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   اهداف درس  

دانش آموز بتواند:

1   با یک منت مكامله در فضای معنوی حج آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2   معنای كلامت جدید این درس را از عربی به فارسی ذكر كند.

3   نقش قید حالت )اَلْحال( را در جمالت زبان عربی تشخیص دهد.

4   جمله های دارای قید حالت )به صورت اسمی نكره( را درست معنا كند.

5   جمله های دارای قید حالت )به صورت جملۀ اسمیّه( را درست معنا كند.

6   آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به یاد بیاورد.

7   پیام منت درس را درست درک و بیان كند.

هامهنگـی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ بـه بـرخـی نکات رصفی،
نحوی، تفسريی و واژگانی   

﴿... لِلِّٰه َعَل الّناِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطاَع إلَیِه َسبیالً...﴾ آُل ِعْمران: 97

حّج خانۀ ]خدا[ بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند واجِب الٰهی است.

آیۀ کامل این است: 

﴿فیِه آیاٌت بَیِّناٌت َمقاُم إِبْراهیَم َو َمْن َدَخلَُه کاَن آِمناً َو لِلِّٰه َعلَی النَّاِس ِحجُّ الْبَیِْت َمِن اْستَطاَع إِلَیِْه َسبیالً 

َو َمْن کََفَر فَِإنَّ اللَّٰه َغِنیٌّ َعِن الْعالَمیَن﴾ 

 ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

در آن، نشانه های روشن، ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هرکس داخل آن ]خانۀ خدا[ شود در امان 

خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانۀ ]او[ کنند، آنها که توانایی رفنت به سوی آن دارند و 

هرکس کفر ورزد )و حج را ترک کند، به خود زیان رسانده( ، خداوند از همۀ جهانیان، بی نیاز است.

ْرُس الّثانـی اَلدَّ
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 ترجمۀ استاد الهی قمشه ای:

در آن خانه، آیات ]ربوبیّت[ هویداست، مقام ابراهیم خلیل است، و هر که در آنجا داخل شود ایمن باشد 

و مردم را حّج و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هرکسی که توانایی برای رسیدن به آنجا دارد و 

هر که کافر شود )به خود زیان رسانده و( خدا از جهانیان بی نیاز است.

 ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند:

در آن، نشانه هایی روشن است ]از جمله[ مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است و برای 

خدا، حّج آن خانه، برعهدۀ مردم است ]البّته بر[ کسی که بتواند به سوی آن راه یابد. و هر که کفر ورزد، 

یقیناً خداوند از جهانیان بی نیاز است.

 ترجمۀ آیت اللّهٰ موسوی همدانی )ترجمۀ تفسیر املیزان(

بر هرکس که  ایمن است و  ابراهیم هست و هرکس داخل آن شود،  در آن خانه آیاتی روشن و مقام 

مستطیع باشد، زیارت آن خانه واجب است و هرکس به این حکم خدا کفر بورزد، خدا از همۀ عامل بی نیاز 

است.

َرُة َمکَُّة الُْمکَرََّمُة َو الَْمدیَنُة الُْمَنوَّ

هاِب   َجلََس أَعضاُء اْلُْسَِة أَماَم التِّلْفاِز ُمشتاقیَن، یُشاِهدوَن الُْحّجاَج ِفـي الَْمطاِر َو ُهم یَرْکَبوَن الطّائِرََة لِلذَّ
إلٰی َمکََّة الُْمَکرََّمِة َو الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة. نَظََر »عارٌِف« إلَی والَِدیْـِه، فَـَرأٰی ُدموَعـُهام تَتَساقَُط ِمْن أَْعیُِنـِهام. فََسأََل 

باً: یا أَبـی، لَِم تَبْکـي َو قَْد کُْنَت ِفـي الَْحجِّ ِفـي الْعاِم الاْمضی؟! عارٌِف والَِدُه ُمتََعجِّ

اعضای خانواده با اشتیاق روبه روی تلویزیون نشستند. حاجی ها را در فرودگاه در حالی که برای رفتـن 

مادرش  و  پدر  به  »عارف«  می کردند.  متاشا  می شـدنـد،  هواپیام  سواِر  منــّوره  مدینـۀ  و  مکرّمـه  مّکـۀ  به 

نگاه کرد و اشک هایشان را دید که از چشامنشان پی درپی می افتند )سازیر می شدند(. عارف با تعّجب 

از پدرش پرسید: ای پدرم، چرا گریه می کنی در حالی که در سال گذشته در حج بودی؟! )سه »حال« وجود 

دارد: مشتاقین، یشاهدون و هم یركبون؛ اّما صاحب حال دو تای اّول »أعضاء أسة« و صاحب حال سومی 

»حّجاج« است.(
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ـَك هاتَیِن الَْمدیَنتَیِن  ، تَـُمـرُّ أَمامی ِذکَْریاتـی حیَن ُزرُْت أَنا َو أُمُّ اَْلَُب: حیَنـام أََری الّناَس یَْذَهبوَن إلَی الَْحجِّ

َستَیِن؛ فَأَقوُل في نَْفسي: یالَیتَنی أَْذَهُب َمرًَّة أُْخرٰی! الُْمَقدَّ

پدر: وقتی مردم را می بینم که به حج می روند، خاطراتم از برابرم می گذرند، وقتی که من و مادرت این 

دو شهر مقّدس را زیارت کردیم؛ و با خودم می گویم: ای کاش من بار دیگر بروم!

ترجمۀ  َستَیِن« در  الُْمَقدَّ الَْمدیَنتَیِن  ـَك هاتَیِن  أُمُّ َو  أَنا  ُزرُْت  زیارت كردم« در عبارِت »حیَن  »ُزرُْت:  فعل 

فارسی به صورت »زیارت كردیم« می آید. این عبارت فصیح است و اشکالی ندارد؛ ولی در ترجمه به فارسی 

اشکالی پیش می آید که آن هم طبیعی است؛ زیرا منی توان توقّع داشت که ساختار دو زبان از دو خانوادۀ 

گوناگون ماننِد هم باشد.

   به ترجمۀ »اِْذَهْب« در این آیه توّجه کنید: 

﴿فَاْذَهْب أَنَت َو َربَُّك فَقاتاِل إنّا ها ُهنا قاِعدوَن﴾ اَلْامئَِدة: 24 

تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما اینجا نشسته ایم.

