمني را خشم زد     .َء : +ٓن ¼زي را شاكفت وXك ْرَض ِ�لّسِ ]cا Xَشق.   

   .َشقX الصبُح : صبح دمKد و �مداد شد       .خKا�ن � راىه �ز øرد ْو َطريقاً :+ٔ َشقX َشار�اً 

  .ملَريِض : ب;ر را از دست دادَشقX �ىل ا     �فت.َشقX الفََرُس : اسب در راه رفنت به سوىي گرا½ش 

-� او '��ان -�@�ى  ؛: -� ھ����� ? .َُ�;ُّ ُ+=�ُره         .َ%;َّ 7ََ:� ا)0ِ7َ�َّ9 : '����5ن %�

�5�..   

�ُْت : گياه از زمني روييد Xالن Xُب الْبَِعِري : دندان شرت در+ٓمد         .َشقÆَ Xَشق.   
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ْمُر : +ٓن اكر خست شد     .َشقX الَْربُق : Dرق به درازا مKان +ٓسامن پديدار شد ]cا Xَشق.   

 Xمُر �لَشق ]cر يهاD داخترا به زمحت ان ویخست شد و  او: +ٓن اكر.   

  : قابل كشت لِلزِّراَعةِ  الَِحةُ ّص اَل
  خوراىك ،¼زي خوردىن ،لك : خوردىنصاحل ل<ٔ   اكر Dردىنه ب ،مرصف 
ردىن ،صاحل لالس1تعامل : قابل اس1تفاده

  صاحل @لمال¶ة : قابل �ش1ترياىن        Úرواز مYاسبصاحل @لطريان : 

   üري قابل خوردن ،دىنلك : خنورصاحل ل<ٔ üري     ، +ٓماده ارائهقابل ارائه، قابل حتويل : @لتقدمي صاحل

ْبيان«: كودک ، پرس  بـيّ صَّ اَل    »جمع: اَلصِّ
  و�وه، øودک، Ëرس/ َصبَوّي: Aگانهمجع +ٓن: ُصْبيان و ِصْبيان و ُصْبَوان و ِصْبَوان و +[ْصِبيَة و ِصْبيَة و َصْبيَة و ُصْبيَة و ِصْبَوة و +[ْصٍب [صبو]: نوجوان، ن

حَ    : تصحيح كرد َصحَّ
  .الِكgَاَب : كتاب را تصحيح øردَحصXَح    .َحصXَح املريَض : ب;رى مريض را Dرطرف øرد

  »جمع: اَْألَطْنان«: تُن  طُنّ اَل
  ا�ن لكمه معّرب از فراeسه � اoگل¯ىس به معنای هزار øيلوست و �الوه Dر +ٔطنان به صورت ِطنان نزي مجع �س1ته شده است.

  : فيزيک فيزياءاَلْ
  فزي�وّي نزي به معنای فزي�كدان است.

   »جمع: اَلَْمجاالت«: زمينه  َمجالاَلْ
َح َ$ُ «زمKنه اكرى ؛ »: َمَ�اُل الَْعَمل«حميط زندگى، �غ و مKدان؛ » : َمَ�اٌل َحKَِويB «َمَ�االت [جول]: حمّل و جوالoگاه، زمني Úر دامYه؛  مجع +ٓن: Xفَس

 يف«ا�رتاض پذ�ر ن¯ست؛ »: ال َمَ�اَل @لطعن فKهِ «øردن oگذاشت ؛  کDراى ش ىي�ا»: ما ¤ََرَك َمَ�اًال @لّشكّ «ى اكر � گفgار داد؛ : به او +ٓزاد »الَْمَ�ال

  .در ا�ن زمKنه، در ا�ن مورد»: هذا املََ�ال

  : پخش كرد ـُ  نََرشَ 
   .eََرشَ اخلََربَ : ¡رب را پخش øرد     .øرد ف +oٓرا �، Dر ¡الeَْرشاً الثوَب : �امه را گسرتد eََرشَ :
   .ه øردeََرشَ اخلََشَب : چوب را ارّ        .َء : +ٓن ¼زي را پخش و Úراكنده øرداليشeََرشَ 

   .eََرشَ املوىت : مردگان زنده شدند     .eََرشَ eرشاً و eُُشوراً اGُّ املوىت : ¡داوند مردگان را زنده øرد
جُر : درخت Dرگ در +ٓوردeََرشَ eُُشوراً  Xْت        .الش    .ندهاى درخت úش1يده و Hن شدوراُق الّشجر : Dرگ+[ eََرشَ

       .ِت الّرحيُ : �د در روز اDرى وزيدeََرشَ        .اcٔرُض : �ار +ٓمد و زمني سزب شدِت eََرشَ 
.� افسون و د�ا تعويذ و درمان øردو املريض : ديوانه و � ب;ر را +ٔ عن اKنوِن eََرشَ 
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صِّ َحـوْ    َل النـَّ

رْ ِفـي الْ أ. َضعْ  �   .ِس َفراغِ کَلَِمًة ُمناِسبًَة َحَسَب َنصِّ الدَّ

ِة.الْ ِذِه ريِب بِـهٰ التَّخْ ِل وَ َقتْ َوسائُِل الْ  کَثُـرَتْ وَ  الُْحروُب داَدِت َد اْخِرتاِع الّديناميِت، اِْز بَعْ  .۱  (دَّ

 .َوالُْقّواُت الُْمَسلََّحةُ  الَْمناِجماْلبِناِء َو  ُرَؤساُء َرشِکاِت  الّديناميِت  ِرشاءِ  یٰ بََل َعلأَق .۲

ِة ـقَْد أَقاَم َمْصنَعاً لِـِصناعَ  نوبِل واÉُِ کاَن  .۳  .»روِغليِرسينـالنّيـت«ِة مادَّ

 . +[خKِه اcْ[صغَرِ تَِل تََسبََّب بِـَمقْ َم، وَ َهدَ َفَجَر َو انْ ِکنَُّه انْ َتبَـراً َولٰ نوبِل ُمخْ  بَنیٰ  .۴

نَةٍ يف کُلِّ  جائِزَُة نوبِلتُـْمنَُح  .۵ َدٍة.َمجاالٍت  يف اْلبََرشيَّةَ  يُفيـدُ َمْن  یٰ إل س1َ  ُمَحدَّ

 .َدْوَلةً  ِعْرش�نَ إنشاِء َعَرشاِت الَْمصانِعِ َوالَْمعاِمِل يف ـقاَم أَلِفرِد بِ  .۶

  

حيَح َوالْ � ِن الصَّ رْ ب. َعيـِّ   .ِس َخطَأَ َحَسَب َنصِّ الدَّ

يناميِت تَأث�ٌ يف تَسْ ِالخْ  يَکُنْ  لَمْ  .۱ ْعبَةِ  ع(لِ اْألَ  هيلِ ِرتاعِ الدِّ  � .َحْفِر اْألَنفاِق َوَشقِّ الَْقنَواِت َکـ الصَّ

ها ت4ٔثريی نداشت. (لَم �َكُْن ِلـ معادل ها و شاكفنت اكÆلسازی اكرهای خست مانند حفر تونلا¡رتاع دينامKت در +ٓسان

 است.)» نداشت«معنای 

َسَة  بَنیٰ  فََقدْ  َك لِ َد َموتِِه؛ لِذٰ کُرَُه النّاُس ِبـالّسوِء َبعْ يَذْ  خاَف نوبِل أَنْ  .۲  � ».جائِزَِة نوبِل«ُمَؤسَّ

 را بنيان نهاد.» جايزه نوبل«به بدی ياد كنند؛ بنابراين سازمان  نوبل ¤رس1يد كه مردم، Ëس از مرگش او را

لُّ  یٰ اَلَّذيَن َحَصلوا َعل .۳ نَواِت الْ(ضيَِة كانوا كُ  (سؤال بحث برانگيز است.) � هُم أَْهالً لِٰذلَِك.ـَجوائِِز نوبِل ِخالَل السَّ

 های گذش1ته جوا�زی به دست +ٓوردند مهگی شا½س1ته +ٓن بودند.øساىن كه در ¡الل سال

لِّ  .۴ .ِة َوْجٌه ناِفٌع، وَ التِّقنيَّ  ِفـيابِْتکاٍر اْخِتـراعٍ ِعلْمـيٍّ وَ لِـکُ  � َوْجٌه ُمِرضٌّ

 رسان دارد.�لمی و نو+ٓوری در ¤كYيک �ک رويه سودمYد و �ک رويه ز�ن ا¡رتاع 

  � .َحياةِ هيِل أُموِر الْ لِـتَسْ  َرعاِت الَْحديثََة ساَعَدِت اْلبََرشَ ـإنَّ الُْمختَ  .۵

 اكرهای زندگی مكک øرده است.سازی ا¡رتا�ات نو�ن، �رش را Dرای +ٓسان

 �  ـُحروِب.تِـراعِ الّديناميِت إشاَعـَة الْ کاَن غَرَُض نوبِل ِمِن اخْ  .۶

  ها بود.هدف نوبل از ا¡رتاع دينامKت گسرتش جYگ
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֠  ֠ اِْعـَلـمـوا   

  (قيد حالت)ال حاَلْ

+ٓموزی را انتخب كنمي كه صدا½ش مYاسب �رت است داeشخواهمي � صدای رسا خبش (ا�لموا) را خبواند. +ٓموزی میاز داeش

+ٓموزان �يد فعال �ش1ند. پاخس ا�ن است كه متر�ن به اندازه اكىف در كتاب هست. در ريند كه مهه داeش�شد. شايد Dرí ا�راد Dگ

�شد: شود؛ اّما خبش قوا�د حّساس است و �يد øساىن Dرگزيده شوند كه صدا½شان مYاسب خبش مترينات از مهه Úرس1يده می

  +ٓور نباشد، رسا �شد و روان خبوانند.خواب

  دهمي. Úرس1مي +ٓ� مgوّ�ه قوا�د درس شدند؟ سMس به سؤÈت اح®ىل +Æٓن پاخس می� خواندن هر قسمت از (ا�لموا) از +ٓ�ا می

  ؟آيا ترجمۀ اين سه جمله يکسان است

  .     وراً َمْرس َولََد، ُت الْ ج. َرأَيْ          .ورَ َمْرس الْ َد َولَ ُت الْ ب. َرأَيْ   .     وراً َمْرس ُت وَلَداً الف. َرأَيْ 

  ديدم.      خوشحالپرس را           را ديدم. خوشحالپِرس     را ديدم.      خوشحالیپِرس 

+ٓموزان در رش1ته � توّ�ه به اينكه ا�ن داeش در دس1تور ز�ن فارىس ¼¯ست؟» خوحشال«Úرس1مي: نقش لكامت +ٓموزان میاز داeش

  Úرس1مي: سMس می خوانند پيوند مKان قوا�د دس1توری Dرا½شان سودمYد است.ادبيات و �لوم اeساىن درس می

  چه نقشی دارند؟  »ب«در جملۀ  »ورَ َمْرس اَلْ «و  »الف«در جملۀ  »وراً َمْرس «

  نيز ه(ن نقش را دارد؟ »ج«در جملۀ  »وراً َمْرس «آيا 

و در جملۀ سوم » َولَدَ اَلْ «صفِت » ورَ َمْرس الْ «و در جملۀ دوم » اً َولَد«صفِت » وراً َمْرس «در جملۀ اّول کلمۀ 

  است.» َوَلدَ اَلْ «حالِت » َمْرسوراً «

  .فَـِرَحـةً ُت، بِنْ ذََهبَِت الْ        .َفرَِحـةُ الْ ُت بِنْ ذََهبَِت الْ 
  حال)(اَلْ قيد حالت                        صفت                               موصوف              

ای 
و�ه و گذرا توان اشارهحّىت می ٢دانند.+ٓموزان مفهوم قKد ¶الت را در دس1تور ز�ن فارىس میدر +üٓاز �يد مطمنئ شومي داeش

های خود را در�ره قKد ¶الت البتّه اكمًال +ٓموزان خواست � +ٓموخgهمKتوان از �كی از داeش به قKد ¶الت در ز�ن اoگل¯ىس 
رد.

  های +ٓن مهراه � ذøر چYد م�ال �شد.در ¬س توضيح دهد. ا�ن توضيح در ¶ّد تعريف قKد ¶الت و eشانهخنترص 

  دهند. برخی کل(ت در جمله، حالِت يک اسم را هنگام وقوع فعل نشان می

  گوييم.می» حال«و در عربی » قيد حالت«به چن� کل(تی در فارسی 

                                                   
، حالت  زمان، مکان یلاز قب یزیرا به چ یگرید ۀکلم یامعن یا یمفهوم صفت یافعل  یاف�انجام  یاست که چگونگ یاکلمه یدق ٢

 بازیخوب  آرش،: ییمگویم در پاسخ؟ کرد بازیچگونه  :پرسدیشنونده م.» کردبازی  آرش« :ییمگویم وقتی .سازدیم یّدو... مق
  .دهدیفعل را نشان م یاف�انجام  یِ چگونگ »خوب« ۀکرد. پس کلم
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که معرفه (دارای  را ٣آيد و حالِت مرجعِ خودش می» جمله«يا » باسمی نکره و منصو «قيد حالت به شکل 

 . َنـشـيـطـاً َمزَرَعِة ِفـي الْ  َمـنـصـورٌ  اِْشتََغَل    کند. است بيان می») َعلَم«يا » ال«

   حال (قيد حالت)     مرجع حال                                                                  

  +ٓموز از انواع معرفه تنها دو نوع +ٓن را خوانده است.�ش1مي که داeش توّ�ه داش1ته

  �شخيِص مرجعِ قKد ¶الت و مطابقت قKد ¶الت � مرجعش از نظر �دد و ��س، از اهداف +ٓموزىش کتاب درىس ن¯ست. 

  ).٤از اهداف کتاب درىس ن¯ست» صاحب ¶ال«(تدر½س 

مYد در داeشگاه م]احث ختّصىص را فراخور رش1ته خو½ش خواهد +ٓموز �القهداeش +ٓموز رضورت ندارد.م]احث ختّصىص Dرای داeش

  +ٓموز هامهنگ كند.های داeشهای دروس را � +ٓموخgهخواند و داeشگاه موّظف است كه رسفصل

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

  . ُمبتَِس(ً نَعِ صْ مَ ُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي الْ َوقََف الْ 

  . ُمبتَِسميـنَ ُمسابََقِة رََجعوا ِمَن الْ  يرانّيونَ الّالِعبوَن اْإل 

  َجولَة: گشت و گذار، سفر، گردش و ديدار)( .نِ ـتَيُمبتَِسمَ نتِـرِنت ميَّـٍة ِفـي اإلْ لٍَة ِعلْ ِبنتاِن قاَمـتا ِبـَجوْ هاتاِن الْ 

  توان بد�ن صورت +ٓورد:مه¯شه چYني ن¯ست؛ م�ًال سه مجلۀ �ال را می+ٓموز تذکّر داد که اّما الزم است به داeش

                                                   
 از اهداف آموزشی کتاب درسی نيست. با مرجعش از نظر عدد و جنس، قيد حالتو مطابقت  قيد حالت مرجعِ  تشخيِص  ٣

 از اهداف کتاب درسی نيست).» صاحب حال«(تدريس 
 نظر آقای محّمد علی اسالمی دب� عربی استان گلستان دربارۀ تشخيص صاحب حال: ٤
 یهابه دنبال دارد و موجب بحث یصاحب حال مباحث جانب .یمهرت است که از مطرح کردن صاحب حال رصف نظر کنب
 :ۀدر جمل مثالً گردد.یدر کالس م یهودهب

 .ذهَب إىل املدرسة مرسوراً  محّمدٌ 
 :کند کهیآموز خطور مال به ذهن دانشؤ س ینناخودآگاه ا ،است» هو« مسترتضم� صاحب حال  ییمگویم وقتی

 ؟یستصاحب حال ن» دمحمّ « چرا
 ... و نشده است؟ یانب» دمحمّ «حالت .» ذهَب إىل املدرسة مرسوراً  محّمدٌ «در جملۀ  مگرآيا 
در واقع ه(ن » هو« زيرا ؛نخواهد داشت ییارزش معنا یچه یمکن یهآموز توجدانش برایرا  یحجواب صح یمناهم بتو  اگر

 .د) است(محمّ 
 یتواند خروجیمـبحث صاحب حال ن ص کنند وتوانند صاحب حال را مشخّ یه به مفهوم جمله مآموزان با توجّ کل دانش در

 د.داشته باش یدار معنا
 :های پيش� عربیدر کتاب صاحب حال ۀدربار های طرح شده الؤ از س ییها�ونه 
 ی.صاحب الحال يختلف مع األخر  یّن.ع١
 .صاحب الحال جمع تكس� یّن. ع٢
 .صاحب الحال ليس فاعالً یّن.ع٣
 .مسترتاً  صاحب الحال ضم�اً  یّن.ع٤

 دارند؟!آموز برای دانش ییو معنا یاالت چه بار علمؤ گونه س اين
 .کندیم یزانگر یآموزان را از عربگونه مطالب و قواعد است که دانش همین
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. ُمْ]�َِسامً َوقََف الُْمهَنِدُس الّشاب� ِفـي الَْمْصنَعِ  ِ¢ِ   ِلLنَ�اِ¶ِه يف َمعَ

ُام َحَصلَتا �ََىل ما ¤ُريداِن. ُمْ]�َِسمنيَ َالّالِعبوَن اْالٕ�رانّيوَن َرَجعوا ِمَن الُْمسابَقَِة  X� ]cِ ؛  

نِرتِنت    قَْ]َل لََحظاٍت. ُمْ]�َِسَمتKَـنِ ها�ِن الِْب�gاِن قاَمgا ِجبَْو8ٍَ ِ�لْميXٍة يف اْالٕ

  را درست �شخيص بدهد.» ¶ال«+ٓموز �يد بتواند از طرق معنای عبارت و قراýن +ٓن داeش

  

ِن كَ َسـنَفْ  تَبِـرْ اِخْ    ُجَمِل التّاليَِة.ِفـي الْ» حاَل الْ«. َعيـِّ

َريْ ُمساِفراِن إَلی الْ َوَصَل الْ  .۱ َريْ ( َرکِبـا الطّائِرََة.ـِن وَ َمطاِر ُمَتأَخِّ  )ـنِ ُمَتأَخِّ

 به فرودگاه رس1يدند و سوار هواپ; شدند. � ت4ٔ¡ريمسافران 

الِبَُة تَجْ  .۲ ـها.يف أَداِء واِجباِتها راضَيًة وَ تَِهُد الطّ  )راضيَةً ( تُساِعُد أَمَّ

 کند.کند و به مادرش مكک میتالش می � خش1نودیا½ش ه+ٓموز در اجنام ¤لكيفد¡ِرت داeش

ُع الْ  .۳ ُم الْ يَُشجِّ  )فَرِحيـنَ ( يَوَم.فائَِز فَِرحيـَن الْ ُمتََفرِّجوَن فَريَقـهُ

 کنند.شان را �شويق میتمي Dرنده � خوحشاىلامروز متاشاگران 

تَـيـِن. (ـرَآ اَلطّالِبَتـاِن تَـقْ  .۴ تَـيـنِ ِن ُدروَسـهُ( ُمِجدَّ  )ُمِجدَّ

  خوانند.ها½شان را میدرس � �ّديّت+ٓموز دو د¡رت داeش

است. در ا�ن متر�ن ¤رمجۀ عبارت از » �«های قKد ¶الت پ¯شوند +ٓموز �د+ٓور شد که �کی از ¶التتوان به داeشمهني �ا می

  شده ¤رمجه شوند. های داده+ٓموز خواس1ته eشده است؛ اّما اگر دبري وقت دارد خوب است كه عبارتداeش
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  آيد؛ مثال:و به دنبال آن يک ضم� می» واو حاليّه«ی قيد حالت به صورت جملۀ اسميّه همراه با حرف گاه

َجرَتَيـِن.بَيْ  هَو جالٌِس َو ب. أُشاِهُد قاِس(ً   َمحصوَل.الْ  َمعُ هَو يَجْ  وَ َفّالَح ُت الْ الف. رَأَيْ    ـَن الشَّ
  .نشسته استميان دو درخت  کهدرحالیبينم، قاسم را می  .کردجمع میمحصول را  کهدر حالیکشاورز را ديدم، 

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

  � قKد ¶الت +ٓش1نا شود.» ¶ال«+ٓموز � م]حث ب¯شرت از ا�ن الزم ن¯ست داeش

كند و هر¼ه دارد؛ ورود به ا�ن م]احث دبري را د¼ار دردرس میای های رصف و حنو عرىب قوا�د پيچيدهم]حث ¶ال در كتاب

  شود؛ بناDرا�ن به مهني اندازه از قوا�د كفايت شود.�لو¤ر Dرود ب¯شرت د¼ار مشلك می

  

ِن    ».الْحاَل «اِْختَبِـْر نَْفَسـَك. تَْرِجِم اْآلياِت الْکَريـَمَة ، ثُمَّ َعيـِّ

  تذكّر: نيازی به تشخيص صاحب حال نيست.

 ۲۸اَلنِّساء: ُخـلِـَق اْإلنساُن َضعيفـاً﴾  وَ  ...﴿ .۱

 و اeسان، Æتوان +ٓفريده شده است. (َضعيفLاً)

 ۱۳۹آُل ِعمران: ﴾ ...أَنتُُم اْألَْعـلَـْوَن تَـْحزَنوا وَ ال ﴿َوال تَِهنوا َو  .۲

ْعLلَـْوَن) ]cْد. (+[نُمتُ اKر فراز هس�D شويد و اندوهگني نباش1يد در ¶اىل که شامe و سست 

يَن  .۳ ـًة واِحَدًة َفـَبَعَث هللاُ النَّبيّيـَن ُمبَرشِّ  ۲۱۳اَلْبََقرَة: ﴾  ...﴿کاَن النّاُس أُمَّ

�َن)مردم اّمىت �گانه بودند و ¡داوند پيامربان را مژده  دهنده فرس1تاد. (ُم�َّرشِ

ِك راضَيـًة مَ  ﴿يا أَيَّتُهَا النَّْفُس الُْمطَْمئِنَّـُة * ارِْجعـي .۴  ۲۸و  ۲۷اَلَْفْجر: رْضيَّـًة﴾ إِلـٰی َربـِّ

  Ëس1نديدگی به سوی Úروردگارت �زگرد. (راضLَKًة َمْرضLXKًة)¡دا ای نفس +ٓرام، � خش1نودی و 

  .Úروردگارت �زگرد یخش1نود و ¡داËس1ند به سونفس مطمئنّه، یا¤رمجۀ اس1تاد ¿دی فوالدوند: 

به  +ٓراممطمنئ و دل ]قدىس[نفس  یا ]خطاب لطف رسد که ميان+ٓن هنگام به اهل ا[: یامقشه ~یاله¤رمجۀ اس1تاد 

 ٓ   از توست. او و او راىض ]یابد یهانعمت[که تو خش1نود به  یحضور Úروردگارت �ز +

ٓ ¤رمجۀ  و  یکه مه تو از او خش1نود Úروردگارت �زگرد در ¶اىل یبه سو �فgه،روح +ٓرام  یتو ا ريازی:هللا ماكرم ش يت+

 .مه او از تو خش1نود است

ا َو ﴿ .۵ ُم ُهللا َو رَُسولُُه وَ إ�َّ کاَة وَ  الَّذيَن آَمنُواليُّکُ الَة َويُْؤتوَن الزَّ  ۵۵اَلْ(ئَِدة: ُهْم راکِعوَن﴾ الَّذيَن يُقيموَن الصَّ

اند، 
ساىن که در ¶اىل که در ر
وع هس�Yد، نLامز را Dر رسÚرست شام تنها ¡دا و پيامرب و 
ساىن هس�Yد که اميان +ٓورده

  دهند. (ُمهْ راکِعوَن)دارند و زاكت میپای می
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، تنها ¡دا و پيامرب اوست و 
ساىن که اميان +ٓورده اند: هامن 
ساىن که مناز Dرپا شام ¤رمجۀ اس1تاد ¿دی فوالدوند: وىلّ 

  دهند.دارند و در ¶ال ر
وع زاكت میمی

خواهند بود که مناز به پا داش1ته و به فقرا در  ىن¡دا و رسول و مؤمYا تنهاشام  �ورامر و  وىلّ ای: ¤رمجۀ اس1تاد اله~ی مقشه

  .دهندی¶ال ر
وع زاكت م

ٓ ¤رمجۀ  ها که مناز را اند هامن+ٓورده مياناو و +ٓ�ا که ا يامرب، تنها ¡داست و پ شام و وىلّ  رسÚرست: ريازیهللا ماكرم ش يت+

  دهند.یزاكت م دارند و در ¶ال ر
وع یDرپا م

ٓ ¤رمجۀ   اند+ٓورده ميانکه ا امر شام ¡دا و فرس1تاده اوست و 
ساىن که رسÚرست و وىلّ  ¯ستن  �نا جز: Kىنهللا مشک يت+

  دهند.یند زاكت ماکه در ر
وع دارند و در ¶اىلی+ٓ�ا که مناز را Dرپا م
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مـاريـن   اَلـتـَّ

رِس َعْن كَلَِمٍة ُمناِسَبٍة  :وَُّل اْأل  اَلتَّْمرينُ  .اِبَْحْث يف ُمْعَجِم الدَّ   لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة

ناَعِة الَْحديثَِة. طَريٌق يَْختَصُّ بِـِمْهنٍَة، أَوْ  جاِز َعَمٍل، أَوْ لوٌب أَْو فَنٌّ يف إنْ أُسْ  .۱    ِعلُْم الصِّ

 ش1يوه � هرنی در اجنام اكری � راهی که و�ژۀ شغىل است � داeش صنعن نو�ن. (َالتِّْقYيXة)

َجبَِل، طولُُه أَكْثَـُر ِمْن َعرِْضِه، لَُه َمْدَخٌل َو َمْخَرٌج.َمَمرٌّ تَْحَت اْألَرِض أَْو  .۲  ِفـي الْ

 گذرگاهی ز�ر زمني � در 
وه که دارازا½ش ب¯شرت از Hنا½ش است و �ای درون +ٓمدن و بريون رفنت دارد. (اَلنXفَق)

 .ـَغـُر ِمـَن الْـَجـَبـلِ ِمنطََقـٌة ُمرتَِفَعـٌة َفـوَق َسطحِ اْألَرِض، أَصْ  .۳

 ¤ر است. (اَلتXّل)ای بلند Dر فراز سطح زمني که از 
وه 
و¼کمYطقه

َهِب وَ  .۴ ِة وَ َمكاُن الذَّ  نَْحِوها ِفـي اْألَرِض.النُّحاِس وَ الِْفضَّ

 �ای طال، نقره، مس و مانند اينها در زمني. (اَلَْمنَجم)

 ال يَْشُعُر ِبـالتََّعِب.يف إنجاِز َعَملِِه، َو  اَلَّذي يَْسعیٰ  .۵

ؤوب)کند و احساس خس1تگی منی که Dرای اجنام اكرش تالش می
ىس XÉکند. (َا 

 َوْزٌن ُيـعـاِدُل أَْلـَف كيـلـوغـراٍم. .۶

ّن)وزىن که � هزار 
يلو DراDری می   کند. (َالط�

  

ْن تَرَْجَمَة الْکَلِ(ِت اَلتَّْمريُن الثّانـي:    الَْحْمراِء، َو َعيِّـِن الَْمطلوَب ِمْنـَك.اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـَي؛ ثُمَّ َعيـِّ

  اَلُْخطبَُة الِْمَئتاِن َوالرّابَِعُة َوالِْعْرشوَن ِمْن نَْهجِ الْبَالغَةِ 

ٍ  شد)(اگر به من داده می +Åْعطيُت  لَوْ ِهللا، ... وَ  َ̂ َت +[فْالِكها �ََىل +[ْن +[ْعَيص َهللا يف نَْم ْبَعَة ِبام َحتْ X1قالَمي الس ]cْـهاْسلُ]ُ +[ ا (گريمD از او) 

- که +ٓن را می (ملخی ـها.تَْقَضمُ  َجراَدةٍ ِمْن َوَرقٍَة يف فَِم ¤ر) (Ëست 4[ْهَونُ ٕانX ُدنْياكLُم ِعْندي لLَما فََعلُْت. وَ  (پوست جوىي) ،ُ�لَْب َشعKـَرةٍ 

ِ̀ ِمْن يَْفYـٰى وَ (نعمىت)  نَعميٍ ما ِلLَعلـّيٍ َو ِلL  جود) ٍة ال تَْبقـٰى؟! نَعوُذ ِ� XذLَباِت الَْعْقلِ ل @َلِ وَ  (به خواب رفنت خرد) س1ُ X(زش1ىت لغزش)  قُْ]ِح الز

تَعKـنُ ِبِه وَ    جويمي)(�ری می .eَس1ْ

  خطبۀ دويست و بيست و چهارِم نهج البالغه

را  پوسِت جوىي� از ¡دا Æفرمانـى كمن و  شدمیبه من داده ها½شان هست های هفgگانه � هر¼ه ز�ر +ٓسامنرسزمني اگربه ¡دا، 

است.  ¤رËست، جودملخى که +ٓن را ىمگامن دنيايتان oزِد من از Dرگى در دهاِن دادم؛ و ىب، اجنام نLمیزور DگKـرمای بهاز مور¼ه

Dرمي و از او به ¡دا پناه می زش1ِىت لغزشو  به خواب رفgـِن ِخردماند؟! از شود و wّتـى كه نLمىكه Æبود می نعمىت�ىل را ¼ه اكر � 

  .جويمي�ری می
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 کَلِ(ِت؟  ِذِه الْ راَب هٰ إعْ  .۱

 مضاٌف ٕاليه َجراَدٍة: مضاٌف إليه ِل:َعقْ اَلْ  مفعوٌل ِبه َب:ُجلْ  جمرور حبرف جرلَـٍة: نَـمْ 

       فعٌل ماٍض، مgلكٌّم و¶دهُ  صيَغتَُه:و » ُت َفَعلْ «ِل َع ِفعْ نَوْ  .۲

     فعٌل مضارعٌ، مفرٌد مؤنٌّث üائٌب  و صيَغَتُه:» َضمُ تَقْ «ِل َع ِفعْ نَوْ  .۳

:َعيـِن لِلتَّکَْجمْ  .۴        +ٔقالمي (ٕاقلمي) و +[فالك (فÒ) سيـِر ِفـي النَّصِّ

:َل الْ ِفعْ اَلْ  .۵        +Åعطيُت  َمجهوَل ِفـي النَّصِّ

:فَْعَدَد اْألَ  .۶        )�سعُة +[فعالٍ ( �سعة عاِل ِفـي النَّصِّ

  
(دانۀ  : َحبَُّة نَباٍت ةعwَ شَّ اَل  (پوستۀ گياه و ساقۀ آن)  النَّباِت َو َخَشبُهُ : قِْرشُ ُجلْباَلْ  (به زور گرفت)راً ُه قَهْ ـُ : أََخَذ ِمنْ  َسلََب 

رساننده ی زيانا(حرشه َمحاصيَل الزِّراعيََّة َو النَّباتاِت : َحَرشٌَة ُمِرضٌَّة تَأکُُل الْ َجراداَلْ  تر)(پست حَقر: اَْألَ ْهَونُ اَْألَ  گياهی؛ جو)

: عيمنَّ اَل هايش شکست)(با اطراف دندانـَ : کََرسَ بِأَطراِف أَسنانِِه  قََضمَ   خورد.)که محصوالت کشاورزی و گياهان را می

 (ياری خواست) ُمساَعَدةَ : طَلََب الْ تَعانَ اِسْ  (خواب سبک) َخفيُف ُم الْ : اَلنَّوْ باتسُّ اَل(دارايی، بهشت) َجنَّة (ل، اَلْ اَلْ 

  
  »زاِئَدةٌ  واِحَدةٌ  کَلَِمـةٌ « .الُْمناِسَب  الَْعَددَ  الّدائِرَةِ  ِفـي َضعْ  :الثّالُِث  لتَّْمرينُ اَ 

ٌق لِـَحرَکَـِة الْ  ـٌر واِسـٌع أَوْ نَـهْ : ـَقناةُ اَلْ  .۱    آَخَر. َمکاٍن إلیٰ  ـميـاِه ِمنْ َضـيـِّ

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

 الطّاقَـِة. َموادِّ َوالظَّواِهِر الطَّبيعيَِّة وَ َخصائِِص الْ  َحُث َعنْ ٌم يَبْ ِعلْ : فيزياءُ اَلْ  .۲

 کند.های مواد و ظواهر طبيعی و انرژی جست و جو میفيزيک: دانشی که دربارۀ ويژگی

   ـُه الرُّطوبَُة.َعنْ  زالَْت  إنْ وَ  َك لِ يَُسمَّی بِذٰ  قَدْ (ِء، وَ تُراٌب ُمختَلٌِط بِالْ : اَلطّـيـن .۳

  شود، گرچه رطوبت از آن زائل شود.گِل: خاکی آميخته با آب و گاهی به هم� نام ناميده می

الُل  .۴  ها)(تپّه گزينۀ اضافی: اَلـتـِّ

يّاراِت لِلنَّجاِة ِمَن الْ عِملُـُه ُرکّاُب الطّائِراِت وَ َرشيٌط يَستَ : مانِ ِحزاُم اْألَ  .۵   َخطَِر.السَّ

 برند.کمربند اûنی: نواری که رسنشينان هواپي(ها و خودروها برای رهايی از خطر به کار می

   ـراً واِحداً.ِمتْ  ِفزَ تَقْ  أَنْ  تَطيعُ َمحاصيَل الزِّراعيََّة تَسْ کُُل الْ َحَرشٌَة تَأْ : َجراَدةُ اَلْ  .۶

  تواند يک مرت بپرد. خورد و میای که محصوالت کشاورزی را میملخ: حرشه
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ْر  :الرّابِعُ  اَلتَّْمرينُ    َجَمِة. (َهْل تَْعلَُم أَنَّ ... ؟)لِلتـَّ

 لَـها؟!ِم بِناِء سوٍر َعظيٍم َحوْ َرغْ  يَهُْجموا َعلَی الّصيـِن َعلیٰ  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الُْمغوَل اْستَطاعوا أَنْ  .۱

 دور چ� توانستند به آن حمله كنند؟!ها با وجوِد ساخ� ديوار بزرگی دانی كه مغولآيا می

 ها توانستند به چ� حمله كنند؛ با وجوِد ساخت ديوار بزرگی دور آن؟!دانی كه مغولآيا می

َظ  .۲    كَثيـراً؟! َموجوٌد ِفـي اللَّهجاِت الَْعَربيَِّة الّدارَِجةِ » ژ«َو » پ«َو » چ«َو » گ«َهْل تَْعلَُم أَنَّ تَلَفُّ

  عربی وجود دارد؟! ۀهای عامياندر لهجه »ژ«َو » پ« ،» چ« ،» گ«دانی كه تلّفظ آيا می

  شود؛ مانند: قاف به گاف تبديل می ، مخرجخليج فارس اغلب ۀمثالً در كشورهای حاشي

ْلبي«؛ » ما أَگَْدْر: ما أَقِْدرُ «؛ » گوْم : قُمْ «؛ » أگُل لَْك: أَقوُل َلَك «   »گَلبي: قَ

-ژيب َژوازَْك: اِْجلِْب َجوازََك؛ ِجْئ بَِجوازَِك (گذرنامه« شود؛ مثال:تلّفظ می» ژ«به صورت » ج«حرف  در سوريّه و لبنان

  »َژبَل: َجبَل«؛ » ات را بياور

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

؛ ِويْن ِچنِْت: أَيَْن » َچلِب: كَْلب«إْحچي: اِْحِك (صحبت كن) ؛ «كنند؛ مثال: تلّفظ می» چ«را » ک«در عراق گاهی حرف 

  (گريه نكن)» لَتِبْچـي: ال تَبْكِ «؛ » كُنَْت 

 وجود دارد:» پ«همچن� در بغداد تلّفظ 

يِْت ِمنْ  .۳ ِبِدِه لِ  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الْحوَت يُـصاُد ِالْستِْخراجِ الزَّ  َموادِّ التَّْجميِل؟!ـِصناَعـِة كَ

 شود؟!دانی كه نهنگ برای در آوردِن روغن از جگرش برای ساخِ� مواّد آرايشی صيد میآيا می

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

  ِدُر َعلَی الطَّيَـراِن؟!الَّذي يَـقْ  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الُْخّفاَش هَو الَْحيَواُن اللَّبوُن الَْوحيدُ  .۴

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

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

ِم يَفوُق َعَدَد الْ  .۵   بِـَمليوِن َمرٍَّة تَقريباً؟!بََرشِ َهْل تَْعلَُم أَنَّ َعَدَد النَّْمِل ِفـي الْعالَ

دانی كه ش(ر (تعداد) مورچگان در جهان نزديک به (تقريباً) يک ميليون بار بيشرت از ش(ر آيا می

 آدميان است؟!

