
اِلحىنا الصَّ ُجدودي٭  َعـْن 

للَّعىنـا ا ْلـبَـْطَن٭  ا َخـلُـوا  َد

اْلـعـاِرفىـنـا: َقـوُل  َقوِل 

ىـنـا د ِلـلـثَّـْعـلَـِب  نَّ  أ

أحمد شوقي )بتصّرٍف(

٭ َعـنِّي لثَّـْعلََب  ا ٭  ا غو بَـلِـّ

ن ِممَّ التِّىـجاِن  ذَ وي  َعْن 

… الـ  َخـْىُر  َو  قالوا  َّهم  إن

ىومـاً ظَّن٭  َمـْن  ُمْخِطٌئ٭ 

ىِك، فقاَل: َفَذَهبوا إلى الدِّ

ِللّـ … اْلـَحْمـُد  َىقـوُل  و 
تــوبــوا  عـباَدالــلّـِه  ىـا 
ُىَؤذِّ ْن ىَك٭  الدِّ ٱطْلُبوا  و 

لَـمىـنـا ْلـعـا ا لـِه  إ ــِه   
فَـْهـَو كَـْهـُف٭ الـّتـائَبىنـا
فـىنـا ـْبـِح  الصُّ ِلَصـالِة   

ِشـعـاِر الـنَّـاِصحـىنـا فـي  َبـَرَز٭ الـثَّـْعـَلــُب   َىـْومــًا

٭ اْلـمـاِكــرىـنـا٭ فََمشى٭ في االٴَرِض َىْنَصْح    و  ىَُسبُّ

٭

٭

٭
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در تابلوى زىر به كلمٔه »كتاب« و حركت آن توجه كنىم:

برخى كلمات در زبان عربى با تغىىر موقعّىت در جمله، حركت 
حرف آخرشان تغىىر مى كند و تعدادى نىز در همٔه موقعّىت ها،حركت 

حرف آخرشان ثابت مى ماند. 

 ذلك الْكتاُب ال رىَْب فىه 
 و أنْزَل َمَعهمُ الْكتاَب بالْحقِّ 

 ما فَـرَّ طْنا في   الِْكتاِب ِمن شيٍء 

از خود سؤال كنىد:

به كلماتى كه حركت حرف آخر آن ها با تغىىر موقعّىت تغىىر كند، »ُمْعَرب« گوىند. 
به كلماتى كه حركت حرف آخر آن ها در هر موقعّىتى ثابت بماند، »َمبنى« گوىند.

حركت كدام حرف معىار تشخىص معرب و مبنى است؟

به نظر شما مشتّقاتى كه تاكنون خوانده اىم جزِء كلمات معرب هستند ىا مبنى؟

نام گذارى
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آىا با حركت هاى »ضّمه«، »فتحه«، »كسره« و نىز »سكون« آشنا هستىم؟
آىا تفاوت حركت آخر كلماتى مانند: »نَْحُن«، »هَو«، »هؤالِء« و نىز »ُاكُْتْب« را تشخىص مى دهىم؟

كلمات مبنى را بر اساس حركت آخر آن ها )حركت حرف الم الفعل(  چنىن مى نامىم:

مبنى بر فتح )هَُو( مبنى بر ضم )نحُن( مبنى بر كسر)هؤالِء( مبنى بر سكون )ُاكُْتْب(

اّما
براى نام گذارى حركات در آخر كلمات »معرب« از اصطالحات دىگرى استفاده مى كنىم.

جزم جر نصب رفع

مصطلحات

رفع          و عالمت آن ضّمه است؛     مانند:    الحسنُة،   َحَسَنٌة
نصب       و عالمت آن فتحه است؛     مانند:     الصادَق،   صاِدقاً
جر           و عالمت آن كسره است؛     مانند:    االجتهاِد، اجتهاٍد

جزم             و عالمت آن سكون است؛  مانند:     ال تَْكِذْب

اعراب آخر كلمات معرب داراى چهار حالت است.

كلمات معرب را براساس حركت آخر آن ها چنىن مى نامىم: 
مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم.

حرکت  گاهی  نىز  فارسی  زبان  در 
حرف آ خر کلمه تغىىر می کند.

ترکىب  در  »ُگل«  کلمه  حرکت  به 
» ُگل سرخ« دّقت کنىد.



