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  مقّدمه
با آرامش خاطر به امر  معلّم شود كهو ارزشيابی موجب می روش تدريسو درسی  ۀآگاهی از اهداف برنام

تر از معلّمی است کند، قطعاً موفّقم را مطالعه میتدريس، کتاب معلّ آغاز که پيش از  معلّمی تدريس بپردازد.

های تدريس کتاب نونگاشت، کند. آگاهی از رويکرد و شيوهکه بدون بررسِی اين کتاب رشوع به تدريس می

روست گاه مطابق رشايطی كه با آن روبهشود؛ آنتدريس آشنا می معلّم با روش امری شايسته و بايسته است.

  كند.عمل می

تأليف کتاب نونگاشت و نيز  رویکرد تا كوشندمی درسی هایکتاب نويسندگانو  آموزشی ریزانبرنامههرچند    

 ارزشیابی های به دست آمده ازنتيجهگاهی  اامّ  ،کنند تبیین رابرنامۀ درسی  انتظار موردهای تدريس روش

 این در که اموری از یکی. دهدنشان میرا  شده اجرا برنامۀ و شدهقصد برنامۀ میان فاصلۀ درسی هایبرنامه

  . است »ممعلّ  راهن-ی کتاب«مشکالت را حل کند،  ایاندازه تا تواندمی باره

با  آن مطابقت و درسی کتاب محتوای تعدیل امکان يادگ�ی و های تدريس وشيوه دربارۀ بيشرت معلّ-ن   

اند، يا آموزی خواندهبی که خودشان در دورۀ دانشانديشند. گاهی برخی به کتامیكمرت  آموزاندانش نيازهای

مانند. برای برخی معلّ-ن دشوار است که شيوۀ تدريس اند همچنان وفادار میکتابی که قبالً تدريس داشته

دلبستگی  های منسوخشيوه به دانند واند درست میخود را تغي� دهند. این گروه اندک، آنچه را قبالً آموخته

عربی را فقط رصِف انواع فعل و ضم� و اسم اشاره و مانند آنها  آموزش زباننوز گروهی هستند که . هدارند

نيز  معناست؛ زيرا در گذشته خودشانهای شنيدن، خواندن و سخن گف� بیدانند. برای اين گروه، مهارتمی

آموز و دانش ش عربی در ايران چيستآنكه بينديشند كه هدف از آموز  بی يزنبرخی اند. گونه آموزش ديدهاين

كنند؛ مانند غ� منرصف، مطالبی خارج از كتاب تدريس می چه مقدار دانش زبانی عربی در زندگی نياز دارد،

رياضی و فيزيک و علوم تجربی هيچ سودی  ۀآموز رشتچن� مطالبی برای دانشاعراب محلّی و تقديری و ... 

بايد به اين فكر كرد  نياز دارد در كتاب ذكر شده است. هااين رشتهآموز نششايان ذكر است هر آنچه داندارد. 

های خود استفاده كنند؛ شوند تا در زندگی آينده بتوانند از آموختهآموزان با زبان عربی آشنا میكه اين دانش

   تدريس مناسبی را پيش بگ�د. ۀشود دب� بتواند شيو فكر كردن به هم� موضوع موجب می

های چهارگانۀ زبانی به منظور فهم بهرت پرورش مهارت«های درسی عربی به صورت با تغي� رويکرد کتاب   

آموز دانش افزايی خويش برآمدند.بسياری از دب�ان در پی دانش» قرآن و متون دينی و زبان و ادبيّات فارسی

  فهمد.بايد بتواند عبارات و متون را خوب بخواند، خوب ترجمه كند و خوب ب
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 راستای در تربیتی و درسی برنامۀ اهداف برآوردن برای را شايسته یبسرت  تواندمی یادگیری یاددهی راهربدهای

  . ازدسفراهم  »بهطیّ  حیات« از مراتبی به دستیابی و فطرت شکوفایی

  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  عربیزبان  آموزش .۱

 کند و معلّم نقش راهن- و مدير آموزشی دارد.آموز ايفا میترجمۀ متون و عبارات دانش

 آموز، آموزش داده شود.له پرداخ� به دانشئنه به حّل مسچگونه آموخ� و چگونه اندیشیدن و چگو  .۲

زان آمو بر ارزشیابی دانش افزونیادگیری  -یاف� نسبت به اعتبار فرایند یاددهیبرای اطمینانم معلّ  .۳

در حقيقت يک هدف اصلی از برگزاری  .ورزد مبادرت خودهای تنسبت به ارزشیابی از فّعالیّ 

 امتحانات هم� مطلب است.

ه و فهم نقش ترجم ،ین میاندر ا گیرد.های زبانی صورت میآموزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت .۴

آموز هدف آن است كه دانش کتاب عربی، زبان قرآن دوازدهم،در  د.شو می ترعبارات و متون برجسته

 معنای فارسی عبارات عربی را بفهمد. درست بخواند و

 گردد.ه بیشرت میتوجّ  نزش عربی به مهارت خواندن و شنیدهای نوین آمو در شیوه .۵

 گیرد: بر این مبنا صورت می های زبانیسنجش مهارت  .۶

زبان  عبارات از عربی به فارسی، یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهمّ  ۀترجم خوانی،روان

آموز و یا در میان اسخ میان دبیر و دانشصورت پرسش و پ (به گف�عربی برای تقویت مهارت سخن

ارجاع به وجوه  رسی و عربی تقریباً یكی است؛در مورد مهارت نوش� از آنجاكه الفبای فا آموزان)دانش

  كند.-یز و اختالفات امالیی كفایت میـت

   

تا بتواند  ؛خوانی برخوردار باشدخوانی و روانایی درستمعلّم باید از توان ؛دارد ایويژهروخوانی جایگاه 

، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، ث، ح، ذ«تلّفظ صحيح حروف  آموزش دهد. ،متناسب با رویكرد اهداف و اصول برنامه

فراموش » و«در عربی و فارسی نيز تاحدودی فرق دارد. معموالً حرف » ک«شود. حرف آموزش داده می» و

در  Vشود. حال آنکه تلّفظ فارسی و عربی اين حرف فرق دارد. در فارسی معيار اين حرف به صورت می

ينکه در نـ-ز خواندن تلّفظ درست مخارج شود. با توّجه به اتلّفظ می Wانگليسی و در عربی به صورت 

  .حروف اهمّيت دارد؛ لذا دب� عربی به اين بخش توّجه دارد
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 برای آموزِش  کارساز هايیشيوهاست از الگوها و  شايستهن عربی ترجمه در آموزش زبا جايگاه ارزشمندبه  نظر

مانند تطبیق انواع ؛ است آمدكار  رجمهفنون تگاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم  ترجمه بهره گرفته شود.

  .دو زبانفعل در 

 قواعد آموز ايرانی متفاوت است؛آموز عرب کشور عربی در زمينۀ قواعد با نياز يک دانشنياز دانش

در يادگ�ی هر زبانی  گیرد.ر میو معلّ-ن قرا مؤلّفانریزان، لی اساسی مورد توّجه برنامهبه عنوان اص کاربردی

های درسی در کتابمورد تأكید است. ،از م� شاهدو یاف�  کاربردی توّجه به قواعدد الزم است، آموزش قواع

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

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

  اند.ها آورده شدهترين بخشمطالب رصفی نيز رصفاً مهم

  که: بایسته است شايسته و  در این باره

شود؛ در آموزش عربی طرح چن� سؤالی در امتحان درست سؤال تعريفی در امتحانات طرح نـمی .۱

ۀ اين عبارت خواسته نيست: (حروف مشبّهه را تعريف کنيد.) سؤال درست اين است که ترجم

آموز بتواند اين جمله را ترجمه کند بدين معناست شود: (ليت الشباب يعود يوما!) وقتی که دانش

 باشد آشنا شده است.َت میکه با حروف مشبّهه که يکی از آنها لَيْ 

آموز بايد در يادگ�ی نقش اصلی را تدريس متکلّم وحده در آموزش زبان نادرست است؛ زيرا دانش .۲

 داشته باشد.

آموز با شـود؛ آنچه را که دانشمی های اكتشافی و پرسش و پاسخ در این بخش تأكیدبر روش .۳

 شود.گاه rرين کند، در ذهنش ملکه میراهن-يی معلّم دريابد و خودش بدان پی بربد آن

اطّالع شود؛ دب�ی که از واژگان پنج کتاب گذشته بیتوّجه  آموزانهای پیشین دانشبه آموخته .۴

است و نسبت به قواعدی که فراگ� قبالً خوانده ناآگاه است؛ در تدريس با دشواری و کندی بسيار 

 شود.رو میروبه

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

را آموزش دهيم بديهی است که  تَُب)خواهيم فعل مجهول (کُِتَب و يُکْ برای ¤ونه وقتی که می

شود) را تفهيم کرد. يا برای تفهيم معنای نخست بايد فعل مجهول فارسی (نوشته شد و نوشته می

ابتدا بايد معنای ماضی نقلی و ماضی استمراری را در زبان فارسی » َمعونَ کانوا يَسْ «و » لَحَ أَفْ  قَدْ «

 توضيح داد.
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؛ لذا برخی از قواعد حذف می دندارن اانی در دریافت معنتأثیر چند ،از مباحث دستوری ایپاره .۶

آموز ايرانی به ويژه در شود. مانند مبحث غ� منرصف، انواع اعالل و ماقبل اعالل که برای دانش

قواعد شود. رشتۀ رياضی، تجربی و فنّی سودی ندارد و تنها موجب طرّاحی سؤاالت معّ-گونه می

های مهارت ۀهای جدید عربی بر پایرویکرد کتاب ند؛ زيراهستفهم عبارات و متون  در خدمت

ی سؤال طرح لذا ؛ساخت نه هدف است شناخت ،دیگر عبارت به .زبانی و م� محور است ۀچهارگان

حِ  یا ساخت اساس بر که  بلکه ؛ندارد وجود جدید روش در ،باشد گذاریاعراب یا طاءَ خْ اْألَ  َصحِّ

  .شودمی روهروب درست شده گذاریعرابا و درست ساختارهای با آموزدانش

  

  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 بتداییا 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 های چهارگانۀّخصاً مهارتآشنايی با زبان عربی و مش«... 

و متون :آموز را در درک معنای آيات قرآن کريم، کالم معصوم�زانی است که دانشاین حوزه به مي در

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

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

 و زبان بهرت فهم به كمک و اسالمی متون و عبارات فهم برای زبانی هایمهارت رورشپ«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 ردرویک

  آموزان: رد نظر برنامۀ درسی عربی از دانششايستگی مو 

با گسرتدگی  به فهم ساختارها و متونی متوّسطه، دوم دورۀدر پایان دوازدهم  ۀدر پايبتوانند بايد آموزان دانش

های طول شش سال متوّسطه با احتساب جمعآموز در دانش 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

كل-ت عربی را درست  تواند متون فارسی دارایعربی را ترجمه كند. همچن� می ۀاحاديث، ادعيه و متون ساد
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ذكر است كه مكامله، هدف تواند در حّد رفع نيازهای ابتدايی به زبان عربی سخن بگويد. شايان بفهمد. او می

  اصلی كتاب درسی نيست.

  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 ۀمربوط به طلب

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  یدز آنها بپرسا اگر افهمند؛ 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.  یاصول از منابع عرب

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

  ه زبان رايج دنيا باشد، تا ما ناچار باشيم از لحاظ مکامله با اين زبان آشنا بشويم.نيست ک 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 یقرآن، حديث، نهج البالغه، دعا، دعا 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
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  بخش اّول 

  (روش تدريس)
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  روش تدريس درس اّول

  اهداف درس

 آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند. یتاريخ – یيک م� دينبا  .۱

 خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی رسودی را اجرا كند. ۀبا نحو  .۲

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

، لَيَْت، لَعَ «شبّهة بالفعل حروف م کاربرد .۴ ، لِٰکنَّ ، کَأَنَّ ، أَنَّ  تشخيص دهد. یعرب جمالت زباندر را » لَّ إنَّ

 های دارای حروف مشبّهة بالفعل را درست معنا كند.جمله .۵

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

 اب تـمييز دهد.الی نهی و نفی و الی جو 

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

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

  پيام م� درس را درست درک كند. .۹
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ْرُس اَ  ُل اْألَ لدَّ   وَّ

  :اژگانیهTهنگی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ به برخی نکات رصفی، نحوی، تفسLی و و 

  ِهنِد. مسجد جامع شهر دهلی در هندوستان.هـي ِفـي الْ جاِمُع يف َمديَنِة ِدلْ َمسِجُد الْ اَلْ 

  شود.هی تلّفظ میدر ايران و پاکستان دهلی و در هند و کشورهای عربی و در غرب ِدلْ  �

د؛ ولی القاهرة، الربازيل و اينکه چرا (الهند) حرف ال دارد؟ س-عی است. مثالً إيران، مرص، أَرجنتينا ال ندار  �

  الکويت ال دارد. در اينجا بايد به استع-ل عرب مراجعه کرد.

  

    ۱۰۵ ﴿...أَِقْم َوْجَهـَك لِلّديِن َحنيفاً َو ال تَـکونَـنَّ ِمَن الُْمْرشِکَ�﴾ يونُس:

  يکتاپرستی به دين روی آور و هرگز از مرشکان نباش.با 

شود؛ اّما نون تأکيد از اهداف آموزشی کتاب نيست و موارد مشابه در یدر اين آيه اشاره به نون تأکيد م

  گردد.ارزشيابی طرح نـمی

مدار کن و حق یممستق یند ینا یه قلبت را به سو توجّ  ینکه( به من امر شده) ا ینی: وهللا مشک یتآ ترجمۀ

  هرگز از مرشکان مباش.

ه ساز که از هر گونه متوجّ  یینیخود را به آ یشده که) رو (به من دستور داده  یرازی: وهللا مکارم ش یتآترجمۀ 

  .است و از مرشکان مباش یرشک، خال

ه را متوجّ  ینداریو د یشده که] وجه بندگ یو [به من وح: )یزاناملۀ (ترجم یهمدان یموسو  هللایتآترجمۀ 

  مباش. ینکن و زنهار، زنهار که از مرشک یفحن یند

پاک  یین(اسالم و آ یفحن ینبه جانب د یکه رو  ین[خدا مرا امر کرده به] ا ی: واقمشه یاستاد الهترجمۀ 

  مرشکان مباش. یینآ) آور و هرگز همیدتوح

آور و زنهار از مرشکان  یرو  یفحن ین[به من دستور داده شده است] که به د : وفوالدوند یاستاد مهدترجمۀ  

  مباش.

خود را بدون انحراف به  یمن فرمان داده شده است که رو به  یزن : و)یزان(بر اساس امل یصفو  یآقاترجمۀ  

  اسالم کن و هرگز از آن غفلت مکن و از مرشکان مباش. یچپ و راست به سو 

 یوجودت] به سو  ۀو بدون انحراف با هم یانهگراام] که [حقیافته[دستور  یان: وت االسالم انصارحجّ ترجمۀ  

  ان مباش.آور و از مرشک یدرست واستوار رو  ین] دین[ا
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  اَلّديـُن َو التَّـَديُّـنُ 

  دين و دينداری

ُن ِفطْريٌّ ِفـي اْإلنساِن. َو التّاريُخ يَقوُل لَـنـا:  �   اَلتََّديـُّ

  گويد:دينداری در ا�ساىن فطری است. 	رخي به ما می

  ِة.طَريَقـٌة لِـلِْعبادَ  کاَن لَـُه ديٌن وَ  ال َشْعَب ِمْن ُشعوِب اْألَرِض إّال وَ  �

  های زمني ن4ست؛ مگر اينکه 0رای عبادت د,ن و روىش داش)ته &شد. (دارد)هيچ ملّىت از ملّت

الرُّسـوِم اراُت الَّتي َعرَفَـها ِمْن ِخالِل الِْکتابـاِت َو النُّقـوِش َو الَْحضَشَفـَها اْإلنساُن، َو فَـاْآلثـاُر الَْقديـَمُة الَِّتي اکْتَ  �

  .أَنَُّه ِفطْريٌّ فـي ُوجوِدهِ  کُِّد اْهِت-َم اْإلنساِن ِبـالّديِن َو تَُدلُّ َعلیٰ َو التَّ-ثيِل، تَُؤ 

ها ها و تندMسها)، نقّاىشها (Jگارهاكریها، کندههاىي که =ٓ;ا را در Eالل نوش)ته=Bٓر Aهىن که ا�سان =ٓ;ا را :ف9ه است و متّدن

کند 0ر اينکه [دينداری] در وجود او فطری کند و داللت مین را تSٔUيد میها) ش)ناخ9ه است مهّت ورزيدن ا�سان به د,(جمّسمه

  است.

:فنت mزيی است كه قjًال بوده و مانع و پوششی fلوی ديدن  . اك`شاف=ٓموز توضيح دهمي(فرق اك`شاف و اEرتاع را 0رای دا�ش

  گرف9ه است؛ وىل اEرتاع يعىن پديد =ٓوردن mزيي كه قjًال نبوده است.)را می

ِد اْآللِـَهـِة َو تَْقديِم الَْقرابيـِن لَـها لِـَکْسِب  �  رِضاها َو تََجنُِّب َولِٰکنَّ ِعباداتِـِه َو َشعائِرَُه کانَْت ُخرافيَّـًة؛ ِمثُْل تََعدُّ

  َرشِّها. َو ازْداَدْت ٰهِذِه الُْخرافاُت فـي أَدياِن النّاِس َعلٰی َمرِّ الُْعصوِر. 

و خراىف بود؛ مانند چuد Eداىي( تعّدد Eدا:ن) و پ4شکش Sردن (تقدمي) قر&ىن به Eدا:ن 0رای Sسب ها و مرامس اوىل عبادت

  های مردم افزاMش :فت.خش)نودی =ٓ;ا و دوری از ّرششان؛ و در گذر زمان ا,ن خرافات در د,ن

=ٓموزی ِاْزداَد (نيازی به ذSر ا,ن قا�ده ن4ست؛ اّما اگر دا�ش �ِاْزَ	َد  �[ِاْزداَد، ,َْزداُد، ِاْزد:د = ِاف9ََْعَل، يَْف9َِعُل، ِاف9ِْعال] ِاْزتََيَد  �

  دهمي.)توضيح می هامن ,ک نفر�رس)يد فقط 0رای 

  َولِٰکنَّ ّهللاَ تَبارََك َو تَعالٰی لَْم يَتْـرُِك النّاَس َعلٰی ٰهِذِه الْحالَِة؛ فََقْد قاَل فـي کِتاِبـِه الَْکريِم: �

  مردم را 0ر مهني �الت رها �ساخت؛ قطعًا [او] در کتاب & Sرام`ش فرموده است:  -و بلندمرتبه &دا �م او  �ر0رSت -وىل Eداْی 

   ۳۶﴿أَ يَـْحَسُب اْإلنساُن أَْن يُتْـرََك ُسدًی﴾ اَلْقياَمة:  �

  شود؟پندارد) که بيهوده رها میکند (می=ٓ: ا�سان گامن می

.لِٰذلَِك أَرَْسَل إلَيـِهُم اْألَ  � اَط الُْمستَقيَم َو الّديَن الَْحقَّ   نبياَء لِـيُـبَـيِّـنـوا الرصِّ

  به مهني Eاطر پيامربان را 0راMشان فرس)تاد 	 راه راست و د,ن حق را 0راMشان =ٓشاكر کنند.
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هامن س)يد فقط 0رای =ٓموزی �ر نjَـّي در اصل نَيبء بوده که به نّيب تبديل شده است. (نيازی به ذSر ا,ن قا�ده ن4ست؛ اّما اگر دا�ش

  دهمي.)توضيح می ,ک نفر

ثَـنَا الُْقرآُن الَْکريُم َعْن سيـرَِة اْألَنبياءِ  وَ  �   ِرصاِعـِهم َمَع أَقواِمـِهِم الْکاِفريَن. َو (ع)  قَْد َحدَّ

  ست.و قر=ٓن Sرمي در&رۀ روِش (داس)تان) پيامربان (ع) و درگريِی =ٓ;ا & مردماِن اكفرشان & ما خسن گف9ه ا

  الَّذي حاَوَل أَْن يُنِقَذ قَْوَمـُه ِمْن ِعباَدِة اْألَْصناِم. (ع)  لْـنَذکُْر َمثَالً إبراهيَم الَْخليَل َو  �

  ها جنات دهد.:د کنمي داس)تان ا0راهمي Eليل (ع) را که تالش Sرد مردمش را از عبادت بت و &يد

َ َجميَع اْألَصناِم  َوحيداً، فَـَحَمَل فَأْساً، وَ (ع)  ْن َمدينَِتـِهم، بَِقَي إبراهيمُ فَـفي أََحِد اْألَعياِد لَّ- َخَرَج قَوُمـُه مِ  � كَرسَّ

نََم الَْکبيـرَ ِفـي الَْمع   تَرََك الَْمعبََد.ثُمَّ َعلََّق الَْفأَْس َعلٰی کَِتِفـِه َو  ؛بَِد إالَّ الصَّ

ها جز بت د، ا0راهمي (ع) تنها ماند و تربی را 0رداشت و مهۀ بتو در ,کی از عيدها هنگامی که قوِم او از شهرشان Eارج شدن

  0زرگ را در معبد شکست؛ س¡س ترب را روی دوش او =ٓو,زان Sرد و معبد را  رک Sرد.

ًَة، َو َو  �  ـلُْمحاکََمِة وَ هَو الْفاِعُل، فَـأَحَرضوُه لِ (ع)  ظَنّوا أَنَّ إبراهيمَ لَّ- رََجَع النّاُس، شاَهدوا أَْصناَمـُهم ُمَكرسَّ

   ۶۲أَنَت فََعلَْت ٰهذا ِبـآلَِهِتنا يا إبراهيُم﴾ اَْألَنبياء:  َسأَلوُه: ﴿... أَ 

و وقىت که مردم 0رگش`uد، بتهاMشان را شکس)ته ديدند و گامن Sردند که ا0راهمي (ع) ا,ن اكر را Sرده است. (اجنام دهنده است)، 

  ار Sردند و از او �رس)يدند: (... =ٓ: تو ا,ن اكر را & Eدا:منان اجنام دادی ای ا0راهمي؟)¦س او را 0رای دادگاهی Sردن (حمامكه) احض

نََم الَْکبيـَر.  �   فَأَجابَـُهم: لَِم تَسأَلونَـني؟! اِسأَلوا الصَّ

  کنيد؟! از بت 0زرگ سؤال کنيد.¦س به =ٓ;ا پاخس داد: چرا از من سؤال می

- يَْقِصُد إبراهيُم اِالْسِتهزاَء ِبـأَْصناِمـناإ «بََدأَ الَْقوُم يَتَهاَمسوَن:  � نََم ال يَتََکلَُّم؛ إنـَّ   ».نَّ الصَّ

های ما را گويد؛ ا0راهمي فقط قصد دارد بتپچ Sردند ( رشوع Sردند به =ٓهس)ته خسن گفنت): قطعًا بت خسن ن»میمردم رشوع به پچ

  مسخره کند. 

   ۶۸ـروا آلِـَهـتَـُکم﴾ اَْألَنبياء: ُهنا ﴿قـالـوا َحـرِّقـوُه َو انْـصُ َو  �

  و Eدا:نتان را :ری کنيد. ¯سوزانيدو در اين®ا گف9ند: او را 

  فَـَقَذفوُه ِفـي الّناِر، فَـأَنَقَذُه ّهللاُ ِمنْـها.  �

  ¦س او را در =ٓ°ش انداخ9ند و Eداوند او را از =ٓن [=ٓ°ش] جنات داد.

  

  



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۱۶ 
 

حيَح َو الْ  � ِ الصَّ رِس  َخطَأَ َحَسَب َع[ِّ   .نَصِّ الدَّ

 �. َرشِّها رِضاها َو تََجنَُّب  الَْقرابِ� لِْآللَِهِة کَْسَب  تَقديمِ َهَدُف ِمن کاَن الْ  .۱

 �ـنـاِم. صْ ـَغـِر اْألَ کَتِِف أَصْ  َفأَس َعلیٰ الْ  (ع)َعلََّق إبراهيمُ  .۲

عوِب ديٌن أَوْ لِبَعْ  لَم يَُکنْ  .۳     �ِعباَدِة. طَريَقٌة لِلْ  ِض الشُّ

   �نساِن ِبالّديِن. ِت-َم اإلْ َقديـَمُة تَُؤکُِّد اهْ ثاُر الْ اَْآل  .۴

نَ ـتَّ ـنَّ الإ  .۵   �  نـسـاِن.ـريٌّ ِفـي اإلْ ِفـطْ  َديـُّ

  �  نساَن ُسدًی.ّهللاُ اإلْ  ُك ـُر ال يَتْ  .۶

  

  ֠  ֠ اِعـلَـمـوا  

  َمعانِـي الُْحروِف الُْمَشبَّهِة ِبالِْفْعِل َو ال الّنافَيِة لِلِْجْنِس 

، لَـيْـَت و لَـَعـلَّ «َشبَّهُة ِبالِْفْعِل: با معانی دقيق حروف پرکاربرد . الُْحروُف الْمُ 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   ۱۲۰ْحِسنيـَن﴾ اَلتَّوبَة : ﴿... إنَّ َهللا ال يُضيُع أَْجَر الْمُ 

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

      در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.

  دهد؛ مثال:به هم پيوند می است و دو جمله را» 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؛ آيد و اسم را منصوب و خرب را مرفوع مىحرف تأكيد است كه بر رس جملۀ اسمّيه (مبتدا و خرب) می» أَنَّ «

  ؛ اّما آموزش اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.»لََغني أَنَّ زيداً قائِمٌ بَ «مانند: 

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

ُهنَّ الْياقوُت َو الَْمرْجاُن﴾  اَلرَّحٰمن :    اند. آنان مانند ياقوت و مرجان  ۵۸﴿کَـأَنـَّ

  آيد.. گويی خشنود ساخ� همۀ مردم، هدفی است که به دست نـمیُك َر ال تُدْ  کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايَةٌ 

  کند.آموز هم� اندازه بداند کفايت میدانش

  اطّالعات بيشرت برای دب�:

اّما کند؛ ىل را منصوب و دّومى را مرفوع مى، اوّ آيدمی: از حروف مشبهة بالفعل است كه بر رس مبتدا و خرب كَأَنَّ 

كَأَنَّ َزيْداً « :مانند است؛اين حرف گاهى به معناى تشبيه  اب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.آموزش اِعر 
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مثل اينكه زيد ايستاده »: .كَأَنَّ َزيداً قائِمٌ « :مانند باشد؛میگ-ن و گاهى به معناى  .سان ش� استهزيد ب»: .َسدٌ أَ 

تاءِ كَأَنَّ « :مانند است؛شدن  کو گاهى به معناى نزدي .است   .مثل اينكه زمستان در پيش است»: .ُمْقِبٌل  ُه ِبالشِّ

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

  ۲۴۳﴿... إنَّ َهللا لَـذو فَضٍل َعلَی النّاِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر النّاِس ال يَْشُكروَن﴾ اَلْبََقرَة : 

  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 اَم الْ قَ « :مانند است؛ »استدراك«معناى ه كند و گاهى بخرب را مرفوع مى

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

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

  گويد: ای کاش من خاک بودم!و کافر می  ۴۰ُت تُراباً﴾ اَلنَّبَأ : ﴿َو يَقوُل الْکاِفُر يا لَيْتَـنـي کُنْ 

  اطّالعات بيشرت برای دب�:

ب« :مانند ؛شودكار برده مىهممكن است بناكه اغلب  يیبراى آرزو  اى كاش جواÕ» : يَوماً!اَب يعوُد لَْيَت الشَّ

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

 كه در اين آيدمی» ما« حرف» لَيَْت «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 » يلَْيتَن«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  �

ُكم تَْعِقلوَن﴾ اَلزُّخرُف      ۳: ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلـَّ

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

  اطّالعات بيشرت برای دب�:

بيَب حَ لََعلَّ الْ « مثال: ؛رساندع و اميدوارى را مىكند و معناى توقّ اسم را منصوب و خرب را مرفوع مى» لََعلَّ «

   از راه برسد! ياركه  اميد است»: !قادمٌ 

   !شود نازلاست سختى  ممكن»: !َة نازِلَةٌ دَّ لََعلَّ الشِّ «مانند  ؛دهدرا مى چيز ناپسنداز  ترس و معناى

  .»َعلَّ «شود و گفته مىل اين كلمه حذف گاهى الم اوّ 
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   .(لََعلَّ-) :مانند ؛داردرا از عمل باز مى و آن آيدمیه ) ى كافّ دنبال آن (ماه و گاهى ب 

  ).ي(لََعّيل و لََعلِّن :مانند آيد؛میر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن ه صل شود بهم به آن و ياء متكلّ  اگرو 

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

  شايد حميد سفر کند!        لََعلَّ َحميداً يُساِفُر!  

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

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

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

  کرد!کاش نارص از تنبلی دوری می ِن الَْکَسِل!مثال: لَيَْت ناِرصاً ابْتََعَد عَ 

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

  مطلوب است. یاستمرار  یماض ۀآموز، ترجمتسهيِل تکليف دانش

  ناِرصاً ابْتََعَد َعِن الَْکَسِل!  لَيَْت 

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

ترجمه ه× و علم است و بايد به سياق عبارت توّجه کرد.  در ترجمۀ صحيِح فعِل بعد از لَيَْت و لََعلَّ  تذکّر مهم:

  های زبان مبدأ و مقصد باشد.های زبانی مانند شناخِت ويژگیبايد ذوق و سليقۀ مرتجم همراه توانـمندی

  با توّجه به معانی متفاوتش منطقی نيست.» لَيَت «آموز در ترجمه سختگ�ی نسبت به دانش

  کتاب از راست به چپ:  ۷تصاوير صفحۀ 

تون استان کرمانشاه، ِمره استان ايالم، کوه بيسْ فوَمن در استان گيالن، بَهَنم� در استان مازندران، درياچۀ سد ِسيْ 

خان استان کرمان، بوکان در آذربايجان غربی، فَسا در استان فارس، بندرعبّاس استان هرمزگان، زار گَنجَعلیبا

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

  .َکريـَمتَيـنِ يَتَيـِن الْ هاتَيـِن اآلْ  تَرِجمْ ): ۱( كَ سَ نَفْ  َتِبـرْ اِخْ   �

 ۵۶تُم ال تَْعلَموَن﴾ اَلّروم : ِکنَُّکم کُن﴿فَٰهذا يَوُم الْبَْعِث َولٰ  .۱

 فوالدوند یاستاد مهدترجمه  .یددانستیش- خودتان ¤ یاست ول یز، روِز رستاخینا

ّف :  .۲ ُهم بُنْياٌن َمرْصوٌص﴾ اَلصَّ    ۴﴿إنَّ َهللا يُـِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيلِـِه َصّفـاً کَأَنـَّ

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

 ساخت-نی استوارند.
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شده  یختهر ییبنا یی، چنان که گورا که در راه او صف در صف ی، خدا دوست دارد کسانیقتدر حق

 فوالدوند یاستاد مهدترجمه  کنند.ی، جهاد مانداز ُرسب

  ِس ِجنْ لِلْ  . َال النّافيَةُ ۲

  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
ی اين دو نام را با هم آموزان در درس جغرافيک نكته ظريف در گزينش دو نام بجنورد و ب�جند وجود دارد و آن اين است كه دانش

 گ�ند. به ويژه اينكه بجنورد مركز استان خراسان ش-لی و ب�جند مركز استان خراسان جنوبی است.اشتباه می

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

 : نرو.َهْب الی نهی مانند ال تَذْ  .۳

 : نبايد برود. َهْب  يَذْ بر رس فعل مضارع اّول و سوم شخص؛ مانند ال» 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 َعلَّْمتَـنا ...﴾ اَلْبََقرَة : 

 ای، هيچ دانشی نداريم. (برای ما نيست)ختهجز آنچه به ما آمو 

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

  ۵۴۰ص  ، ۱ج  ،: نهج البالغة  ینشان

الَُم: کامل حديث اين است:  أَْحَسُن  َمْعِقَل  أََعزُّ ِمَن التَّْقَوى َو ال ِعزَّ  َىل ِمَن اْإلِْسالِم َو الَرشََف أَعْ  الَو قَاَل َعلَيِْه اَلسَّ

اَلرَِّىض ِبالُْقوِت َو َمِن  اَل أَْذَهُب لِلَْفاقَِة ِمنَ ِمَن الَْوَرِع َو ال َشِفيَع أَنَْجُح ِمَن التَّْوبَِة َو ال كَنَْز أَْغَنى ِمَن الَْقنَاَعِة َو ال م

أَ َخْفَض ااقْتََرصَ َعَىل  َعةِ  بُلَْغِة الَْكَفاِف فََقِد انْتَظََم الرَّاَحَة َو تَبَوَّ لِْحرُْص ِب َو َمِطيَُّة اَلتََّعِب َو النَّصَ . َو الرَّْغبَُة ِمْفتاُح الدَّ

ُّ جاِمُع َمساِوِئ ا نُوِب َو الرشَّ ِم ِيف الذُّ   .لُْعيُوِب َو الِْكْربُ َو الَْحَسُد َدواٍع إَِىل التََّقحُّ

  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  یبه معناجنس اسم (خادم مائده)  افراد همۀصاف اتّ  یعنوان خرب خود رفع داده و در معنا بر نف
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(ارائۀ چن�  وجود ندارد. یزن »ةخادم مائد« یکاحت-ل حارض بودن  یکه حتّ  ایگونهدارد؛ به  یحبودن) ترص

  آموز الزم نيست.)توضيحاتی برای دانش

  

رِس ِذِه اْألَ هٰ  تَرِجمْ ): ۲( كَ سَ نَفْ  َتِبـرْ اِخْ  �   .حاديَث َحَسَب قَواِعِد الدَّ

 6رَسوُل ّهللاِ   ... ـوٍل إّال َمَع الْـِفـْعـلِ  قَ ال َخـْيـَر يف...  .۱

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

 ۶۱۵ص  ، ۳ج  ،: الرسائر ینشان

 7. أمُ� الُْمؤمن� عّيل .. ال ِجـهـاَد کَـِجهـاِد النَّـْفـِس ...  .۲

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

 ۷۷۱ص  ، ۱ج  ،: غرر الحکم ینشان

 7.  أمُ� الُْمؤمن� عّيل  .. ال لِـبـاَس أَْجـَمـُل ِمـَن الْـعـافيَـةِ ...  .۳

  ای (لباسی) زيباتر از تندرستی نيست. هيچ جامه

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

  7.  أمُ� الُْمؤمن� عّيل .. َدِب ال فَـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال م�اَث کَـاْألَ ...  .۴

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

  ۲۰۷ص  ، ۱۱ج  ،: مستدرك الوسائل ینشان

 

  فيـِه.» ال«اِْمَألِ الَْفراَغ يف ما يَلـي، ثُمَّ َعيِّـْن نَوَع ): ۳اِْخَتِبـْر نَْفَسَك ( �

  ۱۰۸ذيَن يَْدعـوَن ِمن دوِن ِهللا فَـَيُسبُّوا َهللا ...﴾ اَْألَنعام : ﴿َو ال تَـُسـبُّـوا الَّ  .۱

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

  آيۀ کامل اين است: 

َ َعْدواً بِ ﴿ ِ فََيُسبُّوا هللاَّ ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِيلَو ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ  َغْ�ِ ِعلٍْم کَذلَِک َزيَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ

   ﴾َربِِّهْم َمرِْجُعُهْم فَيُنَبِّئُُهْم Þِا کانُوا يَْعَملُونَ 

 یدشمن یکه آنان از رو  یدخوانند دشنام مدهیرا که جز خدا م ییو آنهاترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: 

گاه بازگشت . آنیمکردارشان را آراست یتهر امّ  یگونه برا ینخواهند داد. ا ، خدا را دشنامی] به نادان[و

  دادند آگاه خواهد ساخت.یرا از آنچه انجام م یشانو ا پروردگارشان خواهد بود یآنان به سو 
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تا  یدخوانند دشنام ندهیاز خدا م یربه آنچه مرشکان غ و [ش- مؤمنان]ای: ترجمۀ استاد الهی قُمشه

 ینترا در نظرشان ز یما عمل هر قوم ینچن ینظلم و جهالت خدا را دشنام دهند. ا ینها از رو مبادا آ 

 گرداند.یپروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه م ی، سپس بازگشت آنها به سو  یماداده

 ۶۵﴿َو ال يَـْحزُنْـَك قَولُـُهم إنَّ الِْعزََّة ßِِ َجـميعـاً ...﴾ يونُس :  .۲

  خداست. از آنِ همه  ،؛ زيرا ارجمندیْ  ناراحت نكندتارشان تو را گف

 ۹اَلزَُّمر : ﴿... َهْل يَْستَِوي الَّذيَن يَْعلَموَن َو الَّذيَن ال يَْعلَموَن ...﴾  .۳

 برابر هستند؟  دانندنـمیکه دانند و کسانیکه میآيا کسانی

لْ ﴿ .۴   ۲۸۶بََقرَة: اَلْ  ﴾... نا ما ال طاقََة لَنا ِبهِ ... َربَّنا َو ال تَُحمِّ

 .تحميل نکنپروردگارا، آنچه توانش را نداريم بر ما 

  6ال يَرَْحُم ُهللا َمن ال يَرَْحُم النّاَس. رَسوُل ّهللاِ  .۴

  .  كندرحم نـمی کند به کسی که به مردمخدا رحم نـمی
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  اَلـتَّـمـاريـن

ُل:اَلتَّمريُن اْألَ  رِس تُناِسُب التَّوضيحاِت التّاليََة؟أَيُّ کَلَِمٍة ِمن کَلِ-ِت مُ  وَّ   عَجِم الدَّ

 اَلَْفأس :هابِ  طَعُ يُقْ  َحديدِ الْ  نَ مِ  ةٍ ريضَ عَ  نٍّ سِ  وَ  َخَشِب الْ  نَ مِ  يَدٍ ٌة ذاُت آلَ  .۱

 شود: تربای پهن از آهن كه به كمک آن (اشيا) قطع میای چوبی و دندانهابزاری دارای دسته

: بَُد ِمنْ يُعْ  َحديدٍ و ٍب أَ شَ خَ  أَوْ ن َحَجٍر مِ  ثاٌل تِـمْ  .۲ َنم دوِن ّهللاِ  الصَّ

 شود: بُتتنديسی از سنگ يا چوب يا آهن كه به جای خدا عبادت می

 اَلَْكِتف، اَلِْكتْف ِع:ـِجـذْ َق الْ ِم يَـَقـُع فَـوْ ِجسْ ضـاِء الْ أَعْ  ـٌو ِمنْ ُعضْ  .۳

 شود: شانههای بدن كه باالی تنه واقع میاندامی از اندام

 اَلَْحنيف :ى الّديِن الَْحقِّ ـإلَ  ُل تَ-يِمُ َو الْ  لْباِطلِ لِ  ُك اَلتّاِر  .۴

 ترک كننده باطل و مت-يل به دين حق: يكتاپرست

۵. : ُهم بَـَدؤوا يَتََکلَّمـوَن ِبـَکالٍم َخـفـيٍّ  بََدؤوا يَتَهاَمسونَ  إنـَّ

 پچ كردند.ايشان به سخن گف� به زبانی پنهان آغاز كردند: رشوع به پچ

آموز خوانده است؛ اّما از ز اين بخش برای دب� دشوار است؛ زيرا بايد از كل-ت و ساختاری استفاده كند كه دانشطرح سؤال ا

  آموز هم جّذاب است و هم آموزش پنهان در آن نهفته است.نظر آموزشی اين سؤال برای دانش

  

  الَْحرَف الُْمَشبََّه ِبالِْفْعِل، َو َال النّافيََة لِلِْجنِس. تَرِْجِم الِْعباراِت التّالَيَة، ثُمَّ َعيِّـنِ  اَلتَّمريُن الّثانـي:

  ۲۷و  ۲۶ِمَن الُْمْکرَمَ�﴾ يٰس:    َو َجَعلَنيلَْيَت قَْومي يَْعلَموَن ِبـ- َغَفَر يل َرâّ  ﴿قيَل اْدُخِل الَْجنََّة قاَل يا .۱

ارم مرا آمرزيده و از گراميان دانستند كه پروردگگفته شد داخل بهشت شو. گفت: ای كاش قوِم من می

      قرار داده است.

دانستند یکاش، قوم من م یا«گفت: .» یبه بهشت درآ «گفته شد:  کشته شد و بدو] ی-ن[رسانجام به جرم ا

  فوالدوند یاستاد مهدترجمه  »قرار داد. یزانمو در زمره عز یدکه پروردگارم چگونه مرا آمرز

 لَيَت = از حروف مشبّهة بالفعل

    اندوهگ� نباش؛ زيرا خدا با ماست.   ۴۰﴿... ال تَـْحزَْن إنَّ َهللا َمَعنا ...﴾ اَلتَّْوبَة:  .۲

  فوالدوند یاستاد مهدترجمه . اندوه مدار که خدا با ماست

  یاقمشه یاستاد الهترجمه . مرتس که خدا با ماست

   الی نهی است.» ال تَـْحزَنْ «در » ال«حرف 
  هيچ خدايی جز خداوند نيست.  ۳۵ ...﴾ اَلّصافّات: ﴿... ال إلٰـَه إالَّ هللاُ  .۳
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  فوالدوند یاستاد مهدترجمه  .یستن یگانه یجز خدا ییخدا

  یرازیهللا مکارم شیتآترجمه د. جز خدا وجود ندار  یمعبود

های ديگر از اهداف در اين آيه الی نفی جنس است. تشخيص اسم و خرب نه در اين عبارت نه در عبارت» ال«حرف 

  کتاب نيست.

  إعراب كلمة التوحيد (ال إله إال هللا) اطّالعاتی برای دب�: 

  ال: حرف نفي ونصب

   منصوب محّالً. مبني علی الفتح،إله: اسم (ال) 

آخر،  باعتبارٍ  اعتبار وصحيحٌ ) وهو خطأ بِ حاة (موجودٌ النُّ  ره بعُض وقدَّ م به وتقديره (حق) لْ ظهور العِ لِ  (ال) محذوٌف  وخربُ 

  .ح الذي ال خطأ فيه وتدل عليه األدلة األخرى تقديره بـ(حق)والصحي

ن خذت مِ التي اتّ  اآللهةَ  ن دون هللا فهذا خطأ؛ فإنَّ فالذين قدروه بـ(موجود) إن كان مرادهم مطلق وجود ما يعبد مِ 

  قون)خلَ قون شيئاً وهم يُ خلُ ن دونه آلهة ال يَ خذوا مِ ، قال هللا تعاىل: (واتَّ دون هللا كث�ةٌ 

عليه قوله تعاىل: (إن هللا يعلم ما يدعون من دونه من  ويدلُّ  إن كان مرادهم بالوجود: الوجود املعترب رشعاً فهذا حقٌّ و 

  .دونه هو الباطل) فهي آلهة باطلة يشء) وقال: (ذلك بأن هللا هو الحق وأن ما يدعون من

بتفس�ه بالباطل عىل منهج : (يا أيها الذين آمنوا ال ولكن هللا أرشدنا يف التعب� أن نأخذ بالقول الذي ال يتذرع متذرع 

  .وهو مرادف للوجود الرشعي ،فتقديره بـ(حق) هو الصواب حينئذ تقولوا راعنا وقولوا انظرنا)

ريد: ك تُ فإنَّ  : ال أحد.َت لْ ن عندك؟ فقُ ت: مَ لْ ئِ ك- لو سُ ، بهوخرب (ال) يحذف كث�اً يف كالم العرب ويقدر يف كل مقام بحس

  ول.فت البالغة يف القَ و ذكرت خرب (ال) خالَ لَ أحد عندي، فَ ال 

  .وقد أكå ابن هشام يف رسالة له مستقلة يف إعراب (ال إله إال هللا) من األوجه اإلعرابية حتى أوصلها إىل عرشة أوجه

 6. رَسوُل ّهللاِ .. ال ديَن لِـَمْن ال َعْهَد لَـهُ ...  .۴

  هيچ دينی ندارد.  پي-نی ندارد،{وفای به}  كسی كه هيچ

  ۵ص  ، ۱ج  ،) ی: النوادر (للراوندینشان

ِ َصىلَّ هللاَُّ حديث کامل اين است:  : ال إèِاَن لَِمْن ال أَمانََة لَُه َو ال ديَن لَِمْن َو َسلَّمَ  َعلَْيِه َو آلِِه قاَل رَسوُل َهللاَّ

  ا.جوَدهال َعْهَد لَُه َو ال َصالَة لَِمْن ال يُقيُم ُركُوَعها َو ال سُ 

   6پيامرب اکرماز  ۹۶ص  ، ۷۲ج  ،: بحار األنوار نشانی

، ِبِإْسن اِدرُ نَو  ُ َعلَيِْه َو  اِدِه َعنْ الرّاَونْديِّ ِ َصىلَّ هللاَّ الُم قاَل قاَل رَسوُل هللاَّ ُموَىس بِْن َجْعَفٍر َعْن آبائِِه َعلَيِْهُم السَّ

     َعْهَد لَُه. آلِِه: ال ِديَن لَِمْن ال
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. تَّمريُن الّثالُِث:اَل ، ثُمَّ َعيِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِ-ِت الَّتي تَحتَـها َخطٌّ عَر الَْمنسوَب إلَی اْإلماِم َعلـيٍّ   أ. اِقَْرأِ الشِّ

  لِـَأبْ إنــَمـا الــنّـــاُس لِـأُم َو   بِـالنَسبْ أَيـَها اْلفاِخُر َجهـالً 
  أَْم َذَهـبْ  نُـحاسٍ أَْم َحـديـٍد أَْم            ُخِلقوا ِمن ِفضةٍ  َتراُهمَهْل 

  َو َعَصبْ  َعْظمٍ َهل ِسوٰی لَـْحٍم َو            طيـنَـةٍ َبْل َتراُهم ُخِلقوا ِمن 
  َو َعــفــاٍف َو أََدبْ  َحــيـاءٍ َو     اْلَفْخُر لِـَعـقـٍل ثابِـتٍ  إنـَما

  اند.يک پدريک مادر و  از هستی، مردم تنها به دودمانای که ناخبردانه افتخار کننده 
  اند؟يا طال آفريده شده مسکه از نقره، آهن،   پنداری)بينی (میآنان را میآيا 

  اند؟و پی استخواناند. آيا به جز گوشت و آفريده شده تّکه ِگلیپنداری) از بينی (میبلکه آنان را می
  ، پاکدامنی و ادب است.شرمبه ِخردی استوار،  تنهاافتخار 

َفَة َو الَْموصوَف. ب.�    اِْستَْخِرْج ِمَن اْألَبْياِت اْسَم الْفاِعِل، َو الِْفعَل الَْمجهوَل، َو الْجارَّ َو الَْمجروَر، َو الصِّ

، طيـنَـةٍ ِمن ، ةٍ ِمن ِفض ، بٍ ِألَ ، ِألُم ، بِـالنَسبِ : ، َو الْجارَّ َو الَْمجرورَ  ُخِلقوا: َو الِْفعَل الَْمجهوَل  ،اْلفاِخرُ : اْسَم الْفاِعلِ 

َفَة َو الْ  لِـَعـقـلٍ    .َعـقـٍل ثابِـتٍ : َموصوَف ، َو الصِّ

  اختالف نظر وجود دارد:  7دربارۀ اشعار منسوب به حرضت علی

صّحت نسبت بيش از دو بيت را به عىل گروهی انتساب اين اشعار را به حرضت قبول ندارند و  .۱

 . نپذيرفته اند7

اند؛ اند از سخنان حرضت الهام گرفتهرسايندگان اين اشعار هر كه بودهبر اين باورند كه  نيز گروهی .۲

  اند.های خود را به ايشان نسبت دادهبنابراين رسوده

موجب اين  تشابه اسمینسبت داده شده كه  حرضتنيز به آن » عىل بن اë طالب ق�واÕ«بسيارى از اشعار 

  اشتباه شده است.

