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*ترجمه متن:مراجَعة ُ
روس ال ّ ِ ف ال ّ ِ َ

َأْهًال َو َسْه ًل:خوش آمدید
لُب َوالّط ب
ب ل ّط ّ
ئَبُهمس ال  تحصيلي جدید
ة ِب َفَر ٍ
َیْبَتِد ُ
ح؛ُه ْم َی ْحِمل و ق
ئ اْلعاُم الّدارسّي اْل َجد یُدَ .ی ْذَه ُ ا
اِلا ُت ِإَليا ْل َمدَرَس ِ
َن َحا ِ ؛
آغاز مي شود .دانش آموزان پسر و دختر با خوشحالي به مدرسه مي روند ،آنها کيف هایشان را برمي دارند(حمل مي
کنند)؛
ال ّ و
ص ُ
ة َبيَ ا ل ّتل م ي ِذ.
َءٌِباْلَب ني َن َواْلَب ن ا
ِت َ.یْ تَ دِ ُئَف ْ
شا ِرُع م
اتَبِ َو َف صُلالّص د اَق ِ ن
ارَءِ َواْلِک ة
ب
دارَسِ َواْلِق ة
َمْ ل و ة
ل ال ّ ة
خيابان ها پر از پسران و دختران است .فصل درس خواندن و خواندن و نوشتن و فصل دوستي ميان دانش آموزان آغاز
مي شود(.شروع مي شود 
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ن الّرحي مِ ﴾  هب نام خداوند بخشندهمهربان
﴿ ِب ْسِم اِل لاّرْح م ِ
َأْذُکُر َرّبي ِعنَْد قيامي

م
سِم اِل َکلي
َأْبَدُأ ِبا ْ

با نام خدا سخنم را آغاز مي کنم پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد مي کنم
َأْذُکُر َرّبي ِعْنَد ُجلوسي

سِم اِل ُدرس ي
و
َأْبَدُأ ِبا ْ

با نام خدا درس هایم را آغاز مي کنم پروردگارم را هنگام نشستنم یاد مي کنم.
  َأ سَْأ ُ
ل َر ّ بي َح ّل  صِ عا بي

َأْقَرُأ ِبا ْ سِم اِل ِکتباي 

کتابم را با نام خدا مي خوانم از پروردگارم ،ح ّ
ل سختي هایم  را درخواست مي کنم.
َمکَْتُبنا نوٌر َو َحياُة

صالُة
فيِه ُدعاٌء ،فيِه  َ

مکتِب ما روشنایي و زندگي است .در آن دعاست ،در آن نماز است.

فيِه ُعلوٌم ،فيِه َکماُل 

فيِه ُکنوٌز ،فيِه َجماُل

در آن دانش هاست ،در آن کمال هست .در آن گنج هاست ،در آن زیبایي هست.
کم اُء
     َوُیَدّر ُس ف ي ِه اْل ُح َ

رُج ِمنُهاْلُعَل ما ُء
َیَتَخ ّ

دانشمندان از آن فارغ التحصيل مي شوند و حکيمان در آن درس مي خوانند.
ها ُکُتبي َأنواُر َسمائي 

َمْرَحَمٌةَ ،کْنٌزَ ،کَدوائي

هان ،کتاب هایم روشنایي های آسمانم ،مهرباني و گنج و مانند دارویم هستند.
و
سِم اِل ُأمر ی 
َأْبَدُأ ِبا ْ

َفاْسُم ِإلهي ،زاَد ُسروری

با نام خدا کارهایم را آغاز مي کنم ناِم خدایم ،شادی ام را زیاد کر د
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الدرس الثانی(درس دوم

َ
ّ ا ن يَ :قواني ُ ن اْل ُ م روِ ر  :قانون هایرانندگی
*ترجمه متن  :ال ّ دْ ر ُ س الث

س َعَلي اْلماِئَدِة َمَع ُأَسرِتِه ،سّجاد با ناراحتي از مدرسه برگشت؛ وقتي که همراه
َرَجَع َسّجاٌد ِم َ
ن الَْمدَرَسِة َحزینًا؛ ِعْنَدما َجَل َ
خانواده اش بر سر سفرة غذا نشست
ب أَبوُه إِليِه َو َتَک ّ
َم؟  » ناگهان شروع به گریه
َب َ َ
َسََلُه :
لَم ع
ي غُرفَتِه؛ ذَه َ
دأ ِباْلُبکاِء َفْجَأًة َو ذَه َ
«ِلامذاما َأَکْلَت الّط ع ا !
َمَ هُ َو أ
ب إِل َ
کرد و به اتاقش رفت پدرش نزد او رفت و با او سخن گفت و از او پرسيد« :چرا غذا نخوردی؟!
بَ  :ه ْ
سينًا؟  پاسخ داد« :آیا دوستم حسين را مي شناسي؟ 
ل َتْعِر ُ
َأجا َ
ف  َ
صدیقي ُح َ
اِدٌئ 
ي َوه .
ماذا َحَدَثَلُه ؟
قاَلَ  :نَعم؛ َأْعِرُفُه؛ هَو َوَلٌد َذک ّ

گفت« :بله؛ مي شناسمش؛ او پسری باهوش و آرام است .چه

اّتفاقي برایش افتاده است؟
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ِ؛سجّد جواب داد:او در بيمارستان بستری شده است؛ با ماشين
 رق ََد فِي الْ ُم ْس َت َ
شف َ
ي؛ ت َ
 س ّج ٌ
َ َ
رَ ا
صاد َم بِال يّس اّ ة
« :هو َ
أجاب َ
اد َ
تصادف کرده است
؛
تصادف جلوی من اتّفق افتاد؛ وقتي که او را در پياده
بِلِ؛ نادَی ُت ُه؛
عََي الر يصّفاِ لْمُ اق
امي؛ عِندَ
ادُُ مأَ
ا
م
َ َ
د
ْ
حد َث ال صّت م
ا شاهَ تْ هُُ ل
مقابل دیدم؛ صدایش زدم
؛
 مَم ّر ال ْمُش ةاِ؛  :پس بدون نگاه کردن به ماشين ها و عبور از غير
بور بِدونِ ال ظّنَر ِ إلَي الس ّيّ را
اتوِ  مِنْ  ْ
غ
َي ِر َ
َفق ََص َد الْ ُع َ
گذرگاه عابر پياده تصميم به رد شدن گرفت
.
 س ْر َعةُ  ال يّس اّرةِ
«.کان َْت ُ
کَثيرةً ».پس اتومبيلي به او نزدیک شد و به او برخورد کرد.سرعت

 ص َد َم ْت ُه
ْ
ار ٌة ْ
 و َ
 مِن ُه َ
 س ّي َ
فاق َت َربَ ْت َ
ماشين زیاد
بود.

اْلاعماِل ال ّ ح
صيَحِة
بوه َ
» سجّد گفت« :او زخمي
« :ک ْي َف حال ُُه ال َ
سجّ :
قالَ َ أ ُ
دٌ «هوَ جمَروحٌ .ا
ْان؟ » پدرش گفت« :حاال حالش چطور است؟ قالَ ا
در روز بعد مع ّ لم از دانش آموزانش نوشتِن قوانين رانندگي و عالمت های راهنمایي و
است

رانندگي را در یک روزنامه

دیواری  و رعایت کارهای درست در خيابان ها و راه ها را درخواست کرد.
ج ِداریّة .و رِعایةَ
فَة
َس َم إ شاراتاِ لْمُ ور
ِفي الْ َي
رِفي صَح ٍ
ّ
ي
ٍ
ومِ التالي طَ ل ََب الْ ُم َد ّسرُ مِنْ لتَميذِهِ کِتابَةَ ق اَونينِ الْمُ ور ر
رِ وَ  ْ
ِفي الوشّ ارعِ و الطُّر ِق.
َتميَذ  اْل َ
ِة َتعي ِم اْل ُمر و ِر  :سپس مدیر دانش اموزان را به پارک آموزش ترافيک بر د
مدَر َس ِ ة ِإَلي ِمنَطقَ ل
ُثّمَأَخَذ اْلُم دی ُر ل
ي ي
شاراِتا ْلُم روِر َو َطَلَب
اْلُع ب وَرِم نَمَ مِّرا ْلُم شاِة : .و بعد
ِمنُه 
ِ إ
َرَسِة  ِم نِإادَرُة اْلُم رو
ِإَل 
م
اْلَم د
ِر ِلَشْر ح
َبْعَد َیوَميِن جاَء ُشرِط ّ
از دو روز پليس از اداره راهنمایي و رانندگي به مدرسه برای توضيح عالمت های راهنمایي و رانندگي آمد و از آنها
خواست از گذرگاه عابر پياده عبور کنند.
ب ال ّ ل
ر َو َشَحاوَمعانَي ها.د انش آموزان یک روزنامه دیواری
َکَت َ
ر
تميُذ َصحيَف ًة ِجدراّی ًة َو  َ م
رَسو ا فيها َعلم ا ِت اْلُمر و ِ
نوشتند و در آن عالمت های راهنمایي و رانندگي را نّقش ي کردندو معانِي آن را شرح دادند.
ا
س ي ُرف ي هَذ االّط ر ی
ِق َمموٌع :.عبورممنوع                    الّد َ ر
عَل  ا م
ٌع:.و رزدن به راست ممنوع
ْلَيي ِن َممن و د
وا ُن َ ي
ن
ال ّ
5

ن اْلَمْطَعِم :به رستوران نزدیک مي شوید
إشارُة ُمروِر اْلُمشاِة :.چراغ عبور عابر پياده                   َتْقَتِر ُ
ب ِم َ
عَ يَ الْي سَارِ :دورزدن به چپ ممنوع
ال وّد رَانُ ل
ممَنوعٌ
*درستي و نادرستي  صفحه
 18-1درست              .2درست      -3نادرست           -4نادرست           -5
نادرس ت

وزن کلمات

بعضي از کلمات در عربي سه حرف اصلي دارند مانند :حاکم  :ح-ک-م    جالس :ج – ل-س  که به این سه
حرف حروف اصلي یا ریشه فعل مي گویند.و حروفي که همراه حروف اصلي مي ایند «حروف زائد» ناميده مي
حروف معنای جدیدی به کمه مي دهند .حروف اصلي کلمه ها به ترتيب با سه حرف «ف -ل» سنجيده مي شوند.
شوند .این
تمارین
ع-
 مانند :ناصِر :حروف اصلي(ن-ص-ر) حروف زائد(ا)  است.
*تمرین اول صفحه -20           1-ع ب د  (عبادت کننده –عبادت شده)       -2ف ت ح ( باز کننده -باز شده )
-3ک ت ب نویسنده -نوشته شده   -4ض ر ب ( زننده -زده شده)         -5خ د م( خدمت کننده-خدمت شده 
-5ش ه د   (بينندهدیده شده
–
ی َت َف لّعُ-*تمرین دوم صف- 21هح    -1اَ ْف َعلَ – ُ یفْعِلُ -اِفْعال   َ 2
َفعُل َ 4
عَل-ت ا
َفعيل  3ا
یُ عَ لُّ-ت ْ
َت اف ُ
 تَف َتَف ّع َل َعَل-ی َ
ف لّعَ -فِلُ-افِتعِال
اِسِْفْعال    6
َ َتف لّع
یَ فَْعِلُ -اِنْفِعال         8ت
اعََة       7ف
یَ تْ عَ ْ
مُ ل
یُ لل
اعَُ -ف
اِفْ عَ لََ -فاِنْ عَ لََ -نفاعََ ف  -5اِسْ فَ عْ لََ -س
یَ تْ فَْعِلُ -ت
ت
جهز
ٌ
- 2مکان ُ م ّ

...................................................................................
*تمرین سوم صفحه        -12-2قواعِد السير
الدموع
..............
    -5جریانس
فيه
..........
ّ
َ