رَْب بَغدادَهْل تَْعلَُم أَنَّ طيسفون الْ  .۶  كانَْت عاِصَمَة الّساسانيّيـَن؟! واِقَعـَة قُ

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

 ِمَن الْـَفأِْر؟! َد الِْوالَدِة أَْصَغُر َحْجمـاً َهْل تَْعلَُم أَنَّ ُدبَّ الْباندا ِعنْ  .۷

 تر از موش است؟!خرس پاندا هنگام زاده شدن كوچک ۀدانی كه انداز آيا می

ٌة؟!ْت َلـها أَحْ سَ (ُء َليْ َهْل تَْعلَُم أَنَّ الزَّرافََة بَکْ  .۸   باٌل َصوتيـَّ
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  دانی كه زرافه الل است و تارهای صوتی ندارد؟! آيا می

(در اينجا به جای لَيَْسْت فعل به صورت َليَْس نيز درست است؛ زيرا ميان فعل و فاعل فاصله افتاده 

ٌة و ِحباٌل َصوتيَّـٌة و أَوتاٌر َصوتيَّـٌة هر سه درست هستند.)  است./ أَْحباٌل َصوتيـَّ

الِم؟!تَْعلَُم أَنَّ َورَقََهْل  .۹  َة الزَّيتوِن رَْمُز السَّ

  دانی كه برگ زيتون نـ(د صلح است؟!آيا می

گردد. نوح در بر می 7ای سفيد نـ(د صلح است؛ اين موضوع به داستان نوحبرگ درخت زيتون در نوک پرنده

آيد؛ از ديدن اين صحنه به سمت كشتی میای كه برگ زيتونی به نوک گرفته بود كشتی توفان زده بود كه ديد پرنده

ای رس از آب در آورده است. دهد جزيرهخوشحال شد و دانست خشم خدا به پايان رسيده است و اين برگ نشان می

  اين داستان نـ(د صلح شد.

رۀ پس از جنگ جهاå دوم، پيكاسو از طرح ه(ن كبوتر سفيد براى نشان دادن صلح و دوستى به عنوان نشان كنگ

  بهره برد. ۱۹۴۹جهاå صلح در پاريس در سال 

با  یادر یداش� آتن به رقابت پرداختند. خدا یاردر اخت یبرا یادر یخدا »یدونپوزئ«با  »آتنا« یونانی، یردر اساط

آتنا با  یول كردگرف� آن را  یاردر اخت یعااز آن فوران کرد، ادّ  یاکه آب در یسۀ سه شاخۀ خود به آکروپلیز پرتاب ن

 سودها به و الهه یانکرد. دادگاه خدا یشنهادگرفت و صلح را پ اررا در کن یبار خوب نخست� یبرا یتوندرخت ز کاش�

  داده بود. ینبهرت به زم اییهاو هد زيرا ؛آتنا حکم دادند

  .شدیاهدا م یکو به برندگان املپ یدهها پوشتوسط عروس ینهمچن یتونز یهاگل تاج

    (د صلح استفاده شده است.ـبه عنوان ن یزحد ندر پرچم سازمان ملل متّ  یتونشاخۀ ز
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فـيِّ َو اإلْ  خاِمُس:اَلتَّمريُن الْ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ ِن الصَّ .َعيـِّ   عراِب لِـ( أُشيـَر إلَيِه ِبـَخطٍّ

  {نََجَحِت الطّالِباُت ِفـي اِالْمتِحاِن.} .} الَْمْصنَعِ  ِفـياَلُْعّ(ُل الُْمجتَِهدوَن يَْشتَِغلوَن {

  اَلُْعّ(ُل . ۱
ةِ ـفوٌع بَِمْر ُمبْتََدأٌ وَ   رٌَب ُمعْ ، اِْسُم فاِعٍل، ُمَعرٌَّف بِأَل، َجْمُع تَكْس�ٍ اِْسٌم،  أ. مَّ    � الضَّ

ـٌر وَ ، ِاْمسُ ُم]الَغLَةٍ  ب. ةِ ـفوٌع بَِمْر وَ فاِ�ٌل   » لْعاِمُل ا«ُمْفرَُدُه َجْمٌع ُمکَسَّ مَّ   � الضَّ
  

  اَلُْمجتَِهدونَ . ۲

  � َموصوِفهالِ  فوَعٌة بِالتَّبَعيَّةِ َمْر ِصَفٌة وَ   رَبٌ اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف بِأَل، ُمعْ  أ.

  � »ـون« يف» و«ُمضاٌف ٕالَيِه َو َمْجروٌر ِبـ   َمْ]Yـيo ، ، Bَِكَرةٌ ٌر، ـ، ُمَذكَُّم�Yَّـی، ِاْمسُ َمْفعـولٍ  ب.

    

  يَْشتَِغلونَ . ۳
 � نـيٌّ َمبْ وَ  َخبَـرٌ   َمْعلوٌم، الزِمٌ  باِب اِفتِعال، ٌع ُمَذکٌَّر غائٌِب، ثُالثـيٌّ َمزيٌد ِمنْ َجمْ  ،ِفْعٌل  أ.

ٌع ُمَذکXٌر ُمëاَطبٌ  ،ِفْعٌل ُمضارِعٌ  ب. دٌ  ،َمْجهولٌ  ،َمجْ Xُمَجر Bدٍّ  ،ثُالثـيLََعgفاِ�لٌ   ُم � 
   

  اَلَْمْصنَعِ . ۴
  � رورٌ َمجْ وَ  ُمضاٌف ٕالَيهِ   َمْ]YـيB أَل، ـ، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف بِِاْمسُ َمْفعـولٍ  أ.

  � روٌر): جارٌّ َومجْ نَعِ َمصْ الْ يف ( َمْجروٌر بَِحرِْف َجرٍّ   رٌَب اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة، ُمعْ  ب.
  

  نََجَحتْ . ۵
  � َمْجهولٌ  ،ثُالثـيB َمزيٌد ِمْن �ِب ٕافْعال ،ُمْفَردٌ ُمَذكXٌر ُمëاَطبٌ ِفْعٌل ماٍض،  أ.

  � الزِمٌ َمْعلوٌم،  ثُالثـيٌّ ُمَجرٌَّد، رٌَد ُمَؤنٌَّث غائٌِب،ِفْعٌل ماٍض، ُمفْ  ب.
  

  اَلطّالِباُت . ۶
ٌع ُمَذكXٌر ساِلمٌ ، َمْصَدرٌ  أ. ٌ   أَلـ، ُمَعرٌَّف بَِمجْ ةِ ـبِفوٌع َمْر وَ  ُمْ]تََد+ٔ مَّ   � الضَّ

ةِ ـبِ فوعٌ َمْر فاِعٌل وَ   اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَؤنٌَّث سالٌِم، َمْعرِفَةٌ  ب. مَّ   � الضَّ
  

  اَِالْمتِحانِ . ۷
  � روٌر)تِحاِن: جارٌّ َومجْ يف اِالمْ (َمْجروٌر بَِحرِْف َجرٍّ   َمْصَدٌر ِمْن باِب اِفْتِعاٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، ُمَعرٌَّف بِأَل أ.

  � َمـوصـوِفـهLالِ َمْجروَرةٌ ِبLالLَ[LXgعLXKLِة ِصفLٌَة وَ   الَْعلَميXةِ َمْعِرفLٌَة ِبL، ُمْفرٌَد، ِاْمسُ تَْفضLKلٍ  ب.
  

  اند.مشّخص شده در تـمرين باال موارد خطا

+ٓموز خبواهمي كه خودش تذكّر ¿م ا�ن است كه مطلقًا طرح سؤال به صورت �رشحيی üلط است. اينكه مج¢ داده شود و از داeش

+ٓموز خبواهمي كه لكامت مYاس1ىب در �ای ¡اىل Dگذارد. �دول جتزيه و ¤رøيب را بنو½سد. � اينكه �ای ¡اىل داده شود و از داeش

  ای است.ل رصفًا در قالب دو گزينهؤاسطرح 
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  گويند.می »تجزيه«و در فارسی  »يُّ ـفالرصَّ  التَّحليُل «در زبان عربی  دستورِی کلمه ب�ون از جمله هایبه بيان ويژگی �

  گويند. می» اِعراب«و به ذکر نقش دستورِی کلمه يعنی جايگاِه آن در جمله و عالمِت انتهای کلمه در زبان عربی  �

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

  

ْرَجـَمـِة.الّساِدُس اَلتَّمريُن    : لِـلـتـَّ
  ن نوش1ته شده است. متر� التَّمريُن:قَْد کُتَِب 

Dر » لَّما«+ٓموزان � حرف . داeششودتوان گفت معادل ماىض نقىل در ز�ن فارىس میکند. Ëس میماىض را به زمان ¶ال oزد�ک می» قد«(حرِف 

معادل ماىض نقىل مYفی است. توّ�ه داش1ته �ش1مي که در کتاب +ٓموزش » هنوز نوش1ته است لَّما �َکgُْب:«اند. خوب است بدانيد رس ماىض +ٓش1نا eشده

  ) داده eشده است.

  نو½ىس؟ چرا درَست را نLمی لَِم ال تَکْتُبيـَن َدْرَسِك؟

  ¼زيی ننوش1ىت.  لَْم تَکْتُبي َشيئاً:    oگريد.) اش�]اه» لَمْ «را � » لَِم؟«+ٓموز تذ
ر دهمي که (به داeش

�ِْت «� فعل » لَْم ¤َْکgُيب«+ٓموز تذکّر دهمي که فعِل اeش(به د َجِر: یال يَکْتُْب َعلَ   مه معناست.) »ما کَتَ   نبايد روی درخت بنو½سد.  الشَّ

  را مgذکّر شومي و از او خبواهمي فرق ا�ن دو فعل را توضيح دهد.) »ال �َْکgُُب «+ٓموز فعِل (به داeش

ديقانِ    oگاری 
ردند. oگاری 
ردند. دوس1تان به مه Æمهت به مه Æمه+ٓن دو دوس تَکاتَبا: اَلصَّ

شود؛ wا هاىي اس1تفاده میفعل ¤َاكتَبا دو و�ه دارد؛ wا ح®ً در سؤÈت ام�gاىن در مج¢ واقع شود. از +ٓجنا که در مسابقات و کنکور از چYني فعل

  ها اشاره 
رد. ای ن¯ست و �يد به ا�ن فعل¼اره

  دو و�ه دارد: » خYديدمی«هاىي وجود دارد؛ م�ًال فعل +ٓموز Dگويمي: در ز�ن فارىس نزي چYني ¶التشود به داeشپ¯ش1نهاد می

  دوم خشص مضارع ِاخ]اری» خYديدشام می«    سوم خشص مفرد ماىض اس1متراری» خYديداو می«

    فعل امر» ن، بدويدبه سوی خطّ پا�«در » بدويد«    دوم خشص مضارع اخ]اری» �يد بدويد«در » بدويد«

    oگاری 
ردند.+ٓن دو مهdىس � مه Æمه الزَّميالِن: تَکاتََب       oگاری کنيد.لطفاً، � مه Æمه: رَجاًء، تَکاتَبا

  oگاری 
رديد.شام (دو ¤ن) � مه Æمه أَنتُ( تَکاتَْبتُـ(:

کَّريَِّة: ُمنِْعُت    از مواّد قYدی مYع شدم.  َعِن الَْموادِّ السُّ

   :های �ان از مج¢ عرىب وارد شده است؛ مانندای فارىس است که در �س1ياری از ز�نتوضيح: ُسکXر واژه

ُذکَر، اس1پانياىي)Zucker( : زوکَه+ٓملاىن ، فراeسه )zucchero( : زوکِّــرُ ) که در اصل از عرىب به اس1پانياىي رفgه است، ايتالياىيAzúcar(: اَ

)Sucre() ىن: زا َخریÆيو ،Ζάχαρη :( زيدا)، ژاپىنシュガー() لهس1تاىن: زوکِر ،Cukier() گل¯ىس: شوگِرoا ،Sugar(  

  مانع خروج ما eشو؛ مانع بريون رفِنت ما eشود؛ ما را از ¡ارج شدن مYع oکن. ال تَـْمنَْعنا َعِن الُْخروجِ:

  Dُردِن گوِىش مهراه را ممنوع کنيد. َحْمَل الَْجّواِل: اِْمنَعوا

  oگهبان از خوابيدن خودداری 
رده بود. الْحارُِس قَِد اْمتَنََع َعِن النَّْوِم:  مانعی را در راه ديدمي. مانِعاً بِالطَّريِق:شاَهْدنا 
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    از ¡ارج شدن خودداری خنواهمي 
رد. نَـْمتَنَِع َعِن الُْخروجِ: لَنْ     از üذا خوردن خودداری oکYيد. ال تَـْمتَنِعوا َعِن اْألَکِْل:

    چرا به ¤اكليفgان معل oکرديد؟ ما َعِملْتُم بِواِجباتِکُم؟ لِمَ     
ردمي!ای اكش از +ٓن خودداری می ـنا اْمتَنَْعـنا َعنْـُه!لَيْتَ 

    اكرگران مشغول اكر هس�Yد. َمشغولوَن بِالَْعَمِل: اَلُْعّ(ُل     کنيد؟+ٓ� در اكر¡انه اكر می أَ تَْعَملوَن يف الَْمصنَعِ؟

    ای ¡داِی من، � لطفت � ما رفgار 
ن. عاِملْنا بَِفْضِلَك: إلٰهي،    امروز اكرگاه تعطيل است.طٌَّل الْيَوَم: اَلَْمْعَمُل ُمعَ 

  ات � ما رفgار oکن.ای ¡داِی من، � دادگری إلٰهي، ال تُعاِملْنا بِـَعْدلَِك:

  رفgار است.معّملِ ما � ما خوش َجيُِّد الُْمعاَملَِة َمَعنا: ُمَعلُِّمنا    
ردند.خوىب رفgار می� ما به يُعاِملونَنا َجيِّداً: کانوا

    مؤمن Úروردگارش را �د 
رده است. ذَکََر الُْمؤِمُن َربَُّه: قَدْ 

  کند.اس1تاد شاگردان قدميش را گاهی �د می قَْد يَْذکُُر اْألُستاذُ تَالميَذُه الُْقَدماَء:

َخيْـِر: ذُکِرْتَ    اكش �رامن (دوس1تامن) مرا �د کنند!ای لَيَت أَِحبَّتـي يَْذکُرونَنـي!      به نيکی �د شدم. بِـالْ

تـي تََذکَّرانـي: َجّدي   هاميان را �د کنيد.لطفاً، مهdىس رَجاًء، تََذکَّرا زَُمالَءنا:  کنند.پدر Dزرگ و مادرDزرگم مرا �د می َو َجدَّ

  معّمل، ما را به �د خواهد +ٓورد. َسـيَتََذکَّرُنا الُْمَدرُِّس:  +ٓورم.را به �د نLمیای مهdِىس من، تو  أَتََذکَّرَُك يا زَميلـي: ال

  

بندی های گوÆگون بب¯Yد. در �رم+ٓموز انواع خمتلف فعل ماىض، مضارع، مس1تق]ل، �~ی و نفی را در ساختداeش پاخس:هدف ا�ن متر�ن ¼¯ست؟ 

از +ٓجنا كه عرىب Dرای رش1ته ادبيات  است که فراگري � ا�ن س1بک از سؤÈت در کتاب +ٓش1نا شده �شد.¤رمجه از انواع فعل نزي وجود دارد؛ wا الزم 

دهد و از دبري عرىب Dر م]حث فعل ب¯شرت اكر كند. جحم كتاب به او ا�ازه ا�ن اكر را می و �لوم اeساىن درس اخgصاىص است؛ wا شا½س1ته است كه

  ا�ن نظر �ای oگراىن ن¯ست.
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ْر    ُس الثّالُِث اَلدَّ

ْولِـَك ﴿فَـبِـمـا رَْحـَمـٍة ِمـَن ِهللا لِـنْـَت لَـهُـم َولَـْو كُـْنـَت فَـظّـاً َغـلـيـَظ الْـَقـلْـِب لَـانْـَفـّضـوا ِمـْن َحـ

  ۱۵۹: ...﴾ آُل ِعمرانَ 

گ(ن از پس به [برکِت] رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و سنگدل بودی، بی

  شدند.اطرافت پراکنده می

ِ لِ كامل اين است: ﴿ ۀآي وا ِمْن َحْولِ غَليَظ الْقَ  اً لَْو کُنَْت فَظّ نَْت َلهُْم َو َفبِ( رَْحَمٍة ِمَن هللاَّ ْنهُْم فَاْعُف عَ  َك لِْب الَنَْفضُّ

َ يُِحبُّ الُْمتَوَکِّل�َ  یإِذا َعزَْمَت فَتََوکَّْل َعلَ شاِورُْهْم ِيف اْألَْمِر فََواْستَْغِفْر لَهُْم وَ  ِ إِنَّ هللاَّ   ﴾هللاَّ

  ی:اقمشه یاستاد اله ۀترجم

] یِ شدند، پس از [بدیق ممردم از گِرد تو متفّر  یدل بودو اگر تندخو و سخت یمرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشت به

با  یگرفت یمآنچه تصم یکنبا آنها مشورت �ا، لآنها] در کاِر [جنگ]  ییدلجو یآنها طلب آمرزش کن و [برا یآنان درگذر و برا

  خدا آنان را که بر او اعت(د کنند دوست دارد. هل به خدا انجام ده، کتوکّ

  استاد خّرمشاهی: ۀترجم

شدند، پس از یاز پ�امون تو پراكنده م شکبی یدل بودسخت یخو و اگر درشت یكرد یبا آنان نرمخوي یبه لطف رحمت اله 

ل كن كه بر خداوند توكّ ی] كار با آنان مشورت كن و چون عزمت را جزم كردو برايشان آمرزش بخواه و در [اين ايشان درگذر

  .ل را دوست داردخدا اهل توكّ

  استاد مجتبوی: ۀترجم

دل بودى از گرد تو پراكنده خوى سخت[اى پيامرب] به ِمهر و بخشايىش از خداست كه براى ايشان نرم شدى و اگر درشت

] دل بنهادى بر ] مشورت كن و چون بر [كارىشدند. پس، از آنان درگذر و براى ايشان آمرزش بخواه و با آنان در كار [جنگىم

  كنندگان را دوست دارد.لل كن كه خدا توكّخداى توكّ

  استاد آيتی: ۀترجم

بودى از گرد تو پراكنده دل مىختبه سبب رحمت خداست كه تو با آنها اينچن� خوشخوى و مهربان هستى. اگر تندخو و س

ل شدند. پس بر آنها ببخشاى و برايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كارى كنى بر خداى توكّمى

  كنندگان را دوست دارد.لكن، كه خدا توكّ
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  روش تدريس درس سوم

  اهداف درس

 قرائت و ترجمه كند. تاريخی آشنا شود و آن را درستكوتاه م�  سهبا  .۱

 معنای كل(ت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذكر كند. .۲

 تشخيص دهد. یعرب جمالت زباندر را  اسلوب استثنا کاربرد .۳

 را درست معنا كند. های دارای مستثنیجمله .۴

 را درست معنا كند. های دارای حرصجمله .۵

 اسلوب استثنا را از اسلوب حرص تشخيص دهد. .۶

 های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.سالهای آموخته .۷

  م� درس را درست درک كند.سه پيام  .۸
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  (ِبـتََرصٍُّف)ثَالُث ِقَصٍص قَصيـرٍَة 

  ها با دخل و تّرصف نوشته شده است.در آغاز بايد بدانيم اين داستان

  طفالِ تِـراُم اْألَ . اِحْ ۱

َو ؛ ثُمَّ راَح نَحْ 6َسلََّم َعلَی النَّبـيِّ نُـُه وَ َد لََحظاٍت جاَء ابْ بَعْ . وَ 6رَسوِل ّهللاِ ذاَت يَوٍم کاَن رَُجٌل جالِساً ِعنَد 

  لََسـُه ِعنَدُه. أَجْ ُب وَ والِِدِه، َفـَقبَّلَـُه اْألَ 

 6نشسته بود و پس از چند لحظه پرسش آمد و به پيامرب6(پيامرب) خدا ۀروزی مردی نزد فرستاد

  پدرش رفت و پدر، او را بوسيد و نزد خودش نشانيد.سالم كرد؛ سپس به سوی 

Úرس1مي: مرتادف ِاDْن و +ٔب و راَح ¼¯ست؟ ج: َوÉَ و واÉِ و َذَهَب. مgضاّد �اِلس و +[ْ�لََس ¼¯ست؟ ج: واِقف و ی+ٓموز ماز داeش

تاب ن¯ست؛ وىل مصدر +ٓن يعىن مقاب^ در فارىس اكرDرد . فرق َق]Xَل و قَِ]َل و +[ْق]ََل و قابََل ¼¯ست؟ (البتّه قابََل در ك +[ْوقََف � َوقXَف 

  دارد.)

توانمي راَح به �ای َذَهَب اكرDرد دارد و م�ال Dزنمي: ُرْح يعىن Dرو. حّىت می +ٓموزان Dگويمي در حماورات عرىبتوانمي به داeشحّىت می

ُل گفgه می Xَل، يُقَ]ِّ   �س، يبوس كه از واژۀ بوسه در فارىس گرفgه شده است.شود: م�ال Dزنمي كه در عرىب �امKانه به �ای قَ]

ا نَحْ  ؛ ثُمَّ راَحْت 9َعَلی النَّبـيِّ  َسلََّمْت ُتـُه، وَ ِبنْ  َد قَليٍل جاَءتْ بَعْ َعَملِـِه. وَ  ِمنْ 6فَرَِح رَسوُل ّهللاِ  َو والِِدها. أَمَّ

لْ  لَمْ والُِد فَالْ  ْل  حَ� رَآُه لَمْ 6ّهللاِ َعَج رَسوُل َز َدُه. َفـانْ ـها ِعنْ لِسْ يُجْ  لَمْ ـها َو يَُقبِّ ـَن لَِم تَُفرُِّق بَيْ «قاَل: َنـُه، وَ إالَّ ابْ  يَُقبِّ

  » ؟!َك فالِـأَطْ 

سالم كرد؛ سپس به 6از كارش خوشحال شد و پس از اندكی دخرتش آمد و به پيامرب 6خدا ۀفرستاد

هنگامی كه او را ديد  6خدا ۀاو را نبوسيد و نزد خودش ننشانيد. پس فرستاد ]پدر[سوی پدرش رفت؛ ولی 

  كه فقط پرسش را بوسيد. (جز پرسش را نبوسيد) آزرده شد. (ناراحت شد) و گفت: 

  گذاری؟!چرا ميان كودكانت فرق می

  :دهمي كه+ٓموز تذكّر میبه داeش

َو ¼¯ست؟ ج: ٕاٰىل/ معنای َر+ُٓه را میÚرس1مي مرتادف لَْم را � ِلَم؟ اش�]اه oگريد./ می   Úرس1مي. ج: َر+ٰٔی + ُه. َحنْ

َلـها، وَ أََخَذ يََد بِنْ ِدَم الرَُّجُل وَ نَ    لََسـها ِعنَدُه.أَجْ تِـِه َوقَبَّ

  مرد پشي(ن شد و دست دخرتش را گرفت و آن را بوسيد و او را نزد خودش نشاند.

Xلَـها«مؤنّث است و به مهني دليل مضري در » يَد«اگر دبريی در ¬س مطرح كند كه لكمۀ  مؤنّث امده است اشاكىل ندارد؛ اّما » قَ]

  نبايد در هيچ +ٓزموىن ولو سؤال امgيازی و مسابقات از +ٓن سؤال طرح كند؛ ز�را از اهداف كتاب ن¯ست.




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۶۶ 
 

يْ ۲   ُت َحليَمةَ �ُء بِنْ . اَلشَّ

ْي(ءُ ـاْسمُ  الرَّضاَعةِ  ِمنَ  أُْخٌت 6رَسوِل ّهللاِ لِـكانَْت    .هَا الشَّ

  ش�ی (رَضاعی) داشت كه نام او شي( بود. 6خدا ۀفرستاد

اند � امالی درست دانند؛ � تلفّظ +ٓن را به صورت ِرضاعی ش�Kده+ٓموزان معنای خواهر شريي � َرضاعی را نLمیقطعًا Dرí داeش

  دانند؛ بناDرا�ن توضي�اىت خمترص در ا�ن مورد الزم است.+ٓن را نLمی

ْي(ُء تَْحضُ  نَِت کا   تَقوُل:َوتُالِعُبـُه وَ  َصغيـراً 6ُن النَّبـيَّ الشَّ

  گفت:كرد و میگرفت و با او بازی میدر آغوش می حالی كه خردسال بود را در6پيامرب شي( 

دهمي و به +ٓن اجنام میدهمي كه ¤رمجه ا�ن است؛ اّما زيبا ن¯ست و مطلبق ز�ن مقصد تغيرياىت را در +ٓموز تذكّر میدر اين�ا به داeش

  گفت:)øرد و میگرفت و � او �زی میرا در خردساىل در +ٓغوش می6كنمي: (ش1; پيامرب ا�ن صورت ¤رمجه می

نا أبِْق لَ    أَْمرَداَحتّٰی أَراُه ياِفعاً وَ   دا  نا ُمَحمَّ يا َربـَّ

  ی كم سن و سال است ببينم.ای پروردگار ما، حمّمد را برای ما نگه دار تا او را در حالی كه نوجوان

َعلُِّق بِـها ِفـي الطُّف6كاَن النَّبـيُّ َو  نَِة الثّاِمنَِة بَعْ يف ـنَوِة ُحنَيْ يف غَْز ولَِة؛ فَـَمرَِّت اْألَيّاُم وَ َشديَد التَّ  رَةِ ِهجْ َد الْ  السَّ

يْ(ءُ  َوقََعِت    ؛»... ِمَن الرَّضاَعةِ 6َألُخُت النَّبيِّ إنّـي «َفـقالَْت لَهُم:  ؛نَ ـيَِد الُْمْسلِميبِ أَسيـرَةً  الشَّ

(جنگ) حن� در سال هشتم هجری شي(  ۀدر كودكی به او بسيار وابسته بود. روزها گذشت و در غزو  و پيامرب

  هستم ... 6به دست مسل(نان اس� شد و به آنها گفت: من خواهر ش�ی پيامرب

  و رسيه داشت؟ Úرسش: مYظور از غزوه و رسيه ¼¯ست و پيامرب چYد غزوه

داشت. در اصطالح » غزوه«پاخس: پيامرب گرامی (ص) در زندگی خود در مدينه � مرشاكن و ,ودان و شورش1يان ب¯ست و هفت 

خودش Dرعهده داشت و  6گويند كه فرماندهی س1پاه اسالم را پيامربسريه نو½سان مسلامن به +ٓن دس1ته از نربدهاىي غزوه می

Xة«گشت. �الوه Dر غزوات، پن�اه و پنج øرد و � +Æٓن نزي به مدينه �ز میخشصًا مهراه س1پاهيان حرøت می نزي به امر +ٓن » َرسي

هاىي است كه در +ٓ�ا خبشی از س1پاه اسالم Dرای رسøوىب شورش1يان و صورت گرفت. مقصود از رسيه جYگ 6حرضت

  شد.عهدۀ �كی از افراد Dرجس1تۀ س1پاه اسالم واگذار می øرد و فرماندهی لشكر بهحرøت میگران از مدينه توطئه

  ۶۱مYبع: فروغ واليت، +ٓيت هللا س1ب�اىن، ص




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۶۷ 
 

قو ـفَ  ْم يَُصدِّ َليِه، ثُمَّ أَْجلََسها عَ  ؛بََسَط َلها رِداَءهُ وَ  أَكْرََمـهاوَ  فَـَعرَفَـها، 6أََخذوها ِعنَد رَسوِل هللاِّ فَـ، َلـهاا قَوْ لَ

رَها وَ  يْ(ءُ  فَـاْختارَِت ، الَْعوَدِة إلَی قَوِمـها سالَِمًة راضَيةً  ُمَعزَّزًَة أَوِ  بَْيـَن اْإلِقاَمِة َمَعـهُ َخيـَّ ْعتََقـها رَسوُل  الشَّ قَوَمـها، فَـأَ

  .بِـإعزازٍ  َقوِمـها یإلَ  أَرَْسلَـها، وَ 6هللاِّ 

، پس او را شناخت و وی را گرامی داشت و  بردند 6خدا ۀولی سخنش را نپذيرفتند و او را نزد فرستاد

روپوش بلندش را برايش پهن كرد. (گسرتاند)؛ سپس او را بر آن نشاند و وی را ميان ماندن همراه او با عزّت يا 

(مخّ� كرد) شي( مردمش (قومش) را  با سالمت و خشنودی اختيار داد. (قومش) به سوی مردمش برگشت

  او را آزاد كرد و با عزّت وی را به نزد مردمش (قومش) فرستاد. 6خدا ۀبرگزيد، پس فرستاد

  Úرس1مي: +َٔ¡َذ چYد معنا دارد؟ ج: Dُرد، گرفت، Dرداشت، رشوع øرد.+ٓموز میاز داeش

  +[َ¡َذ يُنادي: رشوع 
رد به صدا زدن.   ـُ : رشوع 
رد +[َ¡َذ 

  ـُ : گرفت ، Dرداشت ، Dُرد (مضارع: يx4َُخLُذ/ امر: ُ¡ْذ)َذ +[¡َ 

  +[َ¡َذ الْواÉُِ ِطْفَ¢ُ َمَعَه: پدر 
ود�ش را مهراه خودش Dُرد.

  +[َ¡َذ الَْوÉَُ اْلِکgاَب ِمْن َصديقِِه: +ٓن Ëرس کتاب را از دوس�ش گرفت

  های کتاخبانه Dرداش1مت.ز �کی از قفسه+[َ¡ْذُت اْلِکgاَب ِمْن +[َ¶ِد ُرفوِف الَْمکgََبِة: کتاب را ا

  فَأَْسلَموا. لَهُم6بَيَّنَْت أَخالَق النَّبـيِّ وَ  َقوَمها إلَی اْإلسالمِ  َدَعْت وَ  َعْن أَخيها داَفَعْت فَأَْسلََمْت وَ 

را  6پس مسل(ن شد و از برادرش دفاع كرد و مردمش را به اسالم فراخواند (دعوت كرد) و اخالق پيامرب 

  مسل(ن شدند. ]آنها نيز[برايشان بيان كرد و 

بMرس1مي دو معنای +ْٔسَملَ كدام است؟ ج: +[ْسَمل: �سلمي شد، مسلامن شد./ بMرس1مي +ٔ¡الق مجع ¼¯ست؟ ج: ُ¡لُق � ُ¡لْق/ بMرس1مي 

  +ٓموز � معتّالت +ٓش1نا ن¯ست.¼ه فعىل است؟ ز�را داeش» َدَعْت «فعل 

  اهللاِ َمٍة ِمَن ـرَحْ  فَـِبما﴿
ً
نَْت َ�ّظا

ُ
ْو ك

َ
ُهم َو!

َ
  ِ%َْت !

َ
ِب ل

ْ
َقل

ْ
 ۱۵۹آُل ِعمران:  َك﴾ـاْ/َفّضوا ِمْن َحْولِ ـَغليَظ ال

  

 یلهاز قب یافتند »یمةحل«نام  به ی، زنكودک ینا یبرا یهدا یجو و، در جستچشم به جهان گشود 6پيامرب هنگامی كه

دوران  تخصیّ ش ترینیاصل یگاه، او در جا6ددادن به محمّ  یرش یبرا یمهحل درخواست از. با را يافتند »بن بکر سعدي بن«

 »ةبن رفاع یحارث بن عبدالعّز « یمه،شوهر حل به كودک ش� داد.دو سال  نزديک بهقرار گرفت و  6پيامرب  یرخوارگیش
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سه  یننام داشتند که ا ءی(و ش یسةنأآن حرضت، عبدهللا و خواهرانش  ی. برادر رضاعرسیدیم »بکر بن هوازن«بود و نسبش به 

  كرد.كودک نگهداری میبه کمک مادرش از  ی(بودند. ش یهسعد یمهاز فرزندان حل رنف

  :ی(اسارت ش جریان

 ۀدر منطق ،»یمالک بن عوف نرص « یبه فرمانده »هوازن« یلۀاز استقرار قب6رسول خدا  آگاه شدن یاست در پ نقل

 یزبزرگ (دوازده هزار نفر) تجه یدستور داد که لشکر  یشانبه همراه زنان و فرزندان آورده بود، ا یزرا ن یاریکه گروه بس ینُحن

 وضعکرده بودند،  ینه کمهوازن که در دّر  یانمسل(نان به منطقه و هجوم جنگجو یدنآنها حرکت کند. با رس تشود و به سم

ده نفر از  یاپراکنده شدند و تنها نه 6راف رسول خدا مسل(نان از اط یشرتکه ب یاگونهسخت و ناگوار شد؛ به یاربس

و  كشتبا پرچمدار هوازن، او را  یکاردر پ یزن7 »طالبیبن اب یعل«. مسل(نان پ�وز شدندرسانجام  یول ؛ماندند هاشمیبن

هم  یادیاز آنان کشته و افراد ز یاریبود که بس ینهوازن ا یلۀقب یجنگ برا ینا ۀیجامر باعث ترس دشمنان اسالم شد. نت ینا

جز آنچه ربوده شده بود، به به دست آمد که به یفراوان هاییمتغن ین. همچنرسیدیآنها به هزار تن م ش(ر کهشدند  یراس

  .رسیدیدوازده هزار شرت م

کرده  تکّه تکّه و ته بود، کشتهرف یلهرا که به آن قب یمرد مسل(ن ،سعد یبن یلۀاز قب »بجاد«به نام  یلشکر دشمن، مرد یانم در

داد با  فرمان شیانبه سپاه6. رسول خدا گريخت، پی بردخود  ینجرم سنگ بهبجاد  یسپس جسدش را سوزانده بود. وقت

  کردند. یردستگ اشیلهاز قب یدشمن، او را به همراه گروه یبهنگام تعق یزکنند. آنها ن یرممکن بجاد را دستگ یلۀهر وس

و خشونت  یمسل(نان آنها را با تند یدد ی. او وقتشدیم یدهد یزن6رسول خدا  یخواهر رضاع ی(ش یران،اس ینا ینب در

  .صاحب و بزرگ ش( هستم یبه خدا من خواهر رضاع ؛ترآرام یقدر  ،مردم یا‹صدا زد:  برند،یاردوگاه م یسو به

که به  یبردند. هنگام6نزد رسول خدا  حالتسخنش را باور نکردند و آنها را با ه(ن  شناختند،یمسل(نان که او را � ولی

  .ش( هستم یمن خواهر رضاع، خدارسول  ای: گفت6به رسول خدا  ی(ش یدند،آن حرضت رس پيشگاه

م و ش( پشت مرا خود نشانده بود یزانو  یمن ش( را رو  یروز  ی،آر : پاسخ داد ی؟اّدعا دار  ینبر ا یانشانهفرمود:  حرضت

  .یدندان گرفت

هنگام  ینرا بر آن نشاند و به او خوشامد گفت. در ا ی(را پهن کرد و ش يشکرد، برخاست و ردا یقسخنش را تصد6پیامرب

چشم از هر دو  یشپ هاتکه مدّ  گفتو او پرسيد  ی(پدر و مادر ش دربارۀ6 یامربپر از اشک شد. سپس پ ی(چش(ن ش

  اند.جهان فرو بسته

بود و اگر دوست  یخواه گرامیمحبوب و  ی،ما Âان یشپ ی: اگر بخواهندفرمود6 ّهللا رسول  پاسخ ینا یدناز شن بعد

  .یکن یخود زندگ یشاوندانو نزد اقوام و خو یبرو  توانییم ی،برگرد یداشته باش

به  »مکحول«نام به یغالم کنند،ینقل م سعدیچنانچه بن یز،ن6. رسول خدا یرفتدوم آن حرضت را پذ یشنهادپ شی(

  است. یباق یلهقب یندر ا یشاندر آورد و همچنان نسل ا یکدیگرآن دو را به ازدواج  ی(به او داد که ش یزیهمراه کن

  .ها و خواهران تواندخاله ینانکه ا یراستبه : چن� گفت یراناس دربارۀ6با رسول خدا  ی(آمده است که ش ینقل در
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  .یدماست را به تو بخش هاشم یآنچه از آِن من و بن؛ كفقد َوَهبْتُُه ل هاشمٍ ي و لِبَن فرمود: ما کان يل یزن6خدا  رسول

   .یدندبخش ی(به ش یراناس همۀ6اسالم  یمانند رسول گرام یزمسل(نان ن ترتیببدین

 یه]  یمؤسسه فرهنگ ،اسالم یخدر تار یرگذاراز زنان تاث یبرخ یرشح زندگ در بردارندۀ» زنان اسوه« یهاجموعه کتابممنبع: 

  .مشعر

  

  (پ�مرد نيکوکار) ِسنُ ُمحْ الْ ٥ َعجوزُ . اَل۳ْ

َب وَ  ٍز؛رُِس فَسيلََة َجوْ ماً فَّالحاً َعجوزاً َيغْ يَوْ » أَنوِرشوانُ  یٰ کِْرس «شاَهَد    قاَل: فَـَتَعجَّ

  زده شد و گفت: اكشت؛ شگفتمی ٧�شاورز پريی را ديد که �ال گردو ٦خرسو انوشريوانروزی 

َب  شاَهدَ «Úرس1مي: مضارع، امر و مصدر فعل +ٓموز میروش تدر½س: از داeش Xگويد: (شاَهَد، ½ُشاِهُد، شاِهْد، ُمشاَهَدة» و تََعجD و  را

در ام�gان  مرتادف شاهد را Dگويد. ج: َر+[ی./ مرتادف فَّالح ¼¯ست؟ ج: ُمزارِع و زارِع./ مضارع قاَل را Dگويد. البتّه نه اينکه )...