  اْألَحاديَث النَّبَويََّة، ثُمَّ َعيِّـِن الَْمطلوَب ِمنَك.   تَرِْجمِ  اَلتَّمريُن الّراِبُع:

ا هَو داٌء َو ال بَرَكََة فيِه. (اَلِْفْعَل الَْمجهوَل َو نوَع ال) .۱  كُلُّ طَعاٍم ال يُْذكَُر اْسُم ِهللا َعلَيِْه، فَـإ¤َّ

  كتی در آن نيست. هر خوراكی (غذايی) كه نام خدا بر آن ياد نشود، قطعاً بي-ری است و هيچ بر 

  ۳۲۵، ص ۶۰تاريخ دمشق، ج 

  الی نفی جنس  ال بَرَكَةَ الی نفی و در  ال يُْذكَرُ فعل مجهول: ال يُْذكَُر / نوع ال: در 

 فَـإنَّ الَْغَضَب َمْفَسـَدٌة. (نَوَع الِْفْعِل) ؛ْب ضَ غْ ال تَ  .۲



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۲۵ 
 

  وم يا فعل نهی: مضارع مجز ْب ضَ غْ ال تَ خشمگ� نشو؛ زيرا خشم مايه تباهی است. نوع فعل 

 ۲۴۷۱نهج الفصاحة: 

 ال فَْقَر أََشدُّ ِمَن الْـَجْهِل َو ال ِعباَدَة ِمثُْل التََّفکُِّر. (اَلُْمضاَف إلَيِه َو نَوَع ال)...  .۳

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

  الی نفی جنس است. باَدةَ ال عِ و  ال فَْقرَ و نوع ال در  التََّفکُّرِ مضاٌف اليه: 

  ۲۲ص  ، ۲ج  ،األنوار  حارُ : بِ  ینشان

يُّ ال فَْقَر ـيَا َعل ؛أَلِْف َركَْعٍة يَُصلِّيَها الَْعاِبدُ لَْعالِِم أَفَْضُل ِمْن نَْوُم ا ،يُّ ـ: يَا َعل6اَل َو قحديث کامل: 

    لتََّفكُِّر.أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل َو ال ِعبَاَدَة ِمثُْل ا
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رَْجـَمـِة. لتَّمريُن الْخاِمُس:اَ    لِـلـتـَّ

  بنشينيداِْجلِْسَن:   ننشينيدال تَْجلِسوا:   نشستيم َجلَْسنا:    . َجلََس: نشست ۱

  جای نشس�اَلَْمْجلِس:   نشستهاَلْجالِس:   بنشينيد اِْجلِسوا:          

  ننشان: ال تُْجلِيس   نشانندمی يُْجلِسوَن:  بنشان أَْجلِْس:    . أَْجلََس: نشانيد ۲

   نشانيدن اَْإلْجالس:  ننشانيدندلَْم يُْجلِسوا:   خواهد نشانيد َسيُْجلُِس:           

  امنفهميدم، نفهميدهلَْم أَفَْهْم:    ایفهميده قَْد فَِهْمَت:  فهميد فَِهَمْت:    . فَِهَم: فهميد ۳

  ميدخواهد فهَسْوَف يَْفَهُم:    بفهم اِفَْهْم:  فهمد¤ی ال يَْفَهُم:           

    نخواهد فه-نيدلَْن يَُفهَِّم:     فه-نيده شد فُـهِّـَم:  فه-نيدم فَهَّْمُت:    . فَهََّم: فه-نيد ۴

   خواهم فه-نيد َسْوَف أُفَهُِّم:   فه-ننده اَلُْمَفهِّم:  تا بفه-ند لِـيَُفهِّْم:

  بُريدندمیْقطَعاِن: کانا يَ   بُريده بودندکانوا قَطَعوا:   بُريده شدقُِطَع:     . قَطََع: بُريد ۵

  بُريده شدهاَلَْمْقطوع:     بُرنده اَلْقاِطَعة:   نبُـر ال تَْقطَْع:           

بُريده خواهد شدَسـيَنَْقِطُع:  بُريده نشد، بُريده نشده است لَْم يَنَْقِطْع: بُريده نشد ما انَْقطََع:  . اِنَْقطََع: بُريده شد ۶

  بُريده شدناَِالنِْقطاع:     بايد بُريده شود لِـيَنَْقِطْع:   واهد شدبُريده نخ لَْن يَنَْقِطَع:           

  آمرزيده استقَْد َغَفَر:     آمرزيدكاش میای لَيْتَـُه َغَفَر:  كاش بيامرزدایلَيْتَـُه يَْغِفُر:      . َغَفَر: آمرزيد۷

  آمرزيده شدهْغفور: اَلْمَ     بسيار آمرزنده اَلَْغّفار:   شودآمرزيده ¤ی ال يُْغَفُر:           

   خواس� آمرزش اَِالْسِتْغفار: ايدخواسته آمرزش قَِد اْستَْغَفرْتُم:   خواستم آمرزش اِْستَْغَفرُْت:  . اِْستَْغَفَر: آمرزش خواست ۸

   خواهند¤ی آمرزش ال يَْستَْغِفروَن:   بخواه آمرزش اِْستَْغِفْر:   خواهممی آمرزش أَْستَْغِفُر:           

  

  .اين رسود را بخوان؛ سپس به فارسی ترجمه کن :الّساِدُس مريُن اَلتَّ   

َعواِت   يـا إلٰـهـي ، يـا إلٰـهــي   يا ُمجيَب الدَّ

  َو کَـثيـَر الْبَـرَکـاِت   اِْجَعِل الْـيَـْوَم َسـعيـداً 

  .)بگردان (قرار بدهاقبال و پُر برکت دعاها؛ امروز را خوش برآورندۀ یمن، ا یخدا یمن، ا یخدا ای

ْدَر انِْرشاحـاً    َو فَمـي ِبالْبََس-ِت   َو اْمَألِ الصَّ

  َو أَداِء الْـواِجـبـاِت   َو أَِعنّـي فـي ُدروسـي

  .ياری کنهايم و انجام تکاليف مرا در درس و پُر کنلبخندها و دهانم را از شادمانی سينه را از  و

  ِبـالُْعلوِم النّاِفعاِت   َو أَنِـْر َعْقلـي َو قَلْبـي

  َو نَصيبي يف الَْحياةِ   اْجَعِل التَّْوفيَق َحظّي وَ 

  .روشن کن (نورانی کن)سودمند  یهاِخردم و دلـم را با دانش و

  قرار بده. زندگیمن در  ۀموفّقيّت را بخت و بهر  و
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نيَـا َسـالمـاً    شاِمالً کُلَّ الِْجهـاِت   َو اْمـَألِ الدُّ

  حاِدثاِت ِمْن ُرشوِر الْ   َو اْحِمني َو اْحِم ِبالدي

  صلحی فراگ� از هر جهت پر کن. دنيا را از  و

  .نگهداری کنبد  یاز پيشامدها (رسزمينم) از من و کشورم و

  های درسی کشورهای عربی آمده است.اين شعر در کتاب

  

  »أَيّ «چگونگی آموزش کلمۀ 

  ، هرگونهکدام، هيچ، چه» : أَيّ «معانی 

َ أَِو اْدُعوا الرَّ    ۱۱۰رساء : اَإلْ   ﴾یحمَن أَيîا ما تَدعو فَلَُه اْألَس-ُء الُْحسن﴿قُِل اْدُعوا هللاَّ

  .هاستنام یناو بهرت یبراید، را بخوان یکهر  ید؛رح-ن را بخوان یا یدبگو: هللاَّ را بخوان

  به کدام� گناه کُشته شد؟ به چه گناهی کُشته شد؟  ﴾ِبـأَيِّ َذنـٍب قُـِتـلَـْت ﴿

  .أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب أَيِّ إساَءةٍ  یَعلَ  َمةٌ رِسالَُة اْإلسالِم قائِـ

  رسالت اسالم بر پايۀ خردورزی و دوری از هرگونه بدی است.

  چه چيزی را در عيد به تو هديّه کنم؟  ؟كِ عيِد أُهدي إلَيأَيَّ َيشٍء يف الْ 

  ؟کدام رنگ برای اتاق خواب بهرت است  أَيُّ لَوٍن أَفَضُل لُِغرفَِة النَّوم؟

  تو اهل کدام شهر هستی؟بَلٍَد أَنَت؟   أَيِّ  ِمنْ 

  

  »اَلَّذي، الَّتي، اَلَّذين« کلTتچگونگی آموزش 

  نام دارند. » اسم موصول«در زبان عربی » اَلَّذينَ «، » اَلَّتي«، » اَلَّذي«کل-ت 

  کهاَلَّذيَن: کسانی    کهکه، چيزیاَلَّذي، اَلَّتي: کسی

  اتِـِه، فَـهَو يَنَجُح.اَلَّذي يَجتَِهُد يف َحي

  يف أَع-لِِهم، فَُهم يَنَجحوَن. اَلَّذيَن يُحاِولونَ 

  است.» که«بيايد، به معنای » اَلـ«هرگاه اسم موصول بعد از يک اسِم دارای 

 اَلُْمَعلِّموَن يُِحّبوَن الـطُّّالَب الَّذيَن يَحَرتِموَن زَُمالئِـِهم.

  آثاٌر لَِقبِل اْإلسالِم. َذَهبُت إلَی الْـُمتَحِف الَّذي فيهِ 

  رََجعُت ِمَن الْـَمکتََبِة الَّتي قُرَْب بَيتـي.

  است.» کهچيزی«و » کهکسانی«، » کهکسی«ودر آغاز جمله به معنای 
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ُْهم ِبَعذاٍب أَليٍم. َة َو ال يُنِفقونَها يف َسبيِل ِهللا فََبرشِّ َهَب َو الِْفضَّ   اَلَّذيَن يَکِنزوَن الذَّ

  

  های زير را با دقّت در معنای اسم موصوِل ترجمه کنيد.لهتـمرين: جم

َمن آَمَن ِباßِ َو الْيَوِم اْآلِخِر َو َعِمَل صالِحاً فَال َخوٌف َعلَيِهم  ﴿إنَّ الَّذيَن آَمنوا َو الَّذيَن هادوا َو الّصاِبئوَن َو النَّصاری

 ۶۹اَلْ-ئَِدة : َو ال ُهم يَحزَنوَن﴾ 

 ۱۳۶اَلنِّساء: ﴾ قَبُْل  الِْکتاِب الَّذي أَنزََل ِمن رَسولِِه وَ  الِْکتاِب الَّذي نَزََّل َعلَی وَ رَُسولِِه  وَ  َن آَمنوا آِمنوا ِباßِ ﴿يا أيَُّها الَّذي

 ۲۱اَلْبََقرَة : الَّذيَن ِمن قَبلُِکم﴾ َخلََقُکم وَ  ﴿يا أَيَُّها النّاُس اْعبُدوا َربَُّکُم الَّذي

 ۱۵۶اَلْبََقرَة : تُْهم ُمصيبٌَة قالوا إنّا ßِِ َو إنّا إلَيِه راِجعوَن﴾ ﴿اَلَّذيَن إذا أَصابَ 

َسَة الَّتي   ۲۱اَلْ-ئَِدة: کَتََب ُهللا لَُکم﴾  ﴿يا قَوِم اْدُخلوا اْألَرَض الُْمَقدَّ
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  آموز)افزايی برای دب� (نه برای دانشدانش

والُخرافُة الحديُث الـُمْستَْملَُح من « :لسان العرب البن منظورحسب » ُخرافَة«لَِكلَِمِة  صل اللغوياأل  .۱

الكِذِب. وقالوا: حديث ُخرافَة، ذكر ابن الكلبي يف قولهم حديُث ُخرافة أَنَّ ُخرافَة من بني ُعْذرََة أَو من 

ُث بأَحاديَث مـ- رأي يَْعَجُب  بوه منها الناُس فكذَّ  ُجَهيْنَة، اْختَطََفتْه الِجنُّ ثم رجع إىل قومه فكان يَُحدِّ

  »فجرى عىل أَلُْسِن الناس.

 ه رأى أعاجيَب استهوته وأنَّ  الجنَّ  أنَّ  مَ عَ عاد فَز  عن قبيلته زمناً ثمَّ  ن بني عذرة، غاَب مِ  خرافة : رجٌل 

 .ن خرافة)مِ  ُب رافة) وقالوا فيه (أكذَ ها عليهم، فأكå، فقالوا يف الحديث املكذوب (حديث خُ جعل يقصُّ 

ُف  .۲  هي:  األحرف املشبهة بالفعل و أربعة أحرف من تُخفَّ

 .، فتُهَمل عندئٍذ فال تعملقال: إِْن وأْن وكأْن ولكنْ ، فيإنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ 

ابراهيم حرضت كس كه بر دين كه دلبسته و پ�و دين اسالم است، هر نآ  ):ُحنَفاءاَلْ  (جمع آن َحنيفاَلْ  .۳

رِْجلَُه : / َحنََف  .داخل كج شد سمتفاً : پاى او به َحنَ  ،َحِنَف . برگرفته از ، يگانه و يكتاپرستاست7

اند را نرفته و از آن کج . منظور از حنيف کسی بوده است که راهی که ديگران رفتهپاى خود را كج كرد

 شده است. (راه نادرست اکåيت)

و ... در گويش  َجلََب  ،جاَء ِبـ ، ْستَْحَرضَ اِ  ،ْستَْجلََب اِ  ،ْجتَلََب اِ  ،ٰى ِبـ ـأَت ،ٰى ـآت :مرادفات كلمة أَْحَرضَ  .۴

 است.» جيْب «و امرش » جيْب يْ «شود که مضارع آن گفته می» جاْب «عاميانۀ عراقی و حجازی 

سواء كان إنساناً أو  د كائناً حّياً عن rاثيل تجسَّ  األصنام واألوثان هي عبارةٌ ؟ الفرق ب� األصنام واألوثانما  .۵

تلك الت-ثيل كآلهة  ذُ خَ تَّ ن الحجارة أو الخشب أو الذهب أو الحديد أو غ�ها، وكانْت تُ مِ  عُ صنَ حيواناً، تُ 

  .عوب املوجودةن الشُّ مِ  ْت تقريباً يف عرصنا الحايل باستثناء عددٍ الشَ تعبد قدèاً، لكن هذه العبادة تَ 

البعض بأّن األصنام هي  يَقوُل رة، صور الغابِ خذ كآلهة يف العُ -ت أو rاثيل كانْت تتَّ األصنام واألوثان مجسَّ 

هناك فرق بينه-. قد ذكر أّن األصنام هي ج-دات ال  َو يُقاُل ِبأَنَّ األوثان دون أي اختالٍف بينه-،  سنف

. من الحجارة أو الخشب .. حياة فيها وال روح، حيث إنّها ال تنطق وال تسمع وال تنفع وال ترض، مصنوعةٌ 

 ءن غ� هللا، سواء كان هذا اليشيل أو غ�ها. أّما األوثان فهي كل ما يعبد مِ rاث لخ، وتكون عىل هيئةِ إ

ة اآللهة التي كان يعبدها إنساناً، أو حيواناً، أو نباتاً، أو ج-داً، فكلمة األوثان هي عامة وشاملة لكافَّ 

  وثٍن صن-ً. البرش قدèاً، حيث إّن كل صنم يعترب وثناً، وليس كّل 

 .: محرمانه با هم راز گفتند »تََهاَمُسوا ِرسّاً «ُجالِن: آن دو مرد با هم راز گفتند؛ الرَّ  )َس مَ هَ (تََهاَمَس  .۶

ِع�َةشَّ اَل .۷ يِنيَّةُ «ست؛ ا َعائِر جمع الشَّ  .، مظاهر عبادت و نيايشدينی: شعاير  »الشعائُِر الدِّ
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 است. َقرَاِب� اَلْ  جمع آن ُقْربَاندر فارسی و عربی فرق دارد؛ اَلْ » قُربان«معنای کلمۀ  .۸

 گفته شده است. » قربانی«در فارسی » قربان« .آنچه كه مسل-نان در راه خدا قُرباÕ كنند

 است. » قَرَُب «نزديک شدن و مصدری از فعل » قربان«اصل معنای 

 .شد کلَيْه : به او نزديإ قَرَُب ِمْنُه َو  قَرَُب  .شد کقُْربَاناً و ِقْربَاناً : نزدي قُْرباً و ـُ  قَرَُب 

 . استمؤنث و  هْكتاف استخوان پهن رسشاناَْألَ ِكتََفة و اَلْ  َکِتف جمع آناَلْ  .۹

در الفبای نخست� صدر اسالم که هنوز پيرشفته نبود، حروف کشيدۀ (و  كدر کل-تی مانند إله، هذا، ذل .۱۰

» و«شود. بعدها حرف با رسم الخّط آغازين نوشته می ي) وجود نداشت. اين کل-ت، هنوز –ا  –

ِت کشيدۀ » V«¤ايندۀ صامِت  و مصوِّت کشيدۀ » Y«-يندۀ صامِت ـن» ي«شد و حرف » OO«و مصوِّ

»I « نيز در اين ميان ¤ايندۀ همزه و مصوِّت کشيدۀ » ا«شد. حرف»A « بدون نقطه » شـ«شد. عالمت

(حـ) نيز بدون نقطه » خـ«اش افتاد. عالمت شد که به تدريج يک دندانه» تشديد«(سـ) به معنای 

 شود.نوشته می»  ـْ « بود که بعدها تغي�ات زيادی ¤ود و امروزه به صورت » سکون«¤ايشگر 

مة یشگفتار پ یکه برا ین استشود ایبرداشت م دانانزباننچه از نظرات آ  .۱۱ است، نه  درستکتاب، املقدِّ

مة.  املقدَّ

 ت:آمده اس ۱۷۸۶املعارصة، أحمد مختار، ص  یةمعجم اللغة العرب در

مة مات الکتب Þا تحتو یتوح«حول موضوعه  یاناتاملؤلف من ب یقّدمهالکتاب: ما  مقدِّ  .»یهمقدِّ

مة  خطبته. یبله الخط یبدأ الخطبة: کالم استهاليلّ  مقدِّ

مة  املقصود إلرتباطها ... قبل الرشوع يف یهف یُذکرالکتاب: ما  مقدِّ

 :آمده است ۱۹۰و ۱۸۹ص   یجرجان یقاتالتعر و در معجم

مة  یاس،جعلت جزء الق یةقض یق علطلَ تُ  وتارةً  یة،األبحاث اآلت یهعل یتوقَّفما  یعل ق تارةً طلَ : تُ املقدِّ

 یل.صحة الدل یهقف علیتو ما  یتطلق عل وتارةً 

 آمده است: ۹۶۶ص  ید،عم یفرهنگ لغت فارس و در

مة  ر.مؤخّ  یضرو، جلو، نق یشکرده شده، پ یشافتاده، پ یشرفته، پ یش= پ املقدَّ

مة کتاب  یآنچه در ابتدا یگر،فهم مطالب د یگفته شود برا که قبالً یمطلب یعه،طل ی،ز يل چ= اوّ  املقدِّ

 نوشته شود.

در  یمبسوط یحتوض ۱۶۲۹ص  ۲ج  یالتهانو  ید علموسوعة کشاف اصطالحات الفنون، عالمه محمّ  در

 خصوص املقّدمة آمده است.

 م:خوانيیم ۴۶۹، ص: ۱۲در لسان العرب، ج و
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متَه : ألَكونَنكتاب معاوية إِىل َملك الروم يف  إِليك. ُمَقدِّ

مُ  الج-عة التي أَي م الجيش، من تتَقدَّ مَ  Þعنى قَدَّ مة الكتاب و يش ، و قد استع� لكّل تََقدَّ ء فقيل: ُمَقدِّ

مة الكالم، بكرس الدال مُة اِإلبل و الخيل و مُ  .ُمقدِّ مته-قال: و قد تفتح. و ُمَقدِّ    .َقدَّ

 ۴۱، ص: ۱ىف غريب الحديث، ج الفائق

َمُة الَجيِْش  و اِل، و عن ثَْعلَِب فَتُْح دالِهِ ُمَقدِّ اِل إالَّ يف، بكْرسِ الدَّ َمِة  ، و فيه أَنَّ ثَْعلََب õ يَْحِك فَتَْح الدَّ ُمَقدَّ

ا يف َمِة الَجيِْش فقد نََقلَه ا الَخيِْل و اِإلِبِل. و أَمَّ َمُة،  زُ ألَزَْهِريُّ عن بعٍض و نَّصه: و قيَل: إنَّه يَجو ُمقدِّ ُمَقدَّ

اِل.   بفتِْح الدَّ
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  روش تدريس درس دوم

  اهداف درس

 مكامله در فضای معنوی حج آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.يک م� با  .۱

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

 تشخيص دهد. یعرب جمالت زباندر را  لْحال)نقش قيد حالت (اَ  .۳

 های دارای قيد حالت را درست معنا كند.جمله .۴

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

  پيام م� درس را درست درک كند. .۶

  

رُْس اَ    الثّانـيلدَّ

  :حوی، تفسLی و واژگانیهTهنگی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ به برخی نکات رصفی، ن

  ۹۷ِه َسبيالً...﴾  آُل ِعْمران: الْبَْيِت َمِن اْستَطاَع إلَي جُّ ﴿... ßِِ َعَىل النّاِس حِ 

  است.هی واجِب الٰ  دنیابآن راه  ید به سو نبتوانکه  مردم بر کسانی] بر خدا[ۀ خان حجّ 

  آيۀ کامل اين است: 

ِ َعلَ َمْن َدَخلَ  فيِه آياٌت بَيِّناٌت َمقاُم إِبْراهيَم وَ ﴿ َّßِ النَّاِس ِحجُّ الْبَْيِت َمِن اْستَطاَع إِلَْيِه َسبيًال َو َمْن  یُه کاَن آِمناً َو

َ َغِنيٌّ َعِن الْعالَم�َ     ﴾کََفَر فَِإنَّ هللاَّ

  یرازی:هللا مکارم ش یتآترجمۀ  �

خدا] شود در امان خواهد ۀخانهاست و هرکس داخل آن [ یمروشن، [از جمله] مقام ابراه یهاآن، نشانه در

و هرکس کفر  آن دارند یرف� به سو  یی[او] کنند، آنها که توانا ۀخدا بر مردم است که آهنگ خان یو برابود 

  است. یازنی، بیاناز همه جهان داوندرسانده) ، خ یانورزد (و حج را ترک کند، به خود ز

  ی:اقمشه یاستاد الهترجمۀ  �

و باشد  یمنکه در آنجا داخل شود ا است، و هر یلخل یم، مقام ابراهیداست] هوّیتوب[رب یاتآ ،آن خانه در

و هر  به آنجا دارد یدنرس یبرا ییکه توانا یآن خانه به امر خدا واجب است بر هر کس یارتمردم را حّج و ز

  است. یازنیب یانرسانده و) خدا از جهان یانکه کافر شود (به خود ز

  :فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ  �



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۳۳ 
 

خدا،  یو برادر امان است  یداست و هر که در آن درآ یمروشن است [از جمله] مقام ابراه ییهاآن، نشانه در

 یقیناً و هر که کفر ورزد،  .یابدآن راه  یکه بتواند به سو  یه بر] کسمردم است [البتّ  ۀآن خانه، برعهد حجّ 

  است. یازنیب یانخداوند از جهان

  )یزاناملۀ (ترجم یهمدان یموسو  هللایتآترجمۀ  �

 یعو بر هر کس که مستطاست  یمنهست و هر کس داخل آن شود، ا یمروشن و مقام ابراه یاتیآن خانه آ در

  .است یازنیعاõ ب ۀحکم خدا کفر بورزد، خدا از هم ینو هر کس به ا آن خانه واجب است یارتباشد، ز
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  :برخی نکات رصفی، نحوی، تفسLی و واژگانی هTهنگی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ به

  

َرُة َمديَنُة الْ ُمکَرََّمُة َو الْ َمکَُّة الْ    ُمَنوَّ

هاِب إلیٰ َمطاِر َو ُهم يَْر ُحّجاَج ِفـي الْ فاِز ُمشتاقيـَن، يُشاِهدوَن الْ ِة أَماَم التِّلْ ْرسَ َجلََس أَعضاُء اْألُ   کَبوَن الطّائِرََة لِلذَّ

رَةِ  الَْمديَنةِ  وَ  ةِ الُْمَکرَّمَ  َمکَّةَ  يُِنـِه-. فََسأََل عارٌِف أَعْ  ُدموَعـُه- تَتَساقَُط ِمنْ  ـِه، فَـَرأیٰ إلَی والَِديْ » عارٌِف «. نَظََر الُْمنَوَّ

باً: يا أَبـي، لَِم تَبْ    -يض؟!عاِم الْ َحجِّ ِفـي الْ َت ِفـي الْ ُکنْ  کـي َو قَدْ والَِدُه ُمتََعجِّ

ۀ »کنند در �اىل که 0رای رفنت به مکّ ها را در فرودگاه متاشا می�ا± .اندروی تلو,زيون �شس)تهنه روبها»اعضای Eانواده مش)تاق

از چشم»ان»شان  د که»اMشان را ديهبه پدر و مادرش Jگاه Sرد و اشک» �ارف«د. »ونـشّوره سواِر هواپ² میـۀ مu»ه و مديu»ممکرّ 

  کىن در �اىل که در سال گذش)ته در جح بودی؟!ش �رس)يد: ای پدرم، چرا گريه میاف9ند. �ارف & تعّجب از پدر پµی میدرپµی

 و صاحب» ٔ=عضاء ٔ=رسة«صاحب �ال دو 	ی اّول اّما  ؛د: مش)تاقني، Mشاهدون و مه ,̧ربونوجود دار » �ال«(در ا,ن عبارت سه 

  است.)» جحّاج«�ال سومی 

، تَـُمـرُّ أَمامي ِذکَْريات یالنّاَس يَْذَهبوَن إلَ  یحينَـ- أَرَ   اَْألَُب: ـَك هاتَيـالَْحجِّ ِن ـِن الَْمدينَتَيـي حَ� ُزرُْت أَنا َو أُمُّ

َستَِ�؛ فَأَقوُل يف نَْفيس: يالَ   !یٰ يتَني أَْذَهُب َمرًَّة أُْخر الُْمَقدَّ

گذرند، وقىت که من و مادرت ا,ن دو شهر مقّدس را ز:رت روند، Eاطرامت از مقابمل میب4من که به جح میپدر: وقىت مردم را می

  اكش من &ر د,گر 0روم!گومي: ایSردمي؛ و & خودم می

»َك هاتَِني الْ  �َني ُزْرُت =�Á وَ «در عبارِت » کمن: ز:رت میُزْرُت «فعل  ÃمÄ= ِتَني س)َ Åز:رت «در  رمجۀ فارىس به صورت » َمدينَ`َِني الُْمَقد

=ٓيد که =ٓن مه طبيعی است؛ ز,را =ٓيد. ا,ن عبارت فصيح است و اشاكىل ندارد؛ وىل در  رمجه به فارىس اشاكىل پ4ش میمی» کنميمی

  �گون ماننِد مه &شد.توان توقّع داشت که ساخ9ار دو ز&ن از دو Eانوادۀ گون»می

Ãَك فَقاِتال ٕاّ� ها ُهنا قاِ�دوَن﴾ َالْامئَِدة:  در »ِاْذَهْب «به  رمجۀ      ۲۴ا,ن =ٓيه توfّه کنيد: ﴿فَاْذَهْب =Áنَت َو َرب

  امي.که ما اين®ا �شس)ته �روردگارت 0رويد و جبنگÎد و تو

يْ  َك ِکنَّـَولٰ   رُقَيَّة:   -ضيَِة َمَع أُّمـي!َنِة الْ َحجِّ ِفـي السَّ َت فَريَضَة الْ أَدَّ

  رقÎّه: وىل تو واجب جح را مهراه مادرم در سال گذش)ته به fا =ٓوردی!

:اَْألُ  يَفِ�:تاَق أَبوکُ- إلَی الْ لََقِد اشْ   مُّ يِف.الْ  َك لِ َمسِجِد النَّبَويِّ َو کَذٰ َحراِم َو الْ َمسِجِد الْ الْ  َحرََمِ� الرشَّ   بَقيعِ الرشَّ

  اق حرمني رشيف مس®د احلرام، مس®د نبوی و بقÎع رشيف شده است. مادر: پدر	ن مش)ت

  ؟تاقٌَة أَيضاً؛ يا أُّماهْ أَ أَنِت ُمشْ   عارٌِف:
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  �ارف: ای مادر! =ٓ: تو نزي مش)تاق هس)ىت؟

:اَْألُ  . َولٰ   مُّ سَ َعتَباِت الْ َهَب لِـزيارَِة الْ نَذْ  ِکنّي أُِحبُّ أَنْ نََعم، ِبالتَّأکيِد يا بُنَـيَّ   ِة أَيضاً.ُمَقدَّ

 مادر: =ٓری، البته ای ¦رسم. وىل من دوست دارم که 0رای ز:رت عتبات مقّدس نزي 0روم. 

َسـَة يَشتاُق إلَيـها.ماکَِن الْ َمشَهَد، َو يَتََذکَُّر اْألَ َذا الْ هٰ  لٍِم حيـَن يَریٰ کُـلُّ ُمسْ   ُب:اَْألَ    ُمَقدَّ

ٓ را به :د می های مقّدس)(ماكن مقّدسهبu4د و اماSن پدر: هر مسلامىن وقىت ا,ن حصنه را می   شود.ورد مش)تاِق =ٓن می=

  تَزورَها؟ ماکِِن تُِحبُّ أَنْ أَيُّ اْألَ   عارٌِف:

  �ارف: mه اماکىن (fاهاىي) را دوست داری ز:رت کىن؟ (بب4ىن)

ـ َسَة أَيضاً، کَ- قالَْت ُمَقدَّ َعتَباِت الْ أَزوَر الْ  َمدينَـِة أُِحبُّ أَنْ َمکَّـَة َو الْ  إضافَـًة إلیٰ   ُب:اَْألَ    .َك أُمُّ

  پدر: �الوه 0ر مّکه و مدينه دوست دارم که عتبات مقّدس را نزي هامن طور که مادرت گفت ز:رت کمن.

؟َرياتُـُک- َعِن الْ ما هَي ِذکْ  عارٌِف:   َحجِّ

  �ارف: Eاطرات شام از جح 4mست؟

لكامت ¯س)ياری وجود دارند که هرچuد رMشۀ =ٓ;ا عرىب است، وىل :  =ٓموزان گفت که در ز&ن فارىستوان به دا�شمهني fا می(

روند : اكر0رد د,گری دارند؛ م×ل Eاطرات که مجع Eاطرة و رMشۀ عرىب دارد؛ اّما در عرىب به fاMش ِذکْرٰی به در عرىب به اكر ن»می

  )رود که مجعش ِذکْر:ت است.اكر می

عْ َکعْ َل الْ َجَمراِت َو الطَّواَف َحوْ َي الْ َو َعرَفاٍت، َو رَمْ  يف ِمنیٰ  ُحّجاجِ الْ  خٖيامَ أَتََذکَُّر   ُب:اَْألَ  يَفِة َو السَّ ـَن َي بَيْ بَِة الرشَّ

فا َو الْ  يِف.َمرَوِة، َو زيارََة الْ الصَّ   بَقيعِ الرشَّ

ر Aعبۀ رشيف و سعی و طواف دو  ها)(�ر	ب س)نگر,زهها در مuا و عرفات و رمی مجرات =ٓورم mادرهای �ا±پدر: به :د می

  بني صفا و مروه و ز:رت بقÎع رشيف را. (دويدن)

:اَْألُ  ِتـِه.يَتََعبَُّد يف غاِر ِحراٍء الْ  9َو أَنا أَتََذکَُّر َجبََل النّوِر الَّذي کاَن النَّبـيُّ   مُّ   واِقـعِ يف ِقمَّ

  Sرد.می در Øار واقع در قلّۀ =ٓن عبادت 6=ٓورم Sوه نور را که پيامربو من به :د می

بَيِة الّدينيَِّة أَنَّ أُولیٰ أنَا قََرأْ   رُقَيَّة:    يف غاِر ِحراٍء. 6َعلَی النَّبـيِّ  ُقرآِن نَزَلَْت آياِت الْ  ُت يف کِتاِب الرتَّ

  ؟ غاَر؛ يا أُّماهْ ِت الْ َرأَيْ  َهْل 

   �زل شد. 6حرا 0ر پيامربهای قر=ٓن در Øار من در کتاب  رب4ت ديىن (د,ن و زندگی) خواندم که خنس)تني =ٓيهرقÎّه: 

  ای مادر، =ٓ: Øار را ديدی؟

:اَْألُ    قوياُء. َق َجَبٍل ُمرتَِفعٍ، ال يَستَطيُع ُصعوَدُه إالَّ اْألَ غاُر يََقُع فَوْ ال، يا بُنَيَّتي. اَلْ   مُّ
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  لُِمني.لـي تُؤْ لَمَ� أَنَّ رِجْ َو أَنِت تَعْ 

  توانند از =ٓن &ال 0روند.ت که جز افراد قوی ن»میمادر: نه، ای دEرتم، Øار &الی Sوهی بلند واقع اس

  ُمنَوَّرَِة؟َمديَنِة الْ فـي طَريِق ِهجرَتِـِه إلَی الْ  6ٍر الَّذي لََجأَ إلَيـِه النَّبـيُّ تُ- غاَر ثَوْ َرأَيْ  َهْل   رُقَيَّة:

  در راه جهر°ش به مدينۀ مuّوره به =ٓن پناه 0رد؟6رقÎّه: =ٓ: ديدی Øار ثور را که پيامرب

ُمَکرََّمِة َو ـِرباِء لِـزيارَِة َمکََّة الْ قْ رسَِة َو َمَع اْألَ أَتََرشََّف َمَع َجميعِ أَعضاِء اْألُ  أَنْ  ال، يا َعزيزَتـي؛ أَنا أَتَـَمّنیٰ   ُب:اَْألَ  

  ماکَِن.ِذِه اْألَ َو أَزوَر هٰ  ریٰ ُمنَوَّرَِة َمرًَّة أُخْ َمدينَِة الْ الْ 

ارم که &ر د,گر مهراه مهۀ اعضای Eانواده و Jزد,اكن به ز:رِت مّک»ۀ مکّرم»ه و مديu»ۀ مuـّوره مّرشف پدر: نه، ای عز,زم، من =ٓرزو د

  شوم و ا,ن اماSن را ز:رت کمن. (بب4من)

 

  (اِثناِن زائِداِن)ُمسَتطيِل. َجواَب اْألَْسِئلَِة الّتالَيِة ِمَن الْ  َعيِّـنْ  �

 تُْؤلُِمها. ِألَنَّ رِْجَل اْألُمِّ کانَْت  رُقَيََّة َجبََل النّوِر؟ لِ-ذا لَْم تَْصَعْد والَِدُة عارٍِف وَ  .۱

    Sرد.چرا مادر �ارف و رقÎّه از Sوه نور &ال Jرفت؟ ز,را پای مادر درد می

؟ َمتیٰ  .۱     ِفـي الْعاِم الْ-يض. كاَن والِدا عارٍِف َو رُقَيََّة ِفـي الَْحجِّ

 در سال گذش)ته ىك پدر و مادر �ارف و رقÎّه در جح بودند؟

    اَلُْحّجاَج ِفـي الَْمطاِر. ماذا كاَن أَْعضاُء اْألُْرسَِة يُشاِهدوَن؟ .۲

 ها را در فرودگاهSردند؟ �ا±اعضای Eانواده mه mزيی را متاشا می

    أَماَم التِّلْفاِز. أَيَن َجلََس أَعـضـاُء اْألُْسـرَِة؟ .۳

 روی تلو,زيون.اعضای Eانواده A®ا �شس`uد؟ روبه

    يَکوُن ُمرْتَِفعاً. َف يَکوُن َجبَُل النّوِر؟كَيْ  .۴

 &شد.&شد؟ بلند میSوه نور چگونه می

 والِدا اْألُْرسَِة. َمْن كاَن يَبْكـي؟ .۵

    پدر و مادر Eانواده. Sردند؟)Sرد؟ (mه Sساىن گريه میmه Sىس گريه می
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֠  ֠ اِعـلَـمـوا    

  (قيد حالت)ال حاَلْ 

  صدای رسا خبش (ا�لموا) را خبواند.  خواهمي &=ٓموزی میاز دا�ش

  دهمي. �رس)مي =ٓ: م9وfّه قوا�د درس شدند؟ س¡س به سؤáت احàىل =ٓ�ن 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 َولََد ُت الْ ب. َرأَيْ   .     وراً َمْرس ُت َولَداً الف. َرأَيْ 

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

  �رس)مي: در دس)تور ز&ن فارىس 4mست؟ س¡س می» خوحشال«�رس)مي: نقش لكامت =ٓموزان میاز دا�ش

  جملۀ ب چه نقشی دارند؟  وَر درَمْرس وراً در جملۀ الف و اَلْ َمْرس 

  وراً در جملۀ ج نيز ه-ن نقش را دارد؟آيا َمْرس 

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

  است.» َولَدَ اَلْ «حالِت » َمْرسوراً «

  .فَـرَِحـةً ُت، ِبنْ الْ  َذَهبَِت       . َفرَِحةُ الْ ُت ِبنْ َذَهبَِت الْ 

  حال)قيد حالت (اَلْ                موصوف  صفت                                                 

ای Sو	ه و گذرا توان اشارهحّىت می ١دانند.=ٓموزان مفهوم قÎد �الت را در دس)تور ز&ن فارىس میدر =Øٓاز &يد مطمنئ شومي دا�ش

  اJگل4ىس Sرد. به قÎد �الت در ز&ن

يا » ال«آيد و حالِت مرجعِ خودش را که معرفه (دارای می» جمله«يا » اسمی نکره«قيد حالت به صورت 

  کند.است بيان می») َعلَم«

 . نَـشـيـطـاً َمزَرَعِة ِفـي الْ  َمـنـصـورٌ  اِْشتََغَل 

  حال (قيد حالت)                 مرجع حال         

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

کتاب  یتشخيِص مرجعِ قيد حالت و مطابقت قيد حالت با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزش

  نيست.  یدرس

  
                                                

، حالت  زمان، مکان یلز قبا یزیرا به چ یگرید ۀکلم یامعن یا یمفهوم صفت یافعل  یاف�انجام  یاست که چگونگ یاکلمه یدق ١
 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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  ).٢نيست یاز اهداف کتاب درس» صاحب حال«(تدريس 

  ربی رضورت ندارد.آموز رشتۀ رياضی فيزيک و علوم تجمباحث تخّصصی برای دانش

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

  .تَِس-ً ُمبْ نَعِ َمصْ ُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي الْ َوقََف الْ 

  .تَِسميـنَ ُمبْ ُمسابََقِة يرانيّوَن رََجعوا ِمَن الْ اَلّالِعبوَن اْإل 

  .تَِسَمتَيـنِ ُمبْ نِتـرِنت ميَّـٍة ِفـي اإلْ لٍَة ِعلْ ِبنتاِن قاَمـتا ِبـَجوْ هاتاِن الْ 

  توان بدين صورت آورد:آموز تذکّر داد که هميشه چن� نيست؛ مثالً سه جملۀ باال را میاّما الزم است به دانش

  لِـنَجاِحِه يف َعَمِلِه. تَِس-ً ُمبْ نَعِ َمصْ ُمَهنِدُس الّشابُّ ِفـي الْ َوقََف الْ 

  ؛ ِألَنَُّه- َحَصلَتا َعلَی ما تُريداِن. تَِسم�َ ُمبْ ُمسابََقِة رََجعوا ِمَن الْ  يرانيّونَ اَلّالِعبوَن اْإل 

  َل لََحظاٍت.قَبْ  تَِسَمتَيـنِ ُمبْ نِت نرتِ  اإلْ ميٍَّة يفلٍَة ِعلْ َجوْ ِبنتاِن قاَمتا بِ هاتاِن الْ 

  

  ُجَمِل الّتالَيِة.ِفـي الْ » حاَل الْ «. َعيِّـِن كَ َسـنَفْ  َتِبـرْ اِخْ 

َريْ ُمساِفراِن إلَی الْ الْ َوَصَل  .۱ َريْ ( ـِن َو َرکِبـا الطّائِرََة.َمطاِر ُمتَأَخِّ  )ـنِ ُمتَأَخِّ

 به فرودگاه رس)يدند و سوار هواپ² شدند. & تEٔUريمسافران 

ـها.تَجْ  .۲  )راضَيةً ( تَِهُد الطّالِبَُة يف أَداِء واِجباتِها راضيًَة َو تُساِعُد أَمَّ

                                                
 تشخيص صاحب حال: نظر آقای محّمد علی اسالمی دب� عربی استان گلستان دربارۀ ٢
 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 مدانش ال به ذهنؤ 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
 .مع تكس�صاحب الحال ج یّن. ع٢
 .صاحب الحال ليس فاعالً یّن.ع٣
ً  صاحب الحال ضم�اً  یّن.ع٤  .مسترتا

 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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 کند.کند و به مادرش مكک میتالش می & خش)نودیهاMش يف=ٓموز در اجنام  لك دEِرت دا�ش

ُع الْ  .۳  )فَرِحيـنَ ( يَوَم.فائَِز فَرِحيـَن الْ ُمتََفرِّجوَن فَريَقـُهُم الْ يَُشجِّ

 کنند.شان را °شويق میتمي 0رنده & خوحشاىلامروز متاشاگران 

تَـيـِن. (ـرَآ اَلطّالِبَتـاِن تَـقْ  .۴  )تَـيـنِ ُمِجدَّ ِن ُدروَسـُه- ُمِجدَّ

  خوانند.هاMشان را میدرس & fّديّت=ٓموز دو دEرت دا�ش

  است.» با«های قيد حالت پيشوند که يکی از حالت ادآور شديآموز توان به دانشهم� جا می

  

  آيد؛ مثال:و به دنبال آن يک ضم� می» واو حالّيه«ی قيد حالت به صورت جملۀ اسميّه همراه با حرف گاه

َجرَتَيـِن.بَيْ  َو هَو جالٌِس ب. أُشاِهُد قاِس-ً   َمحصوَل.الْ  َمعُ َو هَو يَجْ َفّالَح ُت الْ الف. َرأَيْ    ـَن الشَّ

  .نشسته استميان دو درخت  کهدرحالیبينم، قاسم را می  .کردجمع میمحصول را  کهدر حالیکشاورز را ديدم، 

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

  آموز با مبحث قيد حالت آشنا شود.ز اين الزم نيست دانشبيشرت ا

  

  ».الْحاَل «اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك. تَرِْجِم اْآلياِت الْکَريـَمَة ، ثُمَّ َعيِّـِن 

 ۲۸اَلنِّساء: َو ُخـلِـَق اْإلنساُن َضعيفـاً﴾   ...﴿ .۱

 و ا�سان، �توان =ٓفريده شده است. (َضعيف»ًا)

 ۱۳۹آُل ِعمران: ﴾ ...َو ال تَـْحزَنوا َو أَنتُُم اْألَْعـلَـْوَن ﴿َو ال تَِهنوا  .۲

 و سست �شويد و اندوهگني نباش)يد در �اىل که شام 0ر فراز هس`Îد. (=Áنُمتُ اÁæْْع»لَـْوَن)

يَن  .۳ ـًة واِحَدًة فَـبََعَث ُهللا النَّبيّيـَن ُمبَرشِّ  ۲۱۳اَلَْبَقرَة: ﴾  ...﴿کاَن النّاُس أُمَّ

,َن) ,گانه بودند و Eداوند پيامربان را مژدهمردم اّمىت  دهنده فرس)تاد. (ُمéَّرشِ

ِك راضيَـًة َمرْضيَّـًة﴾  ﴿يا أَيَّتَُها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَّـُة * ارِْجعـي .۴  ۲۸و  ۲۷اَلَْفْجر: إِلـٰی َربـِّ

  ضÅÎ»ًة)¦س)نديدگی به سوی �روردگارت &زگرد. (راضÎَ»ًة َمرْ Eدا ای نفس =ٓرام، & خش)نودی و 

  .�روردگارت &زگرد یخش)نود و Eدا¦س)ند به سونفس مطمئنّه، یا رمجۀ اس)تاد ëدی فوالدوند: 

به  مطمنئ و دل =ٓرام ]قدىس[نفس  یا ]خطاب لطف رسد که ميان=ٓن هنگام به اهل ا[: یامقشه µیاله  رمجۀ اس)تاد 

 ٓ   از توست. او و او راىض ]یابد یهانعمت[که تو خش)نود به  یحضور �روردگارت &ز =
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ٓ  رمجۀ  و  یکه مه تو از او خش)نود �روردگارت &زگرد در �اىل یبه سو :ف9ه،روح =ٓرام  یتو ا ريازی:هللا ماكرم ش يت=

 .مه او از تو خش)نود است

کاَة َو ُهمْ ﴿ .۵ الَة َو يُْؤتوَن الزَّ ا َوليُُّکُم ُهللا َو رَُسولُُه َو الَّذيَن آَمنُوا الَّذيَن يُقيموَن الصَّ  ۵۵اَلْ-ئَِدة: راکِعوَن﴾  إ¤َّ

اند، Sساىن که در �اىل که در رSوع هس`uد، ن»امز را 0ر رس�رست شام تنها Eدا و پيامرب و Sساىن هس`uد که اميان =ٓورده

  دهند. (ُمهْ راکِعوَن)دارند و زاكت میپای می

ان =ٓورده اند: هامن Sساىن که مناز 0رپا ، تنها Eدا و پيامرب اوست و Sساىن که اميشام  رمجۀ اس)تاد ëدی فوالدوند: وىلّ 

  دهند.دارند و در �ال رSوع زاكت میمی

خواهند بود که مناز به پا داش)ته و به فقرا در  Eدا و رسول و مؤمuاىن تنهاشام  :ورامر و  وىلّ ای:  رمجۀ اس)تاد الهµی مقشه

  .دهندی�ال رSوع زاكت م

ٓ  رمجۀ  ها که مناز را اند هامن=ٓورده مياناو و =ٓ;ا که ا يامرب، تنها Eداست و پ شام و وىلّ  رس�رست: ريازیهللا ماكرم ش يت=

  دهند.یزاكت م دارند و در �ال رSوع ی0رپا م

ٓ  رمجۀ   اند=ٓورده ميانکه ا امر شام Eدا و فرس)تاده اوست و Sساىن که رس�رست و وىلّ  4ستن  ,نا جز: Îىنهللا مشک  يت=

  دهند.یند زاكت ماکه در رSوع �اىل دارند و دری=ٓ;ا که مناز را 0رپا م

  �د. آموزان با اين هفت نکتۀ اماليی آشنا شوندانش خوب است �

 جاء + وا = جاؤوا  كَ= َخطَؤُ  كََخطَأُ +   كَ= َدواؤُ  كَ. َدواُء + ۱

  افتد، مثال: حرف همزه می» َرأیٰ «. در مضارع فعل ۲

  کند. شود، تغي� می� وصل میو نوشتار آن وقتی که مضارع آن به ضم تَریٰ ،  يَریٰ 

 كَ= يَرا كَ+  يَریٰ   + ُهم = تَراُهم تَریٰ 

  . معموالً حرف کاف آخر در نوشتار عربی بدون رسکش و در فارسی با رسکش است؛ مثال: ۳

  ، در فارسی اشتـراک. كِتـرااِشْ در عربی 

  ه است؛ مثال: . حرف ياء آخر در عربی معموالً دو نقطه دارد؛ ولی در فارسی بدون نقط۴

  و در فارسی مهدی. ديّ َمهْ در عربی 

  آيد.بدوِن دو نقطۀ زيِر آن می» ي«در قرآن مجيد حرف معموالً 

  شوند.نيز نوشته می لیٰ و أَغْ  هیٰ ، يَنْ به صورت إلیٰ  لَیأَغْ و  َهیَينْ ، إلَی. کل-تی مانند ۵
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که » ُمسَتشَفی«و » َعَلی«شود؛ مانند ده میدو نقطه نباشد، الف خوان» ی«. در عربی معارص هرگاه زيِر حرف ۶

 Ali که» َعلـيّ «دارد؛ مانند » یِ «دو نقطه باشد، صدای » ي«شود، و اگر زير خوانده می» ُمستَشفا«و » َعال«

  شود.خوانده می

: نُورشود؛ مثال:  به ترتيب ضّمه، فتحه و کرسه نهاده می» ي«و » ا«، » و«. گاهی پيش از سه حرف کشيدۀ ۷

 : بادِريـح: گرم و َحارّ روشنايی ، 

  اَلـتَّـمـاريـن

ُل اْألَ اَلتَّْمريُن  . (نَوُع الْ  َعيِّـنْ أَ.  :وَّ ُم َمکاٍن َو ُم َمفعوٍل َو اسْ ُم فاِعٍل َو اسْ َکلِ-ِت: اِسْ نَوَع الَْكلِ-ِت الَّتي تَحتَها َخطٌّ

 ُف َجرٍّ َو ...)َدٌر َو َحْر ٌل ُمضارٌِع َو َمصْ ٌل ماٍض َو ِفعْ ُم ُمبالََغٍة َو ِفعْ اسْ 

» ُد ُمسِلمييـِبْطرود بِـ يف َقريَةِ  )ٌل ُمضارِعٌ ِفعْ ( َيْسُکنُ . هَو )ُم فاِعلٍ اِسْ ( زارِعٌ مُ  »اَلس ُجٌل ُه رَ ـُمحاَفظَِة ماَزنَدران. إن
)َحْر ( ِمنَ  يـَْومٍ  يف. )ُم َمفعولٍ اسْ ( ُحمَرتَمٌ َو ) ُم ُمبالََغةٍ اسْ ( َصّبارٌ َو ) ُم فاِعلٍ اِسْ ( صاِدقٌ  اْألَيّاِم شاَهَد َمجاَعًة  ُف َجرٍّ

ُف َحْر ( َعنْ  ــُهمَو َسأَلَ  َذَهبَ ــاْلَقريَِة. فَ ) ُم َمکانٍ اسْ ( َمْسِجدِ أَماَم  )ُم فاِعلٍ اِسْ ( واِقفنيَ ُم فاِعٍل) اِسْ ( اْلُمساِفرينَ ِمَن 

(   . )ُم َمفعولٍ اسْ ( َعطلَـةٌ مُ  ناــقالوا: إن َسّياَرتَ ـ، فَ َسَبِب ُوقوفِــِهم َجرٍّ
    ُد ُمسِلمييَصَل السحِ ـِه ـَصديقِ ـبِـ فَـاتُم فاِعلٍ اِسْ ( ُمَصل(  ّياراِت؛ ِلَكيحَ السُيَصل ) ْجاَء  وَ  .َسّياَرتَـُهم )ٌل ُمضارِعٌ ِفع

) َدرٌ َمصْ ( َتْصليحِ ُم َمکاٍن) اسْ ( َمْوِقفِ َو َأَخَذها إلٰی ) ُمبالََغةٍ ُم اسْ ( ةِ الْـَجرّارَ ــبِ  )ُم ُمبالََغةٍ اسْ ( ــُهمَسّياَرتَـَجر  َصديُقـُه وَ 
  السّياراِت.