-3جانب ِمن الشارع          -4أوراق
ٌ
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نَ-اْنُت ما
*تمرین چهارم صفحه          22 -منَ:انا       توَ :اْن َ
ي      ماَ:نْح ُ
ن      شماَ :اْنُتْمَ-اْنُت ّ
تَ-اْنِت      اوُ:هَوِ-ه َ
ن ُ-هما
ایشانُ :هْم ُ-ه ّ
یٍة           3م
َتاَدَم ت ا        -5الّد م و ُع*تمرین پنجم صفحهَ-1        23 -حَد َ
ِتْلي ذ           4صث        ِ-2جدار ّ
*تمرین ششم صفحه-1         23 -هاِدی         -2خاتم           َ-3أکَ َ
ل            -4جار          -5نادی
*تمرین هفتم صفحه   24 -فاعل :عالم       َیْفُع ُ
سُتُر         َفعاَلةَ  :سعاَدة        ِفْعلِ :عْلم        ِفعالِ :عباد
لَ :ی ْ
-1قطعا خداوند دانای نهان آسمان ها وزمين است -  2     .از خوشبختي فرزند آدم خوش اخالفي واز بدبختي آدم بد
اخالقي است.
-3ارزش انسان به دانش و ادب است نه به اصل ونسب-4  .همانا محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا اندرزگوترینشان
به بند گانش است-5                 .ادب خوب زشتي نسب را مي پوشاند.
ُا ْخت ا ِنصّف لاّتاِس ُع  6
ن َمدیَنِة َسراوان   ِ-5في ال ّ
*تمرین هشتم صفحه-1   25 -هما صغيرتاِن  -  2هاشم  -3هاشم  ِ-4م ْ
*ترجمه نور السماء صفحه-  1   27 -هر کس به خدا و روز قيامت ایمان آورد وکار شایسته انجام دهد پس برایشان
نزد پروردگارشان پاداشي است-2  .ای کساني که ایمان آوردید چرا مي گویيد آنچه را انجام نمي دهيد-3  .قطعا در
فرستاده خدا برای شما الگوی نيکویي  است-  4  .هر گاه بندگانم از تو درباره من بپرسند ،بگو من نزدیکم.
 ****************************************************
الدرس الثالث(درس سوم

ل َأْکَبُر  َحميٌد  َعَلي ا ْ
خ ا ْ
ب ا ْ
کاَن حميٌد َو سعيٌد َأَخَویِن في َمْزَرَعِة َقْمٍح؛ في َأَحِد ا ْ
خ
ل َأ ِ
ل َأ ُ
ل َأّیاِم َوَقَع ْ
ت َعداَوٌة َبْيَنُهما َو َغِض َ
اْ
ن َمزَرَعتي حميد و سعيد دو برادر در یک در مزرعه گندمي بودند؛ در یکي از روزها
ل َأ ْ
ج ِم ْ
صَغِر  َسعيٍد َو قاَل َلُهُ:اْخُر ْ
ميانشان دشمني افتاد و برادر بزرگ تر حميد بر برادر کوچک تر خشم گرفت و به او گفت« :از مزرعه ام خارج شو.

ن َبيِتنا ».و همسر حميد به همسر سعيد گفت« :از خانه مان خارج شو  .
َو قاَل ْ
ت َزوَجُة حميٍد ِلَزوَجِة سعيٍدُ  :اْخُرجي ِم ْ
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ح َأَحِد ا ْ
ق َرُج ٌ
ب اْلَبيِت؛ در صبح یکي از روزها مردی دِر خانه
صبا ِ
ل َأّیاِم َطَر َ
ح حميٌد با َ
ل با َ
في  َ
ب َبْيِت حميٍد؛ ِعْنَدما َفَت َ
حميد را زد؛ وقتي که در خانه را باز کرد؛
ب ِمّني؟ نّجاری را دید و از او پرسيد« :از من چه مي خواهي؟!
سأََلُه :ماذا َتْطُل ُ
شاَهَد َنّجارًا؛ َف َ
نّجر
ب ال ّ
نّج ا ُ:ر َأْبَحُثَعْنَعَمٍل ل
َأجا َ
 ؛َه ِعْنَدَکَعَمٌل ؟ ا

 جواب داد« :دنباِلک اری مي گردم (در جست و جوی کاری

هستم)؛ آیا کاری داری؟  
َفقاَل حميٌدِ« :بال ّ أتکيد؛ ِعدنی ُم شِکَلٌة َو َحّل ه ا ِبَي ِ دَک ».حميد گفت« :البّته؛ مشکلي دارم و ح ّ
ل آن در دست توست.
َ؟
» نّجر  گفت« :مشکلت چيست؟  
قاَل ال ّ
نّج ا ُ:ر «ما هَي ُم شِکَلُت ک
ا
ا
ت جاری؛ هَو َأخي َوَعدّوی؛ ُاْنُظْر ِإ َلي ذ ٰ ِل َ
ب حميٌد« :ذ ٰ ِل َ
 ِبذِلَک ل ّنه رِ ؛
ة ِ َليِنصَفيِن
مزََع َ إ
ک َبي ُ
ک ال ّ
َأجا َ
نْه رِ  ؛هَوَقّس مَ اْل َ ر
حميد جواب داد« :آن خانه همسایه ام است؛ او برادرم و دشمنم است؛ به آن رودخانه نگاه کن؛ او مزرعه را با آن
نهر(جوی) به دو نيم تقسيم کرده است ؛
ش
ضب ا ُن َعَل ّ
يًا َب نيَنا .اونهر را َکندها ست ؛ زیرا
يِ .ع
نْهَرِل َأّن ُه َغ ْ
کثيَرٌة ِ
جدارًا  َخَش ب ّ
إِّنُه َحَفَر ال ّ
ند یَأْخا ٌب َ
اْصَنْع ِ
في اْلَمْخَز ِن ؛ َرجاًءِ ،
بر من خشمگين است .چوب های بسياری در انبار دارم؛ لطفًا دیواری چوبي ميان ما بساز.
ا
کثي ر س
ًا؛ پس به نّجار
َ «:أن َأ ذَْه ُب  إَليالّسوِق َو َأرِج ُع َم ساًءِ .عْن َ ا
دم  َرَج َ ح
ُثّمقاَل ِللّنّجاِر
ع ميٌد ِإ َليَمزَرَع ِ تِه َمساًء َت َع ّج َب َ
گفت« :من به بازار مي روم و بعد از ظهر  برمي گردم » .هنگامي که حميد بعد از ظهر به مزرعه اش برگشت خيلي
تعّجب کرد ؛
؛
ا؟ !
ِضَب م
ر؛َف َغ
ِجادرًا 
نّج ا ُرم
ا َصَنَع
ال ّ
َبْل َصَنَع ِجْس رًا َعَل يالّن هْ ِ
يٌد َو ق ا َل ِللّن ّج ا ِ
ح
ر :مماذا َفَعْل َت ؟!ِلَم  َ
صَنْع َت ِجْسر ً
ÿÿنّجار دیواری نساخت؛ بلکه پلي را روی نهر ساخت ،پس حميد خشمگين شد و به نّجار گفت :چه کارکرده ای؟چرا پل
ساخته ای؟!
ص َ
ْسِ
ِبُصِْع ا
في هذا اْلَوقِت َو َ
ب َأ ّنحميدًاَأَم رَ ن
سرًا َفَحِس َ
ْلِج ر
ل سعيٌد َو شاَهَد ِج ْ

 ؛در این وقت سعيد رسيد و پلي را دید و

گمان کرد که حميد به ساختن پل دستور داده است
بَل خ
َأاُه َواْعَتَذَر ؛پ
َفَعَبَر اْلِج ْ
سَر َو َبَدَأ ِباْلُبکاِء َو ق ّ

س ،از پل عبور کرد و شروع به گریستن کرد و برادرش را بوسيد و

عذرخواست ؛
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».حميد به سوی نّجا رفت و از او تشّکرکرد و گفت:
ب حميٌد إ َلي ال ّ
ر
َذَه َ
نّج اِر َوَشَکَرُه َوقاَل «:أنَت يَضف ي ِلَث لَث ِة َأّیاٍم
«تو برای سه روز مهمان من هستي.
نّج ا ُر َوق :
لُصْنِع ها ..نّجارع ذرخواهي کرد و گفت« :پل های زیادی مانده
«ُجوٌر ثَکيَرٌة ب
ِاْعَتَذَر ال ّ
اقَيٌة ؛ َعَلّي لا ّذه ا ُب ِ
اَل  س
است؛ باید برای ساختِن آنها بروم.
ِمن  َ
د وتن خداوند به آنها نگاه نمي کندُ :برند پيونِد
وِء 
 َوج اُ
کالِم َرو
ِلا لّلِه ن
ه
ر
س
 الّس .
 ِ:اْثا ِنل  َیْن ُظُر  ا ُل ِإَل ْي ا
ِهم:ق اِطُع لاَّر ِح ِم
ب  د
خویشان و همسایه 
*درستي و نادرستي  صفحه -1        32-درست     -2نادرست     -3نادرست      -4درست        -  5درست
*پاسخ تصاویر صفحه 1 32-

-برای چه تو تنهایي؟ با همکالسي هایت بازی کن (مذکر)       - 2برای چه تو تنهایي؟ با

هم کالسي هایت بازی کن (مونث
*پاسخ تمرین اول صفحه-1   34 -درست      -2نادرست     -3درست     -  4درست     -5نادرست
*پاسخ تمرین دوم صفحه  -1   -34لطفا ،با ما فوتبال بازی کن (مذ کر)        -2لطفا ،با ما فوتبال بازی کن (مونث
*پاسخ تمرین سوم صفحه-1   35 -پروردگارا ما ایمان آوردیم پس گنا هان ما را ببخش و به ما رحم کن وتو بهترین
مهربانان هستي-  2       .برای من یاد خوب در(ميان) آیندگان قرار بده          -3.پرور دگارا ما ایمان ایمان آوردیم
پس ما  را همراه گواهان بنویس         -4ما را بر گروه کافران پيروز کن.
سَرْیِن          مثّنای موّنثِ :تْلميَذتاِن
*پاسخ تمرین چهارم صفحه            35 -مفرد مو ّنثَ :زْوَجة        مثّنای مذّکرِ :ج ْ
سرِ :صعاب
جمع مذّکر سالم :راِحموَن                
جمع مونث سالم :صالحات          جمع مک ّ
ّ
*پاسخ تمرین پنجم صفحه-1   36 -ای برادرم ،سخن معلم مان را بشنو-  2  .ای خواهرم  ،سخن معلم مان را بشنو -3
ای دانش آموز ،پرور دگارت را شکر کن(مذکر)  -4ای دانش آموز ،پروردگارت راشکر کن (مونث
سرًآ       َ-3ق ّ م
َرَ دَ      5َمَْنِعَغْض ب ا ُن     6صسَ      4ق
*پاسخ تمرین ششم صفحهِ -1  36 -اْرَحْم        ِ-2ج ْ
*پاسخ تمرین هفتم صفحهَ   37 -جمال  ≠ ُقْبح  ِ /تْلميذ = طالب ِ  /عْنَدما = َلّما َ   /حزین  = َمْحزون َ  /شقاَوة ≠
َسعاَدة
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*ترجمه   َکْنُز اْلِحْکَمِة) صفحه-1  37 -بدان که پيروزی همراه بردباری است-2 .خدا ر ا شکر نمي کند کسي که از
مردم سپاسگزاری نمي کند-3 .ناتوان ترین مردم کسي است که از بدست آوردن برادران ناتوان است-4.هرگاه بر

دشمنت چيره شدی پس بخشش را شکرانهتسّلط بر او قرار بده-5.دانش ومال هر عيبي را مي پوشاند و ناداني و فقر
هر عيبي را آشکار مي کند .
الدرس الرابع(درس چهارم