َنِة الاْمضیَِة َمَع أُّمـي! رُقَیَّة: َولِٰکنَّـَك أَدَّیَْت فَریَضَة الَْحجِّ ِفـی السَّ

رقیّه: ولی تو فریضۀ حج را همراه مادرم در سال گذشته به جا آوردی! )فریضه: واجب دینی(

یِف. یَفیِن: الَْمسِجِد الَْحراِم َو الَْمسِجِد النَّبَویِّ َو کَٰذلَِك الْبَقیعِ الشَّ : لََقِد اْشتاَق أَبوکُام إلَی الَْحرََمیِن الشَّ اَْلُمُّ

مادر: پدرتان مشتاق دو حرم رشیف مسجد الحرام، مسجد نبوی و همچنین بقیع رشیف شده است. 

عارٌِف: أَ أَنِت ُمْشتاقٌَة أَیضاً؛ یا أُّماْه؟

عارف: ای مادر! آیا تو نیز مشتاق هستی؟

َسِة أَیضاً. . َولِٰکّنی أُِحبُّ أَْن نَْذَهَب لِـزیارَِة الَْعتَباِت الُْمَقدَّ : نََعم، ِبالتَّأکیِد یا بَُنـيَّ اَْلُمُّ

مادر: آری، البته ای پرسم. ولی من دوست دارم که برای زیارت عتبات مقّدس نیز برویم. 

َسـَة یَشتاُق إلَیها. اَْلَُب: کُـلُّ ُمْسلٍِم حیَن یَرٰی ٰهَذا الَْمشَهَد، َو یَتََذکَُّر اْلَماکَِن الُْمَقدَّ

یاد می آورد  به  را  اماکن مقّدسه )مکان های مقّدس(  و  را می بیند  این صحنه  پدر: هر مسلامنی وقتی 

مشتاِق آن می شود.

عارٌِف: أَیُّ اْلَماکِِن تُِحبُّ أَْن تَزورَها؟

عارف: چه اماکنی )جاهایی( را دوست داری زیارت کنی؟ )ببینی(

ـَك. َسَة أَیضاً، کَام قالَْت أُمُّ اَْلَُب: إضافَـًة إلٰی َمکَّـَة َو الَْمدیَنـِة أُِحبُّ أَْن أَزوَر الَْعتَباِت الُْمَقدَّ

پدر: عالوه بر مّکه و مدینه دوست دارم که عتبات مقّدس را نیز هامن طور که مادرت گفت زیارت کنم.
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؟ عارٌِف: ما هَي ِذکَْریاتُـُکام َعِن الَْحجِّ

عارف: خاطرات شام از حج چیست؟

)همین جا می توان به دانش آموزان گفت که در زبان فارسی کلامت بسیاری وجود دارند که هرچند ریشۀ 

آنها عربی است، ولی یا در عربی به کار نـمی روند، یا کاربرد دیگری دارند؛ مثل خاطرات که جمع »خاطرة« 

و ریشۀ عربی دارد؛ اّما در عربی به جایش »ِذکْرٰی« به کار می رود که جمعش »ِذکْریات« است.(

ْعَي  یَفِة َو السَّ اَْلَُب: أَتََذکَُّر خیاَم الُْحّجاِج فی ِمنٰی َو َعرَفاٍت، َو رَْمَي الَْجَمراِت َو الطَّواَف َحْوَل الَْکْعبَِة الشَّ

یِف. فا َو الَْمرَوِة، َو زیارََة الْبَقیعِ الشَّ بَیْـَن الصَّ

پدر: به یاد می آورم چادرهای حاجی ها در منا و عرفات و رمی جمرات )پرتاب سنگریزه ها( و طواف دور 

کعبۀ رشیف و سعی )دویدن( بین صفا و مروه و زیارت بقیع رشیف را. به تلّفظ ِخیام توّجه كنید كه هم وزن 

با كلامت نیام، صیام و قیام است.

ِتـِه. : َو أَنا أَتََذکَُّر َجبََل الّنوِر الَّذی کاَن النَّبـیُّ یَتََعبَُّد فـي غاِر ِحراٍء الْواِقـعِ فی ِقمَّ اَْلُمُّ

و من به یاد می آورم کوه نور را که پیامرب در غار حرا واقع در قلّۀ آن عبادت می کرد.

بیَِة الّدینیَِّة أَنَّ أُولٰی آیاِت الُْقرآِن نَزَلَْت َعلَی النَّبـیِّ فـي غاِر ِحراٍء.  رُقَیَّة: أنَا قََرأُْت فی کِتاِب التَّ

َهْل َرأَیِْت الْغاَر؛ یا أُّماْه؟ 

رقیّه: من در کتاب تربیت دینی )دین و زندگی( خواندم که نخستین آیه های قرآن در غار حرا بر پیامرب  

نازل شد. 

ای مادر، آیا غار را دیدی؟

: ل، یا بَُنیَّتي. اَلْغاُر یََقُع فَْوَق َجبٍَل ُمرتَِفعٍ، ل یَستَطیُع ُصعوَدُه إلَّ اْلَقویاُء.  اَْلُمُّ

َو أَنِت تَْعلَمیَن أَنَّ رِْجلـي تُْؤلُِمني.

مادر: نه ای دختكم، غار بالی کوهی بلند واقع است که جز افراد قوی نـمی توانند از آن بال بروند و تو 

می دانی كه پایم درد می كند.

رُقَیَّة: َهْل َرأَیْتاُم غاَر ثَْوٍر الَّذی لََجأَ إلَیِه النَّبـيُّ فـي طَریِق ِهجرَتِـِه إلَی الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة؟

رقیّه: آیا دیدید غار ثور را که پیامرب در راه هجرتش به مدینۀ منّوره به آن پناه برد؟

 اَْلَُب: ل، یا َعزیزَتـي؛ أَنا أَتَـَمّنٰی أَْن أَتََشََّف َمَع َجمیعِ أَعضاِء اْلُسَِة َو َمَع اْلَقْـِرباِء لِـزیارَِة َمکََّة الُْمَکرََّمِة َو 

الَْمدیَنِة الُْمَنوَّرَِة َمرًَّة أُْخرٰی َو أَزوَر ٰهِذِه اْلَماکَِن.

پدر: نه، ای عزیزم، من آرزو دارم که بار دیگر همراه همۀ اعضای خانواده و نزدیکان به زیارِت مّکـۀ 

مکرّمـه و مدینـۀ منـّوره مشّف شوم و این اماکن را زیارت کنم. )ببینم(
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 َعیِّـْن َجواَب اْلَْسِئلَِة الّتالَیِة ِمَن الُْمسَتطیِل. )اِثناِن زائِداِن(

1 لاِمذا لَْم تَْصَعْد والَِدُة عارٍِف َو رُقَیََّة َجبََل الّنوِر؟ ِلَنَّ رِْجَل اْلُمِّ کانَْت تُْؤلُِمها.
چرا مادر عارف و رقیّه از کوه نور بال نرفت؟ زیرا پای مادر درد می کرد.