های عرىب است از ÚراكرDرد¤ر�ن فعل» قالَ «نزي مضارع قاَل را خبواهمي. Dرای تLمر�ن رس ¬س اشاكل ندارد. درست است که فعل 

توانند بيان کنند؛ وىل در صورىت که جمّوز ا�ن اكر صادر شود؛ چYني سؤاىل مه +ٓموزان به راحىت مضارعش را میو ب¯شرت داeش

   زاَد، ¡اَف، عَفا، َ�َ~ی ¼¯ست؟ ضارع �از،طرح خواهد شد: م

  ؟!» َسنَواٍت َد َعْرشِ ِمُر عاَدًة إّال بَعْ لَُم أَنَّـها ال تُثْ ثَـَمرِها؟! أَال تَعْ  کَُل ِمنْ تَعيَش َحتَّی تَأْ  ُمُل أَنْ َفّالُح، أَ تَأْ أَيُّهَا الْ «

دهد معموًال مKوه نLمی] درخت گردو[داىن که خبوری؟! +ٓ� نLمی اش� از مKوه (زنده �ىش)ای �شاورز، +ٓ� امKد داری که زندگی کىن 

  دهد.)(تنها Ëس از ده سال مKوه میمگر Ëس از ده سال؟! 

نَة ¼¯ست؟ حّىت می Úرس1مي:+ٓموز میروش تدر½س: از داeش ¼¯ست؟ اّما هوش1يار �ش1مي که  توانيد بMرس1يد مجع َعْرش مجع ثLََمر و س1َ

  خواهمي.یدر هيچ +ٓزموىن مجع +ٓن را من

                                                   
  مKان مذکّر و مؤنّث مشرتک است.» فَعول«شود. وزن به پريمرد و پريزن هر دو گفgه می» َجعوز«واژۀ  ٥

که در ز�ن 
ردی جYوىب به ای Hلوی به معنای خوب است واژه» هو«؛ »هو + ِرسو«ای است از خوب است بدانمي که خرسو در اصل +ٓمزيه ٦

به » فال چهل ِرسو«اش در گو½ش لَکی است که نLمونه» +ٓواز و +ٓوازه«به معنای » خورسو«در » رسو«رود. واژۀ اكر میهنوز به» خو«صورت 

شاه «به معنای معرXب شده است. خرسو لقب شاهان ساساىن بود و » کِْرسٰی «� چهل ب¯ت است. خرسو در عرىب به صورت » چهل +ٓواز«معىن 

ة و كُُسور مجع +ٓن � کَرسی ِكْرسَي است.» oکوÆم ة و +[َاكِرس و كََساِرسَ َاكِرسَ يعىن » اَ « است. » اَ + نوَشه + روان«ای از است. انوشريوان نزي +ٓمزيه +[

 مرگ.است.Ëس انوشريوان يعىن دارای روان ىب» �ان«به معنای » روان«و » مرگ«يعىن » نوشه«؛ » ىب«

 شده است.» َجْوز«از فارىس به عرىب رفgه و » گَْوز«در ز�ن فارىس گردو، گِرَداكن و گَوز به �ک معناست. واژۀ  ٧
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 ٨َخروَن.ثِـ(رِها اآلْ  کَُل ِمنْ جاراً لِکَي يَأْ رُِس أَشْ ُن نَغْ نَحْ ِ	ارِها، وَ  نا ِمنْ ُن أَکَلْ نَحْ جاراً، فََخروَن أَشْ َعجوُز: غَرََس اآلْ قاَل الْ فَ

  َف ديناٍر. أَلْ  لِـلَْفّالحِ  یٰ أَْن يُْعطأََمَر وَ » َت يا َشيُخ!َسنْ أَحْ «قاَل أَنوِرشواُن: فَ

 ها½ش خبورند.اكرمي � د�گران از مKوهها½ش خوردمي و ما درخgاىن را مید�گران درخgاىن را اكش�Yد و ما از مKوه Ëس پريمرد گفت:

  و دس1تور داد که هزار دينار به �شاورز داده شود. Ëس انوشريوان گفت: +ٓفر�ن Dر تو ای ش1يخ. (ای پريمرد، ای Dزرگ)

يخ، +[لْف و دينار. اّما هر¼ه تLمر�ن می مي:Úرس1+ٓموز میروش تدر½س: از داeش کنمي در مفرد ا�ن لكامت ¼¯ست؟ +[جشار، ثLِامر، ش1َ

شد بدون حرف جر و مرفوع +ٓورد؛ ز�را +[ْعطی (در اين�ا الفّالح را می بندی مصّوب است.کنمي. ام�gان مطابق �رمام�gان طرح منی

  )۵۱۱فا�ل واقع شده است. (رجوع كنيد به رشح اDن عقKل، صف�ۀ دو مفعوىل است. در ا�ن مج¢، �ار و جمرور Æيب 

َجرَةِ ـ(َر هٰ َع إثْ ما أَْرسَ «َعجوُز فَرِحاً: َفّالُح الْ فَـقاَل الْ    »!ِذِه الشَّ

�شاورز پري � خوحشاىل گفت: مKوه دادِن ا�ن درخت چقدر رسيع است!  

+ٓموز در های داeش¼¯ست؟ اشاكىل ندارد که از خوانده» خوحشاىلفَرِ¶ًا: � «نقش لكمۀ  Úرس1مي:+ٓموز میروش تدر½س: از داeش

+ٓموز خنوانده خبش قوا�د سؤال کنمي؛ مشلك اين�است که اح®ل خطای معّمل �س1يار است. يعىن اح®ل دارد سؤاىل بMرسد که داeش

  ديده است. امس ظاهر +ٓموز انواع فا�ل و ¡رب را خنوانده است. فا�ل را فقط در ¶التاست. م�ًال داeش

  َف ديناٍر آَخَر.لَـُه أَلْ  یٰ أَْن يُْعطأََمَر َمرًَّة ثانيًَة َجَب أَنوِرشواَن کَالُمـُه وَ فَـأَعْ 

و دو�ره دس1تور داد هزار دينار د�گر به او داده  خسِن او انوشريوان را به شگفىت +ٓوْرد. (انوشريوان از خسن او خوشش +ٓمد.)

  شود.

  نقش لكمۀ انوشريوان در مج¢ ¼¯ست؟ فا�ل است � مفعول؟Úرس1مي:+ٓموز میروش تدر½س: از داeش

  6هللاِّ ما ِمن رَُجٍل يَْغرُِس غَرْساً إّال َكتََب هللاُ َلُه ِمَن اْألَْجِر َقْدَر ما يَْخُرُج ِمْن َ	َِر ذٰلَِك الَْغرِْس. رَسوُل 

  ثLمر (مKوۀ) +ٓن درخت بريون +ٓيد، Dرا½ش بنو½سد.هيچ 
ىس ن¯ست که �اىل را Dاكرد مگر اينکه ¡دا به اندازۀ +ٓ~ه از 

  کند؟را ق]ًال مه ديده است؛ +ٓن را ¼ه ¤رمجه می» ما ِمنْ «اصطالحِ  Úرس1مي:+ٓموز میروش تدر½س: از داeش

  

  

  

  

  

                                                   
  ما Dاكرمي و د�گران خبورند    دگران اكش�Yد و ما خوردمي ٨
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  اَلُْمْعَجم

  ، يُبْقي) دار (أَبْقیٰ : نگه أَبْـقِ 

هاىي به صورت مس1تقمي Úرسش در طرح سؤال ام�gان از چYني فعل +ٓموز � م]حث معتّالت +ٓش1نا ن¯ست؛ wا نبايداز +ٓجنا که داeش

- هاىي وجود دارد طرح سؤال ىبای از مجالت کتاب چYني فعلداد: ِاْهِد، +[ْرِض، ِق، ِانَْه، ِاْخَش. طبيعی است که اگر در مج¢

سامل است. � اگر که حصيح و  های حصيح واشاكل است؛ اّما تغيري شلك دادن +ٓن اكری Æدرست است. تغيري شلك Dرای فعل

 سامل ن¯ست دست مك تغيريا�ش ز�د ن¯ست � مانند قاَل، يَقوُل ÚراكرDرد است.

  تاُر)برگزيد = اِنْتََخَب (مضارع: يَخْ  : ْختارَ اِ 

  ِاْخgاَرُه اGُّ ٕاىل ِجواِره : به رمحت ¡دا رفت، ُمرد.

ىبٰ  ،+ٓ�َرَ ، )مرادفات لكمة ِاخgار: +[نْقَى (اليشء َgی،نْتَقَ اِ  ،نْتََخَب اِ  ،ْصَطفَىاِ   ،اِْج  َXَختَري  

  : آزاد كرد أَْعتََق 

   .: +ٓن بنده را +ٓزاد øردالعبدَ +[ْعتََق 

َر، مرادفات لكمة +[ْعتَق: +[ْطلََق، Xَح و ... +[فَْرَج عن، َحر Xَب، َعتََق، فََرَج عن، َرسَ َح، َس¯ Xَرس  

، ِاْحgََجَز،  Xَد ، كَبXَل و ...+ٔضداد لكمة +[ْعتَق: +[َرسَ Kَِاْعتَقََل ، َ¶�ََس ، َحَجَر ، َجسََن ، ق  

  است.هنوز ريش در نياورده  لیو  ،آمدهدر  سبيلش: پرس نوجواå كه  ْمرَداَْألَ 

  .مو �شدكه Ëشت پا½ش ىب اس1ىب»: ْمَردُ +ٔ فََرٌس «ُمْرد؛  مجع:، اءَمْرد مؤنّث:

  ـُ : اميد داشت أََمَل 

  .امKد �ست به امKدوار شد به،امKدوار شد كه، : +ٔمل يف

  +ٔضداد لكمة +[َمل (فعل): ¡اَب، قYََطَ، يَِ�َس   مرادفات لكمة +[َمَل: َر�ا، تLََمّىنٰ و ...

  : آزرده شد نْزََعجَ اِ 

  .گردان شد، +ٓن ¼زي كنده شد، رس oگران شدکنند: معموًال ا�ن فعل را ا�ن گونه معنا می

  است.» +ٓزرده شد، Æراحت شد.«معنای اكرDرد مgداول در عرىب معارص به اّما 

): پراكنده شد (مضارع: َينْ  نَْفضَّ اِ    َفضُّ

: انِْفضاضًا [فّض]: شكس1ته شداِ  Xض   ، Úراكنده شد نْفَ

موُع : اشكنْفَضX اِ  �Éّض اِ  لكمةِ لِ  فانِ مراد. ها از چشم رساز�ر و رخيته شدندِت ا Xَت  :نْفَ َق  وَ  �ََش� Xَق  :نْفَّض اِ لكمة  مرادف   تَفَر Xتَفَر   

  : گردو َجْوزاَلْ
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ر½شۀ  .شود+ٓيد و در گرمسري ِكشت ىم دسته : درخت Æرگيل كه از +ٓن Æرگيل ب»جوُز الهِند«گردو؛  ۀدرخت گردو، مKوَجوز: 

   لكمۀ َجوز فارىس است. جوز از واژۀ َگوز گرفgه شده است.

   .+[جواز: مKان و ب¯شرت�ن هر ¼زيى مجع:» َجوُز اليشء«

   .ب¯شرت شب گذشت»: .َمىض َجْوُز ا@لَيل«مKان بيا�ن گذش�Yد؛ از »: .َجْوَز الفالة قََطعوا«

  ـُ : در آغوش گرفت َحَضنَ 

: øود Xادرا در دامن خود  کَحَضَن: َحْضناً و ِحَضانًَة الصيب�Y¯رورش دادخود چس1بانيد ۀ، او را به سÚ او را ،.   

   .: او را از +ٓن ¼زي دور øرداليشءِ َحَضنَُه عن 

ها½ش قرار گرفت � جو�ه پديد +ٓورد. خود لكمۀ َحَضَن َحضنًا و ِحَضانًَة و ِحَضاÆً و ُحُضوÆً الطُري بيَضُه و �ىل بَيِضِه: Úرنده روى ختم

  ِحْضن به معنای +ٓغوش است.

بني +ٓ�است، كنار ¼زيى،  س¯Yه و دو �زو و ما شودز�ر بغل � 'يگاه است و گفgه ىماز  است. ِحضن +[ْحَضان و ُحُضون مجعِ +ٓن

øوه ؛  ۀبغل خرما به او داد، پايه و دامY ک� ۀبه انداز»: +ْٔعَطاُه ِحْضنًا من التّمرِ «مقدار ¼زيى كه در ز�ر بغل DگY�د؛  ، +ٓنÆحKه

» Xُِر يفَعشýِحْضِن اجلبل َش الطا. :«Yرنده در دامÚوه النه ساخت ۀø.   

رَ    اختيار داد : َخيـَّ

 Xكَْرَههُ  هُ ، +[لَْزمَ هُ +[ْ�ربَ  :هُ +ٔضداد لكمة َ¡ري]+ ،   

  دفاع كرد : دافَعَ 

َ يُ    ۳۸الحج:  َداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا﴾﴿إِنَّ هللاَّ

 (دعوت کرد)» َدعـا«: مؤنِّث  َدَعْت 

شا½س1ته است دبري ؛ بناDرا�ن معتّل است و از اهداف کتاب ن¯ست؛ اّما از +ٓجنا که فعىل ÚراكرDرد است» َدعLا، يَدعـو«هرچYد فعل 

  اش در ¬س درس حصبت کند.ای در�رهعرىب � اندازه

  د�ا 
رد، دعوت 
رد، فراخواند و ... »:َدعLا«معاىن فعل 

  د�ا بـ : ÆمKد به، Æم گذاشت به، خواند به (ÆمKد)

  .. øرد.د�ا لـ :خواس1تاِر ... شد، تقاضای ... øرد، درخواسِت ... øرد، Dرای ... فراخواند، دعوت به .

د، د�ا ٕاىل : مايۀ ... شد، وادار به ... øرد، �عِث ... شد، س�ِب .. شد، �امِل ... شد، اoگزيۀ ... شد، ... را طلبيد، ... را اقgضا øر 

  ... را موجب شد، فراخواند به ... ، توصيه øرد به ... ، سفارش øرد به ... .

  ، به سوى او متايل منود، از او مكک خواست. َد�ا : ُد�َاًء و َدْعَوى [دعو] ُه : او را صدا زد
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َت : Dر مرده ش1يون øرد.   َد�اُه فالÆً و بفُالٍن : او را به +ٓن امس ÆمKد.    َد�ا املَّيِ

  َد�ا إليه : از او خواست.     َد�ا �ليِه : Dراى او ّرش خواست. 

  øرد.  َد�ا بِه : او را احضار  َد�اُه ٕاىل اcٔمر : Dراى +ٓن اكر وی را فرس1تاد. 

  َد�ا َدْعَوًة و َمْد�َاةً فالÆً : فالىن را دعوت øرد.    َد�ا ُد�َاًء ُ$ : Dرا½ش +ٓرزوى ¡ري øرد. 

  َد�ا ٕاىل Èج®ع : خواس1تار �شكKل �لسه شد، به �لسه دعوت øرد (فرا خواند)، خواهان �شكKل �لسه شد.

  �ا ٕاىل عقد مؤمتر : خواس1تار �شكKل هام½ش شد.دَ     َد�ا ٕاىل ٕايفاد ُمَمثٍِّل : خواس1تار اعزام �ک مناينده شد.

  .خواس1تار ر�ايت نظم شد: احملافظة �ىل النظام  ٕاىل َد�ا  اند.ها را به ... فراخو طرف : قطعنامه مهۀ القرار اcٔطراف ٕاىل د�ا

  العاده شد.ای فوقد�ا لعقد �لسة اس1ت�Yائية : خواس1تار Dرپاىي �لسه

  ـُ : رفت = ذََهَب  راحَ 

  کنند.اس1تفاده می» راح، �روح«در گفgار روزمّره و �امKانۀ عرىب اكرDرد ندارد و مهگان از » َذَهَب «فعل امروزه 

  .، را از رس گرفترشوع به ... øرد، را رشوع øرد، را +üٓاز øرد: راَح يفعل كذا 

  :راَح داeست oزد�ک به معنایای ها را نزي � اندازهبه جز فعل َذَهَب ا�ن فعل شايد بتوان

  (رد شد) ، َمرX (روانه شد) ِانَْطلََق ، (گذشت) َمَىض  ،(راه رفت) َمَىش  ،(به راه افgاد) َسارَ ، (
وچ 
رد) َرَ¶لَ 

  ها: روپوش بلند و گشاد روی ديگر جامه داءرِّ اَل

   .بندند حاميل كه زÆن معموالً  .َعبا و ُج]ّه :مانند ؛ها پوش1ندروى �امه+ٓ~ه  +[ْرِديَة [ردي] مجع:

  .گى جواىنو نو�و  ىيزيبا»: ِرداُء الش1باب«خورش1يد؛  ىيروش1نا»: ِرَداُء الشمِس «

يخ يوخ«، پيشوا : پيـرمرد اَلشَّ   »جمع: اَلشُّ

يëَة و  مجع: َيëَة و َمش1ِ يëَان و َمش1ْ َيëَة و ش1ِ يëَة و ش1ِ َياخ و ش1ِ ُيوخ و +[ش1ْ ُيوخ و ش1ِ َمَشاِيخ و +[َشاِييخ : ساملند، پريمرد،  مجع امجلع:ش1ُ

   .، Dزرگ قوم � Dر هر Dزرگى كه از نظر داeش و فضل و كامل مقام شاخمى داش1ته �ش1نداس1تاد، داeشمند

ْيُخ النّار«ت Dر Dزرگان و اعيان و ارشاف قوم؛ و در oزد عشا�ر ج]ال لبنان و جماور +ٓ�ا لقىب اس �لُِس مَ «ابل¯س، ش1يطان؛ »: ش1َ

   .جملس اعيان، جملس س1نا»: وخالش1يُ 

  »جمع: اَلَْعجائِز«، پيـرزن  : پيـرمرد َعجوزاَلْ

  ماده شرت، خنل، ُجعُز و َجعَاýِز: ىم úهنه، بالى خست، مرگ، úش1ىت، راه، د�گ، +ٓ�ش، كامن مجع:: زن ساملند،  َجعُوز

  مردى Æتوان »: َرُ�ٌل َجعُوزٌ «

ُم الَعُجوزُ +[ « X�«  د ماه هر س: رسماى پريه زن كهYداول به +ٓن از ششم � دوازدمه اسفgتَقرضات«ال است و در ز�ن م   .گويند »املُس1ْ
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  : برگش� = اَلرُّجوع َعوَدةاَلْ

  ، رجوع بهگرفنت، از رس گرفنت، �زگشت به ~ی، دنبال øردن، عودت به، پی، ادامه دادن به، پيگريیاز رسگري : َعوَدُة ٕاىل

  ، انرصاف دادن ازاز eش¯ىنغو øردن، �دول øردن، Dرگشنت از، عقبعقب úش1يدن از، ل: َعوَدُة عن 

  Dرگشت یجموز �زگشت، و�زا: ِمسَة عودة     ، �لبیمطالبه، تقاضا: َعوَدُة �ىل 

  امللىل بني ۀج به عرص�زگشت �ش1نّ : عودة التو¤ر اÉويل     �زگشت تبعيدشدگان: عودة املنفKني 

ليـُن)،  نرم شدی (ماضی: الَن ـِ  : لِنَْت    مضارع: يَ

  از مهني ر½شه است.» oرم کننده شمك«در فارىس به معنای » ُملKَِّـن«+ٓموز گفت لكمۀ توان به داeشمی

   .. َخُشَن مgضاد +ٓن است: ِلينًا و لََياÆً و ِلينًَة [لني]: oرم شدالن 

) َمرَّ    ـُ : گذر كرد  (مضارع: يَـُمرُّ

 Xرهُ «[مّر]: گذشت و رفت؛ َمّراً و ُمُرورًا و َمَمّرًا : َمرøذ Xمربده �د شد؛  »َمرÆ سالم«: از� Xسالمت رفته : ب »َمر.   

ُه  .كه از سوى ما گذشت: مهچنان .كام َمرX بنا Xو  َمر Xبه +ٔو �ليه : از +ٓن گذشت َمر.  Xر شرت خست �ست َمرD البعَري : تنگ را.   

   ، در �سرت �رخيدر گذر �رخي، � گذشت زمان، در گذر زمان : الزمان َمرِّ  �ىل
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  َحـْوَل الـنَّـصِّ 

. َأِجْب  �   .تَعيناً بِـالنَّصِّ ئِلَِة التّاليَِة ُمسْ سْ َعِن اْألَ  أَ

يْ  .۱ ضا�َِة.قالَْت: ٕانّـي ـِر؟ سْ ِفـي اْألَ  لِمَ� حَ� َوقََعْت ُمسْ (ُء لِلْ ما قالَِت الشَّ Xّيبِ ِمَن الرXخُت الن Åcَ 

     +[َمَر +[ْن يُعطٰی @ِلْفَّالحِ +[لَْف ديناٍر. لِـلَْفّالِح؟ طیٰ يُعْ  كَْم ديناراً أََمَر أَنوِرشواُن أَنْ  .۲

ْل ٕاالX ابْنَ 6اoَْزَجعَ َرسوُل اGِّ  ؟6ِمْن أَيِّ َيشٍء اْنزََعَج رَسوُل ّهللاِ  .۳ ُ�َل لَْم يُقَ]ِّ Xُه.¶َني َر+[ی الر   

َ َجْوٍز. ماذا كاَن يَْغرُِس الَْفّالُح الَْعجوُز؟ .۴ َ̂        اكَن الْفَّالُح الَْعجوُز يَْغرُِس فَس1ي

Xَل الْواÉُِ ابLَYُْه ِفـي الِْبدايَِة. والُِد ِفـي اْلبِدايَِة؟قَبََّل الْ  َمنْ  .۵      قَ]

يمـاُء؟ .۶ ا +Åخُت النXيبِّ  َمـْن هـَي الشَّ Xضا�َِة.6ٕا� Xِمَن الر 

  

حيَح َو الَْخطَأَ َحَسَب الَْحقيَقةِ  � ِن الصَّ    �  �                           .ب. َعيـِّ

     � َالنَْفضَّ النّاُس ِمْن َحْولِـِه. ،َفظّـاً 6لَـْو كـاَن النَّبـيُّ  .۱

 شدند.بود، مردم از پرياموeش Úراکنده میتندخو  6اگر پيامرب

  � ٍد ِمـنّـا.کُلِّ فَْر  ٌب َعلیٰ تِ(ُم ِبـَغرِْس اْألَشجاِر واجِ اَِالهْ  .۲

 ورزيدن به اكشت درخgان Dر هر فردی از ما �½س1ته است. ّمهت

 � كـاَن أَنوِرشواُن أََحَد ُملـوِك إيران َقبَْل ِمـئَـِة َسَنـٍة. .۳

 انوشريوان �کی از پادشاهان ا�ران صد سال پ¯ش بود.

يْ(ءُ َدَعِت  .۴  � تاِقـها.َد إِعْ الِم بَعْ سْ قَبيلََتـها ِإلَی اْإلِ  الشَّ

 اش به اسالم دعوت 
رد.اش را Ëس از +ٓزادیش1; ق]ي¢

 � تُـثْـِمـُر َشَجرَُة الَْجوِز َبْعَد َسنَتَيـِن عـاَدًة. .۵

 دهد.درخت گردو معموًال Ëس از دو سال مKوه می

 � .يُـِحبُّ اْألَطفـاَل 6كـاَن النَّبـيُّ  .۶

 داشت.
وداكن را دوست می 6پيامرب
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 ֠  ـلَـمـوااِعْ   ֠

  تِثناِء أُسلوُب اِالسْ 

  به اين جمله دقّت کنيد. 

  شدند. حارضامتحان سالن در  حامدها به جز شاگردیهم». حاِمداً تِحاِن إّال اِالمْ  صالَةِ  َحَرضَ الزَُّمالُء يف«

  شوند. ادات استثناء ناميده می» إِّال «و  ٩مستثنی ِمنه» الزَُّمالءُ «، در جملۀ باال ُمستَثنیٰ » حاِمداً «کلمۀ  �

ـً دارد و در جمع  يا(يعنی عالمت ـَ منصوب است.  معموالً  مستثنیٰ ». جدا شده از حکم ماقبل«يعنی  مستثنیٰ  �

   است.) ـنِ و در مثنّی دارای نشانۀ ـَيْ  ـنَ يْ ـمذکّر سا¼ دارای نشانۀ 

  شود.ِمنه گفته می از آن جدا شده است، مستثنیٰ  ای که مستثنیٰ به کلمه �

ّال ¶اِمدًا.«هاىي مانند مطابق +ٓموزش کتاب درىس در مج¢
�
َمالُء َحَرضوا يف صا8َِ اِالْم�gِاِن ا » حرضوا«در » واو«مس1ت�ٰىن ِمYه » َالز�

َمالءُ «يعىن » واو«ن¯ست؛ بلکه مرجعِ ا�ن  �لوگريی از رسدرگمی و ا�ام مطلب است.  مس1ت�ٰىن ِمYه است. هدف از ا�ن اكر» الز�

¼¯ست؟ » و«مس1ت�ٰىن مYه است و هنگامی که سؤال کند مYظور از » حرضوا«در » و«+ٓموز مYطقی ن¯ست که Dگويمي Dرای داeش

  است.» الزمالء«پاخس دهمي هامن 

  .حاِمداً   إّال   تِحانِ يف صاَلِة اِالمْ   الزَُّمالءُ   َحَرضَ 
  مستثنیٰ   استثناءادات     منه مستثنیٰ   

  .حاِمداً   إّال   تِحانِ يف صاَلِة اِالمْ   َحَرضوا  الزَُّمالءُ 
  مستثنیٰ   ادات استثناء      منه مستثنیٰ 

  

  . اْلـعِـْلـمَ   إال يَـْنـُقـُص بِـاْإلنـفـاِق  ُکـل َشـيءٍ مثال ديگر:  

  ٰی مستثن  ادات استثناء                          ِمنه  یٰ مستثن                   

   

                                                   
 »نََجحوا«در  »واو«ِمنه  یٰ مستثن» اَلزَُّمالُء نََجحوا يف اِالْمتِحاِن إِّال ِهشاماً.«مانند  یهايدر جمله یمطابق آموزش کتاب درس ٩

  .ِمنْه است یٰ مستثن» الزَُّمالءُ « یيعن »واو«اين  نيست؛ بلکه مرجعِ 
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:wآموز)(نه برای دانش اطّالعاتی دربارۀ استثناء برای دب  

  داش� و کنار زدن آمده است. باز یو در لغت به معنا »يثن« ّدۀستفعال از ماااستثناء مصدر باب 

  است:بعد از ادات استثناء و به دو شکل  یٰ مستثن

منهم﴾؛  یالًمنصوب است؛ مانند: ﴿فرشبوا منه إّال قل داشته و غالباً  یشرتیشکل، وقوع ب یندر ا : مستثنیٰ اسم. ۱

  و به شکل اسم واقع شده است.  یٰ مستثن »یالًقل«ینجا در ا »یدند.از آن آب نوش یهمگ یکم عّدۀپس جز «

آن اعراب داده  جايگاهبعد از ادات استثناء به شکل جمله واقع شده و به حسب  یٰ مستثن یموارد : درجمله. ۲

 یفهرش یۀآ یندر ا» ناپسندیمگر با  کنندیمـو انفاق ن«؛ »إّال و هم کارهون ینفقونو هم ال«مانند:  شود؛یم

  .تواقع شده اس یهحال ۀو جمل یٰ مستثن »و هم کارهون« ۀجمل

  

  و عدم آن بر دو قسم است:   منه یٰ و مستثن یٰ مستثن ینب ّیتبعض ۀبه اعتبار وجود ارتباط و عالق

وجود دارد؛  یّتبعض ۀآن دو عالق یناست و در واقع ب منهیمستثن بعِض  یٰ ناء متّصل، مستثناستث : درمتّصل. ۱

  ألشجار) است. ا( منهیاز افراد مستثن یو فرد یٰ مستثن »شجرة«مثال  یندر ا ؛»ألشجاَر إّال شجرةا یُْت َسقَ «مانند: 

حرض «وجود ندارد؛ مانند:  یّتبعض ۀارتباط و عالق منه یٰ و مستثن یٰ مستثن یاناستثناء منقطع، م : درمنقطع. ۲

  .آیدیمـ(القوم) به حساب ن منه یٰ مستثن و بعِض  است یٰ مستثن »یهممواش«مثال  یندر ا ؛»یهمالْقوُم إّال مواش

  

  در جمله و عدم آن منهیذکر مستثن

   .»یداً جاء الْقوُم إّال ز«مانند:  یند؛در جمله ذکر شود، استثناء را تاّم گو منهیمستثن اگر :. تامّ ۱

  استثناء، تاّم است.  بنابراين(القوم) در کالم ذکر شده  منهیٰ مثال مستثن یندر ا

   .»یدٌ ما قاَم إّال ز«: مانند: ینددر جمله ذکر نشود، استثناء را مفّرغ گو منهیٰ مستثن اگر :غرَّ فَ . مُ ۲

    است. »یٌد.ما قام أحٌد إّال ز«عبارت  یرِ قدو ت »أحدٌ «اسم محذوف  منه،یمثال مستثن یندر ا
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ِن الْ ِجِم الْ . تَرْ كَ سَ نَفْ  تَِبـرْ اِخْ    ِمنُه. ُمستَثنیٰ َو إعرابَُه، َو الْ  ُمستَثنیٰ ِعباراِت التّاليََة؛ ثُمَّ َعيـِّ

ٍء هالٌِك إّال َوْجَهـُه ...﴾ اَلَْقَصص: کُ﴿... .۱ ٍء کُ(  ۸۸لُّ َيشْ  + وجَه: منصوب)لُّ َيشْ

َوْجهَُه لَُه الُْحکُْم َو إِلَيِْه  إِّال  ٍء هالٌِك ُهَو کُلُّ َيشْ  إِلهاً آَخَر ال إِلَه إِالّ  ّهللاِ َو ال تَْدُع َمَع ﴿آيۀ کامل اين است: 

و همراِه خداوند خدايی ديگر را فرا نخوان. هيچ خدايی جز او نيست. همه چيز جز چهرۀ او نابود  ﴾تُرَْجُعونَ 

  شويد.روايی  از آِن اوست و به سوی او باز گردانده میشدنی است. فرمان

 یز. جز ذات او همه چیستجز او ن ییمخوان. خدا یگرد یبا خدا معبود و: فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .یدشویم یدهاو بازگردان یشونده است. فرمان از آِن اوست. و به سو  نابود

جز  یزهمه چ .یستجز او ن یمعبود یچکه ه را با خدا مخوان یگرید معبود: یرازیهللا مکارم ش یتآترجمۀ 

 .یدشویاو بازگردانده م یسو هاوست و همه ب تنها از آنِ  تیّ شود حاکمیم ی) او فانذات (پاک

: إبليَس + الَْمالئِکَُة ( ۷۴و  ۷۳کاَن ِمَن الْکاِفريَن﴾  ص: عوَن إّال إبليَس اْستَکَْربَ َو ﴿فََسَجَد الَْمالئِکَُة کُلُّهُم أَْجمَ  .۲

  )منصوب

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

  : فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  ] تکّرب �ود و از کافران شد.[که یسمگر ابل سجده کردند. یکرسهفرشتگان  ۀپس هم

   :یاقمشه یاستاد الهترجمۀ 

  .یدکافران گرد ۀو از زمر  ید ورزکه غرور و تکّرب  یطانمگر ش فرشتگان بدون استثنا سجده کردند.پس ¬ام 

  : یرازیهللا مکارم ش یتآترجمۀ 

  .و از کافران بود یدکه تکّرب ورز یسجز ابل؛ فرشتگان سجده کردند ۀهنگام هم در آن

 یا؟ کلهم؟  کةئاملال  یرند؟گیمنه م یکدام را در کنکور مستثن .»کلهم اجمعون کةئسجد املال «پرسش: در جملۀ 

  جمعون؟أ 

جمعون أ  هم وکلّ  یراز ؛ریگد یزیگردد نه چیم بر ةجمعون به ه(ن مالئکأ  و مالئکه است چون کلهمپاسخ: 

 إالّ « بر رس اختالفهم� نظر را دارند؛  یرتفاس همۀ ندارند و کاملی یامعن بدون مرجع اند ومبهم یالفاظ

  ؟صلمتّ  یا است منقطع یاستثنا یاآو  ؟نه یااست  »ةمالئک«از  یااست که آ »یسبلإ

ْت َعْن َمحارِِم ِهللا، َوَعْ�ٌ َعْيـٌن غُ يف َسبيِل ِهللا، وَ  : َعيْـٌن َسِهرَتْ َم الْقياَمِة إّال ثَالَث أَعُ�ٍ ٌة يَوْ كُلُّ َعْ�ٍ باكيَ  .۳  ضَّ

 ۹ص  :قولالعُ  ُف حَ تُ : ثالَث: منصوب) أَعيُـنٍ  + ثالثَ لُّ َعْيـٍن كُ( 6رَسوُل هللاِّ فاَضْت ِمْن َخْشيَِة ِهللا. 

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

  که از محارم بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لربيز شده است.
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  نيز نقل شده است::از ساير معصومان  های مختلفاين حديث به شکل

ْوَم الْقياَمِة غَْ�َ ثَالٍث َعْ�ٌ :  7ر امام باق لُّ َعْ�ٍ باكيٌَة يَ ِ وَ  كُ ِ  َعْ�ٌ بَكَْت ِمنْ َسِهرَْت ِيف َسبيِل هللاَّ َخْشيَِة هللاَّ

.وَ  ِ ْت َعْن َمحارِِم هللاَّ   ۱۵۵ص  ، ۱ج  ،مشکاة األنوار  نشانی: َعْ�ٌ ُغضَّ

اكِيٌَة َيْوَم الِْقيَاَمِة إِّال 6الرَّْوَضِة قاَل النَِّبيُّ  ِمنَ  لُّ َعْ�ٍ بَ ِ وَ ثـَالَثََة أَْعُ�ٍ َعْ�ٌ  : كُ َعْ�ٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة هللاَّ

ْت َعنْ  ِ وَ  غُضَّ . يلِ َعْ�ٌ بَاتَْت َساِهرًَة ِيف َسبَِمَحارِِم هللاَّ ِ   ۳۱۵ص  ، ۱ج  ، مکارم األخالق ی:شانن هللاَّ

: منصوب) اءَ ِوع+ اءٍ وعلُّ کُ( 7اَْإلماُم َعلـيٌّ  .ُه يَتَِّسعُ ِم؛ فَـإنَّ اَء الِْعلْ بِـ( ُجِعَل فيِه إّال ِوع اٍء يَضيُق وعلُّ کُ .۴

اَء بِـ( ُجِعَل فيِه إّال ِوع اٍء يَضيُق وعلُّ کُاين حديث به صورت ( ۵۰۵ص  ، ۱ج  ،: نهج البالغة ینشان

 ) نيز آمده است.بِهِ  َيتَِّسعُ ُه ِم؛ فَـإنَّ الِْعلْ 

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

  : منصوب) اْألََدَب +  لُّ َيشءٍ کُ( ُه إذا کَثُـَر غَال. َمثٌَل َعَربـيٌّ فَـإنَّ لُّ َيشٍء يَرُْخُص إذا َکثُـَر إالَّ اْألََدَب؛ کُ .۵

 شود.شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پر بها میه جز ادب هرگاه زياد شود ارزان میهر چيزی ب

ن .۶ .يَـْغـِفـُر ّهللاُ الـذُّ ِúّـرَْك ِبـا نـوَب ( وَب إالَّ الشِّ ـرَْك +  الـذُّ  : منصوب)الشِّ

 آمرزد؛ به جز رشک به خدا را.خداوند گناهان را می
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  ـرِ َحْص لوُب الْأُسْ 

  با إّال آموزش داده شده است. حرصدر کتاب درسی فقط يک شيوۀ حرص يعنی 

  است.» اختصاص و حرص«آيد؛ بلکه برای برای استثناء نـمی» اسلوب حرص«در » إّال « �

  .نيست و ارزشيابی در اسلوب حرص ياف� مستثنی و مستثنی منه از اهداف آموزشی

  سلوب حرص بيابد؛ ولی طرح سؤال امتحانی از آن جايز نيست.را در ا مستثنی و مستثنی منهتواند دب� می

  هدف فقط ترجمۀ صحيح عبارت است. 