* ترجمه متن :الصبر مفتاح الفرج

ت ِهذه ا ْلِحکاَیُة َقْب َ
ن َسَن ً
ونادانَوَقَع ْ
ل َأرَبعي َ

ة في ِبالٍد ؛این حکایت چهل سال پيش در کشوری اّتا ق افتاده است؛
ف

 َمَع س
ن  ُ
ي
ج
 ِلَتهِ ِة َأ ْ بح ا ٍث َع ِن اْل َسم ا ِک؛د وازده دانشجو از
اِذِه مإَل َسْفَرٍة ِعْل مّي ٍة ي َئ
ُأت
ب اْثناَع َ
شَر طاِلبًا ِم َ
طالب اْلاِمَعِة
َذَه َ
دانشجویان دانشگاه همراه استادشان برای تهّية پژوهش هایي درباره ماهي ها به گردشي علمي رفتند.
ب ِفي ال ّ م
وا جًا.آ ب های دریا آرام بود؛
ساِء ؛ُثّم َع َصفَ ْ ر
کاَن ْ
ت یاٌح َشد ی َد ٌ
ت مياُه الَْبحِر هاِدَئًة؛ َفجأًَة ظََهَر َسحا ٌ
و اَر  اْلَبحُر َم ّ
ة َ ص
ناگهان ابری در آسمان ظاهر شد؛ پس بادهای شدیدی( وزید )وزیدند و دریا توفاني شد.
صْخَرًة؛ َفخافوا؛ ال ّ ف
ا َغِرَق ؛ ْت  ک ش
َولِ ّنه ا م
َفَأصاَب ْ
ت َسفيَنُتُهم  َ
سيَنُة اْنَکَس ر ْت لَقي ًل ک

تيشان به تخته سنگي برخورد کرد کشتي

کمي شکست ،ولي غرق نشد؛
بُه م َوَنَز ل و
ِعنَدما َو َ
صلوا ِإ َلي َجزیَرٍة َمجهوَلٍةَ ،فِرحوا َکثيرًا َو َشَکروا َر ّ

ا فيها؛ وقتي که به جزیره ای ناشناخته رسيدند،

بسيارخوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند.
ح ٌد ِلَنجاِتِهم؛ قاَل َلُهُم اْلأستاُذ :دو روز گذشت و کسي را در جزیره
َم َ
ضي َیوماِن؛ َفما َوَجدوا أَحدا ِفي اْلَجزیَرِة و ما جاَء أ َ
پيدا نکردند و کسي برای نجاتشان نيامد؛استادشان به آنها گفت:
حاِث ُکم ای جوانان ،باید
بَ ،عَليُکم ِباْلُمحاَوَلِةِ .اْسَمعوا  َکالمي َواْعَم ل و
ه ا َح َد َ
ا ِبِه َکَأّن ُ م
«یاَشبا ُ
ث َشيٌءَ .عَلْي ُکم ِبُمو ا َص َ
ل ِة أَب ْ
تالش کنيد .سخنم را گوش کنيد و به آن عمل کنيد؛ گویا چيزی نشده است(.اّتا
ف
دهيد.
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ق نيفتاده است).بایدتحقيقاتتان را ادامه

ا َعْن َص ي ْد َواْجَم ع وا الْح ط َب .
اِبْحو
ي أَربَعِة أَفْرقَة َو قاَل لِلْفریِق ا ْ
،
وِل« :یا طالُب  ث
لا َّ
ثُّم ق َّ
سَمهُم إل َ

سپس آنها را به چهار

گروه (تيم)تقسيم کرد و به گروه اّول گفت« :ای دانشجویان ،دنبال صيدی بگردید و هيزم جمع کنيد
لأَشياِء ال ّ ر
ض ا ْ
 ِمَن ل ّسف يَن ِ.ة 
َو قاَل ِلْلَفریِق الّثاني« :یا طاِلباِنِ ،اجِلبا َبْع َ
ا
ضورّی ِة

 هو به گروه دوم گفت« :ای دانشجوها مقداری

کشتي بياورید.
اشيای ضروری از
ن َلنا َطعامًا».و به تيم سوم گفت« :ای دختران دانشجو ،غذایي برایمان بپزید »  .
َو قاَل ِلْلَفریِق الّثاِلِث« :یا طاِلبا ُ
تُ ،اْطُبْخ َ

ن َمواّد ِغاذئّي ةٍ  .وبه گروه چهارم گفت:ای دو دانشجو دنبال مواد غذائي
َو قاَل ِلْلَفریِق الّراِبِع« :یا طاِلَبتاِنِ ،اْبَحثا َع ْ
بگردید(درباره موادغذائي جستجوکنيد
ضي ُأْسبوٌع .سپس به همگي گفت« :صبر کنيد؛قطعًارخدا با
ن﴾ » َم َ
ُثّمقاَلِلْلَج مي ِ:ع   ﴿ ب
صاِبری َ
اْصِ ورا؛ ِإ ّن ا َل َمَع ال ّ
صبرکنندگان است .هفته ای گذشت.
ت صاِعَقٌة َسفيَنَتُهم َفاْحَتَرَقت .در روزی از روزها باران شدیدی بارید (نازل
ن اْلَاّیاِم َنَزَل َمَطٌرَشدیٌد َو َأصاَب ْ
في َیوٍم ِم َ
شد)و صاعقه ای به کشتيشان برخورد کرد و کشتي آتش گرفت.
 قاَل ال ّ
طّل ا ُ:ب  «ل َرج اَء ِل َنجاِتن.ا » َفَق َرَأ اْلأُستا ُ
صِبروا﴾  .دانشجوها گفتند« :هيچ اميدی به
ذ هِذِه االیَة﴿یا َأّی َهاا ّلذ ی َن آَمنو ا ا ْ
نجاتمان نيست .پس استاد این آیه را خواند(:ای کساني که ایمان آورده اید صبر کنيد).
َحِزَن ال ّ
ب َو قالواَ  :فَقْدنا َسفينََتنا » .دانشجوها غمگين شدند و گفتند« :کشتيمان را از دست دادیم .
ط ل ُ
ِة َو ل ّدع اِء
أَحُدُه مَبْغَت ًة:وپ
 َصَرَخ َ
َو َبْعَد َأداِء ال ّ
ص ل ا
ا َزي
ُانُظروا یا ُز َمالئيُ .ا نُظْر نَ ی م

س از به جا آوردن نماز و دعا یکي از ایشان ناگهان فریاد زد.

لتي .ای پسران هم کلسي ام ،نگاه کنيد .ای دختران هم کلسي ام نگاه کنيد.

ِتْل َ
ب ِمّنا» .آن یک کشتي جنگي است که به ما نزدیک مي شود .
ک َسفيَنٌة َحربّيُة َتقَتِر ُ
رَح ل ّطل ُب
ال ّ ف
دَ« :کيَفَوَج ْدُتم َمکاَننا؟
سيَنُة ا
لا اْلُجن و َ
ْلَح رب ّي ُة ا ق َت َرَب ْت ِم ْن ُهم َو َن َز َل ِمناه ُجن وٌدَ .ف ِ ا
 َو َسَأ و
کشتي جنگي به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پياده شدند .دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسيدند:
«چگونه جای ما را پيدا کردید؟! 
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ن َبعيٍدَ .فَأَتْينا َو شاَهْدناُکم»سربازان جواب دادند« :دودی را از دور دست دیدیم .پس
َأجا َ
ب اْلُجنوُدَ  :رَأْینا ُدخانًا ِم ْ
آمدیم و شما را دیدیم.
*درستي یا نادرستي  صفحه 42 -
-1نادرست      -  2درست        -3نادرست         -4درست          -5نادرست
*ترجمه تصاویر صفحه-1    42 -لطفا  ،از اتوبوس پایين بيایيد(مذکر)      -2لطفا،آنجا بنشينيد  -3.در کتاب دنبال
جواب بگردید(.مذکر)       -4در کتاب دنبال جواب بگردید (مونث

بدانيم
 در این درس با فعل امر آشنا مي شوید .به فرق فعل مضارع و  امر توجه کنيد.
فعل مضارع
ن َ -تفعالِن
َتفعلو َن – َتفَعل َ

فعل امر
فَع 
فَعوا  – ِافَع ل َنِ -ا ل
ِا ل

انجام مي دهيد 

انجام بدهيد

*پاسخ ترجمه کنيد صفحه-1      43 -سخن حق را قبول کن-2  .تصویر شهيد را نقاشي کن-3    .دست هایتان را قبل از غذا
بشویيد-4   .برای خدا پروردگار جهانيان سجده کن-5      .نعمت خدا را   برشما یاد کنيد-6      .از همنشينان بد فرارکنيد.
1
ّ

محا
*پاسخ تمرین اول صفحه   44 -
2
الّ

1

ة

َاْ أ َْفِ ل
ب :جوانان       
ر

اْلاصين :چين          َ م 4
ُ -3اْ و َ ل

ج
ء :آب        
اْلا  ِمَع:لة:تالش کردن     ة

 دانشگاه

َق  :تيم ها -گروه ها

*پاسخ تمرین دوم صفحه    44 -

 ای دوستانم،لطفا ،از کالس خارج شوید(مذکر)  2

-ای دوستانم ،لطفا ،از کتابخانه خارج

ای دوستان،این ميز را حمل کنيد (مذکر)         -ای دوستان ،جواب دو سوال را بنویسيد (مونث4
شوید (مونث)      
*پاسخ تمرین سوم صفحه-1   45 -پروردگارا  همانا من به خودم ستم کردم پس مرا ببخش  فعل ام ر  ِا
ر ْغِف
ذْ
-2خداوند به موسي و هارون گفت:به سوی فرعون بروید .فعل امرِ :ا هبا
َ
پروردگارا ببخش ورحم کن وتو بهترین رحم کنندگان هستي .فعل امر:ْ َر ْحم ِاغِفرِ-ا
-4کار نيکي انجام دهيد همانا من به آنچه انجام دهيد دانا هستم .فعل امرِ :ا
عْ
َ
-5و زماني که به فرشتگان گفتيم برای آدم سجده کنيد پس سجده کردند بجز ابليس.فعل امر  :جدوا
ا
ْ ُس ُ
*پاسخ تمرین چهارم صفحه-1     46 -ای دانشجویان ،به بارش باران نگاه کنيد(مذکر ومونث)    -2ای دو دانش آموز،لباس
های مناسب بپوشيد ( .مذکر ومونث 
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     -2اضافه است   -3مکان للتعليم -4   ..........أخشاب مناسبة.........

*پاسخ تمرین پنجم صفحه-46   1 -هو الذی
..............

................................
صعاب
  لّح الّ-5الشّ يء الذی َ 6 ..................
َ
ترجمه (ک ْن ُز الْحِکْ َمة) صفحه-47   1 -هيچ کاری مانند پژوهش نيست -2.دانش ریشه هر خوبي وناداني ریشه هر بدی است.
-3دانش را بجویيد اگر چه در چين  زیرا خواستن دانش واجب دیني است-4.خوبي دنيا وآخرت همراه با دانش است و بدی دنيا
وآخرت همراه با ناداني است-5 .دانا کسي نيست که خوب را از بد بشناسد بلکه عاقل کسي است که از دو بدی بهترین را
بشناسد.
 *********************** ****************************
الدرس الخامس(درس پنجم

*ترجمه متنّ :
الرجاء :اميد
 مِن ال َْح َيواناتِ في غابَةٍ؛ األسد و الثعلب و الذئب و الغزالة و الکلب
کان َْت َ م ْج َ
موعةٌ َ
 گروهي از حيوانات در جنگلي بودند؛ شير،روباه،گرگ،آهو،سگ و...

..........................................................................................

يون اِت.د ر روزی از روزها
َعيَقًةُثّم َس َ و
ن اْلَاّیاِم جاَء  ِس ّ
تُة َصّي ا دیَن َو َحَف ورا ُح فَرًة م
في َیوٍم ِم َ
يون اِت َو َبيِع ه اِلَحد یَق ِة اْل َح َ ا
ترها ِلَصيِداْل َح َ ا
شش شکارچي آمدند و چالة عميقي کندند سپس آن را برای شکار حيوانات و فروش آنها به باغ وحش پوشاندند.
ب َو َغزاَلٌة ِفي اْلُحفَرِة َبغتًة؛َفَطَلبا ُمساَعَدًة؛روباهي و آهویي ناگهان در حفره افتادند و کمک خواستند.
َوَقَع َثعَل ٌ
 .وي  حيوانات فرار کردند؛ زیرا از دور دست صداهای شکارچي ها
َ ن
ْلَح يَ وا
نا
بعيٍ  َأصواَت ا ل ّصّي ا دی نَ ل
ِمْ َن ِ
لِک ّ
مْن  َ د
ناِت َهَر بْ ن
ِلَاّ هُ ّن  سَ ع
را شنيدند..
حاَوَل الّث ع
َلُب َواْلَغ زاَلُة ِللّن ج اِة  .روباه و آهو برای نجات تلش کردند.
ت َحماَمٌة ِللّث ع
س
َلَ ْ
َلِب  «:ل فاِئَدَة ِل ْل ُمح ا َو َ .
پپ از چند دقيقه کبوتری به روباه
دَنَ .
لة 
َبعَد َدقاِئق؛ قاَل ْ
د َج ّرْح َتَب َ ک
ل َتْصَع ْد َ .أن َت لَتْق ِد ُر .ق
گفت« :تالش هيچ فایده ای ندارد .بال نيا.