؟ ِفـی الْعاِم الاْمضی. 2  َمتٰی كاَن والِدا عارٍِف َو رُقَیََّة ِفـی الَْحجِّ
کی پدر و مادر عارف و رقیّه در حج بودند؟ در سال گذشته

3  ماذا كاَن أَْعضاُء اْلُْسَِة یُشاِهدوَن؟ اَلُْحّجاَج ِفـی الَْمطاِر.
اعضای خانواده چه چیزی را متاشا می کردند؟ حاجی ها را در فرودگاه.

4 أَیَن َجلََس أَعـضـاُء اْلُْسـرَِة؟ أَماَم التِّلْفاِز.
اعضای خانواده کجا نشستند؟ روبه روی تلویزیون.

5  كَیَْف یَکوُن َجبَُل الّنوِر؟ یَکوُن ُمرْتَِفعاً.
کوه نور چگونه می باشد؟ بلند می باشد.

6  َمْن كاَن یَبْكـی؟ والِدا اْلُْسَِة.
چه کسی گریه می کرد؟ )چه کسانی گریه می کردند؟( پدر و مادر خانواده.

   اِعلَموا  

 اَلْحال )قید حالت(

از دانش آموزی می خواهیم با صدای رسا بخش )اعلموا( را بخواند. 

سؤالت  به  سپس  شدند؟  درس  قواعد  متوّجه  آیا  می پرسیم  آنها  از  )اعلموا(  از  قسمت  هر  خواندن  با 

احتاملی آنان پاسخ می دهیم. 

آیا ترجمۀ این سه جمله یکسان است؟ 

ج( َرأَیُْت الَْولََد، َمْسوراً. ب( َرأَیُْت الَْولََد الَْمْسوَر.  الف( َرأَیُْت َولَداً َمْسوراً. 

پرس را خوشحال دیدم. پرِس خوشحالی را دیدم.  پرِس خوشحال را دیدم. 

از دانش آموزان می پرسیم: نقش کلامت »خوشحال« در دستور زبان فارسی چیست؟ سپس می پرسیم: 

َمرْسوراً در جملۀ الف و اَلَْمرْسوَر در جملۀ ب چه نقشی دارند؟ 

آیا َمرْسوراً در جملۀ ج نیز هامن نقش را دارد؟
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در جملۀ اّول کلمۀ »َمرْسوراً« صفِت »َولَداً« و در جملۀ دوم »الَْمرْسوَر« صفِت »اَلَْولََد« و در جملۀ سوم 

»َمرْسوراً« حالِت »اَلَْولََد« است.

َذَهبَِت الْـِبــْنـــُت، َفـرَِحـًة. َذَهبَِت الِْبْنُت الَْفرَِحُة.  

       موصوف  صفت                            مرجع حال  قید حالت )اَلْحال(

می دانند.١حتّی  فارسی  زبان  دستور  در  را  حالت  قید  مفهوم  دانش آموزان  شویم  مطمنئ  باید  آغاز  در 

می توان اشاره ای کوتاه و گذرا به قید حالت در زبان انگلیسی کرد.

قید حالت به صورت »اسمی نکره« یا »جمله« می آید و حالِت مرجعِ خودش را که معرفه )دارای »ال« 

یا »َعلَم«( است بیان می کند.

اِْشتََغَل َمـنـصـوٌر ِفـی الَْمزَرَعِة نَـشـیطـاً. 

         مرجع حال               حال )قید حالت(

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

تشخیِص مرجعِ قید حالت و مطابقت قید حالت با مرجعش از نظر عدد و جنس، از اهداف آموزشی 

کتاب درسی نیست.

)تدریس »صاحب حال« از اهداف کتاب درسی نیست٢(.

مباحث تخّصصی برای دانش آموز رشتۀ ریاضی فیزیک و علوم تجربی رضورت ندارد.

١ــ قید، کلمه ای است که چگونگی انجام یافنت فعل یا مفهوم صفتی یا معنای کلمۀ دیگری را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت  و... مقّید می سازد. 

وقتی می گوییم: »آرش بازی کرد.« شنونده می پرسد: چگونه بازی کرد؟ در پاسخ می گوییم: آرش، خوب بازی کرد. پس کلمۀ »خوب« چگونگِی انجام یافنت 

فعل را نشان می دهد.

٢ــ نظر آقای محّمدعلی اسالمی دبیر عربی استان گلستان دربارۀ تشخیص صاحب حال:

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

در جملۀ:

محّمٌد ذهَب إىل املدرسة مرسوراً.

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

چرا »محّمد« صاحب حال نیست؟

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

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

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

منونه هایی از سؤال های طرح شده دربارۀ صاحب حال در کتاب های پیشین عربی:

١ــ عّین صاحب الحال یختلف مع الخری.

٢ــ عّین صاحب الحال جمع تكسیر.

٣ــ عّین صاحب الحال لیس فاعاًل.

٤ــ عّین صاحب الحال ضمیراً مستتاً.

این گونه سؤالت چه بار علمی و معنایی برای دانش آموز دارند؟!

همین گونه مطالب و قواعد است که دانش آموزان را از عربی گریزان می کند.
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در زبان عربی بسیاری از اوقات قید حالت در انتهای جمله می آید؛ مانند:

َوقََف الُْمَهنِدُس الّشابُّ ِفـی الَْمْصَنعِ ُمْبَتِسامً.

اَلاّلِعبوَن اْلیرانیّوَن رََجعوا ِمَن الُْمسابََقِة ُمْبَتِسمیَن.

هاتاِن الِْبنتاِن قاَمـتا ِبـَجْولٍَة ِعلْمیَّـٍة ِفـی اْلنِتـرنِت ُمْبَتِسَمَتیِن.

اّما لزم است به دانش آموز تذکّر داد که همیشه چنین نیست؛ مثالً سه جملۀ بال را می توان بدین صورت 

آورد:

َوقََف الُْمَهنِدُس الّشابُّ ِفـی الَْمْصَنعِ ُمْبَتِسامً لِـَنجاِحِه فی َعَملِِه.

اَلاّلِعبوَن اْلیرانیّوَن رََجعوا ِمَن الُْمسابََقِة ُمْبَتِسمیَن ؛ ِلَنَُّهم َحَصلوا َعلَی ما یُریدوَن.

هاتاِن الِْبنتاِن قاَمتا ِبَجْولٍَة ِعلْمیٍَّة فی اْلنِتنِت ُمْبَتِسَمَتیِن قَبَْل لََحظاٍت.

 اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك )1(: َعیِّـِن »الْحاَل« ِفـی الُْجَمِل التّالیَِة.

َریْـِن( َریْـِن َو َرکِبـا الطّائِرََة. )ُمتَأَخِّ 1  َوَصَل الُْمساِفراِن إلَی الَْمطاِر ُمتَأَخِّ
مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیام شدند.

ـها. )راضیًَة( 2 تَْجتَِهُد الطّالِبَُة فی أَداِء واِجباتِها راضیًَة َو تُساِعُد أَمَّ
دانش آموِز دخت )دخت دانش آموز( در انجام تکلیف هایش با خشنودی تالش می کند و به مادرش کمک 

می کند.

ُع الُْمتََفرِّجوَن فَریَقـُهُم الْفائَِز فَرِحیَن الْیَوَم. )فَرِحیَن( 3  یَُشجِّ
امروز متاشاگران با خوشحالی تیم برنده شان را تشویق می کنند.

تَـیِن( تَـیِن. )ُمِجدَّ 4 اَلطّالِبَتـاِن تَـْقـرَآِن ُدروَسـُهام ُمِجدَّ
دو دخت دانش آموز )دانش آموزان دخت( با جّدیّت درسهایشان را می خوانند.

همین جا می توان به دانش آموز یادآور شد که یکی از حالت های قید حالت در زبان فارسی پیشوند »با« 

است.

گاهی قید حالت به صورت جملۀ اسمیّه همراه با حرف »واو حالیّه« و به دنبال آن یک ضمیر می آید؛ 

مثال:

َجرََتیِن.             الف( رَأَْیُت اْلَفاّلَح َو هَو َیْجَمُع اْلَمحصوَل.        ب( ُأشاِهُد قاِساًم َو هَو جاِلٌس َبْیـَن الشَّ

قاسم را می بینم، درحالی که میان دو درخت نشسته است.کشاورز را دیدم، در حالیکه محصول را جمع می کرد.

در حالی که جملۀ الف قید حالت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

بیشت از این لزم نیست دانش آموز با مبحث قید حالت آشنا شود.
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 اِْخَتِبـْر نَْفَسـَك )2(: تَرِْجِم اْلیاِت الَْکریَمَة ، ثُمَّ َعیِّـِن »الْحاَل«.

1   ﴿... َو ُخـلِـَق اْلنساُن َضعیفـاً﴾ اَلنِّساء: 28
و انسان، ناتوان آفریده شده است. )َضعیفـاً(

2   ﴿َو ل تَِهنوا َو ل تَـْحزَنوا َو أَنتُُم اْلَْعـلَـْوَن ...﴾ آُل ِعمران: 139
و سست نشوید و اندوهگین نباشید در حالی که شام برتر هستید. )أَنتُُم اْلَْعـلَـْوَن(

یَن ...﴾  اَلَْبَقرَة: 213 ـًة واِحَدًة فَـبََعَث اللُّٰه النَّبیّیَن ُمبَشِّ 3   ﴿کاَن الّناُس أُمَّ
یَن( مردم اّمتی یگانه بودند و خداوند، پیامربان را مژده دهنده فرستاد. )ُمبَشِّ

ِك راضیَـًة َمرْضیَّـًة﴾ اَلَْفْجر: 27 و 28 4   ﴿یا أَیَّتَُها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَّـُة * ارِْجعـی إِلـٰی َربِـّ
ای نفس آرام، با خشنودِی خود و خشنودِی خدا به سوی پروردگارت بازگرد. )راضیَـًة َمرْضیَّـًة(

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: 

ای نفس مطمئّنه،خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد.

ترجمۀ استاد مهدی الهی قمشه ای:

 ]آن هنگام به اهل ایامن خطاب لطف رسد که[ ای نفس ]قدسی[ مطمنئ و دل آرام به حضور پروردگارت 

باز آی که تو خشنود به ]نعمت های ابدی[ او و او راضی از توست.

ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود 

است.

کاَة َو ُهْم راکِعوَن﴾ اَلْامئَِدة: 55 الَة َو یُؤْتوَن الزَّ ا َولیُُّکُم اللُّٰه َو رَُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیموَن الصَّ ﴿إمنَّ

سپرست شام تنـهـا خـدا و پیامبـرش و کسانی هستند که ایامن آورده اند، کسانی که نـامز را بر پای 

می دارند و زکـات مـی دهند، در حالی که در رکوع هستند. )ُهْم راکِعوَن(

ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند: 

ولّی شام، تنها خدا و پیامرب اوست و کسانی که ایامن آورده اند: هامن کسانی که مناز برپـا می دارند و در 

حال رکوع زکات می دهند.

ترجمۀ استاد مهدی الهی قمشه ای: 

ولّی امر و یاور شام تنها خدا و رسول و مؤمنانی خواهند بود که مناز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع 

زکات می دهند.

ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی:

سپرست و ولّی شام، تنها خداست و پیامرب او و آنها که ایامن آورده اند هامن ها که مناز را برپا می دارند 

و در حال رکوع زکات می دهند.
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ترجمۀ آیت اللّٰه مشکینی: 

جز این نیست که رسپرست و ولّی امر شام خدا و فرستاده اوست و کسانی که ایامن آورده اند آنها که مناز 

را برپا می دارند و در حالی که در رکوع اند زکات می دهند.

* خوب است دانش آموزان با این شش نکتۀ امالیی آشنا شوند.*

جاء + وا = جاؤوا َخطَأُ + َك = َخطَُؤَك  1  َدواُء + َك = َدواُؤَك 

٢  در مضارع فعل »َرأٰی« حرف همزه می افتد؛ مثال: 
یَرٰی ، تَرٰی و نوشتار آن وقتی که مضارع آن به ضمیر وصل می شود، تغییر می کند. 

یَرٰی + َك = یَراَك تَرٰی + ُهم = تَراُهم 

٣  معموالً حرف کاف آخر در نوشتار عربی بدون رسکش و در فارسی با رسکش است؛ 
مثال: در عربی اِْشِتـراك، در فارسی اشتـراک. 

٤ حرف یاء آخر در عربی معموالً دو نقطه دارد؛ ولی در فارسی بدون نقطه است؛ 
مثال: در عربی َمْهدّي و در فارسی مهدی.

معموالً در قرآن مجید حرف »ي« بدوِن دو نقطۀ زیِر آن می آید.

