جزوه کمک آموزشی نکات و خالصه درس:
عربی
( درس دوم )

مقطع تحصیلی:
دوره اول متوسطه

پایه:
هفتم

تهیه و تنظیم:

مرکز تحقیقات مهندسی ثمین

تمامی حقوق این اثر برای مرکز تحقیقات ثمین محفوظ می باشد.
Iranischool.com
1

الدرس الثانی :جواهر الکالم
درس دوم :گوهرهای سخن
 .1هَل جَزاءُ االِحسانِ إلّا االِحسان؟
آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!
 .2المؤمِنُ قَلیلُ الکَالمِ کَثیرُ العَمَلِ
مؤمن ،کم سخن و پُرکار است.
 .3سُکوتُ اللِّسانِ سَالمةُ اإلنسانِ.
خاموشی زبان ،باعث سالمتی انسان است.
 .4رُبَّ کَالمٍ جَوابُهُ السُّکوتُ.
چه بسا سخنی که پاسخ آن سکوت باشد.
 .5الوَقتُ مِنَ الذَّهَبِ.
وقت ،طالست.
قواعد:
 -1کلمات پرسشی :به کلماتی گفته میشود که در ابتدای جمله پرسشی قرار میگیرند.
أَ= آیا

هَل= آیا

« -2هل و أَ» همیشه در آغاز جمله قرار میگیرند و بعد از آنها یک اسم یا اسم اشاره به همراه
نام چیزی میآید.
مثال:
أَ هذِهِ حقیبةُ المدرسة؟ (آیا این کیف مدرسه است؟)
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مثال:
هَل هذه شجَرَةُ الرُمّان؟ (آیا این درخت انار است؟)
 -3در پاسخ «هل و أَ»  :اگر جواب مثبت باشد ،میگوییم«نَعَم» به معنی «بله» و اگر جواب منفی
باشد ،میگوییم « :ال» به معنی «نه».
« -4هُنا» به معنای«این جا» برای اشاره به جا و مکان نزدیک به کار میرود.
مثال
 -هَل هنا مدینةٌ؟

 -ال ،هُنا ،قریةٌ.

 -آیا اینجا شهری است؟

 -نه ،اینجا روستایی است.

« -5هُناکَ» به معنای«آن جا» برای اشاره به جا و مکان دور به کار میرود.
مثال
 -هَل هناکَ مدینةٌ؟

 -ال ،هُناکَ ،قریةٌ.

 -آیا آن جا شهری است؟

 -نه ،آن جا روستایی است.
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کنوز الحکم
گنجهای حکمت
 .1الوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السُّوِء.
تنهایی از همنشین بد ،بهتر است.
 .2إنَّ حُسنَ العَهدِ مِنَ اإلیمانِ.
قطعاً خوش پیمانی از ایمان است.
 .3حُبُّ الوَطَنِ مِنَ االیمانِ.
دوست داشتن وطن از ایمان است.
 .4العَجَلَةُ مِنَ الشَّیطانِ.
عجله از شیطان است.
 .5رُبَّ کَالمٍ کَالحُسامِ.
چه بسا سخنی که مانند شمشیر باشد.
قواعد:
 -1کلمه پرسشی «مَن» :برای سؤال کردن در مورد اشخاص از کلمه پرسشی «مَن» به معنی
«کیست» استفاده می کنیم.
مَن اَنت؟ ← تو کیستی؟

أنا مدیر الفُندُق ← .من مدیر هتل هستم.

 -2کلمه پرسشی «مَن» مخصوص انسان است و برای حیوانات یا اشیا به کار نمیرود.
 -3گاهی اوقات «مَن» به صورت «لِمَن» به معنی «مال چه کسی؟ ،مال چه کسانی؟» به کار
میرود .مانند:
 -لِمَن هذِهِ السیّارات؟ ← این ماشینها مال چه کسی است؟  -للضُّیوف ← .مال مهمان ها است.
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 -4درپاسخ به سؤالی که با «مَن» شروع شده است ،معموالً نام اشخاص یا شغل آنها بیان میشود.
 -من هو؟

 -هو معلّمٌ.

 -5در جملههای پرسشی مانند « مَن هو المدرِّسُ؟» «هو» و «هی» ترجمه نمیشود.
 -من هی استاذَةُ؟← استاد کیست؟
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کنز النَّصیحة
گنج نصیحت
 .1أفضَلُ النّاسِ أنفَعُهُم للنّاسِ.
بهترینِ مردم ،سودمندترینِ آنها برای مردم است
 .2الخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.
خیر ،بسیار و انجام دهنده آن کم است.
 .3اإلنسانُ عَبدُ اإلحسانِ.
انسان ،بنده نیکی کردن است.
 .4بَالءُ اإلنسانِ فی لساِنِه.
آسیب انسان در زبانش است.
 .5سَالمَةُ العَیشِ فی المُداراِة.
سالمت زندگی در مدارا کردن است.
قواعد:
 -1کلمه پرسشی «ما»  :برای سؤال کردن درباره چیزهای مختلف از کلمه «ما» به معنی
«چیست» استفاده می کنیم.
 -ما هذا؟

 -هذا کتابٌ.

 -این چیست؟ -این کتاب است.

 -ما هذهِ؟

 -هذِهِ؟ نافذَةٌ.

-این چیست؟ -این پنجره است.

 -2کلمه پرسشی «ما» به شکل « ماذا ،ما هوَ ،ما هیَ» نیز به کار میرود.
ماذا فی الحقیبة؟

ما هو الموضوع؟

ما هیَ الحقیقة؟
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در کیف،چیست؟

موضوع چیست؟

حقیقت چیست؟

نکته:
در عبارت های "ما هوَ " و "ما هیَ "" ،هُوَ" و "هیَ " ترجمه نمی شوند.
« -3ما» همیشه در آغاز جمله قرار می گیرد:
ما اسمُ هذا الولد؟ ← اسم این فرزند چیست؟
ما هذا؟ (این چیست؟)

مذکر

ما هذانِ؟ (این دو چیست؟)
ما ذلکَ؟( آن چیست؟)
ما هذهِ؟ (این چیست؟)

مؤنّث

ما هاتانِ؟ (این دو چیست؟)
ما تلکَ؟( آن چیست؟)
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