تو نمي تواني .بدنت را زخمي کردی.

ب ِلْلَغزا َ
 َب نََد ِک .
ت
ِلَنا
لِة« :ال َرا َء ج
لَقْد َ
عدَ .أنِت  لَتْقِد ری َنَ .
ِتِک .ل َ ْص َ ی
َو قاَل َکل ٌ
ج
جّرْح ِت
نيست .باال نيا .تو نمي تواني .بدنت را زخمي کردی.
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» وسگي به آهو گفت« :اميدی به نجات تو

حاَوَل الّث ع
ْلُخ رو َجَمّرًة ُأخَر یَولِک ْن ِب دوِن افئَدٍة.
َلُب َواْلَغ زاَلُة ا

 روباه و آهو برای بيرون آمدن بار دیگر تلش کردند ولي بي فایده

بود.
ل َ يکثرًا  .آهو نا اميد شد و در جایش ماند ،ولي روباه خيلي تلش کرد.
ت في َمکاِنها َول ٰ ِِّ
سِت اْلَغزاَلُة َو َبِقَي ْ
نالّث عَل ح
َب ا َو َ
َیِئ َ
ُتا ؟
َرَک . à
َمي
ت ال َتْقِد ُ،ر ِلَم ح
ت َلُه اْلَحماَمُةَ  :أن َ
قاَل ْ
ِوُل! ِاْقَبْل ص

»کبوتر به او گفت« :تو نمي تواني ،چرا تلش مي کني؟! سرنوشتت

را بپذیر.
 ِ َن  اْل ُ
وقِ  َو َص َ ه
د َ ق ا َل:و لي روباه از چاله بيرون آمد .در  آن هنگام هدهد رسيد و گفت:
نالّث ع لَ َب  َ ج
ل ُدُهٌ و
لِک ّ
خَرَ م
حفَر ِ ة.ف ي ذِلَک  اْل َ ت
ف هَذاالّث ع
ه َ لَ ياْل وُخرج من این روباه را مي شناسم؛ او کم شنواست؛ او
َأَنا َأْعِر ُ
مَة ُ َش ّج ُ
ع ُ ع
َو َ ّن  أَ ّنا لْ َحم ا َ ت
َلَب ؛هَو قَثي ُلالّس مْ ِ
ع؛ه ظ
گمان کرده است که کبوتر او را تشویق به بيرون آمدن مي کند.
ن َظَلْمنا اْلَغزاَلَةَ .عَلينا ِبُمساَعَدِتها ».حيوانات گفتند« :ما به آهو ستم کردیم .باید به او کمک کنيم.
قاَلِت اْلَحَيوانا ُ
تَ  :نح ُ
سهو َ
لٍة .ال َتْي أَ س ي .
ن َعَلي اْلُخرو ِ
قاَلِت اْلَحماَمُة ِلْلَغزاَلِةُ  :اْخُرجيَ .أنِت َتقِدری َ
ج ِب ُ

»کبوتر به آهوگفت :خارج شو تو به آساني مي

تواني خارج شوی .نااميد نشو.
ْ َوَفِرَحِتا ْلَحَي واناُت.
رًةُأْخَر یَفَخَر جَ ت
حاَوَلِت اْلَغزاَلُة اْلُخرو َ
ج َم ّ

 آهو یک بار دیگر تلش کرد و بيرون آمد و حيوانات خوشحال

شدند.
د هرکس چيزی بخواهد و تالش کند ،موّف 
ق
ب َشْيئًا َو َجَّد ،وََج َ
قال َرسوِل الّلِهَ :م ْ
ن َطَل َ

مي شود( .هرکس چيزی خواست و تلش

کرد ،موّفق شد.

*درستي و نادرستي صفحه-1      52 -نادرست -2درست  -3نادرست    -4نادرست -5نادرست
*ترجمه تصاویر صفحه-1       52 -چيزی بر روی درخت ننویس ( .مذکر)         -2چيزی بر روی درخت ننویس (.مونث

بدانيم
فعل نهی:
فعل مضارع
َتفَع ُ
ن
ل    َتفَعلي َ

فعل نهي
ل 
َعْ
ع
   لَتفَ ي
الَت ف ل

انجام مي دهي 
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انجام نده

*فرق فعل مضارع منفي و فعل نهي
فعل مضارع منفي 
الَت ح
َزُن :

غمگين نمي شوی 

فعل نهي

فعل مضارع منفي 

فعل نهي

لَتحَزْن:غ مگين نشو 

َن :ر وغ نمي گویي 
ب
لَتکذي د

لَتکذب  :دروغ نگو
ي

*ترجمه کنيد صفحه -1          53-از رحمت خدا نا اميد مشو          - 2التشربي شایًاح
اّرًا
الَکْل ب :سگ*پاسخ تمرین اول صفحه َ-1       54-حدیَقُة اْلَحيواناِت:باغ وحش     ُ-2محاَو َ لة:تالش کردن    3
ل ال ّ م
َ -4مصير:سرنوشت         َ-5ثقي ُ
سع:کم شنوا
*ت رجمه تصاویر صفحه-1  54 -ای دوستم  ،کيفت را  اینجا قرار نده (مذکر)    -2ای دوستم ،کيفت را اینجا قرار نده (مونث
*پاسخ تمرین سوم صفحه-1   55 -پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار نده.ال َتْجَعْل  :فعل نهي     - 2اندوهگين مباش همانا
ال َتْحَزْن  :فعل نهي    3
خدا با ماست.

 ُاْسُکْت  :فعل امر   4
-هنگامي که عصباني شدی پس سکوت کن.

-برای دنيایت کار کن گویي

که تو برای هميشه زندگي مي کني و برای آخرتت کار کن گویي که تو فردا مي ميری  ِاْعمَ ْ
ل :فعل امر
*پاسخ تمرین چهارم صفحه-1   56 -دوستي را بکار و دشمني را نکار-2         .ای دختر بچه ساکت شو و فریاد نزن.
-3در زندگي ات راست بگو و هرگز دروغ نگو-4           .در شب برای عبور از خيابان لباس سفيدی بپوش وسياه نپوش.
ح
 * پاسخ تمرین پنجم صفحهِ-1    56 -مصباح       َ  -2نجاح       -3غاَبة      َ-4أْخذ       َ-5جّد       ِ -6کَبر        ِ-7اْفَت ْ
اْلَحا مَ ُة     - 5فم
َاْلُع ْ فصو رَُاْلَأ َس ُد  7َاْلي ُل      6
عَل ب    4
سَم کَ ةُ   َ-2ا ل ّز ر اَف ُة      3
َالّث ْ*پاسخ تمرین ششم صفحه-1   57 -ال ّ
س
َ-8اْلَکْل ُ
ب     َ-9اْلَفَر ُ

ب       ِ-4ابَحثي         َ-5حزین      ِ-6اثناِن       ِ-7اذا
پاسخ تمرین هفتم صفحه -1      58الکلب   ُ-2یحاِول   -3اِقتَ َر َ
صَلة        -10صاِلح      َ-11نَزلوا        -12جاهِل       ُ-13مهَمة      َ-14شّجعنا    -15أسنان َ-16ذهاب
ِ-8مهَنة      ُ-9موا َ
َرمز :ال تَ حَ زْ ن اِ ّ ن ّ ا َ م عَن ا

 (غمگين نباش قطعا خدا با ماست

*پاسخ  َکْنُزاْلِحْکَمِة) صفحه -1   59-گفتن نمي دانم نيمي از دانش است-2  .هر کس درخردسالي اش بپرسد در بزرگ سالي
اش پاسخ مي دهد-3 .هر چيزی با بخشيدن کم مي شود بجز دانش -4.زیبایي دانش گسترش آن و ميوه آن عمل کردن به آن
است-5  .ای مردم ،بدانيد که کمال دین ،خواستن دانش و عمل کردن به آن است.
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الدرس السادس(درس ششم

ْ
غيير ْال َ
ياة :تغيير زندگی
ح ِ
*ترجمه متن  :تَ ُ

ب َت م
ِابَتَدَأ اْلعاُم الّدارسّي اْل َجد یُد َو َذهَ َ
رَسِة :
ليُذ اْل َق رَیِة ِإَل ياْلَم د َ

اسل تحصيلي نو آغاز شد و دانش آموزان روستا به

مدرسه رفتند.
بِع.آ  روستا کوچک و زیبا بود خانم معّلم او
رَسُ ِف يالّص فّ  لا ّرا ِ ن
کانت القریة صغيرة و َجميلةَ .دَخَلِت اْلُمَد ّ ة

رد کلس

چهارم شد.
عَل  ا س
 اَعَل  ا م
ْلَيي ِنََ  .و ق ا َلْت ِ ن
حمًا.قاَل ِت اْل ُم َدّرَسُة ِ ن
ْلَياِر   .لکلس شلوغ
ْجِلو
صّف ُمزَد ِ
 :عِاْجِلْس َن َ ي
ي
کاَن ال ّ
لْلَبي َنِ«:ا س
لْلَبا ِت
بود .خانم معّلم به پسرها گفت« :سمت راست بنشينيد » .و به دخترها گفت«:سمت چپ بنشينيد.
ت ِلُمشاَهَدِة ِمَل ّ فاه لِلّطلِع َعَليم اض يها .او دانش آموزی مردود
ي شاَهَد ْ
ت َو َذَهَب ْ
ت ِتلميَذًة راِسَبًة ِباْسِم «سارة »َ .فَحِزَن ْ
ه َ
به نام ساره را دید ناراحت شد و برای دیدن پرونده اش و برای آگاه شدن بر گذشته اش رفت.
ا و :
يٌة.
فا لّس َن ِة اْل ُ
في ِمَل ّ
جّدًا  َت ک ُ
َلي  هَي ِتليمذٌة َجّي َدٌة ِ .
تُبواِجباِتها َجّي د ًا .هَ َي نشيَطٌة و َذک ّ

 در پرونده سال نخست :او دانش

آموزی بسيار کوشاست .تکاليفش را به خوبي مي نویسد .او فّعال و باهوش است.
نٌة ُ .ا
أّمه  ر اِقَدٌة  ِفياْلُمس َ
تشَف .ي ود ر پروندة سال دوم :او دانش
َو في ِملَ ّ
فا لّس نَ ِة لاّثا نَي ِة:ه َي ِتليمذٌة َجّي َدٌة ِ .
جّدًا  ل ِکّناه َح زی َ
آموزی بسيار کوشاست .ولي غمگين است .مادرش در بيمارستان بستری است.
حزی ن ٌة  ِ و
جّدًا   .در پرونده سال سوم :او مادرش را امسال از
َو في ِمَل ّ
ت اِلَد َ ا
فا لّس نَِة لاّثاِل َث ِ
ة:ه َي ََق َد ْ و
ته  في هِذِه لاّس َ
نِة  .هَي  َ
ف
دست داد .او بسيار غمگين است.