و  »َعلَی«  مانند  می شود؛  خوانده  آ  نباشد،  نقطه  دو  »ی«  حرف  زیِر  هرگاه  معارص  عربی  در 

»ُمسَتشَفی« که »َعال« و »ُمستَشفا« خوانده می شود، و اگر زیر »ي« دو نقطه باشد، صدای »ئی« دارد؛ 

مانند »َعلـّي« که Ali خوانده می شود.

5  کلامتی مانند إلَی، یَْنَهی و أَْغلَی به صورت إلٰی، یَْنهٰی و أَْغلٰی نیز نوشته می شوند.

6  گاهی پیش از سه حرف کشیدۀ »و« ، »ا« و »ی« به ترتیب ضّمه، فتحه و کرسه نهاده می شود؛ 
مثال: نُور: روشنایی ، َحاّر: گرم و ِریح: باد

  تمرین ها   

ُل:   اَلتَّْمریُن اْلَوَّ

. )نَوُع الَْکلِامِت: اِْسُم فاِعٍل َو اْسُم َمفعوٍل َو اْسُم َمکاٍن َو اْسُم ُمبالََغٍة  أَ. َعیِّـْن نَوَع الَْكلِامِت الَّتی تَحتَها َخطٌّ

َو ِفْعٌل ماٍض َو ِفْعٌل ُمضاِرٌع َو َمْصَدٌر َو َحرُْف َجرٍّ َو ...(
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ُه  « ُمزارٌع )اِْسُم فاِعٍل(. هَو یَْسُکُن )ِفْعٌل ُمضاِرٌع( فی قَریَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. إنَـّ یُِّد ُمسلِمیٌّ »اَلسَّ

( اْلَیّاِم شاَهَد  رَُجٌل صاِدٌق )اِْسُم فاِعٍل( َو َصبّاٌر )اْسُم ُمبالََغٍة( َو ُمحَتٌَم )اْسُم َمفعوٍل(. فی یَْوٍم ِمَن )َحرُْف َجرٍّ

)ِفْعٌل  فَــَذَهَب  الَْقریَِة.  َمکاٍن(  )اْسُم  َمْسِجِد  أَماَم  فاِعٍل(  )اِْسُم  فاِعٍل( واِقفیَن  )اِْسُم  الُْمساِفریَن  ِمَن  َجامَعًة 

( َسبَِب ُوقوِفــِهم، فَـقالوا: إنَّ َسیّارَتَــنا ُمَعطَّلَـٌة )اْسُم َمفعوٍل(.  ماٍض( َو َسأَلَــُهم َعْن )َحرُْف َجرٍّ

َسیّارَتَـُهم.  ُمضاِرٌع(  )ِفْعٌل  یَُصلَِّح  لَِكی  یّاراِت؛  السَّ فاِعٍل(  )اِْسُم  ُمَصلِِّح  ِبــَصدیِقــِه  ُمسلِمیٌّ  یُِّد  السَّ فَـاتََّصَل 

َو جاَء َصدیُقـُه َو َجرَّ َسیّارَتَـــُهم )اْسُم ُمبالََغٍة( ِبــالْـَجرّارَِة )اْسُم ُمبالََغٍة( َو أََخَذها إلٰی َمْوِقِف )اْسُم َمکاٍن( 

یّاراِت. تَْصلیِح )َمْصَدٌر( السَّ

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

1 بر بسیارِی صفت یا انجام دادِن کار داللت دارد؛ مانند: َصبّار )بسیار بردبار( و َعاّلَمة )بسیار دانا(.

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

٣ بر اسم ابزار، وسیله یا دستگاه داللت می کند؛ مانند: َجّوال: تلفن همراه، نَظّارَة: عینک
توّجه داشته باشیم که در بسیاری از کتاب های رصف و نحو مورد دوم و سوم را اسم مبالغه به شامر 

نـمی آورند؛ اّما حقیقت این است که در این کلامت نوعی مبالغه وجود دارد. »خبّاز« از ریشۀ »َخبََز« است. 

»َخبََز الَْعجیَن: از خمیر نان درست کرد.« و »َخبّاز« نیز هر روز نان می پزد. چه مبالغه ای از این باالتر؟! در 

کلمه ای مانند: »نَظّارَة« نیز به راستی معنای »مبالغه« نهفته است.

در کتاب درسی به منظور جلوگیری از آشفتگی ذهن دانش آموز این مطلب در کتاب گنجانده شده است. 

در این مورد با گروهی نزدیک به سیصد نفر از دبیران هم اندیشی شد. نزدیک به 70 درصد موافق درج این 

قاعدۀ جدید در کتاب بودند.

اَلُْمَعطَّل: خراب شده )عاِطٌل؛ در محاورات عراقی و حجازی بیشت »َخْربان« گفته می شود./ در سوریّه 

ِعِطل و در مرص باِیز نیز کاربرد دارد.(، اَلَْجّراَرة: تراكتور، اَلَْموِقف: ایستگاه )َمَحطَّة نیز ایستگاه است؛ مانند: 

ّیاراِت: تعمیرگاه خودرو )در محاورات کَراج نیز کاربرد دارد.(، ِپطرود: نام  َمَحطَُّة الِْقطار(، َمْوِقُف تَْصلیحِ السَّ

روستایی در منطقۀ منونۀ گردشگری َچپَکرود تابع شهرستان جویبار واقع در جاّدۀ بابلرس به ساری، میان شهر 

بَهَنمیر و كوهی خیل است.

یِِّد ُمسلِمـیٍّ  یّاراِت. َصدیِق السَّ یّاراِت. / هَو ُمَصلُِّح السَّ ُه ُمَصلُِّح السَّ ؟ إنَـّ یِِّد ُمسلِمـیٍّ ب( ما ِمهَنُة َصدیِق السَّ

ُمَصلٌِّح. و پاسخ های دیگری نیز می تواند درست باشند.

؟ تِْسَعة: فی قَریَِة / ِبـُمحافَظَِة / فی یَْوٍم / ِمَن اْلَیّاِم / ِمَن الُْمساِفریَن/  ج( کَْم جاّراً َو َمْجروراً ِفـی النَّـصِّ

ِبالْـَجرّارَِة / ِبَصدیِق / إلٰی َمْوِقِف / َعْن َسبَِب 
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یُِّد ُمسلِمـیٌّ فی قَریَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. / یَعیُش فی  ؟ یَعیُش السَّ یُِّد ُمسلِمـیٌّ د( أَیَْن یَعیُش السَّ

قَریَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. / یَعیُش فی ُمحافَظَِة مازَنَدران. و پاسخ های دیگری هم می تواند درست 

باشند.