  است و سه شکل دارد:» فَّعالَة«و » فَّعال«اسم مبالغه بر وزن 

 بر بسيارِی صفت يا انجام دادِن کار داللت دارد؛ مانند: َصبّار (بسيار بردبار) و َعّالَمة (بسيار دانا). .۱

 داللت دارد؛ مانند: َخبّاز (نانوا) و َحّداد (آهنگر) بر اسم شغل .۲

 کند؛ مانند: َجّوال: تلفن همراه، نَظّارَة: عينکبر اسم ابزار، وسيله يا دستگاه داللت می .۳

های رصف و نحو مورد دوم و سوم را اسم مبالغه به ش-ر توّجه داشته باشيم که در بسياری از کتاب

» َخبَزَ «از ريشۀ » خبّاز«ست که در اين کل-ت نوعی مبالغه وجود دارد. آورند؛ اّما حقيقت اين انـمی

ای از اين پزد. چه مبالغهنيز هر روز نان می» َخّباز«و » َعجَ�: از خم� نان درست کرد.َخبََز الْ «است. 

  نهفته است.» مبالغه«نيز به راستی معنای » نَظّارَة«ای مانند باالتر؟! در کلمه

آموز اين مطلب در کتاب گنجانده شده به منظور جلوگ�ی از آشفتگی ذهن دانش در کتاب درسی

موافق  %۷۰انديشی شد. نزديک به است. در اين مورد با گروهی نزديک به سيصد نفر از دب�ان هم

 درج اين قاعدۀ جديد در کتاب بودند.
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شود./ در سوريّه ِعِطل و در مرص بايِز گفته می» بانَخرْ «رت (عاِطٌل ؛ در محاورات عراقی و حجازی بيش: خراب شده اَلُْمَعطَّل  

ّياراِت  َمْوِقفُ ِقطار)  ايستگاه (َمَحطَّة نيز ايستگاه است؛ مانند: َمَحطَُّة الْ : اَلَْموِقف : تراكتور اَلَْجّراَرةنيز کاربرد دارد.)  : تَْصليحِ السَّ

ِپطرود: نام روستايی در منطقۀ ¤ونۀ گردشگری َچپَکرود تابع شهرستان  (در محاورات کَراج نيز کاربرد دارد.) تعم�گاه خودرو

  جويبار است.

يِِّد مُ  يّاراِت. َصديِق السَّ ّياراِت. / هَو ُمَصلُِّح السَّ ُه ُمَصلُِّح السَّ ؟ إنـَّ يِِّد ُمسلِمـيٍّ سِلمـيٍّ ُمَصلٌِّح. ب. ما ِمهنَُة َصديِق السَّ

  ست باشند.تواند در های ديگری نيز میو پاسخ

؟ تِسْ جاّراً َو َمجْ  ج. کَمْ  /  ِبالْـَجرّارَةِ / ِمَن الُْمساِفريَن / ِمَن اْألَيّاِم / يف يَْوٍم /  ِبـُمحافَظَةِ / يف قَريَِة َعة:  روراً ِفـي النَّـصِّ

    َسَبِب  / َعنْ َمْوِقِف  یٰ إل/  ِبَصديقِ 

يِّ د. أَيْ  ؟ يَعيُش السَّ يُِّد ُمسلِمـيٌّ يف قَريَِة . / يَعيُش يف قَريَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدرانُد ُمسِلمـيٌّ َن يَعيُش السَّ

  تواند درست باشند.های ديگری هم می. و پاسخُمحافَظَِة مازَنَدران. / يَعيُش يف ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران

  َکلِ-ِت.ِذِه الْ رََد هٰ ُمفْ  تُْب ه. اُکْ

رِجال: رَُجل (در عاميانه زَلـم به معنای » ريف مرتادف قرية است.«يَة. قًُری، قُرًی): قَرْ ( ساَدة: َسيِّد / قُریٰ 

م َسيّارات: َسيّارَة (در های محلّی رِّجال (جمعِ آن ِرياجيل) نيز کاربرد دارد. أَيّام: يَوْ رجل است. در گويش

ِدقاء: َصديق / َمواقِف: ُمَصلِّح / أَصْ  سوريّه َعَربيَّة به معنای خودرو و همچن� گاری است.) ُمَصلّحوَن:

  ِقف / َجرّارات: َجرّارَة / َج-عات: َج-َعة َموْ 
  

. اَلتَّمريُن الّثانـي:   اُكتُِب الَْمَحلَّ اْإلعرابـيَّ لِلَْكلِ-ِت الَّتي تَحتَـها َخطٌّ

نْيا  .۱   ۲۰۱اَلْبََقرَة: َحَسنًَة ...﴾  رف جر) (مجرور بح اْآلِخرَةِ َو يف (مفعول)  َحَسنَةً ﴿... َربَّنا آتِـنا يف الدُّ

  پروردگارا در دنيا به ما نيکی و در آخرت [نيز] نيكی بده.

  حق آمد و باطل نابود شد.  ۸۱اَْإلْرساء:  (هر دو فاعل)...﴾  الْباِطـُل َو زََهـَق  الْـَحـقُّ ﴿... جــاَء  .۲

بْـِر ﴿َو اْستَعينوا ِبـ .۳ الِة ...﴾  الصَّ   از بردباری و نـ-ز ياری بجوييد.(مجرور بحرف جر)  ۴۵ة: اَلْبََقَر َو الصَّ

 اند.گ-ن حزب خدا چ�ه شدگانبیإليه) (مضاٌف  ۵۶اَلْ-ئَِدة: ُهُم الْغالِبوَن﴾   هللاِ ﴿... فَـإنَّ ِحزَْب  .۴

  هر كسی چشندۀ مرگ است.(مبتدأ و خرب)   ۱۸۵آُل ِعمران: الَْمْوِت﴾   ذائَِقـةُ نَْفٍس  كُـلُّ ﴿...  .۵

  است.» مفعول به«گفته شده، منظور ه-ن » مفعول«به کار نرفته و هرجا که » عوٌل ِبهِ َمفْ « ر کتاب لفِظ د

  

بَِب. اَلتَّمريُن الّثالُِث:   َعيِّـِن الَْكِلَمَة الَْغريبََة يف كُلِّ َمجموَعٍة، َمَع بَياِن السَّ
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  )چهارشنبه(دوستان / ياران / نزديکان /    ءاَْألَْرِبعا/ اَْألَقِْرباء /  ِحبّاءاَْألَ /    اَْألَْصِدقاء .۱

راب  / اَلِْملَّف /  اَلطّيـن .۲   / خاک / سنگ) پرونده(گِل /     اَلَْحَجر   / اَلتـُّ

   ها)/ دندانترب ها / (چش-ن / کتف     نانسْ اَْألَ /  اَلَْفأْس/  اَْألَكْتاف/  اَْألَْعيُـن .۳

   )غذا سفرۀ(کالغ / گنجشک / کبوتر /   َدة-ئِ اَلْ /  َح-َمةاَلْ /  اَلُْعْصفور/  اَلُْغراب .۴

م  /  اَلْعام/  اَللَّْحم/  اَلَْعظْم .۵  / خون) سال(استخوان / گوشت /     اَلدَّ

 / ديروز / فردا / امروز) چادرها(     يَوماَلْ   / َغداً /  ِس أَمْ /  اَلْخٖيام .۶

ارد ما به موضوعی توّجه کنيم ولی ، بايد مراقب بود دو گزينه درست نباشد. امکان ددر طرّاحی اين سؤالتذکّر: 

آموز از زاويۀ ديگری به چهار کلمۀ ارائه شده توّجه کند. مثًال در اين چهار کلمه (تُّفاَحة، ِعنَب، رُّمان، دانش

م آموز بگويد: ِعَنب، رُّمان و لَحْ اند؛ ولی دانشم) باشد و بگوييم: سه کلمۀ ديگر ميوهم) شايد منظور ما (لَحْ لَحْ 

  اند و تُّفاَحة مؤنّث است.مذکّر

  

رِس َو التَّ-ريـِن. كَِلَمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّالَيِة ِمنْ  اُکتُْب  اَلتَّمريُن الّراِبُع:   کَلِ-ِت نَصِّ الدَّ

ـغـيـُر.  اِبْ  .۱ ) / پِرس کوچکم (پرسکم)ـنـَي الـصَّ  (بُنَيَّ

ـغـيـرَُة.ِبـنْ  .۲  چکم (دخرتکم)(بَُنيَّتي) / دخرتِ کو  ـتـَي الـصَّ

ة) / باالی کوه و ِرس آن (قلّه)(اَلْ  ـلَـی الْـَجـبَـِل َو َرأُْسـُه.أَعْ  .۳  ِقمَّ

  ها (ايستگاه)ها و اتوبوسَموِقف) / جای ايستادن اتومبيل(اَلْ  َمكاُن ُوقوِف الّسّياراِت َو الْحاِفالِت. .۴

رّارَة) / خودرويی که برای کار در کشتـزار آن را به کار جَ (اَلْ  َمزَرَعِة.َعَمِل ِفـي الْ تَخِدُمـها لِـلْ َسيّارٌَة نَسْ  .۵

 بريم. (تراکتور)می

ُمَعطَّلَة) / صفتـی برای دستگاهـی يا ابزاری يـا (اَلْ  ِصَفٌة لِِجهاٍز أَْو آلٍَة أَْو أَداٍة ِبحاَجٍة إلَی التَّْصليِح. .۶

 افزاری که نياز به تعم� دارد. (خراب)دست

امتحانات بسيار مناسب است. دب� بايد مراقب باشد از واژگانی استفاده کند که جزء  چن� rرينی برای طرح در

  های پيش� فراگ� باشد؛ لذا طرح اين سؤال وقتگ� است و نياز به صرب و حوصله دارد.آموخته

  

رَْجـَمـِة.   اَلتَّمريُن الْخاِمُس: لِـلـتـَّ

  ن نوش)ته شده است. متر, قَْد کُِتَب التَّمريُن:
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=ٓموزان . دا�ششودتوان گفت معادل ماىض نقىل در ز&ن فارىس میکند. ¦س میماىض را به زمان �ال Jزد,ک می» قد«حرِف (

معادل ماىض نقىل مuفی است. » هنوز نوش)ته است لَّما ,َک9ُْب:«اند. خوب است بدانيد 0ر رس ماىض =ٓش)نا �شده» لَّما«& حرف 

  ) ش داده �شده است.توfّه داش)ته &ش)مي که در کتاب =ٓموز

  نوMىس؟ چرا درَست را ن»می لَِم ال تَْکتُبيـَن َدرَْسِك؟

  Jگريد.) اش`jاه» لَمْ «را & » ِلَم؟«=ٓموز تذSر دهمي که (به دا�ش

  mزيی ننوش)ىت.  لَْم تَْکتُبي َشيئاً:

  مه معناست.) »ما کَتéَِْت «& فعل » لَْم  َْک9ُيب«=ٓموز تذکّر دهمي که فعِل (به دا�ش

َجِر: یال يَْکتُْب َعلَ    نبايد روی درخت بنوMسد.  الشَّ

  را م9ذکّر شومي و از او خبواهمي فرق ا,ن دو فعل را توضيح دهد.) »ال ,َْک9ُُب «=ٓموز فعِل (به دا�ش

ديقانِ    Jگاری Sردند. Jگاری Sردند. دوس)تان به مه �مه=ٓن دو دوست به مه �مه تَکاتَبا: اَلصَّ

هاىي دارد؛ öا حàً در سؤáت امõ9اىن در مجô واقع شود. از =ٓجنا که در مسابقات و کنکور از چuني فعل فعل  َاكتَبا دو وfه

  ها اشاره Sرد. ای ن4ست و &يد به ا,ن فعلشود؛ öا mارهاس)تفاده می

  دو وfه دارد: » خuديدمی«هاىي وجود دارد؛ م×ًال فعل =ٓموز 0گويمي: در ز&ن فارىس نزي چuني �التشود به دا�شپ4ش)نهاد می

  سوم خشص مفرد ماىض اس)متراری» خuديداو می«

  دوم خشص مضارع ِاخjاری» خuديدشام می«

  دوم خشص مضارع اخjاری» &يد بدويد«در » بدويد«

    فعل امر» به سوی خطّ پا:ن، بدويد«در » بدويد«

  Jگاری کنيد.لطفًا، & مه �مه: رَجاًء، تَکاتَبا

    Jگاری Sردند.=ٓن دو مهúىس & مه �مه ميالِن:الزَّ  تَکاتََب 

  Jگاری Sرديد.شام (دو  ن) & مه �مه أَنتُ- تَکاتَبْتُـ-:

کَّريَِّة: ُمِنْعُت    از مواّد قuدی مuع شدم.  َعِن الَْموادِّ السُّ

   :ست؛ مانندهای üان از مجô عرىب وارد شده اای فارىس است که در ¯س)ياری از ز&نتوضيح: ُسکÅر واژه

 : زوکِّــرُ ) که در اصل از عرىب به اس)پانياىي رف9ه است، ايتالياىيAzúcar(: َاُذکَر) ، اس)پانياىيZucker( : زوکَه=ٓملاىن

)zucchero() فرا�سه ،Sucre) يو�ىن: زا َخری ، (Ζάχαρη :( زيدا)، ژاپىنシュガー) لهس)تاىن: زوِکر ، (Cukier ، (

  )SugarاJگل4ىس: شوِگر (
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  مانع خروج ما �شو؛ مانع بريون رفِنت ما �شود؛ ما را از Eارج شدن مuع Jکن. ـْمنَْعنا َعِن الُْخروِج:ال تَ 

  0ُردِن گوِىش مهراه را ممنوع کنيد. َحْمَل الَْجّواِل: اِْمنَعوا

  مانعی را در راه ديدمي. شاَهْدنا مانِعاً ِبالطَّريِق:

    Jگهبان از خوابيدن خودداری Sرده بود. :الْحارُِس قَِد اْمتَنََع َعِن النَّْومِ  کانَ 

  از Øذا خوردن خودداری Jکuيد. ال تَـْمتَِنعوا َعِن اْألَکِْل:

    از Eارج شدن خودداری خنواهمي Sرد. نَـْمتَِنَع َعِن الُْخروِج: لَنْ 

  Sردمي!ای اكش از =ٓن خودداری می لَيْتَـنا اْمتَنَْعـنا َعنْـُه!

    چرا به  اكليف9ان معل Jکرديد؟ تُِکم؟ما َعِملْتُم ِبواِجبا لِمَ 

  کنيد؟=ٓ: در اكرEانه اكر می أَ تَْعَملوَن يف الَْمصنَعِ؟

    اكرگران مشغول اكر هس`uد. َمشغولوَن ِبالَْعَمِل: اَلُْعّ-ُل 

  امروز اكرگاه تعطيل است.اَلَْمْعَمُل ُمَعطٌَّل الْيَوَم: 

    لطفت & ما رف9ار Sن.ای Eداِی من، &  عاِملْنا ِبَفْضلَِك: إلٰهي،

  ات & ما رف9ار Jکن.ای Eداِی من، & دادگری إلٰهي، ال تُعاِملْنا ِبـَعْدلَِك:

    Sردند.خوىب رف9ار می& ما به يُعاِملونَنا َجيِّداً: کانوا

  رف9ار است.معّملِ ما & ما خوش ُمَعلُِّمنا َجيُِّد الُْمعاَملَِة َمَعنا:

    مؤمن �روردگارش را :د Sرده است. بَُّه:ذَکََر الُْمؤِمُن رَ  قَدْ 

  کند.اس)تاد شاگردان قدميش را گاهی :د می قَْد يَْذکُُر اْألُستاُذ تَالميَذُه الُْقَدماَء:

    به نيکی :د شدم. ِبـالَْخيْـِر: ذُکِرْتَ 

  اكش :رامن (دوس)تامن) مرا :د کنند!ای لَيَت أَِحبَّتـي يَْذکُرونَنـي!

  کنند.پدر 0زرگ و مادر0زرگم مرا :د می تـي تََذکَّرانـي:َو َجدَّ  َجّدي

  هاميان را :د کنيد.لطفًا، مهúىس رَجاًء، تََذکَّرا زَُمالَءنا:

    =ٓورم.ای مهúِىس من، تو را به :د ن»می أَتََذکَّرَُك يا زَميلـي: ال

  معّمل، ما را به :د خواهد =ٓورد. َسـيَتََذکَّرُنا الُْمَدرُِّس:
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آموز انواع مختلف فعل ماضی، مضارع، مستقبل، ّما هدف اين گونه rرين چيست؟ هدف اين است که دانشا

بندی ترجمه از انواع فعل نيز وجود دارد؛ لذا الزم است که های گوناگون ببيند. در بارمنهی و نفی را در ساخت

  فراگ� با اين سبک از سؤاالت در کتاب آشنا شده باشد.
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.عرابـيَّ لTِ تَحْ َمَحلَّ اإلْ تَرِجِم النَّصَّ الّتالـي؛ ثُمَّ َعيِّـِن الْ : الّساِدُس يُن اَلتَّمر   َتـُه َخطٌّ

َکةُ  ْهِم أَْعَجُب اْألَْس-ِك  (مjتدٔ=) َمسَ يدِ السَّ ها تُطْلُِق قَطَراِت الْ-ءِ يف الصَّ  الْهَواءِ  یِمْن فَِمها إلَ ») قÎد �الت«(�ال ُم9َتالÎَ»ةً  . إِنـَّ

ْهِم  جمرور حبرف جّر)( ٍة تُْشِبُه إطْالَق السَّ ْهَم الْ-ئـيَّ ِفـي اتِّجاِه الَْحَرشاِت فَْوَق الْ-ِء، َو ِعنَْدما  وَ ِبـقوَّ تُطِْلُق ٰهَذا السَّ

ةُ تَْسُقُط     .»)قÎد �الت«(�ال َحÅÎ»ةً ا تَبْلَُعـه (جمرور حبرف جّر) الْامءِ َسطِْح  یٰ َعل (فا�ل) الَْحَرشَ

درپی به قدرتی که شبيه رهاساخ� ت� است های آب را به صورت پیترين ماهی در صيد است. او قطرهعجيب ٣ت�انداز ماهیِ 

د و وقتی که حرشه روی سطح آب ـکنحرشات روی آب رها می ی را در جهِت ـکند و اين ت� آباز دهانش به سوی هوا رها می

  بلعد.افتد، آن را زنده میمی

َمَکةِ  (Eرب) ُمْعَجبونَ أَْس-ِك الّزينَـِة  )(مjتد=ٔ  ُهواةُ  ُل  ؛ِبـٰهِذِه السَّ ها تَُفضِّ  (مفعول) الَْفرا�َِس َولِٰکنَّ تَْغذيَتَـها َصْعبٌَة َعلَيْـِهم؛ ِألَنـَّ

  .(صفة) الَْحÅÎ»ةَ 

را اين ماهی شکارهای های زينتی شيفتۀ اين ماهی هستند؛ ولی غذا دادن به آن برايشان سخت است؛ زيمندان به ماهیعالقه

  دهد.زنده را ترجيح می

  

ها  »)قÎد �الت«(�ال .َيه °َسÎـُر َمَعـهاَو  (جمرور حبرف جّر) هاِصغارِ  تُداِفُع َعنْ  كِ -سْ رَِب اْألَ أَغْ  َسَمَکُة التّيالبيا ِمنْ  إنـَّ

َمَکُة تَعيُش يف َش-ِل إفريقيا. َو هٰ    .َد زَوالِـهِ رُِجـها بَعْ الَْخطَِر؛ ثُمَّ تُخْ  ِعندَ (مفعول) ها ِصغارَ  لَعُ تَبْ ِذِه السَّ

کند هايش (نوزادانش، کوچولوهايش) در حالی که همراهشان حرکت میهاست که از بّچهترين ماهیاز عجيب ٤ماهِی تيالبيا

رطرف شدن خطر بلعد؛ سپس پس از بهايش را میکند و اين ماهی هنگاِم خطر بّچهاو در ش-ل آفريقا زندگی می کند.دفاع می

  کند.آنها را خارج می

  

     

                                                
  )Toxotes: یم(نام عل Archer fishپاش، ک-نگ�) (آب یراندازت یماه ٣

 یکه باال  ییهاحرشه سویآب را از دهان خود به  تواندمی یماه ینا .است کوچک یهارودخانهدهانۀ  یستگاه اين ماهیز

  .کندپرتاب کند و حرشات را شکار  اندسطح آب

به  تواندیم ت�انداز ی. ماهشوندنـمی دچار خطاکار  یناستادانه است که معموالً در ا یابه اندازه هااين ماهی یریگهدف

  کند. یکاند، شلسطح آب نشسته یمرت باال  سهکه تا  رانی کوچکاجاند یا هاحرشه
بسياری از در  یالپیا. امروزه تاستیقرشق آفر یماه ینا یاصل یستگاهاست. ز یماه ایگونه) Tilapia: یسی(به انگل یالپیات ٤

  .شودیپرورش داده م نقاط جهان
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آموز)افزايی برای دب� (نه برای دانشدانش  

 ». نيَجعْ لـي تَوْ رِجْ «شود: گفته می» لُِمنـيلـي تُؤْ رِجْ «در زبان محاوره به جای  .۱

 رود.در محاورات کلمۀ َوَجع به جای أَلَم بيشرت به کار می

ر » بُنَـيَّ « .۲  است. گاهی تصغ� برای تحبيب است.» تـيِبنْ «مصّغر » يبَُنيَّتـ«و » نـياِبْ «مصغَّ

با تلويزيون چيزى را  است. تلفز يعنی:تَلَْفزًَة  ِفُز،، يُتَلْ تَلَْفزَ . تلفاز از است لَْفاز مرتادف التِّلِفيْزيُونتِّ اَل .۳

 . خود واژۀ تلويزيون ريشۀ يونانی دارد. تله يعنی دور و ويزيون يعنی ديدن.¤ايش داد

کنند تلّفظ می» تَـَمنّا«فرق دارد. نخست اينکه در فارسی اين کلمه را » تَـَمنّی«فارسی و عربی  کاربرد .۴

دارد؛ در حالی که » کنمخواهش می«معنای » کنمتـمنّا می«که غلط رايج و مصطلح است. دوم اينکه 

 ».آرزو کردن«يعنی » تَـَمنّـي«در عربی 

مُ هو يُ «، گام ؛ پاى يعنی: »لرِجْ «است؛  »أَرُْجل« جمع آن »رِْجل« .۵ ُر  رِْجالً َقدِّ در كار خود »: خرىٰ أُ و يُؤَخِّ

 کشدآورد و يک پا پس میانجام دهد يا نه. يک پا پيش میترديد دارد كه آيا 

نوشته » زيارت«دارد؛ ولی در فارسی جنبۀ تقّدس پيدا کرده است و » ديدن«در عربی معنای » زيارَة« .۶

 شود.می

ِة. يعنی: . لََجأَ إلَی الْ ، دست به دامن شد، پناهنده شدپناه برديعنی: » لََجأَ « .۷  .ل شدبه زور متوسّ ُقوَّ

به اين معانی است: » مشهد«فرق دارد؛ معموالً در زبان عربی » مشهد«کاربرد فارسی و عربی کلمۀ  .۸

 هسه پرد یدارا ی: ¤ايش َمشاِهدَ  ثالثةِ  ذاتُ  حيَّةٌ َرس مَ . ¤ايشۀ پرد ،چشم انداز ،منظرهصحنه، 

 است.» شهادتگاه«به معنای » مشهد«اّما کاربرد فارسی در معنای شهر 

 ».فواهاَْألَ «شود: می» دهان«به معنای » َفماَلْ «جمعِ  .۹

 یرث و غمؤنّ  یر و منرصف و برخآن را مذکّ ی: برخیدگومی است. اصمعی هدر مکّ  یکوه» راءحِ « .۱۰

 :گویدی، م. عوف بن احوض آن را مؤنث دانستهدانندیمنرصف م

 
 محارمه و ما جمعت ِحراءُ     یشحجت قر يوالَّذ فإّ

 »نچه حرا در خود جا داده است، من...داو سوگند ب روندیم شحرم یارتبه ز یشبه آن که قر سوگند
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  روش تدريس درس سوم

  اهداف درس

 مه كند.رسشناس جهان اسالم آشنا شود و آن را درست قرائت و ترج ۀاز نويسند فصيح يک م�با  .۱

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

 با اسلوب استثناء در زبان عربی آشنا شود و بتواند مستثنی را تشخيص دهد. .۳

 های دارای اسلوب استثناء را درست معنا كند.جمله .۴

 با اسلوب حرص در زبان عربی آشنا شود و بتواند مستثنی را تشخيص دهد. .۵

 ی اسلوب حرص را درست معنا كند.های داراجمله .۶

 كل-ت آشنا شود. ۀدرست در تجزي ۀبا تحليل رصفی در حد تشخيص گزين .۷

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

  پيام م� درس را درست درک كند. .۹

  

ْرُس اَ    الّثالُِث لدَّ
  .۳۶۱، ص ۱، ج 6الرسول  یبمکات .»ـدٌ اَلْـِعـلْـُم َصـيْـٌد َو الْـِکـتـابَـُة قَـيْ «

  است.6رَسوُل ّهللاِ  هر دو حديث از ۱۲۴ص  ، ۵۸ج  ،األنوار  حارُ بِ  »قَـيِّـدوا الْـِعـلْـَم ِبـالْـِکـتـابَـِة.«فَـ  

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

  اين دو حديث از هم جدا هستند.

  

  :ۀ متون و عبارات و پاسخ به برخی نکات رصفی، نحوی، تفسLی و واژگانیهTهنگی در ترجم

  )ِبـَتَرصٍُّف َعّقاد، لِـَعّباس َمحمود الْ » أَنا«ِکتاِب  (َعنْ  رِ ِفکْکُُتُب طَعاُم الْ اَلْ 

  نوش)تۀ عبّاس محمود العقّاد & تّرصف)» =�Á«اند. (از کتاب ها خوراک اندMشهکتاب

کَ- توَجُد  )ای خوراىك دارد.اند و هر اندMشههای اندMشهها خوراککتاب(ٍر طَعاٌم، ِر، َو لِـُکلِّ ِفکْ ِفکْ الْ ُکتَُب طَعاُم إنَّ الْ 

ُه يَجْ ِم الْ ِجسْ َمزايَا الْ  َو ِمنْ  )هاىي وجود دارد.گونه که 0رای هر بدىن خوراکهامن( مٍ أَطِعَمٌة لِـُکلِّ ِجسْ  ِذُب ِغذاًء َقويِّ أَنـَّ

عاِقُل نساُن الْ اإلْ  َك لِ ، َو کَذٰ )کندهای بدن نريومuد ا,ن است که خوراىك مuاسب خودش fذب میو از مزيّت( ِسـهِ لِـنَفْ ُمناِسباً 

، َو إنَّ )تواند که در هر موضوعی خوراىك فکری بيابدو مهچنني ا�ساِن دا� می( ريّاً يف کُلِّ َموضوعٍ يَِجَد ِغذاًء ِفکْ  يَستَطيُع أَنْ 

ماننِد حمدودسازی » هاکتاب«و حمدودسازی در گزي�ش کتاب ( تياِر الطَّعامِ ُکتُِب کَـالتَّحديِد ِفـي اخْ تياِر الْ ِفـي اخْ  التَّحديدَ 
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هردِو اينها فقط 0رای Sودىك : ب²ری ( َمريٍض. ٍل أَوْ ، کِالُه- ال يَکوُن إّال لِـِطفْ )است.» هاخوراک«در گزي�ش خوراک 

 ٌر قاِدر، تَستَطيُع ِبـِه أَنْ ِفکْ  َك إذا کاَن لَـ ُکتُِب؛ما تُِحبُّ ِمَن الْ  َرأْ فَـاقْ  )0رای Sودىك : ب²ری ن4ست. است./ هر دِو اينها جز

ها هرmه را خواىن بفهمی، از مÎان کتابتواىن =ٓ�ه را میای توامنند داری که به مكِک =ٓن می¦س اگر اندMشه( َرأُ؛َهَم ما تَقْ تَفْ 

ُکتََب تَجارُِب ِألَنَّ الْ  )کنند.نياز ن»میها ىبها، ما را از کتابجتربه( ُکتُِب؛نيـنا َعِن الْ فَـالتَّجارُِب ال تُغْ  )دوست داری خبوان

نيـَن، َمرِّ آالِف  َمِم َعلیٰ اْألُ  ُة لَُغ تَجِربَ تَبْ  ِکُن أَنْ َو ال يُـمْ  )ها در گذر هزاران سال هس`uد.های اّمتها جتربهز,را کتاب( السِّ

نيـَن. واِحِد أَکثَـَر ِمنْ َفرِد الْ الْ    )&شد.» چuد دهه«ها سال و اماكن ندارد که جتربۀ ,ک فرد ب4شرت از ده( َعَرشاِت السِّ

رََة ِفکْ ِألَنّـي أَعتَِقُد أَنَّ الْ  )های  کراری وجود داش)ته &شد.کمن که کتابو گامن ن»می( کُتُباً ُمَکرَّرًَة؛ َك َو ال أَظُنُّ أَنَّ ُهنا   

که ,ک فکر را اگر هزار » اعتقاد دارم«ز,را من 0ر ا,ن &ورم ( رٍَة.َف ِفکْ أَلْ  َبَحْت ُف کاِتٍب، أَصْ واِحَدَة إذا طَرََحـها أَلْ الْ 

ِة کُتّاٍب؛َموضوِع الْ َرأَ ِفـي الْ أَقْ  ذا أُريُد أَنْ َو لِـهٰ  )شود.نوMس)نده مطرح کنند هزار فکر می خوامه بنا0را,ن می و( واِحِد آراَء ِعدَّ

َموضوعاِت ِقراَءِة الْ  َفُع ِمنْ َعَمَل أَمتَُع َو أَنْ ذا الْ ِألَنَّ هٰ  )نظرهای چuد نوMس)نده را خبوامن.» موضوع ,کسان«در ,ک موضوع 

َدِة،الْ  َرأُ يف َحياِة فَـَمثَالً أَقْ  ) ر و سودمuد ر استخبش، öّت»م9عّدد«های ¯س)يار از خواندن موضوع ز,را ا,ن اكر( ُمتََعدِّ

 َو أَنا واثٌِق أَنَّ کُلَّ کاِتٍب قَدْ  )خوامنم×ًال در مورد زندگی �پلئون نظرات ىس نوMس)نده را می( ثَالثيـَن کاتِباً، آراءَ » ناِبليون«

هاىي ن را به و,ژگیای �پلئوو من مطمئمن که هر نوMس)نده( َخريَن.ُکتّاِب اآلْ صاَف الْ ِبُه أَوْ صاٍف ال تُشْ َوَصَف نابليون ِبأَوْ 

  )های نوMس)ندگان د,گر ن4ست.و,ژگی» شÎéه«وصف Sرده است که ماننِد » هاىيصفت«

و mه ¯سا کتاىب که خواننده در خواندِن =ٓن خست ( ـُه ِبـفائَِدٍة،ُرُج ِمنْ قاِرئُ يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ال يَخْ تَِهُد الْ فَـرُبَّ ِکتاٍب يَجْ    

ُحـُه قارِئُـُه؛ فَـيَُؤثُِّر يف نَفْ  )نربد. تالش کند، س¡س سودی از =ٓن و ( َهُر يف آرائِـِه.ثيـراً َعميقاً يَظْ ِسـِه تَأْ َو رُبَّ کِتاٍب يَتََصفَّ

ُمفيُد ِکتاُب الْ أَّما الْ  )؛ اّما تUٔثريی ژرف در نظرات او 0گذارد.»ورق 0زند«اش =ٓن را رسيع مطالعه کند mه ¯سا کتاىب که خواننده

تَـِفـي الْ  َك رِفَتَـذي يَزيُد َمعْ فَـُهَو الَّ  اّما کتاب سودمuد کتاىب است که ش)ناخِت تو را در ( َعَمِل،ِم َو الْ َفهْ َعلَی الْ  َك َحياِة َو قوَّ

و (ديِر. ِعنايَِة َو التَّقْ يف کِتاٍب، کاَن َجديراً ِبـالْ  َك لِ َت ذٰ فَـِإذا َوَجدْ  )زندگی و تواِن تو را 0ر فهميدن و معل Sردن افزاMش دهد.

  )اگر ا,ن را در کتاىب :فىت، شا:ِن توfّه و قدرداىن است.

ـُه ِمنْ اَلْ     ؛ أُمُّ .أَصْ  َعّقاُد أَديٌب َو َصَحفـيٌّ َو ُمَفکٌِّر َو شاِعٌر ِمرصيٌّ Jگار، اندMشمند و عقّاد اديب، روز�مه( ٍل کُرديٍّ

عقّاد زيباىي را فقط در =ٓزادی ( ُحريََّة؛َج-َل إّال الْ ّقاُد ال يََری الْ عَ فَکاَن الْ  )شاعری مرصی است؛ مادِر او اصالىت Sردی دارد.

ِم ظُروِفـِه َرغْ  ذا ال نُشاِهُد يف َحياتِِه إالَّ النَّشاَط َعلیٰ َو لِـهٰ  )»ديد.عقّاد زيباىي را در mزيی به جز =ٓزادی ن»می«ديد. می

اش & وجوِد بي�مي./ و بنا0را,ن در زندگیمی» فّعالّيت«دشوارش فقط شاداىب اش & وجوِد رشايطِ و بنا0را,ن در زندگی( .قاسيَةِ الْ 

  )بي�مي.رشايطِ دشوارش mزيی به جز �شاط ن»می
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ُه قََرأَ آالَف الْ     و او از ( ُکتّاِب يف ِمَرص.أََهمِّ الْ  َو ُهَو ِمنْ  )شود او هزاران کتاب خوانده است.گف9ه می( ُکتُِب.يُقاُل إنـَّ

 تَلَِفِة.ُمخْ َمجاالِت الْ ِمئَِة کِتاٍب ِفـي الْ  ثَـَر ِمنْ َعربيَِّة أَکَْمکتَبَِة الْ أَضاَف إلَی الْ  فََقدْ  )ن نوMس)ندگان در مرص است. ر,ëم

   )های گو�گون به کتاخبانۀ عرىب افزوده است.گامن، او ب4شرت از صد کتاب در زمÎنهىب(

 وان الَّتي ُولَِد َو نََشأَ فيـها.ِتدائيَِّة، لِـَعَدِم ُوجوِد َمدرََسٍة ثانَويٍَّة يف ُمحافَظَِة أَسْ لَِة اِالبْ َمرحَ َعّقاُد إّال ِفـي الْ ما َدرََس الْ    

تُـُه أُْرسَ  تَطاَعْت َو َما اسْ  )عقّاد فقط در مر�لۀ د¯س)تان درس خوانده است./ عقّاد به جز در مر�لۀ ابتداىي درس خنوانده است.(

 )اش نتوا�ست که 0رای اكمل Sردِن حتصيال°ش او را به قاهره بفرس)تد.و Eانواده( ميِل ِدراَسِتـِه.قاِهرَِة لِـتَکْ ی الْ ِسلَـُه إلَ تُْر  أَنْ 

تََعلََّم  فَـَقدْ  )عقّاد، تنها به خودش  کÎه Sرد./ عقّاد به Sىس جز خودش  کÎه Jکرد.(ِسـِه. نَفْ  َعّقاُد إّال َعلیٰ تََمَد الْ فَـَ- اعْ 

ّياِح الَّذيَن کانوا يَأْ نِجلياإلْ  عقّاد، اJگل4ىس را از üاJگرداىن (ثاِر التّاريخيَِّة. توَن إلَی ِمَرص لِـزيارَِة اْآل زيََّة ِمَن السُّ

   )=ٓمدند :د گرفت.که 0رای ديدِن =Bٓر 	رخيی به مرص می» گردشگراىن«

   اّطال�اىت 0رای دبري:

  .) هر دو مجô درست است.الِْفْکرِ  =Áطِعَمةُ َاْلُک9ُُب .) بنوMسد: (َطعاُم الِْفْکرِ َالُْک9ُُب عقّاد می توا�ست به fای مجلۀ ( �

و  ی& موضو�ات فرهنگ ی¯س)يار یهاها و نوش)تهاست که کتاب یJگار مرصو روز�مه ، اديبعقّاد نوMس)ندهمحمود  عباس �

مرص چشم به üان گشود و در  در شهر ٔ=سوان یمقر ۱۳۰۶/  یمÎالد ۱۸۸۹ در سال یمانده است. و یاز او به fا ياىسس) 

 یاعقّاد در Eانواده شهر به Eاک س¡رده شد. عباس ¯ست و در مهني روچشم از üان ف یمقر ۱۳۸۳/ یمÎالد ۱۹۶۴ سال

  بود. ر&نو & مس)متندان ë ¸ردیم یرس)يدگ بي,ارگان به ز&Jزد مهگان بود. مادرش د,ن =ٓ;ا به بندییپا رشد ¸رد كه

  

  �رس)مي=ٓموز میهنگام  رمجۀ منت درس در 0رخورد & 0ر- لكامت چuني سؤáىت را از دا�ش

  =ٓموز & وزن =Áفِعَ. =ٓش)نا شود. مجع َطعام، Øِذاء، َدواء، ُد�اء، َم9اع 4mست؟ 	 دا�ش �

  فرق َ/ديد و َحتديد 4mست؟ �

  اه و در عرىب معارص به معنای اگر)4mست؟ (ٕاذا در قر=ٓن به معنای هرگ» ٕاذا«دو معنای  �

  تلفّظ درست جتاِرب و جترِبة 4mست؟ �

نني. مرتادف =ٓن 4mست؟ �ام. � نَوات و س)ِ نَة 4mست؟ پاخس: س)َ   مجع س)َ

  4mست؟ (=ٓجنا و وجود دارد)» ُهناكَ «دو معنای  �

َتطاَع (قَِدَر) �   مرتادف ا,ن لكامت 4mست؟ =Áْصَبَح (صاَر) و ِاس)ْ
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  4mست؟» قَْد َوَصَف «و » َوَصَف «فرق  �

  شود و چرا؟در فارىس چطور تلّفظ می »قاِرئ« �

  معادل mه نوع فعىل در فارىس هس`uد؟» اكنوا يUَٔتونَ «و » اكَن ال ,َریٰ « �

  4mست؟ (درس خواندن، حتصيل Sردن، 0ررىس)» ِدراَسة«معاىن  �

يّاح«مفرد  �   4mست؟ (ساِئح)» س)ُ

  

  �ست ¦س از ابتداىي به دليل مشúت زندگی ادامه حتصيل دهد. �مۀ عقّاد =ٓمده است که نتوادر زندگی

  هرچuد در 0ر- مuابع اشاره شده است که او دورۀ م9وّسطه را خواند. 

  : Mسدنو ی) م۴۲، صة	، القاهر  دب املعارص ،ىب�الم اæٔ =ٔ در (من  يالرماد ,نجامل ا4

  .م ۱۹۰۵ ةقuا س)ن ينةمبد ةاحلکوم يف بل معل موظفاً  يةáبتدائ  ةالشهاد العقاد تعلّمه بعد حصو8 �ىل ل,مكِّ مل 

 

  

 

   



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۵۳ 
 

 َل الـنَّـصِّ َحـوْ 

حيَح َو الْ  � رِس أ. َعيِّـِن الصَّ   �   �.َخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ

 فائَِدٍة ِمنُه. ُصُل َعلیٰ تَِهُد يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ال تَحْ رُبَّ کِتاٍب تَجْ  .۱

mتالش کىن، س¡س سودی از =ٓن به دست نياوری.  ه ¯سا کتاىب که در خواندن =ٓن ¯س)يار�   

نيـَن. ُعلَ-ِء َعلیٰ ُکتُُب تَجارُِب آالِف الْ اَلْ  .۲  َمـرِّ السِّ

 ).مطابق منت چuني عبارىت وجود ندارد( �. ها هس`uدهای هزاران دا�شمند در گذر سالها جتربهکتاب

 کاتِِب.ِي الْ ُکتُِب ناِفٌع فـي َرأْ ديُد ِقراَءِة الْ تَحْ  .۳

 �حمدودسازِی خواندن کتاب از نظر نوMس)نده، سودمuد است. 

 ُحّريَِّة.َج-َل َج-ُل الْ َعّقاُد أَنَّ الْ تَِقُد الْ يَعْ  .۴

 �عقّاد 0ر ا,ن &ور است که زيباىي، زيباِىي =ٓزادی است. 