و َتن ا ُم ِفيا لّصّف .و د ر پ رونده سال چهارم :او درس
َو في ِمَل ّ
فا لّس َنِة لاّراِب َع ِ
ة:ه َي َت رََک ِت لاّدر ا َسَة َو لُتِح ّب ا ْ
سَة َ
لَم د َر َ
خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کالس مي خوابد.
ْات
خ
ِسها .خانم معّلم و دش را سرزنش کرد و روش تدریسش را تغيير داد.
ر َطریَق َة َتدر ی
رَسُة لَم ْ
ْلُمَد ّ
ت َن ْف َ ا
سه  َو َغّي َ
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دٍة ف ي َحْفَلِة م يلِد اْل ُم َدّرَسِةَجَلَبا ل ّتلم يُذ ا
ِلُمَدّرَسِت ه  اَهدّیًةف ي َوَرَقِة َصحيَفٍة.
لَبْت س ار ة
َبعَد ُم ّ
 َهدیا َلها  َو َج َ
پس از مّدتي دانش آموزان در جشن تو ّلد خانم معّلم برایش هدیه هایي آوردند و ساره برای خانم معّلمش هدیه ای در
برگه روزنامه ای آورد.
حَک ل ّتل م ي
ُزاَجَةِعطِر ُأّم ه ،ا فيها َقل ي ٌل ِم َن  اْل ِعطِر َف َض ِ ا
ن
ُذ؛ آ  هدیه شيشة عطر مادرش بود که کمي عطر در
یُة ج
کاَنِت اْلَهد ّ
آن بود و دانش آموزان خندیدند؛
بذِلَک اْلِ ع ْطِر خ
 .ا من معّلم به
حکا
اْلُمَدّر َسُة َع ّطَر ْتَن ْ ه
 » َو اَل ْت ِل ْلَبن اِت «:لَت ض َ
حْکَن .
رَسُةِلْلَب ني َ:ن «لَت ْض َ و
ق
َفقاَلِت اْلُمَد ّ
فَسا ِ
پسرها گفت  :نخندید » و به دخترها گفت« :نخندید » .خانم معّلم با آن عطر به خودش عطر زد.
اِئَحِ م
م
»ساره نزد معّلش
 ُأّ ي .
رَسِ اه َوق
جاَء ْ
اَلْت :
ک
«رائِحُتِ ِمثُلر ة
ت سارة ِعنَد ُمَد ّ ت

 آمد و گفت« :بوی تو مانند بوی مادرم

است .
ة ارة؛ َفص اَر ْت ِت ليمذًة ِمثلاّي ًة.خانم معّلمس اره را تشویق کرد و او دانش آموزی موّفقش د.
جَعِتا ْلُم دَ رّ سَ ُ س
َش ّ
وَبًة ف
ارة َمت
رَسُةِراسَلًة ِمْنس
ک
َو َبعَد َسَنواٍت ؛ ِاْسَتَلَمِت اْلُمَد ّ

م
يها :و پس از چند سال؛ خانم معّل 

نامه ای از ساره دریافت

کرد که در آن نوشته شده بود:
ا
ل ُمَع ّ
ض ُ
طبيَب ٌة  ت و بهترین معّلميه ستي که در زندگي ام
ت َمصر
لَمٍةش اَهْدُت ها
یَ .أن اْل َ
َأنِت َأف َ
ن  َ
ي
في َحاتيَ .أ ن ِت َغّي ْر ِ ي
دیده ام .تو سرنوشتم را تغيير دادی .من حاال پزشک هستم .
ة اسرة؛ و پس از مّدت ،خانم معّلمن امه دیگری را از خانم دکتر
ي
َو َبعَد ُمّدٍةِ ،اْسَتَلَمِت اْلُمَد ّ
رَسُةِراسَلًةُأْخَر ی ِمَنالّط ب يَب ِ
ساره دریافت کرد .
ما ْلَع رو
طَلََب ْ
س في َمکاِن ُأ ّ
ت ِمْنَها الُْحضوَر في َحفَلِة َزواِجها َو الُْجلو َ

ِس(.که)درآن از وی حضور در جشن عروسي اش و

نشستن در جایگاه مادر عروس را خواسته بود.
ديت َأن ِ
ايت .هنگامي که خانم
ِجاه؛ قاَلْت َلا
 َزا
ِعنَدما َح َ
ک
رَسُ ها  في َحفَلِة و
ضر ْ
َجی ًل یا َسّي َ ؛
 َ ي
ه سارةُ :شرًا ز
ت ُمَد ّ ت
ت َغّيْر ِت ح
معّلم در جشن عروسي اش حاضر شد؛ ساره به او گفت :ای خانم! تو زندگي ام را تغييردادی .
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ه
پس خانم معّلم ب  او گفت« :نه ای دخترم ،تو
»  
َحياي
کي َف  ُ
؛ َفَعَرْف تُ َ
َفقاَل ْ
رِت ت
ت َلها اْلُمَد ّ
أَدّر ُس . .
رَسُة « :ل یا ِبنتي؛ َأنِت  َغّي ْ
زندگي ام را تغيير دادی؛ پس یاد گرفتم (آموختم ÿÿچگونه درس بدهم.
*پاسخ تمرین صفحه64 -
َ َ .1
ّاِبع             .4زجاج َُة العَطر                   َ.5نَعم
 اليسار         .2لِواِلدَةِ سارة                .3فيِ الر
ُ
علي َ
*پاسخ تصاویر صفحه64 -
.1ای 
3

همکالسي هایم ،لطفا پایين نياید ،بال بروید(.مذکر)    2

.ای دو همکالسي ،لطفا پایين نياید ،بال بروید(.مذکر)       4

 .ای همکلسي هایم ،لطفا پایين نياید ،بال بروید(.مؤنث 
 .ای دو همکلسي  لطفا پایين نياید ،بال بروید(.مؤنث

*پاسخ ترجمه کنيد صفحه65 -
.1در شب زیر درخت نخوابيد.2           .ای خواهرانم ،بدون حجاب ظاهر نشوید .
.3ای برادرم ،با صدای بلند نخند4       .

.تنها خارج نشو ،با همکالسي ات خارج شو.

*پاسخ تمرین اول  صفحه66 -
صوم (روزه)          َ .2نشيط(فعال)              .3مزَدَحم(شلوغ)    .4راِسب(مردود)       َ.5حفَلة(جشن
َ .1
*پاسخ تمرین دوم صفحه66 -
.1عيب های دوستانتان را آشکار نکنيد.2                   .اینجا ننشين؛ آنجا بنشين.
.3از اینجا برو      .4از این آب ننوش.
*پاسخ تمرین سوم صفحه67 -
َعْل نهي
ب (فعل امر       .2پروردگارا ما را با گروه ظالمان قرار نده.الَت ج
.1برای ما در این دنيا و آخرت نيکي بنویسُ    .اکُت ْ
ِاصِبر(امر) یقولون (مضارع
.3خدا به آدم و حوا گفت :به این درخت نزدیک نشوید .الَتر با(نهي . 4بر آنچه مي گویند صبر کنْ  .
ق
 .5و نعمت خداوند را شکر کنيدُ   .اشکروا (امر
*پاسخ تمرین چهام صفحه68 -
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ُرُس – لَیصُر ُخ
َماضي :
هرَ -قَذفُتم          ماضي منفي :ماَطَبَخ ْ
َظ َ
ت -ما َرَسمنا      مضارعَ :تعرفي َ
نَ -ینَف ُ
ع        مضارع منفي :الَی د
امرُ :اتُر ْ
تحَف ظ وَن
ب  
ک – ِاشَر ْ
         مستقبلَ :سوَ َی ک
سُ ُت – َس َ
ف
ب          نهي :الَت حَضْر – لَتحَس ْ

*کنزالحکمة (گنج حکمت)   -صفحه 69
.1به فراواني نمازشان و روزه شان و زیادی حج نگاه نکنيد  ..و اما به راستگویي و امانتداری نگاه کنيد.
.2شما باید صبر کنيد زیرا صبر برای ایمان مانند سر برای بدن است.
.3به آنچه گفته شد نگاه کن به گوینده نگاه نکن.
 4هيچ فقری مانند ناداني و هيچ ارثي مانند ادب نيست.
.5کسي که خشمش را دور کند خداوند عذابش را از او دور مي کند.
*********************************************************
الدرس السا س(درس هفتم

ترجمه متنَ  :ال ّدْ ر ُ س ال ّس
ا ِب ُ ع :ثَ َ مَ رةُ اْل ِ جِ ّد :ميوۀ

تلش

ن هفت سالگي بود(،هفت
ن ُعمِرِهِ ،عنَدما َعَجَز ْ
ت ُأ ْسَرُتُه َع ْ
ساِبَعِة ِم ْ
ن َدْفِع َنَفقاِت ِدراَسِتِه :ادیسون در ِس ّ
کاَن ِإدیسون ِفي ال ّ
ساله بود)هنگامي که خانواده اش از پرداخِت هزینه های تحصيلش درماند .
ِتْلي ٌذ َأ ح
نُه م
» َفا َرباِئَعاْلَف او
ص
ن اْلَمدَرَسِة َو قاَل َعنُهِ« :إ ّ
َمُق .
َفَطَرَدُه ُمدیُرَمدَرَسِتِه ِم َ

ِکِه ؛پس مدیر مدرسه اش او را از

مدرسه بيرون کرد ،و در باره اش گفت« :اودانش آموزی نادان است » .پس ميوه فروش شد.
َعَدْت ُه َکثي رًا .لو
نُه م
َولِک ّ
ا َتَرَک ا ر
لّدا َس َ
ة؛ َب ْل َد َر َس ِب ُمس اَع َدِة ُأ مّ ِ ه ؛هَي س ا

ي او درس خواندن را ترک نکرد؛ بلکه به کمک

مادرش درس خواند .او خيلي کمکش کرد.
 َأْوَمَرٍض ص
کاَن ِإدیسون َثقي َ
َبُهَأّی ا َمالّط وفَل ِة.
 َأا
سْمِعِبَسَبِبح اِدَثٍة
ل ال ّ
کودکي دچارش شده بودکم شنوا بود.
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ادیسون به سبب حادثه یا بيماری ای که روزهای

ر َع َلي ِشراِء َبعِض اْل َمو ا ّد  ا م
لَا َداو ِت
کمياَء 
َصيرًاف ي َمنِزِلِه َو َب ع َدُمّد ٍة َق َد َ
َفَصَنَع ُمخَتَب رًا غ
ِإدیسوُن َأَح ّ
ْلکيياوّیِة َو ا  ْ
باْلي .
يِة
اْلِعْلم ّ

 ؛ادیسون شيمي را دوست داشت .پس آزمایشگاهي کوچک در خانه اش ساخت و پس از مّدي  توانست برخي
ت

مواّد شيميایي و ابزارهای علمي را بخرد .
ث
ضَعها في َعَرَبِة اْلَبضاِئع،
َمؤ
ر َع َلي ِشاِء آَل ِ ة ِطباَع ٍة َو َو َ
وًلف ي َأ حَِد اْل ِ قطرااِت َو َق َد َ
والٍت َکيَرٍةص اَر س
َو َبعَد ُمحا َ

و پس از تالش های بسياری مسئوِلی کي از قطارها شد و توانست دستگاه چاپي بخرد و آن را در واگن کالها
گذاشت،
سَنِة خ
عه ِفيا ْل ِقطاِر.و  در سّن  پ ا نزده سالگي روزنامه ای
ِمَسََع ش
َْر ةَ ِمْن ُعمِرِه َکَتَب ح
 ََب َ ا
َصيَفًةُأْس ب وعّي ةً َو ط
ا ْلا ة
َو ِفي ال ّ
هفتگي نوشت و آن را در قطار چاپ کرد.
دا ْليکمياوّی ِة يف اْل َ
مطَب َع ِ ة؛د ر یکي از روزها یکي از شيشه های مواّد
سَر ْ
ت ِإْحَدی ُزجاجاِت اْلَموا ّ
في َأَحِد اْلَاّیاِم اْنَک َ
شيميایي در چاپخانه شکست .
ال ِمْن َت حِتا ْلِق اطِر َ،جَعَلُه واِلُدالّط ف
س اْلِقطار َو ِعنَدما َأْنَقَذ ِطف ً
َفَحَد َ
ث َحری ٌ
ق َفَطَرَدُه َرئي ُ