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

  يعنی اختصاص دادِن چيزی به کسی يا موضوعی؛ مانند: » حرص« �

  » تنها راستگو موّفق شد.«يا ب. » کسی جز راستگو موفّق نشد.«يعنی الف: » ما فاَز إالَّ الّصاِدُق.«

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

نيم که زيباتر کگ�يم؛ اّما بر ترجمۀ الف تأکيد میآموز درست میضمناً هر دو ترجمۀ الف و ب را از دانش

  اند.آموز ترجمۀ الف را نوشت صحيح است زيرا هر دو درستاست؛ ولی در امتحانات اگر دانش

حرص وجود دارد که به  یمعنا ۀافاد یبرا یاسباب و الفاظ ی،محصور کردن است. در زبان عرب یحرص به معنا

  .کندمیحرص  ۀافاد .»یّاتع(ل بالنّ�ا األ إ«در  اإ�َّ مثال،  ی؛ برا إّال ّ�ا و إ  مانند: شود؛یآنها ادوات حرص گفته م

  ِمنه ذکر نشده باشد؛ مثال:  جملۀ منفی آمده و مستثنیٰ » إّال «اين اسلوب هنگامی است که پيش از  �

  تنها کاظم قصيده را حفظ کرد. 

  کسی جز کاظم قصيده را حفظ نکرد.  َقصيَدَة إّال کاِظٌم. ما َحِفَظ الْ 

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

  عبارت را به صورت مثبت و مؤکَّد نيز ترجمه کنيم.  توانيممی در اسلوب حرص �

  در کتابخانه، تنها کاظم را ديدم.  

  .را نديدم کاظمکسی جز  ،در کتابخانه        َتبَـِة إّال کاِظ(ً. َمکِْفـي الْ  تُ ما شاَهدْ 

  

  شود:Dرای حمصور 
ردن و به اكر Dردن اخgصاص از اسلوب حرص اس1تفاده می

  های �
يد، مقّدم 
ردن جزىئ از مج¢ مانند مفعول Dر اجزای د�گر +ٓن است: . تقدمي: �کی از روش۱

  کنمي.(تنها) تو را عبادت می +ٓورمي؛ م�ال: ﴿ٕاّ�َك نَعُبُد﴾ فقط+ٓيد در ابتدای مج¢ میمفعول را که معموًال بعد از فعل و فا�ل می
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نا﴾ فقط به ¡دا توّلك 
ردمي. ْ Xتقدمي �ار و جمرور: ﴿�ىل ِهللا تََولك  

LXام: به معنای ۲ LXام يَتََذکXُر +ٔولو اcٔلباِب. فقط خردمYدانند که پند می»فقط«. ٕان   پذ�رند.؛ م�ال: ٕان

  

زْ ِعباراِت التّاليََة؛ ِجِم الْ . تَرْ كَ ـسَ نَفْ  تَِبـرْ اِخْ    تِثناِء.أُسلوِب اِالسْ  َحِرص ِمنْ أُسلوَب الْ  ثُمَّ َميـِّ

نْيا إّال لَِعٌب َو َما اْلـ﴿وَ  .۱  +Åسلوَب الَْحرصِ   ۳۲َلهٌْو ...﴾ اَْألَنعام: َحياُة الدُّ

  و زندگی دنيا جز بازی و رسگرمی نيست.

  یست.ن یو رسگرم یجز باز  یادن یزندگ : وفوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  یست.ن یچه یو هورسان یجز باز  یادن یزندگ ی: واقمشه ید الهستاترجمۀ ا

  یست.ن یو رسگرم یچهجز باز یویدن یزندگ ینی: وهللا مشک یتآترجمۀ 

نْ ﴿آيۀ کامل اين است:  ُقوَن أَ فَال تَْعِقلُونَ  يا إِّال َو َما الَْحياُة الدُّ اُر اْآلِخرَُة َخْ�ٌ لِلَّذيَن يَتَّ  ﴾َلِعٌب َو َلهٌْو َو لَلدَّ

َقْوُم اْلكاِفروَن﴾ يوُسف:  .۲  +Åسلوَب الَْحرصِ   ۸۷﴿... ال يَيْأَُس ِمْن َرْوحِ ِهللا إالَّ الْ

  شود.جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد نـمی

ِ إِنَُّه ال َييْ يا بَِنيَّ ﴿آيۀ کامل اين است:  ُسوا ِمْن يُوُسَف َو أَخيِه َو ال تَيْأَُسوا ِمْن َرْوِح هللاَّ أَُس اذَْهبُوا َفتََحسَّ

ِ إِالَّ    ﴾الَْقْوُم الْکاِفُرونَ  ِمْن َرْوحِ هللاَّ

و از رحمت  یدو برادرش جستجو کن یوسفو از  یدپرسان من، برو : ایفوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .»شودیمـن یداز رحمت خدا نوم یجز گروه کافران کس یراز د؛یمباش یدخدا نوم

نوميد  یيوسف و برادرش بگرديد و از رحمت اله یفرزندان برويد و در پ یاترجمۀ استاد خرّمشاهی: 

 .گرددیمـنوميد ن یاز رحمت اله یمباشيد، چرا كه جز خدانشناسان كس

الِحاِت وَ  إِالَّ  ُخْرسٍ  إِنَّ اْإلِنْساَن لَفي﴿ .۳ ْربِ واَصْوا بِالَْحقِّ وَ تَ الَّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ   ۳و  ۲العرص:  ﴾تَواَصْوا بِالصَّ

 نسان: مستثنی منه/ الَّذين آمنوا: مستثنی)(اَإلْ 

 دیگر را به حّق يکو کارهای شایسته کرده و  ايـ(ن آوردهمگر کسانی که  .زیان است درانسان  گ(نبی

   اند.کیبایی توصیه کردهسفارش و به ش

 

 َعَربيَِّة.تِحاِن کِتاباً إّال ِکتاَب الْ ـُت لَيَلـَة اِالمْ ما طالَعْ  .۴

  عربی را مطالعه نکردم. ]زبان[شب امتحان کتابی به جز کتاب 
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کنيم. چن� عبارتی در منه محذوف نيست؛ لذا آن را اسلوب حرص محسوب نـمی در اين جمله مستثنیٰ 

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

 فاکَِهِة إّال أَناناَس. ـُت أَنواَع الْ تَـَريْ اِشْ  .۵

 ام.به جز آناناس را خريده انواع ميوه

 ِکتاَب إالَّ َمصاِدرَُه.ُت الْ قََرأْ  .۶

  آن کتاب را خواندم به جز منابعِ آن را.

  

مـاريـن   اَلـتـَّ

رِس. اِبَْحْث  :وَُّل اْأل  اَلتَّْمرينُ    َعْن كَلَِمٍة ُمناِسَبٍة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة يف ُمْعَجِم الدَّ

ْمَرد (Ëرسی) øودكی ـُبـلـوغِ.ـَل ِسـنِّ الْ َصـبـيٌّ َقـبْ  .۱ ]cْپ¯ش از سّن بلوغ:  َالْياِفع / َا 

 +[عتََق  :øردو از بندگی ¡ارج  ساختاو را +ٓزاد  أَْخَرَجـُه ِمَن الُْعبوديَّـِة.َجَعلَـُه ُحرّاً وَ  .۲

.أَُة الْ ـَمْر اَلـرَُّجُل أَِو الْ  .۳ ـنِّ  مرد � زن Dزرگسال: َالَْعجوز ـَکبيـرَُة ِفـي الـسِّ

َعباَءةِ  .۴ ُس َفْوَق الَْمالبِِس، كَـالْ   .قِطَعٌة ِمْن قُ(ٍش يُلْبَ

 شود؛ مانند عبا: َالّرِداءها پوش1يده میای از پار¼ه كه روی �امه¤كّه

ُ� صالٍِح لِْألَكِْل، يُْكَرسُ لِـتَناُولِـهاٌب وَ ثَـَمرٌَة قِْرشُها ُصلْ  .۵   .غَ

 اَلَْجْوز :شودل خوردن است و Dرای خوردeش شكس1ته میبای كه پوس�ش سفت و üري قامKوه

  

  ؛ ثُمَّ َعيِّـْن تَرَجَمَة اْلکَلِ(ِت الَْحْمراِء. ١٠اِقَْرأِ النَّصَّ التّالـيَ اَلتَّْمريُن الثّانـي: 

هونَ َجـ(َعـٌة  يف َمْسِجٍد. کاَن يف الَْمْسِجِد َجـ(َعتـاِن.6 هللاِ َدَخَل رَسوُل  َو  هللاَ َجـ(َعـٌة َيْدعوَن ، وَ َيتََفقَّ

و گروهی به  »گرفgندداeش فرا می«گروهی  پيامرب خدا وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند. ُه.يَْسأَلونَ 


ردنددرخواست می«کردند و از او درگاِه خدا دعا می«.  

؛َخْيـرٍ اْلـَج(َعَتيـِن إلَی  ِکـَال فَـقاَل:    . أَّما ٰهؤالِء فَـيَْدعوَن هللاَ

  کنند؛گروه در راه خوبی هستند. اّما اينها به درگاِه خدا دعا می »هر دو«پس [ايشان] فرمودند: 

                                                   
  (بِـتََرصٍُّف) ۱۰۶ ص ،ُمريدِ الْ  ةُ نیَ مُ  / ۲۰۶، ص ۱ ، جنوارِ األْ  حارُ بِ ١٠
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َتَعلَّموَن وَ أَ وَ  هونَ ّما ٰهؤالِء َفـيَ   .أُرِْسلُْت التَّعليِم بِ. أَفَْضُل . ٰهؤالِء اْلـجاِهَل  يَُفقِّ

    .»امDراoگKخته شده«. اينان برترند. [من] برای ياد دادن »کنندداÆ می«گ�ند و نادان را و اّما اينان دانش فرا می

  .  »eشست«سپس با آنها  َمَعـهُم. قََعدَ ثُمَّ 

  

.وَ    اْآلَن أَِجْب َعّ( يَلـي َحَسَب النَّصِّ

مسجد بار اّول  ۀزيرا كلم َمرَِّة الثّانيَِة َمَع أَل؟يف الْ أَل وَ ِبدوِن  ولیٰ َمرَِّة اْألُ يف الْ » ِجدٍ َمسْ «کَلَِمُة  لِ(ذا جاَءْت  .۱

 است. يعنی به اصطالح معرفه و بار دوم شناخته شده ناشناس بود يا به اصطالح نكره بود

 امس تفضيلَضل: فْاَْألَ  امس فا�ل جاِهل:اَلْ  مصدر (مصدر از �ب تفعيل) ليم:کَلِ(ِت؟ اَلتَّعْ ِذِه الْ ُع هٰ ما هَو نَوْ  .۲

 باَبـهُ(؟ لَيـِن َوصيَغتَـهُ( وَ ِفعْ َذيِن الْ َع هٰ نَوْ  تُْب اُکْ .۳

هونَ   فعٌل ماٍض/ مgلكّم و¶ده/ من �ب ٕافعال :أُرِْسلُْت   فعٌل مضارعٌ/ مجٌع مذكٌّر üائٌب/ ِمن �ب تفع�ل :يَتََفقَّ

:تَ کَلِ(ِت الَّتي تَحْ رِِب الْ أَعْ  .۴  ـها َخطٌّ

  جمرور حبرف جرّ : َخيْـرٍ  مYصوبمفعول و  :هللاَ جمرور مضاٌف إليه و : هللاِ 

  ¡رب و مرفوع :أَفَْضُل  مYصوبمفعول و  :لْجاِهَل اَ 

؟ » َسنُ أَحْ «َو » ُت بُِعثْ «َو » َجلََس «ُمَرتاِدَف  تُْب اُکْ .۵  قََعَد/ +Åْرِسلُْت/ +[فَضلُ ِفـي النَّصِّ

ال، +[فاِضل، تَعالمي ُرُسل، »:تَعليم«َو » أَفَضل«َو » جاِهل«َو » رَسول«س(ِء: ِذِه اْألَ هٰ َع التَّکس�ِ لِ َجمْ  تُْب اُکْ .۶ ّ�ُ 

  

ِن الْ  :الثّالُِث  اَلتَّْمرينُ  َبِب.کَلَِمَة الْ َعيـِّ   َغريبََة يف کُلِّ َمجموَعٍة َمَع بَياِن السَّ

  جوان كم سن/ جوان/ نوجوان/ پ�/ ظرف �ِوعاء اَلْ � َعجوز اَلْ  �رَد مْ اَْألَ  �اَلّشاّب  �ياِفع اَلْ  .۱

ْ  �َقميص اَلْ   �ُفستان اَلْ � اَلرِّداء � اَلرَّصيد  .۲ اعتبار مالی/ روپوش بلند/ پ�اهن زنانه/  �وال اَلرسِّ

  يونانی دارند.) ۀفارسی و قميص ريش ۀپ�اهن/ شلوار (فستان و رسوال ريش

ئاب  �ِکالب اَلْ  �َقصيـر اَلْ  �فراس اَْألَ  .۳   ها/ ش�هاها/ كوتاه/ سگاسب �ُسود ْألُ اَ  �اَلذِّ

هات اَْألُ  �َوة خْ اَإلْ  .۴  ها/ خواهرانبرادران/ مادران/ نياكان/ چاه �َخوات اَْألَ  �بار  اَآلْ � داد جْ اَْألَ  �مَّ

  آبار جمع بِئـر را به آباء جمع أَب اشتباه بگ�د. ۀآموز كلمتوضيح اينكه امكان دارد دانش

ختم شده است را برخی اشتباه » ات«أَخوات چون به  ۀدارد و كلم» ة« ۀإخَوة چون نشان ۀمعنای كلم

  كنند. معنا می» خواهران«كنند و می
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َمر  �ن ُغصْ اَلْ  �ع ِجذْ اَلْ  �َفّظ  اَلْ  � ِقْرش اَلْ  .۵   �اَلثـَّ

  پوست (پوست ميوه و درخت)/ تندخو/ تنه/ شاخه/ ميوه

  �اَلتُّّفاح  �ِعنَب اَلْ  �م  اَلنَّوْ  �ز َجوْ اَلْ  �ُفستُق اَلْ  .۶

 فارسی دارند.) ۀپسته/ گردو/ خواب/ انگور/ سيب (فستق و جوز ريش

  

ا الْ ُمتَـراِدفاِت َو الْ َضعِ الْ  اَلتَّمريُن الرّابُِع:   ُمناِسِب. ُمتَضاّداِت يف َمکانِـهَ

اء  رَُخَص    ≠  غَال  أََخَذ     ≠  طیٰ أَعْ  ضاَق  ≠اِتََّسَع   ع   بَيْ اَلْ  ≠  اَلرشِّ

(ل بـيّ  َمرَض   اَلْ   =  اَلّداء تَطاَع   اِسْ  = قََدَر      يَم�اَلْ  ≠ اَلشِّ  َوَلد   اَلْ  =  اَلصَّ

نيـَن   =  عوام اَْألَ  ذََهَب   =  راَح   َبَح   أَصْ  =   صارَ  َمة   اَلرَّحْ = ح  اَلرَّوْ  اَلسِّ

  

   :خاِمُس الْ  لتَّْمرينُ اَ 
  فعاَل.اْألَ ِجِم تَْر  أ.

 : گشوده نشدَفتِحْ يَنْ  لَمْ  : گشوده شد  َفتَحَ اِنْ. ۷  لطفاً پيشنهاد بدهيد :نَ َرتِحْ رَجاًء، اِقْ   دهيد  : پيشنهاد مینَ َرتِحْ تَقْ . ۱

 كنيموانـمود نـمی: نَتَظاَهرُ  ال : وانـمود کرد  تَظاَهرَ . ۸  : دور نشوتَِعدْ تَبْ  ال  شوی  : دور میتَِعدُ تَبْ . ۲

 : توكّل خواهيم كردَسنَتَوَکَُّل  : توکّل کرد  تَوَکََّل . ۹  : بشتابعْ أَْرسِ   شتابی  : میعُ تُْرسِ . ۳

 : به من آموزش بدهنـيمْ َعلِّ : آموزش بده  َعلِّمْ . ۱۰  خواهم: پوزش میتَِذرُ أَعْ   خواهد: پوزش میتَِذرُ يَعْ . ۴

 : برنخواهد گشتِجعَ يَْر  لَنْ  گردد  : بر میِجعُ يَْر . ۱۱  بجنگد: نبايد يُقاتِْل  ال  : جنگيد  قاتََل . ۵

 : بايد موفّق شودَجحْ لِيَنْ  شود  : موفّق میَجحُ يَنْ . ۱۲  : مرصف نكرديمنالَکْتَهْ اسْ  ما  : مرصف کرد  كَ لَتَهْ اِسْ . ۶

  

كند خوب  ترين بخش آموزش درس عربی هم� آموزش فعل است. هرچه بيشرت دب� در اين بخش كارمهم

آموز فعل و ضم� را خوب ياد بگ�د؛ يادگ�ي زبان عربی برايش بسيار آسان خواهد شد؛ زيرا است. اگر دانش

  موارد واژگان است كه بايد بياموزد. ۀبقي
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  س(َء.اْألَ ِجِم تَْر  ب.

 ها: جشنتِفاالتاَِالحْ   جشن گرفت: تََفَل اِحْ . ۷  تران (جمع أكَرب): بزرگکابِراَْألَ   بزرگ شد: کَبُـرَ . ۱

 : شنوندگانتَِمع�َ ُمسْ اَلْ   گوش فرا داد: تََمعَ اِسْ . ۸  ها: پشي(ناَلنّاِدمونَ     پشي(ن شد: نَِدمَ . ۲

 : بسيار آمرزندهَغّفاراَلْ   آمرزيد: غََفرَ . ۹  : كارگاه، محّل كارَملَمعْ اَلْ    کار کرد: َعِمَل . ۳

 های بازی: مكانَمالِعباَلْ   بازی کرد: لَِعَب . ۱۰  (مؤنّث): ياری شدگان صوراتَمنْ اَلْ  ياری کرد: نََرصَ . ۴

عَ . ۵ َعةاَلْ    تشويق کرد: َشجَّ غْ    کوچک شد: َصُغـرَ . ۱۱  : بانوی تشويق كنندهُمَشجِّ  تر: كوچکریٰ اَلصُّ

ناَلْ  کرد   مشّخص: َعيَّـنَ . ۶  : درس دادنريساَلتَّدْ    درس داد: َدرََّس . ۱۲  : مشّخص شدهُمَعيـَّ

  

دو ¬رين الف و ب كلمه ب�ون از جمله است؛ ظاهراً خالف اهداف كتاب درسی است؛ اّما برای هر  در هر

خورد. اين شيوه از طرّاحی سؤال موجب آموز در ترجمه به مشكل بر نـمیكلمه يک �ونه وجود دارد؛ لذا دانش

ه باشيم از اهداف امتحان بر خالف تصّور بسياری افراد يكی تثبيت شود. به ياد داشتآموز میمندی دانشعالقه

آموز ياد بگ�د. بسيار ديده شده است كه به ويژه در آن است. ¬رين برای اين است كه دانش ۀيادگ�ی و ادام

    شود.كنكور سؤاالت غ� استاندارد و غ� منطقی طرح می ۀهای كار به بهانكتاب
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 َ رُْس ا   الّرابِعُ لدَّ

   ۱۱ِه ...﴾ لُق(ن: َن ِمْن دونِ  ماذا َخلََق الَّذيوöأَر ُق ِهللا فَ﴿ٰهَذا َخلْ 

كه غيـر از اويند، چه اين آفرينش خداست. به من نشان دهيد كسانی

  اند؟آفريده

ِ فَأَُروöهكامل آيه اين است: ﴿   ﴾َضالٍل ُمب�ٍ  لُِموَن يفذا َخلََق الَّذيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّاما ذا َخلُْق هللاَّ

 یدهچه آفر ینداز او یرکه غ یکسان ید] به من نشان دهینک، خلق خداست. [ا: اینفوالدوند یاستاد مهد ۀترجم

  آشکارند. ی] بلکه ستمگران در گمراهیچاند؟ [ه

 یدهرا آفر یزاو چه چ یرغ یمعبودان یدخداست اّما به من نشان ده ینشآفر یرازی: اینهللا مکارم ش یتآ ۀترجم

  آشکارند. یظاملان در گمراه یاند؟! ول

بلكه ظاملان  ؟اندا كه غ� او هستند چه آفريدهاين آفرينش خداست. پس به من بن(يانيد آنهاستاد آيتی:  ۀترجم

  در گمراهى آشكارى هستند.

برابر او هستند  و] در یعكه [مدّ  یخداست، پس به من نشان دهيد كسان اين آفرينشاستاد خرّمشاهی:  ۀترجم

  .آشكارند ی] در گمراهکستمكاران [مرش  یاند؟ آر آفريده یچه چيز 

هاى خداست؛ پس او مرشكان بگو: اين مجموعه، آفريده اى پيامرب، بهاستاد صفوی بر اساس امليزان:  ۀترجم

آنهايى كه  كهاند، به من نشان دهيد داريد كه خدايانتان شايسته پرستشپنشايستۀ عبادت است. اگر ش( مى

ر اختيار ندارند، وىل اند پس تدب�ى را دزى نيافريدهدانند كه آنها چياند؟ همه مىغ� خدايند چه آفريده

  .يابندمىـرند كه اين حقيقت روشن را در ن) در گمراهى آشكاستمكاران (مرشكان

اند؟ غ� اويند چه آفريدها كه ] به من نشان دهيد آنهنک. [اياين آفرينش خداستاستاد بهرامپور:  ۀترجم

  بلكه ستمگران در گمراهِى آشكارند. ][هيچ
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  نِظاُم الطَّبيَعةِ 

يَعيُش  ریٰ کاِئناٍت أُخْ نَباٍت َوَحيَواٍن َو  جوداِت ِمنْ َموْ کُُم َجميَع الْ ها نِظاماً يَحْ َعَة تَوازُناً! َخلََق هللاُ لَ َمَل الطَّبيما أَجْ 

ُق َیتَحَ فٍَض؛ بَعْ  یٰ ها َعلضُ بَعْ    ها.تِقراُر فياِالسْ وَ التَّواُزُن  قَّ

از گياه و  (موجودات)باشندگان  ۀبرايش آفريده است كه بر هم نظمیتعادل طبيعت چه زيباست! خداوند 

  يابد.رانَد؛ در نتيجه تعادل و آرامش (ثبات) در آن تحّقق میديگر فرمان می (موجودات)های جانور و هستی

َينِظم،  ،ظَمَ است: نَ » َنظَمَ «است. نظم مصدر از » نظم«چند معنا دارد؛ بهرتين آن در اين عبارت » ِنظام« ۀكلم

  ١١اً. نِظام و نَظْ(ً 

را به عنوان اسلوب تعّجب در ¬س درس بدهد، اشاكىل ندارد به رشط اينكه وارد جزئيات » ما +ٔفَعلَ «اگر دبري خبواهد وزن 

لكمه از اسلوب تعّجب +ٓمده است؛ wا گسرتش م]حث تعّجب هيچ  دو مgوّسطۀ اّول و دوم eشود. در هر شش كتاب عرىب

  +ٓيد.است كه چYد سطر بعد می» ما +[ظملََ «لكمه دوم  رضورىت ندارد.

داِت نِ  ِمنْ وَ  فيـها. ِت َمنْ َموْ تَخريِبـها وَ  َوأَيُّ َخلٍَل يف ِنظاِمـها يَُؤّدي إلیٰ    الطَّبيَعِة:ظاِم ُمَهدِّ

شود. سازِی آن و مرگ هركس در آن است منجر مینظم آن به ويران گونه ناه(هنگی (شكافی، نقصی) درهر و 

   : ]اينها هستند[و از جمله تهديد كنندگان نظم طبيعت 

ُث الْهَواِء « •  ».َحمضيَّةً  أَمطاراً يَُسبُِّب  الَّذيتَلَوُّ

   شود.های اسيدی میآلودگی هوايی كه موجِب باران

در فارىس اشاره كنمي كه ر½شۀ مهني واژۀ تلّوث در عرىب است؛ مانند: لوث وجود » لوث«به لكمۀ  توانمياين�ا میدر 

  دمشن

  ».کيمياويَّـةِ الْ  ِمَدةِ سْ َو اْألَ ِة ـي اْستِخداِم الُْمبيداِت الزِّراعيَّ ـفِ  ثارُ اْإلکْ« وَ  •

  ١٢ شيميايی. های كشاورزی و كودهایكشروی در به كارگ�ی حرشهو زياده

                                                   
   .هاى مرواريد و مانند آن را به رشته كشندنُظُم : نخ كه با آن دانه نِظام جمع آن ١١

روش و ترتيب است، نظم و  کهمچنان بر ي»: ما زاَل عىل نِظَاٍم واحدٍ «انِْظَمة و أناِظيم : روش و شيوۀ كار ؛  ج نُظُم ونِظام 

   .موكراىسنظام د» النّظاُم الدûوقراِطي«اقتصاد آزاد،  سيستم»: النّظاُم االقتصادّي الحرّ «ترتيب، اسلوب و سازمان، روش و سيستم؛ 

  .از ماسه و رمل كه سخت شده باشدمن الرَّْمل : آنچه نِظام 

 .قوام امر» : نِظاُم األَْمر«: صف ملخ و نخل و مانند آنها ؛ من الَجراد و النّخل و نحوها نِظام 
  .است يا يونان هند، النهرینینبايران، است، و احت(الً خاستگاه آن  یباستان یهااز زبان كيمياء ۀواژ  ۀیشر ١٢
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ناعيَّ  النُّفاياِت  إيجادُ « وَ  •  .»ةِ ـالَْمنزِليَّ وَ  ةِ ـالصِّ

  صنعتی و خانگی. های)زبالهماندهای (و ايجاد پس

ِة وَ کائِناِت الْ ـَن الْ ِخالِل ُوجوِد َروابَِط ُمتَداِخلٍَة َبيْ  فَـَيتِمُّ التَّواُزُن ِفـي الطَّبيَعِة ِمنْ  ِكْن ما وَلٰ  کاِمالً؛ـها تَداُخًال بيئَتِ َحيـَّ

  َذا التَّوازُِن!أَظْلََم اْإلنساَن لِلطَّبيَعِة يف نَشاطاتِـِه الَّتي تُؤَّدي إَلی اْختِالِل هٰ 

شود؛ ولی تعادل در طبيعت از راه وجود روابط كامالً در هم تنيده ميان موجودات زنده و محيط آنها انجام می

شود، چقدر نسبت به طبيعت ستمگر اين تعادل می(اختالل) خوردِن مههايش كه منجر به به انسان در فّعاليّت

  است!

َ̂ «¼¯ست؟ پاخس: مفعول مطلق Dرای » تَداُ¡الً «Úرسش: نقش لكمۀ    است. » ُمgَداِ¡

  شود.+ٓيد؛ wا چYني سؤاىل اجياد میاز +ٓجنا كه معموًال مفعول مطلق از فعل می

َع َعلنَ  ـيلِكَ قِراَءًة َدقيَقًة  ةَ صَّ الْقِ  هِ ٰهذِ  َرأْ لِـنَقْ اْآلَن وَ  بَةِ الْ  اْإلنسانِ  عالِ أَفْ یٰ طَّلِ   ْلبيَئِة:لِـ ُمَخرِّ

و اينک بايد اين داستان را با دّقت بخوانيم تا از كارهای ويرانگِر انسان نسبت به محيط زيست آگاه (مطّلع) 

  شويم.

کاَن يَُربّـي يف َمزَرَعِتـِه أَنواَع الطُّيوِر، ذاَت أَشجاٌر َکثيـرٌَة. َو اواٌت وَ َخْرض  ٌة فيـهاَلـُه َمزَرَعٌة َکب�َ  أَنَّ ُمزارِعاً کانَْت  کیٰ يُحْ 

  ُقُص تَدريجيّاً.ُمزارُِع أَنَّ َعَدَد أَفراخِ الطُّيوِر يَنْ يَوٍم الَحَظ الْ 

ش شود كه كشاورزی كشتزار بزرگی داشت كه در آن سبزيجات و درختان بسياری بود و در كشتزار حكايت می

 (به تدريج)پرندگان، اندک اندک  (تعداد)داد، يک روز كشاورز مالحظه كرد كه ش(ِر های پرندگان پرورش میگونه

  شود. (رو به كاهش است.)كم می

كیٰ «اشاكىل ندارد دبري به جمهول بودِن فعل  يك«اشاره كند و Dگويد كه جمهوِل » ُحيْ و  است؛ اّما از +ٓجنا كه ا�ن فعل معتّل است» َحيْ

ا�ن حبث گسرتش �بد و مس1تقمي در ام�gان از +ٓن سؤال طّراø ²رد./ معموًال واژۀ  از اهداف +ٓموزىش كتاب ن¯ست، wا نبايد

وات«در حماورات عرىب » َخْرضاوات« بدون اشاكل است؛ اّما مانند » َربّـٰی، �ُربّـي، ¤َْربLَKة«شود./ اشارۀ گذرا به گفgه می» ُخْرضَ

كیٰ «فعِل  - د¼ار اشاكل می» اكَن ِلـ «+ٓموزان در ¤رمجۀ . �س1ياری از داeشز اهداف +ٓموزىش ن¯ست، wا نبايد گسرتش �بدا» ُحيْ

  شوند؛ بناDرا�ن شا½س1ته است دبري به ا�ن مطلب اشارۀ اكىف داش1ته �شد.

  

                                                                                                                                                              
. یافتراه  نيزها به اروپا برآمد و از راه عرب یراناز ا یمیااست. دانش ک» كيميا«ها برگرفته از زبان در همۀ یمیدانش ش نام

 ت.یمیاسک شدۀ واژۀ یهم فرانسو  یدر فارس یمیش خود واژۀ
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ُر يف َسبَِب ذٰبََدأَ الْ  ْر بوماِت تَسْ ـالَحَظ أَنَّ َعَدداً ِمَن الْ نَهاراً؛ فََمزَرَعَة لَيالً وَ يُراقُِب الْ وَ  َك لِ ُمزارُِع يَُفکِّ َمزَرَعِة، َب الْ کُُن قُ

ُلـها. َفـَقرَّرَ وَ فراخِ ُجُم َعلَی اْألَ فَـتَهْ    کَذا فََعَل.ها، َو هٰ ُمزارُِع التََّخلَُّص ِمنْ الْ  تأْکُ

كرد؛ پس و از كشتزار شب و روز مراقبت می ]موضوع[كشاورز رشوع كرد به فكر كردن در مورد دليل اين 

خورند. پس كشاورز تصميم گرفت كنند و آنها را میها حمله میمالحظه كرد كه تعدادی از جغدها به جوجه

  كه از آنها رها شود. (خالص شود) و هم� طور انجام داد. (هم� كار را كرد.) 

مَر ُمراقَبًَة َشديَدًة، الَحَظ لَّ( راقََب اْألَ ِل َو التَّلَِف؛ وَ کْْألَ ُض لِ َمزَرَعِة تَتََعرَّ الْ اواِت بَِخْرض ُمزاِرُع أَنَّ الْ َد ُشهوٍر شاَهَد الْ بَعْ وَ 

ُلـها. تَأْ اواِت وَ َخْرض ُجُم َعلَی الْ ِل تَهْ َحقْ ـراِن الْ ِفئْ  أَنَّ َمجموَعًة کَبيـرًَة ِمنْ    کُ

بيـن رف� قرار  و پس از چنـد ماه كشاورز ديـد كه سبزيجات در كشتزار، دستخوِش (در معرِض) خوردن و از

های دشت به از موش بزرگی ۀگ�ند و هنگامی كه به شّدت مراقب موضوع بود، مالحظه كرد كه مجموعمی

  خورند.كنند و آنها را میسبزيجات حمله می

ه است؛ وىل اشاره كند و Dگويد � مجع üري اeسان Dرخورد مفرد مؤنث شد» ت4َُٔلكُها«در » ها«اشاكىل ندارد كه دبري به مرجع مضري 

كنمي. ا�ن توضيح Dرای فهم �رت ¤رمجه می» Lِشان« � » +ٓ�ا«به صورت » Lَش« � » او«را به �ای » ها«مضري  در ¤رمجه به فارىس 

خوَرد؛ wا توضيح ا�ن +ٓموز اگر ا�ن قا�ده را نداند در ¤رمجه به اشاكل Dر میاست و مس1تق;ً نبايد سؤاىل از +ٓن طرح شود. داeش

  اشاكىل ندارد.مورد 

   ؟!»ِل ازْدياداً َكبيـراً َحقْ ـراِن الْ داَد َعَدُد ِفئْ لِ(ذَا اْز «ُمزارُِع يَُفکُِّر: أََخَذ الْ 

  يابد؟!های دشت بسيار افزايش میكشاورز رشوع به انديشيدن كرد: چرا ش(ِر (تعداِد) موش

و دادن » رشوع øرد«اشاره به معنای  شود؛ بناDرا�نمی +ٓش1نا» +[َ¡ذَ «+ٓموز � معنای چهارم فعل است كه داeش خنستا�ن �ر 

  تLمرينات اضاىف اكری Ëس1نديده است.