 ُکتُِب.ديِد ِقراَءِة الْ ال إشکاَل يف تَحْ  .۵

 � هيچ اشاكىل در حمدودسازِی خواندن کتاب وجود ندارد.

 نساِن.ِر اإلْ ال طَعاَم لِـِفکْ  .۶

 �هيچ خوراىك 0رای اندMشۀ ا�سان وجود ندارد. 

 

رِس.سْ َعِن اْألَ  ب. أَِجْب  �   ِئلَِة الّتالَيِة َحَسَب نَصِّ الدَّ

 َمدرََسِة الثّانَويَِّة؟َعّقاُد ِدراَستَـُه ِفـي الْ يُواِصِل الْ  لِ-ذا لَمْ  .۱

Åةٍ  Åيت ُو4َِ َو �ََشÁU فÎـها. ِل»َعَدِم ُوجوِد َمدَرَسٍة Bنَوي  يف ُمõافََظِة =Áْسوان ال

 ُکتُِب؟تياِر الْ َعّقاُد التَّحديَد ِفـي اخْ ِبأَيِّ َيشٍء َشبََّه الْ  .۲

بÅهَ  عامِ  ش)َ Åديِد ِفـي اْخ9ياِر الطõÅديَد ِفـي اْخ9ياِر الُْک9ُِب کَ»التõÅالت. 

 َعربيَّـِة؟الْ  تَبَـةِ َمکْ َعّقاُد إلَی الْ کِتاباً أَضاَف الْ  کَمْ  .۳

 .ِم?َِة کِتاٍب  =Áضاَف ٕاَىل الَْمک9ََبِة الَْعربيÅِة =Áکْ×َـَر ِمنْ 

نْ  .۴ َة؟َعّقاُد اللَُّغـَة اإلْ تََعلََّم الْ  ِممَّ  نِجليزيـَّ

,َن اكنوا يUَ@توَن ٕاَىل ِمَرص ِلـز:َرِة اBٓæِْر التّارخييÅةِ  Åöيّاحِ ا Ã(َة ِمَن السÅ ِجنلزيي َ اْالٕ Åتََعمل. 

 ُمفيَدِة؟ُکتُِب الْ ياُس الْ هـَو ِمقْ  ما .۵
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تَ»َك �ََىل الَْفهِْم َو الَْعَملِ  الِْک9اُب الُْمفÎدُ  Åي ,َزيُد َمْعرِف9ََ»َك ِفـي الَْحياِة َو قو Åöُهَو ا. 

؟ِم الْ ِجسْ ما هَي َمزايَا الْ  .۶  َقويِّ

بًا ِل»  ِذُب Øِذاًء ُمuاس)ِ Å»ُه َجيْ ن Á= ِنَْفِس»هِ ِمْن َمزاَ: الِْجْسِم الْقَوّي.  

=ٓموز در منت به دنبال پاخس =ٓ;ا 0گردد و به سادگی پاخس را بيابد. به ای طّراB شده است که دا�شتوضيح اينکه ا,ن سؤáت به گونه

   شود.شود بلکه :ف9ه میعبارت د,گر پاخس ساخ9ه ن»می

  

֠  ֠ اِعـلَـمـوا    

  ِتثناِء أُسلوُب اِالسْ 

  به اين جمله دقّت کنيد. 

  ها به جز حامد در سالن امتحان حارض شدند.شاگردیهم.  حاِمداً ِتحاِن إّال اِالمْ  صالَةِ  الزَُّمالُء ِفـي َحَرضَ 

  شوند. ادات استثناء ناميده می» إِّال «ُه و ِمنْ  مستثنیٰ » الزَُّمالءُ «،  در جملۀ باال ُمستَثنیٰ » حاِمداً «کلمۀ  �

  ».جدا شده از حکم ماقبل«يعنی  مستثنیٰ  �

  شود.ِمنه گفته می از آن جدا شده است، مستثنیٰ  ای که مستثنیٰ به کلمه �

ً اِالْمِتحاِن إِّال  صالَةِ  يف َحَرضوااَلزَُّمالُء «مانند  یهايدر جمله یمطابق آموزش کتاب درس ِمنه  یٰ مستثن.» حاِمدا

هدف از اين کار جلوگ�ی  .نه استمِ  یٰ مستثن» الزَُّمالءُ « یيعن »واو«اين  نيست؛ بلکه مرجعِ  »حرضوا«در  »واو«

منه  مستثنیٰ » حرضوا«در » و«آموز منطقی نيست که بگوييم از رسدرگمی و ابهام مطلب است. برای دانش

  است.» الزمالء«چيست؟ پاسخ دهيم ه-ن » و«است و هنگامی که سؤال کند منظور از 
  

  .حاِمداً   إّال   ِتحانِ يف صالَِة اِالمْ   الزَُّمالءُ   َحَرضَ 

  مستثنیٰ   ادات استثناء    منه مستثنیٰ   

  .حاِمداً   إّال   ِتحانِ يف صالَِة اِالمْ   َحَرضوا  الزَُّمالءُ 

  مستثنیٰ   ادات استثناء      منه مستثنیٰ 

  

  ـَم. ـِعـلْ نـفـاِق إالَّ  الْ ـُقـُص ِبـاإلْ مثال ديگر: کُـلُّ َشـيٍء يَـنْ 

  ٰی مستثن  ادات استثناء                            ِمنه  یٰ مستثن                  
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  آموز)(نه برای دانشاطّالعاتی 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

 عّدۀپس جز «منهم﴾؛  یالًمنصوب است؛ مانند: ﴿فرشبوا منه إّال قل داشته و غالباً  یشرتیقوع بشکل، و  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

مانند:  شود؛یاعراب داده مآن  جايگاهبعد از ادات استثناء به شکل جمله واقع شده و به حسب  یٰ مستثن یموارد : درجمله. ۲

و  یٰ مستثن »و هم کارهون« ۀجمل یفهرش یۀآ یندر ا» ناپسندیمگر با  کنندیمـو انفاق ن«؛ »إّال و هم کارهون ینفقونو هم ال«

  .تواقع شده اس یهحال ۀجمل

  

  و عدم آن بر دو قسم است:   منه یٰ و مستثن یٰ مستثن ینب یّتبعض ۀبه اعتبار وجود ارتباط و عالق

 یُْت َسقَ «وجود دارد؛ مانند:  یّتبعض ۀآن دو عالق یناست و در واقع ب منهیمستثن بعِض  یٰ استثناء متّصل، مستثن : درمّتصل. ۱

  ألشجار) است. ا( منهیاز افراد مستثن یو فرد یٰ مستثن »شجرة«مثال  یندر ا ؛»ألشجاَر إّال شجرةا

حرض الْقوُم إّال «وجود ندارد؛ مانند:  یّتبعض ۀارتباط و عالق منه یٰ نو مستث یٰ مستثن یاناستثناء منقطع، م : درمنقطع. ۲

  .آیدیمـ(القوم) به حساب ن منه یٰ مستثن و بعِض  است یٰ مستثن »یهممواش«مثال  یندر ا ؛»یهممواش

  

  در جمله و عدم آن منهیذکر مستثن

(القوم)  منهیٰ مثال مستثن یندر ا ؛»یداً.جاء الْقوُم إّال ز«مانند:  یند؛در جمله ذکر شود، استثناء را تاّم گو منهیمستثن اگر :. تامّ ۱

  استثناء، تاّم است.  بنابرايندر کالم ذکر شده 

اسم  منه،یمثال مستثن ین؛ در ا»یٌد.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 دو تق »أحدٌ «محذوف 
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  ِمنُه. ُمسَتثنیٰ َو الْ  ُمسَتثنیٰ ما يَلـي، ثُمَّ َعيِّـِن الْ  ِجمْ تَرْ . كَ سَ نَفْ  َتِبـرْ اِخْ 

ٍء هالٌِك إّال َوْجَهـُه ...﴾ اَلَْقَصص: کُ﴿... .۱ ٍء کُ(  ۸۸لُّ َيشْ  + وجَه)لُّ َيشْ

َوْجَهُه لَُه الُْحْکُم َو ِإلَيِْه  إِّال  ٍء هالٌِك ُهَو کُلُّ َيشْ  إِلهاً آَخَر ال إِلَه إِّال  ّ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.ه میشدنی است. فرمانروايی  از آِن اوست و به سوی او باز گرداند

 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  یزه چهم .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 + الَْمالئَِکُة ( ۷۴و  ۷۳﴿فََسَجَد الَْمالئَِکُة کُلُُّهم أَْجَمعوَن إّال إبليَس اْستَْکَربَ َو کاَن ِمَن الْکاِفريَن﴾  ص:  .۲

 د؛ به جز شيطان که خود را بزرگ يافت و از کافران شد.پس همۀ فرشتگان باهم سجده کردن

  : فوالدوند یاستاد مهدترجمۀ 

  ] تکّرب ¤ود و از کافران شد.[که یسمگر ابل سجده کردند. یکرسهفرشتگان  ۀپس هم

   :یاقمشه یاستاد الهترجمۀ 

  .یدکافران گرد ۀز زمر و ا ید ورزکه غرور و تکّرب  یطانمگر ش فرشتگان بدون استثنا سجده کردند.پس rام 

  : 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 کلهم مالئکه است چونپاسخ: 

 إّال « 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 َمـحارِِم هللاِ كُـلُّ عَ  .۳ ، َو يْـٍن باكيَـٌة يَْوَم الْقياَمِة إّال ثَالَث أَعيُـٍن: َعيْـٌن َسِهرَْت يف َسبيِل ِهللا، َو َعيْـٌن ُغضَّ

 ۹ص  :قولالعُ  ُف حَ تُ ) أَعيُـنٍ  + ثالثَ كُـلُّ َعيْـٍن ( 6َعيْـٌن فاَضْت ِمْن َخْشَيِة ِهللا. رَسوُل هللاِّ 

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

  که از محارم بر هم نهاده شده و چشمی که از پروای خدا لربيز شده است.

  نيز نقل شده است::های مختلف از ساير معصومان اين حديث به شکل
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ِ َو  كُلُّ َعْ�ٍ باكيٌَة يَْوَم الْقياَمِة َغْ�َ ثَالٍث : 7امام باقر  ِ َو َعْ�ٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة هللاَّ َعْ�ٌ َسِهرَْت ِيف َسبيِل هللاَّ

. ِ ْت َعْن َمحارِِم هللاَّ   ۱۵۵ص  ، ۱ج  ،مشکاة األنوار  نشانی: َعْ�ٌ ُغضَّ

الَثََة أَْعُ�ٍ  : كُلُّ َعْ�ٍ بَاكِيٌَة يَْوَم الِْقيَاَمِة إِّال 6الرَّْوَضِة قاَل النَِّبيُّ  ِمنَ  ِ َو َعْ�ٌ ثـَ َعْ�ٌ بََكْت ِمْن َخْشيَِة هللاَّ

ِ َو َعْ�ٌ بَاتَْت َساِهرًَة ِيف َسبِ  ْت َعْن َمَحارِِم هللاَّ . يلِ ُغضَّ ِ   ۳۱۵ص  ، ۱ج  ، مکارم األخالق ی:شانن هللاَّ

) اءَ ِوع+ اءٍ وعلُّ کُ( 7َعلـيٌّ  اَْإلمامُ  ِبِه. ُه يَتَِّسعُ ِم؛ فَـإنَّ اَء الِْعلْ ِبـ- ُجِعَل فيِه إّال ِوع اٍء يَضيُق وعلُّ کُ .۴

 ۵۰۵ص  ، ۱ج  ،: نهج البالغة ینشان

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

  ) اْألََدَب +  َيشءٍ لُّ کُ( ُه إذا کَثُـَر َغال. َمثٌَل َعَربـيٌّ فَـإنَّ لُّ َيشٍء يَرُْخُص إذا کَثُـَر إالَّ اْألََدَب؛ کُ .۵

 شود.شود؛ زيرا ادب هرگاه زياد شود پر بها میهر چيزی به جز ادب هرگاه زياد شود ارزان می

۶. . ِßّـرَْك ِبـا نـوَب إالَّ الشِّ نـوَب ( يَـْغـِفـُر ّهللاُ الـذُّ ـرَْك +  الـذُّ  )الشِّ

 آمرزد؛ به جز رشک به خدا را.خداوند گناهان را می

  

  ـرِ َحْص لوُب الْ أُسْ 

  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

  در اسلوب حرص بيابد؛ ولی طرح سؤال امتحانی از آن جايز نيست. را 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 موفّق شد.«يا ب. » کسی جز راستگو موفّق نشد.«عنی الف: ي» ما فاَز إالَّ الّصاِدُق.«

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

کنيم که زيباتر گ�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 درستتحانات اگر دانشاست؛ ولی در ام

حرص وجود دارد که به  یمعنا ۀافاد یبرا یاسباب و الفاظ ی،محصور کردن است. در زبان عرب یحرص به معنا

امثال،  ی؛ برا إّال ّ¤ا و إ   مانند: شود؛یآنها ادوات حرص گفته م   .کندمیحرص  ۀافاد .»اتیّ ع-ل بالنّ¤ا األ إ «در  إ¤َّ



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۵۸ 
 

  ِ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 

  اص دارد و فقط در او حرص شده است.تنها به کاظم اختص» 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        تَبَـِة إّال کاِظ-ً. َمکْ ِفـي الْ  تُ ما شاَهدْ 

  :شودیحرص استفاده م اسلوبدن اختصاص از محصور کردن و به کار بر  یبرا

  آن است:  یگرد یبر اجزا مانند مفعول از جمله یئجز  کردنم مقدّ  ،یدتاک یهااز روش یکی :یمتقد. ۱

(تنها) تو  فقط ﴾نَعبُدُ  َك إیّا: ﴿مثالآوريم؛ میجمله  یدر ابتدا یدآیبعد از فعل و فاعل م معموالًمفعول را که 

  .یمکنیرا عبادت م

  کرديم.ل فقط به خدا توکّ ﴾ناِهللا تَوَکَّلْ  یعل﴿جار و مجرور:  یمقدت

  .یرندپذیفقط خردمندانند که پند م ِب.لبااأل ولوأ  یَتََذکَّرُ - ـنَّ إ : مثال؛ »فقط« ی-: به معناـنَّ . إ ۲

  

  ِتثناِء.أُسلوِب اِالسْ  ِرص ِمنْ حَ أُسلوَب الْ  ِعباراِت الّتالَيَة، ثُمَّ َميِّـزْ ِجِم الْ ). تَْر ۱( كَ سَ نَفْ  َتِبـرْ اِخْ 

نْيا إّال لَِعٌب َو لَْهٌو ...﴾ اَْألَنعام:  .۱ َحرصِ   ۳۲﴿َو َما الْـَحياُة الدُّ  =Äسلوَب الْ

  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 یستاد الهترجمۀ ا

  یست.ن یو رسگرم یچهجز باز یویدن یزندگ ینی: وهللا مشک یتآترجمۀ 

نْ ﴿آيۀ کامل اين است:  اُر اْآلِخرَُة َخْ�ٌ لِلَّذيَن يَتَُّقوَن أَ فَال تَْعِقلُونَ  يا إِّال َو َما الَْحياُة الدُّ  ﴾لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلدَّ

 =Äسلوَب الَْحرصِ   ۸۷َرْوِح ِهللا إالَّ الَْقْوُم الْكاِفروَن﴾ يوُسف:  ﴿... ال يَيْأَُس ِمنْ  .۲

  شود.جز قوم کافران از رحمت خدا نااميد نـمی

ِ إِنَُّه ال يَيْ ﴿آيۀ کامل اين است:  ُسوا ِمْن يُوُسَف َو أَخيِه َو ال تَيْأَُسوا ِمْن َرْوِح هللاَّ أَُس يا بَِنيَّ اْذَهبُوا فَتََحسَّ

ِ إِالَّ ِمْن َروْ    ﴾الَْقْوُم الْکاِفُرونَ  ِح هللاَّ
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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 ید؛مباش یدخدا نوم

نوميد  یادرش بگرديد و از رحمت الهيوسف و بر  یفرزندان برويد و در پ یاترجمۀ استاد خرّمشاهی: 

 .گرددیمـنوميد ن یاز رحمت اله یمباشيد، چرا كه جز خدانشناسان كس

 ۳و  ۲حاِت ...﴾ اَلَْعْرص: ذيَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالِ إالَّ الَّ  ي ُخْرسٍ نساَن لَف﴿إنَّ اإلْ  .۳

 اند.ايسته انجام دادهگ-ن، انسان در زيان است؛ مگر کسانی که ايـ-ن آورده و کارهای شبی

 َعَربيَِّة.ِتحاِن کِتاباً إّال کِتاَب الْ ـُت لَيلَـَة اِالمْ ما طالَعْ  .۴

  عربی را مطالعه نکردم. ]زبان[شب امتحان کتابی به جز کتاب 

کنيم. چن� عبارتی در منه محذوف نيست؛ لذا آن را اسلوب حرص محسوب نـمی در اين جمله مستثنیٰ 

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

 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.

  منابع :صاِدرمَ اَلْ   

 

  اَلـتَّـمـاريـن  

ُل: اَلتَّْمرينُ    ُمعَجِم.کَلِ-ِت الْ  كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّالَيِة ِمنْ  تُْب اُکْ اْألوَّ

ْغٰىن)نياز ساخت که اح9يا± نداش)ته &شداو را ىب َجـَعـلَــُه َغـنـيّـاً ال حـاَجـَة لَـُه. .۱ Á=) . 

ُحِف.ٌص يَکْ َشخْ  .۲ َحفّي)ها) مقا8 میهخشىص که در روز�مه (روز�م تُُب َمقاالٍت ِفـي الصُّ Åسد. (َالصMنو  

راسيَّـُة بَـعْ َمـْر اَلْ  .۳ Åة) ِتدائيَّـِة.ـَد اِالبْ َحـلَـُة الدِّ   مر�لۀ حتصيىل ¦س از د¯س)تان (َالثّانَوي

 . (الُْمَفّکِر)های ژرف و نوی دارددا�شمندی که اندMشه عالُِم الَّذي لَـُه أَفکاٌر َعميَقـٌة َو َحديثَـٌة.اَلْ  .۴

روف)اوضاع و احواىل که پريامومنان می اُع َو اْألَْحواُل الَّتـي نُـشاِهُدها َحْولَنـا.اَْألَوض .۵ Ãمي. (َالظ�  بي

  =ٓموز &شد 	 بتواند گزي�ش کند.روی دا�شطبيعی است که در طرح سؤال &يد لكامت روبه

  

    -ِت التّاليَِة.َکلِ َفراِغ کَلَِمًة ُمناِسبًَة ِمَن الْ يف الْ  َضعْ  :الّثانـياَلتَّْمريُن 
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يِف ِبَسَبِب ُوفورِِه ِفـي الّسوِق. .۱     ِسْعُر الِْعنَِب ............... يف نِهايَِة الصَّ

 ) �يَُغضُّ    �يَْکثُـُر   �يَرُْخُص    �(يَْغلو 

   أَْعطَی الُْمديُر َمسؤوليََّة الَْمکتََبِة لِـزَميلـي َو هَو .............. ِبـها.   .۲

 )�ظُروٌف   �تِلْفاٌز   � َشّالٌل   �(َجديٌر 

   َذَهبْـنا إلَی الُْبستاِن َو .................... التُّّفاحاِت َو الرُّّماناِت.   .۳

ْحـنا   �(طَبَْعنا   )�أَکَلْـنا   �َرکِبْنا   �تََصفَّ

 َصنَْعُت ........................... َجميالً ِمْن َخَشِب َشَجرَِة الَْجْوِز. .۴

  ) �نُحاساً   �ديداً حَ   �زُجاجاً   �(ِوعاًء 

     حارُِس الُْفنُدِق ........................ کُلَّ اللَّيِل َمَع زَميلِـِه.   .۵

ُض  ُر   �(يَُخفِّ  )�يَْسَهُر   �يَْقِذُف   �يُـَمرِّ

معموالً در امتحانات زبان يکی از سؤاالت امتحانی به هم� شيوه است. اين تـمرين قدرت کاربرد واژگان 

دهنده بايد ذخ�ۀ واژگانی خوبی داشته باشد؛ تا بتواند به چن� تـمرينی پاسخ سنجد. آزمونمیآموز را دانش

  آموز چه کل-تی را خوانده است.دهد. دب� بايد در طرح سؤال از اين تـمرين و تـمرين پيش� بداند قبالً دانش
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  .َوَل ِبَکلِ-ٍت ُمناِسَبةٍ َجدْ َألِ الْ اِمْ  اَلتَّمريُن الّثالُِث:

بايد به شويم که میبه او يادآور  در اين صورترا برگزيند؛  »ُخصوَمة«يا  »ُعدوان«آموز واژۀ (شايد دانش . دشمنی: َعداَوة۱

را برگزيند؛ » َخيَمة«آموز واژۀ شايد دانش. چادر: َعباَءة (۴. به ياد آورنده / ۳. کبوتر: َح-َمة / ۲/   فکر رمز هم باشد.)

. بريده شده: َمقطوع /   ۷. تَعارُف / ۶خوذ / . گرفته شده: َمأْ ۵/  شويم که َخيَمة چهار حرف است.) بايد به او يادآور

ُهر يا ُشهور را انتخاب کند؛ در اين آموز امکان دارد أَشْ -ر (در اينجا شايد دانش. أَقْ ۱۰. ظاِهرَة / ۹. ِحرباَء / ۸

را برايش  monthو  moonتوانيم دو کلمۀ انگليسی یدهيم. مر را برايش توضيح میصورت فرق قََمر و َشهْ 

. کارت، بليت: ۱۱است. / » َشهر«است و دومی معادل ماه سال » قمر«مثال بزنيم که اّولی معادل کرۀ ماه 

ه در ِمرت اشاره کنيم که جمع آن هم أَمتار است و بگوييم اغلب کل-ت بيگان توانيم به کلمۀ(میها: أَفالم . فيلم۱۲ِبطاقَة / 

تليفونات، تِلِفزيونات، »: ات«شوند و مثال برای مرت و ِفلم کمرت است. مثال برای جمع با جمع بسته می» ات«عربی با 

(فرق َعج� به معنای خم� نان با معجون مانند معجون أسنان را  . خم�: َمعجون۱۳/ ...» موبايالت، کيلومرتات، دوالرات و 

. رودها: ۱۵/ آموز رساغ کلمۀ َمتاع هم برود.) (احت-ل دارد ذهن دانشة کاال: ِبضاعَ  .۱۴.) دهيمآموز توضيح میبرای دانش

آموز متوّجه کلمۀ تََعلُّم شود؛ در اين صورت خواهيم گفت: تََعلُّم به معنای ياد (شايد دانش . ياد دادن: تَعليم۱۶أَنهار / 

. ۱۹/  آموز نخوانده است.)(أَوثان نيز درست است. اّما دانشم ها: أَصنا. بت۱۸آسانی: ُسهولَة / . ۱۷/ گرف� است.) 

 جمعِ َمقَعد (در عربی معارص َمقاِعدها: کَراّيس . صندلی۲۰ (در پايۀ نهم با اين کلمه آشنا شده است.)ها: نََفقات هزينه

(أُّم دو حرف است)  . مادر: والَِدة۲۱ به معنای صندلی است.) زلـي نيکَمْ نيز کاربرد دارد. در گويش محلّی عراق و سوريه إسْ 

(احت-ل . چارپايان: بَهائِم ۲۳ اند. از طرف ديگر اين واژه معرَّب واژۀ بيگانه است.)(بَنطَلون را نخواندهوال شلوار: ِرسْ . ۲۲

(رايات را ها: أَعالم پرچم .۲۵ث سه حرف است.) بَعْ . فرستادن: إرسال (۲۴ آموز سوی کلمۀ َموايش برود.)دارد ذهن دانش

            کند.)درست است؛ ولی برای رمز جدول مشکل ايجاد می نيـزد أحجار ـ(هرچنها: ِحجارَة . سنگ۲۶ اند.)نخوانده

  ها: بَراِمج. برنامه۲۸(طالب چهار حرف است.) آموز: تِلميذ . دانش۲۷

  ۶۳ُفرقان: اَلْ  ﴾جاِهلوَن قالوا َسالماً ... َو إذا خاطَبَُهُم الْ  ﴿رمز: 
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. اَلتَّمريُن الّراِبُع: فـيِّ َو الَْمَحلِّ اْإلْعرابـيِّ لِـ- أُشيـَر إلَيِه ِبـَخطٍّ حيَح ِفـي التَّحليِل الرصَّ   َعيِّـِن الصَّ

  {نََجَحِت الطّالِباُت فـي اِالْمِتحاِن.} .} الَْمْصنَعِ  ِفـيلوَن اَلُْعّ-ُل الُْمجتَِهدوَن يَْشتَغِ {

  . اَلُْعّ-ُل ۱
   � ُمبْتََدأٌ   » اَلْعاِمُل «أ. اِْسُم فاِعٍل، َجْمُع تَكْسيـٍر َو ُمْفرَُدُه 

  فاِعٌل   ب. اِْسُم ُمبالََغٍة، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل  

  

  . اَلُْمجتَِهدونَ ۲
  �ِصَفـٌة   اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَل أ.

  ُمضاٌف إلَيهِ   ب. اِْسُم َمْفعوٍل، ُمثَنّی، ُمَذكٌَّر، نَِكرَةٌ 

    

  . يَْشتَِغلونَ ۳
  � َخبَـرٌ   أ. ِفْعٌل ُمضارٌِع، َمْعلومٌ 

  فاِعٌل   ب. ِفْعٌل ماٍض، َمْجهوٌل 

   

  . اَلَْمْصنَعِ ۴
  ُمضاٌف إلَيهِ   ْفعوٍل، ُمْفرٌَد، ُمَعرٌَّف ِبأَلأ. اِْسُم مَ 

  � (يف الَْمْصنَعِ: جارٌّ َومْجروٌر)ِف َجرٍّ َمْجروٌر ِبَحْر   ب. اِْسُم َمكاٍن، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة 

  

  . نََجَحْت ۵
  أ. ِفْعٌل ماٍض، َمْجهوٌل 

  � ب. ِفْعٌل ماٍض، َمْعلومٌ 

  

  . اَلطّالِباتُ ۶
  ُمبْتََدأٌ   ٌر، َجْمٌع ُمَذكٌَّر سالٌِم، ُمَعرٌَّف ِبأَلأ. َمْصدَ 

  � فاِعٌل   ب. اِْسُم فاِعٍل، َجْمٌع ُمؤَنٌَّث سالٌِم، َمْعرِفَةٌ 

  

  . اَِالْمِتحانِ ۷
  � َومْجروٌر) (يف اِالْمِتحاِن: جارٌّ ِف َجرٍّ َمْجروٌر ِبَحْر   أ. َمْصَدٌر ِمْن باِب اِفْتِعاٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، ُمَعرٌَّف ِبأَل

  ِصَفـةٌ   ب. اِْسُم تَْفضيٍل، ُمْفرٌَد، ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة ِبالَْعلَميَِّة 

  
فـيُّ  التَّحليُل «های دستورِی کلمۀ ب�ون از جمله، در زبان عربی به بيان ويژگی �   گويند.می» تجزيه«و در فارسی » الرصَّ

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

آموز رشتۀ رياضی و ترين تذکّر اين است که دانشآموز است. مهمهای دانشطرح سؤال از اين بخش الزاماً در چارچوب خوانده

کَتََب «ای مانند: خوانده است. يعنی در جملهگذاری نخوانده است؛ بلکه فقط محل اعرابی فيزيک و علوم تجربی اعراب
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رصفاً نقش دستوری کلمه را بيان ». فاعل و مرفوع به واو«گويد داند؛ اّما نـمیرا فاعل می» املسافرون«کلمۀ » ُمساِفروَن رِسالًَة.الْ 

  کند. همچن� بايد بدانيم اطّالعات او در زمينۀ محل اعرابی هم کامل نيست. می

 های کتاب بدون اشکال است. در پايۀ دوازدهم در چارچوِب آموخته» تحليل رصفی«طرح سؤال از  .۱

  تحليل رصفِی اسم: 

دانش آموز اسم مکان ثالثی مزيد مانند مجتمع (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم مبالغه).  نوع =ٓن

شناسد. اسم شغل مانند نَّجار و اسم ابزار و می» الَةفَعّ «و » فَّعال«را نخوانده است. اسم مبالغه را فقط در دو وزن 

داند. کتاب وسيله و دستگاه مانند قَطّارَة (قطره چکان)، َسيّارَة (خودرو) و َجّوال (تلفن همراه) را اسم مبالغه می

  دانان ندارد. در معنای کلمۀ سيّارَة مبالغه نهفته است.درسی کاری به اختالف نظر دستور زبان

از طرح سؤال در مورد کل-تی مانند بَنات، أََخوات،  مذكّر يا مؤنّث.» مكّرس و ساõ«مفرد، مثنّی، جمع  :�دد =ٓن

َس-وات، بَن�، ِسن�، َسنَوات، نِکات خودداری شود؛ اگر دب� خواست راجع به چن� کل-تی توضيح داد بايد رسيع رد 

   شود و در امتحانات نيز از آن سؤالی طرح نکند.

   (معرفه تنها دو نوع آموزش داده شده است: َعلَم و معرفه به ال) ه : Jكرهمعرف

  اشاره و ضم� تدريس نشده است. معرفه به اضافه، موصول،

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

داند آموز نـمیيل است که در فهم م� اثرگذار نيستند. برای مثال دانشمطالبی که در کتاب تدريس نشده به اين دل

به » الّذي«معرفه است؛ مطمنئ باشيد هيچ مشکلی در فهم م� برايش پيش نخواهد آمد. فه-ندن اينکه » الَّذي«

نه در زبان  آموز بسيار دشوار است. نه در زبان فارسی،يک اسم معرفه است برای دانش» کسی که«يا » که«معنای 

  مند در دانشگاه يا حوزه اين مباحث را مفّصل خواهد خواند.آموز عالقهانگليسی چن� مباحثی نيست. دانش

  تذكّر مهم: 

اين مطالب در كتاب تدريس نشده است و طرح سؤال از آن در هر آزمونی به ويژه در كنكور و مسابقات ممنوع 

   کند.ساقط می ؛ لذا طرح سؤال از آن اعتبار آزمون رااست

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

ضم�، اسم موصول، اسم زمان، اسم آلت يا ابزار، صفت مشبّهه، اسم منقوص، مقصور، ممدود و صحيح اآلخر، منرصف 

  و غ� منرصف.

مجرّد َس-عی هستند؛ بنابراين، از آنها در امتحانات، كنكور و مسابقات علمی سؤال طرح  از آنجا كه مصادر ثُالثی

ت. اين در بخش ُمعَجم برخی مصادر ثالثی مجرّد كه در متون و عبارات کتاب وجود دارد، آمده اسشود. نـمی

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

آموزاِن تشخيص مصادر ثُالثی مزيد چون قياسی هستند، بدون اِشكال است در کتاب درسِی دانش اّما طرح سؤال از 

هايی آموز واژههای رياضی فيزيک و علوم تجربی اصطالحاِت ثالثی مجرّد و ثالثی مزيد به کار نرفته است. دانشرشته

  شناسد.های مختلفی از فعل در معانـی گوناگون میبه عنوان شکل کََر را رصفاً تَذْ مانند ذَکََر، ذَکََّر، تََذکََّر، ذاکََر و اِسْ 
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  تحليل رصفِی فعل: 

فعل مستقبل و نهی در حقيقت ه-ن فعل مضارع هستند؛ از آنجا که  (ماضی، مضارع، امر، نهی، مستقبل) نوع =ٓن

ال اين گونه تقسيم آموز فارسی زبان است؛ لذا اين کل-ت به منظور فهم بهرت افعيک دانش مخاطب کتاب درسی

  اند.بندی شده

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

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

  تر است.داده شد از اصطالح الفعل املجهول استفاده شود؛ زيرا فهم آن برای فراگ� ساده رفته است؛ اّما ترجيح

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

  ممنوع است: 

ده و ...)، ذكر ثالثی مجرّد و مزيد، معتل، ذكر صيغۀ فعل (چه به صورت اّول شخص مفرد، چه به صورت متكلّم وح

، ذكر بناء و اعراب »ِفْعٌل َمبْنيٌّ لِلَْمْجهولِ «به صورت » فعل مجهول«صحيح، مضاعف، الزم و متعّدی، ذكر اصطالح 

  (مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم)

ل تفعلون چندم شخص فع«سازی آموزِش افعال برای يادگ�ی بهرت فعل است؛ هدف اين نيست که سؤال شود بومی

کرد و با رسعت صيغۀ فعل را حفظ می ۱۴گويد وار بی آنکه بداند چه میآموز طوطی؟ در آموزش سنّتی دانش»است

صيغه  ۱۴کردند کار آموزش به پايان رسيد و انتظار داشتند با حفظ گفت و متأّسفانه برخی دب�ان تصّور میمی

  حتّی ب�ون از جمله تشخيص دهد.ها را آموز بتواند به سادگی فعلدانش

  از اهداف كتاب نيست. » حرف«تحليل رصفی 

  شود.ای طرح میفقط به صورت دو گزينه ۴۰ۀ طرح سؤال از تحليل رصفی مانند التمرين الرابع، صفح

در اين آموز های دانشطرح سؤال از تحليل رصفی و محّل اعرابی برای طرّاح كاری دشوار و زمانرب است؛ زيرا آموخته

بخش محدود است. از آنجا که تحليل رصفی از اهداف اصلی کتاب درسی نيست؛ لذا در امتحانات مدرسه به صورت 

  شود.انتخاب گزينۀ صحيح طرّاحی می

  

ِل الْ اَلتَّـمرين الْ  ْ خاِمُس: کَمِّ   فاِرسيَِّة.َجَمِة الْ َفراغاِت يف الرتَّ

ـُه، يُريُد ِمنها أَْن ِفراخُ بَعيدًا َعِن اْلُمفَرتِسَني. و ِعنَدما َتْکبُـُر  ُمرتَِفَعةٍ ـُه فـَْوَق ِجباٍل ش عُ يـَْبين » بـَْرناِکل«ُهناَك طائٌِر ُيَسّمٰی 
ـَها اْلُمْرَتِفِع. تـَْقِذُف  َو َتْصَطِدُم ٍر. ِمْتـ أَْلفِ ِمْن  اْرتِفاُعُه َأْکثَـرَ  يـَْبُلغُ  ها واِحدًا واِحدًا ِمْن َجَبلٍ ـنـَْفسَ  اْلِفراخُ تـَْقِفَز ِمْن ِعش

َوٰلِکْن ال  ِجّداً. ُمْرِعبٌ  َمْشَهدٌ  اْلِفراخِ  ُسقوطُ  ـُهما.ِفراخَ و َيسَتقِبالِن  اْجلََبلِ َأْسَفَل  اْلواِلدانِ ِعدَة َمرّاٍت. يَنَتِظُر  الصخورِ بِـ
 .اْلقاسَيةِ ـَها َحياتِ ِمْنُه؛ ِألَنُه ِقْسٌم ِمْن  ِفرارَ 

و  )سازدمی(ان ـد، دور از شکارچيـی بلنـهاياش را بر فراِز کوه[او] النه )شـود�مÎ»ده می(» برناکل«ود دارد که ـای وجپرنده

خودشان را از  ),کی ,کی(ها خواهد از النۀ بلندشان بپرند. جوجهاز آنها می )شوند0زرگ می(هايش که جوجههنگامی

. پدر و مادر، )کنند0رخورد می(ها دازند. و چند بار با صخرهانرسد، میمرت می )هزار(کوهی که بلنداِی آن به بيش از 



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۶۵ 
 

ای بسيار ترسناک است. ها صحنهروند. افتادِن جوجههايشان میشوند و به پيشواِز جوجهراه میپاييـِن کوه چشم به

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

.عرابـيَّ لِ- تَحْ َمَحلَّ اإلْ تُِب الْ ب. اُکْ   تَـُه َخطٌّ

  الی نفی جنس ؟»ُه.ال ِفراَر ِمنْ «يف » ال«َع نَوْ  ج. َعيِّـنْ 

؟  أَرْ جاّراً َو َمجْ  د. کَمْ      �ثَـ-نيَـة    �بََعـة روراً ِفـي النَّصِّ

ـ/ ِمنها /  َعِن الُْمفَرتِس�َ  خوِر / ِمْن أَلِْف / ِمْن َجبٍَل /  .... ِمْن ِعشِّ   ... ِمْن َحياتِـ/ ِمنْهُ  /ِبـالصُّ

آموخته است و نيازی نيست که » زيرا«آن را به معنای » ِألَنَّها«در » ألَنَّ «آموز در برخورد با ضمناً دانش

حرف بر رس حرف آمده است و با » ألنَّ «متذکّر شويم که يک جاّر و مجرور نيز اينجا هست. در 

  آموز متفاوت است.های دانشآموخته

   

  آموز)ايی برای دب� (نه برای دانشافز دانش

۱.   
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  روش تدريس درس چهارم

  اهداف درس

 و آن را درست قرائت و ترجمه كند. آشنا شود 7فرزدق در ستايش امام زين العابدين  ۀرسودبا  .۱

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

 را تشخيص دهد. نوع آندو در زبان عربی آشنا شود و بتواند  مفعول مطلقبا  .۳

 را درست معنا كند.مفعول مطلق های دارای جمله .۴

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

  پيام م� درس را درست درک كند. .۶

  

ْرُس اَ    الّراِبعُ لدَّ

  :ژگانیهTهنگی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ به برخی نکات رصفی، نحوی، تفسLی و وا

  َو الْبَْيُت يَـْعرِفُـُه َو الْـِحلُّ َو الَْحرَمُ   ٰهَذا الَّذي تَـْعرُِف الْبَطْحاُء َوطْأَتَـهُ 

  شناسد. اين کسی است که رسزم� مّکه قدمگاهش را می

  شناسند.و ب�ون و محدودۀ اِحرام، او را می ]خدا[و خانۀ 

هِ    ٰهـَذا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطّاِهُر الْـَعلَمُ   ـمُ ٰهـَذا ابْـُن َخـيْـِر ِعبـاِد ّهللاِ کُلـِّ

  اين فرزنِد بهرتيِن همۀ بندگان خداست. اين پرهيزگاِر پاِک پاکيزۀ بزرگ قوم است.

  اَلُْعرُْب تَْعرُِف َمْن أَنَْکرَْت َو الَْعَجمُ   َو لَْيَس قَْولُـَك: َمْن ٰهذا؟ ِبـضـاِئرِهِ 

  شناسند.رساننده بدو نيست. عرب و غ� عرب کسی را که تو نشناختی میانزي» اين کيست؟«و اين گفتۀ تو که 

  کامل اين رسوده:

  ِبَجّدِه أنِْبيَاُء هللا قَْد ُخِتُموا  هذا ابُن فاطَمٍة، إْن كُْنَت جاِهلَهُ 

  اند.پيامربان خدا با نيای او به پايان راه رسيده بدان شناسیاو را نـمیفاطمه است. اگر تو  پرساو 

  لَْفَرزَْدُق اَ 

   .الْبَرصَةِ ـبِ  عاَش  وَ  ِهجرَِة،َد الْ يَن بَعْ ُکَويِت عاَم ثَالثٍَة َو ِعْرش ُولَِد يف ِمنطََقٍة ِبـالْ  .ِمْن ُشَعراِء الَْعْرصِ اْألَُمويِّ  اَلَْفَرزَْدُق 

  و در برصه زندگی Sرد. ای در Sويت به سال ب4ست و سه جهری م9و4ّ شدفرزدق از شاعران روزگار اموی است. او در مuطقه

  فَـقاَل: َولَِدِه؛ َعنْ  7مامُ ـُه اإلْ ، فَـَسأَلَ 7َن َعلـيٍّ ـِر الُْمؤِمنيـِه أَبوُه إلٰی أَميـجاَء بِ يّاِم ٍم ِمَن اْألَ يف يَوْ 
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  از وی در&رۀ ¦رسش �رس)يد و او گفت: 7=ٓورد و امام7روزی از روزها پدرش او را Jزد امري مؤمuان �ىل

» از ... �رس)يد«=ٓموز دشوار است. :د=ٓوری الزم است./ در&رۀ َسÁUَل نزي توضيح دهمي که به معنای ـ 0رای دا�ش( رمجۀ fاَء بِ 

: از تو می َGُÁUسÁ= :لونـي: از من ب¡رس)يد.)است. و م×ال ب4شرت بياورميÁUرمس/ ِاْس�  

  ». الُْقرآنَ ـُه َولَِد، َعلِّمْ يا صاِحَب الْ «ِه: لِـوالِدِ  7مامُ فَـقاَل اإلْ ». نـي يَکاُد يَکوُن شاِعراً َعظي-ً َذا ابْ هٰ «

  به پدرش گفت: ای صاحب ا,ن ¦رس، به وی قر=ٓن :د بده. 7ا,ن ¦رسم است Jزد,ک است که شاعری 0زرگ شود. و امام

  ئِزَُهم.ُخلَفاِء بَني أَُميََّة ِبـالّشاِم، َو َمَدَحـُهم َو ناَل َجوا ُقرآَن؛ ثُمَّ رََحَل إلیٰ فَـَعلََّمـُه الْ 

  های =ٓ�ن را به دست =ٓورد.¦س فرزدق به او قر=ٓن :د داد؛ س¡س Jزد Eلفای بىن امÎّه در شام رفت و =ٓ;ا را مدح Sرد و fا,زه

ّ- َحجَّ ِهشاُم بُْن ِكنَُّه َجَهَر ِبـِه لَ تُـُر ُحبَّـُه ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة؛ َولٰ َو کاَن يَسْ  :َبيِت ِل الْ ُمِحّباً ِألَهْ  الَْفَرزَْدُق کاَن 

  َعبِْدالَْملِِك يف أَيّاِم أَبيـِه. 

Sرد؛ وىل وقىت که هشام 0ن عبدامللک در اش را Jزد Eلفای بىن امÎّه پنهان میو دوس)ىت بود :فرزدق دوس)تدار اهل ب4ت

  روزگار پدرش به جح رفت، =ٓن را =ٓشاكر Sرد.

   ِدحاِم.يَْستَِلَمـُه لَِكثْـرَِة اِالْز  أَنْ  ِدرْ يَقْ  فَـطاَف ِهشاٌم َو لَّ- َوَصَل إلَی الَْحَجِر لَمْ 

  ¦س هشام طواف Sرد و وقىت که به جحر áسود رس)يد نتوا�ست که =ٓن را به Eاطر شلوغِی ¯س)يار (¯س)يارِی شلوغی) مسح کند.

  ْن كِباِر أَْهِل الّشاِم.فَـنُِصَب لَـُه ِمْنـبَـٌر َو َجلََس َعلَيـِه يَنْظُُر إلَی النّاِس َو َمَعـُه َج-َعـٌة مِ 

  ¸رد و گروهی از 0زرگان اهل شام مهراهش بودند.¦س مuربی 0راMش نصب شد و روی =ٓن �شست در �اىل كه به مردم Jگاه می

هامن  كنمي كه شام يعىنكنمي./ اشاره می�رس)مي و به مجع ٔ=اك0ِر مه اشاره میدهمي./ مفرد ِكبار را می(فرق نََصَب و نُِصَب را توضيح می

  چهار Hشور امروزی سوريه، لبنان، اردن و فلسطني اشغاىل)

   ، فَـطاَف ِبـالْبَْيِت.7ُحّجاِج، إْذ جاَء َزيُن الْعاِبدينَ ظُُر إلَی الْ فَـبَْينَ- يَنْ 

  =ٓمد و Eانه Eدا را طواف ¸رد. 7¸رد �گهان امام ز,ن العابد,نها Jگاه می¦س در �اىل كه به �ا±

  فَـقاَل رَُجٌل ِمْن أَْهِل الّشاِم:  إلَی الَْحَجِر، َذَهَب النّاُس جاِنباً، فَـاْستَلََمـُه ِبـُسهولٍَة.  فَـلَ-َّ َوَصَل 

  و هنگامی كه به جحر áسود رس)يد مردم كنار رف9ند و س)نگ را به =ٓساىن مسح ¸رد. مردی از اهل شام گفت:

   ؟!»َحَجرِ َذا الَّذي قَْد َسَمَح النّاُس لَـُه ِبـاْسِتالِم الْ َخليَفُة، َمْن هٰ أَيَُّها الْ «

ای Eليفه، ا,ن ك4ست كه مردم به او اfازه دادند كه س)نگ را مسح كند؟! (ا,ن ك4ست كه مردم به او اfازه مسح س)نگ 

  دادند؟!)

  َفَرزَدُق حاِرضاً. َو کاَن الْ ». رِفُـُه، يا رَُجُل  أَعْ ال«َغبوا فيـِه؛ فَـقاَل: ُل الّشاِم َو يَرْ رِفَـُه أَهْ يَعْ  أَنْ  خاَف ِهشاٌم ِمنْ 
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و فرزدق �ارض » ش)نامس.ای مرد، او را ن»می«مuد شوند و گفت: هشام  رس)يد از اينكه اهل شام او را ¯ش)ناس)ند و به او �القه

  بود. 

  َقصيَدَة. ِه الْ ذِ َشَد هٰ ثُمَّ أَنْ » رِفُـُه.أَيَُّها الرَُّجُل، أَنا أَعْ «َفَرزَدُق: فَقاَل الْ 

  ش)نامس. س¡س ا,ن شعر را رسود.¦س فرزدق گفت: ای مرد، من او را می

  
  

  

  نامه فرزدق:زندگی
تا  ۱۹ یهاسال مياناو  تولّد .ی استو دوم هجر  نخست ۀسدعرب در  رسشناس شاعرانَهّ-م بن غالِب معروف به فََرزَدق از 

  و در برابر هشام بن عبدامللک رسود، معروف است.7ینالعابد ینز امام یشدر ستا البداههیکه ف اییدهقص است. ۲۳

به  ییروچهره و ترش یلقب را به خاطر درشت یناست. ا یرنان و خم كلفت ۀگرد یپَرازَده به معنا یواژٔه فارس شدهٔ یفرزدق عرب

  بودند. او داده

او  یزهوشیعرب و ت یلقبا ترینیحودن، حضور در فصب یهمچون بدو  یعوامل رود.به ش-ر می روزگار امویبزرگ  شاعراناز  او

 رفتیسوم لغت عرب از دست م یکاند اگر شعر فرزدق نبود، فراهم آورد. گفته یو  یذوق شعر  ییجهت شکوفا یبسرت مناسب

  )۱۰۴۹الفتوح، ص( .شدیو اخبار نابود م یاتاز روا یمیو ن

  شيعه يا سنّی بودن او اختالف نظر است. ۀدربار 

پرسم است که شاعر «غالب پاسخ داد:  »یست؟او ک: «یدرفت. حرضت پرس7یعل یراملؤمنینرزدق با پدرش نزد امف روزی

  »که بهرت از شعر است. یاموزبه او قرآن ب«حرضت فرمود: » است.