هـ( اُکْتُْب ُمْفرََد ٰهِذِه الَْکلِامِت. ساَدة: َسیِّد / قُرٰی )قًُری، قُرًی(: قَْریَة. »ریف متادف قریة است.«/ رِجال: 

رَُجل )در عامیانه زَلـم به معنای رجل است. در گویش های محلّی رِّجال )جمعِ آن ِریاجیل( نیز کاربرد دارد./ 

أَیّام: یَْوم/ َسیّارات: َسیّارَة )در سوریّه َعَربیَّة به معنای خودرو و همچنین گاری است.(/ ُمَصلّحوَن: ُمَصلِّح/ 

أَْصِدقاء: َصدیق/ َمواِقف: َمْوِقف/ َجرّارات: َجرّارَة/ َجامعات: َجامَعة 

بَِب.   اَلتَّمریُن الّثانـی: َعیِّـِن الَْكلَِمَة الَْغریبََة فی كُلِّ َمجموَعٍة، َمَع بَیاِن السَّ

)دوستان / یاران / نزدیکان / چهارشنبه( 1  اَْلَْصِدقاء / اَْلَِحبّاء / اَْلَقِْرباء / اَْلَْرِبعاء  

)گِل / پرونده / خاک / سنگ( راب / اَلَْحَجر  ٢  اَلطّین / اَلِْملَّف / اَلتُـّ

)چشامن / کتف ها / ترب / دندان ها(  ٣  اَْلَْعیُـن / اَْلَكْتاف / اَلَْفأْس / اَْلَْسنان 

)کالغ / گنجشک / کبوتر / سفرۀ غذا(  ٤  اَلُْغراب / اَلُْعْصفور / اَلَْحامَمة / اَلاْمئَِدة 

)استخوان / گوشت / سال / خون( م  5  اَلَْعظْم / اَللَّْحم / اَلْعام / اَلدَّ

)چادرها / دیروز / فردا / امروز( 6  اَلِْخیام / أَْمِس / َغداً / اَلْیَوم 

تذکّر: در طرّاحی این سؤال، باید مراقب بود دو گزینه درست نباشد. امکان دارد ما به موضوعی توّجه 

کنیم، ولی دانش آموز از زاویۀ دیگری به چهار کلمۀ ارائه شده توّجه کند؛ مثالً در این چهار کلمه )تُّفاَحة، 

ِعَنب، رُّمان، لَْحم( شاید منظور ما )لَْحم( باشد و بگوییم: سه کلمۀ دیگر میوه اند؛ ولی دانش آموز بگوید: 

ِعَنب، رُّمان و لَْحم مذکّرند و تُّفاَحة مؤنّث است.

.   اَلتَّمريُن الّثالُِث: اُكتُِب الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلَْكلِامِت الَّتي تَحتَـها َخطٌّ

نْيا َحَسَنًة )مفعول( َو يف اْلِخرَِة )مجرور به حرف جر( َحَسَنًة ...﴾  اَلَْبَقرَة: 201  1  ﴿... َربَّنا آتِـنا يف الدُّ
پروردگارا، در دنيا به ما نيکی و در آخرت ]نيز[ نيكی بده.

٢ ﴿... جــاَء الْـَحـقُّ َو زََهـَق الْباِطـُل ...﴾ )هر دو فاعل( اَْلْساء: 81 حق آمد و باطل نابود شد.

الِة ...﴾ اَلَْبَقرَة: 45 )مجرور به حرف جر( از بردباری و مناز ياری بجوييد. بْـِر َو الصَّ ٣  ﴿َو اْستَعينوا ِبـالصَّ

٤  ﴿... فَـإنَّ ِحزَْب اللِّٰه ُهُم الْغالِبوَن﴾ اَلْامئَِدة: 56 )مضاٌف إليه( بی گامن حزب خدا هامن چريه شدگان اند.

5 ﴿... كُـلُّ نَْفٍس ذائَِقـُة الَْمْوِت﴾ آُل ِعمران: 185 )مبتدأ و خرب( هر كسی چشندٔه مرگ است.
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در کتاب لفِظ »َمْفعوٌل ِبِه« به کار نرفته و هرجا که »مفعول« گفته شده، منظور هامن »مفعول به« است.

رِس َو التَّامريـِن.   اَلتَّمريُن الّراِبُع: اُکتُْب كَلَِمًة ُمناِسبًَة لِلتَّوضيحاِت التّاليَِة ِمْن کَلِامِت نَصِّ الدَّ

( / پرِس کوچکم )پرسکم( ـغـيـُر.  )بَُنيَّ 1 اِبْـنـَي الـصَّ

ـغـيـرَُة. )بَُنيَّتي( / دختِ کوچکم )دختکم( 2 ِبـْنـتـَي الـصَّ

ة( / بالی کوه و ِس آن )قلّه( 3 أَْعـلَـی الْـَجـبَـِل َو َرأُْسـُه. )اَلِْقمَّ

4 َمكاُن ُوقوِف الّسيّاراِت َو الْحاِفالِت. )اَلَْموِقف( / جای ايستادن اتومبيل ها و اتوبوس ها )ايستگاه(

الَْمزَرَعِة. )اَلَْجرّارَة( / خودرويی که برای کار در کشتزار آن را به کار  لِـلَْعَمِل ِفـي  َسيّارٌَة نَْستَخِدُمـها   5
می بريم. )تراکتور(

يا  ابزاری  يا  دستگاهی  برای  صفتی   / )اَلُْمَعطَّلَة(  التَّْصليِح.  إلَی  ِبحاَجٍة  أَداٍة  أَْو  آلٍَة  أَْو  لِِجهاٍز  ِصَفٌة   6
دست افزاری که نياز به تعمري دارد. )خراب(

چنني مترينی برای طرح در امتحانات بسيار مناسب است. دبري بايد مراقب باشد از واژگانی استفاده کند 

که جزء آموخته های پيشني فراگري باشد؛ لذا طرح اين سؤال، وقتگري است و نياز به صرب و حوصله دارد.

رَْجـَمـِة.   اَلتَّمريُن الْخاِمُس: لِـلـتَـّ

قَْد کُِتَب التَّمريُن: مترين نوشته شده است. 

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

يَکتُْب: هنوز  »لاَّم  بدانيد  بر س مضارع آشنا نشده اند. خوب است  »لاَّم«  با حرف  می شود. دانش آموزان 

ننوشته است« معادل ماضی نقلی منفی است. توّجه داشته باشيم که در کتاب آموزش داده نشده است.( 

لَِم ل تَْکتُبيـَن َدرَْسِك؟ چرا درَست را نـمی نويسی؟ 

)به دانش آموز تذکر دهيم که »لَِم؟« را با »لَْم« اشتباه نگريد.(

لَْم تَْکتُبي َشيئاً: چيزی ننوشتی. 