   َخبيـُر:تَشارَُه. فَـقاَل لَـُه الْ اسْ َخبيـِر الزِّراَعِة وَ  فَـَذَهَب إلیٰ 

  پس نزد كارشناس كشاورزی رفت و از او مشورت خواست و كارشناس به او گفت:

   ؟!»بوماٌت کَثيـرٌَة يف ِمنطََقِتـکُم َك ُهنا، وَ َك لِ َف َيکوُن ذٰ کَيْ «

  ش( وجود دارند؟! ۀچگونه اين امكان دارد؟ در حالی كه جغدهای بسياری در منطق

�يد به » +ٓن چگونه است؟«شود: به صورت لكمه لكمه می» کَْيَف �َکوُن ٰذِ�َ «+ٓموز خست است. ¤رمجۀ ا�ن مج¢ Dرای داeش

گويد: گويد و ش1نونده در پاخس میشود. م�ًال øىس ¼زيی می¤رمجه می» ا�ن«�س1ياري اوقت » ذ�«مۀ +ٓموز تذكّر دهمي كه لكداeش

دو معنا » هناك«+ٓموز گفت نزي توضيح الزم دارد. �يد به داeش» هناك«مهچنني لكمۀ  »دامن.من ا�ن را می« يعىن » +Æٔ +ٔعرف ذ�.«




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۹۱ 
 

است. » There are«و » D»There isرداری از لكمۀ اoگل¯ىس گرته» هناك«در حقKقت ». وجود دارد«و دومی » +ٓجنا«دارد: �كی 

  است.» +ٓجنا«به معنای   thereلكمۀ 

  .»ـهاکَثيـِر ِمنْ ِل الْ بوماِت ِبـَقتْ ُت ِمَن الْ إنّـي تََخلَّصْ «ُمزارُِع: قاَل لَـُه الْ 

   م.گ(ن از جغدها با کشِ� بسياری از آنها خالص شدکشاورز به او گفت: من بی

  گ(ن با کشِ� بسياری از جغدها از آنها خالص شدم). (کشاورز به او گفت: من بی

يَْت  َك ـإنَّ ُه ِمْن َعَمٍل ُمَخرٍِّب لِـلطَّبيَعِة! ـيا لَ «َخبيـُر: قاَل الْ   بوماُت کاَنْت َعِة تََعّدَي الظّالِمَ�، َفـالْ الطَّبي نِظامِ  َعلیٰ  تََعدَّ

.ِل إضافَـًة إَلی اْألَ َحقْ الْ  ـرانِ ِفئْ  َعلیٰ  تَتََغّذیٰ    فراخِ

درازی کردی؛ گ(ن تو ستمگرانه به نظم طبيعت دستچه کار ويرانگری نسبت به طبيعت! بی كارشناس گفت:

  کردند.های دشت نيز تغذيه میها از موشجوجه (عالوه بر)زيرا جغدها افزون بر 

  ، م�ال: های ب¯شرتی بياورميکنمي و م�الاشاره !» � َ$ُ ِمْن ... «توانمي به اسلوب تعّجب می

ٍ̂ م�اليXٍة! � $ من يوم مجيل! � $ من �الٍَم رائعٍ!   � لَها ِمن +Åّمٍ َحYوٍن! � لَها ِمن لي

 ِحفاِظ َعلیٰ َخَطأِ بِـالْ الْ  َذاتَصحيَح هٰ  َك واِجُب َعلَيـِل. کاَن الْ َحقْ ـراِن الْ داَد َعَدُد ِفئْ بوماِت اْز ثَـِر الْ أَکْ َد التََّخلُِّص ِمنْ بَعْ وَ 

بيَئِة الَّتي تَعيُش فيـها َکذا، َفـَستُشاِهُد َمشاکَِل َجديَدًة ِفـي الْ حاَلُة هٰ تََمرَِّت الْ بوماِت؛ َفـإِِن اسْ ِل الْ ال بِـَقتْ  َك طُيوِر 

  .»ُمشاَهَدًة ُمؤْلَِمةً 

های دشت افزايش يافت. بر تو واجب بود موش (تعداِد)از بيشرتِ جغدها ش(ِر  (خالص شدن)و پس از رها شدن 

چن� حالت اين ]اين[کردی؛ زيرا اگر تصحيح می - نه با کشِ� جغدها  -هايت که اين خطا را با مراقبت از جوجه

  ای دردناک مشاهده خواهی کرد.کنی به گونهای در محيِط زيستی که در آن زندگی میادامه يابد، مشکالت تازه

ِت «در » اِس1تََمـرX « به ¤رمجۀ فعل ماىضِ  Xتََمر ِن اس1ْ
�
  کنمي که به صورت مضارع در فارىس +ٓمده است.اشاره می» فLَا

  دهمي.و نوع +ٓن ار�اع می» ُمشاَهَدًة ُمْؤِلَمةً «+ٓموز را به حنوۀ ¤رمجۀ توّ�ه داeش

َر الْ هٰ وَ  (حَ الِْحفاَظ َعَلی اْألَفْراخِ وَ  ُمزارِعُ کَذا قَرَّ َلْت ، وَ ریٰ داَد َعَدُدها َمرًَّة أُخْ ُدخوِل َمزَرَعتِـِه. فَـاْز لِْلبوماِت بِـ السَّ  أَکَ

  .ةِ ا الطَّبيعيَّ هَ تِـحالَ  یٰ إلبيئَُة عاَدِت الْ ِل، وَ َحقْ ـراَن الْ ِفئْ 

ها مراقبت کند و به جغدها اجازه دهد وارد مزرعه شوند. در کشاورز تصميم گرفت که از جوجه چن�و اين 

اش های دشت را خوردند و محيط زيست به حالت طبيعیآنها افزايش يافت و موش نتيجه بار ديگر ش(رِ 

   بازگشت.
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  اَلُْمْعَجم

  »أَروا + نون وقاية + ي«: نشانم دهيد  أَرونـي

ِر. فعل  راَءة؟ امر: +[
�
و در سوريه » َوّريين«و در سعودي » راويين«در �امKانۀ عراق » +[ِرنـي«+ٔرٰی: eشان داد. مضارع: �ُِري/ مصدر: ا

  نبايد ا�ن فعل را � تغيريات در ام�gان طرح øرد؛ ز�را ¿موز و معتّل است. شود.گفgه می» ورجKين«� » فَرجKين«

  : آرامش و ثبات تِقراراَِالسْ 

تِْقَراراً [قّر] �ملاكن: در +ٓن �ا ماندگار شد، اقامت øرد.  : اس1ْ Xتَقَر تَقَرX الّر+ُٔي �ىل كَذا: فالن امر � اكر مقّرر گرديد.  ِاس1ْ   ِاس1ْ

  »مضارع: يَطَّلِعُ «: آگاهی يافت  اِطَّلَعَ 

LلLََع) �ِاْطـَطLلLََع  � در اصل ِاْطLَgLلLََع Dر وزن ِافLَgLَْعLَل بوده كه تغيري øرده است: (ِاْطLَgLلLَعَ  Xِاط  

   ِفراخاَلْ » = خَفْر مفرد: اَلْ «ها : جوجه فراخاَْألَ 

ن كه از هر فَْرخ: ج ِفَراخ و +[فَْراخ و +[فُْرخ و +[فْرَِ¡ة و ِفْرَ¡ان و فُُروخ: جو�ۀ Úرنده، هر øوچىك از گياه � حKوان، مرد خوار و Æتوا

جر: جوانهفَْرخ ِمَن  �ا رانده شده است.  Xمغز رس.»: فَْرُخ الر+ٔس«هاى درخت؛ الش  

  زيست : محيط ةبيئَ اَلْ

eَْساُن اDُْن ِبي�gَِِه.«؛ بو+ٔ]: حميطِب¯�َة: ج ِب¯�َات [
�
حميط اج®عى، �امعۀ »: الْب¯�َُة ÈْجgَِماِعيXةُ «اeسان فرزند حميط خود است؛ »: اْال

Xُه َحَسُن الِْب¯�ٍَة.«مردم، ¶الت؛    در ¶ال خوىش است.او »: ٕان

  حميط ز½ست تلوث الب¯�ة: +ٓلودگی  ب¯�ة: سازگاری � حميط، مهرoگ حميط شدن، انطباق � حميطالْ  عَ مَ  ¤َك�Kَف

  )، به شلك حميط در+ٓمدن'ايؤ مع الب¯�ة: سازگار شدن � حميط، مهرoگ حميط شدن، مYطبق شدن � ¡ارج، تطابق � ¡ارج (حميط

  .حميط ز½ست، طرفداری از حميط ز½ست ِحاميُة الب¯�ة: حاميت از

  .: در معرض قرار گرفت تََعرََّض 

َض @ِ  Xادتخوش خطر قرار لخطر: دس1 تَعرgاد، به خطر افgگرفت، در معض خطر قرار گرفت، به خماطره اف  

َض لِ  Xرد.س1ميٍ جَ  عائقٍ تَعرø رخوردD زرگD ض لِ   : به �ک مانع Xرخورد به �ک: َجس1ميٍ  عائِقٍ تَعرD زرگD رد. مانعø  

َض تَعَ  Xغتيال: مورد سوء قصد قرار گرفت، در معرض سوء قصد قرار گرفت. رÈ 8حملاو  

َث ثوبُُه ِ�لّطِني: �امه : آلودگی لَوُّثتَّ اَل Xٓلود شد.اش گلتَلَو+   

   »ُحقولاَلْ جمع: «: كشتزار  َحْقلاَلْ

   .، رسزمني ¶اصلëزي كه در +ٓن úشت كنند�شدكه رس سزب  : úشزتار � زماىنَحْقل: ج ُحقُول

Xْفطِ«� » َحْقُل الزXيِت «كتاب؛  هپاورىق � رشح در ¶اش1ي: من َصف�ة الكgَاب َحْقل اى از ¼اه ز�رزمKىن نفت � مYطقه»: َحْقُل الن

  بع ز�ر زمKىن نفت مYا»: ُحقُول البرتولِ «�ا�گاههاى +ٓزما½ش؛ »: ُحقول التّ�اِرب«ني كه در +ٓن نفت اك�شاف شود؛ زم
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ض: ج ُمحُوض: گياه شور و تلخ، اس1يد ؛  : اسيدی ةضيَّ َحمْ اَلْ   اس1يد نرتيك»: احلَْمض النْرتِيك«َمحْ

وات«در تداول �اّمه  : سبزيجات ْرضاواتخَ اَلْ    شود.گفgه می» ُخْرضَ

  : پرورش داد  (مضارع: يَُربّـي) َربّـیٰ 

كنند مشّدد شوند و تصّور مید¼ار اشاكل می و تعزيت ، �سليتمانند: ¤رب¯تمصدر +ٓن ¤ربية است. Dرí در امالی لكامىت 

+ٓموزان، عرىب در لكامىت مانند: ¤زøيه و تصفKه نزي ا�ن اشاكل وجود دارد. از +ٓجنا كه داeش هس�Yد. تذكّر ا�ن مطلب خوب است.

  Dرای +Æٓن سودمYد است. خوانند � در درس ادبيات  به +ٓ�ا مكک كنند، �زگو øردن چYني اّطال�اىتمی

) لِـ �حُ سَّ اَل ـَ   : اجازه دادن به (َسَمَح 

 سامح: ا�ازه دادن، �ا�ز مشردن، م]اح øردن، جماز øردن، خبش1يدن، عفو øردن، درگذشنت

  »واحد آن: اَلَْفأْرَة«ها  : موش ِفئْـرانِ اَلْ

ر x4َاف   .مذøر و مؤنث اكرDُرد �كسان دارد لكمه در، ا�ن ن و ِفَرئَة [ف4ٔر]، @لمذكّر و املؤنّث: موش: ج ِفْرئَ

  : تصميم گرفت قَرَّرَ 

َر: تصويب øرد، ر+ٔی داد، درصدد Dر+ٓمد، تصممي گرفت، مصّمم شد، مقّرر øرد Xقَر  

ِمر: او را به +ٓن  ]c�ِ َرُه Xرد، قَرø تKَر: تَْقرِ�راً [قّر] ُه يف املاكن +ٔو �ىل العمل: او را در اكر و ماكن خود تث� Xرد. قَرø امر وادار به ا�رتاف  

: َرُه َ�َىل الَْحّقِ Xرد. .شتاو را به پريوى از حق وادا قَرø َر �ٕالجامع: � اجامع +ٓرا تصويب Xَر ٕا�اء: تصممي به پا�ن دادن به ... گرفت. قر Xقر  

  به درد +ٓورد.است. +ٓلََمLُه: او را » ُمْؤِلم«+ٓلََم، يُْؤِلُم، إيالماً. امس فا�ِل +ٓن  : دردآور ُمْؤلِم

  ، وجود دارد: آنجا ُهناكَ 

) به معنای Thereلكمۀ ( ).There are) و (.D )There isرداری از ز�ن اoگل¯ىس است.گرته» وجود دارد«به معنای » هناك«

  در مgون úهن عرىب چYني اكرDردی ندارد.» هناك«است. » +ٓجنا«

  بود.مل ¤كن هناك ٕاصا�ٌت: تلفاىت در Dر نداشت، بدون تلفات 

  رود كه ...هناك َس�ٌَب @ِلْقَلَِق �ىل: ا�ن oگراىن هست كه .... ، بمي +ٓن می

: ا�ن احساس قوی وجود دارد كه ... ، قوً� احساس می Xِب4[ن Bشود كه ...هناك ُشعوٌر قَوي  

  ! : چه كار ويرانگری!ُه ِمْن َعَمٍل ُمَخرٍِّب ـيا لَ

  اسلوب اشاره øرد و م�ال ب¯شرت +ٓورد؛ مانند:  توان در ¬س به ا�ناسلوب تعّجب است. می

بٍَة! Xٍب! � لَها ِمْن ِب�ٍْت ُمَؤد Xُمَؤد ٍÉَِمْن َو ُ$َ �  
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  َحـْوَل الـنَّـصِّ 

نِ  � حيحَ  أ. َعيـِّ رِس  نَصِّ  َحَسَب  َوالَْخطَأَ  الصَّ  .الدَّ

 � بيئَتِها تَُؤّدي إلَی اْختِالِل التَّواُزِن ِفـي الطَّبيَعِة.ْ�َ الْكاِئناِت الَْحيَِّة وَ الُْمتَداِخلَُة بَ اَلرَّوابُِط  .۱

 شود.روابط در مه ت�Kده مKان موجودات زنده و حميط +ٓ�ا مYجر به Dرمه خوردن تعادل در طبيعت می

. ـَفـّالُح َيـْمـلِـُك َمـزَرَعـًة فـي َشمـالِ كـاَن الْ  .۲ ا الـرُّزَّ  � إيـران َيـزَْرُع فـيـهَ

 اكشت.úشاورز، مالک úشزتاری در شامل ا�ران بود كه در +ٓن Dرجن می

 � ظَـنَّ اْلـُمزارُِع أَنَّ اْلـبومـاِت هَي الَّتي تَـأُْكـُل أَْفـراَخ الـطُّيـوِر. .۳

 خورند.های Úرندگان را میúشاورز گامن øرد كه ا�ن جغدها هس�Yد كه جو�ه

خـوِل إلیٰ  .۴  � َمـزَرَعـِتـِه. اَلـزّارُِع لَـْم َيـْسـَمـْح لِـلثَّعالِِب ِبـالدُّ

 ها ا�ازه ورود به úشزتارش را نداد.úشاورز به رو�ه

   � َرَعـِتـِه.بوماِت يف َمـْز الْ وَر وَ يــي الطُّ ُمزارُِع ُيـَربِّ کـاَن الْ  .۵

 داد.úشاورز در úشزتارش Úرنده و جغد Úرورش می

   � أَْفـراِخـها.الُْمزارُِع َعَلی الطُّيوِر وَ  لنِّهايَِة حافَظَ ِفـي ا .۶

 ها½شان شد.ها و جو�هدر پا�ن، úشاورز مراقب Úرنده

ناعيَُّة تَهْديداً لِـنِظاِم الطَّبيَعِة. .۷  � تُـَعدُّ النُّفاياُت الصِّ

 Ëسامندهای صنعىت 'ديدی Dرای نظم (نظام) طبيعت هس�Yد.
  

� . حيَحَة لِلَْفراغِ   ب. اِنْتَِخِب الْكَلَِمَة الصَّ

ننيَ (بَْعَد  .۱ ِل وَ َر ْرضاواِت بِالَْمْز شاَهَد الُْمزاِرُع أَنَّ الْخَ  )�ُشهوٍر    �س1ِ  .التَّلَِف َعِة تَتََعرَُّض لِْألَکْ

 گريد.úشاورز Ëس از چYد ماه، ديد كه سزبجياِت úشزتار در معرض خوردن و تلف شدن قرار می

Xعاِلِب ( ِمنَ  کَبيـرَةٌ  ْت َمْجموَعةٌ كانَ  .۲  .کُلُـهاَوتَـأْ  الَْخْرضاواِت  َعلَی تَـهُْجمُ  )�الِْفرئانِ   �الث

اشاره øرد  »ها«توان به مرجع مضري خوردند. (در اين�ا میøردند و +ٓ�ا را میها به سزبجيات مح¢ میگروه Dزرگی از موش

 شود).می» مفرد مؤنّث«Dرخورد » مجع üري اeسان«كه در ز�ن عرىب � 

ُق إِيجادَ بَعْ  ِضها َعلیٰ َحيَواناِت بَعْ ُش الْ َعيْ  .۳  ِفـي الطَّبيَعِة. )�التXواُزنِ    �الن�فايَةِ ( ٍض يَُحقِّ

 سازد.میزندگی �انداران از �كد�گر (تغذيه �انوران از مهد�گر) تعادل طبيعت را حمقّق 
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ٍل ف .۴  .هاـَمْن في )�َحKاِة  �َمْوِت (ريبِـها َو ي إلٰی تَخْ ُيؤَدّ  الطَّبيَعةِ  ي ِنظامِ ـأَيُّ َخلَ

  شود.هرگونه +ٓس¯ىب در نظم (نظام) طبيعت، مYجر به و�راeسازِی +ٓن و مرِگ هركه در +ٓن است می

ناعيَّـةِ  النُّفاياِت  إيجادُ  .۵ ُد ـيُ (َوالَْمنْزِليَّـِة  الصِّ ُد ـال يُ   �هَّدِ  الطَّبيَعِة. نِظامَ  )�هَّدِ

  كند.اجياد Ëسامندهای صنعىت و ¡اoگی، نظم (نظام) طبيعت را 'ديد می

ُل  .۶  تَوازُنِـها. )�ْخgِاللِ اِ    �تَنظميِ ( إلیٰ  ُيؤَّدي أُموِر الطَّبيَعةِ  يف اْإلنْسانِ  تََدخُّ

  شود.تعادِل +ٓن مید¡الت اeسان در امور طبيعت، مYجر به Dرمه خوردن 

َد الْ  .۷  بوماِتـها. )�قgَْلِ    �ِحْفظِ( َرَعِتـِه بِـُمزاِرُع الطَّبيَعَة فـي َمْز َهدَّ

  úشاورز، طبيعت را در úشزتارش � úشِنت جغدهای +ٓن 'ديد øرد.

 

֠  ֠ اِْعـَلـمـوا   

  ُمطلَُق َمفعوُل الْاَلْ

  كالس خبواند.خواهيم اين منت را با صدای رسا در  آموزی میاز دانش
  به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقّت کنيد.

.َفْر تَغْ . اِسْ ۱  از خدا آمرزش خواستم.          ُت ّهللاَ

  گ(ن آمرزش خواستم.از خدا بی        فاراً.تِغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ . اِسْ ۲

 از خدا صادقانـه آمرزش خواستم.      فاراً صاِدقاً.تِغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ . اِسْ ۳

  از خدا ماننِد درستکاران آمرزش خواستم.      فاَر الّصالِحَ�.تِغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ اِسْ . ۴

آموز منت قواعد را قرائت كند و از دهيم مهان دانشپرسيم؛ يا اينكه اجازه میسپس از او اين چند سؤال را می
  شومي.مجع كالس پاسخ را جويا می

  ست؟در جمالت باال » فارتِغْ اسْ « و » تُ َفْر تَغْ اِسْ «ای ميان دو کلمۀ چه رابطه �

  ها افزوده است؟در جملۀ دوم، سوم و چهارم چه مفهومی را به جمله» فارتِغْ اِسْ «مصدر  �

  است.» مفعول مطلق«در جمالت دوم، سوم و چهارم » فارتِغْ اِسْ «نقش کلمۀ  �

  ـراً.َمشاکِِل َصبْ بِـروا َعَلی الْ اِصْ 

  مفعول مطلق تأکيدی                                   

  پرسيم.آموز میترمجه مجله باال را از دانش
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  تأکيد کرده است. » تُ َفْر تَغْ اِسْ «اين مصدر در جملۀ دوم بر انجام فعِل  �

شود و در ترجمۀ فارسِی آن از قيدهای گفته می» مفعول مطلق تأکيدی«در جملۀ دوم » فارِتغْ اِسْ «به مصدر  �

  کنيم. استفاده می و ... »قطعاً «و » حت(ً «، » گ(نبی«تأکيدی مانند 

  ـفــاراً.ـتِـغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ اِسْ 

  مفعول مطلق تأکيدی                      

  در جمالت سوم و چهارم چه نقشی دارند؟» الّصالِح�َ «و » صاِدقاً «دو کلمۀ  �

  آموز جواب را بنويسد.واهيم و رت است دانشخشود پاسخش را مهان حلظه میهر سؤالی كه مطرح می

اليه است، نوعِ انجام گرفِ� فعل را به کمک کلمۀ بعد از خودش که صفت يا مضاٌف » مفعول مطلق«گاهی  �

  شود.گفته می» مفعول مطلق نوعی«در جملۀ سوم و چهارم، که به آن » فارِتغْ اِسْ «کند؛ مانند بيان می

اليه را كه در پايه دهم خوانده است فراموش كرده باشد؛ لذا مفهوم صفت و مضافٌ آموز احتمال دارد دانش
  اليه را بداند.  آموز مفهوم صفت و مضافٌ يک يادآوری در اين مورد الزم است تا دانش

  ـفــاراً صـاِدقــاً.ـِتـغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ ـفـاَر الـّصـالِـحـيـَن.    اِسْ ـتِـغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ اِسْ 

  اليه                            مفعول مطلق نوعی   صفتمفعول مطلق نوعی   مضاٌف                                              

  

   کنيم؛ مثال:استفاده می» مانندِ «از قيد  (که مضاف واقع شده است)در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی  �

  ماننِد درستکاران از خدا آمرزش خواستم.اْستِْغفاَر الّصالِحَ�.  اِْستَْغَفرُْت ّهللاَ 

توانيم صفت را به صورت قيد ترجمه کنيم و می(که موصوف واقع شده است) در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی  �

   مثال: ١٣نيازی به ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ 

  کند.مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تالش میِتهاداً بالِغاً. الِدها اجْ مُّ لِـَرتبيَِة أَْو تَِهُد اْألُ تَجْ 

  از خدا صادقانه آمرزش خواستم.. صاِدقاً  اًاِْستَْغَفرُْت ّهللاَ اْستِْغفار 

  +ٓ~ه كه در اين�ا ¿م است ¤رمجۀ درست عبارت و منت دارای مفعول مطلق است. 
+ٓموز �رت بتواند دو نوع +ٓن در كتاب وجود دارد Dرای ا�ن است كه داeشاگر در كتاب درىس تLمريناىت در �فنت مفعول مطلق و 

  ¤رمجه كند.

                                                   
بستگی عبارت و نکات بسياری  سياقِ به  ترجمۀ صحيحاست و  یگوناگون زبان هاییدر کنار توانـمند ترجمه ه] و ذوق ١٣

 راهن(يی است. فقط يک ،آيدمیزمينۀ ترجمه  در کتاب درآنچه دارد. 




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۹۷ 
 

  :خالصه قواعد مفعول مطلق

  مفعول مطلق مصدری از ر½شۀ فعِل مج¢ است. مفعول مطلق دو نوع است: ت4ٔ
يدی و نوعی.

  اليه ندارد.و صفت � مضاٌف  کندمفعول مطلق ت4ٔ
يدی مصدری از ر½شۀ فعِل مج¢ است که Dر اجنامِ فعل ت4ٔ
يد می �

  اليه دارد.کند و صفت � مضاٌف مفعول مطلق نوعی مصدری از ر½شۀ فعِل مج¢ است که نوع و چگوoگی اجنامِ فعل را بيان می �

  

  

ِن الَْمفعوَل الُْمطْلََق، َو اْذکُْر نَو حيَحَة، ثُمَّ َعيـِّ َجَمَة الصَّ   َعُه.اِْختَبِـْر نَْفَسَك. اِنْتَِخِب الرتَّ

  مفعول مطلق نوعی �به زيبايی صرب کن.  ۵َجـميالً﴾ اَلَْمعارِج:  َصْبـراً ﴿فَـاْصبِـْر  .۱

 مفعول مطلق نوعی �خدا را بسيار ياد کنيد.   ۴۱اً﴾ اَْألَحزاب: َکث�  ِذْکراً ﴿... اُذْکُُروا هللاَ  .۲

  مفعول مطلق تأكيدی  �خدا با موسی قطعاً سخن گفت.   ۱۶۴ ﴾ اَلنِّساء:تَـکـليماً لََّم هللاُ موسی ﴿...کَ .۳

  كامل اين آيه عبارت است از: 

َك ِمْن َقبُْل َورُُسالً قَْد َقَصْصنَاُهمْ  رُُسالًوَ ﴿ ْم َعلَيَْك  َعلَيْ ْم نَْقُصْصهُ ِلي(ً  ُموَىسٰ  هللاَُّ  وَكَلَّمَ  لَ    ﴾تَكْ

 یهآ ینا است. یدتأک ی: مفعول مطلق و برا»ی(ً تَکْلِ «(أَرَْسلْنَا) است.  مانند یفعل محذوفبرای مفعول »: رُُسالً«

. شايد دليل كليم خدا بودِن است یدهنازل گرد6اسالم  یامرببر پ ینهنساء در مد ۀسور  یاتآ یگرهمچون د

  دشوارِی رسالتش در رويارويی با فرعون و فرعونيان باشد. 7حرضت موسی

  مفعول مطلق تأكيدی  �و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند. ۲۵﴾ اَلُْفرقان: تَنـزيالًکَُة ﴿... َونُزَِّل الَْمالئِ  .۴
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مـاريـن   اَلـتـَّ

رِس. كَلَِمًة ُمناِسَبًة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمنْ  َعيِّـنْ  :وَُّل اْأل  اَلتَّْمرينُ    ُمْعَجِم الدَّ

  اَلَْحْقل. الَْمحاصيِل.أَرٌْض واِسَعـٌة َخْرضاُء تُـزَْرُع فيـها أَنواُع  .۱

 دشت شود.ها (انواع حمصوالت) úشت میهای فراوردهزمني Hناور سزبی كه در +ٓن گونه

است؛ اّما اين کلمه در معجم » تَشارَ اِسْ «پاسخ  طَلََب آراَء اْآلَخريـَن َحـْوَل َقضيَّـٍة لِـيَنتَِخَب أَْحَسَنـها. .۲

 در معجم است. ١٤اِطَّلَعَ بود. می» يف النَّصِّ «،  »يف املعجم«نيست. تيرت سؤال بايد به جای 

  ای خواست � �رتي�ش را Dرگزيند.نظرات د�گران را در�رۀ قضيّه

ٌص ِبـأُمـوِر ِمـْهـَنـٍة أَْو َعـَمـٍل أَْو َبـرنـاَمـجٍ. .۳ َخب�. عـالِـٌم ُمتََخصِّ  اَلْ

 اری).افز ای (oرمای � اكری � DرÆمهداÆی مgخّصص در امور پ¯شه

ٌة وَ َمـ .۴ ـعـيـِف. وادُّ کيمياويـَّ راِب الـضَّ (د.طَبيعـيَّـٌة لِـتَـقـويَـِة الـتـُّ  اَلسَّ

 مواّد ش1ميياىي و طبيعی Dرای توامنندسازی ¡اک Æتوان. (تقويت ¡اک ضعيف)

 اَلَْفأر. الِْقطُّ ِمْن أَعداِئـِه.ُقُل داَء الطّاعوِن؛ وَ َحيَواٌن َصغٌ� يَعيُش تَْحَت اْألَرِض يَنْ  .۵

 سازد و گربه از دمشناeش است.ب;رِی طاعون را مYتقل می ؛كند�انداری øو¼ک كه ز�ر زمني زندگی می

  
  

نْ  ؛َرأِ النَّصَّ التّالـيَ اِقْ  :الثّانـي اَلتَّْمرينُ    .َك َمطلوَب ِمنْ الْ  تُِب اکْوَ ، راءِ َحمْ الْ کَلِ(ِت تَرَجَمَة الْ  ثُمَّ َعيـِّ
  الْخاِمُس َواْألَْربَعوَن ِمْن نَْهجِ الْبَالَغةِ اَلِْکتاُب 

ُمؤِمنَ� عَ ُعث(َن  یٰ إل   َعلَی الَْبْرصَةِ  7 يلٍّ بِْن ُحنَيٍف عاِمِل أَم�ِ الْ

َن ُحَنیٍف فََقْد بَلََغني أَنَّ رَُجًال ِمْن  ْعُد، یا ابْ ِة َدعاَك إلٰی  ِفتْیةِ أَّما بَ َك ما َظنَنُْت أَنَّ وَ  ...ها؛ یَت إلَ فَأَْرسَعْ  َمأُْدَبةٍ أَْهِل الْبَْرصَ

لُ تُـجیُب إلٰی طَعاِم َقْوٍم  . وَ  َمْجُفوٌّ ـهُم عائِ ِبـنوِر  ءُ یَْستَيضِه وَ بِ یَْقتَديإماماً  َمأْمومٍ إنَّ لِـُكـلِّ وَ  أال ...َغنیُّـهُم َمْدُعوٌّ

فٰی ِمْن ُدْنیاُه ِبـوَ  ِعلِْمـِه. أال ٰلِكْن لَِك َو إنَّـکُم التَْقِدروَن َعلٰی ذٰ ال وَ أ یـِه.ُقرْصَ ـِه بِـطُْعمِ ِمْن وَ  یهِ ِطْمرَ إنَّ إماَمكُم قَِد اكْتَ

ٍة وَ اٍد وَ اْجتِهَوَرعٍ وَ بِـ أَعینونـي   .َسدادٍ ِعفَّ

  در برصه 7يف استاندار ام� املؤمن� علـینَ بن حُ عث(ن  نامۀ چهل و پنجم نهج البالغه به

                                                   
  ِرسِِّه لَِو اْحتََفَظ بِِه لَِنْفِسِه. اِطَّلََع األْرساَر أو عىل األْرساِر: اِكْتَشَفها، تََعرَّفَها، َعلَِمها ما كاَن لِيَطَّلَِع أََحٌد عىل ١٤

  ﴿لَِو اطَّلَْعَت َعلَيِْهْم لََولَّْيَت ِمنْهُْم ِفراراً﴾ ۱۸اِطَّلََع عىل َسْ�ِِه: أَْرشََف، الكهف: 

  اِطَّلََع عىل ُعلوِم َعْرصِِه: تََعرَّفَها بِـإْمعاٍن َوِدقٍَّة.
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 مه(åِ برصه، تو را به  ١٥مردانكه مردى از رسيد  ]خرب[ يف، به مننَ اى پرس حُ  ]و پيامرب از ياد خدا[پس اّما 

   .خويش فرا خواند و تو به رسعت به سوى آن شتافتى

  است. شان دعوت شدهمندـو ثروت رانده شانتهيدستمردمى را بپذيرى كه  ىِ ـكردم مه(نمىـگ(ن ن

   .جويدمیروشنى و از نور دانشش  كندپ�وى مىكه از او  دارد پيشوايی رهرویهر  يد کهآگاه باش

   .است بسنده کرده قرص ناندو  ش بهخوراکاز  و کهنه ۀجامبه دو يش از دنيا تانامام يدآگاه باش

  .مرا يارى دهيد، درستیو تالش و پاكدامنى و  پارسايیبا  ولی توانيد چن� کنيد؛نـمیش(  يد که قطعاً آگاه باش

نْ ۱ ين: ِفـي النَّصِّ  ِوقايَةِ نوَن الْ  . َعيـِّ     نون يف بَلَغَ

:کَلِ(ِت الَّتي تَحْ رِِب الْ أَعْ . ۲   َتها َخطٌّ

  .هاــَأْسَرْعَت إلَيـفَ  ةٍ ــَمْأُدبَ  إلیٰ َدعاَك  رَةِ ــصْ ـبَ ــالْ أَْهِل  ةِ ــيــتْ ــفِ ِمْن  الً ـَرجُ فَـَقْد بـََلَغين َأن  ،فٍ ـيـنـَ حُ أَّما بـَْعُد، يا اْبَن 

، منصوٌب  مجروٌر بِحرِف جرٍّ مضاٌف إليه، مجروٌر اِسْ              مضاٌف إليه، مجروٌر                        مجروٌر بِحرِف جرٍّ         ُم أَنَّ

نْ ۳   تِهاداِجْ َت و عْ أَْرسَ »: تِعالاِفْ«ِن َوزْ  یٰ َعل ریٰ خْ َو اْألُ » َت َعلْ أَفْ«ِن َوزْ  یٰ ِمَن النَّصِّ کَلَِمًة َعل . َعيـِّ

نْ ۴ ، جمٌع مذکٌّر مخاطٌب ـو صيَغتَ » ِدرونَ ال تَقْ «ِل نَوَع ِفعْ  . َعيـِّ   ُه: مضارٌع منفيٌّ

  خودداری شود.های پ¯شني بود، که در کتاب» @لمëاطبني« م�سوخ تذکّر: از طرح صيغه به صورت

  

باب يَةِفتْ اَلْ      (سفرۀ مه(نی) مائَِدُة الّضياَفـةِ : َ£ُْدبَةاَلْ    (جوانان) »َفتیٰ ُمفرََدُه: اَلْ «: اَلشَّ

     (رانده شده) ـَمـطـرود: اَلْ َمـْجُفوّ اَلْ      (تهيدست) َفقيـر: اَلْ عـائِلاَلْ

   (رهرو) مامِ َف اإلْ : اَلتّابِع، اَلَّذي َخلْ َ£ْموماَلْ    (دعوت شده) ناهُ َدَعوْ  : اَلَّذي َقدْ َمْدُعـوّ اَلْ

    (روشنی ُجست) ءَ وْ طَلََب الضَّ : تَضاءَ سْ اِ         (پ�وی کرد) : تَـِبـعَ اِقتَدیٰ 

    (جامۀ کهنه) »(رطْ ُعُه: اَْألَ َجمْ «َعتيُق اَللِّباُس الْ  :اَلطِّْمر  (آن را کافی ساخت) َجَعَلـُه کافيـاً بِِه: اِكْتَفـیٰ 

کلِ ِوِه داِئريُّ ُخبِز َو نَحْ : قِطَعٌة ِمَن الْ صُقْر اَلْ         (خوراک) اماَلطَّع: اَلطُّْعم   قرص نان)( الشَّ

داد واب (درستی)اَلسَّ  (مرا ياری کنيد) ُرصونـي: اُنْ أَعینونـي        : اَلصَّ

  

   

                                                   
ةِفتْ « ١٥  دار است.است. در اين م� اشاره به يکی از مردان رسشناِس رسمايه» جوانان«در اصل به معنای » فَتیٰ «جمعِ » يَ
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  .التّاليَةَ  کَلِ(ِت الْ ِجِم تَرْ  اَلتَّمريُن الثّالُِث:

  اِْسُم الْفاِعلِ   اَلَْمْصَدر  اَْألَْمُر َوالنَّْهيُ   اَلُْمضاِرُع َوالُْمستَقبَُل   اَلْ�يض  

۱.  
  أَْرَسَل:قَْد 

  فرستاده است
  َسْوَف يُرِْسُل:

  خواهد فرستاد
  أَْرِسلوا:
  بفرستيد

  اَْإلْرسال:
  فرستادن

  اَلُْمرِْسلوَن:
  فرستندگان

۲.  
  اِنْتَبَـَه:

  آگاه شد
  َسـتَنْتَبِهوَن:

  آگاه خواهيد شد
  اِنْتَبِهوا:

  آگاه شويد
  اَِالنْتِباه:

  آگاه شدن
  اَلُْمنتَبِهيـَن:
  آگاه شدگان

۳.  
  اِنَْسَحبْـتُم:

  کرديد نشينیعقب
  ال يَنَْسِحُب:

  کند�ی نشينیعقب
  ال تَنَْسِحْب:

  نشينی نکنعقب
  اَِالنِْسحاب:

  کردن  نشينیعقب
  اَلُْمنَْسِحب:

  کننده نشينیعقب

۴.  
  َما اْستَـرَْجَع:
  پس نگرفت

  يَْستَـرِْجُع:
  گ�دپس می

  ال تَْستَـرِْجعي:
  پس نگ�

  اَِالْستِـرْجاع:
  پس گرف�

  اَلُْمْستَـرِجع:
  پس گ�نده

۵.  
  ما جاَدَل:

  بحث نکرد
، بحث نکردلَْم يُجاِدْل: 

  بحث نکرده است
  ال تُجاِدلوا:
  بحث نکنيد

  اَلُْمجاَدلَة:
  بحث کردن

دو بحث  اَلُْمجاِدالِن:
  کننده، بحث کنندگان

۶.  
  تََذکََّر:

  به ياد آورد
  يَتََذکَّراِن:

  آورندبه ياد می
  تََذکَّْر:

  به ياد بياور
  اَلتََّذکُّر:

  به ياد آوردن
  اَلُْمتََذکِّراُت:

  به ياد آورندگان

۷.  
  تَناَرصوا:

  کردند همياری
  تَتَناَرصوَن:

  کنيدمی همياری
  رَجاًء تَناَرصوا:

  کنيد همياریلطفاً 
  اَلتَّناُرص:

  همياری کردن
يِن:   اَلُْمتَناِرصَ

  کنندگان همياری

۸.  
َل:   قَْد َسجَّ

  کرده است ضبط
ليـَن:   تَُسجِّ

  کنیمی ضبط
ْل:   َسجِّ

  کن ضبط
  اَلتَّْسجيل:

  ضبط کردن
لَُة: کننده،  ضبط اَلُْمَسجِّ

  دستگاه ضبط صوت

  

ترين مبحث در يادگ�ی زبان شايسته و بايسته است. مهم ،بيشرت در اين ¬رين يادآوری انواع فعل و ¬رينِ 

رسعت کار پاي� بيايد تا به  ،اين ¬رين مشابهِ  الزم است در ¬ريناِت عربی، مبحث انواع فعل است؛ بنابراين، 

  آموز شود.دانش ملکۀ ذهنِ  ،تدريج اين بخش از قواعد

سؤال » ِسلوا: بفرستيدأَْر «فرستد)/ در يعنی چه؟ (گاهی می» ِسُل يُْر  قَدْ «توانيد اضافه کنيد َسَل میمثالً در َقد أَْر 

تذکّر داده شود » يُجاِدْل  لَمْ «به چه معناست؟ در » َسلُمْر اَلْ «پرسيده شود » ِسلُمْر اَلْ « يعنی چه؟ در» َسلواأَْر «شود 

توانيم به فعل انگليسی که هرچند ظاهِر فعل مضارع است؛ ولی به معنای ماضی است. حّتی برای فهم بهرت می

»He didn't go « اشاره کنيم که ظاهر فعِل»go «گذشته است.» نرفت«عنای زمان حال است؛ اّما فعل به م  
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  ِمثاِل:ِحسابيََّة التّاليََة کَالْ َعَمليّاِت الْ اُكْتُِب الْ  اَلتَّمريُن الرّابُِع:

.َعٌة زائُِد أَرْ تِسْ    ۹+۴= ۱۳  �  بََعٍة يُساوي ثَالثََة َعَرشَ

 ۷×۵= ۳۵  ثَالثَ�. َسًة وَ َسٍة يُساوي َخمْ َعٌة يف َخمْ َسبْ  .۱

 ۴۰: ۴= ۱۰  بََعٍة ُيـساوي َعَرشًَة. أَرْ  بَعوَن تَقسيٌم َعلیٰ أَرْ  .۲

  ۹۶ -۱۶=  ۸۰ تِْسعوَن ناقُِص ِستََّة َعَرشَ يُساوي ثَـ(نيـَن. ِستٌَّة وَ  .۳

   ۹۸ -۱۱= ۵۷   سَ�.َخمْ َعًة وَ ِسّتوَن ناقُِص أََحَدَعَرشَ يُساوي َسبْ ثَـ(نَيٌة وَ  .۴

 ۲۱+۶۲= ۸۳   ثَـ(نَ�.ًة وَ واِحٌد َوِعْرشوَن زائُِد اثَْنيـِن َوِستيـَن يُساوي ثَالثَ  .۵

  

ْ  :خاِمُس الْاَلتَّمريُن  .کَلِ(ِت الَّتي أُش�َ إلَيها بِإعراَب الْ  َع�ِّ   َخطٍّ

  .الّتائِبيـنَ  ُذنوبِ  غاِفرُ  الّلهَ إنَّ  .۱

، مرفوع/ مضاٌف ٕاليه جمرور/ مضاٌف ٕاليه جمرور) Xصوب/ ¡رب ٕانYم ، Xامستوان پاخس داد: ا�ن طور نزي می (امس ٕان)  ، Xٕان

، مرفوع�لف�gة مYصوب Xلياء / مضاٌف ٕاليه جمرور�لکرسة / مضاٌف ٕاليه جمرور�لضمة / ¡رب ٕان�( 

جْ  َأَحق  َشيءَ ال  .۲   .اللسانِ ِن ِمَن بِالسِّ

، @ل��س(امس ال النّافKة  توان پاخس داد:ا�ن طور نزي می (امس ال النّافKة @ل��س/ ¡رب ال النّافKة @ل��س/ مضاٌف إليه جمرور)