حوال برخورد کرد. امام از او ا7 ینه رفت و با امام حسمکّ  یحج به سو  یآمده است که فرزدق برا قمری ۶۰حوادث سال  در

بر ضد تو  یرهایشانبا تو و شمش یشانهاکه دل یآنان را پشت رس گذاشتم در حال«شد و او در پاسخ گفت:  یامردم کوفه را جو

  )۲۹۶۹، ص۷ج ی،طرب  یختار( ») بود.یهام یبا بن ی(و در نقل

فت. او در هنگام طواف به ه ر و برادرش هشام بن عبدامللک به قصد حج به مکّ  یعهدبن عبدامللک، ول یددوران حکومت ول در

 یشود. ناچار برگشت و در جا یکنزد بداننتوانست  تیّ جمع شلوغی دليلبه  یسمت حجر االسود رفت تا آن را استالم کند ول

وارد شد و  7ینالعابد ینامام ز یانم ینپرداخت. در ا تیّ جمع یبه rاشا یکرس آن یو او از باال  نهادند یکرس یشبرا یبلند

خود را به حجر االسود  7که بود، راه را باز کردند تا امام یازدحام با همۀ تیّ به سمت حجراالسود رفت. جمع پس از طواف،

 یهشام با آنکه عل »یست؟ن شخص کیا: «یداز آنها از هشام پرس یکیزده شدند. هشام سخت شگفت یانساخت. اطراف یکنزد

  .»شناسمی¤«گفت:  شناخت،یرا م 7ینبن حس
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 یفدر معّر  را معروف خود ۀیدو قص یستادا یبلند یاو بر رو  ».شناسمیمن او را م یول«م فرزدق با شهامت گفت: هنگا ینا در

  کردند. یزندان یزاملال قطع و خودش را ن یتفرزدق را از ب یرسود. هشام دستور داد مستمر  7امام سجاد

خاندان  ینبه ا یاست، بلکه بر ارادت و  یهامت و در حضور هشام، نه تنها گواه ش یاسی وخفقان س یدر فضا 7امام یشستا

مبلغ  یناو فرستاد. فرزدق ا یشد، مبلغ دوازده هزار درهم برا آگاهشدن او  یاز زندان 7ادکه امام سجّ  ی. زماندهدیم یگواه

 یت،ما اهل ب«حرضت مبلغ را باز فرستاد و فرمود: » عطا. یخدا گفتم، نه برا یرضا یمن مدح تو را برا«داد و گفت:  سرا پ

  ).۸۰، ص۲ج ی،؛ کشف الغمه، اربل۷۱۰ص ی،مستوف یده،گز یختار( .»یمباز نستان یمبخش یبه کس یزیچون چ

 یرسود، برا :یترا در مدح اهل ب »یاتهاشم یدقصا« یتکم یداشت. وقت یلگیقب یوندبا فرزدق پ یاسد یدبن ز تیْ مَ کُ

  گفت: یناشعار او در پاسخ چن یدننزد فرزدق آمد. فرزدق پس از شن شمحک زدن اشعار 

 یببه خطا نخواهد رفت و گفتارت را تکذ یرتو هرگز ت یادست برداشته فرومايگاناز «که  یاپرسم، خوب گفته آفرین«

 .»یگذشتگان و حارضان شاعرتر  شو که تو از همۀ یبانو با دشمن دست به گر پخش كنرا  هارسوده ینا »... نخواهند کرد

  ).۲۳۱، ص۲ب، جهَ الذَّ  وجُ رُ مُ  ین؛حسبن  یعل ی،سعود(م

 یگاهه به نقش و جاو حضور در دستگاه آنان، با توجّ  یامو  یه او به خلفاتوجّ  ،:یتوجود ارادت فرزدق به خاندان اهل ب با

و  تیْ مَ کُ یفرا در رد یو  توانیمـن یناست و بنابرا یزل برانگ، تأمّ روزگارشعر در آن  یرگذاریتأث یزانشاعر و م یک یاجت-ع

  بودند قرار داد. :یتاهل ب ۀیفتل که شبِ عْ دِ 

  چشم از جهان فرو بست.در برصه  یسالگ یکدر سن نود و  قمری ۱۱۰ بنا به نقل مشهور در سال  فرزدق

  

  

 َحـْوَل النَّـصِّ 

رِس. �   اُکُتْب َجواباً َقصيـراً، َحَسَب نَصِّ الدَّ

  ؟�7َ َمْن جاَء ِبـالَْفَرزَدِق إلٰی أَم�ِ الُْمؤِمن .۱

   .7أَميـِر اْلُمؤِمنيـَن َعلـي  یٰ جاَء بِـِه أَبوُه إل چه كسی فرزدق را نزد امري مؤمنان آورد؟

ِه ِألَْهِل الْبَيِت  .۲   ؟:َمتٰی َجَهَر الَْفَرزَدُق ِبـُحبـِّ

 يف أَيّاِم أَبيـِه. َجَهَر بِـِه َلّما َحج ِهشاُم ْبُن َعْبِداْلَمِلكِ  ؟را آشكار كرد :اش به اهل بيتكی فرزدق دوستی

فرزدق كجا به دنيا آمد و كجا زندگی كرد؟ ُوِلَد يف ِمنطََقٍة بِـاْلُکَويِت َو عاَش   أَيْـَن ُولِـَد الْـَفـَرزَدُق؟ َو أَيْـَن عـاَش؟ .۳

َو ِعْشريَن بـَْعَد اهلِْجَرِة، َو ُوِلَد يف ِمنطََقٍة بِـاْلُکَويِت عاَم َثالثٍَة گونه پاسخ دهد: (آموز اينامكان دارد دانش بِـاْلَبصرَِة.

  ) اين پاسخ اشكالی ندارد.عاَش بِـاْلَبصرَِة.
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  .كاَن يَعيُش يف اْلَعصِر اْألَُموي. يا اَْلَفَرْزَدُق ِمْن ُشَعراِء اْلَعْصِر اْألَُموي  فـي أَيِّ َعْرصٍ کاَن الَْفَرزَدُق يَعيُش؟ .۴

 .ُخَلفاِء َبين أَُميَة بِـالّشامِ  یٰ َحَل إلرَ  إلٰی َمْن رََحَل الَْفَرزَدُق ِبـالّشاِم؟ .۵

ها را در م� جست و جو كند و بنويسد. بديهی است كه اگر خودش پاسخ را بنويسد بهرت تواند پاسخآموز میدانش

ها را در م� آموز بتواند پاسخاند كه دانشای طرّاحی شدهها به گونهاست؛ اّما ارصاری بر اين كار نيست؛ پرسش

    يابد.ب
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֠  ֠ ـلَـمـوا اِعْ    

  ُمطلَُق َمفعوُل الْ اَلْ 

  خواهيم اين منت را با صدای رسا در كالس خبواند.آموزی میاز دانش
  به ترجمۀ چهار جملۀ زير دقّت کنيد.

 از خدا آمرزش خواستم.          ُت ّهللاَ.َفْر تَغْ . اِسْ ۱

  ن آمرزش خواستم.گ-از خدا بی        فاراً.ِتغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ . اِسْ ۲

 از خدا صادقانـه آمرزش خواستم.      فاراً صاِدقاً.ِتغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ . اِسْ ۳

  از خدا ماننِد درستکاران آمرزش خواستم.      فاَر الّصالِحَ�.ِتغْ ُ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

  در جمالت باال هست؟» فارِتغْ 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» فارِتغْ اِسْ «مصدر  �

  است.» مفعول مطلق«الت دوم، سوم و چهارم در جم» فارِتغْ اِسْ «نقش کلمۀ  �

  ـراً.َمشاکِِل َصبْ ِبـروا َعلَی الْ اِصْ 

  مفعول مطلق تأکيدی                                   

  پرسيم.آموز میترمجه مجله باال را از دانش
  تأکيد کرده است. » ُت َ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» قطعاً «و » حت-ً «، » گ-نبی«تأکيدی مانند 

  ـفــاراً.ـِتـغْ ُ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.خواهيم و رت است دانششود پاسخش را مهان حلظه میهر سؤالی كه مطرح می

اليه است، نوِع 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 سْ اِ «کند؛ مانند بيان می
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اليه را كه در پايه دهم خوانده است فراموش كرده باشد؛ لذا آموز مفهوم صفت و مضافٌ 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 ـِتـغْ ُت ّهللاَ اسْ َفْر تَغْ سْ اِ 
  اليه                            مفعول مطلق نوعی   صفتمفعول مطلق نوعی   مضاٌف                                              

  

   کنيم؛ مثال:استفاده می» مانندِ «از قيد  (که مضاف واقع شده است)وعی در ترجمۀ مفعول مطلق ن �

  ماننِد درستکاران از خدا آمرزش خواستم.اِْستَْغَفرُْت ّهللاَ اْسِتْغفاَر الّصالِحَ�. 

توانيم صفت را به صورت قيد ترجمه کنيم و می(که موصوف واقع شده است) در ترجمۀ مفعول مطلق نوعی  �

   مثال: ٥ترجمۀ مفعول مطلق نيست؛ نيازی به 

  ِتهاداً بالِغاً.   الِدها اجْ مُّ لِـَرتبَيِة أَوْ تَِهُد اْألُ تَجْ 

  کند.مادر برای تربيت فرزندانش بسيار تالش می

ً اِْستَْغَفرُْت ّهللاَ اْسِتْغفار    . صاِدقاً  ا

  از خدا صادقانه آمرزش خواستم.

  ارت و منت دارای مفعول مطلق است. آنچه كه در اينجا مهم است ترمجه درست عب
نوع آن در كتاب وجود دارد برای اين است كه دو اگر در كتاب درسی تـمريناتی در يافنت مفعول مطلق و 

  آموز رت بتواند ترمجه كند.دانش

  مفعول مطلق مصدری از رMشۀ فعِل مجô است. مفعول مطلق دو نوع است: تSٔUيدی و نوعی.

  اليه ندارد.کند و صفت : مضاٌف مصدری از رMشۀ فعِل مجô است که 0ر اجناِم فعل تSٔUيد می مفعول مطلق تSٔUيدی �

  اليه دارد.کند و صفت : مضاٌف مفعول مطلق نوعی مصدری از رMشۀ فعِل مجô است که نوع و چگوJگی اجناِم فعل را بيان می �

    سه سطر باال خالصه قواعد مفعول مطلق است.

                                                
دارد. بستگی عبارت و نکات بسياری  سياقِ به  ترجمۀ صحيحاست و  یگوناگون زبان هاییر کنار توانـمندد ترجمه ه× و ذوق ٥

 راهن-يی است. فقط يک ،آيدمیزمينۀ ترجمه  در کتاب درآنچه 
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حيَحَة، ثُمَّ َعيِّـِن الَْمفعوَل الُْمطْلََق، َو اْذکُْر نَوَعُه.اِْخَتِبـْر نَفْ  َجَمَة الصَّ   َسَك. اِنَْتِخِب الرتَّ

  �به زيبايی صرب کن.  ۵َجـميالً﴾ اَلَْمعارِج:  َصْبـراً ﴿فَـاْصِبـْر  .۱

 �خدا را بسيار ياد کنيد.   ۴۱کَثيـراً﴾ اَْألَحزاب:  ذِْکراً ﴿... اُذْکُُروا َهللا  .۲

    �خدا با موسی قطعاً سخن گفت.    ۱۶۴﴾ اَلنِّساء: تَـکـليماً ـلََّم ُهللا موسی ﴿...کَ .۳

 ُموَىسٰ  هللاَُّ  كَلَّمَ  وَ  لَْم نَْقُصْصُهْم َعلَيَْك  َعلَيَْك ِمْن قَبُْل َورُُسالً قَْد قََصْصنَاُهمْ  رُُسالً وَ ﴿كامل اين آيه عبارت است از: 

 است. یدتأک ی: مفعول مطلق و برا»ی-ً تَْکلِ «(أَرَْسلْنَا) است.  مانند یفعل محذوفبرای مفعول »: رُُسالً« ﴾تَْكلِي-ً 

. شايد دليل كليم خدا است یدهنازل گرد6اسالم  یامرببر پ ینهنساء در مد ۀسور  یاتآ یگرهمچون د یهآ ینا

  دشوارِی رسالتش در رويارويی با فرعون و فرعونيان باشد. 7بودِن حرضت موسی

  �  و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.  ۲۵زَِّل الَْمالئِـَکُة تَنـزيالً﴾ اَلُْفرقان: ﴿... َو نُـ .۴

  

  اَلـتَّـمـاريـن  

ُل:   .َمعنیٰ َعَربيَِّة ِفـي الْ ِعبارَِة الْ َقريبََة ِمَن الْ فارِسيََّة الْ ِعبارََة الْ الْ َعيِّـِن  اَلتَّْمريُن اْألوَّ

   6رَسوُل ّهللاِ ـِســـِه.   يُـِحـبَّ ِألَخـيــِه مـا يُـِحـبُّ لِـنَـفْ  ِمـُن أََحـُدکُـم َحـتّـیٰ ال يُـؤْ  .۱

 هر آن چيز کاَنت نيايد پسنـد   تِن دوست و دمشن بدان در مبنـد   فردوسی

 ُمـتَنَبّي اَلْ ا   درَّ ـمَ ـتَ  یمَ ئاللَّ  َت رَمْ أَکْ أَنَت إْن  وَ    هُ ـْکتَ َملَ  یمَ کْرَْمَت الَْکرأَ نَت أَ  إذا .۲

 سعدی   ٦ َکشـیبا ِسفله گويی به لطف و ْخَوشـی    فزون گرددش ِکبـر و گردنچو 

 َمثٌَل   َهْل ِمْن شاِهٍد قاَل الّذنَب قیَل    َو طَلَب یئاً الثّْعلَُب شَ  یعَ اِدَّ  .۳

                                                
  د تلّفظ امروزی و کهن قافيه در بيت زير فرق دارد:خوب است بداني ٦

  »یکَشـگرددش کِبـر و گردنفزون     یبه لطف و ْخَوشـ یچو با ِسفله گوي«

گفته » يشکَ «و » يَوشخْ «شود؛ اّما در فارسی کهن تلّفظ می» يشکِ «و » يشخُ «در فارسی معيار خوشی و کشی به صورت 

با کاهش » َخش«و مردم يزد » َوشخْ «را به » خوش«شده است. هنوز مردم غرب ايران مانند کردهای فَهلَوی (فَيلی) کلمۀ می

 يعنی» َخنَم بََکَشم«شود؛ مثالً در رشق گيالن گفته می» کَشيد«نيز هنوز در برخی جاهای ايران » کِشيد«خوانند. فعل نون می

پشت) كشكول را درويشان  یارع كَش از كَشيدن + كول به معنااست (بن مض گونههم�  نيز »كشكول« واژۀ خواهم بِکشم.یم

 عرَّب است.م یفارس ۀكلمکشوکول كشيدند. یبر كول م
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 ز روباهی بـپرسيدند احوال   ز معروفـان گواهـش بود دنبال  عطّار 

 َمثٌَل ـالَم.   حْ ـَمـنـاَم َرأَی اْألَ الْ  لَـزِمَ  ، َو َمـنْ َرعـیٰ  َسـعـیٰ  َمـنْ  .۴

 هـرکـه َرَود َچـَرد و هـرکـه ُخـسـبـد خـواب بـيـنـد.  انوشريوان

 َمثٌَل َبَت لَـهـا َجناَحيـِن.   لَـِة، أَنْ النَّمْ  َك إذا أَراَد ّهللاُ َهال .۵

 آن نشنيدی که حکيمـی چه گفت؟     مـور مهان بـْه که نباشـد پَـَرش    سعدی

 َمثٌَل .   َك ِر کِـسائِـَعـلَـی قَـدْ  َك ـلَـُمــدَّ رِجْ  .۶

  .   مثل فارسیکـن دراز گـلـيـمـت ۀپـايـت را بـه انـداز

دائِِد يُـعْ ِعنْ  .۷   َمثٌَل  .وانُ خْ رَُف اإلْ َد الشَّ

 حالی و درماندگی  سعدیدوسْت آن باشد که گريد دست دوست  در پريشان
كتاب درسی و پيوند دهندۀ ادبيات فارسی و عربی است؛ اّما متأّسفانه بد سليقگی طرّاحان های اين تـمرين از زيباترين بخش

  های رسارسی خاطرۀ بد در اذهان به جا نهاده است.سؤال در آزمون

        توان به كاربرد دو كلمه لئيم و تـمرّد در فارسی اشاره كرد.)(می : نافرمانی کردتَـَمرَّدَ       : فرومايهاَللَّئيم

عیٰ  (اشكالی ندارد كه ماضی، مضارع و مصدر اين فعل را در كالس بگوييم؛ اّما مطلقاً نبايد در هيچ آزمونی از آن  : اّدعا کرداِدَّ

عي، اِدِّعاءاِدَّعیٰ «سؤال طرح كنيم.  عي نيز اشاره كنيم.) حتّی می» ، يَدَّ (اشاره به اينكه راعي  : چريدَرعیٰ توانيم به كلمه ُمدَّ

 »مُحلْ مفرد: اَلْ «: رؤياها المحْ اَْألَ      َمنام: خواب) : خوابيد (لَزَِمُه: بدو آويخت و رهايش نکرد + اَلْ َمنامَ لَزَِم الْ       است.) چوپان

        (اشاره به اينكه نَبات به معنای گياه همريشه با أنبََت است.) : رويانيدَبَت أَنْ       (اشاره به كلمه ِحلْم به معنای بُرباری)

/ مضارع: يَـُمدُّ / اشاره به اينكه َمدَّ كلمه : دراز کنُمدَّ  ای دارای معانی متعّدد است و ترجمه آن بستگی به جمله (ماضی: َمدَّ

(اشاره  : جامهِکساءاَلْ       (اشاره به كلمه رَُجل و اينكه قََدم به معنای پا يا ه-ن گام است.) »ُجلْر جمع: اَْألَ «: پا لاَلرِّجْ     دارد.)

دائِد      به مرتادفات آن مانند لِباس، َملبَس و ثَوب) ديَدة«ها : سختیاَلشَّ   »مفرد: اَلشَّ
  

َو اْسَم  )/ (الْـَجّبارِ  َو اْسَم الُْمبالََغةِ  ُمَؤدُب)/ ُمَعلمُ / اْلُمَتَكربِ / (اْلُمَتواِضعِ  أ. َعيِّـِن اْسَم الْفاِعلِ  اَلتَّمريُن الّثانـي:

  ِفـي الَْحديثَيـِن التّاليَيـِن.  (َأَحق) ضيلِ التَّف

ْهلِ إنَّ الزَّرَع يَنْبُُت يف  .۱ فا فََكٰذلَِك  )جمرور حبرف جرّ ( السَّ تَْعُمُر يف قَلِب  )مبتدأ( الِْحكَمةُ َو ال يَنُْبُت يف الصَّ

 ِ آلََة الَْعقِل َو َجَعَل  )مفعول( التَّواُضعَ َهللا َجَعَل  ، ِألَنَّ  )صفة( الْـَجبّارِ الُْمتَواِضعِ َو ال تَْعُمُر يف قَلِب الُْمتََكربِّ

َ ِمْن آلَِة    .)إليهمضافٌ ( الَْجهلِ التََّكربُّ
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قَبَْل تَعليِم  )إليهمضافٌ ( ـهِ نَْفسِ إماماً فَـلْيَبَدأْ ِبـتَعليِم  )جمرور حبرف جرّ ( لنّاِس لِ  )مفعول( هُ نَْفسَ َمْن نََصَب  .۲

 اْإلجاللِ ِبـ )خرب( أََحقُّ نَْفِسـِه َو ُمَؤدِّبُـها  )مبتدأ( ُمَعلِّمُ ُه ِبس�َتِِه قَْبَل تَأديِبِه ِبلِسانِِه؛ َو َغ�ِِه َولْـيَُكْن تَأديبُ 

 و ُمَؤدِِّبـِهم. )إليهمضافٌ ( النّاِس ِمْن ُمَعلِِّم  )جمرور حبرف جرّ (
  

.عرابـيَّ لِـ- تَحْ َمَحلَّ اإلْ تُِب الْ ب. اُکْ   تَـُه َخطٌّ
  

حيَح؛ ثُمَّ تَْر َعيِّـِن الْ ريُن الّثالُِث: اَلتَّمْ  ـُه.ِجمْ َجواَب الصَّ  

 آورَدبه ياد می    � يَتََذکَّرُ     : د)(به ياد آوْر  تََذکَّرَ مضارع  .۱

 ياد دادن  �    ليمتَعْ     : (ياد داد)مصدر َعلََّم  .۲

 همنشينی كرد    � جالََس   : (همنشينی کردن)ماضی ُمجالََسة  .۳

 بريده شد  �  ِقطاعاِنْ     : ه شد)(بريدَقطََع مصدر اِنْ  .۴

 نزديک شو    � تََقرَّْب     : (نزديک شد)امر تََقرََّب  .۵

 شودبازنشست می   �يَتَقاَعُد   : (بازنشست شد)مضارع تَقاَعَد  .۶

 خودداری كن    � تَِنعْ اِمْ   : کنی)(خودداری میتَِنُع امر تَـمْ  .۷

 كرد خارج   � َرجَ تَخْ اِسْ   : کند)(خارج میِرُج تَخْ ماضی يَسْ  .۸

 -     � تََعَل اِفْ       تََمَع :وزن اِسْ  .۹

  -   � تََعَل اِفْ       تَظََر:وزن اِنْ  .۱۰

آموز در درس سوم و چهارم از كتاب دهم است. بهرتين كار اين های دانشاين جدول برای يادآوری آموخته

موزانی كه اين آ گاه برای دانشها را پرسيد. آنآموزان ماضی، مضارع، مصدر و امر اين فعلاست كه از دانش

گ�د. بهرت است چند ها صورت میاند يادآوری و تثبيت آموختهاند يا فراموش كردهها را خوب نياموختهفعل

آموزان با آنها مثال بزنند: استفعل (استخدم، های فعلی يادداشت كنيم تا دانشفعل از هر يک از اين گروه

ك، افتخر، اعرتف، اخرتع) ؛ انفعل (انقطع، انكرس، انهدم، استخرج، استكرب، استضعف، استثمر) ؛ افتعل (اشرت 

ل (قّدم، كّرب، علّم، كرّم) ؛  ل (تقّدم، تكّرب، ترشّف، تنزَّل) تفاعل (تبادل، تعادل، تعارف، تصادم) ؛ فعَّ انبسط) ؛ تفعَّ

  أفعل (أرسل، أصلح، ألزم، أطلق) ؛ فاعَل (جاهد، دافع، كاتب، حافظ)

  َدرَمصْ اَلْ   ـرمْ ْألَ اَ   ُمضاِرعاَلْ   -يضاَلْ 
  ـعـالـِتـفْ اِسْ   ـِعـْل ـتَـفْ اِسْ   ـِعـُل ـتَـفْ يَـسْ   ـَعـَل ـتَـفْ اِسْ 
  ـِتـعـالاِفْ   ـتَـِعـْل اِفْ   ـتَـِعـُل يَـفْ   ـتَـَعـَل اِفْ 
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  ـِفـعـالاِنْ   ـَفـِعـْل اِنْ   ـَفـِعـُل يَـنْ   ـَفـَعـَل اِنْ 
ـَل  ـُل   تَـَفـعَّ ـْل   يَـتَـَفـعَّ   ـلتَـَفـعُّ   تَـَفـعَّ
  تَـفـاُعـل  تَـفـاَعـْل   يَـتَـفـاَعـُل   تَـفـاَعـَل 

ـَل  ـُل   فَـعَّ ـْل   يُـَفـعِّ   ـعـيـلتَـفْ   فَـعِّ
  ـعـالإِفْ   ـِعـْل أَفْ   ـِعـُل يُـفْ   ـَعـَل أَفْ 

  ُمـفـاَعـلَـة  فـاِعـْل   يُـفـاِعـُل   فـاَعـَل 

نْ  :الّراِبعُ  لتَّْمرينُ اَ     َفراِغ.ُمناِسَبًة لِلْ کَلَِمًة  َعيـِّ

.الْ  كِ بَيِت ّهللاِ ِألَداِء َمناسِ َل ُحّجاُج ... َمرّاٍت َحوْ اَلْ  .۱  � يَطوفونَ � بُخوَن يَطْ  �رُدوَن يَطْ  �رُقوَن يَطْ     َحجِّ

 كنند).خدا برای به جا آوردن مناسک حج (طواف می ۀها بارها دور خانحاجی

ط لَو .۲ بْ ـلاَ  � ِدحامُ اِالْز   . ّريايضِّ ـَعِب الَملْ ـتَدَّ ... أَماَم الْ يُّ َالشْ ال الرشُّ ُل ـلاَ � َدُة زُّ يْ ـلاَ � زَّلـَ  � ُت زَّ

  گرفت.روی ورزشگاه شّدت میاگر پليس نبود (شلوغی) روبه

ترجمه شده » گرفتشّدت می«است؛ ولی در اين جمله » شّدت گرفت«به معنای  »اِْشتَدَّ «(هرچند 

شود. مثال ديگر: لَو َال الُْمطالََعُة می ترجمه »ماضی استمراری«است. در چن� اسلوبی فعل به صورت 

 شدم.)لَرََسبُْت: اگر مطالعه كردن نبود، مردود می

 � ـنَ بَيْ  �ا ـمـبَينَ  �اً ـبـجانِ  �َد ـنْ ـعِ   َمديَنِة.  ُت حاِدثاً يف ساَحِة الْ ، َرأَيْ يشأَمْ ... کُنُت  .۳

» رفتمداشتم راه می« فعل (به جایای را در ميدان شهر ديدم. رفتم حادثهدر حالی كه داشتم راه می

پس ترجمه به دو صورت ماضی استمراری و ماضی مستمر هر دو درست » رفتمراه می«توان گفت می

 آموخته است.» ماضی استمراری«آموز فعل (كان يفعل) را فقط به صورت دانش توضيح اينكه است.

 �َعباَءَة  � َعَربَـةَ �  َعلَمَ �  َب ُعشْ     ان.إير ...  ُمباراةِ ِفـي الْ  ولیٰ فائِزَُة اْألُ رَفََعِت الْ  .۴

 »)بلند كرد«نخست در مسابقه، پرچم ايران را (برافراشت.  ۀبرند

يَفِة. الْ ـَوَد بِ سْ َحَجَر اْألَ ... الْ  حاجُّ اَلْ  .۵  � تَلَمَ اِسْ � تَطاَع اِسْ � تََمَع اِسْ � تَعاَن اِسْ     َکعَبِة الرشَّ

 سح كرد).رشيف را (م ۀحاجی حجر االسود در كعب

   
ْر  :خاِمُس الْ  اَلتَّْمرينُ    َجَمِة. (َهْل تَْعلَُم أَنَّ ... ؟)لِلتـَّ

 لَـها؟!ِم ِبناِء سوٍر َعظيٍم َحوْ َرغْ  يَْهُجموا َعلَی الّصيـِن َعلیٰ  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الُْمغوَل اْستَطاعوا أَنْ  .۱

 نستند به آن حمله كنند؟!ها با وجوِد ساخ� ديوار بزرگی دور چ� توادانی كه مغولآيا می

 ها توانستند به چ� حمله كنند؛ با وجوِد ساخت ديوار بزرگی دور آن؟!دانی كه مغولآيا می
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َ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

  »گَلبي: قَلْبي«؛ » ما أَگَْدْر: ما أَقِْدرُ «؛  »گوْم : قُمْ «؛ » أگُل لَْك: أَقوُل لََك «

-ژيب َژوازَْك: اِْجلِْب َجوازََك؛ ِجْئ ِبَجوازَِك (گذرنامه« شود؛ مثال:لّفظ میت» ژ«به صورت » ج«در سوريّه و لبنان حرف 

  »َژبَل: َجبَل«؛ » ات را بياور

  »َرگِل: رَُجل«؛ » گَميل: َجميل«؛  »: َموجودوگودمَ «كنند؛ مثال: تلّفظ می» گ«را » ج«در مرص حرف 

؛ ِويْن ِچِنْت: أَيَْن » َچلِب: كَلْب«ي: اِْحِك (صحبت كن) ؛ إْحچ«كنند؛ مثال: تلّفظ می» چ«را » ک«در عراق گاهی حرف 

  (گريه نكن)» لَِتبْچـي: ال تَبْكِ «؛ » كُنَْت 

 وجود دارد:» پ«همچن� در بغداد تلّفظ 

يِْت ِمنْ  .۳  ـِصناَعـِة َموادِّ التَّْجميِل؟!كَِبِدِه لِ  َهْل تَْعلَُم أَنَّ الْحوَت يُـصاُد ِالْسِتْخراِج الزَّ

 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

  يَـراِن؟!ِدُر َعلَی الطَّ َهْل تَْعلَُم أَنَّ الُْخّفاَش هَو الَْحَيواُن اللَّبوُن الَْوحيُد الَّذي يَـقْ  .۴

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

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

 قريباً؟! ِبـَمليوِن َمرٍَّة تَ َهْل تَْعلَُم أَنَّ َعَدَد النَّْمِل ِفـي الْعالَِم يَفوُق َعَدَد الْبََرشِ  .۵

ش-ر (تعداد) مورچگان در جهان نزديک به (تقريباً) يک ميليون بار بيشرت از ش-ر  دانی كهآيا می

 آدميان است؟!

 كانَْت عاِصَمَة الّساسانيّيـَن؟! واِقَعـَة قُرَْب بَغدادَهْل تَْعلَُم أَنَّ طيسفون الْ  .۶

 نيان بود؟!تيسفون، واقع در نزديكی بغداد پايتخت ساسا دانی كهآيا می

 ِمَن الْـَفأِْر؟! َد الِْوالَدِة أَْصَغُر َحْجمـاً َهْل تَْعلَُم أَنَّ ُدبَّ الْباندا ِعنْ  .۷

 تر از موش است؟!کخرس پاندا هنگام زاده شدن كوچ ۀانداز  دانی كهآيا می

  ْت لَـها أَْحباٌل َصوتيَّـٌة؟!سَ -ُء لَيْ َهْل تَْعلَُم أَنَّ الزَّرافََة بَکْ  .۸

  زرافه الل است و تارهای صوتی ندارد؟!  نی كهداآيا می

افتاده فاصله  ميان فعل و فاعل(در اينجا به جای لَْيَسْت فعل به صورت لَْيَس نيز درست است؛ زيرا 

 است./ أَْحباٌل َصوتيَّـٌة و ِحباٌل َصوتيَّـٌة و أَوتاٌر َصوتيَّـٌة هر سه درست هستند.)

الِم؟!َة الزَّ َهْل تَْعلَُم أَنَّ َورَقَ  .۹  يتوِن رَْمُز السَّ
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  برگ زيتون نـ-د صلح است؟! دانی كهآيا می

گردد. نوح در بر می 7ای سفيد نـ-د صلح است؛ اين موضوع به داستان نوحبرگ درخت زيتون در نوک پرنده

ين صحنه آيد؛ از ديدن اای كه برگ زيتونی به نوک گرفته بود به سمت كشتی میكشتی توفان زده بود كه ديد پرنده

ای رس از آب در آورده است. دهد جزيرهخشم خدا به پايان رسيده است و اين برگ نشان میخوشحال شد و دانست 

  اين داستان نـ-د صلح شد.

 صلح و دوستى به عنوان نشان كنگرۀ پس از جنگ جهاÕ دوم، پيكاسو از طرح ه-ن كبوتر سفيد براى نشان دادن

  بهره برد. ۱۹۴۹جهاÕ 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.ـوان نبه عن یزحد ندر پرچم سازمان ملل متّ  یتونشاخۀ ز

  

.لTِ تَ  ـيَّ عرابَحلَّ اإلْ ِن الْمَ ـَعيِّ  مَّ َي، ثُ ـالصَّ التّ مريُن الّساِدُس: ترَِجِم النَّ الَتَّ    ْحَتُه َخطٌّ

مَ    َمدفونُ الْ  كُ اَلسَّ

مَ يوَجُد نَوْ   ُرُج ِمنْ ُمخاطيَِّة الَّتي تَخْ َموادِّ الْ الٍف ِمَن الْ َجفاِف يف غِ َد الْ ِعنْ (مفعول)  »هُ نَْفسَ تُـُر ريقيا يَسْ يف إفْ  كِ ٌع ِمَن السَّ

تاُج إلَی ال يَحْ وَ  )جمرور حبرف جرّ (، َسuَ»ةٍ  ثَـَر ِمنْ َعميقاً أَکْ (مفعول مطلق) نَْوماً َت الطّيـِن، ثُمَّ يَناُم َسُه تَحْ ِفُن نَفْ يَدْ فَِمِه، وَ 

ِغالِف. يَْخُرَج ِمَن الْ  َحتّیٰ  )ٕاليهمضاٌف ( ،الَْمَطرِ ِتظاِر نُزوِل رٍَة َصغيـرٍَة ِفـي انْ يَعيُش داِخَل ُحفْ َهواِء؛ وَ الْ -ِء َوالطَّعاِم وَ الْ 

يّادونَ  َهُب يَذْ  Åفا�ل( الص(  ْاَب الَْمطَِر َو يَْحِفروَن الرتُّ  َمكاِن اْخِتفاِءِه قَبَْل نُزولِ  فريقيّوَن إلیٰ اإل Åالْ®اف )ِدِه.َصيْ لِ ) صفة   

  ّل اعراىب فقط ذSر نقش دس)توری لكمه الزم است نه �المت اعراِىب =ٓن. :دمان &شد که در حم
دهد و اينکه فا�ل مرفوع است و مرفوع به های ر:ىض و فزي,ک و �لوم جترىب فقط فا�ل، مفعول را °شخيص می=ٓموز رش)تهدا�ش

راىب حمل اعراىب اشاره کند 4mست؟ : مفعول مuصوب است و مuصوب به 4mست را نـخوانده است. اگر دبريی به �المت اع
اشاكىل ندارد؛ اّما مطلقًا در هيچ =ٓزموىن نبايد از �المت اعراىب سؤال شود؛ ز,را در طول ا,ن سه سال دورۀ دوم م9وّسطه =ٓموزش 

   داده �شده است.
ـُ : ـٌ وجود دار  »فا�ل، مjتدا و Eرب«های نقشتواند اشاره کند که در انتهای دبري می و » وَن «  بهمجع مذکّر  ود معموًال �المت 

و در » ,َن «  بهدر مجع مذکّر  ومعموًال �المت ـَ : ـً وجود دارد  »مفعول«نقش و در انتهای  شود؛خمت می» اِن «  بهدر م×ّىن 
 در امس مجع ٕاليه و جمرور به حرف جر معموًال �المت ـِ : ـٍ وجود دارد وىلشود؛ و در انتهای مضاٌف خمت می»  »Îَْـنِ  « بهم×ّىن 
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تواند اشاره وجود دارد. تSٔUيدی 0ر اشاره به ا,ن Jک9ه ن4ست؛ اّما اگر دبري صالح ديد می»  »Îَْـنِ  «و در م×ّىن » ,َن « مذکّر �المت 
  کند.کند؛ اّما سؤاىل از ا,ن مطلب طرح ن»می

  ترجمۀ م�:

ودش را در پوششی از مواّد مخاطی خ (خشکی)که هنگام خشکسالی  (وجود دارد)ای ماهی هست در آفريقا گونه

سپارد. و خودش را زير گِل به خاک می شود)(خارج میآيد. که از دهانش ب�ون می پوشانَد)(میکند. پنهان می

رود و به آب و خوراک و هوا نياز ندارد فرو می (عميق) ناکسپس بيشرت از يک سال به خوابی ژرف کند)(دفن می

کند؛ تا اينکه از آن زندگی می ای کوچک منتظر نزول باران)(داخل حفرهراِه بارِش باران های کوچک چشم بدرون چاله

(ماهيگ�ان روند. پنهان شدن او پيش از بارش باران می (محّل)پوشش ب�ون بيايد. صّيادان آفريقايی به جای 

و خاک خشک را برای صيد او می کَنند.  .)روندآفريقايی به جايی که او خودش را پيش از بارش باران پنهان کرده است می

  کنند)(حفر می
  

  

  �ـمـيُّ  ـِعـلْ ـُث الْ ـبَـحْ اَلْ   �

روَضِة أَْو ِذكَْرياتِـِه أَْو أَقوالِـِه أَْو أَع-لِـِه، ثُمَّ اكْتُبْـها فـي َصحيَفٍة ِجداريٍَّة، َمفْ ِب الْ َحْر َعْن َوصيَِّة أََحِد ُشَهداِء الْ  َحثْ اِبْ 

نَِتـَضعْ  أَوْ  نَِة َمدْ  أَوْ  َك ـها فـي ُمَدوَّ   . َك رََسِتـُمَدوَّ

     
های آموزان خاطرات و وصّيتشايسته است دانش دای ميهن بايد همواره زنده Þاند؛ به هم� منظورياد شه  

  اين بزرگان را بخوانند.

 یندر تهران) دوم ۱۳۶۰ یورشهر ۸درگذشته  - یندر قزو ۱۳۱۲خرداد  ۲۵ ۀ(زاد ییرجا یدعلمحمّ شهيد 

داشت  یاضیاتارشد ر یکارشناس رجايیشد.  شهيد یریوزدفرت نخست یگذار بود که در Þب یرانا جمهوریسرئ

بود  شآموزش و پرور  یربازرگان وز یمهد ینۀ. پس از انقالب در کاببود آموزگار ۱۳۵۷ اسالمی از انقالب یشپ و
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از  یشد. و  یفمعّر  یروزبه عنوان نخست ییرجاشهيد  هور،جمیسبه عنوان رئ صدریو با انتخاب ابوالحسن بن

  منتخب مردم بود. جمهوریسروز، رئ ۲۸به مدت  یعنیه-ن سال،  یورشهر ۸تا  ۱۳۶۰مرداد  ۱۱

  توانيد درباره ايشان اطّالعاتی به دست بياوريد:رسانی حوزه میدر پايگاه اطّالع

https://hawzah.net/fa/Question/View/7275/ 

 یرۀدر جز ۱۳۶۳اسفند  ۲۵درگذشته  - یاندوآبدر م یشمس ۱۳۳۳ ینفرورد ۳۰ ۀ(زاد یباکر  یمهدشهيد 

رسداران  تريناز رسشناس یباکر  شهيد شد. یدناپد »دجله«در  یکرشو پ شهيد »بدر یاتعمل«در  اومجنون)، 

  .است نگ تحميلیج سال هشتسپاه در 

  ايشان اطّالعاتی به دست بياوريد: توانيد دربارۀدر سايت زير می

http://hamshahrionline.ir/details/205538  

  شهيد ذبيح هللا عالی:

  ) یب اسالم(سپاه پاسداران انقال  کربال ۲۵لشکر  یلفرمانده گردان مسلم بن عق

مشغول به  »یسار « از انقالب در سپاه پس کرد.یم یکشاورز  اسالمی از انقالب پيش د شد.متولّ  ۱۳۳۲ سال

 در(تومان  دو هزارکارش خواست تا حقوق او را به اندازه  از سپاه محّل  یدرخواست کتب یکدر  خدمت شد.

که در آن دوران حقوق  ی استحال در ینا .كنندرصف کمک به جبهه  از اصل حقوقش کرس و )۱۳۶۱سال 

داشت.  یارعالقه بس یمحلّ  یبه ورزش کشت ،یلکنار تحص در يک ماه بيشرت از سه هزار تومان نبود. درپاسداران 

  داشت. یپهلوان یّۀروح

  ايشان اطّالعاتی به دست بياوريد: توانيد دربارۀدر سايت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می

http://www.ensani.ir/fa/content/89248/default.aspx  
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طالب از اهداف توانند از اين مطالب بهره بگ�ند. اين مآموزان بگويند، میاگر دب�ان بخواهند دربارۀ تـمييز مطالبی به دانش

 کتاب نيست.

  ز:اَلتَّميي

  به دو جملۀ زير دقّت كنيد. 

 آموزان است.علی بهرتيِن دانش          َسُن الطُّّالِب. . َعلـيٌّ أَحْ ۱

  آموزان است.)آموزان است. (علی از نظر اخالق بهرتيِن دانشترين دانشاخالقَسُن الطُّّالِب أَخالقاً.   علی خوش. َعلـيٌّ أَحْ ۲

  تر است؟ كدام جمله ابهام دارد؟  كاملمعنای كدام يک از دو جملۀ عربی باال

  كدام كلمه توانسته است به رفعِ ابهام جملۀ دوم كمک كند؟

  شود. ناميده می» تـمييز«كلمۀ أَخالقاً در جملۀ دوم در اصطالح 

  کند. تـمييز اسمی است كه ابهاِم موجود در جمله را برطرف می

. (اين كمرت است.)  أنَت َخيْـٌر. هَو أَکْ   جمالت بدون ابهام است؟اين آيا معنای    (تو بهرت هستی.)ثَـُر. (او بيشرت است.)  هذا أَقَلُّ

  »از چه نظر؟«جمالت باال، به پاسِخ اين سؤال نياز دارند: 

  ابهاِم جمله برطرف شده است.» تـمييز«در جمالت پاي� با آمدِن 

    هری: او از نظِر بُردباری بيشرت است.معنای ظا    .      (او بردبارتر است.) -ً ِحلْ ثَـُر هَو أَکْ

    معنای ظاهری: اين از نظِر شکيبايی کمرت است.  .      (شکيبايی اين كمرت است.)َصبْـراً هذا أَقَلُّ 

  معنای ظاهری: تو از نظِر آرامش بهرتی.    .    (آرامش تو بهرت است.)ُهدوءً أنَت َخيْـٌر 

تـمييز  آيد.و برای رفع ابهام از جملۀ پيش از خودش می» از چه نظر؟«ه سؤال تـمييز معموالً اسمی نکره است که در پاسخ ب

  ِتهاداً.آيد؛ مثال:  هَو أَکبَـُر الطُّّالِب ِسنّاً.   أَنَت أَکثَـُر التَّالميِذ اجْ غالباً بعد از اسم تفضيل می

  

  ـمييَز.اِْخَتِبـْر نَْفَسَك. تَرِْجِم الُْجَمَل الّتالَيَة؛ ثُمَّ َعيِّـِن التَّ 

ذيـَن آَمـنـوا أََشـدُّ ُحّبـاً ßِِ ...﴾ اَلْبََقرَة:  .۱  ۱۶۵﴿... َو الـَّ

َك ثَواباً ...﴾ اَلَْكْهف:  .۲  ۱۱۲۱۱  ۴۶﴿... َو الْباقياُت الّصالِـحاُت َخيْـٌر ِعنَْد َربـِّ

لَ  .۳ ْن َدعـا إلَـى ِهللا َو َعِمَل صالِـحاً ...﴾ فُصِّ  ۳۳ْت: ﴿َو َمْن أَْحَسُن قَْوالً ِممَّ

  6أَكْثَـُر النّاِس ُذنوباً أَكْثَـرُُهم كَالماً يف ما ال يَْعنيـِه. رَسوُل ّهللاِ  .۴

 6أَفَْضلُـُكم إيـ-نـاً أَْحَسنُـُكم أَْخالقـاً. رَسوُل ّهللاِ  .۵

نْ : پاداش    اَلثَّواب   : به او ربطی ندارد. (َعنٰی ـِ)ال يَْعنيهِ که    : (ِمْن + َمْن) : از کسیِممَّ
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 آموزان استفاده کنيد.نشاهای دافزايی و برای پاسخ به برخی پرسشتوانيد برای دانشز مطالب اين بخش میا

  :ریٰ َعرَُب لَها کَلِ-ٍت أُخْ َمَل الْ تَعْ اسْ  يف َمعانٍ فارِسيَِّة ِة يف الْ َملَ ُمْستَعْ َعَربيَِّة الْ الْ  طَلَحاِت ُمصْ الْ َو  اَلَکلِ-ِت  ُض بَعْ 

  حاسيِس اَلتَّعبُ� َعِن اْألَ : احساسات ابراز
  ِمَهنيّيـنَ : نِقابَُة الْ اصناف اتّحاديۀ

  َکهَربائـيُّ -سُّ الْ : اَلْ اِتّصال برق
  يجار: اَْإل اجاره
  ُمغاَدرَةِ يُح الْ : تَْرص خروج اجازۀ

  راُت الطّائِفيَّةُ : اَلنَّعْ مذهبی اختالفات
  ُمراِجعونَ : اَلْ ارباب رجوع

  : اَلزَّواجازدواج
  ِتغاللاَِالسْ  :استثTر

  خ�اَلتَّدْ : استعTل دخانيات
  ُحکوَمةِ واُب الْ ِتجْ : اِسْ استيضاح دولت

  غالططاء، اَْألَ خْ اَْألَ : اشتباهات
  ِتالل: اِالحْ اشغال

  هِ َوجْ : ِحالقَُة الْ اصالح صورت
  رَُج الطَّواِرئِ : َمخْ خروج اضطراری

  َخرُ ْشعاُر اآلْ : اَإلْ ثانوی اطّالع
  عامُّ اُب الْ ْرض : اَإلْ اعتصاب عمومی

لْطَةِ اِعTل قدرت   : ُم-رََسُة السُّ
  منيّةُ ْجراءاُت اْألَ : اَإلْ اقدامات امنّيتی

لَُع الُْمستَورََدةُ اقالم وارداتی   : اَلسِّ
َولـيُّ : اَْألَ امنّيت ب[ املللی   مُن الدُّ

  کارِتنْ : اَِالسْ انزجار
  راميَّةکْ: اَإلْ انعام

ن : اَلثَّورَةُ انقالب صنعتی   اعيَّةُ الصِّ
  َربائـيُّ َکهْ : اَلْ برقی

  َحيَويَّةُ َشآُت الْ ُمنْ اَلْ : تأسيسات حياتی
  ي: اَلنَّفْ تبعيد
  ِفصالـيُّ : اَِالنْ طلبتجزيه

راساُت الْ تحصيالت عالی   ُعليا: اَلدِّ
Lليح: اَلتَّصْ تعم  
  ُمذ: اَلتَّتَلْ تلّمذ

راسيَّةُ : اَلْ درسی تکاليف   واِجباُت الدِّ
  یٰ َمدنايٌَة بالَِغُة الْ : عِ توّجه فوق العاده

  َعالقاِت : تَوسيُع الْ روابط توسعۀ
  َوطَنيَّةُ ُمنْتَجاُت الْ : اَلْ داخلی توليدات

  َعقاراِت : تَْسجيُل الْ امالک ثبت
ُس َحديثاً : اَلْ التأسيس جديد   ُمَؤسَّ

  ِمرفاع: اَلْ جرثقيل
  َغراَمُة النَّقديَّةُ : اَلْ جريـمۀ نقدی

  : اَلتَّنْزيالتحراج
  نيدِ دائِرَُة التَّجْ : م وظيفهحوزۀ نظا
کْخاطرات   َريات: اَلذِّ

  َکريَّةُ َعسْ : اَلرُّتَُب الْ درجات نظامی
  تيعاب: اَِالسْ درک مطلب

  ُمنَحرُِف ُمَربَُّع الْ : اَلْ ذوزنقه
  َعالقاُت الطَّيِّبَةُ : اَلْ روابط حسنه

  مِ ُحکْ َمقاليُد الْ : زمام امور
حورسحری   : اَلسُّ

  -لِ ِتعْ ِالسْ : إساَءُة اسوء استفاده
  ميِّ َقوْ ِن الْ مْ لِْألَ  لیٰ عْ لُِس اْألَ َمجْ اَلْ : شورای عالی امنّيت ملّی

وْ : صدا   تاَلصَّ
ل: اَلْ ضبط صوت   ُمَسجِّ
ُم الْ : طّراح لباس   َمالِبِس ُمَصمِّ

  ِوعاء، إناء: ظرف
  ُض َوالطَّلَُب َعْر : اَلْ عرضه و تقاضا

  لِ ِفعْ : رَدُّ الْ عکس العمل
  ُمَصوِّر: اَلْ عکّاس

  زَلعْ اَْألَ : غL مسلّح
  ِخّريج: اَلْ فارغ التحصيل

  ِتهازيُّ : اَِالنْ فرصت طلب
ْستورقانون اساسی   : اَلدُّ

  َقِذر: اَلْ کثيف
  ِکتابَةِ ِقرطاسيّات، أََدواُت الْ اَلْ : لوازم التحرير

  ُمباِرش (در پخش): اَلْ  مستقيم
  (در راه): َعلَی طولٍ  مستقيم
  َکريّ َعسْ اَلْ : نظامی

  ُمحامي: اَلْ وکيل مدافع
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  نًی آَخَر:َعَربيَِّة فـي َمعْ فارِسيَِّة فـي َمعنًی، َو ِفـي الْ َملَِة ِفـي الْ تَعْ ُمسْ َعَربيَِّة الْ َکلِ-ِت الْ ُض الْ بَعْ 

  ةِ َعَربـيَّ الْ  ِفـي َمعناها  ةِ سيَّ فاِر الْ  ِفـي َمعناها  صُل َعربيَُّة اْألَ فارِسيَُّة الْ َکلَِمُة الْ اَلْ 

  خواهر  صميمی  )تخْ اخت (اَْألُ 

  کودتا  جنبش  )ِقالبنْ انقالب (اَالِ 

  قلقلک  مشغوليّت ذهنی  )غَدَغةدَّ دغدغه (اَل

  ه×  مهارت  )َفنّ فن (اَلْ 

  منسوب به روح  عاõ دينی  )وحانـيّ رُّ روحانی (اَل

  آذرخش  الکرتيسيته  )قْر ـبَ برق (اَلْ 

  کاال  توانايی  بِضاَعة)اَلْ بضاعت (

  رسگرمی  ردی در سوگواریهمد  ة)ليَ سْ تَّ اَلتسليت (

  آشنايی  بفرما زدن  (اَلتَّعارُف) تعارف

  زاياندن  ساخ�  ليد)توليد (اَلتَّوْ 

  دانشگاه  مردمان  جاِمَعة)جامعه (اَلْ 

  جنايت  کيفر  َجريـَمة)جريـمه (اَلْ 

  دان پرندهچينه  بردباری  َحوَصلَة)حوصله (اَلْ 

  باغ  مجلس سوگواری  َضة)روضه (اَلرَّوْ 

  بلند  آغل  )ةويلَ طَّ لطويله (اَ 

  گردن  اَخمو  ُعنُق)عنق (اَلْ 

  انبوه  ناپاک  َکثيف)کثيف (اَلْ 

  آراسته به زر  چرند   رَف)ُمزَخْ مزخرف (اَلْ 

ة)ملّت (اَلْ    آي�  مردمان  ِملـَّ

  فرخنده  بوزينه  )مونَميْ ميمون (اَلْ 

  کارمند   مندوظيفه  ُمَوظَّف)موظّف (اَلْ 

  گياه  ينیای ش�گونه  نبات (اَلنَّبات)

  کالهربدار  نصب کننده  نّصاب (اَلنَّّصاب)

  

  يرانيّوَن إلَی ِصيَغٍ فارسيٍَّة:َعَربيَِّة الَّتي َحوَّلَـَها اْإل َکلِ-ِت الْ ثِلٌَة لِلْ أَمْ 

 ِمنْ » قَبوالنَدن«َو » دار«َو  »ِکتابالْ «ِمَن » کِتابدار«؛ َو »يَدن«َو » ِص الرَّقْ «ِمَن » رَقصيَدن«َو » يَدن«َو » الطَّلَِب «ِمَن » طَلَبيَدن«

   �». َدنانْ «َو » َقبولالْ «
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  � های لغت عربی:خوب است بدانيم كه در فرهنگ �

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

  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:

    ُم است.ايعنی مضارِع آن يَنـ  نـاَم ـَ :    ُب است.َهـَذَهَب ـَ :  يعنی مضارِع آن يَذْ 

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

  ُل است.و يعنی مضارِع آن يَقـ  قـاَل ـُ :    ُب است.تُـكَتََب ـُ :  يعنی مضارِع آن ، يَكْ 

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

  ُر است.  يـسـاَر ـِ :  يعنی مضارِع آن يَس  ُس است.لِـ: يعنی مضارِع آن يَجْ َجلََس ـِ 

  

های کالسی در هيچ آزمونی (کنکور، مسابقات، امتحانات، پرسش» خوب است بدانيم«از مطالب تحت عنوان 

  سؤال طرح نخواهد شد.)