)به دانش آموز تذکّر دهيم که فعِل »لَْم تَْکتُبي« با فعل »ما کَتَبِْت« هم معناست.(

َجِر: نبايد روی درخت بنويسد.  ل يَْکتُْب َعلَی الشَّ

)به دانش آموز فعِل »ل يَْکتُُب« را متذکّر شويم و از او بخواهيم فرق اين دو فعل را توضيح دهد.(

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

فعل تَکاتَبا دو وجه دارد؛ لذا حتامً در سؤالت امتحانی در جمله واقع شود. از آنجا که در مسابقات و 

کنکور از چنني فعل هايی استفاده می شود؛ لذا چاره ای نيست و بايد به اين فعل ها اشاره کرد. 
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فعل  مثالً  دارد؛  وجود  حالت هايی  چنني  نيز  فارسی  زبان  در  بگوييم:  دانش آموز  به  می شود  پيشنهاد 

»می خنديد« دو وجه دارد: 

»او می خنديد« سوم شخص مفرد ماضی استمراری

»شام می خنديد« دوم شخص مضارع اِخباری

»بدويد« در »بايد بدويد« دوم شخص مضارع التزامی

»بدويد« در »به سوی خّط پايان، بدويد« فعل امر

رَجاًء، تَکاتَبا: لطفاً، با هم نامه نگاری کنيد.

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

أَنتاُم تَکاتَبْتُـام: شام )دو تن( با هم نامه نگاری کرديد.

کَّريَِّة: از مواّد قندی منع شدم.  ُمِنْعُت َعِن الَْموادِّ السُّ

توضيح: ُسکَّر واژه ای فارسی است که در بسياری از زبان های جهان از جمله عربی وارد شده است؛ مانند: 

آملانی: زوکَه )Zucker(، اسپانيايی: اَذُکَر)Azúcar( که در اصل از عربی به اسپانيايی رفته است، ايتاليايی: زوکُِّر 

)zucchero(، فرانسه: ُسيِْكر )Sucre(، یونانی: زا َخری )Ζάχαρη(، ژاپنی: زيدا )シュガー(، لهستانی: زوکِر 

)Sugar( انگليسی: شوگِر ،)Cukier(

ل تَـْمَنْعنا َعِن الُْخروِج: مانع خروج ما نشو؛ مانع بريون رفنِت ما نشو؛ ما را از خارج شدن منع نکن.

ضمناً فعِل »ل مَتَْنْع« در جملٔه بال می تواند »نهی غايب« و به معنای »نبايد منع كند« باشد؛ بنابراين اگر 

دانش آموزی چنني معنا كرد، درست است؛ چون قرينه ای وجود ندارد.

اِْمَنعوا َحْمَل الَْجّواِل: از بُردِن گوشِی همراه جلوگريی كنيد.

شاَهْدنا مانِعاً ِبالطَّريِق: مانعی را در راه ديديم.

کاَن الْحارُِس قَِد اْمتََنَع َعِن النَّْوِم: نگهبان از خوابيدن خودداری کرده بود.

ل تَـْمتَِنعوا َعِن اْلَکِْل: از غذا خوردن خودداری نکنيد.

لَْن نَـْمتَِنَع َعِن الُْخروِج: از خارج شدن خودداری نخواهيم کرد.

لَيْتَـنا اْمتََنْعـنا َعْنـُه! ای کاش، ما از آن خودداری می کرديم!

لَِم ما َعِملْتُم ِبواِجباتُِکم؟ چرا به تکاليفتان عمل نکرديد؟

أَتَْعَملوَن يف الَْمصَنعِ؟ آيا در کارخانه کار می کنيد؟

اَلُْعاّمُل َمشغولوَن ِبالَْعَمِل: کارگران مشغول کارند.

اَلَْمْعَمُل ُمَعطٌَّل الْيَوَم: امروز کارگاه تعطيل است.
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إلٰهي، عاِملْنا ِبَفْضلَِك: ای خداِی من، با لطفت با ما رفتار کن.

إلٰهي، ل تُعاِملْنا ِبـَعْدلَِك: ای خداِی من، با دادگری ات با ما رفتار نکن.

کانوا يُعاِملونَنا َجيِّداً: با ما به خوبی رفتار می کردند.

ُمَعلُِّمنا َجيُِّد الُْمعاَملَِة َمَعنا: معلِّم ما با ما خوش رفتار است.

قَْد ذَکََر الُْمؤِمُن َربَُّه: مؤمن پروردگارش را ياد کرده است.

قَْد يَْذکُُر اْلُستاُذ تاَلميَذُه الُْقَدماَء: استاد شاگردان قدميش را گاهی ياد می کند.

ذُکِرَْت ِبـالَْخيْـِر: به نيکی ياد شدی.

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

تـي تََذکَّرانـي: پدر بزرگ و مادربزرگم مرا ياد كردند. )پدر بزرگم و مادربزرگم مرا ياد كردند(. َجّدي َو َجدَّ

رَجاًء، تََذکَّرا زَُمالَءنا: لطفاً، هم کالسی هاميان را ياد کنيد.

ل أَتََذکَّرَُك يا زَميلـي: ای هم کالسِی من، تو را به ياد منی آورم.

َسـيَتََذکَّرُنا الُْمَدرُِّس: معلّم، ما را به ياد خواهد آورد.

انواع مختلف فعل ماضی، مضارع،  اين است که دانش آموز  اين گونه مترين چيست؟ هدف  اّما هدف 

مستقبل، نهی و نفی را در ساخت های گوناگون ببيند. در بارم بندی ترجمه از انواع فعل نيز وجود دارد؛ لذا 

لزم است که فراگري با اين سبک از سؤالت در کتاب آشنا شده باشد.

.  اَلتَّمريُن الّساِدُس: تَرِجِم النَّصَّ التّالـي؛ ثُمَّ َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لاِم تَْحتَـُه َخطٌّ

ها تُطْلُِق قَطَراِت الاْمِء ُمتَتاليَـًة )حال»قيد حالت«(  يِد. إِنَـّ ْهِم ِمْن أَْعَجِب اْلَْسامِك يف الصَّ َسَمَکُة )مبتدأ( السَّ

ْهَم الاْمئـيَّ ِفـي اتِّجاِه  ْهِم َو تُطْلُِق ٰهَذا السَّ ٍة تُْشِبُه إطاْلَق السَّ ِمْن فَِمها إلَی الَْهواِء )مجرور به حرف جّر( ِبـقوَّ

الَْحَشاِت فَْوَق الاْمِء، َو ِعْنَدما تَْسُقُط الَْحَشَُة  )فاعل( َعلٰی َسطِْح الاْمِء )مضاٌف إليه( تَبْلَُعـها َحيَّـًة )حال»قيد 

حالت«(. 