 )ِبواِسَطِة حرف اجلرّ  �لکرسة / جمرور، مرفوع �لضمةامس ال النّافKة @ل��س/ ¡رب ال النّافKة @ل��سمفgوح � 

  ـَت.َبکَيْ  ـَت أَمْ َسواٌء َضِحکْ ُمسَتِمرةٌ  َاْحلَياةُ  .۳

 )�لضمة مرفوع/ ¡رب، �لضمة (م]تد+ٔ، مرفوع توان پاخس داد:ا�ن طور نزي می (م]تد+ٔ، مرفوع/ ¡رب، مرفوع)

بْ  لَمْ  َمنْ  .۴ بْ  اً َصغيـر   اْلواِلدانِ ـُه يَُؤدِّ   .الزَمـنُ ـُه ُيؤَدِّ

 / ¶ال، مYصوب�cٔلف (فا�ل، مرفوع توان پاخس داد:ز میـا�ن طور نK وع)ـوب/ فا�ل، مرفـ/ ¶ال، مYص وعـ(فا�ل، مرف

 )�لضمة / فا�ل، مرفوع�لف�gة

  .بالِغاً  اً اْهِتمام اْلبيَئةِ َفهيُم ِبـَنظافَـِة الْ  اْلُمواِطنُ تَمُّ يَهْ  .۵

توان پاخس ا�ن طور نزي می (فا�ل، مرفوع/ مضاٌف إليه جمرور/ مفعول مطلق نوعي، مYصوب/ صفة، مYصوب �لتبعية)

 ،�لف�gة / صفة، مYصوب�لف�gة / مفعول مطلق نوعي، مYصوبر �لکرسة/ مضاٌف ٕاليه جمرو�لضمة (فا�ل، مرفوع داد:

 �لتبعية) مYصوبٌ 
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  .الّلهَ إالَّ  کاِملٌ َعيٍب فيِه؛ ِألَنَّـُه ال يوَجُد أََحٌد  أَوْ  ةٍ ـَزل  بِـَسبَِب  الصديقُ  ُك ـَر ال يُتْ  .۶

(فا�ل،  توان پاخس داد:ا�ن طور نزي می (فا�ل، مرفوع/ مضاف ٕاليه، جمرور/ صفة، مرفوع �لتبعية/ مس1ت�ىن، مYصوب)

 )�لف�gة / مس1ت�ىن، مYصوب�لضّمة ة/ صفة، مرفو��لکرسة جمرور / مضاف ٕاليه،�لضمة مرفوع

ا الْ  الصعوبَةَ  اْلُمَتشاِئمُ يَرَی  .۷   يف کُلِّ ُصعوَبٍة. اْلُفرَصةَ ُمتَفائُِل فَـيَـَری يف کُلِّ فُرَصٍة؛ أَمَّ

/ مفعول، �لضمة (فا�ل، مرفوع توان پاخس داد:ا�ن طور نزي می (فا�ل، مرفوع/ مفعول، مYصوب/ مفعول، مYصوب)

 بنيم�شامئ: بدبني/ مgفائل: خوش )�لف�gة / مفعول، مYصوب�لف�gة مYصوب

  

َجَمِة؛ ثُمَّ أَعْ  ِمْل اَلتَّمريُن الّساِدُس: أَکْ . رِْب فَراغاِت الرتَّ   ما أَشwَ إلَيِه بَِخطٍّ

يوِر قَْد تَلَْ�Å4 ٕاَىل ِحKٍَل ِلـَطْرِد  )�لضمة م]تد+ٔ، مرفوع( بَْعُض  ، َوِمْن ٰهِذِه الِْحَيِل +[نX )جرّ  بواسطة حرفجمرور ( ـهاُعّشِ ُمفَْرتِِسـها َعِن الط�

يوِر حKـَن �َرٰی  Lِه، يَتَظاَهُر +[ماَمLُه ِب4L[نX َجYاَحLُه َمْکسوٌر، فLََي�َْ]ُع ) �لف�gة مفعول، مYصوب( َحKَواÆً +[َ¶َد الط� ُمْفgَـِرسًا قَريبًا ِمْن ُعّشِ

ٰهِذِه الْفَر½َسَة، َويgْ�ََِعُد َعِن الُْعّشِ کَثKـرًا. َوِعنَدما يَت4َ[کXُد الّطاýُِر ِمْن ) �لضمةصفة، مرفوع ( الُْمْفgَـِرُس ) �لضمة فا�ل، مرفوع( الَْحَيوانُ 

نقاِذ وَ ) جرّ  بواسطة حرفجمرور (�ِه ُعّشِ  الَْعدّوِ َوابْتِعاِدِه ِمنْ ) جرّ  بواسطة حرفجمرور ( ِ¡داعِ 
�
ِفراِخLِه ) مضاٌف ٕاليه، جمرور( َحKاةِ ا

  Lَgًة.ِمَن الَْمْوِت يَطKـُر بَغْ 

  

از  )کنندجويی میچاره( .برندانديشی پناه میشان به چارهشان از النهشکارچی »دور کردن«برخی پرندگان برای 

- می«اش هـک النـده نزديـدرن وریـها جانپرنده ها اين است که هنگامی که يکی از اينانديشیاين چاره ۀـجمل

کند و از النه، شکسته است، در نتيجه جانوِر درنده او را تعقيب می »بالش« کند کهرويش وا�ود می، روبه»بيند

 دادِن زندگیِ  اش و نجاتزدن به دشمن و دور کردنش از النهو وقتی پرنده از ن�نگ  »شوددور می« بسيار

  .»کندپرواز می«شود، ناگهان هايش مطمنئ میجوجه
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رُْس الْخاِمُس اَ    لدَّ

الِة وَ  ﴿رَبِّ     ۴۰: اِء﴾ إبراهيمي َربَّنا َوتََقبَّْل دُعِمْن ذُّريَّتاْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

  نـ(ز قرار بده؛ پروردگارا دعايم را بپذير. پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ

  

  : ینیهللا مشک یتآترجمۀ 

 ی، دعاپروردگار ی، و ا �ازگزاران قرار ده] یزن�از قرار ده و از اوالد من [ ۀ، مرا برپادارندپروردگارا

  مرا اجابت �ا.

  : یرازیهللا مکارم ش یتآترجمۀ 

  .یرمرا بپذ یدعا ،فرما]، پروردگارا ینچن یزن�از قرار ده و از فرزندانم [ ۀمرا برپا کنند ،پروردگارا

  : فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  .یرمرا بپذ ی، و دعا. پروردگارایزو از فرزندان من ن �از قرار ده ۀمرا برپادارند، پروردگارا

  ترجمۀ استاد بهرامپور: 

  و دعاى مرا بپذير. ،ن و فرزندان مرا نيز. پروردگارا�از ك ۀپا دارندمرا به ،روردگاراپ

  ترجمۀ استاد خرّمشاهی: 

  .مرا بپذير یبگردان و پروردگارا دعاز زاد و رودم را �ازگزار من و ني ،روردگاراپ
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  ـهـييـا إلٰ

َعواِت   يـا إٰلـهـي ، يـا إٰلـهــي   يا ُمجيَب الدَّ

  َکـثيـَر اْلبَـَرکـاِت َو   ْجَعِل اْلـَيـْوَم َسـعيـداًاِ 

  بگردان. (قرار بده)اقبال و پُر برکت دعاها؛ امروز را خوش برآورندۀ یمن، ا یخدا یمن، ا یخدا ای

ْدَر انِْرشاحـاً َو اْمَألِ  الْبََس(ِت   الصَّ   َو فَمـي بِ

  َو أَداِء اْلـواِجـبـاِت   َو أَِعّنـي فـي ُدروسـي

  .ياری کنهايم و انجام تکاليف مرا در درس و پُر کنلبخندها و دهانم را از شادمانی سينه را از  و

ْلبـيَوأَنِـْر َعْقلـي وَ    بِـالُْعلوِم النّاِفعاِت   قَ

  نَصيبي يف الَْحياةِ وَ   فيَق َحظّيَواْجَعِل التَّوْ 

  .روشن کن (نورانی کن)سودمند  یهاِخردم و دلـم را با دانش و

  قرار بده. زندگیمن در  ۀموفّقيّت را بخت و بهر  و

نَيـا َسـالمـاًوَ    شاِمالً کُلَّ الِْجهـاِت   اْمـَألِ الدُّ

  ِمْن ُرشوِر الْحاِدثاِت   اْحِم بِالديَواْحِمني وَ 

  ها پُر کن. جهت ۀصلحی فراگ� در همز دنيا را ا و

  .نگهداری کنبد  یاز پيشامدها را (رسزمينم را) کشورم مرا و و

  های درسی کشورهای عربی آمده است.اين شعر در کتاب

  اين رسوده در بحر رمل است.

  
اَلُْمْعَجم

  / اِْحِم + نون وقاية + ي) ، يَْحميـِ  كن (َحمیٰ  نگهداری: از من  اِْحِمني

َيًة و ِمحَايًَة و َمْحِمَيًة [محي] اليشَء من الناس: +ٓن ¼زي را از مردم مYع øرد.  يًا و ِمحْ   َمحَى: َمحْ

ه: ب;ر را از +ٓ~ه كه �عث ز�ن اوست مYع øرد. ه و ّمعا يَُرضّ َيًة املَِريَض ما يَُرض�   َمحَى ِمحْ

  / أَِعْن + نون وقاية + ي)  نُ ـ، يُعي : مرا ياری كن (أَعانَ  ِعنّـيأَ 

  +[�َاَن: ٕا�َانًَة [عون] ُه �ىل اليشِء: او را �رى øرد. 

» Xگردان. »: َرّبِ +[ِعّين َو ال تُِعْن �يلo ن و عنايت خود را از من دورø دا� مرا �رى¡  

  +[�انَُه مYُه: او را از وى رهاىي خبش1يد.
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  ، يُنيـُر) : روشن كن (أَنارَ  رْ أَنِـ

      +[Æََر الّشَجُر: درخت شكوفه داد.   +[Æََر: ٕاÆََرًة [نور] اليشُء: +ٓن ¼زي روشن و زيبا شد، +ٓشاكر شد. 

$ را توضيح داد.    ت خود را Dر او +ٓشاكر øرد.+[Æََر ُهللا Dُرَهانَُه: ¡داوند جحّ  8َ: مس4ٔ   املَْس4[

    +[Æََر الب¯َت: ¡انه را روشن øرد.  

   ، فراخی : شادمانی اَِالنِْرشاح

ا¶اً [رشح]: مطاوع  َح: ِاeِْرشَ حَ «ِاeَْرشَ   است. » َرشَ

َح صدُرُه +ٔو َ¡اِطُرُه: +ٓسوده ¡اطر و شادمان شد.   ِاeَْرشَ

  »ُحظوظاَلْ جمع: «: بخت  اَلَْحظّ 

  (قسمت)، نص¯ب.َحظX: شاeس، اق]ال، �ره، سهم، قسمت، خبت، قدر 

  : شاeس +ٓورد، شاeس به او روی +ٓورد، شاeس � او �ر بود.ظّحَ الْ  ¶الَفَهُ 

  اق]ال، خوش1بخت.شاeس، خوش: خوشَحَسُن احلَظِّ        : خوش1بختانه.ظُِّحسِن احلَ  ِمنْ 

  الَْحظّ: بدخبىت، بدشاeىس سوءُ     شورخبتانه، از خبت بد ،ِمْن سوِء احلَظّ: بدخبتانه

ُء  ّييِ   ، از بد ¶ادثهِلسوِء الَْحظّ: بدخبتانه، از شاeس بد  .شاeس، بدبيار، بد اق]الالَْحظّ: مك) (قليل، مYكودس1َ

Dر نص¯ب از رش نزي اطالق ىم شود، شاeس،  : نص¯ب و قسمت از هر ¼زي خوىب ، و گاىهو ِحَظاظ و +[ُحظّ : ج ُحُظوظَحظ

ل¯س «از خوش1بخىت كه داشت؛ »: اكن من ُحسِن َحّظِه +ٔن«داراى خبت و اق]ال؛ »: ُذو َحظٍّ ِمنْ «خبت، سعادت و +ٓسا½ش؛ 

  ن¯ست، از +ٓن سعادمتند¤ر ن¯ست. ¤رشاeساز او خوش»: +ْٔحَسَن ِمYُه َحّظاً 

َعوات عْ «ها ، فراخواندنهاها، صدازدندعاها، دعوت:  اَلدَّ   »َوةمفرد: اَلدَّ

ْعَوة: اكرت دعوت، دعوتنامه.        ِاعتََذَر َعن ق]وِل دعوة: دعوت ... را نپذ�رفت. XÉِبطاقَُة ا  

ْعَوة: دعوت را پذ�رفت ، پاخس م�بت داد  تَلْبَيُة دعوٍة رمسيٍة: پذ�رفنت دعوت رمسی، پاخس م�بت دادن به دعوت رمسی XÉا Xلَىب  

 XÉه اKردن، ارسال دعوتنامهتوجø دعوة امجلاهري: فراخوان مهگاىن، دعوت از مردم    ْعَوة: دعوتنامه فرس1تادن، دعوت  

ْعَوة: مزي�ن، دعوت XÉْعَوة: دعوتنامه      كننده، صاحب جملسصاِحُب ا XÉكتاُب ا  

  دهندهپاسخ:  اَلُْمجيب

  امس فا�ل از +ٔ�اَب، ُجييُب است. امس مفعول +ٓن ُم�اب است.
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حيَح وَ  � ِن الصَّ   .الّشاِعرُ َخطَأَ يف ما َأراَدُه الَْعيـِّ

نَةِ  .۱ . الّشاِعرُ  ما أَراَدهُ  .اَلنَّجاُح يف اْمتِحاناِت آِخِر السَّ  َحَسَب النَّصِّ

عاَدُة َو  .۲ .  الّشاِعرُ  أَراَدهُ  .الَْبـرَكاِت كَثْـرَُة اَلسَّ  اِت کَثَ� الَْربَکوَ    اِْجَعِل اْليَْوَم َسعيداًَحَسَب النَّصِّ

. الّشاِعرُ ما أَراَدُه  .َكبيـرٍ ِرشاُء بَيٍت َجديٍد َو  .۳  َحَسَب النَّصِّ

.  الّشاِعرُ أَراَدُه  َعْقِل.ـالَْقلِْب َوالْ  إنارَةُ  .۴ ْلبيَوأَنِْر َعْقيل وَ َحَسَب النَّصِّ   الُْعلوِم النّاِفعاِت بِ  قَ

روِس. يف اَْإلعانَةُ  .۵ .  الّشاِعرُ أَراَدُه  الدُّ   اِت أَداِء الْواِجبوَ    أَِعنّي يف ُدرويسوَ َحَسَب النَّصِّ

ْدِر.ـال اِنِْرشاحُ  .۶ .  الّشاِعرُ أَراَدُه  صَّ ْدَر انِْرشاحاً وَ َحَسَب النَّصِّ   .اْمَألِ الصَّ

. الّشاِعرُ ما أَراَدُه  الَْمرْضٰی. ِشفاءُ  .۷   َحَسَب النَّصِّ

. الّشاِعرُ ما أَراَدُه  اْألَمواِل. كَثْـرَةُ  .۸   َحَسَب النَّصِّ

. الّشاِعرُ ما أَراَدُه  .ُعمرِ ـالْ  طوُل  .۹  َحَسَب النَّصِّ

 

֠ اِْعـَلـمـوا     ֠ 

  أُسلوُب النِّداءِ 

  کنمي.ندا اس1تفاده میزماىن که خبواهمي فردی را خطاب قرار دهمي و صدا Dزنمي از اسلوب 

  خواهمي � مYادا را بيابند.کنمي و از +ٓ�ا می+ٓموزان چYد مجلۀ فارىس مانند مجالت ز�ر ارائه میبه داeش

  رود.آهسته ران کاراِم جانم می سارباند هرگز.   ای ا مرد نکونام نـم� سعدي

  ».صدا زده شده«لغت يعنی شوند. منادا در ناميده می» منادا«سعدی و ساربان در دو جملۀ باال 

  ١٦دهد.ای گذرا به مYادا در دس1تور ز�ن فارىس داش1ته �ش1مي. جحم مYاسب کتاب ا�ازۀ چYني اكری را به معّمل میابتدا �يد اشاره

                                                   
  شود:یم یدهعالمت ندا به سه شکل د یدر زبان فارس ١٦

   اين وصل را هجران مکن.خدا،  یا :مانند ؛یدآیاز اسم م پيشکه  »یا« - الف

   فارسی راه يافته است.حس�. اين حرف از عربی به  یا :مانند ؛یدآیاز اسم م پيشکه  »یا« -ب

  تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور   تار یهاحافظا در کنج فقر و خلوت شب :مانند ؛یدآیاز اسم م پسالف که  -پ

   ای خدا، يا حس�، حافظا :مانند ؛شودیم یدهمنادا نام ،یدآیندا م نشانۀاز  پيش یا پسکه  یاسم

  .ايران، ای مرز پر گهر یا  مانند: )الف ی،آ  یا، ی،ا( ؛عموالً با حروف ندا همراه استم منادا

  دد بس است و آل محمّ عشق محمّ    یو جوان یکن یاگر عاشق یسعد؛ مانند: یدآیمنادا بدون حرف ندا م گاهی

 است. »امناد« ید،آیکه در ش(رش جمله به حساب م یاز موضوعات یکی
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  دا را بيابد.اگاه منرا بخواند و ترجمه کند؛ آنجمالت عربی زير  آموزاز دانش

  ، تَعاَل.     طالُِب يا ، كَلِّْمنـي.     حاِمدُ يا   الّساداِت.     َسيِّدَ يا 

َعواِت.     ُمجيَب يا    ، تَعاَلـي.تِلميَذُة يا ، اِْجتَِهدي.     فاِطَمةُ يا الدَّ

  حرف ندا در مجالت �ال کدام است؟ Úرس1مي از او می

  ١٧ نيازی به طرح سا�ر حروف ندا ن¯ست. است.» �«¤ر�ن حرف ندا در ز�ن عرىب ¿م

  های مgعّددی در �رۀ اسلوب ندا در فارىس و عرىب طرح کنمي.توانمي سؤال+ٓموز در ¬س می¡الل قرائت قوا�د توّسط داeشدر 

در اين » َربَّنا«توان فهميد؛ مانند: شود و اين را از مفهوم و قرائن عبارت يا م� میگاهی حرف ندا حذف می �

ْنيا َحَسَنًة ...﴾  َربَّنا.. بوده است.  ﴿.» يا َربَّنا«آيه که در اصل    ۲۰۱اَلْبََقرَة: آتِنا ِفـي الدُّ

  هاىي از نظم و نرث فارىس بيان کند.خواهمي م�ال+ٓموز میDرای فهم مطلب �ال از داeش

  به دو جملۀ زير توّجه کنيد. گوييم آموز میبه دانش �

بوَن، حاِفظوا َعلٰی نَظاَفِة الطَّبيَعِة.  اْألَوالدُ يا أَيُّهَا    الُْمؤَدَّ

  الُْمؤَدَّباُت، حاِفظَْن َعلٰی َنظافَِة الطَّبيَعِة. الْبَناتُ يا أَيّتُهَا 

   از او مريس1مي:

  به کار رفته است؟» أَيّتُهَا«و در جملۀ دوم » أَيُّهَا«کلمۀ » يا«چرا در جملۀ نخست بعد از حرف ندای 

ا« �, Xتُها«مذکّر و  Dرای» +[ های درىس از مgوّسطۀ اّول ديده است. +ٓموز �رها در کتابا�ن مطلب را داeش Dرای مؤنّث است.» +[ي

  اشارۀ مس1تقمي شده است؛ وگرنه مطلب چYدان �ديد ن¯ست.در اين�ا 

ْع]ـي� @ِلِْحفاِظ �ََىل الْب¯�َةِ  Xيعىن جش1نوارۀ مّىل حفاظت از حميط ز½ست.عبارت عرىب روی تصو�ر عبارت است از: اَلِْمهَْر�اُن الش .  

ب لكمۀ فارىس ¿رگان است. Xر�ان معر¿  

ا«�کی از اساليب ندا مطابق +ٓموزش کتاب درىس   �, [يّتُها«و » � +[ هدف کتاب درىس �سهيل +ٓموزش است. �س1ياری  است.» � +

شود Dرای +ٓموزش ۀ انواع مYادا و اعراب +ٓ�ا موجب میاز مطالب اسلوب ندا در فهم منت ت4ٔثري مكی دارند؛ ورود به م]احث پيچيد

+ٓموز درس دارد و م]حث ¿م فعل د¼ار مكبود وقت شومي. دبري، تنها دو ساعت +ٓموزىش (معادل �ک زoگ) در هفgه � داeش

شا½س1ته است دبري � ب¯Yد؛ بناDرا�ن، +ٓموزش را میروز داeش چهاردهوقىت که تعطيل رمسی � اضطراری پ¯ش بيايد، معّمل بعد از 

  توّ�ه به فرصت زماىن اندک به مطالب ¿م بMردازد.

                                                   
 ، وا ، يا ، أَيا ، َهيا ، آ ، أَيْ  اند از: أَ عبارت حروف ندا در عربی ١٧
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َا اcْ[والدُ  �«در مطابق +ٓموزش کتاب درىس  �, َا اcْ[والدُ «حرف ندا و » �« ، »+[يّتُهَا الَْبناُت  �«و  »+[ [يّتُهَا الْبَناُت «و » +[,� گروه » +

  دهد.طقی و قابل فهم است. دبري Dرای تفهمي +ٓن زمان از دست منی+ٓموز مYا�ن Æمگذاری Dرای داeش هس�Yد. مYاداىي

ا« در ا�ن ¶التاند که های پ¯شني ديده+ٓموزان در کتابداeش �,   شوند.¤رمجه نLمی» +[يّتُها«و » +[

ا در ا�ن دو مج¢ کدام نيازی به طرح م]احث پيچيدۀ قوا�د در اسلوب ندا مانند: � +ٔ,ا الناُس و � +ٔ,ا العاِلُم ن¯ست. اينکه مYاد

,ا العاِلُم کدام است؟ اش�]اه پاخس  ,ا الناُس و � +ٔ است و ¼ه اعراىب دارد. به اح®ل قوی اگر از داeش +ٓموز بMرس1مي مYادا در � +ٔ

. در اين�ا مYاداست و Æس و �امل ¼ه نقشی دارند رضورىت ندارد» +ٔيّ «داند و توجKه اينکه او Æس و �امل را مYادا می خواهد داد.

  شود.اس1تفاده می» گروه مYاداىي«از اصطالح 

  . آيد؛ مثال: يا َوَلُد، يا بِنُْت، يا َمْن يَرَْحُم الَْمساکيـنَ بر ِرس اسم بدون اَل می» يا«حرف ندای  �

  رود؛ مثال: به کار می» أَيَّتُها«و » أَيُّها«داشته باشد، با » ال«اّما اگر منادٰی 

َولَُد، يا أَيَّتُهَا الْبِنْ أَيُّهَا الَْولَدُ    ُت)، أَيَُّتهَا الْبِنُْت   (يا أَيُّهَا الْ

+ٓموزان در ا�ن خبش د¼ار اشاكل هس�Yد؛ داند که Dرí داeشبه نظر می رسد ا�ن مطلب ساده است؛ اّما دبري � جتربه می

  بناDرا�ن، +ٓموزش +ٓن الزم است.

) و هيچ فرقی با هم ندارند. به دو صورت منادا واقع می» هللاّ «لفظ جاللۀ  � هُمَّ ُ) و (اَللّٰ   شود: (يا َهللاّ

  يا قَْوِم = يا َقومـي  يا رَبِّ = يا َرّبـيشود؛ مانند: حذف می» ي«گاهی در منادا ضم�  �

  ی و دعايی در اينجا بسيار است؛ پس توضيح اين مطلب الزم است.شاهد مثال قرآن
  ۱۲۶: ﴾ البقرةاً آِمن ْل ٰهَذا بَلَداً ﴿إِذْ قَاَل إِبَْراِهيُم َربِّ اْجعَ 

ْبَراِهيُم َربِّ أَرöِِ كَيَْف تُْحيِي الَْمْوَ�ٰ﴾ البقرة   ۲۶۰: ﴿َوإِذْ قَاَل إِ

  ۳۵: ﴾ آل عمراناً ﴿إِذْ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إöِِّ نََذْرُت لََك َما ِيف بَطْنِي ُمَحرَّر 

  ۳۶: إöِِّ َوَضْعتُهَا أُنْثَٰى﴾ آل عمران﴿فَلَ(َّ َوَضَعتْهَا قَاَلْت َربِّ 

يًَّة طَيِّبًَة﴾ آل عمران   ۳۸: ﴿قَاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن لَُدنَْك ذُرِّ

ٰ يَكُوُن ِيل غَُالٌم َوقَْد بَلََغنَِي الِْكَربُ َواْمَرأòَِ َعاقٌِر﴾ آل عمران َّåَ۴۰: ﴿قَاَل َربِّ أ  

  ۴۱: عمرانآل  ﴿قَاَل َربِّ اْجَعْل ِيل آيًَة﴾

﴾ آل عمران ٰ يَكُوُن ِيل َولٌَد َولَْم ûََْسْسنِي بََرشٌ َّåَ۴۷: ﴿قَالَْت َربِّ أ  

  ۲۵: ﴿قَاَل َربِّ إöِِّ َال أَْملُِك إِالَّ نَْفِيس َوأَِخي﴾ املائدة

  ۱۴۳: ﴿قَاَل َربِّ أَرöِِ أَنْظُْر ِإلَيَْك﴾ األعراف

  ۱۵۱: وَأَْدِخلْنَا ِيف رَْحَمِتَك﴾ األعراف﴿قَاَل َربِّ اغِْفْر ِيل َوِألَِخي 

يَّاَي﴾   ۱۵۵: األعراف ﴿قَاَل َربِّ لَْو ِشئَْت أَْهلَكْتَهُْم ِمْن قَبُْل َوإِ
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  ۴۵: ﴿َونَاَدٰى نُوٌح َربَُّه فََقاَل َربِّ إِنَّ ابْنِي ِمْن أَْهِيل﴾ هود

  ۴۷:  بِِه ِعلٌْم﴾ هود﴿قَاَل َربِّ إöِِّ أَُعوذُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَيَْس ِيل 

ْجُن أََحبُّ إَِيلَّ ِم(َّ يَْدُعونَنِي ِإلَيِْه﴾ يوسف   ۳۳: ﴿قَاَل َربِّ السِّ

  ۱۰۱: ﴿َربِّ قَْد آتَيْتَنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمتَِني ِمْن تَأِْويِل اْألََحاِديِث﴾ يوسف

ْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل ٰهَذا الْبَلََد آِمناً    ۳۵: ﴾ ابراهيم﴿َوإِذْ قَاَل إِ

  ۳۶: براهيمإ﴾ ِمَن النَّاِس فََمْن تَبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي ﴿َربِّ إِنَّهُنَّ أَْضلَلَْن كَثِ�اً 

يَّتِي َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاءِ ﴿ َالِة َوِمْن ذُرِّ   ۴۰: براهيمإ﴾ َربِّ اْجَعلْنِي ُمِقيَم الصَّ

  ۳۶: ْجر﴾ الحِ َعثُونَ قَاَل َربِّ فَأَنِْظْرöِ إَِىلٰ يَْوِم يُبْ ﴿

  ۳۹: ْجرلَهُْم ِيف اْألَْرِض﴾ الحِ  قَاَل َربِّ Âَِا أَغَْوْيتَِني َألَُزيِّنَنَّ ﴿

  ۲۴: اإلرساء ﴾اً اöِ َصِغ� َوقُْل َربِّ ارَْحْمهَُ( كََ( َربَّيَ ﴿

  ۸۰: ﴾ اإلرساءَوقُْل َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدقٍ ﴿

  ۴: ﴾ مريماً ي َواْشتََعَل الرَّأُْس َشيْبقَاَل َربِّ إöِِّ َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّ ﴿

ٰ يَكُوُن ِيل غُالَ ﴿ َّåََعاقِر قَاَل َربِّ أ òَِ۸: ﴾ مريماً ٌم وَكَانَِت اْمَرأ  

  ۱۰: ﴾ مريمقَاَل َربِّ اْجَعْل ِيل آيَةً ﴿

ْح ِيل َصْدرِي﴿   ۲۵: هٰ طٰ  ﴾قَاَل َربِّ اْرشَ

  

  اِْختَبِـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الُْجَمَل التّاليََة؛ ثُمَّ َعيِّـِن الُْمنادٰی.

َا اْلاكِفرونَ ﴿قُْل �  .۱  ۳ٕاىل  ۱* ال +[ْعُبُد ما تَْعُبدوَن * َوال +[نُْمت �اِبدوَن ما +[ْعُبُد﴾ َاْلاكِفروَن:  +[,�

  Úرس1مت ن¯س�Kد.+ٓ~ه می )Úرس�Yدگانِ Úرس�Yدۀ ( ]نزي[Úرس1مت و شام Úرس�Kد منیفران، +ٓ~ه را میDگو ای اك

  .KدÚرس�ی، شام منÚرس1متیو +ٓ~ه م Úرس1متی، منKدÚرس�ی+ٓ~ه م اكفران، یاDگو: : فوالدوند ی¿د¤رمجۀ اس1تاد 

  .و شام مه Úرس�Yدگان معبود من ن¯س�Kد Úرس1متیمن معبود شام را من¤رمجۀ اس1تاد خّرمشاهی: Dگو ای اكفران، 

ٓ ¤رمجۀ  - یÚرس1مت م یو نه شام +ٓ~ه را من م Úرس1مت یمن من KدÚرس� ی+ٓ~ه را شام م،اكفران یDگو: ا: ريازیهللا ماكرم ش يت+

 .KدÚرس�

الِة وَ  َرّبِ ﴿ .۲ Xين ُمقَمي الص لْ gXـي اْجعَ LX ِمْن ُذّري Xْل ُدعLاِء﴾ ٕاDراهمي: نا وَ َرب  ۴۰تَقَ]

  ده؛ Úروردگارا د�امي را بپذ�ر.Úروردگارا، مرا و فرزندامن را Dرپادارندۀ نLامز قرار ب

اشاره شود؛ ز�را چYني ¶ذىف در قر+ٓن �س1يار است. ا�ن » د�اءِ «از » ي«در اين�ا شا½س1ته است به ¶ذف مضري مgلكّم 

  ؛ مانند: نزي صورت گرفgه است» ي«¶ذف حّىت در üري مضري 
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هاَدِة اْلَک]ُري الُْمتَعاِل﴾ در اين�ا واژۀ  Xذا َس4[لََک ِعبادي َعّينِ »  الُْمتَعايل«در اصل » الُْمتَعالِ «﴿�الُِم الْغَْيِب َوالش
�
و مانند: ﴿َوا

تَجيُبوا يل ذا َد�اِن فَلْ¯َس1ْ
�
اعِ ا XÉُب َدْعَوَة اKجÅ+ ّينِ قَريٌب

�
Xهُْم �َْرُشُدوَن﴾ البقرة:  َولُْيْؤِمYُوا يب فَا در ا�ن +ٓيه دو واژۀ  ۲۸۶لََعل

اعِ « XÉاعا«در اصل » َد�انِ « و »ا XÉد.» ـيَد�ان«و » يYهس� 

هLَا اْالeٕسLانُ ﴿�  .۳ ـ� Lَك الْ  +[ي ِّ َك ِبـَرب Xا غَـرLمِ مLَکـريL :۶﴾ َاِالنِْفطار 

  ای اeسان، ¼ه ¼زيی تو را در DراDر Úروردگار Dزرگوارت فريب داد؟ (فريب داده است)

ٓ ¤رمجۀ    : Kىنهللا مشک يت+

  ؟]يدیاو کفر و به 
رم او کفران ورز  ت¯ّ که به ربوب[Úروردگار Dزرگوارت مغرور منود  تو را به زياeسان، ¼ه ¼ ای

ٓ ¤رمجۀ    : ريازیهللا ماكرم ش يت+

  مغرور ساخgه است؟! ميتتو را در DراDر Úروردگار 
ر  زي¼ه ¼ ،اeسان ای

ٓ ¤رمجۀ    : )زياناملۀ تفسري (¤رمج مهداىن یموسو هللايت+

  مغرور 
رده است؟ ميتکه تو را به Úروردگار 
ر  ¯ست¼  ،اeسان ای

  : یامقشه ~یاس1تاد اله¤رمجۀ 

  ؟]یاو 
رد و Æفرماىن[ Dزرگوار خود مغرور گش1ىت مي
ر ی، ¼ه �عث شد که به ¡دااeسان ای

  ؟است Úروردگار Dزرگوارت مغرور ساخgه ۀتو را در�ر زياeسان، ¼ه ¼ ای: فوالدوند یاس1تاد ¿د¤رمجۀ 

  ؟است ¼¯ست كه تو را در DراDر Úروردگار øرميت مغرور ساخgه ،اى اeسان¤رمجۀ اس1تاد �رام¦ور: 

   .؛اندنوش1ته» مغرور 
رد«را مرتجامن قر+ٓن اüلب » غَـرX «معنای فعِل 

  های لغت توّ�ه کنيد.در فرهنگ» غَـرX «به معانـی گوÆگون 

: غَّرًا و ِغَرارًا [غّر]: Æ+ٓزموده شد Xزرگ شد، غَرD.   

 Xُ�ُل: خورا غَر Xمرغ خورد کالر.  

 Xالّراعي غَرeرا چرانيد ش: شرت�ن شرتا.   

 Xرنده � نو غَرÚ :ُِر فَرَ¡ُهýا Xشالط�   .داد خوراکاش را جو�ه 

 Xزمني فرو رفته : +ٓب باملَاءُ  غَر.   

 Xٓب را رخيتاملاءَ  غَر+ :.   

 Xًة و غُرُورًا  غَر Xهُ غَّراً و ِغرL  طل خورانيد خوراکفريب داد و : او را�.   

 Xًة و غََرارةً ،غَر Xءُ  غََرراً و غُر Xد شداليشKMٓن ¼زي س+ :.   
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 Xد شد ،الَوْ�ُه: چهره غَرKزيبا و سف. 

۴. ﴿ LX يLامِن ...﴾ +ُٓل ِمعران: َرب ْعنا ُمYادً� يُنادي ِلْالٕ LXنا َمسِ  ۱۹۳نا ٕان

  داد، ش�Kدمي.ندا دهنده را که به سوی اميان ندا می ]صدای[گامن ما Úروردگارا ىب

  .خواندیفرا م ميانبه ا یکه دعو¤گر Kدمي، ما ش�Úروردگارا: فوالدوند یاس1تاد ¿د¤رمجۀ 

ٓ ¤رمجۀ  
ردیدعوت م ميانکه به ا Kدميرا ش� ]تو[ یمYاد یما صدا ،Úروردگارا: ريازیهللا ماكرم ش يت+.  

  .خوانداى به اميان فرا ىمبه راس1ىت ما ش�Kدمي فراخواننده ،Úروردگارا¤رمجۀ اس1تاد �رام¦ور: 

  ش�Kدمي. خواندیكه ¡لق را به اميان فرا م اییمYاد یÚروردگارا، ما صداای: ¤رمجۀ اس1تاد اله~ی مقشه

ُمكْ  ِّDَرDِ ُواYمياِن +[ْن +ِٓم ْعنا ُمYاِدً� يُنادي ِلْالٕ Xنا َمسِ ن
�
Xنا ا X  اكمل +ٓيه ا�ن است: ﴿َرب Xا َرب Yاتِنا وَ ف4ََٓم� ِّ Xا َس¯ ْر عَن YXا َمَع نا فَاْغفِْر لَنا ُذنُوبَنا َوکَفِّ تََوف

Dْراِر﴾ ]cْا 

ْرِض ...﴾ ص:  داُودُ ﴿�  .۵ ]cَْجَعلْناَك َ¡ليفًَة ِفـي ا Æّ
�
 ۲۶ا

  ای داوود، ما تو را در زمني �اeشني قرار دادمي.