يِل َرئس ف
ًا ي َشِرَک ِ تِه.و  آتش سوزی

روی داد و رئيس قطار او را بيرون کرد و وقتي که کودکي را از زیر قطار نجات داد ،پدِر کودک او را رئيس شرکتش
کرد.
تَب رًا  ِ
لْلَأْبحاِث الّصنا عّيِة.
کاَن ِإدیسون َمشغوًال في مخَتَبِر ِه َل ي ًل َو َن اهرًا.ه َو َأ وّ ُل َمْن َ
صَنَع ُمخ َ

ادیوسن شب و روز در

آزمایشگاهش مشغول بود .او نخستين کسي بود که آزمایشگاهي برای پژوهش های صنعتي ساخت.
ر
ا
مَسّ لُ ا ْ لموسيَقي والّصَو ُ
ِاْخَتَرَع إدیسون َأْکَثَر ِم ْ
ربئ ّي  وَ ُ ج
ن َأ ْلِف اْخِتراٍع ُمِه ّ
م ؛ِمنَه الّطاَقُة اْلَک ه بَرائّي ةُ َو اْل ِمصابُح  اْل َکْه َ ا
اْلُمَتَح ّ ة
رِة 
رَکُ َوآ
َلُة الّس ي م
َنا َو ط
يا َ .
َبّ ا رّی ةُ لا ّسّ

دایسون بيشتر از هزار اختراع مهم اختراع کرد  .از آن جمله نيروی برق ،چراغ

برق ،ضبط کنندة موسيقي ،عکس های متحّرک ،دستگاه سينما و باتری خودرو.
ا
دِة.و
ما
ي هَذ 
يُة ف
ِر َسَبٌب ئَريسّي ِل َتَق ّد ِ
ع
لّصناا ِت اْلَجد ی َ
اْلَع ص
َو الّطاَقُة اْلَکهَربائ ّ
پيشرفت صنایع نوین بوده است.
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ن يروی برق در این روزگار دليل اصلي

نا ال ُني ُعَأْجَرَمْنَأْحَسَنَعَمًل ﴾ اْل َ ف
که  30
ملاو ِ
ض
صاِلحات ِإ ّ
﴿ ِإ ّ
َمنا َو َع ِ ال ّ
ناّل ذ ی َن  آ و
قطعًا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده اند ،ما پاداش کسى را که کار نيکو کند تباه نمى کنيم.
*پاسخ درستي و نادرستي صفحه74 -
.1نادرست                      .2درست      .3درست         .4درست     .5نادرست
*پاسخ تصاویر صفحه 76-75
-1این یک دژ تاریخي در استاني زیبا است                            .2این یک اثر تاریخي در استاني بزرگ است.
.3تندیس های دانشمندان در مقر سازمان ملل متحد است.4          .تندیس متنبي در شهر بغداد است.

 بدانيم

موصوف اسمي است که برایش یک یا چند ویژگي مي آوریم که صفت ناميده مي شود .مضاف ،اسمي است که به اسم بعد از
صغيٌر    مضاف و مضاف اليهُ :مختبُر المدرَسة
خودش (یعني مضاف اليه) نسبت داده مي شود   مثال     :موصوف و صفت ُ :مختبٌر  َ
نکته :هرگاه بخواهيم برای یک اسم ،هم صفت بياریم و هم مضاف اليه ،در فارسي ابتدا صفت را مي آوریم بعد مضاف اليه را ولي
در عربي اول مضاف اليه بعد صفت را مي آوریم .مثالُ :أختي الَکبيَرة ( :خواهر بزرگ من )که در این مثال الکبيَرة صفت و
ی ضمير که به أختي متصل شده مضاف اليه است.
*پاسخ ترجمه جمالت صفحه76 -
1

.مادرم انگشتر طالیش را در جشن تولدم پوشيد2                  .

.در پایان مسابقه تيم پيروز ما را تشویق کردیم.

.3مزرعه بزرگمان را به دو نيم تقسيم کردی.4                          .او تکاليف مدرسه اش را انجام مي دهد.
.5گردش علمي ما سودمند بود.6                                           .به خاطر کار خوبت از تو سپاسگزارم.
*تمرین اول  صفحه77 -
.1درست       .2نادرست           .3نادرست       .4درست        .5درست
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*تمرین دوم صفحه77 -
.1آرامگاه دانشمند ایراني ابن سينا در شهر همدان است.2             .پل سفيد ،روی رود کارون است.
.3مسجد امام ،اثری قدیمي در استان اصفهان است.4                   .سربازان قوی ما ،سربازاني با ایمان هستند.
*تمرین سوم  صفحه78 -
ضَع  =   َجَع َ
   مجنون               راِسب    ≠   ناِجح
صداَقة   ≠ َعداَوة          َو َ
َ
ل            َليل   ≠  َنهار              عاِقل   ≠ َ
صْعب   ≠ َسهل            ُجلوس ≠   قيام          َطویل   ≠    َقصير              ناَم    =   َرَقد
َأعداء  ≠   َأصِدقاء         َ
َقبيح   ≠   َجميل              جاَء  =   َأَتي
*تمرین چهارم صفحه 78-
صحفية       َ.5أنَقَذ
َ َ .1نفقات       ِ.2احَتَر َ
ق     َ.3بضائع        .4ال ّ
*تمرین ششم صفحه 79
َدم
َ.مل ِب ع   ُ.11م ز ح
س ّجالت    .9أقمار  10ط
ُ.1طفو َلة       َ.2نَفقات َ.   3معجون    .4أنهار   .5أبحاث  ِ.6ابتَدأ     ُ.7کرسي    َ.8م َ
َ.دع     16
َ.12تماثيل     . 13آالت       14
 أنفَسُ م
ِ.صانَع         15ف
ة
ه
الجهاِدا لّنس  :هيچ جهدی مانند جهاد با نفس نيست.
رمز :الجهاَدک
ف
*کنز الحکمة صفحه80 -
.1تو باید خدا را یاد کني زیرا آن روشنایي دل است                    .2همنشين بد ،شيطان است.
.3دنيا کشتزار آخرت است.4         .دانش گنجي بزرگ است.5         .خواب برادر مرگ است.
-----------------------------------------------------------------------------الدرس الثامن(درس هشتم 
 الزاِئر و ساِئق سيّارَ ِة ْ
*ترجمه متنِ :حوارٌ بينَ ّ
َِة  :گفت و گويی ميان زائر ورانندۀتاکسی
 اال ُ ْ ج ر
َ
ِ َ
ِ َ

ليُکم  :سلم برشما  َ -عَل ي ُ
درد و رحمت و برکات خداب ر شما
رکاُتُه َ.أ ی َن َت ْ ب
ذَهو َن ؟ و
س لُم َع َ
م َو َرحَمُة الّلِه َو َب َ
کُما ل ّسل ُ
 ال ّباد.کجا مي روید؟
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ل
هل ِ
.اِرْکَبو .خوش آمدید .بفرمایيد .سوار
تَفَضلوا
مکرّم مي
 نَذْ َه ُب إلَي ُم ْت َحفِ َمةکّ َ الْم کُ رَ َمّ ِة به موزة مکّةبکُم ّ .
ا
رویم - .أَهً َو َس ً
ه
شوید.
مِنّ؟ چند ریال از ما مي گيرد                          -ر
أَبَعينَ ریالً .چهل ریال
ک َْم ریاالً أتَ خُْذ ُ انفریم -    .عَواً؛ لثَثونَ ریالً  .لِکُلّ ٍ
َحن َثالثَةُ أشخاصٍ کرایه گران است .ما سه
ف
غاليةٌ .ن ُ
لُجر ُة َ
زائِر عَشَ َر ُةریاالتٍ .ببخشيد؛ -ا ْ ا َ
سي ریال  .برای زائر ده ریال.
هر
الیرانيّة آیا پول ایراني مي پذیرید؟ -
 َهلْ َت ْق َبلُ ال قّنودَ؟

 به؛ اشکالي
.ی شَبابُ َ ،هلْ أَن متُ یإ
رانيّونَ ل
نَعَم .لبَأْسَ ا
؟

ندارد .ای جوان ها ،آیا شما ایراني هستيد؟
نت ؟
ین َأ َ
مِن َأ َ
 نَ َعم َو ْ -بله و شما اهل کجا هستيد؟ 

رَ ةَِ.
   َ -أنا
نَ ت
وَ ي
باکِستاني وَ أشَت غَلُ نهُا .في ط
کنُُ أشتغَلُ في الْم زَ ع
ّ

 -من پاکستاني هستم و اینجا کار مي کنم .در ميهنم در مزرعه کار مي کردم.

انَ آیا تا حال موزه را دیده ای؟
تح َف َح يّت الْ ؟
َأ َر َأ ْی َت الْ ُم َ
لِماذا ما َذ َه ْب َت إلَي ُه َناک؟ !چرا به آنجا نرفته ای؟       

رَأَ تْ هُُ .ما عِندی فُرصَةٌ .ن ه؛ ندیده ام  .فرصت ندارم.
ل؛ ما ی ِ أحَ يّ الْمَ اسءِ .زیرا من از صبح تا
لَنّي َأشْ َتغِلُ َ
مِن ال بّصاحِ ت

شبکار مي کنم.
اعةُ ؟ ببخشيد .ساعت چند است؟                 
الس َ
َ
عفواً .کَمِ ّْعاشِر ُة َت ً
ماما   ده تمام ..
-ال َ

 َتعالَ َم َعنا  .ث ُّم نَ جرِْعُ عمَ ؛اً همراه ما بيا .سپس باهم برمي گردیم.
 َهل َت ْق َبلُ ؟ آیا مي پذیری؟) بول مي کني؟)           -ال؛ ل دجَزلً .نه؛ نمي توانم .بسيار سپاسگزارم.
أَقِرُ .شُکر اً ی
تحفِ :گفت و گویي ميان
زائر
ين ِو راهنمای موزه ّ
ِحوار بَ َ
الزائِر َو َدليلِ الْ ُم َ
ٌ
ْ
التاریخ ةّيُ لِلْ رحَ مَ يَنِ الشیّر فَينِ .آثار تاریخيِ حرمين شریفين دوحرم
تحفِ؟ در این موزه چه چيزی هست؟
آثار ّ
ماذا في هذَ ا الْ ُم َ ال ُشریف
 ما َبَِ .ستونِ چوبيِ کعبه.
مود؟ آن ستون چيست؟      -الْ َع ُ
ذلِک الْ َع ُ
بي لِلْ عکَ ة
مود الْخَ شَ ّ
باب ِ
یّ  آثارُ ِبِئْر زَمز َ
آثار؟ و این آثار چيست؟       ُ -
مِنبر الْقَدیمِ ْلِل َمسجِدِ ال بّن وَ ؛
َم؛ َ
صُو ُر الْح ََر َم نيِ وَ بمَق ََر ِة الْبَ يقعِ؛ وَ َو ما هذِهِ ْال ُ
الْ َ
آثار َجميلَةٌ ُأخْ َری درِ
منبر قدیميِ مسجد نبوی؛آثار چاه زمزم؛ عکس های دو حرم و قبرستان بقيع؛ و آثار زیبای دیگری ٌ
َ
فيدةِ  .به خاطر توضيحات سودمندتان سپاسگزارم  -    .ل َ
ُشکْ ر َعلَي الْواجِبِ  .وظيفه بودَ - ،أشْ کُ ُر َک َعلَي َت
وضيحاتِک الْ ُم َ
تشکّ
الزم نيست.
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*درستي یا نادرستي –صفحه 84
)1نادرست           )2نادرست           )3نادرست             )4درست                )5درست