  ت نيست.های ناَم، قاَل و ساَر مطلقاً منظور اشاره به مبحث معتالّ به ويژه در فعل

هايی س-عی است و زمانی آموز بداند حرکت دوم� حرف اصلی در چن� فعلتنها هدف اين است که دانش

  که به فرهنگ لغت عربی مراجعه کرد به اشکال بر نخورد.

  دار کتاب درسی اختياری است و بستگی به وقت کالس دارد.تدريس مطالب ستاره

  برای مطالعه وجود دارد و این امر مختّص کتاب عربی نيست. هايیهای درسی نيز بخشدر ساير کتاب

   



���ب ���ّم �ر�� دوازدھم ر���� ��ر�� ��ر ���ل ا����د ���� �  ٣٢ ��ره
 

۸۵ 
 

  بخش دوم: 
    مرين در کالس   ـمتون کوتاه برای ت
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  وابْنُها (أحمد شوقي) بَّـرةاَلْقُ 

   الَشَجرَهأَعَىل ـها بِ ـُر اِبنَ ـتُطَيِّ     رَهـياِض قُبَّ َرأَيُت يف بَعِض الرِّ 

  د َعىل الَجناِح الَهشِّ ال تَعتَمِ     هَي تَقوُل يا َج-َل الُعشِّ  وَ 

  كَ- أَفَعُل يف الُصعودِ  فَعْل اوَ     عوٍد ِبَجنِب عودِ  ِقف َعىلٰ  وَ 

  ٍة زََمنـلِّ نَقلَ ـكُ ـلِ  َجَعلَْت  وَ     فَنَن ىٰ ـفَنٍَن إِل ِمنْ  نتََقلَْت فَا

  واءِ ــهَ ـَل الْ ـقَ ـلُّ ثِ ـمَ ــال يَ ـفَ     َفرُخ يف األَثناءِ َ! يَسَرتيَح الْ 

  ارَهـطـُر الشَّ ـظهِ ـلَّ- أَراَد يُ     ارَهـشَف اإلْ ـالَ ـد خَ ُه قَ ـنَّ ـكِ لٰ 

  اـعـَوقَ ـُه فَ ـُه َجناحُ ـخانَ ـفَ     رتََفعاَفضاِء َحتّى اَوطاَر يف الْ 

  اهُ ـِمَن الُعال ُمن نَْل ـيَ  لَمْ  وَ     بَتاهُ حاِل ُركْيف الْ  نَكَرسَتْ اـفَ 

  اـرِِه ُمَهنّ عاَش طوَل ُعم وَ     َمنّىـا تَ ـاَل مـى نـو تَأَنّ ـلَ  وَ 

 ُمستَعِجلَ� فَوتُهُ غايَُة الْ  وَ     هُ ـَحياِة َوقتُ ُكلِّ َيشٍء يف الْ ـلِ 

  

  رودالطائر والقُ 

ة ناٍر، اُر ها َرش كأنَّ  رياح وأمطاٍر، طلبوا ناراً، ف- وجدوها، فشاهدوا فراشةً  ن القرود يف جبٍل، يف ليلٍة باردٍة ذاِت ج-عٌة مِ  سکنْت 

د. وكان ن الربَ جاة مِ للنَّ  ی تشتعل النارُ الحطب حتَّ  ووضعوه عليها، وبدأوا ينفخون يف باً كث�اً طَ ا وجمعوا حَ مسکوهحسبوها ناراً، فَ فَ 

ال نار.  إنها فراشةٌ  أَنُفَسكم؛ بواعِ تْ ن بعيد: ال تُ هم، فقال لهم مِ عىل شجرٍة، ينظرون إليه وينظر إليهم، وقد رأى عملَ  قريباً منهم طائرٌ 

ته. فقال له: ال بالطائر رجٌل فعرف نيَّ  رَّ ن فعلهم، فمَ هم عَ يِ هْ نَ لِ  رب منهمات ف- سمعوا کالمه، عزم عىل القُ مّر  عدة كقال ذل لَّ- 

 ؟هذا العمل إنها فراشة ليست نارا ما سمع کالم الرجل، و ذهب إىل القردة ليقول ما . الطائرُ كفسفال تتعب ن ن اليفهممَ  حْ تنصَ 

  الطائر. علی األرض ف-تَ  فرضبه يٌّ منهم قو  قردٌ  فأخذه

  

  أُّمي

      َو َمن ِبالّروِح تَفدیني  ي ـأَحبُّ النّاِس يل أُمّ 

 يـَعلَی َمهدي تَُغطّین   فََکم ِمن لَیلٍَة قاَمْت 

      يـنـنّیـغَ ـاٍد تُ ـشـَو إِن  ٍب َعذْ  ئٍ هادِبَصوٍت 

 يـتَحمینـَو ِمن َحرٍّ فَ   ِمن بَرٍد  ـيَّ َعلَ تَخاُف 

      يـنـأتیـتَ ـا فَ ـهـادیـن َمرٍَض أُنَوِمن أَلٍَم َو مِ 

 يـالّروِح تَفدینـحي َسوَف أَفدیها کَ- بِ ِبرو 

 َو تُرضیني یتَسعکَ-   ا ـهـَوأَسَعی يف َهناَءتِ 

 حلیم دموس

  ُحسُن الظَّنِّ 
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  .كان هناك ثالثة أصدقاء èشون يف طريق، فشاهدوا رجالً يحفر يف جانب الطريقِ 

  ه يف هذا الليل.أنه قتل أحدهم ويريد دفنَ  رى رجالً يحفر إىل جانب الطريق، ال بدَّ ، أنظرْ ا فقال األول لصاحبه:

:
  ه شخص ال يأrن الناس عىل يشء فيخبئ ماله هنا.ال؛ هو ليس بقاتل؛ لكنَّ  فقال له الثا

  فنظر الثالث لهم وقال: ال هذا وال ذاك؛ إنه يحفر برئاً لل-ء هو رجل صالح.

  العبـرة

  بالناس ما فيه، فالصالح يرى الناس صالح� والطالح يراهم عكس هذا.كل شخص يفرتض 

  »ناء يرتشح Þا فيهإ كل «فك- قال املثل 

  الناس ك- تتمنى أن يحسن الناس الظن بك.ن الظن بِ لذا أحسِ 

ً  اْجتَِنبوا آَمنُوا الَّذينَ  أَيَُّها يا﴿ سواتَ  ال وَ  إثْمٌ  الظَّنِّ  بَْعَض  إنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  کَث�ا  يَأْکَُل  أَنْ  أََحُدکُم يُِحبُّ  أَ  بَْعضاً  بَْعُضُکم يَْغتَْب  ال وَ  َجسَّ

  ۱۲اَلُْحُجرات:  ﴾رَحيمٌ  تَّواٌب  هللاََّ  إنَّ  هللاََّ  اتَُّقوا وَ  فََکرِْهتُموهُ  َميْتاً  أَخيهِ  لَْحمَ 

  )۳۵۷ ص األخبار،شهاب ( 6رَسوُل هللاِّ  .الِعباَدةِ  ِمنَ  الظَّنِّ  ُحسنَ  إنَّ 

  )۲۲۶ ص غرر، فهرست( 7. أمُ� الْمؤمنَ� عيلٌّ الظَّنِّ  ُحسنُ  الَْوَرعِ  فَضُل أَ 

، وَ  إيّاكُم ٌد الْباِقرُ  أَكَذُب  الظّنَ  فَـإنَّ  الظَّنَّ   ۲۵۲ ص ،۷۵ ج بحار،  7الِْكذِب. اَْإلماُم ُمَحمَّ

  )۱۹۶ ص ،۷۵ ج بحار،( 7الّصاِدُق  اَْإلمامُ  .َصدرِهِ  َسالَمةِ  و الَْمرءِ  إèانِ  ُحسنِ  ِمن أَصلُهُ  الظَّنِّ  ُحُسن

ْب  قْـهُ  قَوالً لََك  قال وَ  قَسامةً  َخمسونَ  ِعنَدَك  َشِهدَ  فَـإنْ  أخيَك، َعنْ  بََرصََك  و َسْمَعَك  كَذِّ بْـُهم. اَْإلماُم موَسی بُن َجعَفٍر  وَ  فَـَصدِّ كَذِّ

  )۱۱۱ ص ،۲ ج سفينه،( 7

  )۱۰۹ ص صدوق، مواعظ( 7اَْإلماُم الرِّضا  .سوُء الظَّنِّ  يَجَمُعها زةٌ غري الِحرَص  وَ  البُخَل  وَ  الُج#َ  أَنّ  اِعلَمْ 

  

جاَعُة يف الْ    َحقِّ اَلشَّ

بطاَل َعلَی ِقتاِل ِصِفَ� َو َهيََّجِت اْألَ  َحَرضَتْ  َو قَدْ 7ُمؤِمن�َ لِصاِت يف ِوالِء أَم�ِ الْ ُمخْ ُمؤِمناِت الْ َسوَدُة ِبنُت ُع-رََة ِمَن الْ  کانَْت 

ُة يَوَم قائِلَ ِر الَّذي َجرَی َعلَيها. فَقاَل ُمعاويَُة: أَ أَنِت الْ َجوْ کو ِمَن الْ إِلَی ُمعاويََة تَشْ  َذَهبَْت 7ماِم َعلـيٍّ ِتشهاِد اْإلِ َد اسْ َة. َو بَعْ ُمعاويَ 

  ِصّفيـَن؟

  ِنـها بِـَهوانِ ٍد َو ابْ لِـِهنْ  ِصدْ َو اقْ     طَُه َحَسَ� َو رَهْ َعليّـاً َو الْ  ُرصْ َو انْ 

ـٍد إِنَّ اْإلِ    يـمـانِ ُهَدی َو َمنارَُة اْإل َعلَُم الْ     مـاَم أََخـا النَّـبـيِّ ُمـَحـمَّ

نْ : نََعم، لَسْ قالَْت   َکِذِب.تََذَر ِبالْ َحقِّ أَِو اعْ رَِغَب َعِن الْ  ُت ِممَّ

 ؟َك لِ َعلَی ذٰ  كِ قاَل: ما َحَملَ 

.: ُحبُّ َعلـيٍّ َو اتِّباُع الْ قالَْت   َحقِّ

 .كِ لـي حاَجتَـقاَل: قو 
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زِلُـُه، نَُسبَّ َعليّاً. فَـأَنَت إِّما تَعْ  والَـنا َو يَطلُُب ِمنّا أَنْ ؛ فَـَقتََل رِجالَنا َو أََخَذ أَمْ َك ِقبَلِـ نا ِمنْ قَِدَم َعلَيْ » طاةَ ُن أَْر  بْ بُْرسُ « َك : عاِملُـقالَْت 

 .َك فَـنَُعرِّفُ اند) (مضارع مجزوم نخوانده لَم تَفَعْل  َو إِنْ  َك ُکُر فَـنَشْ 

دينـي ِبـَقوِمـ  ؟!َك فَـقاَل ُمعاويَُة: أَ تَُهدِّ

 :َشَدتْ کـي ثُمَّ أَنْ تَبْ  رَقَْت فَـأَطْ 

ی اْإلِ  ـنَـهُ لٰ َصـلـَّ   فـونـاُل َمدْ َعدْ بََح فيِه الْ قَبـٌر فَـأَصْ     ـُه َعلَی روٍح تَـَضـمَّ

 ـرونـايـ-ِن َمقْ َحقِّ َو اْإل فَـصاَر ِبالْ     الً غـي ِبِه َعدْ َحقَّ ال يَبْ حالََف الْ  قَدْ 

 ِصديَن؟!تَقْ  قاَل: َو َمنْ 

 ».رَِحَمُه ّهللاُ تَعالَی«َن أâَ طالٍِب : َعلـيَّ بْ قالَْت 

 ؟!َك لِ کَذٰ  كِ دَ قاَل: َو ما َعِمَل َحتَّی صاَر ِعنْ 

َصالتِـِه، قاَل  تََهی ِمنْ َدَما انْ تُـُه قائِـ-ً يَُصّيل. َو بَعْ . فَـَوَجدْ اند) أََحَد ُعّ-لِـهِ کَو إِلَيـِه(مضارع منصوب نخواندهماً ِألَشْ ُت يَوْ : َذَهبْ قالَْت 

ٍة َو بَکَی، ثُمَّ رَفََع يََديْ  تُـُه َعنْ بَـْر حاَجـٌة؟ فَـأَخْ  كِ فَـٍة َو تََعطٍُّف: أَ لَ ِبـَرأْ  ، إِنَّ ِشکايَتي. فَـتَأَلََّم بِـِشدَّ -ِء، فَـقاَل: اللُّهمَّ أَنَت  َك ـِه إِلَی السَّ

ـ كِ َو ال ِبـرتَ  َك قِ ِم َخلْ اند) بِظُلْ ُهم (مضارع مجزوم نخواندهآُمْر  الّشاِهُد َعلَـيَّ َو َعلَيـِهم أَنّـي لَمْ   .َك َحقِّ

َخُسوا النّاَس ميزاَن َو ال تَبْ َو الْ  َکيَل فُـوا الْ ِن الرَّحيِم ... فَـأَوْ ِم ّهللاِ الرَّحمٰ بِسْ ﴿ِجراٍب، فََکتََب فيها:  َعًة ِمنْ َجيِبـِه ِقطْ  رََج ِمنْ ثُمَّ أَخْ 

الُم.َك بُِضُه ِمنْ يَقْ  تـَي َمنْ ، َحتَّی يَأْ َك ِبـ- يف يَدِ  تَِفظْ ذا، فَـاحْ کِتاâ هٰ  َك إِذا أَتا ﴾ِض ...ْر ِسدوا ِيف اْألَ ياَءُهم َو ال تُفْ أَشْ    . َوالسَّ

  ِل لَها.َعدْ نصاِف َو الْ تُبوا ِباْإلِ فَقاَل ُمعاويَُة: اُکْ

ًة أَمْ لَْت قا ـًة؟لِـَقوْ  : أَ يل خاصَّ   مي عامَّ

  ؟!كِ قاًل: َو ما أَنِت َو َغُ� 

  بَُل َو إِّال فَال.الً شاِمالً فَـأَقْ کاَن َعدْ  يس ... إِنْ قاَل: ال أُريُد َشيئاً لِنَفْ 

قَـُکم ابْ  قاَل: َويٌل لَنا! لََقدْ   وِمها.تُبوا لَـها َو لِـقَ أََة. اُکُْجْر ُن أâَ طالٍِب الْ َذوَّ

  

  َرحَمـٌة ِبـالطَّبيَعـةِ 

جانِِب الطَّريِق، فَـيَـْقـِصفونَـها َو يَـطْـرَحونَـها أَرضاً، َو  یلَـَکم َرأَيـُت بِـَعيـنَـيَّ ِصغـاراً َو کِبـاراً! يَـُمّروَن ِبـُشَجيـرٍَة َمغروَسـٍة َعلَ 

ها يَـمضوَن يف َسبيلِـِهم َغَ� ُمباليـَن بِـنَضارَتِـها َو َج- َسـتُصبِـُح يَوماً ِمَن اْألَيّاِم ُمتَعـًة  - َحياتِـها یَعلَ  أَبَقوالَو ُهم –لِـها، َو ال ِبـأَنـَّ

بيِل. لُـها الُْمـتْـَعـبوَن ِمْن عاِبري السَّ ًة يَـتَـظَـلـَّ   لِـأَبصارِِهم َو أَبصاِر َغ�ِِهم، َو ِمظَـلـَّ

دوَن ُعصفوراً يُـَغـرُِّد َعلَ َو لَـَکم شاَهْدُت رِجاالً ِمْن َذِوي ا      ـُد الِْقطُّ الَْفأَْر، فَـال يَتََورَّعـوَن  یلِْعلِْم َو الَْمکانََة يَـتَـرَصَّ فَنٍَن! کَ- يَتَـرَصَّ

ـيّاَد يَـرْکُُض يف إِثْـرِِه َو  َو ال يُْقتَُل، فَـيُحاِوُل النَّجاَة، صفورُ َعْن إِردائِـِه ِبـَخرَدقَـٍة ِمْن بُنُدقيٍَّة. َو قَْد يُْجرَُح ٰذلَِك الْعُ  َولِٰکنَّ الـصَّ

ـبُـُه، َحتَّ  ِة! َو إِذا ظَِفَر ِبـِه اْستَلَّ ِسّکينَـُه َو َذبََحـُه، َو قَْد شاَع يف َوْجِهـِه الْبِْشـُر َو اِالْعِتزاُز ِبالنَّْرصِ َو الْقُ  یيَـتَـَعقَّ يَکوُن الُْعصفوُر  قَدْ ـوَّ

ـيّادِ أَباً أَْو أُّماً لِـ ِة الـصَّ ـُص ٰذلَِك َو ال ِمثقاَل َذرٍَّة ِمْن لَـذَّ   َو ُجنونِـِه! ِفراٍخ ما تَزاُل ِفـي الُْعشِّ زُْغَب الَْحواِصِل، فَـال يُـنَـغِّ

إِسعاِدِه! َو ال يَْحِفُل ِبـتَنظيِم أََدواِت  َو لَـَکْم َسِمْعُت َعْن تِلميٍذ َغ�ِ ُمباٍل، يُـَمـزُِّق الِْکتاَب الُْمـَعـدَّ لِـتَنويـرِِه َو تَهذيِبـِه وَ      

  ِمحَفظَِتـِه، َو تَرتيِب ُحجرَِة َدرِسـِه أَْو نَوِمـِه!
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، َولِٰکْن لَـٌة هَي الطَّبيَعـةُ کِتاٌب َعجيٌب هَي الطَّبيَعُة، َولِٰکْن لِلَّذيَن يُْحِسنوَن الِْقراَءَة فيـِه، َو يَفَهموَن ما يَقَرؤوَن؛ َو َمدرََسـٌة شامِ      

رِس َو الَْمعرِفَـِة يَفوُق ِبـکَثيـٍر َشوقَـُهم إلَ  یلِلَّذيَن َشوقُـُهم إلَ  . َو ُمَعلٌِّم فَوَق الُْمَعلِّمَ� هَي  یالدَّ الَْعبَِث َو اِالْسِتهتاِر ِبالّصالِِح الْعامِّ

بـِصـروَن بِـأَکثَـر ِمْن ُعيونِـِهم، َو يََشّمـوَن بِـأَکثَـر ِمْن أُنوِفـِهم، ٰهؤالِء َهنيئـاً الطَّبيَعُة، َولِٰکْن لِـَقوٍم يَسَمعوَن بِـأَکثَـر ِمْن آذانِـِهم، َو يُ 

قوَن. الَـُهم م   يَشتاقوَن َو يَقرَؤوَن، َو ما يُبِرصوَن َو يَسَمعوَن، َو ما يَُشّموَن َو يَتََذوَّ

فَحُة الْخامِ  - نَُعيَمةُ  ميخائيُل  يجوُر، اَلصَّ   (بِتََرصٍُّف) ۹۵َسُة َو التِّسعوَن النّوُر َو الدَّ

؟ أَ    تَعرُِف کاتَِب النَّصِّ

 یروسيا، ثُمَّ إلَ  ی، ِبـلُبناَن، ثُمَّ انْتََقَل إلَ ۱۸۸۹ميخائيُل نَُعيَمـُة اْألَديُب اللُّبنانـيُّ عاَم أَلٍْف َو ثَـ-نِـِ-ئَـٍة َو تِسَعٍة َو ثَـ-نَ�  ُولِدَ 

َو ». الرّاِبطََة الَْقلَميَّةَ «َمجموَعٍة ِمْن أَصِدقائِـِه ِبـنيويورك  عَ اْألَِمريکيَِّة، َحيُث َدرََس الُْحقوَق َو اْآلداَب. َو أَنَشأَ مَ الِْوالياِت الُْمتَِّحَدِة 

ٌة، ِمنها: ۱۹۸۸تُُوفّـَي عاَم أَلٍْف َو تِسِعـِ-ئٍَة َو ثَـ-نيٍَة َو ثَـ-نَ�  يجورُ  النّوُر وَ «. لَـُه ُمَؤلَّفاٌت ِعدَّ   ».اْآلباُء َو الْبَنونَ «و » الدَّ

  

  الطفل الغبي

 ۲۵يف العاõ ... سأثبت لك ذلك. وضع الحالق جنيه بيد و دخل طفل صغ� ملحل الحالقة فهمس الحالق للزبون: هذا أغبى طفل 

  قرش ومىش. ۲۵قرش باليد األخرى دره-، و استدعى الولد وعرض عليه املبلغ� فأخذ الولد ال

لحالق: أõ أقل لك! هذا الولد ال يتعلم أبدا... ويف كل مرة يكرر نفس األمر. و عندما خرج الزبون من املحل قابل الولد خارجاً قال ا

  قرش كل مرة وال تأخذ الجنيه؟!" ۲۵كريم، فدفعته الح�ة أن يسأله: ملاذا تأخذ المن محلِّ اآليس 

  »هي اللعبة!ألن اليوم الذي آخذ فيه الدرهم تنت«قال الولد: 

أحيانا تعتقد أن بعض الناس أقل ذكاء ! يستحقوا تقديرك لحقيقة ما يفعلون، والواقع أنك تستصغرهم عىل جهل منك. فال 

  تحتقرن إنساناً وال تستصغرن شخصاً وال تعي# مخلوقاً.

  ذكاء مواطن بلجي&

بشكل يومي عىل دراجته الهوائية حامالً عىل ظهره حقيبة عاماً عىل عبور الحدود نحو أملانيا ۲۰يقاُل: مواطن بلجي& دأب طوال 

  مملوءة بالرتاب، وكان رجال الحدود األملان عىل يق� أنه يهرب شيئاً ما ولكنَّهم يف كل مرة ال يجدون معه غ� الرتاب.

õ تعلم إنني بنيت  الرس الحقيقي õ يكشف إال بعد وفاة السيد ديستان ح� وجدت يف مذكراته الجملة التالية: حتى زوجتي

  ثرو' عىل تهريب الدراجات إىل أملانيا.

  أما عنرص الذكاء هنا فهو ذر الرماد يف العيون وتحويل أنظار الناس عن هدفك الحقيقي.

  ذكاء صحا�

ظر ونحن يف غزوة الخندق فقال يل: اذهب إىل معسكر قريش فان 6أيضاً، جاء عن حذيفة بن الي-ن إنه قال: دعا
 رسول هللا

ماذا يفعلون، فذهبت فدخلت يف القوم (والريح من شدتها ال تجعل أحداً يعرف أحدا) فقال أبوسفيان: يا معرش قريش، لينظر كل 

خالء والجواسيس) فقال حذيفة: فأخذُت بيد الرجل الذي بجانبي وقلت: من أنَت يا رجل؟ فقال  امرئ من يجالس (خوفاً من الدُّ

  مرتبكا: أنا فالن بن فالن.

  وعنرص الذكاء هنا. (أخذ زمام املبادرة والترصف بثقة تبعد الشك).
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  الحّب 

 رىٰ اً ال يَ بّ ها حُ ها زوجُ بُّ حِ يُ  يثُ حَ حرياً بِ سِ  ها عمالًلَ  َل منه أن يعمَ  راً وطلبْت ه ساحِ -ء وهي تظنُّ لَ العُ  رى ألحدِ ى القُ يف إحدَ  جاءت امرأةٌ 

تحمل لِ  ةٌ دَّ عِ ستَ مُ  أنِت  ْل هَ فَ  عظي-ً  شيئاً  لقد طلبِت  سهلٍ شيئاً ليس بِ  ب�َ تطلُ  لها إنكِ  ه عاõ قاَل العاõ وألنَّ  ن نساءِ أحد مِ  َمَعهُ 

بَةً  قالْت  .األسدِ  ةِ بَ قَ ن َر مِ  ةً َر عْ شَ   إذا أحرضِت إّال  مُّ تِ ال يَ  األمرَ  قال لها: إنَّ  .: نعمكاليف؟ قالْت التَّ  : كيف قالْت  .: نعم: األسد؟ قاَل ُمتََعجِّ

ما  لكِ  مَّ تِ أن يَ  كنُ لها: ال èُْ  ؟ قاَل مناً طريقة أسهل وأكå أَ  هناَك  ني أليَس لَ قتُ وال أضمن أن يَ  ٌس فَرتِ مُ  حيوانٌ  واألسدُ ذلك  أستطيعُ 

  تحقيق الهدف.لِ  املناسبةَ  الطريقةَ  دينَ جِ تَ سَ  رِت هذا وإذا فكَّ إال بِ  وجِ الزَّ  ةِ ن محبَّ مِ  ريدينَ تُ 

إال إذا  ال يفرتُس  األسدَ  لها أنَّ  قيَل فَ  .هِ تِ كمُ حِ بِ  ُق ثِ ن تَ مَ  شارتْ ة املطلوبة فاستَ عَر صول عىل الشَّ الحُ  يف كيفيةِ  رُ كِّ فَ وهي تُ  ذهبت املرأةُ 

وتبتعد  حمِ اللَّ  عَ طَ ألسد قِ رمي لِ تَ  أتْ دَ القريبة منهم وبَ  إىل الغابةِ  النصيحة وذهبْت بِ  أخذتْ  .هُ َرشَّ  نَ ى تأمَ حتَّ  هُ عَ شبِ وعليها أن تُ  جاعَ 

اليوم الذي rدد األسد  تقرتب منه قليالً إىل أن جاءَ  ة كانْت ن ويف كل مرَّ مَ الزَّ  عَ ت األسد وألفها مَ فَ حم إىل أن ألِ اللَّ  يف إلقاءِ  واستمرتْ 

ألسد يف هذا نان وبين- احَ  لِّ كُ بِ  هِ تِ بَ قَ عره وَر ها عىل شَ ح بِ سَ rَ  ها عىل رأسه وأخذتْ دَ وضعْت يَ ها له فَ تِ بَّ حَ بجانبها وهو ال يشّك يف مَ 

م الذي لعالِ لِ  ى أرسعْت حتّ  َحَصلَْت َعلَی َشْعرَةٍ دوء وما إن الشعرة بكل هُ  املرأةُ  ذَ أن تأخُ  عِب ن الصَّ مِ  االستمتاع واالسرتخاء õ يكنْ 

 ها: ماذا فعلِت عرة سألَ الشَّ  فل- رأى العاõُ  .إىل األبد عىل قلب زوجها سيحصلها بأنها سَ فْ أل نَ اها والفرحة rَْ إيّ  عطيهِ تُ راً لِ ه ساحِ نُّ ظُ تَ 

األسد، والتي تلخصت يف معرفة املدخل لقلب األسد أوال  رويِض تَ  ةَ طَّ خُ  لهُ  ْت حَ َرشِ رة؟ فَ عْ يل عىل هذه الشَّ حتى استطعِت أن تحصُ 

ك ليس أكå زوجُ  رأَُة،أيَّتُها الْمَ : حينها قال لها العاõُ  .طف الثمرةوهو البطن ثم االستمرار والصرب عىل ذلك إىل أن يح� وقت قَ 

 ةَ طَّ عي الخُ ضَ يه وَ عي جوعته تأِرس قلبه وأشبِ عريف عىل املدخل لِ كيه تَ لِ مع األسد rَْ  ما فعلِت  ك مثَل فعيل مع زوجِ من األسد؛ اِ اسة ِ َرش 

  ي.اصِرب لذلك وَ 

  

َمکاُت الثَّالثُ    السَّ

 ت يومٍ  كان ذاَ لّ- . فَ دٌ بها أحَ قرُ ن األرض ال يَ مِ  ةٍ جوَ فَ بِ  ديرُ ذلك الغَ  انَ ك ، وظامٍ عِ  سمكاٍت  غديراً كان فيه ثالثُ  موا أنَّ عَ منة: َز دِ  قاَل 

 ت السمكاتُ عَ مِ سَ . فَ تي فيهِ الَّ  الثَ الثَّ  مكاِت السَّ  لَك يصيدا تِ ه- فَ كتِ بَ شَ عا بِرجِ دا أْن يَ واعَ تَ فَ  ديرَ غَ ا الْ أبَرص فَ  ادانِ صيّ  ناَك ن هُ مِ  اجتازَ 

ن مِ  جُ خرُ يَ  ذي كانَ الَّ  املاءِ  لِ دخَ مَ  نْ مِ  ْت جَ َر خَ فَ  زمِ حَ الْ بِ  ذَ ت األخْ لَ حاوَ  وَ  فْت وَّ خَ تَ  وَ  ْت لهن ارتابَ أعقَ  كانْت  نَّ نهُ مِ  سمكةً  إنَّ  -. وهُ ولَ قَ 

 ى جاء الصيادانِ حتّ  مِ ز الحَ  يف معالجةِ  رتْ ها تأخَّ فإنَّ  قلِ عَ ها يف الْ دونَ  تي كانْت الَّ  أما الثانيةُ  . وهِ غ�ِ  إىل مكانٍ  ْت لَ وَّ حَ تَ فَ  إىل النهرِ  الغديرِ 

 طْت فكيَف رَّ قالْت: قد فَ فَ  جَ خَر مَ ّدا ذلك الْ د سَ تْه- قَ دَ جَ وَ فَ  ريدانِ فْت ما يُ َر عَ  - ورأتْهُ . فَ فريِط التَّ  هذه عاقبةُ  و طُْت رَّ : قد فَ قالْت فَ 

عىل املاء  ْت فَ طَ فَ  ْت تَ اوَ ها، للحيلة، rَ ط. ثم إنَّ نُ قاإلرهاق. ولكن ال نَ  و العجلةِ  حيلةُ  حُ نجَ - تَ قلَّ  ، والِص لخَ لِ  ةِ الحال هعىل هذ الحيلةُ 

 تْ جَ نَ يف النهر فَ  ثبْت وَ يف الغدير فَ  بُّ صُ ذي يَ ف� النهر الَّ عاها عىل شَ ضَ ها ميتة فوَ أنَّ  بانِ حسِ يَ  ها الصيادانِ ذَ أخَ ها فَ هِر عىل ظَ  نقلبةً مُ 

  .تْ ى صيدَ حتّ  إدبارٍ  و يف إقبالٍ  ْل َز م تَ لَ فَ  أما العاجزةُ  ادين. ون الصيّ مِ 
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  اَلَْمسؤوليَّةُ 

ُمغاَدرَتِـها، فَـَوَجَدتْـُه َوَحِمَدِت  عاَدْت َزينَُب إلَی صالَِة اْألفراِح بَْعَد َذهاِب الَْجميعِ، لَِكـي تَبَْحَث َعْن ِمفتاِح بَيِتـَها الَّذي نَِسيَتْـُه ِعندَ 

َوَجَدْت قِالَدًة ماسيًَّة قَْد َوقََعْت َعلَی اْألَرِض، فَـَحَملَتْـها َو أَْرسََعْت إلَی َسيّارَِة أُرسَتِـها َو ّهللاَ. َو يف أَثناِء َمْشِيـها يف الّصالَِة الْخاليَِة 

 َجلََسْت تَُفكُِّر طَويالً َو تُحاِسُب نَْفَسـها، ثُمَّ قَرَّرَْت تَسليَمـها إلَی إدارَِة الّصالَِة.

يّاراِت َو َسبََّب لَـها أًرضاراً ًجسيَمًة، َو ِعنَدما الَحَظ ُخلُوَّ الَْمكاِن ِمَن النّاِس َهرََب  اِْصطََدَم حاِمٌد ِبـَسيّارٍَة كانَْت يف أََحِد َمواقِِف السَّ

َر أَْن يَتََحمَّ  يّارَِة، َو بَْعَد ُمحاَسبَِتـِه نَْفَسـُه َو تَفكيـرِِه يف الَْعواِقِب، قَرَّ هاَب َل َمسؤو قَبَْل أَْن يَراُه صاِحُب السَّ ليََّة ما قاَم ِبِه، َو قَرََّر الذَّ

طَِه.  إلَی َمركَِز الرشُّ

ِة لِـبَيتِـِه ُملُْك ِهشاٍم َو قَْد أَضاَع طَلََب ِهشاٌم ِمْن َصديِقِه َجعَفٍر أَْن يَْذَهَب َمَعُه يف الَْغِد إلَی الَْمحكََمِة، لِـيَْشهََد أَنَّ اْألَرَض الُْمجاِوَر 

َو  ۲۴اَلّصافّات:  ﴾َو قِفوُهم إ�ُهم َ	سئو�ونَ ﴿َصالِة الَْفْجِر َجلََس َجعَفٌر يَُفكُِّر يف اْآلياِت الَّتي قََرأَها يف الُْقرآِن:  أَوراقَها، َو بَْعدَ 

ِهشاٌم، فَـنَِدَم َو اتََّصَل ِبـِهشاٍم َو أَْخبَـرَُه َعْن  هيَِّة فَـيَْسأَُل َعنْـُه َشهاَدَة الزّوِر الَّتي طَلَبَـها ِمنْـُه َصديُقـهُ تََخيََّل نَْفَسُه أَماَم الَْمحَكَمِة اْإللٰ 

 نََدِمـِه. 

حوا أَْخطاَءُهم؛ ما هَو؟   ُهناَك ُشعوٌر ُمْشتَـرٌَك َدفََع َزينََب َو حاِمداً َو َجعَفراً أَْن يَُصحِّ

: يا أَباَذٍر، إنََّك َضعيٌف لِـَقبوِل 6اً، فَـقاَل رَسوُل هللاِّ أَْن يُعطيَـُه َمسؤوليًَّة َو يَْجَعلَـُه والي6أَراَد أَبوَذٍر ِمْن رَسوِل هللاِّ 

  ِذِه أَمانٌَة، َو قَبوُل الَْمسؤوليَِّة ِبـغ�ِ الَْحقِّ ِخزٌْي َو نَداَمٌة.َمسؤوليَِّة الْقياَدِة، َو هٰ 

﴿ ُ	ُرُ�م اهللاَ  إن
ْ
نْ  يَأ

َ
ماناِت  تُؤَد�وا أ

َ ْ
  األ

َ
ْهِلـها إ'

َ
  ۵۸اَلنِّساء:  ﴾أ

 

  ُمختارَةُ شعاُر الْ اَْألَ 

    َمعالـيـتَـَسـُب الْ ـَکـدِّ تُـکْ ِر الْ ِبـَقـدْ 

  ـُعـلَی َسِهَر اللَّيـالـيطَلَـَب الْ  َو َمنْ 

آلـي ـَر َمنْ ـبَـحْ يَـغوُص الْ    طَلََب اللـَّ

  ـظَـی ِبـالـّسـيـاَدِة َو الـنَّـوالِ َو يَـحْ 

  ـِر کَـدٍّ َغـيْ  ـُعـلَی ِمنْ طَلَـَب الْ  َو َمنْ 

  ـُمـحالِ ـَر فـي طَـلَِب الْ ـُعـمْ ضاَع الْ أَ 

  

  َمـِتـهِ لِـِخدْ  عیٰ تَسْ  ِم کَـمْ ِجسْ يا خاِدَم الْ 

بْ أَ تَـطْ    ـرانُ ـَح ِمـّمـا فـيـِه ُخـسْ لُُب الـرِّ

  فَضائِلَـهـا ِمْل تَکْ ِس َو اسْ َعلَی النَّفْ  ِبْل أَقْ 

فْ فَـأَنْ    ـِم إنسانُ ـِجـسْ ـِس ال ِبـالْ َت ِبـالنـَّ

  قُلوبَـُهم ـبِدْ ـتَعْ إلَی الـنّاِس تَـسْ  ِسنْ أَحْ 
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  نساَن إحـسـانُ ـبَـَد اإلْ ـتَـعْ فَـطالََمـا اسْ 

، شاِعٌر سيستانـيٌّ ِح الْ َفتْ أَبُوالْ    بُستيُّ

  

  ـداءِ ـأَعْ ـَم الـّداِء َو الْ َســـأَعـيــُش َرغْ 

سْ  ـّمـاءِ َق الْ ـِر فَـوْ کَــالـنـَّ ـِة الـشَّ   ـِقـمَّ

  ـَن َجوانِـحـيـبـي َو بَـيْ اَلـنـوُر يف قَـلْ 

ـيْ فَـَعالَم أَخْ  لْ َشی الـسَّ   -ءِ ـَر ِفـي الظـَّ

ذي ال تَـنْ    ـتَـهــيإنّـي أَنَـا الـنّـاُي الـَّ

  ـيــــاءِ ـأَحْ ـغـاُمــُه مــاداَم ِفـي الْ أَنْ 

، شاِعٌر تونُيسٌّ أَبُوالْ    قاِسِم الّشابّـيُّ

  

 قاٍض  كاءِ َذ  ةُ صَّ قِ 

به أَلف ديناٍر  من سفره و أَخربه أنْ  عَ رجِ ى يَ له حتّ  عند صديقٍ  هُ كََر ، و تَ ، ثم أغلقه بإحكامها يف كيٍس عَ ضَ وَ  ، وَ هِ والِ أم كلَّ  رجٌل  عَ مَ جَ 

.  مَّ ثُ  ،ةً يَّ ضّ فِ  مَ راهِ دَ  هُ مكانَ  عَ ضَ وَ  ، والذهبيةَ  الدنان�َ  ذَ ، و أخَ الكيَس  حَ تَ فَ لصديق؛ فَ لِ  الشيطانُ  َس وَ سْ وَ سنوات، فَ  تْ رَّ مَ و  َذَهبيٍّ

م لَ فَ  كيَس الْ  حَ تَ فَ  هِ يتِ بَ  إىل الرجُل   عادَ ّ- لَ فَ  .له طاهُ ، و أعْ الكيَس  َرضَ حْ أَ األمانة، فَ  دِّ َر بِ  هُ ديقَ صَ  َب و طالَ  الرجُل  ة، عادَ و بعد مدَّ  .هُ قَ لَ أغْ 

صم، طلب القايض الخَ فَ ، كا إليهشَ إىل القايض، و  فذهب الرجُل  .ح الكيَس تَ فْ يَ  ه õعىل أنَّ  ، فأرصَّ هِ بِصاحِ لِ  عادَ و  َب ِض غَ ، فَ نان�هُ دَ  دْ جِ يَ 

عىل  ، و قرأ املكتوَب َخمس َسنَواٍت. ففتح القايض الكيَس  نذُ معك؟ فقال: مُ  الكيَس  الرجُل  هذا َك َر تى تَ مَ  نذُ : مُ سأله  جاءَ ّ- لَ فَ 

َ بَ تَ ، فَ �ِ تَ نَ سَ  نذُ مُ  عَ نِ ها قد صُ عضَ بَ  أنَّ  دَ جَ وَ فَ  راهم،الدَّ  عىل  هُ بَ ها، و عاقَ األلف دينار إىل صاحبِ  عيدَ القايض أن يُ  رهُ فأمَ  جلِ الر  َب ذِ كَ �َّ

  . األمانة خيانةِ 

  

  . حَجَنَوَ خاليةً االمتحانِ ورقةَ كَرَتَ طالبٌ

  .بشير هُمي اللغة العربية واسمُلِّعَمُ أثناء فترة االمتحانات ألحدِ حدثتْ طريفةٌ قصةٌ

 إجابةِ تصحيحِبِ ى يبدأحتّ ك الورقةسِمْـُ ي ما أنْ هِتِعادَاإلجابة و كَ أوراقِ تصحيحبشير بِ اذُاألست قامَ ة البالغةِمادَّ انتهاءِ دَعْبَفَ

  السؤال الثاني وهكذا .. مَّن ثَمِالسؤال األول وَ

 هِتِشَهْرابه ودَغْاستِ أن ما أثارَ عتاد إالّوهو أمر مُ؛ أو سؤالين بدون إجابة الًسؤا أن بعض الطالب يترك يُالِحظُ األحيان  وفي بعضِ

  .ها خاليةًكَرَالطالب تَ ورقة إجابة أحدِ

  :التي نظمها خالل فترة االمتحان التاليةَ القصيدةَ جابةِاإلْ لَدَبَ عَضَووَ سؤالٍ فيها على أيِّ لم يجبْ

  لاألمَ بَلَقد غَ أسُيَالْ و  العمل   اـي مـل لْـقُ ،رُـبشي أ

  لاألجَ حانَ هُــتُبْسِحَـفَ    ةِــــالغـب انُــحـتــامْ لَـيـق

  لــعَــسَ ح أوْنِحْـنَـتُ إنْ   بِراقِمُالْ وتِن صَمِ تُعْزِوفَ
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  لطَوالت البَصول صَيَ وَ  ا  ـنــوفِـفـصُ نَـيْبَ ولَـجـيَ وَ

  لحَـتُ ةٍـلَأَـسْـمَ كُـلُّ ا ـم  ي  ـــا أخـي َمـْهـالً ـُر،يـبش أ

  لـتَـما قَ ةِالغَبَـالْ نَـمِ وَ    عٌــــافِـن ةِـالغَـبَـالْ نَـمِــفَ

  لزَأَ لَـمْ ي ــبِّرَ ا وَــأنَ وَ   بٍـالِـط دَـلَـأبْ تُـنْـكُ دْـقَ

  لـحَ دونِبِ ؤالُفيها السُّ  ي ــتـابَـإج كَـــتْـتَإذا أَــفَ

  لجَلىٰ عَعَ هُعْضَ رُفْالصِّوَ  ا  ـهرَـيْغَ حْـحِّـصَ ها وــعْدَ

 ِةمادَّلِ هِدريسِتَ ن خاللِمِ هِحقيقِتَسعىٰ لِذي يَالَّ الهدفَ ألنَّ الغةِالبَ ةِفي مادَّ جاحِالنَّ ةَجَرَدَ هِوىٰ إعطائِن األستاذ بشير سِمِ ما كانَفَ

   .ةِديعَبَالْوَ ةِريفَالطَّ القصيدةِ ههذ تنظيمَ  طاعَتَسْاذي الَّ في هذا الطالبِ رٌالبالغة متوفّ

  

  شعٌر منسوٌب إلی اْإلماِم علـيِّ 

  كأصله الكريمِ  خصائل املرءِ  و    هفعلف يف األنام بِ يُعَر  املرء

  أمره بأن هللا بالغُ  واعلم    رّهلو الزمان و مُ عىل حُ  أصرب

  قيل فيه Þثله قال شيئاً  َمن    و رÞّا تستغْب فتستغاب ال

  زلهيف جّد الكالم و هَ  مَت دُ  ما    هاال تنطق بِ  ب الفحشاءتجنَّ  و

  ألجلهألجل هللا  ليس  فاصفحْ     الصديق أساء عليك بجهله وإذا

  غرزًة يف نعله ن ال يُساومَ     قد سبّه عاõٍ متفضل كم

  ملهالدّر مطمور بأسفل َر  و    جيف الفال تعلو فوقه البحر

  إالّ لطيشته و خّفة عقله    صفور يزاحم باشقالعُ  وأعجب

  فاليشء يرجع باملذاق ألصله    من حنظل تجني سكراً  إيّاك

  ف يُجز Þثلهيعمل املعرو  من  يف الجو مكتوٌب عىل صحف اإلله

  

  العجوز السارق

واعترف هذا العجوز بفعلته ولم ، تم جلب رجل عجوز قام بسرقة رغيف خبز ليمثل أمام المحكمةإحدی الدول في يقاُل: 

 .كدت أن أموت، كنت أتضور جوعاً :يحاول أن ينكرها لكنه برر ذلك بقوله

، نك سرقت رغيف خبزتملكها أل رات وأعرف أنك الوالد ١٠القاضي قال له: أنت تعرف أنك سارق وسوف أحكم عليك بدفع 

  عنك.لذلك سأدفعها 

رات من جيبه ويطلب أن تودع في الخزينة كبدل حكم دوال ١٠وشاهدوا القاضي يخرج ، صمت جميع الحضور في تلك اللحظة

  .هذا العجوز

تعيشون في بلدة يضطر فيها الفقير إلى نكم أل، راتدوال ١٠ثم وقف فنظر إلى الحاضرين وقال : محكومٌ عليكم جميعاً بدفع 

  .سرقة رغيف خبز
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  .راً ومنحها القاضي للرجل العجوزدوال ٤٨٠في تلك الجلسة تم جمع 

  عرفان الجميل

  أراد أحد املتفوق� أكادèياً من الشباب أن يتقدم ملنصب إداري يف رشكة كربى.