  است. ديويد در غرب هامن داود است.» حمبوب«داوود Æمی به ز�ن ِ�ربی به معنای 

Xِ]عِ الْ  Xاِس ِ�لَْحّقِ َوال تَ� ْرِض فَاْحُمكْ بَْنيَ الن ]cَْجَعلْناَک َ¡ليفًَة ِيف ا XÆ
�
ِ  هَوياكمل +ٓيه ا�ن است: ﴿� داُوُد ا XGِل اKَک َعْن َس�X فKَُِضل

ِ لَهُْم �َذاٌب  XGِل اKوَن َعْن َس�� �َن يَِضل Xwا Xن �
 َشديٌد ِبام eَُسوا يَْوَم الِْحساِب﴾ا

۶.  Xهُم َك، � َا@لّٰ نّـي +[ْس4[ُ�َ ِ�ْمسِ
�
نوِب ...، �  غَفّارَ کLُّلِ َمْعKـوٍب ... ، �  ساِ¤رَ الْغاِفر�َن ... ، �  َخKْـرَ ... �  َرْحامنُ ، � هللاُ ، ا �wَمنْ ا 

 ْن ُد�اِء الَْجْوَشِن اْلَک]ريِ الْـëاِلقَني .... مِ  +[ْحَسنَ َسgَـَر الْقَ]يَح ... ، � 

کمن، ای ¡دا، ای خبشاينده (ای ¿ر�ن)، ای �رت�ن +ٓمرزندگان، ای پوشانندۀ من از تو درخواست می گامن¡دا�، ىب

  دار، ای �س1يار +ٓمرزندۀ گناهان، ای +oٓکه زشت را پوشانده است، ای �رت�ن +ٓفري�Yدگان.هر عيب

   eشاىن منت اكمل د�ای جوشن øبري:

https://www.yjc.ir/fa/news/5665068 

ّريَّـة   : فريب داد  غَرَّ ـُ : دعايم (ُدعاء + ي)   دُعاءِ     ، دودمان: فرزنداناَلذُّ
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مـاريـن   اَلـتـَّ

رِس.اُکْتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة اَلتَّْمريُن اْألوَُّل:    لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن ُمْعَجِم الدَّ

عاَء َوهَو ِمْن أَْس(ِء هللاِّ  .۱ ُل الدُّ  .های نيكوی ¡داپذ�رد و از Æمøىس كه د�ا را می» َالُْمجيب«الُْحْسنٰی.  اَلَّذي يَتََقبَّ

عوُر ِبـالْ  .۲ وِر َكثيـراً.َفَرِح وَ اَلشُّ  �س1يار.احساس شادی و خوحشاىل » eÈرشاح« الرسُّ

 صدا.خYدۀ +ٓرام ىب» البَْسَمة« َضِحٌك َخفيٌف ِبـال َصوٍت. .۳

 در +ٓن روش1ناىي �اد.» أَنارَ «  َجـَعـَل فيـِه نـوراً. .۴

.ساَعَد، وَ  .۵  مكک و �ری øرد.» أَعانَ « نََرصَ

 

  ئِلَِة.سْ َعِن اْألَ  ؛ ثُمَّ أَِجْب راءِ َحمْ کَلِ(ِت الْ تَرَجَمَة الْ  َرأِ النَّصَّ التّالـَي، َو َعيِّـنْ اِقْ :الثّانـي اَلتَّْمرينُ 

   َوالثالثوَن ِمْن نـَْهِج اْلَبالَغةِ  اَْلِکتاُب اْلواِحدُ 

 ِة اْإلماِم َعلـي7ِالبْنِـِه اْإلماِم احلََْسنِ 7َوصي   

 َك ـَ/ْفسَ ْجَعْل اِ  ،ي4 ـيا 2ُنَ 
ً
ْحِبْب لِ ـفَ  ؛ِركَ ـAَْ@َ َ?يْ َك وَ ـفيما بَ=ْنَ  م>انا

َ
   ؛َك ـْفسِ نَ ـلِ  ِحبH ـتُ ِرَك ما ـَغيْ ـأ

َرهْ وَ 
ْ
ُ ما تَ  اك

َ
Kـ 

َ
َرُه ل

ْ
ما  الوَ  ؛هاـك

َ
ْن ـتُ  الNَْظِلْم ك

َ
مَ ِحبH أ

َ
ْحِسْن وَ  ؛Nُْظل

َ
ماأ

َ
ْن يُ ـتُ  ك

َ
ْ ـِحبH أ

َ
Qاْستَْقِبحْ وَ  ؛َك ـْحَسَن إ 

 ـال Nَُقْل ما ال تُ وَ  ؛ ...ِركَ ـُه ِمْن َ?يْ ـَك ما Vَْستَْقِبحُ ـِمْن َ/ْفسِ 
َ

ْن يُقال
َ
ـ ِحبH أ

َ
  .َك ل

  

  نامۀ سی و يکم نهج البالغه، 

  7به پرسش امام حسن 7از سفارش امام علی 

Dراى üري  دارىدوست ىمقرار بده؛ Ëس +ٓ~ه را Dراى خودت  ¤رازوىيËِرس دلبندم، خودت را مKان خو½شنت و د�گرى [مهچو] 

به تو كه دوست ندارى چYان ،داری؛ و س1مت مكن+ٓ~ه را Dرای خودت ËÆس1ند می ËÆس1ند بدارخودت [نزي] دوست بدار؛ و Dرا½ش 

دارى Dراى خودت [مه] دارى به تو نيىك شود؛ و +ٓ~ه را Dرای üري خودت زشت ىمدوست ىم كهچYان ،؛ و نيىك øنس1مت شود

  ؛ ... و ¼زيی را که دوست نداری Dرای تو گفgه شود [در حّق د�گران] مگو.زشت بدار

   

  

  




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۱۱۳ 
 

   »نَْفِس: جمرور حبرف جرّ «َو » نَْفَس: مفعول«؟ »َك سِ نَفْ «َو » َك سَ نَفْ «يف » سنَفْ « لِـ عرا�ُّ َمَحلُّ اإلْ ما هَو الْ  .۱

   مضارع، مفرد مذكّر خماطب.صيَغتُـُه؟ وَ » رَهُ تَکْ«ِل ِفعْ  عُ َو نَوْ ما ه .۲

 oكرًة.نَِکرٌَة؟  ٌة أَمْ ـَمعرِفَ »زاناً مي«أَ کَلَِمُة  .۳

.؟ ُمتََعدٍّ  أَمْ  »ال تَُقْل «ُل ِفعْ أَ الزٌِم  .۴ َعّدٍ َgُم 

 �ب ٕافعال.؟ »ِسنْ أَحْ «ُل ِفعْ  أَيِّ باٍب  ِمنْ  .۵

تَْقِ]ْح. ـِر.مْ لَيـِن لِْألَ ِفعْ  کُرْ اُذْ  .۶   ِاْجَعْل، +[ْحِ]ْب، ِاْكَرْه، +[ْحِسْن، اس1ْ

فعل +[ْحِ]ْب مضاعف است و از اهداف كتاب ن¯ست و نبايد وارد حبث پيچيدۀ +ٓن شد. مهني  �يد توّ�ه داش1ته �ش1مي كه

ب¯Yد؛ بناDرا�ن، در +ٓموز بداند فعل امر است اكىف است. � توّ�ه به اينكه ¤رمجۀ فارىس +ٓن را در منت میكه داeش

   شود.�شخيص فعل امر بودِن +ٓن د¼ار مشلك منی

  
          »ترازو« ُن َيشءٍ ُف بِـها َوْزَر : آلَـٌة يُعْ ميزاناَلْ

        »دوست بدار« تُِحبُّ  ِر ِمنْ مْ ُل اْألَ ِفعْ  :أَْحبِْب 

            »زشت يافت« : َوَجَد قَبيحاً حَ ْستَْقبَ اِ 

 شودگفته می :يُقاُل 

  

ْر  اَلتَّمريُن الثّالُِث:   َجَمـِة.لِلتـَّ

 او برگشته است.  رََجَع: هَو قَدْ  .۱

  .از كجا دانست كه اين فعل معادل ماضی نقلی است :ميپرسآموز میاز دانش

  . او شايد برگردد.گرددیباز م یاو گاه ِجُع:يَرْ  هَو قَدْ  .۲

 پرسيم.آموز میبر رس مضارع را از دانش» قَدْ «بر رس ماضی و » قَدْ «فرق حرف 

 گردد.از باز نـمی ِجُع:هَو ال يَْر  .۳

  آموز بپرسيم.را نيز سؤال كنيم و فرق اين دو فعل را از دانش» ِجعْ هَو ال يَْر «توانيم معنای هم� جا می

 او بازگشته بود.  رََجَع: هَو کاَن َقدْ  .۴

 شود.گاهی حذف می» قَدْ «پرسيم تا بداند حرف آموز میرا نيز از دانش »هَو كاَن رََجعَ «

 ز گردد.خواهد كه باخواهد باز گردد. يا او میاو می ِجَع:يَرْ  هَو يُريُد أَنْ  .۵
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فارسی الزامی به  ۀاست؛ اّما در ترجم» كه«به معنای » أَنْ «كنيم كه هرچند حرف در اينجا اشاره می

 اند.آشنا شده» أَنْ «آموزان، سال گذشته با معنای حرف آوردن آن نيست. دانش

  لطفاً، باز گرد. :ِجعْ رَجاًء؛ اِْر  .۶

 نگرد.كنم باز خواهش می :ِجعْ ؛ ال تَْر َك لِ فَضْ ِمْن  .۷

» َك لِ فَضْ ِمْن « ۀباشد؛ اّما قرين» نبايد باز گردد«به معنای » هيَ «تواند برای ضم� می» ال تَرِْجعْ «

 كند.مخاطب بودِن آن را تأكيد می

  او بازخواهد گشت. ِجُع:هَو َسيَـْر  .۸

 او بازخواهد گشت. ِجُع:َف يَْر هَو َسوْ  .۹

بي�مي كه های قر+ٓن می+ٓيندۀ دور است؛ در ¤رمجه» سوف �رجع«+ٓيندۀ oزد�ک و » سريجع«نيازی ن¯ست كه گفgه شود 

  حّىت Dرعكس ا�ن مطلب +ٓمده است.

نعام:  ]cَْو َسْوَف تَْعلَُموَن﴾ َا Bتَقَر   ۶۷﴿ِلُلكِّ نََبٕاٍ ُمس1ْ

 ها و وعيدهای ¡دا] قرارگاهی [معّني از نظر زمان و ماكن] است و¤رمجۀ +ٓيت هللا مشکKىن: Dرای هر ¡ربی [از و�ده

  به زودی خواهيد داeست.

- ¤رمجۀ +ٓيت هللا ماكرم شريازی: هر ¡ريی [که ¡داوند به شام داده] رساجنام قرارگاهی دارد [و در مو�د خود اجنام می

  گريد.] و به زودی خواهيد داeست.

و زود �شد که املزيان): و از Dرای هر و�ده و وعيدی، وقىت مقّرر است هللا موسوی مهداىن: (¤رمجۀ تفسري ¤رمجۀ +ٓيت

  شام بدانيد.

  شويد.ای: Dرای هر ¡ربی وقت معّيىن است و به زودی +ٓگاه می¤رمجۀ اس1تاد اله~ی مقشه

  ¤رمجۀ اس1تاد ¿دی فوالدوند: Dرای هر ¡ربی هنگام [وقوع] است و به زودی خواهيد داeست.

  ¤رمجۀ اس1تاد +ٓيىت: به زودى خواهيد داeست كه Dراى هر ¡ربى زماىن معّني است.

  اس1تاد خّرمشاهی: هر ¡ربی رساجنامی دارد، و به زودی خواهيد داeست.¤رمجۀ 

 ¤رمجۀ اس1تاد �رام¦ور: هر ¡ربى را وقت وقوعى هست و به زودى خواهيد داeست.

  باز نخواهد گشت. ِجَع:يَرْ  لَنْ  .۱۰

َب الْامءَ «اند فعىل مانند نفی ابد است. Dرí �ادت øرده» لَنْ «نيازی ن¯ست گفgه شود حرف  هرگز +ٓب «را » لَْن +[ْرشَ

ش1نه ا�ن » +ٓب خنوامه نوش1يد«معنا كنند، در ¶اىل كه ا�ن مYطقی ن¯ست. ¤رمجۀ درست » خنوامه نوش1يد است. خشص �
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و بعدًا خواهد نوش1يد. عّباس حسن در النحو » +ٓب خنواهد نوش1يد«+ٓب ننوشد. او � مّدىت » هرگز«طور ن¯ست كه 

  گرفgه است.» نفی موقّت«را » لَنْ «Dرعكس تصّور üالب، الواىف 

Xفي ِبغَِري َدوامٍ َوال ت4َٔييد ٕاّال ِبقَرينٍَة ¡اِرَ�ٍة َعْنُه. فَٕاذا َدَ¡َل �ََىل الُْمضارعِ نَفَی مَ  عناُه يف الزXَمِن الُْمس1تَق]َِل لن: وهو حرٌف، يُفKد الن

 َ  ، +ٔوْ داً üَ  +[ قرَ +[  لَنْ  ، +ٔوَب ن +ِٔرش لَ  ، +ٔورَ سافِ ن +Å : لَ قولُ يَ  نْ مَ ، فَ رX مِ تَ س1ْ ½َ وَ  دومَ يَ  +ٔنْ  ريِ ن üَ مِ  طولُ +ٔو يَ  قُرصُ يَ  gاً قX ؤ مُ  Kاً فْ الَْمْحِض üالِبًا ن

X ، فَ هذا ... وُ حنَ  َ  ريدُ ام �ُ Lٕان  ريدُ ال �ُ شاء، وَ  ها ٕاىل السفر وحنوه، ٕانْ عدَ بَ  عودُ نة، يَ يX عَ مُ  ةً مدY  Xةِ مِ ل اcٔزْ يف قابِ  ريه+ٔو üَ  رِ فَ السX  يَ فْ ن

 Xاِمئ النÉمِ س1تَ مُ  الْ في ا Xتَُدل�  »لن«مع احلرف  ت قرينةٌ دَ �ِ  ٕان وُ يف املس1تق]ل، ٕاّال  ر  XÉس1تِ وَ  وامِ �ىل اÈ ْرارِ م. 

 او بازنگشت. او بازنگشته است. :ِجعْ يَرْ  هَو لَمْ  .۱۱

 اين فعل هنوز دچار اشكال هستند. ۀآموزان در ترجمبسياری از دانش

 بازنگشت. او هَو ما رََجَع: .۱۲

 تا حدودی معنای يكسان دارند.» ¼ يرجعْ «و » ما رجع«گوييم فعل آموزان میبه دانش

 گردم.اگر بازگردی؛ باز می :ِجعْ أَْر  ِجعْ تَرْ  إنْ  .۱۳

 گشت.او باز می ِجُع:هَو کاَن يَْر  .۱۴

  پرسيم. (ماضی استمراری)آموز مینوع فعل را از دانش
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حيَح  اَلتَّمريُن الّراِبُع: ِن الصَّ فـيِّ وَ  ِفـيَعيـِّ   .لِـ( أُشيـَر إِلَيِه بِـَخطٍّ  راِب عْ اإلْ التَّحليِل الرصَّ
َبِة.} ّالِب يف الَْمْدرََسِة.}   {تَْذَهُب الُْمَعلَِّمُة إَلی الَْمكْتَ َث َمَع َجميعِ الطُّ   {اَلرَُّجُل اْلَعّالَمُة تََحدَّ

  . اَلرَُّجُل ۱
  � فوعٌ َمْر ُمبْتََدأٌ وَ   رٌَب ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف بِـأَل، ُمعْ أ. اِْسٌم، 

، َمْصَدرٌ ب.  ينB ، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة   � فوعٌ َمْر وَ  فاِ�لٌ   َمْ]

  

  . الَْعّالَمةُ ۲
Xثٌ ، فاِ�لٍ ِاْمسُ أ.  ٌف ِ� ، ُمَؤن Xةِ ُمَعرXِه وَ   رٌَب ، ُمعْ لَْعلَميLKََمْجرورٌ ُمضاٌف ٕال �  

َغـٍة، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف بِ ب. اِْسُم ُمبا   � َموصوِفهالِ َمرفوَعٌة بِالتَّبَعيَِّة ِصَفٌة وَ   رٌَب أَل، ُمعْ لَ
    

ثَ ۳   . تََحدَّ
Xٌث üائِبٌ ، ُمضارِعٌ أ. ِفْعٌل     �َمYْصوٌب عوٌل وَ َمفْ   ُمْعَرٌب ، ُمgََعدٍّ  ،تَْفعيلباِب   َمزيٌد ِمنْ ثُال�ٌّ  ،ُمْفَرٌد ُمَؤن

ل ثُالثـيٌّ َمزيٌد ِمنْ  رٌَد ُمَذکٌَّر غائٌِب،ب. ِفْعٌل ماٍض، ُمفْ    � نيٌّ َمبْ َخبَـٌر وَ   ، َمْعلوٌم، الزِمٌ باِب تََفعُّ
   

  . اَلطُّّالِب ۴
ٌع ُمَذكXٌر ساِلمٌ ، ُمَعرٌَّف ِبـأَل، ِاْمسُ َمْفعولٍ أ.  ْرِف َجرٍّ   َمْ]YـيB ، َمجْ   � َمْجروٌر ِحبَ

  � رورٌ َمجْ ُمضاٌف إلَيِه وَ   رٌَب ، ُمعْ »الطّالِب«ُمْفرَُدُه ْسُم فاِعٍل، َجْمُع تَكْس�ٍ و ب. اِ 
  

  . اَلَْمْدرََسةِ ۵
  � روٌر)َمجْ َرَسِة: جارٌّ وَ َمدْ (يف الْ  بَِحرِْف َجرٍّ  َمْجرورٌ   رٌَب أ. اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَؤنٌّث، َمْعرِفٌَة، ُمعْ 

  � َموصوِفـهالِ َمْجروَرةٌ ِ�لتXَبعيXِة ِصفٌَة وَ   َمْ]YـيB ، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف بِأَل، ِاْمسُ تَْفضيلٍ ب. 

  

  . تَْذَهُب ۶
  � رٌَب، الزِمٌ َمْعلوٌم، ُمعْ ثُالثـيٌّ ُمَجرٌَّد،  رٌَد ُمَؤنٌَّث غاِئٌب،أ. ِفْعٌل ُمضارٌِع، ُمفْ 

  � َمْ]YـيB  ،تَفا�ُلثُالثـيB َمزيٌد ِمْن �ِب  ،ُمْفَرٌد ُمَذكXٌر ُمëاَطبٌ ، ِفْعٌل َمْجهولٌ ب. 

  

  . اَلُْمَعلَِّمةُ ۷
ٌف ِبLالْعَلَميXةِ ، ِاْمسُ َمفعولٍ أ.  Xُمَعر ، BـيY[ْصوبٌ   َمYةٌ وَ  َمْفعوٌل َوَمXاْمسي ُ َ̂   � .الُْجْم

  � الُْجْملَُة ِفْعليَّـٌة.فاِعٌل َوَمرفوٌع وَ   رٌَب ب. اِْسُم فاِعٍل، ُمْفرٌَد، ُمَؤنٌَّث، ُمَعرٌَّف ِبأَل، ُمعْ 
  

  اَلَْمكْتَبَةِ .۸
  � روٌر)َمجْ (إَلی اَلَْمكْتَبَِة: جارٌّ وَ ِف َجرٍّ َمْجروٌر بَِحْر   أ. اِْسُم َمکاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَؤنٌَّث، ُمَعرٌَّف بِأَل 

  � َمْجرورٌ ُمضاٌف ٕالَيِه وَ   رٌَب ، ُمْفرٌَد، َمْعرِفٌَة، ُمعْ ِاْمسُ تَْفضيلٍ ب. 

  




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۱۱۷ 
 

  َخطّاً تَْحَت الُْمفرَِد َمَع َجْمِعِه.َضْع  اَلتَّمريُن الرّابُِع:

جعوبَة، َجعائب .۱ Å+ 

ة، َعواِمص  .۲  �اِمصَ

َرة، َجشَرات .۳  َجشَ

 ظَواِهر است. (َمظهَر = َمظاِهر)ظاِهرَة، شكل درست  ظاِهرَة، َمظاِهر .۴

 فَر½َسة، فَرا´ِس .۵

 شكل درست صفحة، َصَفحات است. (َصحيفة = ُصُحف) َصْفَحة، ُصُحف .۶

 DَرÆَمج، Dَراِمج .۷

 شكل درست حفلة، َحَفالت است. (َمحِفل = محافل) لَة، َمحاِفلَحف .۸

 َخ]ري، ُ¡َرباء .۹

 َجعوز، َجعاýِز .۱۰

 شكل درست ¬ثال، َ¬اثيل است. (ِمثال = أَمثال/ َمثَل = أَمثال) تِـْمثال، أَمثال .۱۱

 شكل درست: ميزان، َموازين است. (وزن = أَوزان) ميزان، أَوزان .۱۲

 (َمال�ِس ِلباس، +[لِْ�َسة .۱۳

 گويمي مجع َعظمي نزي ِعظام است؛ مانند +ٓ�ت ِعظام)+ٓموز می(به داeش م، ِعظامَعظْ  .۱۴

 َطريق، ُطُرق .۱۵

 قYَاة، قYََوات .۱۶

َ̂ است، می+ٓموز م�ال(Dرای داeش ُد�اء، +[ْدعَية .۱۷ +ٓورمي؛ مانند: üِذاء، های د�گر Dرای ِفعال و فُعال و فَعال كه مجع +ٓن +[فِع

 +[ف�َِدة/ َمgاع، +ٔمgِعة/ رشاب، +[رشبة/ نظام، +ٔنظمة و ...)+[üذية/ طعام، +ٔطعمة/ فُؤاد، 

 قََدم، +[قدام .۱۸

 شكل درست أَكَرب، أَكابِر است. (كب� = ِكبار) أَكَرب، كِبار .۱۹

  فَم، +[فواه .۲۰
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  بخش سوم: 

  ) ۳بندی عربی، زبان قرآن (بارمامتحانات و 

  ادبيات و علوم انسانی ۀرشت
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  نوبت اوّل دوازدهم پايۀی ادبيات و علوم انسان ۀرشت )۳، زبان قرآن (عربی کتبی بندی امتحانبارم

 )»درک مطلبم� درس سوم تا انتهای «و » درس اّول و دوم«(از  

های مهارت

 زبانی

(ره
ش

 

 موضوع

 

ـن
 مره

  جمع

  : الف

  مهارت 

-واژه

 شناسی

از عربی به فارسی؛ از جمالت م�، تـمرين و  هجمل داخل کلمهچهار  ایمعننوش�  ۱

 شود.)میخط کشيده  کل(ت(زير  »اِعلَموا«بخش 
۱ 

۲  

 نـمره

آموز فقط تضاد يا شود و دانش(دو جفت کلمه كنار هم نهاده می مرتادف و متضاد  ۲

شود كه چهار تای آنها پراكنده داده می ۀکند./ يا شش كلمآنها را مشّخص میترادف 

توان اين سؤال را در دل م� درک مطلب طّراحی كرد. متضاد يا متضاد هستند./ می

 درک مطلب، نيم �ره افزايش يابد.) ۀمرتادف دو كلمه را در م� خواست و �ر 

۰.۵ 

 در ميان چهار کلمه تشخيص کلمۀ ناه(هنگ از نظر معنا ۳

  های مکّرس خوانده شده در کتاب دوازدهم)يا نوش� مفرد يا جمع اسم (در حّد جمع

   مناسب برای جای خالی يک جمله ۀيا انتخاب گزين

۰.۵ 

  

ب: 

مهارت 

ترجمه به 

  فارسی

 ۴.۵    »اِعلَموا«از م�، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جمالت کتاب از ۀترجم ۴

  

۹  

 نـمره

  ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس.   ۵

  مّد نظر است.)» هيچ ... نيست«(ترجمۀ الی نفی جنس به صورت 
۰.۵  

  ۱.۵  است.» َت لَيْ «ترجمۀ درست دو جملۀ دارای حروف مشبّهة بالفعل؛ يکی از دو جمله از   ۶

  ۱  آنترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت (حال) در دو شكل   ۷

  ۰.۵  (دو جمله) عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ۸

 ۱ جای خالی) چهار( »لَموااِعْ «تکميل ترجمۀ ناقص از م�، تـمرين و بخش  ۹

  ج: 

   مهارت

شناخت و 

کاربرد 

 قواعد

امر،  ماضی بعيد، ماضی استمراری،های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ۱۰

های عربی مضارع التزامی و معادل ، مجهول، فعل دارای نون وقايه،مستقبلنهی، نفی، 

ای مانند َخَرَج، َدَخَل، َصَربَ، کََتَب و های سادهاسلوب رشط داخل جمالت ساده و با ريشه

آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، آنها را شود و دانش... که زير فعل خّطی کشيده می

ـِك. ال َختُْرجييا َصديَقيت، «کند؛ مانند: ترجمه می که در اين جمله دو قرينۀ  »ِمْن َصف

را » ُرجيال تَخْ «کند تا بتواند آموز کمک میبه دانش» كِ ضم� ـ«و » يا َصديَقتـي«

  درست ترجمه کند.

 يا در قالب مصوَّر به صورِت ارتباط دادن جمالت به تصاوير (هشت مورد)

۲ 
۷ 

 نـمره
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۱۲۰ 
 

   ،جمله در خالی جای برای مناسب نهی و امر مضارع، ماضی، فعل و انتخاب تشخيص  ۱۱

   يا تشخيص نوع فعل،

  مورد) چهاريا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. (

۱ 

آموز بايد الی نفی شود و دانشتشخيص الی نفی جنس (چند جملۀ کوتاه داده می ۱۲

  جنس را از الی نفی و الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.) 
۰.۲۵  

آموز بايد حرف شود و دانشتشخيص حروف مشبّهة بالفعل (چند جملۀ کوتاه داده می  ۱۳

مشبّه بالفعل را از حروف جّر، استقبال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر 

  صورتی كه قدرت تشخيص حروف مشبّهة بالفعل را بسنجد.)   

۰.۲۵  

  تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:   ۱۴

  شوند.گذاری میجمالت کامالً حرکت» ُفنُدِق.ُمساِفُر رِسالًَة يف الْ کَتََب الْ «

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، (فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، مضاٌف 

  نـمره) ۰.۲۵شود. (هر كدام سؤال طرح می» حال«حال) از هر دو نوع 

۲  

  تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل  ۱۵

ها درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها (در هر حالت اين اسم يا ترجمۀ

  داخل جمالت کوتاه هستند.)

۱.۵  

  د: 

مهارت 

درک و 

  فهم

 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كل(ت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ۱۶

جای خالی  باجمله  چهاراضافه است و  دو تاكلمه كه  شش ۀیا ارائ )مورد چهار( »دوم

  مناسب كامل شود. ۀكه باید با كلم

 ای)گزینه سهمناسب (سؤال  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

۱ 

۲  

 نـمره

کلمۀ پرسشی خوانده  چهاربا حتّی االمکان  سؤال چهاراحی م� و طّر  ۀمطلب (ارائ کدر  ۱۷

  شده) 

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  چهار ۀارائ( يا

  ؛ )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توّجه به تصوير که در اين حالت 

پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را 

 بسنجد.

۱ 
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۱۲۱ 
 

 دومنوبت  دوازدهم پايۀ ادبيات و علوم انسانی ۀرشت )۳، زبان قرآن (عربی کتبی امتحانبندی بارم

-مهارت

(ره های زبانی
ش

 

ـن موضوع
 مره

  جمع

  : الف

  مهارت 

-واژه

 شناسی

از عربی به فارسی؛ از جمالت م�، تـمرين و  هجمل داخل کلمهچهار  ایمعننوش�  ۱

 شود.)میخط کشيده  کل(ت(زير  »اِعلَموا«بخش 
۱ 

۲  

 نـمره

آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص شود و دانش(دو کلمه داده می مرتادف و متضاد  ۲

آموز آنها را كنار هم به صورت شود و دانشدرهم داده می ۀکند؛ يا شش كلممی

 دهد.)مرتادف و متضاد قرار می

۰.۵ 

  تشخيص کلمۀ ناه(هنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه ۳

 رشح يک كلمهمناسب برای  ۀيا ياف� گزين
۰.۲۵ 

 
  ۰.۲۵  های مکّرس خوانده شده در کتاب دوازدهم)نوش� مفرد يا جمع اسم (در حّد جمع  ۴

 

  ب:

مهارت 

ترجمه به 

  فارسی

 ۴  »اِعلَموا«از م�، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جمالت کتاب از ۀترجم ۵

  

۹  

 نـمره

  ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس.   ۶

  مّد نظر است.) » هيچ ... نيست«(ترجمۀ الی نفی جنس به صورت 
۰.۵  

، لَيْ   ۷ ، کَأَنَّ ) با تکيه بر ترجمۀ درست جملۀ دارای حروف مشبّهة بالفعل (أَنَّ َت و لََعلَّ

  معنای حروف مشبّهة بالفعل
۰.۵  

  ۱  ترجمۀ يک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی   ۸

  ۰.۵  ترجمۀ يک جملۀ دارای قيد حالت   ۹

  ۰.۵  ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا يا اسلوب حرص  ۱۰

  ۰.۵  ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا  ۱۱

  ۰.۵  (دو جمله) عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ۱۲

 ۱ جای خالی) چهار( »اِعلَموا«تکميل ترجمۀ ناقص از م�، تـمرين و بخش  ۱۳

  ج: 

   مهارت

شناخت و 

کاربرد 

 قواعد

امر،  ماضی بعيد، ماضی استمراری،های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ۱۴

التزامی، اسلوب رشط و فعل  های عربی مضارع، مجهول، معادلمستقبلنهی، نفی، 

ای مانند: َخَرَج، َدَخَل، َصَربَ، های سادهداخل جمالت ساده و با ريشه دارای نون وقايه

آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، شود و دانشکَتََب و ... که زير فعل خطّی کشيده می

که در اين جمله دو قرينۀ  »َقرَيَة َجّدي َأْمِس. َدَخْلتُ نا أ«کند؛ مانند: آنها را ترجمه می

کنند تا آموز کمک میبه دانش» أَْمِس «و قيد زمان » َجّدي«و » إöّ «در » ي«و » أنا«

های دشواری مانند را درست ترجمه کند. در صورتی كه از فعل» دخلُت «بتواند 

۲ 
۷ 

 نـمره
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۱۲۲ 
 

شود، الزم است كه معنای شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ تَهِْمسوَن استفاده می

؟! مثال:  فِّ   (َهَمَس: آهسته سخن گفت)يا تَالميُذ، لَِم تَهِْمسوَن يف الصَّ

  يا در قالب مصوَّر به صورِت ارتباط دادن جمالت به تصاوير (هشت مورد)

 يا به صورت تلفيقی از حالت اّول و دوم 

  تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:   ۱۵

  شوند.گذاری میجمالت کامالً حرکت» ُفنُدِق.ُمساِفُر رِسالًَة يف الْ کَتََب الْ «

 ا مجرور به حرف جر،اليه، صفت، جار و مجرور، ي(فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، مضاٌف 

 اسم و خرب افعال ناقصه و حروف مشبّهة بالفعل و الی نفی جنس، نائب فاعل، صفت،

  ) اداو من مفعول مطلق حال، مستثنی،

  نـمره است. ۳نـمره از  ۱.۵ و منادا مفعول مطلق تذکّر: سهم حال، مستثنی،

  شود.تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می

  تشخيص اسلوب حرص از استثناست. نـمره  ۰.۲۵

ای شبيه كتاب نـمره تحليل رصفی و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه ۰.۵

  درسی باشد.

۴  

  تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل  ۱۶

ها يا ترجمۀ درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها (در هر حالت اين اسم

  داخل جمالت کوتاه هستند.)

۱  

  د: 

مهارت 

درک و 

  فهم

 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كل(ت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ۱۷

جای خالی  باجمله  چهاراضافه است و  دو تاكلمه كه  شش ۀیا ارائ )مورد چهار( »دوم

  مناسب كامل شود. ۀكه باید با كلم

 ای)گزینه سهمناسب (سؤال  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

۱ 

۲  

 نـمره

کلمۀ پرسشی خوانده  چندبا حتّی االمکان  سؤال چنداحی م� و طّر  ۀمطلب (ارائ کدر  ۱۸

  شده) 

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستجمله و تعیین درست و  چند ۀارائ( يا

  ؛ )اساس م� ارائه شده در برگۀ امتحانی

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توّجه به تصوير که در اين حالت 

ری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکا

 بسنجد.

۱ 
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۱۲۳ 
 

هاتذکّرات برای طرّاحی سؤاالت امتحانی نوبت اّول و دوم و ميان نوبت  
 شوند.گذاری میسؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات کامالً حرکت .۱

 آموز است.صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حّد فهم دانش .۲

بندی تغییراتی اجرا نـ(يد؛ ولی در نوبت امتحان نوبت اّول، طّراح مجاز است تا یک نـمره در بارمدر طّراحی سؤال  .۳

 شود.بندی دقيقاً رعايت میدوم، بارم

 .داردحجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه تنّوع  .۴

های زبانی امکان ندارد؛ مثالً شوند و تفکيک مهارتتلفيق می های مختلف با همدر بسیاری از موارد سؤاالِت بخش .۵

 زمان بیاید.در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوِم مختلف هم

 اند:های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسبفونت .۶

 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT،(ن طه)عث) B Badr ، Traditional Arabic  ،

Simplified Arabic   

 طرح سؤاِل امتحان نوبت اّول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از بيست نـمره است.  .۷

بندی تعي� نوبت، بارمطرح سؤاِل امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحاِن ميان .۸

گونه تواند اينميان نوبت سؤال طرح نـ(يد، می ۀبندِی ويژ است که بر اساس بارم مندشود. اگر دب�ی عالقهنـمی

 عمل کند: 

  نـمره.  ۷نـمره و قواعد  ۲نـمره، مهارت درک و فهم  ۵نـمره، مهارت ترجمه به فارسی  ۱شناسی مهارت واژه

  (اين موارد رصفاً پيشنهاد است.)

  گردد. مرۀ شفاهی منظور مینـمره کاسته می شود که برای نـ ۵در نتيجه 

  های شفاهی ساده يک نـمره)(روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسش

آموز ها) يک يا دو قرينه مانند اسم و ضم� بايد در جمله وجود داشته باشد، تا دانشدر سؤال (ترجمۀ دقيق فعل .۹

 بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند. مثال: 

 َقْد َوَجْدمتُ يف ُغرفَِتِك؟ أنتم  ال َتْدُخلنيَ َدْرَسها. أيـُتها الزميَلُة، ِملَ  َتْكُتبُ َكالَم ُمَعلِمَك. َأخيت   ِاْمسَعْ يا َوَلُد، َرجاًء، 

  ُهناَك ِمْن قَـْبل. ملَْ َجنِْلسْ َحنُْن إلی السْفرَِة َغدًا.  َسَنْذَهبُ َطريَقُكم. إننا 

كنند هايی وجود دارد كه كمک میدر جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هافعليک از ّوالً هر كنيد امالحظه می

آموز موفّق باشد. فراموش نكنيم كه يكی از اهداف ارزشيابی آموزش است. آن ارزشيابی درست است كه تا دانش

  شود تا از يادگ�ی لّذت بربد.آموز كمک كند و او را دچار ترس و نگرانی نكند و موجب بتواند به دانش

ها را داشته باشند: صحيح و سا¼، پر كاربرد، دارای معنای شود كه اين ويژگیهايی استفاده میدر اين سؤال از فعل

، ذََهَب، رََجَع، ساَعَد، اِبْتََعَد، أَْرَسَل، اِْستَْخَرَج، اِقَْرتََب، اِنْتَظََر، اِنَْقطََع، تَكَلَّمَ شود: هايی پيشنهاد میساده؛ لذا چن� فعل

  و ... لَِعَب ، َعلََّم، غََسَل، طَلََب سافََر، شاَهَد، 
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۱۲۴ 
 

در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعي� فعل  .۱۰

 مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: 

  )� ساِعدوا   �ساِعدْ . (الّساِئقَ  ... ٰذِلكَ  أيـَها الرجاُل، َرجاًء،   ِفعالً ُمناِسباً. َفراغِ يف الْ  اُکتُْب 

.         تَرِجِم الْ    .ن إَلی بُيوِتکُ  نَ ِارِجعْ  ِمن َفضِلُکن، ،َأَخوايتيا کَلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ

  شود.)در بخش كل(ت ناه(هنگ چهار كلمه داده میشود. (اّما ای دو، يا سه گزينه ارائه میدر سؤاالت چندگزينه .۱۱

 شود.ای طّراحی نـمیترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه .۱۲

توانند ماضی، يا امر باشند بايد در جمله و همراه قرائن که می» تَعارَفوا«، » تََعلَّموا«هايی مانند طرح سؤال از فعل .۱۳

 مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چن� سؤاالتی خودداری شود بهرت است. 

های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نيز مصدر در در تشخيص و ترجمۀ فعل .۱۴

ی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نبايد تغي�اتی مانند اعالل حذف جمله بايد فقط موارد صحيح و سا¼ طّراح

، ِق دچار مشكل خواهند شد. اگر فعل ۀآموزان در ترجمداشته باشد. دانش هايی مانند أَْرِض، اِْرَض، اِْهِد، دَْع، اُدُْع، ُردَّ

ه(ن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِْهِدنَا ترين تغي�ی ع� های درسی به كار رفته باشند بايد بدون كوچکهم در كتاب

اَط الُْمْستَقيَم﴾  الرصِّ

در فارسی » ماضی استمراری«معادل  »اْلَمْرضٰی. كانوا يَـْفَحصونَ َاْألَِطبّاُء  « ۀآموزی بداند فعِل جملاحت(ل دارد دانش

ه فراموش كرده باشد؛ در اين هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصل ۀرا كه در پاي» فََحَص «است؛ ولی معنای فعل 

امتحان داده شود؛ زيرا آنچه  ۀدر برگ» فََحَص «شود. در چن� حالتی الزم است كه معنای فعل صورت به او ظلم می

بندی در بخش ، و اين بخش از بارم»فََحَص «است نه معنای فعل » ماضی استمراری«شود ساختار معادل سنجيده می

 .قواعد است، نه در بخش ترجمه

های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی .۱۵

 درسی نيست؛ اّما حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب است.