 76 

كلمات معرب و مبنى

مبنى         ضمىر، اسم اشاره، موصول، استفهام  
        اسم

معرب         بىشتر اسمها )به جز اسم هاى مبنى(   

مبنى      ماضى، امر
 فعل                 

                       معرب                  مضارع

    حرف              مبنى     تمام حروف

در فعل مضارع دو صىغٔه جمع مؤنث نىز مبنى است.

از خود سؤال كنىد:

كلمات زبان عربى بىشتر معربند ىا مبنى؟

براى كدام ىک از كلمات انتظار تغىىر حركت حرف آخر را ندارىد؟

آىا مى دانىد چرا ىادگىرى بحث معرب و مبنى مهم است؟

كلمات مبنى كه به الف ختم 
مى شوند؛ مانند:

َعلى، إَلى، حّتى … 
مبنى بر سكون هستند.

كلمات مبنى كه به »ىاء« ساكن ختم 
شوند، مانند: 

تي … في، اَّلذي، َالّ
مبنى بر سكون هستند.



 77 

ِاجَعِل   ٱْلكلماِت الَّتي تحتها خطٌّ في مكاٍن مناسٍب ِمَن الجدول:

)الف(:
1ــ َالْعاِقُل َمْن وَ َعظَْتُه٭ التَّجاِرُب.

2ــ هل ىَنَْجُح   الَّذىَن ال ىَْدرُ سوَن؟

َجدوا طرىقًة ِلَحلِّ هذه الْمشكلِة. 3ــ هم َوَ

متحاِن. 4ــ نحن َدَر ْسنا و نََجْحنا في ااْلِ

االسم 

  الحرف

المبني     

كون على السُّ على اْلَكسر على اْلَفْتح   ّم  على الضَّ

الفعل

االسم 

الفعل

المعرب

المنصوب    المجرور    المجزوم   المرفوع  

)ب(:
.  1ــ و َجَعلْنا ِمَن الْماِء كُـلَّ شيٍء َحًيّ

2ــ ال تََتكاَسْل فإّن طرىَق الِْعّز َصْعٌب.
3ــ هل ىَْعتِمُد٭   الْعاقُل على   ٱلجاهِل؟

 ــ  

 ــ  
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كوِن. موصوٌل خاصٌّ و مبنيٌّ  على السُّ كَْىَف   

فعل مضارع مرفوع و معرب. ُاْدرُ ْس   

ضمىٌر منفصٌل مرفوع ٌ و مبنيٌّ على اْلفتِح. هؤالِء   

اسُم استْفهاٍم و مبنيٌّ  على اْلَفْتِح.  هي   

كوِن. فعُل أمٍر َو مبنيٌّ  على السُّ َالَّذی   

اسُم إشارٍة َو مبنيٌّ َعلَى الَكْسِر . ىَْعلَُم   

اني: ِل بِما ُیناِسُبها ِمن اْلعموِد الثَّ ِصْل ُكلَّ كلمةٍ في العموِد االَٴوَّ

حىَح في ترَجمةِ الْعباراِت التالىةِ: َعىِِّن الصَّ

 1ــ  ُأولئَك الَّذىَن َصَدقوا و ُأولئَك هُمُ   الُْمتَُّقونَ                 )بقرة / 177(
آنان كسانى اند كه راست گفتند و آنان همان پرهىزگارانند.  
اىنان كه راست مى گوىند؛ همان پرهىزگارانند.    

َِّك                 )طه / 130(  2ــ  فَاْصِبْر على ما ىَقولوَن َو َسبِّْح ِبَحْمِد َر ب
پس بر آنچه مى گوىند، بى تابى مكن، آنان به ستاىش پروردگارت تسبىح گوىند.  
پس بر آنچه مى گوىند، شكىبا باش، و به ستاىش پروردگارت تسبىح گوى.  

 3ــ  إنّي ِلما أنْـَزلَْت إليَّ من خىٍر فقىٌر                         )قصص/ 24(
همانا من به آنچه از نىكى به سوىم فرستى، نىازمندم.     
همانا من به آنچه نفرستادى از خوبى ها نىازمندم.      
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تْسُكُن بومٌة في َخِربَـٍة من َخراباِت اْلَبصرِة. فَقَصَدْت تَزوىَج َولَِدها ِبـإْحَدى َبناِت الُْموِصِل. فََرفََضْت 
بومةُ   الموِصِل و قالَْت:

محبّت جغد
جغدی در خانه ای از خانه های بصره زندگی می کند. ]جغد[ خواست پسرش را به ازدواج ىکی 

از دختران موصول درآورد. جغد موصل مخالفت کرد و فرىاد زد: 
إنَّ  البصرة بَلَْدةٌ كبىرةٌ و َمعمورةٌ و َولَُدِك الَىْقِدُر َدفَْع َمْهِر ِبنتي و هَو َعَشَرُة بُىوٍت َخِربَـٍة.