ماهِی تريانداز١ عجيب ترين ماهی در صيد است. او قطره های آب را به صورت پی درپی با قدرتی که 

شبيه رهاساخنت تري است از دهانش به سوی هوا رها می کند و اين تري آبی را به سمِت حشات روی آب رها 

می کند و وقتی که حشه روی سطح آب می افتد، آن را زنده می بلعد.

)Toxotes :نام علمی( Archer fish )١ــ ماهی تیرانداز )آبپاش، کامنگري

زیستگاه اين ماهی دهانٔه رودخانه های کوچک است. این ماهی می تواند آب را از دهان خود به سوی حشه هایی که بالی سطح آب اند 

پرتاب کند و حشات را شکار کند.

یا  تريانداز می تواند به حشه ها  این کار دچار خطا منی شوند. ماهی  استادانه است که معمولً در  اندازه ای  به  اين ماهی ها  هدف گیری 

جاندارانی کوچک که تا سه مت بالی سطح آب نشسته اند، شلیک کند.
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ها تُِحبُّ أَْن  َمَکِة؛ َولِٰکنَّ تَْغذيَتَـها َصْعبٌَة َعلَيْـِهم؛ ِلَنَـّ ُهواُة )مبتدأ( أَْسامِك الّزيَنـِة ُمْعَجبوَن )خرب( ِبـٰهِذِه السَّ

تَأْكَُل الَْفرائَِس )مفعول( الَْحيَّـَة )صفة(.

عالقه مندان به ماهی های زينتی شيفتٔه اين ماهی هستند؛ ولی خوراک دادن به آنها برايشان سخت است؛ 

زيرا اين ماهی ها دوست دارند كه شکارهای زنده بخورند.

َسَمَکُة التّيالبيا ِمْن أَْغرَِب اْلَْسامِك تُداِفُع َعْن ِصغارِها )مجرور به حرف جّر( َو هَي تَسيـُر َمَعـها. )حال»قيد 

َمَکُة تَبْلَُع ِصغارَها )مفعول( ِعنَد الَْخطَِر؛ ثُمَّ تُْخرُِجـها بَْعَد  ها تَعيُش يف َشامِل إفريقيا. َو ٰهِذِه السَّ حالت«( إنَـّ

َزوالِـِه.

که  حالی  در  کوچولوهايش(  )نوزادانش،  بّچه هايش  از  که  ماهی هاست  عجيب ترين  از  تيالبيا١  ماهِی 

خطر  هنگاِم  ماهی  اين  و  می کند  زندگی  آفريقا  شامل  در  او  می کند.  دفاع  می کند  حرکت  همراهشان 

بّچه هايش را می بلعد؛ سپس پس از برطرف شدن خطر آنها را خارج می کند.

  دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(   

1 در زبان محاوره به جای »رِْجلـي تُْؤلُِمنـي« گفته می شود: »رِْجلـي تَْوَجْعني«. 
در محاورات کلمٔه َوَجع به جای أَلَم بيشت به کار می رود.

ر »اِبْنـي« و »بَُنيَّتـي« مصّغر »ِبْنتـي« است. گاهی تصغري برای تحبيب است. « مصغَّ 2  »بَُنـيَّ

3  اَلتِّلَْفاز متادف التِّلِفيْزيُون است. تلفاز از تَلَْفَز، يُتَلِْفُز، تَلَْفزًَة است. تلفز يعنی: با تلويزيون چيزى را 
منايش داد. خود واژٔه تلويزيون ريشٔه يونانی دارد. تله، يعنی دور و ويزيون، يعنی ديدن.

١ــ تیالپیا )به انگلیسی: Tilapia( گونه ای ماهی است. زیستگاه اصلی این ماهی رشق آفریقاست. امروزه تیالپیا در بسياری از نقاط 

جهان پرورش داده می شود.
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4  کاربرد فارسی و عربی »تَـَمّنی« فرق دارد. نخست اينکه در فارسی اين کلمه را »تَـَمّنا« تلّفظ می کنند 
که غلط رايج و مصطلح است. دوم اينکه »تـمّنا می کنم« معنای »خواهش می کنم« دارد؛ در حالی که در 

عربی »تَـَمّنـي« يعنی »آرزو کردن«.

ُر أُخرٰى«: در كار خود  ُم رِْجالً و يُؤَخِّ 5  »رِْجل« جمع آن »أَرُْجل« است؛ »رِْجل« يعنی: پاى، گام ؛ »هو يَُقدِّ
ترديد دارد كه آيا انجام دهد يا نه. يک پا پيش می آورد و يک پا پس می کشد.

6  »زيارَة« در عربی معنای »ديدن« دارد؛ ولی در فارسی جنبٔه تقّدس پيدا کرده است و »زيارت« نوشته 
می شود.

ِة. يعنی: به زور متوّسل شد. 7  »لََجأَ« يعنی: پناه برد، پناهنده شد، دست به دامن شد. لََجأَ إلَی الُْقوَّ

8  کاربرد فارسی و عربی کلمٔه »مشهد« فرق دارد؛ معمولً در زبان عربی »مشهد« به اين معانی است: 
صحنه، منظره، چشم انداز، پردٔه منايش. َمرسَحيٌَّة ذاُت ثالثِة َمشاِهَد : منايشی دارای سه پرده

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

9  جمعِ »اَلَْفم« به معنای »دهان« می شود: »اَْلَفواه«.

10  »ِحراء« کوهی در مّکه است. اصمعی١ می گوید: برخی آن را مذکّر و منرصف و برخی مؤنّث و غیر 
منرصف می دانند. عوف بن احوض اديب عرب آن را مؤنّث دانسته، می گوید:

فإّن والَّذي حجَّت قریش          محارمه و ما جمعت ِحراُء

»سوگند به آن كس که قریش به زیارت حرمش می روند و سوگند بدانچه حرا در خود جا داده است«.

١ــ اَصَمعی )أبوسعید عبدامللک بن قریب الصمعی( از ادیبان، دستورشناسان و بزرگان اخبار عرب بود. وی از نخستین فرهنگ نویسان 

عرب و در دستور زبان عربی، یکی از سه فرد پیشو در مکتب برصه بود. او همچنین از افراد پیشگام در دانش طبیعت و جانورشناسی بود 

و او را نخستین مسلامنی می دانند که به مطالعٔه دقیق جانوران پرداخت.