* ماضي استمراری -صفحه 84
کاری که در گذشته چندبار انجام شده است .به عبارتي دیگر کاری که در گذشته انجام شده و مدتي ادامه (استمرار)داشته است.
اگر بگویيم زهرا رادیدم که چوبي را شکست .ازاین جمله اینگونه برداشت مي کنيم که زهرا کارشکستن چوب را در گذشته
فقط یک بار انجام داده است(.ماضي ساده) اما اگر بگویيم زهرا را دیدم که چوب ها را مي شکست.اینگونه برداشت مي کنيم که
زهرا کار شکستن چوب را در گذشته انجام داده ولي این کارش ادامه داشته و چند بارکار شکستن را انجام داده یا تا زماني این
کار را ادامه داده است.
د رزبان فارسي به اول ماضي ساده مثل رفت – خورد – شکست (مي) اضافه مي کنيم .مثال مي+رفت = مي رفت.
در عربي  ،معادل ماضي استمراری اینگونه است  :کان(فعلهای ماضي از ریشه کان)   +فعل مضارع مثال:
َ
ذه ُب  یعني :مي رفت( درحاليکه اگر یذهب را بدون کان معني کنيم ميشود :مي رود
کان ی َ
َ
بون یعني :مي نوشتند و الي آخ
.....
کت َ
یا فعل کانوا ی ُ
َ

دانش آموزان با دقت درس مي خواندند                                                  .دودختر تکاليفشان را مي نوشتند.
*فن ترجمه – صفحه           84توجه :قواعد فن ترجمه در صفحه قبل توضيح داده شد.
)1غذا را مي خوردند)2             .مي ساختند                     )3انجام مي دادند.
)4گروهي از آنها سخن خداوند را مي شنيدند)5          .دانشجویان دانشگاه در کتابخانه درس مي خواندند.
*پاسخ تمرین اول – صفحه 86
)1نادرست         )2درست             )3نادرست             )4درست               )5درست
*پاسخ تمرین دوم – صفحه 86
کارگران خانه ای مي ساختند و آنها االن ایستاده اند -         .برادر کوچکم تکاليفش را مي نوشت پس خوابش گرفت.24

*پاسخ تمرین سوم – صفحه 87
رکبون
) ی
َ
)َ 1ی َ
شتغِلُ                     )2نُقودٍ                َ 3
) دليل         )4البِئرِ          َ 5
*پاسخ تمرین چهارم – صفحه 87
 نجات مي دهد                  نجات مي داد
 کار مي کنند                     کار مي کردند
 تالش مي کنند                  تلش مي کردند
 حاضر مي شوند                حاضر مي شدند
 کمک مي کنند                  کمک مي کردند
*پاسخ تمرین پنجم – صفحه 88
َ
..................
تغل
1
ة تشَ
) الکهرباء= طا ٌق َ

        )2المطر= قَطرات الماء ) 3            ..............الرئيسي= (بدون پاسخ

 )4العدو= هوالذی الیطلب
.....................

یَعل 6 6                     .....النار= نتيجَة احتراق ............
         55الفلح=  مَن م

* پاسخ تمرین ششم – صفحه 88
 -1جسر جاوميشان  -2سوق کرمان  -3شاللت شوشتر  -4عين بيستون  – 5غابة مدینة مينو دشت -6مرقد بایزید
* پاسخ تمرین هفتم – صفحه 89
ِموا -9استخرجَ  -1لبأس 11أ-عداء - 12
 عَ-1مسلم-2کيمياوی  -3أدوات َ 4
 تعال  -5مجالسات  -6نقود  -7محاوالت  8ل0
ت ََضّ ل-21رزاعةایليت َ1منظمتا - 13أزهرا - 14ممر مشةا - 15ملّف - 16تلميذتا - 17ثالثو ن18
رداسي ّ 2ف9
0

 خادمهم فی ال ّس
فِ  ر
قوم ِ ُ ُ
َ
رمز:پيامبر اکرم (ص)« :سيّدُ ال َ ِ

(بهترين فرد گروه کسی است که در سفر به آن ها خدمت می کند.

*ترجمه کنز الحکمة -صفحه 90
 -1محبوب ترین کارها نزد خدا ،پس از واجبات دیني ،داخل کردن شادی بر مسلمان است( .شاد کردن مسلمان است.
-2محبوب ترین خوراک نزد خدا ،آن است که دست ها بر آن زیاد باشند( .افراد زیادی بر سر سفره غذا نشسته باشند.
-3محبوب ترین خانه هایتان نزد خدا ،خانه ای است که در آن یتيمي گرامي داشته شود( .یتيمي گرامي داشته شده در آن باشد.
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-4محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا ،سودمندترین شان نسبت به بندگانش است.
 -5محبوب ترین کارها نزد خداوند ،نگه داشتن (حفظ) زبان است.
 ********************************************************* *
الدرس التاسِع (درس نهم 

ُ
ص ّ حِ ة :متن هايی درباره  بهداشت
ول ال ِ ّ
ص ح َ
*نصو ٌ َ

ض ُ
سِم َأْو ِللّتزی ي ِن َفَقطب هت رین رنگ ها  :برخياز مردم گمان مي کنند که
َأف َ
ل اْلَالواِن َ:بع ُ
ض الّناِس َیُظّنوَن ِبَأّناْلَالواَن ِللّت ل وی ِن َأ ْو ِللّر ْ
رنگ ها فقط برای رنگ آميزی یا نّقاشي کردن یا تزیين هستند.
ن ُمعاَلَجُة اْلَامراِض ِباْلَالواِن؟ ما هَو
سنا َیومًا« َ:هل ُیْمِک ُ
« َولِک ْ
ن َهل َسأَْلناَأنُف َ

ُتأثير اْلَالواِن اْلُمخَتِلَفِة؟

ولي آیا روزی از خودمان پرسيده ایم« :آیا درمان بيماری ها با رنگ ها ممکن است؟) امکان دارد؟ (تأثير رنگ های مختلف
)گوناگون (چيست؟ »
َتثيرًا َعَل ين ا برخي از دانشمندان معتقدند ) بر این باورند ( که رنگ ها ب ر ماتأثير دارند.
َیعَتِقُد َبع ُ
ض اْلُعَلماِء أَّنِلْل َالواِن أ
ِإّنَأَحّب اْلَاولاِن إَلياْلَعيِن،اْلَاولاُن الّطب ي عّيُة ا ّلتي  نُ
َ ا ل ّل و ُن اْلا ز َرُقا ل سّ ماوّی
َضر و
اْلخ ُ
شاِهُدها َ
حوَلن ا ِ فيالّليِل َو ه
الّنا ِر َو هَيالّلوُن ا
فر ِمث ُ
ل  َلوِن َبعِض َأوراِق الَْخریِف.قطعاً محبوب ترین رنگ ها برای چشم ،رنگ های طبيعي ای است که شب و روز
ُا
ُثمّالّل وُن ْلاص َ
دراطراف خودمان مي بينيم که عبارت اند از :رنگ سبز و رنگ آبي آسماني سپس رنگ زرد ،مانندرنگ بعضي برگ های
پایيز.
َاصعاَب ا ّما رنگسرخ ،وقتيبه آن نگاه مي کنيم احساس خستگي
نُهُیَحّر کُ اْل
ِعنَدا َنن ُ ُ
ِ
شُُ
َأّما الّنوُر ا ْ
مر َفَن ْ
ظر ِإَليِه ِلا ّ
م
عر ِبال ّ
:
تَع ب
لاح َ ُ
مي کنيم؛ زیرا آن اعصاب را تحریک مي کند.
َفقانوُن اْلُمروِر َیسَتْخِدُمُه ِفي اْلَاماِکِن ا ّ تليِبحاَجٍة ِإَل ي
اِلاْنِت ابِه َکِإ اشراِتاْلُم رو ِر ؛در نتيجه قانون راهنمایي و رانندگي در جاهایي
که نياز به توّجه دارد ،مانند عالمت های راهنمایي و رانندگي آن را به کار مي گيرد؛

اا ق های خواب بهتر است که در آن رنگ
لواِنا ْلُمَهّد َئ ِة ِلْل َ
فَضُلفيَه ااْسِت دخاُماْلَا
ف الّن وِم َفاْلَا
َأّما ُغَر ُ
ي  .اّما ت
ا ع صاِب َکا ل ّلو ِناْلَبَن ف َسج ّ
های آرام بخش اعصاب مثِل رنگ بنفش به کار گرفته شود.
ن َفواِئِد فيتامين «إ زیاَدُة َوزِن اْلَاطفاِل ویتامين آ  :از فایده های ویتامين آ افزایش وزن کودکان است
فيتامين«إ ِ Aم ْ
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َو هَو ُمفيٌد ِلْلَعْيِن َو کاَن ال ّ
اْلاَل مّي ِة الّثا نَي ِة َیَتن ا َول وَن ُه َقْب َل اْب ِتداِء ا
اْلَحْرِب ع
اْلغر اِت الّلي لّي ِة این ویتامين برای چشمسودمند
طّي ا روَن ِفي
است و خلبان ها در جنگ جهاني دوم پيش از آغاز حمال ت شبانه مي خوردندو
شر اْلُبرُتقاِل.واین ویتامين در گياهان و ميوه
ِِق
ن َموجوٌد ِفي ال ّ بناتاِت َواْلَف او ِکِه ِبالّل وِن اْلَاص َ ِ
شِمِش َو اْلَجَزِر َو ْ
فر َکاْلِم ْ
َو هَذا اْلفيتامي ُ
های به رنگ زرد مانند زردآلو ،هویج و پوست پرتقال موجود است.
فو تیامين ث :این ویتامين در شيرتازه
نُه ل یوَج ُد ِفياْل َحل ي ِب اْل ُم َجّف ِ
ن ِفي اْلَحليِب الّطاَزج َولِک ّ
ن(سي  Cیوَجُد هَذا اْلفيتامي ُ
فيتامي ُ
وجود دارد) یافت مي شود( ،ولي در شير خشک وجود ندارد یافت نمي شود
َو اْلَاطفاُل ا ّ ذ
ساَقيِن و کودکاني که تنها آن را مي خورند بيشتر
َوْ دَ هُ  ،في َأک َ ِ
ث َلُهم َ
ثر اْلَاوقاِت َیْحُد ُ
َیَ ن ا لَوو ه
لی َن ت
َنُ ح
ضعفٌ ِفي ال ّ
اوقات برایشان ناتواني) ضعف (ساق هاپيش مي آید.
ب رُتقاِل.و این کمبود) نقص (در تغذیه) خوراک (با
عصير ال يّلموِنَأْو َ ِ
ض هَذا الّن ق ِص ِفيالّت غ ذَی ِة ِبَتن ا ُو ِل َ ِ
ن َتعوی ُ
َو ُیمِک ُ
عصير اْل ُ
خوردن آب ليمو یا آب پرتقال جبران مي شود.
*درستي یا نادرستي – صفحه94
 (-1درست       -2نادرست         -3نادرست   -4نادرست      -5درست
*  تمرین ساعت خواني -صفحه 95
سة َتمامًا
-1الثاِمَنة و الِنصف       2
َ
الواِحدة و الرّبع                 -3الخاِم َالثالثة ال ُرباسة اال ُرعا                6
ع
ب
-4العاِشَرة و الربع         -5الساِد َ
-7العاشَرة تمام ً
الرابَع  و النصفا            -8الثامنة اال ُرعا                    9
ة
ب
بدانیم

*ساعت خواني :سال گذشته ساعت خواني را -بصورتي که ساعت کامل باشد-یاد گرفتيم مثال ساعت    3که مي شد ،الثالثة تمامٌا
امسال با 15دقيقه(ربع) 30دقيقه  (نيم) و   45دقيقه (یک ربع مانده به یک ساعت باالتر) را مي آموزیم.
***اگر ساعت 3:15دقيقه باشد  ،مي گویيم :الثالثة و الربع یعني با حرف (و) الربع را اضافه مي کنيم به الثالثة
***اگرساعت 3:30دقيقه باشد ،مي گویيم :الثالثة و النصف یعني با حرف (و) النصف را اضافه مي کنيم به الثالثة
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 یعني ساعت بالتر که الرابعة  است را مي آوریم وبعد از آن

***ولي اگر ساعت 3:45دقيقه باشد ،مي گویيم :الرابعة إال ربعا

به جای (و)حرف (إال� مي آوریم و بعد کلمه ربعا را مي گویيم.به اصطلح�چهار بجز یک ربع) که درواقع همان یک ربع به
چهار است.
*ترجمه کنيد-صفحه       96یازده تمام                          ده و ربع
 دوازده تمام                          یک ونيم
*پاسخ تمرین اول-صفحه 96
ت المرور         -2غارات الليلية       -3طازج          -4طّيار        َ-5عصيُرالفاِکهة
-1اشارا ُ
*پاسخ تمرین دوم-صفحه  (   97از راست به چپ 
-1أخضر    -2أبيض    -3أزرق     -4أحَمر    -5أصفر          -6أسَود
*پاسخ تمرین سوم-صفحه 98
في الساَعة الثاِمَنة َلي ً
ال                     في الساَع التاسعة صباحًا
ة
في الساعة الثانية عشرة                في الساعة السادسة َمساء
*پاسخ تمرین چهارم-صفحه 98
اِشرب        -3تَ َعب        -4الجزر        -5المشمشُ-1مهدئة     2
ْ
*پاسخ تمرین پنجم-صفحه 99
)         -3التلوین( إعطاء
........