آبادی است و پسرت نمی تواند مهر دخترم را که ده مغازٔه وىرانه  بی گمان بصره شهر شلوغ و 
است بپذىرد.

فقالت بومةُ البصرِة: نعم. هو اآلَن ال َىْقِدُر دفَْع هذا اْلَمهِر ولكن إذا َبِقَىْت حكومُة موالنا الحاِكِم 
ِة َسَنٍة؛  »َحِفظَهُ اللُّه« ِلُمدَّ

جغد بصره گفت: آری، او اکنون نمی تواند اىن مهر را تهّىه کند ولی اگر حکومت سرورمان، 
حاکم »خدا او را حفظ کند« برای مّدت دو سال دىگر بماند؛

فَأنا أْضَمُن لِك ألَف بىٍت َخِرٍب ِلَمْهِر ِبنِتَك.
من برای مهر دخترت هزار خانٔه وىرانه را تضمىن خواهم کرد.

َمهُراْلبومةِ

    در زبان فارسى، فعل معموالً  در آخر جمله قرار مى گىرد، و حال آن كه در عربى، فعل معموال ً 
ابتداى جمله مى آىد.

   در ترجمٔه اسم هاىى كه داراى تنوىن هستند، گاهى »ى« )وحدت ىا نكره( اضافه مى كنىم: 
كتاٌب: كتابى

اشکاالت ترجمٔه فارسی متن زىر را اصالح کنىد:
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الف
در آىات زىر سه كلمه از ىک رىشه هستند، آن ها را در مربّع هاى خالى بنوىسىد و جاهاى خالى 

را پركنىد:
1ــ    ال تُبِْطلوا َصَدقاِتُكم بٱلَمنِّ واالٴََذى      )بقرة / 264(

ــ صدقه هاى خوىش را با …… گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنىد.
لَت   / 8( 2ــ    لَُهم َأْجٌر غىُر َمْمنوٍن         )فُصِّ

ــ براى آن ها پاداشى بى…… است.
3ــ    قد َمنَّ اللُّه علىنا          )ىوسف/ 90(

ــ خداوند بر ما …… نهاده است.

ب
كدام جمله بىانگر مفهوم آىٔه زىر است؟

  ال تَْجَعْل ىََدَك َمْغلولَـًة إلَى ُعنُِقَك و ال تَبُْسطْها كُـلَّ الْبَْسِط
 َااِلبتعاُد عن  اإلفْراِط و الّتفرىط في اإلنفاِق

 َعَدُم اإْلسراف في اإلنفاِق
نىا ِر على الدُّ   عدُم التََّحسُّ

 َااِلبتعاُد عن الّتكاُسِل

به نظر شما درس عربى با چه درس هاىى ارتباط بىش ترى دارد؟

عربى را آن گونه بخوانىم كه ما را در فهم درس هاى دىگر كمک كند.

 براى فهم بهتر قسمت »بىاموزىم« در كتاب ادبىات 
فارسى ١ و 2، فهم بهتر مطالب كتاب عربى ضرورى 

است!
 ،2 و   1 فارسى  ادبىات  كتاب  قسمت هاى  برخى   
همچون بحث ضمىر را با همىن بحث در كتاب عربى 

مقاىسه كنىد.
 متون كتاب زبان فارسى 1 و 2  بر تواناىى در زمىنٔه 

ترجمٔه متون عربى به    فارسى مى افزاىد.
  در مورد خدمات اىرانىان به زبان عربى در زمىنه هاى 

صرف، نحو، بالغت و لغت …… چه مى دانىم؟
 در ماه نامٔه دىوارى خود راجع به اىن شعر حافظ 

مطلبى بنوىسىد:
اگرچه َعْرِض هنر پىش ىار بى ادبى است
زبان خموش ولىكن دهان پر از عربى است

٭ ٭ ٭