  إلجراء املقابلة النهائية. وقد نجح يف أول مقابلة شخصية له ، واألن بصدد مقابلة املدير

  وجد مدير الرشكة من خالل اإلطالع عىل الس�ة الذاتية للشاب أنه متفوق أكادèياً عىل تحو ممتاز.

  سأل املدير هذا الشاب املتفوق: "هل حصلت عىل أية منحة دراسية أثناء تعليمك؟" أجاب الشاب "أبدا"

  دراسية؟" فأجاب الشاب: والداي (أمي وأâ)فسأله املدير "من كان الذي يقوم بسداد رسومك ال

  فسأله املدير:" وماذا يعمل والداك؟" فأجاب الشاب:" كانا يغسالن الثياب للناس"

  حينها طلب منه املدير أن يريه كفيه ، فأراه إياه- فإذا ه- كف� ناعمت� ورقيقت�.

ب:" أبدا ، كان والداي داAاً يريدا
 أن أذاكر وأقرأ املزيد من فسأله املدير:"هل ساعدت والداك يف غسيل املالبس قط؟" أجاب الشا

  الكتب ، باإلضافة إىل أنه- يغسالن أرسع مني بكث� عىل أية حال !"

  فقال له املدير:" يل عندك طلب صغ�.. وهو أن تغسل يدي والديك حاملا تذهب إليه- ، ثم عد للقاB غدا صباحا"

ب من والديه أن يدعاه بأن يغسل يديه- ،شعر الوالدين بالسعادة لهذا الخرب ، لكنه- أحسا وبالفعل عندما ذهب للمنزل طل

  بالغرابة واملشاعر املختلطة لطلبه ، ومع ذلك سل-ه أياديه-.

  بدأ الشاب بغسل يدي والديه ببطء , وكانت دموعه تتساقط ملنظره-.

جعدت�, ك- أنه الحظ فيه- بعض الكدمات التي كانت تجعل الواحد منه- كانت املرة األوىل التي يالحظ فيها كم كانت يديه- م

  ينتفض ح� يلمسه بيده ! 

كانت هذه املرة األوىل التي يدرك فيها الشاب أن هذي األكف هي التي كانت تغسل الثياب كل يوم ليتمكن هو من دفع رسوم 

  دراسته.

  ه وتفوقه العلمي ومستقبله.وأن الكدمات يف يديه- هي الثمن الذي دفعاه لتخرج

  بعد إنتهائه من غسل يدي والديه ، قام الشاب بهدوء بغسل كل ما تبقى من مالبس عنه-.

  تلك الليلة قضاها الشاب مع والديه يف حديٍث طويل.

  ويف الصباح التايل توجه الشاب ملكتب مدير الرشكة والدموع rأل عينيه ، فسأله املدير:

  ا فعلت وماذا تعلمت البارحة يف املنزل؟""هل لك أن تخرب
 ماذ

  فأجاب الشاب: "لقد غسلت يدي والدَي وقمت أيضا بغسيل كل الثياب املتبقية عنه-"

  فسأله املدير عن شعوره بصدق وأمانة ، فأجاب الشاب:

  "أدركت معنى العرفان بالجميل ، فلوال والداي وتضحيته- õ أكن ما أنا عليه اآلن من التفوق.

  قيام بنفس العمل الذي كانا يقومان به ، أدركت كم هو شاق ومجهد القيام ببعض األع-ل.وبال

  وأدركت أهمية وقيمة العائلة."

  عندها قال املدير:
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، أن يكون شخصاً يقدر مساعدة اآلخرين والذي اليجعل املال هدفه املدير الذي سأمنحه هذه الوظيفة هذا ما كنت أبحث عنه يف

  ... لقد تم توظيفك يا بنيمن عمله.الوحيد 

  

  امللك و قدح العنب

القدح وبدأ يأكل العنب، فأكل األوىل وتبسم، ثم امللك العادل يُهديه له، فأخذ  َملٍِك عادلٍ جاء رجل فق� بقدٍح مملوءًة عنباً إىل 

 و امللكيف كل يشء يهدى له،  امللكم ينظرون قد اعتادوا أن يرشكه و األمراءالثانية وتبسم، والرجل الفق� يكاُد يط� فرحاً بذلك، 

õ  األمراءأيها امللك،ففرح الفق� فرحاً شديداً وذهب، فسأله أحد  .متعجبون العنب و األمراءيأكل عنبة عنبة ويتبسم، حتى أنهى 

أرشكتكم معي أن  اً فخشيُت إنوقال: قد رأيتم فرحته بهذا القدح وإ
 عندما تذوقته وجدته ُمّر امللك õ تُرشكنا معك؟! فتبسم 

  يُظهر أحدكم شيئا يفسد عىل ذاك الرجل فرحتُه.

  

  َقضاِء  لِِس الْ يف َمجْ 

ُه َولَُدها َو لَمْ کُلُّ واِحَدٍة ِمنْ  َو کانَْت  عليه السالم ُمؤِمنَ� َعلـيٍّ ماِم أم�ِ الْ ٍل يف أَيّاِم اإلْ َرأَتَِ� َعلَی ِطفْ َحَدَث نِزاٌع بََ� امْ  عي إنـَّ  ـهُ- تَدَّ

فَـهُ-، َولٰ  عليه السالم ُمؤِمن�َ ِم، فَـَوَعظَـُه- أم�ُ الْ ُحکْ أَتاِن لِـلْ َمْر شاِهٌد لَـُه-. َحَرضَِت الْ  يَُکنْ    َولَِد. ِکنَّـُه- ظَلَّتا َعلَی ادِّعاِء أُمِّ الْ َو َخوَّ

ُفُه. ُک- نِصْ َل نِصَفِ�، لِـُکلِّ واِحَدٍة ِمنْ ِمنشار؟ قاَل: أَقُدُّ الطِّفْ نَُع بِالْ صْ َمرأَتاِن: ما تَ ِبـإحضاِر ِمنشاٍر. فَقالَِت الْ 7مامُ ِعنَدئٍِذ أََمَر اإلْ    

، كِ نُـَذا ابْ : هٰ 7َل لَـها. فَقاَل ِطي الطِّفْ ، فَـأُعْ َك لِ کاَن البُدَّ ِمن ذٰ  ّهللاُ! إنْ  َك َحَسِن، َعلَيَری: يا أَبَا الْ خْ إحداُه- َو صاَحِت اْألُ  فَـَسکَتَْت 

  تَُرضَّها. أَنْ  ـِه َو ما أَراَدتْ َعلَيْ  نَها رَقَّْت نُـها، َولَو کاَن ابْ ابْ  لَيَس 

  مُّ َولََدها.َحقيَقِة َو أََخَذِت اْألُ َری ِبالْ خْ َمرأَُة اْألُ تَـرَفَِت الْ َو يف النِّهايَِة اعْ 

  

  َوديَعةُ اَلْ 

َد َمعاً. ثُمَّ َذَهبا. َو بَعْ  َك ـها إلَی واِحٍد ِمنّا َحتَّی نَجتَِمَع ِعندَ فَعْ اال لَُه: ال تَدْ تَودََع رَُجالِن ُمحتاالِن ِعنَد َشخٍص ساذٍَج َوديَعـًة َو قاِسْ 

ٍة عاَد أََحُدُه- َوحْ  فَـأَعطاُه  َمّکاَر أَلَحَّ َعلَيِه کَث�اً،ِکنَّ الرَُّجَل الْ ماَت. الرَُّجُل رَفََض َولٰ  َدُه َو قاَل: أُريُد َوديَعتي؛ فَـإنَّ َصديقي قَدْ ُمدَّ

ٍة جاَء الرَُّجُل الْ َوديَعَة. بَعْ الْ  . فَقاَل: هٰ  قَدْ  َك َو قاَل إنَّ  َك ُمحتاُل الثّا
 َو قاَل لَُه: أُريُد َوديَعتي. فَقاَل: أََخَذها َصديقُ َد ُمدَّ ذا أنَا َو ِمـتَّ

  َوديَعَة. أُريُد الْ 

ُط َمجيئَـُک- َمعاً َو أَنْ الْ  فَقاَل لِلرَُّجلِ 7ماِم َقضيَُّة إلَی اإلْ رُِفَعِت الْ     خُص الْ طَي هٰ ال يُعْ  ُمحتاِل: أَما کاَن الرشَّ َوديَعَة إلَی َذا الشَّ

َو  َو تَعاال َمعاً  َك تِني ِبـَصديقِ َو ائْ  َهْب : اِذْ عليه السالم تَِمعا ِعنَدُه؟! فَقاَل الرَُّجُل: نََعم. فَقاَل َعيلٌّ َخر َحتَّی تَجْ واِحٍد ِمنُک- دوَن اآلْ 

  ُمحتاُل َو نَِدَم َعلَی کَِذِبِه. فَـَفرَِحِت الرَُّجُل الّساذَُج.ُخذا َوديَعتَـُک-. َخِجَل الرَُّجُل الْ 

  ۵۸أَهلِها َو إذا َحَکْمتُم بََ� النّاِس أَْن تَحُکموا ِبالَْعدِل...﴾ اَلنِّساء :  ﴿إنَّ َهللا يَأُْمرُکُم أَْن تُـؤَدُّوا اْألَماناِت إلَی

ُه- َسجيَُّة اْألَبراِر. اَْإلماُم َعيلٌّ عليه السالماِلْ  دَق َو اْألَمانََة فَـإنـَّ   .زَِم الصِّ
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  ﴾-ِء کُلَّ َيشٍء َحيٍّ نا ِمَن الْ َوَجَعلْ ﴿

َست الْ  دوِن ماٍء؛ َو قَدْ  ال َحياَة ِمنْ  نهاِر. فَـَعلَی  َو الّصِ� َعلَی ِضفاِف اْألَ بََرشيَُّة کَـَحضارَِة عيالَم َو بََ� النَّهريِن َو ِمرصَ َحضاراُت الْ تَأَسَّ

عالَِم، ِمن ِضمِنـها إيراَن. بُلداِن الْ  تُحيُط بَِکث�ٍ ِمنْ » مياهِ أَزَمَة الْ «ِکنَّ رِض، لٰ َسطِح اْألَ  ِمئَِة ِمنْ -َء يَُغطّي َسبعَ� ِبالْ أَنَّ الْ  الرُّغِم ِمنْ 

  وٍم َو تَأُخُذ أَبعاداً أَکåََ تَعقيداً.زَمُة يَوماً بَعَد يَ ِذِه اْألَ تَتَفاقَُم هٰ 

ِّرٌَة  َك ِمساَحِتـها َو ُهنا ِمئَِة ِمنْ ثَـ-نَ� ِبالْ  ِجفاُف بِأکåََ ِمنْ عالَِم َو يُحيُط الْ تََقُع إيراُن يف ِمنطََقٍة حارٍَّة َو جافٍَّة مَن الْ     َعواِمُل ُمؤَث

  زَمِة:ِذِه اْألَ بُروَز هٰ  َسبَّبَْت 

ناَعِة َو َحتَّی الْ ُمناِسبَِة ِمَن الْ َدُة َغُ� الْ اَِالسِتفا َعواِمِل دياُد النُّفوِس أَيضاً ِمَن الْ َمنزِليَِّة َو اْز َمصارِِف الْ مياِه يف َمجاِل الزِّراَعِة َو الصِّ

  زَمِة.ِذِه اْألَ ُمؤَثِّرَِة يف ظُهوِر هٰ الْ 

ها َوَصلَْت َعَرشََة َماليَ� نََسَمٍة، لٰ َوُز الْ نُفوُس إيراَن ال تَتَجا قَبَل ِمئَِة َسنٍَة کانَْت       َخمَسٍة َو َسبعَ� نََسَمٍة. َن إلَی أَکåَِ ِمنْ اآلْ  ِکنـَّ

  ُمستَقبَِل.زَمُة َشيئاً فََشيئاً يف الْ ِذِه اْألَ مياِه َو تَزداُد هٰ يَوَم أَزَمة الْ تُعا
 إيراُن الْ  َك لِ لِذٰ 

رايض الزِّراعيَِّة بَساتِ� َو اْألَ َکثُ� ِمَن الْ أَصبََحت الْ  َك لِ مياِه َو لِذٰ ُمتَِّحَدِة تُعا
 إيراُن ِفقداِن الْ َمِم الْ َحَسَب إحصائيّاِت ُمنَظََّمِة اْألُ    

  بَُح�اِت.هواِر َو الْ ُعيوِن َو اْألَ َکثُ� ِمَن الْ َمهجورًَة َو َمرتوکًَة َو َجفَّت الْ 

ابيَِّة هَي ِجفاُف اْألَ عاص�ِ فَإحَدی أُسباِب ُحصوِل اْألَ     نَواِت الْ هواِر َو اْألَ الرَّمليَِّة َو الرتُّ ُمقبِلَِة، َعلَی َعِرش الْ راِيض الزِّراعيَِّة. فَفي السَّ

َق هٰ  تُکåَِ ِمنْ  إيراَن أَنْ    وضاِع الّساريَِة.َمناِل ِبَسبَِب اْألَ مِر بَعيُد الْ َذا اْألَ َمصاِدِر مياِهـها رُغَم أَنَّ تََحقُّ

َخِطرَِة َمرَحلَِة الْ َسِف تََقُع إيراُن يف الْ َقريبَِة الَّتي َستُواِجُهها َعّ- قَريٍب، َو َمَع کُلِّ اْألَ ُمعَضالِت الْ أَکåَِ الْ  مياِه تَُعدُّ ِمنْ إنَّ أَزَمَة الْ    

ُقرَی َو َعَرشاُت َمجاِل، َسيَنزَُح ُسّکاُن ِمئاِت الْ َذا الْ إقداماً عاِجالً يف هٰ  لَم تَبَدأْ  کارِثَِة، َو إنْ وضاعِ قَبَل نُزوِل الْ ِبَسبَِب َعَدِم ُمعالََجِتها لِْألَ 

  َقريِب.ُمستَقبَِل الْ َمساکِِنـِهم ِفـي الْ  ُمُدِن ِمنْ الْ 

َهواِء قَد َسبََّب دياُد َدرََجِة الْ ٍة کَـطهران َو اْز َهواِء يف ُمُدٍن کَبَ� َحرِب، فَـتَلَوُُّث الْ َخطَِر الْ  مياِه هَي أَسَوأُ َو أََشدُّ ِدماراً ِمنْ إنَّ أَزَمَة الْ    

  مطاِر َو الثُّلوِج  يف َمناِطَق جافٍَّة َو حارٍَّة کَـإيران.نُزوَل اْألَ 

هوُل، ِبَحيُث يَعتَِقُد الْ رضاَر ِبالبيئَِة، الْ مياِه َسبَّبَت اإلْ فَـِقلَُّة الْ     حرائِِق َف هَو أََحُد أَسباِب نُشوِب الْ ِجفابَعُض ِبأَنَّ الْ غاباُت ِمنها َو السُّ

  -ِء.ِتخداُم الْ غاباِت يَِجُب اسْ بِالِد؛ َو لِـإطفاِء َحرائِِق الْ ِفـي غاباِت الْ 

دوُد قِلًَّة ُمذِهلًَة ِفـي الْ       بِالِد.َکهَرباِء ِفـي الْ إنتاِج الْ  ِخفاَض مياِه انْ ِمئَِة، کَ- تَُسبُِّب ِقلَُّة الْ ربَعَ� ِبالْ مياِه تَبلُُغ اْألَ لََقد واَجَهت السُّ

ِب ِمَن الْ ُحکوَمَة َعلَی اسْ مياِه الْ قِلَُّة الْ  لََقد أَجَربَتْ     ثَِة. فَ- َعلَی النّاِس ِفعْ مياِه الْ تِخالِص مياِه الرشُّ بوا َو ال کُلوا َو اْرشَ ﴿لُـُه؟ ُملَوَّ

  ﴾تُرسِفوا

ساليِب زَمِة ِبـاللُّجوِء إلَی اْألَ بَساتِ�، يُـمِکُن ُمواَجَهُة اْألَ ِبالِد تُستَخَدُم يف َمجاِل الزِّراَعِة َو َريِّ الْ اِه الْ مي ِمئَِة ِمنْ ِبـ- أَنَّ ثَـ-نَ� ِبالْ    

، َو َعَدُم ِزراَعِة الْ الْ    خارِِج إيران. َمحاصيِل ِمنْ ِذِه الْ هٰ  -ِء، َو است�ادُ َمحاصيِل الَّتي تَحتاُج إلَی کَميَِّة کَب�ٍَة ِمَن الْ َحديثَِة يف َمجاِل الرَّيِّ

حيَحِة لِِالسْ ِجفاِف َو َعَدِم إعالِم النّاِس ِباْألَ َمشاکَِل بَِسبَِب الْ  بِالُد ِمنْ َمعرِفَِة ِبـ- يُواِجُهـُه الْ إنَّ ِقلََّة الْ     -ِء هَو ِتفاَدِة ِمَن الْ ساليِب الصَّ

  الِد.بِ-ِء يف الْ الْ  كِ تِهالتِفاِع اسْ َسبَُب اْر 

َعَمِل َعلَی تََدبُِّر ِخربََة َحوَل کيفيَِّة الْ ِکنَّـُهم ال يَـملِکوَن الْ مياِه، لٰ شياِء َحوَل أَزَمِة الْ يَکوَن النّاَس قَد َسِمعوا بَعَض اْألَ  ُممِکِن أَنْ فَِمَن الْ    

يّاراِت ِبَسطٍل صَ اْألَ  ُوضوِء َو -ِء ِعنَد الْ َخراطيِم. َعَدُم إهداِر الْ غ�ٍ واِحٍد َو ِخرقٍَة بََدالً ِمَن الْ مِر َو التََّغلُِّب َعلَيِه، فَِبإمکانِِهم ُغسُل السَّ
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 ساليِب الَّتي تُساِعُدنا لِلتََّغلُِّب َعلَیَمفروشاِت ِمَن اْألَ وا
 َو الْ َمالبِِس َو اْألَ الْ  َك لِ َوجِه َو کَذٰ يَديِن َو الْ سناِن َو الْ ِتح-ِم َو ُغسِل اْألَ اِالسْ 

َر الْ الْ  ُر ِعرشيَن َمليوَن لِرتاً ِمَن الْ يَقتَِصَد کوباً واِحداً ِمَن الْ  َجميُع أَنْ ِجفاِف. فَإذا قَرَّ خِّ   -ِء.-ِء يف يَوٍم واِحٍد، َسـنَدَّ

َموادِّ َمصانِعِ الَّتي تَحتَوي َعلَی الْ حتََوياِت َمجاِري الْ ِتزاُج مُ بَحِر تَبَقی قائِـَمًة َو امْ نهاِر َو الْ فَِإنَّ ُمشِکلََة تَلَوُِّث مياِه اْألَ  َك لِ إضافًَة إلَی ذٰ   

ِة ِمَن الْ    بيئََة.جاريَِة قَد لَوَّثَت الْ مياِه الْ َمصانِعِ ِبالْ َمعاِمِل َو الْ الّسامَّ

  

  ـرٍ ساعي َخيْ 

راف ففي يوم من االيام قرر يف قرية بعيدة كان هناك رجالن ال يجدان عمال وكانت قريته- مشهورة بالفالح� الذين èلكون الخ

صحاب الخراف بالتساؤل ألن عدد الخراف بدأ ينقص يوماً عن يوم أ حد، بدأ أ ن يراه- أ هذان الرجالن رسقة الخراف ليالً دون 

ث-ن لِّ وا بتنفيذ الخطة وظهر الرجالن متؤ وبدن يبقوا مستيقظ� يف ليلة معينة ل�اقبوا الوضع أ روا فيه فعقد الفالحون اجت-عاً قرَّ 

ول مكتوب األ ن يحموا سيخ� عىل النار أ مسكوا به- فكان العقاب أ ذ الفالح� قد إ ن أدارا ظهره- أ ول وما األ ورسقوا الخروف 

ين- ذهبا يعرفهم الناس أ ما حرف س هو سارق وحرف خ خروف فكان هذان الرجل� أ عليه س الثا
 خ ليطبع عىل جبينه- 

ما الثا
 فقرر البقاء يف أ حد فيها، أ خرى ال يعرفه أ ر الذهاب لقرية هانة يف قريته فقرَّ واإل مل الوضع ول õ يحتاأل بسارقي الخراف 

حتى  حىصٰ وال تُ  دُّ عَ فضل. فأصبح يساعد الكب� ويعطف عىل الصغ� ويقوم بأع-ل خ�ية ال تُ لأل  حاله قريته ونوى يف نفسه تغ�ُّ 

س خ) جالس يف ( يام كان هذا العجوز املطبوع عىل جبينهاأل رب وشاخ ويف يوم من ن كأ ىل إالحال  ههذحبه الجميع وبقي عىل أ 

م عليه ويثني عليه كان هناك رجل غريب عن القرية فأثار حال الرجل العجوز فضوله فقام وذهب يسلّ  قهوة القرية و الكّل 

جاب أ هذا املطبوع عىل جبينه؟ ماذا برأيكم  م عليه ويثني عليه؟ و مايسلِّ  هذا العجوز الكلُّ  لصاحب املقهى وسأله: ما باُل 

  .ساعي خ�Þعنی ) ن هذين الحرف� (س خأ صاحب املقهى؟ قال: هذه قصة قدèة ولكن أظن 

  

 .قاءُ مَ حُ  رينُ اآلخَ  روا ِبأنَّ وَّ َص تَ ال تَ 

  يف قريٍة.  ساذَجٍ  ويٍّ رَ قَ  يف بيِت  يف يوم ِمن األيام دخل رجٌل 

  رشب فيه املاء.تَ  قِطَّتُهُ و  من البيِت  يف زاويةٍ  عَ ِض ناء �E قد وُ هذا القروي إ أنَّ لِ  رأی الرجُل 

  اً.دّ عراً غالياً جِ ه سِ ُر و سيُسعِ  القصةَ  هذا القرويُّ  مُ فهَ يَ اإلناء سَ  رِ عْ ن سِ عَ  أن يسأَل  بأنَّه إذا أرادَ  فَظّنَّ الرجُل 

  يل؟ اهبيعُ ! هل تَ َك ِقطَّتُ يا عّم، ماأجمَل  :الرجُل  فَقاَل 

  ؟ايهشَرت م تَ كَ قروي: بِ ال قاَل 

  درهم واحد.الرجل: بِ  قاَل 

  .كل ٌك مبار له:  و قاَل  للرجلِ  وأعطاهُ  ِقطَّةَ الْ فأخذ القروي 

  :دوءٍ هُ  لِّ كُ بِ  لهُ  ن بيته قاَل مِ  جَ ن القروي و قبل أن يخُر مِ  ِقطَّةالْ  أخذ الرجُل 

ا يا عّم، رُ  َّÞ َاملاءِ  يل أيضاً إناءَ  بيعَ أن تَ  األفضلِ  نَ مِ يف الطريق فَ  ِقطَّةالْ عطش ت.  

  يع.لبَ لِ  اإلناءُ  بِربکِة هذا اإلناء، فليَس  قِطَّةً مسَ� خَ  ُت دي، قد ِبعْ يِّ : سَ ويُّ رَ القَ  هُ فأجابَ 
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  َعجوزُ سُد الْ ْأل اَ 

 ُك ُه يَْرتُ ُسها ِبأسنانِِه َو بَعَدما أَکََل ِمنْ َرتِ َفريَسَة َو يَفْ ُصُل َعلَی طَعاِمِه؛ يُطارُِد الْ َسُد يَحْ طویلًة. کاَن اْألَ  سنواٍت  غابَةً  ُکمُ یَحْ  أََسدٌ  کانَ 

يَصيَد. فَکََّر يف نَفِسِه لَِحلِّ ُمشِکلَِتـِه و قاَل مازالَت  َمرَِض و ما قََدَر أَنْ َسُد َو صاَر َعجوزاً ضعيفاً َو َشَعَر ِبالْ َحيَواناِت. کَُربَ األْ بَقايا لِلْ الْ 

أَقوُل لَُهم ِبأَ
َّ َمريٌض و َعلَيِهم ِبزيار' َو ِعنَدما يَأتوَن  ِکنْ أُخفَي َضعفي. أَبَقی يف بَيتي لٰ  نّي. َعلَـيَّ أَنْ َحيَواناُت تَحَرتُِمني َو تَخاُف مِ الْ 

َسِد. ساَرَعت َضَب اْألَ َجميُع غَ َحيَواناِت. فَخاَف الْ َسُد الْ بَـَر اْألَ ُجُم َعلَيِهم. و يف النِّهايَِة أَحُصُل َعلَی طَعامي ِبدوِن تََعٍب. أَخْ ِعندي أَهْ 

فاِء َهَجَم َعلَيِه َو أَکَلَُه. کاَن اْألَ کُلَّ- َدَخَل َحيَواٌن بَيَت اْألَ  ِکنْ َسِد؛ َولٰ َحيَواناُت لِزيارَِة اْألَ الْ  عاِء لَُه ِبالشِّ َسُد َسعيداً. کاَن الطَّعاُم َسِد لِلدُّ

ؤاِل َعنْ . جاَء َدوُر الثَّعلَِب لِزيارَِة اْألَ ُك يَأ' إِلَيِه َو هَو جالٌِس يف بيتِِه َو ال يَتَحرَّ  َسِد َخِل بيِت اْألَ أحوالِِه. نَظََر الثَّعلَُب إِلَی َمدْ  َسِد َو السُّ

. فَأَجاَب الثَّعلَُب: ال يا َجميَل الْ  َك َمَع َصوتَ ِألَسْ  ُخْل ُخُل؟ اُدْ َسُد: يا ثَعلَُب، لِ-ذا ال تَدْ حالِِه. فَقاَل اْألَ  بَيِت َو َسأََل َعنْ فَوقََف خارَِج الْ 

  .و ال أُشاِهُد أَثَراً لَِقَدٍم َخرََجْت  َك بَيتَ  أُشاِهُد آثاَر أَقداٍم کَث�ٍَة َدَخلَْت  ِکنْ َولٰ  َك أَدُخَل بَيتَ  َصديقي، کُنُت آُِحبُّ أَنْ 

أُخفَي: که پنهان کنم / تََعب: خستگی /  أَنْ  کرد / مازالَت: هنوز /َرتُِس: شکار میکرد / يَفْ َفريَسَة: به شکار حمله میيُطارُِد الْ 

  / کُلَّ-: هرگاه / َدور: نوبت : شتافتبَـَر: خرب کرد / ساَرَعْت أَخْ 
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۹۹ 
 

  بخش سوم: 

  بندیامتحانات و بارم
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۱۰۰ 
 

  نوبت اّول دوازدهم پايۀ تجربی علوم و فيزيک و رياضی هایرشته )۳، زبان قرآن (عربی کتبی بندی امتحانبارم

 )اّول و دومدرس (از  

-مهارت

های 

 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 ترادف آنها دانششود و (دو کلمه كنار هم داده می مرتادف و متضاد  ۲

 کند.)را مشّخص می
۰.۵ 

 تشخيص کلمۀ ناه-هنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه 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 

به  ترجمه

  فارسی

 ۵.۵    »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 «جمله از يکی از دو جملۀ دارای حروف مشبّهة بالفعل؛  ترجمۀ درست دو  ۶

  ۰.۵  (دو جمله) عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ۷

 ۱ جای خالی) چهار( »لَموااِعْ «تکميل ترجمۀ ناقص از م�، تـمرين و بخش  ۸

  ج: 

   مهارت

شناخت و 

کاربرد 

 قواعد

امر،  ماضی بعيد، ماضی استمراری،های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ۹

های عربی مضارع التزامی و معادل ، مجهول، فعل دارای نون وقايه،مستقبلنهی، نفی، 

ای مانند َخرََج، َدَخَل، َصَربَ، کَتََب و های سادهاسلوب رشط داخل جمالت ساده و با ريشه

را آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، آنها شود و دانش... که زير فعل خطّی کشيده می

که در اين جمله دو قرينۀ  »ِمْن َصفـِك. ال َختُْرجييا َصديَقيت، «کند؛ مانند: ترجمه می

را » رُجيال 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 (شش مورد)

۲ 

۷ 

 مرهنـ

   ،جمله در خالی جای برای مناسب نهی و امر مضارع، ماضی، فعل تشخيص  ۱۰

   يا تشخيص نوع فعل،

  مورد) دويا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. (

۱ 
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۱۰۱ 
 

آموز بايد الی نفی شود و دانشتشخيص الی نفی جنس (چند جملۀ کوتاه داده می ۱۱

  الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.) جنس را از الی نفی و 
۰.۲۵  

آموز بايد حرف شود و دانشتشخيص حروف مشبّهة بالفعل (چند جملۀ کوتاه داده می  ۱۲

بال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر مشبّه بالفعل را از حروف جّر، استق

     صورتی كه قدرت تشخيص حروف مشبّهة بالفعل را بسنجد.)

۰.۲۵  

  تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:   ۱۳

  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 

۲  

  سم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيلتشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، ا  ۱۴

ها يا ترجمۀ درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها (در هر حالت اين اسم

  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  ۱۵

جای خالی  باجمله  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  هشت ۀیا ارائ )مورد شش( »دوم

  مناسب كامل شود. ۀكه باید با كلم

 ای)گزینه سهمناسب (سؤال  هایگزينهکردن جاهای خالی با  پريا 

۱ 

۲  

 نـمره

کلمۀ پرسشی خوانده  ششبا حتّی االمکان  سؤال ششاحی م� و طّر  ۀمطلب (ارائ کدر  ۱۶

  شده) 

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستو تعیین درست و جمله  شش 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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۱۰۲ 
 

 دومنوبت  دوازدهم پايۀ تجربی علوم و فيزيک و رياضی هایرشته )۳، زبان قرآن (عربی کتبی بندی امتحانبارم

-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  »موااِعلَ «بخش 
۱ 

۲  

 نـمره

قط تضاد يا ترادف را مشخص آموز فشود 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 

  نظر معنا در ميان چهار کلمهتشخيص کلمۀ ناه-هنگ از  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

 ۵  »اِعلَموا«از م�، تـمرين و بخش  عربی به فارسی جمالت کتاب از ۀترجم ۵

  

۹  

 هنـمر 

  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  ل مطلق تأکيدی و يک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی ترجمۀ يک جملۀ دارای مفعو   ۸

  ۰.۵  ترجمۀ يک جملۀ دارای قيد حالت   ۹

  ۰.۵  (دو جمله) عربی به فارسی ۀجمل ۀترجمانتخاب گزينۀ درست در  ۱۰

 ۱ جای خالی) چهار( »اِعلَموا«تکميل ترجمۀ ناقص از م�، تـمرين و بخش  ۱۱

  ج: 

   مهارت

شناخت و 

کاربرد 

 واعدق

امر،  ماضی بعيد، ماضی استمراری،های ماضی ساده، ماضی نقلی، دقيق فعلترجمۀ  ۱۲

های عربی مضارع التزامی، اسلوب رشط و فعل ، مجهول، معادلمستقبلنهی، نفی، 

ای مانند َخرََج، َدَخَل، َصَربَ، های سادهداخل جمالت ساده و با ريشه دارای نون وقايه

آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، شود و دانشعل خطّی کشيده میکَتََب و ... که زير ف

که در اين جمله دو قرينۀ  »َقريََة َجّدي أَْمِس. َدَخْلتُ إنا «کند؛ مانند: آنها را ترجمه می

کنند تا آموز کمک میبه دانش» أَْمِس «و قيد زمان » َجّدي«و » إّ
 «در » ي«و » أنا«

  ه کند.را درست ترجم» دخلُت «بتواند 

  يا در قالب مصوَّر به صورِت ارتباط دادن جمالت به تصاوير

 يا به صورت تلفيقی از حالت اّول و دوم (هشت مورد)

۲ 
۸ 

 نـمره
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۱۰۳ 
 

  تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند:   ۱۳

  شوند.اری میگذجمالت کامالً حرکت» ُفنُدِق.ُمساِفُر رِسالًَة يف الْ کَتََب الْ «

اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، (فاعل، مفعول، مبتدا، خرب، مضاٌف 

حال، مستثنی و مفعول مطلق) تذکّر: سهم حال، مستثنی و مفعول مطلق يک نـمره از 

  شود.دو نـمره است و تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می

۲.۵  

  مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم  ۱۴

ها يا ترجمۀ درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها (در هر حالت اين اسم

  داخل جمالت کوتاه هستند.)

۲  

  د: 

مهارت 

درک و 

  فهم

 

ستون توضيحات ل به وصل كردن كل-ت ستون اوّ «واژگان  مفهومكردنی از سؤال جور  ۱۵

جای  باجمله  ششاضافه است و  دو تاكلمه كه  شته ۀیا ارائ )مورد چهار( »دوم

  مناسب كامل شود. ۀخالی كه 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  ۱۶

  شده) 

يا بر  آنها بر اساس مفهوم هر جمله نادرستو تعیین درست و  جمله 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 

پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را 

 .بسنجد

۱ 
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۱۰۴ 
 

هاتذکّرات برای طّراحی 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؛ بارم در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول، طرّاح مجاز است تا یک نـمره در .۳

 شود.بندی دقيقاً رعايت میولی در نوبت دوم، بارم

حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع داشته  .۴

 باشد.

نی های زباشوند و تفکيک مهارتهای مختلف با هم تلفيق میدر بسیاری از موارد سؤاالِت بخش .۵

زمان امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوِم مختلف هم

 بیاید.

 اند:های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسبفونت .۶

 Adobe Arabic ، KFGQPC Uthman Taha NaskhT،(عث-ن طه) B Badr ، Traditional 

Arabic  ،Simplified Arabic   

 امتحان نوبت اّول (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) از بيست نـمره است.  سؤالِ  طرح .۷

 ،نوبتميان امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحانِ  طرح سؤالِ  .۸

ال طرح سؤ  ميان نوبت ۀويژ  بندیِ مند است که بر اساس بارمشود. اگر دب�ی عالقهبندی تعي� نـمیبارم

 گونه عمل کند: تواند ايننـ-يد، می

 ۷نـمره و قواعد  ۲نـمره، مهارت درک و فهم  ۵نـمره، مهارت ترجمه به فارسی  ۱شناسی مهارت واژه

  نـمره. 

  (اين موارد رصفاً پيشنهاد است.)

  گردد. نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی منظور می ۵در نتيجه 

  های شفاهی ساده يک نـمره)ه و پاسخ به پرسش(روخوانی چهار نـمر 

يک يا دو قرينه مانند اسم و ضم� بايد در جمله وجود داشته باشد، تا  ها)(ترجمۀ دقيق فعلدر سؤال  .۹

 آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند. مثال: دانش

َقْد يف ُغرفَِتِك؟ أنتم  ال َتْدُخلنيَ َدْرَسها. أيـُتها الزميَلُة، ِملَ  َتْكُتبُ  َكالَم ُمَعلِمَك. َأخيت  ِاْمسَعْ يا َوَلُد، َرجاًء، 

  ُهناَك ِمْن قـَْبل. ملَْ َجنِْلسْ َحنُْن إلی السْفرَِة َغداً.  َسَنْذَهبُ َطريَقُكم. إننا  َوَجْدمتُ 
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۱۰۵ 
 

هايی وجود دارد كه ه قرينهدر جمله واقع است؛ ثانياً در جمل هافعليک از كنيد اّوالً هر مالحظه می

آموز موفّق باشد. فراموش نكنيم كه يكی از اهداف ارزشيابی آموزش است. آن كنند تا دانشكمک می

آموز كمک كند و او را دچار ترس و نگرانی نكند و موجب ارزشيابی درست است كه بتواند به دانش

  شود تا از يادگ�ی لّذت بربد.

ها را داشته باشند: صحيح و ساõ، پر كاربرد، شود كه اين ويژگیستفاده میهايی ادر اين سؤال از فعل

اِبْتََعَد، أَرَْسَل، اِْستَْخَرَج، اِقَْرتََب، اِنْتَظََر، اِنَْقطََع، شود: هايی پيشنهاد میدارای معنای ساده؛ لذا چن� فعل

  و ... لَِعَب َم، َغَسَل، ، َعلَّ طَلََب تََكلََّم، َذَهَب، رََجَع، ساَعَد، سافََر، شاَهَد، 

در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و  .۱۰

 تعي� فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: 

   �ساِعدْ . (الّساِئقَ  ٰذِلكَ  ... أيـَها الرجاُل، َرجاًء،        َفراِغ ِفعالً ُمناِسباً. يف الْ  اُکتُْب 

  )� ساِعدوا

.                   تَرِجِم الْ    .ن إَلی بُيوِتکُ  نَ ِارِجعْ  ِمن َفضِلُکن، ،َأَخوايتيا َکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ

شود. (اّما در بخش كل-ت ناه-هنگ چهار كلمه ای دو، يا سه گزينه ارائه میدر سؤاالت چندگزينه .۱۱

  شود.)داده می

 شود.ای طرّاحی نـمیترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه .۱۲

توانند ماضی، يا امر باشند بايد در جمله و که می» تَعارَفوا«، » تََعلَّموا«هايی مانند طرح سؤال از فعل .۱۳

 ود بهرت است. همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چن� سؤاالتی خودداری ش

های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و در تشخيص و ترجمۀ فعل .۱۴

نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و ساõ طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نبايد 

نند أَرِْض، اِرَْض، اِْهِد، دَْع، هايی مافعل ۀآموزان در ترجمتغي�اتی مانند اعالل حذف داشته باشد. دانش

های درسی به كار رفته باشند بايد بدون اُدُْع، رُدَّ، ِق دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتاب

اَط الُْمْستَقيَم﴾كوچک  ترين تغي�ی ع� ه-ن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِْهِدنَا الرصِّ

ماضی «معادل  »اْلَمْرضٰی. كانوا يـَْفَحصونَ ِطّباُء  َاْألَ « ۀآموزی بداند فعِل جملاحت-ل دارد دانش

هشتم خوانده است بعد از پنج  ۀرا كه در پاي» فََحَص «در فارسی است؛ ولی معنای فعل  »استمراری

شود. در چن� حالتی الزم است كه معنای سال فاصله فراموش كرده باشد؛ در اين صورت به او ظلم می
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» ماضی استمراری«معادل شود ساختار داده شود؛ زيرا آنچه سنجيده میامتحان  ۀدر برگ» فََحَص «فعل 

 بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.، و اين بخش از بارم»فََحَص «است نه معنای فعل 

های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی .۱۵

ّما حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم از اهداف کتاب درسی نيست؛ ا

 اهداف کتاب است.

جمله با توّجه به قرائن  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 در قالب سؤال چندگزينه

 نيست:  درسی

کاربرد هذه و ؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذاِن و هذين، َك ضم� منفصل منصوب مانند إيّا

  برای اشاره به اسم غ� عاقل. كتل

 در كتاب درسی به نام ض-ير اشاره نشده است.

 ِت کل- و نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست در جمله، تشخيص محّل اعرابیدر  .۱۷

 مطلقاً  کل-ِت جمله، گذاریِ طرح سؤال از اعراب .باشند شده گذاریاعراب باید كامالً ارائه شده ۀجمل

 است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده است. ممنوع

در تشخيص مشتّقات، ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ اّما ذکر نوِع كل-تی مانند حاكِم، َمحكوم،  .۱۸

. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل َمحَكَمة، أَحَكم الزم است

باشد، در کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی مزيد می

 آموزشی کتاب نيست.

ای نيز ينهكتاب عمل كرد. يعنی سؤال دو گز ۴۰ ۀتوان مانند صفحدر بخش تحليل رصفی و اعراب می .۱۹

 طرح كرد.

آموزان تغي� جمالت كتاب در امتحان جايز است؛ به رشط اينكه اين تغي� موجب نشود كه بيشرت دانش .۲۰

ها را حفظ نكند. بديهی وار عبارتآموز طوطیكالس دچار اشكال شوند. هدف اين است كه دانش

   توان تغي� داد.ها را نـمیاست كه آيات و احاديث و رضب املثل
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  و دوم اّول نوبت  ميان ،دوازدهم پايۀ )۳، زبان قرآن (عربی شفاهی بندی امتحانبارم

 فيزيک و علوم تجربیهای رياضی و رشته
 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  ِبَم، هَي، (سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما کَم،  ِممَّ

، أَيّ ، لَِم، عَ ، أ، متی، کيف، ملاذاَهْل    ،)مَّ

  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

 ز بيست نـمره است.ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و ا

دشوار است و از  )و ق، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، ح، ث،(تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی  .۲

آموزان خواسته شود حتّی االمکان مخارج آيد؛ اّما بايد از دانشآموزان بر نـمیعهدۀ بسياری از دانش

اصلی آموزش عربی مسائل  حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تـمرين کنند، زيرا هدف

 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 » إلَی أيَن تَذَهُب؟«

آموزی سؤال در بخش مكامله، فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش» ُفنُدِق.َهُب إلی الْ أذ

در » أنا ِمْن طهراَن.«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 از دانش توانيممی .۴

 توان به عنوان ¤رۀ امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.زمينۀ ¤ايش و مکامله در کالس داشت می
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راين آنچه آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد؛ بنابتوان از همۀ دانشطبيعی است که در يک روز نـمی .۵

اش را های شفاهی وی نـمرۀ شفاهیخواند و مجموعه فّعاليّتآموز در طول سال تحصيلی میرا دانش

 دهد. تشکيل می

های رصفی و نحوی دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت شفاهی اوست. رعايت ظرافتمبنای نـمره

پاسخگويی رسعت عمل داشته باشد و آموز نيست. مخصوصاً اينکه او بايد در 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

  ده Þاند.های آينداشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال

  های مكامله مانند: پرسش

؟ ما هَو تَرتيبَُك بََ� كِذِه الطّالِبَِة؟)، ِمن أين حرضتك؟ کم عمر َذا الطّالِِب؟ (َما اْسُم هٰ َمْن أَنت؟ َما اْسُم هٰ 

َنة؟ أّي طعام تحّب  ؟ إلیٰ ك؟ أين بيتكکيف حال رسَِة؟إخَوتَِك َو أََخواتَِك يف اْألُ   أيَن سافَرَْت هذه السَّ

؟ کم الساعة؟ ما هو لون ك(تحبَّ�)؟ أيُّ فاكهٍة موجودٌة اآلن يف الّسوِق؟ متی ترجع (ترجع�) إلی بيت

الباب؟ لِ-ذا تدرُُس (تدرس�)؟ ماذا تأکُُل (تأكل�) لِلَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط (هل أنِت نشيطة)؟ أ دفٌرت 

  يف ساحِة املدرسة؟ الحقيبة؟ ماذا تُشاهد كمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلعلی الْ 
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فِّ ، اِمِتحاُن اللَُّغِة الْ یٰ ِمِه تَعالِباسْ  م) َفصُل ، اَلْ الثّانـَي َعَرشَ َعَربيَِّة لِلصَّ رِْس اْألَوَِّل وَ  وَُّل، ِمنَ اْألَ  (الرتِّ َدقَيَقًة،  ۷۰َوقُت: ، اَلْ الثّانـيالدَّ

:عائِيلُّ ُم الْ اِالسْ وَُّل وَ ُم اْألَ ُمَدرُِّس:                            اَِالسْ اَلْ                 ِمنطََقة:        اَلْ  ..../ ۱۰/ ....ريخ: اَلتّا  
  بارم  پرسش  رديف

  شناسی (دو نـمره)مهارت واژه

.تَرِجِم الْ   ۱   کَلTِِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ُد اْهِتماَم التماثيلِ َو الرسـوِم َو  النقـوشِ َو  تِ اْلِکتابـاِمْن ِخالِل  اْإلنسانُ  اليت َعَرفَـها حلَْضـاراتُ اَ  تـُؤَک ،

  .اْإلنساِن بِـالّدينِ 

۱  

تَِ[.کَلَِمَتِ[ الْ ُمَرتاِدَفَتِ[ َو الْ کَلَِمَتِ[ الْ َفراغِ الْ ي الْ ـفِ  اُکُتْب   ۲   ُمَتضادَّ

  ِرصاع/  تََقرُّب/  بََعثَ /  تََعلُّم/  أَرَْسَل /  تََجنُّب
  ............................ ≠  ............................. ب                .............................=  .............................الف

۰.۵  

  ۰.۲۵         �اَلّطني  � اَْلَيد  � اَلرأس  � اَْلَكِتف  .یٰ َمعنَغريَبـَة يف الْ کَلَِمَة الْ ِن الْ ـَعيِّ   ۳

  ۰.۲۵   َطريَقٌة لِْلِعباَدِة. کاَن َلُه ديٌن وَ   إّال وَ  َشْعبَ ال  .الْكَِلَمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ جمَع  ْب اُکتُ   ۴

  نـمره) نهب. مهارت ترجمه به فارسی (

  ُجَمَل.ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ۵

 ۰.۷۵  ﴿أَ يَـْحَسُب اْإلنساُن َأْن يـُْتـَرَك ُسدًی﴾ .۱
............................................................................................................................................. 