-1النهار (مابين -2                    )......المتحف (مکاٌن
................

........ة
ُدر
-4ندارد(پاسخ ندارد)                   -5الطازج(صفٌة -6                     ).....الرسم ( ق َ
-7األزرق (لَونٌ
........

(

*پاسخ تمرین ششم-صفحه (   99از راست به چپ
متضاد           متضاد                  متضاد                 مترادف
مترادف          مترادف                متضاد                 متضاد
مترادف          متضاد                  مترادف               مترادف
 متضاد          متضاد                   مترادف                متضاد
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*ترجمه کنز الحکمة -صفحه 100
-1دادگری نيک است اما برای فرماندهان ،نيکوتر و بخشندگي نيکوست ولي برای ثروتمندان نيکوتر ،پارسایي نيکوتر ولي برای
دانشمندان نيکوتر ،صبر نيکوست ولي برای فقرا نيکوتر ،توبه نيک است ولي برای جوانان نيکوتر ،شرم نيکوست ولي برای زنان
نيکوتر.
-2هر کس سخنش زیا دشود خطایش زیاد مي شود؛ و هر کس خطایش زیاد شود شرمش اندک مي شود؛ و هر کس شرمش
اندک شود پارسایي اش اندک مي شود؛ و هر کس پارسایي اس کم شود قلبش مي ميرد؛ و هر کس قلبش بميرد وارد جهنم مي
شود.
 ************************************************************

الدرس العاشر (درس دهم 

*ترجمه متن اَ ْل َ ما نَةُ:امانتداری

مساِفر َتسليَم ُنقوِدِه إ َلي َشخٍص أميٍن مسافری خواست پولش) پول هایش (را به شخص امانتداری بدهد.
َأراَد ُ ٌ
ف َأسَتِلُمها ِمْن َ
أساِفر َو ُأریُد َتسليَم ُنقودی ِعنَد َ
ک َبعَد ُرجوعي.
ف  ُ ُ
ک َأماَنًة َو َسو َ
ب ِإ َلي قاضي َبَلِدِه َو قاَل َلُه ِ :إ ّني َسو َ
َفَذَه َ
پس نزد قاضي شهرش رفت وبه او گفت« :من مسافرت خواهم کرد و مي خواهم پولم را نزد تو به امانت بگذارم و پس از
برگشتنم از تو پس خواهم گرفت.
َبْ س
جُل ُ
نقوَدُه ِ في الّصند و قِ قايض گفت  :اشکالي ندارد ،پولت را
ْ قُنو
ِاْجَ ل
َ ،ع
َفقاَل ا ْلقاضي  :ل أ
َدَک ِفيذِلَکالّص ن د و ِق َ.ف َو َضعَ الّر ُ
à
در آن صندوق بگذار .و مردپول هایش را در صندوق گذاشت.
ماَنَة  ،قَفا َل ق
سَفِر ؛َذَهَب ِعنَد ق
رُف َک  .و وقتي که از سفر برگشت؛ نزد
اْلا ضي َو َطَلَب ِمنُهاْلَا
اْلا ضي« :إّن ي ل َأ ْع ِ
َو َلّما َرَجَع ِم َ
ن ال ّ
قاضي رفت و امانت را از او خواست قاضي به او گفت:من تو را نمي شناسم .
رُجُلَفَذَهَب إَل يحاِکِماْلَم دیَنِة و َشَرَحَلُهاْلَق ضّي َة م ر د غمگين شد و به نزد حاکم شهر رفت و قضّيه را برایش شرح داد
َحِزَن ال ّ
ي َغ دًا ؛ َفاْدُخْل َعَل ين ا ِفياْلَم جِلِس َواْطُلْب م
َأاَنَتَکِمْنُه  . .حاکم گفت :فردا قاضي نزد من خواهد
َ.فقاَل اْلحاِکُمَ:سَيْأتي القاضي إِل ّ
آمد؛ در مجلس پيش ما بيا) ب ر ما وارد شو (و امانتت را از او بخواه .
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َو ِفي اْلَيوِم الّتالي ِعنَدما جاَء ا ْلقاضي ِإ َلي اْلحاِکِم ،قاَل َله اْلحاِکُم«  :و در روز بعد وقتي که قاضي نزد حاکم آمد ،حاکم به او
گفت« :
شر َو ر
جف يهَذ ا ّ ه
َتليَم مُأوِراْلِب لِد ِإَليَک ِلَاّنيما َرأَیْ ُت ِمْن َک إّلاْل َاامَنَة .
ِال
ف ُ ُ
ِإ ّني َسو َ
ُأی ُد س
أساِفر ِإ َلي اْلَح ّ
من دراین ماه به حج سفر خواهم کرد و مي خواهم امور) کارهای (کشور) سرزمين (را به تو تحویل دهم) بسپارم (چون من از
تو جز امانتداری ندیده ام .

َو في هذَ ا ال َْوقتِ َدخَ لَ
عََيهِما وَ قالَ و در این وقت صاحب امانت وارد شد و به آنها ) آن دو (سلم کرد و
صاحِب ْالامانَةِ َو َسملَّ ل
ُ
گفت« :
à
َأ هّی اَ الْقاضي ،إِنّ لي ا
و
َکَ یا قاضي ،امانتي
.
قِ
ن
الصّ
مِفتاحُ
:هذا
اضي«
الْق
.قالَ
عِندَک
.وَض ْع ُت نُقودی
َ
أَمنَةً َ
اِسْتَ مِْ ُنقود .
د
عِندَک َ
ل
نزد تو دارم .پولم را نزد تو گذاشته ام » .قاضي گفت« :این کليد صندوق است .پولت را تحویل بگير .
حَلَ ذلِکَ الْم وَضوعِ  .أفَ جَابَ الْحاکِمُ:پس از دو روز قاضي نزد حاکم رفت و با او
ومينِ َذ َه َب الْقاضي َ
بَ َ
عِند الْحاکِمِ َو َت َکملَّ عمَ هَُ و
عد َی َ
درباره آن موضوع صحبت کرد .حاکم جواب داد:
جَ نْا مأَانَةَ ذلِکَ الر ُجّ ِل إلّ َبعدَما ط
مِنْک؟ م
!ثُّ َ
الْبلدَ َ
اسْ رَ ع
أَعْ يَْن کاَ ُکلّ ْال بِلدِ؛ فَبِأَیّ َش ءٍينَس ْتَر ِْج ُع ِ
َ َأمر َبِع ْزلِهِ  .أ هّی اَ الْقاضي ،امَ ت
مگر بعد از اینکه همة کشور را به تو دادیم؛ باچه چيزی کشور را از تو پس ای قاضي ،امانتِ آن مرد را از تو پس نگرفتيم
بگيریم؟ » !سپس دستور به برکناری او داد.
صَوِهِم وَ ْ
ل نتَ ظُْر وا إلَي ث
کَث َر ِة الْح َّج
صَتِهِم وَ م
کَ رْ ةَِ ل
ء
ماَنَةِ
َلِکنِ ر
انْظُوا إلَي صِدْقِ الْحَ ثدیِ وَ َأداِ الْا .

...............

(رسولُ ال صلي اللّه وعليه وآله .به زیادیِ نمازشان و روزه شان و زیادیِ حج نگاه نکنيد ،...ولي به راستگویي و امانتداریشان
نگاه کنيد.
*درستي یا نادرستي – صفحه 104
 -1درست  -2درست  -3نادرست  -4درست  -5نادرست
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*پاسخ تمرین اول -صفحه 104
1

6

2

7

3

4

4

2

5

5

6

1

7

3

*پاسخ تمرین دوم – صفحه 105
 -1یک گنجشک در دست بهتر از ده تا روی درخت است.
 -2هر چه در این دنيا بکاری در آخرت (همان را ) برداشت مي کني.
 -3هر کس دوستي بدون عيب بخواهد ،بدون دوست مي ماند.
 -4این اسب و این ميدان.
 -5یک روز به سود ما و یک روز به ضرر ماست.
*پاسخ تمرین سوم – صفحه 105
 -1الَمَطر     – 2الَعروس      – 3الریاح      -4الَبّطارّیة      -5الَحریق
*پاسخ تمرین چهارم – صفحه 106
ضٌة      َ -5أَنَفهُعم      َ -6ا ُ
ألّم ه ا ِت
ت        َ -2شقاَوِة      ِ -3اجَعل      َ -4فری َ
َ-1تمو ُ
*پاسخ تمرین پنجم – صفحه 106
 َعَشَر ة 12 سّت 10َس  6
ثالَث  4
*عددهای اصلي  َ  -3:ة
 إثنا َعَش رة
 أرَبَع ة َ -5خ م ةشر
*عددهای ترتيبي -2 :ثاني  -4رابع  -5خامس  -7ساِبع  -9تاِسع  -12ثاني َع َ
*پاسخ تمرین ششم – صفحه 107
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 الَخی ف -1البکاء     -2الرّز مع السمک     -3الجامعة    - 4الطالب       5
ر
*پاسخ تمرین هفتم – صفحه 107
ضة)     -2مثنای مذکر(شرطيان)    -3مثنای مؤنث (نافذتين)      -4حدادون     -5سيدات      -6أطعمة
 -1مفرد مؤنث(ف ّ
*پاسخ تمرین هشتم – صفحه 108
ِدُر  مضارعُ -اطُلب :امر
 - 1ای پسرم ،در زندگي ات نا اميد نشو ،تو مي تواني .بخواه و تالش کنَ(    .ت ق :
َجي َن :
 -2ای دخترم ،به زندگي لبخند بزن .ناراحت نشو .تو برنده هستي .به زودی موفق خواهي شد( .ال َت ح نَزي :نهيَ -سَت ن ح
مستقبل
3

صروا :امر-
 -دوستانتان را یاری کنيد و آن ها را در مشکالت رها نکنيد .پس آن ها هم شما را یاری خواهند کردُ    .ان ُ

ف ُیساِعدوَن :مستقبل
َسو َ
*پاسخ تمرین نهم – صفحه 108
حامد پسری با هوش است .او در سن پانزده سالگي است .او تکاليف مدرسه اش را عصر مي نویسد .صبح ساعت یک ربع به
شش برمي خيزد .و بعد از نماز ،صبحانه اش را در ساعت شش و نيم مي خورد .در روزی از روزها پدرش برای او رایانه ای
خرید .و به او اجازه داد که در اوقات فراغت وارد اینترنت شود .حامد به خاطر این هدیه خوشحال شد .بعد از مدتي پدر و
مادرش برای یک مامورّیت اداری به مدت دو روز به سفر رفتند .حامد به پدر و مادرش گفت :در اینترنت یک پژوهش علمي
را جستجو خواهم کرد .حامد پشت رایانه نشست و ساعت های زیادی بازی کرد .و در روز بعد در ساعت یک ربع به هفت
برخواست .صبحانه نخورد و صورتش را نشست .و از خانه خارج شد و سوار اتوبوس مدرسه شد.

حامد در کالس احساس

خواب مي کرد .ناگهان صدای معلم را شنيد :مي خواهم تکاليفتان را ببينم .حامد کيفش را بازکرد و فهميد که دفترش نيست
بلکه دفتر خواهرش است .حامد پشيمان شد و با خودش گفت ای کاش من ّ م
ظ بودم.
*درستي یا نادرستي
 -1درست      -2نادرست       -3نادرست       -4نادرست      -5نادرست
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