با توّجه به قرائن در قالب سؤال جمله  در خالی جای برای مناسب، ۀو اسم اشار  ضم� طرح سؤال در مورد تشخيص .۱۶

 ای اشکالی ندارد؛ ولی بايد توّجه داشت که چن� مواردی از اهداف کتاب درسی نيست: چندگزينه

برای  كکاربرد هذه و تل؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذاِن و هذين، َك ضم� منفصل منصوب مانند إيّا

  اشاره به اسم غ� عاقل.

 به نام ض(ير اشاره نشده است.در كتاب درسی 

 ارائه شده ۀجمل کل(ِت  و نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست در جمله، تشخيص محّل اعرابیدر  .۱۷

است؛ زيرا در كتاب  ممنوع مطلقاً  کل(ِت جمله، گذاریِ طرح سؤال از اعراب .باشند شده گذاریاعراب باید كامالً

ادبيات و علوم انسانی ذكر عالمت اعرابی آموزش داده شده است؛  ۀكتاب عربی رشت در آموزش داده نشده است.

 الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.» جاَء الرجُل.« ۀتواند طرح شود؛ مثالً ذكر اينكه در جملبنابراين، در امتحان می
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كِم، َمحكوم، َمحكََمة، أَحكَم الزم در تشخيص مشتّقات، ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ اّما ذکر نوعِ كل(تی مانند حا .۱۸

است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم فاعل 

 باشد، در کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نيست.ثالثی مزيد می

ای نيز طرح كرد. از كتاب عمل كرد. يعنی سؤال دو گزينه ۳۰ ۀصفح توان ماننددر بخش تحليل رصفی و اعراب می .۱۹

-يک جمله و درخواست از دانش ۀطرح سؤال به صورت پر كردن جای خالی در تجزيه و تركيب خودداری شود. ارائ

 درسی نيست. ۀآموز برای نوش� تحليل رصفی و اعراب نيز از اهداف برنام

آموزان كالس دچار است؛ به رشط اينكه اين تغي� موجب نشود كه بيشرت دانشتغي� جمالت كتاب در امتحان جايز  .۲۰

ها را حفظ نكند. بديهی است كه آيات و احاديث و وار عبارتآموز طوطیاشكال شوند. هدف اين است كه دانش

 توان تغي� داد.ها را نـمیرضب املثل

عبارات ارائه شده انجام داد. طبيعی است كه امكان  توان تفكيک دقيق مياندر بخش مهارت ترجمه به فارسی نـمی .۲۱

 هايی از قواعد را افزايش دهد.ای داده شود كه بارم بخشدارد در آزمون جمله

ای است كه شود. درس عربی به گونهاّول كتاب كمرت از ده �ره طّراحی می ۀدر امتحان نوبت دوم از مطالب نيم .۲۲

 ۱۲دوم حدود  ۀاّول حدود هشت نـمره، نيم ۀاّول و دوم كتاب تعي� كرد. (نيم ۀتوان سقفی برای مطالب نيمنـمی

   نـمره)
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  و دوم اّول نوبت  ميان ،دوازدهم پايۀ )۳، زبان قرآن (عربی شفاهی بندی امتحانبارم

 ادبيات و علوم انسانـی ۀرشت
 مرهـن  موضوع ش(ره ها مهارت

   هایمهارت

  خواندن،

 گف¯شنيدن و سخن

  ،مخارج حروف) درستتلّفظ نسبتاً با و  ،و خطا درنگخوانی (بدون روان ۱

  ،و اجرای گروهی آن شعرحفظ يا 

 .هام� برخی درس یاجرای نـ(يش

۴ 

  های پرسشی مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله ۲

ن، أيَن، أيَن، ِمنْ  ،لَِمنْ ، َمنْ  بَِم، هَي، (سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما کَم،  ِممَّ

، أَيّ ، أ، متی، کيف، ملاذاَهْل    ،)، لَِم، َعمَّ

  ساده.يا اجرای گروهِی مکاملاتی 

 

۱ 

 ۵   هاهمر ـجمع ن                                                     

  

  :تذکّرات

باشد، نـمره) می ۵نـمره) و شفاهی (از  ۱۵امتحان ميان نوبت اّول و دوم شامل دو بخش کتبی (از  .۱

 ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است.

دشوار است و از  )و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،(تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی  .۲

حّتی االمکان مخارج آموزان خواسته شود آيد؛ اّما بايد از دانشآموزان بر نـمیعهدۀ بسياری از دانش

حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تـمرين کنند، زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل 

 دينی است و قرائت نـ(ز بايد با تلّفظ درست باشد.

ای بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ سؤاِل های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمهدر پاسخ به جمله .۳

أنا «، کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: »ُفنُدقإلی الْ «پاسخ دهد » َهُب؟إلَی أيَن تَذ«

آموزی سؤال در بخش مكامله، فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش» ُفنُدِق.أذَهُب إلی الْ 

در » طهراَن.أنا ِمْن «و درنگ کرد و نتوانست بگويد » طهران«و پاسخ داد: » ِمْن أيَن أنَت؟«شد: 

 حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است. چون سؤال را فهميده است.

آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در دو دقیقه معرّفی کند؛ يا اگر فّعاليّتی در توانيم از دانشمی .۴

 توان به عنوان �رۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.زمينۀ �ايش و مکامله در کالس داشت می
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آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد؛ بنابراين آنچه توان از همۀ دانشيعی است که در يک روز نـمیطب .۵

اش را های شفاهی وی نـمرۀ شفاهیخواند و مجموعه فّعالّيتآموز در طول سال تحصيلی میرا دانش

 دهد. تشکيل می

های رصفی و نحوی رافتدهی آخرين و بهرتين وضعّيت مهارت شفاهی اوست. رعايت ظمبنای نـمره

آموز نيست. مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی رسعت عمل داشته باشد و در مکامله در حّد دانش

فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد؛ بنابراين از دب� گرامی 

آموز خاطرۀ خوشی از مکامله به ياد خواهشمنديم اين بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش

  های آينده Âاند.داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال

  های مكامله مانند: پرسش

؟ ما هَو تَرتيبَُك بََ� كِذِه الطّالَِبِة؟)، ِمن أين حرضتك؟ کم عمر َذا الطّالِِب؟ (َما اْسُم هٰ َمْن أَنت؟ َما اْسُم هٰ 

نَة؟ أّي طعام تحّب  ؟ إلیٰ ك؟ أين بيتكکيف حال َرسِة؟ اْألُ إخَوتَِك َو أََخواتَِك يف رَْت هذه السَّ أيَن سافَ

؟ کم الساعة؟ ما هو لون ك(تحبَّ�)؟ أيُّ فاكهٍة موجودٌة اآلن يف الّسوِق؟ متی ترجع (ترجع�) إلی بيت

(هل أنِت نشيطة)؟ أ دفرتٌ الباب؟ لِ(ذا تدُرُس (تدرس�)؟ ماذا تأکُُل (تأكل�) لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط 

  الحقيبة؟ ماذا تُشاهد يف ساحِة املدرسة؟ كمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلعلی الْ 
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فِّ ، اِمتِحاُن اللَُّغِة الْ یٰ ِمِه تَعالبِاسْ  م) َفصُل ، اَلْ الثّانـَي َعَرشَ َعَربيَِّة لِلصَّ ْرِس اْألَوَِّل  وَُّل، ِمنَ اْألَ  (الرتِّ َدقَيَقًة،  ۷۰َوقُت: ، اَلْ َوالثّانـيالدَّ
:ُم الْ اِالسْ وَُّل وَ ُم اْألَ ُمَدرُِّس:                            اَِالسْ ِمنطََقة:                        اَلْ اَلْ  ..../ ۱۰/ ....ريخ: اَلتّا عائِيلُّ  

  بارم  پرسش  رديف

  شناسی (دو نـمره)مهارت واژه
.کَلِ�ِت تَرِجِم الْ  ۱   الَّتي تَحتَها َخطٌّ

 الزْيتِ ﴾/ ُيصاُد اْحلوُت ِالْسِتخراِج ُتراباً / ﴿َو يَقوُل اْلكاِفُر يالَيَتين ُكْنُت ﴾اْلغُيوبِ  َعّالمُ ﴿إنَك أَنَت 
  ِمَن اْلعافَيِة.  َأْمجَلُ ال لِباَس ِمْن َكِبِدِه./ 

۱  

تَِ�.کَلَِمتَِ� الَْو الْ ُمَرتاِدفَتَ�ِ کَلَِمتَِ� الَْفراغِ الْي الْـفِ  اُکتُْب   ۲   ُمتَضادَّ
رَ /  ناِفع َب /  َمناِجم/  َسهََّل /  َخيـَّ   ُمِرضّ /  َصعَّ

  ............................ ≠  ............................. ب                .............................=  .............................الف

۰.۵  

  ۰.۲۵         �اَلنَفق  � َاْجلِْلد  � اَْلَعْظم  � اَللْحم  .یٰ َمعنَة يف الَْغريبَ کَلَِمَة الِْن الْـَعيِّ   ۳

  ۰.۲۵  ُعنواناً َخطًَأ. الصُحفِ  َنَشَرْت إْحَدی .اْلكَلَِمِة الَّتي تَْحتَها َخطٌّ  ُمفرَدَ  اُکتُْب   ۴

  نـمره) نهب. مهارت ترجمه به فارسی (
  ُجَمَل.الِْذِه هٰ  تَرِجمْ   ۵

 .......................................................................... ۰.۲۵﴾  َو ُخِلَق اْإلنساُن َضعيفاً ﴿ .۱
 ۰.۵ال ِعْلَم لَنا إّال ما َعلْمتَنا﴾ ﴿ .۲

.............................................................................................................................................  
 ۰.۵  ﴿... َو ال َحتْزَنوا َو أَنُتُم اْألَْعَلوَن﴾ .۳

.............................................................................................................................................  
 ۰.۵﴾  إنّا ال ُنضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً ﴿ .۴

............................................................................................................................................. 

 ۱﴾  َوَلْو ُكْنَت َفّظاً َغليَظ اْلَقْلِب َالنْـَفّضوا ِمْن َحْوِلكَ ﴿ .۵
............................................................................................................................................. 

ـِه َو قَـبلَـها، َو َأْجَلَسـها ِعْنَدُه. َنِدَم الرُجُل َو َأَخَذ َيدَ  .۶  ۱  بِْنِت
............................................................................................................................................. 

 ۰.۵؛ فَـَلْم ُيَصدقوها. اَلِت الشْيماُء: إنّـي َألُخُت النيب ِمَن الرضاَعةِ ق .۷
............................................................................................................................................. 

 ۰.۷۵أَ تَْأُمُل َأْن َتعيَش َحّتی تَْأُكَل ِمْن ثَـَمرِها؟!  .۸
............................................................................................................................................. 

 ۰.۵  لَْيَت َصديقي يـَْنَجُح يف اْلُمسابـََقِة! .۹
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵الّناِس غايٌَة ال ُتْدَرُك.  َمجيعِ  َكَأن إرضاءَ  .۱۰
.............................................................................................................................................  

۷.۵  
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َجَرةِ قاَل  .۱۱ ۰.۷۵.  اْلَفّالُح اْلَعجوُز: ما أَْسرََع إثْـماَر ٰهِذِه الش 
.............................................................................................................................................  

  ....................................................................................۰.۲۵.  َاجلَْراَدُة تَـْقِفُز ِمرتاً واِحداً  .۱۲
  ...................................................................................۰.۲۵.  َورََقُة الزيتوِن َرْمُز السالمِ  .۱۳

  

حيَحَة.  ۶ َجَمَة الصَّ   اِنتَِخِب الرتَّ
 َأْسَلَمِت الشيماُء َو دافَـَعْت َعْن َأخيها َو َدَعْت َقوَمها إَلی اْإلسالِم. .۱

    �. شي( تسليم شد و برادرش را ُهل داد و قومش را به اسالم فراخواندالف. 

  �. شي( مسل(ن شد و از برادرش دفاع كرد و قومش را به اسالم دعوت كرد  ب.

 ِخبَيَبِة اْألََمِل، َو خاَف َأْن َيْذُكَرُه الّناُس ِبالّسوِء.َشَعَر نوِبل ِبالذْنِب َو  .۲

    � نوبل احساس گناه و نااميدی كرد و ترسيد كه مردم او را به بدی ياد كنند. الف. 

  � نوبل احساس پشي(نی و دودلی كرد و ترسيد كه مردم از او به زشتی ياد كنند. ب.

۰.۵  

ِل الْ  ۷ َجَمِة الْي ـَفراغاِت فِ کَمِّ   فاِرسيَِّة.الرتَّ
قاَم نوبل ِبإنشاِء َعَشراِت اْلَمصاِنِع َو اْلَمعاِمِل يف ِعْشريَن َدوَلًة، َو َكَسَب ِمْن ٰذِلَك ثَرَوًة َكبريًَة ِجّدًا 

.   َحّتی َأْصَبَح ِمْن أَْغنٰی أَغنياِء اْلعاملَِ
و كارگاه در ......................... كشور و از آن ها .......................... نوبل اقدام كرد به ساخِ� ده

  ......... ثرو¬ندان جهان شد...........دارايِی بسيار بزرگی ............................ تا اينكه از ........

۱  

  نـمره) هفتج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد (
:  اْألَفعاَل تَرِجِم   ۸   الَّتي تَحتَها َخطٌّ

   ِباحلَْق. تَـْلَتزِمواَأْن  َعلَيُكم. ۳.       أََبداً  َتْكِذبَ َلْن . إنَك ۲.       ِحبَْبِل الّلهِ  أَْعَتِصمُ . أنا ۱

لواال . أَيـَها الصْبياُن، ۵  .   ِبالشرَطةِ  ِاتِصلـييا ُأخيت، . ۴ اْألَفاِضَل! ُجناِلسُ لَْيتَنا . ۶  اْلَربناَمَج. تُـَبد  

  أَهدافاً ِبقوٍة. ُيَسجلونَ کانوا اَلّالِعبوَن  . ۸     ِبُسرَعٍة. ْت َقِد اْنَطَلَقتْ كانَ اَرُة  اَلسيّ . ۷
   

ْلَتـَزَم: پايبند شد/ اِتَصَل: متاس گرفت/ َبدَل: عوض كرد/ جاَلَس:  ِاْعَتَصَم: چنگ زد/ َكَذَب: دروغ گفت/ ِا
        مهنشينی كرد/ اِْنطََلَق: به حركت درآمد/ َسجَل: ثبت كرد (َسجَل َهَدفًا: ُگل زد)   

۲  

  َفراغِ.ُمناِسَب لِلَْل الِْفعْ الْ نْ ـَعيِّ   ۹
ْلنا            .َعَلی النجاحِ  ................... َزميليَو  أنا. ۱ ْلُت     �  أَقْبَ   � أَقْبَلوا   � أَقْبَ

  � اِْمنَحوا   � َمنَحوا   � َسيَْمنَحونَ           َجوائَِز غاليَـًة أَْمِس....................  إنـُهم. ۲
  � ال يَْحزَنْ    � ال يَْحزَنُ    � ال يَْحزَنوا .      اجلُّْهالِ ـَك قَـْوُل ...................  يا َحبييب،. ۳

۱  
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۱۳۰ 
 

  � عاِملـي   �عاِمْل    � عاِملْنَ .   َجيداً  َزميالِتُكن ...................  ،بَناتُ . َرجاًء، يا ۴
  الِْعباَرَة الَّتي فيها ال النّافيَُة لِلِْجنِْس. نِ ـَعيِّ   ۱۰

  � َقوُهلُم إن اْلِعزَة لِلِه َمجيعاً ...﴾﴿َو ال َحيْزُنْـَك  .۱

 � ال، َمَع اْألََسِف. ال نـََتَذكُرَك. -أَ ال تَـْعرِفوَنين؟  .۲

  � ال فَـْقَر َأَشـد ِمَن اْلـَجْهِل. .۳

۰.۲۵  

  ».الُْحروِف الُْمَشبََّهِة لِلِْفْعلِ «فيها ِمَن  ما جاءَ الِْعباَرَة الَّتي  نِ ـَعيِّ   ۱۱
  � لَـذو َفضٍل َعَلی الّناِس َوٰلِکن َأكثَـَر الّناِس ال َيْشُكروَن﴾ ﴿... إن اهللاَ  .۱

 � ﴿إنّا َجَعْلناُه ُقرآناً َعرَبّياً َلَعلـُكم تَـْعِقلوَن﴾ .۲

  � .َو َقْدُر ُكل اْمرٍِئ ما كاُن ُحيِْسُنهُ  .۳

۰.۲۵  

۱۲   ، ِن الَْمَحلَّ اْإلعرابـيَّ لِلْكَلِ�ِت الَّتي تَْحتَها َخطٌّ   يف ما يَلـي.َعيـِّ
  .اجلَْْهلِ  ُمصيَبةِ يـُْنِقُذَك ِمْن  َصديقٌ  اَْلِكتابُ  ﴾ / َضعيفاً ﴿َوُخِلَق اْإلنساُن 

ِـِه. / اَلّالِعبوَن َرَجعوا ِمَن اْلُمباراِة َو  َمجيالً  َمْنَظراً  الزّائِرُ شاَهَد    .ُهم َمْسرورونَ يف َسْفرَت

۲  

ِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم   ۱۳   الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي.َعيـِّ
َجِر ِبال ثَـَمٍر. / زَيَنب َأْكبَـُر ِمْن َزهراء. /  يـُْعَرُف اْلُمْجرِموَن ِبسيماُهم﴾ / اَْلعاِملُ ِبال َعَمٍل َكالش﴿  

  / َحَسُن اْألَخالِق َحمموٌد بـَْيـَن ُزمالئِِه.ِعْنَد ُمواَجَهِة اْلَمشاِكِل. / َزميلـي َصّبارٌ َأْشَتِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر.

   

۱.۵  

  نـمره) دود. مهارت درک و فهم (
نِ   ۱۴ حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيـِّ حيَحةِ  َو غwََ  الصَّ   �  �               .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

 ........................                   .ِبالتَعبِ َيْسعٰی يف إجناِز َعَمِلِه، َو ال َيْشُعُر اَلدؤوُب . ۱

  ........................  َاْخلُّفاُش هَو اْحلََيواُن اللبوُن الذي ال يـَْقِدُر َعَلی الطَرياِن، َو َمسُْعُه َضعيٌف.. ۲

 ۰.۵   

َلِة التّاليَِة.اِقَْرأ النَّصَّ التّال  ۱۵   ـَي؛ ُثمَّ أَِجْب َعِن اْألَْسئِ
ور شد/ بَـْرد: سرما/ أَتْـَعَب: معاين اْلَكِلماِت اجلَْديَدِة: ِقْرد: ميمون/ َفراَشة: پروانه/ نَـَفَخ: باد كرد/ِاْشَتَعَل: شعله

۱  
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: رد شد، گذشت   خسته كرد/ َمر  

لَيَلٍة بارِدٍة ذاِت رياٍح َو أمطاٍر، َطلَبوا ناراً، َفما َوَجدوها، َسَکَنْت َمجاعٌة ِمَن الُقروِد يف َجَبٍل. يف 
ا َشراَرُة ناٍر، َفَحَسبوها ناراً، َفَمَسکوها َو َمجَعوا َحطَبًا َكثريًا َو َوَضعوُه َعلَيها، َو  َفشاَهدوا َفراشًة َكَأ

ِمَن اْلَربِد. َو كاَن َقريبًا ِمنُهم طائٌر َعَلى َشَجرٍة،  َبَدؤوا يَنُفخوَن يف اَحلَطِب َحتی َتشَتِعَل الّناُر لِلنجاةِ 
ا َفراشةٌ  ال  يَنُظروَن إلَيِه َو يَنُظُر إلَيِهم، َو َقد َرَأى َعَمَلُهم، َفقاَل َهلُم ِمن بَعيٍد: ال تُـْتعِبوا أَنُفَسُكم؛ إ

َة َمرّاٍت َفما مسَِعوا َکالَمُه، َعَزمَ  ناٌر. َلّما قاَل ذِلَك ِعد  َعَلى الُقرِب ِمنُهم لِـَنْهيِـِهم َعن ِفْعِلِهم، َفَمر
َع کالمَ  َعَرَف نيَتُه. َفقاَل َلُه: ال تَنَصْح َمن ال يـَْفَهُم؛ َفال تُـْتِعْب نـَْفَسَك. الطائُر ما مسَِ  ِبالطائِِر َرُجٌل فَـ

 الرجِل، َو َذَهَب إَىل اْلِقْرَدِة، لَِيقوَل: ما ٰهَذا اْلَعَمُل، إ ا َفراشٌة لَْيَسْت نارًا؟ فََأَخَذُه ِقرٌد ِمنُهم َقوي
  َفَضرَبَُه َعَلی اْألرِض فَـماَت الّطائُر.

 أَيَن كاَنِت اْلُقروُد َتعيُش؟أ. 
 ماذا فَـَعَلِت اْلُقروُد ِباْلَفراَشِة؟ب. 
 ؟»ال تَنَصْح َمن ال يـَْفَهمُ «َمْن قاَل: ج. 
  لََبِت اْلُقروُد نارًا؟َكيَف كاَنِت اجلَْو ِعنَدما طَ د.  

  أَِجْب َحَسَب الّصورَِة.  ۱۶

  
 ؟ٰهِذِه الّصوَرةِ َكْم ُكرسّياً يف   .أ

؟ َأشخاصاً جاِلسَني َعَلیُتشاِهُد  َهلْ   .ب اْلَكراسي  

۰.۵  
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فِّ ، اِمتِحاُن اللَُّغِة الْ یٰ ِمِه تَعالبِاسْ  م) َفصُل ، اَلْ الثّانـَي َعَرشَ َعَربيَِّة لِلصَّ   ..../ ۰۳/ ....ريخ: َدقَيَقًة، اَلتّا ۷۰َوقُت: اَلْ الثّانـي،  (الرتِّ
َ ُمَدرُِّس:                            اَِالسْ ِمنطََقة:                        اَلْ اَلْ  :ُم الْ اِالسْ وَُّل َو ُم اْأل عائِيلُّ  

  بارم  پرسش  رديف

  شناسی (دو نـمره)مهارت واژه
.ـالَّتي تَحتَ کَلِ�ِت تَرِجِم الْ  ۱   ها َخطٌّ

كاَن ِلُمزارٍِع َمزَرَعٌة فيها إال الشْرَك  ِبالّلِه./   الذنوبَ يـَْغِفُر الّلُه ﴾/ ُمقيَم الصالةِ ﴿َرب اْجَعْلين 
  اْنِشراحاً َو َفمي ِباْلَبَسماِت. الصْدرَ ./ َو اْمَألِ َخْضراواتٌ 

۱  

تَِ�.کَلَِمتَِ� الُْمَرتاِدفَتَِ� َو الْالْکَلَِمتَِ� َفراغِ الْي الْـفِ  اُکتُْب   ۲   ُمتَضادَّ
  َجَلسَ /  َمْوت/  َزلـة / تَـَعدیٰ /  قَـَعدَ /  َحياة

  ............................ ≠  ............................. ب                .............................=  .............................الف

۰.۵  

  ۰.۲۵         �اَْلَقميص  � اَْلُفستان  � اَْلفاِكَهة  � اَْلَعباَءة  .یٰ َمعني الْـَغريبَـَة فِ کَلَِمَة الِْن الْـَعيِّ   ۳

ِن الُْمفرََد َمَع َجْمِعهِ   ۴   ۰.۲۵  ُدعاء، َأْدعَية/ ظاِهرَة، َمظاِهر/ َصْفَحة، ُصُحف/ َحْفَلة، َحماِفل .َعيـِّ

  نـمره) نهفارسی (ب. مهارت ترجمه به 
  ُجَمَل.ِذِه الْهٰ  تَرِجمْ   ۵

 ۰.۷۵﴾  َفَأرونـي ماذا َخَلَق الذيَن ِمن دونِهِ  ٰهذا َخْلُق اهللا﴿ .۱
............................................................................................................................................. 

 ۰.۵ .ِاْسَتْقِبْح ِمْن نـَْفِسَك ما َتْسَتْقِبُح ِمْن َغْيـِركَ  .۲
............................................................................................................................................. 

 ۰.۵ .ْعُنيٍ ُكل َعٍني باكَيٌة َيوَم اْلقياَمِة إّال َثالَث أَ  .۳
............................................................................................................................................. 

 ۰.۷۵ .حَني َرَأی الرُجَل ملَْ يـَُقبْل بِْنتَـهُ 6اِنْـَزَعَج َرسوُل اهللاِ  .۴
............................................................................................................................................. 

۵.  بـيـَرها بـَْيـَن اْإلقاَمِة َمَعُه َأِو 6َأْجَلَس النداِء َو َخييماَء َعَلی الر۱ اْلَعْوَدِة إلٰی َقوِمها.الش 
............................................................................................................................................. 

 ۰.۵ .تُـْثـِمُر َشَجَرُة َجْوٍز إّال بـَْعَد َعْشِر َسَنواتٍ ال  .۶
.............................................................................................................................................  

  ۰.۵ِة! بارايـَْنَجُح يف اْلمُ  َصديقيلَْيَت  .۷
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵اْلَمشاِکِل َصْبـراً.  یِاْصبِـروا َعلَ  .۸
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵.  فاراً صاِدقاً ِتغْ ُت الّلَه اسْ َفرْ َتغْ ِاسْ  .۹
.............................................................................................................................................  

۷.۵  
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 ۰.۵َرأَْيُت اْلَفّالَح َو هَو َجيَْمُع اْلَمحصوَل.  .۱۰
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵ لَـْهـٌو﴾َو َما اْحلَياُة الدنيا إّال َلِعٌب َو ﴿ .۱۱
.............................................................................................................................................  

ـرَبَك اْلَكرميِ  .۱۲  ۰.۵ ﴾﴿يا أَيـَها اْإلنساُن ما َغـرَك ِب
.............................................................................................................................................  

  

حيَحَة.  ۶ َجَمَة الصَّ   اِنتَِخِب الرتَّ
ـهِ . ۱ َو ابِْتعاِدِه ِمْن ُعش ُد الّطائُِر ِمْن ِخداِع اْلَعدو َيطُري بـَْغتَـًة. ِعنَدما يـََتَأك  
  �. كنداش مطمنئ شد ناگهان فرار میهنگامی كه پرنده از فريف� دشمن و راندن او از آشيانهأ. 

  �. كندشود، ناگهان پرواز میاش مطمنئ میوقتی كه پرنده از ن�نگ زدن به دشمن و دور ساخِ� او از النه ب.

 َمْأُدَبٍة فََأْسَرْعَت إلَيها. إلیٰ بـََلَغين َأن َرُجًال ِمْن فِْتَيِة أَهِل اْلَبصَرِة َدعاَك .۲
  �. به من رسيد كه مردی از مردان برصه، تو را به مه(نِی خود فرا خواند و تو به رسعت به سوی آن شتافتی. أ

  �به من گفتند مردی از نيكان برصه، تو را به جشن خويش فرا خواند و تو به رسعت در آن حضور يافتی.  ب.

۰.۵  

ِل الْ  ۷ َجَمِة الْـفِ َفراغاِت کَمِّ   فاِرسيَِّة.ي الرتَّ

 ياهُ ِمْن ُدنْ  یٰ َو إن إماَمُكم َقِد اْكَتفـ أالبِـنوِر ِعْلِمـِه.  ءُ َيْسَتضيبِـِه َو  يـَْقَتديأال َو إن لِـُكـل َمْأموٍم إماماً 
بِـَورٍَع َو اْجِتهاٍد َو  ينونـيٰذِلَك َو ٰلِكْن أَع یٰ أال َو إنـُکم التَـْقِدروَن َعلـ .يـهِ َو ِمْن ُطْعِمـِه بِـُقْرصَ  يهِ بِـِطْمرَ 

  ِعفٍة َو َسداٍد.
باشيد  آگاه. جويدیو از نور دانشش روشنى م .........................دارد كه از او  یپيشواي یآگاه باشيد که هر رهرو 

باشيد که  آگاهبسنده کرده است.  ....................و از خوراکش به دو  ......................امامتان از دنيايش به دو 

  .............................. ی،و تالش و پاكدامنى و درست یبا پارساي یچن� کنيد؛ ول توانيدیقطعاً ش( نـم

۱  

  نـمره) هفتج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد (
:  اْألَفعاَل تَرِجِم   ۸   الَّتي تَحتَها َخطٌّ

  لِلنجاِح!  لَْيَتـهُ ُحياِولُ  .۳ ، يا َزميلي؟ال تـَُعـرفُـين َصديَقكَ أ . ۲. َأَحداً بَـْنيَ اْألَْصِدقاءِ  ال تَـْنَصحوايا َأِحبيت،  .۱

     صوَرًة َعَلی اجلِْداِر. َأْن يَـْرُمسوااَلتالميُذ يُريدوَن . ۶ يف اْلُمباراِة. ملَْ يَـْفَشلْ َفريُقنا  .۵. يـُْرَحمْ َمْن يَـْرَحْم . ۴

          نّقاشی كرد: َرَسمَ / شكست خورد: فَِشَل  رَِحَم: مهربانی كرد/ / حاَوَل: كوشيد/معرّفی كردَف: َعرَّ  /اندرز داد: نََصحَ 

۱.۵  

  َفراغِ.ُمناِسَب لِلَْل الِْفعْ الْ نِ ـَعيِّ   ۹

ْلَعبْـنَ ال   � تَلَْعبونَ ال  � تَلَْعبواال     . الّشارِعِ يف َوَسِط  .............. َرجاًء؛ ،َأوالدُ . يا ۱   � يَ

ْحتَِفلوَن    � اِْحتََفلوا                            أَْمِس....................   إنّـُهم. ۲   � يَْحتَِفلونَ َسْوَف   �يَ

۰.۵  
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ِن الَْمَحلَّ اْإلعرابـيَّ لِلْكَلِ�ِت الَّتي تَْحتَها   ۱۰ ، يف ما يَلـي.َعيـِّ   َخطٌّ
َل َهَدَفنيِ  اَلّالِعبُ  الميذُ . َجنََح َمْسروراً  َسجِهشاماً إّال  اِالْمِتحانِ يف  الت.    

  .هَو َفرِحٌ َو  الزرْعَ  اْلُمزارِعُ . َحيُْصُد تَـْنـزيالً اْلُمْخِلصَني.  نـَزَل الّلُه اْلُقرآَن إْحساَن  الّناسِ َأْحِسْن إَلی 

  ِمَن اْلَعْفِو ِعْنَد اْلُقْدرَِة.   َأْحَسنُ يف اْلُمسابـََقِة! ال َشْيَء  فاِئزٌ لَْيَت حاِمداً 

  .اْلَقبيحِ ناِدماً ِمْن َعَمِلِه  الّشاِمتُ .  َأْصَبَح الطّالبِ ِلُدخوِل  اْلبابُ يـُْفَتُح 

۳.۲۵  

۱۱  . ِن الُْجملََة الَّتي فيها أُسلوُب الَْحْرصِ   َعيـِّ
  ال أَقوُل إال احلَْق. / يـَْنُقُص ُكل َشْيٍء ِباْإلنفاِق إال اْلِعْلَم.﴿ُكل َشْيٍء هاِلٌك إّال َوْجَهُه﴾ / 

۰.۲۵  

۱۲  . فـيِّ َو اْإلعراِب لِ� أُشwَ إلَيِه بَِخطٍّ حيَح يف التَّحليِل الرصَّ ِن الصَّ   َعيـِّ
  .اِالْمِتحانِ الّطالِباُت إَلی  َذَهَبت

  ْت:     َذَهبَ 
   �َو الُْجملَُة ِفْعليٌَّة.  ، ُمفرٌَد ُمَؤنٌَّث غائٌِب ب. ِفْعٌل َمعلومٌ    �َو الُْجملَُة اّسميٌَّة.  ، الزِمٌ ِفْعٌل ماٍض أ. 

  :  اِالْمتِحانِ 
  �. َوْزِن اْفتِعال، ُمَعرٌَّف بِأَل َمْصَدٌر َعلیٰ ب.      �. ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة بِالَْعلَميَّةِ أ. 

۰.۵  

ِن اْسَم الْفاِعِل وَ   ۱۳   أَس(ء) ۴(اْسَم التَّفضيِل يف ما يَلـي.  اْسَم الُْمبالََغِة وَ  اْسَم الَْمفعوِل وَ  َعيـِّ
  أنا ُمْعَتِمٌد َعلٰی نـَْفسي. / يا َسّتاَر اْلُعيوِب.   / . اْخلََشبِ  ا اْلُكرسي َمصنوٌع ِمنَ ٰهذَ 

  احلََْسُن.إن َأْحَسَن احلََْسِن اْخلُُلُق 

۱  

  نـمره) دود. مهارت درک و فهم (
نِ   ۱۴ حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيـِّ حيَحةِ  َو غwََ  الصَّ   �  �               .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

 ........................                    .ُيْكَسُر لِتَناُولِهِ َاجلَْْوُز َمثََرٌة ِقْشُرُه ُصْلٌب َو َغْريُ صاِلٍح ِلْألَْكِل، . ۱

  ........................                                                       .اَلطـن َوْزٌن يُعاِدُل ِمئَـَة كيلوِغرامٍ . ۲

 ۰.۵   

َلِة التّاليَِة.اِقَْرأ النَّصَّ التّالـَي؛ ُثمَّ أَِجْب َعِن   ۱۵   اْألَْسئِ
اَْلَكِلماُت اجلَْديَدُة: باَض ـِ : ختم گذاشت/ ُعّش: النه/ بَـْيض: ختم/ رِْجل: پا/ تَـَلّقٰی: دريافت كرد/ غاَدَر: ترک  

  تركرد/ َأْسَفل: پايني، پايني

ُعش طاِئٍر آَخَر لَيَس فيِه  یٰ لطائٌِر ال يـَْبين ُعّشاً. َو ِعْنَدما ُتريُد أُنثاُه َأْن َتبيَض، َتْذَهُب إ اَْلكوكو
؛ ُمث تَبيُض َمکانَـها، َو َختْرُُج بِـُسرَعٍة. ُتَکرُر هٰ  َذا صاِحبُـُه؛ َو تَـْقِذُف بَيَضًة واِحَدًة ِمْنـُه خارَِج اْلُعش

 َمْوِسٍم. ةَ اْلَعَمَل ِعد فَ  َمرّاٍت يف ُکل ، ـال ُيالِحُظ ُوجوَد بَيَضٍة  يَْأتِـي الطّائُِر اْلِمسکُني صاِحُب اْلُعش
َأْن َختْرَُج اْلِفراُخ. َأوُل ما يـَْفَعلُـُه فَـرُْخ اْلکوکو هَو َدْفُع  یٰ َکبيـَرٍة ُخمَْتِلَفِة اللْوِن بَيـَن بُيوِضـِه. فَـيَـْرُقُد َعلَيـها إل

. فَـَتْسُقُط َعلَ  بِـِجناَحْيـِه َو رِْجلَْيـِه اْلَقويـتَيـنِ  يوضِ سائِِر اْلِفراِخ َو اْلبُ  اْألَرِض َو تَـموُت  یخارَِج اْلُعش

۱  




ب ���م �ر��� ���� ٣، ز�
ن �رآن (�

ت و ��وم ا����� دوازدھم ر��� اد�
  (٢٢  #� ١١٢٣٨٠�د  ٩٧�&ر�ور  ١٩�
ر
 

۱۳۵ 
 

ـَر َو  یٰ ُکل اْلِغذاِء. صاِحبا ٰهَذا اْلُعش َيظُّناِن أَنـُه ابْـنُـُهما. فَـُيْطِعمانِـِه َحتّ   یٰ َوْحَدُه لِـيََتَلقّ  یٰ يـَْبق یٰ َحتّ  َيْکُب
. َو ال يـَْلَتِفتاِن إل رَ يُغادِ  یٰ ِفراِخـِهَما اْلَمْوتـ یٰ اْلُعش .أَْسَفَل اْلُعش  

   أَيَن تَبيُض أُنْـثَـی اْلكوكو؟   . أ
   ا؟َفِة اللْوِن بَيـَن بُيوِضـهالِحُظ ُوجوَد بَيَضٍة َکبيـَرٍة ُخمَْتلِ تُ ماذا تَـْفَعُل أُنْـثَـی اْلكوكو َلّما ب.  

    ؟ يوضِ اْلِفراِخ َو اْلبُ  سائِرَ  فَـرُْخ اْلکوکوِمبَ َيْدَفُع  . ج
ـها؟   ما هَي عاقَِبُة اْلِفراِخ اليت َتْسُقطُ  د.   ِمَن ُعش  

    
  أَِجْب َحَسَب الّصورَِة.  ۱۶

    
لةِ ي ـفِ  بُرُتقالَـةً َكْم   .أ ؟الس (ة: سبدَسل)   .................................................... 

  .................................................... ؟اْلواِقِف َجْنَب َسّيارَِتهِ  ما ِمْهنَـُة الرُجلِ   .ب

۰.۵  
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   ۱۱۲۳۸۰كد ) ۳دب�ان رشكت كننده در اعتبارسنجی كتاب معلّم عربی، زبان قرآن (

 ادبيات و علوم انسانی ۀدوازدهم رشت ۀپاي