 ۱﴿َو ال َتُسبوا الذيَن َيْدعوَن ِمن دوِن اِهللا فَـَيُسبوا اهللاَ ...﴾  .۲
............................................................................................................................................. 

 ۱يا أَبـي، ِملَ تـَْبکي َو َقْد ُکْنَت فِـي احلَْج فِـي اْلعاِم اْلماضي؟!   .۳
............................................................................................................................................. 

 ۰.۷۵يف الّناِر؛ فَأَنـَْقَذُه الّلُه.  ۷َقَذَف اْلُمْشرِكوَن إبراهيمَ  .۴
............................................................................................................................................. 

 ۱ا اْلفاِخُر َجْهالً بِـالنَسب  إنـَما الّناُس لِـأُم َو لِـَأب  أَيـهَ  .۵
............................................................................................................................................. 

 ۱، َيشتاُق إلَيـها.  ُکل ُمْسِلٍم حَني يَرٰی ٰهَذا اْلَمشَهدَ  .۶
.............................................................................................................................................  

 ۰.۷۵  يا لَْيَتين ُكْنُت َأْمسَُع َكالَمَك! .۷
.............................................................................................................................................  

۷.۵  
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 ۰.۵.  ال تـَْغَضْب؛ فَإن اْلَغَضَب َمْفَسَدةٌ  .۸
.............................................................................................................................................  

 ۰.۷۵.  َکَأن إرضاَء َمجيِع الّناِس غايٌَة ال ُتْدَركُ  .۹
.............................................................................................................................................  

َجمَ   ۶ حيَحَة.اِنَتِخِب الرتَّ   َة الصَّ

ـِة َجَبِل الّنوِر َاْجلَبَ  .۱ ُر غاَر ِحراٍء يف ِقمِل. أََتذَک 

  �آوريم. به ياد میرا در باالی كوه نور  غار حرا الف.

  �آورم. به ياد میكوه نور  ۀغار حرا را در قلّ  ب.

 أَ ملَْ تـَْعَلمي َأن رِْجلـي تـُْؤِلُمين؟ .۲

  � كند؟آيا نـدانستی كه پايم درد میالف. 

  � دانی كه پايم درد گرفته است؟آيا نـمی ب.

۰.۵  

ِل الْ   ۷ َجَمِة الْ ـَفراغاِت فِ کَمِّ   فاِرسيَِّة.ي الرتَّ

 يا ُجميَب الدَعواِت، ِاْجَعِل اْلَيوَم سعيداً َو َكثَري اْلَربكاِت َو اْمَألِ الصْدَر اْنِشراحًا َو َفمـي بِاْلَبَسماِت وَ 

  أَداِء اْلواِجباِت.  أَِعّين يف ُدروسي وَ 

را از شادی  ...........................و  خوشبختی و پر بركت قرار بده ۀدعاها، امروز را ماي ...........................ای 

  هايم و انجام تكاليف ياری كن.پُر كن و مرا در درس ...........................را از  ...........................و 

۱  

  نـمره) هفتج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد (

:  اْألَفعاَل تَرِجِم   ۸   الَّتي تَحَتها َخطٌّ

  إلٰی بَيِتنا.  َأْن َنْذَهبَ . نُريُد ۳إلٰی ُهنا.        َلْن تـَْرِجعْ . إنَك ۲.       َزميلي َقْد ساَعْدتُ . أنا ۱

  !ِة َمعاً َقْريَ الْ إلٰی  ُنساِفرُ لَْيَتنا . ۶  اْلِبْئـَر. ال تـَْقَرتِبواْألَوالُد، . أَيـَها ا۵  .   َوْجَهكِ  ِاْغِسلييا ِطْفَلُة، . ۴

    .     يف اْلَمْصَنعِ  يـَْعَملونَ کانوا اَْلُعّماُل  . ۸     َصْوتاً. كاَن َقْد مسَِعَ َاْحلاِرُس  . ۷

۲  

  َفراغِ.ُمناِسَب لِلْ َل الْ ِفعْ الْ  نْ ـَعيِّ   ۹

   � تَكاتَبْتُ-         �  تَكاتَبْنا                َر اْإلنِرتِنت.ـَعبْ  ................... َصديقي. أَنا َو ۱

  �َغرَْسـنا    �َسْوَف نَْغرُِس              .فِـي اْألُسبوِع اْلقاِدمِ َأْشجاراً ................... . َحنُْن  ۲

۰.۵  
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۱۱۱ 
 

  الّتالَيِة. اْلِعباراِت يف  »ال الّنافَيَة لِلِْجْنِس « نْ ـَعيِّ   ۱۰

 ﴿َو ال َحيْزُنْـَك َقوُهلُم إن اْلِعزَة ِللِه َمجيعاً ...﴾  .۱

 ال، َمَع اْألََسِف. ال نـََتذَكُرَك. -أَ ال تـَْعرِفوَنين؟  .۲

  ال فـَْقَر َأَشـد ِمَن الْـَجْهِل. .۳

۰.۲۵  

  ِعباراِت الّتالَيِة.الْ يف  »الُْحروِف الُْمَشبََّهِة لِلِْفْعلِ «أََحُد  ما لَْيَس فيهِ  نْ ـَعيِّ   ۱۱

  ﴿... إن اَهللا لَـذو َفضٍل َعَلی الّناِس َوٰلِکن َأكثَـَر الّناِس ال َيْشُكروَن﴾ .۱

 ﴿إنّا َجَعْلناُه قُرآناً َعَربّياً َلَعلـُكم تـَْعِقلوَن﴾ .۲

  اَْلَفْأُس آَلٌة ذاُت َيٍد ِمَن اخلََْشِب َو ِسن َعريَضٍة ِمَن احلَْديِد يـُْقَطُع ِا. .۳

۰.۲۵  

،َعيِّـِن   ۱۲   يف ما يَلـي. الَْمَحلَّ اْإلعرابـيَّ لِلْكَلTِِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

  يف َسْفَرتِِه. َمجيالً  َمْنَظراً  الزّائِرُ / شاَهَد  .اجلَْْهلِ  ُمصيَبةِ يـُْنِقُذَك ِمْن  َصديقٌ  اَْلِكتابُ 

۱.۵  

  الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي. َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسمَ   ۱۳

  ﴿يـُْعَرُف اْلُمْجرِموَن ِبسيماُهم﴾ / اَْلعاِملُ ِبال َعَمٍل َكالشَجِر ِبال ثَـَمٍر. / َزيَنب َأْكبَـُر ِمْن َزهراء. / 

   ئِِه.ال/ َحَسُن اْألَخالِق َحمموٌد بـَْيـَن زُماْلَمشاِكِل.ِعْنَد ُمواَجَهِة  / َزميلـي َصّبارٌ َأْشَتِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر.

۱.۵  

  نـمره) دود. مهارت درک و فهم (

حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيِّـنِ   ۱۴ حيَحةِ  َو َغLَ  الصَّ   �  �               .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

 ........................       ديٍد يـُْعَبُد ِمْن دوِن الّلِه.. اَلصَنُم تِـْمثاٌل ِمن َحَجٍر َأْو َخَشٍب َأو حَ ۱

  ........................                              .اِطِئ اَْلُغراُب طائٌِر َأْمحَُر اللوِن يَعيُش قـُْرَب الشّ . ۲

 ۰.۵   

  َيِة.اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْألَْسِئلَِة الّتال  ۱۵

» ُد ُمسِلمييُه َرُجٌل صاِدٌق َو َصّباٌر َو » اَلسُمزارٌِع. هَو َيْسُکُن يف َقريَِة ِبْطرود بِــُمحاَفَظِة ماَزنَدران. إنـ
َهلُم َعْن َسأَ َذَهَب َو أَماَم َمْسِجِد اْلَقريَِة. فَ ُحمَرتٌَم. يف يـَْوٍم ِمَن اْألَيّاِم شاَهَد َمجاَعًة ِمَن اْلُمساِفريَن واِقفَني 

ِه ُمَصلِح السّياراِت؛ ِلَكي َصَل السيُد ُمسِلمي ِبَصديقِ ٌة. فَـات َسَبِب ُوقوِفِهم، َفقالوا: إن َسّياَرتَنا ُمَعطلَ 

۱  
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۱۱۲ 
 

  يِح السّياراِت.الْـَجرّارَِة َو َأَخَذها إلٰی َمْوِقِف َتْصلَسّياَرتـَُهم. َو جاَء َصديُقُه َو َجر َسّياَرتـَُهم بِ  ُيَصلحَ 
  

 دُ أ.   ِمبَ َجريالس  َلَة؟ ُمسِلمـيّيارََة اْلُمَعطَو َصديُقُه الس  
  ب. ِملَ كاَن اْلُمساِفروَن واِقفَني أَماَم َمْسِجِد اْلَقريَِة؟

؟ . ج ِد ُمسِلمـييما ِمهَنُة َصديِق الس    
    أَْيَن يَعيُش السيُد ُمسِلمـي؟  . د

    
  أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.  ۱۶

  

 َكْم ُكرسّياً يف اْلُغرَفِة؟  .أ
  ماذا ُتشاِهُد ُهنا َغَري اْلَكراسي؟  .ب

۰.۵  
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۱۱۳ 
 

فِّ ، اِمِتحاُن اللَُّغِة الْ یٰ ِمِه تَعالِباسْ  م) َفصُل ، اَلْ الثّانـَي َعَرشَ َعَربيَِّة لِلصَّ   ..../ ۰۳/ ....ريخ: َدقَيَقًة، اَلتّا ۷۰َوقُت: اَلْ ي، ـالثّان (الرتِّ

:عائِيلُّ ُم الْ اِالسْ وَُّل وَ ُم اْألَ ُمَدرُِّس:                            اَِالسْ ِمنطََقة:                        اَلْ اَلْ   
  بارم  پرسش  رديف

  شناسی (دو نـمره)مهارت واژه

.ـکَلTِِت الَّتي تَحتَ تَرِجِم الْ   ۱   ها َخطٌّ
 حديدَ إنعاِم،   فِـي اْختيارِ  التحديِد فِـي اْختياِر الطال َيکوُن إّال لِـِطْفٍل َأْو َمريٍض.  ِکالُمهااْلُکُتِب َکـالت

بِـِه َأْن تـَْفَهَم ما تـَْقرَأُ؛ فَـالتجاِرُب ال  َتسَتطيعُ فَـاقْـرَْأ ما حتُِب ِمَن اْلُکُتِب؛ إذا کاَن لَـَك ِفْکٌر قاِدٌر، 
  .السنيـنَ  آالفَمر  یٰ ن اْلُکَتَب َجتاِرُب اْألَُمِم َعلتـُْغنيـنا َعِن اْلُکُتِب؛ ِألَ 

۱  

تَِ[.کَلَِمَتِ[ الْ ُمَرتاِدَفَتِ[ َو الْ کَلَِمَتِ[ الْ َفراغِ الْ ي الْ ـفِ  اُکُتْب   ۲   ُمَتضادَّ

  صارَ /  ضاقَ /  َرُخصَ /  َسِهرَ /  َغال/  َأْصَبحَ 
  ............................ ≠  ............................. ب                .............................=  .............................الف

۰.۵  

  ۰.۲۵         �َاجلَْْوز  � َاحلَْبّ   � ُتقاَْلُفسْ   � اَْلَقْول  .یٰ َمعني الْ ـَغريَبـَة فِ کَلَِمَة الْ ِن الْ ـَعيِّ   ۳

  ۰.۲۵  .اْإلْخوانُ ِعْنَد الشدائِِد يُـْعَرُف  .تَْحَتها َخطٌّ  الْكَلَِمِة الَّتي ُمْفرَدَ  اُکُتْب   ۴

  نـمره) نهب. مهارت ترجمه به فارسی (

  ُجَمَل.ِذِه الْ هٰ  تَرِجمْ   ۵

 ۰.۵...﴾   ﴿َرب اْجَعْلين ُمقيَم الصالةِ  .۱
............................................................................................................................................. 

 ۱.۲۵ ُکـل وعـاٍء َيضيُق بِـما ُجِعَل فيـِه إّال ِوعـاَء اْلِعْلِم؛ فَـإنـُه يـَتِسُع بِـِه. .۲
............................................................................................................................................. 

ـُه؛ ـُرب ِکتاٍب َجيَْتِهُد اْلقارُِئ يف ِقراَءتِـِه، ُمث ال َخيْرُُج ِمْنـُه بِـفاِئَدٍة، َو ُرب ِکتاٍب يـََتَصفُحـُه قارِئُ  .۳
 ۱.۵ فَـُيَؤثـُر يف نـَْفِسـِه تَْأثيـراً َعميقاً َيْظَهُر يف آرائِـِه.

............................................................................................................................................. 

 ۰.۷۵ اَْلَفَرْزَدُق يف ِمنطََقٍة بِـاْلُکَويِت عاَم َثالثٍَة َو ِعْشريَن بـَْعَد اهلِْجرَِة، َو عاَش بِـاْلَبصرَِة. ُوِلدَ  .۴
............................................................................................................................................. 

 ۱  َو اْلَبْيُت يَـْعرِفُـُه َو الْـِحل َو احلََْرمُ    ٰهَذا الذي تَـْعِرُف اْلَبْطحاُء َوْطَأتَـهُ  .۵
............................................................................................................................................. 

 ۰.۵ ال َکْنـَز أَْغنٰی ِمَن اْلَقناَعِة. .۶
.............................................................................................................................................  

۷.۵  
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۱۱۴ 
 

  ۰.۵ِة! بارايـَْنَجُح يف اْلمُ  َزميليلَْيَت  .۷
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵اْلَمشاِکِل َصْبـراً.  یلَ ِاْصبِـروا عَ  .۸
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵.  فاراً صاِدقاً ِتغْ ُت الّلَه اسْ َفرْ َتغْ ِاسْ  .۹
.............................................................................................................................................  

 ۰.۵رَأَْيُت اْلَفّالَح َو هَو َجيَْمُع اْلَمحصوَل.  .۱۰
.............................................................................................................................................  

  

حيَحَة.  ۶ َجَمَة الصَّ   اِنَتِخِب الرتَّ

  ِعنَد ُخَلفاِء َبين أَُميَة.  :ِألَْهِل اْلَبيتِ  . کاَن اْلَفَرْزَدُق َيْستُـُر ُحبـهُ ۱

  �خلفای بنی اميه پنهان كرده بود.  پيش :أ. فرزدق عشق خود را به اهل بيت 

  �. كردبنی اميه پنهان میخلفای نزد  :اش را نسبت به اهل بيت فرزدق دوستی ب.

 .النقودِ ْکِذَب لِْلُحصوِل َعَلی نَ َلْن إنـنا .۲

  � گ-ن دروغ نخواهيم گفت.پول بیبه دست آوردِن ما به خاطر . أ

  �گوييم. نـمیدروغ پول به دست آوردِن برای  قطعاً ما ب.

۰.۵  

ِل الْ   ۷ َجَمِة الْ ـَفراغاِت فِ کَمِّ   فاِرسيَِّة.ي الرتَّ

يـَْبين ُعشـُه فـَْوَق ِجباٍل ُمرَتِفَعٍة بَعيداً َعِن اْلُمفَرتِسَني. و ِعنَدما َتْکبُـُر ِفراُخـُه،  بـَْرناِکل ُهناَك طائٌِر ُيَسّمیٰ 
ـَها اْلُمْرَتِفِع. تـَْقِذُف اْلِفراُخ نـَفْ  اْرتِفاُعُه  يـَْبُلغُ  ها واِحدًا واِحدًا ِمْن َجَبلٍ ـسَ يُريُد ِمنها َأْن تـَْقِفَز ِمْن ِعش

هايی بلند، دور از اش را بر فراِز کوه[او] النه .............................» برناکل«ای وجود دارد که پرندهِمْن أَْلِف ِمْتـٍر.  َأْکثَـرَ 

خواهد از النۀ بلندشان بپرند. از آنها می .............................................هايش که جوجهو هنگامی .............................شکارچيان 
  اندازند.رسد، میمرت می ..................................خودشان را از کوهی که بلنداِی آن به بيش از   ...................................ها جوجه

۱  

  نـمره) هفترد قواعد (ج. مهارت شناخت و کارب

:  اْألَفعاَل تَرِجِم   ۸   الَّتي تَحَتها َخطٌّ

   ، يا َأخي؟ال تـَْعرُِفينأ . ۳نَتيَجَة َأعماِلَك. َسُتشاِهدُ إنَك . ۲. يف الّشارِعِ  ال تـَْلَعبوايا أَْوالُد، . ۱

  اْلعاِقُل النجاَة يف الصْدِق.ْد َوَجَد قَ . ۶يـَْنَجْح.   ُحياِولْ َمْن . ۵     َعَلی اْلَمشاِكِل! َيْصِربُ لَْيتَـُه . ۴

۲  
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۱۱۵ 
 

    بِاْحلاِفَلِة. َأْن يـَْرِجعوايُريدوَن اَْلُعّماُل . ۸     َشيئاً َعَلي السّبورَِة. َملْ َيْكُتبْ هَو . ۷

      نوشت/ َرَجَع: برگشت   شاَهَد: ديد/ َعرََف: شناخت/ َصَربَ: بردباری كرد/ حاَوَل: كوشيد/ َوَجَد: يافت/ كَتََب: لَِعَب: بازی كرد/

  َفراغِ.ُمناِسَب لِلْ َل الْ ِفعْ الْ  نْ ـَعيِّ   ۹

  � ال تُجالِْس   � ال يُجالِْس  � ال يُجالُِس  يـَُؤثـُر فيَك. اْألَْشراَر؛ ِألَن َشرُهم .............. يا َحبييب،. ۱

  �َسْوَف نَْغِسُل   � نَْغِسُل    �َغَسلْنا              .َمالِبَسنا الرّياضيَة أَْمسِ ................... . َحنُْن  ۲

۰.۵  

، يف ما يَلـي.  ۱۲   َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْإلعرابـيَّ لِلْكَلTِِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

  .ِهشاماً . َملْ يـَْرُسْب يف اِالْمِتحاِن إّال َمْسروراً َحيُْصُد اْلَفّالُح اْلَمحصوَل 

  .تـَْنـزيالً اْلُمْخِلصَني.  نـَزَل الّلُه اْلُقرآَن إْحساَن ِء َأْحِسْن إَلی اْلُفَقرا

  َقريٌب ِمَن اْلُفْنُدِق.اَْلُمْسَتْوَصُف اْخلاِمَسِة.  الّساَعِة يف اْلَمْصَنَع اْألَمَني اْحلاِرُس فـََتَح 

۲  

  لتَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي.َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم ا  ۱۳

  َهْل ِمْن ناِصٍر يـَْنُصُرين؟    يا خاِلَق ُكل َخمْلوٍق.    يا َسّتاَر اْلُعيوِب.   يف َمديَنِتنا َمساِجُد َكثيـرٌَة.

  ُلُق احلََْسُن.إن َأْحَسَن احلََْسِن اخلُْ    أنا ُمْعَتِمٌد َعلٰی نـَْفسي.    سابور َكبريٌَة. َمْكَتَبُة ُجندي

   أَْرَسَل الّلُه اْلُمْرَسلـَني ِإلرشاِد الّناِس.

۲  

  نـمره) دود. مهارت درک و فهم (

حيَحةَ  الُْجملَةَ  َعيِّـنِ   ۱۴ حيَحةِ  َو َغLَ  الصَّ   �  �               .َو الْواِقعِ  الَْحقيقةِ  َحَسَب  الصَّ

 ........................       .الطَريانِ  ُد الذي يـَْقِدُر َعَلیَاْخلُّفاُش هَو اْحلََيواُن اللبون اْلَوحي. ۱

َهبيةِ . ۲ ُل يف اْلُمباراِة َعَلی اْجلائِزَِة الذَحيُْصُل اْلفائُِز اْألَو.       ........................  

 ۰.۵   

  ِة.اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْألَْسِئلَِة الّتاليَ   ۱۵

َختْرُُج يوَجُد نـَْوٌع ِمَن السَمِك يف إْفريقيا َيْستُـُر نـَْفَسـُه ِعْنَد اجلَْفاِف يف ِغالٍف ِمَن اْلَمواد اْلُمخاطيِة اليت 
اْلماِء َو  یاُج إلَ ِمْن َفِمـِه، َو يَْدِفُن نـَْفَسـُه َحتَْت الطّيـِن، ُمث يَناُم نـَْومًا َعميقًا َأْکثَـَر ِمْن َسنَـٍة، َو ال َحيْت

َخيْرَُج ِمْن اْلِغالِف.  یٰ الطعاِم َو اْهلَواِء؛ َو يَعيُش داِخَل ُحْفرٍَة َصغيـرٍَة فِـي انِْتظاِر نُزوِل اْلَمَطِر، َحتّ 

۱  
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  اف لِـَصْيِدِه.    اجلْ  رابَ ِه قـَْبَل نُزوِل اْلَمَطِر َو َحيِْفروَن التـئِ َمكاِن اْخِتفا یٰ الصّيادوَن اْإلفريقّيوَن إل بُ يَْذهَ 
   ؟سَمُك بـَْعَدما يَْدِفُن نـَْفَسـُه َحتَْت الطّيـنِ لاَذا ماذا يـَْفَعُل هٰ    . أ

  ؟َيْستُـُر نـَْفَسـُه ِعْنَد اجلَْفاِف يف ِغالفٍ  الذي السَمكُ يوَجُد أَيَن ب.  
    ؟لِـَصْيِدهِ  رابَ ـالت  ْحِفرُ ـَو يَ  لسَمكِ ِء اَمكاِن اْخِتفا یٰ إل بُ يَْذهَ َمْن  . ج

    أَ ٰهَذا السَمُك ِحباَجٍة إَلی اْلماِء َو الطعاِم َو اْهلَواِء داِخَل ُحْفَرتِِه؟د.   
    

  أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.  ۱۶

  
 ؟الّصورَةِ يف  عاِمالً َكْم   .أ

  ؟َهِل اْلُعّماُل داِخَل اْلِبناءِ   .ب

۰.۵  
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  :چهارمبخش 

     مقاالت روش تدريس
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  روش تدريس: ۀدبLان دربار  مقاالتی از

  . آموزدانش و مهارت شنيداری یخوانروانمهارت تقويت  یروش كار در كالس برا

   www.sepahi61.irسايت وببلوچستان  شهرستان رساوان استان سيستان و یدب� عرب. سپاهیرحمن بخش 

كرس  یا¤ره یخواناختصاص بدهيم و از غلط یا¤ره مهارت زياد باشد و به آن كيد به اينأتآموز دانش یخوانتقويت روان یبرا

  ت نپندارد.آموز آن را كم اهميّ دانشكنيم تا 

آموز در صورت دانش یِ ح علمبه سط یدرس را آهسته و روان بخواند بستگل دب� بايد اوّ  رسيدن به اين هدف در مرحلۀ یبرا

آموزان داشته باشد و اگر به دانش یو در ح� اين كار نيم نگاه بخواندكل-ت را  یكلمه به كلمه با لحن تجويد ،دب� لزوم

و با  ن توّجه كنندآموزاشود دانشیه را تكرار بكند اين روش باعث مپرت ديد از او بخواهد يك كلمه يا جملرا حواس یكس

بوط به درس را مر  یپ تصوير يا كلي ی (كتاب معلّم)در مرحلۀ بعد فايل صوت فرا دهند؛به خواندن دب�شان گوش  یت بيشرت دقّ 

 شود ویاز پايان درس از آنها پرسيده م پسكه  كيد كندأت به آن گوش دهند و تآموزان بخواهد كه با دقّ پخش كند و از دانش

داوطلبانه  تناز چند  سپس است؛ بخشیترقابت و اهميّ  ثبت ¤ره به خاطر حّس  یكيد رو أشود، تیثبت م یابرايشان ¤ره

بگذارد يا از  یتواند وقت بيشرت یدهد دب� میند اگر وقت و آمار كالس اجازه ماز م� درس را بخوان یكه قسمت خواسته شود

آموز بفهمد كه درست خواندش دانش تااختصاص دهد  ی بدانا¤ره بخوانند و در پايان حت-ً  یاهمه بخواهد كه چند جمله

  شته باشد.دا یخوانروان یبرا یت دارد و تالش بيشرت اهميّ 

 اخبار زان بخواهيم روزانه چند دقيقه بهآمو از دانش ،دارد یشنيدار  با تقويت حّس  یرابطۀ مستقيم یخوانروان از آنجا كه 

اين موارد در نظر بگ�يم در  یبرا یگينا نبايد تكاليف سنامّ  ؛داشته باشند یعرب ایروزنامهبه  یگوش كنند و نگاه كوتاه یعرب

-یآموز از اين درس مدانش یِ كار باعث خستگ یهاف كردن به كتابمكلّ  ايجاد تكاليف سنگ� و ؛هست یفچند دقيقه كا حدّ 

  ر خواهد كرد.و متنفّ  شود و او را بيزار

 یخوانبه روان یشايان کتقويت اين مهارت كه كم یبرا ؛زبان است یيادگ�  یاز چهار مهارت مهم برا یيك یمهارت شنيدار 

 یهاآموز به فايلرسيدن به اين هدف بايد دانش یبرا .شودیبه زبان م آموزمند ساخ� دانشباعث عالقهكند و تقويت آن یم

تكرار  نهراسد.ت گوش كند و از او بخواهيم كه تكرار كند و از اشتباه كردن با دقّ فصيح  یعرب یتصوير  یهايا كليپ یصوت

در  یكاربرد زياد مطلب اين .ودشیث تثبيت مطلب در ذهن مكه باع استآموزش زبان  یاصل یهااز راه یها يكشنيده

  دارد. زبان یهاسات و آموزشگاهسّ ؤ م

رار جمله به جمله م� را تك یكلمه به كلمه و در مرحلۀ بعد نخست م كه در كالس يا در خانه در مرحلۀآموز بخواهياز دانش

  مطلوب ادامه دهد. ۀرا تا رسيدن به نتيج و اين روش كندكوتاه تبديل  یهاكند و جمالت بلند را به جمله

در اين زمينه خواهد  یفراوان کكل-ت و جمالت را بخواند. مهارت در تجويد كم یعربتلّفظ و  یدب� مربوط نيز با لحن تجويد

  .كندیده نيست و اين مهارت را تقويت ماز فاي یگوش كردن خال یبه اخبار عربروزانه چند دقيقه  بود.
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  .رت شنیداری در آموزش درس عربیتقویت مها

  /http://sahrainfo.mihanblog.com. تهران شهر ۲. دبیر عربی منطقه آمنه آقایی نعمتی

  : پیشنهاد چندین راه

 است.آموزان بسته های دانشپخش از فایل صوتی درحالی که کتابط دبیر یا خوانی م� توسّ روان -۱

 .ای از فیلمخالصه ۀآموزان در خصوص ارائدانش ربوط به تدریس و درخواست ازهای مپخش فیلم -۲

 شود دربردن مهارت شنیداری می اینکه باعث باال این کار عالوه برها (پاسخ از متون درس پرسش و -۳

 ) -ت استفهامی نیز بسیار مؤثّر است.کل کاربرد

ان مطلب آموز جهت بیمان قطع کردن صدا و پرسش از دانشهمز  پخش یک فیلم یا یک فایل صوتی و -۴

 ) .کندرت میآموزان را نیز بیشه دانششنیده شده ( این کار توجّ 

 .فارسی آن را بیان کند ۀیقی از کالس درس بدون اینکه ترجمدقا صحبت کردن دبیر به زبان عربی در -۵

گروه) در  هر ازای عربی و بیان یک خرب (آموزان جهت دیدن خربها از شبكهدرخواست از دانش -۶

 .سابتدای کالس در 

این روش عالوه ( آموزاندانش ۀفاصل بال ۀخوانی دبیر همراه با ترجمعبارتتدریس م� درس به شکل  -۷

  ) .شودمهارت گفتاری می تقویت مهارت شنیداری موجب تقویت درک م� و بر

شد و آموز خواهد دادن، باعث تشویق دانش امتیاز های پیشنهادیه داشت که در rامی راهباید توجّ 

را در ثبت  آموزانتنها تأثیر مثبت مشارکت دانش بایست خودداری کرد ومستقیم می ۀن ¤ر از داد

  ¤رات مستمر لحاظ کرد.

  

  روش تدریس الی نفی جنس

   (صوتی یا صوتی تصویری)از دعای جوشن کبیر  بخشیابتدا پخش  -  ۱
  پروژکتور استفاده از اسپیکر یا گوشی همراه یا ویدیوبا 

 .دوستی نداردهیچ ای دوست کسی که   لَه. بیَب من ال ح یا حبیَب 

 .طبیبی نداردهیچ ای طبیب کسی که  . له من ال طبیَب  یا طبیَب 

توان در اینجا اشاره به اسم فاعل هم می. (ندارد ایبرآورندههیچ کسی که  ۀبرآورندای  .له من ال مجیَب  جیَب یا مُ 

 )كرد.

 .یچ رفیقی نداردای رفیق کسی که ه  .له من ال رفیَق  یا رفیَق 

 )دلیل: راهن- و جمع آن أَِدّالء ۀ. (اشاره به کلمراهن-یی نداردهیچ ای رهن-ی کسی که     له. من ال دلیَل  یا دلیَل 

  .ندارد همدمیکسی که هیچ  همدمای  .  له نیَس أ من ال  نیَس أ یا 
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 ).   (اشاره به اسم فاعلای نداردهم کننده به کسی که هیچ رحم کنندای رح          .له راحمَ  من ال یا راحمَ 

  .ای دوست کسی که هیچ دوستی ندارد    .له من ال صاحَب  یا صاحَب 
به  ... ) وایبرآورنده: هیچ یَب ُمج ال، () طبیَب: هیچ طبیبی الآوردن ترکیبات (ال حبیَب: هیچ دوستی) ( - ۲

  شکل فلش کارت

  . یا دستی تهیه شوندشکل کامپیوتری توانند به ها میتوضیح : فلش کارت

  .را ترجمه کنند یا مشابه اینهااین جمالت  ،ترکیبات آورده شده ۀه به ترجمبا توجّ  – ۳

  )ایالخیَر يف قَوٍل إّال َمع الِفعل. (ال خیَر: هیچ خیری؛ هیچ خوبی

  )إلَه: هیچ خدایی ( ال  .أشهُد أن ال إلَه إّالهللاّ 

  ) ( ال رجاَء: هیچ امیدی . َعملِهي ال رَجاَء للنَّجاِح يفالخائُب هو الّذ

  گیرینتیجه – ۴

  آوریم): در ترجمه معنای هیچ را می.  ( ال + اسم مفرد با حرکت فتحهی جنس گفته می شود) الی نفبه این (ال

   رسم حرف ال بر روی تخته )(. ¤اییدت ) که تاکنون خوانده اید دقّ اکنون به انواع (ال  )اشاره به انواع (ال – ۵

   .هاو در پايان حّل rرين

  

   

  فعل مضارع = فعل نفی مضارع

  رود یَذَهُب: می رود / ال یَذَهُب: ¤ی

  فعل مضارع = فعل نهی

  الیَذَهْب: نبايد برود (معادل مضارع التزامی)  رود /یَذَهُب: می

  اسم مفرد

  إله: خدا / ال إلَه: هیچ خدایی 
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  روش کار برای تقویت مهارت نوشتاری:

آموز است و در کتاب تازه تألیف فضای کافی برای از آنجا که يكی از اهداف درس عربی، کمک به امالی دانش

رای گیرد و در نوش� م� عربی هرچند ساده هم داآموز کمرت قلم به دست میحّل rارین وجود دارد دانش

سزایی دارد و زمانی که آموز تأثیر بهاشکال است. یکی از تجربیّات من این است که نوش� در یادگیری دانش

-های رسیع استاد و مطالب عربی مواجه خواهد شد که هنگام نتشود با گفتهآموز وارد دانشگاه میدانش

های متعّددی استفاده رشد این امر از روشتواند جهت برداری خالی از اشکال نیست. بنابراین دبیر مربوط می

های خود از م� درس، درک آموزان خواسته شود به میزان تواناییها این است که از دانشكند. یکی از آن روش

  های خود در خانه محسوب ¤ایند. مطلب تهیه و با جوابگویی آنها، جزء rارین و فعالّیت

های علمی مرتبط با درس را با خّط خود بنویسد و جزء پژوهش روش دیگر این است که آیات یا احادیثی

  آموز محسوب کند.دانش

 ها هرچند به نحو ساده از وظایف دبیر است.پرورش مهارت

  پریوش ملکی. رسگروه عربی شهرستان آرادان استان سمنان
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  بخش پنجم:

  بندی تدريسطرح درس و زمان
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  دهی به روش تدريس و استفاده از تجربّيات ديگران است.تهيّـۀ طرح درس به منظور سامان

  بيشرت دب�ان توانا پس از چند سال تدريس، عمالً طرح درس را در ذهن خود دارند. 

روی  آموزشی چنین که در آموزدانش یادگیری از بازخورد دریافت و مستمر ارزشیابی به باید درس طرح در

  .شود توّجه دهدمی

   

  پايۀ دوازدهم رياضی و فيزيک و علوم تجربی ۀرشت یكتاب عرب - يشنهادیۀ پزانطرح درس رو           به نام خدا

                      :Lنام مدرسه:                                                                                                                تاریخ:                                نام دب

  درس:

   اّول

  موضوع درس:

  القِ خْ آياِت اْألَ  ِمنْ 

  صفحه: 

  ۲۸تا  ۱۵

  ت: مدّ 

  دقيقه     ۷٥

  كننده: هتهيّ 

  

  بخش نظری: اهداف  –الف

۱  
وس ئر 

  مطالب

  rرينات - ۶  قواعد -٥درک مطلب    -٤   های جديدواژه -۳  م� درس -۲   صفحۀ ورود به درس -۱

۲  

اهداف 

  کلّی

 در موضوع حّج و زيارت.قرائت متنی  .۱

  های پيش�.پايهو يادآوری کل-ت  جديد کل-تآشنایی با  .۲

  شناخت قيد حالت (اَلْحال). .۳

۳  

  یهاهدف

  یرفتار 

  آموز در پايان اين درس بايد بتواند:دانش

 .ترجمه کنداز عربی به فارسی های جدید درس را واژه .۱

 درست بخواند، بفهمد و ترجمه کند.م� درس را  .۲

  .کند ترجمه درست و بشناسد جمله در، دهد های مختلف تشخيصرا در حالت حالت (اَلْحال)قيد  .۳

٤  
  رفتار

  یورود

 را در دستور زبان فارسی بشناسد. قيد حالت .۱

   .عربی را داشته باشد ۀتوانایی قرائت عبارات ساد .۲

  

٥  

  یارزشياب

  یتشخيص

  .كندیص مرشوع آموزش را مشخّ  ۀزير نقط ینتايج ارزشياب

 زبان فارسی مثال در جمله بزند؛ مثال:  در ای مختلف قيد حالتهشكلای بر 

  خندان، با رسعت ، به گرمی

  مطالب جديد خواهند بود. یاالت، فراگ�ان آماده يادگ� ؤ در صورت پاسخ به اين س  نتيجه
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  : يند آموزشفرا –ب

  امراحل تدریس و تنظیم محتو 

  دقيقه ۹۰دقيقه از  ۷۵ 

  زمان  رشح  تدريس مراحل  

  ۳   حضور و غیاب، پرسیسالم و احوال  معارفه  ۱

۲  
  انگیزه ایجاد

  

  دهيم. آموز رشح میاهّمّيت آموخ� قيد حالت را در زبان برای دانش

  دهيم. آموز توضيح میاهّمّيت سفر معنوی حج را برای دانش

   در زبان. قيد حالتکاربرد فراوان اشاره به  .۱

وگو در و جايگاه مهم اين گفت» مكة املكرمة و املدينة املنورة« زيارتی �ماشاره به  .۲

  های واقعی در زندگی.موقعيّت

٥  

۳  

  فی درسمعّر 

  و  

  بیان اهداف

  

  م:يگویهای باال میپرسش و پاسخ ۀدر ادام

  شویم. یآشنا م سفر حّج و عتبات عاليات ۀمتنی دربار در این درس با  گرامی،موزان آ دانش 

تواند در صورتی كه خود توفيق تّرشف سفر معنوی داشته است به اختصار اشاراتی به � میدب

      آموز اطّالعاتی در اين خصوص داشته باشد.مناسک حج داشته باشد؛ تا دانش

۲ 

 

  

۴  

  رشوع تدریس

  و 

  درس  ۀارائ 

دب� ناچار شود  امكان دارد به داليلی جلسه به راحتی قابليّت تدريس دارد. چهاراين درس در 

های پيش� را آموزان آموختهدرس را در بيشرت از چهار جلسه تدريس كند؛ مثالً ممكن است دانش

  از ياد برده باشند.

  ُمعَجم و حّل درک مطلب؛آموز با توّجه به الْ ترجمۀ م� درس توّسط دانش جلسۀ نخست:

 گ�يم.مک میخوانی کل-ت معجم و م� درس درس کاز کتاب گويا برای روان

  کنند.ترجمه می دب�نامه و زير نظر آموزان م� درس را قرائت و به کمک واژهدانش

۴۵  
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  »لَموااِعْ «قرائت و توضيح بخش  جلسۀ دوم:

کنيم؛ خواند و دربارۀ آن سؤال میمی با صدای خوش و رساآموزی را دانش» اِعلَموا«بخش 

  ٧کی از آنها قرائت کند.کنيم تا هر جلسه يآموزان را شناسايی میدانش

  حّل rرينات :و چهارم جلسۀ سوم

۵  

  درس ۀالصخ

  و  

  گیرینتیجه

درس را در چند جملۀ کوتاه خالصه کند. در صورتی قواعد خواهيم که آموزان میاز يکی از دانش

  .كندمیدرس را خالصه  معلّمکه درست خالصه نکرد، 

۵  

۶  
  ارزشیابی

  بعد از تدریس 

  خواهيم:آموز میا از دانشاين موارد ر 

 از دستور زبان فارسی مثال بزند. قيد حالتبرای  .۱

  برای قيد حالت از دستور زبان عربی مثال بزند. .۲

۱۰ 

  

 -  حّل داوطلبانۀ تـمرينات درس به منظور آمادگی بهرت در جلسۀ آينده.  تکلیف  ۷

۸  

  معرّفی 

های تالیّ فعّ 

  قانهخالّ 

  افزار و اينرتنت.با استفاده از نرمدر قرآن و حديث  قيد حالتياف� 

 به زبان عربی» ابتسامات«و » د کهدانيآيا می«، »داستان«ياف� 

  و تصاوير آموزشی مناسب. نگار (پاورپوينت)پردهافزار آموزشی، ياف� وبالگ، وبگاه، نرم

۳ 

  

 ۷۵                                                                                                                                                            زمان تقريبی

 

    

                                                
 صدا نباشند.آموزان فّعال باشند؛ حتّی اگر خوشبرای قرائت م� درس و بخش مکامله بايد همۀ دانش ٧
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  یو فيزيک و علوم تجرب یرياض هایدوازدهم رشتهپايۀ » عربی، زبان قرآن«بندی ساالنۀ پيشنهادی کتاب جدول زمان

  تاليّ فعّ   درس  تاريخ  جلسه  هفته  ماه  

يم
ن

ّول
ل ا

سا
  

  مهر

نخست�  تدريسرشوع  و معارفه ،در صورت داش� برنامه  ١    ١  اّول

  درس کتاب: 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 

  انآموز های احت-لی دانشپرسش

  های شفاهیاّول و پرسش درس تـمرينات حّل   ۱    ٣  سوم

  های شفاهیاّول و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ۱    ٤  چهارم

  آبان

های پيش� كه و آموخته درس اّولمحتوای آزمون کتبی از   ١    ٥  اّول

  بندی آمده است.در بارم

  بقرائت و ترجمۀ م� درس دوم و حّل درک مطل  ٢    ٦  دوم

صدا آموزی خوشتوّسط دانش» لَموااِعْ «قرائت بخش   ٢    ٧   سوم

  همراه توضيح و پرسش معلّم

 های شفاهیپرسش دوم و درس تـمرينات حّل   ٢    ٨  چهارم

  آذر

 های شفاهیدوم و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ٢    ٩  اّول

ش� كه های پيآزمون کتبی از محتوای درس دوم و آموخته  ٢    ١٠  دوم

  بندی آمده است.در بارم

های پيش� مانند محل اعرابی، انواع كلمه rرين بر آموخته  ٢و  ١    ١١   سوم

(اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم 

  مبالغه) و مخصوصاً انواع فعل مطابق با بارم بندی رسمی 

ل اعرابی، انواع كلمه های پيش� مانند محrرين بر آموخته  ٢و  ١    ١٢  چهارم

(اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم 

  مبالغه) و مخصوصاً انواع فعل مطابق با بارم بندی رسمی

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  امتحانات    ١٣  لاوّ   ید
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آخرين سال تحصيلی به ياد های پيش� را در آموخته ۀآموز بايد حت-ً همكنند دانشاز دب�ان تصّور می برخی

های آموزان آموختهاند كه حقيقت چيزی جز اين است. اغلب دانشدداشته باشد؛ در حالی كه دب� با تجربه می

است. » فعل«های گذشته مبحث سال ۀترين آموختو تـمرين الزم است. مهمكنند. يادآوری فراموش میخود را 

دهد انواع فعل را در كالس كه حجم كتاب نيز اين اجازه را به او می دوازدهم ۀدب� است كه در پاي ۀوظيف

مستقبل،  ی،نف ی،بعيد، امر، نه یماض ی،استمرار  یماض ی،نقل یساده، ماض یماضهای يادآوری كند. (فعل

 ساده و با هایملهجو اسلوب رشط داخل  یمضارع التزام یعرب یهانون وقايه، معادل یمجهول، فعل دارا

  و نَظََر) مانند َخَرَج، َدَخَل، َصَربَ، کَتََب  یاساده یهاريشه

آموز دانشها ساختار اساسی دستور زبان هستند. اگر ترين قاعده مربوط به فعل است. فعلهر زبانی مهمدر 

  تر است.مطالب ساده ۀفعل را خوب ياد بگ�د يادگ�ی بقي

  نوبت اّول اتبرگزاری امتحان  اتامتحان    ١٤  دوم 

  و حّل درک مطلب قرائت و ترجمۀ م� درس سوم  ٣    ١٥  سوم

صدا آموزی خوشتوّسط دانش» لَموااِعْ «قرائت بخش   ٣    ١٦  چهارم

  همراه توضيح و پرسش معلّم

وم
ل د

سا
نيم

  

  بهمن

 های شفاهیسوم و پرسش درس تـمرينات حّل   ٣    ١٧  لاوّ 

 های شفاهیسوم و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ٣    ١٨  دوم

  سوم
های پيش� كه وای درس سوم و آموختهآزمون کتبی از محت  ٣    ١٩

  بندی آمده است.در بارم

  قرائت و ترجمۀ م� درس چهارم و حّل درک مطلب  ٤    ٢٠  چهارم

  اسفند
  لاوّ 

صدا آموزی خوشتوّسط دانش» لَموااِعْ «قرائت بخش   ٤    ٢١

  همراه توضيح و پرسش معلّم

 هیهای شفاچهارم و پرسش درس تـمرينات حّل   ٤    ٢٢  دوم

 های شفاهیچهارم و پرسش درس تـمرينات حّل  ۀادام  ٤    ٢٣  سوم

  چهارم
های پيش� و آموختهچهارم  آزمون کتبی از محتوای درس   ٤    ٢٤

  بندی آمده است.كه در بارم
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؛ برای مثال تـمرين اّول های گذشته را در بر دارديادآوری و تكرار آموخته ای هستند كهكتاب به گونه یهاrرين

وز خواسته شده است مآ آموز است. در اين تـمرين از دانشدانش های پيش�آموخته مربوط به دقيقاً  درس دوم

فعل ماضی، فعل مضارع، ، اسم مبالغه، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكانانواع كلمه را تشخيص دهد. ( كه

  مصدر و ...)

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

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

های برد كه تكرار آموختهو نـمونه سؤال پيشنهادی ارائه شده توّجه كند به سادگی پی می بندیبه بارم كهب�ی د

 ل و دوم موفّق نخواهد بود.آموز در امتحانات نوبت اوّ پيش� در كالس الزم است؛ زيرا بدون آنها دانش


